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حەسەکە بووە ئامانجی پەالماری بەکرێگیراوانی ڕێژیمی ئێران

پـەیڤ
ڕەخنە یان تۆمەت؟
كەریم پەرویزی

شاری حەسەکە لە کوردستانی ڕۆژئاوا
هەنووکــەش ئامانجــی بۆردومانــی چــڕی
فڕۆکە شــەڕکەرەکانی ڕێژیمی ئەســەد و
باقی بەکرێگیراوەکانی ڕێژیمی ئێرانە.
لێپرســراوانی ســەربازی و ئەمنیەتیــی
کوردســتانی ڕۆژئــاوا ،لــە چەنــد ڕۆژی
ڕابــردوودا بــەردەوام باســیان لــە بەشــداریی
بەرفراوانی هێزە ســەربازییەکانی کۆماری
ئیســامی و بەکرێگیراوەکانــی گرووپــی
تێرۆریســتی حیزبوڵــای لوبنــان ،لە هێرش
بۆ سەر شاری حەسەکە کردووە.
لــەم پێوەندییــەدا ئاســیە عەبدوڵــا،
هاوســەرۆکی حیزبــی یەکیەتــی
دێموکراتیــک ،لــە وتووێژێکــدا لەگــەڵ
ڕادیۆ فەردا وتویەتی« :حکوومەتی ئێران
پاڵپشــتی لە بەشــار ئەسەد دەکات .لە هەر

شــوێنێکدا کــە ڕێژیمی ئەســەد گوشــاری
بۆبێــت ،کۆمــاری ئیســامی بــە هانایــەوە
دێت .کۆماری ئیسالمی هێزێکی بەناوی
«دفــاع الوطنی» ڕێکخســتووە .هەنووکە
ئەم هێزە لە شارگەلێکی وەک حەسەکە و
قامیشلوو ،هەوڵی سازکردنی تێکهەڵچوون
و نائارامی دەدات».
هاوســەرۆکی حیزبــی یەکیەتیــی
دێموکراتیــک ،لــە درێــژەی قســەکانیدا
جەختــی کردەوە کە؛ بەبێ یارمەتییەکانی
کۆماری ئیسالمی و هێزە هاوپەیمانەکانی،
چەکدارەکانی بەشــار ئەسەد ناتوانن دژی
کوردەکان بجووڵنەوە.
ناوبــراو لــە درێــژەدا دەڵــێ« :هەنووکــە
ڕێژیمــی ســووریە لــە دژی کــوردەکان
هەنــگاو دەنێــت و فڕۆکە شــەڕکەرەکانی،

بنکــە و بــارەگای کــوردەکان و خەڵکــی
ســڤیل دەکەنە ئامانــج .ئەمجۆرە کارانەش
بــە پشــتیوانیی سیاســی و ســەربازیی
دەوڵەتــی تورکیــە و کۆمــاری ئیســامی
دێنە ئاراوە».
بەهــۆی تێکهەڵچوونەکانــی چەنــد
ڕۆژی ڕابــردووەوە ،هــەزاران کــەس لــە
دانیشــتوانی شــاری حەســەکە ئــاوارە بوون
و شوێنی حەوانەی خۆیان بەجێهێشتووە.
لەالیەکــی تریشــەوە ڕێکخــراوی مافی
مرۆڤــی ســووریە ڕایگەیاند؛ لــە ماوەی 2
ڕۆژی ڕابردوودا ،بەشێکی بەرچاو لە هێزە
سەربازییەکانی ئامریکا ڕەوانەی یەکێک
لــە بنکــە ســەربازییەکانی ئــەم واڵتــە ،لە
باکووری ڕۆژئاوای حەسەکە کراون.
هەواڵدەریی فەڕانســەش لە راپۆرتێکدا،

ئامــاژەی بــەوە داوە کــە؛ پــاش هێرشــی
فڕۆکەکانــی ســووریە بــۆ ســەر شــاری
حەســەکە ،ئامریــکا ڕۆژی هەینــی
ڕێکەوتــی 29ی گەالوێــژ19/ی ئــوت،
فڕۆکە شەڕکەرەکانی خۆی ڕەوانەی ئەم
ناوچە کردووە.
وەزارەتــی بەرگریــی ئامریــکا
ڕایگەیاندووە کە؛ شەڕکەرە ئێف 22کانی
ئەم واڵتە ،بۆ بەرپەرچدانەوەی هێرشەکانی
سووریە ،ڕەوانەی ئەم ناوچە کراون .ئامانج
لەم ئۆپەراسیۆنە ،پشتیوانی لە کوردەکانی
نیشــتەجێی حەســەکە ،لــە بەرانبەر هێرشــە
هەواییەکانی ئەسەد و هاوپەیمانەکانیەتی.
بەرپرسێکی وەزارەتی بەرگریی ئامریکا
کــە ناوی باڵو نەکراوەتەوە ،بە هەواڵدەریی
فەڕانســەی گوتــووە کــە؛ ڕۆژی هەینــی

لە کاتی جەولەی فڕۆکە شــەڕکەرەکانی
ئامریــکا لــە کوردســتانی ڕۆژئــاوا،
 2فڕۆکــەی شــەڕکەری «ســۆخۆی
 »24ی ســووریە ،کــە تەمــای بەزاندنــی
ســنوورەکانی ئــەم ناوچەیــان بــووە ،پــاش
دیتنی فڕۆکەکانی ئامریکا ئەو ناوچەیان
بەجێهێشتووە.
هــاوکات «جێــف دەیڤیــز» وتەبێــژی
وەزارەتــی بەرگریــی ئامریــکا هۆشــداری
داوەتە هێزەکانی سووری ،کە نابێ بەهیچ
شێوەیەک هێرش بکەنە سەر ئەو شوێنانەی
سووریە کە هێزەکانی هاوپەیمانانی تێدایە.
ئەمــە یەکەمجــارە کــە هێزەکانــی
ئامریــکا بەشــێوەی ڕاســتەوخۆ ،لەبەرانبەر
هێزە سەربازییەکانی سووریەدا دەوەستنەوە.

هێزی پێشمەرگە داواکاریی حەیدەر ئەلعبادی ڕەت کردەوە
هێزی پێشــمەرگەی هەرێمی کوردستان
داواکاریــی ســەرۆک وەزیرانــی دەوڵەتــی
عێــراق ،حەیــدەر ئەلعبــادی بــۆ ڕاگرتــن و
پێشــڕەوی نەکــردن لــە پاڕێزگای مووســڵ
ڕەت کردەوە.
بەپێی ڕاپۆرتە باڵوکراوەکان ،سەرۆک
وەزیرانــی عێراق ،حەیدەر ئەلعبادی ،داوای
لە هێزی پێشــمەرگەی هەرێمی کوردستان
کرد کە لە شاری موسڵ پێشڕەوی نەکەن
بــەاڵم ئــەو داواکارییــەی ناوبــراو لــە الیەن
هێزی پێشمەرگەوە ڕەت کراوەتەوە.
هێــزی پێشــمەرگە لە مــاوەی حەوتووی

ڕابــردوودا لــە چەنــد ئۆپراســیۆنێکدا
ســەرکەوتنی بەرچــاوی بــە دەســت هێنــاوە
و ئــەوەش نیگەرانیــی دەوڵەتــی ناوەندیــی
عێراقــی لێکەوتووەتــەوە کــە پێشــمەرگە
هەموو شاری موسڵ کۆنتڕۆڵ بکات.
هێزەکانــی پێشــمەرگەی هەرێمــی
کوردستان بە پشــتیوانیی هێزی ئاسمانیی
ئامریــکا توانیــان لــە شــاری موســڵ
پێشــڕەوی بکــەن و چەندیــن گونــدی ئــەو
شــارە کۆنتڕۆڵ بکەنەوە و هەنووکه هێزی
پێشــمەرگە لــە  ٣٠تــا  ٤٠کیلۆمیتریــی
باشــووری موســڵ جێگیر بووە و خۆی بۆ

ئۆپراسیۆنی دیکە ئامادە دەکات.
حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان
ســەبارەت بــەو داواکارییــەی حەیــدەر
ئەلعبــادی ڕایگەیانــدووە کــە ئێمــە لــە
هەڵوێستەکانی خۆمان پاشگەز نابینەوە.
وتەبێــژی حکوومەتــی هەرێمــی
کوردســتانیش لــەو بارەیــەوە ڕایگەیانــدووە
کاتێــک داعــش دوو ســاڵ پێــش ئێســتا
هێرشــی کردە سەر شاری موسڵ ئەرتەشی
عێراق ئەو ناوچەی بەجێهێشــت و هەاڵت و
دواتر هێزی پێشــمەرگە چووە ئەو ناوچەیە
کە ئەوەش کارێکی سووک و ئاسان نەبوو.

هەروەها وهزارهتی پێشمهرگهی حكوومهتی
ههرێمی كوردســتان ،لــه ڕوونكردنهوهیهكدا،
واڵمــی داواکاریی مارک تۆنهر ،جێگری
وتهبێــژی وهزارهتی دهرهوهی ئامریكا دایەوە
و ڕهتــی کــردەوە پێشــمهرگه بچێتــه ژێــر
فهرمانی سپای عێراق.
لــەو ڕوونکردنەوەیــەدا ،وهزارهتــی
پێشــمهرگه ڕهخنــه لــه حكوومهتــی عێراق
دهگرێــت ،كــه بــه هیــچ شــێوهیهک لــه
ڕووی مهشــق و ڕاهێنــان و دابینكردنــی
چــهک و پێداویســتی ســهربازی،
یارمهتــی پێشــمهرگهی نــهداوه و ئهرک و

بهرپرسیارێتی خۆی بهجێ نههێناوه.
بەگوێرەى یاســاکانی عێراق پێشــمەرگە
بەشــێکە لــە سیســتەمى بەرگریــى عێــراق،
هەرچەنــدە حکومەتــى عێــراق لــە ڕووى
مەشــق و ڕاهێنــان و دابینکردنــى چەک و
پێداویســتى سەربازى ،یارمەتى پێشمەرگەى
نەداوە و بەرپرسیاریەتى هەڵنەگرتووە.
لە دوایهێرشــی داعش بۆ سەر خاکی
کوردستان هێزی پێشمەرگە بەرەنگاری ئەو
گرووپــە تێرۆریســتییە بــووە و ژمارەیەکــی
بەرچــاو لــە پێشــمەرگەکانی لــە بەرەکانی
شەڕدا شەهید بوون.

لــە کۆمەڵــگای مرۆییــدا ،هــەر
کــردەوە و هەڵســوکەوتێکی مــرۆڤ،
دەتوانێ جێگای پرسیار و لێوردبوونەوە
و ڕەخنــەی مرۆڤەکانــی دیکــە بــێ.
لــە ڕاســتیدا بــەو پێیەی کە هــەر وتە
و هەڵســوکەوتی مــرۆڤ دەتوانــێ
نیشــاندانی ڕێگایــەک بــێ بــۆ
مرۆڤەکانــی دیکــە ،کــە چــاوی لــێ
بکەن و پێڕەوی بکەن ،دەتوانێ لە سەر
ژیان و بیرکردنەوەی ئەوان کاریگەری
دابنــێ ،بۆیــە مافــی مرۆڤەکانــی
دیکەیە کە پرســیار لەو هەڵســوکەوتە
یان وتەیە بکەن و ڕەخنەی لێ بگرن.
ئــەم باســە کــە دێتە نێــو کۆمەڵگا
و لــە ئاســتێکی گەورەتــردا کــردەوە و
سیاســەت و لێدوانەکانــی گــرووپ و
حیزبــەکان ،ڕۆڵــی زیاتریــان لە ژیانی
تاکــەکان هەیــە و هــەر بــەو پێیــەش
مافــی تاک و گرووپ و حیزبەکانی
دیکەیــە کــە ڕەخنــە لــەو سیاســەت و
کردەوانەی حیزبەکانیتر بگرن.
بــەم پێیە ڕاســانی گەلــی کورد لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،کە لە گوتار
و دیسکۆرســی حیزبــی دێموکراتــدا
جێگەیەکــی تایبەت و دیاری هەیە ،و
سیاسەتی ئەم حیزبە ئەوەیە کە هەموو
گــرووپ و حیزبەکانــی کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت لەو دیاردە نوێیە کە خۆی
بــە نــاوی «راســان» پێناســە دەکا،
جێگەیان ببێتەوە و دەوری تێدا بگێڕن.
هەر بۆیــەی مافی هەموو تاکەکانی
کوردســتان و هەمــوو گرووپــەکان لــە
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و تەنانــەت
هەمــوو تــاک و گرووپەکانــی ئێــران
و هــەر حیــزب و الیەنێکــی سیاســی
لــە هەموو بەشــەکانی کوردستانیشــە
کە پرســیاریان لە گوتاری «ڕاســان»
هەبــێ ،و ڕەخنــە لــە سیاســەت و
کردەوەکانــی حیزبی دێموکرات بگرن.
چوونکــە ئــەم سیاســەت و کردەوەیــە،
ئەوەنــدە کاریگەریــی لــە ســەر ژیــان
و سیاســەت لــە ئێــران و کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت و هەمــوو بەشــەکانی
دیکەی کوردســتاندا هەبووە و تا ئەو
ئاستە جێگای دیارە ،کە ڕێژیمی تاران
دوای چەندین دەیە چەواشــەکاری ،لە
ژێر ناوی سەربەخۆبوون لە پۆلێنبەندییە
جیهانییــەکان ،ئێســتا بــە ڕاشــکاوی
بۆتــە کۆلۆنــی و موســتەعمەرەیەکی
مۆســکۆ و پایــەگای نیزامــی دەدا
بــە ڕووســیە ،لــە هەمەدانــی تەنیشــت
کوردستاندا.
بە ڕادەی کاریگەریی سیاسەتێک
لەســەر تاکــەکان و گرووپــەکان و
گشــتیەتی کۆمەڵگا ،ئەوانیش مافی
پرســیار و ڕەخنەیــان هەیــە ،بــەاڵم ئەو
مافــە هیــچ کات نابــێ بــەو شــیوازە
لێــک بدرێتــەوە کــە هــەر گــرووپ و
تاکێــک لەگــەڵ سیاســتێکدا ناتەبــا
بوو ،یان لە سیاســتێک تێنەگەیشت و
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هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات بەشداریی لە مەراسمی
 ٧٠ساڵەی دامەزراندنی پارتی دێموکراتی کوردستان کرد

هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بە سەرپەرەســتی
قــادری››،
‹›محەممەدنەزیــف
ئەندامی دەفتەری سیاســیی حیزبی
دێموکــرات ،لــە یــادی ٧٠ســاڵەی
دامەزرانــی پارتــی دێموکراتــی
کوردستان بەشدارییان کرد.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی
٢٦ی گەالوێــژی١٣٩٥ی هەتاوی،
هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران ،بە سەرپەرەســتی
«محەممەدنەزیف قادری» ئەندامی
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات،
ســەردانی ئەنجومەنی سەرکردایەتی
پارتــی دێموکراتــی کوردســتان لــە
پارێــزگای هەولێریان کرد .هەیئەتی

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێران ،لە الیەن «کاکەمین نەجاڕ»،
ئەندامــی مەکتەبــی سیاســیی
پارتــی ،و بەرپرســی ئەنجومەنــی
ســەرکردایەتی پارتــی دێموکراتــی
کوردســتان لــە پارێــزگای هەولێــر و
ژمارەیەکــی دیکــە لــە ئەندامانــی
مەکتەبی سیاســی و ســەرکردایەتی
پارتییــەوە پێشــوازییان لــێ کــرا .بــە
بۆنەی یادی  ٧٠ســاڵەی دامەزرانی
پارتــی دێموکراتــی کوردســتان،
قــادری»
«محەممەدنەزیــف
پیرۆزبایــی دەفتــەری سیاســیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران و ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی
پێشکەش کردن و هیوای سەربەرزی

و سەرکەوتنی بۆ خواستن.
هەروەهــا کاکەمیــن نەجــاڕ و
باقــی ئەندامانــی ســەرکردایەتیی
پارتــی دێموکراتــی کوردســتان ،کە
بەشــداری یادەکــە بــوون ،وێــڕای
ســپاس و پێزانیــن لــە هەیئەتــی
حیزبی دێموکرات ،جەختیان لە ســەر
بەهێزترکردنــی پێوەندییەکانــی هــەر
دوو الیەن کردەوە .هەروها کاکەمین
نەجــاڕ و ئەندامانی ســەرکردایەتیی
پارتــی دێموکراتــی کوردســتان،
هاوکات پیرۆزبایی یادی ٧١ساڵەی
دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانیــان لــە هەیئەتــی
حیزبی دێموکرات کرد.

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات
سەبارەت بە بارودۆخی کوردستانی ڕۆژئاوا

لە ڕۆژانی ڕابردوودا و لە حاڵێکدا
کــە وەزعــی ســووریە ڕۆژبــەڕۆژ
هەســتیارتر دەبــێ ،و پێویســتیی
یەکگرتوویــی و یەک هەڵوێســتی
کورد لە کوردســتانی ڕۆژئاوا پتر
خــۆی دەردەخا ،بەداخەوە شــاهێدی
چەند ڕووداو و کردەوەی نەشیاوی،
گرتــن و ڕاونــان و ئازاردانــی
ئەندامانــی ســەرکردایەتی چەنــد
هێزی کــوردی لە الیەن هێزەکانی
ئاسایشــی کوردســتانی ڕۆژئــاوا
و لــە چەنــد شــاری ئــەم بەشــەی
کوردستان بووین.
ئــەو جــۆرە کردەوانــە دەرحــەق بــە
پــارت و ڕێکخراوەکانــی دیکــەی
کــورد ،نــەک یارمەتــی بــە

یەکگرتوویــی کــورد لــە پێنــاو
دەســتەبەربوونی مافەکانیــان نادا،
بەڵکوو کێشەکانی ناوماڵی کورد
لــە کوردســتانی ڕۆژئــاوا قوڵتــر
دەکاتــەوە و زیــان بــە بەرژەوەندیــی
کــورد لــەو بەشــەی کوردســتان
دەگەیەنێ.
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
کــە هەمیشــە پاڵپشــتی خوشــک
و بــرا کوردەکانی لە کوردســتانی
ڕۆژئــاوا و پشــتیوانی دابینبوونــی
مافەکانیــان بــووە و هەیــە ،ئــەم
شــێوە هەڵســوکەوتەی هێزەکانــی
ئاسایشــی ڕۆژئــاوا بــە نــاڕەوا
دەزانێت.

هــەر لــەو پێوەندییــەدا ،داوای
برایانەمــان ئەوەیــە ،هەمــوو هێــز و
الیەنەکانــی کــورد لــە ســووریە،
خۆیــان لــە هــەر کردەوەیــەک دژ
بــە یەکگرتوویــی کــورد ببوێرن ،و
ڕەوتێــک لە تەبایــی و یەکدەنگی
بگرنــە بــەر ،کــە لــە بەرژەوەندیــی
دۆزی کــورد لــە کوردســتانی
ڕۆژئاوادا بێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
دەفتەری سیاسی
٢٨ی گەالوێژی ١٣٩٥ی
هەتاوی
١٨ی ئاگۆســتی ٢٠١٦ی زایینی

٢٥ی گەالوێژ لە الیەن ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتەوە پیرۆز ڕاگیرا
بەبۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ٧١ ،ـــەمین
ســاڵڤەگەڕی دامەزرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکــرات ،چاالکیــی تەبلیغییــان لە
شــار و گوندەکانی کوردستان بەڕێوە
برد.

ورمێ:

دڵســۆزانی دێموکــرات لــە گونــدی
گردوان ،سەر به ناوچەی مەرگەوەڕی
ورمــێ و دزەی مەرگــەوەر و شــاخی
«بــۆزی ســینا» ،بــە بۆنــەی ٢٥ی
گەالوێژ یادی  ٧١ســاڵەی دامەزرانی
حیزبی دێموکرات ،تراکت و پووستێری
تایبەت بەو ڕۆژەیان باڵو کردووەتەوە.
هەروەهــا لــە نێــو شــاری ورمــێ
لــە گەڕەکەکانــی ئیســام ئابــاد،
کوشتارگا ،گوندی بادەکی ،هەشتی
شــەهریوەر ،تەرزیلــوو ،شــەهرەکی
دانیشــگا ،شــەهرەکی وەلیعەســر،
خیابانــی ســەتارخان ،خیابانی جنووبی
و شــومالی و فەلەکــەی ئابیــاری،
چاالکی تەبلیغی بەڕێوەچوو.

سەردەشت:

ئەندامانــی تێکۆشــەری حیزبــی
دێموکــرات لــە شــاری سەردەشــت ،لە
«جــادەی مــەال شــێخ ،هاورســەمان و
گەڕەکــی شــێوە برایــم» چاالکیــی
تەبلیغییــان ئەنجــام داوه و بــە بــاو
کردنــەوەی وێنــە و تراکتی تایبەت بە
٢٥ی گەالوێــژ ئەو ڕۆژە نەتەوەییەیان
بەرز ڕاگرت.

تاران:

ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکــرات ،لــە «بورجــی میالد» ی
شــاری تــاران ،چاالکیــی تەبلیغییــان
بەڕێــوە بــرد و یــادی ئــەو ڕۆژە
مێژووییەیان بەرز ڕاگرت.

سنه:

قارەمانانــی دێموکــرات لــە شــاری
ســنەی ســەربەرز ،بــە بەڕێوەبردنــی
چاالکیی تەبلیغی لەو شوێنانە ،یادی
٢٥ی گەالوێژیان بەرز ڕاگرت.
شــەهرەکی ســەعدی-فازی ،2کــوی
فەرهەنگییــان ،شــەهرەکی زاگــرۆس،

خیابانی بیمارستان ،تەئمین ئیجتماعی،
بــەردەرگای دانیشــگای پەیامــی
نــووری ســنە ،بلــواری کوردســتان،
کانــی دووشــەم ،ئاغەزەمــان ،بلــواری
٢٨ی دەی ،گەڕەکــی پیرمەحەممەد،
خیابانــی ســیرووس ،گەلەخــان،
بەردەشــت ،ســپووڕئاوا ،خیابانــی ١١
میتــری ،بلــواری جانبــازان و هەروەها
لــە شــەهرەکی ئاســاوڵە و گوندەکانی
«تەوریوەر» و «ئارەنان» ،لە گوندی
مێــروا ،لــە ناوچــەی ژاوەرۆی ســنە و
هەروەهــا نایســەر ،دەرمانــگای تــازە،
دەرمانــگای قەدیــم ،مزگەوتــی ئیمام
شــافعی ،مزگەوتــی شــێخ ڕەش،
چوارڕێیانــی حاجــی فەیــزی ،پارکی
محەممەدی ،حاجی ئاوای خواروو.

ڕەبەت:

تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
ڕەبــەت ،بهبونــەی ٢٥ی گەالوێــژ
٧١ـــەمین ســاڵڕۆژی دامەزرانــی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
لەو شوێنانەی شاری ڕەبەت چاالکیی
بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە بڕدووە.
ڕەبەتــی خــوارێ و دەوروبــەری
پاســگای ئینتزامــی ،دوروبــەری
مزگەوتی چواریاری نەبی و مەیدانی
فوتبــاڵ ،پادگانــی تەباتەبایــی،
و
مەدرەســەی»مۆدەڕێس»
دەوروبــەری مزگەوتی ئیمام شــافعی،
مەدرەسەی»ابن سینا» ،کەمەربەندی
و خیابانی سەرچاوەگۆنەکانی لیالنێ،
گوڵە و سیسێر.

تەنگیسەر:

قارەمانانــی دێموکــرات لــە گونــدی
تەنگیســەر ،بــە بۆنــەی ٢٥ی
گەالوێــژ ،ئــااڵی کوردســتانیان لــە
شاخی»پیرەژن» هەڵکردووە.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات،
ئاگــری٢٥ی گەالوێژیــان لــە شــاخی
«هەڵەزنــە ،پیــرەژن ،پلــێ ،هــەوراو،
پووش ،قەاڵگە و دۆڵ» ،هەڵکردووە.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات بــە
نووســینی دروشــم باســیان لەوە کردووە
کە تۆڵەی شەهیدانی ڕاسان دەکەنەوە.

سەالسی باوەجانی:

تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
سەالســی باوەجانــی ،بــە بۆنــەی
٢٥ی گەالوێــژەوە لــە چەنــد ناوچــە و
کۆاڵنێکی شــاری تازاوای سەالســی
باوەجانی ،چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە
بردووە؛
شــارەکی ئەنجیربــووس ،خیابانەکانی
تەقــوای ،١٠تەقــوای ،١٢تــازاوا،
ئێحسانی ٥و باهونەر.

ئــارد ،تەنیشــت موخابەراتی»بعثت»،
پاڕکــی میللــەت ،فەرهەنگیــان،
ئــازادەگان ،وروودیــی جــاددەی ورمێ
بــۆ نێوشــار ،شــەهرەکی کارمەنــدان،
زەوییەکانــی شــارەداری ،دوڵــی
کەروێشــکه ،چــوارڕای مەولــەوی،
شــەقامی بیمارستان ،ئەســحابە سپی،
قەبرســتانی شار ،شــەقامی پەرستار و
بەری شیالنان.

ئەڤیندارانــی ڕێــگای دێموکــرات لــە
شــاری ســەقز ،بەبۆنــەی ٧١ـــەمین
ساڵـــڕۆژی دامەزرانــی حیزبــی
دێموکــرات ،چاالکیــی تەبلیغییــان بە
باڵوکردنــەوەی تراکــت و پووســتێری
کۆمیســیۆنی تەشــکیالتی حیزبــی
دێموکرات بەڕێوەبەرد.
ئــەو شــوێنانەی کاری تەبلیغییــان
تێــدا بەڕێــوە چووە بریتین لــە؛ بلواری
تەربیەت  -شیوی جووتیاران  -تەپەی
گۆڕەجولەکــە و قــەوخ ،حەمــااڵوای

لە شــاری بۆکان ،دێموکرات پەروەران
بــە بۆنــەی ٧١ـــەمین ســاڵڕۆژی
دامەزراندنــی حیزبــی دێموکــرات،
لــە کڵــوی قوژاغڵــووی ناوچــەی
ئاڵەشــینی بــۆکان ،ئاگــری ٢٥ی
گەالوێژیان هەڵکردووە.
ڕێکەوتــی ٢٠و ٢١و ٢٢ی گەالوێــژ،
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
بــۆکان و گوندەکانــی دەوروبــەری،
تراکــت و كورتەنامەى «شــار ناوەندی
ڕاسانە» ،و پیرۆز بێ ٢٥ی گەالوێژ»
و ســی دی پەیامی نەورۆزیی کاک
مســتەفا هیجری و سی دی سروودی
شۆڕشــگێڕانەیان لە نێو خەڵکدا ،باڵو
کردۆتەوە و لە ڕێگەی پۆستیشەوە بۆ
ئیدارە دەوڵەتییەکانیان ناردووە.
ئــەو شــوێنانەی بــۆکان کــە کاری
تەبلیغی تێدا کراوە بریتین لە:
گەڕەكــی فەرهەنگییــان و كــوی
محەممەدی و كۆاڵنەكانی بیمارستانی
تازە و بەخشــەكانی بیمارســتانی تازە،
گەڕەكــی نەســاجی و ئاپارتمانــەكان
و كۆاڵنەكانــی بنكــەی فرماندەیــی
هێزی ئینتزامی و ئیدارەی ئیتالعات،
كۆاڵنەكانــی خیابانــی ســەردار
عەزیزخــان ،مەلەوانگــەی داخــراوی
بــۆكان ،زۆربەی كۆاڵنەكانی میراوای
بــۆكان و گوندی كەریــزە ،كتێبخانەی
مامۆســتا حقیقی و ئیدارەی ئاموزش
و پەروەرش و ســاڵونی وەرزشــیی 3ی
خــورداد ،ژوورەكان و ســاڵۆنەكانی
ورزشــگای وەحدت ،كــە كێبڕكێی تێدا
ئەنجام دەدرا ،دوكان و بازاری خیابانی
كۆن ،قەاڵی ســەردار ،حەمامی كۆن،
تاج ،عەباسی و شارەداریی بۆكان.

سەقز:

سەروو و خواروو

گوندەكانی پارسانیان ،چاپانی خواروو
و چاپانی سەروو ،و قۆزڵووی سۆفیان
و تیكانلوو

مەریوان:

ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکــرات و درێژەدەرانــی رێبــازی
دێموکــرات و شــەهیدان ،لــە شــاری
مەریــوان چاالکیــی تەبلیغییان بەڕێوە
بــردووە .ئــەو شــوێنانەی چاالکییــان
تێــدا ئەنجــام دراوە بریتین لــە :بلواری
موعەلیــم ،بەهــاران ،مەیدانی نەورۆز،
ســازمانی ئــاو ،خیابانــی جەهــاد،
میدانی بار.

مەهاباد:

تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
مەهەبــاد ،بە بۆنــەی ٢٥ی گەالوێژ،
لــەو شــوێنانە چاالکیــی تەبلیغییــان
بەڕێــوە بــرد :پشــتتەپ ،بــەری
مەدرەســه ،باغی شــایەگان ،مەیدانی
ئیســتقالل ،گەڕەکــی خەریــه ،باغــی
سیســه ،تەپــەی قازی ،باغی ســمایل
ئاغــا ،ســنجاناوا ،پشــتی بازاڕچــە،
محەوەتــەی مەنگــوڕان ،مەیدانــی

یزاکا بە بۆنەی ٢٥ی گەالوێژ پەیامێکی باڵو کردەوە
یەکیەتیــی زانایانــی ئایینیــی
کوردســتانی ئێــران ،بەبۆنــەی ٢٥ی
گەالوێــژ ٧١ـــەمین ســاڵڕۆژی
دامەزراندنــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،پەیامێکــی بــاو
کردەوە.
دەقی پەیامەکە:
بە نێوی خوداوەندی ئازادی
٢٥ی گالوێژ ساڵوەگەڕی دامەزرانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی

ئێــران ،لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان،
ڕۆژێکــی مێژوویی و پڕ لە شــانازییە
لە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی نەتەوەی
کــورد لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت ،و
بگــەرە لە هەموو بەشــەکانی دیکەی
کوردســتانی بــەش بــەش کــراو ،بــەم
بۆنــەوە یەکیەتیــی زانایانــی ئایینیــی
کوردســتانی ئێران ،پیرۆزبایی دەکات
لــە ڕێبەرایەتــی ئــەو حیزبــە و کادر
وپێشــمەرگە گیــان لەسەردەســتەکان

درێژەی پـەیڤ

و ســەرجەم بنەماڵــەی شــەهیدانی ئەم
ڕێبــازە پــڕ ســەروەرییە و ئاواتەخوازین
لــە خەبــات وشۆڕشــی نەتەوەییتــان بۆ
گەیشــتن بــە مافــی زەوتکراومان هەر
دەم سەرکەوتوو بن.
یەکیەتیی زانایانی ئایینیی
کوردستانی ئێران
٢٥ی گالوێژی ١٣٩٥ی هەتاوی

لێی حاڵی نەبوو ،ئیتر مافی ئەوەی هەیە سووکایەتیی پی بکا و تۆمەتی بۆ هەڵ ببەستێ.
بەداخــەوە لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت ،ســنووری ڕەخنە و تۆمەت هەڵبەســتن زۆرجار تێکەڵ دەکرێــن و بە فرتوفێڵێکی
ســادە و ســاکار کە هەموو کەس لێی تێدەگەن ،لە ژێر ناوی ڕێگادان بە ئازادیی بیرکردنەوە و ڕەخنەگرتن ،تۆمەت بۆ سیاســەت
و کردارێکــی سیاســی هەڵدەبەســتن کــە بەداختــرەوە ،زۆر جــار ســەرچاوەی ئــەو تۆمەت هەڵبەســتنانە ،دوژمنانی گەل و دەســەاڵتە
سەرەڕۆکانی حاکم بوون و هەن ،و زۆر نەزانانە لەالیەن هەندێک کەسەوە دووپات دەبنەوە ،کە ڕەنگە خۆیان زۆر زیرەکتر و وشیارتر
لەوەی بزانن کە وەداوی چەواشەکاریی دوژمن بکەون.

بۆکان:

هەروەهــا ئــەم چاالکییانــە لــە
گوندەکانــی برايم ئاباد ،موشــيرئاباد،
ناچیت ،وشــتەپە ،داشــبەند ،قەرەكەند،
عەزیزكەنــد ،نۆبــار ،باغچە ،كۆســە و
كولتەپە بەڕێوەچوون.
هەروەهــا ڕۆڵەکانــی دێموکــرات لــە
شــاری بۆکان لە داشــبەند و ناوچەی
ئەحمــەد کــۆڕی ئــەو شــارە ئــااڵی
کوردستانیان بە بۆنەی ٢٥ی گەالوێژ
هەڵکردووە ئەو ڕۆژەیان پیرۆز کرد.

نەغەدە:

ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
شــاری نەغەدە لە شــەقامی ســوننەت
ئــااڵی کوردســتانیان بــە بۆنــەی
٢٥ی گەالویــژ هەڵکــرد ،و هەروەهــا
لەمەدرەســەی گونــدی قەرەقەســاب،
ئااڵی کوردستانیان هەڵکردووە.

پاوە:

ئەندامانــی تێکۆشــەری حیزبــی
دێموکرات لە شاری پاوە ،شەوی ٢٥ی
گەالوێــژ ،لــە جاددەی»دەرەنیشــە»،
بــە بۆنــەی 2٥ی گەالوێــژ ،یاریــی
ئاگرینیان بەڕێوە بردووە.

پیرانشار:

شــەوی ٢٢ی گەالوێــژ ،ئەندامــان و
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
پیرانشــار ،بە باڵوکردنــەوەی تراکت و
پوســتێری تایبەت بەم بۆنە ،ڕێزیان لە
٢٥ی گەالوێژ گرت.
ئــەو شــوێنانەی کــە کاری تەبلیغیی
تێــدا کــراون ،بریتیــن لــە؛ گوندەکانی
کۆنەالجــان ،زێوە ،کاســورەدێ ،کانی
ئەشــکەوت ،بێکــۆس ،هەنگــەوێ و
باســتام بەگ ،لــە ناوچــەی پیرانان و
بەری نەڵێن.
هەروەهــا لــە نێــو شــاری پیرانشــاریش
لــە تێرمیناڵــی سەردەشــت ،تــاالری
خەیــام ،فەلەکــەی مامۆســتا هیمــن
و فەلەکــەی کەشــاوەرز ،چاالکیــی
بەرینی تەبلیغی ،بەڕێوەچوو.
شــە قا مە کا نی 2 4میتر ی ،
32میتری16،میتــری ،مــەال ڕەزا،
مەنگــوڕ ،پیــران ،دوکتــور قاســملوو،
ســاحلی ،کاســەکەران ،کانیجــۆ،
و
کۆنەخانــێ
کەمەربەندیــی

کەمەربەندیی شار و ئیمام جومعە.
هەروەهــا ئەندامانــی تێکۆشــەری
حیزبــی دێموکرات لــە قوتابخانەکانی
سدوقی ،کەوسەری کچانە ،سومەیە،
حەزرەتــی فاتمــە ،شــبانەروزیی
محەممــەد ڕەســوڵاڵ ،کارودانــش و
مامۆستا هەژار ،چاالکیی تەبلیغییان
بەڕێوە بردووە.
لــە درێــژەی چاالکیــی قارەمانانــی
دێموکــرات لــە شــاری پیرانشــار
بــە بۆنــەی ٢٥ی گەالوێــژ ،لــە
کۆاڵنەکانی شــەبنەم ،کانی ،نەسیم،
شــەبنەمی 1و2و3و٤و٥و ،٦کەوســەر،
لیمــۆ ،کامیــل ،قەڵــەم ،قــەدەم و قدو،
چاالکی بەڕێوە چوو.
هەروەهــا لــە کەاڵنتەریــی 11و12
و ئاگاهــی و مزگەوتەکانــی ئیمــام
خەلیــل ،چواریــاری نەبــی ،حاجــی
شەفیع ،جامعەی جدید و قەدیم ،مەال
دۆنەخۆر ،قودس ،حەزرەتی ئیسماعیل
و حەزرەتــی عایشــە ،چاالکــی بەڕێوە
چووە.
ڕۆڵــە نەبەزەکانــی دێموکــرات لــە
ناوچــەی شــیناوێ لــە گوندەکانــی:
چیانە ،کاسورەدێ ،زێوە ،کۆنەالجان،
گەسگەســکی مەنگــوڕ و پیــران،
بادیناوێ ،کانی ئەشکەوت ،بێکۆس،
کەوپــەر ،ترکــەش ،قەبــری حوســێن،
شــیوەمێرە ،قوادبەگیــان ،هەنگــەوێ،
شــەختان ،باســتام بــەگ ،شارســتێن،
نەمنجــە ،کەڵەکیــن ،بنــدرێ،
هەمــزاوای ســەرێ و خــوارێ ،الوێن،
ســۆغانلوو زیاتــر لــە  ٤70٠تراکتیــان
باڵو کردۆتەوە.

شنۆ:

ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکرات لە شاری شنۆ ،لە گوندی
ئاڵیاوێ ،بــە بونەی ٢٥ی گەالوێژەوە
چاالکیــی تەبلیغاتییــان ئەنجام داوە و
هەر بە بۆنەوە ئااڵی کوردســتانیان لە
دارتێلی بەرق هەڵواسیوە.
هەروەها ئااڵی کوردســتانیان لە ســەر
تابلــۆی ســێڕێیانی نەغــەدە ـ شــنۆ،
کێشــاوەتەوە و دروشــمی پێوەندیدار بەو
ڕۆژەیان لە سەر دیوار نووسیووە.

ڕۆڵەکانی دێموکرات لە نێو شاری سەقز بە بۆنەی ٢٥ی
گەالوێژ چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد
تیمێکــی پێشــمەرگەکانی حیزبــی
دێموکرات لە شــاری سەقز ،بە بۆنەی
٢٥ی گەالوێژ٧١ ،ـــەمین ســاڵڕۆژی
دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران ،لە نێو شاری سەقز
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
تیمێکــی پێشــمەرگەکانی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
نێوخــۆی واڵت ،کــە بــە مەبەســتی
کاری تەشــکیالتی و ڕێکخراوەیــی
خەڵکــی
نێــو
ڕۆیشــتوونەتەوە
کوردســتان ،لە شاری سەقز بە بۆنەی
٢٥ی گەالوێــژەوە ،چاالکیــی بەرینی
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــردووە و تراکت و
پۆســتێری تایبەت بــەو ڕۆژەیان لە نێو
شاری سەقز باڵو کردووەتەوە.

ڕۆژانــی چوارشــەممە و پێنجشــەممە،
ڕێکەوتــی  ٢٠و ٢١ی گەالوێــژی
١٣٩٥ی هەتــاوی ،لــەو شــوێنانەی
شــاری ســەقز چاالکیــی تەبلیغییــان
بەڕێوە بردووە.
شــەقامی ســەعدی ،چۆمــی
وەلیخــان ،تەپــەی مــااڵن ،شــارەبانی،
شــاناز ،مەیدانــی دوکتــور قاســملوو،
پارکــی کەوســەر و زینــدان ،تراکت و
پۆســتێری تایبەت بــە  ٢٥گەالوێژیان
بــاو کردووەتــەوە و ئــەو ڕۆژەیــان لــە
دانیشــتوانی شــاری ســەقز پیرۆزبایی
کردووە.
ئــەو تیمــەی هێزەکانــی پێشــمەرگە
لــە الیــەن خەڵکی شــاری ســەقزەوە بە
گەرمــی پێشــوازییان لــێ کــراوە ،و

خەڵــک بە گوڕ و تینێکی تایبەتەوە،
بەرەوپیــری پێشــمەرگەکانی حیزبــی
دێموکراتەوە چوونە.
چاالکــی و کاری تەشــکیالتیی
تێمەکانــی پێشــمەرگەی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،لــە
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بەردەوامــە
و ئــەوەش بووەتــە جێگای خۆشــحاڵیی
خەڵکی کوردستان.
کار و چاالکیــی تەشــکیالتیی
تیمەکانــی پێشــمەرگەی حیزبــی
دێموکــرات لــە نێوخــۆی واڵت ،لــە
کاتێکدایە کە ڕێژیمی سەرکوتکەری
ئیســامیی ئێــران ،بــە هێزێکی زۆر و
چەکوچۆڵــی قورســەوە شــارەکانی
کوردستانی میلیتاریزە کردووە.
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وەاڵمی ناوەندی سەرکۆماریی فەڕانسە بۆ پەیامی هاودەردیی مستەفا هیجری
بەڕێــز مســتەفا هیجــری ،ســکرتێری
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بەڕێز جەنابی سکرتێر!
پەیامی هاودەردیی و پشــتیوانیتان لە
پێوەنــدی لەگــەڵ هێرشــی تراژیکــی
ئەنجامدراو لە شــاری نیس ،لە ڕۆژی
جێژنــی نەتەوەیــی فەڕانســەدا ،جێــی
ســەرنجی ســەرۆک کۆمــار بــوو و
هەربۆیــەش ڕایســپاردم کــە لــە الیەن
بەڕێزیەوە سپاســتان بکــەم .لە بەرابەر
ئــەو توندوتیژییــە غەدارانەیــەدا ،پێش
هەمــوو شــتێک بیــر لــە قوربانیانــی

ئــەو جینایەتــە ،بریتی لە فەڕانســوی
و بیانــی و هەروەهــا بنەماڵەکانیــان
دەکەینەوە و هەموو واڵتمان تازیەدارە.
جارێکــی دیکــە یەکگرتوویــی
نەتەوەیــی واڵتی ئێمە و هەروەها بەها
وێناکراوەکانــی ،کــە بریتییــە لە بەها
بااڵکانــی مافــی مــرۆڤ و ئازادی،
کەوتنــە بــەر هێــرش .جارێکــی دیکە
ئێمە لە دەوری ئەو بەهایانە بەشــێوەی
بازنەیی کۆ دەبینەوە و هیچ شــتێک
ئێمە لە شــەڕ دژی تێرۆریزم پاشــگەز
ناکاتەوە.

ئــەو خەباتــە درێژخایەن دەبێــت ،بەاڵم
بــە ئەمەگداربــوون بــە ئارمانجــە
هاوبەشەکان و یەکگرتوویی ،نیسبەب
بەو چەقبەســتوو و فاناتیکانە بەهێزتر
دەبین.
فەرانســە جارێکی لە شــاری «سێنت
ئێتین دورورێ (Rouvray- ud-
 ») Etienne - Saintکەوتــە
بــەر پەالمــاری تێرۆریــزم ،لــە وەهــا
هەلومەرجێکــدا پەیامی هاودەردیی و
پشــتیوانیی ئێوە ،و کەســانی دیکەش
کــە بەدەســتمان گەییشــتوون ،هــەم

پشتیوانیی و یارمەتییەکی پڕ بەهایە
و هــەم دەبێتــە هــۆی بەهێزبــوون و بــە
بڕشتبوونی ئێمە.
جەنابــی ســکرتێری گشــتی ،داواتــان
لێدەکــەم ڕێــز و سپاســی تایبەتی من
قبووڵ بفەرموون.
ئیزابێل سیما
سەرۆکی کابینەی سەرکۆماری
پاریس
٢ی ئاگۆستی ٢٠١٦ی زایینی

پەیامی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بە بۆنەی ڕۆژی جیهانیی الوان
مستەفا هیجری ،سکرتێری گشتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،بــە بۆنــەی ڕۆژی جیهانیــی
الوانــەوە ،پەیامێکــی ئاراســتەی الوە
بە هەســت و تێکۆشــەرەکانی هەموو
بەشــەکانی کوردســتان و بەتایبەتــی
کوردســتانی خۆرهــەاڵت کــرد کــە
ئەمە دەقی پەیامەکەیانە:
لەســەر بڕیاری گشــتیی ڕێکخراوی
نەتــەوە یەکگرتــووکان ،ڕۆژی
١٢ی ئاگۆســت ،بــە ڕۆژی
جیهانیی الوان ناســراوە ،لەو دەرفەتە
کەڵــک وەردەگریــن بــۆ دەڕبڕینــی

مەهــدی زانــا سیاســەتمەداری
ناســراوی کــوردی باکــوور،
ســەردانی دەفتــەری سیاســیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێرانــی کــرد ،و لــە ســەر پرســی
کــورد و گۆڕانکارییەکانــی ناوچە
ئاڵوگۆڕی بیروڕایان کرد.

ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ١٨ی
گەالوێــژی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
شــاندێکی ڕێبەرایەتیــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،بــە
سەرپەرەســتی حەســەن شــەرەفی،
جێگــری ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموکرات ،لە شاری هەولێر ،سەردانی
حیزبی شــیوعیی کوردستانیان کرد و

پیرۆزباییەکــی گــەرم لــە الوانــی
هەمــوو بەشــەکانی کوردســتان،
بەتایبــەت الوانــی خۆرهەاڵتــی
کوردســتان ،و هیــوای ڕزگارییان لە
دەست ڕێژیمی دژی الوی کۆماری
ئیسالمیی ئێران بۆ دەخوازین.
الوە بەهەســت و تێکۆشــەرەکانی
کوردستانی ئێران!
ئێمە لەحاڵێکدا یادی ڕۆژی جیهانیی
الوان دەکەینــەوە کــە ئێــوە لــە ژێــر
دەســەاڵتی حکوومەتــی ئاخوندیدا،
لــە هەمــوو حــەز و خۆشــییەکانی
ژیانی الوەتی بێبەش کراون و ڕۆژانە

خەبــەری دڵتەزێنــی ناردنی پۆل پۆل
لــە الوەکان بــۆ ژێر پەتی ســێدارە و،
زیندانەکانی ڕێژیم دەبیســن .دیاریی
ئــەو ڕێژیمــە بــۆ هەمــوو خەڵــک و
بەتایبەت بۆ ئێوە الوەکان ،لە جیاتی
دابیــن کردنــی کار و داهــات و
شوێنەکانی ڕابواردنی سالم ،بریتییە
لە بێــکاری ،بێهیوایی ،تووش بوون
بــە مــادە ســڕکەرەکان و نەخۆشــییە
کۆمەاڵیەتییــەکان .دڵەڕاوکــێ،
ســووکایەتیپێکردن ،جیاوازیدانــان
و داپڵۆســین لەالیــەن ناوەنــدە
دەســەاڵتدارەکان و بەکرێگیراوانــی

ئــەو ڕێژیمە ،ئاوێتەی ژیانتان بووە و
بەردەوام بە دەستیانەوە ئازار دەکێشن.
ڕزگار بــوون لــەو دۆخــە ســەخت و
دژوارە پێویســتی بــە ئیرادەیەکــی
بەهێز و لە خۆبوردوویی هەیە.
ملکــەچ کــردن بــۆ ئــەو ڕێژیمــە و
ســواڵ کردنی ماف لێی ،باری ژیان
و ڕووحیتــان قورســتر دەکا .ڕێــگای
ڕزگاریــی ئێــوە و هەمــوو خەڵکــی
ئازادیخــوازی کوردســتان ،خەباتــە
لــەدژی ئەو دیکتاتــۆرە دژی کوردە
و ،ڕاســانە لــە جیاتــی ملکەچــی و
دامــاوی .ئێوە داینامۆی حەرەکەتی

خەباتــی شــارن بە مەبەســتی دەســت
لەمالنــی خەباتــی شــاخ و ئاوێتــە
بوونــی ئــەو دووە ئاڵقــە بــە توانایــە،
بــۆ ئــەوەی پێکــەوە ببــن بەهێزێکــی
شــوێندانەر بــۆ وەرگرتنــەوەی مافــە
زەوت کراوەکانتان.
ئێــوە توانــای دروســت کردنــی ئــەو
زنجیرە لەشکان نەهاتوویەتان هەیە.
جڵەوی خەباتی شــارەکان بەدەســتەوە
بگــرن و ئازادیــی خۆتــان بــە زۆر
بەدەســت بێنــن ،ئێوە هێزێکــی لەبڕان
نەهاتوون ئەگەر ئیرادە بکەن.
ئەو ساڵ بەکردەوە شۆڕشگێڕانەکانتان

مەهدی زانا سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كرد

ڕۆژی سێشەممە ڕێكەوتی ١٩ی
گەاڵوێــژی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
مەهــدی زانــا ،كەســایەتی و
سیاســەتمەداری ناســراوی كــوردی
باكوور ،سەردانی دەفتەری سیاسیی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كــرد و لە الیەن هەیئەتێکی حیزبی

دێموکرات بە سەرپەرەستی مستەفا
هیجری ،سكرتێری گشتیی حیزبی
دێموکرات ،پێشوازیی لێ كرا.
لــەم دیــدار و چاوپێكەوتنــەدا،
گۆڕانکارییەکانی ناوچە و پرســی
كــورد بەگشــتی خرانــە بــەر باس و
شرۆڤە كردن.

هەروهــا هەلومــەرج و ئــەو دەرفەتە
لەبارانــەی كــە لــە ئاكامــی ئــەو
گۆڕانکاریی و مڵمالنێ هەرێمی و
نێودەوڵەتییانە و هەروەها بەشــداریی
كاریگــەر و چاالكانــەی هێــزە
كوردییــەكان لە شــەڕی دژی تێرۆر
و گرووپــە تونــدڕەوەكان بە گشــتی،

و فاكتەرەكانــی بەرەوپێــش چــوون و
بەڕۆژەڤبوونــی پرســی كــورد لــە
هەمــوو بەشــەكانی كوردســتاندا،
بەشێك بوون لە باس و ئاخافتنەكانی
ئەم چاوپێكەوتنە.
لــە الیەكــی دیكــەوە ئاســتەنگ و
گرفتەكانــی بــەردەم بزووتنــەوەی

حیزبی دێموکرات سەردانی حیزبی شیوعیی کوردستانی کرد

لــە الیــەن هەیئەتێکی ســەرکردایەتی
حیزبــی شــیوعی بــە سەرپەرەســتی
د.کاوە محمــود ،جێگــری ســکرتێری
حیزبی شیوعی ،پێشوازی کران.
لــەو دیدارەدا حەســەن شــەرەفی وێڕای
تیشــک خستنەســەر هەڵوێستی نوێی
حیزبــی دێموکــرات بۆ گەشەســەندنی
خەبــات لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت،

ڕایگەیانــد کە؛ شانبەشــانی خەڵک،
داکۆکــی لــە مافــە نەتەوەیــی و
نیشــتمانیەکانمان بەرانبەر بە ڕێژیمی
دیکتاتۆری ئێران دەکەین ،و پێداگری
لەوە کردەوە کە لە بارودۆخی سیاسیی
ئێســتادا ،بــەدەر لــە جەمســەربەندییە
ناوچەییــەکان ،پێویســتە حیــزب و
الیەنــە سیاســییەکانی کوردســتان بۆ

پێشخســتنی جوواڵنــەوەی کــورد لــە
هــەر کام لــە بەشــەکانی کوردســتان،
پشتیوان و هاوکاری یەکتر بن ،تاکوو
بتوانیــن مافــە نەتەوەییەکانمــان لــەو
هەڵومەرجەدا ،دەستەبەر بکەین.
پاشان دوکتور کاوە مەحموود ،وێڕای
بەرز نرخاندنی سیاسەتە واقیعییەکانی
حیزبــی دێموکــرات ،ســەبارەت بــە

پرســە نەتەوەییــەکان ،ڕەچاوکردنــی
پرەنســیپی ڕاگرتنــی هاوســەنگی لــە
پێوەنــدی نێــوان الیەنەکاندا ،کە وەک
بنەمــای ســەرەکی بــۆ هاوکاریــی
نێــوان الیەنــەکان کاریگــەری هەیــە،
بــە زەرووری زانی و پێداگریی لەســەر
سیاسەتێکی یەکگرتووانەی نەتەوەیی
و نیشــتمانی وەک خاڵــی هاوبــەش

کە تا ئێستا لە هێندێک لە شارەکان
بەڕێوەتــان بــردووە ،وەاڵمــی شــاختان
داوەتــەوە ،ئــەو بەرنامانەتــان بــەردەوام
بــێ .دوژمــن لێتــان توقیوە و ســەری
لێ شێواوە ،سەرکەوتن هی ئێوەیە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
سکرتێری گشتیی
مستەفا هیجری
٢٢ی گەالوێژی ١٣٩٥ی هەتاوی
١٢ی ئاگوستی ٢٠١٦ی زایینی

كورد بەگشــتی ،دەستنیشــان كران و
جەخت لە ســەر پێویستیی هاوكاری
و یەكگرتوویــی هێــزە كوردییــەكان
و كەڵــک وەرگرتــن لــەو دەرفەتــە
مێژووییانــەی كــە ئەمڕۆ بــۆ كورد
هاتوونەتە ئاراوە ،كرا.

و کۆکــەرەوەی هەمــوو الیەنەکانــی
کــورد لــەو قۆناغەدا کــرد ،تاکوو لەو
ڕێگایــەوە نەکەونــە ژێــر کاریگەریــی
نێــوان جەمســەربەندیی داگیرکەرانــی
کوردستان و دژایەتی یەکتر نەکەن.
لە کۆتاییدا هەر دوو الیەن پێداگرییان
لــە ســەر بەردەوامیــی پێوەنــدی و
هاوکاریی دوو الیەنانەیان کرد.

سمینارێک لەژێر ناوی جوواڵنەوەی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت لە هەولێر بەڕێوە چوو

بــە بۆنــەی ٧١ـــەمین ســاڵڕۆژی
دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران ،لە شــاری هەولێر
ســێمنارێک لەژێر ناوی جوواڵنەوەی
کــورد لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
بەڕێوە چوو.
ڕۆژی یەکشــەممە ،ڕێکەوتی ٢٤ی
گەالوێــژی ١٣٩٥ی هەتــاوی ،ســێ
ڕێکخــراوی یەکیەتییەکانــی الوان،
ژنــان و خوێندکارانــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،بــە بۆنەی ٢٥ی
گەالوێــژ٧١ ،ـــەمین ســاڵڕۆژی
دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران ،ســمیناڕێکیان لە
هۆڵی کتێبخانەی زەیتون ،لە شــاری
هەولێر ،بەڕێوە برد.
لــەو ســمینارەدا ژمارەیــەک لــە
ئەندامانــی ڕێبەرایەتیــی حیزبــی
دێموکــرات ،کادر و پێشــمەرگە و
بنەماڵەکانــی حیزبــی دێموکــرات
و چەندیــن رێکخــراوی الوان و
خوێنــدکاران ،لــە هــەر چــوار بەشــی
کوردستان ،بەشدار بوون.
لــەو ســمینارەدا حەســەن شــەرفی

جێگــری ســکرتێری گشــتیی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
پەرویز ڕەحیمقادر مامۆســتای زانستە
سیاســییەکان لە زانکۆی سەالحەدین
لــە هەولێــر و هەروەها عەلــی عەونی
ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیی پارتی
دێموکراتی کوردستان ،لە سەر بابەتی
دیاریکراوی ســمینارەکە ،بابەتەکانی
خۆیان پێشکەش بە بەشداربووان کرد.
ســەرەتای ســمینارەکە ،بــە ســروودی
نەتەوایەتــی «ئــەی ڕەقیــب» و
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن
لــە گیانی پاکی شــەهیدانی کورد و
کوردستان دەستی پێکرد.
ســەرەتا حەســەن شــەرەفی جێگــری
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،لــە ســەر بابەتی
مێــژوو و هەڵوێســت و سیاســەتەکانی
حیزبــی دێموکــرات بــۆ بەشــدارانی
سمینارەکە چەند وتەیەکی پێشکەش
کرد.
شــەرەفی لــە قســەکانیدا باســی لەوە
کــرد؛ بوونــی ئێــوە لــەو ســمینارەدا،
دەرخــەری ئەوەیــه کــە هەمووتــان

پشــتیوانی لــە جوواڵنــەوەی ئێمــە لــە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکەن.
ناوبــراو لــە بەشــێکی دیکــەی
قســەکانیدا گوتــی کــە؛ بــاس لــە
دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران و خەباتی  ٧١ساڵە
و سیاســەت و فیداکاریی پێشــمەرگە
و ئەندامەکانی حیزبی دێموکرات ،لە
چەنــد ســات و کاتدا ،باس ناکرێت،
و وەک ئــەوە وایــە دڵۆپێک لە دەریا
هەڵگیرێتەوە.
جێگــری ســکرتێری گشــتیی حیزبی
دێموکــرات ،باســی لــەوە کــرد کــە؛
دامەزرانــی حیزبــی دێموکــرات
و دواتــر ڕاگەیاندنــی کۆمــاری
کوردســتان ،خــۆی وەدیهێنــەری زۆر
هێمــای نەتەوەیــی وەک پێشــمەرگە،
ســروودی میللی ،ئااڵی کوردستان و
کۆمەڵێــک بەهای دیکــە بوون ،کە
ئێستاش هەر نەتەوەی کورد شانازیی
پێوە دەکات.
پاشــان ،پەرویــز ڕەحیــم قــادر،
مامۆســتای زانستە سیاســییەکان لە
زانکۆی سەاڵحەدین ،لە سەر ڕاسانی

ڕۆژهەاڵت (گرێدانی خەباتی شاخ و
شار) قسەی کرد.
ڕەحیــم قــادر باســی لــەوە کــرد کــە؛
باســی ڕاســان قســە و باس زۆر لەخۆ
دەگرێــت ،بــەاڵم لــە ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســتدا ،هەردەم پەراوێز گرینگتره
لە ناوەرۆک.
ناوبراو گوتی کە؛ ڕاســان زۆر پرسی
هێنایــە گوڕی ،و چۆن هاتە کایەی
سیاسییەوە ،خۆی خوێندنەوەی قووڵی
پســپۆڕە کوردەکانی هەرچوار بەشــی
کوردســتان ،ئورووپایی و ئامریکایی
بــوو ،ڕاســان پــاش ئاڵوگــۆڕە
ناوچەییــەکان و گۆڕانــی نەخشــەی
جوغرافیایی هاتە کایەوە.
پەرویــز ڕەحیــم قــادر ،هەروەها باســی
لــەوە کــرد کــە؛ حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێران دەبێ شانازیی بەوە
بکات کە خۆی لەو دۆخەی ئێستادا
دەســتی داوەتــە خەبــات و لە دەرگای
ڕۆژهەاڵت دەدات.
ڕەحیــم قــادر لــە درێژەی قســەکانیدا
گوتی؛ دوو وشەی شاخ و شار ،تەنیا
دوو وشە نەبوو ،کە سکرتیڕی گشتیی

حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
لــە پەیامــی نەورۆزیــی خۆیدا باســی
لێــوە بــکات ،بەڵکــوو خوێندیــەوەی
قووڵی بۆ کرابوو.
ناوبراو لە بەشــی کۆتایی قسەکانیدا
گوتی کە؛ دەبێ کورد ببێتە بکەری
سیاســی ،نــەک فاکــت ،چوونکــە
ئەگــەر ببێتــە فاکــت ،ئــەوە وەک
ڕابردوو تووشی زیان و خەسار دەبێت.
لە بەشــێکی دیکەی ئەو ســمینارەدا،
عەلــی عەونــی ئەندامــی کۆمیتەی
ناوەندیــی پارتــی دێموکراتــی
کوردستان ،چەند وتەیەکی پێشکەش
کرد.
عەونی لە قســەکانیدا ســەرەتا باســی
لــەوە کــرد کە؛ ئێمە هەمــوو کوردین
بــە هەر جیاوزاییەکی ئایینی ،زمانی
و ناوچەیــی کــە هەمــان بێــت ،ئێمــە
بــۆ نەتــەوەی کورد خەبــات دەکەین و
یــەک خاکمان هەیە ،ئەوەیش خاکی
کوردستانە.
ناوبراو وێڕاوی پیرۆزبایی ســاڵڕۆژی
دامەزرانــی حیزبــی دێموکــرات بــە
هەمــوو ئەندامــان و الیەنگرانــی

داگیرکــەری
ڕێژیمــی
ئیســامیی ئێــران ،لــە درێــژەی
خــۆیدا،
دەســتدڕێژییەکانی
ناوچــەی ســیدەکانی تۆپبــاران
کردووە.

ڕۆژی
ســەرلەبەیانیی
پێنجشــەممە ،ڕێکەوتــی ٢١ی
گەالوێــژی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
بــۆ جارێکــی دیکــە بنکــە و
پایــەگا نیزامییەکانــی ڕێژیمــی

تێرۆریســتیی ئێــران ،ناوچــە
ســنوورییەکانی ســیدەکانی لــە
هەرێمــی کوردســتان ،تۆپبــاران
کرد.
بەپێــی ڕاپۆرتــەکان ،ڕێژیمــی

داگیرکــەری ئێــران ناوچەکانــی
بەربزیــن و ســەقەری تۆپبــاران
کردووە.
هەروەهــا بەپێــی ئــەو ڕاپۆرتــە،
تۆپبارانــی ڕێژیــم وێــڕای ئــەو

زیانانــەی لــە زەوی وزاری
خەڵکــی ئــەو ناوچەیــەی داوە،
هیچ خەســارێکی گیانیی بەدواوە
نەبووە.
شــایانی باســە لــە مانگــی

حیزبــی دێموکرات ،باســی لــەوە کرد
کــە؛ دامەزراندنــی حیزبی دێموکرات
شــتێکی «ڕێکــەوت» نیــە ،بەڵکــوو
زەروورەتــی مێژوویــی ئــەو حیزبــەی
دامەزرانــد ،بــە بیــری نەتەوەیــی و
دێموکراتیکەوە.
عەلی عەونی لە بەشێکی قسەکانیدا
باسی لەوە کرد کە؛ حیزبی دێموکرات
 ٢٣ســاڵ بە شــێوەی سیاسی خەباتی
کرد و ئەگەرچی خەباتی چەکداریی
وەال نەنا ،و ئێستاش نەیناوە ،کە ئەوە
خــۆی جێــگای ســەرنجە و دەبــێ پڕ
بەها چاوی لێ بکەین.
ناوبراو لە کۆتایی قســەکانیدا گوتی
کــە؛ خەباتــی چەکــداری لــە هەموو
پارچەکانــی کوردســتان عەینــی
ئازادییــە ،چوونکــە دوژمــن خاکــی
ئێمــەی داگیر کردووە ،بۆ ئەوەیکەی
داگیرکەریــش لە خاکمــان دەربکەین،
پشتیوانی و یارمەتی لە هەموو الیەن
و دەوڵەتێک قەبووڵ دەکەین.
کۆتایــی ســمینارەکە بــە پرســیار و
تێبێنی بەشداربووان کۆتایی پێهات.

ڕێژیمی ئێران خاکی هەرێمی کوردستانی تۆپباران کرد

پووشــپەڕی ئەمســاڵدا ،جارێکــی
دیکە ئەو ناوچانە تۆپباران کرا و
ڕێژیم هەر ئەو کاتەش هەڕەشــەی
درێــژەی تۆپبارانەکانی کرد.
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25ی گەالوێژ ،مزگێنیدەری سەركەوتن

ناسر ساڵحی ئەسڵ
حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران،
وەك حیزبێكــی جەمــاوەری ،مۆدێڕن و
پێشەنگی بزاڤی میللی _ دێموكراتیك
لــە كوردســتانی خۆرهــەاڵت ،لــە
نێــو ڕووداوە سیاســییە گرینــگ
و چارەنووسســازەكانی مێــژووی
هاوچەرخــی كوردســتان و ئێرانــدا،
ڕۆڵــی دیــاری هەبــووە و دەركەوتــووە.
هەربۆیــە هەڵوێســتەكانی حیزبــی
دێموكراتی كوردستان سەبارەت بە كێشە
سیاســی و نەتەوییەكانــی گەلی كورد
لــە كوردســتانی خۆرهــەاڵت ،بایەخــی
تایبــەت و گرنگیــی خــۆی هەیــە.
پاش دوورخســتنەوەی ڕەزاشــا لە الیەن
واڵتانــی هاوپەیمــان و هەڵوەشــانەوەی
ئەرتەش و دابەشبوونی واڵتی ئێران لە
الیەن زلهێزەكانی ســەركەتووی شــەڕی
جیهانیی دووهەم ،لە خەرمانانی ساڵی
1320ی هەتــاویدا ،ڕووناكبیــران
و چاالكانــی سیاســیی كــورد بــۆ
دامەزراندنــی ڕێكخراوێكــی سیاســی
و نەتەوهیــی بــە نــاوی «كۆمەڵــەی

ژیانهوهی كورد (ژ ك)» ،لە بۆشــایی
هێــزی ســەركوتكەری ئەرتــەش و
دامودەزگاكانــی حكوومەتی ناوەندی،
كەڵكیان وەرگرت .ئەو ڕێكخراوە لەسەر
بنەمای شوناسخوازیی و بەدەستهێنانی
مافی ڕەوای دیاریكردنی چارەنووسی
نەتەوەیی كورد دامەزرا .ئەندامانی»ژ
ك» بۆ خۆگونجاندن لەگەڵ بارودۆخی
پــاش كۆتایــی شــەڕی دووهەمــی
جێهانی ،و خەباتی ئاشــكرا ،بڕیاریاندا
كــە حیزبێكی مۆدێڕن دامەزرێنن .هەر
بۆیــە لــە 25ی گەالوێــژی1324دا،
«حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان»یان
لەسەر بناغەی تەشكیالتیی كۆمەڵەی
«ژ ك» ،لە شاری مەهاباد دامەزراند،
و لــە 2ی خەزەڵــوەری هەمــان ســاڵدا،
بە بەشــداریی ئەندامانــی كۆمەڵەكه و
دەیان كەســایەتیی ناسراوی كوردستان،
یەكەمین كۆنگرەی حیزبی دێموكراتی
كوردســتان پێكهــات ،و مەرامنامــەی
حیزبــی دێموكــرات لــە  8مــادەدا باڵو
كرایــەوە .پاش هەڵبژاردنــی ئەندامانی
كۆمیتــەی ناوەندی ،قــازی محەممەد
وەك پێشــەوا و ســەرۆكی حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتان هەڵبژێــردرا.
دامەزرانــی حیزبــی دێموكراتــی
كوردستان ،لەسەر بناغەی تەشكیالتیی
«كۆمەڵــەی ژ ك» ،بەرهەمــی
تێكۆشــانی چەندین ساڵەی ئەندامانی
دامەزرێنــەری ئهو ڕێكخراوه بووە .هەر
بۆیــە حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان
بەرهەمــی خوڵقاندنــی دەرفەتێــك
بــوو ،كــە پێشــتر لــە هزر و ئەندێشــەی
ئەندامانــی كۆمەڵــەی «ژ ك»دا،

ئامــادەكاری و بەســتێن ســازیی بــۆ
كرابــوو .هەروەها گرنگییهكی دیكەی
دەور و ڕۆڵــی كاریگــەری كۆمەڵــەی
«ژك» ،لەســەر دامەزرانــی حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتان ،ئــەوە بــوو كــە
زۆربەی ئەندامانی كۆمەڵە لە حیزبی
دێموكراتــدا ،خــاوەن پلە و پێگەی بەرز
بوون و لە ئاســتی ڕێبەریدا ســەرقاڵی
پێشخســتنی ئامانجــە سیاســییەكانی
حیزبی دێموكرات بوون .پیشــەوا قازی
محەممــەد ،لــە وتووێژێكــدا لەگــەڵ
ڕۆژنامەكانــی تاران( ،لــە ژمارەكانی
1و 2ی ڕۆژنامــەی كوردســتان،
ڕێكەوتی 20ی ڕێبەندانی1324چاپ
بــووە) بــۆ ئــەوەی بێســەلمێنێ كــە
حیزبــی دێموكــرات لــە ســەر بناغــەی
تەشــكیالتیی «كۆمەڵــەی ژ ك»
دامــەزراوە ،دەڵــێ« :ئێمــە  4ســاڵە
خۆبەڕێوەبەریــی نێوخۆیــی خۆمــان
هەیــە» .هەوەهــا ســەید محەممــەد
حەمیــدی ،سەرنووســەری ڕۆژنامەی
«كوردســتان» ،لــە ســەروتاری ژمارە
1ی ڕۆژنامــەی كوردســتاندا ،لــە
ژێــر ســەردێڕی «ئامانجــی ئێمە»دا،
دەنووسێ« :دوای خەرمانانی ،1320

گوێــی دێموكراســیخوازان و واڵتانــی
دێموكراتیــك بگەیەنــن كــە كوردیــش
نەتەوەیــە و مافــی خۆیەتــی وەك
هەمــوو نەتەوەكانــی دیكــەی جیهــان،
بەسەربەســتی بــژی .بڕگەیەكــی
دیكــە لــە مێــژووی پــڕ لــە شــانازیی
حیزبــی دێموكــرات ،جوواڵنــەوەی
چەكدارانــەی ســاڵەكانی _-1346
47ی هەتاوییــە .ڕێژیمــی حەمــەڕەزا
شا ،ئیدیعای دەكرد كە ئێران دورگەی
ئارامــە ،لــە وەهــا هەلومەرجێكــدا،
بەشــێك لە ئەندامانی ڕێبەری و كادر
و پێشــمەرگەكانی حیزبــی دێموكراتی
كوردســتانی ئێــران ،لــە مــاوەی 18
مانگ خەباتی چەكدارییدا ،دورگەی
ئارامــی ڕێژیمــی حەمەڕەزاشــایان لــە
كوردســتانی خورهــەاڵت شــڵەقاند.
جوواڵنــەوەی چەكدارانــەی ســاڵەكانی
47_46ی هەتــاوی ،بڕگەیەكــی
زێڕین لە مێــژووی حیزبی دێموكراتی
كوردســتانی ئێــران ،پــاش ڕووخانــی
كۆمــاری كوردســتان ،تــا چــاالك
كردنەوەی حیزبی دێموكرات لە ســاڵی
1349ی هەتــاوی ،و هاتنــە مەیدانی
بە كردەوەی شەهید دوكتور قاسملووی

گەالویــژی 1358دا ،لەشكركێشــیی
پاســدارانی ڕێژێــم ،بــۆ كوشــتاری
ڕۆڵەكانی نەتەوەی كورد لە كوردستان
دەســتی پێكــرد ،كــە تــا ئێســتاش بــە
شــێوەی جوراوجــور هــەر بەردەوامــە.
كاتێــك باڵوێزخانــەی ئەمریــكا لــە
13ی خەزەڵــوەری 1358دا ،لــە الیەن
تاقمێــك خوێندكارەوە دەســتی بەســەردا
گیرا ،حیزبی دێموكراتی كوردســتانی
ئێران ،لەبەر ڕووناكایی ڕێنوێنییەكانی
شــەهید دوكتورقاســملووی نەمــر ،ئەو
كردەوەی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی،
واتــە گرتنی باڵوێزخانــەی ئامریكای
مەحكــووم كــرد ،كە ئیســتا بۆتە جێی
ســهرنجی زۆربەی حیــزب و ڕێكخراوە
سیاســییەكانی كــورد و ئێرانــی و
دهرهكــی .لــە الیەكــی دیكــەوە ،ئەوڕۆ
كە چەمكەكانی دێموكراســی و مافی
مــرۆڤ بۆتە كولتوور بۆ گەیشــتن بە
ئازادی و سەربەســتی ،دەردەكەوێت كە
حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران،
هــەر لە كاتی دامەزرانیەوە تا ئیســتا،
دووربینتریــن ،پێشــكەوتنخوازترین و
مۆدێڕنتریــن حیزبــی ســەر گۆڕەپانی
سیاســیی كوردســتان و ئێرانــە ،كــە

مەیدانــی خەباتــی شــار و شــاخ ،و لە
بەجەماوەریتركردنــی
هەمانكاتــدا،
خەبــات و ئەمــەش وەك ڕێكارێــك
لــە پەیامــی نەورۆزیــی ســكرتیری
گشــتیی حیزبی دێموكراتــدا ،كەوتۆتە
بــەر ســەرنجی كۆمەاڵنــی خەڵكــی
كوردســتان .چوونكە لە ئێســتادا پشت
بەســتن بــە ڕێكخســتن ،یەكڕیــزی و
مودیریەتی نەخشەڕێگای خەباتی شار
و شاخ ،كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان،
پۆتانســییهل و توانــای ئــەوەی تێدایە،
لــە هــەر دەرەتــان و دەرفەتێــك بــۆ
زەقكردنــەوەی ویســت و داخوازییــە
ڕەواكانــی كەڵكوەرگــرێ ،و لــە پێنــاو
ئەم ویســت و داخوازییانەدا ،بە شێوەی
بەردەوام و بەكۆمەڵ ،بێتە سەر شەقام.
بە لەبەرچاو گرتنی ئەو ڕاســتییە ،كە
حكوومەتــی ئیســامیی ئێــران ،هیــچ
پێگەیەكــی لــە ی خۆرهەاڵتــدا نیە ،و
ئەو سیستمە داخراوە هیچ دەسكەوتێكی
ئابــووری ،سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و
فەرهەنگیــی بــۆ خەڵكــی كوردســتان
نەبــووە ،بەســتێنی ناڕەزایەتیــی شــار
لــە شــكڵ و شــێوەی جۆراوجــۆر لــە
ئارادایــە .هــەر بۆیــە دەســتپێكردنی

حیــزب و ڕێكخــراوە سیاســییەكانی
كوردســتانی خۆرهەاڵت ،بە بۆچوونی
جیاوازەوە ،لە ئاست گۆڕانكارییەكانی
خۆرهەاڵتــی ناڤیــن و كوردســتان لــە
داهاتــوودا ،یارمەتیدەربــن ،تاكــوو
بــە باشــتر كردنــی پێوەندیــی حیــزب
و ڕێكخراوەكانــی كوردســتانی
خۆرهــەاڵت ،بــۆ هاوخەباتییەكــی
بەردەوام و هاوئاهەنگ كە وەاڵمدەری
پێویســتییەكانی خەباتــی ڕەوای
نەتــەوەی كــورد لــە كوردســتانی
خۆرهــەاڵت بێــت .ئێســتا پــاش 71
ســاڵ خەباتــی بــەدەوام ،پێویســتە لــەم
پێوەندییــەدا ئاماژەیەكــی كورتیــش
بــەو هەمــوو تێچووانەی كــە ئەمڕۆكە
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێرانیــان كردۆتــە بــاوەڕ و پێناســەی
خەباتــی نەتەوایەتــی و دادپەروەریــی
كۆمەاڵیەتــی لــە كوردســتانی
خۆرهەاڵت ،بكەین .هەر لە دەســپێكی
ئــەم ئەركــە قــورس و گرانەوە ،پێشــەوا
قــازی محەممــەد ،ســەركۆماری
كوردستان ،و دەیان تێكۆشەری دیكەی
دێموكــرات ،لــە پێناو چەســپاندنی ئەم
دەســكەوت و سەروەرییانەدا سەربەرزانە

و دەســت لــەكار كێشــانەوەی ڕەزاشــا،
توانیمــان خۆمان ئیدارەی ناوچەكەمان
بگرینــە دەســت ،و خۆبەڕێوەبەریــی
نێوخۆیــی پێكبێنیــن» .یەكێــك لــە
دەســكەوتە گرنگەكانــی مێــژووی
سیاســیی حیزبی دێموكــرات ،ئەوە بوو
كــە توانیــی ،تەنیــا پــاش  159ڕۆژ
لــە دامەزرانــی «حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتان» ،تێكۆشــەرانی ئەو حیزبە
بە بەشــداریی كوردانــی چوارپارچەی
كوردســتان« ،كۆمــاری كوردســتان»
دامەزرێنــن .هــەر بۆیــە لــە مێــژووی
هاوچەرخی سیاسیی نەتەوەی كورددا،
دامەزرانــی كۆمــاری كوردســتان لــە
٢ی ڕێبەندانــی ١٣٢٤ی هەتاوی ،بە
بەشــداریی بیســت هەزار كەس ،لەسەر
دەســتی حیزبی دێموكراتی كوردستان،
بــە درەوشــاوەترین قۆناغــی مێژوویــی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران
لــە كوردســتانی خۆرهــەاڵت ئەژمــار
دەكــرێ ،و تایبەتمەندییەكانــی ئــەم
مۆدێلــە لــە دەســەاڵتداریی كــورد
هەتــا ئێســتاش جێــگای هەڵوێســتە
لەســەر كردنــە .لــە گۆشــەنیگای
نەتەوەییــەوە تاكــوو هەنووكــەش،
كۆمــاری كوردســتان بــە نوێنگــەی
هاوپێوەندیی نەتەوەیی كورد لە ئاستی
چوارپارچەی كوردســتاندا ،و هێمایەك
بــۆ هاوخەباتــی و هاوچارەنووســیی
نەتەوەی كورد لە ســەرجەم پارچەكانی
كوردســتاندا لەقەلــەم دەدرێ .هەروەها
پەیامێكــی دیكــەی دامەزرێنەرانــی
كۆمــاری كوردســتان ئەوە بــوو كە؛ بە

نەمر ،دێتە ئاژمار.
پــاش ســەوكەتنی شۆڕشــی گەالنــی
ئێران و ڕووخاندنی ڕێژیمی حەمەڕەزا
شــای پەهلــەوی لــە ســاڵی 1357ی
هەتــاویدا ،حیزبــی دێموكراتــی
كوردستانی ئێران ،پاش سی و دوو ساڵ
خەباتی نهێنی و ژیانی ئاوارەیی ،سەر
لەنوێ ئاشكرا بوونی خۆی ڕاگەیاند.
كوردســتانی خۆرهەاڵت بۆ یەكەمجار
پاش ڕووخاندنی كۆماری كوردســتان،
تامی ئازادیی ڕاســتەقینەی دەچێژت
و دەسەاڵتی ناوەندیی بە سەرەوە نەبوو.
بــەاڵم بەداخــەوە ،پاش بێئــاكام بوونی
وتووێــژ لەنێوان هەیئەتی نوێنەرایەتیی
گەلــی كــورد و ڕێژیمــی كۆمــاری
ئیســامی ،ڕێژیم بڕیاری دا كێشــەی
كــورد لــە ڕێــگای هێرشــی نیزامی و
گەمــارۆی ئابوورییەوە یەكال بكاتەوە.
هــەر بۆیە شــەهید دوكتور قاســملووی
نەمــر ،ســكرتێری پێشــووی حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران ،یەكەم
كەســی كــورد و ئێرانــی بــوو ،كــە
هەوڵــە پاوانخوازییەكانــی خومەینی و
تاقمەكەی بە هەوڵێك بۆ دامەزراندنی
دیكتاتۆرییەتێكی مەزهەبی لە ئێراندا
دایــە قەڵــەم ،و حیزبــی دێموكــرات
ڕێفراندۆمــی ڕێژیمی بۆ دامەزراندنی
«كۆمــاری ئیســامی» ،بایكــۆت
كرد .ڕێژیمــی خومەینی لە نەورۆزی
ســاڵی 1358دا ،هێرشــێكی بەرباڵوی
نیزامیــی بــۆ ســەر كوردســتان دەســت
پێكــرد ،كــە پاشــان خومەینــی بــە
دەركردنــی فتــوای جیهــاد لــە 28ی

بــاوەڕی قووڵــی بــە دێموكراســی و
مافی مرۆڤ بووە ،و هەیە.
پاش شــەڕی كەنــداو ،و گۆڕانكاریی
بەرچــاو لــە خۆرهەاڵتــی ناڤیــن ،و بە
ئــاكام گەیشــتنی خەباتــی نەتــەوەی
كــورد لــە باشــووری كوردســتان ،و
هەســت بــە بەرپرســیارەتی كردنــی
حیزبــی دێموكــرات ،و ڕێكخراوەكانــی
دیكــەی كوردســتانی خۆرهــەاڵت بــۆ
پاراســتنی دەســكەوتەكانی باشــووری
كوردســتان ،لــە وەهــا هەلومەرجێكــدا،
و پــاش نزیــك بــە  20ســاڵ ،ڕێژیمــی
كۆمــاری ئیســامی ،هیــچ دەرەتــان
و دەرفەتێكــی بــۆ خەباتــی سیاســی
و مەدەنــی بــە خەڵكــی كوردســتانی
خۆرهەاڵت بە ڕەوا نەبێنیوە و ئێستاش
سیســتمێكی ســەرەڕۆ و توتالیتێــر
دەسەاڵتدارە ،بۆیە ڕێبەرایەتیی حیزبی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران ،هاتــە
ســەر ئــەو بــاوەڕە كــە تەنیــا ڕێــگای
بەربەرەكانێ لەگەڵ ڕێژیمی كۆماری
ئیســامی ،لێكگرێدانــی خەباتــی
شــار و شــاخە .هــەر بۆیــە بەڕێــز كاك
مســتەفا هیجری ســكرتێری گشــتیی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران ،لە پەیامــی نەورۆزیی1395دا،
دەســپێكی ڕاســانەوەی ئەمجــارەی،
بــە لێكگرێدانــەوەی خەباتــی شــار
و شــاخ ڕاگەیانــد .یەكێــك لــە تــەوەرە
گرینگەكانــی ڕاســانی ئەمجــارهی
حیزبــی دێموكــرات ،خوێندنەوەیەكــی
نوێیــە بــۆ چۆنیەتیــی هەوڵــدان بــە
مەبەستی ڕێكخســتن و بەرینتركردنی

ڕاســانی نــوێ و قۆناغێكــی نــوێ لە
خەبــات و تێكۆشــانی مافخوازانــە لــە
كوردســتانی خۆرهــەاڵت ،لــە الیــەن
حیزبــی دێموكراتــەوە ،دەنگدانــەوەی
بەرینــی نێوخۆیــی ،ناوچەیــی و
نێونەتەوەیــی بــەدوای خۆیــدا هێنــا و
تابــۆی بێدەنگبوونــی كوردســتانی
خۆرهەاڵتــی شــكاند .لــە ڕاســان و
ڕابوونەوەی ئەمجارەی پێشمەرگەكانی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێراندا،
خەڵكــی كوردســتانی خۆرهــەاڵت ،بە
باوەڕمەنــد بوون بەو ڕاســتییە كە شــار
ناوەندی ڕاســانە ،بەشــێوەی جۆراوجۆر
لــە هەســتانەوەی ئەمجــارەی خەباتــی
ڕەوادا بەشدار بوون.
خەڵكی شار و گوندەكانی كوردستانی
خۆرهــەاڵت كــە ئامانج و ویســتەكانی
خۆیــان لــە نێــو ئامانــج و ویســتەكانی
ڕاســانە و هەســتانەوە و لێكگرێدانــی
خەباتــی شــار و شــاخ دەبینیــەوە،
بــە تــەواوی پشــتیوانیی ڕاســان و
ڕابوونــی ئەمجــارەی حیزبەكــەی
خۆیانــن .هەروەهــا بــە دەیــان حیــزب و
ڕێكخراوە و كەســایەتیی چین و تویژە
جۆراوجــۆرهكان لــە چــوار پارچــەی
كوردســتانهوه پشــتیوانیی خۆیــان بــۆ
ڕاســان و ڕابوونــەوەی كوردســتانی
خۆرهەاڵت دەربڕیوە.
راســان و نــوێ بوونــەوەی قۆناغێكــی
دیكە لە خەبات ،كە ویست و داخوازیی
كۆمەاڵنــی خەڵكــی كوردســتانە ،و لە
الیــەن حیزبی دێموكراتی كوردســتانی
ئێرانەوە هاتۆتە ئاراوە ،پێویستە هەموو

گیانیــان فیــدای ئامانــج و ڕێبــازی
دێموكــرات كرد .لــە درێژەی ئەم ڕێگا
دوور و درێــژ و پــڕ لــە هــەوراز و كەند
و كۆســپهدا ،و لــە هەمانكاتــدا پــڕ لە
شــانازییهدا ،دوو ڕێبــەری لێهاتوومــان
شــەهیدان دوكتــور قاســملووی نەمر و
دوكتور سادق شــەرەفكەندیی هەمێشە
زینــدوو ،وێــڕای هــەزاران كادر و
پێشــمەرگە ،گیانیــان لە پێنــاو ئامانج
و ڕێبــازی دێموكراتدا بەخت كرد .هەر
لــەم پێناوەشــدا خەڵكــی كوردســتانی
خۆرهــەاڵت ،كــە حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێــران ،بۆتــە بەشــێك لــە
بوونیــان ،زۆرتریــن تیچــووی گیانــی
و ماڵییــان بــۆ داوە .كەوابــوو حیزبــی
دێموكــرات ،بەم هەموو تیچووە گیانی
و ماڵییهی خەڵكی كوردســتان ،بووهتە
باوەڕ و پێناســەی خەباتی نەتەوایەتی
و دادپەروەریــی كۆمەاڵیەتیــی گەلــی
كورد لە كوردســتانی خۆرهەاڵت .هەر
بۆیــە ئێســتاش پــاش زیاتــر لــە حەوت
دەیــە خەبــات و تێكۆشــان لــە پێنــاوی
ئــازادی و مافــی نەتەوایەتیــدا ،ڕێباز
و قوتابخانــەی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێــران ،نــەك هــەر تــۆزی
كۆنبوونی لی نەنێشــتووە ،بەڵكوو وەك
ئەســتێرەیەكی پڕشــنگدار لە ئاسمانی
كوردســتاندا ئەدرەوشــێتەوە و وەك
گونجاوترین ڕێبازی ڕێگای ڕزگاری
و گەیشــتن بــە مافــی نەتەوایەتیــی
گەلــی كــورد ،لــە گوڕهپانــی خەباتدا
دەركەوتووە.
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كوردی ئێران« :ئێمه پۆتانسیێلی بههاری كوردی له ئێران دهبینین»
لــه وتووێژێكــی تایبهتــی ئورشــەلیم
ئانالین ،لەگەڵ بەڕێز مستەفا هیجری،
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،ناوبــراو باســی ئهو
زوڵــم و زۆره دەکات كــه كوردهكانــی
ئێــران چێشــتوویانه و ئاماژەبــهو ههموو
ســتهمه کهڵهکــه بــووه دهکات ،کــه
وای له کوردهکانی کوردســتانی ئێران
کردووه ،له دژی کۆماری ئیســامیی
ئێران شۆڕشــێکی ئازادیخوازانه دهســت
پێبکهن .شۆڕشــێک بۆ ڕووخاندنی و
دامهزراندنــی سیســتمێکی دێموکراتی
فێدڕاڵــی ،کــه ڕێــز لــه مافی گشــت
نهتهوهکان و مافی مرۆڤ بگرێ.
لــه وتووێژێكــی تایبهتــیدا ،لهگــهڵ
جورووســلم ئانالیــن ،بەڕێــز مســتفا
هیجــری ،ســکرتێری گشــتیی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
دەڵێت« :لەســەرەتای هاتنەســەرکاری
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی لەئێراندا،
کوردەکانــی ئەو واڵتەلەو باوەڕەدا بوون
کــە؛ ئــەو ڕێژیمەمافەسیاســییەکانی
خەڵکــی ئێــران دابیــن نــاکات ،بۆیــه
لەڕێفراندۆمــی دیــاری کردنــی
چەشــنی رێژیــمدا بهشــدارییان نهکــرد.
دواتــر کــوردهکان داوای وتوێژلەگــەڵ
دەوڵەتیــان کــرد ،بــۆ ئەوەی به شــێوهی
ئاشــتیخوازانه چارهســهری کێشــهی
کــورد بکرێــت ،و ڕێژیــم ئۆتۆنۆمــی
بــۆ میللهتــی کــورد قبــووڵ بــکات.
بــەاڵم بــه پێچهوانــهوه ،ڕێژیــم نهتهنیــا
داواکارییهکانی گهلی کوردی پهسهند
نهکرد ،بهڵکوو شــهڕێکی نهخوازراوی
بهســهر گهلــی کــورددا ســهپاند.
ئۆپۆزیســیونی کــورد ،بهتایبهتــی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران،
دهســتیان دایــه شــۆڕش بــۆ بهدهســت
هێنانی مافه نهتهوایهتییهکانی گەلی
کورد .سهرهڕای نهبوونی بااڵنسی هێز

له نێــوان هێــزه ئازادیخوازهکانی گەلی
کــورد و ڕێژیمــی ئێــران ،و ئهو ههموو
پاڵهپهستۆیه که لهسهریان بووه و ههیه،
گەلی کورد و ڕێکخراوه سیاسییهکانی
ئهو گهله له خهبات لهدژی ئهو ڕێژیمه
بهردهوامــن و کۆڵیــان نــهداوه و کــۆڵ
نادهن».
«ڕێژیمــی ئێــران شۆڕشــی مێــژوو
خوڵقێنــی گەلــی کــورد و ڕێکخــراوه
سیاســییهکانی بــۆ ســهر دهســهاڵته
شــوومهکهی ،بــه مهترســی دهزانــێ،
و میللهتــی کــورد و ئازادیخوازانــی
ئــهو گهلــه بــه دوژمنــی ســهرهکیی
خــۆی دهزانێــت ،و مندااڵنــی میللهتی
کوردی له نێعمهتی خوێندن به زمانی
دایکیــی خۆیــان بێبــهش کــردووه .بــهم
جــۆره ،سیاســهتی ئاپارتایــدی بهســهر
گەلــی کــورددا ســهپاندووه .ههروههــا
ســتهمێکی مهزههبیــی زاڵمانهشــی
بهســهر باوهڕمهندانــی مهزههبیــی
کــورددا ســهپاندووه .بۆ نموونه ســوننی
مهزههبــهکان کــه ڕێژهیــان لــه تــاران
دهگاتــه چهنــد میلیــون کــەس ،مافی
ئهوهیــان نیــه کــه مزگەوتــی خۆیــان
ههبــێ و لههــهر چــوار پارێزگاکــهی
کوردستان ،یارمهتیی مادی نادرێت به
مزگەوتهکان».
«ڕێــژهی بێــکاری لــه کوردســتان ،به
بــهراورد لەگــەڵ شــوێنهکانی دیکهی
ئێــران ،زیاتــره .چاالکیــی سیاســی و
نهتهوهیی و داخوازهکانیان ،به نایاسایی
دهژمێــردرێ و چاالکوانانــی سیاســیی
کــورد ،دهبهســتنهوه بــه ئیســراییل و
ئهمریکا ،و بهم دوایانهش عهرهبســتانی
ســعوودییهوە .چاالکوانــی سیاســیی
کــورد زیندانــی ههتاههتــای بــۆ
دەبڕدرێتــەوە و بهشێکیشــیان لهســێداره
دهدرێن ،ئهو ههموو ستهمهی که لهسهر
گەلی کــورد ههیه ،وای له کوردهکان
کردووه که له بهرانبهر ڕێژیمدا ڕاوستن
و دهست بدهنه شۆڕش».
ســکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی

کوردســتانی ئێــران دەڵێــت« :ئــهو
هێــز و توانایــه لــه گەلــی کــورد و
شۆڕشــگێڕانیدا دهبینــێ ،که بههاری
کــوردی مســۆگهر بکــهن» .ههروههــا
دهڵێت؛ «ئێمه لهو باوهڕەداین که پرسی
کورد بهگشــتی له ئێســتادا ،پرسێکی
گرینگی سیاسییه له ناوچهکهدا .ئهوان
مافهکانــی خۆیــان دهناســن و خهباتــی
بــۆ دهکهن ،کورد هێزێکی شــوێندانەرە
لــە خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســت ،کــوردی
ئێرانیش وەکوو بەشــێک لــەو نەتەوەیە،
داهاتووی باشــتری لەپێشــە ،بەتایبەت
کــە کۆمــاری ئیســامی ،وەکــوو
سیســتمێکی نامۆ لە دەســەاڵتداری لە
ئێران ،بەهۆی ناتەباییە نێوخۆییەکانی،
گەنــدەڵ بوونی ســەرتاپای ڕێژیمەکە،
پەرەگرتنــی ڕۆژبــەڕۆژی زیاتــری
بێزاریــی خەڵــک و ،قەیــران خولقانــدن
و ئاژاوەگێــڕی لەناوچــە ،ناتوانــێ بــۆ
ماوەیەکــی زۆر درێــژەبــەدەســەاڵتی
خۆی بدات .ئێمەپێمان وایەکەهەموو
واڵتانــی دێموکــرات و ئازادیخــواز،
پێویســتەیارمەتیــی کوردەکانــی ئێران
بــدەن لەخەبــات دژی ڕێژیــم ،چوونکە
ئــەو خەباتــەلە ڕاســتای بەهێز کردنی
بــەرەی دێموکرات لــەناوچە و بەدژی
کۆنەپەرەستترین ڕێژیمی سەردەمە کە
دژایەتی دێموکراســی و مافی مرۆڤ
لەهەمــوو جیهانــدا دەکات ،یارمەتیــی
زۆربەی گرووپەتیرۆریستییەکان دەدا،
دەســتێوەردان لــەکاروبــاری نێوخۆیــی
واڵتــان دەکا .الواز بــوون یــان نەمانــی
ئەو ڕێژیمە ،ئاشتی و سەقامگیری لە
خۆرهەاڵتی نێوەڕاست بەهێز دەکا».
هجــری ههروههــا دهڵێــت« :ئێمەوەکوو
کــورد ،بەگشــتی هیچ کێشــەیەکمان
لەگــەڵ هیــچ دەوڵەتێــک نییــە بــە
ئیسرائیلیشــەوە ،بێجگەلەحکوومەتی
ئــەو واڵتانــەی مافــی کــورد پێشــێل
دەکــەن ،لــەو بــاوەڕەدام کەزۆربــەی
خەڵکــی ئێرانیش هەر وا بیر دەکەنەوە.
ئێمــەی کورد بەرنامــەی جیابوونەوە لە

و :کەژاڵ محەممەدی

ئێرانمــان نیە ،بەڵکــوو خەباتی ئێمەبۆ
دامەزراندنی ئێرانێکــی دێموکراتیکی
فیدڕاڵــە،کــەلــەودا ،کــورد و باقــی
نەتــەوەکان ،بەشــێوەی ئۆتۆنۆمــی
حکوومەتــی خۆجێیــان هەبــێ ،و لــە
بەڕێوەبردنــی ئێرانیشــدا ،بەگوێــرەی
یاسایەکی دێموکراتیک بەشدار بن».
هیجری ههروهها دهڵێ كه؛ «كوردهكانی
ئێران ،بێزان «له ئیداره کردنی سیاسەتی
ئامریــکا لەســەردەمی ســەرۆکایەتیی
ئوبامادا ،و زۆرتر بە هەوڵدان بۆ سازان
لەگــەڵ ڕێژیمی کۆماری ئیســامی
بووە ،بەتایبەت واژۆی گرووپی ،٥+١
ســەبارەت بــەالبردنــی گەمارۆکانــی
ســەر ئێــران ،بەســەرۆکایەتی ئامریکا،
دەســتی ئــەو ڕێژیمــەی ئاواڵەتــر کــرد

بــۆ ســەرکوتی ئازادیخوازانــی ئێرانی،
بەکورد و باقــی نەتەوەکانەوە .هەروەها
لــە یارمەتیدانــی زیاتــری ڕێژیــم بــە
گرووپــە تیرۆریســتییەکانی ناوچــە و
لەئاکامــدا وێرانیی و کۆشــتاری زیاتر
لەخۆرهەاڵتی نێوەڕاست و زۆر شوێنی
دیکەی دنیا».
«مســتەفا هیجــری دەڵێــت« :ئێمــە
پۆتانســیێلی ڕاپەڕیــن لــەدژی ڕێژیــم،
لــە هەمــوو ئێرانــدا و بەتایبەتــی لــە
کوردســتاندا دەبینیــن ،بــەاڵم ئــەو
پۆتانســیێلەپێویســتی بــە بەهێزکردن و
یارمەتیــدان هەیــە .کــوردەکان ئەگــەر
پشتیوانی بکرێن ،دەتوانن ببنەناوەندی
بەتوانــای ئــەو راپەڕینە یــان ئەو بەهارە
بــۆ هەموو ئێران» .حیزبــی دێموکرات

زیاتر له  70کیلۆمیتر له نێوان باشوور
و ڕۆژههاڵتــی کوردســتانی کۆنتــڕۆل
کــردووه ،و دامهزرێنــهری کۆنگــرهی
نهتهوهکانی ئێرانی فیدراڵه ،و لە الیەن
زیاتــر لــه  50لــه ســهدی نهتهوهکانــی
ئێرانــهوه ،پشــتیوانی لــێ دهکرێــت.
حەشــیمەتی گەلــی کــورد لــه ئێــران
 10میلیۆنــه« .حیزبــی دێموکرات بۆ
ماوهی زیاتر لە  70ســاڵ ،ڕێبهرایهتی
شۆڕشــی گەلــی کــوردی کــردووه و
دهیکات .جوواڵنهوهی کورد گهیشتۆته
قۆناغێکــی تــازه و ئێمــه لــه گشــت
بوارهکانــی ،کولتــووری ،مهدهنــی
و نیزامــیدا ،بــۆ وهدســت هێنانــی
سیســتمێکی دێموکراتیــی فیدڕاڵی له
کوردستانی ئێران چاالکین».

لە سەدا ٣٠ی خەڵكی ئێران بۆ نانی شەویان موحتاجن

جێگــری وەزارەتــی تەندروســتیی
ڕێژیمــی ئێران ڕایگەیاند ،لە ســەدا
٣٠ی خەڵكی ئێران برسین و تەنانەت
نانــی شــەویان نیــە و ئــەو ئامارەش
لــە الیــەن وەزارەتــی كاری ڕێژیمی
ئێرانەوە پشتڕاست كراوەتەوە.
بەپێــی ڕاپۆرتــە باڵوكــراوەكان،
لــە ٦٤ەمیــن دانیشــتنی ســتادی
میللیــی ســاماندانی كاروبــاری
الوان لــە ئێرانــدا ،بــاس لــە خەســارە
كۆمەاڵیەتییــەكان كــرا و لــەو

پێوەندییەدا نوێنەری وەزارەتی ڕێگا
و شارســازیی باســی لــەوە كــرد كــە
لــە ســەدا ٢٥ی حەشــیمەتی ئێــران
پەراوێزنشــینن ،و لــە ســەدا ٣٠ی
دیكــەی حەشــیمەتی ئێــران ،الوان
پێكــی دێنن كە بــۆ دۆزینەوەی كار
هاتوونەتە شارەكان.
لــەو دانیشــتنەدا نوێنــەری وەزارەتی
ڕێــگا و شارســازیی ڕێژیمــی ئێران
گوتــی كــە گیرۆدەبوون بــە مادەی
هۆشبەر ،دزی ،باڵوكردنەوەی مادە

هۆشــبەرەكان ،لەشفرۆشــی ،بێبەش
بــوون لە مەرجەكانی تەندروســتی و
دەرمان و نەخوشــییە عەفوونییەكان،
گرینگتریــن كێشــەی حەشــیمەتی
پەراوێزنشینی ئێرانە.
بەپێــی ئامــارە فەرمییــەكان،
حەشــیمەتی پەراوێزنشینی ئێران ١١
میلیــۆن و  ٥٠٠هــەزار كەســە ،كــە
بەپێــی ئــەو ئامارە ،لە ســەدا ٥٦ی
ئــەو حەشــیمەتەش كرێنشــینن و لــە
ســەدا ٣٠ی ئــەو كرێنشــینانەش،

الوان پێكیدێنن.
حەســەن قازیزادە هاشمی ،جێگری
وەزیــری بێهداشــتی ڕێژیمــی
ئیســامیی ئێــران ،باســی لــەو
كــردووە كە پارێزگاكانی گوڵســتان،
ئەلبــۆرز و تــاران زیاتریــن ئامــاری
لەشفرۆشــییان هەیــە و ئــەوەش لــە
كاتێكدایــە كە ئەو وەزیــرەی ڕێژیم،
ئامــاری ڕاســتەقینەی ئەو ئاریشــە
كۆمەاڵیەتییەی نەدركاندووە.
هەروەها ئەو وەزیرەی ڕێژیم ،نیسبەت

بــە پەرەگرتنی پێوندیی جینســی لە
نێــوان قوتابییاندا هۆشــداری دا ،كە
ئــەوەش دژكردەوەی توندی نوێنەری
وەزارەتــی پــەروەردە و بارهێنانــی
ڕێژیمی بەدواوە بوو.
بــە بــاوەڕی كارناســان ،گەمــارۆ
ئابوورییەكانــی واڵتانی ڕۆژئاوا بۆ
ســەر ئێران ،داخرانــی زۆربەی یەكە
پیشــەییەكان و كۆتایــی هێنــان بــە
وەبەرهێنــان لــە ماوەی چەند ســاڵی
ڕابردوودا ،بە هۆكارە سەرەكییەكانی

لــە درێــژەی بەكوشــتچوونی
ئەندامانــی ڕێكخــراوی ســپای
تێرۆریستیی پاسداراندا ٤ ،ئەندامی
لقــی قودســی ئــەو ڕێكخــراوە
تێرۆریستییە ،لە سووریە كوژران.
بەپێــی ڕاپۆرتــی هەواڵدەرییەكانــی
ڕێژیمی ئێران ٤ ،تێرۆریستی سپای
پاســداران ،ســەر بــە لقی قــودس لە

شەڕ و تێكهەڵچوونەكانی سووریەدا
بەكوشت چوون.
شوناســی ئەو  ٤پاسدارە تێرۆریستە
عیســا ڕەزایــی ،ســەالم ئەكبــەری،
كازم محەممــەدی و ئەمان كەریمی
ڕاگەیەنــدراوە كە ســەر بە گوردانی
ناسراو بە «فاتمیوون» بوونە.
لــەو پێوەندییــەدا ،هەواڵدەرییەكانــی

ئۆپۆزیســیۆنی ســووریە ماوەیــەك
پێــش ئێســتا باڵویــان كــردەوە كــە ٣
تێرۆریســتی ڕێژیمــی ئێــران و ٨
تێرۆریســتی حیزبوڵــای لوبنــان
كوژراون.
هەواڵدەریــی فارس ســەر بە ســپای
پاســدارانی ڕێژیمــی ئێــران ،ڕۆژی
یەكشــەممە بــاوی كــردەوە كــە

لــە پارێــزگای حەمــای ســووریە،
پاســداری تێرۆریســت مەحمــوود
نەریمانی كوژراوە.
تــا ئێســتا ژمارەیەكــی بەرچــاو لــە
هێــزە بەكرێگیراوەكانــی ئەرتەشــی
داگیركــەری ئێــران ناســراو بە كاڵو
كەســكەكانیش لە شەڕی سووریەدا
كوژراون.

بەپێــی ئامارەكان تا ئێســتا زیاتر لە
 ٧٠٠كــەس لــە ئەندامانــی ســپای
تێرۆریســتیی پاســداران لــە شــەڕی
سووریەدا كوژراون.
شاری حەلەب لە باكووری سووریە،
بۆتــە گۆڕەپانــی تێكهەڵچــوون لــە
نێــوان دژبەرانی ڕێژیمی ســووریە و
هێزەكانی بەشار ئەسەد و پشتیوانانی

چەنــد ڕۆژێــك پــاش باڵوبوونــەوەی
فایلــی دەنگیی لێدوانەكانی ئایەتوڵاڵ
مونتەزیــری ســەبارەت بــە ئیعدامــە
سیاســییەكانی ســاڵی  ،٦٧عەلــی
خومەینی ،كوڕی ئەحمەد خومەینی،
یەكێــك لــە تۆمەتبارە ســەرەكییەكانی
ئیعدامەكانــی دەیەی ٦٠ی هەتاوی،
لــە وتووێژێكــدا لەگــەڵ ڕۆژنامــەی
«جومهوریی ئیسالمی» ڕایگەیاند:
«ڕووداوی ســاڵی  ٦٧بەرهەمــی
مودیرییەتی ئیمام بووە».
ئەو لە درێژەدا وتی« :نیزام دەیتوانی
لەگــەڵ ئەوانــە چ بــكات؟ ئەمــڕۆ

هێندێك كەس خۆیان كردۆتە دڵسۆز و
دەڵێن بۆچی ئەمانە سەركوت دەكەن؟
بۆچــی مونافقینتــان ســەركوت كرد؟
بۆچــی بــێ حیجابەكانتــان ســەركوت
كــرد؟ بۆچی گەمژەكانتان ســەركوت
كــرد؟ نیــزام دەبوایە چ بكات؟ دەبوایە
شــەڕ بــە دژیــان بــكات .زۆریــش بــە
توندی دەبوایە شــەڕیان بكات .سپاس
بــۆ خــوا كــە هــەر واش كــرا و واڵت
سەقامگیریی بە خۆیەوە بینی».
ئایەتوڵــا مونتەزیــری لــە وتەكانــی
خۆیــدا لــە كۆبوونــەوەی لەگــەڵ
لیژنــەی دادوەری كــە بــەم دواییانــە

فایلــە دەنگییەكــەی بــاو كرایــەوە
گوتبــووی« :خــودی ئەحمەدئاغــا
كــوڕی ئاغــای خومەینیــش لە ســێ
چوار ســاڵ پێشــترەوە دەیگوت ئەمانە
بــە ڕۆژنامەخوێــن و گۆڤارخوێــن و
بەیاننامەخوێنیانــەوە دەبــێ ئیعــدام
بكرێن».
هەروەهــا مســتەفا تاجــزادە ،یەكێك لە
چاالكانــی سیاســیی ئیســاحخواز،
و جێگــری سیاســیی وەزارتــی نێوخۆ
لــە كابینــەی یەكەمــی موحەممەدی
خاتەمــی لــە نووســینێكدا كــە ڕۆژی
شــەممە ١٣ی ئاگۆســت لــە تــۆڕە

كۆمەاڵیەتییەكانــدا بــاوی كــردەوە،
نووســیویە« :بــە نــۆرەی خــۆم لــە
بنەماڵــەی ئیعدامكراوانــی ئــەو
كارەســاتە بــە تایبەتــی كەســوكاری
ئــەو قوربانییانــەی كــە ئەندامــی
موجاهیدینــی خەلــق نەبــوون ،داوای
لێبووردن دەكەم».
ئــەوە لــە حاڵێكدایــە كــە زۆربــەی
ئیعدامكراوانــی ســاڵی  ٦٧بەپێــی
ئامارەكان ،لە ئەندامانی موجاهیدینی
خەلق بوونە و دیار نیە كە تاجزادە بەو
شــێوە داوای لێبووردنــەی دەیهــەوێ
چی بسەلمێنێت؟

هــاوكات ،ئەحمــەد مونتەزیــری،
كــوڕی ئایەتوڵــا مونتەزیــری كــە
بــەم دواییانــە لــە پێوەنــدی لەگــەڵ
باڵوكردنــەوەی فایلێكــی دەنگیــی
باوكــی لــە كۆبوونەوەیەكیــدا لەگــەڵ
كۆمیتــەی ئیعدامەكانــی ســاڵی ٦٧
بانــگ كراوەتــە دادســەرای تایبەتــی
ڕۆحانیــەت ،جەختــی لــە ســەر ئــەوە
كردۆتــەوە كــە هێشــتا بەڵگەنامــەی
باڵونەكــراوەی زۆری لــە ئایەتوڵــا
مونتەزیری لە بەردەستدایە.
ســەرەڕای ئــەوەش مونەتەزیــری
ڕایگەیانــدووە ئــەو بەڵگەنامانــە

دروســتبوونی قەیرانــی ئابــووری و
نەمانــی هەلــی كار لــە ئێراندا دێنە
ئەژمار.
ژمارەیەك كارناســی دیكەش دەڵێن:
هــۆكاری پەرەســەندنی هــەژاری لە
ئێرانــدا دەگەڕێتــەوە بــۆ یارمەتییــە
ماڵییەكانی ئێران بە رێژیمی بەشــار
ئەســەد ،میلیشــیاكانی حیزبوڵــا،
حوســییەكان و ژمارەیەك لە گرووپە
میلیشیاكانی عێراق.

چوار ئەندامی سپای تێرۆریستیی پاسداران لە سووریە كوژران
نێونەتەوەیــی دەوڵەتــی ئەســەد،
بــە تایبــەت هێــزە ئاســمانییەكانی
ڕووســیە ،بەكرێگیراوەكانــی ســپای
تیرۆڕیســتی پاســدارنی ئێــران و
حیزبووڵــای لوبنــان و الیەنــە
بەكرێگیراوەكانی دیكەی ڕێژیم لەو
ناوچەیەدا.

تاجزادە و كوڕەزای خومەینی ئیعدامەكانی ساڵی  ٦٧بە ڕەوا دەزانن

تەنیــا لــە شــوێنێكدا نیــن و ئەگــەر
مەئموورانــی ئەمنیەتیــی ڕێژیــم
بیانهــەوێ بیاندۆزنەوە ،دەبێ نەك هەر
لــە ئێــران ،بەڵكوو لە هەمــوو جیهاندا
بۆیان بگەڕێن».
ئەحمــەد مونتەزیــری لــە الیــەن
دادســەرای تایبەتــی ڕۆحانیەتــی
شاری قومەوە بەوە تۆمەتبار كراوە كە
بــە باڵوكردنــەوەی ئەو فایلــە دەنگییە
لەگــەڵ ڕێكخــراوی موجاهیدینــی
خەلــق لــە ســەردەمی یەكگرتنیــان لە
عەرەبســتانی ســعوودیدا هاوكاریــی
كردووە.
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ئابووری و کاریگەرییەکانی لە سەر کۆمەڵگە
زیاتــر لــە  60ســاڵە کــە لە ئێرانــدا پالن
و بەرنامــەی جۆربەجــۆری ئابــووری
دادەڕێــژرێ و بــۆ خســتنە گــەڕی ئــەم
پالنە ئابوورییانە ،سەرمایەدانانی کەاڵن
بــە ڕێــژەی دەیــان و ســەدان میلیــۆن
دۆالر هاتۆتــە ئــاراوە ،بــەاڵم هیچ کات
ئــەم پالنگەلــە بــە ئاکامێکــی گونجاو
نەگەیشــتن و دەبینیــن کــە لەپــاش ئــەم
سااڵنە ،هێشتا ئابووریی ئێران بە شەلەشەل
ڕێ دەکات؛ ئەمــەش هاوکاتــە لەگــەڵ
پێشکەوتن و گەشەسەندنی واڵتگەلێکی
بچووکتــر لــە ئێران ،کــە نەتەنیا لەباری
هێــزی مرۆیی ،بەڵکوو لەباری ســامانە
سروشــتییەکانەوە زۆر لــە پــاش ئێرانــن؛
لەوانــەش کــۆرەی باشــوور ،تورکیــە،
برێزیــل ،هۆنگ کۆنــگ ،ڤیەتنام و...
هتــد .هۆکاری ئــەم دۆخە چییە؟ چما
ئابووریــی ئێــران توانــای گەشەســەندنی
نییە؟
ئابــووری دیاردەیەکــی ئاوێتەبــوو بــە
هــۆکاری مرۆییــە ،بــەو واتایــە کــە
لەبەرچاونەگرتنــی توانایــی ،خواســت و
پێویســتییەکانی مرۆڤ ،ئــەم دیاردە لە
درێژخایەندا دەکاتــە بەاڵیەکی گەورەتر
بۆ کۆمەڵــگا .لە ئێراندا بەهۆی بوونی
ســەرچاوەی ژێرزەوینــی وەک نەوت کە
بە فرۆشــتنی پارەی کەاڵن دێتەدەســت،
قوژبنەکانی تری ئابووری لە بیر کراون؛

ئــەم داهاتە کە ماندووبوونێکی ئەوتۆی
لەگەڵــدا نەبــوو ،بەرەبــەرە فەرهەنگــی
«بەکاربەرێتــی» لەنێــو دەوڵەتــەکان و
کۆمەڵــگادا جێگیر کرد ،و بۆخۆیشــی
بــووە هۆی هاتنەئــارای کۆمەڵێک بێ
نۆڕمیــی کۆمەاڵیەتــی و کــرداری،
کــە بــۆ وێنــە دەتوانیــن ئامــاژە بەمانــە
بکەیــن :چوونەســەری ئاســتی هــاوردە،
چوونەســەری ئاســتی دراوی ڕووت،
و خزاندنــی بەلێشــاوی بــۆ نێــو بــازاڕ و
هاتنەئــارای دیــاردەی «هەاڵوســان»،
ئەنجامدانــی کۆمەڵێــک پــڕۆژەی
ناپێویســت ،بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی
توانایی و بەستێنەکان کە دیاردەیەکیان
بــەدوای خۆیاندا هێنــا ،کە پێی دەوترێ
«نایەکسانیی کۆمەاڵیەتی».
مەســعوود نیلی ،ڕاوێــژکاری ئابووریی
ســەرکۆماری ڕێژیم ،کە پێشــتریش بۆ
ماوەی 3ساڵ جێگری دەزگای بەرنامە و
بودجە بووە ،و هەنووکە وەک مامۆستای
زانکۆی ســەنعەتی شەریف و سەرۆکی
دامــەزراوەی بــااڵی لێکۆڵینــەوەی
دەزگای بەڕێوەبــەری و بەرنامەداڕێــژی
کار دەکات ،لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ
گۆڤــاری «مهرنامــە» دەڵــێ« :ئــەو
کاتــەی کە لە دەزگای بەرنامەدا بووم،
لە یەکێک لە دانیشتنەکانماندا باڵوێزی
کــۆرەی باشــوور پێــی وتیــن؛ ئێمــە لــە
کۆرەی باشــوور هیچ بەرنامەیەکمان بۆ
بەڕێوەبەریی قەیران نەنووسیوە ،و تەنانەت
هیچ بەرنامەیەکمان بۆ ئابوورییەکەمان

بەپێی دوایین ئامارە حکوومەتییەکان،
تەنیــا %٢ی داهاتــی هەناردەکردنــی
نەوتــی ئێــران ،بــەم واڵتــە گەیشــتووە،
و کارناســانیش دەڵێــن؛ هەناردەکردنــی
نەوتــی بــەالش گەورەترین دەســکەوتی
بەرجام بووە.
ڕۆژنامــەی «جــوان» ،لــە ژمــارە
٤٨٨٦ی خۆیــدا ،بــە ڕێکەوتــی ٢٦ی
گەالوێــژ ،ڕاپۆرتێکــی لــە پێوەنــدی
لەگەڵ دۆخی هەناردەکردنی نەوت لە
پــاش ڕێککەوتنــی ناوکی ،ناســراو بە
«بەرجــام» بــاو کردۆتــەوە ،کە تێیدا
هاتووە؛ گەورەترین دەســکەوتی بەرجام
بۆ ئێران ،بریتی بووە لە ،هەناردەکردنی
نەوتی بەالش.
لــەم ڕاپۆرتــەدا ،بــە ئاماژەکــردن بــۆ
قســەکانی «مۆحســێن قەمســەری»

بەڕێوەبــەری گشــتیی کاروبــاری
نێونەتەوەیــی وەزارەتــی نەوتــی ڕێژیم،
هاتــووە؛ «لــە پــاش بەرجامــەوە تەنیــا
%٢ی پــارە و داهاتــی فرۆشــی نــەوت
بــە ئێران گەیشــتووە ،کە ئەمە نیشــان
لە بێ ئاکام بوونی بەرجام دەدات».
بەپێــی ئــەم ڕاپۆرتــە ،بەســەرنجدان
بــە فرۆشــی  ٢میلیــۆن و ٤٥٠هــەزار
بەرمیــل نەوت ،لە  ٢مانگی یەکەمی
ئەمســاڵدا ،تەنیــا ٢٠٧میلیــارد تمــەن
ڕەوانەی حیسابی بانکیی ئێران کراوە؛
ئەمــەش لەحاڵێکدایــە کــە ئــەم پارەیە
دەبوا  ١٧هەزار میلیارد تمەن بووایە.
ئــەم هەواڵە لــە کاتێکدا بــاو دەبێتەوە
کــە؛ لە پاش واژۆکردنــی بەرجامەوە،
گەورەلێپرسراوانی کۆماری ئیسالمی،
بــەردەوام هــەوڵ دەدەن وا بنوێنــن کــە

شەماڵ تەرغیبی

نییــە .ئێســتا پــاش زیاتــر لە  17ســاڵ،
کاتێــک کــە ســەیری ئــەوان و خۆمان
دەکــەم ،شــەرم دامدەگرێت کــە کۆرەی
باشــوور توانیویەتی پیش بکەوێ ،بەاڵم
ئێمــە کــە ئەوکاتیــش بەرنامەداڕێژیمان
دەکــرد ،هیــج پێشــکەوتنێکمان بەخــۆوە
نەبینیوە».
ئەزمونــی کاری واڵتانــی پێشــکەوتوو
لــە بــواری ئابــووری ،پێمــان دەڵــێ؛ ئەم
هاوکێشــە بــە ڕەچاوکردنــی  4یاســای
ساکار چارەسەر دەکرێت ،کە بریتین لە:
 .1دانــی ئازادیــی کــردار بــە کەرتــی
تایبەت .لە هەموو واڵتانی پێشکەوتوودا
کەرتی تایبەت خاوەنی ئازادیی تەواوی
کردارن ،و پێویستیان بەوە نییە کە بیر لە
مافی خاوەنداریەتی بکەنەوە.
 .2دەوڵــەت لە بیاڤی ئابووریدا ســنوردار
دەکرێتــەوە .لەمجــۆرە واڵتانــەدا یاســا
ئیــزن بــە دەوڵەت نادات تاکوو بە مەیلی
خۆی دەستێوەردان لە کاروباری ئابووریدا
بــکات ،و چۆنــی پێ خۆش بــوو ،بڕیار
بــدات و لەبەرانبــەر کەسیشــدا وەاڵمدەر
نەبێت.
 .3شــێوازی ئاڵووێــر و هەڵکــردن و
هەڵســوکەوت کــردن لەگــەڵ دونیــا.
واڵتانــی پێشــکەوتوو واڵتانێکــی «ڕو
لــە دەرەوەن»ن (بــرون گــرا) ،واتە ئەگەر
واڵتێــک نەتوانــێ لەگــەڵ جیهانــی
دەوروبەری خۆیدا دانووستانی بەرباڵوی
هەبێ ،وەپاش دەکەوێ.
 .4بوونی سیستمی پاڵپشتی .کە بریتییە

لــە کۆمەڵێک ڕێوشــوێنی یاســایی بۆ
بەڕێوەبردنــی کاروبــاری ئابووریــی لــە
قەوارەیەکی دیار و بەرچاو.
ئێستا ئەگەر ئەم پێوەرانە بۆ بەراوردکاری
لەنێوان  2واڵتی ئێران و کۆرەی باشوور
دابنێین ،دەبینین کە کۆرەی باشــوور بە
ڕەچاوکردنــی ئــەم خااڵنــە و ســەرەڕای
بوونــی پانتایی 100هــەزار کیلومێتری
دووجــا ،بووەتــە ســێزدەهەمین ئابووریــی
جیهــان و ئەندامــی گرووپــی  ،20کــە
داهاتــی ســەرانەی نێوخۆییەکــەی تــا
ســاڵی  2011بریتــی بــووە لــە 23749
دۆالر .کــۆرەی باشــوور خاوەنــی
ئابوورییەکــی بەهێــز بــە داهاتــی زۆر و

بازاڕێکــی گەشەســەندووە ،کــە بەهۆی
ئەم تایبەتمەندییانەوە توانیویەتی نازناوی
«بەوری ئاسیا» بۆ خۆی تۆمار بکات.
لــە بەرانبەریشــدا ئێران ســەرەڕای بوونی
پانتایی زیاتر لە  1میلیۆن کیلۆمێتری
دووجــا ،و بوونی دەیان کانزای گرینگ
و دەرەتانــی گونجــاو بــۆ کشــتوکاڵ ،و
ســامانی گرینگی وەک نــەوت و گاز،
هێشــتا نەیتوانیوە لەبــاری ئابوورییەوە لە
واڵتێکی وەک کۆرەی باشوور نیزیک
ببێتەوە؛ بە واتایەکی دیکە ،هەلومەرجی
ئەمڕۆی ئێران ئەوەمان پیشان دەدات کە،
پاش زیاتر لە  60ساڵ لە بەرنامەداڕێژی
بــۆ دوورەدیمەنێکی باشــتر بــۆ ئابووریی

واڵت ،و دانــی نرخــی زۆر و زەوەنــد
لەمبارەوە ،هێشتا نەیتوانیوە بیسەلمێنێت
کە واڵتێکی پێشکەوتووە و کۆمەڵێک
نوقوســتان و کەمایەســی گــەورە و
بچووک هێشتا یەخەی ئابووریی ئێرانی
گرتۆتــەوە ،کــە ڕەنگــە گرینگترینیــان
ئەمانە بن :بەستراوەیی بە داهاتی نەوت،
شــینخۆر کردنــی مــاددە کانزاییــەکان،
ناپایداربوونی بازاڕ ،نرخی بێکاریی زۆر،
دواکەوتوویــی تێکنۆلۆژیک ،هەژاری
و نایەکســانی ،ناکارامەیــی دامــەزراوە
ئابوورییــەکان ،گرانــی و هەاڵوســانی
لەڕادەبەدەر.

ئامارەکان باس لە درۆبوونی هەوڵە ئابوورییەکانی ڕێژیم دەکەن
توانیویانــە لەبــاری دیپلۆماســییەوە
ڕۆژئــاوا شکســت بــدەن ،و قازانجــە
ئابوورییــەکان بە خێرایــی ڕوو لە ئێران
دەکەنەوە.
لەالیەکــی دیکەشــەوە« ،ســادق
زیباکــەالم» کــە بــە یەکێــک لــە
تێئۆریســیەنەکانی «ئیســاحات»
لــە ئێــران دەناســرێ ،لــە لێدوانێکــدا
بــۆ ماڵپــەڕی «فــرارو» وتوویەتــی:
«کارنامــەی کاری دەوڵەتــی
ڕووحانــی ،لــە بوارەکانــی سیاســەتی
نێوخۆیــی ،سیاســەتی کۆمەاڵیەتــی،
سیاســەتی فەرهەنگــی و بەتایبەت لە
بیاڤــی ئابووریدا ،زۆر ناســەرکەوتوو و
الواز بــووە ،کــە ســەلمێنەری کــەش و
دۆخی شپرزەی ئابوورییە».

ئاستی خەسارە کۆمەاڵیەتییەکان بەهۆی هەژارییەوە زیادیان کردووە
بەهــۆی هەژاریــی لەڕادەبــەدەر و
برســییەتیی زاڵ کراو بەســەر خەڵکی
ئێرانــدا ،ڕۆژ لەگــەڵ ڕۆژ ئاســتی
خەســارە کۆمەاڵیەتییــەکان زیاتر پەرە
دەستێنن.
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ٢١ی
گەالوێژ ٣ ،کەس لە شــاری سەرپێڵی
زەهــاو ،هێــرش دەبەنە ســەر دوکانێکی
زێڕینگــەری و پــاش تــااڵن کردنــی
زێڕینگەرییەکــە ،بــە چەکــی گــەرم
کەســێک دەکــوژن کــە بەتەمــا بــووە
پێــش بــە دزییەکەیان بگرێــت و دواتر،
ڕادەکەن.
بەپێــی دواییــن ئامــارە فەرمییەکانــی
رێژیمی کۆماری ئیســامی ،النیکەم
 ١٥میلیــۆن کــەس لە ئێرانــدا بەهۆی

هەژاریــی و بێدەرەتانیــی ماڵییەوە ،لە
پەراوێزی شــارەکاندا دەژین ،کە وەک
کۆمەڵناســان و پســپۆڕانی بــواری
دەروون ناســی دەڵێــن ،ئــەم شــوێنانە
باشترین بەستێنی سەرهەڵدانی الدان و
کێشــە و خەســارە کۆمەاڵیەتییەکانی
هەیــە .هەر لەمبــارەوە عەلی الریجانی
سەرۆکی مەجلیسی ڕێژیم ،ڕێکەوتی
١٤ی گەالوێــژ بــە هەواڵدەریــی
تەســنیمی وتــووە؛  ١٨میلیــۆن کــەس
لــە ئێرانــدا لەگــەڵ پرســی «خەســارە
کۆمەاڵیەتییەکان» دەستەویەخەن.
ناوەندی ئاماری کۆماری ئیسالمیش،
لــە دواڕاپۆرتــی خۆیدا لەمــەڕ ڕێژەی
هــەژاری لــە ئێــران ،بــاوی کــردەوە؛
النیکــەم %٣٠ی حەشــیمەتی ئێــران لە

ژێر هێڵــی هەژاریدا دەژین؛ ئامارێک
کە وەک حسەین ڕاغفەر ،ئابووریناس
و لێکۆڵــەر دەڵێ؛ دوورە لە ڕاســتییەوە
و ڕێــژەی هەژاری لــە ئێران ،گەلێک
لەوە زیاترە و بگرە نیزیک لە %٥٠ە.
بەشــی
هــەروەک
هــاوکات
کۆمەاڵیەتیــی هێــزی دادوەری
ئاشــکرای کــردووە« ،توندوتیــژی»،
دووهەمیــن پلــەی لە نێــو تاوانەکان لە
ئێراندا هەیە ،کە وەک دوکتور عەباس
ئێالهیــاری ســەرۆکی ڕێکخــراوی
دەروون ناســیی ئێــران دەڵــێ« :بەشــی
هــەرەزۆری توندوتیژییەکانــی خەڵکی
ئێــران ،لــە ئەنجامی هەوڵــدان بۆ دابین
کردنــی بژیــوی ژیــان دێتە ئــاراوە کە
بریتییە لە ».%٩٠

لــە هەمــوو واڵتانــی پێشــکەوتووی
جیهاندا ،تێچوویەکی دیاری کراوی
هەیــە ،بــەاڵم بابەتــی ســەرەکی لــەم
بوارەدا ڕاهێنانی خەڵکە بۆ پێشگیری
لە کێشەکانی تایبەت بە ددان».
«ئیــرەج حەریرچــی» هەروەهــا
ڕایگەیانــد کــە؛ «تێچــووی ددان
پزیشــکی لــە ئێرانــدا ،زۆر زیاتــر لــە
گیرفانــی بنەماڵــە ئێرانییەکانــە و
ئــەم تێچووانــەش٤ ،قــات زۆرتــر لەو

تێچــووەی کــە بنەماڵــە ئیرانییەکان
بــۆ دوکتــوری گشــتی و دوکتــورە
پســپۆڕەکانی دیکــە تەرخانــی
دەکەن».
هەروەهــا ئامــاژەی کــرد کــە؛
«بیمــەکان بەشــێکی گرینــگ
لــەم کارەیــان بەئەســتۆ گرتــووە و
ســەدی ٩٧ی بــازاڕی پێداویســتیی
ددانپزیشــکەکان ،لەئەســتۆی بەشی
تایبەت و خسوسیی واڵتدایە».

%٨٠ی خەڵکی ئێران توانای سەردانی دوکتوری ددانیان نیە
لە نێوان سەدی ١٠تا ٢٠ی تێچووی
دوکتوری ددان ،پەیوەندیی بە مادەی
ســەرەکی پزیشــکیی ددانــەوە هەیە،
بــەاڵم بەهــۆی تێچــووی زۆر و کەم
داهاتییــەوە ،ســەدی ٨٠ی خەڵکــی
ئێــران توانــای ســەردانی دوکتــوری
ددانیان نیە.
بەپێ هەواڵە باڵوکراوەکان ،وتەبێژی
وەزارەتی تەندروســتیی ڕێژیمی ئێران
ڕایگەیانــدووە کە؛ «ددان پزیشــکی
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٢٨ی گهالوێژ فهرمانێك بۆ خهساری كۆمهاڵیهتیی درێژخایهن
چەکۆ ئەحمەدی
كاتێــك چــاو لــه مێــژوو دهكــرێ،
گهلێك ڕووداوی تاڵ و خوێناوی له
مێژوودا بهرچاو دهكهوێ ،كه بووهته
هۆی خهســاری قورســی سیاســی،
كۆمهاڵیهتــی و ئابــووری ،كــه لــهم
نێــوهدا خهســاره كۆمهاڵیهتییــهكان
كاریگهرییــان زیاتــر لهوانــی دیکــە
لهســهر كۆمهڵــگا ڕهنگدانــهوهی
كاریگهرییهكانــی
و
ههیــه
درێژخایهنتــر بــووه .كاتێــك بــاس
لــه هێرشــی ئیمپراتوورییــهكان بــۆ
ســهر نهتهوهكانــی دیكــه دهكــرێ،
كاتێــك بــاس لــه شــهڕهكانی یهكــهم
و دووههمــی جیهانــی دهكــرێ،
كاتێــك بــاس لــه هۆلۆكاســت و
قڕكردنــی میلیۆنــان جوولهكــه
بهدهســتی نازییهكانــی ئاڵمــان ،یان
كوشتوبڕی ئهرمهنییهكان بهدهستی
توركــی عوســمانی ،و كیمیابارانــی
ههڵهبجهی شــههید لهالیهن بهعسی
عێراقــهوه دهكــرێ ،تهنیــا خهســاره
كۆمهاڵیهتییهكانــن كه به زهقی خۆ
دهنوێنــن و لــه پلــهی دووههمدایــه
كه پرســی سیاســی بهئهژمار دێت.
بۆیــه دهكــرێ بگوترێ كوشــتوبڕی
هــهر نهتهوهیــهك ،و بهدهســتی هــهر
دهســهاڵتدارێك و به هــهر بیانوویهك
بــێ ،پێــش لــه ههمــوو شــتێك بــه
ئامانجی دانانی تۆوی خهمۆكی و
بێهیوایــی لــه ناخی تاكهكانی ئهو
كۆمهڵگا و نهوهكانی داهاتووی ئهو
نهتهوانهدایه.
ئهگــهر چاوێــك بــه ڕووداوهكانــی
پــاش ئــهو كــردهوه خوێناوییانــهی
نازییهكانــی ئاڵمــان و تــورك و
بهعســدا بگێڕین ،پــاش ئهو ههموو
ســااڵنه ،تا ئێستاشــی لهگهڵ بێ،
كاتێــك مرۆڤێكــی ئــهم ســهردهمه
بــه ئاســتهم بیــری لێ بكاتــهوه ،له
ناخــهوه ههســت بــه ئــازار دهكات و
دهبێتــه بهشــێك لــهو مرۆڤانــهی كه
بوونهتــه قوربانیــی هــزری نهخۆش
و هۆڤانــهی چهنــد ســهركردهی
دهسهاڵتدار و ســهرههڵدانی حاڵهتی
ئــاوا له تاكی مرۆڤدا ،دهبێته هۆی
جۆرێــك لــه خهمۆكی و نهخۆشــیی
دهروونــی ،و ئهمــهش دهبێتــه هۆی
دیســانهوه ســهرههڵدانهوهی خهســاره
كۆمهاڵیهتییهكانــی پــاش ئــهو
ڕووداوه خوێناوییانه.
كاتێك نهتهوهكانی ئێران له ١٩٧٩دا،
شۆڕشــێكی مهزنــی جهماوهرییــان
وهڕێ خســت و دژی دهســهاڵتێكی
گهندهڵــی پاشــایهتی و دیكتاتــۆر
ڕاپهڕیــن ،لهڕاســتیدا تهنیــا لــه نێو
بهشێكی بچووك لهو كهسایهتییانهدا
توانــای بیركردنــهوه لــه داهاتــوو ،و
وێنــا كردنــی ئاڵترناتیــڤ بــۆ ئــهو
ڕێژیمــه ،بــهدی دهكــرا .ڕێبهرانــی
كــورد و پێــش له ههموویــان دوكتور
قاســملوو ،بــه باشــی دهیانزانــی كه
ئهگــهر دهســهاڵتی پاشــایهتی وهال
دهنێــن ،لهبهرانبــهردا ،چ شــێوازه
دهســهاڵتێكیان دهوێ .بــهاڵم
مخابــن لــه ناوهنــددا و لهنێــو نزیــك
بــه ههمــوو ســهركرده سیاســییه
سهرانســهرییهكاندا ،بیركردنــهوه لــه
پاشــی ڕێژیمــی پاشــایهتی وهك
تراویلكــه وابــوو و تهنیــا شــتێك كه
بیــری لێ نهكرابــووهوه ،ئاڵترناتیڤ
بوو ،بۆیه له ناكاو وێنهی خومهینی
لهنێــو مانگی چواردهدا دهركهوت و
له ئاسمانهوه كهوته خوارهوه و ههموو
حیــزب و ڕێكخــراوهكان بــه چــهپ
و ڕاســتهوه چوونــه ژێــر فهرمانــی
نوێنــهری خــودا ،واتــا خومهینــی.
لــه بهرانبــهردا ،نهتــهوهی كــورد لــه
كوردســتان نهچــووه ژێــر ڕكێفــی
هێژموونییــهك كــه بــه خومهینــی

درابــوو ،و لهســهر داوا ڕهواكانــی
ســوورتر لــه ههمیشــه لهبهرانبــهر
دهسهاڵتدارانی ناوهنددا ڕاوهستا.
خومهینــی بــۆ ســهپاندنی ئــهو
دهســهاڵت و هێژموونییــهی
پێشكهشــی كرابــوو ،لــه ٢٨ی
گهالوێــژی ١٣٥٨دا ،فهرمانــی
جیهــاد دژی نهتــهوهی كــوردی
ڕاگهیانــد .شــارهزایانی ئایینــی
ئیســام دهزانــن كــه جیهــاد لهالیهن
موســڵمانانهوه دژی ناموســڵمان
دهدرێ ،و بــه پێــی شــهریعهتی
ئیســام له ئــاوا حاڵهتێكــدا خوێنی
ئهو كهســانهی فهرمانــی جیهادیان
لهســهر دهدرێ حهاڵلــه ،و لــهوه
گرنگتریش ئهوهیه كه ،ئهو فهرمانه
و كوشــتنی ئــهو بهرفهرمانانــه وهك
ئهركێكــی ئایینــی لهســهر ههمــوو
موسڵمانێك فهرز دهبێ.
فهرمانــی جیهادی خومهینی دژی
نهتــهوهی كــورد بهڕێــوه چــوو ،و
ههزاران ڕۆڵهی بێتاوانی كورد بوونه
قوربانیــی تینویەتیــی نوێنهرانــی
دهستكردی خودا به خوێنی مرۆڤ،
و شــههید كــران .كۆمهڵێكــی زۆر
لــه ژن و منداڵــی نهتــهوهی كــورد،
هاوســهر و بابیــان لهدهســت دا و
بێدهرهتانیــی ئابــووری و ماڵوێرانــی
و ونبوونــی لهنــاكاوی ســۆزی
هاوســهر و بــاب بهرۆكــی گرتــن.
خــهم و پهژارهیهكــی تاق هتپڕووكێن
باڵــی بهســهر واڵتــی كوردانــدا
كێشــا ،قوربانیانی ئــهو جینایهتهی
خومهینــی و ڕێژیمهكــهی ،لهناكاو
خۆیــان لــه دۆخێكــدا دهدیتــهوه كــه
پێشــتر نموونــهی لهوچهشــنهیان لــه
چیرۆكیشــدا نهبیســتبوو .زۆرینهی
تاكهكانی كورد بڕوامهند به ئایینی
ئیســام بــوون ،بــهاڵم لهنــاكاو هــهم
ئایینهكهیــان لــێ ئهســتێندرابووهوه
و بــه كافــر ناودێــر كرابــوون ،هــهم
ڕۆڵهكانیــان ببوونــه قوربانــی و
شــههید كرابــوون .ههمــوو ئهمانــه
دهستیان به دهستی یهكهوه دا ،تاكوو

بارودۆخێكــی نالەبــاری ژیــان باڵ
بهســهر واڵتێكدا بكێشــێ كــه تاك ه
تاوانی داواكردنی مافی سهرهتایی
مرۆیی خۆی بوو.
فهرمانــی جیهــادی خومهینــی
لهســهر كورد ،دهســپێكی شــهڕێكی
خوێناوی بوو ،و به ههزاران مرۆڤی
بێتاوان له نێو كورد و به دهیان ههزار
مرۆڤــی ســاویلكه و ههڵخڵهتــاو له
ڕیزهكانــی ڕێژیمدا ،بوونه قوربانیی
ویست و ئیرادهی تاقمێكی بێبهری
لــه ههســت و ئــاوهزی مرۆیی .ئهو
ڕهوایــی دان بــه كوشــتنی كــورده
لــه الیــهن خومهینییــهوه ،بــووه
هــۆی پــهروهرده بوونــی كۆمهڵێــك

پرسیاره به چاوخشاندنێك به ڕێژهی
تاوانه كۆمهاڵیهتییهكان ،گهندهڵی،
كــردهوهی بهالڕێدابەرانــە ،ههژاری،
بهكارهێنــان و كڕیــن و فرۆشــتنی
مادهی هۆشبهر ،و ئاستی تهناهیی
كۆمهاڵیهتــی و زۆر بابهتــی دیكه،
بــه ڕوونــی دهردهكــهوێ و بۆمــان
ڕوون دهبێتــهوه كــه دهســپێكی شــهڕ
و فهرمانــی جیهــادی خومهینــی و
ســڕینهوه و كوشــتوبڕی جیابیــران،
و دهســهاڵت بهدهســتیی بكــوژان چ
ئاكامێكی بهدواوه بووه.
واڵتی ئێران به هۆی ئهو سیاسهتهی
بهرانبهر نهتهوهی كورد و نهتهوهكانی
دیكــهی ئێران لهپێشــی گرتووه ،كه

و بنهماڵــه و ،...ڕوون و ئاشــكرای ه
كه له ئێراندا كۆمهڵێكی بهرچاو له
دانیشتوانی ئهو واڵته له ژێر هێڵی
ههژاریــدان ،و بــۆ بهدهســتهێنانی
بژیــوی ژیــان و لــه دابینكردنــی
ســهرپهنا و خۆراكــدا ،لهگــهڵ
كێشــه و گرفتی قــووڵ بهرهوڕوون.
تهناهیی كۆمهاڵیهتی لهو واڵتهودا
وهك خــهون و خهیاڵــی لێهاتــووه ،و
تهنانهت له نێو بنهماڵهشــدا ههســت
بــ ه تهناهیــی ڕێژهییــش ناكــرێ و
بــهردهوام مهترســیی دهســتدرێژیی
كۆمهاڵیهتی و سیاســی و ئابووری
له مێشكی دانیشتوانی ئهو واڵتهدا
دهســووڕێتهوه و ترس لــه داهاتووی

كهسانێك ك ه ب ه ڕشتنی خوێنی مرۆڤ
دهستیان ب ه كاری سیاسی و كۆمهاڵیهتی كردبێ ،دهتوانن
له بهڕێوهبهریی واڵتدا سهركهوتوو بن ،و نهوهیهكی
سهركهوتوو و ئهكتیڤ پهروهرده بكهن
خوێنڕێژی ههوســار پچــڕاوی وهك
خەڵخاڵی و پاسدارهكان كه له زێدی
خۆیانــهوه بــه مهبهســتی كوشــتنی
كــوردی كافر ،وهڕێ دهكهوتن .ئهو
كهسانهی له كوردستاندا دهستیان به
خوێنی ڕۆڵهكانی كورد ســوور بوو،
و بهو شــێوازه خۆشخزمهتیی خۆیان
بــۆ دهســهاڵتداران ســهلماند ،پاشــتر
چوونــه ســهر كورســیی دهســهاڵت
و تــا ههنووكــهش هــهر لــه ئاســتی
ســهرهوهی دهســهاڵت و بڕیارداندان،
و ئهو خوێنڕێژانهن كه واڵت بهڕێوه
دهبــهن .پرســیار لێرهدایــه :گهلــۆ
كهســانێك كــه بــه ڕشــتنی خوێنــی
مرۆڤ دهســتیان به كاری سیاسی
و كۆمهاڵیهتــی كردبێ ،دهتوانن له
بهڕێوهبهریی واڵتدا سهركهوتوو بن،
و نهوهیهكی سهركهوتوو و ئهكتیڤ
پــهروهرده بكــهن؟ وهاڵمــی ئــهم

پاكتــاو و ســڕینهوهی نهتــهوهكان و
جیابیــران ئامانجــی ســهرهكییهتی،
بــۆ مانــهوه لــه دهســهاڵتدا؛ ئــهو
واڵتهی تــا ئاســتی مایهپووچبوون
له بوارهكانی كۆمهاڵیهتی ،سیاسی
و ئابــووری گهیانــدووه و قهیــران له
ههمــوو بوارهكاندا لهم واڵتهدا هێڵی
سووری تێپهڕ كردووه.
ئابراهــام مازلــوو بیرمهنــدی
ئامریكایــی ،كۆمهڵێــك پێویســتیی
ســهرهتایی بــۆ ژیانــی هــهر تاكێــك
كــه بتوانــێ ژیانــی ســهرهتایی
بهڕێــوه ببــات ،دهستنیشــان كردووه،
و پێداگــره لهســهر ئــهوهی كــه
ئــهم خااڵنــه ســهرهتاییترین و
پێویســتترینن بــۆ ژیــان كــردن ،كــه
گرنگترینیــان خــۆراك و شــوێنێك
بــۆ حهوانهوهی ســهرهتایی ،ههســت
كــردن بــه تهناهیی و ڕێــز لێگیران

نــاڕوون ،بهرۆكــی بــه ههمــوو
تاكهكانــی كۆمهڵــگا گرتــووه .ئهو
كهســانهی بــۆ ماوهیهكــی كورتیش
له ئێراندا ژیانیان بهســهر بردبێ ،به
ڕوونی دهزانن كه دۆخێكی وا بهسهر
كۆمهڵــگادا زاڵه ،كه ڕێز لێگیران
و ڕێــز دانــان بۆ مرۆڤهكان لهالیهن
دهســهاڵتداران و ئــهو سیســتمهی
بهڕێــوهی دهبــهن ،لهڕاســتیدا
بووهتــه خولیــا و بــه پێچهوانــ هی
ههمــوو جیهانــی پێشــكهوتوو،
لهالیــهن ڕێژیمــی ئێرانــهوه ههمــوو
كــهس بــه تاوانبــار و جێــی گومان
ســهیر دهكــرێ ،مهگــهر ئــهوهی
پێچهوانهكــهی بســهلمێنێ .كهواتــه
بهگشــتی ڕێزگرتــن و ڕێز لێنانیش
وهك بابهتهكانــی دیكــه نوقســانه.
بنهماڵــه و كــۆڕی بنهماڵه ،یهكێك
لــه گرنگتریــن پێداویســتییهكانی

مرۆڤــه و ڕهگــهز و ئاییــن و جۆری
بیركردنهوه ،هیــچ جیاوازییهكی نی ه
و ههمــوو تاكێكــی مرۆڤ تهنانهت
له ههر تهمهنێكیشــدا بێ ،پێویستی
بــه بنهماڵهیــه .ڕێژیمــی كۆمــاری
ئیســامی ههر له یهكهم ڕۆژهكانی
دهســهاڵتیهوه ،بــه هــهزاران شــێوه
بناغــهی بنهماڵهكانــی لێــك پژاند،
و لهگــهڵ ههڵوهشــانهوه بــهروڕووی
كردن .كوشتن و ئیعدام ،زاڵ كردنی
هزری پیاوســاالریی ههوسارپچڕاو،
پهرهگرتنــی دیاردهی دزێو به هۆی
پێــڕهو كردنــی سیاســهتی ههڵــه،
بــهرز بوونــهوهی ڕێــژهی كوشــتنی
نامووســی و ئایینی ،بهرزبوونهوهی
ڕێــژهی تــهاڵق بــه دهیــان هــۆی
ئابــووری و كۆمهاڵیهتــی و
زۆر فاكتــی دیكــه ،بهشــێكن لــه
هۆكارهكانی لهدهســتچوونی كۆڕی
بنهماڵــه بــۆ ڕێژهیهكــی بهرچــاو له
دانیشتوانی ئێران.
ههمــوو ئهوانــهی بــه كورتــی
ئامــاژهی پێكــرا ،ههركامــهو بــه
شــێوازێك ،پێوهندیــی ڕاســتهوخۆی
بــه جینایهتهكانــی ئێرانــهوه ههیــه،
و ئهگــهر خوێندنــهوهی وردتــری
بــۆ بكــرێ ،بێگومــان الیهنــی
شــاراوهی زۆرتــری ههیــه .لهوانهیه
بهشــی هــهرهزۆری خهســاره
كۆمهاڵیهتییــهكان لــ ه ســااڵنی
داهاتوودا بهرچاو بكهوێ و ئاشــكرا
بــن ،بهاڵم ئهوهی كه ئێســتا ڕوونه،
واڵتــی ئێــران لهژێر كاریگهریی ئهم
دهســهاڵته دیكتاتۆر و فاشیســتهدا،
ڕوو لــه داڕمان و مایهپووچ بوونی
ههمهالیهنهیــه ،و لــهم نێوهدا ئهركی
چــاالكان و واڵتپارێزانــی كــورد بــۆ
پاراســتنی بهشه نیشــتمانی خۆمان
لــهو قهیــران و داڕمانــه ،گهلێــگ
گرنگه و چاالكانــی كۆمهاڵیهتیی
كوردســتانی ڕۆژهــهاڵت دهبــێ بــه
ههســتیارییهوه بهرنگاری سیاسهتی
دژه نهتهوهیی ڕێژیمی ئێران ببنهوه.
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لە تێکهەڵچوونەکانی پارێزگای کرماشاندا
 ٨کەس لە هێزەکانی حکوومەت کوژراون

ئاسمیالسیۆنیش لە کورتی دەدات
کرماشــان ناســراو بــە گەورەتریــن
شــاری کوردســتان ،پتــر لــە %٩٧ی
پێکهاتەکەی ،کوردە.
شــارێک کــە تەنیا لــە ناوهندهكهیدا
هێندێــك نهتــهوهی غەیــری کــورد،
جێگیر بوون و لە هیچكام له شارهكانی
دیكهی پارێزگای کرماشــان ،جگە له
ســۆنقوڕ ،غەیــره کــوردی تێــدا نییــە.
کــورد بــە شــێوە زاری جۆراوجۆر ،جل
و بــهرگ ،كولتــوور و داب و نەریتــی
کــوردی ،بــاوەڕ و تەنانــەت ئایینــی
کوردی!
ئەگەر به وردی ســهرنجی مێژووی
کرماشــان بدهیــن ،نزیــک بــە ١٧٠
ســاڵ لەمەوپێــش ،لەم ناوچــهدا کەس
فارســیی نەدەزانــی ،تەنانــەت ئاییــن
و كولتووریشــیان کــوردی (یــاری)
بوو ،بــەاڵم لەڕێی میوانــداری ،بازاڕ،

ههوڵــی تێكدانــی شوناســی ئــهم شــاره
كوردییــه دهكهوێتــه گــهڕ و بــه ههموو
شــێوازێك پرۆســهی پاكتاوی شوناسی
و ژیــاری كوردیــی یهكێــك لــه شــاره
گرینگهكانی كورد دهبهنه پێشهوه .ڕەزا
شــای میر پێنج ،داڕێژهری دروشــمی
کۆپــی کــراوی یــەک واڵت-یــەک
نەتەوە–یــەک زمــان و یــەک ئــااڵ،
و  ...لــە هەمــوو شــار و ناوەندەکانــی
ژیانــی نەتەوەکانــی ناو ئێــران ،هەوڵی
چەســپاندنی ئــەم دروشــمه بــە شــێوەی
مۆدێــڕن بــە مەرکەزیەتــی قەومــی
فــارس ،بــە زمانــی فارســی و بە پالن
و پــڕۆژەی بەهێــزی پــان ئێرانیســتی،
کرماشانیشــی بێبــەش نەکــرد.
هەروەهــا حەمــە ڕەزاشــای کوڕیشــی،
لــە درێژەدانــی پرۆژەکــەی باوکی ،بە
شێوەیەکی بەرباڵو ،دروشمی ئاریایی-
ئێرانــی ،شــانازییەکانی دەســەاڵتی
پاشــایەتی لــە  ٢٥٠٠ســاڵ و جێــژن و
بۆنــە نەتەوەییــەکان ،گــەورە کردنــی

فرۆشانی ئاگا و نائاگا ،شارەزا و کەم
شــارەزا ،هەریەکەو کێبڕکێیان لەســەر
خــۆ نزیــک کردنــەوە لــە مەرکــەز ،و
فەرهەنگی مەرکــەز ،بە میحوەریەتی
قەومی فارس ،نوســین و هونەر ،شــێعر
و تەنانەت گۆرانییەکانیشیان لە کورد
بــوون و مێژووی  ٨٠٠ســاڵەی زمان و
ئەدەبــی گــۆران و کــوردی بوون ،دوور
خســتهوه و خۆیــان بــە بــااڵی ناشــرین
و داگیرکــەر و غــەوارەی فارســدا
هەڵواســی .میوانــەکان لــە کرماشــان،
بــۆ کاروانچییەتی–،چەرچییەتــی،
کفن فرۆشــتن وکڕین و فرۆشــتن و...
هاتبــوون کەچــی زمــان ،فەرهەنــگ
و هەمــوو هەســت و نەســتی تــاک
و کۆمەڵــی کرماشــانیان کــڕی و
بەهێزتریــن فەرهەنگــی غــەوارە ،کــە
کۆپی کراوی سیســتمی فاشیســتی-
کەماڵیســتی بــوو ،لەالیــەن ڕەزاشــای
نەخوێنــدەوارەوە ،وەک هەمــوو زێــد
و واری نەتەوەکانــی غەیــری فــارس،

تۆکمەتــر لــە ڕێژیمــی پێشــوو ،ناخــی
کوردبوون و شوناس ،كولتوور و نەریتی
کوردەواریــی هەژانــد و وەک تــاوان و
خاڵێکــی ڕەش ،لــە نــاو چــاوی قەڵەم
بەدەســتانی ڕۆشنبیری سەر بە ڕێژیم،
خــۆ نەناس و کۆیلەی ناوهند و فارس،
بە هەموو چەشــنە باوەڕییەکی چەپی
یــان خــۆ ئیســامییەوە (کۆمۆنیســت،
جیبهــەی میللــی ،پــان ئێرانیســتی،
شاخواز و ملی\مەزهەبی ،ئیسالمی و
)...بــە دریژایــی چەندین قۆناخ ،بە
پشــتیوانیی ئەم «دەزگا فەرهەنگی\
دەوڵەتی» یە ،وەک هەموو پرۆگرامی
خوێنــدن ،نووســین ،گوتارهكانــی بەرەو
فارســیزمە کردنــی دەڤەرێــک ،هــەر
لــە خوێندنــی ســەرەتاییەوە تــا هەمــوو
خوێندەنگــە و ناوهندهكانــی خوێنــدن
و نووســین بــە فارســی ،و بەفهرمــی
ناســاندن و پــەرە پێدانــی زمانــی
ناتەواوی فارسی ،دەست لە ناو دەستی
میوانــە دووڕووەکان و بــە ڕواڵت خۆش

هەنــاردەی ناوهنــدی ،زەوار و کاروانی
بازرگانــی و مێوانخانــهی ڕێبوارانــی
ڕوو لــه شــارە ئایینییهكانــی عێــراق،
کە شیعەنشین و سەربه ئایینی ئیسالم
و مەزهەبی شــیعە بــوون .ئەم مێوانانە
کــە زیاتــر لــە ئــەراک ،ئیســفەهان،
کاشــان ،یــەزد ،شــیراز و شــارهكانی
دیكــهوه دههاتــن ،بە هۆی بازرگانی و
زیــارەت کردنەوە لەم شــارەدا دهمانهوه.
ههڵســوكهوتی بــاش و ڕێزگرتنــی
زۆری خهڵكــی كرماشــان لــه میوانــان
و بازرگانانــی دهرهكــی ،بــووه هــۆی
نیشتهجێ بوونی كۆمهڵێك لهو كهسانه
و ئهمــه تــا ئاســتێك پهرهی ســهند ،كه
ببنه خانهخوێ و خاوهنماڵ.
به هۆی ئاستی نزمی خوێندهواری،
پیشــهی کشــت و کاڵ و ئاژهڵــداری،
دوور بــوون لــە کاری سیســتماتیک و
ئیــداری ،ناشــارەزایی لــە کار و باری
بازاڕ و بازرگانی ،بەگشــتی دۆخێكی
وای لــهو شــارهدا پێكهێنابــوو ،کــە
بااڵدهستی له کرماشان و له بوارهكانی
ئیداری ،ناوهندهكانی کڕین و فرۆشتن،
کاروان ســەرا و هەموو چەشنە هاوردە
و هەناردەیــەک ،بكهوێتــه دهســت ئــهو
مێوانانــهی کــە پتر فــارس بوون و لەم
شارەدا خەریکی کڕینی زەوی بوون و
ببوون بە خاوهن مڵك و خەڵکی ساكاری
شــاریش ،کــەم کەم وەک بەردەســت و
چەشــنێک لــه کۆیلەیــی ،کەڵکیــان
لێ وەردەگیرا ،و بابهته سهرهكییهكانی
ژیــان لــە کرماشــان کەوتــە دەســتی
ئەوانەی کە تازە هاتبوونە ئەم شارە.
لهســهردهمی قاجارهوه ،به شێوهیهكی
سیســتماتیك و پــان بۆداڕێــژراو،

کــوورش و بــە درۆ و دزی بــە خــاوەن
کردنــی مەنشــووری مافــی مــرۆڤ،
و چەواشــەی مێــژوو و جەعــل کردنی
ناوی ئێران و  ،...بەرزکردنەوەی هەتا
ئاســتی ناجی بوونی ئــەم ئیمپراتۆرییه
پیــرۆزە ،کــە ئەوەنــدە ســەدەیە ناوی بە
پیرۆزی ،ســەرکەوتوویی ،مافخوازی،
فەرهەنــگ پــەروەری و  ...هەیــە،
نەتیجەکــەی بــوو بــە ،لەناوچوونــی
هەمــوو چەشــنە پێناســەیەکی غەیری
فارســی ،وەک زمــان ،فەرهەنــگ،
هونــەر و چانــد ،مێــژوو و تەنانــەت
ڕواڵەتی تاکی کوردیش لە کرماشــان
هەتا ئاستی گۆڕان و نەمان ڕۆیشت.
وای لێهــات کــوردی قســە کــردن
ببووه شــهرم و فارســی ئاخاوتن کالس
بــوو ،جلوبهرگــی کــوردی تەنهــا بــۆ
الدێیــی و کــۆت و شــەڵوار ،کــراوات
و کاڵو شــەپقەش بــوو بــە مــۆد و
کالس ،و هونــەری نوانــدن و هێمــای
شانشــینی و کۆپــی کردنــی ژیــان بە
ڕواڵەتــی مەرکــەز نشــینێکی وەك
باكــووری تــاران ،بــەاڵم لــە ناخــەوە
پــووچ ،بێبنهمــا و سەرلێشــێواو ،لــە
نەبوونــی شۆناســی خــۆی ،وونبــوو
لــە شۆناســیکدا ،کــە غەوارەیــە ،بــە
زۆرهملــێ و تهنانــهت الی زۆرکــەس
لەســەر ویســت و ئیــرادهی خــۆی ،ئەم
پرستیژ و کالسە ،ڕۆژ بە ڕۆژ پەرەی
ئەســتاند و كاتێــك ڕێژیمــی کۆماری
ســێدارەش هاتــە ســەرکار ،لــەم هەموو
ســاڵەدا ڕۆڵــی بــهرزی کۆمۆنیســت،
جبهــەی میللی ،ڕۆشــنبیری کوردی
فارســیزم و لە خزمەتی فارســدا ،بوون
بــە مۆڵگــەی پــان ئێرانیســتی و قەڵەم

هەناردەی دەڤەری کرماشــانیش کرا،
و ئەمــەش وای لێکرد کە کرماشــان
ببێت بە یەکێک لە مۆڵگەکانی پان
ئێرانیســتی و تــۆو و ئــاوی ناپاکــی
ئاسمیلە بوون و لەخۆ دوور خستنەوەی
تاکــی کوردی ،و ون و وەیالن کردنی
لــە فەرهەنگــی مەرکەزگــەرای تــازە
لەدایکبــووی فــارس ،و هەروەهــا
زمانــی دەســتکردی فارســیی
کرمانشــاهی(زمانی کوچە و بازاڕ)!!
وای کــرد ،کــە چیتــر کــوردی قســە
کــردن لــە بــازاڕ و ئیــدارات و تەنانەت
لــە زۆربەی ماڵەکانیــش عهیب و عار
بێت.
لێــرەدا لە ڕیگای ڕاگەیاندن ،هونەر
و  ...بــە مەرکەزیەتــی دام و دەزگای
فەرهەنگیی ســەر بە ڕێژیم ،شەڕیکی
ســپی و هەمەالیەنــەی نەتەوەیــی \
دینــی لــە کرماشــان کــرا ،و چــوون
باوەڕی ئایینیی کرماشان كه شیعەیه،
هاوشــێوهی ئایینــی مێوانە هــاوردەکان
بــوو ،کرایــه کاروانســەرا و ناوهنــدی
ڕێکالمــی شــیعەگەری .تەنانــەت
زۆرجاریــش ،هەتاکــوو ئێســتا ســوێند
خواردنــی یارســتانییەکانی ناوچــەی
کرماشــان کە بــە هەقیقــەت دوورن لە
باوەڕی ئیســام ،هەر سوێند خواردن بە
کەسایەتییەکانی بەرزی شیعهیه.
بەرفــەراوان،
ئاسمیالســیۆنێکی
لــە ســێ قۆناغــی دام ودەزگای
ڕێژیمــی
فەرهەنگی–دەوڵەتیــی
پاشــایهتی و ئایینی ،بەرەو فارســیزمە
کردنــی نەتەوەکانــی غەیری فارس لە
ئێــران ،بەتایبــەت ڕێژیمــی کۆمــاری
ئێســامییش بــە بــێ دریــغ کــردن،

مــەرام نــرا ،و ئــەم کەســانەش ســینە
ســپەری بــەاڵی ئاسمیالســیون بــوون،
هەتــا بنهما و پێشــینەی کرماشــانیان
تێکــدا ،و بــەرەو ڕووخــان و نەمانیــان
بــرد .ئــەوەش بــە نرخــی لەنێــو بــردن و
لــە پراوێــز خســتنی زمــان ،فەرهەنگ
و...غەیــری فــارس و بچووک و کەم
ڕەنــگ کردنــەوه و ڕووخانــی هەیبەت
و دەوڵەمەندیــی هەســت و نەســتی
غەیــری فــارس ،و جێگیــر کردنــەوی
هەمــوو چانــد و فەرهەنگــی دزراوی
فارس ،و سەپاندنی زۆرەملێی ئەم داب
و نەریتــە ،لەســەر خەڵــک بەگشــتی
پەرەی ئەستاند هەتا ئێستا،
کەچــی ئەمــڕۆ بەخۆشــیەوه ،بــه
شێوهی خۆڕسک ،شاڕەزای–شوناس و
خۆبینینەوەی تاک و زۆرینەی مرۆڤە
بەهەســتەکانی ئەم دەڤەرە ،و هەروەها
بهگشــتی بەهێــز بوونی ئاســتی هزر و
بیری نەتەوەیی لەم ناوچهیه ،خەریکی
وەاڵمدانــەوە و شــەڕی نەهێشــتنی ئەم
تاوانــەن و بەرپەرچــی ئاسمیالســیۆنی
هەمەڕەنگــی كهاڵنشــاری کوردســتان
دەدەنــەوە ،کــە سیســتمی دەســەاڵت
پتــر لــە یــەک ســەدەیە زۆر بەهــا و
هەزینــەی گرانــی بــۆ داوە ،و دەبینین
کــە ســەرکەوتنەکەی لــە ئاســتی
هەزینەکــەی نیە ،و ڕۆژ بە ڕۆژ ،ئەم
ئاسمیالســیۆنە ڕەنگاورەنگە کە خەون،
بەرنامــە و پیالنــی تۆکمــەی ڕێژیمی
ناوهندگــەرای یــەک لــە دوای یەکی
ئێران و بیری تەسکی یەک نەتەوەیی،
وەک ئاسمیالســیۆنیش لە کرماشــانی
ناوچهی هەمیشە کوردی ،لە کورتی
و نزمی دەدا.

ساروج

بەپێی هەواڵی گەیشــتوو بە ئاژانســی هەواڵدەریی کوردپا ،لە حاڵێکدا
کــە ســەرچاوە حکوومەتییــەکان بــاس لــە کوژرانــی چەندیــن چەکداری
بەســتراوە بە گرووپە ئیســامگەراکان (داعش) ،لە پاش دوو تێکهەڵچوون
دەکەن ،سەرچاوەیەکی ئاگادار بە هەواڵدەریی کوردپای ڕاگەیاندووە کە؛
لەم تێکهەڵچوونانەدا ٨ ،کەس لە هێزەکانی حکوومەتیش کوژراون ،بەاڵم
ســەرچاوە هەواڵدەرییەکانــی ســەر بــە حکوومــەت ،ئامادە نین باســی لێوە
بکەن.
بەپێــی ئــەم هەواڵــە ،شوناســی کوژراوەکانــی حکوومــەت ئاشــکرایە و
بەشێکن لە پێرسۆنێلی هێزی «ناجا» لە کرماشان.
هــەر لــەم پێوەندییەدا و لە ڕاپۆرتێکی دیکەدا ،ســەرچاوەیەکی ئاگادار
ڕایگەیانــد؛ چەکدارە کوژراوەکانی کرماشــان ،کۆمەڵێک زیندانی بوون
کە لە سێناریۆیەکی لەپێشدا داڕێژراو ،ئەوانیان لە ماڵێکدا حەشار داوە و
پێیــان وتــوون کــە مانۆرێک دەدەین و دواتر ئازاد دەکرێن ،بەاڵم لە ڕەوتی
مانۆڕەکەدا ،بەڕاســتی دەیانکوژن ،تاکوو بەم شــێوەیە دەرەتانی سەرکوتی
زیاتر و سازکردنی دۆخی ترس و تۆقاندن بۆ خۆیان بخوڵقێنن و وا بنوێنن
کە مەترسیی شەڕی شێعە و سوننی بوونی هەیە.
هەروەهــا هەواڵدەرییەکانــی حکوومــەت ،کۆمەڵێــک وێنەیــان بــاو
کردۆتــەوە کــە گوایە وێنــەی کوژراوەکانی ئــەم تێکهەڵچوونانەیە ،بەاڵم
ئەم وێنانە پێشتریش لە ڕێکەوتی  ،١٣٩٤/٥/٢٦لە ماڵپەڕی «هەواڵدەریی
کۆماری ئیسالمی» لە ژێرناوی کوژراوانی داعش ،لە تێکهەڵچوونێک
لە لوبنان باڵو کرابوویەوە .
لــە چەنــد حەوتــووی ڕابــردوودا ،و بەتایبــەت پــاش هاتنــە ئــارای
تێکهەڵچوونــی نێــوان پێشــمەرگەکانی کوردســتان و هێــزە چەکدارەکانی
کۆمــاری ئیســامی لــە چەنــد شــوێنی کوردســتان ،لێپرســراوان و ناوەندە
قەزایی و ئەمنیەتییەکانی حکوومەت ،دەســتیان داوەتە دەستبەسەرکردنی
بەربــاو ،و بــەردەوام هەواڵــی پێوەندیــدار بــە ئەگەری شــەڕی فیرقەیی و
مەزهەبی لە کوردستان باڵو دەکەنەوە.
هەندێــک لــە چاالکانــی سیاســیی کــورد ،ئەمــە بــە سیاســەتێک بۆ
بەالڕێدا بردنی ڕاستییەکانی کوردستان و حاشاکردن لە گرینگیی پرسی
نەتەوەیی لە ئێران و کوردستان لەقەڵەم دەدەن.

لەوەڕگەکانی شاری کەنگاوەر لە ئاگردا
سووتان

فەرمانــداری کەنــگاوەر ڕایگەیانــد کە؛ « ٣٠٠تاکوو  ٥٠٠هێکتار لە
لەوەڕگەکانی دەوروبەری گوندی سەرمەست و بزاو ،لە ئاگردا سووتان».
بەپێی هەواڵی گەیشتوو بە ئاژانسی کوردپا« ،شەریف خۆسرەوی» ،لە
وتووێژێک لەگەڵ هەواڵنێریی تەسنیمدا ڕایگەیاندووە کە؛ «سەرلەبەیانیی
ئــەوڕۆ لــە دارســتانەکان و لەوەڕگەکانــی ناوچــەی «بــزاو» و گونــدی
«سەرمەســت و تااڵن» ،ســەر بە شاری «کەنگاوەر» ،ئاگریان تێبەربووە
و ئێســتاش خەڵــک لــە شــار و گونــدەوە بــۆ کوژاندنــەوەی ئاگرەکە بەرەو
سەرمەست دەچن».
خۆســرەوی هەروەهــا وتــی؛ «ئیکیپــی یارمەتیــدەر بــۆ کوژاندنــەوەی
ئاگرەکــە ،لــە شــارەکانی «ســونقور و کلیایی»« ،هەرســین و ســەحنە»
چوونەتە شاری «کەنگاوەر» ،و تاکوو ئێستا نزیک بە  ٥٠٠هێکتار لە
لەوەڕگەکانی ئەم ناوچەیە لە ئاگردا سووتاون».
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حەشدیش هەڕەشە دەکا؛ بۆ وامان ل ێ هاتووە؟
عەلی مونەزەمی

دهبــن .هــەر ئــەو دەســەاڵتەی کە
لــەدوای ســهرههڵدانی داعــش بوو
بــە هێــزی بهزێنهری تیرۆریســتان
و یەکمیــن هێــزی چەکداریــی
خۆراگــر ،بــۆ پارێــزگاری لــە
بەهــا ئینســانییەکان لــە بەرانبــەر
دێوەزمەی تیرۆریســتانی داعشــدا
كرد ،و بووە هۆی هەراسان کردنی
دیکتاتۆرەکانــی ناوچهكه.
بەهێزبــوون و پێشــکەوتنی
کوردســتان لــە هــەر بوارێکــدا،
دەبێتــە هــۆی نیگەرانیــی و
دژایەتیــی واڵتانــی داگیرکــەر و
ئــەوان ئەو پێشــکەوتنانە بە هێرش
بۆ سەر بەرژەوەندییەکانیان دەزانن
و لــە ڕێــگای جۆراوجــۆرەوە بــۆ
لەباربردنیان تێدهكۆشــن .دژایەتیی
ئــەوان بــە شــێوازی هەڕەشــەی
زارەکیــی کاربەدەســتانی بــااڵی
ئــەم واڵتانــە و ئاخافتنیــان بــە
زمانــی چــەک ،هەڕەشــە بــە
ئیمــا و ئیشــارە وەک نیشــاندانی
چەکــداری و هەڕەشــەی ئابووری
و ...هتــد ،بــە پیــان و پالنــی
جۆراوجــۆری كورتخایــهن و
درێژخایــەن خۆیان دەنوێنن.

باشــووری واڵتەکەمــان
چەند ساڵێک لهدوای ڕاپەرینەوە،
تــا ســاڵی  ،٢٠١٣و پێــش ئــەوەی
کە لە الیەن کاربەدەســتانی بەغدا
لەالیــەک ،و داعــش لەالیەکــی
دیکــەوە ،بکەوێتــە بەر هەڕەشــە و
هێرشــی چەکدارانە ،و گەمارۆی
سیاســی و ئابــووری ،توانیبــووی
ڕێگایەکــی دوور و درێــژ لــە
بەرەوپێشبردنــی واڵتــدا ببــڕێ.
لــە ماوەیەکــی زۆر کورتــدا،
پێشــکەوتنی باشــووری كوردستان
گەیشــتە ئاســتێک کــە هەولێــر
لەگــەڵ دوبەی ببــووە ڕکابەر ،بۆ
ڕاکێشــانی سەرمایەی دهرهكی.
بۆ پێشگرتن لەو بەرەوپێشچوونە
خێرایــهی باشــووری کوردســتان،
دوژمنانــی گەلــی کــورد
هاوئاهەنــگ و یەکدەنگ ،دژی
حکوومــەت و گەلــی کــورد لــە
باشــوور و بەرژەوەندییەکانــی
نەتەوەکەمــان ،بــه شــێوهی
بهربــاو چاالکییەکانیــان وەگــەڕ
خســت و بــۆ سەرخســتنی پیالنــە
نامرۆییهكانیــان و بــۆ لەبار بردنی
تەبایــی و یەکیەتیــی ڕیزەکانــی
گەلەکەمــان ،لــە نێــوان پــارت و
الیەنــە کوردییەکانــدا کەوتنــە
دووبەرەکی ساز کردن .دوژمنانمان
لــە هیچــکات و ســاتێکدا چاویان
بە ســەرکەوتنی نهتــهوهی كورددا
هەڵنایــە و قــەت نەیانویســتووە
ببیــن کــە دەســەاڵتدارانی ئێمــە
لــە باشــوور بــە ڕزگاربوونــی
ئــەو پارچەیــەی کوردســتان ،و
دەســەاڵتدارێتی
دامەزراندنــی
لــە سیســتمێکی دێموکراتیکــدا،
و بەدەســتەوەگرتنی توانــای
بەڕێوەبەریــی ســەرچاوەی مهزنی
سامانی سرووشتی لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەراســتدا ،نــهك لــه هەنگاونــان
بــەرەو ئاســۆی ســەرکەوتنی
یەکجارەکــی شــل ناکــەن ،بەڵکو
لە ڕێگای گەییشــتن بەو ئامانجە
پیــرۆزە پێداگرتــر و ســوورتر

ئاشــكرایه کــە ماوەیــەک پێش
لــە ســهرههڵدانی داعش ،ســوپای
دیجلــە بــە فیتــی کاربەدەســتانی
بەغــدا و تــاران هەڕەشــەی لــە
کورد دەکرد .ئێســتاش باس لەوە
دەکــرێ کــە حەشــدی شــەعبی
پیالنــی هەیــە هێــرش بكاتــە ســەر
باشــووری کوردســتان .هەڕەشەی
ســوپای دیجلــە بــۆ پێشــگرتن بــە
گەڕانــەوەی کەرکــووک بــوو
بــۆ ســەر هەرێمــی کوردســتان،

کوردســتان میدیــا :هەیئەتێکی
ئەنجومەنــی نیشــتمانیی کــورد
لــە ســووریه ،ســەردانی دەفتــەری
سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانیــان کــرد و
لــە ســەر باردۆخــی کوردســتانی
ڕۆژئــاوا گفتوگۆیان کرد.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٣٠
گەالوێــژی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
ئەنجومەنــی
هەیئەتێکــی
نیشــتمانیی کــورد لــە ســووریە
( )ENKSبــە سەرپەرەســتیی
«ئیبراهیــم بــرۆ» ،ســەردانی
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی
کــرد ،و لەالیــەن هەیئەتێکــی
دەفتــەری سیاســیی حیزبــەوە بــە
سەرپەرەســتیی مســتەفا هیجــری
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموکرات پێشــوازیی لێ کرا.
لــەو دانیشــتنەدا ،ئیبراهیــم برۆ
گوتــی :ئامانــج لــەم ســەردانەمان
ئاگادارکردنــی حیــزب و الیەنــە
سیاســییەکانی کوردە لە ڕەوشــی
دژواری کــورد لــە ڕۆژئــاوا،
بەتایبــەت پێمــان باش بــوو حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
وەک هێزێکی واڵتپارێز و دۆست،

لــەم بارەوە ئاگادار بکەینەوە.
برۆ هەروەها گوتی؛ «بێگومان
ئێــوە ئــاگادارن کورد بــە درێژایی
مێژوو ،لە ســووریە لەالیەن ڕێژیمە
دیکتاتۆرەکانــەوە وەک هەمــوو
بەشــەکانی دیکە دەچەوســێتەوە و
نکۆڵــی لە ماف و داخوازییەکانی
دەکــرێ .بەتایبــەت لەســەردەمی
ڕەشــی حکوومەتــی بەعســی
ســووریە و سیاســەتی ژینۆسایدی
تــەواوی
ئەســەد،
بەشــار
هاوواڵتیانــی ســووریەی لەگــەڵ
دۆخێــک ڕووبــەڕوو کــردووە ،کە
ئێســتا مەزڵومییەتــی خەڵکــی
ســووریە و کوردی ڕۆژئاوا بووەتە
بەشــێک لــە ڕاپۆرتــی ڕاگەیەنــە
گشــتییەکان و سیاسەتی ئامریکا
و ئورووپــا ،هەروەها شــەڕی کورد
دژی داعــش و بەرئەنگاریــی
شــەڕوانانی کوڕ وکچ لە کۆبانێ
و شــارەکانی دیکــەی ڕۆژئــاوا،
مێژوویەکــی پــڕ لــە شــانازی بــۆ
گەلــی کــورد تۆمــار کــرد ،بەاڵم
مەخابن سیاســەتی تەک ڕەوانەی
 PYDو شەڕ فرۆشتنی بە حیزب
و الیەنــە سیاســییەکانی ڕۆژئاوا،
و بێڕێزی کردنیان بە کەســایەتییە
خەباتگێــڕەکان و حیــزب و

و هەڕەشــەی حەشــدی
شــەعبیش بۆ لهبــار بردنی هیوای
ســەربەخۆیی و گهیشــتن بــه
ئامانجــی ســهرهكیی نهتهوهییه لهو
بهشهی كوردستاندا.
ناوەڕۆکــی هــەردووی ئــەم
هەڕەشــانە دەریدەخــات کــە؛
ئەوانــە هەڕەشــەی ســاکار نیــن.
ئەمانــە دەرخــەری ئــهو ڕاســتییەن
کــە دوژمنانمــان بــهردهوام ههموو
پارچەیەکــی کوردســتان وەک
هەڕەشــەیەکی ســتراتێژیک سەیر
دەکــەن ،و بــۆ زەربــە لێــدان لــە
کوردیــش پیالنــی ســتراتێژیک
دادەرێژیــن و هــەر کاتێکیــش
توانایــان هەبووبێ ،ئەو پیالنانەیان
جێبەجێ کردووە.
لێــرەدا پرســیارێک دێتــە پێش:
ئاخــۆ حکوومەتــی ههرێمــی
باشــووری کوردســتان ،بــۆ
پاراســتنی خــۆی چ دەتوانــێ
بــکا ،و بــۆ ئــەم مەبەســتە چــی
بەدەستەوەیە؟
مەبەســت لــە پاراســتن لێــرەدا
ئەوەیــە کــە ،حکوومەتــی هەرێــم
بتوانــێ ناوچەی دەســەاڵتدارێتیی

پێشــگرتن لــە تیرۆریــزم و
دزرانــی زانیاریــی هەســتیاری
واڵت و بهگشــتی سامانی واڵته.
بــۆ ئــەوەی حکوومەتــی هەرێم
بتوانــێ بــەو ئامانجە بگات ،دەبێ
تێبكۆشــێ ببێتــە حکوومەتێکــی
بەپرســتیژ و جێــگای ڕێــز .بۆیــە
دەبــێ لــە یەکم هەنــگاودا ،هەوڵ
بــدا لە بواری چەکــداریدا بەهێز
بێ ،و پاشــان دەرەتانی سەرکەوتن
و خــۆ بەهێــز کــردن ،لــە هەمــوو
بوارەکانی دیکەی وەک زانست و
تهکنۆلۆژیــا و ...چــێ بكات .بە
داخەوە لەو ناوچەیەی کوردســتان
تێیــدا هەڵکەوتــووە ،هــزر و بیــر و
ڕای دێموکراتیــک گەشــەی
نەکــردووە و نەتەنیــا نەتــەوەکان
ڕێــز لــە یەکتــر ناگــرن ،بەڵکــوو
ئەوانــەی الواز و بێهێــزن ،دەبنــە
ئامانجــی هێرشــی دراوســێکانیان
و لەوهشــدا کوردســتان پشــکی
شــێری بەرکەوتــووە ،و هەمێشــە
کــوردەکان بوونەتــە قوربانیــی
هێرشــی نەتەوەکانــی دیکــە.
بۆیــە ژیرانەیــە کــە حکوومەتــی
هەرێم هێرشــی حەشــدی شەعبی

دوژمنانمان زۆر باش کار دەکەن لەسەر
ناکۆکییەکانمان و الیەنەکان وەک کارتی فشار لە
بەرانبەر یەکتردا بەکار دێنن ،و الوازترمان دەکەن ،تاکوو
بتوان ئیمتیازی زیاترمان لێوەرگرن
خــۆی و مافــی دهســهاڵتداریی
خــۆی لەو ناوچەیــەدا بپاریزێ ،و
کۆنتڕۆڵــی هەبــێ بهســەر خاک
یــان ناوچــەی ژێــر دەســەاڵتی
خــۆی و ســەرچاوەکانی ئــەو
واڵتــە (باشــووری کوردســتان)
بپارێــزێ .ئامانجــی ســەرەکیی
ئــەم پاراســتنە ،دابیــن کردنــی
تهناهــی و بەرزکردنهوهی ئاســتی
ســتانداردی ژیانــی هاوواڵتیــان و
پێشخســتن و پاراستنی بازرگانی،

بــە جیــددی بزانــێ ،و لەکاتــی
پێویســتدا ئامادەیــی ئەوەی هەبێ
کــە بەرگری لە خۆی بکات.
زۆرجــار وا دێتــە بەرچــاو،
کــە ســەرەڕای فیــداکاری و
گیانبازیــی هێــزی پێشــمەرگە،
حکوومەتــی هەرێــم لــە بەرانبــەر
هێرشــی دەرەکیــدا ،ســەربەخۆ
لــەوەی کــە لەالیــەن کام یــەک
لــە دوژمنانــی گەلەکەمانــەوە
بــێ ،الواز دەردەکــەوێ .باشــە

هۆیەکانــی وەهــا الوازییــەک بۆ
چی دەگەڕێتەوە؟
هەمــوو نیشــانەکان دەرخــەری
ئــەم ڕاســتیەن کە؛ ئــەم الوازییانە
پێــش ئــەوەی کــە هــۆکاری
دەرەکیــی هەبــێ ،هــۆکاری
نێوخۆیــی هەیــە .نابــێ لــە
بیــر بکــرێ کــە بــۆ داڕشــتنی
سیاســەتەکانی دەرەوە ،دەبــێ هەم
فاکتــی دەرەکــی و هــەم فاکتــی
نێوخۆیــی لەبەرچــاو بگیردرێــن.
دوژمنانمــان زۆر بــاش کار
دەکەن لەســەر ناکۆکییەکانمان و
الیەنەکان وەک کارتی فشــار لە
بەرانبــەر یەکتــردا بــەکار دێنن ،و
الوازترمــان دەکــەن ،تاکــوو بتوان
ئیمتیــازی زیاترمــان لێوەرگــرن.
لــە باشــووری کوردســتاندا ،هێــزە
سیاســییهكان بهســەر چەندیــن
بــەرەی جیاوازدا دابەش بوون و بە
دوور لــە بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی،
تەنیــا لەســەر هێندێــک شــتی
الوەکــی ،دۆخێكــی بەتــەواوی
نالهباریــان پێکهێنــاوە ،کــە
دەرەتانــی کەڵکوەرگرتنــی خراپ
دژی نەتەوەکەمانــی پێکهێنــاوە.
هــەر ئەویــە کــە بووەتــە هــۆی
ئــهوهی حکوومەتــی هەرێــم دوای
ئەو هەمووساڵە نەتوانێ لە بواری
دیپلۆماتیکــدا ئەوەی کە شــایانی
حکوومەتێکــە ،لــە خۆی نیشــانی

دیداری ئیبراهیم برۆ لەگەڵ دەفتەری سیاسیی
حیزبی دێموکرات
الیەنــە سیاســییەکانی کــورد لــە
ڕۆژئــاوا ،و بەتایبــەت ئەنجومەنی
نیشــتمانی کــورد لــە ســووریە،
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کــوردی
لــە ڕۆژئــاوا نیگــەران کــردووە ،و
مەترســییەکی گەورەی لەسەر دوا
ڕۆژی پڕۆسەی سیاسی کورد لە
ڕۆژئــاوا پێــک هێنــاوە .بەتایبەت
لــەم ڕۆژانــەدا هێرشــەکانی
ئەرتەشی بەشار ئەسەد لە الیەک
و هێرشــی تێرۆریســتانی داعشیش
لە الیەکی دیکەوە ،لە شــارەکانی
حەڵــەب و حەســەکە ئــەو وەزعەی
شــپرزەتر کــردووە ،و خەڵکێکــی
زۆری ئــاوارە کــردووە ،بۆیــە ئێمە
بــە لــە بەرچاوگرتنــی ئــەو دۆخە
نالەبارە ،داوا لە هەموو دۆســتان و
برایانمــان لــە پارچەکانی دیکەی
کوردســتان دەکەیــن ،بــە هانــای
تێکۆشــەرانی ڕۆژئــاواوە بێــن و
گوشــار بخەنــە ســەر PYDو
هاوپەیمانانیان دەســت لەو سیاسەتە
پاوانخوازییانەیــان بێنن».
پاشــان مســتەفا هیجــری
ســکرتێری گشــتی حیزبــی
دێموکرات ،لەســەر ڕەوشــی کورد
بەگشــتی و بەتایبــەت خەباتــی
ڕۆڵەکانــی کورد لە کوردســتانی

ڕۆژهەاڵت و خەبات و بەرخۆدانی
کادر و پێشــمەرگەکانی حیزبــی
دێموکــرات لــە ڕووبەڕووبوونەوەیان
لەگــەڵ هێزەکانــی ڕێژیمــی
کۆماری ئیســامیی ئێران قسەی
کــرد و گوتــی؛ خەباتــی ئێمە لەم
ســاڵدا هــەم لــە ئاســتی نێوخۆیــی
و هــەم لــە ئاســتی ناوچەیــی و
نێونەتەوەیــیدا دەنگدانەوەیەکــی
باشــی بــووە و کۆمەاڵنی خەڵکی
پشــتیوانییەکی
کوردســتانیش
بەرچاویــان لێ کردووین ،و بەپێی
ئــەو بەرنامەیــەی هەمانــە درێــژە
بــەو خەباتەمــان دەدەیــن .هیجــری
لەســەر سیاســەتی دەســتێوەردانی
ڕێژیمــی ئێــران لــە ســووریە و
پشــتیوانیی هەمــە الیەنــەی لــە
ڕێژیمــی دیکتاتۆر و مرۆڤکوژی
بەشــار ئەســەد قســەی کــرد و لــە
باســەکەیدا گوتــی؛ ئێمــە هــەر لە
ڕۆژەکانــی دەســپێکی ملمالنێــی
هێــزە سیاســییەکانی ڕۆژئــاوا،
لەگــەڵ ڕێژیمــی بەشــار ئەســەد،
نیگەرانــی ناهەماهەنگییــەکان
بوویــن و ئێســتاش هــەر وەک
ئێــوە لــە باســەکەتاندا ئاماژەتــان
پێکــرد ،بەداخــەوە ڕەوشــەکە بــەو
ئاقارەداڕۆشتووە کە ،پرسی کورد

هەڕەشــەی گــەورەی لەســەرە و
بــە کــردەوە ،سیاســەتی ناوچەیــی
پێچەوانــەی بەرژەوەندییەکانــی
کورد دەچێتــە پێش ،بەتایبەت ئەم
وەزعە وای کردووە ڕێژیمی بەشار
ئەســەد بــە هاوکاریــی هێزەکانــی
ئێــران و هاوپەیمانەکانیــان،
هێــرش بکەنــەوە ســەر ناوچــە
ڕزگار کــراوەکان و ڕۆژ لەگــەڵ
ڕۆژ ئــاوارە بوونــی خەڵکــی لــێ
دەکەوێتەوە.
هیجــری گوتــی؛ ئەزموونــی
سیاســیی بزووتنــەوەی کــورد،
ئــەو ڕاســتییەی ســەلماندووە کــە؛
هــەر کاتێــک حیــزب و الیەنــە
سیاســییەکانی کــورد یەکگرتــوو
بــوون ،ئیــرادەی یەکگرتووییــان
بەســەر پیالنــی نەیاراندا زاڵ بووە،
و پێچەوانەکەیشــی موســیبەت و
کارەساتی ناخۆشی بە دواوە بووە.
مســتەفا هیجــری لــە درێــژەی
وتەکانــیدا گوتــی؛ هیواداریــن
حیــزب و الیەنــە سیاســییەکانی
ڕۆژئــاوا ،ڕێچکــەی یەکیەتــی و
برایەتــی بکەنــە ڕێبــازی خۆیــان
و PYDیــش سیاســەتێک
بگرێتــە بــەر ،کــە دۆخەکــە
بــەرەو ســەقامگیری بــەرێ،

بــدا .ســنووری نێــوان چاالکیــی
دیپلۆماتیکــی حیزبــەکان و
دیپلۆماتیکــی
چاالکیــی
حکوومــەت ،دیــار نیــە .بۆیــە لــە
ڕاســتیدا ،چەکــی دیپلۆماســی
بەتایبەتــی لەگــەڵ واڵتانــی
دراوســێ ،و کاربەدەســتانی
بەغــدادا ،زۆر بێکەڵــک و الواز
بــووە .هــەر ئــەو ناکۆکییانــە
بوونەتە هۆی ئەوەی ،دوژمنانمان
پڕۆپاگەنــدەی نەرێنــی لەســەر
دەســەاڵتی کــوردی بکــەن ،و لــە
بــواری ئابــووری و تێکنۆلــۆژی
و چەکــداری و ...هتــددا ،کــورد
الوازتــر بکــەن و بــۆ کاریگــەری
دانــان یــان پاشــگەز کردنــی
حکوومەتــی هەرێم لــە بڕیار ،یان
دەســکەوتەکانی ،گوشــاری بــۆ
دێنن.
هیــوادارم الیەنــەکان بــە
لەبەرچاوگرتنــی هەلومەرجــی
ئێستا ،و بەرژەوەندیی درێژخایەنی
نەتەوەیــی ،بۆ کۆتایــی هێنان بەو
هەمــوو کەموکووڕی و الوازییانە
لەالیــەک ،و بــە جیــددی بینینی
دوژمنانمــان،
هەڕەشــەکانی
لــهدەوری یەکتــر کۆببنــەوە و
نەتەوەپەروەرانــە و دڵســۆزانه
ڕێگاچــارەی گونجــاو بدۆزنــەوە،
بــۆ دەربــاز بــوون لــەو قۆناغــە
هەستیارە.

ئێمــە وەکــوو دەفتــەری سیاســی،
ڕاگەیەندراوێکمــان لەو پێوەندییەدا
داوە و هەر ئەو داوایەمان کردووە،
هەر وەک دەبینن هاوکارییەکانی
ڕووســیە و تورکیە و ئێران دەستی
پێکــردووە ،ئــەوە ئەو مەترســییەی
بەداوەیــە کــە کــورد بــە گشــتی
لێــی نیگەرانــە PYD ،یــا هــەر
الیەنێکــی دیکــە لــە ڕۆژئــاوا،
کــە خــۆی بــە بەرپرســیار بزانــێ،
دەبــێ ئەو ڕاســتییە قەبووڵ بکات
کــە ،یــەک الیەنانــە ناتوانێ واڵم
دەر بــێ ،ئــەو ڕەوشــە ئەوەمــان
لــێ دەخــوازێ پێکــەوە پرۆســەی
سیاســیی نەتەوەکەمــان درێــژە پێ
بدەین.
لــە کۆتایــی ئــەو دیــدارەدا
جارێکــی دیکــە بەڕێــز هیجــری،
پشــتیوانیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانی لە بزووتنەوەی
مافخــوازی کــورد لــە ڕۆژئاوای
کوردســتان دەربــڕی و لەســەر
پەیوەندیــی دۆســتانەی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و
ئەنجومەنــی نیشــتمانی کــورد لــە
ســووریە جەختی کردەوە.
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ڕەحیم ڕەشیدی:

سیاسەتی کۆمارییەکان لە ئێستادا ،درێژەی سیاسەتەکانی
سەرۆک بووشە کە پتر پشتی بە دەستێوەردان بەستبوو
وتوێژ :سەلیم زەنجیری
٥٨ـــهمین خولــی هەڵبژاردنــی
ســەرکۆماریی بەهێزتریــن واڵتــی
دونیــا ،بۆ دیاری کردنی ٤٥ـــهمین
ســەرکۆمار لــە ١٨ی خەزەڵــوەری
ئەمســاڵدا بەڕێــوە دەچێــت ،و لــە
ئێســتادا دوو بەربژێری بەهێز ،بەدوو
سیاســەت و تێڕوانینــی جیــاوازەوە
کێبڕکێــی یەکتــر دەکــەن ،بــەاڵم
ئــەوەی گرنگــە سیاســەتی دەرەوەی
ئەو واڵتەیە کە چ گۆڕانکارییەک
بە سەریدا دێت و چ کاریگهرییەک
لەســەر نهخشهی سیاسیی ناوچەکە
و هاوکێشــە سیاســییەکان دادهنێ و
بەتایبەتــی کورد لە ســەرۆکایەتیی
کامیــەک لــەم بەربژێرانــەدا
سوودمەند دهبێ ،و دەگاتە کەناری
ئــارام .ڕۆژنامەوان ڕەحیم ڕەشــیدی
لــە ئامریــکاوە لهمبــارهوه زانیاریــی
زیاترمــان پێدەدا کە ســەرنجتانی بۆ
ڕادەکێشین:
پ :هەڵبژاردنــی ســەرۆک کۆماریــی
ئامریــکا نزیکــە ،کام یــەک لــەو دوو
پاڵێــوراوە ئەگــەری ســەرکەوتنیان
هەیــە؟ خاڵە الواز و بەهێزەکانی هەر
یەک لەوان ،چ لە سیاســەتی نێوخۆ و
چ لە سیاسەتی دەرەوەیاندا كامانهن؟
و :هێشــتا زووە بــاس لــەوە بکەیــن
کامیــەک لــە بەربژێــرەکان دەبنــە
ســەرۆکی داهاتــووی ئەمریــکا.
٥٨ـهمین هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی
ئەمریــکا لــە ســاڵی  ٢٠١٦دا ،زۆر
جیاوازترە لە هەڵبژاردنەکانی دیکه.
بــۆ یەکەمینجار و پاش  ١٠٠ســاڵ
کە ژن لهم واڵتهدا مافی دەنگدانی
هەیــە ،هیــاری کلینتــۆن وەکــوو
ژنێــک لەالیەن حیزبی دێموکراتەوه
بۆ پۆستی سەرۆکایەتی دەپاڵێورێ.
هیالری پتر پشــتی بە ســەرمایەدار
و دەوڵەمەنــدەکان بەســتووە بــۆ
هەڵمەتەکانــی هەڵبــژاردن .کەچی
ڕکەبەرەکــەی لــە هەمــان حیــزب،
واتــە بێــری ســاندەرس پشــتی بــە
خەڵک بەســت بۆ هەمان مەبەست،
و ئــەوە الیەنگرانــی بــوون کــە
هاوکارییــان کــرد و باشــیش چــووە
پێــش .هــەر ئەمــەش وایکــردووە
کــە حیزبەکــە تووشــی کێشــەی
نێوخۆیــی ببێتەوە .بەاڵم بهگشــتی،
دێموکراتــەکان پتــر گرینگــی بــە
چینــی هــەژار و مامناوەنــدی و
پرســی تهندروســتی و ئازادییــە
تاکــە کەســی و کۆمەاڵیەتییەکان
دهدهن .کۆمارییەکانیــش بــۆ
یەکەمجــار کەســێکی دەوڵەمەنــد
و کاســبکار بــۆ ســەرۆکایەتی
دەپاڵێــون ،کــە ئەزموونــی سیاســی
کەمــە و بــە هــۆی لێدوانەکانی لە
هەمبــەر پرســی تیرۆر ،موســڵمانان
و پەنابــەران ،حیزبەکــەی تووشــی
دووبەرەکییهك کردووە کە بەشــێک
لــە بەربژێرەکانی کۆماری بۆ وێنە
جــەب بــووش و ســەناتۆر ڕۆبیــۆ و
چەنــد کەســی دیکــەش ،تاکــوو
ئێســتاش ئامادە نین پشتیوانیی لێ
بکەن .کە ئەمە خۆی لە خۆیدا ،بە
قازانجی هیالری کلینتۆنه.سەبارەت
بە سیاسەتی دەرەوە ،ترامپ پێیوایە
کــە کــردەوە و بڕیارەکانی کلینتۆن
لــە ماوەی ڕابــردوودا خــراپ بوون،
وەکــوو بەشــداری کردن لــە بڕیاری
البردنی ســەدام لە عێراق و قەزافی
لــه لیبــی .کەچــی بۆخۆشــی باس
لــەوە دەکات کە دەبێ بااڵدەســتیی
ئەمریکا مســۆگەر بکرێتەوە ،بەاڵم
ئــەو پتــر پشــت بــە هێــزی ئابووری
دەبەســتێ ،تاکــوو دەســتێوەردانی

ڕاستەوخۆ.
پ :گهلــۆ  ٨ســاڵ ســەرکۆماریی ئۆباما
کــە تــا ڕادەیەک هەیبەت و پرســتیژی
ئامریــکای لــە جیهــان دا بــردە ژێــر
پرســیارەوە ،بــۆ خەڵکــی ئامریــکا
بەڵگەی پێویســت نین کە ئەمجارە ڕوو
لە کۆماریخوازان بکەن؟
و :ڕاســتی ئەوەیــە کــە ڕەنگــە
سیاســەتی دەرەوەی ئەمریــکا
بەتایبەتــی لــە ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســتدا زۆر بــە دڵــی ئێمــە
نەبــێ .بــەاڵم بەو حاڵــەش ئەمریکا
جێگەوپێگەی خۆی هەر هەیە و بە
باشیش لە ماوەی  ٨ساڵی ڕابردوودا
چەکوچۆڵــی خــۆی فرۆشــتووە و
ئەوەتــا ســەرۆکایەتیی  ٦٠واڵتــی
جیهــان بــۆ تێکشــکاندنی داعــش
دەکات .پێویســتە کــە ئــەوە بزانیــن
تەنیــا سیاســەتی دەرەوە هــۆکار نیە
بۆ ئەوەی خەڵکی ئەمریکا بڕیاری
یەکالکــەرەوە لەســەر هەڵبژاردنــی
ســەرۆک بــدەن .پرســی ئاسایشــی
نێوخۆیــی و گەشــەی ئابــووری و
ڕەخســاندنی هەلــی کار ،ڕۆڵێكــی
گرنــگ و شــوێندانەر لهســهر
هەڵبژاردنــی ســەرۆک دهگێــڕێ.
بــەاڵم بێگومــان ،لــە مــاوەی ئــەم
چەند مانگەدا ،پەرەســەندنی تیرۆر
و هێــرش بۆســەر ئەمریکا لەنێوخۆ،
یــان بەرژەوەندییەکانــی لــە دەرەوە،
دەتوانــێ ڕاســتەوخۆ لــە هەڵمەتــی
هەڵبژاردنــدا کاریگــەری لەســهر
گۆڕینــی پێگــەی بەربژێــرەکان
هەبێت.
پ :کــورد و کوردســتان لــە سیاســەت و
ســتراتیژیی هەریەک لــە پاڵێوراواندا
چ پێگە و گرینگییەکی هەیە و کامیان
بۆ کورد بەگشــتی سوودمەندتر دەبێت؟
ئەگــەر بکرێــت خــاڵ بــە خــاڵ باســی
بکەیت.
و :بۆ واڵمی ئەم پرسیارە ،بەداخەوە
دەبــێ بڵێیــن کــە کــورد لــە کــوێ
و لــە کام بەشــی کوردســتان،
مەبەســتە؟ .لەگــەڵ ئــەوەی
ســەرۆک لە ئەمریکا دەسەاڵتێکی

زۆری هەیــە ،بــهاڵم ئەمریــکا
واڵتێکــی دامەزراوەییە و گۆڕینی
ســەڕۆکەکان زۆر کارناکاتــە
ســەر سیاســەتە بنچینەیــەکان ،لــە
کۆتاییــدا ئەمریــکا بــە گوێــرەی
بەرژەوەندییەکانی خۆی بڕیار دهدا.
ئەوەی تاکوو ئێســتا ترەمپ باســی
کــردووە ئەوەیــە کە؛ پشــتیوانی لە
کــورد دەکات .بــەاڵم ئەوە گرینگە
کــە بزانیــن کــورد لــە کــوێ؟.
ترەمــپ شــێلگیرانە دژی ئێــران و
ڕێکەوتنــی ناوکی لەگــەڵ تارانە.
هاوکات دەیهەوێ پشتیوانی دیارتر
لــە هەولێر بــکات و لە هەمانکاتدا
درێــژە بــە ناردنــی یارمەتییــەکان
بــۆ ڕۆژئــاوای کوردســتان بــدات.
ناوبــراو زۆر بە ڕوونی وتویەتی کە

ئەمەش بەو مانایە دێت کە کلینتۆن
النیکــەم ناتوانــێ گۆڕانکارییەکی
قــووڵ لــە ئاســت ئێرانــدا بێنێتــە
ئــاراوە .بەاڵم بێگومــان کلینتۆن لە
سیاســەتی دەرەوەیــدا لــە ســەرۆک
ئۆبامــا توندوتۆڵتــر دەجوڵێتــەوه .بــا
ئــەوش لەبیر نەکەین کە سیاســەتی
کۆمارییەکان لە ئێســتادا ،درێژەی
سیاســەتەکانی ســەرۆک بووشــە،
کــە پتــر پشــتی بــە دەســتێوەردان
بەســتبوو ،بــەاڵم بەڕاســتی تاکــوو
ئێســتا ترامــپ لــەم بازنــەدا ،بــە
ڕوونــی ئاشــکرای نەکردووە کە چ
سیاســەتێک دەگرێتەبەر ،تەنیا ئەوە
نەبــێ کــە وتویەتــی هــەوڵ دەدات
داعــش تێکبشــکێنێ و پێداگــری
دەکات کــە واڵتانــی هاوپەیمــان

ناوکی دەدڕینێ و ئەمەش النیکەم
بە مانای بەرتەســکردنەوەی ڕۆڵی
تــاران لــە ناوچــەدا دێــت ،و ڕەنگــە
زۆر گرێدراوی پرســە نێوخۆییەکان
نەبێ.
پ :مەسەلەی نەتەوەکان ،پێشل کردنی
مافــی مــرۆڤ ،ئێعدامــەکان ،کوشــتنی
کۆڵبــەران ،پشــتگیری لــە تێرۆریزم و
دەســتێوەردان لــە کاروبــاری واڵتــان،
پــەرەدان بە توانــا نیزامییەکانی وەک
مووشــەکی دوورهاوێــژ و تەنانــەت
مەسەلەی ناوکی ،سەرەڕای ڕێککەوتنی
«بەرجــام» و هتد ،لە الیەن ڕێژیمی
ئێرانــەوە ،چ گرنگییەکــی لــە پــان و
بانگەشــەکانی پاڵێوراوانــدا هەیــە و
لەم بوارەوە دەتوانین بە کام پاڵێوراو
گەشبین بین؟
و :هــەر وەکــوو باســم کــرد ،هــەر
کام لــە هیــاری و ترەمــپ

لەگەڵ ئەوەی سەرۆک لە ئەمریکا
دەسەاڵتێکی زۆری هەیە ،بهاڵم ئەمریکا واڵتێکی
دامەزراوەییە و گۆڕینی سەڕۆکەکان زۆر کارناکاتە سەر
سیاسەتە بنچینەیەکان ،لە کۆتاییدا ئەمریکا بە گوێرەی
بەرژەوەندییەکانی خۆی بڕیار دهدا
هــەوڵ دەدات پرۆســەی ئاشــتی لە
تورکیــە پێشــبخات و هــەوڵ دەدات
کــورد و دەوڵەتــی تورکیــە لەســەر
مێزی دانووســتاندن کۆبکاتەوە .لە
بەرانبەردا ،کلینتۆن ،لەگەڵ ئەوەی
لە کێبڕکێی ساڵی ٢٠٠٨دا ،داوای
دامەزراندنــی بنەکی ســەربازی لە
هەرێمی کوردســتان دەکــرد و پێش
ڕۆڵی ڕاســتەوخۆی ڕووســیەش لە
ســووریە ،الیەنگــری دامەزرانــی
ناوچــەی دژە فڕیــن بــوو .ناوبــراو
وتویەتــی کــە درێــژە بــە یارمەتــی
کردنــی کوردانی ڕۆژئــاوا دەدات.
بــەاڵم بۆ ئێــران کلینتۆن الیەنگری
ڕێکەوتنــی ناوکی لەگەڵ تارانە و

دەبــێ ڕۆڵیکی دیارتر بۆ ڕووبەڕوو
بوونەوەی کێشەکان بگێڕن ،ئەویش
لەژێر ڕێبەرایەتیی ئەمریکادا.
پ :لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ڕێژیمــی
ئێرانــدا هەریــەک لــە پاڵێــوراوان چ
گۆڕانکارییەک لە ستراتیژیی ئامریکادا
پێکدێنن؟
و :لەگــەڵ ئــەوەی هیــاری تاکوو
ئێستا پالنێکی ڕوونی بۆ سیاسەتی
دەرەوە ڕانەگەیاندوە ،بەاڵم بە گوێرەی
هەڵوێســت و کــردهوهی لە ســااڵنی
ڕابردوودا ،لهو باوڕهدام کە لەئاســت
تارانــدا باشــتر لــە ئیــدارەی ئۆباما
دەجوڵێتــەوە .هەرچــهن بەربژێــری
کۆمارییەکانیــش بــە ڕوونــی
ڕایگەیانــدوە کــە ،ڕێککەوتنــی

بێنەســەرکار و جێگــەی ســەرۆک
ئۆبامــا بگرنەوە ،ئەوە لە سیاســەتی
دەرەوەدا و لەبەرانبــەر ئێرانــدا ،لــەم
بەرێوەبەرایەتییــەی ئێســتا باشــتر
دەجوڵێنــەوە و هــەوڵ دەدەن ڕۆڵ
و پێگــەی ئێــران لــە ناوچــەدا الواز
بکەن.
پ :کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت کــە لــەو
ماوەیــەدا قۆناغێکــی نوێــی لە خەبات
بــە نــاوی ڕاســان ئەزمــوون دەکات ،چ
دەنگدانەوەیەکــی لــە میدیــاکان و
ناوەنــدە بریاردەرەکاندا هەبووە؟ گەر
نەبــووە ،هــۆکاری لە چیــدا دەبینن؟ و
چــۆن دەتوانێــت ســەرنج و پشــتگیریی
واڵتە زلهێزەکان و یەک لەوان ئامریکا
بۆ الی خۆی ڕابکێشێت؟
و :ڕاســانی حیزبــی دێموکراتــی

فیداکاریــی
و
کوردســتان
پێشــمەرگەکان لــە قواڵیــی خاكــی
کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا ،لــە نێــو
میدیــا و ڕاگەیەنــە گشــتییەکانی
و
دەنگدانــەوە
ئەمریــکادا
ڕەنگدانــەوەی زۆری بــەدوای
خۆیــدا هێنــاوە ،ســەرەڕای ئــەوەی
بەڕێوەبەرایەتیــی ئۆبامــا هەوڵــی
داوە لەبــەر ڕێککەوتنــی ناوکــی
لەگەل تاران ،بێدەنگی لەم ڕاسان و
چاالکییانەی کورد بکا.
بــەاڵم بــۆ ئــەوەی ئەمریــکا
و واڵتانــی ئورووپایــش لەپشــت
چاالکی و سەرهەڵدانەوەی خەباتی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بــن ،زۆر
گرینگە ئەو جموجۆڵ و چاالکییانە
بەردەوام و بەرینتر بکرێتەوە .هاوكات
پێویستە سیاســەتی نێوخۆیی بەهێز
بکرێ ،و جۆرێک لە یەکگرتوویی
لە نێوان حیزبە سیاسییەکاندا پێک
بــێ .پاشــان زۆر گرینگــە خەباتی
جەمــاوەری لــە نێــو شــارەکان بــه
شــێوازی جۆراوجــۆر پــەرە پێبدرێ،
و ناڕەزایەتیــی جەمــاوەری بەردەوام
و بەریــن بکرێتــەوه .هــاوکات
ئەگەرێکــی دیکــە بۆ بــە ڕۆژەڤ
بوونــی کەیســی کــورد یــان نەتەوە
ســتەم لێکراوەکانــی دیکــە لە ئێران
ئەوەیــە کە؛ تــاران لەگەڵ واڵتێک
ڕووبەڕووبوونــەوەی
بکەوێتــە
ڕاســتەوخۆ ،ئــەوکات پرســی
نەتــەوەکان بە شــێوەیەکی بهرینترتر
دێتــە ڕۆژەڤــەوە ،بــەاڵم ئەوکاتیــش
گرینگە کە نەتەوەکان بەگشــتی و
کورد بەتایبەتی بۆ وهاڵمدانەوە بەو
قۆناغــە ،ئەگــەر بێتوو بێتــە ئاراوە،
چەنــدە تەیــار و ئامــادەن و چــۆن
دەتوانــن بــە پــان و کاری هاوبەش
و یەکگرتوویــی شــوێندانەر ،وەهــا
دەرفەتێک بقۆزنەوە.

ئەدەب و هونەر

كیاڕۆستهمی نهك پهسنبێژی ژیان،
بهڵكوو پهسنبێژی دۆخی زاڵ بوو
ههرچــهن تێــم و پێكهاتهی ســینهمایی فیلمهكانــی عهبباس
كیاڕۆستهمی وهك دیمهنهكان و سێكانسه درێژهكان ،كاركردن
لهیال قوبادی
لــه كهشــی ســاكاری گونــدی ،كهڵكوهرگرتــن لــه كهســانی
نائهكتــهر بهجێــی ئهكتهری پرۆفیشــناڵ ،مێلــۆدرام نهبوونی
و :چەکۆ ئەحمەدی
فیلمــهكان و خۆپاراســتن لــه بزواندنــی ههســتی بینــهران،
هێندێ وێكچوویی لهگهڵ ســینهمای «ســۆهراب شههیدی
ســالس»دا ههیه ،بهاڵم ڕوانگهی «شههیدســالس» لهگهڵ ڕوانگهی كیاڕۆســتهمی ،دوو ڕوانگهی
بهتــهواوی لێــك جیــاوازن بهرانبهر مرۆڤ و ژیان .فیلمهكانی شــههید ســالس ،هاوكات لهگهڵ ســاكار
بوونیــان ،بیرمهندانهیــه ،شههیدســالس لــه فیلمــی سروشــتی بێگیــان ،لــه ژیانی ســاكار و یهكجۆری
سووژنوانی قهتاردا ،پهنگ خواردنهوهی سات پیشان دهدا ،و تهنانهت خێرایی كاتیش لهچاو بارودۆخی
ژیانی مرۆڤهكان جیاوازه ...شههیدســالس لهههمبهر ژیانی مرۆڤه ســاكاره گوندییهكان ،ڕوانگهیهكی
الگیرانــهی ههیــه و كهڵكهڵهكانــی بــۆ ئــهم مرۆڤانــه ،له پشــت كامێراوه ههســت پێدهكــرێ ،لهكاتێكدا
كیاڕۆســتهمی بهتــهواوی خاڵــی بهرانبهری ڕوانگهی شههیدسالســه ،و ڕوانگهیهكی تووریســتییانهی
بهرانبهر ئهم مرۆڤانه و ژیانیانی ههیه .ههرچهند ئهمجۆره ڕوانگه پۆســت مۆدێڕنیســتییه به ڕواڵهت
سیاسی نیه ،بهاڵم لهڕاستیدا ،سیاسیترین ڕوانگهیه له هونهر و سینهمادا.
كۆمــاری ئیســامی نــهوهك لهگــهڵ ئهمجــۆره ڕوانگهیه له ســینهمادا كێشــهی نیه ،بهڵكــوو زۆرترین
قازانجی له سینهمای كیاڕۆستهمی وهرگرت .پاش كوشتوبڕی دهیهی شهست و سهركوتی خوێناویی
ئهو خهڵكانهی شۆڕشیان كردبوو ،و پاش  ٨ساڵ شهڕخوازی ،ئهمجۆره سینهمایه باشترین كهرهستهی
پڕوپاگاندای دهستی ڕێژیم و پارێزهرانی نێونهتهوهیی ئهو ڕێژیمه بۆ خهماڵندنی ڕوخساری دێوەزمهی
زاڵ بهســهر ئێرانــدا بــوو .ســینهمایهك كه كۆمهڵگای ســهركوتكراوی ئێــران و دامهزراوهكانی ڕێژیمی
ئیســامیی له بازنهیهكی پڕ له مێهرهبانی و پێكهوهههڵكردنی مرۆیی و ســۆزداری و ســاكاردا نیشــان
دهدا .بــه هــۆی ئــهم فیلمانــهوه ،ڕێــگای بــۆ بهرههمی كولتووری و ســینهمایی كۆماری ئیســامی
بهرهو ههندهران و تهنانهت له نێو تاراوگهنشــیناندا كردهوه .ئهوان توندوتیژی و ســهركوتی زاڵ بهســهر
كۆمهڵگایانــدا خهماڵنــد ،ســهركوت و كۆنتڕۆڵــی نیــوهی كۆمهڵــگای واڵتیان به حیجابــی زۆرهملێ
و تهنانــهت بهردبــاران (سهنگســار)یان بــه وێنــهی دیاردهیهكــی خاوهن بنهمای كولتووریــی ئێران و جیا
لــه سیســتمی زاڵ پیشــان دا ،ڕهواییــان بــه پێوهندیــی ئابووری و سیاســی لهگهڵ ڕێژیمێكــی ئاوا دا،
و بــه خــهاڵت و هاتوهاواری پڕوپاگاندای ســینهمای كیاڕۆســتهمی ،شــهپۆلێك لــه فیلم چێكردن به
الساییكردنهوهی كیاڕۆستهمی له ئێراندا وهڕێكهوت ،كه ناوبانگی فیلمی گوڵخانهیی و فێستیڤاڵییان
دهركرد .ئهمه تا ئاســتێك بوو كه تهنانهت كهســانێكی وهك ناســر تهقوایی و كهســانی دیكهش زۆرجار
ناڕهزایهتییان دهربڕی ،كه سانسۆری وهزارهتی ئیرشاد كهم بووه و ههنووكه ڕا و بۆچوونی داخوازییهكانی
فێســتیڤاڵهكانی ڕۆژئاوایش بهســهر ســینهمای ئێراندا ســهپاوه ،و ســینهماكارهكانی ئێمه بهپێی ویست
و حهزی فێســتیڤاڵهكان فیلم چێ دهكهن .ســۆهراب شههیدســالس ،له یهكێك له دوایین وتوێژهكانیدا،
به هێما دان به كهڵكاژۆ گرتنی ڕێژیمی دهســهاڵتدار له هونهری ســینهما ،لهســهر كیاڕۆســتهمی به
تووندی و بهمشــێوه تاڵه ڕوانگهی خۆی دهردهبڕێ« :كیاڕۆســتهمی لهشفرۆشــێكه كه تهنیا كۆماری
ئیسالمی لهگهڵی جووت دهبێ».
ژیان و مردنی كیاڕۆستهمی له پهسنبێژیی دۆخی زاڵ
كۆمهڵگا هونهرییهكانی دهوڵهتانی ڕۆژئاوا ،بی بی سی و دهنگی ئامریكا و ڕاگهیاندنهكانی ڕێژیم،
كیاڕۆســتهمییان بهوێنــهی «پهســنبێژی ژیان» پێناســه دهكــهن .لهكاتێكدا خهماڵندنی نایهكســانی و
پشــێویی نێو كۆمهڵگا و جێی پهســهند بوون و جوان نیشــاندانی و ملكهچانه خۆ لكاندن بهم دۆخه پڕ
له نههامهتییه ،لهگهڵ «پهسنبێژیی ژیان» جیاوازیی زۆری ههیه .ئهوهی كه بایهخی ژیان دهناسێ،
لهگهڵ پشــێوی و نایهكســانیی زاڵدا دهكهوێته شــهڕهوه و بۆ مانهوه و گهیشــتن به نان و ناوبانگ مل
نادات به داماوی و الرهملیی هاوكاری كردن لهگهڵ دهسهاڵتداران .كیاڕۆستهمی ئهگر نرخی ژیانی
دهناســی ،نامهی بۆ دز و جهردهكانی ڕێژیم ،وهكوو ئهحمهدی نژاد نهدهنووســی و ئهوی به كهســێكی
ڕاســتبێژ و بــێ غــهل و غــهش نــاو نهدهبــرد و جینایهتكارێكی وهك ڕهفســهنجانیی به لێزان و شــایانی
سهركۆماری پێناسه نهدهكرد.
ســاڵی  ،١٩٩٦واتا ســاڵێك پێش لهوهی كیاڕۆســتهمی خهاڵتی زێڕینی كهن وهرگرێ ،دهســهاڵتدارانی
كۆماری ئیسالمی له دادگای میكونووس به بۆنهی تیرۆری دژبهرانی ڕێژیمهوه ،ل ه ئاڵمان مهحكووم
كرابــوون .كیاڕۆســتهمی پــاش وهرگرتنــی خهاڵتهكــه ،لــه كۆنفڕانســێكی ڕۆژنامهوانیــدا دهڵێ؛ «ئهم
خهاڵته توانیی دۆخی نهرێنی كه دژی ئێرانه بگۆڕێ» .ههر ئهودهم ڕاوێژكاری كولتووریی كۆماری
ئیســامی له پاریس ،له نامهیهكدا بۆ كیاڕۆســتهمی پیرۆزبایی لێدهكات ،و وتهكانی كیاڕۆســتهمی
بــه شــێوازێكی دیكــه دووپــات دهكاتــهوه و دهڵــێ« :بهڕێــز كیاڕۆســتهمی ســاو .ئــهو پیرۆزباییانهی
لهالیهن هاواڵتییانهوه پێشكهشت كراوه ،نیشانهی كاریگهری دانانی زۆر ئهرێنیی هاتنهبهرباسی ناوی
كۆماری ئیســامی له ئاســتێكی ئاوا بهرباڵودایه» .لهو ســاڵهدا ناوهندی سینهمایی فارابی به هۆی
ئهو دژایهتییهی كه لهسهر ڕێژهی نماییش كردنی فیلمه ئێرانییهكان له كهندا لهگهڵ فێستیڤاڵ بۆی
پێشــهاتبوو ،فیلمــی تامــی گێالســی تــا دواییــن ڕۆژهكان بۆ كــهن بهڕێ ناكات ،و لــه ئاكامدا عهلی
ئهكبهر ویالیهتی وهزیری دهرهوهی ڕێژیم ،ڕاستهوخۆ بڕیار دهدا كه به خێرایی فیلمهكه بۆ كهن بهڕێ
بكهن ،و فیلمهكه لهالیهن وهزارهتی دهرهوه دهگهیهندرێته كهن.
ئهحمــهد تالبــی نــژاد ،نووســهری بــواری ســینهما لــه باڵوكراوهكانــی ئێرانــدا دهنووســێ« :عهببــاس
كیاڕۆســتهمی و ســینهماكارانی دیكــهی ئێــران ،لــه دوو دهیــهی ڕابــردوودا ،بهشــدارییهكی كارامــه و
بهردهوامیان له بواری كولتووری و نێونهتهوهییدا ههبووه .زۆرێك له خاوهن هزره غهرهزاوییهكانی ڕۆژئاوا
كــه ناوهڕۆكــی ئهم سیســته به دژه كولتوور دهناســن ،بــه دیتنی بهرههمی ئهمجۆره كهســانه بیروڕایان
گــۆڕاوه .تهنانــهت بهشــێك لــه دژبهرانــی كۆماری ئیســامیش ،له ئاكامــدا ناچار بوون ئهم ڕاســتییه
قبووڵ بكهن».
بهســیر نهســیبی ،دانهری ســینهمای ئازاد و توێژهری ســینهما له تاراوگه ،له پهرتووكی «به ئیزنی
فلینــی»دا بهڵگــه و دیكۆمێنتــی زۆری لــهم بــوارهدا خســتوهته ڕوو ،و ڕۆڵــی كۆمــاری ئیســامیی
لــه ســینهمای ئێرانــدا تاوتــوێ كــردووه .ههر ئــهم پهرتووكه به ڕادهی پێویســت دهربڕی ڕاســتییهكانی
چۆنیهتیی بهكارهێنانی ســینهما لهالیهن كۆماری ئیســامییهوه ،به مهبهســتی ئامانجی سیاســی و
كولتووری بهقازانجی خۆیهتی.
بۆچی پاش مردنی كیاڕۆستهمی به وێنهی زوڵم لێكراوێك باسی لێ دهكهن
پــاش مردنــی ،كیاڕۆســتهمی بــه جۆرێــك زوڵــم لێكــراو پیشــان دهدرێ ،كــه دهڵێی تا پێش لــه مردنی
كهســێك ئــهوی نهناســیوه ،و نهزانــراوه چهنــد فیلمــی چێ كــردووه و چ خهاڵتگهلێكــی وهرگرتووه ،وا
دهنوێنــن كــه گوایــا فیلمهكانــی پێشــتر ڕاگیراون! لهكاتێكدا له ههموو ئهم ســاڵه ڕهشــانهی ســهركوت
و برســیهتیدا ،بــۆ هیچــكام لــه دهرهێنــهرهكان لــه ئێرانــدا تا ئــهم ڕادهیــه هاتوهــاواری پڕوپاگاندایی و
ههواڵــدهری وهڕێ نهخرابــوو .دهگمهنــن ئــهم دهرهێنهرانــهی كه وهزیری دهرهوهی ڕێژیم ڕاســتهوخۆ داوا
بكات فیلمهكهی فریای كهن بخهن .ئهو ههموو پهرتووك و نامیلكه تایبهتییانهی لهسهر چاپ كرابێ
و بهمجۆره له كهرهستهی حكوومیی ئابووری و ڕێكالم كهڵكی وهرگرتبێ .له كاتی نهخۆشیشدا ،له
كۆمهڵگایهكدا كه بهشێكی بهرچاو له خهڵك له بچووكترین خزمهتگوزاریی دهرمانی بێبهشن ،وهزیری
تهندروســتیی ڕێژیم بڕیاری پێكهێنانی لێژنهی پزیشــكی ،به مهبهســتی چارهســهری كیاڕۆســتهمی
دهدات و كۆمپانیــی «ئێــم كا دۆ» بــه فڕۆكــهی تایبهتیی بۆ چارهســهر دهیباته فهڕانســە .بهمشــێوه
نواندنی زوڵم لێكراوی و بهڕێخســتنی پرۆژهی شههیدســازی له كیاڕۆســتهمی ،لهالیهن دهرهێنهران و
ئهكتهرانی تێكهڵ به ڕێژیم ،جگ ه له شاردنهوهی شهرمهزاریی هاوكاریی و تێوهگالویی خۆیان شتێكی
دیكه نیه .ههنووكه دژی چهند كهس له پزیشــكهكانی كیاڕۆســتهمی ههڵوێســت دهگرن ،كه گوایا به
شێوهی دروست كارهكانیان ڕانهپهڕاندووه ،بهاڵم ئاگاداری ئهوه ههن كه ئهو دژایهتییه پێكهاتهی نیزام
پزیشكیی كۆماری ئیسالمی كه نهخۆشخانهكانی كردووهته قهسابخانه و پزیشكهكانیان كردووهته دزی
سهرلێشێواو ،نهگرێتهوه.
كاتێــك ماوهیــهك لهوهپێــش دوكتورێكــی نهخۆشــخانه ،نامرۆیــی تــا ئاســتێك گهیانــد ،كــه بهوێنــهی
ئهشــكهنجهدهرانی ڕێژیــم ،بڕیاری دهرهێنانهوهی تهقهڵی ســهر ڕوخســاری منداڵێــك به هۆی نهبوونی
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(ڕێگایەک کە کۆتاییەکەى لووتکەیە)
ڕەشەباى دزێو و
جیهان لەنێو گەردەلوولى جەنگ و
دێوەزمەى هەرەست ،هەرەس پێهێنا
گێژەڵووکەی
برین و حەشر و تاعوون خولى دەخواردەوە ..تۆ نوا نوا و ئەشکەوت ئەشکەوت
لە توولەڕێى هەڵەمووتى
هەڵمى گەرم و
الوک و ستران و حەیرانەوە هاتى
دۆزەخى ڕەش
شوورەى ستەم و
لە تەرمى جەنگاوەرانى دنیا هەڵدەستا..
تابلۆ گەورەکەى چەمانەوەت ،چەماندەوە و هاتى
تاڤگەى ترس و هاژەى خوێن
کە هاتى لەگەڵ خۆتا ئااڵ و ئایندەت هێنا
لە جەستەى زوێڵ زوێڵبووى کڵێسە
تیشک و ئاسۆ و کۆمارت هێنا
ڕوو لە کەشکەاڵن هەڵدەکشا..
کە هاتى لەگەڵ خۆتا شاڕێگەى رێگاکانت هێنا
کێوى سپى و
ئیدى لەو رۆژەوە ،من ڕێگایەکم ڕووەو لووتکە
کۆشکى سپى بێ دەرگا
لەو ڕۆژەوە من شاڕەوت و ڕێبازێکم
بە کەللەى سەر و
ئێسکى مرۆڤە ڕەنگاوڕەنگەکان بنیات دەنرا ..ناوم دێموکراتەوە
لە گەالوێژەوە هاتووم
تاوەرەکان دەبوونە خۆڵ و
بۆ ئەوەى بمناسن
قەاڵ دەڕووخا و
دەبێ زەریاتان ناسیبێ
خوێنى ئەستێرە دەڕژا و
دەبێ ڕێبوارى نێو شەوەزەنگى زریان و
حیلەى شار دەکوژرا و
شریخەى برووسکى
واڵتان ئاوزینگیان دەدا و
لە دارەبازەى ترووسکانەوەى مەرگ ڕادەکشان ناو دڵى دۆڵەکانتان ناسیبێ
دەبێ مێژووى شەپۆل و
لەو چاخەدا بوو
نەخشەى قوربانیى و
تۆ لەناخی گەردەلوولەوە هاتى،
هەڵۆ و تهوار و باوبۆرانتان ناسیبێ
نەواى یەکەمین هاوار و
بۆ ئەوەى بماناسن
نەواى حەرفەکانى یەکەمین بەیان و
دەبێ ميژووى پەت و سێدارەتان ناسیبێ
یەکەمین باوەشە تیشکى پڕ لە ژیانت
دەبێ جوگرافیاى نەترسانتان ناسیبێ
بەرەو دار و بەرد و
دەبێ شاڕێگایەکى درەوشاوەتان ناسیبێ
زەمین و ئاسمانى نیشتمانت هەڵدا
کە کۆتاییەکەى ترۆپکە
 1945بوو،
بۆ ئەوەى بمناسن دەبێ
گەالوێژ بوو،
ڕووبارى سوور و
جیهان لە ڕەنگى خوێنى خۆیی و
قوواڵیی دەریاکان و
لە سێبەرى تابووتى خۆیی و
تاڤگەى گیا و کاروانى ئەستێرانتان ناسیبێ
لەنێو بازنەى مەرگى خۆیدا ڕاکشابوو
بۆ ئەوەى بمناسن دەبێ من بناسن
کە تۆ لە تەمتومانی
من ناوم دێموکراتە و لە گەالوێژەوە هاتووم
ڕەشە شاخی خەزان راچڵەکیت و
ڕێگایەکم گرتۆتە بەر
ڕۆژبووینى پیرۆزى ڕەنگاڵەییت ڕاگەیەنرا.
کۆتاییەکەى لووتکەیە.
گەالوێژ بوو،
بەهار حسێنی
تۆ دەشت بە دەشت و شاخ بە شاخ
پارهی نهخۆشــخانهوه دهدات ،و ئهو منداڵهیان به ڕوخســاری خوێناوی و ههڵدڕاوهوه له نهخۆشــخانه كرده دهرهوه ،ئهم هونهرمهنده مرۆڤدۆســتانه،
تهنانهت ناڕهزایهتییهكی زۆر بچووكیشــیان دهرنهبڕی .ئهم دووڕوویی و شــهڕئەنگێزییه ،نیشــانهی بارودۆخی هونهری فهرمیی ئێرانه ،كه ب ه
سهرشــۆڕی و زهبوونییــهوه نــاو و نانــی خۆیــان لهم ڕێژیمــه ،و كۆمهڵگای هونهریی ئاغاكانیان ســواڵ دهكهن ،و ناوی «پهســنبێژیی ژیان»ی
لهسهر دادهنێن.
پێش لهوهی مردن بهرۆکی كیاڕۆستهمی بگرێ،ئهو مردبوو
ئهوكاتهی به السایی كردنهوهی كیاڕۆستهمی ،شهپۆلێكی فیلم چێ كردن له سینهمای ئێراندا دهستی پێكردبوو و فوودانهی سپی و ڕهنگاڵه
بهرهو ئاسمان بهڕێ دهكرا ،و كۆمهڵگای سهركوتكراو و كوژراو و ناوهنده كۆمهاڵیهتی و ڕاهێنانهكانی ڕێژیمیان له چوارچێوهیهكی سۆزدارانه
و پێوهندیــی مرۆیــی ســاكاری مندااڵنــهدا وێنــا دهكــرد ،ئهگهرچــی منداڵێــك دهفتهری وانهكــهی ون كردبوو ،یــا پارهیهكی لهدەســت بهرببوهوه،
ههموویــان دهبوونــه بهســیج و بــۆ یارمهتیدانــی هێرشــیان دهبــرد و ...تهواو ببوو .ههنووكه به هۆی كهســانێكی وهك «ئهســغهر فهرهادی»یهوه،
له ســینهمای ئێراندا ســیمبول ســازی و ڕهوتســازی دهكهن ،و بهمجۆره فیلمانه ژیانی ئاغاواتی و كولتووری بهرخۆری ،به ئاراســتهی هێڵی
بهجیهانی بوونی ســهپێندراو بهســهر ڕێژیمدا ،پهره پێدهدهن .بهاڵم ئهوهی ڕوونه ،ئهمهیه كه هونهرفرۆشــانی گرێدراوی سیســتمی دهســهاڵتدار،
ماوهی بهكارهێنەرییان ههیه و پاش بەسەرچوونی ماوهكهیان ،ون دهبن و دهسڕێنهوه و دهمرن ،ههر بهوجۆرهی كیاڕۆستهمی پێش لهوهی گیانی
لهدهست بدات ،مردبوو .لهبهرانبهردا ،هونهرمهندانێكی ڕووناكبیری وهك شاملوو ،ساعێدی و نیما و ...كه هیچكات له مهتهرێزی خهباتكارن و
ئازادیخوازان پاشگهز نهبوونهوه ،بههێز مانهوه نهك لهگهڵ هێز ،بۆ ههتایه زیندوون و كاریگهریی بهرههمهكانیان و ژیانیان وهك خۆی دهمێنێتهوه.
شاملوو چهنده به دروستی له زمانی ههموو هونهرمهندانی ڕاستهقینهوه دهئاخفێ و دهڵێ :من هونهری نادەروەست لهالم بایی دوو قرووش نیه.
هونهرمهند ههمووكات لهسهرووی هێزهوهیه ،نهك لهگهڵ هێز ،ئێستا ئهگهر كهسێك دهیههوێ لهگهڵ هێزدا بێ ،لێیگهڕێن با بڕوا و به هونهری
بێسهرهوبهره و پهتی ڕزیوی فاڵنه سهركۆمار خۆی بخنكێنێت .قهت نه زیندوو مانی بۆم گرینگه نه مردنی .گوتیان شههریار مردووه ،گوتم
ههر لهخۆڕا لهدایك ببوو .كاتێك كابرایهك قهســیده نووســینی زۆر باشــه و زهوق و جوانی لهكارهكانیدا دهبینرێ ،بهاڵم بهرپرســیارهتی ناناســێ،
مهترسیداره .لهكاتێكدا هونهر دهتوانێ شتێكی بهكهڵك به شێوهیهكی جوانتر پێشكهش بكات ،و هێزی كاریگهریی زیاتری پێ ببهخشێ ،دهبێ
له پاســیڤ بوون شــهرم بیگرێ .گرینگی و ســهربهرزیی هونهرمهند ئهوهیه كه لهم جیهانه نهخۆشــهدا ،بهدوای چارهســهرهوه بێ ،نهك سوكنایی

