دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

ئۆرگـــانی كۆمیتەی نـــاوەنـــدیی حیزبی دێمـــــوكراتی كوردستــــــــــانی ئێــــــــران

پەیامی سكرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات بە بۆنەی جێژنی قوربان
بە بۆنەی جێژنی پیرۆزی قوربان ،پیرۆزبایی خۆمان پێشــکەش بە بنەماڵەی شــەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی کوردســتان ،ســەرجەم
موســوڵمانانی کورد ،بە تایبەت هاونیشــتمانانی کوردی موســوڵمان لە کوردستانی خۆرهەاڵت دەکەین.
بێگومــان وەک هەمــوو الیــەک ئــاگادارن جێــژن و خۆشــیی ڕاســتەقینەی نەتــەوەی کــورد و باقــی نەتــەوە ســتەملێکراوەکانی
نیشــتەجێی ئێــران ،بــە بوونــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی بەڕێــوە ناچــێ ،بۆیــە ئاواتــە خوازیــن ئــەم جێژنــه ،یارمەتیــدەر بــێ بۆ
یەکگرتوویــی کۆمەاڵنــی خەڵــک بــە مەبەســتی خەباتێکــی نــوێ لــە ڕاســتای هەڵتەکاندنی بنچینەی ئــەو ڕێژیمــە و بنیاتنانی
زەمینــەی لەبــار بــۆ دامەزراندنــی حکوومەتێکــی دێموکراتیکی فێدڕاڵ ،دوور لە هەموو ســتەمکاری و جیاوازیدانانێک ،و پڕ لە
جێژن و خۆشــی بۆ هەموو الیەک.
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
سکرتێری گشتی
مستەفا هیجری
١١ی ســێپتامبری ٢٠١٦ی زایینی
٢١ی خەرمانانی ١٣٩٥ی هەتاوی
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خومەینیزم ،سەرچاوەی توندئاژۆییە
وەزیــری دەرەوەی عەرەبســتانی
ســعوودی ،ڕێژیمی ئێران بە سەرچاوەی
ئــاژاوە و ناســەقامگیری لــە ناوچــە و
جیهاندا وەسف دەكات و «خومەینیسم»
وەك ئیدئۆلۆژیــی تایفەگەرایــی و
توندئاژۆیی ناو دەبات.
بەپێــی ڕاپۆرتــە باڵوكــراوەكان،
ڕۆژنامــەی واڵ ســتریت ژۆرنــاڵ
وتارێكــی عــادل ئەلجۆبەیــری بــاو
كردۆتــەوە كــە تێیدا هاتــووە« :ڕێژیمی
ی
ئێــران یەكەمیــن دەوڵەتــی پشــتیوان 
تێرۆریــزم لــە جیهاندایــە و ڕێبەرانی ئەو
واڵتە لە سەرەتای دامەزراندنی ڕێژیمی
ئێرانــەوە ڕاســتەوخۆ لــە زۆربــەی كردەوە
تێرۆریستییەكاندا دەستیان هەبووە».
وەزیــری دەرەوەی عەرەبســتان
لــە وتارەكەیــدا هەورەهــا نووســیویە:
«ئیدئۆلۆژیــی خومەینیســتی كــە
ئیدئۆلۆژیــی فەرمیــی كۆمــاری
ئیســامیی ئێــران و ڕق و بێــزاری لــە
ڕۆژئاوایە ،لە سەر بنەمای تایفەگەری
و توندئاژۆیــی دانــراوە و تەنیــا بــە
لەنێوبردنــی ئــەو ئیدئۆلۆژییــە دەكــرێ
و دەبــێ دژ بــە تیرۆریزمــی جیهانــی
شــەڕ بكرێت و ئاشــتی و ســەقامگیری
بگەڕێندرێتەوە بۆ ناوچە».
ناوبــراو هەروەهــا دەنووســێت كــە
ڕێژیمــی ئێــران لــە ســەرەتاوە تــا ئێســتا
هێرشــی كردۆتە ســەر  ١٢باڵوێزخانە لە
تــاران ،هەروەها ســپای پاســداران ناوەندە
فەرهەنگییەكانــی خــوی لــە زۆربــەی
واڵتانی وەك ســودان ،نیجێریە ،ســووریە،
لوبنــان ،یەمــەن و دورگــەی كۆمــۆر
جێگیر كردووە.
وەزیــری كاروبــاری دەرەوەی
عەرەبســتان لــە درێــژەدا نووســیویە كــە
كۆماری ئیســامیی ئێــران لە ئامرازی
تیرۆریــزم بــۆ بەرەوپێشــبردنی سیاســەتە
دوژمنكارانەكانــی خــۆی كەڵكــی
وەرگرتــووە .ناوبــراو دەڵــی« :ئەگــەر
حكوومەتــی ئێران دەیهەوێ ڕاســتبێژیی
خــۆی لــە بــواری شــەڕی جیهانیــی
دژ بــە تیرۆریزمــدا بســەلمێنێت ،دەبــێ
ڕێبەرانی ئەلقاعیدە كە لە ژێر ســێبەری
كۆماری ئیسالمیی ئێراندا داڵدە دراون،
وەك ســەعد بــن الدەن ،كــوڕی ئوســامە
بــن الدەن یــان ســەیفولعەدل ،فەرماندەی

ئۆپەراسیۆنەكانی ئەلقاعیدە و تاوانباری
ســەرەكیی كردەوە تیرۆریستییەكان دژ بە
ئەمریــكا ،عەرەبســتان و واڵتانــی دیكە
ڕادەســتی كۆمەڵــگای نێونەتەوەیــی
بكات».
ئەلجوبەیــر دواتــر ئاماژە بــەوە دەكات
كــە « :ئەگــەر پڕوپاگەندەكانــی

حكوومەتــی ئێــران لەمــەڕ خەبــات دژ
بــە تیرۆریــزم ،ڕاســتبێژیی تێدایــە،
ئــەو ڕێژیمــە دەبــێ پاڵپشــتیی ماڵیــی
خــۆی بۆ ڕێكخــراوە تیرۆریســتییەكانی
وەك حیزبوڵــای لوبنــان ڕابگرێــت كــە
ڕێبەرەكــەی بــەم دواییانە دانی بەوەدا نا
كــە %100ی ســەرچاوە ماڵییەكانیان لە

الیەن كۆماری ئیســامی ئێرانەوە دابین
دەكرێت».
ئەلجۆبەیــر لەو وتــارەی خۆیدا لەژێر
نــاوی «ئێــران ناتوانێــت ڕابــردووی
پشــتیوانیكردنی خــۆی لــە تێرۆریــزم
بســڕێتەوە» بــاس لــەوە دەكات كــە لــە
ســەرەتای دەســتپێكردنی شۆڕشــی

ســووریە و دواتریــش هاتنــە ئارای شــەڕ
لــەو واڵتــەدا ،زیاتر لە  ٥٠٠هەزار كەس
لــەو واڵتــە بە دەســتی هێزەكانی بەشــار
ئەســەد كــوژراون و ئێران بــە ناردنی هێز
و پشــتیوانییە هەمــە الیەنەكانــی خۆی
لــە ڕێژیمی ئەســەد ،لــە قەاڵچۆكردنی
خەڵكی سووریەدا بەشدارە.

نۆستالۆژی حیزبی دێموکرات ،پزیشکانی جیهانی لەدەوری یەکتر کۆ کردەوە
لــە کۆبوونــەوەی ســااڵنەی پزیشــکان
و پەرەســتارەکانی ســەر بــە دامــەزراوەی
پزیشکانی جیهان کە لە ڕابردوودا زیاتر لە
یەک دەیە هــاوکاری حیزبی دێموکراتیان
کــردووە ،نوێنــەری حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانیش بەشداری کرد.
ماڵپــەڕی کوردســتان میدیــا بــاوی
کردەوە ،ئەمســاڵیش بەشــێک لە پزیشــک
و پەرەســتارەکانی ســەر بــە دامــەزراوەی
پزیشکانی جیهان کە لە سااڵنی ڕابردوودا
زیاتــر لــە یــەک دەیــە لــە کوردســتان
هــاوکاری حیزبی دێموکراتیان کردبوو ،لە

ڕۆژانی  17و 18ی سێپتامبری  2016لە
گوندی ئێتوال ســەر بە پارێزگای مارســی
کۆبوونەوە و ڕێزیان لەو هاوکارییانە گرت.
پێویســت بــە ئاماژەیــە کــە  12ســاڵ
پێــش ئێســتا و بــە دەسپێشــخەری دوکتــور
بێرنــارد گرانــژۆن ،ســەرۆکی ئــەو کاتــی
ڕێکخراوی پزیشــکانی جیهان ،پیشــنیاری
بەســتنی کۆبوونەوەیەکــی لــەم شــێوە هاتە
ئــاراوە کــە لەگــەڵ پیشــوازی زۆربــەی
پزیشــک و پەرەســتارەکانی لێکەوتــەوە
کــە کاتــی خــۆی هاتبوونــە کوردســتان و
یارمەتــی حیزبــی دێموکراتیان دابوو .بۆیە

لەو کاتەوە ،هەموو ساڵێک لە دوو ڕۆژی
پشودان لە کۆتاییەکانی مانگی سێپتامبر
یــان ئۆکتۆبــر لە دەوری یەکتــر کۆدەبنەوە
و لــە ژێرناوی «دواییــن حەوتووی تایبەت
بە کوردستان» باس لەو سااڵنە دەکەن کە
هــاوکاری حیزبــی دێموکراتیان کــردووە و
رێزی لێدەگرن.
ئەمســاڵ بەوهۆیــەوە کــە 17ی
ســێپتامبر هــاوکات بوو لەگەڵ ســاڵڕۆژی
شــەهیدکرانی دوکتور سادق شەرەفکەندی
و هاوڕێیانــی بە دەســتی تێرۆریســتەکانی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ،یەکــەم

دانیشــتنی ئــەم کۆبوونەوە تەرخــان کرابوو
بــۆ ڕێزگرتــن لــە خەبــات و تێکۆشــانی
ئــەم شــەهیدانەی ڕێگــەی ئــازادی و
دێموکراسی.
لــە دانیشــتنی دووهەمــی ڕۆژی 17ی
ســێپتامبر ،لەســەر داوای بەشــداربووان،
خوســرەو عەبدواڵهــی نوێنــەری حیزبــی
دێموکــرات لــە فەڕانســە ســەبارەت
بــە بارودۆخــی کوردســتان بەتایبــەت
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و بەتایبــەت
چاالکــی پێشــمەرگەکانی حیــزب لــە
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بــۆ داکۆکی لە

خەڵــک لەبەرامبــەر ســەرکوتکارییەکانی
ڕێژیمــی ئاخوندنــی و تێکــەڵ کردنــی
خەباتی شــاخ و شــار لێدوانێکی پێشــکەش
کرد.
ڕۆژی 18ی ســێپتامبریش تایبــەت
کرابــوو بــۆ گێڕانــەوەی بیــرەوەری و
بەســەرهاتی بەشــێک لــە پزیشــکان و
پەرەســتارەکانی بەشــدار کــە تێیدا باســیان
لــە مــاوەی مانەوەیــان لــە کوردســتان
و ئەزمونەکانیــان لــەو هاوکارییانــەی
پێشکەشی حیزبی دێموکراتیان کردووە.

پـەیڤ

دەسکەتەور
كەریم پەرویزی
خە با تــی
نەتەوەیەکــی ژێرســتەم بــۆ گەیشــتن
بــە ڕزگاری و دابینکردنــی ئازادی،
هــەم لەگــەڵ ڕێژیمــی دەســەاڵتداردا
بــەرەوڕوو دەبێتــەوە و هــەم ڕێژیمــی
ســتەمکاری ،گرفتــی نابەجێــی وای
بۆ دروســت دەکا کە تێچووی خەبات
و تێکۆشــانەکەی زۆرتر بکا و هێز و
تواناکانی بەالڕێدا ببا.
ڕێژیمێکی ســتەمکار و تیرۆریست
پــەروەری وەکــوو ڕێژیمــی ویالیەتــی
فەقیهــی بــۆ ئــەوەی بەرپەرچــی
خەباتــی مافخوازانــەی گەالنــی
ژێرســتەم و بەتایبەتــی گەلــی کــورد
بداتــەوە و خەباتەکــەی وا ســەرکوت
بــکا کــە نەتوانــێ جارێکــی دیکــە
ڕاســانەوە بەخــۆوە ببینــێ ،بەتــەواوی
هێــز و ئیمکاناتیــەوە ،لــە شــۆڕش و
خەباتی نەتەوەی ژێرستم دەدا و وەکوو
دەڵێن سیاسەتی مستی ئاسنین بەکار
دێنێ کە ئەو خەباتە تووشــی تاســان
بــکا .هــەروەک چــۆن لــە ســەرەتای
هاتنە ســەرکاردا فەرمانــی جیهادیان
بــە دژی کــورد دا و خەڵخاڵیــی
جینایەتکار و چەمرانی تیرۆریســتیان
نــارد تاکوو کوردســتان وێــران بکەن،
لەم ســااڵنەی دواییشدا بە هەموو هێز
و توانــاوە لەگــەڵ خەباتــی خەڵکــی
کورد بەرخوردیان کردووە.
ڕێژیمــی ئیســامیی تــاران ،بــە
سیاســەتی ســەرکوتی دڕندانــە،
دەیــەوێ تێچووی خەبات بباتە ســەر،
تاکــوو خەڵــک چاوترســێن بکرێــن و
کــەس نەوێــرێ خــۆی لــە خەبــات و
تێکۆشــانی دژ بــە ســتەمکاری بدا.
یەکێکــی دیکــە لــە ڕەهەندەکانــی
پیالنەکانــی کۆمــاری ئیســامی بە
دژی خەباتــی نەتەوەی کورد ،هەوڵ
و پەلەقــاژە بــۆ ئــەوە بــووە کــە لە نێو
نەتــەوەی کــورددا پێگەیەکــی ســەر
بــە ڕێژیــم دروســت بکــەن یان لــە نێو
پێگــەی جەماوەریی هێزە دژبەرەکاندا
گــەرای پیســیی بڕێــژن تاکــوو ئــەو
گــەرا و تۆوە بەدکارانە ،لەداهاتوودا
بتوانــن ببنــە هێــزی بەالڕێدابــەری
خەبــات و خەباتــی خەڵــک لــە نێوەوە
کرمــۆڵ بکــەن و سەرئێشــەکانی
خەبات زیاتر بکەن.
بــەم سیاســەتە گاڵوەی ڕێژیــم،
کــە هەندێــک دەستوپێوەندیشــیان
بــۆی دروســت کــردوە ،هەم بەشــێک
لــە کەســان و تاکەکانــی کۆمەڵ لە
خەبــات و تێکۆشــانی ئازادیخوازانــە
دوور دەخەنــەوە و هــەم ئــەو
دەســتوپێوەندییانە دەکــەن ئامرازێکــی
زەربــەدان لــە شــۆڕش و خەبــات و
بــەم شــێوەیە هێزی شــۆڕش بە شــتی
الوەکییــەوە ســەرقاڵ بکــەن ،یان هەر
هیــچ نەبــێ بەشــێک لــەو هیــزە بــە
ســەرقاڵبوون بەکەندوکۆسپی ناڕاست

درێژە لە الپەڕەی 2

2

ژمارە 685ـ 31ی خەرمانان 1395

یادی شەهیدانی میکۆنوس لە شارەکانی کوردستان بەرز ڕاگیرا

یــادی ٢٤ـــەمین ســاڵڤەگەڕی
شــەهیدکرانی دوکتــور ســادق
شــەرەفکەندی ،ســکرتێری پێشــووی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
و هاوڕێیانــی ،لەشــار و شــارۆچکە
وگوندەکانی کوردستان ،بە چاالکیی
تەبلیغی بەرز ڕاگیرا.
سنە:
ئەندامانــی تێکۆشــەری دێموکــرات
لە مەیدانی ســەرەکیی ســنه ،شــوێنە
ئێدارییەکانــی ئــەو شــارە ،مەیدانــی
ئیقبــاڵ ،ئەمیریە و پارکی جەنگەڵیی
ئاویەر تراکت و پۆســتێری تایبەت بەو
ڕۆژەیان باڵو کردووەتەوە.
هەروەهــا قارەمانانــی دێموکــرات لــەو
چاالکیانــەدا ،نــاوی «کاکــۆ» ،واتە
نازنــاوی شــەهید کاوە جەوانمــەرد،
ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و
یەکێــک لــە شــەهیدانی ســەرفرازی
ڕاســانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانیان وەکوو وەفایەک
بۆ ئەو شەهیدە ،نوسیووەتەوە.
بۆکان:
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ١٣ی
خەرمانانی ١٣٩٥ی هەتاوی ،ئەندامان
و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لە شــاری بۆکان،
بە باڵو کردنەوەی تراکت و پۆســتێری
تایبــەت بــە ٢٦ی خەرمانــان ،یــادی
شــەهیدانی میکۆنوسیان بەرز ڕاگرت
و تێرۆریزمــی نێودەوڵەتیــی ڕێژیمــی
تێرۆریستیی ئێرانیان مەحکووم کرد.
شــەقامی ئینقالب ،بازاڕی شــەقامی
کــۆن ،شــەقامی ســەقز و گەڕەکــی
دەروازەی قەبران ،شــەقامی سەنگینی

و کۆاڵنەکانی بیمارستانی کۆن ،ئەو
شوێنانەن کە چاالکیی تەبلیغیی تێدا
بەڕێوە چووە.
هەروەهــا قارەمانانــی دێموکــرات
ڕۆژانــی دووشــەممە ،سێشــەممە
و چوارشــەممه ڕێکەوتــی ١٦ ،١٥
و ١٧ی خەرمانــان بــە بۆنــەی بــەرز
ڕاگرتنی یادی شــەهیدانی کارەساتی
میکۆنــوس و دەربڕێنــی نەفــرەت و
بێــزاری لــە تێرۆریزمــی نێودەوڵەتیــی
ڕێژیمــی ئێــران چاالکیــی تەبلیغییان
بەڕێوە برد.
ناوچــەی پیرمحەممــەدی بــۆکان
لــە گونــدەکان و لــە ســێ ڕێیانــی
قەرەکەنــد ،ســێ ڕێیانــی عەزیزکەند،
ســێ ڕێیانــی نۆبار-ســەیدئاوا و لــە
گونــدی تەرەغە زێدی شــەهید دکتور
شەرەفکەندی ،خانووە سازمانییەكانی
كــوی ئەندیشــە ،تێرمیناڵــی تــاران،
خیابانــی وســیم خلوەتــی ،خیابانــی
ســەید شوكرە ،باسكوڵی ئیلخانی زادە،
فەلەكــەی عەلــی ئابــاد ،دانیشــگای
پەیامــی نــوور ،پۆمپــی گازی عەلی
ئاباد ،خیابانی  ،٥٥كوچەكانی پشــت
 ٣٠میتــری ،پاڕكــی كوی ئەندیشــە،
كوچــەی دامپزشــكی ،مەدرەســەی
ڕەحمان سالمی  ،٢سێڕێانی خاوەران،
بێهداشــتی مەجبورئــاوا ،شــەهرەكی
نەساجی ،پاركی مۆتۆری شارەداری،
بانكەكانــی كشــاورزی و ســپە ،عابــر
بانكەكانی شار و مەدرەسەی كەوسەر،
ئەو شوێنانەن کە چاالکیی تەبلیغییان
تێدا بەڕێوە چووە.
هەروەهــا ئەندامانــی دڵســۆزی
دێموکــرات بە بۆنەی ٢٦ی خەرمانان
ســاڵڕۆژی شــەهیدبوونی دوكتــور

ســەعید و هاوڕێیانی بە باڵوكردنەوەی
تراكت و پۆستێر و سی دیی قسەكانی
مســتەفا هیجری ســکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
لــە نــەورۆزی ٩٥دا ،و لــە ڕێــگای
كورتەنامــەوە پەیامــی» شــار ناوەندی
ڕاسانە»یان بۆ خەڵک بەڕێ کردووە.
ڕێکەوتــی ٢٣ی خەرمانان ئەندامانی
حیــزب لــە گۆڕەپانــی «عەلیاباد»ی
بــۆکان کــە شــوێنێکی زۆر شــلوقە،
ئااڵیەکــی کوردســتانیان بە دروشــمی
«ڕاســان» هەڵدابــوو ،کە بــووە هۆی
خوشــحاڵیی خەڵــک؛ هەروەهــا
وێنــە و پوســتێری دوکتــور ســەعید
شــەرەفکەندی و ســی دی قســەکانی
کاک مســتەفا هیجــری لە نەورۆزی
 ،٩٥لەپێوەنــدی لەگەڵ خەباتی نوێی
حیزبــی دێموکــرات ،لەنێــو خەڵــک و
ڕێبوارانی ئەم جادەیەدا باڵو کرایەوە.
نەغەدە:
قارەمانانــی دێموکــرات لــە گونــدی
«چەقــەڵ مســتەفا و خەلیفەلیــان»
ســەر بە شــاری نەغەدە و گوندهکانی
ئاڵیاوێــی جۆخــۆران ،ئالیــاوێ لــه
نێــوان شــنۆ و نهغــهده ،بــە بۆنــەی
بەرزڕاگرتنــی یــادی شــەهیدانی
کارەســاتی میکۆنــوس و دەربڕینــی
نەفــرەت و بێــزاری لــە تێرۆریزمــی
نێودەوڵەتیــی ڕێژیمی ئێران ،چاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات
لــە گونــدی چەقــەڵ مســتەفا و
خەلیفەلیان تراکت و پۆستێری تایبەت
بــە شــەهیدانی میکۆنوســیان بــاو
کردووەتەوە.
مەهاباد:

ئەندامــان و الیەنگرانــی قارەمانــی
حیزبــی دێموکــرات لــە شــاری
مەهابــاد ،بــە بۆنــەی ٢٦ی خەرمانان
ســاڵڕۆژی شــەهیدبوونی دوکتــور
ســادق شــەرەفکەندی و هاوڕێیانــی،
بــە شــێوەیەکی بەریــن لــە نێــو شــاردا
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەندامــان و الیەنگرانــی دێموکــرات
لــە چــوارڕای ئــازادی و دەوروبــەری،
چــوارڕای مەولــەوی و دەوروبــەری،
گەڕەکەکانــی تەپــەی بــازی،
کــوی زیبــا و دەوروبــەری و هەروەهــا
شــەهرەکی کارمەنــدان و دەوروبــەری
بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی تەبلیغیی
یــادی شــەهیدانی میکۆنوســیان بەرز
ڕاگرت.
پیرانشار:
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
پیرانشــار لــە بەرەبــەری ٢٦ی
خەرمانانــدا ،ڕۆژی دووشــەممە لــە
سەر سێشەممە ڕێکەوتی  ٢٢لە سەر
٢٣ی خەرمانانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
لــەم شــوێنانە چاالکیــی تەبلیغییــان
ئەنجام دا:
لــە فەلەکەکانــی محەممەد هــەوراز،
سەردەشــت ،گاز ،قورعان ،قەل و قاز،
کشــاوەرزی ،نالــی ،مامۆســتا هێمن،
جمهــوری ئیســامی ،چوارڕێیانــی
سەعدی ،مەولەوی ،مادەر ،موعەلیم،
ئــازادی ،شــەقامەکانی مەنگــوڕ،
پیــران ،مــەال ڕەزا ،دوکتور قاســملوو،
ئیمــام ،تەوحیــد ١٦ ،میتــری٢٤ ،
میتــری ٣٢ ،میتــری ،کانــی جــۆ،
کاســەکەران ،ســاحلی ،کەمەربەندی،
کۆنەخانــێ ،مزگەوتەکانــی ئیمــام
خەلیــل ،ئیمــام شــافعی ،چــوار یاری

نەبــی ،دارولقورعــان ،مــەال دۆنەخۆر،
حاجــی شــەفیع ،جامیعــەی جەدیــد
و قەدیــم ،کۆچەکانــی کەیهــان،
کەوســەر ،قەڵــەم ،قــدو ،کوردســتان،
ئەمین ،عەشــایری ،نەســیمی  ١تا ،٨
کەیــوان ،کامیل ،بــاران ،ژوان ،یاران،
ســازگار ،ســومەیە و دەیــان کۆاڵنــی
دیکەش ،و هەروەها لە مەدرەســەکانی
مامۆستا هەژار ،کار و دانش ،شەوانە
ڕۆژی محەممــەد ڕەســوڵاڵ ،ئایتوڵــا
کاشــانی ،کەوسەر ،ســدوقی ،پارکی
فەلەکــەی سەردەشــت و پارکــی
تێرمینانــی شارســتان ،زیاتر لە ١٧٠٠
تراکت و پۆســتێری تایبەت بە بۆنەی
٢٦ی خەرمانان باڵو کراوەتەوە.
ورمێ:
ئەندامــان و الیەنگرانــی قارەمانــی
حیزبــی دێموکــرات لــە دزەی
مەرگەوەڕ ،بە بۆنەی ٢٦ی خەرمانان
ساڵڕۆژی شەهیدبوونی دوکتور سادق
شــەرەفکەندی و هاووڕێیانــی ،بــە
شێوەیەکی بەرین لە نێو شارۆچەکەی
دزەی مەرگەوەڕ چاالکیی تەبلیغییان
بەڕێوە برد.
ئەندامــان و الیەنگرانــی دێموکــرات
بە نووســینی دروشــمی شۆڕشــگێڕانە
پەیمانــی وەفادارییــان لەگــەڵ
شــەهیدانی میکۆنوس دووپات کردەوە
و تێرۆریزمــی نێودەوڵەتیــی ڕێژیمــی
ئێرانیان مەحکووم کرد.
سەقز:
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
ســەقز بــه بۆنــهی ٢٦ی خەرمانــان
لــه شــەقامی «ســەعدی» و «خانــە
گوســتەر»  ،بلــواری ئینقــاب،
مەیدانــی زیندانی ســەقز ،کریــم ئاوا،

تەپەی ســاڵح ئاوا ،دەوروبەری ،139۵
نزیک مزگەوتی هەمزه ،دارولشەفا و
نێوان شــاناز ـ کریمئاوا ،به شــێوەیهکی
بهرین چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد
و هەروەهــا دروشــمی دژی ڕێژیمــی
ئاخوندییان له دیوارهکان نووسیوە.
ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ٢٦ی
خەرمانانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی ،بــە
بۆنــەی ســاڵڕۆژی تێــرۆر کرانــی
کاک دوکتور ســەعید شەرەفکەندی
و هاوڕێیانــی ،بــۆ چەندەمیــن جار لەم
شــوێنانەی نێــو شــاری ســەقز کاری
تەبلیغی کراوە و تراکت و پووســتێری
تایبەت بەو ڕۆژەیان باڵو کردووەتەوە.
ئیــدارەی ڕێگاوبــان ،ئیدارەی ســەبتی
ئەســناد ،زانكــۆ و مەدرەســەی
ژیمناســتیكی وەنەوشــە ،ئەو شوێنانەن
کــە چاالکیی تەبلیغییــان تێدا ئەنجام
دراوە.
پێشــتریش ئەندامــان و الیەنگرانــی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
لــە قــەوخ ،شــيوى جوتیــاران ،تەپــەی
گــۆڕه جولەکه و بەردبــڕان و هەروەها
له گوندەکانی سەرکەل ،ئەحمەد ئاوا،
ئاڵتون و قارەوا لە نێوان سەقز ـ بۆکان،
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
مهریوان:
ڕێبوارانــی ڕێگای دێموکرات بۆ بهرز
ڕاگرتنی یادی شههیدانی میکۆنوس
به شــێوهیهکی بهرین له گەڕەکەکانی
سەردۆشــیەکان ،بەهــاران ،مــەردوخ،
ســتادیۆم ،موســکی دوو ،بەهــاران
فازی دوو ،داســەیرانی یەک ،بلواری
موعەلیــم و ئیــدارەی بەرق ،چاالکیی
تهبلیغییان بهڕێوه برد.

ئاگادارییەک لە کۆمیتەی ئامادەکاری کۆنگرەی شازدەهەمی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە
هاونیشتمانیانی ئازیز،
دڵســۆزانی خەباتــی ڕەوای نەتەوەیــی
دێموکراتیکی کوردستان،
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران لەبەردایــە کە لــە چەند مانگی
داهاتــوودا ،لــە ڕەوتــی پرەنســیپە
دێموکراتیکــە جێگرتووەکانــی نێــو
شــێوازی خەبــات و تێکۆشــانیدا،
کۆنگــرەی شــازدەهەمی خۆی بەڕێوە
ببا.
هــەر وەک هەمــوو الیــەک دەزانــن،
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت
لــە بارودۆخێکــی زۆر هەســتیار و
بــارگاوی بــە زۆر ڕووداو و ئاڵوگۆڕە
و کوردســتانی ڕۆژهەاڵتیــش لــە
ئێســتای ئاڵوگۆڕەکاندا پێویســتە کە
جێگە و پێگەی شیاوی خۆی دیاری

و دەستنیشــان بــکات و هــەر وەک
ڕای گشــتییش ئاگادارن ،کە حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،لــەم
چەند ساڵەی دواییدا بڕیاری دیکەی
بــۆ درێژەدانــی جیــاواز بــە خەبــات و
تێکۆشــانی خۆی داوە و بڕیاری داوە
کــە ئامادەبوونــی پێشــمەرگە لــە نێــو
کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا درێژە بدا و
بــەردەوام بــێ لە ســەر ئەو شــێوەیە بۆ
گرێدانی خەباتی شار و شاخ.
لە وەها دۆخ و بەستێنێکی سیاسیدا،
بەپێــی ڕەوتــی دێموکراتیــک و بــە
لەبەرچاوگرتنــی پێویســتییەکانی
خەبــات و تێکۆشــان ،حیزبــی
دێموکــرات کۆنگــرەی شــازدەهەمی
خــۆی دەبەســتێ و کۆمیتــەی
ئامــادەکاری کۆنگرەی شــازدەهەمی

حیزبــی دێموکــرات داوا لــە هەمــوو
دڵســۆزانی خەباتــی ڕەوای کــورد،
و لــە هەمــوو دۆســتان و دڵســۆزانی
حیزبــی دێموکــرات و هەمــوو کادر
و پێشــمەرگە و ئەنــدام و الیەنگرانــی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
دەکات کــە؛ لــە پێوەنــدی لەگــەڵ
سیاســەت و بەرنامەکانــی حیزبــی
دێموکــرات و کارە پێوەندیــدارەکان بــە
کۆنگرەی ئەم حیزبە ،ڕا و بۆچوون و
سەرنج و ڕەخنە وپێشنیارەکانی خۆیان
بــۆ کۆمیتەی ئامــادەکاری کۆنگرە
بنێرن.
لــەو پێوەندیــەدا پێویســتە ئامــاژە بــە
چەند پێویستی بدەین:
یەکــەم :هەمــوو بابــەت و ڕا و
پێشــنیارەکانتان بــە کۆمیتــەی

لە پێرالشێز ڕێوڕەسمی شەهیدانی میکۆنوس بەڕێوەچوو
بۆ بەرز ڕاگرتنی یادی شــەهیدانی
میکۆنوس لە گۆڕســتانی پێرالشێز
لە واڵتی فەڕانسە ڕێوڕەسمێک بۆ
شەهیدانی میکۆنوس بەڕێوەچوو.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٢٧ی
خەرمانانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
لــە گۆڕســتانی پێرالشــێزی پاریس
ڕێوڕەسمێکی بەشکۆ بۆ شەهیدانی
کارەســاتی بێرلیــن بــە بەشــداریی
مستەفا هیجری سکرتێری گشتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران و هەروەهــا نوێنەرانــی حیزب
و الیەنە سیاســییەکان ،کەسایەتییە
سیاســییەکان ،ڕۆژنامەوانــان و
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
واڵتانی بلژیک ،سوئیس ،هۆلەند و
چەنــد واڵتێکی دیکەی ئورووپایی

بەڕێوە چوو.
سەرەتای ڕێوڕســمەکە بە سروودی
نەتەوەیــی «ئــەی ڕەقیــب» و
ڕاگرتنــی خولەکێــک بێدەنگی بۆ
ڕێزگرتــن لــە شــەهیدانی کــورد و
کوردستان دەستی پێکرد.
پاشــان مســتەفا هیجری سکرتێری
گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران ،لەو ڕێوڕەسمەدا
وتارێکی پێشکەش کرد.
هیجــری لــە قســەکانیدا وێــڕای
بــەرز ڕاگرتنــی یــادی شــەهیدانی
میکۆنــوس باســی لــە ڕاســان و
دووبارە دەســتپێکردنەوەی چاالکیی
پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران لە نێوخۆی واڵت
کرد.

درێژەی پـەیڤ

ڕێوڕەســمەکە پــاش ســەردانی
گڵکۆی شــەهیدانی ڤیەن کۆتایی
پێهات.
لەو ڕێوڕەسمەدا:
ـ نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی
کوردستان
ـ نوێنــەری یەکیەتیــی نیشــتمانیی
کوردستان
ـ نوێنــەری پارتــی دێموکراتــی
کوردستان
ـ نوێنەرایەتی پارتی سوسیالیســتی
کوردستان
ـ هاک پار ()HAK PAR
ـ سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
بەشــداریی ڕێوڕەسمەکەیان کردبوو
و تاجەگوڵینەیان لە ســەر گڵکۆی
شەهیدان دانا.

و دەســتکردی دوژمنەوە بەفیڕۆ بدەن.
ئەم جۆرە تاکە سەرلێشێواوانە کە دەبنە دەستوپێوەندیی ڕێژیم ،ڕەنگە بەرژەوەندییەکی تەسکی تاکییان دەست بکەوێ ،بەاڵم
ڕۆڵی دەســکە تەور دەگێڕن بۆ دوژمن.
کاری دەســکە تــەور ،خزمــەت کردنــی تــەوری ڕیشــدار دەبــێ و هێزی گەل تاڕادەیــەک بەخۆوە ســەرقاڵ دەکا و هەرکاتیش
دەســکە تەور شــکا یان پێویســتیان پێی نەما ،دوژمن لە کوانووی دەخا و دەیســووتێنێ .چوونکە دەســکە تەور تەنیا بۆ خیانەت
بەکار دێ و دوژمنیش بۆ هەمیشە بڕوای پی ناکا ،چوون کەسێک کە خەیانەت بە نەتەوە و خەڵکی خۆی بکا ،دەکرێ زۆر
ئاســان شــوێنی دیکەش بیکڕێ و خەیانەت بە کڕیارەکەشــی بکا ،بۆیە چارەنووســی دەسکە تەور هەر سووتانە!

ئامادەکار دەدرێ و کەڵکی پێویستی
لــێ وەردەگیــرێ ،و هەروەهــا گــەر
شــتێکی نەشیاو ،یان ســووکایەتی بە
کەس و الیەنێک ،و یان زانیارییەکی
ئەمنیەتیــی تێدا نەبــێ ،وەکوو خۆیان
بــە بــێ دەســکاری لــە ماڵپــەڕی
کوردستانمیدیادا باڵو دەکرێنەوە.
دووهەم :داوامان ئەوەیە کە بابەتەکان
کــورت و ئەوپەڕەکەی لە  ٨الپەڕەی
 A4تێنەپــەڕێ ،تاکــوو هــەم لە توانا
و حەوســەڵەی خوێنەرانــی ماڵپــەڕ
دەرنەچــێ ،و هــەم لــە مانگەکانــی
داهاتــوودا نوێنەرانــی کۆنگــرەی
حیزبیش بتوانن کەڵکی لێ وەربگرن.
سێهەم :هەوڵ بدرێ کە نووسینەکان،
وێــڕای ئامــاژەی بەڵگەمەنــد و
لۆژیکــی و مەنتقــی بۆ ســەرچاوەی

بابەتــەکان ،پێشــنیاری ڕوون و
کۆنکرێتی بۆ چارەسەر و گرتنەبەری
ڕێگا تێدابێ.
چــوارەم :ماوەی ناردنــی بابەتەکانتان
هەتــا کۆتایــی مانگــی خەزەڵــوەری
١٣٩٥ی هەتاوی ،دەبێت.
وێــڕای داواکردنەوە لــە هەموو ئێوەی
ئازیــز بــۆ ئــەوەی بــە ســەرنج و ڕا و
بۆچــوون و ڕەخنــە و پێشــنیارەکانتان،
هــەم یارمەتیــدەری ئێمــە بن بــۆ بردنە
پێشــی باشــتری کارەکان ،و هــەم بــە
بیــر و هــزری هەموومانــەوە بتوانیــن
کۆنگــرەی شــازدەهەمی حیزبــی
دێموکــرات بکەیــن بــە کۆنگرەیەکی
مێژوویــی بــۆ تێپەڕاندنــی قۆناخــە
دژوارەکان و نزیک کردنەوەی هیوای
سەرکەوتنی گەلەکەمان.

بــۆ ناردنــی بابەتەکانتــان دەتوانــن بۆ
ماڵپــەڕی «کوردســتانمیدیا»ی
بنێــرن ،یــان بــەم ئــادرەس ئیمەیلــە بــۆ
کۆمیەتــی ئامــادەکاری کۆنگــرەی
شــانزدەیەمی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانی بنێرن:
Kongre.pdki@gmail.
com
سەرکەوتن بۆ خەباتی رەوای نەتەوەیی
دێموکراتیکی کوردستان
کۆمیتــەی ئامــادەکاری کۆنگــرەی
شــازدەهەمی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران
٢٦ی خەرمانانی ١٣٩٥
١٦ی سێپتامبری ٢٠١٦

سەرکەوتنی کچە کوردی ئیزەدی ،نادیە موراد شانازییە
کۆمیســیۆنی ڕاگەیاندنــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
سەبارەت بە هەڵبژاردنی کچە کوردی
ئیــزەدی وەک باڵوێــزی نیازپاکیــی
ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ،لە
ڕاگەیەندراوێــکدا ئــەو شــانازییە و
سەرکەوتنە پیرۆزبایی دەکات.
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان
ڕۆژی هەینــی ٢٦ی خەرمانــان،
بەرانبــەر بــە ١٦ی ســێپتامبری
٢٠١٦ی زایینــی ،کچــە ئیزەدیــی
ڕزگاربــوو لــە دەســت دڕندەییەکانی
داعشــی وەکــوو باڵوێــزی ئــەو
ڕێکخراوە بەناوی باڵوێزی نیازپاکی
دیاریکرد.
نادیــە مــوراد یەکێــک لەو هــەزاران
کــچ و ژنانــە لە کوردانــی ئیزەدییە
کــە دوای هێرشــی داعــش بۆ ســەر
شەنگال کەوتنە دەست ئەو ڕێکخراوە
تیرۆریســتیە و وەکــوو کۆیلــە و
کەنیزەک و دەســکەوتی شــەڕە دژە
مرۆییەکەیــان کەڵکیان لێ وەرگرتن
و ئــەوەی هەڵســوکەوتی دژەمرۆیــی
و دڕندانــە بــوو بەنیســبەت ئەوانــەوە
ئەنجامیان دان.
نادیــە موراد کچە کــوردی ئیزەدی
یەکێــک لــەو کەســانە بــوو کــە

لەدەســتی ئــەو دڕندانــە دەربازی بوو
و دوای دەربازبوونــی بووبــە دەنگــی
ئــەو ژن و کچــە ســتەملێکراوانە و
نەیهێشــت ویژدانی جیهانی بێدەنگ
بــێ بەرانبەر بە مافی پێشــێلکراوی
ئــەو ژن و کچانــە .لــە ئاکامی ئەم
تێکۆشــانانەی نادیــە مــوراددا ،و
بــۆ نیشــاندانی ڕێــزی ڕێکخــراوی
نەتــەوە یەکگرتــووەکان بەرانبــەر بــە
نادیــە مــوراد و درککــردن بــە ئــازار
و مەینەتییەکانــی ژنانــی کــورد و
بەتایبــەت ژنانــی کــوردی ئیزەدی،
نادیــە مــوراد وەکــوو باڵوێــزی
نیازپاکیــی ڕێکخــراوی نەتــەوە
یەکگرتــووەکان دیــاری کــرا و
هەروەهــا ناوبــراو کاندیــدی خەاڵتی
نۆبێلی ئاشتیشە.
لە کۆمیسیۆنی ڕاگەیاندنی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە
وێــڕای پیرۆزبایــی لــە نادیــە موراد
بۆ ئەوەی وەکوو باڵوێزی گەورەترین
ڕێکخــراوی جیهانــی و لــە ڕاســتیدا
وەکــوو باڵوێــزی بەشــی هــەرەزۆر لە
نەتەوەکانــی جیهــان دیــاری کــراوە،
هیوای سەرکەوتنی هەرچی زیاتری
بــۆ دەخوازیــن و هەروەهــا هیواداریــن
کــە خەاڵتــی ئاشــتیی نۆبێلیــش

وەدەســت بێنــێ و هیواداریــن کــە لە
هەوڵ و تێکۆشانەکانی بەردەوام بێ
لــە پێداگــری لەســەر مافــی ژنانــی
کــوردی ئیــزەدی و هەروەهــا هەموو
ژنانی مافخوراوی کورد.
هیوادارین کە نادیە موراد هەروەک
ڕووی داعشی لەجیهاندا ڕەش کرد،
بــە هەوڵ و تێکۆشــان و پشــتیوانیی
هەمــوان و بەتایبــەت ژنانــی کــورد
لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت ،بتوانێ
ڕووی دزێو و ڕاســتەقینەی داعشی
ویالیەتــی فەقیهیــش بــۆ جیهــان
ڕیسواتر بکات.
دووبــارە پیرۆزبایــی لە هەموو ژنانی
کــورد وبەتایبــەت ژنانــی کــوردی
ئیــزەدی و ژنــە دلێــری کــوردی
ئیــزەدی نادیــە موراد دەکەین بۆ ئەم
پێگە و جێگە شیاو و جیهانیەی.
ئازادی و بەختەوەریی کۆمەڵگا ،لە
یەکسانیی ڕاستەقینەدایە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
کۆمیسیۆنی ڕاگەیاندن
٢٨ی خەرمانانی ١٣٩٥
١٨ی سێپتامبری ٢٠١٦
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دەستدرێژییەکانی ڕێژیمی ئێران بۆ سەر خاکی
هەرێمی کوردستان بەردەوامە

ڕێژیمی داگیرکەری ئیسالمیی ئێران،
لە درێژەی دەستدرێژییەکانی خۆیدا،
بــۆ جــاری چەنــدەم ســنوورەکانی
ڕۆژهەاڵت و باشووری تۆپباران کرد.
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی شــەممە،
ڕێکەوتــی ٢٧ی خەرمانانــی
١٣٩٥ی هەتــاوی ،بــۆ چەندمیــن
جــار بنکــە و پایــەگا نیزامییەکانــی
ڕێژیمــی تێرۆریســتیی ئێــران ،ناوچــە

ســنوورییەکانی نێــوان ڕۆژهــەاڵت و
باشــووریان لــە هەرێمــی کوردســتان
تۆپباران کرد.
بەپێــی ڕاپۆرتــەکان ،ڕێژیمــی
داگیرکــەری ئێــران ناوچەکانــی
بەربزیــن ،ســەقەر و قۆچــی ئاجــەری
تۆپباران کردووە.
هەروەها بەپێی ئەو ڕاپۆرتە ،تۆپبارانی
خاکــی هەرێمی کوردســتان لــە الیەن

ڕێژیمی ئێرانەوە تا ئێســتا بەردەوامە و
وێڕای ئەو زیانانەی لە زەوی و زاری
خەڵکــی ئەو ناوچەیــە کەوتووە ،هیچ
خەسارێکی گیانیی بەدواوە نەبووە.
ڕێژیمــی تێرۆریســتیی ئێران ئەمســاڵ
چەندیــن جار ئەو ناوچانــەی تۆپباران
کــردووە و ڕێژیــم هــەر ئــەو کاتــەش
هەڕەشــەی درێــژەی تۆپبارانەکانــی
کرد.

پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات لە بۆکان هێرشیان کردە
سەر دوو پایەگای ڕێژیم
پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە بــۆکان،
هێرشــیان کــردە ســەر دوو پایەگای
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران.
پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران لە نێوخۆی واڵت،

لە درێژەی کار و چاالکییەکانیاندا،
١٦ی
سێشــەممە
ڕۆژی
خەرمانانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی ،لــە
دوو چاالکیــی جیاجیــادا ،کاتژمێر
 ١٠:٣٠خولەکــی شــەو ،هێرشــیان
کردۆتــە ســەر هێزەکانــی ڕێژیــم لە

پایــەگای گونــدی «ســەرچنار»
و لــە چاالکییەکــی هاوشــێوەی
دیکەشــدا ،کاتژمێــر ١٢:١٠
خولەکــی هەمــان شــەو ،هێرشــیان
کردۆتــە ســەر هێزەکانــی ڕێژیــم لە
پایەگای گوندی «ناچیت».

مامۆستایانی قوتابخانەکانی پاوە پشتیوانیان لە حزووری
پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات کرد

ژمارەیــەک لــە مامۆســتایانی
قوتابخانەکانــی شــاری پــاوە لــە
پەیامێکــدا پێشــوازییان لــە حــزووری
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە نێوخۆی واڵت
کرد.
ژمارەیــەک لــە مامۆســتایانی
قوتابخانەکانــی شــاری پــاوە بــە
باڵوکردنــەوەی پەیامێــک وێــڕای
خۆشــحاڵی دەربڕیــن لــە هاتنــەوەی
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بۆ نێوخۆی واڵت،
بــە هەمــوو شــێوەیەک پشــتیوانیی
خۆیان لە هێزی پێشمەرگە دەربڕی.
ئــەو کۆمەڵــە لــە فەرهەنگیانــی پاوە
پێشــمەرگەکانی
ڕایانگەیانــدووە:

حیزبی دێموکرات بە حزووری بەهێزی
خۆیــان لــە واڵتدا جارێکــی دیکــە
مۆری تەئیدیان لە سەر پووشینەبوونی
ڕێژیمــی ئێــران و بێهێزیــی
بەکرێگیراوانی لە بەرانبەر هێزی پتەو
و قایمی پێشمەرگە دا.
هەروەهــا لــەو پەیامــەدا داوایــان لــە
خەڵکــی ئــەو شــارە کــردووە کــە لــە
هەرچەشــنە هاوکارییــەک لەگــەڵ
پێشمەرگەکان خۆ نەبوێرن.
لــە دوای ڕاســانی نــوێ لــە الیــەن
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
پێشــمەرگەکان لــە نێوخــۆی واڵت
بــە شــێوەیەکی بەریــن لە نــاو خەڵکدا
حزووریان پەیدا کرد.
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران

ئامانــج لــەو حــزوورەی پێشــمەرگە
لــە نێوخــۆی واڵتــی بــە پێوەنــدی
گرتــن لەگــەڵ خەڵکــی کوردســتان و
ڕێکخســتن و چاالکیــی سیاســی و
مەدەنی ڕاگەیاندووە.
لــە دوای حــزووری پێشــمەرگەکانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،هێزەکانــی ســپای تێرۆریســتی
پاسداران هێرشیان کردە سەر هێزەکانی
پێشــمەرگە و لــە ئاکامــدا شــەڕ و
تێکهەڵچوونی قورس ڕووی دا.
لــەو شــەڕ و تێکهەڵچوونانــەدا ،دەیــان
کەس لە هێزەکانی ســپای تێرۆریستی
پاسداران کوژران و ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێرانیــش لــە دانــی ئامارێکی فەرمی
لە کوژراوەکانی خۆ دەبوێرت.

ڕاوێژکاری سیاسەتی دەرەوەی ترامپ پشتیوانیی لە خەباتی
گەلی کورد لە کوردستانی ئێران کرد
پڕۆفســۆر وەلید فارێس ،ڕاوێژکاری
سیاســەتی دەرەوەی دۆناڵــد تڕامــپ،
کاندیــدی هەڵبژێــردراوی حیزبــی
کۆماریخــوازەکان بــۆ هەڵبژاردنــی
ســەرکۆماریی ســاڵی ٢٠١٦ی
ئامریــکا ،پشــتیوانیی لــە خەباتــی
گەلــی کــورد و حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێران کرد.
پڕۆفســۆر وەلید فارێس ،ڕاوێژکاری
سیاسەتی دەرەوەی دۆناڵد تڕامپ ،بە
باڵوکردنەوەی ستاتووســێک لە تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانــدا ،جارێکی دیکە
وتەکانی بەڕێز مستەفا هیجری باڵو
کردۆتەوە.
ناوبــراو نووســیویەتی :مســتەفا
هیجــری ،ڕێبــەری کوردەکانی ئێران

لــە وتووێژێکــدا لەگــەڵ «العربیــە»
وتوویەتــی کــە؛ کــوردەکان لــە
ئێــران خوازیــاری خودموختــاری لــە
چوارچێــوەی ئێرانێکی دێموکراتیک
و فێــدڕاڵ ،هاوشــێوەی کوردەکانــی
عێراقن.
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
دەڵــێ :ئێمــە خوازیــاری ژیــان لــە
واڵتێکــی فیدڕاڵیــن ،بــەاڵم ئــەم
ڕێژیمــە ڕێژێمێکــی ســەرکوتکەرە
و بــۆ گەیشــتن بــەم ئامانجەمــان بــە
هــاوکاری کــردن لەگەڵ نەتــەوەکان
و ئۆپۆزســیۆنی ئێــران دەتوانیــن ئــەم
ڕێژیمە بگۆڕین.
ناوبــراو لە زاری مســتەفا هیجرییەوە

پێداگری دەکات کە؛ ڕووحانی هیچ
هێزێکی نیە و دەســەاڵتی ڕاستەقینە
لــە بەردەســت ســپای پاســداران و
خامنەییدایە.
پێشــتریش وەلیــد فارێــس ڕاوێژکاری
سیاسەتی دەرەوەی دۆناڵد تڕامپ ،لە
وتووێژێکــدا لەگەڵ «دەیلی کالێر»
باســی لــە سیاســەتە گرینگەکانــی
تڕامــپ کردبــوو و وتبــووی:
گرینگتریــن سیاســەتەکانی تڕامــپ
بریتیــن لــە بەرپەرچدانــەوەی بەرنامە
ناوکییەکانــی کــۆرەی باکــور،
بەرهەڵســت بوونــەوەی هەڕەشــەکانی
ئێــران و خەبــات لــەدژی هەڕەشــەی
الیەنە تووندڕەوە ئیسالمییەکان.

حیزبی یەکیەتیی کوردیی لە سووریە سەردانی حیزبی
دێموکراتی کرد
هەیئەتێکــی یەکیەتیــی کوردیــی
لە ســووریه ،لە دیدار لەگەل حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
بارودۆخــی کــوردی لــەو بەشــەی
کوردستان تاوتوێ کرد.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی
١٦ی خەرمانانــی ١٣٩٥ی
هەتــاوی ،هەیئەتێکــی حیزبــی
یەکیەتیــی کوردیــی لــە ســووریە
بە سەرپەرەستیی»حەســەن ســاڵح»
جێگــری ســکرتێری گشــتیی ئــەو
حیزبــە و ژمارەیــەک لە ئەندامانی
دەفتــەری سیاســی و کۆمیتــەی
ناوەنــدی ،ســەردانی دەفتــەری
سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانیان کرد و لە الیەن
هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکــرات بە
سەرپەرەســتیی «حەسەن شەرەفی»
جێگری ســکرتێری گشتیی حیزبی

دێموکرات ،پێشوازییان لێکرا.
لەو دانیشــتنەدا حەسەن ساڵح لەسەر
بارودۆخــی کــورد لــە ڕۆژئــاوا،
خەبــات و تێکۆشــانی ڕۆڵەکانــی
کورد لەو بەشــەی کوردستان و ئەو
کۆســپ و ئاســتەنگانەی لەگەڵی
بەرەوڕوون قســەی کــرد ،و ڕوانینی
خۆیانی لەســەر شێوەی چارەسەریی
کێشــەکان و مێکانیزمــی پێکــەوە
کارکردنیــان لەگــەڵ حیــزب و
الیەنــە سیاســییەکانی ڕۆژئــاوای
کوردستان ،باس کرد.
ســاڵح لــە قســەکانیدا گوتــی؛ لــە
پێوەنــدی لەگــەڵ پرســی کــورد
لــە ڕۆژئــاوادا سپاســی هەڵوێســتە
سیاســی و نەتەوەییەکانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
دەکەین.
دواتر حەســەن شــەرەفی لە پێوەندی

لەگــەڵ خەباتــی کــورد بە گشــتی
و زەروورەتــی سیاســی بۆ هاوکاری
و هــاو خەباتیــی حیــزب و الیەنــە
سیاســییەکانی کــورد ،گرینگیــی
هــاوکاری و یەکتــر خوێندنــەوە و
بــە تایبــەت پێکــەوە کارکردنــی
هاوڕێیانــی کــورد لــە ڕۆژئــاوا ،و
هەوڵدان بۆ البردنی ئاستەنگەکانیان
لەگــەڵ  PYDباســی کــرد ،بــۆ
ئــەوەی بتوانــن بــە سیاســەتێکی
یەکگرتوانه لەو بارودۆخە سیاســییە
کــە لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لە
ئارادایە بگەن ،و گوتیشــی؛ پرســی
کــورد فاکتەرێکــی کاریگــەرە بــۆ
بــە ئامانــج گەیاندنــی سیاســی و
نەتەوەیی ئەو گەلە.
لــە کۆتایی ئەو دیــدارەدا دوو الیەن
لــە ســەر پێوەندییەکانیــان جەختیــان
کردەوە.

3

هاودەردی و پرسەنامەی حیزبی دێموکرات بە بۆنەی
شەهیدبوونی  ٢پێشمەرگە

حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
بە بۆنەی شەهیدبوونی  ٢پێشمەرگەی
هاوڕێیانــی پێشــوو ،هــاودەردی و
پرسەنامەیەکی باڵو کردەوە.
دەقی پرسەنامەکە:
هاودەردی و پرسەنامە؛
بەپێــی هەواڵــی گەیشــتوو و
ڕاگەیەندرواێــک کــە لــە الیــەن
هاوڕێیانی پێشــوومانەوە باڵو کرایەوە،
ئێوارەی ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتی
١٦ی خەرمانانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
بەرانبــەر بە ٦ی ســێپتامبری٢٠١٦ی

زایینــی ،تیمێــک لــە کادر و
پێشــمەرگەکانی ئەو هاوڕێیانە کە لە
ناوچەی سەردەشــت لــە حاڵی جەولەدا
بــوون ،لــە ناوچــەی بوڵفــەت لــە نێوان
گوندەکانــی کانــی زەرد ،وەردێ و
گڵکەنــد لەگــەڵ تەڵــەی ئینفجــاری
و کەمینــی هێــزە دژی گەلییەکانــی
کۆمــاری ئیســامیی ئێران بــەرەوڕوو
بــوون ،کــە بەداخــەوە لــە ئاکامی ئەو
تەقینــەوەدا  ٢پێشــمەرگە بە ناوەکانی
«ئــازاد ئاڵــی و ئەمیــر قادریــان»
شەهید بوون.

لــەو پێوەندییــەدا حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران هاوخەمیــی خۆی
لەگــەڵ هاوڕێیانیــان و بنەماڵــەی
ئــەو شــەهیدانە دەردەبــڕێ و کردەوەی
جینایەتکارانــە و تێروریســتیی
بەکرێگیراوانــی ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیسالمیی ئێران مەحکووم دەکا.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
سکرتاریا
١٧ی خەرمانانی ١٣٩٥ی هەتاوی
٧ی سێپتامبری ٢٠١٦ی زایینی

حیزبی دێموکرات درۆ وەپاڵدراوەکانی ڕێژیم لەسەر خۆی
ڕەت دەکاتەوە

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان ئێران
بانگەشــەی درۆیینــی ڕێژیمــی ئێران
لەمــەڕ ئەوەیکــە پێشــمەرگەکانی
حیزبــی دێموکــرات تەقەیــان لــە
کۆڵبەران کردبێت ڕەت دەکاتەوە.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٦ی
خەرمانانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی ،هێــزە
دژە گەلییەکانی ڕێژیمی ئیســامیی
ئێــران ،لــە بەرزاییەکانــی دااڵنپــەڕ
تەقەیــان لــە کاروانــی کۆڵبەرانــی
کــورد کــرد و دوو کۆڵبــەری کــورد
لە ئەنجامی ئەو تەقە ڕاســتەوخۆیەی
هێزەکانی ڕێژیم گیانیان لەدەست دا.
لە ئەنجامی ئەو تەقە ڕاســتەوخۆیەی
هێزەکانی ڕێژیم ،کۆڵبەرێک بە ناوی
لەزگیــن شــەعبانی خەڵکی کۆڵەبیی

مەرگەوەڕ گیانی لەدەست دا.
دوای کوژرانــی ئــەو کۆڵبــەرە کوردە
بــە دەســت هێــزە ســەرکوتکەرەکانی
ڕێژیمــی ئێــران ،بەرپرســانی ناوچەیی
ڕێژیــم ڕایانگەیاند کە؛ ئــەو کۆڵبەرە
کــوردە بــە تەقەی کەســانی نەناســراو
کوژراوە.
دوای تێپەڕبوونــی چەنــد ڕۆژ،
بەرپرســانی ڕێژیــم بــە بنەماڵــەی
لەزگین شــەعبانی ،کۆڵبەری کوژراو
ڕادەگەیەنێــن کە کوڕەکەتان لە الیەن
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتەوە
کوژراوە و ئێوە بە بنەماڵەی شەهیدی
خۆمان دەزانین و ئەو ئیمتیازاتەی کە
بنەماڵەی شــەهیدی ئێمــە دەگرێتەوە،
بنەماڵەی ئێوەش دەگرێتەوە.

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران وێــڕای وهدرۆخســتنهوهی ئــهو
بانگەشــەیەی بەرپرســانی ڕێژیــم ،بــه
ههمــوو الیــهک ڕادهگهینێــت کــه؛
بــه هیــچ شــێوهیهک پێشــمهرگهکان
دهســتیان لــهو کــردهوه دزێــوەدا نهبــووە
و لــه کاتــی خۆیشــیدا ،لــه ڕێــگای
ڕاگهیهنهکانی خۆیەوە ئهم جینایهتهی
ڕێژیمی مهحکووم کردووە.
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
کوشــتنی کۆڵبــهران بــه سیاســهتی
فەرمیــی ڕێژیــم لــه ڕەوتــی دژایهتی
گهلــی کــۆرددا دهزانێــت ،و چهندیــن
جار داوای له کۆڕ و کۆمهڵه بهشــهر
دوســتهکان کردووه سنوورێک بۆ ئهو
تاوانانهی ڕێژیم دابنرێت.

میلیتاریزەکردنی کوردستان لە الیەن ڕێژیمی داگیرکەرەوە
بەردەوامە
هێزەکانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران لە
درێــژەی میلیتاریزەکردنی شــارەکانی
کوردســتان ،لە شــاری شنۆ دەستی بە
جێگێرکردنی هێزی زیاتر کردووە.
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی
١٧ی خەرمانانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
ڕێژیمــی داگیرکــەری ئێــران هێــزی
ســەربازیی بەرچاوی ڕەوانەی شــاری
شنۆ و دەوروبەری کردووە.
هــەر هەمــان ڕۆژ لــە نزیــک گوندی
ئاڵیاوێ لە سەر جادەی نەغەدە ـ شنۆ،
تەئمینــی جادەیــان دانــاوە و هەروەهــا

هێزێکــی زۆریــان لــەو شــارە جێگیــر
کردووە.
هــەر بەپێــی ئــەو ڕاپورتــه لــە شــاری
پیرانشار و نەغەدەش هێلیکۆپتێرەکانی
ڕێژیم بەردەوام بە مەبەســتی شناسایی
کــردن لــە جموجــۆڵ دان و بــۆ ماوەی
دوو ڕۆژە ئەو ڕەوشە بەردەوامە.
لــەو پێوەندییــەدا ،لــە شــاری ســەقز
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ١٧ی
خەرمانانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی ،ڕێژیم
هێــزی ســەربازی و چەکوچۆڵێکــی
زۆری ڕەوانەی شاری بانە کردووە.

عەدنــان حەســەنپوور ،کۆنتریــن
ڕۆژنامەنووســی زیندانیی ئێران ،پاش
 ١٠ساڵ زیندانی بوون لە زیندانەکانی
ڕێژیمی ئێراندا ،ئازاد کرا.
هەواڵــی ئازادکرانــی عەدنــان
حەســەنپوور لــە الیــەن بنەماڵەکەیەوە
پشتڕاست کراوەتەوە.
عەدنــان حەســەنپوور رێکەوتــی
٥ی ڕێبەندانــی ١٣٨٥ی هەتــاوی
دەستبەســەر و پــاش چەنــد مانــگ
ڕاگیــران لــە ژووری تاکەکەســیی
دەستبەســەرگەی ئیــدارەی ئیتالعات،

ڕێکەوتــی ٢٢ی جۆزەردانــی ١٣٨٦
لــە دادگای ئینقالبــی شارســتانی
مەریوان بە شــێوەی نهێنی دادگایی و
بــە تۆمەتی ‹›هەوڵدان دژی تەناهیی
نەتەوەیــی و موحاربــە›› بــە ئێعــدام
مەحکووم کرا .ئەو حوکمە پاش ســێ
مانــگ لە لقــی ٣٢ی دیوانی بااڵی
واڵت تەییــد کــرا و لــە کۆتاییــدا بــە
داخوازیــی دادگایــی دووبــارە لەالیــەن
ساڵح نیکبەخت و سیروان هووشمەندی،
پارێزەرانــی عەدنــان حەســەنپوور،
حوکمەکەی هەڵوەشایەوە.

پــاش ڕاگەیاندنی پەیامــی نەورۆزیی
حیزبــی دێموکــرات لە الیەن مســتەفا
هیجــری ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،بــە
مەبەســتی دەســپێکردنەوەی خەبــات
نــوێ لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،و
ناردنــەوەی هێــزی پێشــمەرگە بــۆ نێو
خۆی واڵت و گڕێدانی خەباتی شــاخ
و شــار ،هێزەکانــی ســپای پاســداران
لــە زۆربــەی ناوچەکانــی کوردســتان
کەوتوونەتە ئامادەباشییەوە.

عەدنان حەسەنپوور ئازاد کرا

دواتــر عەدنــان حەســەنپوور لــە
دوو دادگاییــدا لــە ڕێکەوتــی ١٦
خەرمانــان و ١١ی ڕێبەندانــی ١٣٨٧
کــە دیســانەوە بــە شــێوەی نهێنــی
بەڕێوەچوو ،ســزای  ٣١ســاڵ زیندانی
تەعزیریــی بەســەردا ســەپا ،بــەاڵم ئەو
حوکمــەش لەگەڵ ناڕەزایەتیی توندی
داواگرەکانــی بــەرەوڕوو بــووەوە و لــە
دادگای پێداچوونــەوە بــۆ  ١٥ســاڵ
زیندانی تەعزیری کەم کرایەوە.

فەرماندەی سپای تێرۆریستی پاسدارانی نەغەدە هێرشی
کردە سەر حیزبی دێموکرات
پاسداری تێرۆریست ،سەرهەنگ ئەمیر
ئەکبەری لــە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ
مــەال ســوننە و شــیعە مەزهەبەکانــی
شــاری نەغــەدە ،هێرشــی کــردە ســەر
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ٢٣ی
خەرمانانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
پاسداری جینایەتکار ئەمیر ئەکبەری
لــە کۆبوونەوەیەکــدا لەگــەڵ مــەال
ســووننە و شــیعە مەزهەبەکان ،باســی
لەوە کــردەووە کە؛ حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران هــۆکاری نائەمنی
لە ناوچەکەدایە و بە زمانێکی دڕندانە
دژی حیزبی دێموکرات لێدوانی داوە.
ناوبــراو لــەو کۆبوونەوەیــەدا باســی
لــەوە کردووە کــە؛ واڵتانــی ئامریکا،
عەرەبســتانی ســعوودی و ئیســرائیل
بــە پشــتیوانی لــە حیزبــی دێموکراتی

کوردستانی ئێران دەیانهەوێ نائەمنی
و بشێوی لە ناوچەکەدا دروست بکەن
و گەلێــک تۆمەتی ناڕەوای دیکەش
وەپاڵ حیزبی دێموکرات دەدات.
ئــەو پاســدارە تێرۆریســتەی ڕێژیــم
هەروەهــا لە قســە پووچەکانــی خۆیدا
بــاس لــەوە دەکات کــە؛ گۆیــا حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە
پارەی ئامریکا و ئیســرائیل دەیهەوەێ
نائەمنی لە ناوچەکەدا دروست بکات.
پاســداری تێرۆریســت ئەکبــەری
هەروەها باس لەوە دەکات کە؛ حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران و پارتی
کرێکارانــی کوردســتان لەژێــر ئااڵی
ئامریــکادا دژی ڕێژیمــی ئێران شــەڕ
دەکەن.
ناوبــراو لــە بەشــێكی دیکــەی قســە
چەواشەکارییەکانیدا دەڵێت؛ دوژمنیی

ئامریــکا لەگــەڵ موســڵمانانی جیهان
تــا ئەبــەد درێژەی هەیە و بەرپرســانی
ســعوودییش ناتوانن بەڕێوەبەری ماڵی
خودا بن ،و بەڕێوەبەریی ماڵی خوداش
کەوتووەتــە دەســتی کۆمەڵێک نەزان
و منداڵکوژ.
لــە دوای دەســپێکی قۆناغــی
نوێــی خەباتــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و چەندیــن شــەڕ
و دەرگیریــی هێزەکانــی پێشــمەرگە
لەگەڵ ســپای تێرۆریســتی پاســداران،
ڕێژیمــی ئێــران ترســێکی زۆری لــێ
نیشــتووە و بەرپرســانی ئەو ڕێژیمە بە
هــەر شــێوەیەک لە هەوڵــی کەمبایەخ
پیشاندانی ئەو خەباتە نوێیەی حیزبی
دێموکراتدان.
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مستەفا هیجری:

حیزبی دێموكرات بە بڕیاری خۆی تێدەكۆشێ
ماڵپــەڕی ئاوێنــە وتووێژێکــی لەگەڵ
مســتەفا هیجــری ،ســكرتێری گشــتیی
حیزبــی دێموکراتی كوردســتانی ئێران
پێکهێنــاوە و ناوبــراو لــەو وتووێژەدا
بــاس لــەوە دەکات کــە؛ «ئەگــەر
پارتــی ،یــان یەکیەتــی ،یــان هــەر
هێزێكــی كــورد لــە خەباتی بەشــێکی
كوردســتاندا یارمەتــی بــدات ،بــە
بۆچوونی من ئەوە ســەروەرییه بۆ ئەو
الیەنە».
بــە مەبەســتی نزیــک بوونــەوەی
خوێنەران و ڕای گشــتی لــە ناوەرۆکی
«ڕاســان»ی حیــزب و ڕەهەندەکانــی
لــە زاری ســکرتێری گشــتیی ئــەو
حیزبــەوە ،دەقی تــەواوی وتووێژەکە
بــۆ خوێنەرانــی ڕۆژنامەکەمــان بــاو
دەکەینەوە.
ئاوێنــه :بەڕێــزت زمانــی عەرەبــی
دەزانیت؟
مســتەفا هیجری :دەیخوێنمــەوە ،بەاڵم
لەقســەكردندا زۆر خراپــم ،ڕاســتە لــە
ئێران ،كاتی خوێندن عەرەبیمان وانەی
عەرەبیمــان هەبــوو ،بــەاڵم قســەمان
پێنەدەكــرد ،بۆیــە فێــری قســەكردن
نەبووین.
ئاوێنه :كەواتە كاتێك لەگەڵ وەفدی
عەرەبســتانی ســعوودی دانیشــتوون،
چۆن قسەت كردووە؟
مستەفا هیجری :من نە لەگەڵ وەفدی
عەرەبســتانی ســعوودی ،نــە لەگــەڵ
وەفدی هیچ واڵتێكیتر دانەنیشــتووم،
ئــەوەی لــە ڕاگەیاندنەكانــدا بــاس
دەكرێــت ســازكراوە ،لەالیــەن هەندێــك
كــەس و الیەنــەوە ئــەو هەوااڵنــە
ســازكراون كــە دەیانهەوێــت بایەخــی
كار و تێكۆشــانی حیزبــی دێموكــرات
و خەباتــی كــورد لــە خۆرهــەاڵت
كــەم بكەنــەوە و وەهــای نیشــان بــدەن
كــە كار و تێكۆشــانەكانی حیزبــی
دێموکــرات بەتایبەتــی لــەم یــەک
دوو ســاڵەی ڕابــردوودا ،كاریگەریــی
الیەنێکی دیكەی لەســەرە ،كە ئێستا
كۆماری ئیســامیی ئێران زیاتر باس
لەعەرەبستانی سعوودی دەكات ،پێش
ئــەو ڕووداوانــەش هەمیشــە كۆماری
ئیسالمی باسی لەوە كردووە ،كە ئێمە
سەر بەئامریکا و ئیسرائیلن ،یان هەر
الیەنێــک كــە بە خەیــاڵ بە دوژمنی
خــۆی دەزانێــت ،ئێمــە دەبەســتێتەوە
بــەو دوژمنایەتییــەوە ،دەنــا ســەرجەم
بەرنامەكانــی حیزبــی دێموکراتــی
كوردســتانی ئێــران ،جــا بــاش بێــت
یــان خــراپ ،ئیرادەی خــودی حیزبی
دێموکراتی كوردستانی ئێرانە و لەسەر
ویســتو داخــوازی زۆربــەی خەڵكی
كــورد لــە كوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا
بەڕێــوە دەچێــت ،جــا هــەر الیەنێــک
پێــی خۆش بووبێــت ،یان پێی ناخۆش
بووبێــت ،هیچ كاریگەرییەكی لەســەر
ئیــرادە و بڕیاری حیزبــی دێموکراتی
كوردستانی ئێران نەكردووە.
ئاوێنــه :بــاس لەكۆبوونــەوەی حیزبی
دێموکراتــی كوردســتانی ئێران لەگەڵ
عەرەبســتانی ســعوودی و توركیــە و
پارتــی دەكرێت لە هەولێر ،تەنانەت
باس لەوە دەكرێت ،كە دانیشتنەكانی
ئێــوە هــاوكات بــووە لەگــەڵ هێرشــی
پێشــمەرگەكانی حیزبــی دێموکراتــی
كوردستانی ئێران بۆ سەر پایەگاكانی
کۆماری ئیسالمیی ئێران؟
مســتەفا هیجــری :ئــەو قســانە
ســەرجەمیان دروســتكراون ،تەنانــەت
ئــەو بەرنامەیــەی كــە ئێســتا حیزبی
دێموکراتــی كوردســتانی ئێــران لــە
نێوخــۆی واڵت بەڕێــوەی دەبــات،
بڕیارێــک نییــە كــە ئێســتا درابێــت،
بەڵكــوو لەســەرەتای ســاڵی 2015ەوە
ئەو بڕیارە دراوە كە حیزبی دێموکرات
پێشمەرگەكانی بنێرێتەوە بۆ نێوخۆی
واڵت ،دیارە بەشــێکیان گەڕاونەتەوە،
بڕیارەكەمــان ئەوەبــووە كــە؛ ئەگــەر
هێزەكانــی كۆمــاری ئیســامی
هێــرش نەكەنــە ســەر پێشــمەرگەكان،

پێشمەرگەكانیش هێرش ناكەنە سەریان،
بۆ نموونە ساڵی پار تێكهەڵچوونێک
ڕووینــەدا ،ئەمســاڵیش لــە درێــژەی
ئــەو بەرنامەیــەدا پێشــمەرگەكان لــە
جەولــەدا بــوون ،كۆمــاری ئیســامی
هێرشــی كردە ســەریان ،پێشــمەرگەش
بەرگری كردووە ،ســەرەنجام ئەو شــەڕ
و تێكهەڵچوونانــە ڕوویانــدا ،ئــەوەش
پەیوەنــدی بەهیــچ كەســێک ،نــە لە
كوردســتانی عێــراق ،نــە لــە دەرەوەی
كوردستانی عێراق نەبووە.
ئاوێنــه :ئەگــەر وایــە ،بۆچی ئێســتا
ئــەو پرســیارانە دەورووژێنرێــت ،كــە
كۆبوونەوەتــان بــووە لەگــەڵ ئــەو
هێزانە ،گوایە ئەو شەڕانە پەیوەندی

دەیانهەوێــت جووڵەکــە بخەنــە پــاڵ
پارتــی ،چوونكــە بۆخۆیــان لەگــەڵ
پارتــی ناڕێكــن و ناســازێن ،بۆیــە
هــەر یەكێكیــان دەیهەوێــت قسەســاز
بــكات لەدژی ئەویتــر ،لەهەمانكاتدا
پێویســتە ئــەوە بڵێــم ئەگــەر پارتــی،
یــان یەکیەتــی ،یــان هــەر هێزێكــی
كورد لەخەباتی بەشێکی كوردستاندا
یارمەتــی بــدات ،بــە بۆچوونــی مــن
ئــەوە ســەروەرییە بۆ ئــەو الیەنە ،نەك
خاڵێكی الواز بێت .بەپێچەوانەوە ئەوە
ئەركــی كــوردە لەهەموو بەشــەكاندا،
هەرچەنــدە هەتــا ئەم ســاتە هیچ كام
لــەو هێزانــە بە(یەکیەتــی ،پارتــی و
هتــد)ەوە ،هیچ یارمەتییەكی ئێمەیان

بابەتانەمان ڕوون كردووەتەوە ،وەاڵمی
پرسیارەكانمان داوەتەوە ،بڕیارە دانیشتن
لەگەڵ چەند الیەنێکیتریش بكرێت،
داوامان لەهەموو هێزە سیاســییەكانی
كوردســتانی باشــوور كــردووە بــۆ
دانیشــتن ،لەكاتێكــدا لەگــەڵ زۆریان
دانیشــتنمان كــردووە و لەداهاتوشــدا
بەردەوام دەبێت.
ئاوێنــه :بۆچــی چاالكییەكانــی ئــەم
دەورەی حیزبی دێموکراتی كوردستانی
ئێرانو پێشمەرگەكانی كەوتە مانگی
حوزەیرانــەوە ،مەبەســتم ئەوەیــە كە
ئەوكاتــە چاالكییەكانتــان زۆر چــڕ
كــردەوە ،بۆچوونێــک هەیــە كــە ئەوە
هاوكاتــە لەگەڵ ئەو هێرشــانەی ،كە

جەوڵەیــەدا هاوپەیمــان پەیدابكەیــ ن
و یارمەتیشــمان بــدەن ،بــەاڵم ئــەوە
مانــای ئەوە نییــە ،حیزبی دێموکرات
الیەنێــک دەیجووڵێنێــت و شــەڕ یــان
ئاشتیی پێدەكات ،ئەوەی كە حیزبی
دێموکرات دەیــكات بڕیاری خۆیەتی
لــە ڕوی لێكدانــەوەی خۆیەوە ،ڕەنگە
ڕۆژێــک هەڵەبــكات ،بــەاڵم بڕیاری
خۆی بەڕێوەدەبات.
ئاوێنــه :باشــە بۆچــی هێنــدە فۆكوس
دەخرێتــە ســەر ئــەو پەیوەندییــەی
ئێوە و پارتی دێموکراتی كوردســتان،
ئایــا شــتێكی ئاســایی نییــە ،ئەگــەر
پەیوەندیتــان هەبێــت ،یــان بۆچــی
هێندە گەورە دەكرێتەوە؟

هەیــە بەملمالنێكانــی عەرەبســتانی
ســعوودیە و كۆمــاری ئیســامیی ئێران
لەناوچەكــەدا ،لەهەمانكاتدا حیزبی
دێموکراتی كوردستانی ئێران لەالیەن
عەرەبســتانی ســعوودی و توركیــەوە،
وەكــو كارتێكی فشــار لەســەر کۆماری
ئیسالمی بەكارهاتووە؟
مســتەفا هیجــری :ڕەنگــه بەشــێکی
بگەڕێتــەوە بۆئــەوەی كــە لــە
ناوچەكانــی خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســتدا
دەســتێوەردان هەیــە لەالیــەن واڵتانــی
زلهێــزی ناوچەكە و دەرەوە ،هەموویان
خەریكــی جۆرێــک لەشــەڕن کــە
لەجیاتــی شــوێنێکی دیکــە تێــوەی
گالون ،لەالیــەن گــرووپو دەســتە و
حیزبەكانــی خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســت،
ڕەنگــە بۆچوونەكــە لەوەوە ســەرچاوە
بگرێــت ،كە ئــەو حەرەكەتەی حیزبی
دێموکراتیــش لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ
سیاســەتێكی وەهــادا بێت ،بــۆ نموونە
عەرەبســتانی ســعوودی كــە نێوانیــان
لەگەڵ ئێران ناخۆشە بەڕێوەی دەبات.
وەك ئامــاژەم پــێ دا ،ســەرجەمیان
و بنچینەكــەی
هەڵبەســتراوە
لەالیەن كۆماری ئیســامیی ئێرانەوە
دروســتبووە ،لەالیــەن ئەوانــەوە بــاو
بووەتــەوە ،ڕەنگــە هەندێــک هێزیــش
باوەڕیان بەوە كردبێت.
ئاوێنه :مەبەستت لەكام هێزانەیە؟
مســتەفا هیجری :وەكــوو ئەو هێزانەی
لەكوردســتانی عێــراق دابەشــبوون،
بەشــێکیان خــۆی بــە نزیكــی توركیه
دەزانێــت ،بەشــێک خــۆی بەنزیكــی
ئێــران دەزانێــت ،لەئەنجامــدا ئەوانەی
خۆیــان بەنزیكی ئێــران دەزانن ،زۆرتر
باوەڕیان بەو قسانە كردووە.
ئاوێنه :مەبەستت یەکیەتیی نیشتمانی
كوردستان و بزووتنەوەی گۆڕانە؟
مســتەفا هیجری :ئەوانە و كۆمەڵێک
كەس و الیەنیتریش ،وەكوو یەكگرتوو
و كۆمەڵــی ئیســامی ،كــە لەواقێعدا

نەداوە.
ئاوێنــه :واته ئەو ســەروەرییەیان بۆ
خۆیان تۆمار نەكردوە؟
مســتەفا هیجــری :بەداخــەوە بــە
بۆچوونــی مــن تۆماریــان نەكــردووە،
ئێمــە لــە مێژوودا شــاهێدی ئەو خاڵە
بەرجەســتانە بوویــن ،بــۆ نموونــە ئەو
كاتەی كە یەکیەتیی نیشتمانی وەكوو
هێــزی پشــتیوان یارمەتیــی حیزبــی
دێموکراتــی دا لــەدژی حكوومەتــی
كۆمــاری ئیســامی ،پێموایە ئەوە لە
مێــژووی جوواڵنەوەی كــورددا ،وەكو
خاڵێكــی زۆر درەوشــاوە دەمێنێتــەوە،

حەرەكەی عــەدل لەناوچەی ئەهواز و
بەلووچســتان بەپشــتیوانیی پاكستا ن
و عەرەبســتانی ســعوودی كردویانەتە
سەر بارەگاكانی کۆماری ئیسالمی؟
مســتەفا هیجــری :ئــەو حەرەكەتانەی
كــە لەناوچەكانــی بەلووچســتان و
ئەهــواز هەیــە ،حەرەكەتێكــی زۆر
ڕێكوپێــک نییــە ،حەرەكەتــی نهێنی
و ژێربەژێر دەكرێتە ســەر بنكەیەک،
یــان كەســێک لــە كەســایەتییەكانی
كۆمــاری ئیســامیی ئێــرانو تێــرۆر
دەكرێــت ،ئێمــە لەگــەڵ هەندێــک
لــە ڕێكخراوەكانــی بەلــووچ لــە

مســتەفا هیجــری :ئێمــە پەیوەندیمــان
لەگەڵ پارتی دێموکراتی كوردســتان
هەیــە ،بەهەمــان شــێوەی ئــەو
پەیوەندییــەی كــە لەگــەڵ یەکیەتــی
نیشــتمانی و گــۆڕان هەمانــە ،بەاڵم
كێشــەیەک كە لێرەدا هەیە ،كێشــەی
نێوان ڕێكخراوەكانی كوردی باشوورە،
كە تاوانەكەی دەكەوێتە ئەستۆی ئێمە
و هەمــوو خەڵكی كورد ،تەنانەت بەو
كوردانــەی كە لە نێوخۆی باشــووری
كوردســتانو لــە دەرەوەن ،بۆیە ئەگەر
الیەنێک ئەو گومانە دروست بكات،
كە پارتی دێموکرات ئەو كارە دەكات،

حەزم دەکرد ئەو خااڵنە زۆر بوونایە،
هیــوام دەخواســت پارتــی و یەکیەت 
ی
و حكوومەتــی هەرێــم بەگشــتی
یارمەتیــدەری حیزبــی دێموکــرات
بوونایــە لەدژی كۆماری ئیســامیی
ئێران ،لەكاتێكدا كۆماری ئیســامی
تەنهــا دژی حیزبــی دێموکــرات و
جوواڵنەوەی كورد لەخۆرهەاڵت نییە،
بەڵكــوو دژی جوواڵنــەوەی كــوردە
لەهەمــوو جێگەیەكــی دونیادا ،دژی
دێموكراســی و ئازادییــە ،لەبەرئــەوە،
مــن بەشــانازی دەزانــم كــە هێزێكــی
كوردی لــەو هەلومەرجەدا یارمەتیی
حیزبــی دێموکراتــی كوردســتانی
ئێــران بــدات لەخەباتەكەیــدا .ئێمــە
جەولەیەكمــان دەســتپێكردووە لەگــەڵ
هێزەكانــی باشــوور ،لەگــەڵ چەنــد
الیــەن دانیشــتنمان هەبــووە ،ئــەو

كۆنگــرەی نەتەوەكانــی ئێرانــی
فێــدڕاڵ هاوپەیمانیــن ،بــەاڵم هیــچ
هەماهەنگییــەك نەبــووە لــە نێوانماندا
بــۆ بەرنامــەی عەســكەری ،ئــەوەی
كــە ڕوویــداوە ،بــەو شــێوەیەی كــە تۆ
ئاماژەت پێكرد ،شــتێكی بە ڕێكەوت
بوو.
ئاوێنه :گوایە ئێوە چەكتان لە پارتی
دێموکراتــی كوردســتان وەرگرتــووە،
واتە پارتی حیزبی ئێوە دەجوڵێنێت،
ئایــا پارتــی ئەوەنــدە ئیمكانی هەیە
حیزبی دێموکرات بجووڵێنێت؟
مســتەفا هیجــری :مــن پێموایــە ئــەو
كەســانەی كــە ئــاگاداری مێــژووی
حیزبــی دێموکراتــن ،بــاش دەزانــن
حیزبــی دێموکــرات ئــەو هێــزە نییــە،
كــە الیەنێــک بیجووڵێنێــت ،ڕەنگــە
ئێمــە لــە داهاتــوودا ،لەدرێــژەی ئــەو

الیەنەكــەی دیكــە بەبــێ ئــەوەی زۆر
بیربكاتــەوە ،تۆمەتبــار كردنەكە قبوڵ
دەكات ،بەپێچەوانەشــی ڕاســتە،
واتــە بــە بۆچوونــی مــن ،بۆچوونــی
خەڵكــی كــورد لە باشــوور ،لــە ڕوی
واقیــع و لێکدانــەوەوە نییــە ،بەڵكــوو
زیاتــر لــە ڕووی دەســتەبەندی و
گــرووپ بەندیێكە ،كە لەو ناوچەیەدا
ســازبووە ،كە بووەتە هۆی تێكچوونی
بارودۆخــی باشــووری كوردســتان،
هەروەهــا كاریگەریــی نەرێنــی خۆی
لەســەر هێزەكانــی دیكــەی كــورد لــە
بەشەكانی دیكەشدا داناوە.
ئاوێنــه :ئایــا حیزبــی دێموکراتــی
كوردســتانی ئێــران ،هەســت نــاكات
بەجۆرێک لە جۆرەكان دەبێتە بەشــێک
لەملمالنێــی نێوان هێزەكانی باشــوور،
یــان بەجۆرێــک لــە جــۆرەكان لــەو

ئێمە لەدژی كۆماری ئیسالمیی ئێران خەبات
دەكەین ،بەپێی توانا و ئیمكاناتی خۆمان ،ئایا ئەو
خەباتەی كە ئێمە دەیكەین ،لە بەرژەوەندیی سیاسەتی
پارتی ،یان یەکیەتییە ئەوە بۆ ئێمە گرینگ نییە ،گرینگ
ئەوەیە ئێمە بە بڕیاری خۆمان كارەكانمان دەبەینە پێش

ملمالنێیە تێوەدەگلێنرێت؟
مســتەفا هیجــری :ئێمــە بەشــێک
لــە هیــچ الیەنێــک نیــن ،بــەاڵم
ڕەنگــە قســەیەک ،بڕیارێــک یــان
كردەوەیەكمــان لــە بەرژەوەندیــی
الیەنێکــدا بێــت ،ئەوەش مانــای ئەوە
نییــە ،كە ئێمە لەگــەڵ ئەو الیەنەین،
ئێمــە لــەدژی كۆمــاری ئیســامیی
ئێــران خەبــات دەكەیــن ،بەپێی توانا و
ئیمكاناتی خۆمان ،ئایا ئەو خەباتەی
كــە ئێمــە دەیكەیــن ،لــە بەرژەوەندیی
سیاســەتی پارتــی ،یــان یەکیەتییــە
ئەوە بۆ ئێمە گرینگ نییە ،گرینگ
ئەوەیــە ئێمــە بــە بڕیــاری خۆمــان
كارەكانمان دەبەینە پێش.
ئاوێنــه :كەواتــە لەو شــەڕانە چیتان
بەدەست هێنا ،جگە لەوەی شەهیدێكی
زۆرتــان دا و گلەیــی و ڕەخنەیەكــی
زۆرتان لێ كرا؟
مستەفا هیجری :كاتێك هێزێک بڕیار
دەدات بــۆ خەبات ،دەبێت ئامانجێكی
زۆر بــەرزی لەبەرچــاو بێــتو بۆ ئەو
ئامانجانــە هەوڵبــدات ،لــە ڕاســتای
گەیشــتن بــەو ئامانجانــەدا ،بێگومان
هەندێــک پێیانخۆشــە ،هەندێــک
پێیانناخۆشــە ،هەندێــک زەرەرمەنــد
دەبــن ،هەندێــک بەقازانجــی دەزانن،
بۆیە هەر كەسێک لەو ڕاستایەدا بیر
و بۆچوونــی خــۆی دەردەبڕێت ،بەاڵم
بــە بۆچوونــی من ،لــەو بڕیــارەدا كە
حیزبــی دێموکرات ماوەی دوو ســاڵە
جێبەجێی دەكات ،دەسكەوتی سیاسی
زۆر گەورەی بەدەستهێناوە .لەالیەک
خەڵكــی كــورد لەكوردســتانی ئێرانی
لــەو نائومێدییــە هێناوەتــە دەرەوە،
پێشــوازییەكی زۆر گــەرم لەحیزبــی
دێموکراتــی كوردســتانی ئێران هەیە،
بــە تایبەتــی لــە نێــو گەنجەكانــدا لە
نێوخــۆی كوردســتانی ڕۆژهــەاڵت،
هەروەهــا بەهاتنیــان بــۆ ڕیــزی
پێشــمەرگایەتی ،یارمەتیدەرێكــی
زۆری حیزبــی دێموکــرات بــوون،
ئێســتا ژمارەیەكــی بەرچــاو لــەو
پێشمەرگانەی كە پێشتر ڕۆیشتبوونە
دەرەوە ،گەڕاونەتــەوە و هاتوونەتــەوە
ڕیزی پێشــمەرگە ،تەنانەت یەکێک
لەوانــەی كە گەڕابــووەوە ،لەناوچەی
شــنۆ شــەهید بوو .ئەوە هێــز و گڕ و
تینێكــی زۆر بەرچاوی داوە بەحیزبی
دێموکراتــی كوردســتانی ئێــران ،لــە
نێوخــۆ و لــەدەرەوە خەڵكــی ئومێدەوار
كردووە.
لەالیەكــی تــرەوە پالنێكــی كۆمــاری
ئیســامیمان پووچەڵ كردەوە ،لەگەڵ
ئەوەی ساڵەهایە باس لەوە دەكات كە؛
ئەوانە نەماون و هیچ كاریگەرییەكیان
نییــە لەئێرانــدا ،نیشــانماندان كــە
حیزبــی دێموکرات هێشــتا هەر هێزە،
بانگەشــەی كۆمــاری ئیســامی
بەتایبــەت لەپەیوەندی لەگەڵ ئەوەدا،
كــە دەیهەوێــت وا نیشــان بــدات ،كــە
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت تەنهــا ئاگــر
و ئاســنی لــێ دەبارێــت و نائەمنــە و
ئێــران بووەتــە دورگــهی ئارامــی لەو
نێــوەدا ،دەعوەتــی كۆمپانیــا گەورە و
زەبەالحەكانــی دەكــرد ،تاكــوو بێــنو
ســەرمایەكانیان لە ئێراندا بەكاربهێنن،
بۆ ئــەوەی ئابوورییەكــەی ببوژێتەوە،
ئێمــە ئــەو پەیامەمــان بەدونیــا دا ،
كــە كۆمــاری ئیســامی ئــەو دورگه
ئارامــه نییــە و بۆ ســەرمایەگوزاری
نابێــت ،ئەمنیەتــی ســەرمایەگوزاری
لــەو واڵتــەدا نییــە ،بــۆ واڵتانــی
ناوچەكەمان ڕوون كردەوە كە كۆماری
ئیســامیی ئێــران ئەو هێــزە نییە ،كە
خۆی پێناسەی خۆی دەكاتو كەس
ناتوانێــت لــە ســنورەكانی تێپەڕێــت،
كۆماری ئیســامی ساڵەها بانگەواز
دەكات كــە ســنوورەكانی وەهــا قایــم
كــردووە و بە كەرەســتەی ئێلێكتریكی
و پایــەگا ،كــە چۆڵەكە ناتوانێت لێی
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لە شەڕی بە وەكالەتەوە تا ئەگەری شەڕی ڕاستەوخۆی نێوان ئێران و عەرەبستان
ن :ئیبراهیم قاسمی زاد
و :سەالم ئیسماعیلپوور
سەرچاوەی ئاڵۆزییەكانی ئێستای نێوان
ئێران و عەرەبستانی سعوودی (النیكەم
لــە ڕوانگــەی ئایینییــەوە) دەتوانیــن
بڵێیــن دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەرەتاكانی
هاتنــی ئیســام لــە نیمچەدوورگــەی
عەرەبستانەوە بۆ نێو واڵتێك كە هەنووكە
پێــی دەگوتــرێ ئێــران .ئاڵۆزییــەك كە
لــە بەســتێنی مێژوویــی پێوەندییەكانی
نێــوان ئەو دوو واڵتــەدا بنجی داكوتاوە،
بــە گوێرەی كات و شــوێن ،لــە فۆرم و
شــێوازی جیــاوازدا خــۆی دەرخســتووە
و هێندێــك جاریــش تووشــی داكشــان
بــووە ،بــەاڵم هەرگیــز لــە نێــو نەچووە.
ناكۆكییــەك كــە جارجــار دەكــرێ بــە
هاوشێوەی شەڕێكی پڕووكێنەر لە قەڵەم
بدرێت و لە هێندێك قۆناغدا بۆتە هۆی
پچڕانــی كاتیــی پێوەندییەكانــی نێــوان
ئــەو دوو واڵتــە ،هەنووكە لە ئاســتێكی
بێوێنــەدا هەڵكشــاوە و پێوەندییەكانــی
نێــوان ئەو دوو واڵتەی لەگەڵ داخرانی
تەواو بەرەوڕوو كردووە.
ئــەو دوو واڵتــە ســەرەڕای پێكدادانــە
ئیدئۆلۆژیــك ،ئایینــی ،تایفــی و
ئابوورییەكانــی نێوانیــان ،لــە مــاوەی
ســااڵنی ڕابــردوودا شــەڕێكی بــە
وەكالەتیشــیان لە واڵتانی شــەڕلێداروی
دراوســێیاندا هەڵگیرساندووە كە بەردەوام
پــەرە دەســتێنێت .پەرەســەندنی ئــەو
ئاڵۆزییانە لە چەند حەوتووی ڕابردوودا
بوو بە هۆی پچڕانی تەواوی پێوەندییە
سیاســییەكانی نێوان ئەو دوو واڵتە .بە
سەرنجدان بە قووڵتربوونەوەی بارودۆخی
قەیراناویــی ناوچــە و هێژمۆنیخوازیــی
تایفــی و ئایینــی ،لەوانەیــە لــە
داهاتوویەكــی نزیكــدا ئــەو دوو واڵتــە
بەرژەوەندییــە سیاســی و ئابوورییەكانی
یەكتریــش بكەنــە ئامانج و لە ئەنجامدا
ئاگری شەڕێكی مەزن لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاستدا هەڵگیرسێنن.
ئێــران زیاتــر لــە ســێ دەیەیــە كــە لــە
ڕاســتای بەرنامــەی خومەینــی لەمەڕ
هەناردەكردنــی شۆڕشــدا ،بــە تێچووی
دارایــی و ســامانی نیشــتمانیی
خەڵكــی ئــەو واڵتە توانیویــە كۆمەڵیك
هاوپەیمانــی ئایینی و تایفی لە ناوچە
و جیهانــدا لەگــەڵ خۆی بخــات .ئەوە
لــە كاتێكدایــە كــە زیاتــر لــە بیســت
میلیــۆن ئێرانی لە ژێــر هێڵی هەژاریدا
دەژیــن و زیاتــر لــە پێنج میلیــۆن كەس
درێژەی الپەڕەی 4

تێپەڕێــت ،ئێمــە نیشــانماندا كــە
دەتوانیــن لــە ســنورەكانی تێپەڕیــنو
دەتوانیــن بچیــن لــە قوواڵیــی خاكی
كوردســتاندا ،دژی هێزەكانــی ڕژێــم
خەبــات بكەین ،تەنانــەت فەرماندەی
زۆر بــااڵی ســپای پاســداران لــەو
تێكهەڵچوونانەدا كــوژرا ،ژمارەیەكی
زۆر لــە ئەندامــی ســپای پاســداران
كــوژران ،واتــا ئێمــە هەمــوو تــەون و
بەســتەكانی كۆمــاری ئیســامیی
ئێرانمــان پوچــەڵ كــردەوە ،بەجۆرێک
كــە كۆمــاری ئیســامی چاوەڕوانی
ئەوەی نەدەكرد ،بۆیە لە فەرماندەكانی
هــەرە ســەرەوەی ســپای پاســدارانەوە،
هەتــا وتارخوێنەكانی نوێژی هەینی،
باسیان لەو مەسەلەیە كردووە ،وەزیری
بهرگــری بانــگ كــرا بــۆ پەرلەمــان
و دەســتەكەی ئاشــکرا کــرا ،ئەوانــە
دەســتكەوتێكی زۆر گــەورەن بــۆ
حیزبــی دێموکــرات و جوواڵنــەوەی
كورد لەكوردســتانی ئێراندا ،بێگومان
لەو پێناوەدا شەهیدیش دەبێت ،حیزبی
دێموکراتی كوردستانی ئێران هەر ئەو
شــەهیدانەی نییــە ،بەڵكو بەهــەزاران
شەهیدیمان هەیە.
ئاوێنــه :لەچاالكییەكانــی ئــەم
دواییانەدا چەند شەهیدتان داوە؟
مســتەفا هیجری :لەو چاالكییانەدا 11
شەهیدمان داوە.
ئاوێنــه :هەندێــك ســەرچاوەی ئەمنی

ئــەو واڵتە بەرەو شــەڕێكی ڕاســتەوخۆ
پاڵ پێوە دەنێت.
لــە كــەس شــاراوە نیــە كــە گرینگیــی
ئیعدامــی كەســێك كــە تــا كاتــی
ئیعدامــی ،ناوێكــی لــێ نەبیســترابوو،
زۆر كەمتــر لــە ڕووداوی دەســتدرێژی
بۆ سەر الوانی ئێرانی لە فڕۆكەخانەی
جــەددە و كوژرانــی ســەدان كــەس لــە
حاجییــە ئێرانییــەكان بــوو كــە تەنانەت
ناڕەزایەتییەكی ئاسایی لێ نەكەوتەوە.
بە ســەرنجدان بە ئاڵوگــۆڕە خێراكان لە
ناوچــەدا و ڕووخانــی ســەدام حوســێن
لــە الیەن ئەمریكاوە ،هاوســەنگیی هێز

گیــرۆدەی مــادە هۆشــبەرەكان بوونــە.
هەروەهــا ئامــاری بێكاریــی الوان و
جیابوونــەوەی ڕوولەزیادبوونــی ژن و
مێــرد و داڕمانــی بنەماڵــەكان بەهۆی
هەژاریــی ئابــووری ،واڵتــی لەگــەڵ
قەیرانی قووڵــی كۆمەاڵیەتی بەرەوڕوو
كردووە .ئەگەر لە ڕوانگەی سیاســی و
ئازادیــی بیروباوەڕەكانەوە چاو لێبكەین،
بــە هێنانــەوەی نموونەیەكــی ئاســایی
دەتوانین ڕاستییەكان لە پێوەندی لەگەڵ
ئــازادی لــە ئێرانــدا بەم شــێوەیە بخەینە
بەرباس:
ئەوانــەی كــە ڕۆژگارێــك پۆســتی
سەركۆماری ،سەروكایەتیی ئەنجومەنی
وەزیران یان ســەرۆكایەتیی مەجلیســیان
بــە دەســتەوە بــوو ،هەنووكــە بەهــۆی
ڕەخنەگرتــن لــە كاروبــاری حكوومەت،
دەركەوتنــی دیمــەن و وێنەیــان قەدەغــە
كــراوە یــان لــە خراپتریــن هەلومەرجــدا
لــە نێــو ماڵــی خۆیــان بەنــد كــراون .بە
سەرنجدان بەو باسانە ،پێویست بە هیچ
جۆرە شــیكردنەوەیەك لەمەڕ بارودۆخی
جیابیــران و نەیارانی ڕێژیمی كۆماری
ئیسالمی نیە.
لــە ڕەوتــی كوشــتنە زنجیرەییەكانــی
زانایانــی ئایینــزای ســوننە لــە ئێرانــدا
لــە نێوان ســاڵەكانی  1372تــا ،1380
زیاتــر لــە حەفتــا كــەس لــە زانایانــی
ئەهلی ســوننەت تووشــی چارەنووســی
ســڕینەوەی جەستەیی یان ئیعدام كران.
كۆماری ئیســامی بە كوشــتنی مەال

لــە الیەكی دیكەوە ڕێككەوتن لە ســەر
پرســی ئەتۆمی لەگــەڵ ڕۆژئاوادا ،بە
ڕواڵــەت پێگــەی ئێرانــی لە هاوكێشــە
ناوچەییەكاندا بەرز كردۆتەوە .هەر بۆیە
دوور نیە كە دەســەاڵتدارانی عەرەبستان
تــا ڕادەیــەك خۆیــان لــە حاڵەتــی
تەریككەوتووییــدا ببینــن و بیانهــەوێ
تەڕاتێنــی نوێــی ئێــران لە ناوچــەدا بە
قازانجی بەرژەوەندییە ئیستراتژیكەكانی
خۆیان بقۆزنەوە .ترســی عەرەبســتان لە
پرۆژەی هیاللی شیعە كە ساڵی 2004
لــە الیــەن «مەلیــك عەبدوڵاڵ» شــای
ئۆردۆنــەوە كەوتــە بەر بــاس و بە هۆی

بــە ئاسایشــی نیشــتمانیی عەرەبســتان
ئیعدام كران ،ئێران بە شێوەیەكی ئاشكرا
هەوڵ بۆ پەرەپێدانی ویالیەتی فەقیه و
پێكهێنانی گرووپە حیزبوڵاڵییە تازەكان
لــە ناوچــەدا دەدات و لــە نێوخــۆی
واڵتــدا بە ئاگرتێبەردانــی باڵوێزخانە و
كۆنســوولخانەی عەربســتان ،بە كردەوە

لــە عێراقــدا بــە قازانجــی شــیعەكانی
هاوبیروبــاوەڕی ئێــران گــۆڕدرا.
دەســتێوەردانە ئاشــكراكانی ئێــران لــە
هەمــوو واڵتانی شــەڕلێدراوی ناوچەدا
لــە الیەكــەوە و هەوڵدان بــۆ پێكهێنانی
ڕێكخراوەكانی وەك حەشــدی شــەعبی
لــە عێــراق ،حیزبوڵاڵ لە نیجریە و  ...و

هەوڵەكانــی ئێــران هەنووكــە بــە كــردەوە
دەبینرێــت ،هەروەها نەبوونــی بەرەیەكی
یەكگرتــووی عەرەبە ســوننەكان ،بوو بە
هۆی ئەوەی كە ئەو واڵتە بۆ پێشگرتن
بــە هەوڵــە توندئاژۆیانەكانــی ئێــران،
هاوپەیمانییــەك لــە واڵتانــی عەرەبی و
ئیســامی پێك بهێنێت كە لە داهاتوودا

دەتوانێ بۆ ئێران كێشەخولقێن و لەوانەیە
مەترسیداریش بێت.
دوور نیــە كــە ئامانجــی عەرەبســتان لە
پێكهێنانــی هاوپەیمانــی و گرتنەبەری
ڕێوشوێنە ئەمنییە تازەكان لە ناوچەدا،
ســەرەتا وەاڵمدانــەوە بــۆ سیاســەتی
نادروستی ڕۆژئاوا و ئەمریكا بەرانبەر بە
ئێران و چاوپۆشیكردنیان لە دەستدرێژی،
پێشــێلكاری و شــەڕەنگێزییەكانی ئــەو
ڕێژیمــە لــە ناوچە و واڵتانی دراوســێدا
و بــە تایبەتــی هاوكاریكــردن لەگــەڵ
ئــەو ڕێژیمــە لــە بەرەكانــی بەناو شــەڕ
دژ بــە ڕێكخراوی تیرۆریســتیی داعش
لــە عێراقــدا بێت ،بەاڵم نابــێ ملمالنێ
و هەوڵــەكان بۆ پاراســتنی بەرژەوەندییە
ئابوورییەكان لــە ناوچەی قەیرانلێداوی
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا لــە بەرچــاو
نەگریــن .هەر چۆنێك بێت ،عەرەبســتان
مەسەلەی خۆئامادەكردن بۆ وەاڵمدانەوە
بە هەر جۆرە هەڵســوكەوت و جووڵەیەك
لــە ناوچــەدا لــە الیــەن ئێرانــەوە ،لــە
بەرچــاو دەگرێــت و ئــەوەش بــۆ خــۆی
دەتوانــێ ئەگــەری ڕووبەڕووبوونــەوەی
ڕاســتەوخۆی نێوان ئەو دوو واڵتە زیاتر
بكات.
واڵتــە ئیســامییەكان و لــە ســەرەوەی
هەموویانەوە ئێران و عەرەبستان هەنووكە
لە بارودۆخێكدان كە ئورووپا لە سەدەی
حەڤدەهەمی زایینی و پاشــان لە ڕوتی
شــەڕە جیهانییەكانــی یەكــەم و دووەمدا
تێــی كەوتبــوو كــە لــەو ســەردەمانەدا
هێزەكان بە پێداگری لەسەر چارەسەری
پرســەكان لە ڕێگەی سەربازی ،شەڕ و
خوێنڕشــتن ،دەســتێوەردان لــە كاروباری
نێوخۆیــی واڵتانــدا و هەڵگیرســاندنی
شەڕی بە وەكالەت ،تایفی و ئایینییەوە،
هەوڵیــان دەدا هاوســەنگیی هێــز پێــك
بهێنــن ،بــەاڵم واڵتــە ئورووپاییــەكان
بــە تێپەڕبوونــی كات تێگەیشــتن كــە
تاقــە ڕێــگای ڕزگاربــوون لــەو دۆخــە
قەیراناوییــە ،پێكهێنانــی ئاسایشــێكی
هاوبــەش لــە ســەر بنەمــای پاراســتنی
مافەكانــی هەمــوو كەمینــەكان،
نەتــەوەكان ،ڕەنگــەكان ،پێكهاتــە
ئیتنیكــی ،ئایینــی و نەتەوەییەكانە ،بە
جۆرێك كە ئەوانیش كێبڕكێی سەربازیی
كاولكارانــەی نێــوان خۆیــان وە ال بنێــن
و جێگاكــەی بــدەن بــە كێبڕكێیەكــی
تەندروست لە بوارە فەرهەنگی ،ئابووری
و دیپلۆماتیكەكانــدا ،بــەاڵم بــە بوونــی
ڕێژیمێكی وەك كۆماری ئیســامی لە
ئێــران و جیهان و ناوچــەدا ،ئەو ئەگەرە
دەبێتە خەون و خەیاڵێكی بێ بنەما.

بــاس لــەوە دەكــەن ،كــە ئێــوە 39
شەهیدتان داوە؟
مســتەفا هیجــری :نەخێر ،ئەوە ڕاســت
نییە.
ئاوێنــه :بــەدوای ئــەو چاالكییانــەی
كە كردووتانــە ،ژمارەی هاتنی هێزی
گەنجــان بــۆ نــاو ڕیزەكانــی حیزبــی
دێموکرات زۆرتر و زیاتر بووە؟
مســتەفا هیجــری :زۆر زیاتــر
بــووە ،لەكاتێكــدا ئــەوە یەكێــک لــە
ئامانجەكانمــان بــووە ،لەهەمانكاتــدا
لــە شــارەكانی نێوخــۆی واڵت ،واتــە
تەشــكیالتی حیــزب ،ســەرجەمیان
كــە
دەربڕیــوە،
ئامادەییــان
یارمەتیــدەری پێشــمەرگەن ،هــەر لەو
تێكهەڵچوونانــەش كــە لەناوچەكانــی
مەریــوان ،شــنۆ و مهابــاد هاتەپێــش،
بەشــێکی ســەرەكیی كارەكانــی ئێمە،
ئــەو ئەندامانە كردوویانە ،پێشــمەرگە
لــە بەرزتریــن ئاســتدا بــوو .جگە لەوە
پێویســتە ئامــاژە بەوە بكــەم ،كە ئەوە
جووڵەیەكــی گشــتیی خســتووەتە نێو
خەڵكی كوردســتان ،ئەگــەر دیقەتتان
دابێت ،لەســەرەتای بەهاری ئەمساڵدا
كوژرانــی كۆمەڵێــک ئەندامانــی
بەرپرســی كۆمــاری ئیســامیی
ئێــران ،ئاگــر بەربــوون لــە هێندێك لە
دامــودەزگاكان ،كــە مــاوە مــاوە ڕوو
دەدات ،ئەوانە ورەیەكی تایبەتییان داوە
بەخەڵــك ،كە خەڵــك خەریكە بۆخۆی
جڵــەوی خەباتەكــە دەگرێتــە دەســت،

حیزبــی دێموکرات وەكــوو ڕێكخەری
ئەو جوواڵنەوەیە كاردەكات.
ئاوێنــه :ئایــا ئێــوە بــۆ ناردنــەوەی
تیمەكانــی هێزی پێشــمەرگەی حیزبی
دێموکراتــی كوردســتانی ئێــران،
هەماهەنگــی دەكەن لەگەڵ حكوومەتی
هەرێمــی كوردســتان و دەزگاكانــی
ئاسایش؟
مســتەفا هیجری :نەخێر ،ئێمە لەگەڵ
هیچ كەســێک هەماهەنگیمان نییە،
بەو شــوێنانەدا پێشــمەرگە دەنێرینەوە،
كــە خەڵــک بەشــێوەیەكی نافەرمــی
هاتوچــۆی پێــدادەكات و ســنوورەكان
تێدەپەڕێنێت.
ئاوێنــه :گوایــە مەبەســتتان بووە لەو
ڕێگایــەوە ســەرنجی ئامریكییــەكان
ڕابكێشــن ،بەوشــێوەیەی كــە ئێســتا
گوتــت :كــە ئێــران ئــەو مەملەكەتــە
نییــە كــە ســەرمایەگوزاری تیــدا
بكرێــت ،شــوێنێكی ئەمنــی نییــە،
ڕێككەوتنــی  1+5ناتوانێــت بــە
قازانجی ئێــران بچێتە پێش ،كەواتە
كاتێــک دانیشــتنتان هەبــووە لەگــەڵ
ئەمریكییەكان چیان پێ گوتوون ،یان
لەسەر چی ڕێككەوتوون؟
مســتەفا هیجــری :ئێمە لەمێژ ســاڵەوە
دانیشــتنمان لەگــەڵ ئەمریكییــەكان
هەیــە ،تەنانەت لەگــەڵ الیەنیتریش
دانیشــتنمان بــووە ،هیــچ الیەنێــک
دژایەتــی نەكــردووە لەگــەڵ ئــەو
مەسەلەیە.

ئاوێنــه :ئامریکاییەکان دەستخۆشــیان
لێكردن؟
مســتەفا هیجــری :ئێمــە چاوەڕوانــی
دەستخۆشــی نیــن ،بــەاڵم ئــەوەی كە
موخالەفــەت ناكەن بۆ ئێمە گرینگە،
زۆر شــت بەســتراوەتەوە بەدرێژەدانــی
ئەو حەرەكەتە.
ئاوێنــه :چــۆن هەســتتكرد ،كــە
موخالەفەت ناكەن؟
مســتەفا هیجــری :مــن لــە نیەتــی
ئــەوان ئــاگادار نیم ،بــەاڵم پێموایە نە
ئامریــکا ،نــە ئورووپــا دۆســتی ئێران
نیــن ،ڕەنگــە لەهەندێــک شــوێندا،
بۆنموونــە لــە مەســەلەی پیتاندنــی
ئۆرانیۆمــدا بڕیارێكیان ئیمزا كردووە،
بــۆ ئەوەی ڕێگری بكەن لە كۆماری
ئیســامی ،كــە نەتوانێــت هێنــدە
ئۆرانیۆمەكــەی دەوڵەمەنــد بكات كە
بتوانێــت چەكــی ئەتۆمــی بەدەســت
بهێنێت ،بەاڵم ئەمە مانای ئەوە نییە،
كــە لەگــەڵ ئێران هــاوڕان ،ئێســتاش
ئێــران چەندیــن گەمــارۆی لەســەرە
لەالیــەن ئامریــکاوە ،لەپەیوەنــدی
لەگــەڵ مەســەلەی یارمەتیــی تێرۆر
و دەســتێوەردان لەواڵتانــی ناوچەكــە،
بۆیە دەڵێم ئامریکا و ئورووپا دۆستی
ئێران نین.
ئاوێنــه :بــۆ پێتوایــە دۆســتی حیزبی
دێموکراتو كورد بن؟
مســتەفا هیجــری :مەســەلەكە
دۆســتایەتی نییــە ،مەســەلە ئەوەیــە،

حیزبــی دێموکــرات لەگــەڵ هێزێک
ڕووبەڕوو خەباتێک دەكات كە تەژی
لە دیكتاتۆرییە ،پەرە بەشەڕ و ئاژاوە
دەدات لەناوچەكــەدا ،كــە ئەمــە جگە
لــەوەی بــە زەرەری خەڵكــی ئێــرانو
كوردی ئێرانــە بەتایبەتی ،بە زەرەری
ئورووپــا و ڕۆژئاواشــە بەگشــتی،
حەرەكەتــی ئێــرە ،حەرەكەتێكــە كــە
لــە بەرژەوەنــدیو قازانجــی هەمــوو
الیەنێکدایــە ،مــەرج نییــە پێكــەوە
دۆســت بیــن ،بــەاڵم دەتوانیــن لەســەر
خاڵــی هاوبــەش كاربكەیــن ،تەنانــەت
ئەگــەر بــۆ ماوەیەكی كاتییــش بێت،
وەكو زۆرێک لە ئیتالف و هاوپەیمان
و بڕیاردەرەكانی تر.
ئاوێنــه :ڕێككەوتنێک لەنێوان ئێوە و
ئامریکادا هەیە؟
مســتەفا هیجــری :نەخێر ،هەتا ئێســتا
ڕێككەوتنێكمان نەبەستووە.
ئاوێنه :بڕیارە بیبەستن؟
مســتەفا هیجــری :ماوەتــەوە بــۆ
داهاتــوو ،من پێموابێت درێژەدانی ئەو
حەرەكەتــە ،دەتوانێــت زۆر شــتی تازە
بێنێتــە ئــاراوە ،كــە ئێســتا پێشــبینی
ناكرێــت ،بــەاڵم لە قازانجــی خەباتی
كوردە لە كوردستانی ئێراندا.
ئاوێنه :بەپێی ئەو قسانەی تۆ بێت،
ئامریکاییــەکان بەڵێنیــان بەحیزبــی
دێموکراتــی كوردســتانی ئێــران داوە،
كــە جگــە لــەوەی موخالەفەتــی ئــەو
كارانــە ناكــەن ،بەڵكــوو پشــتیوانی

دەكەن ،ئاشكراشــە پشــتیوانیی واڵتە
یەكگرتووەكانــی ئامریــکا ،زیاتــر
پشــتیوانیی عەســكەریو چــەک و
كەلوپەلــی ســەربازی و ئیمكاناتــی
ماددییە؟
مســتەقا هیجــری :ئــەوەی كــە ئێســتا
قووڵبوونــەوە
ئامریکاییــەکان
و چڕبوونــەوەی لەســەر دەكــەن،
مەســەلەی شــەڕ دژی داعشە ،بەاڵم
مــن لەو بــاوەڕەدام ،دوای تەواوبوون و
الواز بوونــی داعش ،تا ئەو ئاســتەی
كاریگــەری نەمێنێــت ،ئاڵوگۆڕێكــی
بەرچــاو لەسیاســەتی دەوڵەتــەكان ،چ
ڕۆژئــاوا ،چ ناوچەكانی خۆرهەاڵتی
نێوەڕاســت دێتەپێــش ،كــە بەقازانجی
كۆماری ئیسالمیی ئێران نابێت.
حیزبــی دێموکــرات هیــچ الیەنێــک
نایجووڵێنێــت و شــەڕ یــان ئاشــتیی
پێنــكات ،ئــەوەی كــە حیزبــی
دێموکرات دەیــكات بڕیاری خۆیەتی
لــە ڕوی لێكدانــەوەی خۆیەوە ،ڕەنگە
ڕۆژێــک هەڵەبــكات ،بــەاڵم بڕیاری
خۆی بەڕێوەدەبات.
ئێمــە لــەدژی كۆمــاری ئیســامیی
ئێــران خەبــات دەكەین ،بەپێــی توانا و
ئیمكاناتی خۆمان ،ئایا ئەو خەباتەی
كــە ئێمــە دەیكەیــن ،لــە بەرژەوەندیی
سیاســەتی پارتــی ،یــان یەکیەتییــە
ئەوە بۆ ئێمە گرینگ نییە ،گرینگ
ئەوەیــە ئێمــە بــە بڕیــاری خۆمــان
كارەكانمان دەبەینە پێش.

موحەممــەد ڕەبیعــی ،ئیمــام جومعەی
ســوننەمەزهەبەكانی كرماشــان بــە
بیانووی ڕەخنەگرتنی ناوبراو لە زنجیرە
درامــای تەلەڤیزیۆنیــی ئیمام عەلی و
بوونــی دەیــان نموونــە لــەم تیرۆرانــە لە
هەنبانــەی ڕەشــی خۆیــدا ،هەنووكە بە
بیانووی ئیعدامی هاواڵتییەكی شــیعە
لــە واڵتێكــی دراوســێدا بــۆ جارێكــی
دیكەئاڵۆزی و بارگرژیی سیاســیی لە
ناوچەدا گەیاندۆتە خاڵی تەقینەوە.
سەرەڕای ئاڵۆزییەكانی دوای ئیعدامی
شــێخ نمــر ئەلنمــر و چــوار كــەس لــە
شــیعەكان كــە بــە هــۆی چاالكــی دژ

ئێران بە شێوەیەكی ئاشكرا هەوڵ بۆ
پەرەپێدانی ویالیەتی فەقیه و پێكهێنانی گرووپە حیزبوڵاڵییە
تازەكان لە ناوچەدا دەدات و لە نێوخۆی واڵتدا بە
ئاگرتێبەردانی باڵوێزخانە و كۆنسوولخانەی عەربستان ،بە
كردەوە ئەو واڵتە بەرەو شەڕێكی ڕاستەوخۆ پاڵ پێوە دەنێت
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خوێندن؛ خەونێکی وەدینەهاتووی قوتابییە هەژارەکان
شەماڵ تەرغیبی
ئەســڵی  30یاســای بنەڕەتیــی کۆمــاری
ئیسالمی:
«دەوڵەت ئەرکدارە بە دابین کردنی هەموو
پێداویســتییەکانی فێربــوون و بارهێنــان بۆ
هەمــوو گــەل تاکــوو کۆتایــی قۆناغــی
ناوەندی و پێداویستییەکانی خوێندنی بااڵ
دەبێ بەشــێوەی خۆڕایی بخرێتە بەردەســت
گەل».
هەمــوو ســاڵێک لــە بەرەبــەری وەرزی
کرانــەوەی قوتابخانــەکان ،ئێش و ئــازاری
بنەماڵە کەمداهات و بێبەشــەکان لە ئێراندا
چەندقــات زیاتر خــۆی دەنوێنێ؛ چوونکە
ئەم بنەمااڵنە ناتوانن تێچووەکانی خوێندن
بــۆ منداڵەکانیان دابین بکەن و قوربانیانی
ئــەم تراژێدیایــە تەنیا پشــکی چاولێکردن
لە دڵخۆشــیی هاوتەمەنانیان پــێ دەبڕێت،
چوونکــە ئــەوان توانایــی ماڵییــان هەیــە و
دەشتوانن لە مافی خوێندن بەهرەمەند بن.
ڕۆژنامەی «شــرق» لە لێکۆڵینەوەیەکی
مەیدانــیدا کــە  2ســاڵ پێــش ئێســتا
ئەنجامەکــەی ڕاگەیاندبــوو ئاشــکرای
کــردووە کە؛ قوتابییــەک ئەگەر بیهەوێ
بەشێوەیەکیزۆرئاسایی،لەقوتابخانەیەکی
حکوومەتی و بەدوور لە تێچووە زیادییەکان
(واتــە تەنیــا بە دابین کردنــی پەرتووک و
تێنووس و پێنووسەکان و جانتا و  ) ...بچێتە
قوتابخانە ،دەبێ  700هەزار تمەن پارە سەرف
بــکات؛ هەڵبەت ئەم تێچووانە جیــاوازە لەو
پــارەی کە ناوەبەناوە لــە ژێرناوی یارمەتی
گەیاندن بە فلســتین و مندااڵنی ســووریە
و دابیــن کردنــی ســووتەمەنی و کڕینــی
کاغــەزی ئیمتحان و ...هتــد ،لە مندااڵن
وەردەگیرێ.
پڕئاشکرایەکەهەرچەندەلەکۆمەڵگایەکدا
ڕێــژەی خوێندەواری و خوێنــدەواران کەمتر
بێت ،هەر بەو ڕێژەیەش هەژاری (لە هەموو
بیاڤــەکان) زیاتــرە و لــە هەمــان کاتیشــدا

هەرچەنــدە هــەژاری زەق و بەرچاوتــر بێت،
ئاســتی خوێندەواری و تێگەیشــتوویی ئەو
کۆمەڵگاش کەمتر دەبێ؛ کەواتە دەتوانین
بڵێیــن هــەم نەخوێنــدەواری هۆکارێکــە بۆ
هــەژاری و هــەم هەژاریــش هۆکارێکە بۆ
نەخوێندەواری کە هەر دووکیان پێکەوە دەس
دەخەنە بینەقاقای کۆمەڵگا و بارودۆخێک
دەخوڵقێنن کە تێیدا ژیان کردن بێمانا دەبێت
و خەڵک لە مانا ڕاستەقینەکانی ژیان دوور
دەخەنەوە.
ســاڵی ڕابــردوو ناوەنــدی لێکۆڵینەوەکانی
مەجلیسی ڕێژیم لە ڕاپۆرتێکدا لەپێوەندی
لەگەڵ دۆخی خوێندن لە ئێران ئاشــکرای
کرد کە تەنیا لە ساڵی 93دا 3 ،میلیۆن و
 200هەزار منداڵ بەهۆی هەژاریی ماڵی
و چەندین کێشەی دیکەی وەک نەبوونی
ئیمکاناتی خوێندن ،دووریی قوتابخانە ،دوو
زمانەبوونــی خوێندن و چەندیــن هۆکاری
تر ،وازیان لە خوێندن هێناوە و لە ساڵیشــدا
نیزیــک بە  110هەزار کەســی دیکە بەم
هۆکارانــە ناچــار دەبن واز لە خوێندن بێنن،
کە پارێزگاکانی وەک سنە ،ئیالم ،ورمێ،
سیســتان ،هۆرمــۆزگان و لوڕســتان ،کــە
شــوێنی نیشــتەجێ بوونی نەتــەوە غەیری
فارســەکانی ئێرانــن ،پشــکی شــێریان لەم
تراژێدیایەبەرکەوتووە.
حەســەن ڕووحانــی کــە زۆرێــک لــە
دەسەاڵتخوازانی سەر بە کۆماری ئیسالمی
ڕواڵەتێکی مۆدێڕن و پێشکەوتنخوازیان لێ
پیشان دەدا ،لە ڕێکەوتی 10ی جۆزەردانی
ســاڵی ڕابــردوودا ،لە نێو خەڵکــی ورمێدا
بەڵێنــی ئەوەی بە خەڵــک دا کە؛ لە پاش
بەرجام ســنوورەکان بــەڕووی دنیــای دەرەوە
دەکرێنەوە و ئازادیی چاالکیی ئابووری دێتە
ئاراوە و بەم شێوەیە هەموو کێشە ئابوورییەکان
لەنێو دەچن و واڵت پێشدەکەوێت و چیدیکە
ئیمە شاهێدی بوونی هەژاری و بێکاری و
گرانی نابین و خەڵک دەتوانن بە ئاسودەیی
بژین! لە ڕێکەوتی ئەو قســانەوە ،ســاڵێک
و  3مانگ تێپەڕیوە؛ ئێســتا پرسیار ئەویە

کــە کام یەک لەو قســانەی ناوبــراو پاش
واژۆکردنی بەرجام هاتوونەتە دی؟
ئەم بارودۆخە لەکاتێکدا دەکەوێتە بەر شەن و
کەوکردنی نووسەری ئەم دێڕانە کە حەسەن
ڕووحانی لە کۆتایی دەسەاڵتەکەی نیزیک
دەبێتەوە ،بەاڵم ئاوڕدانەوەیەک لە سەرەتای
هاتنە سەرکارەکەی و پڕوپاگەندەکانی لەو
کاتــەدا پیشــانمان دەدات کــە؛ ئەوەیکە لە
سیستمی کۆماری ئیسالمی دەبیندرێت،
دەرهاویشتەی دوگماتیزمێکی ئاوێتەبوو بە
درۆیە و هیچی دیکە.
بەشێک لە وادە و بەڵێنییەکانی ڕووحانی
لــە بەرەبــەری بەنــاو هەڵبژاردنەکانــی
سەرکۆماری لە ڕێکەوتی 24ی جۆزەردانی
ساڵی  92کە بە مانیفێستی  70ڕستەیی
ناوبانگی دەرکرد:
- 1کۆتایی بەم شــێوازە مندااڵنەیە بهێنین
تاکووکەسانیلێهاتووهەڵبژێردرێن(.لەبەناو

هەڵبژاردنەکاندا چ ڕێکارێکی نوێ گیرایە
بەر کە مندااڵنە نەبووبێ؟)
 -2داواکاریــی کرێــکاران دەبــێ لەالیــەن
بەرپرســانەوە گرینگی پــێ بدرێت (عەلی
ڕەبیعــی دانــی بەوەدانــا کــە لــە  2ســاڵی
یەکەمــی دەوڵەتــی ڕوحانــیدا دەیــان
میلیۆن کرێکار بەهۆی بێدەرەتانی بوونەتە
پەراوێزنشین)
 -3هاتــووم تاکــوو هەنگاوێــک بــۆ
ڕێکخســتنەوەی کاروبــاری خەڵــک
هەڵبێنمەوە.
 -4ئەگــەر فــەزای زانکــۆکان ئەمنیەتی
بکرێ ،ناتوانێ زانست بەرهەم بهێنێت.
(دامەزرێنەرانــی کۆمەڵــەی ئیســامی
خوێندکارانی زانکۆی بێهێشتی :ئەو فەزا
ئەمنیەتییەی کە لە دەوڵەتی 11دا بەسەر
زانکۆکاندا زاڵ بووە لە هیچ دەوڵەتێکی تردا
نەبیندراوە).

 - 5هێنانــەدی دادپــەروەری پێویســتی بــە
ئابوورییەکی کارامە هەیە.
( عەلــی ڕەبیعی :داهاتمــان  ٧٥٠میلیارد
دۆالر بوو ،بەاڵم کێشەی پەراوێزنشینەکان
چارەسەر نەکران).
- 6پێویستە گۆڕانکاری قووڵ لە ئابووریدا
پێکبێنین.
(عەلــی هاشــمی ســەرۆکی کۆمیتــەی
بەرەنگاربوونەوە دژی ماددە ســڕکەرەکانی
کــۆڕی دیاریکردنــی بەرژەوەندییەکانــی
ڕێژیــم ،ئــەو بەرپرســەی ڕێژیــم باســی
لــەوەش کــردووە کــە؛ بازرگانــی بــە ماددە
سڕکەرەکانەوە لە هەر  ٢٤کاتژمێردا ١١٠
هەزار میلیارد تمەن زیان به ئابووریی ئێران
دەگەیەنێت).
 - 7دەوڵەتی تەدبیر و ئۆمید ناهێلێت الوان
بێــکار بن(.بانکی جیهانی لــە گەالوێژی
ئەمساڵدا%29/4 :ی الوانی ئێران بێکارن و

نرخی بێکاریی الوان لە ئێران زیاتر لە 142
واڵتی جیهانە)
 - 8هەنگاوی یەکەم نەهێشتنی پێویستییە
بەپەلەکانیخەڵکە.
- 9بەرنامە و پڕۆگرامی قوتابخانەکان دەبێ
لەسەربنەمایقوتابیتەوەربێ(.پێداویستییە
سەرەتاییەکانیخوێندنلەالیەنبنەماڵەکانەوە
دابین دەکرێت)
- 10بارهێنانی بااڵ گرینگترین کۆڵەکەی
گەشەپێدانیسەرمایەیمرۆییە.
هەم نەخوێندەواری هۆکارێکە بۆ هەژاری و
هەم هەژاریش هۆکارێکە بۆ نەخوێندەواری
کــە هــەر دووکیــان پێکــەوە دەس دەخەنــە
بینەقاقــای کۆمەڵــگا و بارودۆخێــک
دەخوڵقێنن کە تێیدا ژیان کردن بێمانا دەبێت
و خەڵک لە مانا ڕاستەقینەکانی ژیان دوور
دەخەنەوە

گۆڵف نیوز :بەرجام هیچ خێرێکی بۆ ئێران نەبووە

ڕێژەی هەاڵوسان لە  ٦مانگی داهاتوودا زیاد دەکات

بەپێــی ڕاپۆرتێکــی ڕۆژنامــەی «گۆڵــف نیوز» ،لە پــاش  ٨مانگ لە جێبەجێ کردنی ڕێککەوتننامەی ناوکیی ناســراو بە
بەرجام ،دەرکەوت کە ئێران هیچ قازانجێکی نەکردووە.
گۆڵف نیوز کە بە یەکێک لە گرینگترین و پڕفرۆشترین ڕۆژنامەکانی جیهانی عەرەب دەناسرێ ،لە ڕاپۆرتێکی شیکارییانەدا
باسی لە ڕێککەوتننامەی ناوکی و دەرەنجامەکانی کردووە و نووسیویەتی پاش تێپەڕینی  ٨مانگ لە جێبەجێ بوونی بەرجام،
هێشتا ئێران هیچ قازانجێکی بەخۆوە نەبینیوە.
بەپێــی ئــەم ڕاپۆرتــە ،واژۆکردنــی بەرجام کە بەڕواڵەت بەمەبەســتی باشــتر کردنی دۆخــی ئابووریی ئێران و بــاری گوزەرانی
خەڵکی ئەم واڵتە بوو ،نەیتوانی هیچ یارمەتییەک بە گەشەی ئاڵووێرە بازرگانییەکان بکات.
لــە ڕاپۆرتەکــەی گۆڵــف نیــوزدا بــاس لە ئامادەنەبوونی بانکــە گەورە جیهانــی و نێونەتەوەییەکان بۆ ســەرمایەدانان لە ئێران و
ئاڵووێری دراو لەگەڵ ئەم واڵتە کراوە ،کە هۆکارەکەی بریتییە لە بوونی بەرنامەی مووشــەکیی بالســتیک ،پشــتیوانی لە
تێرۆریزم و پێشێل کردنی مافەکانی مرۆڤ لەالیەن کۆماری ئیسالمییەوە.
هــاوکات لەگــەڵ باڵوبوونــەوەی ئــەم راپۆرتــە ،فڕانــس پرێســیش نووســیویەتی :تەنیا هەندێــک بانکی بچووک ئامــادە بوون
پێوەندییەکانیان لەگەڵ ئێران ئاســایی بکەنەوە و بەپیچەوانەی هیوادارییەکی زۆری لێپرســراوانی کۆماری ئیســامی لەمەڕ
کرانەوەی ئابووریی ئێران بەڕووی ئابوریی جیهانی ،تا ئێستا هیچ ناوەندێکی ماڵی یان بانکێکی جیهانی جێگەی بڕوا ئامادە
نەبووە تاپۆی تەحریمەکان بشکێنێت.
ئەگەرچی بەرجام واژۆ کراوە ،بەاڵم هەتا ئێستاش  ١٨٠کەسایەتی و دامەزراوەی ئێرانی لەوانە سپای پاسداران ،وەزارەتخانەکانی
بەرگری ،ئیتالعات و کۆمپانیاکانی درووست کردنی کەرەستەی شەڕ لەنێو لیستەی گەمارۆکانی ئامریکادان.
لەکۆتایی ڕاپۆرتەکەی گۆڵف نیوزدا هاتووە :بۆ ئەوانەی کە هیوادار بوون ڕێککەوتنی ناوکی ببێتە هۆی نیزیک بوونەوەی
پێوەندییەکانی ئێران و ڕۆژئاوا ،ئەم هەواڵە ناهۆمێدی دەهێنێ.

بەپێچەوانەی ڕاپۆرت و پێشــبینییەکانی ناوەندی ئامار ،ســەرۆکی ژووری بازرگانیی ئێران دەڵێ ،دەبێ چاوەڕێی
چوونەسەری ڕێژەی هەاڵوسان لە داهاتوویەکی نیزیکدا بین.
مەســعوود خانســاری لــە هەژدەیەمیــن دانیشــتنی لێژنەی نوێنەرانــی ژووری بازرگانیی تاران ،وێــڕای ئاماژەکردن
بــە دۆخــی شــپرزەی ئابووریــی ئێران وتی :لە وەرزی یەکەمی ســاڵی ٩٥دا ،قەرزەکانی دەوڵــەت بە بەراورد لەگەڵ
ڕەشەمەی ساڵی  ١٦ ،٩٤هەزار میلیارد تمەن زیادی کردووە و ڕێژەی نەخدینەیی لە بەهاری ئەمساڵدا ،بە بەراورد
لەگەڵ ڕەشــەممەی  %٤/٢ ،٩٤گەشــەی کردووە ..کە بوونی ئەم  ٢فاکتە بەســە بۆ ئەوەی بڵێین لە  ٦مانگی
داهاتوودا دەبێ چاوەڕێی هەاڵوسانی زیاتر بین.
لــە چەنــد مانگــی ڕابــردوودا تیمی ئابووریی دەوڵەتی ڕوحانی بانگەشــەی ئەوەیان دەکرد کە توانیویانە هەاڵوســان
کۆنتڕۆڵ بکەن و گەیاندوویانەتە .%٨
خانساری هەروەها لە درێژەی قسەکانیدا باسی لە دیاردەی «سپی کردنەوەی پارە» کرد و وتی :ئێران و کۆرەی
باکوور لە بواری ســپی کردنەوەی پارە لە ئاســتی جیهاندا جڵەوی کاروانیان گرتۆتە دەســت ،کە ئەمە یەکێک لە
هۆکارەکانی متمانە نەکردنی بیانییەکانە بۆ دانانی سەرمایە لە ئێراندا.
ســەرۆکی ژووری بازرگانی دواتر بە نیگەرانییەوە باســی لە بەشــداریی هێزە ســەربازی و ئەمنیەتییەکان لە بیاڤی
ئابووریدا کرد و وتی ئەگەر دەمانهەوێ سەنعەت و ئابوورییەکەمان گەشە بکات ،پیویستە دەستی ناوەندە ئەمنیەتی
و سەربازییەکان لەم بیاڤەدا کورت بکەینەوە.
ســااڵنێکی دوور و درێژە کە ناوەندەکانی وەک ســپای پاســداران لە ڕێگەی قەرارگای خاتەمولئەنبیا و چەندین
دامەزراوەی ترەوە ســەرقاڵی هەڵلووشــینی داهات و ســەرمایەکانی ئێرانن و ئەمەش بەبڕیار و پشــتگیریی ســەرانی
پلەبەرزی ڕێژیم ئەنجام دەدرێت.

سێ هەواڵی ناخۆش سەبارەت بە کرێکارانی کوردستان
کرێکارێک کە لەالیەن خاوەنکارەکەیەوە لە سەر کارەکەی وەدەرنرابوو ،بە خواردنی دەرمان کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ئێوارەی ڕۆژی چوارشــەممەی حەوتووی ڕابردوو ،یەکێک لە کرێکارەکانی وەدەرنراوی کارگەی «نیک ئەلیافی» شــاری
دیواندەرە ،بە هۆی دۆخی ناڵەباری ژیان و گوزەرانیەوە کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
شوناســی ئەو کرێکارە تەمەن  ٤٥ســاڵە ،بە ناوی بەســتام قەزایی کوڕی مەاڵ ئەحمەد خەڵکی گۆندی نســارە ڕاگەیەندراوە و
خاوەنی چوار منداڵە کە دوو لەو مندااڵنە کەمئەندامی زکماگن.
بەســتام قەزایــی مــاوەی نزیــک بــە  ٧مانگ پێش لە کارگەی «گونی بافی» وەدەرنراوە و لەو ماوەیەشــدا لەگەڵ کێشــەی
سەختی ژیان و گوزەران بەرەوڕوو بووەتەوە.
ئەو کرێکارە دیواندەرەییە ،بە خواردنی حەبی ژەهراوی دەستی داوەتە خۆکوژی.
هەواڵی خۆکوژیی ئەو کرێکارە لەکاتێکدا باڵو دەبێتەوە کە پێشتر خاوەنکاری ئەو کارگەیە باسی لە دامەزراندنی  ٤٠کرێکار
و وەگڕخستنەوەی کارگەی کیسەی پالستیکیی شاری دیواندەرە کردبوو.
هەروەها بەپێی هەواڵێک کە بە هەواڵدەریی کوردپا گەیشتووە ،ڕووداوی کار لەکارگەی «سیمانی درودی» شاری لوڕستان،
گیانی کرێکارێکی ئەستاند و کرێکارێکی دیکەی کردە قوربانی.
شوناسی ئەو کرێکارە بە ناوی حەمید ڕەسوول خانی ڕاگەیەنراوە ،کە ڕۆژی پێنجشەممە بە گوشاری مادەی تواوەی سیمان،
لە بەرزایی  ٥٠مێتری کەوتووەتە خوارەوە و گیانی لەدەست داوە.
هەواڵدەریی ئیلنا ،بێئاگایی خۆی لە مەڕ بارودۆخی تەندروستیی محەممەد لەشنی کارێکاری بریندار بووی ڕووداوی کار
لە شاری درود دەربڕی و ڕایگەیاند کە؛ ناوبراو بۆ یەکێک لە نەخۆشخانەکانی شاری ئیسفەهان گوازراوەتەوە.
لەالیەکی دیکەوە ،تەقینەوەی قازانێکی کۆن و ناســتاندرادی هەڵم لە کارگەی دەرمانی سروشــتیی «شــفا» لە شــاری سنە،
بوو بە هۆی سووتانی لە سەدا ٧٠ی یەکێک لە کرێکارەکانی ئەو کارگەیە.
ئــەو ڕووداوە لــە نێوەڕاســتی مانگــی خەرمانــان ڕوویــداوە و بووە هۆی خەواندنی وریا ئیســماعیلی لە نەخۆشــخانەی تەوحیدی
شارەی سنە.
ڕیژەی مردنی کرێکاران بە هۆی ڕووداوی کار لە ئێران ڕۆژانە بە  ٦کەس خەڵمێنراوە وبە وتەی بەرپرســانی وەزارەتی کار،
ڕووداوی کار زیاتر لە  ٩٠هەزار میلیارد تەمەن لە ئێران تێچوو هەڵدەگرێت.

کۆمەڵگای بەهاییەکان:
کۆتایی بە هەاڵواردنی ئابووری بێنن

کۆمەڵــگای بەهاییــەکان لە نامەیەکی ســەرئاوەاڵدا بۆ حەســەن ڕووحانی دەڵێــن؛ کۆتایی بە هەاڵواردنی ئابووری
دژی بەهاییەکان بهێنن.
ڕۆژی ٦ی سێپتامبر بەرانبەر بە ١٦ی خەرمانان ،کۆمەڵگای بەهاییەکانی نیشتەجێی شاری ژنێف ،لە نامەیەکی
سەرئاوەاڵدا بۆ حەسەن ڕووحانی ،داوای کۆتایی هێنان بە ئاپارتایدی ئابووری لە دژی بەهاییەکانیان کردووە.
لەو نامەدا هاتووە؛ نووسینگەی کۆمەڵگای جیهانیی بەهایی لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و زیاتر لە ٢٣٠
واڵت و هەرێم لە پێنج قاڕەی دونیا ،پێیان خۆشە سەرنجی سەرکۆمار بۆ ستەمەکانی هەاڵواردنە ئابوورییەکان بۆ
سەر کۆمەڵگای بەهاییەکان لە ئێران ڕاکێشن.
واژۆکەرانــی ئــەو نامەیــە ،بــاس لــە بارودۆخــی پاش هاتنە ســەرکاری کۆماری ئیســامی دەکــەن و دەڵێن :پاش
داخستنی تەواوی ڕێگاکانی دامەزراندنی هاوواڵتییانی بەهایی لە بەشی دەوڵەتی ،سەرنجەکان خرایە سەر کەرتی
تایبەت.
لە درێژەی ئەو نامەدا هاتووە؛ دانەمەزراندنی بەهاییەکان بە بیانووی نەشــیاوی بە «گاڵو» ناوهێنانیان ،ســەرجەم
درگا ئابوورییەکانی دیکەشی لەسەر داخستوون.
لــەو نامەیــەدا ئامــاژە بــە دەستبەســەرداگرتنی ئەمــواڵ و کەرســتەی بەهاییــەکان و تەنانەت داگیرکردنی شــوێنە
پیرۆزەکان و گۆڕستانەکانی بەهاییەکان و هەروەها بێبەش کردنی الوانی بەهایی لە مافی خوێندن کراوە.
لە کۆتایی ئەو نامەیەدا ،کۆمەڵگای بەهاییەکان ،داوا لە ســەرکۆماری ئێران دەکەن نادادپەروەرییە ئابوورییەکان
لــە ئێــران کــە باڵــی بەســەر کۆمەڵــگای بەهاییــەکان لەو وەاڵتەدا کێشــاوە ،کە بــە گەورەترین کەمینــەی ئاینیی
ناموسڵمان بە ئاژمار دێن ،بە زووترین کات پێداچوونەی پێدا بکرێتەوە و کۆتایی بەو هەاڵواردنە ئابووریە بهێنن.
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شەڕ بۆ شەڕ
سی و شەشەمین ساڵی دەستپێکی شەڕی عێراق ـ ئێران
غالب حەبیبی
باسی گشتی
کــەم بیرمەنــد و کەســایەتیی سیاســی
و کۆمەاڵیەتــی لــە جیهانــدا هەیــە کە
لەبــارەی شــەڕ ( )Warو هــۆکارە
فەلســەفی ،دەروونــی و ئابوورییەکانی
تیۆری و باسی هزرییان نەکردبێ .ئێنجا
هــەر کەس و الیەنێکی ئەو ڕوانگەیانە
لە گۆشەنیگای خۆیەوە باسی سروشتی
بوونــی و حاشــاهەڵنەگربوونی شــەڕ و
دەرنجامەکانــی دەکات و بە دەرنجامی
جیاواز دەگەن .لە هەموو تیۆرییەکانی
پێشوودا ،مرۆڤ و حەز و ئارەزووەکانی
بــە پاڵنــەر و هاندەری ســازبوونی شــەڕ
لــە نێــوان مرۆڤــەکان ،هــۆزەکان و
نەتــەوەکان لەقەڵــەم دراون ،بــەاڵم لــە
سەردەمی نوێدا بە هۆکاری ئەوەی کە
چاخــی دەوڵــەت ـ نەتــەوە گەیشــتووەتە
لووتکــە و ئــەم ئۆرگانیزاســیۆنە
بەتەنیــا بووەتــە دابینکــەری تەکووزی
و تەناهیــی ئەندامەکانــی ،ئــەوا
دەوڵەتــەکان ئێســتا بوونەتە دەســتپێکەر
و ڕێکخــەری شــەڕەکان و ئەوانــن کــە
سروشــت و ئاکامی شــەڕی نەتەوەکان
دیــاری دەکــەن .هەربۆیــە پێوەندییــە
نێودەوڵەتییــەکان وەک هێمایــەک بــۆ
قەتیس کردن و ڕەواییدان بە شەڕەکان
و دەستپێڕاگەیشــتن بە ئاشــتی پێناســە
دەکرێت.
بەرباسی مەسەلە:
لەم سۆنگەیەوە باس لە شەڕێک دەکەین
کــە دەوڵەتانی ئێران و عێراق  ٣٦ســاڵ
لەمەوبەر دەستیان پێکرد و بۆ ماوەی ٨
ســاڵ بەردەوام بوو ،کە بەدرێژماوەترین
شــەڕی موتەعارەف لە ســەدەی بیستەم
نــاوزەد کراوە .ئەو شــەڕە ڕۆژ لەدوای
ڕۆژ لێکدانەوەی جیاواز و نهێنیی پشت
پــەردەی زۆرتــر دەدرکێنێــت و دووری
گرتن لە ڕوودانی ،سروشــتی دەنوێنێت.
باســکردن لــە الیەنەکانــی ئــەو شــەڕە
بەتایبەتــی هــۆکار و دەرنجامەکانــی
بــۆ هاوواڵتییانــی ئێرانــی هــەروا
ئاســان نییــە و گیــرۆدەی کۆمەڵێــک
تەنگوچەڵەمــەی سیاســی و تەنانــەت
ئەخالقــی دەبێتەوە کە خەوشــدارکردنی
هەســت و نەســتی هــەزاران کــەس کــە
بــێ لێکدانــەوە ،بوونــە ســووتەمەنیی
ئــەو شــەڕە .مەجیــد محەممــەدی لــە
کۆمەڵناســە بەناوبانگەکانــی ئێــران،
هێمــا بۆ جیاوازیدانان لــە نێوان ڕەخنە
لــە سیاســەتی شــەڕ و توندوتیــژی،
هەروەهــا فیــداکاری و لەخۆبردوویــی
کەســانێک دەگرێــت بەبــێ گوێدانــە
فاکتــەرە سیاســییەکان و تەنیــا وەک
پاراســتنی خاكی واڵت کوژران ،باسی
دەکات .ناوبــراو وەک دژکردەوەیــەک
بــۆ پاســاوەکانی ســپای پاســداران کــە
«تمامیــت ارضــی» کردووەتــە بیانــوو
بۆ دەستپێک و بەردەوامیی شەڕ ،باس
لەوە دەکا کە النیکم لە دوای شــەڕی
دووەمــی جیهانییــەوە هیــچ واڵتێــک
بەهۆی شــەڕەوە سنووری خاکی خۆی
لەدەســت نــەداوە و دۆڕاوی ســەرەکیش
هــەر خەڵکــی ئــەم دوو واڵتــە بــوون و
ئــەوەی ڕوونــە کە شــانازیی ڕاگیرانی
شەڕ بە هیچکام لە الیەنەکان نەبڕاوە.
بەرجەوەنی شەڕ:
تاکــوو ئەوکاتــەی کــە هاشــمی
ڕەفســەنجانی لــە دامەزرێنــەران و
بەڕێوەبەرانــی شــەڕی ئێــران ـ عێــراق
بیرەوەرییەکانــی خــۆی بــاو نەکردەوە،
نهێنیــی شــەڕ و ئامانجــی ڕێبەرانــی
ڕژێم لە بەردەوامیی شــەڕ و برەودان بە
دروشــمی «جنگ جنگ تا پیروزی»
تەنیــا لەالی کەســە نیزامییــەکان بوو،
بەاڵم لە سااڵنی دوای شەڕ مقۆمقۆی
هەڵەکانــی شــەڕ و لەخــۆڕا درێژەدانی
شــەڕ دەبیســتران .ســەرەتاکانی ســاڵی
١٣٦٣ی هەتاوی ،هەتا ڕادەیەک ئێران
توانیبووی ئەرتەشی عێراق لەناو خاکی
خــۆی وەدەربنێــت ،بــەاڵم لــەو کاتەدا و
بــە بەهێزبوونــی فەرماندەرانــی ســپای
پاســداران ،مەرامی سیاسیی چەسپاندن

و سەقامگیر کردنی دۆخەکە ،پاڵی بە
دەسەاڵتبەدەســتانی ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێرانــەوە نــا ،کــە دەبێ شــەڕ ببرێتە نێو
خاکــی عێــراق ،و ڕێــگای قــودس لــە
کەربــەالوە تێدەپەڕێــت و ویســتیان ئــەم
پرســە ببێتــە سەرباشــقەی کارەکانیان.
ســاڵەکانی  ٦٣و  ٦٤بــۆ هــەردووالی
شــەڕ وەک یەک وابوو ،نە پێشــڕەوی
و نــە پاشەکشــە ،بــەاڵم لە نێوەڕاســتی
زســتانی ٦٤دا ،ئێــران بــۆ یەکەمجــار
شــارێکی عێراقی(فــاو) داگیــر کرد و
عێراقیش لە تۆڵەدا شاری کوردنشینی
مێهرانی لە بەهاری ساڵی ٦٥دا داگیر
کــرد .هــەر لــە زســتانی ســاڵی ٦٥دا
فەرماندەرانــی ســپای پاســداران کــە
خومەینیان لە دۆخی شــەڕەکە خەراپ
تێگەیاندبــوو ،هێرشــی کەربەالی  ٤بۆ
ســەر هێزەکانــی عێــراق لــە دەوروبەری
شاری بەسرە ،شکستی گەورەی سپای
پاســدارانی لێکەوتەوە کە بەپێی ئامارە
فەرمییەکان  ٨هەزار ســەرباز کوژران.
ســەرانی ڕێژیمی ئیســامیی ئێران کە
تــا زســتانی ســاڵی  ٦٦هیــچ چەشــنە
بەرەوپێشــچوونێکیان لــە بەرەی شــەڕی
پارێزگای خووزستان وەدەست نەهێنابوو،
بەرەی قورســی شــەڕیان گواســتەوە بۆ
خاکــی کوردســتان ،بــەو هیوایــەی
کــە بتوانــن النیکــەم لــەم ناوچەیــە
دەستکەوتێک نیشان بدەن ،بەاڵم نەک
ســەرکەوتوو نەبــوون ،بەڵکــوو تەنیــا
شارێکی عێراقیش (فاو) کە داگیریان
کردبوو ،لەدەستیان دایەوە و شەپۆلێکی
دیکــەی بۆردومانــی مووشــەکیی
شارەکانی ئێران و بەتایبەتی کوردستان
لەالیــەن عێراقــەوە دەســتی پێ کــردەوە
و بــە هــەزاران کەســی مەدەنــی بوونــە
قوربانی و میلیاردها تمەن خەسارەت لە
سامانی واڵت درا.
پێکهاتنــی دۆخێکــی وەهــا لــە
بەرەکانی شــەڕ و ناڕەزایەتیی گشــتی
و سەرلێشــێواویی فەرماندەرانی ســپای
پاســداران دواجــار لــە کۆتاییەکانــی
پووشــپەڕی  ،١٣٦٧خومەینــی بــە
قەبووڵکردنــی بڕیارنامــەی ٥٩٨ی
نەتــەوە یەکگرتــووەکان ،جامی ژەهری
هەڵقۆڕاند ،دۆخێک کە ڕێژیمی سەدام
لە ماوەی مانگێکدا و تا  ٢٩گەالوێژی
 ٦٧هەموو ناوچەکانی خۆی گرتەوە و
تەنانەت شــاری ئەهــوازی گەمارۆدا و
بااڵنســی دیلەکانیش بەتــەواوی بەالی
عێراقدا شکایەوە.
لێڕوانینێکی کۆمەڵناسانە:
کۆمەڵناســەکان ئەگەر لەســەر هۆکار
و دەرنجامــی شــەڕ ناکۆکییــان هەبێ،

ئــەوا لەســەر ئــەو بنەواشــە کە «شــەڕ
دیاردەیەکــی سروشــتیە» ،کۆکــن.
دەرنجامەکانــی شــەڕیش ئەوانــی
(کۆمەڵناســەکان) دابەشی دوو بەرەی
گەشــبینەکان کــە هەوڵ بــۆ ئاڵوگۆڕ
لــە پێکهاتــەی کۆمەڵــگا دەدەن و
ڕەشــبینەکان کە بە شــتێکی ئەزەلی و
ئەبەدی(مارکسیســتەکان) لەقەڵەمــی
دەدەن و ئابــووری بــە چەقــی ئــەو
ملمالنێیە دەزانن ،دابەش دەبن.
ســەبارەت بــە لێکدانــەوەی شــەڕی
نێــوان ئێــران و عێــراق ،زۆر ڕوانگــەی
کۆمەڵناسانە ئەو شەڕەیان خەسارناسی
کردووە کە تیۆریی تالکۆت پارســۆنز،
کارکردگەرایــی
کۆمەڵناســی
پێکها تە یــی ( S t r u c t u r a l
 )functionalismبــە یەکێــک
لــەو بۆچوونانــە هەژمــار دەکرێــت کــە
توانیویەتــی بانــدۆری لەســەر کۆمــەڵ
و الیەنەکانــی ئــەو شــەڕە ڕاڤــە بــکات
و جێــگای خــۆی لەنێو کۆمەڵناســیی
شەڕدا بکاتەوە.
هەمــوو
پارســۆنز،
بەبــاوەڕی
کۆمەڵگایەک لە چوار وردە سیســتەم
()Social Sub Systemـی
زیســتی ،کەســایەتی ،کۆمەاڵیەتــی و
فەرهەنگی پێکهاتووە کە هەرکام لەمانە
بــۆ خۆیــان ئــەرک()Function
ـــی جیاوازیــان دەستنیشــان کــردووە.
بــۆ نموونــە پەیــکاڵ و یەکانگیــری
( )adaptationئەرکی سەرەکیی
وردە سیستمی زیستییە کە دامەزراوەی
( )Institutionئابووری لە ڕێگای
کار و بەرهەمهێنانــەوە جێبەجــێ
دەکات .بــەو واتایــە کــە کۆمەڵگە لە
ڕێــگای کارەوە خــۆی پێوەند دەدات بە
شــوێن و دەوروبــەری .وردە سیســتمی
کەســایەتی کە لە کۆمەڵێک ئاراستە
و هەڵســوکەوتی تاکدا کــۆ کراوەتەوە،
ئەرکی گەیشتن بە ئامانجەکانی هەیە
و بیاڤــی سیاســەت بە ئۆرگانی دیاری
کــردن و دەســتبەرکردنی ســەرچاوەکان
(مادی و مرۆیی)ـی ئەم ئەرکە هەژمار
دەبێت .پارســۆنز بۆ وردە سیستمەکانی
کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگیــش ئامــاژە
بــۆ یەکپارچەیــی ()Integration
و پاراســتنی باشــقە(Pattern
 )Maintenanceدەکات کــە
چاودێــری کــردن و کۆنتڕۆڵــی ئــەو
یەکپارچەییــە لــە ڕێــگای یاســادان و
دەزگای دادوەرییــەوە دابیــن دەبێــت و
دواجــار ئــەو بایەخانەی کــە کۆمەڵگە
بــۆ کار و کــردەوە پــاڵ پێــوە دەنێــت،
ئامــادە دەکات .ئــەم وردە سیســتمانە

کــە بــە ڕیــز باندۆریــان لەســەر یــەک
هەیــە ،وزە و زانیاری پێکەوە پێوەندییان
دەدات و کەموکووڕییەکانــی یەکتری
بــە دانــی وزە و زانیــاری (وەرگرتنــی
دووالیەنــە) چارەســەر دەکــەن .ئــەم
دانوســتانەی وزە و زانیــاری لــە
تیۆریی پارســۆنز ،وەرگیراوی زانســتی
ســیبرنتیک ()Cybernetics
لــە پێوەندی(ارتباطــات) دایــە کــە لــە
ڕێــگای نۆربێــرت واینێــر هاتووەتــە ناو
زانســتە کۆمەاڵیەتــی و سیاســەت و
پێوەندییە مرۆیی و ماشینییەکانەوە.
ســەبارەت بــە دۆخــی ئابووریــی ئێــران
لــە کاتی شــەڕ ،کــەس ناتوانێ حاشــا
لــە بێســەروبەرەیی و شــپرزەیی ئــەم
ئۆرگانیزاســیۆنە گرینگە بکات و چاو
لــە وێرانیــی ئــەو دەورەیــە بقووچێنــێ.
نــەوت کــە هەمــوو کاتێ ســەرچاوەی
هــەرە ســەرەکیی داهاتــی ئێــران بــووە،
لــەو  ٨ســاڵەدا بــە ڕێژەیەکــی بەرچــاو
دابەزینی بە خۆیەوە بینی و هەڵکشانی
تێچووی شــەڕ و بەرزبوونەوەی ئاماری
بێــکاران و هەاڵوســان بــە تەواوەتــی
هەموو ژیانی کۆمەاڵیەتی و سیاسیی
خەڵــک و دەوڵەتــی خســتبووە ژێــر
بانــدۆری خــۆی و ڕاســتەوخۆ کاری
کردە ســەر وردە سیســتمی کەسایەتی.
ئەم بەشەش کە سیاسەت بە کۆڵەکەی
دادەنرێت و ئامانجەکان بە سەرنجدان لە
پێویســتی و ئەگــەرەکان دەستنیشــان و
دیاری دەکات ،کاتێ دەبینێ سەرمایە
(مادی و مرۆیی) و کار و دەرفەتەکان
بەهۆی قەیرانی ئابووری کە بە سەدان
میلیــارد دۆالرەوە تووشــی داڕمــان
بــووە ،گەاڵڵــە و پالنەکانی بەرەوڕووی
تەنگوچەڵەمە و قەیران دەبنەوە .لە هێما
ئاشــکرا و بەردەســتەکانی ئــەم دۆخــە،
شکســتی بەرنامەی یەکەمی گەشەی
ئابــووری ـ کۆمەاڵیەتــی ()١٣٦٢
ـــیە کــە هیچــکام لــە ئامانجەکانــی
وەک بەســتراوەیی بــە فرۆشــی نەوت،
زیاترکردنــی هەنــاردەی غەیــرە نەوتی،
بــرەودان بــە کشــتوکاڵ ،بەرزکردنەوەی
ســەرمایەی دەرەکــی لــە واڵت و
کۆنتڕۆڵــی هەاڵوســانی وەدی نەهێنا.
لە وردە سیســتمی کۆمەاڵیەتی و پاش
گۆڕانــی وردە سیســتمەکانی زیســتی
و کەســایەتی ،بەرەبــەرە ســەرەتاکانی
گــۆڕان لــەم بەشــەش وەدەرکەوتــن.
ئــەم وردە سیســتمە بــە ســەرنجدان بــە
تیۆریی پارســۆنز ،ڕۆڵــی هاوئاهەنگی
و تۆکمەکردنــی کۆمەڵگــە لەڕێــی
یاســا و یاســامەندی لــە دۆخــەکان
دەگێڕێــت و یەکپارچەیــی کۆمەڵگــە

دەســتبەر دەکات ٥ .ســاڵی کۆتایــی
شــەڕ لــە ناوەندەکانــی یاســا و بڕیــار
(وەک پەرلەمان ،دادگە و شــووراکان)
زۆرترین دەق و ڕێنوێنیی بۆ ساماندانی
دۆخی خەڵک و پێشــگرتن لە پشێویی
کۆمەاڵیەتی دەرچوون .لەم سەردەمەدا
بــوو کــە زاراوەی تیــرۆڕی ئابــووری
هاتــە نــاو ئەدەبیاتــی ســەرانی ڕێژیمی
ئیســامیی ئێرانــەوە و هۆشــدارییان بەو
کەسانە دەدا کە دۆخی ئابووری ڕەچاو
ناکــەن و خــۆ لە باج و خــەراج دەبوێرن.
بێ سەرەوبەرەیی کۆمەڵگە لە  ٣ساڵی
کۆتایی شەڕ گەیشتە چڵەپۆپە و ئێران
لە لێواری هەڵوەشــانەوەی کۆمەاڵیەتی
و دەروونیــدا جێــی گــرت .دواجــار
دۆخــی شــەڕ و هەلومەرجی کۆمەڵگە
باندۆریــان لەســەر وردە سیســتمی
فەرهەنگی دانا کە ڕاســتەوخۆ لەگەڵ
ســێ وردە سیســتمەکەی دیکــە لــە
پێوەنــدی دایــە .شــەڕ کــە لە ســەرەتاوە
بــە لەبەرکرانی درووشــمگەلی دەوڵەتی
وەک «دفــاع از کشــور»( ،بەرگــری
لــە واڵت) «جنــگ نعمت الهیســت»
(شــەڕ بەرەکەتی خوایــە) و «راه قدس
از کربال میگذرد» ڕێگەی ڕزگاریی
قــودس بە کەربــەالدا تێدەپەڕیت) و ...
لــە ناوەڕۆکــی ڕاســتەقینەی خــۆی
داماڵڕابوو ،چەشــنێک مۆبیلیزەکردنی
گشــتی و بەتایبەتــی لــە شــارە
ناوەندییەکانــی ئێــران بــەدوای خۆیــدا
هێنــا ،بــەاڵم دواتــر کــە وزە و زانیاریی
شــەڕ لــە وردە سیســتمی زیســتی
گەیشــتە وردە سیســتمی فەرهەنگــی،
ئیتــر وەک بیــردۆزی پارســۆنز باســی
دەکات ،ئەنگیــزە و مەرامەکانــی
خەڵکــی لەژێــر خەســار و زەختەکانــی
شــەڕ کــە ڕۆژ لــەدوای ڕۆژ دژوارتــر
و تاقەتپڕووکێنتــر دەبــوون ،ئاڵوگــۆڕی
بەســەردا هــات و بایەخەکانــی وەک
بەرگــری ،لەخۆبردوویــی ،قەناعــەت و
هیوا بە داهاتوو کاڵ و کاڵتر دەبوونەوە
کە ئەمــەش هاوپێوەندیی کۆمەاڵیەتی
و تۆکمەیــی کۆمەڵگــەی بــە تۆنــدی
خســتە ژێر مەترســیی جیددییــەوە .هەر
لــە  ٤ســاڵی کۆتاییەکانــی شــەڕ بــوو
کــە شــەپۆلی کۆچــی گۆندنشــینانی
سەرســنوور بــە شــارەکان ،ناردنــی
زۆرەملێــی الوەکان بــۆ بەرەکانــی
شەڕ(ڕەشــبگیری) و چۆڵبوونــی
پادگانەکان و ئیختالفی نیزامیی ســپا
و ئەرتەش پەرەی سەند و خومەینیش بە
پێچەوانەی حەز و مەیلە دەروونییەکانی
جامی ژەهری نووشی.
ئەنجام:

یەکێــک لە تێمەکانی شــەڕی ئێران و
عراق ،سیاسەتی ناردنی شۆڕش لەالیەن
ڕێبەرانی تازە بە دەســەاڵت گەیشتووی
کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــەوە بــوو،
کــە وەک پاڵنەڕێــک بۆ هەڵگیرســان
و بەردەوامیــی شــەڕی  ٨ســاڵە چاوی
لێدەکرێــت .خومەینــی لــە چەندیــن
پەیامــدا پێــش و پاش شــەڕ ،ڕاســتەخۆ
باســی عێــراق و ســەدام حوســەینی
کردبــوو کــە پاڵــی بــە کافرانــەوە داوە
تاکــوو وەالنانــی یەکجارەکی ســەدام و
تۆڵــەی مەزڵوومییەتــی ئیمــام حوســێن
لــە کەربــەال ،شــەڕ تەکلیفــی شــەرع و
خواییــەوە و تــا ســەر درێــژەی دەبێــت.
ئــەم ڕوانینە بۆ شــەڕ کە لــە ئەدەبیاتی
ئێســتادا بە «آخرزمانی» ناسراوە ،هەر
ئەم بۆچوونەیە کە شــەڕی بۆ ئاشــتی
ناوێت بەڵکوو شەڕ بۆ شەڕی دەوێت.
ئێران و ژمارەی خەساری شەڕ
ــ ڕۆژەکانی شەڕ ٢٨٨٨ /ڕۆژ
ــ کۆژراوان ٢٣٤٠٠٠ /کەس
ــ برینداران ٦٧٢٠٠٠ /کەس
ــ دیلەکان ٤٢٠٠٠ /کەس
ــ بێسەروشوێنەکان ٥٥٠٠ /کەس
ــــ لــە نێــوان ڕێبەندانــی  ٥٧تاکــوو
ڕەزبەری  ،٦١النی کەم  ١٠فەرماندەی
پایەبەرزی ئەرتەش یان تیرۆر کران یان
ئێعدام یان بە ڕووداو مردن.
ــــ خەســاری مــاددی /زیاتــر لــە یەک
ترێلیۆن دۆالر( بەراوردی ئێران)
ــــ خەســاری مــاددی /کەمتــر لە ســەد
میلیــارد دۆالر(بــەراوردی کۆتایــی
نەتەوە یەکگرتووەکان)
ــــ نزیــک بــە  ٩٠٠هــەزار یەکــەی
نیشتەجێبوون لە شار و گۆندەکان وێران
بوون.
ــــ زیاتــر لــە  %٤١تێچــووی بوودجە بۆ
کاروبــاری نیزامی و ئەمنیەتی تەرخان
کرا.
ــــ لــە ســەرەتاکانی شــەڕدا ،زیاتــر لــە
 ١٣٥٠٠کیلۆمیتــری چوارگۆشــە لــە
خاکــی ئێــران کەوتە دەســت ئەرتەشــی
عراق.
ــــ تەنیــا ســووریە و لیبــی لە نێــوان ٥٥
واڵتی ئیســامی و عەرەبی پاڵپشتییان
لە ئێران کرد.
ــــ ئەرتەشــی ئێــران لــە پێــش شــەڕدا لە
الیــەن پیشەســازیی ئامریــکا ،ئاڵمانــی
ڕۆژئــاوا و بریتانیــاوە پۆشــتە وپــەرداخ
کرا و لەکاتی شەڕیش کەوتە ئەستۆی
واڵتانــی ڕۆژئــاوای ئورووپــا ،کــۆرەی
باشوور و تایوان.
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گرینگیی زانکۆ
لە ڕاسان و ڕۆڵی
زانستگەکانی
کرماشان لەم
چوارچێوەیەدا
و :نارین

ن :ئاسۆ ساڵح
فەلســەفەی ڕاســان یــا هەســتانەوە -
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
لــەو قۆناغــە نوێیــەی خەباتــی خۆی
وەکوو «ڕاسان» ناو دەبات  -گرێدانی
خەباتی شــار و شــاخە .خەباتی شــار
لەخۆگری هەرچەشنە خەباتێکە جگە
لــە خەباتــی چەکــداری ،کــە زۆرتــر
وەکــوو خەباتــی مەدەنــی نــاوی لــێ
دەبردرێــت و چاالکــی لــە ڕێکخــراوە
مەدەنییەکانــدا لەخۆدەگرێــت .بــەم
پێیەش ،ڕاسان کەمپەینێکە بۆ خەبات
لە هەموو ڕەهەندە جۆراوجۆرەکانەوە.
ڕاســان ،تەنــووری خەباتــی لــە
کوردســتانی خۆرهەاڵت گەرموگوڕتر
کردووەتــەوە .یەکێــک لە گرینگترین
دەســتکەوتەکانی ڕاســان بــۆ
نەتەوەکەمــان لــە خۆرهەاڵتــی
کوردســتان ،وەرگرتنــەوەی متمانــە
بەخۆبــوون و هیــوا و هومێــدی

لەدەستچوو بوو.
خەڵک کە لەژێر گوشارە پڕووکێنەرە
ئابــووری و سیاســی (ئەمنیەتــی)
ـــەکاندان ،متمانەیــان بەخــۆ و
هیوایانیان لەبۆ گۆڕانکاری لەدەســت
دابوو .متمانەبەخۆبوون و هیوا بەردی
بناغەی هەمــوو گۆڕانکارییەک لە
بچووکتریــن گۆڕانکارییــەوە تاوەکوو
گەورەترین گۆڕانکارین.
لــە
دووبــارە
ڕێکخســتنەوەی
دەســتکەوتە بەرچــاو و ڕوونەکانــی
ئــەم گۆڕانکارییەیــە کــە شــێوەکانی
دەتوانیــن لــە زانکۆ و زانســتگەکاندا
ببینین.
فەلســەفەی ڕاســان تەنیــا چــەک و
دەســتپێکردنەوەی خەباتی چەکداری
نییــە ،بەڵکــوو دەســتپێکردنەوەی
خەباتێکــە کــە چەند ســاڵێکە هەم لە
شــاخەکانی کوردســتان بێدەنگ بووە

و هەمیش لە شارەکاندا کپ بووە.
بەوتــەی ســکرتێری گشــتیی حیزبی
دێموکرات ،لەم فەلسەفەیەدا ئەوانەی
کــە تەنانــەت باوەڕیــان بــە خەباتــی
چەکداری نییە و لەگەڵ ئەو شــێوازە
خەباتەدا هاوڕا نین ،جێگایان دەبێتەوە.
بــەم پێیــە ،ڕاســان چوارچێوەیەکــی
بەســتراو وەکوو ئایدیۆلۆژییە باوەکان
نییە کە خەبات بەرتەســک بکاتەوە.
ئــەم تایبەتمەندییــەی ڕاســان دەبێتــە
هــۆی ئــەوە کــە بتوانــرێ گــرێ
بدرێتە هەرچەشــنە خەباتێک لەدژی
چەوســانەوە و نابەرابــەری و هەروەهــا
خەبــات لەبەرانبــەر حکوومەتێک کە
حاشــا لــە ناســنامە دەکات و لەگــەڵ
ئەو خەباتانەشدا هاوئاهەنگ بێت.
یەکێــک لــە بناغــە ســەرەکییەکانی
ڕاســان لــە خەباتی شــاردا ،چاالکییە
خوێندکارییــەکان یــان هەمــان
بزووتنەوەی خوێندکارییە.
خوێنــدکار کــە لــە بنچینــەی
تاکەکەســیدا پرســیارکەرە ،بــە
چوونــە زانکــۆ و بەســتێنی پێوەنــدی
لەگــەڵ ســەدان خوێنــدکاری دیکــە،
بیروبۆچوونەکانــی ئامانجدارتــر دەبن
و بەشــێوەیەکی بەرچاوتــر و ڕوونتــر
لەبــارەی کۆمەڵــە چەمکگەلێــک
وەکــوو ئــازادی ،شــوناس و بەرابەری
بەدواداچوون دەکات و پرسیاری نوێ
دێنێتە ئاراوە.
ئــەم بەدواداچوون و گەڕانە هەنگاوی
یەکــەم بۆ ســازماندان و ڕێکخســتنی
خوێندکارانە لە چوارچێوەی ئەنجومەن
و باڵڤۆکە خوێندکارییەکان و ئەمەش
بزووتنەوەیەکــی بەهێزی خوێندکاری
پێــک دەهێنێــت کە لــە دیرۆک و لە
بزووتنــەوە جیاجیاکانــدا پێگەیەکــی
تایبەت و کاریگەری بووە.
بزووتنــەوەی خوێندکاریــی کــوردی
لــە ئێران ،بەش یان ژێرشــاخەیەک لە

بزووتنەوەی خوێندکاریی سەرتاسەری
لــە ئێرانــدا نییــە .مێــژوو ،ئەنــدام و
داواکارییەکانــی ئــەم بزووتنەوەیــە
بەگشــتی جیــاواز لــە بزووتنــەوەی
خوێندکاریی سەرتاسەرین.
بزووتنــەوەی خوێندکاریــی کــوردی
خۆی لە چوارچێوەی بزووتنەوەیەکی
نەتەوەیــی یــا شوناســی (کــوردی)
پێناســە دەکات .هــەر بۆیــەش
داواکارییەکانــی ئــەم بزووتنەوەیــە
لەگــەڵ بزووتنــەوەی کــوردی
هاوتەریبن.
هەبوونــی دەیــان ڕێکخــراو ،کــۆڕ،
ئەنجومــەن و گۆڤــار و باڵڤۆکــی
خوێندکاریــی کــوردی لــە زانکــۆ
و زانســتگەکانی ئێــران لــە بیســت
ســاڵی دواییــدا پیشــاندەری ئــەو
ڕاســتییەیە کــە بۆشــایی وەهــا
ڕێکخــراو و دامەزراوەیــەک هەســت
پێکــراوە ،بەســتێنەکانی بزووتنــەوەی
خوێندکاریــی سەرتاســەری وەاڵمــدەر
نەبوونــە و هەر بۆیــەش خوێندکارانی
کــورد لەپێنــاو پڕکردنــەوەی ئــەو
بۆشــاییانە هەنگاویــان هەڵێنــاوە کــە
بەدڵنیاییــەوە لــەو ڕێگایەشــدا نرخیان
داوە.
زانکــۆ ســەرەکییەکانی کرماشــان
(ڕازی و زانســتە پزیشــکییەکان)
گەورەتریــن زانکۆکانی کوردســتانی
خۆرهەاڵتــن .زیاتــر لــە  30هــەزار
خوێندکار لەو دوو زانکۆیە ســەرقاڵی
خوێندنــن .ئــەم زانکۆیانــەدا لەپــاڵ
زانکۆکانــی تاران و تەورێز ،شــوێنی
لەدایکبــوون و هەروەهــا النکــەی
پەرەستاندنی بزووتنەوەی خوێندکاریی
کوردی بوون.
بە چڕتر بوونەوەی گوشارەکان لەسەر
کۆمەڵــگای مەدەنــی ،بزووتنــەوەی
خوێندکارییش کەوتە ژێر گوشارەوە و
بەرەبەرە لە چاالکییەکانی و هەروەها

ئیالم لە زهلکاوی درۆ و فاشیزمدا

زاگرۆس لە ئامێزی تراژدیی
ئاگرکەوتنەوەدا
 ٤٠هێکتار لە دارستان و لەوەڕەگەکانی زاگرۆس لە ناوچەی
«تنگــە قیــر» لە شــاری چارداوڵ ،ســەر بە پارێــزگای ئیالم،
بــە هۆی ئاگرکەوتنــەوە بووە خۆڵەمێش.
بەپێــی هەواڵــی هەواڵدەریــی مێهــر ،ئــەو ئاگرکەوتنــەوە پــاش
چــوار ڕۆژ بــە هەوڵی ڕێکخراوە ژینگەپارێــزی و خەڵکییەکان
و خەڵکــی خۆجێیــی ئــەو ناوچەیە ،کونتڕۆل کرا.
هەتا ئێســتا ئەو ئاگرە  ٤٠هێکتار لە دارســتان و لەوەڕگەکانی
ناوچــەی تنگەی قیری ســووتاندووە.
بــە هــۆی ئاگرکەوتنــەوە بەربــاوکان ،دەیــان هێکتــار لــە
دارســتانەکانی ژینگەی گیانلەبەرە جۆراوجۆرەکان لەناوچوون.
زنجیــرە شــاخەکانی زاگــرۆس کــە شــوێنی ســەرەکیی ڕوینــی
داربەڕووکانــە ،تووشــی ئاگرکەوتنەوەی مرۆیی دەبن.

شەهرام میرزایی
و :ستار ئیبراهیمی
بــە بیانــووی درۆکانــی نوێنــەری
پارێــزگای ئیــام لــە مەجلیســی
شوورای ئیسالمی
لەکارالبردنــی هاوکاتــی ٢٠٠
کرێــکاری ئیالمــی لــە ڕۆژی
جیهانــی کرێکارانــدا ،بێگومــان
یەکێــک لــە ڕاچڵهكێنهرتریــن
هەواڵی کرێکاران لە ئەمساڵدا بووە،
کە بە هۆی فاشیزمی زاڵ بە سەر
ڕاگەیەنەکانی فارســی زمانەوە لە
ژێــر خەروار خــەروار هەواڵی دیکە
و دوور لــە ڕای گشــتی و چــاوی
خەڵک شاردراوهتهوه .پرۆسەیەکی
فاشــیزمی کە بە ڕوونــی دەتوانین
لە کردەوە و دژکردەوەی چاالکانی
مەدەنــی ،کرێکاری و بەناو مافی
مرۆڤــی ئێران له بەرانبەر ئەو جوره
کەرەســته مرۆییانــه ببینیــن٢٠٠ .
کرێکاری دەرکراوی ئیالمی ،تەنیا
بەو تاوانە که کوردن و لە دەرەوەی
بازنــەی پێناســەی مافــی مرۆڤی
چاالکانی ئێرانین ،لە ماوەی چەند
مانگــی ڕابــردوودا لــە پهراوێــزی
هــەواڵ یــان بێدەنگیــی ڕەهــای
چاالکانــی مەدەنی_کرێکاریــی
ئێرانــدا بــوون ،و چاالکانــی مافی
مرۆڤــی ئێرانیــش بــە ســەرنج
نەدانێکــی واتــادار بــە دۆخــی زاڵ
بــە ســەر ژیــان و گوزەرانــی ئــەو
خەڵکە ،سیاسەتە فاشیستییەکانی
ئێرانــی ئیســامییان پهســهند کرد.
پارێــزگای ئیالم وەکوو بێبەشــترین
پاریــزگای کوردســتان لــە مــاوەی
ســەدەی ڕابردوودا ،چ لە سیستمی
پاشــایەتی و چ لــە حکوومەتــی
ئیســامیدا ،بــە هــۆی هەڵکهوتی
ژئۆپۆلتیکییــهوه ،بــەردەوام لــە
ناوەندی بەرنامەکانی فاشیستی_

کارتێکەریی کەم بووەوە.
زۆربــەی چاالکانــی خوێنــدکاری
دەستبەســەر و یــان لــە زانکــۆکان
دەرکران ،دامــەزراوە خوێندکارییەکان
داخــران و باڵڤــۆک و گۆڤــارە
مۆڵەتــی
خوێندکارییــەکان
باڵوکردنەوەیان لێوەرگیرایەوە.
ئــەم دۆخــەش بەشــێوەی تایبــەت
و بەرچــاو داوێنــی بزووتنــەوەی
خوێندکاریــی کــوردی ،بەتایبەتی لە
زانکۆکانی کرماشانی گرتەوە.
چــاوەڕوان دەکرێــت کــە بــە هێنانــە
بەرباســی دووبــارە و شــێلگیرانەتری
داواکارییەکانــی نەتــەوەی کــوردی
زوڵملێکراو و چەسێنراو لە چوارچیوەی
ڕاســان ـــدا ،بزووتنەوەی خوێندکاریی
کوردیــش لــە پێنــاو ئــەم داواکارییــە
ڕەوایانــەدا چاالکتر ببێتەوە .بێگومان
یەکێک لە جەمسەرە سەرەکییەکانی
دەســتپێکردنەوەی ئــەم بزووتنەوەیــە و
چوونە چوارچێــوەی کردارەوە ،وەکوو
پێشتر ،کرماشانـە.
لەالیەکــی دیکــەوە خوێنــدکاران و
چاالکانــی کــورد لــە خۆرهەاڵتــی
کوردســتان وەکــوو بەشــێک لــە
کەســایەتییە بلیمەتەکانــی دواڕۆژ،
بەســتێنی ئەوەیان بۆ دابین دەبێت کە
لەگــەڵ دۆخــی سیاســی ،ئەمنیەتی
و کۆمەاڵیەتیــی کرماشــان و ئیــام
ئاشنا ببن.
ئەم بەشــە لە کوردســتانی خۆرهەاڵت
بەهۆکارگەلێــک کــە باســکردنیان
لــەم بابەتــەدا ناگونجــێ ،لەدۆخێکی
جیاوازدان.
ئاشــنابوون لەگــەڵ ئــەم دۆخــە و
هەوڵدان بۆ البردنی ئەو کەموکۆڕییە
مێژووییانــەی بزووتنەوەی کوردی لە
پێوەنــدی لەگــەڵ ئــەم ناوچانــەدا و
بەکردەوەیــی کردنــی لــە بزاڤی نوێی
ڕاساندا ،یارمەتیدەر دەبێت.

بەاڵم هاوکات ،دۆخی زاڵی هەستیار
بەســەر کرماشــاندا و ڕوانگــەی
چــڕ و قورســی ئەمنیەتــی بەســەر
خوێندکارانــی کــورد لــەم ناوچەیەدا،
کارەکــە زۆرتــر لــە پێــش ســەختتر
دەکاتەوە .بەاڵم ئەوەی کە سەلمێندراوە
ئەوەیــە کــە بزووتنــەوەی خوێندکاری
بــەردەوام و لەهــەر دۆخێکــدا توانایی
مانۆڕدانی خۆی پاراستووە و بەردەوام
لــە هەوڵی دۆزینــەوەی ڕۆچنەیەکدا
بــووە بۆ هەناسەکێشــان و پیشــاندانی
تواناییەکانــی؛ هــەر بــەم هۆیــەش
پێشــگرتن بە بزووتنەوەی خوێندکاری
شتێکی نامومکێنە.
بزووتنــەوەی خوێندکاریــی کوردیــش
لەم یاسایە جیا نییە ،بەاڵم بزووتنەوەی
ناوبــراو بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەو
دۆخەی کە باســمان لێوەکرد بەردەوام
لەو ســااڵنەی دواییدا هەوڵی داوە کە
بە زیندوویی بمێنێتەوە.
دامەزراندنــی گەورەترین دامەزراوەی
خوێندکاریــی کــوردی لــە دیرۆکــی
بزووتنــەوەی خوێندکاریــی کوردیدا
دێموکراتیکــی
(یەکیەتیــی
خوێندکارانــی کــوردی زانکۆکانــی
ئێــران) ،ئاکامــی ئــەم هەواڵنــە
بــوو .لەکاتێکــدا کــە دامــەزراوە
سەرتاســەرییەکانی لــەو چەشــنە
(وەکوو دەفتەری تەحکیمی وەحدەت)
بــە لەپشــتبوونی بوودجەگەلێکــی
چەنــد ملیۆنــی بەرەبــەرە لەبیرکــران،
بزووتنــەوەی خوێندکاریــی کــوردی
بەپشتبەســتن بە توانایی و لێهاتوویی
خوێندکارانــی کــورد ،گەورەتریــن
خوێندکارییەکانیــان
باڵڤۆکــە
بــاو دەکــردەوە و گەورەتریــن
فێستیڤاڵەکانیان بەڕێوەدەبرد.

کرماشان /مندااڵنی کار بە
دووچەرخەسواری پاڵپشتییان لێکرا
مەزهەبیــی حکوومەتەکانــی ئێــران
بــۆ لەناوبــردن و ئاسمیالســیۆنی
دانیشــتوانی بووە .ســەرەڕای ئەوەی
پارێــزگای ئیــام بــە دووهەمیــن
پاڕیــزگای ئێــران لــە بــواری گاز،
و ســێهەمین ســەرچاوی نەوتــی لــە
ئێــران بەئەژمار دێ ،بەاڵم بە وتەی
دوکتور باقر دەروێش_ مامۆســتای
ئابــووری لــە زانکۆکانــی ئێــران_
ئامــاری بێــکاری لــە ســەدا ٤٠ه و
لهگــهڵ نزمتریــن ئاســتی هیــوا بــه
ژیــان بــهرهوڕووه .پارێزگایــەک که
بەو هەموو ســەرچاوە سروشــتیانەوه،
لــە ســەدا ١١ی خەڵکەکەی لە ژێر
چاوەدێریی «کومیتەی ئیمداد»دان
و بــە هــۆی بێهیوایــی بەربــاو
و گشــتگیر ،ڕێــژەی خۆکــوژی
 ١٥قاتــی ئامــاری خۆکوژیــی
پارێزگاکانــی دیكــهی ئیڕانە و ئەو
ڕێژەیــەش لەگــهڵ پارێزگاکانــی
کرماشــان و لوڕســتان لــە پلەکانــی
یەکــەم هەتــا ســێهەمی ئێــران و

ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدایە.
بــەاڵم لــەم نێوانــەدا ســەرەڕای
فاشیســتیانهی
بێدەنگیــی
چاالکانی مەدەنیی ئێران ،لە ماوەی
چەنــد ڕۆژی ڕابردوودا گوێبیســتی
درۆکانــی جــەالل میرزایــی_
نوێنــەری ئیــام لــە مەجلیس_بــۆ
بەالڕێــدا بردنــی بیــروڕای خەڵــک
و پاســاو هێنانــەوەی سیاســەتەکانی
حکوومەتــی ئیســامی دژی
پارێــزگای ئیالم بووین .میرزایی لە
لێدوانێکــدا کە لە ماڵپەڕی تابناک
لــە ڕێکەوتــی ٧ی پووشــپەڕی
١٣٩٥ی هەتــاوی باڵوكرایــهوه،
بانگهشــهی ئــهوه دهكات كــه؛ لــە
بەدواداچوونــە بەردەوامەکانــیدا،
توانیویەتــی  ٢٠٠کرێــکاری
وەدەرنــراوی کورد بگەڕێنێتەوە ســەر
کارەکەیان و خاوەنکارەکەیانی ناچار
بە بەســتنی گرێبەستی نوێ لەگەڵ
کرێــکاران کــردووە .ئــەو لێدوانــەی
ناوبــراو لــە کاتێکدایــە کــە بەپێــی

هەواڵــی گەیشــتوو بــە ڕۆژنامــەی
کوردســتان و لێدوانەکانی هێندێک
لــە کرێکارانی دەرکــراو ،گوتهكانی
نوێنــەری پارێــزگای ئیــام بێجگــە
لــە درۆی بێئهمالوئــەوال ،شــتێکی
دیکــە نەبــووە و هەتــا ئێســتا هیــچ
هەوڵێک بۆ بەدەســت هێنانی مافی
ئەو کرێکارانە لە گۆڕێدا نییە.
درۆکردن و باڵوکردنەوەی فریودان و
ساختەکاری لە بنەما نەگۆڕەکانی
حکوومەتــی ئیســامیی ئێــران بووە
و هەیــە ،بنهمایــهك کــه نوێنەرانــی
مەجلیسی ئێرانی ئیسالمی بەباشی
لە پڕوپاگاندهی هەڵبژاردنی خۆیاندا
لەپێــش چــاوی دەگــرن و بــە درۆ و
ساختەکاری هەوڵی بەدەست هێنانی
پلە و پێگهی خۆیاندان .نوێنەرانێک
کــه نەتەنیــا نوێنــەری خەڵــک
نیــن ،بەڵکــوو دەســتپەروەردەی
حکومەتێکــی جینایەتــکار لــە
ناوچــە جیاجیاکانــی زاگــرۆس و
کوردستاندان.

ژن و مێردێکی کورد بە دووچەرخە مەودای  ١٣٧کیلۆمیتریی
ســنە بۆ کرماشــانیان بڕی و پاڵپشــتی خۆیان لە مندااڵنی کار
دەربڕی.
بەپێــی هەواڵــی هەواڵدەریــی کوردپــا ،لەپێنــاو «گۆڕانــی
ڕوانگەی بەرپرســانی حکوومەتی بۆ مندااڵنی سەرشەقام» دوو
دووچەرخەســوار مەودای نێوان شــارەکانی ســنە بۆ کرماشــانیان
پێداڵ لێدا.
ئــەو ژن و پیــاوە ســنەییە کــە تــازە ژیانــی نوێــی هاوبەشــیان
دەســتپێکردووە ،خوازیــاری «الچوونی ڕوانگــەی بەبەزەییانە بۆ
مندااڵنی کار»ن.
دونیــا و ئارویــن کەریمــی لــە وتووێژێــک لەگــەڵ هەواڵدەریــی
«ایســنا»دا ،وێــڕای ئامــاژە کردن بۆ دۆخی نالەبار و ســەختی
مندااڵنــی کار لــە کوردســتانی ئێــران ،ســەبارەت بــە خوێنــدن و
داهــات و خەســارە کۆمەاڵیەتییەکانــی ئەو مندااڵنە هوشــداریان
دا.
ســەفەری یــەک ڕۆژەی ئــەو دوو چاالکــە مەدەنیــە کــوردە بۆ
کرماشــان لەکاتێکدایــە کــە لە نێوەڕاســتی گەالوێژی ئەوســاڵدا
شــارەوانیی کرماشــان بە هاوکاریی ڕێکخراوی بێهزیســتی و لە
کردەوەیەکی نەشــیاودا ،ســەری مندااڵنی کاریان تاشی بوو.
هەنــدێ لە چاالکانی مەدەنــی لەپاش باڵوبوونەوەی ئەم هەواڵە،
هەڵوێســتیان نیشــان دا و خوازیاری بەدواداچوون بۆ کێشــەکە و
پێشــگرتن لە دووپات بوونەوەی بوون.
بەپێــی ئامــارە نیوەفەرمییــەکان ،نزیــک بــە  ١٥٠٠منداڵــی
سەرشــەقام لە هەردوو پارێزگای کرماشــان و کوردســتان بوونی
هەیە.
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نادیە موراد باڵوێزێکى نیاز پاک لە نەتەوەیەکى نیازپاک
ئەلبورز ڕوئین تەن
هەواڵــى دەستنیشــان کردنــى
نادیــە مــوراد وەک باڵوێــزى نیــاز
پاکیــی نەتــەوە یەکگرتــووەکان لە
ڕێوڕەســمێکى تایبەتــدا ،نیشــانەى
پێشــکەوتنى بزاڤــى گەلەکەمــان
لــە بــوارى دیــاری کــردن و
گەیاندنــى ئــازار و مەینەتییەکانى
گەلەکەمــان بــە دونیایــە ،و
بێگۆمان لــەو ڕێگەیەوە دەتوانین
جیــا لــە پشــتگیریی مرۆیــى،
پشــتگیریی سیاســیش بەدەســت
بێنین .
ئەو دەستنیشــان کردنە سەرەتا بۆ
ئێمەى کورد شــانازییە ،و چوونکە
تراژیدیــاى نادیــە مــوراد وەک
بەشــێک لــە تراژیدیــاى مێــژووى
کــورد ،دەتوانــێ نموونەیەکــى
بچــووک لــە ئازارەکانــى کــورد
بێــت ،هەروەهــا نموونەیەکــى تــرى
ڕەوایــی بزووتنەوەکەمانــە کــە
دەتوانێ بە باشــی ئازارەکانى ئێمە
بە دونیا نیشــان بدات.
ئێمــەى کــورد وەک نەتەوەیەکــى
چەوســاوە ،خــاوەن ئــازارى وەکــوو
ژینوســاید و ئەنفال و کوشــتنى بە
کۆمــەڵ و ڕفانــدن و داگیرکردن،
بــەردەوام بــە دواى ئــەوەوە بوویــن
تاکــوو بتوانیــن دەنگمــان بــە
ڕێکخراوەکانــى جیهــان و هەروەها
ناوەندەکانــى بڕیــار و چاالکیــی
مافــى مــرؤڤ بگەیەنیــن ،تــا
بتوانیــن لەو ڕێگەیەوە پشــتگیریی
سیاســی و مرۆیى بەدەســت بێنین.
هــەر چەنــد کارێکــى وا لــە
دونیــاى ســااڵنى ڕابــردوو زۆر
ئاســان نەبــوو ،چوونکــە لــە
دونیــاى سیاســەتدا بەشــێک
نەبوویــن لــە بەرژەوەندییــەکان و
هــاوکات بەشێکیشــی بــۆ خۆمــان
دەگەڕێتــەوە کــە نەمانتوانیــوە
لــە بــوارى دیپلۆماتیــک و
پەیوەندییەکانمانــدا ســەرکەوتوو
بیــن .هــەر بۆیــەش یەکێــک
بزووتنــەوە
ئەرکەکانــی
لــە
جیاجیاکانــى کــورد ئــەوە بــووە
کــە بتوانــێ ،ئــەو پەیوەنــدی و
پشــتگیرییە دروست بکات.
باڵوێــزىی نیــاز پاکیــی نەتــەوە

یەکگرتــوەکان کــە تــا ئــەو
شــوێنەى پێشــتر بــاو بــووە ،دراوە
بــە کەســایەتییە ناودارەکانــی
بــوارى جیاجیــا ،تاکــوو بتوانــن
لــە ناوبانگــى خۆیــان کەڵــک
وەرگــرن بــۆ پەرەپێدانــی چاالکــى
پشــتیوانى
کۆکردنــەوەى
و
بــۆ چاالکییەکانــى نەتــەوە
یەکگرتووەکان.
ئــەو کەســانەى کــە پێشــتر لــەو
بــوارەدا لــە نەتــەوە یەکگرتــوەکان
چاالک بوون ،وەک ئەکتەرەکانى
بــوارى ســینەما و ناودارەکانــى
تــری بواری هونــەری بوون ،بەاڵم
دەستنیشــان کردنى نادیە موراد لە
بــەر ئــەوە نەبوو کە نادیــە ئەکتەر
یــان کەســایەتییەکى بەناوبانگــە،
بەڵکــوو بــە هــۆى ئــەو ئازارانــەوە
بوو کە چێشــتبووی .ئەوش چەندە
دەبیتــە هۆى ئەوەى کە نادیە زیاتر
لــە چاالکێکــى مافی مــرۆڤ لە
نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا کار
بــکات ،لــە هەمان کاتــدا دەتوانێ
باشــتر لــە هەمــوو کەســێک ئــەو
ئەرکــە پیــرۆزە بەڕێــوە ببــات،
چونکە خۆى لە ناخى ئازارەکانەوە
هاتۆتە دەرەوە.
پێــم وایــە ئــەوەش لــە مێــژووی
کــورددا بە ڕوونــی خۆی دەردەخا
کــە ،ســەڕەڕاى ئــەوە کــە بوارمان
پێنــەدراوە ،بەاڵم هەمیشــە نموونە
بوویــن لــە بەجــێ گەیانــدن و
پاراســتنى نرخــە گەردوونییــەکان،
بــۆ نموونــە ئێمــە گەلێکــى ئــازاد
نەبوویــن ،بــەاڵم بــەردەوام هەوڵمان
داوە کــە ئــازادىی گەالنــى دیکە
بپارێزیــن .ئێمــە بــەردەوام وەکــو
نەتــەوە و شــارۆمەندى پلــە دو و
سێ ســەیر کراوین ،بەاڵم بەردەوام
داواى برایەتــى و یەکســانىی
ئێمــە
کــردووە،
گەالنمــان
قوربانیــی نەبوونــى سیســتمێکى
دێموکراتیــک بوویــن ،بــەاڵم لــە
هەما نکاتــدا قوربانیــی زۆرمــان
داوە لە پێناو دێموکراســیدا.
باڵوێــزى نیــاز پاکــى نادیــە
ئــەو
دەکەوێتــە
مورادیــش
چوارچێوەیــە ،ســەرەڕاى ئەوەى کە
نادیە موراد خۆى بوو بە قوربانیی
نەبوونــى نیاز پاکى و تۆندئاژۆیی
داعش ،بەاڵم ئێســتا وەک باڵوێزى

نیــاز پاکــى هاوکاریــی نەتــەوە
یەکگرتــوەەکان دەکات ،تاکــوو
بتوانێــت ڕۆڵــى هەبێت لە چاالکی
و پشــتیوانى کــردن لــە نەهێشــتنى
توندوتیــژى و تونــد ئاژۆییەکان.

کاریگــەرى لــە ســەر ڕاى گشــتى
هەبێــت ،چوونکــە دەوڵەتــی
نەتەوەیەک کاتێک دروســتبوونى
ئاســانتر دەبێــت کــە ،نەتەوەکــە
لــە ژێــر هەڕەشــەى نەمانــدا بێــت

لــە بەرژەوەندیــى تاکەکەســی،
بەرژەوەنــدى گشــتى لــە بەرچــاو
دەگرێــت ،و ئەگــەر ئــەو ڕەوتــەش
بــەردەوام بێــت ،دەتوانــێ لــە پلــەى
باڵوێــزى نیــاز پاکــى ،زیاتــر بــۆ

ئــەو دەستنیشــان کردنــە لــە
هەما نکاتــدا دەتوانــێ کارى
دیپلۆماســی بــۆ کــورد ئاســانتر
بــکات ،چوونکە ئیتر جیهان کورد
دەناســێ و هــاوکات ئازارەکانــى
دەناســێ و دەبینــێ ،ئــەوش بــۆ
کەیســی ســەربەخۆیی کوردســتان
و بڕیــاردان لــە چارەنووســی خــۆى
دەتوانــێ ببێتــە پاڵنەرێــک کــە

و نادیــە مورادیــش نمونــەى ئــەو
هەڕەشــەیە لەسەر کورد.
لــە لێدوانێکــیدا نادیــە مــوراد
کــە بــاس لــە کاندیــد بوونــى بــۆ
خەاڵتــى نوبێــل دەکات ،ئازادیــى
ئێزدییەکانــى بندەســتى داعــش بــە
گرنگتــر لــە وەرگرتنــى خــەاڵت
دەزانێت ،ئەوەش نیشــان دەدات کە
نادیــە مــوراد لەو پێشــهاتەیە زیاتر

نەتەوەکــەى

ئەگەر نادیە موراد چەند ساڵ بەر لە ئێستا
تەنیا ناوى کچێک بوو لە شنگال ،ئێستا پێناسەى ئازارى
شنگال و نەتەوەى کوردە ،ئێستا پێناسەى مێژووى توندئاژۆى
داگیرکەران بەرانبەر بە نەتەوەى کوردە ،پێناسەى هەموو
ئەو کچانەیە کە بوونەتە قوربانیی کولتوورى هەڵەى ئایین
بەرانبەر بە ڕەگەزى مێ

خزمــەت کردنــى
کەڵک وەربگرێت.
هــەر بۆیــەش ئەگــەر نادیــە موراد
چەنــد ســاڵ بــەر لــە ئێســتا تەنیــا
نــاوى کچێــک بــوو لــە شــنگال،
ئێســتا پێناســەى ئــازارى شــنگال و
نەتــەوەى کــوردە ،ئێســتا پێناســەى
مێــژووى توندئــاژۆى داگیرکــەران
بەرانبــەر بــە نەتــەوەى کــوردە،

پێناســەى هەمــوو ئــەو کچانەیــە
کــە بوونەتــە قوربانیــی کولتوورى
هەڵــەى ئاییــن بەرانبەر بە ڕەگەزى
مــێ ،هەر بۆیەش بۆ ئیمەى کورد
وێــڕاى شــانازى کــردن بــە نادیــە
مــوراد ،دەبــێ هــاوکارىی زیاترى
بکەیــن تــا بتوانێ لــە ئەرکەکانى
خۆیدا سەرکەوتوو بێت ،و هەروەها
لــە بەدەســت هێنانى خەاڵتى نۆبێلى
ئاشــتییشدا ســەرکەوتن بەدەســت
بێنێــت ،بــۆ ئــەوەى شــڕۆڤەى
ئازارەکانــى کــورد بــۆ بیانیــەکان
ئاســانتر بێــت لــە جــاران ،چوونکە
نادیــە مورادیــش یەکێــک لــە
بەڵگەکانە.
ئەگەر نادیە موراد چەند ساڵ بەر
لــە ئێســتا تەنیا نــاوى کچێک بوو
لە شــنگال ،ئێســتا پێناسەى ئازارى
شــنگال و نەتــەوەى کــوردە ،ئێســتا
پێناســەى مێــژووى توندئــاژۆى
داگیرکــەران بەرانبــەر بــە نەتەوەى
کــوردە ،پێناســەى هەمــوو ئــەو
کچانەیــە کــە بوونەتــە قوربانیــی
کولتــوورى هەڵــەى ئاییــن بەرانبەر
بە ڕەگەزى مێ

ئیبراهیم برۆ :سەرژمێرییەکانی پەیەدە هەڵە و ئامارەکانی ناڕاستن
لەسەر داوای وەزارەتی دەرەوەی واڵتی
هۆلەنــد ،ئیبراهیــم بــرۆ ســەرۆکی
ئەنجومەنی نیشتمانیی کوردی سووریە
هــاوڕێ لەگەڵ شــاندێک ،ســەردانی
وەزارەتــی دەرەوەی ئــەو واڵتــەی کرد.
ســەرۆکی ئەنجومەنــی نیشــتمانیی
کوردی ســووریە لەم بــارەوە ڕایگەیاند
کە؛ لەو دانیشتنەدا پرسەکانی تایبەت
بــە ســووریە و بەتایبەتی کوردســتانی
ڕٶژئــاوا ،خرانە بەر باس و ئاڵۆگۆڕی
بیرووڕای لەسەر کرا.
بڕیــارە دوای کۆتایــی هاتنــی
ســەردانەکەیان لــە واڵتــی هوڵەنــد،
ســەرۆکی ئەنجومەنــی نیشــتمانیی

کــوردی ســووریە و شــاندی هاوڕێی،
لەســەر بانگهێشــتی نووســینگەی
ڕاوێــژکاری ئاڵمــان ئانگێــا مێــرکل،
سەردانی واڵتی ئاڵمان بکەن.
ئیبراهیــم بــرۆ ســەبارەت بــە
ســەرژمێرییەکەی کانتۆنــی جزیرێ و
ئامارەکانــی پەیــەدە لەســەر کوردانــی
ڕۆژئــاوا ،ناڕەزایەتــی خــۆی نیشــان
دا و ڕایگەیانــد کــە؛ ئــەو ئامــارەی
کــە پەیــەدە بــاوی کردۆتــەوە هەڵەیە
و ئێســتا بەشــێکی زۆر لــە کوردانــی
ڕۆژئاوا لە دەرەوەن.
ناوبراو لە بەشێکی دیکە لە قسەکانیدا
داوای لێپرســینەوەی لــە پەیەدە کرد و

وتــی ،ئامانجــی پەیــەدە لــە دانی ئەو
ئامارانــە لــەو کاتــەدا ناڕوونــە و دەبێ
لێپرسینەوەی لێ بکرێ.
ئیبراهیــم بــرۆ هەروەها ئاشــکرای کرد
کــە؛ ئــەو ئامــارەی پەیــەدە دەریدەخــا
کــە بەشــی ســەرەکیی دانیشــتوانی
ئــەو هەرێمــە کــورد نین ،و ئــەوەش لە
داهاتــوودا کێشــەمان بــۆ ســاز دەکا،
بۆیە دەبێ لێپرسینەوە لە پەیەدە بکرێت
کــە بــە چ ئامانجێــک ئــەو کارەی
کردووە و هۆکاری چییە کە هاوکات
لەگەڵ شەڕ و کۆچبەربوونی خەڵکی
کــورد لــە ڕۆژئاوا ،ئــەو ئامارەی باڵو
کردۆتەوە.

یەکیەتی ئورووپا ھۆشداری دایە بەشار ئەسەد
یەکیەتــی ئورووپا بــە فەرمی داوای لە
ڕێژیمی بەشار ئەسەد کرد کە کۆتایی
بەھێرشــە ئاســمانییەکانی خۆی بۆ سەر
حەلەب بھێنێت.
دوای ئــەوەی ڕۆژی سێشــەممە
 ٣٠خەرمانــان هێــزە ئاســمانییەکانی
ڕێژیمــی بەشــار ئەســەد هێرشــیان کردە
ســەر کاروانێکی ھاوکاریــی مرۆیی لە
حەلــەب ،یەکیەتــی ئورووپا بــە فەرمی
داوای لــە ڕێژیمــی ئەســەد کــرد کــە
کۆتایی بە ھێرشە ئاسماییەکانی خۆی
بۆ سەر ئەو شوێنانە لە حەلەب بھێنێت
کە تیرۆریستی لێ نیە.

فێدریگا مۆگرینی بەرپرســی کاروباری
سیاســەتی دەرەوەی یەکیەتــی ئورووپــا
و کریســتۆز ســتیلیانیدزی ئەندامــی
کۆمســیۆنی ھاوکاریــی مرۆیــی و
بەڕێوەبردنی قەیران لە یەکیەتی ئورووپا،
لەبارەی ھێرشــە ئاسمانییەکەی ڕێژیمی
بەشــار ئەســەد بــۆ ســەر کاروانێکــی
ھاوکاریــی مرۆیــی لــە حەلــەب،
ڕاگەیەندراوێکی ھاوبەشیان باڵوکردەوە.
ڕاگەیەندراوەکە سەرەڕای ئەوەی ئاماژە
بەوە دەکا کە ئەو ھێرشــەی کە بۆ ســەر
کاروانــی ھاوکاریی مرۆیــی لە حەلەب
ئەنجــام درا جێگــەی قبووڵ کــردن نیە،

هــاوکات پێداگری دەکات کە پێویســتە
ھاوکاریی مرۆیی بە شێوەیەکی پارێزراو
بۆ هەموو شــوێنێک ڕەوانە بکرێت و بە
ھەموو شوێنێک بگات.
لــە بەشــێکی ڕاگەیەندراوەکــەدا هاتووە
کە؛ پێویســتە هەمیشە خەڵکی سڤیل و
ئەو کەســانەی کە کاری گواستنەوەی
ھاوکاری مرۆیی ئەنجام دەدەن ،پارێزراو
بن.
ئــەو دوو بەرپرســە لە یەکیەتــی ئورووپا
ھاوکات سەرەخۆشی خۆیان پێشکەش بە
بنەماڵــە و کەســوکاری قوربانیانی ئەو
ھێرشە کرد.
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محەممەدنەزیف قادری:

حیزبی ئێمه پێداگری لهسهر پێوهندییهك دهكاتهوه ك ه ڕێزی بهرانبهر ،بهرژهوهندیی
هاوبەش و نهتهوهیی و پرنسیپی سهربهخۆیی بڕیاردانی سیاسیی تێدا ڕەچاو بکڕێن
دیمانە :سەلیم زنجیری
ئامادە کردنی :لەیلی حەسەنپوور
بەردەوامــی خەبــات و تێکۆشــانی
حیزبــی دێموکــرات کــە خــۆی لــە
دەســتپێکردنەوەی ئــەو قۆناغــە
نوێیــەی دا دەبینێتــەوە ،دەزگای
پڕۆپاگەنــدەی ڕێژیــم و هاوبیرانی و
هەروەها نەیارانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێرانی بە چڕی هێناوەتە
دەنــگ و ئــەو خەباتــەی بــە پیالنــی
دەرەکــی و گرێــدراوی والتانی ناوچە
وەکــوو ئیســرائیل ،عەرەبســتان،
قەتــەر و ...هتــد نــاو دەبــەن .بــ ه
مهبهســتی باسكردن لهسهر ئهم مژاره
و پرنســیپ و بنەمــا پێوهندییەکانی
ئــەم حیزبــە ،وتۆوێژێکمــان لە گەڵ
كاك محهمهدنهزیف قادری ،ئهندامی
دهفتهری سیاســیی حیزبی دێموكراتی
كوردســتانی ئێــران پێكهێنــاوه كــ ه
سەرنجتانی بۆ ڕادەکێشین:
پ :ئەگــەر بکرێــت پێناســەیەک لــە
پێوەندییەکانی حیزبــی دێموکراتمان
بــۆ بکەیــت کە لە ســەر چ ئەســاس،
پرنسیپ و بنەمایەک بونیات نراون؟
ئــهوهی دهگهڕێتــهوه ســهر پرنســیپ
یــا بنهمــای پێوهندییهكانــی حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران لهگــهڵ
حیــزب و الیهنــ ه سیاســییهكان و واڵتان،
بهگشــتی دهگهڕێتــهوه ســهر كۆمهڵێــك
بیرۆكــ ه یــان بنهمــای سیاســی كــ ه
لــ ه خهباتــی حیزبــی دێموكــرات و
بزووتنــهوهی ڕزگاریخوازیــدا ڕهنگــی
داوهتــهوه .یهكــهم شــت كــ ه بــۆ ئێمــ ه لە
دامهزراندنــی پێوهنــدی یــا پرنســیپی
پێوهندیدا گرینگە ،دهبێ ل ه دوو خاڵی
بنهڕهتیــدا ڕهنــگ بداتــهوه .بنهمــای
ســهرهكی دهبــێ لهســهر پرســی ڕێــزی
بەرانبــەر و دووالیهنــ ه بــێ و جهوههری
ئهو پێوهندییهش لهســهر بڕوا بهخۆبوونی
سیاســی و ســهربهخۆیی سیاســیی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران
و پاراســتنی بهرژهوهندیی ه گشتییهكانی
بزووتنــهوهی ڕزگاریخوازیــی كــورد لــ ه
ڕۆژههاڵتی كوردستان بێ.
هــهر لــه ســهردهمی كۆمــاری
كوردســتانهوه تــا ئێســتا ،حیزبــی ئێمــ ه
بــ ه ســهروهری و شــانازییهكی تــهواوهوه
ی ئــهو بنهمــا سیاســی و
توانیویهتــ 
فكرییانــهی كــ ه ســهرچاوهگرتووه لــ ه
پاراســتنی بهرژهوهندییهكانــی نهتــهوهی
كــورد ،پرۆســهی دێموكراســی لــ ه ئێران
و ههروههــا لهبهرچاوگرتنــی یاســا و
ڕێســاكانی ســتاندارد لــ ه چوارچێــوهی
پێوهندییهكانــدان بهڕێــوهی ببــات .بۆیــ ه
حیزبی ئێم ه پێداگری لهسهر پێوهندییهك
دهكاتــهوه كــ ه ڕێزی بهرانبــهری لهگهڵ
بــێ ،بهرژهوهندیــی نهتــهوهی كــوردی
لهپشــت بــێ و پرنســیپی ســهربهخۆیی
بڕیاردانــی سیاســیی بــهدواوه بــێ .لهو
پێوهندییهدا ب ه مهسئولیهتهوه دهتوانم بڵێم
كــ ه حیزبــی دێموكــرات توانیویەتی ئهو
سیاســهت ه پەیــڕهو بــكات و مێژوویهكی
درهوشــاوهی لــهو پێوهندییــهدا ههیــ ه و
بــۆ ئەمــەش نموونــه ی زۆرمــان لەبــەر
دەستدایه.
پ :ئایــا پێویســت بە شــاردنەوە یان
ههڵوێســتێكی بهرگریكارانــ ه لــه
بەرانبــەر ئهو پڕوپاگاندانهدا دەکات
كــ ه پێوهندییهكی لهم چهشــنهتان لە
گەڵیان ههی ه یا نییه؟
و :ههمــووكات ئهســڵ لهســهر ئهوهیــ ه
كــ ه خهباتــی حیزبــی دێموكراتــی
كوردستانی ئێران ،خهباتێكی پشبهستوو
بــ ه ئیــرادهی كۆمهاڵنــی خهڵكــی
كوردســتان و ســهرچاوهگرتوو ل ه ویســت
و داخوازییهكانــی نهتهوهی كورده .بۆی ه
ئهگــهر ههركــهس ،الیهنێــك و واڵتێكی
دێموكراتیــك كــ ه واقێعیهتی بزووتنهوهی
كورد قبووڵ بكا و دان ب ه چهوســاوهیی
و مــاف پێشــێلكراویی نهتــهوهی كورددا

بنــێ و یارمهتیدهرمــان بــێ ،بــ ه بڕوای
ئێمــه ،یارمهتی ب ه داكۆكی ل ه ئازادی،
دادپــهروهری و پرۆســهی گهیشــتن
بــ ه دێموكراســیی نهتهوهیهكــی مــاف
ت كــ ه بــۆ مافهكانــی
پێشــێلكراو دەکا 
تێدەکۆشــێت  .لــ ه ڕوانگــهی ئێمــهوه
ئــهو جۆره پێوهندییانــ ه تاوان نییه .بەاڵم
بهســتراوهیی یــا گرێــدراوی جیاوازیــی
ههیــ ه لهگــهڵ پێوهندییهكــدا ك ه لهســهر
بنهمــای ئهو خااڵنهی پێشــتر ئیشــارەم
پێكــرد بیچمــی گرتبــێ .پێوهندییــهك
كــ ه لهســهر بنهمــای ڕێــزی بەرانبــەر،
بهرژهوهندیــی هاوبــهش و پاراســتنی
بهرژهوهندیــی نهتهوهی كورد و پێوهندیی
لهســهر بڕیاری سیاســی خودی حیزبی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــهوه بــێ،
بــ ه بــڕوای من ئهوانــ ه خاڵی گرنگ و
ئهرێنین ل ه گهشهكردن و بهرهوپێشبردنی
ئــهو پێوهندییانــهدا كــ ه دهبــێ ڕهچــاو
بكرێن.

پ :بهردهوامیــی خهباتــی حیزبــی
دێموكــرات كــ ه ههنووكــ ه خــۆی لــهو
قۆناغــهدا دهبینــێ و بهتایبــهت ئهو
بزاوتنانهی ك ه لهم دواییانهدا دهستی
پێكردووه ،ل ه بەرانبەردا دهبینین ك ه
كۆمــاری ئیســامی و هاوبیرانــی بــ ه
قووڵــی پڕوپاگانــدای ژههــراوی دژی
حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران
دهكــهن كــ ه گۆیــا گرێــدراوی هێندێ
واڵتــی ناوچهكهیه .ئــهو بیرۆكهیهی
ڕێژیــم و هاوبیرانــی لــ ه چییــهوه
سهرچاوه دهگرێ؟
و :بــ ه ئهزمــوون دهركهوتووه ئــەو الیهن ه
سیاســییانەی ئێرانی كــ ه یارمهتیدهری
ئــهو بیرۆكهیــهن ،نایانهــهوێ پرۆســهی
دێموكراســی لــ ه ئێرانــدا گهشــ ه بــكات
وگهالنــی نیشــتهجێ ل ه ئێــران ب ه ماف ه
سیاســی و نهتهوهییهكانیــان بگــهن
و بزووتنــهوهی كوردیــش ئامانجــ ه
نهتهوهییهكانــی بپێكــێ ،بۆیــە لــ ه هــهر
قۆناغێكــی مێژووییــدا كۆمهڵێــك
پڕوپاگانــدە بــۆ كهمڕهنگ نیشــاندانی
ی لــهو
ئــهو كاریگهرییــ ه ئهرێنییــه 
بزووتنــهوهدا ههیــه ،بــاو دهكهنــهوه کە
ڕهنگدانــهوهی لهســهر گشــتییهتی
پروســهك ه ههیــه .بۆیــ ه هێنــدێ الیهنی
سیاســی و ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی
كــ ه ئــهم پڕوپاگاندان ه باڵو دهكهنهوه ،بۆ
خۆیشیان ب ه وردی دهزانن ك ه ئهم پرس ه
ئاوا نییه ،بهاڵم دهیانههوێ ڕای گشتی
چهواشــ ه و لــە كاریگهریی ڕاســتهوخۆ
و ئهرێنیــی ئــهو خهبــات وبزووتنەوەیــە
لــ ه نێــو ئێران و گهالنی ئێــران ،ل ه كۆڕ
و كۆمهڵــ ه سیاســییهكان ،ڕێكخــراوه
مهدهنییــهكان و چاالكانــی سیاســیدا
کەم بکەنەوە ب ه جۆرێك نیشــان بدهن ك ه
ئێمــ ه لهگــهڵ دونیــای دهرهوه و لهگهڵ
الیهنهكانــی دهرهوهی ســنووری ئێــران
پێوهندیمــان ههیــه ،بۆیــ ه ئــهم سیاســهت
یان عهقڵیهته ،عهقڵیهتێكی نوێ نییه،
بهڵكوو كۆن و سواوه.
ئــهو خهنــ ه و پڕوپاگاندانــهی ڕێژیــم،
ڕهنگ و سهردهمی نهماوه .سهردهمانێك
بزووتنــهوهی كوردیــان تاوانبار دهكرد ك ه
ئــهوه لهگــهڵ ئیمپریالیزمــی ئهمریكا و
ئیســتكباری جیهانــی پێوهندیــی ههیه،
یــان لهگــهڵ فاڵنــ ه واڵتــی دراوســێ،
ئێســتاش تاوانبارمــان دهكهن ك ه لهگهڵ
سعودییه ،قهتهر ،ئهمریكا و الیهنهكانی
دیكــ ه پێوهندیمــان ههیه .ئــهو كاران ه بۆ
ئهوه دهكهن ك ه ئامانجی تایبهتی خۆیان
بپێكــن کــە مەبەســت لێی ئاڵــۆز كردن
یان دردونگ كردنی كهشــی سیاســیی
ئێران ه و بۆ ئهوهی زیاتر بتوانن ئامانج ه
دژی گهلییهكانــی خۆیان لە ســهركوت
و كهمبایــهخ كردنی ڕۆڵــی ئهو خهبات ه
وكاریگهرییهكانــی لهســهر كۆمهڵــگای
كوردســتان و ئێــران بپێكــن .هەروەهــا
بــۆ ئەوەیــە کە هێــزه ســهركوتكهرهكانی
خۆی بۆ هێرش كردن ه ســهر كوردستان،
هێــزی پێشــمهرگ ه و گرتن و كوشــتنی
خهباتگێڕانــی ڕێــگای ئــازادی و
نیشــتمانپهروهرانی كــورد زیاتــر بهســیج
بكا.

پ :دوای  ٢٠ســاڵ لــ ه ڕاگرتنــی
بەرخۆدانــی چهكــداری ،ئایــا لــە
جیاتــی چارهســهری پرســی كــورد،
پێویستی دهكرد كۆماری ئیسالمی ئاوا
تووشــی تهوههوم بێ و دهســت بدات ه
پڕوپاگاندا و ئــهو خهباتهی حیزبی
دێموكــرات بــ ه واڵتانــی دهرهكییهوه
ببهستێتهوه؟
و :ئێمــه ئێســتا لێكدانــهوه لهســهر
دۆخی سیاســیی ئێران و كوردســتان ب ه
گشــتی دهكهین .ئهو ڕاســتیی ه ڕوون ه و
هیچكهس گومانی نهماوه ك ه ڕێژیمی
كۆمــاری ئیســامی عهقڵییهتــی
دیالۆگ و چارهسهری پرسی نهتهوهكان
و پرســی سیاســیی نهتــهوهی كــوردی
نییــ ه و سیاســهتی كۆماری ئیســامی
بــهردهوام سیاســهتی گوشــار و نكۆڵــی
كــردن لــ ه شوناســی نهتهوهیــی كــورد و
سیاســهتی زهبروزهنگــ ه و بهردهوامیشــ ه
لهســهر ئــهو سیاســهته .بۆیــ ه گهالنــی
ئێــران و بهتایبــهت گهلــی كورد و ڕۆڵ ه
خهباتگێڕهكانــی ،بــێ دوودڵــی و هیچ
تهوههومێــك ،دهبــێ زیاتــر لــ ه پانتــای
سیاســیی ئێران و ســهنگهری بهرخۆدان
و خهبــات لــه ڕۆژههاڵتی كوردســتاندا
بــ ه گوڕوتینی زیاترهوه ڕۆڵی سیاســی
و نهتهوهیــی خۆیــان بگێــڕن .ههروهك تا
ئێســتا كوردســتان ســهنگهری داكۆكی
كردن ل ه ئازادی ل ه سهراسهری ئێراندا
بووه ،دیســان كوردســتان و ڕۆژههاڵتی
كوردســتان دهبێ ئهو ســهنگهره لهگیران
نههاتــووه بــێ و لــ ه داهاتوویشــدا زیاتر
بتوانــێ دهنگی ئازادی ،دێموكراســی و
داكۆكــی كــردن ل ه پرنســیپ ه سیاســی و
نهتهوهییهكانــی كورد و بهها مرۆییهكان
بگهیهنێ.
پ :بەردەوامــی خەباتــی حیزبــی
دێموکــرات دوای ئــەو قۆناغە نوێیە،
دهنگدانــهوهی مــهزن و بهربــاوی لــ ه
ئاســتی جیهانیــدا ههبــووه ،ئێــوە
الیهنــی پۆزەتیڤــی ئــهو بزاوتــ ه لــ ه
چیدا دهبینن؟
و :دهتوانیــن ئامــاژه بــ ه زۆر خــاڵ
بكهیــن .یهكهم ،كۆماری ئیســامی ل ه
ڕاگهیانــدن و پڕوپاگاندهكانیــدا باســی
ئــهوهی دهكــرد ك ه بزووتنــهوهی كورد ل ه
ڕۆژههاڵتی كوردســتان نهماوه .ههوڵی
دهدا بــ ه شــێوهی جۆراوجــۆر فــهزای
كوردستان زیاتر ب ه دیاردهگهلی ناحهزی
كۆمهاڵیهتــی ئالــوودە بــكات ،الوانــی
كــورد تێكــهڵ ب ه مادده هۆشــبهرهكان و
بــهرهو ســهنگهرهكانی داعــش ڕێنوێنی،
یــان لــ ه ڕیــزی الیهنــ ه توندئــاژۆ و
تیرۆریســتییهكانی گرێــدراوی خۆیــدا
بهكوشــت بــدات .هــهوڵ دهدا بــە
ئهمنییهتی کردنی زیاتری كوردســتان،
فــهزای تــرس و دڵهڕاوكــێ پــهره
بــدات .بــەاڵم ئــهو حهرهكهتــەی حیزبی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران ههمــوو
ئــهو بیرۆكانــهی ڕهواندهوه و لهراســتیدا
پهیامــی حیزبی دێموكراتی كوردســتان
كــ ه لــ ه پهیامــی نــهورۆزی ئهمســاڵی
بهڕێــز مســتهفا هیجــری ســكرتێری
گشــتیی حیزبــدا ڕهنگی داوهتــهوه ،ئهو
مزگێنییــهی بــ ه كۆمهاڵنــی خهڵــك دا
كــه حیزبــی دێموكــرات هــهر ئــهو هێــزه
سیاســییهی ه كــ ه دهتوانــێ لــ ه نێوخــۆی
كوردســتان و لــ ه بواری سیاســیدا ڕۆڵ
بگێڕێ و هێز و وزهی حیزبی دێموكراتی
كوردســتانی ئێــران لهجێــی خۆیهتــی و
دهتوانــێ مزگێنیــی زیاتر چــاالك بوون
و بوونــی كادر و پێشــمهرگهكانی لــ ه
نێــو كۆمهاڵنــی خهڵكــی كوردســتان و
پێوهندییهكانــی تێكۆشــهرانی دێموكرات
لهگــهڵ چاالكوانانــی سیاســی و
مهدهنــی ،لــ ه ئاســتێكی بهرینتــردا
ڕێكبخاتــهوه و دهتوانــێ ناوهنــد بوونــی
خــۆی لــ ه نێــو بزووتنــهوهی نیشــتمانی
و نهتهوهیــی كــورددا هــهر بــهو شــێوهی ه
كــ ه تــا ئێســتا پیشــانی داوه ب ه كــردهوه
دهر بخــا و لــهو پێوهندییــهدا دهتوانم بڵێم
پڕوپاگاندهكانــی ڕێژیمــی كۆمــاری
ئیســامی ،نهیارانــی كــورد و ئــهو
دهســت ه و تاقمانــهی لــ ه ژێــر ســێبهری

كۆمــاری ئیســامیدا ڕاســتهوخۆ و
ناڕاســتهوخۆ بانگهش ه بۆ سیاسهتهكانی
ڕێژیــم دهكهن ،ناكاریگــهر و پووچهڵیان
بكاتهوه .الیهنی دووههمی ،ل ه ئاســتی
نێونهتهوهییــدا كۆمــاری ئیســامی
وای پیشــان دهدا كــ ه لــ ه كوردســتان و
ئێرانــدا ئۆپۆزیســیۆنێك نییــه ،بــەاڵم
چاالکییەکانــی حیزبــی دێموكراتــی
كوردستانی ئێران سهرنجی ڕای گشتی
و كــۆڕ و كۆمهڵــه نێونهتهوهییهكانی بۆ
ئهوه ڕاكێشا كه بزووتنهوهی مافخوازی
و ئازادیخوازیــی كــورد و ههروههــا
حیزبــی دێموكــرات ،خاوهنی ئــهو توانا،
لێهاتوویــی و پوتانســیهلهی ه ك ه دهتوانێ
لــ ه ئاســتی نێونهتهوهیــی و ناوچهییــدا
حیســابی لهســهر بكــرێ ،بــۆ ئــهوهی
وهك فاكتهرێكــی بههێــز بــۆ پشــتیوانی
كردن له پرۆســهی دێموكراسیی ئێران و
گهشــهكردن و پهرهســهندنی بزووتنهوهی
كورد ڕۆڵی مێژوویی بگێڕێ.
لــ ه ههمــوو ئهمانــهش گرنگتــر،
خهڵكــی كوردســتان بــ ه حــزووری
حیزبــی دێموكــرات و چاالكیــی
كادر و پێشــمهرگهكان و تێكۆشــانی
ئهندامهكانــی لــ ه ئاســتی جۆراوجــۆردا
لــ ه نێوخــۆ و دهرهوهدا گوڕوتینێكــی
وایــان بــ ه خهباتــی كوردســتان بهخشــی
كــ ه تهنانــهت خــودی ڕێژیمی كۆماری
ئیسالمیشــی تووشــی دهســتهپاچهیی
كــرد .ههرئــهو لێدوانانــهی بهرپرســانی
ڕێژیمــی ئیســامی ئێــران نیشــانی دا
کــە چهنــده دهستهوهســتان ه بەرانبەر بهو
حــزووره چاالك ه و ب ه پشــتیوانیی خهڵك
لــ ه كادر و پێشــمهرگهكانی حیزبــی
دێموكــرات .لــ ه ههمــووی گرنگتــر
ئــهو پێگــ ه جهماوهرییــهی كــه حیزبــی
ت لهنێو كۆمهڵگای كوردهواری
دێموكرا 
و ئازادیخوازانــی ئێرانــدا ههیهتــی،
دهتوانــم بڵێــم ئــهوه بــۆ خــۆی كۆمهڵێك
خاڵــی ئهرێنی بوون ك ه لــهو حهرهكهتی
ئێم ه بینرا و دهبینرێ.

پ :بۆ دهســتپێكردنهوهی ئهو قۆناغ ه
نوێیــه ،گهلــۆ ئێــوه لهگــهڵ حیزبــ ه
كوردییهكانــی ئۆپۆزیســیۆن ڕاوێــژ
و گفتگۆتــان كردبــوو بــۆ ئــهوهی لــ ه
بەرانبەر كۆماری ئیســامیدا هاوكاری
و هەماهەنگی زیاترتان هەبێت؟
و :زۆرجــار باســی ئــهوه كــراوه كــ ه
لهگــهڵ هێــزه سهرانســهرییهكانی ئێــران
و ڕۆژههاڵتــی كوردســتان دانیشــتن
و دیالۆگمــان ههبــووه یــان نــا؟ بــ ه
مهســئوولیهتهوه دەلێــم ئێمــه بــهردهوام
لهگهڵ هێزه سیاسییهكانی ڕۆژههاڵتی
كوردســتان لــ ه وتوێــژ و دیالۆگدایــن.
ههمــوو ههوڵــی ئێم ه ئهوه بــووه بتوانین
پێکەوە و ب ه یهك گوتارهوه ئهو حهرهكهت ه
لــ ه بەرانبــەر كۆمــاری ئیســامیدا
چاالكتــر بكهیــن .بۆیــ ه ســهرهڕای
ئهوهیکــە ل ه باری بیروباوهڕ و شــێوازی
ههڵســوكهوت لهگهڵ پرســهكاندا ڕەنگ ە

ههرالیهنێك تێڕوانین و تێبینیی تایبهتی
ههبــێ ،بــهاڵم ئــهوهی ئێمــ ه دهیبینیــن
ههموو هێزه سیاســییهكانی ڕۆژههاڵتی
كوردســتان بــ ه چــهپ و نهتهوهییــهوه،
ئێســتا پشــتیوانی لهو خهباتهی حیزبی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران دهكــهن،
چوونكــ ه ئهو خهباتــهی ئێمه ،خهباتێك ه
بۆ پاشهكشهكردن ب ه كۆماری ئیسالمی
و مهجــال نــهدان پێــی كــ ه سیاســهت ه
دژه مرۆییهكانــی لــ ه كوردســتاندا
بهڕێوهبــهرێ .بۆ ڕزگاریی گهلی كورد
و گهیشتن ب ه مافهكانی ،ئهو خهباتهی
ئێمــ ه فاكتهرێكــی لهبــار و گونجاوه بۆ
چاالكتر كردنی پرۆســهی دێموكراســی
لــ ه ئێــران و ههروههــا زیاتــر دهرهتــان
ڕهخســاندن بــۆ چاالكوانانی سیاســی و
مهدهنــی لــ ه كوردســتان و سهرانســهری
ئێران و گرێدانی ئهو خهبات ه ب ه گهالنی
مافخــوازی ئێرانهوهیه .لــهو پێوهندییهدا
ئێمــ ه هــهم لهگــهڵ هێزه سیاســییهكانی
كــورد دانیشــتن و وتوێژمــان بــووه و
ههمیش لهگهڵ حیزب ه سهراسهرییهكانی
ئێــران كــ ه تهوههومێكیــان بهنیســبهت
خهبــات دژی ئــهو ڕێژیمــ ه و ڕووخانی
كۆماری ئیســامییهوه نییه ،پێوهندیمان
بووه.

حیزبــ ه
ههڵوێســتی
پ:
سهرانســهرییهكان لــهم پێوهندییــهدا
و كێشــهیان لهگهڵ حیزبی دێموكرات
و گهلــی كــورددا چییــه؟ بــۆ نموونــە
چوونــی ئهندامێكــی حیــزب بــۆ حهج
كــ ه وهك میدیــاكار دهعــوهت كــراوه،
ئێســتا بووەتــە وێــردی ســهر زاریــان
و بــهردهوام پڕوپاگانــدای بــە دژی
حیزبی دێموكرات دهكهن؟
و :ئێمــ ه لهگــهڵ ههمــوو حیزبــ ه
ئێرانییهكان ك ه باوەڕیان ب ه دێموكراســی
و چارهســهری پرسی كورد و گهیشتنی
بــ ه مافهكانی ببــێ ،پێوهندیمــان بووه و
بهردهوامیــش دهبین لهســهر ئهو پێوهندی
و هاوكاریانهمــان .ئــهوەی كــ ه زۆرجــار
پرســی الوهكــی دهكهنــ ه پرســی ڕۆژیان
و ڕاگهیاندنهكانیــان و پڕۆپاگانــدای
پێــوه دهكــهن ،لــ ه ڕوانگــهی ئێمــهوه
پرســێك نییــ ه كــ ه گرنگیی پــێ بدرێ.
ئــەوەی كــ ه كهســێك بــۆ زیــارهت بچێت ه
ســعوودی و وهك تاكێــك لــ ه ژیانــی
تایبهتیــی خۆیــدا چــۆن ههڵســوكهوت
دهكات ،ئــهوه دهگهڕێتهوه بۆ مافی ئهو
مرۆڤــه .بــەالم ئهوهی دهگهڕێتهوه ســهر
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران،
چ لــ ه پێوهندییهكانیــدا و چ لە ههوڵدان
بــۆ دامهزراندنــی پێوهنــدی لهگــهڵ
هــهر الیــهن و دهوڵهتێكــی تایبهتــی ،ل ه
ڕێگای كاناڵی فهرمیی خۆی ،وتهبێژ
و ناوهندی بڕیاردانی سیاسیهوهیهتی.
سیاســهتی ئێمــ ه ڕوونــ ه و پێوهنــدی
گرتــن لهگــهڵ هیــچ الیهنێــك تــاوان
نییــه ،ئــهوه گرنگــ ه كــ ه ئــهو پێوهندیی ه
لهســهر چ بنهمایــهك بیچــم دهگــرێ.

بــۆ ئێمــ ه ئهو پرنســیپانهی باســم كردن،
ی ســهرهكی و بنهماییــن لــ ه
پرنســیپ 
پێوهندییهكانمانــدا .ڕێژیمــی ئیســامی
ئێــران دهمــێ ســاڵ ه دژی ئهمریــكا
دروشــم دهدا ،بــەاڵم لــ ه دهیــان قۆناغی
كاتیــدا دهركهوتووه كــه ئێران و ئهمریكا
پێوهندییــان ههبــووه .ئهو دروشــمی «ن ه
ی ك ه كۆماری
شــهرقی نــ ه غهربی»یە 
ئیســامی دهیدا و شۆرەشــی هەناردە و
پڕوپاگانــدای لهســهر دهكــرد ،ب ه كردهوه
دهركــهوت کــە ههمووی بــێ بنهمای ه و
بــۆ پاراســتنی خۆی و دهســهاڵتهكهی،
و ئەنجامدانــی تاوانــی زیاترههوڵ دهدا
لهگهڵ شهرق و غهرب پێوهندی بگرێ
و بــ ه كــردهوهش دهركهوتــووه كــ ه ڕێژیــم
بــۆ مانــهوهی خۆی ،لهگهڵ شــهیتانی
گهورهش دادهنیشێ و دیالۆگ دهكات.
بەاڵم ڕێژیم لهو پێوهندییان ه بۆ سهركوت
و خنكاندنــی دهنگــی ئازادیخــوازان و
خهباتگێڕانــی ڕێــگای ئازادییــ ه لــ ه
ئێرانــدا كهڵک وهردهگرێ .ئهگهر ئێم ه
وهك كــورد یــا گهالنــی دیكــهی ئێــران
یــا هــەر هێزێكــی سیاســیی ئێــران بــۆ
پاراســتنی بنهمــا و بایهخــه مرۆییهكان
و بــۆ خهبــات لــ ه پێنــاو ئــازادی و
دێموكراســی ،دابینكردنــی یهكســانی و
گهیشــتنی كــورد بــ ه مافــ ه ڕهواكانی،
بتوانیــن پشــتیوانی الیهنێــك ،ئێــن جی
ئــۆ ،ڕێكخراوێكــی مرۆیی یا واڵتێكی
دێموكراتیك بۆ الی خۆمان ڕابکێشین،
بۆچی تاوانه؟
پ :ئێســتا ئێــوه پێوهندیتــان بــهو
الیهنانهوه ههی ه ك ه كۆماری ئێسالمی
باسی دهكات؟
و :پێویســت نــاكا مــن بچمــ ه نێــو ئــهو
بابهتهوه ،من باســی سروشــتی پێوهندی
دهكهم.

پ :گهلــۆ ئــهو ماف ه بە ئەحزابی تر
دراوه کــە هێــڵ و ســنوور بۆ پێوەندی
پارتێكــی سیاســیی دیك ه دیاری بكهن
یا ب ه پێچهوانه ،بۆ حیزبی دێموكرات
ڕهوای ه ســنوور بــۆ الیەنیکی دیکە لە
پێوەندییەکانیدا دیاری بکات؟
و :ئێمــ ه وهك حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێران ،سروشــتی سیاســهت
كــردن و پێوهندیمــان دهســتێوهردان لــ ه
كاروبــاری هیــچ الیــهن و حیزبێكــی
سیاســی دا نییــ ه و ئیــزن ب ه هیچ كهس
و الیهنێكیــش نادهیــن ڕێــگا بــۆ ئێمــ ه
دیــاری بــكات یا بــ ه پێــی عهقڵییهتی
ئــهو سیاســهت بكهیــن .پێوهنــدی ئێمــ ه
لهســهر دهستنیشــان كردنــی سیاســی و
ههڵســهنگاندنی خۆمانــ ه كــ ه كۆنگــره
دیاریــی و ڕێبهریی حیزبیش پراكتیزهی
دهكات .لــهو پێوهندییهشــدا ،هــهر
پێوهندییــهك و هــهر الیهنێكــی سیاســی
یارمهتیــدهری ئێمــه بــێ ،بــ ه شــێوهی
سروشــتی پێوهندیــی لهگــهڵ دهگرین و
پێوهندییهكــهش لهســهر بنهمــای ڕێــزی
بەرانبەر دهبێ.
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کۆچ

ئەمڕۆ ٣١ی خەرمانانی ١٣٩٥ی هەتاوی هاوکاتە لەگەڵ ٥٢هەمین ســاڵڕۆژی لەدایکبوونی
ژنەشاعێری جوانەمەرگی کوردستانی ڕۆژهەاڵت.
ژیال حسێنی لە ماوەی ژیانی کورت و پڕ بەهرەی خۆیدا وێڕای چەندین وەرگێڕان و بابەتی
ڕەخنەیــی بــە نرخ لەبواری ئەدەبیدا ،ئەم بەرهەمانەی پێشــکەش بــە کتێبخانەی کوردی
کردووە:
گەشەی ئەوین :دیوانی شێعر ١٣٧٤
قەاڵی ڕاز :دیوانە شێعر ١٣٧٦
چەتر :کۆمەڵە شێعرێکی مندااڵن ١٣٩٣
ژیال حسێنی یەکەمین ژنەشاعێری کوردستانی ڕۆژهەاڵتە کە لە دوای مەستوورەی کوردستانی،
بە کوردی و بەشێوەی چاپ کراو لە چوارچێوەی دیوانی شێعردا بەرهەمی باڵو کراوەتەوە.
ژیال حســێنی ٣١ی خەرمانانی  ١٣٤٣لە شــاری ســەقز لەدایک بووە ،و ٦ی ڕەزبەری ،١٣٧٥
لــە ڕووداوێکــی هاتوچــۆدا لە نزیک شــاری دێوالن ،وێڕای کچە تەمــەن  ١٠مانگانەکەی بە
ناوی «ژینا» کۆچی دوایی کرد.

دوای  20ساڵ...

مانگی چاردە
تا نیوەشەو
چاوەڕوانی تەرمی تۆ بوو
من ترسی دواڕۆژم هەبوو
گەورەیی تۆ
کوا بە هیالل هەڵدەگیرێ

مارف ئاغایی
کە با هەڵدەکا
لەچکەکەی من،
ئیمانی تۆ
هەردووک
بە با دەچن...
«نیکوو»

شاخ خۆڕاگریتان لێ فێر بوو
ئاسمانیش بەخشندەیی
هێند گەورە بوون
سیروان هاتبوو لە ڕووباری نیگاتانا
مەلەی دەکرد.
پێش کازیوە ئێوە هاتن و دڕتان بە تاریکی شەو دا.
مەشخەڵ بوون و
تیشک بوون و
ڕووناکی بوون لە دوای  20ساڵ
گەڕانەوە و لە شەوەزەنگی بێداد دا سەرتان هەڵدا.
دوا ئایەتی نێردراوی خوان
کە لە شەوەکانی قەدر دا نازڵ کران.
من دەزانم
هاوڕێیانم
هەنگی بەختی هەژارانن
پورەی بەختەوەری باخن
ڕێبوارانی ڕێگەی خۆرن ،
ئەوینداری چیا و شاخن...؛

گەرایتەوە...
بۆ شەهید شۆڕش مینبەری
شۆڕەسوارەکەی کۆسااڵن
***
گەڕایتەوە...
ناخت پڕ کەی لە هەتاو
و...
ڕوحت ئاوێتەی بەفراوی کوردستان بێ
چیا  ،چیا چاوەڕێت بووین
سەنگەر ،سەنگەر گەڕایتەوە
خاک تامەزرۆی دیدارت بوو تاسەی نەشکا بە هەنگاوت
بۆیە لە ئامێزیگرتی
بەڵێ هاوڕێم لە شاخ و شار شکۆفەی دا چاوەڕوانی ...
چڵە گێالسێکی شنۆ بە ساباڵخا باڵی گرت و «کۆسااڵن «ی کردە جێگەی حەسانەوەی
ئەوڕۆ «شۆڕش» لە هەناوی هەموومانا
گڕ دەهاوێ
ئەوڕۆ «نیەر» پێش خۆرەتاو گزنگی نارد بەرەو قەندیل...؛
ڕاسان

شەهید
ڕووبارێک خوێن
بۆ ئاودێریی زامەکانت
پڕ گوڵدانێک گەاڵی شیعر
کفنی بەرت
هیچی ترت بەر ناکەوێ
هاوڕێیانی دیش بەڕێوەن!
ساماڵ

لق لە تەور هەستایەوە
لە گردنێك نیشت
كە گەاڵكان
دەڕژانە خاشەكانیەوە....
کەتایون

رۆژنامەی «كوردستان» و ماڵپەڕەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
:لە تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا
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