دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

* ئەنیستیتۆی مێری سێمینارێکی بو مستەفا هیجری بەڕێوه برد

2

سپاسنامەی هەڵمەتی کۆکردنەوەی یارمەتی لە دەرەوەی واڵت

2

*

3

* ڕاگەیەندراوی کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فێدراڵ
ئۆرگـــانی كۆمیتەی نـــاوەنـــدیی حیزبی دێمـــــوكراتی كوردستــــــــــانی ئێــــــــران

www.kurdistanmedia.com

ژمارە ،684دووشەممە15 ،ی خەرمانان 1395ی هەتاوی5 ،ی سێپتامبری  500 ،2016تمەن

پرەنسیپە
جێگرتووەکان لە
بەرنامە و ئەزمونی
حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێراندا 4

ئۆلیڤێرتوویستەکانی
ئێران ،مندااڵنێک بەبێ
ڕەنگ و بۆنی منداڵی
6

ئهو خهبات ه
خهباتی ههمووان ه
و دهبێ ههموومان
تێیدا بهشدار بین

لوڕەکان لە
سەرکوتەوە هەتا
سووکایەتی

10

8

ڕاسان دەرگایەک بەڕووی نەتەوەکانی ئێران

پـەیڤ
بەکردەیی کردنی ئیرادەی
شۆڕشگێڕانە

كەریم پەرویزی

نوێنەرانــی نەتــەوە ســتەملێکراوەکانی
ئێــران ،لــە فڕانکفۆرت ،وێڕای پشــتیوانی
کــردن لــە ڕاســانی مافخوازانــەی
کوردســتانی ئێران بــە ڕێبەرایەتیی حیزبی
دێموکــرات ،پێداگرییان لەســەر پێویســتیی
هاوپێوەندیــی خەبــات لــەدژی ڕێژیمــی
کۆماری ئیسالمی کردەوە.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٦ی
خەرمانانــی ١٣٩٥ی هەتاوی ،ســێمیناری
کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی فێــدڕاڵ،
لەژێــر نــاوی «دۆخــی ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاست و داهاتووی ئێران» بە بەشداریی
نوێنــەری حیــزب و تەیــارە سیاســییەکانی
ئۆپۆزســیۆنی ئێران ،و چاالکانی سیاسیی
دەرەوەی واڵت ،لــە شــاری فڕانکفۆڕتــی
ئاڵمان دەستی بە کارەکانی کرد.
لــە پانێلــی یەکەمــی ئــەو ســێمینارەدا،
مســتەفا هیجــری ،ســکرتێری گشــتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
وێڕای ئاماژەدان بە بارودۆخی ڕۆژهەاڵتی
ناڤین ڕایگەیاند؛ کۆماری ئیسالمی تەنیا

لەبەرانبــەر هێــزدا بەچۆکــدا دێــت ،کەواتە
ئێمە دەبێ ببینە هێزێکی شوێندانەر.
ســکرتێری گشــتیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،هەروەهــا ڕایگەیانــد؛
لــە ســەر بنەمای ئــەم لێکدانەوەیە ،حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،مــاوەی
دوو ســاڵ پێــش ،بــەو ئاکامە گەیشــت کە
لــەو بــوارەدا هەنگاو هەڵێنێتــەوە و هێزێكی
کاریگــەر دروســت بێت نــە تەنیا بۆ حیزبی
دێموکــرات ،بەڵکــوو بــۆ هەمــوو نەتــەوەی
کورد و ئازادیخوازەکانی ئێران.
مســتەفا هیجری لە قســەکانیدا باســی
لــە یەکگرتوویی نێــوان حیزبە کوردییەکان
کــرد ،و گوتــی کــە؛ ئێمــە دەمانهــەوێ
کوردســتان ببێتــە هێزێکــی پشــتیوان ،و
خەباتــی خەڵکیــش ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ
بەرینتر بێتەوە.
پاشــان یاســین ئەهــوازی ،لــە حیزبــی
تەزامۆنــی دێموکراتیکــی ئەهــواز،
ئاخاوتنەکانــی خــۆی دەســت پێکــرد و لــە
قســەکانیدا گوتــی کە؛ ئۆپۆزیســیۆنێکی

سەرتاســەری نیه و ئێمە نەتەوەکانی ئێران،
کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی فێدراڵمان
پێــک هێنــا ،کــە ســتراتیژی دیاریکراوی
هەیــە و حیــزب و الیەنــە سیاســییەکانی
نەتەوەکانــی ئێرانــی لــە دەوری یەکتر کۆ
کردووەتەوە.
دوای ناوبراو ،ناســر بۆلیدەیی لە حیزبی
خەڵکــی بەلوچســتان قســەی کــرد ،و لــە
ئاخاوتنەکانیــدا باســی لــە ترســی ڕەوتــە
ناوەندگــەراکان لــە باڵکانیزەبوونــی ئێــران
کرد ،و پاش ڕەت کردنەوەی ئەم بانگەشانە
وتــی :ئەمڕۆکــە بەشــێک لــە واڵتــە
جیابووەکانــی باڵــکان ،بوونەتــە ئەندامــی
یەکیەتیــی ئورووپــا و وەک واڵتانێکــی
دێموکراتیک دەناسرێن.
ناوبــراو هەروەهــا باســی لــەوە کــرد:
بەهێزبوونــی ئــەم ئۆپۆزســیۆنە دەبــێ بــەو
شــێوەیە بێت کە بەڕێز هیجری باســی لێوە
کــرد ،چوونکــە هێزێکــی ســەرکوتکەری
تایبەت بوونی هەیە و دەبێ هێزێکی بەتوانا
بەرهەڵســتی بێتەوە کە لەنێو ئۆپۆزسیۆن و

بەتایبەت نەتەوەکاندا ساز بکرێت.
لــە پانێلــی دووهەمــی ئەو ســێمینارەدا،
ســەرەتا عەبــاس خۆرســەندی ،وتەبێــژی
جبهــەی دێموکراتیکــی ئێران لــە دەرەوەی
واڵت ،چەند باسێکی پێشکەش کرد.
خۆرســەندی لە قســەکانیدا باســی لەوە
کرد کە؛ کۆماری ئیســامی لە سەرەتادا
پڕۆژەیــەک بــوو ،و ڕێژیمێــک بــوو کــە
لــە الیــەن خەڵکــەوە هەڵنەبژێــردرا ،بەڵکوو
لــە الیــەن واڵتانی دەرەوە هاتە ســەرکار ،و
دیاردەیەکی نیمچە کۆمەاڵیەتی بوو ،کە
بە هۆی ســتەمی شاهنشاهی هاتە ئاراوە،
و بــە گشــتی هــۆی هاتنە ســەرکاری ئەو
ڕێژیمــە ،ئاڵوگۆڕەکانــی ناوچــە و جیهــان
بــوو .لە درێــژەی ئەو ســێمینارەدا ،دوکتور
زیــا سەدرولئەشــرافی ،لــە ڕێکخــراوی
فەرهەنگی ـ سیاســیی ئازەربایجان ،قسەی
کــرد وگوتــی :ئــەو ڕێژیمــە لــە نێوخــۆ و
دەرەوەی واڵت قەیرانسازی دەکات ،ئامانج
لــەو قەیرانســازییەش زیادەخوازییــە ،کە له
ناوەرۆک و شوناســی ڕێژیمی ئیســامیی

ئێراندایه.
پاشان بەختیار عەلیار ،نوێنەری حیزبی
کۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتکێشــانی
کوردســتانی ئێران لەو ســێمینارەدا ،قسەی
کــرد و دۆخــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتی
بــە شــڵەژاو وەســف کــرد ،و باســی لــە
سەرمایەداریی نوێ و سەرمایەداریی نەوت
کرد .لە بەشــی کۆتایی پانێلی دووهەمی
ئەو ســێمینارەدا ،ڕەئوف کەعبی ،چاالکی
سیاسیی چەپ ،قسەی کرد.
کەعبــی لــە قســەکانیدا هێمــای بــەو
مەسەلەیە کرد کە؛ سیاسەتەکانی دەرەوەی
ڕێژیمی ئێران ،ڕەنگدانەوەی سیاسەتەکانی
نێوخــۆی ئــەو ڕێژیمەیە ،و ئەوەش تەنیا بۆ
پاراستنی ڕێژیم و سەرکوتی خەڵکە.
درێــژەی ئــەم هەواڵــە ،و هەروەهــا دەقی
وتەکانی بەڕێز مستەفا هیجری سکرتێری
گشــتی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران لــەم ســێمینارەدا ،لــە الپەڕەکانــی 2
و 5ی ئــەم ژمــارەی کوردســتاندا دەخرێتە
بەرچاوی خوێنەرانی بەڕێز.

لە ترسی گەیشتنی كورد بە دەریا ،داگیركەران یەكیان گرتووە
نەعمان كۆرتۆلمووش ،جێگری ســەرۆك
وەزیرانــی توركیــە ڕایگەیانــد ،یەكێــك لــە
دیارتریــن ئامانجەكانــی ئۆپەراســیۆنی
«قەڵغانــی فورات» كــە توركیە حەوتووی
ڕابردوو لە باكووری سووریە دەستی پێكرد،
پێشــگرتن بە كردنــەوەی ڕێگایەك بۆ كورد
تا كەناراوەكانی دەریای ناوەڕاســتە .ناوبراو
هەروەهــا جەختــی كردەوە كــە هەموو الیەنە
پێوەندیــدارەكان و یــەك لەوانــەش ڕێژیمــی
ئەســەد ،پێشــتر لــە نیــازی توركیــە بۆ ئەو
هێرشە ئاگادار كراونەتەوە.
لــە الیەكــی دیكــەوە ،ســاڵح موســلیم،
هاوســەرۆكی پەیەدە لە وتووێژێكدا لەگەڵ
«شەرقولئەوســەت» ئێــران و توركیــە و

ســووریەی بــەوە تۆمەتبــار كــردووە كــە بۆ
لێدانــی كــورد یەكیــان گرتووە ،لــە كاتێكدا
كــە ڕووســیە و ئەمریكاش لــەو پێوەندییەدا
بێدەنگییان هەڵبژاردووە.
هــەر لــەو پێوەندییــەدا ،ســیهانۆك دیبۆ،
ڕاوێــژكاری بااڵی ســاڵح موســلمیش دەڵێ
شەڕ لە نێوان  YPGو هێزەكانی ڕێژیمی
ئەســەد كــە ڕۆژی ١٨ی ئاگۆســتدا لــە
شاری حەسەكە ڕووی دا ،دەرخەری ئەوەیە
كــە ڕێژیمــی ئەســەد و حكوومەتی توركیە
لە مەسەلەی كورددا لێك نزیك بوونەتەوە و
لەگــەڵ هــەر چەشــنە خودموختارییەك بۆ
كوردەكان دژایەتی دەكەن.

دیبــۆ ڕایگەیانــدووە كــە توركیــە بــەم
دواییانــە بــاس لــە ئەگــەری باشــتربوونی
پێوەندییەكانی خۆی لەگەڵ بەشــار ئەســەد
دەكات و لــە بەرانبــەردا دیمەشــقیش بــە
شێوەی پراكتیكی و بە بۆردمانی حەسەكە،
وەاڵمی ئەرێنیی بە ئانكارا داوەتەوە.
دیبــۆ هەروەهــا گومانــی خــۆی لــە
هەمبــەر هەبوونــی گەاڵڵەیەكــی تۆكمە لە
الیەن حكوومەتی توركیەوە بۆ مامەڵەكردن
لەگــەڵ كوردانــی ڕۆژئــاوا دەربــڕی و
ڕایگەیانــد هێرشــی بەربــاو بــۆ ســەر
ناوچەكانی كوردســتانی ڕۆژئــاوا ،بەهۆی
بەرخۆدانی كوردەوە تێك دەشكێت.

کۆڵەکەیەکــی ئەساســیی هــەر
بزووتنــەوە و خەباتێــک ،بوونــی
ڕێبــەری شــوڕش و خەباتــە ،کــە
وەکــوو ســەری بزووتنــەوە ،بتوانــێ
دەســت و پــێ و لــەش و زمــان و
گــوێ و چــاو و بە کورتی هەموو
بەشــەکانی بزووتنەوە ،ڕێک بخا،
و هاوئاهەنگ بۆ شــوێنی ئاوات و
ئــارەزووەکان ڕێنوێنــی و ڕێبەریی
بکا.
نەبوونــی ڕێبەرێکی شۆڕشــگێر
و بەوەج کە لەکات و ساتی خۆیدا
هەمــوو بەشــەکان ڕێــک بخا و بە
ئیــرادەی هاندەرانــەوە ،بزووتنەوە بۆ
قۆناغــە یەک لــە دوای یەکەکان
ڕێبــەری بــکا ،بزووتنــەوە الواز و
پەرتــەوازە دەکا و تووشــی نســکۆ
و داڕمانــی دەکا .گەر ڕێبەرێکی
بەهێــز و بەئیــرادە و خاوەن ڕۆئیای
ڕوون ،کــە بتوانــێ ڕۆئیــا و
خەونەکانــی بکا بە خەونی هەموو
تاکەکانی بەشداری نێو بزووتنەوە،
دەتوانــێ هێــزی تــاک بــە تاکــی
شۆڕشــگێڕان وەسەریەک بخا و بە
کۆکراویــی و چەندقات کراوەیی،
قۆناغەکانــی شــۆڕش و خەباتیــان
پــێ ئاســانتر ببــڕێ و خاڵــی
نێوەڕاســتی هیــوا و ئاواتــەکان بــە
شــارەزایی و لێوەشاوەییەوە بپێکێ.
ســەعیدی
دوکتــۆر
شــەرەفکەندی ،ئەو ڕێبەرە بەوەج و
بەهەڵوێست و لێوەشاوەیە بوو کە چ
وەک جێگری دوکتور قاســملووی
نەمــر ،دەوری ڕێکخســتنی
هێزەکانی نێــو خەباتی دێموکراتی
دەگێــڕا و چ وەک جێگــرەوەی
دوکتــور قاســملوو ،ئــەو مێشــک
و ســەرە بــوو کــە شۆڕشــگێرانی
یەک و ڕێک دەخســت و خەون و
ڕۆئیــای ڕوونی پێ نیشــان دەدان،
و ئیــرادەی شۆڕشــگێڕانەیانی
بەکردەیــی دەکــرد و بــۆ دواڕۆژ
هانــی دەدان ،کــە وەک خــۆی
لە ســەر ڕاســتە ڕێــی گیانفیدایی
بەردەوام بن.
دوکتور سەعیدی بەهەڵوێست و
خــاوەن خــەون و خولیــا ،لــە لێــدوان
و وتەکانیــدا کــە بــۆ بەڕێوەبردنی
بزووتنەوەی گیانفیدایی پێشکەشی
کــردوون ،لە زۆر شــوێندا باس لەو
ڕۆڵ و دەور و جێگە و پێگەیانەی
شــۆڕش و شۆڕشــگێران و جەماوەر
و گرووپەکانــی کۆمەڵــگا دەکا،
و دەیــەوێ وەکــوو گشــتیەتێکی
یەکانگیر ،بیانکا بە جەســتەیەکی
بەهێــز و بەبــاوەڕ و بــە ئیــرادە بــۆ
درێژە لە الپەڕەی 2
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ئەنیستیتۆی مێری سێمینارێکی بو مستەفا هیجری بەڕێوه برد دەورەی ٢٢٠ی سەرەتایی پێشمەرگە لە سنوورەکانی کوردستانی
ڕۆژهەاڵت کۆتایی پێهات
ئەنیســتیتۆی مێــری ( )MERIدالوەر عەالئەدین باســێکی لە ســەر گەیشــت کــە؛ هێــزی پێشــمەرگە

لە شــاری هەولێر ،ســێمینارێکی بۆ
مستەفا هیجری سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کورستانی ئێران
پێک هێنا.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی 1ی
خەرمانانــی 139٥ی هەتــاوی،
ئەنیســتیتۆی مێری ،ســێمینارێکی
بــۆ مســتەفا هیجــری ســکرتێری
گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری
هەولێــر ،لەژێــر نــاوی «دەرفــەت
و ئاســتەنگەگان» لــە هۆڵــی
کۆبوونــەوەی ئــەو ئەنیســتیتۆیه
پێک هێنا .ئەو سێمیناره له شاری
هەولێــر بــه بەشــداریی ژمارەیەکی
بەرچــاو لــە ئاکادیمیســیەن و
کەســایەتییە سیاســییەکان و
نوێنەرانــی حیــزب و الیەنەکانــی
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت و باشوور،
ڕۆژنامــەوان و هەواڵنێــر بەڕێــوە
چوو .لە ســەرەتای ســێمینارەکەدا،
ســەرۆکی ئەنیســتیتۆ ،دوکتــور

ســێمیناری کۆنگــرەی نەتەوەکانــی
ئێرانــی فێدڕاڵ لەژێــر ناوی «دۆخی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و داهاتــووی
ئێران» لە شــاری فڕانکفۆرتی ئاڵمان
دەستی بە کارەکانی کرد.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٦ی
خەرمانانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
ســێمیناری کۆنگــرەی نەتەوەکانــی
ئێرانــی فێــدڕاڵ لەژێــر نــاوی دۆخــی
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و داهاتــووی
ئێران ،لە ئاڵمان دەســتی بە کارەکانی
کرد.
لــە پانێلــی یەکەمی ئەو ســێمینارەدا،
مســتەفا هیجری ،سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
شەهریار ئاهی ،یاسین ئەهوازی ،ناسر
بۆلیدەیــی لــە بــارەی ئاڵوگۆڕەکانــی
ناوچە ،ئێران و ڕۆڵی نەتەوەکانی ژێر
ســتەمی ڕێژیمــی ئێران لــە داهاتووی
سیاسیی ئێراندا ،گفتوگۆیان کرد.
لــە پانێلــی یەکەمــی ئــەو ســێمنارەدا
شــەهریار ئاهــی ،ئەندامــی یەکیەتی
بۆ دێموکراســی لە ئێران و کەسایەتی
سیاســیی ئێرانی ،لە قسەکانیدا باسی
لــەوە کــرد کــە؛ لــە دەســەاڵتداریی
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێرانــدا ،شــەڕی

بارودۆخی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت،
پێشکەش کرد.
تەوەری ســەرەکی لەو ســێمینارەدا،
پرسە پێوەندیدارەکان بە کوردستانی
ڕۆژهەاڵت بوو.
پاشــان مســتەفا هیجری ،باسێکی
لــە ســەر کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
پێشــکەش بــە بەشــداربووان کــرد.
ناوبــراو هەروەهــا ئاســتەنگ و
کێشــەکانی بــەردەم خەبــات و
دەرفەتەکانی خەباتی شی کردەوە.
هیجری ســەرەتا باســی لــە خەباتی
 20ســاڵی ڕابــردووی حــدکا کرد؛
کــە بــە هــۆی بەرژەوەندییەکانــی
هەرێمــی کوردســتانەوە ،شــێوەی
خەباتی چەکدارییان ڕاگرتووە.
بەاڵم ئێستا چوونکه ڕێژیمی ئێران
هیــچ ژینگەیەکــی ئەمنیەتیی بۆ
خەڵکی کوردســتان نەهێشتووەتەوە،
ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،لــە دوای
خوێندنەوەیەکی قووڵ ،بەو ئاکامە

بنێرێتەوە نێوخۆی واڵت.
هیجــری لــە بەشــێکی دیکــەی
قســەکانیدا باســی لــەوە کــرد کە؛
ڕێژیمــی ئێران مافی کــورد نادات
و بــاوەڕی پێــی نیــه .بۆیــه دەبــێ
گوشــار بــۆ ئــەو ڕێژیمــە بهێنرێــت
کــە دان بــە مافی کــورددا بنیێت،
و لــەو پێوەندییــەشدا دەبــێ هەموو
خەڵکــی بەشــەکانی دیکــەی
کوردستانیش ،پشتیوانی لە حیزبی
دێموکــرات بکەن .هەروەها هیجری
لــەو ســێمینارەدا باســی لــەوە کــرد
کە بەشــی زۆری ئــەو چاالکییانە
کــە لــە مــاوەی ڕابــردوودا ئەنجــام
دراوە ،چااڵکیــی خــودی خەڵکــی
کوردســتان بوونــە و یارمەتــی
پێشمەرگەیان داوە .مستەفا هیجری
لــە درێــژەی باســەکەیدا ئامــاژەی
دایــە ئــەوەی کــە؛ هەتــا کۆماری
ئیســامی مابــێ ،ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت ڕووی ســەقامگیری
بەخۆیەوە نابینێت.

ســەرەتایی
٢٢٠ی
دەورەی
پێشــمەرگە ،لــە ســنوورەکانی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت کۆتایــی
پێهات ،و جێژنی تایبەت بە دەورەی
ســەرەتایی پێشــمەرگە لــەو شــوێنە
بەڕێوە چوو.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی٧ی
خەرمانانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
ســەرەتایی
٢٢٠ی
دەورەی
پێشــمەرگە ،لــە ســنوورەکانی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کۆتایــی
پێهــات ،و پۆلێــک لــە الوانــی
شۆڕشــگێڕی کوردســتان پەیوەســت
بــە ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران بوون.
ئەو ڕێوڕەســمە ســەرەتا بە خوێندنی
ســروودی نەتەوایەتــی ‹›ئــەی
رەقیــب›› و خولەکێــک بێدەنگــی
بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی
شــەهیدانی کوردســتان دەســتی
پێکرد.
پاشان «ئومید مەندومی» کادری
فێرگــەی سیاســی نیزامیی حیزبی

دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
بەخێرهاتنی میوانانی بەشــداربووی
ئەو ڕێوڕەسمەی کرد.
دواتــر دوکتــور «میــرۆ عەلیــار»
ئەندامی دەفتەری سیاســیی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،و
بەرپرســی کۆمیســیۆنی پەروەردەی
حیزبــی دێموکــرات ،پەیامێكــی
تایبــەت بــە ڕێوڕەســمی دەورەی
٢٢٠ی ســەرەتایی پێشــمەرگەی
پێشکەش بە بەشداربووانی جێژنەکە
کرد.
عەلیار لە قسەکانیدا باسی لە سەر
ڕاســان و گرێدانــی خەباتی شــاخ و
شار کرد و گوتی؛ «ئەم حەرەکەتە
هەڵقواڵوی دڵی کۆمەاڵنی خەڵکە
و ویستی خەڵکی کوردستانە».
ناوبــراو لــە بەشــێكی دیکــەی
قســەکانیدا باســی لــەوە کــرد:
«پێشــمەرگە مرۆڤێکی ئازادیخوازە
کــە هەســتی بــە چەوســانەوەی
نەتەوەکــەی کردووە و بۆ ڕزگاریی
نەتەوەکــەی هاتووەتــە مەیــدان و

سێمناری دۆخی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و داهاتووی ئێران لە ئاڵمان بەڕێوەچوو

جناح هەیە و ئەوەش شەڕێکی ڕاستییە
و لە واقعدا شــەڕی زێڕینگەرانە نیە،
و ناوبــراو لــەو بارەیــەوە هێمــای بــە
جێگیربوونی فڕۆکەکانی ڕووســیه لە
هەمــەدان کرد ،کــە وەزیری بەرگریی
دەوڵەتی ڕووحانی ڕایگەیاند کە؛ ئەو
پرسە پێوەندی بە مەجلیسەوە نیه.
ئاهی لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا
باســی لــە یەکڕیــزی و یەکگرتوویی
حیــزب و الیەنــە سیاســییەکانی
ئۆپۆزیسیۆنی ئێران کرد.
لە بەشــی دووهەمــی پانێلی یەکەمدا
مســتەفا هیجری ،سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
لە قســەکانی خۆیدا باســی لەوە کرد
کە؛ داهاتووی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
بــۆ نەتــەوە بندەســتەکان دەبێــت ،لــە
غەیــری ئــەوەدا تووشــی توندوتیــژی
و تەجزیەتەڵەبــی دەبیــن و ئــەوەش
هەزینەهەڵگر دەبێت.
ســکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات
باســی لــەوەش کرد کە؛ ئەگــەر ئێمە
چــاوەڕوان بیــن ئاڵوگۆڕێــک لــە
چوارچێــوەی ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێراندا ڕوو بدات ،و مافی نەتەوەکانی
ئێــران دابیــن بکرێــت ،تەجرووبــە

دەریخســتووە کە کارێکی بێئەنجامە
چوونکە ئەسڵی ڕێژیمی ئێران لەگەڵ
ئەو مەسەلەیە دژایەتی هەیه.
هیجــری هەروەهــا باســی لــەوە کــرد
کــە؛ ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران لــە
بەرانبەر هێزدا بە چۆکدا دێت ،و بۆیه
ئێمــە دەبــێ هێزی کاریگــەر بین .لەو
پێوەندییەدا ناوبراو بۆ نموونە باســی لە
شــەڕی نێــوان ڕێژیمی ئێــران و عێراق
کــرد ،کــە ڕێژیمــی ئێــران بــە هــۆی
ئەوەیکــە ڕوو لە الوازبوون دەڕۆیشــت،
بڕیارنامەی ئاگربەســی قبووڵ کرد و
بەرپرسانی ئەو ڕێژیمە پیاڵەی ژەهریان
خــواردەوە و ڕێککەوتنــی بەرجامیــش
نمووونەی دیکەیە ،کە ڕێژیم پیشانی
دا لە بەرانبەر هێزدا بە چۆکدا دێت.
مســتەفا هیجــری لــە قســەکانیدا
گوتــی؛ بەپێی لێکدانــەوەکان ،حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران ماوەی
دوو ســاڵ پێــش بــەو ئاکامە گەیشــت
کــە لەو بارەیــەوە هەنــگاو هەڵێنێتەوە،
و هێزێكــی کاریگــەر دروســت بێــت،
نــە تەنیــا بــۆ حیزبــی دێموکــرات،
بەڵکــوو بــۆ هەموو نەتــەوەی کورد و
ئازادیخوازەکان.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی

کوردستانی ئێران ،جەختی کردەوە کە
حیزبی دێموکرات پێشــمەرگەکانی بۆ
کوردســتان ناردووەتــەوە و لە تەنیشــت
پێشــمەرگەکانیش خەڵــک چاالکــی
دەکەن.
مســتەفا هیجــری لــە قســەکانیدا
باســی لــە یەکگرتوویــی نێــوان حیزبە
کوردییــەکان کــرد و گوتی کە؛ ئێمە
دەمانهەوێ کوردســتان ببێتە هێزێکی
پشــتیوان و خەباتــی خەڵکیش ڕۆژ لە
دوای ڕۆژ بەرینتر بێت.
بەشــی ســێهەمی ئەو پانێلە بۆ یاســین
ئەهــوازی لــە حیزبــی تەزامۆنــی
دێموکراتیکی ئەهواز ،تەرخان کرابوو،
و نابــراو لــە قســەکانیدا گوتــی کــە؛
ئۆپۆزیســیۆنێکی سەرتاســەری نیــه و
ئێمــە نەتەوەکانــی ئێــران ،کۆنگــرەی
نەتەوەکانــی ئێرانــی فێدراڵمــان پێک
هێنــا ،کــە ســتراتیژی دیاریکــراوی
هەیە ،و حیزب و الیەنە سیاسییەکانی
نەتەوەکانــی ئێرانــی لــە دەوری یەکتر
کۆ کردووەتەوە.
لــە بەشــی چــوارەم و بەشــی کۆتایی
پانێلی یەکەمی ئەو ســێمینارەدا ،ناسر
بۆلیدەیــی لــە حیزبــی بەلووچســتان
قســەی کــرد و ناوبــراو گوتــی کــە؛

ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بە شــێوەیەک
هەڵکەوتــووە کــە بــەردەوام گۆڕەپانی
شــەڕه و ئــەو شــەڕەش بــە سیاســەتی
زلهێزەکان زیاتر پەرە دەستێنێت.
لــە پانێلی دووهەمی ئەو ســێمینارەدا،
ســەرەتا عەباس خۆرسەندی ،وتەبێژی
جبهــەی دێموکراتیکــی ئێــران لــە
دەرەوەی واڵت ،چەنــد باســێکی
پێشکەش کرد.
خۆرســەندی لــە قســەکانیدا باســی
لــەوە کــرد کــە؛ کۆماری ئیســامی
لــە ســەرەتادا پڕۆژەیــەک بــوو و
ڕێژیمێــک بوو کە لــە الیەن خەڵکەوە
هەڵنەبژێردرا ،بەڵکوو لە الیەن واڵتانی
دەرەوە هاتــە ســەرکار ،و دیاردەیەکــی
نیــوە کۆمەاڵیەتــی بــوو ،کە بە هۆی
ســتەمی شاهنشــاهی هاتــە ئــاراوە ،و
بــە گشــتی هــۆی هاتنــە ســەرکاری
ئــەو ڕێژیمــە ،ئاڵوگۆڕەکانی ناوچە و
جیهان بوو.
لــە درێــژەی ئــەو ســێمینارەدا ،دوکتور
زیــا سەدرولئەشــرافی ،لــە ڕێکخراوی
فەرهەنگــی ـ سیاســیی ئازەربایجــان،
قسەی کرد.
ناوبــراو هێمــای بــۆ یەکێــک لــە
خســڵەتەکانی ڕێژیــم کــرد و گوتــی

سپاسنامەی هەڵمەتی کۆکردنەوەی یارمەتی لە دەرەوەی واڵت

هاونیشتمانیانی خۆشەویست !
ئەندامــان ،الیەنگــران و دۆســتانی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران!
لــە الیــەن ڕێبەریی حیزبــی دێموکرات
لــە دەرەوەی واڵت ،پڕبەدڵ سوپاســتان
دەکەیــن کــە ئەوجاریــش هــەر وەک
ڕابــردوو ،لەوپــەڕی هەســت بــە
بەرپرسایەتی کردندا ،بەپیر بانگەوازی
حیزبــەوە هاتــن و بەســەخاوەتەوە
یارمەتییەکــی ماڵیــی بەرچاوتــان بــە
حیزبی دێموکرات کرد.
ئێســتا کــە بزووتنــەوەی میللــی و
دێموکراتیکــی گەلــی کــورد لــە
کوردســتانی ئێران ،لە سەرفەســڵێکی
تــازەی خۆیدایــە ،و حیزبەکەمــان

لێبــڕاوە بــە پشتبەســتن بــە ئیــرادەی
خەباتگێڕانــەی گەلــی کــورد ،لــەو
قۆناغەشــدا وەک هەمیشە ڕچەشكێن
بــێ ،و لــە ســەنگەری پێشــەوەی
ئــەو خەباتــەدا ئــااڵی بردنەپێشــی
ئامانجەکانــی گــەل بــەرز و شــەکاوە
ڕاگــرێ ،هیــچ گومانــی تێــدا نیــە
کــە پشــتیوانیی سیاســی ،مەعنەوی
و ماڵیــی ئێــوە ،دەبێتــە قەاڵیەکــی
بەهێــز کە حیزبەکەمــان و بزووتنەوەی
ئازادیخوازانــەی گەلەکەمــان پشــتی
وێدەدا.
لــە کاتێکــدا تێکۆشــەرانی حیــزب
بەگشــتی ،و پێشــمەرگە دلێرەکانــی،
بــە تایبەتــی لەنێوخۆی کوردســتاندا،

بــۆ بردنەپێشــی ئامانجەکانــی گەلی
کــورد لــە کوردســتانی ئێــران ،لــە
هەلومەرجێکی سەخت و دژواردا خەبات
دەکــەن ،ئەرکــی سەرشــانی ڕەوەنــدی
کــورد لــە دەرەوەی واڵت ،بەتایبەتــی
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبەکەمــان
ئەوەیــە کە؛ بە هەرجۆرێک کە بۆیان
دەلــوێ ،پشــتیوان و یارمەتیــدەری ئەو
خەباتــە بــن .یارمەتیــی ماڵــی ،تەنیا
یەکێــک لە شــێوەکانی دەربڕینی ئەو
پشــتیوانیەیە و کاریگەریــی گرینگی
لــە بردنەپێشــی ئــەو خەباتــەدا دەبــێ،
بەتایبــەت کــە تاکــە پشــتیوانی هەتا
ســەری ئــەو خەباتــە ،ڕۆڵەکانــی ئەو
گەلەن.

کاروانــی خەباتی حیزبی دێموکرات و
گەلەکەمــان ،بە ســەرپێچێکی تازەی
مێژووی خۆیدا تێدەپەرێ .ڕاســانەوە و
بەگژداچوونەوەی ئیســتبدادی ڕەشــی
مەزهەبــی ،لــە هەلومەرجی ئێســتای
واڵتەکەماندا ،فیداکاری و گیانبازی
و بەخشــندەیی دەوێ .ئێمــە ئــەو
فیداکاری و گیانبازی و بەخشندەییە
لــە ورەی بەرزی تەشــکیالتی حیزبدا،
لــە گیانبازیــی پێشــمەرگەکاندا ،و
لــەو هیممــەت و ســەخاوەتە گەورەیەدا
دەبینین کە ئەوەتا خەڵکی کوردســتان
لــە نێوخــۆ و دەرەوەدا ،بــە دەربڕینــی
پشتیوانیی سیاسی و ماڵی لە ڕاسان،
لــە خۆیانــی نیشــان دەدەن .یارمەتییــە

هەیئەتێکــی دەفتــەری نوێنەرایەتــی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران،
بــە سەرپەرەســتیی تاهیــر مەحمــوودی
بەرپرسی دەفتەری نوێنەرایەتی حیزبی
دێموکــرات ،ســەردانی یەکگرتــووی
ئیسالمیی کوردستانیان کرد.
ڕۆژی یەکشــەممە 7ی خەرمانانــی
139٥ی هەتــاوی ،هەیئەتێکــی
دەفتــەری نوێنەرایەتــی حیزبــی
دێموکــرات لــە شــاری ســلێمانی ،بــە
سەرپەرەســتیی تاهیــر مەحمــوودی،
سەردانی مەڵبەندی ١ی یەکگرتووی
ئیسالمیی کوردستانیان کرد و لە الیەن

هەیئەتێکــی یەکگرتووی ئیســامیی
کوردســتانەوە ،بــە سەرپەرەســتیی
مامۆســتا «عوســمان کاروانــی»
بەرپرسی مەڵبەند ،پێشوازییان لێکرا.
لــەو دانیشــتنەدا ،نوێنــەری حیزبــی
دێموکرات باســێکی سیاسی سەبارەت
بــە ڕەوشــی ئێــران و هەلومەرجــی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بــە دوای
ڕاسانی تازە ،و بارودۆخی کوردستان،
و ســەرکوتی بێبەزەییانــەی ڕێژیمــی
ئیسالمیی ئێرانی پێشکەش کرد.
مەحمــوودی لــە درێژەی باســەکەیدا،
لەســەر ئیرادەی پتــەوی خەباتگێڕانی

دێموکــرات بە پشــتیوانیی کۆمەاڵنی
خەڵکــی کوردســتان دوا و گوتــی،
وەکــوو هەمیشــە پشــت ئەســتوورین و
لــە قۆناغــە جۆراوجۆرەکانــدا حیزبــی
دێموکــرات نیشــانی داوە کــە قســە و
کردەوەی یەکە.
پاشــان ســەبارەت بــە دەور و ڕۆڵــی
کۆنگــرەی نەتەوەکانی ئێرانی فێدراڵ
لــە شــاری فرانکفۆرتــی ئاڵمــان،
باسێکی پێشکەش کرد.
پاشــان مامۆســتا عوســمان کاروانــی،
وێــڕای ڕێزدانــان بــۆ خەباتــی حیزبی
دێموکــرات ،باســی لــە کاریگەریــی

حیزبی دێموکرات لەســەر کوردستانی
ڕۆژهــەاڵت کــرد ،و ڕاپۆرتێکــی
لەســەر بارودۆخی کورد بە گشــتی و
پشــتیوانیی یەکگرتــووی ئیســامیی
کوردســتانی لــە خەباتــی ڕەوای هــەر
چوار بەشی کوردستان دەربڕی.
کاروانــی لــە بەشــێکی دیکــەی
قســەکانیدا ،هەلومەرجــی ئێســتای
باشووری کوردستان و بەرەو پێشچوون
و ئاستەنگەکانی خستە بەرباس.
لــە کۆتایــیدا ،دوو الیــەن لــە ســەر
بەردەوامیــی پێوەندییەکانــی نێوان ئەو
دوو حیزبە جەختیان کردەوە.

هەیئەتێکی دەفتەری نوێنەرایەتی حیزبی دێموکرات لە شاری سلێمانی سەردانی
یەکگرتووی ئیسالمییان کرد

ماڵییەکانــی ئێوە لــەو ماوەیەدا ،تەنیا
گۆشــەیەکی بچووکــی ئــەو هەمــوو
پشتیوانی و یارمەتیانەیە کە ئۆگرانی
ئــازادی و دێموکراســی ،لــە ســیمای
حیزبی دێموکراتیان نیشان داوە.
لــەو پێوەندیــەدا جارێکــی دیکــەش
سوپاســتان دەکەیــن و چاوەڕوانیــن
هەمیشــە لەکاتی پێویســتدا بە دەنگ
بانگــەوازی حیزبــی خۆشەویســتی
دێموکراتــی
حیزبــی
خۆتــان،
کوردســتانی ئێرانــەوە بێــن .دەبێــت
بگوتــرێ کــە کۆمیتەکانــی حیزبــی
دێموکرات لە واڵتــە جۆراوجۆرەکاندا،
کار و زەحمەتێکــی زۆریــان لــەو
ماوەیــەدا کەوتــە سەرشــان ،هــەر بۆیە

ئامادەیە گیانی خۆی لەو ڕێگایەدا
بەخت بکات».
هەروەهــا دواتــر پەیامــی دەورەی
ئامووزشــیی دەورە لەالیەن ‹›فەریاد
دروودی›› مامۆســتای فێرگــەوە
پێشــکەش کــرا و پاشــان پەیامــی
دەورەی بەشداربووان لەالیەن «سەباح
نیکخــا» یەکێــک لــە بەشــدارانی
دەورەکەوە خوێندرایەوە.
لە نێوئاخنی بەرنامەکەدا ســروودی
«مەڕێژن بۆم فرمێسکی غەم» لە
الیەن بەشداربووانی دەورەوە پێشکەش
کــرا .پاشــان شــێعری «ســەنگەری
بــەرز» لــە الیــەن «عومــەر
فەخرەدینفــەر» ەوە خوێندرایەوە .لە
کۆتایــی ڕێوڕەسمەکەشــدا خــەاڵت
بــە ســەر بەشــداربووانی دەورەی
سەرەتایی پێشمەرگە ،کە لە بواری
نەزم و دیسیپلین و هەروەها وانەکان،
نێونجی نمرەکانیان بەدەست هێنابوو،
دابەش کرا .کۆتایی ڕێوڕەســمەکە
بــە شــایی و هەڵپەڕکێــی بەشــداران
کۆتایی پێهات.

کــە؛ ئــەو ڕێژیمە لە نێوخۆ و دەرەوەی
واڵت قەیرانســازی دەکات ،ئامانــج
لــەو قەیرانســازییەش زیادەخوازییــە،
کە له ناوەرۆک و شوناســی ڕێژیمی
ئیسالمیی ئێراندایه.
پاشــان بەختیــار عەلیــار ،نوێنــەری
حیزبــی کۆمەڵــەی شۆڕشــگێڕی
زەحمەتکێشــانی کوردستانی ئێران لەو
سێمینارەدا ،قسەی کرد.
ناوبراو دۆخی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتی
بــە شــڵەژاو وەســف کــرد ،و باســی لە
ســەرمایەداریی نوێ و سەرمایەداریی
نەوت کرد.
لــە بەشــی کۆتایی پانێلــی دووهەمی
ئــەو ســێمینارەدا ،ڕەئــوف کەعبــی،
چاالکی سیاسیی چەپ قسەی کرد.
کەعبــی لــە قســەکانیدا هێمــای بــەو
مەســەلەیە کــرد کــە؛ سیاســەتەکانی
دەرەوەی ڕێژیمی ئێــران ،ڕەنگدانەوەی
سیاســەتەکانی نێوخۆی ئەو ڕێژیمەیە
و ئــەوەش تەنیا بۆ پاراســتنی ڕێژیم و
سەرکوتی خەڵکە.
کۆتایــی ئــەو بەشــە لــە ســێمنارەکە
پرسیار و وەاڵمی بەشداربووان بون.

ماندوونەبوونیــان لــێ دەکەیــن و پێیان
ڕادەگەیەنین کە؛ حیزبەکەیان قەدری
ئــەو هەمــوو زەحمــەت و ماندوبوونەیان
دەزانــێ ،و شــانازییان پێــودەکات.
هەروەهــا جێــگای خۆیەتــی سپاســی
کەمپینــی وەفایــەک بــۆ پێشــمەرگە
بکەیــن ،کــە لــەو ماوەیــەدا هەمــوو
تواناکانــی خۆیــان خســتە گــەر و
هاوکاریی حیزبیان کرد.
سەرکەوتووبن لە ژیان و خەباتدا
بەشی ماڵیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران لە دەرەوەی واڵت
٢٢ی ئوتی ٢٠١٦ی زاییینی

درێژەی پـەیڤ
گەیشــتن بە مافی ڕەوای ئازادی و خۆبەڕێوەبردن و زاڵ بەســەر چارەنووســدا
و ڕزگاربــوو لە کۆیلەتیی مێژوویی.
«هێــزی جوواڵنــەوەی کوردســتان ،پتــر لە هەموو شــتێک لە درێژەکێشــان
و مانــەوەدا خــۆی دەنوێنــێ .لــە درێــژەدان بە خەبات و تێکۆشــانی دژوار و لە
مانەوە و ڕاوەســتانی قایم و قورس و پتەو لە گۆڕەپانی حەماســە خولقاندن و
نەبەزیدا».
جوواڵنەوەیــەک کــە لــە پیشــاندانی خــەون و ڕۆئیــای داهاتوو بــە خەڵک
کــەم بێنــێ ،و لەکورتــی بــدا ،یــان دژی خــەون و ئــاوات و خولیاکانی خۆی
بجووڵیتــەوە ،خەڵــک بێبڕوا دەبن پێی ،و بە چەواشــەی دەزانن .بۆیە دوکتور
شەرەفکەندی وەکوو مامۆستاکەی ،دەبێ بە ئۆلگووی ئەو ئاوات و خولیایانە
و بۆ هاندانی خەڵک ،خۆی دەبێ بە پێشەنگ و ڕێبەری بەکردەیی کردنی
هەموو ئەو شــتانەی باسی دەکا.

ژمارە  684ـ 5ی سێپتامربی 2016

ڕاگەیەندراوی کۆنگرەی نەتەوەکانی
ئێرانی فێدراڵ

کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی فێــدراڵ ،ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٦ی
خەرمانانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی ،لەژێــر نــاوی «دۆخی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت،
ئێســتا و داهاتــووی ئێــران» ،بــە بەشــداریی کارناســان و خاوەنبیــران لە شــاری
فڕانکفۆرتی ئاڵمان ،سێمینارێکی بەڕێوە برد.
ئەو سێمینارە لە دوو پانێلدا بە ناوی:
١ـ ئاڵوگۆڕەکانــی ناوچــە ،ئێــران و ڕۆڵــی نەتــەوە بندەســتەکان لــە داهاتــووی
سیاسیی ئێراندا
٢ـ دەســتێوەردانە تێکدەرانەکانــی ڕێژیمــی ئێــران لــە ناوچەکــە و پێوەنــدی ئــەو
لەگەڵ سەرکوتی خەڵکی ئێران ،کارەکانی خۆی دەست پێ کرد.
ئەندامانی بەشداربوو لەو دوو پانێلە جیاوەزەدا ،بە شێوەیەکی گشتی پرسەکانی
ئێران و ناوچە ،کە بوارەکانی وەک دەستێوەردانی سیاسی و نیزامیی ڕێژیمی
ئێران لە ناوچە ،و پێوەندیی ئەو دەســتێوەردانە لەگەڵ ســەرکوتی خەڵکی ئێران،
و بە تایبەت نەتەوەکانی ئێران ،خستە بەر باس و شرۆڤه.
کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فێدراڵ
٢٧ی ئاگۆستی ٢٠١٦ی زایینی
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هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات لەگەڵ پەیەدە کۆبووەوە
هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
لەگــەڵ
ئێــران،
کوردســتانی
نوێنەرایەتیــی پەیــەدە ( )PYDلــە
شاری سلێمانی کۆبووەوە.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی1ی
خەرمانانــی 139٥ی هەتــاوی،
شــاندێکی پێوەندییەکانــی حیزبــی
دێموکــرات لــە شــاری ســلێمانی ،بــە
سەرپەرەســتیی «تاهیر مەحموودی»،
نوێنــەری پێوەندییەکانــی حیزبــی
دێموکــرات لــە شــاری ســلێمانی،
ســەردانی نوێنەرایەتیــی پەیــەدەی
لــەو شــارە کــرد و لــە الیــەن «غەریب
حەســۆ» ،نوێنــەری پەیــەدە و
هەیئەتێکــی هاوڕێی ،پێشــوازییان لێ
کرا.
لــەو دیدارەدا ،ســەرەتا نوێنەری حیزبی
دێموکرات ،باســێکی لەســەر ڕەوشــی

تازەی ســووریە و بەتایبەتی حەســەکە
کــرد و لەســەر ئاژاوەگێڕییەکانــی
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران ،و دەوری
تێکدەرانەی لە ناوچەدا ،ئاماژەی بەوە
کرد کە ڕێژیمی ئێران خێری میللەتی
کــوردی ناوێــت ،و هەمــوو هەوڵێــک
دەدات بۆ الواز کردنی کورد.
مەحمــوودی لــە بەشــێکی دیکــەی
قســەکانیدا ،وێــڕای ئامــاژە بــە بەرەو
پێشــچوونی کوردســتانی ڕۆژئــاوا،
ڕاســپاردەی حیزبــی دێموکراتــی پــێ
گەیاندن سەبارەت بە کۆدەنگیی زیاتر
و زاڵبــوون بەســەر نەیارانی کورددا ،و
وەالنانــی ناکۆکییەکانــی نێــوان هێزە
سیاســییەکان ،و لــەو پێوەندییــەدا،
گفتوگــۆ و دیالۆگــی بــە باشــترین
بژاردە دانا .تاهیر مەحموودی ،وێڕای
ئاماژە بە چەندین سەرفەسلی خەباتی

سیاســی حیزبی دێموکــرات ،ئاماژەی
بــەوە کــرد کــە؛ ڕێژیمی ئێــران بەپێی
یاســای بنەڕەتیــی واڵت ،مافــی
کوردەکان و تێکڕای نەتەوەکانی ئیران
پێشیل دەکات ،و هیچ فرسەتێکی بۆ
ژیــان لەو واڵتەدا بۆ نەتەوەکانی ئێران
نەهێشــتۆتەوە و هــەر بۆیــەش حیزبــی
دێموکرات ،وەکوو ئەرکێکی نەتەوەیی
ئەرکــی خــۆی بەڕێــوە دەبــات ،و پێی
وایە هەر کام لەبەشــەکانی کوردستان
ئەگەر یارمەتیدەر نابن ،نابێ کۆسپ
بۆ بەشێکیتر دروست بکەن.
پاشان غەریب حەسۆ ،وێڕای دەربڕینی
خۆشــحاڵی لــە ســەردانی هەیئەتــی
حیزبــی دێموکــرات ،باســی لــەوە کرد
کە؛ خەڵکی ڕۆژئاوا بە باشی لەگەڵ
خەباتــی حیزبی دێموکرات ئاشــنایە و
کۆدەنگیــی و یەکدەنگیی کوردی بە

پێشمەرگەیەکی دێرینی حیزبی دێموکرات لە نۆروێژ کۆچی دوایی کرد

پێویست و زەرووری لە قەڵەم دا.
ســەبارەت بــە دەوری ئاژاوەگێڕانــەی
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران ،و هاوکاریی
نێوان ڕێژیمی ئێران و سووریە ،نوێنەری
پەیــەدە گوتــی؛ ئێــران لــە ســەرەتاوە
ڕۆڵێکی زۆر خراپی هەبووە و هەیەتی
لــە ســووریەدا ،و ئــەوە کــە داعــش
کاری بــە کۆمــاری ئیســامی نیە و
بــە چــەک و جبەخانــەی ســووریەش
لــە کوردەکانــی داوە ،ئــەو ڕاســتییە
دەردەخات کە ئێران و ســووریە ،چەندە
بــۆ دژایەتــی کــورد یەکــن .هەروەهــا
لەوســەردانەدا ،هەلومەرجــی ئێســتای
کورد شڕۆڤە و لێکدانەوەی لەسەر کرا
و نوێنــەری پەیــەدە پێزانینــی خۆیانی
لەپێوەنــدی لەگــەڵ دەستخۆشــیی
حیزبــی دێموکــرات لە قســەکانی ئەم
دوایانەی ساڵح موسلیم ڕاگەیاند.

کاک «غەفــوور غەفــاری» کادر
و پێشــمەرگەی دێریــن و ئەندامــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،لــە واڵتی نۆروێــژ ماڵئاوایی
لە ژیان کرد.
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی
١٠ی خەرمانانی ١٣٩٥ی هەتاوی،
کاک «غەفــوور غەفــاری» بــە
هــۆی نەخۆشــیی شــێرپەنجە ،لــە
تەمەنــی  ٥٣ســاڵیدا کۆچی داویی
کــرد .ناوبــراو ســاڵی ١٣٤٢ی

هەتاوی ،لەدایک بووە و تا قۆناغی
دواناوەندی لە گوندی نروێ و شاری
نەسوود ،درێژەی بە خوێندن داوە.
کاک غەفــوور دوای ئاشــکرا
بوونــی خەباتــی حیزبــی دێموکــرات،
لــە دوای شۆڕشــی گەالنــی ئێــران
لــە ســاڵی ١٣٥٧ی هەتــاویدا ،و
دەســتپێکردنەوەی خەباتــی سیاســی
و چەکــداری ،وەک الوێکــی
گونــدی نروێ ،لە ڕیــزی الواندا ،لە
ســازمانی جەوانانی ئەوکاتدا دەستی

دایــه خەبــات و دواتــر لــە ڕێزەکانــی
پێشــمەرگەکانی هێزی»شــاهۆ»دا
ســازمان درا .هــاوکات لەگــەڵ
خەبــات لــە یەکیەتیــی الواندا،
بەپێی ویســتی ئەو ســەردەمە دەستی
دایــه خەباتــی چەکــداری .کاک
غەفــوور ســاڵی ١٣٥٨ی هەتــاوی،
لــە تەمەنــی  ١٦ســاڵیدا ،بەفەرمی
وەک پێشــمەرگەیەکی الو لــە
خزمــەت حیزبەکەیدا ،ئامــادە بوو بۆ
جێبەجێکردنی هەموو فەرمانێک و

هەردەم گیان لەسەردەست بوو.
ناوبــراو هەروەهــا لە شــەڕی جاددەی
پیرانشــار ـ سەردەشتدا بەشدار بوو ،و
مەئمووریەتــی خۆی بەجــێ گەیاند،
و هەروەهــا لــە ناوچەکانی دااڵهۆ و
جوانــڕۆش بــەردەوام لــە بەڕێوەبردنــی
مەئمووریەتی حیزبیدا بوو.
کاک غەفــوور لــە زۆربــەی یەکــە
چەکدارییەکانــدا ،چ وەک تیمــی
تەشکیالتی و چ وەک تیمی نیزامی
بەشــدار بوو ،بۆیه لە ساڵی ١٣٦٧دا،

لــە ناوچــە برینــدار بــوو و بــە هــۆی
بریندارییــەوە ماوەیــەک بــە نهێنــی
ژیــا .ناوبــراو پلە تەشــکیالتییەکانی
یەک لە دوای یەک بڕی ،و ساڵی
١٣٦٧ی هەتــاوی ،وەک ئەندامــی
کۆمیتــەی شارســتانی هەورامــان
و دواتــر لــە کاتــی پێکهێنانــی
مەڵبەنــدی ســێدا ،بۆ ســێ جــار لە
کۆنفڕانســەکاندا وەک ئەندامــی
مەڵبەند هەڵبژێردرا.
چەندیــن خــزم و کەســوکاری کاک

غەفوور شەهیدی حیزبی دێموکراتن
و ناوبــراو ســاڵی ١٣٧٦ی هەتاوی،
زێدی خۆی بەجێهێشت و سەرئەنجام
پــاش ماوەیــەک لــە واڵتــی نۆروێژ
گیرســایەوە و بەداخــەوە بــە هــۆی
نەخۆشی ماڵئاویی لە ژیان کرد.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئیــران ،پرســه و سەرەخۆشــیی خۆی
لــه بنەماڵــه و خــزم و کەســوکاری
ناوبراو دەکات و خۆی به شــەریکی
خەمیان دەزانێت.

حاجــی «هەمــزه محەممەدیــان»
کــوڕی حاجــی «عەبدوڵــا
ئەســپەمێزە» کەســایەتیی خۆشناوی
شــاری سەردەشــت کۆچــی دوایــی
کرد.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ٣ی
خەرمانانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
حاجــی هەمــزە محەممەدیــان
کەســایەتی نیشــتمانپەروەری شــاری
سەردەشــت ،کــوڕی پێشــمەرگەی

ســەردەمی کۆمار« ،حاجی عەبدوڵاڵ
ئەســپەمێزە» لــە تەمەنی  ٧٠ســاڵیدا
کوچی دوایی کرد.
کاک ههمــزە کەســیکی دڵســوز و
کوردپــەروەر بــوو ،و یارمەتیــدەری
یێشمەرگەی حیزبی دێموکرات بوو.
کاک هەمــزه خــاوەن کەســایەتی
تایبەتــی بــوو ،مرۆڤێکــی یەکجــار
هێدی و لەسەرخۆ و هاوکات وردبین و
دووربین ،به ههڵوێست و به جوورئهت،

بــه مشــوور و خەمخــۆری هەمــوو
الیەک بوو.
کاک هەمزه هاوکاری تێکۆشــەرانی
ســااڵنی  ٤٧-٤٦بــوو ،بــه تایبەت که
لەگەڵ شــەهید «مەال ئــاواره» یار و
هاوسەنگەری بەوەفای یەکتری بوون.
کتێبــە مێژووییەکانــی سەردەشــت،
لــە وەســفی حاجــی عەبدوڵــادا ،زۆر
وتــەی بەنرخیــان نووســیوە کــە چــۆن
ناوبــراو ،پێشــمەرگەی ســەردەمی

کۆماری کوردستان بووە ،لە شۆڕشی
ئەمــەر حەمە ســوور(ئەمەر پاشــا) لە
ســااڵنی ١٣١٧ـــی هەتاوی ،یەکێک
لــە فەرمانــدە چــاو نەترســەکانی
چەکدارەکانــی ئەو شۆڕشــە خەڵکییە
نەتەوەییــە بووە ،لە تافی ســەرهەڵدانی
شۆڕشــە مەزەهەبــی -نەتەوەییەکــەی
خوالێخۆشبوو مەال خەلیلی گۆرەمەر،
ســەرپەلی یەکێــک لە هێــزەکان بووە،
و هەروەهــا پێشــتریش لــە باشــووری

کوردســتان ،بــۆ مــاوە ی  ٦مانــگ
لــە «داری کەلی» ،پێشــمەرگە بووە
لەگەڵ نەمر شێخ مەحموودی حەفید.
حاجــی عەبدوڵــا هەمــوو ژیــان و
تەمەنــی خۆی لە ڕێگای کوردایەتی
و مەردایەتیدا تەرخان کرد ،و هەروەها
برازایەکــی بە ناوی کاک محەممەد
محەممەدیان یەکێک لە سیما ناسراو
و دیارەکانــی شــاری سەردەشــت ،واتە
کوڕی حاجی ئۆمەری ئەســپەمێزەیە،

کە لە ســەرەتای ڕاپەڕینی شۆڕشــی
گەالنی ئێراندا ،بە دژی حکوومەتی
پاشــایەتی ڕاســایەوە و لــە ١٤ـــی
ســەرماوەزی ســاڵی ١٣٥٧دا شــەهید
بوو.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئیران ،پرســه و سەرەخۆشیی خۆی له
بنەماڵه و خزم و کەســوکاری ناوبراو
دەکات و خۆی به شــەریکی خەمیان
دەزانێت.

«عەبدولخالق فزوونی» پێشمەرگەی
دێرینــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،لــە ناوچــەی
هەورامان کۆچی دوایی کرد.
ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ٥ی
خەرمانانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
عەبدولخالــق فزوونــی کــوڕی
عەبدولغەفــوور ،خەڵکــی شــاری
نۆدشــە ،لــە تەمەنــی  ٥١ســاڵیدا ،بە
هــۆی جەڵتــەی دڵــەوە ماڵئاوایــی لە
ژیان کرد.

ناوبــراو هــەر لــه ســەرەتای شۆڕشــی
گەالنــی ئێــران لــه ســاڵی ٥٧ی
هەتاوی ،پاش ئاشــکرا بوونی خەباتی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیران،
پەیوەســت بــە ڕیــزی پێشــمەرگەکانی
حیزبــی دێموکــرات لــه ناوچــەی
هەورامــان بــووە ،و لــه هێزی شــاهۆدا
سازمان دراوە.
کاک عەبدولخالــق لــه زۆربــەی
شــەڕەکانی ئەوناوچەیــەدا ،دژی
داگیرکەرانــی کوردســتان قارەمانانــه

بەشداریی کرد.
ناوبراو له ســاڵەکانی  ٦٧-٦٦و دوای
هێرشی ڕێژیم بۆسەر هەڵەبجه ،کەوته
دەستی هێزە سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم،
و دوای چهند ساڵێک ،لە زیندان ئازاد
کــرا .تەرمــی ناوبراو لە نێــو ئاپۆرای
خەڵکی ناوچەکەدا بە خاک سپێردرا.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیران،
پرسه و سەرەخۆشیی خۆی له بنەماڵه
و خزم و کەسوکاری ناوبراو دەکات و
خۆی به شەریکی خەمیان دەزانێت.

ئەفراســیاب»
«محەممەدتاهیــر
ئەندامــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری شــنۆ،
ماڵئاوایی له ژیان کرد.
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی
٣ی خەرمانانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
ئەفراســیاب»
«محەممەدتاهیــر
ئەندامــی حیزبی دێموکرات و کوڕی
«عەبدولڕەحمــان» خەڵکــی گونــدی
ســۆفیان ،ســەر بــە شــاری شــنۆ ،لــە
تەمەنــی  ٦٦ســاڵیدا کۆچــی دوایــی

کرد.
ناوبــراو برایەکی پێشــمەرگەی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــوو،
و لــە دەیــەی شەســتدا چاالکیــی
بەرچــاوی نیزامییــان هەبــوو ،و لــە
تۆڵەی ئەوەدا ،ڕێژیم چەند کەسی لە
کەسوکاری پێشمەرگەکان گرت ،کە
یەکیک لەو کەســانە محەممەدتاهیر
بوو ،کە بە هۆی ئەشکەنجەی زۆرەوە
لــە زیندانەکانــی ڕێژیمــدا ،بەداخــەوە
نوقوستان بوو.

محەممەدتاهیر ئەفراسیاب ،تا دوایین
ســاتەکانی ژیانی وەفادار بە ڕێبازی
حیزبی دێموکرات مایەوە.
تەرمی ناوبراو لە نێو ئاپۆرای بەرینی
خەڵکی سۆفیان ،لە گۆڕستانی چل
شەهیدان بە خاک سپێردرا.
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
سەرەخۆشــی لــه بنەماڵــەی ناوبــراو
دەکات و خۆی به شــەریکی خەمیان
دەزانێت.

پێشمەرگەیەکی سەردەمی کۆماری
کوردستان و ئەندامی دێرینی حیزبی
دێموکــرات لــە ناوچــەی بــۆکان
کۆچی دوایی کرد.
«کەریم ناسری» ناسراو بە «کەریمی
عەواڵ ناسر» پێشمەرگەی سەردەمی
کۆمــاری کوردســتان ،لــە شــاری
بــۆکان ،ماڵئاوایــی لــە ژیــان کــرد.
كەریم ناسری پێشمەرگەی سەردەمی
کۆماری کوردســتان بووە و هاوکات
لە یەکەمین ئەندامەکانی یەکیەتیی
الوانــی دێموکراتــی کوردســتان ،لــە

سەردەمی کۆماردا بووه.
ناوبــراو دوای کۆماری کوردســتانیش
بەردەوام بوو لە سەر خەبات و تێکۆشان
لــە پێنــاو گەلەکــەی و لــە ڕیــزی
ئەندامانــی حیزبــی دێموکراتدا مایەوە
و یەکێک لە ئەندامە کاراکانی شانە
نهێنییەکانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
سەردەمی ڕێژێمی پاشایەتیدا بوو.
کاک کەریــم تــا ســاڵی ١٣٦٢ی
هەتاوی ،بــە فەرمی ئەندامی حیزبی
دێموکــرات بــوو ،و ســاڵی  ،١٣٦٢لــە
الیەن ڕێژێمی کۆماری ئیســامییەوە

گیــرا و ماوەیەکــی زۆر لــە زیندانــی
«دەریا»ی ورمێ زیندانی کرا.
دوای زیندانیش وەک کەسایەتییەکی
خۆشــناو و جێــی متمانــەی خەڵکــی
ناوچەکانــی بــۆکان و مەهاباد بوو ،و
تا دواســاتەکانی ژیانی هەروا وەفادار
بــە ڕێبازی پێشــەوا قــازی محەممەد
و حیزبــی دێموکــرات مایــەوە .حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران پرســه
وسەرەخۆشــی خــۆی لــه بنەماڵه وخزم
وکەســوکاری کەریم ناسری دەکات و
خۆی به شەریکی خەمیان دەزانێت.

خەلیفــه ســەلیمبەگ پەرچەمــی،
خەڵکــی شــاری بانــه بە هــۆی پیری
ماڵئاوایی له ژیان کرد.
خەڵیفــه «ســەلیمبەگ پەرچەمــی»،
کەسایەتیی خۆشناو و نیشتمانپەروەری
گونــدی گەرمــاوی ســەر بــە شــاری
بانە ،له تەمەنی١٠٠ساڵیدا ،به هۆی

پیری و بەســااڵچوویی ،کۆچی دوایی
کرد .ناوبراو دۆســتێکی نزیکی حیزبی
دێموکــرات بــوو ،و دوای هاتنەدەرەوەی
حیزبــی دێموکــرات لــه شــارەکان و
هاتنیــان بــۆ ســنوورەکان ،ناوبراویــش
پەڕیوەی کوردســتانی باشــوور دەبێ ،و
له شــاری ســلێمانی نیشــتەجێ دەبێت.

ئەو کەسایەتییە نیشتمانپەروەرە ،ڕۆژی
دووشــەممه ڕێکەوتــی ١ی خەرمانانی
١٣٩٥ی هەتــاوی ،کۆچــی دوایــی
کــرد .حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران سەرەخۆشــی لــه بنەماڵــه وخزم و
کەسوکاری ناوبراو دهکات ،و خۆی به
شەریکی خەمیان دهزانێت.

کەسایەتیەکی نیشتمانپەروەر لە شاری سەردەشت کۆچی دوایی کرد

پێشمەرگەیەکی دێرینی حیزبی دێموکرات کۆچی
دوایی کرد

پێشمەرگەیەکی سەردەمی کۆماری کوردستان کۆچی
دوایی کرد

کهسایەتییەکی خۆشناو و نیشتمانپەروەر لە بانه
کۆچی دوایی کرد

ئەندامێکی حیزبی دێموکرات لە شاری شنۆ کۆچی
دوایی کرد

باوکی شەهیدێکی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان کۆچی
دوایی کرد

مــام «مــوراد عەلیپــوور» باوکــی
شەهید «حوسێن عەلیپوور» ناسراو بە
شــەهید «حەســۆ» ،مااڵویی لە ژیان
کرد.
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ١١ی
خەرمانانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی ،مــام
مــوراد عەلیپوور کــوڕی «محەممەد
ســەلیم» ،ناســراو بــە «مــورادی
گردەســووری» ،خەڵکــی گونــدی
گردەســوور ،ســەر بە شــاری پیرانشار،
و دانیشتووی ئێستای شاری شنۆ ،لە
تەمەنی  ١٠٩ساڵیدا لە نەخۆشخانەی
شــاری شــنۆ بــە هــۆی نەخۆشــی
کۆچی دوایی کرد.
مام موراد کەســایەتییەکی ناســراوی

ناوچەی پیرانشــار و شــنۆ بوو .ناوبراو
پێوەندی بە حیزبی دێموکراتەوە هەبوو
و لەگەڵ تێکۆشــەرانی ســااڵنی  ٤٦ـ
 ٤٧و بــە تایبەتــی شــەهید ‹›ســلێمان
موعینــی و مــوراد شــیرێژ» .دوای
ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێران
بوو بە پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات
و لەگەڵ کوڕەکەی بە ناوی حوســێن
عەلیپوور ناســراو بە حەســۆ ،تا ســاڵی
١٣٦٣ی هەتــاوی ،وەکوو پێشــمەرگە
لەگــەڵ حیزبــی دێموکــرات مایــەوە و
بەرپرسیارەتی وەرگرت.
شــەهید حەســۆ پێشــمەرگەیەکی ئازا
بوو و پلە نیزامییەکانی وەکوو سەرپەل
و سەردەسته و جێگری لک ،و دوایین

بەرپرسیارەتی خۆیشی وەکوو جێگری
هێزی «سامڕەند» وەرگرت.
ناوبــراو ســاڵی ١٣٧٠ی هەتــاوی لــە
پیالنێکــی تێرۆریســتیی ڕێژیمــی
ئێرانــدا ،لــە ئەنجامــی تەقینەوەیەکدا
لەگــەڵ شــەهیدان «مــەال ڕەســوڵ
گەردی ،و جەلیل ماماڵی» شــەهید
بوون.
تەرمــی مــام مــوراد لە نێــو ئاپۆرای
خەڵکی ناوچەکەدا بە خاک سپێردرا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئیران ،پرســه و سەرەخۆشیی خۆی له
بنەماڵه و خزم و کەســوکاری ناوبراو
دەکات و خۆی به شــەریکی خەمیان
دەزانێت.

کەسایەتییەکی ناسراوی بۆکان کۆچی دوایی کرد

حاجــی «ڕەحیــم ڕەحیمیئــازەر»
کەســایەتییەکی ناســراوی شــاری
بۆکان ماڵئاوایی لە ژیان کرد.
ڕۆژی دووشــەممه ڕێکەوتــی ١ی
خەرمانانــی ١٣٩٥ی هەتاوی ،حاجی
«ڕەحیــم ڕەحیمیئــازەر» ،خهڵکــی

«کانیڕەش»ـــی ســەر بــە شــاری
بۆکان کۆچی دوایی کرد.
ناوبــراو کهســایهتیەکی خۆشــناو و
نیشــتمانپەرەر بــوو و لــه بزووتنــەوەی
ســاڵەکانی ٤٧-٤٦دا ،چەنــد جــار
زیندانی کراوه.

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێران پرســه و سەرەخۆشــیی خۆی له
بنەماڵــه وخزم و کهســوکاری ناوبراو
دەکات و خۆی به شەریکی خەمیان
دەزانێت.
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پرەنسیپە جێگرتووەکان لە بەرنامە و ئەزمونی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێراندا
عومەر ئیزەدخا
بــە چاوخشــاندنەوەیەک بــە مێژووی
دەیــان ســاڵەی حیزبــی دێموکــرات و
هەروەها هەڵســەنگاندن و خوێندنەوەی
ســتراتیژ و بەرنامــە و ئامانجەکانــی
ئــەو پارتــە لــە هــەر قۆناغێکــدا لــە
دروســتبوون و تەنانــەت هەوڵەکانــی
پێش دروستبوونیشــی تا قۆناغەکانی
تر ،و تا دەگاتە قۆناغی هەنووکەیی
خەبــات و ئــەو بزاوتــەی کــە لــە
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لەالیەن ئەو
پارتەوە بەڕێوەدەبرێ ،ئەوا کۆمەڵێک
پرەنســیپ و بنەمــا لــە بەرنامــە و
کرداری ئەو پارتەمان بۆ دەردەکەوێ
پــرۆژەی
بوونــی
(ســەرەڕای
سیاســیی مۆدێــرن و واقعبینانــە) کە
پرەنســیپگەلێکن جێگای شــانازین بۆ
پارتەکــە و ئــەو کۆمەڵگایــەی کــە
لەپێناویدا خەبات دەکات ،و تەنانەت
جێــگای شــانازیی کۆمەڵگاکانــی
دەوروبــەر و کۆمەڵــگای جیهانیشــە
و لــە قۆناغگەلێکــدا لــە پێناویانــدا
ڕیســکی گــەورەی کــردووە ،بــەاڵم
ئەوەی ئەو پارتە توانیویەتی بەدەستی
بێنێــت ،بریتییــە لە متمانــە و باوەڕی
تاکەکانی کۆمەڵگاکەی.
مرۆڤایەتــی یــان مــرۆڤ دۆســتی
( :)Humanitarianڕێــز و
کەرامەتــی مــرۆڤ لــە ســەرووی
هەمــوو پرەنســیپەکانی ترەوەیــە ،کــە
خــۆی دەبینێتــەوە لــە مامەڵەیەکــی
بــەرزی مرۆڤدۆســتانە لەگــەڵ هــەر
تاک و گرووپ و هێزێکی سیاسی،
وە ڕەتکردنــەوەی کــردە و هەرجــۆرە
هەڵوێســتێکی توقێنەرانــە ،و نانەوەی
پشــێوی و ئــاژاوە و گێرەشــێوێنی،
هەروەهــا بوونــی هەڵوێســتی ئەرێنــی
و مرۆڤدۆســتانە لــە پــرس و بابەتــە
هەرێمــی و نێودەوڵەتیــەکان ،کــە
هەڕەشــەن لەســەر کەرامەت و ژیانی
ئازادانەی مرۆڤ و ئەو مەترسییانەی
کــە لــە ســەر ژیانــی مــرۆڤ بــە
گشــتی دروســت دەبــن ،و کارکــردن
بــۆ پاراســتنی ژینگــەی سروشــتی و
دەڕبڕینــی دژایەتی بەرانبەر تێکدانی
ژینگەی سروشتی لەوانەش سووتانی
دارســتانەکان و گۆڕانکاریی نەرێنی
لە ســەرچاوە ئاوییەکان و پەرەسەندنی
نەرێنییانــەی پیشەســازییەکان کــە
هەڕەشەن لەسەر تەندروستیی مرۆڤ.
ئاشــتی و پێکــەوە ژیــانPeace
 :) )and Coexistenceبــە
خوێندنەوەی کۆی بەرنامە و کرداری
ئــەو پارتــە ،هــەر لــە دروســتبوونەوە،
دەردەکەوێــت کــە ئاشــتی و پێکــەوە
ژیــان جێگایەکــی بڵنــدی هەیە ،کە
ئەویش خۆی دەبینێتەوە لە دانانی ئەم
پرەنســیپە بە میکانیزمێکی لەپێشــی
پرۆســەی سیاســی ئەو پارتــە لەگەڵ
هێزەکانــی دەوروبــەری ،بەهەمــان
شــێوەی پێکــەوە ژیــان و باوەڕبوون بە
پلۆڕاڵــی سیاســی و دادپــەروەری و
داننــان بــە ماف و ئازادیی هەر تاک
و گرووپێکــی ئیتنــی و ڕەگەزیــی
جۆراوجــۆری کۆمەڵــگا و ناوچــە
و جیهــان لــە ئەولەویاتــی گوفتــار و
کــرداری بــووە ،ســتراتیژی حیزبــی
دێموکــرات بۆ بەڕێوەبردنی پرۆســەی
سیاســی لە کۆمەڵگای کوردســتان،
هــەر لەســەردەمی کۆمەڵــەی «ژێ
کاف»ەوە کــە بناغەی ئــەو پارتەیە،
بریتییە لە دانپێنان بە ماف و ئازادیی
کەمایەتــی و گرووپــە ئیتنییەکانــی
کۆمەڵــگای کوردســتان و بەرگــری
کردنیش لێیان.
پــەروەریSpecial
نەتــەوە
strategy for nations
)and Kurdish projects
چارەســەری
:)nationalism
پرســی نەتــەوەکان و ڕزگاری و
گەیاندنــی کــورد بــە مافــی چارەی
خــۆی و دامەزراندنی خۆبەڕێوەبەریی
سیاســی لە ڕێــگای ئەڵتەرناتیڤێکی
مرۆڤدۆســتانە و ئاشــتیانە و خەبــات
کــردن بــۆ سیســتمێکی سیاســی

کــە لەگــەڵ واقعــی ســەردەم و
سروشــتی پێکهاتەکانــی کۆمەڵــگا
و داواکارییەکانیــان هــاوڕاز بێــت،
ســەرلەبەری ئەو ناســیۆنالیزمەش کە
حیزبــی دێموکراتی پێ دەناســرێتەوە،
و لــەو ڕێگایەدا هەنــگاوی ناوە ،ئەوا
بەدەر نیە لەوە.
واقعبینــی (:)Seethe reality
واقعبینــی بریتیە لە پێوەرێکی دیار و
کاریگەری پرۆسە و پرۆژەی سیاسیی
حیزبــی دێموکــرات ،کــە لــە قۆناغە
جیاوازەکانــی خەباتیدا ،یەکێک لە
فاکتــەرە کارتێکــەر و کاریگەرەکان
لەســەر ســتراتیژ و تاکتیکەکانــی،
بریتیــە لــە لێکدانەوەیەکی واقعبینانە
بــۆ هەڵوێســت و گۆڕانــکاری و
سروشتی سیستمی باو و هاوسەنگیی
هێــزی نێوخۆیــی و هەرێمــی و
نێودەوڵەتــی ،کــە ئــەوەش پێچەوانەیە
لەگــەڵ ڕادیکاڵیــزم ،یان جۆرێک لە
ئایدیاڵیزم و خەیاڵی بوونی بەرنامەی
سیاســی و لەبەرانبەریشــدا ،باوەڕبوون
بــە ڕێژەخــوازی و گۆڕانــکاری
پێبەپێ ،لە هەلومەرجێکی مومکینی
مۆدێڕندا .
ســەربەخۆیی سیاســی (Political
 :)independentڕێبــەر و
داڕێــژەری هــزری سیاســیی حیزبــی
دێموکــرات (د.قاســملوو) ،بەشــێکی
زۆر لــە پرۆســە و خەباتــی سیاســیی

پارتەکــەی تەرخــان کــرد بــۆ ئەوەی
خاوەنــی شوناســێکی تایبەتــی خۆی
بێت ،هەم لە الیەنی پرۆژەی سیاسی
کە لەسەر بنەمای سروشتی بوونیەتی
کۆمەڵگاکــەی بنیــاد نــراوە ،و هــەم
لەگــەڵ مامەڵەکردنــی لەگــەڵ هێزە
ناوچەیی و نێودەوڵەتیەکان ،کە خۆی
دەبینێتــەوە لــە بوونــی پەیوەندیەکــی
هاوســەنگانە و نەکەوتنــە ژێــر باری
هــەر جۆرە فشــارێک ،لە میانی ئەو
پەیوەندیانــەدا ،بەجۆرێــک ئەنجامی
نەرێنــی لەســەر بزاوتــی نەتەوەیــی

نێوخۆیــی و دەرەکییــەکان زیاتریــش
بێت لە قۆناغی ئێستادا.
ڕێکخراوەیــی و دامەزراوەییــی
organized
(and
 :)Institutionalڕێکخراوبــوون و
دامەزراوەیــی بــوون تایبەتمەندییەکی
دیــار و ســەرەکیی حکومڕانییــە
سیســتمە
و
ســەرکەوتوو
پێشــکەوتووەکانە ،و پێداویســتییەکی
گرنگــی پارتــی ڕامیــاری و هــەر
سیســتمێکی سیاســییە ،بنەماکانــی
کاری ڕێکخراوەیــی و دامەزراوەیــی،

گرنگییەکــی بنەرەتــی هــەر
ڕێکخراوێکــە کــە هەنگاوهەڵێنانــی
هــەر دامەزراوەیەک بەم ئاراســتەیەدا
تــا ڕادەیەکــی زۆر ســەرکەوتنی
قەوارەکەی لێ وەدی دێت ،لە ئاستی
نێوخۆیی و دەرەکیدا ،پارتی سیاسی
کــە یەکێکــە لــە ســیما گرنگەکانی
قۆناغــی مۆدێڕنــە و پێکهێنــەری
سیستمە سیاســییە دێموکراتیکەکان،
ئەوا بوونی تایبەتمەندیی ڕێکخراوەیی
بــوون ،دامەزراوەیی بــوون ،مەرجێکی
بنەڕەتیــن بــۆ ڕێکخراوەیــی بــوون

ڕێبەر و داڕێژەری هزری سیاسیی حیزبی دێموکرات (د.قاسملوو)،
بەشێکی زۆر لە پرۆسە و خەباتی سیاسیی پارتەکەی تەرخان کرد بۆ
ئەوەی خاوەنی شوناسێکی تایبەتی خۆی بێت ،هەم لە الیەنی پرۆژەی
سیاسی کە لەسەر بنەمای سروشتی بوونیەتی کۆمەڵگاکەی بنیاد نراوە،
و هەم لەگەڵ مامەڵەکردنی لەگەڵ هێزە ناوچەیی و نێودەوڵەتیەکان
کۆ مە ڵگا کــە ی
هەبێــت ،ئــەوەی کــە گرنگتــر لــەوە
کــە پێویســتە باســی لێــوە بکــرێ،
بریتیــە لــە؛ پاراســتنی ئەو پرەنســیپە
لــە قۆناغــە جیاوازەکانــی ئــەو پارتە
تاکو هەنووکە ،کە ڕەنگە پێویستیی
هاوکاریــی ئــەو پارتە بە هێز و الیەنە

کە وەک بنەمایەکی پێشکەوتوانەی
پارتــە ڕامیارییــەکان لــە الیــەک
و لــە الیەکــی تریشــەوە سیســتمە
سیاســییەکان هەژمــار دەکرێــت،
ئــەوا ڕێکخراوگەلێکــی مۆدێــڕن و
ســەرکەواتوانەی پــێ دەناســرێتەوە،
ڕێکخراوەیــی و دامەزراوەیــی

دیمەنێك لە ئامادە بوونی پێشمەرگە لە شاخەكانی كوردستانی ڕۆژهەاڵت

دامەزراوەیــی
و
بوونــی سیســتمی سیاســی بــە پێــی
ئــەو تایبەتمەندییانــەی کــە باســیان
لێوەدەکەیــن ،ڕێکخراوەیــی بــوون
و دامەزراوەیــی بــوون کۆمەڵێــک
تایبەتمەندی دەگرێتەوە کە پێویستە لە
پارتەکاندا هەبێــت ،لەوانەش «بوونی

بڕیاردان و بیرکردنەوە و کارکردنی بە
هەماهەنگی و بەکۆمەڵ و سیستمی
بریاردانــی زۆرینــە و کارکردن بەپێی
یاســای بنەرەتی و بوونی لێپرســینەوە
و هەبوونــی ڕکابەریی سیســتماتیک
و هەروەهــا ئاڵوگــۆڕی ئاشــتیانەی
دەســەاڵت و ئاڵوگــۆڕی ناوبەنــاوی
ســەرۆک و پۆســتە بــااڵکان و
هەروەهــا نەبەســترانەوەی پۆســتەکان
بــە کەســەکان و بەبەهابوونــی
ئامانجــەکان و پابەندبــوون بــە بەها و
پرەنســیپە بنەرەتییــەکان و بەرژەوەندیە
گشــتیەکان ،« ..لــە دەرەنجامیشــدا
پرۆســەی پارتایەتــی پارتەکــە و
ئــەدای سیاســی لــە بەڕێوەبردنــی
سیســتمی حکومڕانی بە کۆمەڵێک
نیشــانەی ئەرێنــی دەناســرێتەوە،
لەوانــەش ((بوونــی هاوســەنگیی هێز
لــە پەیوەندییە دەرەکییەکاندا و تووش
نەبوونــی حاڵەتــی شــوێنکەوتەیی
« التبعيــة «)) ،ســەبارەت بــە
شــوێنکەوتووییش کــە بەهۆی ئەوەی
پەیوەندییــەکان لەگــەڵ دەرەوەدا لــە
ڕێــگا تایبەتییەکانــە و کەســەکان و
کۆتلەکانــی نێو ئەو جۆرە لە پارتانە،
بــە نهێنــی و بەجیا پێی هەڵدەســتن و
دەزگا شــەرعیەکان بەهۆی الوازبوون
و یــان ڕۆڵ نەگێڕانیانەوە ،بە ئەرکی
خۆیان هەڵناستن ،پەیوەندییەکانی ئەو
جۆرە لە پارتە سیاسیانە پەیوەندیەکی
هاوســەنگ نابێــت و لــە جێگای ئەوە
الســەنگیی پەیوەندییــەکان دروســت
دەبێــت و لــە دەرەنجامدا وەها پارتێک
ناتوانــێ بڕیاری یەکالکــەرەوە بدات،
یاخــود بتوانــێ ڕزگاری بێــت لە ژێر
پاڵنــەرە دەرەکیــەکان ،لە کاتێکیشــدا
ڕەنگــە لە بنەڕەتدا لەگەڵ پرەنســیپ
و ئامانجەکانــی پارتەکــە یــەک
نەگرێتــەوە(( ،نەبوونــی گەندەڵــی و
بەهەدەردانــی داهاتــەکان و بوونــی
شــەفافیەت)) ،لــەو جــۆرە پارتانــەدا
کە ناشــەفافن ،بەهۆی بەکارهێنانی
دەســەاڵت لــە بەرژەوەندیــی تایبەت و
لەالیەکــی تریشــەوە قۆرغ کردنی دام
و دەزگاکان لەالیــەن کەســەکان یــان
چەنــد کەســانێک و شکســتپێهێنان
و دەســت و پێگرتــن و جڵەوگیــر
کردنــی دەزگای لێپرســینەوە ،یــان
دەســەاڵتی تایبەتمەنــد(( ،بەدەر بوون
لــە حکومڕانیــی عەشــایریی)) ،لــە
سەرانســەری دونیــا بــە تایبــەت لــەو
ناوچانەی کە کولتوور و داب و نەریتی
کۆمەاڵیەتــی بــە ئاســتێکی بــەرز
زاڵە ،ئــەوا کۆنتڕۆڵــی جومگەکانی
دەســەاڵتی پارتەکان دەکەن ،یان خود
پارتەکــە خۆی لــە خزمەتی بەهێزیی
دەســەاڵتی کەســایەتی و بنەماڵــە و
عەشیرەتەکاندایە ،ئەو تایبەتمەندیەی
کــە باســی لێــوە کــرا لێــی بــەدەرن،
بەهۆیــەوە پێشــکەوتنی کولتووریــی
کۆمەڵگاش دەبێتە قوربانی لەو جۆرە
پارتانەدا ،کە ئەویش خۆی دەبینێتەوە
لــە حکومڕانیــی هۆزگەرایــی و
بنەماڵەیی و حســاب نەکردن بۆ یاسا
و سیســتم و پرەنســیپە گشــتییەکان
و دەســتگرتنی دەســەاڵت لەالیــەن
بنەماڵەیەک و بوونی پەیوەندی لەسەر
بنەمــای خزمەیاتــی و بەکارهینانــی
بەرژەوەندییە گشــتییەکان لە قازانجە
خوێندنــەوەی
تایبەتیەکاندا...بــە
پــرۆژە و پرۆســەی سیاســیی حیزبــی
دێموکرات لە قۆناغە جیاوازەکانیدا،
دەبینیــن ئــەو میکانیزمە بــە تەواوی
لــەو پارتــەدا جێــی گرتــووە ،و بووەتە
دەرەنجامێکــی ئەرێنــی لــە بەهێزی و
مانــەوەی ئــەو پارتە و دروســتکردنی
وێنایەکــی متمانە پێکراو لە ئاســتی
کۆمەڵگا و ناوچە و جیهان.
ئەوانــەی ســەرێ بەشــێک لــەو
پرینســیپانەبوون کــە بــە ڕوونــی
لــە خوێندنــەوەی خەباتــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا
دەردەکــەون ،و دەشــکرێ مایــەی
گفتوگــۆ و شــی کردنــەوە و
هەڵوێستەکردنی زیاتر بن لەسەریان.
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دەقی وتەكانی مستەفا هیجری،

سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
لە سێمیناری كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵ
و :کوردستان
هاوڕێیانی بەڕێز! ئەم كاتەتان باش
زۆر خۆشــحاڵم كــە خــۆم لە نێــو ئێوەدا
دەبینمەوە.
بابەتێكی گرینگ كە ئەمڕۆ هەموومان
لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا
دەیبینیــن و چەندیــن ســاڵە درێــژەی
هەیــە ،خەباتی نەتەوە ســەركوتكراوەكان
و نەتەوە ســتەملێكراوەكانە ،ئەو گەالنە
كــە بەهــۆی بەرزبوونــەوەی ئاســتی
زانیــاری و ناســیاریی زیاتریان بەرانبەر
بە مافە زەوتكراوەكانیان ،هەركامەیان لە
قۆناغێكدا دژ بە سەرەڕۆیی ڕاپەڕیون،
و ئێمــە لــە ناوچــەدا دیتمــان كــە لــەو
ماوەیــەدا ڕووخانی هێندێك لەو ڕێژیمە
دیكتاتۆرییانــە ڕووی دا ،كــە كەمتــر
كەس پێی وابوو خەڵك بە دەستی بەتاڵ
دەتوانن بیانڕووخێنن.
ئەوانــە ئــەو گەالنــەن كــە لــە ڕاســتیدا
ئەزموونێكــی زۆریــان لــە چەشــتنی
ئــازارەكان ،هەاڵواردنــەكان و نەبوونــی
هەمــوو جــۆرە ئازادییــەك كەڵەكــە
كردبــوو .ئەگەرچــی ئــەوەی كــە
هەنووكــە لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســتدا بە چاوی خۆمان دەیبینین،
ڕاپەڕینــە پەرتــەوازەكان ،شۆڕشــەكان،
خوێنڕشــتنەكان و كاولــكاری و
كوشــتوبڕەكانە و زیاتــر وێدەچێــت كــە؛
ئــەو پرۆســەیە ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ
زیاتر بەرەو بێســەروبەری و خوێنڕشتن
و كاولــكاری بــڕوات ،بــەاڵم دواجــار لە
ئەنجامــی ئــەو بزاڤــەدا ،خەڵك ڕێگای
خۆیان دەدۆزنەوە.
ئــەو گەالنەی كە ســەركوت كــراون ،بۆ
ئــەوەی كــە بتوانــن ژیانێكــی نــوێ لە
ســێبەری دێموكراســیدا درێژە پێ بدەن،
دوو ڕێگایــان لــە پێشــدایە :یەكێــك لەو
دوو ڕێگایــە ئەوەیــە كــە حكوومەتێكی
دێموكراتیــك بــە ڕەچاوكردنــی تەواوی
مافــە مرۆییــەكان و یەكســانی بــۆ
هەموان دابمەزرێت ،لە وەها حاڵەتێكدایە
كــە نەتــەوەكان دەتوانن لــە چوارچێوەی
ســنوورەكانی واڵتێكــدا پێكــەوە بژیــن.
ئەگەر ئەو ئامانجە دەســتەبەر نەكرێت،
بــە دڵنیاییــەوە دەبــێ چاوەڕێــی بزاڤــە
جیاییخــوازەكان و توندوتیژیــی زیاتــر
بكەیــن كــە ئەو ڕەوتانە هــەم بۆ خودی
خەڵــك و هــەم بــۆ ئــەو واڵتانــەی كــە
دەیانهــەوێ ئــەو خەڵكــە لــە بێدەنگیــدا
ڕابگرن ،تێچووی زیاتر هەڵدەگرێت .بەو
پێیــە من لەو باوەڕەدام كە لە داهاتووی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا ،دەســەاڵتی
سەرەكی لە دەستی نەتەوەكاندا دەبێت.
بارودۆخێــك كــە تــا هەنووكــە بــووە
و ئێســتاش دەیبینیــن ،ئەوەیــە كــە
مخابــن تــاك یــان گرووپێكــی ســەر
بــە تاكێــك ،بــە شــێوەی ســەرەڕۆیانە
چارەنووســی خەڵكێكــی زۆریــان لــە
ژێــر دەســتدایە .هەنووكــە ئەســتێرەی
ئــەو چەشــنە سیاســەتە لــە ئاوابووندایە
و جێگرەوەكەشــی ،بەدەســتەوەگرتنی
دەســەاڵت لــە الیــەن نەتەوەكانەوەیــە و
تەنیــا لــە وەها حاڵەتێكدایــە كە دەكرێ
چاوەڕوانــی هێوری و ســەقامگیری لە
ناوچەدا بین.
ئەوەی كە لە ئێراندا دەیبینین ،ئەوەیە كە
لە ماوەی سی و چەند ساڵی ڕابردوودا
كــە كۆماری ئیســامی لە دەســەاڵتدا
بــووە ،هەمــوو ڕێگاكانــی ســەرەڕۆیی
و پێشــێلكردنی مافــی نەتــەوەكان و
ئازادیخوازانی ئێرانی تاقی كردۆتەوە و
هێشــتا ڕۆژ لە دوای ڕۆژ شێلگیرانەتر
و توندوتۆڵتر ئەو ڕێگایە درێژە دەدات.
بــە پێچەوانــەی ئــەوەی كــە ئێمــە
ئازادیخــوازان و نەتەوەكانــی ئێــران
چاوەڕوانمــان دەكــرد كــە لــە كۆمــاری
ئیســامیدا ئاڵوگۆڕێــك ڕوو بــدات كە
النیكەمــی مافەكانــی خەڵــك دابیــن
بكرێت ،ئەزموونەكان دەریان خستووە كە
ئەوە داخوازێكی نالۆژیكییە ،لەو ڕووەوە
نالۆژیكییــە كە كۆماری ئیســامی لە

بنەڕەتــدا بــاوەڕی بــەو مافانــە نیــە كە
خەڵــك داوایــان دەكــەن .كەواتە دەبێ چ
بكەیــن؟ بە بــاوەڕی من دەبــێ خۆمان
بەهێز بكەین ،چوونكە لە مێژووی سی
و چەنــد ســاڵەی كۆمــاری ئیســامیدا
دیتوومانــە كــە كۆمــاری ئیســامی
لــە بەرانبــەر زۆردا ملكــەچ دەبێــت.
نموونەیــەك شــەڕی  8ســاڵەی ئێــران
و عێــراق بــوو كــە هەموومــان دەزانیــن
كۆمــاری ئیســامی ســەرەڕای هەموو
دروشــمە بریقەدارەكانــی و هاندانــی
خەڵــك بــۆ كوشــتوبڕ و كاولــكاری و
خۆیــان گوتەنــی «گەیشــتن بە قودس
لــە ڕێــگای كەربــەالوە» ســەرەڕای
كاولكاریــی یەكجــار زۆر ،نزیك بە یەك
میلیــۆن كــەس لــە الوانــی ئێمــەی بــە
كوشــتن دا ،یان تووشــی كەمئەندامیی
كــردن ،بــەاڵم لــە كۆتاییــدا كاتێــك كــە
خومەینــی تێگەیشــت كــە ناتوانێ ئەو
شەڕە درێژە پێ بدات ،و حكوومەتەكەی
لە ژێر هەڕەشەدایە ،بڕیارنامەی نەتەوە
یەكگرتووەكانــی قبووڵ كرد و بە وتەی
خۆی ،جامی ژەهری خواردەوە.
واژۆكرانــی
دووەم،
نموونــەی
ڕێككەوتننامــەی بەرجامە .هەموومان
لە بیرمانە كە دەســەاڵتدارانی كۆماری
ئیســامی چــۆن دروشــمیان دەدا كــە
ئــەو بڕیارنامانــەی ڕێكخــراوی نەتــەوە
یەكگرتــووەكان ،ئەمریــكا ،یەكێتیــی
ئورووپــا و واڵتانــی دیكــەی دنیا ،لەتە
كاغەزێكــن كــە هیــچ كاریگەرییــان لە
ســەر بارودۆخــی كۆمــاری ئیســامی
نیــە .بەاڵم بۆ جارێكــی دیكە و كاتێك
كــە وەلــی فەقیــه تێگەیشــت كــە بــەو
دروشــمانە ناكــرێ كێشــەی ئابووریــی
واڵت چارەســەر بكــەی ـتەنانــەت بــە
دوور لــە چــاوی ســەرۆك كۆماری ئەو
كاتـ نوێنــەری خــۆی بۆ عومــان نارد
و لەگــەڵ نوێنەرانــی ئەمریكا دەســتی
بــە دانووســتان كــرد تــا ئــەو جێگایەی
كــە هەمــوو داخوازییەكانــی گرووپــی
5+1ی قبووڵ كرد .كەوابوو ،كۆماری
ئیســامی لە بەرانبەر هێزی خۆڕاگردا
ملكەچ دەبێت.
كەوابوو ،ئێمە نەتەوەكان و ئازادیخوازانی
ئێــران ئەگــەر بــە ڕاســتی دەمانهــەوێ
داخوازییەكانمان لە كۆماری ئیسالمیدا
جێبەجێ بكرێت ،تەنیا یەك ڕێگامان لە
پێشدایە و ئەوەش بەهێزبوونە ،بەهێزبوون
ئــەو شــتەیە كە لە ناوچــە ،جیهان و بە
تایبەتی لە كۆماری ئیسالمیدا حیسابی
لە سەر دەكرێت .بە پێی ئەو لێكدانەوەیە
و پــاش ڕاوێژكــردن لەگەڵ كارناســان و
ژمارەیەك لە ئاكادێمیسییەنەكان ،حیزبی

دێموكراتی كوردســتانی ئێران دوو ساڵ
لەمەوپێــش بــەو قەناعەتە گەیشــت كە
دەبێ لەو پێوەندییەدا هەنگاوی پێویست
هەڵبگرێــت ،و بــە كەڵــك وەرگرتــن لــە
ئەزموونەكانی ڕابردوو و خەسارناســیی
ڕابــردووی
كەموكۆڕییەكانــی
خەباتەكەمــان ،بتوانیــن ئــەو هێــزە نەك
هــەر بۆ حیزبی دێموكــرات ،بەڵكوو بۆ
هەموو ڕێكخــراوەكان ،تەواوی خەڵكی
كــورد و لــەو ڕێگایەشــەوە بــۆ هەمــوو
ئازادیخوازانی ئێران پێك بهێنین.
بــەو پێیــە بــوو كــە حیزبــی دێموكــرات
بڕیــاری دا درێــژە بــە چاالكیــی
پێشــمەرگەكانی لە نێوخۆی كوردستان
بــدات و ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ ژمــارەی
پێشــمەرگەكان زیاتــر بــكات .زۆربەی
ئەو پێشــمەرگانە لە ئەندامانی حیزبی
دێموكرات یان خەڵكێكی چاالكن كە لە
كۆماری ئیســامی بێــزارن و بە هۆی
ناســیارییان و لــە نێو ڕێكخســتنەكانی
ئێمــەدا شانبەشــانی پێشــمەرگەكان
چاالكی دەكەن.
ســەرنجدان بــەو پرســە زۆر گرینــگ
بــوو كــە هــەوڵ بدەین هــاوكات لەگەڵ
چاالكیــی پێشــمەرگەكان ،ئاڵوگۆڕ بە
ســەر هــزر و بیری خەڵكیشــدا بهێنین،
بــەو واتایــە كــە خەڵــك دەبــێ تێبگــەن
و فێــر بكرێــن كــە پێشــمەرگە تاقــە
هێزێــك نیــە كە ئەوان لە دەســت ســتەم
و ســەرەڕۆیی كۆمــاری ئیســامی
ڕزگار دەكات ،بەڵكــوو

كە پێیان بڵێ هێزەكانی ئۆپۆزیســیۆنی
كوردســتانی ئێران بە حیزبی دێموكرات
و هەمــوو هێزەكانــی دیكــەوە ،چیــدی
توانایــان نەمــاوە ،هەموویــان لــە نێــو
چوونــە ،پەراوێــز كەوتــوون و بوونەتــە
كەمــپ نشــین و تــۆوی بــێ هیواییان
لــە نێــو خەڵكــدا دەچاند ،تاكــوو خەڵك
زیاتر ملكەچی ویســتەكانیان بن ،بەاڵم
هەنووكــە خەڵــك بوونــی پێشــمەرگە لە
نێــو خۆیاندا هەســت پێدەكــەن ،بەو پێیە
دەكرێ خەباتی پێشمەرگە لە شاخەكان
و خەباتــی خەڵــك لــە نێــو شــارەكاندا
پێكــەوە گرێ بدرێــت و لە ئاوێتەبوونی
ئەوان ،هێزێك پێك بهێنرێت كە كۆماری
ئیسالمی حیسابی بۆ بكات.
هەڵبەت ئەوە پرۆســەیەكە و شــتێك نیە
كــە لــە مــاوەی مانگێــك ،دوو مانگ
یــان ســێ مانگــدا پێــك بێــت ،بــەاڵم
دەســتپێكردنی پرۆســەكە و درێژەپێدانی
دەتوانێ ببێتە هۆی پێكهاتنی ئەو هێزە
كــە هەم لــە ســەردەمی دەســەاڵتداریی
كۆمــاری ئیســامیدا و هــەم پــاش
ڕووخانی كۆماری ئیســامیش بتوانێ
لــە دیاریكردنــی چارەنووســی خەڵكــدا
شــوێندانەر بێــت .بــەو پێیــە حیزبــی
دێموكــرات لــەم قۆناغەدا زیاتــر لەوەی
كــە جەخــت لــە ســەر ڕووخانــدن یــان
زەبــر وەشــاندن لــە كۆماری ئیســامی
بكاتەوە ،دەیهەوێ ســەرەتا ڕاســانێك لە
نێــو خەڵكی كــورددا پێك بێنــێ ،تاكوو
خەڵــك بــاوەڕ بە هێزی و توانای خۆیان

و ئــەو هەوااڵنە دەبیســتین .ئەوە بوونی
پێشــمەرگەیە كــە ئــەو هێــز و ورەیــە بە
خەڵــك دەدات و خەڵــك بەرەبەرە ڕێگای
خۆیان دەدۆزنەوە و دەبنە ئەو هێزەی كە
ئێمە دەمانهەوێ.
كەوابوو ،ڕێگایەك كە ئێمە بۆ ئازادیی
نەتەوەكانــی ئێــران ،بۆ ئازادیی هەموو
خەڵك دەبێ پێشكەشــی بكەین و كاری
لە ســەر بكەین ئەوەیە كە دەبێ خۆمان
بەهێز بكەین ،ببینە هێزێكی شوێندانەر.
ئــەو پرۆســەیە ،ئــەو ڕێگایە ،شــێوازی
جۆراوجــۆر و جیاواز لە خۆ دەگرێت كە
بریتییــە لە یەكێتی و لێــك نزیكبوونەوە
و ئەگــەر بكرێــت یەكگرتنی ڕێكخراوە
سیاســییەكانی ئۆپۆزیســیۆنی كــورد و
ئێرانــی و النیكــەم لێــك نزیكبووونەوە و
پێكهێنانــی پێوەنــدی لە ســەر بنەمای
ئامانجە هاوبەشەكانمان.
ئەو بزاڤە دەتوانێ بۆ بەشەكانی دیكەی
ئێرانیــش وزەبەخــش بێــت ،چوونكە زۆر
گرینگە خەڵكێك كە لە پێناوی ئازادیدا
خەبــات دەكــەن و دەیانهــەوێ خۆیان لە
ژێر چەپۆكی سەرەڕۆیی ڕزگار بكەن،
پێویســتیان بە پشــتیوانییە ،پێویســتیان
بەوەیــە كــە هێزێــك پشــتیوانیان بێــت و
ڕێنوێنییــان بــكات .ئێمــە دەمانهــەوێ
كوردســتان ببێتە وەها هێزێك كە وزە بە
هەمــوو ئازادیخوازانــی ئێران بدات و لە
ئاكامدا ئاستی خەباتەكە ڕۆژ لە دوای
ڕۆژ بەرباڵوتر بێت.
لە وەها حاڵەتێكدایە كە

بەشێك لە ئەركی ئەوەیە
كــە ورە و هێــزی مەعنــەوی بــۆ ئــەو
خەڵكــە بگەڕێنێتەوە ،بۆ ڕێكخســتنی
ڕیزەكانیــان هانیــان بــدات تاوەكوو ببنە
هێــزی ڕزگاریــدەری خۆیــان ،چوونكە
ئەگــەر خەڵك تەنیا چاوەڕوانی ئەوە بن
كــە پێشــمەرگە ڕزگاریان بــكات ،زۆر
زەرەرمەنــد دەبــن و لەوانەیــە ئــەو جۆرە
خەباتە بە ئاكام نەگات.
ئــەوە بــوو كــە پێشــمەرگەكانی حیزبی
دێموكــرات چوونــە نێــو خەڵــك تاكــوو
پێیــان بڵێن ئەگەرچی پڕوپاگەندەكانی
كۆماری ئیســامی لە ماوەی سااڵنی
ڕابــردوودا لە ســەر ئــەو بنەمایــە بووە،

بێنــن و ئــەو پڕوپاگەنــدە ژەهراوییانەی
كــە كۆمــاری ئیســامی لــەو ماوەیەدا
دەیكــردن ،پووچەڵیــان بكاتــەوە .بــە
خۆشییەوە ئەگەرچی ئێمە لە قۆناغی
ســەرەتایی پرۆســەكەداین ،بــەاڵم ئــەو
مەســەلەیە كاریگەریی زۆری لە ســەر
خەڵك داناوە.
ئەگــەر ســەرنجتان دابێــت ،لــە مــاوەی
دوو ســێ مانگــی ڕابــردوودا ،دەیــان
جــار لــە الیــەن خەڵكــەوە بــە شــیۆەی
چەكدارانــە یــان بــە بــێ چــەك ،هێرش
كراوەتە ســەر هێزەكانی ڕێژیم لە ناوچە
جۆراوجۆرەكانــی كوردســتاندا و دەكرێ
بڵێیــن ڕۆژانــە ئــەو ڕووداوانــە دەبینین

كۆماری ئیسالمی بیر
لەوە دەكاتەوە كە داخوازییەكانی خەڵكی
ئێران تاوتوێ بكات .ئێمە لەو بزاڤەدا ،لە
ماوەیەكی كورتدا زۆرێك لە پرۆژەكانی
كۆمــاری ئیســامیمان پەكخســتووە،
هەمــوو ئێــوە هاوڕێیــان تــا ئێســتا
چەندیــن جار بیســتووتانە كــە كۆماری
ئیسالمی ڕایگەیاندووە سنوورەكانی بە
جۆرێــك تەنیــوە و ئەوەندەی كەرەســتە و
پێداویســتیی تەكنیكی ئامادە كردووە و
بنكەكانــی قایــم كردووە و ســنوورەكانی
مینڕێــژ كــردووە كــە تەنانــەت باڵندەش
ناتوانــێ لــەو ســنوورانەوە دەربــاز بێــت،
لە كاتێكدا كە پێشــمەرگەكانی ئێمە لە

ئێمە نەتەوەكان و ئازادیخوازانی ئێران ئەگەر بە ڕاستی دەمانهەوێ
داخوازییەكانمان لە كۆماری ئیسالمیدا جێبەجێ بكرێت ،تەنیا یەك
ڕێگامان لە پێشدایە و ئەوەش بەهێزبوونە ،بەهێزبوون ئەو شتەیە كە
لە ناوچە ،جیهان و بە تایبەتی لە كۆماری ئیسالمیدا حیسابی لە
سەر دەكرێت

مستەفا هیجری سكرتێری گشتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

مــاوەی دوو ســاڵی ڕابــردوودا چەندیــن
جــار ئــەو ســنوورانەیان بەزانــدووە ،بــە
بــێ ئــەوەی كە كۆماری ئیســامی لە
ســنوورەكاندا تەنانــەت بتوانــێ هێــرش
بكاتە سەر تاقە گرووپێكیش .كۆماری
ئیســامی بە تایبەتی پاش واژۆكردنی
ڕێككەوتننامەی بەرجام ،دەیهەویست وا
نیشان بدات و زۆریشی ڕیكالم پێوە كرد
و ئێستاش كاری بۆ دەكات كە كۆمپانیا
مەزنە ئابووری ،نەوتی ،پیشەســازی و
بازرگانییەكان لە ناوچە جۆراوجۆرەكانی
جیهانــەوە بێــن و ســەرمایەكانیان لــە
ئێرانــدا وەگــەڕ بخــەن تاكــوو كۆمــاری
ئیســامی دەســتی بۆ هەڕەشەی زیاتر
و داهاتــی زیاتــر ئاوەاڵتر بێت ،چوونكە
بــە داخەوە ئــەو داهاتانەی كە لە ئێراندا
بەرهەم دێن ،دەچنە گیرفانی كۆماری
ئیسالمییەوە.
لــەو ماوەیــەدا و بــەو بەرنامەیــەوە كــە
حیزبــی دێموكــرات گرتوویەتە پێش ،بۆ
جیهــان ئاشــكرای كــرد و بــۆ كۆماری
ئیســامیش دەریخســت كــە ســەرەڕای
هەمــوو پڕوپاگەندەكانــی كۆمــاری
ئیســامی ،ئێران ئەو دوورگەی ئارامە
نیە كە ئەو سەرمایەدارانە لەوێدا دەست
بكەنە وەبەرهێنان.
كەواتــە ،ئەگەرچــی ئێمــە تێچوویەكی
قورســمان بــە بەهــای شــەهیدبوونی
ژمارەیەكــی زۆر لــە پێشــمەرگەكانمان
دا ،بــەاڵم لــەو پێوەندییــەدا زۆرێــك لــە
بەرنامەكانــی كۆمــاری ئیســامیمان
تێــك دا .بــەو پێیە ،ئێمە گەاڵنی ئێران،
نەتەوەكانــی ئێــران دەتوانین لــە بەرانبەر
كۆماری ئیســامیدا ڕابوەســتین ،بەاڵم
دەبــێ لــە گۆڕەپانــی كــردەوەدا بوونمان
هەبێت.
بە مەحكوومكردنی كۆماری ئیسالمی
لــە الیــەن كۆمیســیۆنی مافی مرۆڤی
ڕێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتووەكانــەوە،
بــە داواكردنــی ئــازادی لــە كۆمــاری
ئیســامی و هەموو ئەوانــە ،دەركەوتووە
كــە دابینبوونــی ئــەو داخوازییانــە ڕێی
تێ ناچێت ،كەوابوو ئێمە كە خوازیاری
ئازادیــن ،دەبــێ ڕێگەچارەیەكــی دیكە
هەڵبژێرین ،چوونكە ڕێگەچارەی پێشوو
واڵمدەر نەبووە و چارەسەری نوێ ئەوەیە
كە ئێمە پێشنیاری دەكەین و هیوادارین
لــە الیــەن هەمــوو نەتەوەكانــی ئێــران و
هەموو ڕێكخراوە سیاسییەكانەوە قبووڵ
بكرێت و كاری لە سەر بكەین ،نەك هەر
بۆ حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران،
بەڵكوو بۆ هەموو ئەوانەی كە لە ئێراندا
خوازیاری ئازادین.
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ئۆلیڤێرتوویستەکانی ئێران ،مندااڵنێک بەبێ ڕەنگ و بۆنی منداڵی
شەماڵ تەرغیبی
پرســی مندااڵنــی ســەر شــەقام یــان
مندااڵنــی کار ،دیاردەیەکــی دیکــەی
ی–کۆمەاڵیەتیــی کۆمەڵگــەی
ئابوور 
پــڕ لــە ئاڵۆزیــی ئێرانــە ،کــە ڕەوتــی
بەرەوهەڵکشــان دەپێوێ و بە یەکێک لە
دیاردەکانی ڕێگەخۆشــکەر بۆ خەســارە
کۆمەاڵیەتییەکان دێتە ئەژمار.
مندااڵنــی سەرشــەقام ،دەســتەواژەیەکی
تایبەتە بۆ پێناسەکردنی ئەو مندااڵنەی
کــە شــەوانە لــە ســەر شــەقامەکاندا
دەمێننــەوە ،تاکوو بتوانن پــارووە نانێک
بۆ خۆیان و بنەماڵەکەیان وەدەست بێنن،
کە زۆربەیان بە نەخوێندەواری دەمێننەوە.
بەپێــی ئامارەکانــی ناوەنــدی ئامــاری
ئێــران لە ســاڵی 1385دا ،کە هەندێک
لــە کارناســانی ســەربەخۆ و چاالکانی
بواری مافەکانی مرۆڤ پێیان وایە زۆر
لــەوەش زیاتــرە ،لە کۆی  13میلیۆن و
253هــەزار منداڵــی تەمــەن  10بــۆ 18
ســاڵ 3 ،میلیۆن و  600هەزار کەســیان
دەرەتانی چوون بۆ قوتابخانەیان نییە ،و 1
میلیۆن و  700هەزار کەسیش بەشێوەی
ڕاستەوخۆ سەرقاڵی کارکردنن ،کە لەم

ڕێژەیە  400هەزار کەسیان لە ڕەگەزی
کچانن ،کەکۆی ئەم کەســانە لەبەردەم
چەندین جۆر مەترسیی جیددیی ئازاری
جەستەیی ،جینسی و ڕۆحیدان.
ســەرەکیترین هــۆکاری هاتنــە ئــارای
دیــاردەی ئاماژەبۆکــراو بریتییــە لــە؛
هەژاریــی ڕووتــی ئابــووری .لەوەهــا
هەلومەرجێکــدا منداڵ ناچــارە بۆ دابین
کردنــی ســەرەتاییترین و بنەڕەتیتریــن
مافــی ئینســانی خــۆی ،کــە خواردنە،
ســەرقاڵی کارکــردن بێــت .ڕەنگــە ئــەو
داهاتــە کەمــەی کــە وەهــا منداڵێــک
لــە شــەو و ڕۆژێکــدا وەدەســتی دێنێــت
بنەماڵەیەک لەمردن بەهۆی برسیەتییەوە
ڕزگار بکات.
بەپێی ئامارە جیهانییــەکان ،لە واڵتانی
لەحاڵی گەشەسەندندا و لە نێوان هەر 4
منداڵــی ژێر 5ســاڵ ،یەکێکیان بەهۆی
هەژاری و برسیەتییەوە دەمرن ،کە ئێران
یەکێکــە لــەم واڵتانــە؛ بەپێــی دواییــن
لێکۆڵینەوەکان 2 ،تا %3ی حەشــیمەتی
ئێران بەهۆی هەژاریی توندئاژۆ (خشــن
و شدید) و زیاتر لە %20یش کە دەکاتە
 14میلیۆن کەس ،لە ژێر هێڵی هەژاریدا
دەژین.
ئەمە جیا لەو  32میلیۆن کەســەی کە

بەداهاتــی مانگانــەی کەمتــر لــە 800
هــەزار تمەن ژیان بەســەر دەبــەن (بەپێی
ئامــاری ماڵــی کرێــکاری ئێــران).
بەواتایەکی دیکە ئەم  32میلیۆن کەسە
لە کۆی  70میلیۆن کەس حەشیمەتی
ئێــران لــە ژێر هێڵــی هەژاریــدا دەژین ،و
زیاتــر لــە %4ی حەشــیمەتی ئێــران واتە
نیزیــک بــە  2میلیــۆن کــەس لــە ژێــر
هێڵــی برســیەتی دەژین؛ هەروەهــا زیاتر
لــە  %34ی توێــژی هەژارانــی ئێــران،
مندااڵن پێکی دەهێنن ،و %66یش لە نێو
توێــژی کرێکارانن ،کە ئەمە دەرخەری
«دابەشکردنی نادادپەروەرانەی سامان و
داهاتی واڵتە» لە ئێراندا.
لەڕاســتیدا بوونــی هــەژاری دەبێتــە
هۆکاری دەستڕانەگەیشــتنی بەشێکی
بەرچــاوی کۆمەڵگە بە ســەرەتاییترین
پێداویســتییەکانی ژیان ،و ناچاربوونیان
بــۆ دابیــن کردنــی بژێوی ژیــان ،بەهەر
شــێوەیەک کــە بلــوێ؛ کــە بەداخــەوە
یەکێک لەم شێوازانە ناردنی مندااڵن بۆ
کارکردن و بێبەش کردنیان لە ژیانێکی
مندااڵنەیــە .بەم شــێوەیەش ئەم مندااڵنە
کە نەسڵی دواتری کۆمەڵگان ،دەکەونە
بەر کەڵکاژۆ وەرگرتن و هەاڵواردنێکی
ڕۆژانە و هەمیشەیی کە دەرەنجامەکەی

قاڵیباف ئاشکراکردنی گەندەڵییەکانی شارەداریی
تارانی بە کردەوەی دوژمنانی ڕێژیم لەقەڵەم دا

«محەممەد باقر قاڵیباف» ،بەرپرسی شارەداریی تاران

پــاش بــاو بوونــەوەی گەندەڵییەکانی شــارەداریی تاران ،محەممەدباقر قاڵیباف ،لە نامەیەکدا بۆ دادســتانی گشــتیی ئێران،
دژکردەوەی پیشان دا.
شــارەداری تــاران ڕێکەوتــی ١٠ی خەرمانــان ،لــە نامەیەکــدا بــۆ محەممــەد جەعفــەر مۆنتەزێــری وتوویەتــی :وردەکارییــە
باڵوبووەکان ،زەین و بیری خەڵک تێک دەدات و خەوشداریان دەکات؛ ئەوەیکە کراوە کاری دوژمنانی کۆماری ئیسالمییە،
و دەبێ لەبەرانبەر ئەو ڕاگەیەنانەی کە ئەم بەڵگانەیان باڵو کردۆتەوە ،هەڵوێستی جیددی بگیرێتە بەر.
ڕۆژنامــەی «شــرق» ،ڕێکەوتــی ٦ی خەرمانــان ،ڕاپۆرتێکی لەســەر بنەمــای نامەیەکی دەزگای چاوەدێری و بازڕەســیی
گشــتیی ئێــران بــۆ شــارەداریی تــاران باڵو کردەوە ،کە تێیدا بــاس لە زنجیرەیەکی نوێ لە گەندەڵییــە حکوومەتییەکان لەنێو
شارەداریی تاران کرابوو.
لــەم نامەیــەدا دەزگای ئاماژەبۆکــراو ،باســی لــەو موڵکانە کردووە کە لەژێر دەســەاڵتی شــارەداری تــاران دا بوون ،بەاڵم بە
بێ هیچ یاســایێک ،بە بڕیاری ڕاســتەوخۆی بەرپرســی شــارەداریی تاران ،بە بەرپرســان و ئەندامانی شوورای شاری تاران و
هەندێک لە نوێنەرانی مەجلیس فرۆشراوە.
نرخی ئەم مڵکانە زۆرتر لە  ٢هەزار و  ٢٠٠میلیارد تمەن هەڵسەنگێندراوە ،و ئەم مڵکانە لە ناوچە باکوورییەکانی شاری
تاران ،وەک «ئاجودانیە» و «دەربەند» هەڵکەوتووە.
«محەممەد باقر قاڵیباف» ،بەرپرسی شارەداریی تاران ،بەدوای باڵوبوونەوەی ئەم هەواڵە ،هەڵوێستی گرتووە و ڕایگەیاندووە
کە؛ ئەم زەویانە لە ڕاستای دابین کردنی ماڵ بۆ بەرپرسانی شارەداری بووە.
نــاوە بەنــاوە پەروەندەیەکــی نــوێ لــە گەندەڵییــە سیســتماتیکەکانی کۆمــاری ئیســامی دەخرێتــەڕوو ،کە ئەمــە ئەوپەڕی
نادەروەستی و شپرزەیی کاروباری ئیداریی ئەم رێژیمە پیشان دەدات.

قوتابی یان دابینكەری بژیو؟

دەبێتــە بارهاتنــی نەســڵێکی لێوانلێو لە
گــرێ ڕۆحییەکان کە ژیانیان ئاوێتەی
هەژاریــی فەرهەنگیی و عەقاڵنی بووە
و تەنیا شــتێک کە لە گەورەســاڵییشدا
بیــری لێدەکەنــەوە ،وەدیهێنانــەوەی ئەو
کەموکوڕییانەی سەردەمی منداڵییانە.
لــە کۆتاییدا بــۆ بەرچــاو ڕوونیی زیاتر
 4دەرەنجامی نەرێنیی ئەم دیاردە لەسەر
کۆمەڵگە دەخەینەڕوو:

 .1دوورکەوتنــەوەی مندااڵن لە بنەماڵە
و ئامێــزی دایــک و لەکیــس چوونــی
متمانەبەخۆیــی و بەرزبوونەوەی ئاســتی
تووڕەیــی و توندئاژۆیــی بەرانبــەر بــە
کۆمەڵگە و تەنانەت هاوتەمەنەکان
 .2دوورکەوتنــەوە لــە بیاڤــی خوێنــدن و
پەروەردەبــوون کــە لــە درێژخایەندا دەبێتە
هــۆی دواکەوتوویــی کۆمەاڵیەتــی و
فەرهەنگی و چێ بوونی کۆمەڵگایەکی

نائاگا و لێوانلێو لە خورافە.
 .3بارنەهاتنــی مرۆڤــی شــارەزا کــە
پێویســتییەکی پڕئاشــکرای گەشــەی
ئابووریی و فەرهەنگییە.
 .4دروســت بوونــی کۆمەڵگایەکــی
نــەزان و کەمتەرخــەم لەبەرانبــەر
نادادپەروەرییــەکان و خۆبەدەســتەوەدان
لەبەرانبەر دیکتاتۆرکاندا.

لە سەدا ٣٠ی خەڵکی ئێران بۆ نانی شەویان
موحتاجن
جێگری وەزارەتی تەندروستیی ڕێژیمی ئێران ڕایگەیاند ،لە سەدا ٣٠ی خەڵکی ئێران برسین و تەنانەت نانی شەویان نیە ،و
ئەو ئامارەش لە الیەن وەزارەتی کاری ڕێژیمی ئێرانەوە پشتڕاست کراوەتەوە.
بەپێی ڕاپۆرتە باڵوکراوەکان ،لە ٦٤ـەمین دانیشتنی ستادی میللیی ساماندانی کاروباری الوان لە ئێراندا ،باس لە خەسارە
کۆمەاڵیەتییەکان کرا و لەو پێوەندییەدا نوێنەری وەزارەتی ڕێگا و شارسازیی باسی لەوە کرد کە؛ لە سەدا ٢٥ی حەشیمەتی
ئێران پەراوێزنشین ،و لە سەدا ٣٠ی دیکەی حەشیمەتی ئێران ،الوان پێکی دێنن ،کە بۆ دۆزینەوەی کار هاتوونەتە شارەکان.
لــەو دانیشــتنەدا نوێنــەری وەزارەتــی ڕێــگا و شارســازیی ڕێژیمی ئێران گوتی کــە؛ گیرۆدەبوون بە مادەی هۆشــبەر ،دزی،
باڵوکردنەوەی مادە هۆشبەرەکان ،لەشفرۆشی ،بێبەش بوون لە مەرجەکانی تەندروستی و دەرمان و نەخوشییە عفوونییەکان،
گرینگترین کێشەی حەشیمەتی پەرواێزنشینی ئێرانە.
بەپێی ئامارە فەرمییەکان ،حەشیمەتی پەراوێزنشینی ئێران  ١١میلیۆن و  ٥٠٠هەزار کەسە ،کە بەپێی ئەو ئامارە ،لە سەدا
٥٦ی ئەو حەشیمەتەش کرێ نشینن و لە سەدا ٣٠ی ئەو کرێ نشینانەش ،الوان پێکیدێنن.
حەســەن قــازیزادە هاشــمی ،جێگــری وەزیری بێهداشــتی ڕێژیمی ئیســامیی ئێران ،باســی لــەو کردووە کــە؛ پارێزگاکانی
گوڵســتان ،ئەلبــۆرز و تــاران زیاتریــن ئاماری لەشفرۆشــییان هەیە و ئــەوەش لە کاتێکدایە کە ئەو وەزیــرەی ڕێژیم ،ئاماری
ڕاستەقینەی ئەو ئاریشە کۆمەاڵیەتییەی نەدرکاندووە.
هەروەهــا ئــەو وەزیــرەی ڕێژیــم ،نیســبەت بــە پەرەگرتنــی پێوندیــی جینســی لە نێــوان قوتابییاندا هۆشــداری دا ،کــە ئەوەش
دژکردەوەی توندی نوێنەری وەزارەتی پەروەردە و بارهێنانی ڕێژیمی بەدواوە بوو.
بە باوەڕی کارناسان ،گەمارۆ ئابوورییەکانی واڵتانی رۆژئاوا بۆ سەر ئێران ،داخرانی زۆربەی یەکە پیشەییەکان و کۆتایی
هێنان بە وەبەرهێنان لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا ،لە هۆکارە سەرەکییەکانی دروست بوونی قەیرانی ئابووری و نەمانی
هەلی کار لە ئێران دێنە ئەژمار.
ژمارەیەک کارناســی دیکەش دەڵێن :هۆکاری پەرەســەندنی هەژاری لە ئێران ،دەگەڕێتەوە بۆ یارمەتییە ماڵییەکانی ئێران
بە رێژیمی بەشار ئەسەد ،میلیشیاکانی حیزبوڵاڵ ،حوسییەکان و ژمارەیەک لە گرووپە میلیشیاکانی عێراق.

ئاو ،برق و سووتەمەنی گرانترین
پێداویستییەکانن لە ئێراندا

سەرۆکی ژووری بازرگانیی تاران وەاڵمی وەزیری
ئابووریی دایەوە

دوابەدوای قسەکانی وەزیری ئابووریی کۆماری ئیسالمی ،مەسعوود خانساری بە هەواڵدەریی مێهری ڕاگەیاند کە؛ دۆخی
ئابووریی ئێران شپرزەیە.
هەواڵدەریــی ئیســنا لــە زاری عەلــی تەیێــب نیــاوە بــاوی کــردەوە؛ چوونــەدەری ئێــران لــە قەیــران و گەڕانــەوەی ئارامی و
ســەقامگیری بــۆ ئابووریــی واڵت ،گرینگتریــن دەســکەوتی دەوڵــەت لە  ٣ســاڵی ڕابــردوودا بووە ،و هەنووکــە ئێمە  %٣٠لە
بەستراوەیی بە نەوت دوور کەوتووینەتەوە....
ناوبراو هەروەها جەختی کردەوە کە ڕەوشی ئابووریی ئێران زۆر باشە و لە داهاتووشدا باشتر دەبێ ،و لە قسەکانیدا ئاماژەی
بەوەدا کە؛ پلەی ئێران لە کار و پیشە لە سەرەتای کاری دەوڵەتی ڕوحانیدا ١٥٢ ،بوو ،بەاڵم ئێستا بووەتە  ١١٨لە ئاستی
جیهاندا.
ئەم لێدوانانە لە کاتێکدان کە ســەرۆکی ژووری بازرگانی و ســەنعەت و کانزاکانی تاران بە نیگەرانییەوە باســی لە ڕەوشــی
ئابووریی ئێران کرد و بە هەواڵدەریی مێهری گووتووە :من ســەبارەت بە گەشــەی ئابووریی و بەردەوام بوون لەم گەشــەکردنە
بەگومانم و شکم هەیە.
ناوبراو وتوویەتی؛ سەنعەتی ئێمە تووشی داتەپین هاتووە ،و گوشارێکی بێوێنە لەسەر یەکە بەرهەمهێنەرەکانمان هەیە ،بۆیە
نابێ زۆریش گەشبینانە لە داهاتوو بڕوانین.
ئــەم قســە پێکناکۆکانــە لــە کاتێکــدان کــە ،هــەر لــە ئێســتاوە باندەکانــی نێــو دەســەاڵت ،ســەرقاڵی داگیرکردنی پۆســتی
سەرکۆمارین لەم واڵتەدا.

ناوەندی ئاماری ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران ،لە ئامارێکی نوێدا ڕایگەیاند؛ ئاو ،برق و سووتەمەنی ،گرانترین پێداویستییەکانن
لە ئێراندا.
بەپێی دوایین ڕاپۆرتی ناوەندی ئامار ،نرخی هەاڵوسانی ئاو ،برق و سووتەمەنییەکان لە ئێران %٢٧/٩ ،بووە ،کە بە بەراورد
لەگەڵ پێداویستییەکانی دیکەی وەک خواردەمەنییەکان و خزمەتگوزارییەکان ،بەرزترین ئاستییان تۆمار کردووە.
بەپێی ئەم ئامارانە تەنیا لە مانگی گەالوێژدا ،ئەم دەســتە لە پێداویســتییەکان  %١/٤بە بەراورد لەگەڵ مانگی پووشــپەڕ،
زیادبوونیان بەخۆوە بینیوە.
هاوکات دەستەی پێویستییەکانی وەک خواردەمەنییەکان و خواردنەوەکانیش %٢/٨ ،هەڵکشانیان تۆمار کردووە.
ئــەم ئامارانــەی ناوەنــدی ئامــار لــە کاتێکــدا باڵو دەبنەوە کــە؛ هەواڵدەریی مێهر لە ڕاپۆرتێکدا ئاشــکرای کــردووە ،ڕێژەی
قەرزەکانی دەوڵەت بە بانکەکان  %٢٠زیادی کردووە ،و لە ١٠٥هەزار میلیارد تمەنەوە لە ساڵی  ،١٣٩٤گەیشتۆتە ١٢٨هەزار
میلیارد تمەن لە ساڵی ١٣٩٥دا.
لە هەواڵێکی دیکەشدا ،ئاخوند عەلەمۆلهۆدا نوێنەری عەلی خامنەیی لە خۆراسان ،باسی لە شێوازی چارەسەری کێشە و
قەیرانە ئابوورییەکان لە ئێراندا کردووە و وتوویەتی؛ تەنیا ڕێگەی دەربازبوونمان لەم دۆخە بریتییە لە؛ داخستنی درگاکانی
واڵت و پچڕانی پێوەندییەکان لەگەڵ دنیای دەرەوە؛ ئاخاوتنێک کە کۆرەی باکوور لە زەینی مرۆڤدا وێنا دەکاتەوە.
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خولیای ژیان ل ه واڵتی پڕ ل ه تراژدیا

چهكۆ ئهحمهدی
ههســت بــه تهناهــی ،گهشــهكردنی
بوارهكانــی ژیــان ،پیشــه ،خوێنــدن
و تهندروســتی ،بهشــێكن لــهو
پێداویستییه ســهرهكییانهی مرۆڤی
ئهمــڕۆ بــۆ بهردهوامیــی ژیانێكــی
ســاكار و ســهردهمییانهن .ئهگــهر
بــه خێرایــی چاوێــك بهســهر دۆخی
ژیانــی مرۆڤهكانی ئهم ســهردهمهدا
بخشــێنین ،بــه بــێ مانــدوو بــوون
بۆمــان دهردهكــهوێ كــه النیزۆری
مرۆڤهكان لهم پێویستییه سهرهتاییانه
بــه تــهواوی بێبهشــن و هۆكارهكانی
ههمــوو ئهمانهش بۆ كردهوهی دزێو
و تاوانبارانــهی دهســهاڵتدارانی
دهوڵهتهكان دهگهڕێتهوه.
له واڵتی ئێرانی ئهمڕۆشدا ،ڕێژهی
ئــهم بێبهشــبوونه لــه پێداویســتیی
سهرهتایی بۆ ژیانێكی سهردهمییانه
و مرۆیــی ،تا ئاســتی هێڵی ســوور
بهرز بووهتهوه و ستانداردی تهناهیی
ژیــان و خۆشــبژیوی لــه ئاســتێكی
زۆر نزمدایه.
ئهگهر هۆكاری بێبهشیی مرۆڤهكان
لــه واڵتانــی دیكــهدا ،بهشــێكی
بــۆ ناكارامهیــی كاربهدهســتانی
حكوومهتــی بگهڕێتــهوه ،له ئێرانی
ئێســتا و ڕابردووشــدا بهتــهواوی
بــۆ ناكارامهیــی و پاوانخوازیــی
دهســهاڵتداران دهگهڕێتــهوه و
بوارهكانی گهشــهكردنی ستانداردی
ژیان بهم هۆیهوه گهشهی نهكردووه،
و ژیان له ئێراندا به وێنهی تراژدیا
باسی لێوه دهكرێ.
ماوهیــهك پێــش فایلێكــی دهنگیــی
ئایهتوڵــا مونتــهزری بــاو كرایهوه
و ســووچێكی دیكــهی له شــێوازی
ههڵســوكهوتی كاربهدهســتان و

بهڕێوهبهرانــی ئــهو واڵتــهی پیشــان
دا .لــهو فایلــه دهنگییــهدا بــاس
لــه ئێعدامهكانــی دهیــهی شهســت
و بهتایبــهت ســاڵی  ٦٧دهكــرێ
و ئاســتی تاوانــهكان و جــۆری
ڕوانگهیــان بهرانبــهر بــه گیانــی
مرۆڤ به ڕوونی دهردهخات.
مهبهســت لــه هێنانــه بهرباســی ئهم
فایلــه ،پیشــاندانی مشــتێك لــه
هــهزاران خــهرواری تاوانهكانــی ئهو
ڕێژیمهیــه ،كــه بــه كوشــت و بــڕ و
بێبهشــكردنی تاكهكانــی كۆمهڵــگا
له ژیان ،چۆن بوونه هۆی بشێویی
ڕهوتی سروشتیی ژیان لهو واڵتهدا و
كۆمهڵگایان تووشــی نهخۆشییهكی
گشــتگیر كــرد .ڕێژیمــی كۆماری
ئیسالمیی ئێران له یهكهم ڕۆژهكانی
دهســهاڵتهوه ،بــه پێچهوانهی ههموو
بههــا مرۆییــهكان ههنــگاوی نــا و
ههموو كهرامهتێكی مرۆییان لهژێر
پێ خســت و بــه كــردهوه تاكهكانیان
ناچــار بــه قبووڵكردنــی ههســت به
دامــاوی و دهستهوهســتان بــوون كرد
و پێیان فاماندن كه لهژێر ســێبهری
دهســهاڵتی ســهرهڕۆی ئیســامیدا،
دهبــێ ملكهچــی ویســت و ئیرادهی
كاربهدهســتانێك بــن كــه لهالیــهن
خــوداوه نوێنهرایهتییــان پێــدراوه ،و
ههرچــی دهیڵێــن گوتــه و گوتاری
خودایه و خهڵكیش وهك ئاژهڵ دهبێ
گوێڕایهڵ بن .ئهمجۆره خۆسهپاندنه
لــه زۆربــهی ناوچهكانــی ئێرانــدا
كاریگهریــی ههبــوو و خهڵكیــش تا
ڕادهیهكــی زۆر بــه پێــی ئیــراده و
ویســتی دهســهاڵتدارانی ڕێژیــم
ههڵســوكهوتیان دهكــرد و بــ ه واتــای
ڕاستهقینه ،ڕێژیم به گوشار و زهبر
و زهنــگ كۆمهڵگایان به ئاقارێكدا
ئاراسته دهكرد كه بتوانن تاههتایه به
دهستهمۆیی و ملكهچی ڕایانگرن.

بهاڵم هــاوكات لهگهڵ ئهم دۆخهی
زۆرینــهی ناوچهكانــی ئێــران ،لــه
كوردســتان و لــه یهكــهم ڕۆژهكانــی
دهســهاڵتدارێتیی ئهو سیســتمهوه له
بهرانبهر ســهرهڕۆیی و خۆسهپاندندا
مهتهرێــزی ئــازادی و ئازایهتــی
بیچمی گرت و تهنانهت به خهیاڵیش
خۆبهدهستهوهدان و ملكهچبوون الی
زۆرینهی نهتهوهی كورد لهو بهشهدا
لهگۆڕێدا نهبوو.
بهرهنگاریــی كــورد له كوردســتانی
ڕۆژهــهاڵت دژی داگیــركاری و
پاوانخــوازی و دواكهوتوویــی ،وهك
تــۆوی ڕووناكی بوو بۆ ناوچهكانی
دیكــهی ئێــران .كوردســتان ببــووه
مهتهرێــزی ئــازادی و ســهربهرزی،
بۆیــه ڕێژیم زۆر بهباشــی ههســتی
بــه مهترســیی ههبوونی ئــهم تۆوی
ئازادییــه كــرد و بــۆ ئــهوهی لــه
ناوچهكانی دیكهدا چهكهره نهكات،
دهستی دایه ههموو جۆره كردهوهیهك
تاكوو پێش به تهشهنه كردنی هزری
ئــازادی و دێموكراتیــك بگــرێ و
نههێڵێ مهتهرێزهكه لهوهی كه ههیه
پتهوتر و بهرینتر بێتهوه.
ڕێبــهری ئــهو ڕێژیمــه واتــە
خومهینــی ،فهرمانــی جیهــادی
دژی نهتــهوهی كــورد دهركــرد.
هێزهكانی ڕێژیم به ههموو شێوازێك
هێرشــیان هێنایه ســهر كوردســتان و
ڕهشــهكوژی و قهاڵچــۆی گونــد
و شــاریان دهســتپێكرد .خهبــات و
خۆڕاگریــی نهتــهوهی كــورد لــه
ڕۆژههاڵتی كوردستاندا سهلماندی
كه ئاستی وشیاری و پلهی بهرزی
هــزری تاكی كــورد و ورهی بهرز و
بوێرییان ،به هێرش و ههڕهشــه الواز
نابێت و به سانایی بنبڕ ناكرێت.
كۆمــاری ئیســامی بۆ ســهپاندنی
خــۆی و تۆقاندنــی خهڵكــی ئێران،

ئێعدامــی كــرده باشــترین كهرهســت ه
و كورتتریــن ڕێــگا بۆ گهیشــتن به
ئامانج.
ئێعــدام لــه خۆیــدا دیاردهیهكــی
دزێــوه كــه بــۆ ســڕینهوهی تاوانێــك
لــه ڕوانگــهی بهڕێوهبهرانیــهوه،
پهنــا بــۆ تاوانێكی مهزنتــر دهبرێ.
بهڕێوهبهرانــی ئــهم تاوانــهی كــه
بهرگــی یاســایی و ئایینــی لهبــهر
كــراوه ،بــۆ پێكانــی چهنــد ئامانــج
دهســت دهدهنــه كردهوهیهكــی لــهم
چهشنه.
_ لــه ناوهنــد ،واتــە لــه پێتهختــی
ئێــران و دهوروبهریــدا بــه مهبهســتی
ســڕینهوهی جهســتهیی و هزریــی
دژبــهران و پاقــژ كردنــی ڕێــگا بۆ
گهیشــتن بــه ئامانــج ،واتــه مانهوه
لــه دهســهاڵت و دهســتهمۆ كردنــی
تاكهكانی كۆمهڵگا و هێشــتنهوهیان
له نهزانیی و ساویلكهییدا.
_ لــهو ناوچانــهی كــه واڵتــی
نهتهوهكانــی دیكهیــه و لــه ڕووی
زمــان و كولتــوور و نهتهوهوه لهگهڵ
ناوهنــدی ئــهو واڵتــه جیاوازییــان
ههیــه ،بــه مهبهســتی ئاســمیله
كــردن و درێژبوونهوهی بااڵدهســتیی
دهســهاڵتی فارســی \ ئیســامیی
ئێرانــه بهســهر نهتهوهكانی دیكهدا و
بــۆ ئهم مهبهســتهش ،لــه ڕوانگهی
خۆیانــهوه كوشــتن و ســڕینهوه و
قهاڵچــۆی بژاردهكان و ڕووناكبیران
و چاالكانی سیاسی \ نهتهوهیی ئهم
ناوچانــه بــه باشــترین ڕێگاچارهی
دهزانــن و لهڕاستیشــدا تا ئێســتا به
هیچ جۆرێك دهســتیان نهپاراســتووه
و له بهرهوپێشــبردنی پرۆســهكهیاندا
كهمتهرخهم نهبوون.
_ بــهاڵم دیســان لــه كوردســتان
ســهرباری ئــهوهی بهرانبــهر
نهتهوهكانی دیكه كردوویه ،زۆر چڕ

برسیەتی و مەرگی مندااڵن گەورەترین تراژدیای ئەم سەردەمەیە

و پڕتر پرۆسهی پاكتاوی جهستهیی
و هزریــی بهڕێــوه بــردووه و ههمــوو
شــێوازهكانی شــهڕی لــه دهژی
نهتهوهی كورد ڕاگهیاندووه .ڕێژهی
ئێعــدام و كوشــتنی به ئهنقهســت له
كوردســتان لــه ههمــوو ناوچهكانــی
دیكــهی ئێران زۆرتر بووه و ئهمهش
بــه مهبهســتی چاوترســێن كــردن و
تۆڵهســهندنهوه له خهڵكی كوردستان
و پاكتاو به واتای ڕاستهقینه بووه،
بــهاڵم بهتــهواوی بــه پێچهوانــهی
ویســتی دهســهاڵتدارانی تــاران،
خهباتــی نهتــهوهی كــورد تــا هــات
چڕتر و تۆكمهتر بووهوه.
كاریگهریــی كوشــتن و ئێعدامــی
بهكۆمهڵ و شــاراوهی خهڵكی ئێران
لهالیــهن ئــهو ڕێژیمهوه ،لهڕاســتیدا
جگه له سڕینهوهی جهستهیی تاكی
قوربانــی ،كۆمهڵێــك كاردانــهوهی
نهرێنیــی درێژخایهنــی ڕاســتهوخۆ
و ناڕاســتهوخۆیش لهسهر كۆمهڵگا

ههوڵێك بۆ چارهسهری ئهسپی مردوو

ئاگری ئیسماییل نژاد
و :چەکۆ ئەحمەدی
ڕاگهیانــدن ،قهیــران و گهندهڵیــی
ئابووری
باســكردن لهســهر قهیــران و تهنانــهت
ملمالنێــی ئابــووری بــه كهمــی لــه
ڕاگهیهنهكانــی ڕێژیمــی كۆمــاری
ئیســامیدا دهكهوێتــه ڕۆژهڤــهوه.
ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامی لــه
ڕاگهیهنهكانیــدا زیاتــر خــۆی بــه
بهرپرسیاری ئایین ،كولتوور و ئاكاری
گشتی و تاكهكهسیی خهڵك دهزانێ و
وا پیشــان دهدا كــه بــه هۆی كۆمهڵێك
سیاســهتی دیاریكــراوهوه ،هــهم ئایین و
كولتــووری خهڵــك بپارێزێ و ههمییش
لــه دونیایهكــی دیكــهدا بهههشــت بــۆ
خهڵك دابین بكات.
لــه ســهرهتای خولــی ســهركۆماریی
حهســهن ڕۆحانییــهوه ،پرســی قهیرانی
ئابووریــی ئێــران و كێشــهكانی ســهر
ڕێــگای ،ههوڵــدان بــۆ تێپهڕبــوون لــه
قهیــران و تهنانــهت بوونــی گهندهڵیــی
ئابــووری لــه پێكهاتــهی ئابووریــدا له
ســهرهوهی بابهتهكانــی ڕاگهیهنهكانــی
كۆماری ئیســامیدا بووه .دهزگاكانی
ڕاگهیاندنــی كۆمــاری ئیســامی بــه
ســهرنجدان بــه بهســتراوهییان بــه باڵــه
سیاســییهكانی نێــو ڕێژیــم ،ههركامــه
و بهشــێكی دیاریكــراو لــه قهیــران و
گهندهڵیــی ئابووریــی نێــو ئێــران دێننه
بهربــاس و بهشــهكانی دیكــهش یــان
بهگشــتی حاشــای لێدهكــهن ،یــان بــه
تهواوی پشتگوێی دهخهن.
ههڵســوكهوتی دووجۆرهكــی لهگــهڵ
گشــتییهتی قهیرانــی ئابووریــی
كۆمهڵــگای ئێــران و گهندهڵیــی

ئابووریــی لــه ئێرانــدا كــه سیســتم
و پێكهاتــهی ڕێژیمــی كۆمــاری
ئیســامی هۆكاری ســهرههڵدانیهتی،
له چاوخشــاندنێكی ڕواڵهتیدا دهتوانێ
نیشــاندهری ئاســتی بهرینی دژایهتیی
باڵهكانــی نێــو دهســهاڵتی ڕێژیــم و
وێنهیــهك لــه ههوڵی جیــاوازی ههركام
لــه باڵــهكان بۆ بهدهســتهێنانی پێگهی
كۆمهاڵیهتیی سهربهخۆ و جیاواز بێت.
بــهاڵم پانتــای پرســی گهندهڵــی و
قهیرانی ئابووری له ئاســتی دژبهرییه
نێوخۆییهكانــی ئێــران تێپهڕیــوه و
ئهگــهر به شــێوهیهكی قووڵتــر تاوتوێ
بكرێ ،لهڕاســتیدا ههمــوو الیهنهكانی
سیاســهتی فهرمیــی ڕێژیــم لهخــۆ
دهگرێ .بۆ دركی باشــتری ئهم پرســه
سێ نموونه دهخرێته بهرباس:
نموونهی یهكهم:
ئهكبــهر تــوركان ڕاوێــژكاری بــااڵی
ئابووریــی حهســهن ڕۆحانــی لــه
وتوێژێكــدا لهگهڵ ڕۆژنامهی شــهرق
( ،)١٣٩٥\٦\٨لهسهر شرۆڤهی بهرجام
گوتی :هێندێ كهس له وتوێژهكانیاندا
پرســهكان لێــك جیــا دهكهنــهوه و دهڵێــن
ئهم ه دهســكهوتێكی سیاســی بووه ،له
بــواری ئابووریــدا چ بووه؟ لهڕاســتیدا
بهگشتی بهرجام ئابووری بووه.
نموونهی دووههم:
ڕاگهیاندنهكانــی ئهمریــكا ،مافــی
وهرگرتنــی  ٤٠٠میلیــۆن دۆالر پارهی
ئێران و قازانجی  ١.٣میلیارد دۆالری
لهالیــهن ئێرانــهوه بــه هــۆكاری ئــازاد
بوونــی چــوار بهندكــراوی ئێرانــی _
ئهمریكایــی بهئهژمــار هێنــاوه .بهپێی
ئهو حوكمهی بۆ ئهم بهندكراوانه دیاری
كرابــوو ،بــه بهندكــراوی ئهمنییهتــی
دههاتنــه ئهژمــار ،بــهاڵم ئێــران ئاماده
بــوو له بهرانبــهر وهرگرتنــهوهی پارهی
بلۆكه كراودا ،ئهو كهسانه ئازاد بكات.
نموونهی سێههم:

بانكــی ناوهندیــی ئێــران بــه فهرمــی
ڕایگهیانــدووه كــه لــه كۆنوانســیۆنی
FATFدا بووهتــه ئهنــدامFATF .
ڕێكخراوێكــی نێونهتهوهیــی دژی
پــاره ســپی كردنــهوه و گرووپــی
تایبهتیــی مادیــی ئهم ڕێكخــراوه ،بۆ
بهرگــری لــه پــاره ســپی كردنــهوه و
بهرگــری لــه دابینكردنــی ئابووریــی
ڕێكخــراوه تیرۆریســتییهكان بــه
وێنــهی هاوكارییهكــی نێــوان دهوڵهتی
دامــهزراوه .ئــهم ڕێكخــراوه پــاش
بهئهندامبوونــی واڵتێك ،بهســهر ڕهوتی
پاره سپی كردنهوه ،چاوهدێریی یاسایی
لهســهر ڕاگواســتنهكانی بانكــهكان و
بهڕێوهچوونــی یاســاكانی ئابووری له
ئاســتی نێوخۆیــی و نێونهتهوهیــی ئهم

پێداگــری لهســهر بایهخــی ئــهم شــهڕه
بهوهكالهتــه ،و پشــتیوانی لــه گرووپــ ه
تیرۆریســتییهكانی ناوچهكــه ،ئــهم
كردهوهیــهی خۆیــان بــه قوواڵیــی
ستراتیژیكی خۆیان ناودێر دهكهن.

سیاســهت و ئابــووری لــه ڕێژیمــی
كۆماری ئیسالمیدا

كۆماری ئیســامی له ههموو ئهم ٣٦
ســاڵهی ڕابردوودا ،ئابووریی كردووهته
ئهســپێك بۆ ڕاكێشــانی سیاســهتهكانی
لــه ئاســتی نێوخۆیــی و ناوچهییــدا.
ئــهم ڕێژیمــه له ئورووپــا و ئهمریكای
باكــووردا دژبهرانی خۆی تیرۆر دهكرد
و لــه ڕێگای گرێبهســتی ئابوورییهوه
پێشــگیریی دهكرد له ڕهوتی دادوهریی
فایلــی تیــرۆرهكان و بــه دابینكردنــی

ســهربازی كــه ههمــوو ســاڵێك چهنها
جۆریــان پیشــان دهدا ،لــه ههوڵــدا بووه
و ههیــه كــه بهردهوامیــی دهســهاڵتی
خــۆی گهرهنتــی بكــهت .ههمــوو ئهم
كــردهوه و ههڵســوكهوتانه پێویســتی به
ئابوورییهكــی بههێــز ههیه و له ههموو
ئــهم خااڵنــهدا ئــهوه ئابوورییــه كــه
دهبــێ پاڵپشــتی ئهم سیاســهتانه بێ و
جێبهجێیان بكات.
لــه بارودۆخی ئێســتادا ئابووریی ئێران
ســهردهمی پاش  ١٠ســاڵ گهمارۆی
ئابــووری بهســهر دهبــات و هــاوكات
لهگــهڵ دابهزیینــی زۆری نرخــی
نــهوت بــهرهوڕووه و لهگــهڵ ئهوهشــدا
ڕێژیــم لــه چهنــد واڵتدا له شــهڕێكی
بهوهكالهتــدا بــه چــڕی بهشــداره .لــه

بهرپرسانی كۆماری ئیسالمی بێباكن ل ه دهربڕینی
پشتیوانییهكانیان ل ه گرووپ ه تیرۆریستییهكان و بۆ نیشاندان و
پێداگری لهسهر بایهخی ئهم شهڕه بهوهكالهته ،و پشتیوانی ل ه
گرووپ ه تیرۆریستییهكانی ناوچهكه ،ئهم كردهوهیهی خۆیان ب ه
قوواڵیی ستراتیژیكی خۆیان ناودێر دهكهن
واڵتــهدا چاوهدێــری دهكات .لهكاتێكدا
بانكــی ناوهندیــی ئێران ئــهم ڕێكهوتنه
ڕادهگهیهنــێ كــه ئێــران لــه ئاســتی
ناوچهییــدا به هۆی ئهو ڕێكخراوانهی
له لیســت تیــرۆردان ،له شــهڕێكی به
وهكالهتــدا بهشــداریی ڕاســتهوخۆی
ههیــه .جێی باســه له ســاڵی ٢٠١٥دا
ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامی وهك
پشــتیوان و یارمهتیــدهری تیرۆریــزم
دهستنیشــان كراوه .ههڵبهت بهرپرسانی
كۆمــاری ئیســامی بێباكــن لــه
دهربڕینی پشتیوانییهكانیان له گرووپه
تیرۆریســتییهكان و بــۆ نیشــاندان و

بوودجــهی زۆر بــۆ پــرۆژهی وهك
ڕاگهیاندنــی دهوڵهتــی ،ناوهنــدی
پڕوپاگانــدای ئیســامی ،دارلقورعان،
فیلتێرینگی ئینتێرنێت ،پۆلیسی فهتا،
ســوپای سایبێری و گهشــتی ئیرشاد،
لــه ههوڵــی ههرچــی زیاتــر كۆنتــڕۆل
كردنی كهشــی كۆمهاڵیهتی ،هزری و
كولتــووری و پهرهدان بــه ئاكار ،هزر و
كولتــووری تایبهت لــه ئێراندایه و جیا
لــهم پرســهش ،كۆمــاری ئیســامی به
بههێزكردنــی هێــزه ســهركوتكهرهكانی
خۆی له ئاستی نێوخۆیی و ههروهها له
بــواری چێكردنی چهكی جۆراوجۆری

ئاســتی نێوخۆییشــدا لهگــهڵ ئاســتی
بهرزی بێكاری ،بهرزبوونهوهی ئاستی
هــهژاری ،هااڵوســانی بــهرز و لــه
ههمــوو ئــهم فاكتانه گرنگتــر لهگهڵ
قهیرانــی كهمیــی ئــاودا بــهرهوڕووه،
بــهاڵم ئابووریــی ئێــران لــه ســهردهمی
گهمــارۆی ئابووریــدا بــۆ ئــهوهی كــه
دهوردانــهوهی گهمــارۆكان ناودێــر
دهكرا ،لهگهڵ دیاردهی گهشــ ه كردنی
مافیــای ڕهوای ئابووریــش بــهرهوڕوو
بوهتــهوه .ئــهم مافیاگهلــه بــۆ ئــهوهی
لهپێش چاوی چاوهدێرانی نێونهتهوهیی
گهمــارۆكان ون بــن ،دهبوا زۆر به پێچ

دادهنــێ ،و هــهر ئــهو كردهوانــهش
بوونهتــه هــۆكاری پهرهســهندنی
دیــاردهی دزێــو و بهالڕێــدا چوونی
بهربــاوی كۆمهاڵیهتــی كــه
دهكــرێ وهك ئامانجــی ئــهو ڕێژیمه
بێتــه ئهژمــار .لــه ئاكامــی ئــهو
سیاســهته دژهمرۆییانــهدا كۆمهڵێك
دیــاردهی لهنێــو كۆمهڵــگادا پهرهی
ســهندووه كــه ئاســۆی سیاســی و
كۆمهاڵیهتیی ئهو واڵتهی تووشــی
ئاڵــۆزی و لێڵــی كــردووه و تــاوان و
كێشــهی كۆمهاڵیهتــی (گهندهڵــی،
بازرگانیــی مــاددهی هۆشــبهر و
بهكارهێنانــی ،نهخۆشــیی ئایــدز،
لهشفرۆشی و بهرتیل دان و وهرگرتن
و )...لهنێــو كۆمهڵــگادا بــهردهوام
ڕوو لــه زۆربووندایــه .بۆیــه بــۆ
پێچهوانه كردنهوهی ئهم ڕهوته دهبێ
دینامیزمێكــی گونجاو و خێرای بۆ
دیــاری بكــرێ و بخرێتــه قۆناغــی
جێبهجێكردنهوه.

و پهناتر له مافیا باوهكان ههڵسوكهوت
بكهن و ههر ئهم پرســهش بووهته هۆی
ناڕوون بوونی الیهنهكانی و دهســهاڵتی
مافیــای ڕهوای ئابــووری بــۆ ڕێژیــم
و ناوهندهكانــی ئهمنییهتــی .ئــهوهی
لــه ئێســتادا بــه وێنــهی خهبــات دژی
گهندهڵــی لــه ڕاگهیهنهكانی كۆماری
ئیســامیدا دهبینــرێ ،ههوڵــدان بــۆ
چارهســهری ئهسپی مردووی ئابووریی
ئێرانــه ،ئهســپێك كه ڕێژیــم بۆ بزاوتنی
ئامــرازی ســهركوتی نێوخۆیــی و
سهركێشیی پڕ ل ه گێچهڵی نێودهوڵهتی
پێویستی پێیهتی.
ئــهوهی لــه ئێســتادا ڕاگهیاندنهكانــی
نێوخــۆی ڕێژیــم خهبــات دژی
گهندهڵیــی ئابووریــی ناودێــر دهكــهن،
ههوڵێــك لــه پێنــاو بهرزكردنــهوهی
ئاســتی خۆشــبژیویی كۆمهاڵیهتــی
و تهناهیــی گشــتیدا نییه ،بــهم واتایه
كــه خهڵكــی ئێــران لــه پرســی خهبــات
دژی گهندهڵیدا دهســتكهوتێكیان نابێ،
بهڵكــوو ئابووریــی ههنووكهیی ئێران له
دۆخێكدایــه كه توانــای خۆڕاگریی له
بهرانبهر سیاسهتی سهركوتی نێوخۆیی
و سهركێشــییه نێودهوڵهتییهكانــی نییه.
ئــهوان لــه ههوڵــدان بــه هــۆی خهبــات
دژی مافیــای ڕهوای ئابــووری
كــه ههنووكــه پێویســتیان پێــی نییــه،
بارودۆخی ئابووری به ئاســتی دڵخواز
بۆ ڕاكێشانی ههوساری سیاسهتهكانی
خۆیــان بگهیهنن .گهلۆ ڕێژیم دهتوانێ
خۆی له قهیرانی ئابووریی ههنووكهیی
دهربــاز بــكات و ئهســپی مــردووی
ئابووریی ئێران چارهسهر بكات؟
بــه ســهرنجدان بــهوهی كه چارهســهری
قهیرانــی ئابووریــی ڕێژیم لــ ه گرێوی
دهستههڵگرتن له سهركوتی نێوخۆیی و
ههوسارپچڕاویی ناوچهییدایه ،شانسی
تێپهڕبوونی ڕێژیم له قهیرانی ئابووریی
زاڵ بهسهر ئهو واڵتهدا نزیك به سفره.
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چیمان بەسەر
هاتووە...

بەبیانووی خۆکوژییهاوکاتی دوو الوی
بوێر ئەحمەدی-
شەهرام میرزایی
ئەو کاتەی کە دوکتور عەبدولڕەحمان
قاســملوو بنەماکانــی ســەرهەڵدانی
ڕزگاریخوزانــەی زاگرۆســی تێئۆریزە
دەکــرد ،بنەمای کاری خۆی لەســەر
ئــەوە دانــا کــە ،لــە خەبــات لەگــەڵ
هەیووالیەکــدا نابــێ خــۆت ببیتــە
هەیوالیەکــی دیکــە و ئەمــە دژی
دۆخی زاڵی ئەوکات لە جیهاندا بوو.
بێگومــان قاســملوو میراتگــری
بزووتنەوەیەک بوو کە سەدان ساڵ لە
زاگرۆس لە هەمبەر دەســەاڵتی زاڵی
حکوومەتــە ئێرانییــەکان بەرخودانــی
کردووە و لەبەرانبەر هێژموونیخوازیی
ئەواندا سەری دانەنەواندووە.
بەداخــەوە ئێمــەی زاگرۆســی ،بــە

وەرگێڕان :نارین
هــۆی نەبوونــی پێناســەیەکی
ڕوون لــە شوناســی گشــتیمان ،بــە
درێژایــی هــەزاران ســاڵ خەبــات،
تووشــی دوورکەوتنــەوە و لێکدابڕانی
ســەرهەڵدان و خەبــات بوویــن ،و
هەنووکەش لەو دۆخەداین ،لەحاڵێکدا
کــە هەمــووکات دوژمنــی هاوبەش،
بەرژەوەندیــی هاوبــەش ،مێــژووی
هاوبــەش و کولتــووری هاوبەشــمان
بــووە ،بەاڵم بــە کۆمەڵێک هۆکاری
جۆراوجــۆر نەمانتوانیــوە بنەمــای
کۆمەاڵیەتــی -سیاســی -شوناســی
ـــی هاوبەش بۆخۆمان پێناسە بکەین،
و لــە یەکگرتووییەکــی گشــتگیر لە
بەرەوڕووبوونــەوەی دوژمــن ،بێبــەش

بووین.
ڕاســتە کە لە شــەڕ لەگەڵ هەیووالدا
نابێــت خۆمــان ببینــە هەیووالیەکــی
دیکــە ،پڕەنســیپێک کــە قاســملوو
هەموو کات ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ
پێداگریــی لەســەر دەکــرد ـ بــەاڵم
ئــەوە بــەو مانایــە نییــە و نەبــووە کــە
تووڕەیــی خۆمــان نیشــان نەدەیــن و
وەک لێنیــن دەڵێــت؛ دوژمنــان لــە
توندوتیژیــی شۆڕشــگێڕانە بێبــەش
بکەیــن .بۆشــاییەک کە لە مێژووی
ســەردەمی باشــووری زاگروســدا
بەڕوونی دەیبینین.
لــە ســەرهەڵدانی عەلیمۆراد زۆلفی،
تاکــوو ســەرهەڵدانی ئەســەدخان
بەهاروەنــد و دواتــر محەممــەد تەقــی
خــان چالەنــگ ،پیــاوان و ژنانــی
زاگرۆس بازنەی ڕق و قینی خۆیان
دژ بە دەســەاڵتی چەوســێنەری ئێران،
کــە ژیانــی خەڵکــی تــاڵ کردبــوو،
کردبووە ئامانج ،نەک خۆیان.
بۆردومانــی ئاســمانیی شــارەکانی
لوڕســتان -ئێــران یەکەمیــن واڵتێکــە
کە بۆ ســەرکوت کردنی ناڕەزایەتی،
خەڵــکان و شــارەکانی خــۆی بــە
فڕۆکە بۆردومان کردووە -و کوشــت
و بــڕی بەرچــاوی خەڵکــی زاگرۆس
لەالیــەن حکوومەتــی ناوەندگــەرای
ئێــران ،خــۆی پیشــاندەری بەرگری و
بەرخودانــی ئێمــە لــە بەرانبــەر قبووڵ
نەکردنــی دەســەاڵتی ئێرانــی لەســەر
واڵت و خاکمانە.
بــەاڵم دوای لەناوچوونــی بزووتنەوەی
زاگــرۆس -چ لــە باکــوور و چ لــە
باشووری زاگرۆس -دەوڵەتی بەڕواڵەت

پێشــکەوتووی ئێــران بــە بەکاربردنــی
تێکنۆلۆژیی نوێی ســەرکوت کردن،
توانــی شــەپۆلێک لــە ناهومێــدی و
هەســتی دۆڕان لــە نێــو کۆمەاڵنــی
خەڵکــدا دروســت بــکات ،دۆخێــک
کــە تا دامەزرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتان  -132۴-و دامەزراندنــی
کۆمــاری کوردســتان -132۵-لــە
باکــوور و ناوەنــدی زاگرۆس درێژەی
هەبوو ،بەاڵم بەهۆی نەبوونی توانایی
ئەوەیکــە ئــەم بزووتنــەوە ،ناوچــەی
ژێردەســەاڵتەکەی بــۆ ناوچــەی
باشــووری کوردســتانی خۆرهــەاڵت
پەرەپێبــدات ،خەڵکــی لــوڕ تووشــی
ناهومێدی بوون و هەست بە شکستی
هەمەالیەنــە لە نێوان خەڵکدا دروســت
بــوو و ئێمــە ســااڵنێکە کــە نەبوونــی
جموجۆڵــی خەڵکانــی ئــەم ناوچــە لە
بەرانبــەر دەســەاڵت و داگیرکاریــی
نیشــتمان دەبینین ،چارەنووســێک کە
ئەگــەر بزووتنــەوەی ئازادیخوازانــەی
کوردستان تووشــی ببا ،بە دڵنیاییەوە
بە شێوەیەکی دیکە دەچووەپێش.
ڕاوەســتان و نەبوونــی جموجۆڵــی
لــوڕەکان
سیاســی-کۆمەاڵیەتی
لــە مــاوەی ئــەو 70ســاڵەیەدا،
حکوومەتــی ناوەندگــەرای ئێرانــی
هارتــر کــردووە ،و چەوســاندنەوی
خەڵکی گەیاندووەتە بەرزترین ئاســت،
بەردەوامیــی دەســەاڵتی ناوەندگەرای
ئێرانییەکان لەسەر زاگرۆس ،جگە لە
لەناوچوونی ژینگەمان ،تااڵن کردنی
سەرچاوە سرووشتیەکانمان ،کوشتنی
خەڵک ،ئاسیمیالســیونی کولتووریی
ڕۆڵەکانمــان ،لەنــاو بردنــی کولتــوور

و زمانمــان و باڵوکردنــەوەی تــۆوی
ناهومێــدی لــەم ناوچــە ،هیچیتــری
بۆمان نەبووە .کارێک کە لە ماوەی
دەیەکانــی ڕابــردوودا ،لــە ئامــاری
خۆکوشــتنی الوانی زاگرۆسدا خۆی
نیشــان دەدات و مرۆڤــی بەکۆتایــی
گەیشتووی کورد کە ڕق و ناڕەزایی
خــۆی ،لەخۆیــدا خنکانــدووە ،دەســت
دەداتــە خۆکــوژی کــە جگــە لــە
لەناوچوونــی ،هیــچ دەرئەنجامێکــی
بەسوودی بۆی نییە.
بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیــی زاگرۆس و
پێشمەرگە
کاتێــک کــە ئەســەدخان بەهداروەنــد
لە بەرانبەر دەســەاڵتی ئێرانییەکان لە
زاگرۆس هەســتایەوە ،و سەرهەڵدانی
«بەڕوو»یــان ڕێکخســت -بــەڕوو لــە
کولتووری زاگرۆســییەکاندا هێـــمای
ڕاوەســتان و بەرخودانــی بێپایانــە-
کوردســتان بەتەواوەتــی بێدەنگــی
بەســەریدا زاڵ بــوو ،و ئەم هەســتانەوە
خوێنــی نوێــی خســتە دەمــاری
بزووتنــەوەی بەرخودانــی کوردســتان،
سەرهەڵدانێک کە بزووتنەوی ئێمەی
تا ئەمڕۆ زیندوو ڕاگرتووە .ئێستا کە
بزووتنــەوەی ئازادیخوازانەی زاگرۆس
بــە پێشــڕەویی حیزبــی دێموکــرات،
فازێکــی نوێــی لــە خەباتــی ڕەوای
خەڵکــی نیشــتمانەکەمانی دەســت
پێکــردووە ،و داوای لەناوچوونــی
فاشــیزمی نەتەوەیــی -ئیســامیی
ئێرانییــەکان و کۆتایــی پێهاتنــی
چەوســانەوەی زاگــرۆس دەکات،
دەبێــت لــە دەیــان ســاڵ بێدەنگــی و
الواز بوونــی سیاســی -کۆمەاڵیەتــی

دەســت هەڵگریــن و ڕوخانــدن و لەنــاو
بردنی مرۆڤ و سروشت لە زاگرۆس
کۆتایی پێبێنین.
ئەوەیکــە هێــزە ڕزگاریخوازەکانــی
پێشــمەرگە لــە ناوچــە جیاجیاکانــی
زاگرۆســی باکــوور و ناوەنــدیدا،
لەمــاوەی ئــەم یەک ســاڵەدا لەگەڵ
فاشــیزمی نەتەوەیــی -مەزهەبــی
ئێرانییــەکان خەباتیــان کــردووە،
پەیامــی ڕوون و ئاشــکرای بــۆ ئێمــە
خەڵکانــی شــاره جۆراوجۆرەکانــی
لوڕســتان ،چــوار مەحاڵــی بەختیاری
و کۆهگیلوویــە و بویێرئەحمــەد هەیە
کــە دەمانــەوێ لــە ژێــر ســوڵتەی
ناوندگەراکانــی ئێــران ئــازاد بیــن،
ئەگەر دەمانەوێ زاگرۆســمان جوان و
هەمیشــەیی بێت ،و ئەگەر دەمانەوێ
چەوســاندنەوەی واڵتەکەمان کۆتایی
پێبێنیــن ،دەبــێ تێکــەڵ بــە هێــزە
ڕزگاریخوازەکانــی پێشــمەرگە بیــن
و کارە سیاســی -کۆمەاڵیەتــی-
کولتوورییەکانــی خۆمــان لەگــەڵ
بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیی زاگرۆس
ڕێک بخەین.
بەهەمــان شــێوە کــە هۆزەکانــی
زاگرۆس تاکوو یەکگرتوویی مادیان
ڕێــک نەخســت ،نەیانتوانــی هێــزی
داگیرکــەری ئاشــووری بڕووخێنــن،
ئێمەیش تا یەکگرتوویی سەرانسەری
لەتــەواوی زاگرۆســدا ســاز نەکەیــن،
بەدڵنیاییــەوە ناتوانیــن چەوســاندنی
خەڵکمــان بەدەســتی ناوەندگەرایانــی
ئێــران کۆتایــی پێبهێنیــن ،ئەمــە
ڕاستییەکی ڕوونە و دەبێ بەتەواوەتی
بڕوامان پێی هەبێت.

لوڕەکان لە سەرکوتەوە هەتا سووکایەتی
کەیهان یووسفی
و :کوردستان
بەمەبەســتی دۆزینــەوەی هەنــدێ
داتا ،بە زمانی شــیرینی فارســی! لە
ئینتێرنێتدا بەدوای وشــەی «لوڕ»دا
گەڕام ،ژمارەی الپەڕەکانی «جۆکە
سەرنجڕاکێشە لوڕییەکان» ،گەلێک
زیاتــر بــوو لــەوەی ،دەبــوو پەیوەندیی
بــە مێــژوو و کولتــووری لوڕەکانــەوە
هەبێــت .لــە یەکــەم هەڵینجانــدا،
ڕەنگــە بوونــی ئــەو هەمــووە جۆکــە
لــە ئینتێرنێتــدا ،بــە شــتێکی ســانا و
ســادە لێکبدرێتــەوە و ئــەو جۆکانــە
بــە دەرئەنجامــی زەوقــی شــادی
کۆمەڵــگای ئێرانی(فارســەکان)
بزانیــن ،بــەاڵم ڕاســتییەکان زۆر لــە
ســەرووتری ئــەو هەڵینجانە ســادەیەوە
خۆیــان دەنوێنــن و ســاز کردنــی ئــەو
جۆکانــە ،چەشــنێک ســووکایەتی
سیستماتیکی دەوڵەتییە.
لەبیرکراوتریــن
لــوڕەکان
خەڵکانــن لەنێــوان نەتەوەکانــی
ئێرانــدا .خودئاگایــی نەتەوەیــی
و بوونــی بزووتنــەوە سیاســی و
شوناســخوازانەکانی ئــەم خەڵکانــە
لــەم ســەدەیەی دواییــدا ،کاڵتــر و
کەمڕەنگتــر لــە دیکــەی خەڵکانــی
ئێرانی و ڕەنگە بگوترێت تا ڕادەیەکی
زۆریــش بوونی نییە .ئاسمیالســیۆنی
کولتــووری و سیســتمی زاڵ،
ئەوانی وەها خســتۆتە پەراوێزەوە ،کە
تەنانــەت بژاردەکانیشــیان هاوهەنگاو
و هاوتەریبــی دامــودەزگای زاڵ،
دەســتیان داوەتــە ســەرکوت کــردن و
سووکایەتی کردن بە خۆیان.
لــوڕەکان پێشــەنگانی شوناســخوازی
و ئازادیخــوازی لــە زاگــرۆس بــوون،
وەهــا کــە بلیمــەت و بژاردەکانــی لە
ســاڵی ١٣٠٠ی هەتاویــدا ،حیزبێکی
مۆدێــڕن و پێشــکەوتوویان بــە نــاوی
«حــزب ســتارە بختیاری»(حیزبــی
ئەســتێرەی بەختیــاری) دامەزرانــد،
کــە خوازیــاری دەســتەبەر کردنــی
مافەکانــی خەڵکانــی زاگــرۆس و
بەفەرمــی ناســاندنی مافــی دیــاری
کردنی چارەنووس بۆ ئەم واڵتە بوون.
بــەاڵم دەرئەنجامــی دامەزراندنــی

ئێرانی نوێ و مۆدێڕنی «ڕەزاخانی»،
بــۆ لــوڕەکان ،هیچی زیاتر لە دیکەی
ناوچەکانی زاگرۆس و کوردستان لێ
هەڵنەکڕا .ڕێبەرانی حیزبی ئەستێرەی
بەختیــاری یــان لەقــەواخ دران ،یــان
زیندانــی کــران و دوور خرانــەوە،
چارەنووســێک هاوشــێوەی ئــەوەی
ڕێبەرانــی بزووتنــەوە ئازادیخوازەکانی
کــوردەکان لــە شــوێنەکانی دیکــەی
زاگــرۆس تووشــی بــوون .ئەرتەشــی
ئێــران بــە مەبەســتی الواز کردنی ئەو
بزووتنەوەیــە ،سیاســەتی ســەرکوت و
کوشتار و نیشتەجێ کردنی زۆرەملیی
گرتەبــەر .ئــەوان لــەو ســااڵنەدا ببوونە
هێزێکــی سیاســیی ســەرەکی لــە
ئێرانــدا و لــوڕەکان لــە دامەزرێنەرانــی
ســەرەکیی بزووتنــەوە ئازادیخــوازەکان
بەئەژمار دەهاتن .دەزگای فاشیستیی
دەســەاڵت ،ســەرەڕای ســەرکوت و
کوشــتار ،پێــی زیاتــری ڕاکێشــا و لە
ڕۆژنامە دەوڵەتییەکاندا ،دەستیان کرد
بــە ســووکایەتی کــردن بــە شــوناس و
کولتــووری لوڕەکان ،تــا ئەو ڕادەیەی
کــە لــە فیلمەکانــی پێــش شۆڕشــی
گەالنــی ئێرانــدا ،زبــان و جلوبەرگ و
کولتــووری لــوڕی ،وەکــوو ســیمبولی
دواکەوتوویــی وێنا دەکران« .لوڕە پێ
پەتییــەکان» ،دیاریــی ئێرانی نوێ بۆ
لوڕەکان بوو .لوڕ ببووە چەمکێک لە
بەرانبەر کەســێکی مۆدێڕنی ئێرانیدا.
پاش ســەرکوت ،پرۆژەی ســووکایەتی
و نکوڵــی کردن لە شوناســی لوڕەکان
دەســتی پێکــرد ،کــە تــا ئێســتاش
بەردەوامــە .ناوچــە لوڕنشــینەکانی
ئێران ،سەرەڕای ئەو سامان و کانگای
نەوتــە سرووشــتییە چــڕ و پڕانــەی
کــە هەیەتــی ،لــە دواکەوتووتریــن و
هەژارتریــن ناوچەکانــی ئێرانــە .لــە
دواکەوتوویــی ئابووریــدا هێشــتنەوە،
سیاســەتێکە کــە دابیــن کردنــی
بژیــوی ڕۆژانەی کردۆتە پێویســتی و
پەرۆشیی سەرەکیی لۆڕەکان.
تێئۆریســییەنەکانی سیســتمی زاڵ و
بــژاردە بەکرێگیراوە لوڕەکان ،لوڕەکان
بە بەشێکی دانەبڕاوە لە نەتەوەی فارس
دەزانن ،هەمان بانگەشــە کە ســەبارەت
بــە ناوچەکانــی دیکــە و خەڵکانــی
دیکــەش دەیکــەن .خودئاگایــی
نەتەوەیــی لــوڕەکان ،ترســێکە کــە
تێئۆریسییەنەکان و ئیستراژیستەکانی
سیســتمی فاشیســتیی دەســەاڵتدار بە

جوانــی دەرکی دەکەن ،بــەاڵم مەخابن
خودی لوڕەکان لەو ڕاســتییە گرینگە
نەگەیشــتوون .بوونــی بزووتنــەوە و
جووڵــەی شوناســخوازانە لــە نێــوان
لوڕەکاندا بە ئستراتژی و ڕێکخستنی
مۆدێــڕن و دیاریکــراو ،دەتوانێــت
شیرازەی پێکهاتەی ناوەندگەرای ئێران
لەبەریەک هەڵوەشێنێتەوە.
لەبــواری نــەژادی و کولتــووری و
زبانییــەوە ،کــوردەکان و لــوڕەکان بــە

و بەدەســتەوە گرتنــی دەســەاڵت
لەالیــەن ئاخوندەکانــەوە ،فاکتــەری
ئاییــن ڕۆڵێکــی بەرچــاوی لــە
ڕاکێشــانی لــوڕەکان بــۆ الی
حکومــەت و چەســپاندنی سیاســەتە
ناوەندگەرایانــەکان ،و بەرەوپێــش
بردنــی بەرنامەکانــی ئاسمیالســیۆنی
فەرهەنگــی لــە زاگرۆســدا هەبــووە.
بــەاڵم تێپەڕینــی زەمەن دەریخســت کە
ئــەم حکومەتــەش ،بــۆ لــوڕەکان هیچ

لە ڕاســتیدا پێویســتی بە بەشــداری و
ئامادەبوونــی لوڕەکانــە .بزووتنــەوەی
شوناسخوازیی کوردەکان هەڵگری وەها
دەفرایەتییەکــە کە لوڕەکانیش دەتوانن
خۆیانــی تێــدا ببیننــەوە و مافــەکان و
شوناســی خۆیانی تێدا وێنا بکەن ،یان
ئەوەیکە ببنە هاوپەیمان و هاوڕێی .بەو
هۆیەشــەوە هەمــوو هەوڵــی حکومەتی
فاشیســتیی ئیســامیی ئێــران ،قووڵتر
کردنــەوەی کەلێنــی نێــوان لــوڕەکان

بزووتنەوەی شوناسخوازیی و ڕزگاریدەری کوردەکان
لە ئێران ،لە ڕاستیدا پێویستی بە بەشداری و ئامادەبوونی لوڕەکانە.
بزووتنەوەی شوناسخوازیی کوردەکان هەڵگری وەها دەفرایەتییەکە
کە لوڕەکانیش دەتوانن خۆیانی تێدا ببیننەوە و مافەکان و شوناسی
خۆیانی تێدا وێنا بکەن

یــەک لق لەقەڵەم دەدرێن .کوردەکان
و لــوڕەکان هاوبەشــیی کولتــووری و
مێژوویی و جوغرافیایی زۆریان پێکەوە
هەیــە ،بــەاڵم ئــەوەی کــە دەســەاڵتی
فاشیســتیی زاڵ و تێئۆریســییەنە
پانفارسیســتەکان ئەنجامیــان داوە ،و
هەوڵــی ئەنجامدانــی دەدەن ،دابــڕان
و جیایــی هەرچــی زیاتــری نێــوان
کوردەکان و لوڕەکانە.
پــاش شۆڕشــی گەالنــی ئێــران

دەسکەوتێکی زیاتری لێ هەڵناکڕێ.
هێشــتاش هــەژاری ســەرەکیترین
میوانــی ماڵەکان و ســفرەی لوڕەکانە.
کارخانــەی دایــک و ســەرمایەدانانی
کــەاڵن لــەم ناوچانــە بوونــی نیــە و
ناکرێــت ،و ســووکایەتی و نکوڵیــی
سیستماتیکی شوناسیان ،چڕتر و زیاتر
لە جاران بەردەوامە.
و
شوناســخوازیی
بزووتنــەوەی
ڕزگاریــدەری کــوردەکان لــە ئێــران،

و دیکــەی بەشــەکانی کوردســتانە،
و لــەو سۆنگەشــەوە دوور خســتنەوەیان
لــە یەکتــری ،و ڕێگــری کــردن لــە
درووســت بوونی یەکگرتوویەکی کارا
و شۆڕشگێڕانەیە.
بەرپرســایەتییەک کــە سیســتمی زاڵ
خســتۆتیە سەرشــانی بــژاردە و قەڵــەم
فرۆشــان ،ئەوەیــە کــە لــە الیەکــەوە
لــوڕەکان وەکــوو نەتەوەیەکــی جیــا لە
کــوردەکان وێنــا بکەن و لــە توێژینەوە

سیاسی و ڕۆشنبیرییەکاندا ،لوڕەکان
سەرەڕای لەبەرچاو نەگرتنی هەموو
هاوبەشــییە زبانــی ،فەرهەنگــی،
مێژوویــی و خاکییەکانیــان ،جیــا
لــە کــوردەکان پیشــان بــدەن و لــە
الیەکــی دیکەشــەوە کاتێــک بــاس
لــە داواکارییــە نەتەوەییــەکان لــە
حکومەتــی ناوەنــدی و دەســتەبەر
کردنــی مافــی خەڵکانــی زاگرۆس
دەکرێــت ،لــوڕەکان بــە بەشــێکی
دانەبــڕاوە لــە فارســەکان – تۆ بڵێ
ئێران – پێناســە دەکرێن ،زبانەکەیان
دەبێتــە شــێوەزاری زبانــی شــیرینی
فارســی ،و کولتووریشــیان وەکــوو،
وردە کولتووری فارســی باســی لێوە
دەکرێــت .سیاســەتێکی فاشیســتی
کــە دەزگای حاکــم و زاڵ ،بــە
باشــی کەڵکــی لــێ وەرگرتووە و لە
بەکارهێنانــی ئەو دوو دیسکۆرســە،
هەتــا ئێســتاکە دەســتێکی بــااڵی
هەبووە.
ئەرکێک کە کەوتۆتە ســەر شــانی
بزووتنــەوەی کوردســتان و حیزبــە
کوردســتانییەکان ،و بەتایبەتــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێران ،و لەم ڕۆژانەدا پێویستییەکەی
زیاتــر لــە هەمیشــە هەســتی پــێ
دەکرێــت ،بەهێزکردنــی هاوگەرایــی
هەرچــی زیاتــری نێــوان لــوڕەکان و
کوردەکانــە و پووچــەڵ کردنــەوەی
سیاسەتە فاشیزمی مەزهەبییەکانی
سیستمی زاڵ لە ڕەوتی رونوکردنەوە
بێــروڕای گشــتیدایە .لوڕســتان و
لــوڕەکان ئەگــەر لــە چوارچێــوەی
بزووتنەوەی کوردستان و بزووتنەوەی
کوردەکانــدا
ئازادیخوازیــی
ڕێکنەخرێــن و بزووتنــەوە و جووڵەی
ســەربەخۆیان هەبــێ ،دیســانەوەش
دەتوانــن باشــترین هاوپەیمــان بــۆ
دواڕۆژی خەباتی کوردەکان بن.
حکومــەت و دامــودەزگای زاڵ،
نزیــک بــە نیــو ســەدەیە ،ئــەو بایەخ
و گرینگییەیــان دەرک کــردووە
و بــە شــێوەی پــان بۆداڕێــژراو
و سیســتماتیک کاری لەســەر
دەکــەن ،بــەاڵم ڕاســتی ئەوەیــە کــە
خەونــە فاشیســتییە ڕەزاخانییەکانی
ئەمڕۆکە لە ئێران ،بۆتە بڵقی ســەر
ئــاو و ئەوەی ڕســتیان لێیان دەبێتەوە
بە خوری.
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لە ڕۆژئاواوە بۆ ڕۆژهەاڵت؛ گەلۆ دیسا کورد دەکرێتە قوربانی؟
عەلی مۆنەزەمی

حکوومەتێکــی
هــەر
نادێموکراتیــک کــە لــە کــەش
و هەوایەکــی نادیموکراتیکــدا
لەدایــک بووبــێ ،لــە باشــترین
حاڵەتــدا ژیانــی لــە ســێ قۆنــاغ
پێکــدێ :قۆناغــی لەدایــک
بــوون ،قۆناغــی گەشــەکردن و
گەییشــتن بــە لووتکــە و قۆناغی
لەنێوچــوون بــە هــۆکاری کار و
کردەوەکانــی خــۆی .حکوومەتــە
داگیرکەرەکانــی زاڵ بــە ســەر
کوردستانیشــدا ،لــەو قاعیدەیــە
بەدەر نین.
دەوڵەتــی تورکیــە بــە
ســەرۆکایەتیی ڕەجــەب تەیــب
ئەردۆغــان ،بۆ بەدەســتەوە گرتنی
دەســەاڵت لــە تورکیــەدا ،توانــی
لــە هەســتی ئاینیــی خەڵکــی
کوردیــش کەڵــک وەربگــرێ ،و
پێگــەی دەســەاڵتی خــۆی قایمتر
بــکات .حکوومەتەکەی توانی لە
دەمێکی کورتدا ڕەوشــی ئاڵۆزی
ئابووریــی تورکیە چاک بکاتەوە
و وا نێشان بدات کە حکوومەتێکی
لێهاتــووە .بــۆ ئــەوەی کــە بتوانێ
لــە هەمــوو ئیمکانات بە باشــترین
شــێوە کەڵــک وەربگــرێ و
حکوومەتەکــەی تووشــی خەرجی
زیاتــر نەکا ،پرۆســەی ئاشــتی لە
گــەڵ کــورددا دەســتی پێکــردەوە
تاکــوو بتوانــێ لــەو بوودجەیــەی
کــە خەرجــی شــەڕ لــە گــەڵ
کــوردی دەکــرد ،لــە جێــگای
دیکــەدا کەڵکــی لــێ وەربگــرێ.
بــە پێشــکەوتن و بووژانــەوەی
ئابووریــی تورکیــە لــە الیــەک
و جەوهــەری ئایدۆلۆژیــای
ئەردؤغــان لــە الیەکــی دیکــەوە،
دەوڵەتــی تورکیە هەر زوو لەخۆی
بایی بوو و دەســتی دایە هندێک
کار و کــردەوەی ناژیرانە.
لــەو ڕۆژانــەی دوایــیدا کــە
حکوومەتــی تورکیــە بــە بیانووی
شــەڕ لە گەڵ داعشــدا چــووە نێو
خاکــی واڵتــی بــە نێــو ســووریە،

ســوپاکەی تەنیــا بۆ ئەو جێگایانە
هێــرش دەکــەن کــە شــەڕڤانانی
کــورد بــە دوای ئــەوەی کــە لــە
دەســتی داعش ڕزگاریان کردووە،
تێیدا ســەقامگیر بوونە.
هەمــوو الیــەک چــاک لــە
بیریانــە کــە؛ لــە ســاڵی ٢٠١١وە
کــە شــەڕی نێوخۆیی لە ســووریە
ســەری هەڵــدا ،دەوڵەتانــی ئێــران
و ڕووســیە لەگــەڵ یــەک لــە
الیــەک ،و واڵتانــی ڕۆژئاوایــی
بــە ســەرکردایەتیی ئامریــکا لــە
گەڵ تورکیە لە الیەکی دیکەوە،
زۆرتــر لــە یەکتــر نێزیکبوونــەوە.
الیەنــی یەکمــی ئاماژەپێکــراو لە
ســەرەوەدا ،کــە بەرژەوەندییەکانی
خۆیــان تــا ئێســتا لە مانی بەشــار
ئەســەد لــە دەســەاڵتدا پێناســە
کــردووە ،تــا ئێســتاش وەک
هاوپەیمــان خاوەنــی پەیوەندییەکی
بەهێــزن ،و زۆر بە گەرم و گوڕی
پێکــەوە هــاوکاری دەکــەن بــۆ
سەرخســتنی پرۆژەکانیــان(وەک
بــە کار هێنانــی ئاســمانی ئێــران
کــە ڕووســیە بتوانــێ لــە دەریــای
کاســپیەنەوە مووشــەک ڕەوانــەی
ســووریە بــکات و دانــی پایەگای
«نــۆژە» یــان «شــاهرۆخی»ی
هێــزی هەوایی ئێران لە هەمەدان،
بــە فرۆکەی ڕووســیە کــە لەوێڕا
بچــن بــۆ پشــتیوانی لــە مانەوەی
ڕێژیمــی تیرۆریســتی بەشــار
ئەســەد) .لەحالێکــدا الیەنــی
دووهــەم ،کــە بەرژەوەندییەکانیــان
لــە نەمانــی ئەســەد و ڕێژیمــی
بەعســی ســووریە و نەهێشــتنی
گرووپــە تیرۆریســتەکانی وەک
داعشــدا دەدیت ،و پشــتیوانییان لە
ڕاپەڕینــی ئۆپۆزیســیۆن دەکــرد،
لــە بــەر زۆر هــۆکاری ڕوون و
ناڕوون ،لــە یەکتر دوور کەوتنەوە
و نەیانویســت و یــان نەیانتوانــی
بــە شــێوەی پێویســت لەگــەڵ
یەکــدا هــاوکاری بکــەن .ئــەو
ناکۆکیانــە لــە ســەردەمی جیاواز
و لــە شــکڵ و شــێوازی جیــاوازدا
خۆیــان دەرخســت .هــەر وەک لــە

ســەرەوەدا ئاماژەمــان پــێ
کردبــوو ،ئیــدارەی ئەردۆغــان
کــە کاتــی خــۆی ،توانیبــووی
ڕەوشی شپرزەی ئابووریی تورکیە
بگــۆرێ ،لەخــۆی بایــی ببــوو و
پێــی وابــوو هەرچــی بــکات ،ناتۆ
و بەتایبەتــی ئامریکا پشــتیوانیی
لێ دەکەن .بەاڵم دەرکەوت کە وا
نیــە .لــە کاتی خســتنە خوارەوەی
فرۆکــەی ڕووســیە لــە الیــەن
ئەرتەشــی تورکیــەوە ،کــە گۆیــا
هاتبــووە نێــو فــەزای ئاســمانیی
تورکیــە ،پەیوەندییەکانی تورکیە
و ڕووســیە تووشــی ئاڵۆزیــی و
ســاردییەکی لــە ڕادەبــەدەر بــوو.
واڵتانی ئەندامــی هەوپەیمانەتیی
ناتــۆ و لــە ســەرەوەی ئەوانیــش
ئامریــکا ،حــازر نەبــوون لــە ســەر
تورکیــە بێنــە دەنــگ ،و تەنانــەت
هوشــداریان دا بــە تورکیــە و
ئەردۆغــان ،کــە ئــەوان نابــێ لەو
بــارەوە چاوەڕوانییان لە ئەندامانی
ناتــۆ هەبــێ ،کە ئەگــەر لە گەڵ
ڕووســیە تووشــی شــەڕ بــن ،لــە

شــەڕڤانەکانن .کاتێــک
کــە کــورد بــوو بــە ئاڵترناتیــڤ،
تورکیــە پێگــەی جارانی لەدەســت
دا و قورســایی جارانــی نەمــا.
لــە الیەکــی دیکــەوە تورکیــە لــە
نێوخــۆدا تووشــی زۆر تەنــگ و
چەڵەمــە بــوو ،و حکوومــەت بــە
زۆر توانــی لــە دەربــەی ئەرتەش/
کودتــای ئەرتــەش ڕزگاری بــێ.
بــەاڵم قەیرانی دوای ئــەو دەربەیە
ئەوەنــدە قووڵــە کــە بــۆ ڕزگار
بــوون لــە دەســتیان ،ســتراتێژیی
ئێــران بــە کار دێنــێ و خەریکــە
خەڵکەکــەی بــە شــەڕێک لــە
دەرەوەی ســنوورەکانیەوە ســەرقاڵ
بــکا .ئــەو شــەڕە خــۆی لــە
خۆیــدا دوو قازانجــی هەیــە بــۆ
تورکیي .١ :بە زەربە وەشــاندن لە
کــوردەکان ،ئــەوان الواز دەکا و
ئەگــەری هەیــە بــە نەمانی هێزی
کــورد ،تورکیــە دووبــارە پێگــەی
ســتراتژیی خــۆی وەدەســت بێنێ،
و  .٢خەڵکــی تورکیــە تووشــی
شــەڕێکی دەروەی ســنوورەکان

لە کاتــی خســتنەخوارەوەی
فرۆکەکــەی ڕووســیە ،بــە دژی
ڕووســیە و وێالدیمیــر پۆتیــن
دەیانکــرد .دەوڵەتی تورکیە خۆی
مەجبــوور دیــت کــە هــەم داوای
لێبــوردن لــە ڕووســیە بــکات ،هەم
غەرامە بدات و هەم ئەو کەســەی
کە فرۆکەی ڕووســیەی خستبووە
خوارەوە ،دەستبەســەر و سزا بدات.
یانــی هەمــوو ئــەو مەرجانەی کە
وێالدیمیــر پۆتیــن بــۆی دانابوون،
یەک بەیەک بە جێیان بگەیەنێ.
ئێســتا تورکیــە لــەو ڕاســتیە
تێگەییشــتووە کــە ،زۆر زەحمەتــە
تورکیــە ببێتــە ئەندامی یەکیەتی
ئورووپــا و دوای کودتــای
ســەرنەکەوتووش ،پەیوەندییەکانی
تورکیــە و ڕۆژئاوا بــە یەکجاری
الواز بوونە و تورکیە ترســی هەیە
لە ناتۆ دەربکرێ .بۆیە لە الیەک
خۆیــان لــە پەیمانــی شــانگهای
و لــە الیەکــی دیکــە ،خۆیــان لــە
ڕووســیە نێزیــک دەکەنــەوە .هــەر
وەها هەوڵــی نیزیکایەتی لە گەڵ

بکا ،تاکوو زۆر ســەرنجیان نەدەنە
مەســەلە نیوخۆییەکانی تورکیە.
زۆر سەرنجراکێشە کە ئیدارەی
ئەردوغــان بــۆ دەربــاز بــوون لــەو
قەیرانانــە و ترســیان لە ئەوەی کە
لــە ناتــۆ دەر بکرێن(لە بەر ئەوەی
کــە لــە الیــەن ڕۆژئاواییەکانــەوە
زۆر ڕخنەیــان لــێ دەگیــردرا بــە
نســبەت هەڵســوکەوتی دەوڵەتــی
تورکیــە لــە گــەڵ بەندکــراوان،
ڕۆژنامەوانــان و جیابیــران)،
هــەر زوو پشــتیان لــە هەمــوو ئەو
هەڕەشــە و گۆڕەشــانە کــرد کــە

واڵتانــی ئیســامی دەدەن .ئــەو
ڕەفتــارەی تورکیــە مــرۆڤ وەبیر
واڵتانــی هاوپەیمانەتیــی وەرشــەو
دەخاتــەوە کــە چــۆن لــە بــەرەی
ڕۆژهەاڵتــەوە ئەوەنــدە خۆیــان
گــۆڕی ،تا بوونــە ئەندامی ناتۆ.
وادیــارە کــە تورکیــەش دەیــەوێ
ئەوەنــدە خــۆی بگــۆڕێ کــە لــە
بلۆکی ڕووســیەدا قبوول بکرێ.
دوای ئاشــتبوونەوەی تورکیــە
و ڕووســیە و ئــەو ترافیکــە
دیپلۆماتیکیــەی نێــوان ڕووســیە،
ئێــران و تورکیــە ،وادیــارە کــە

ڕۆژئاواییەکان لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا ،لە
کورد باشتریان دەست ناکەوێ .بۆیە ئەگەر کورد یەکگرتوو بێ
و هێزەکانی واز لە پاوانخوازیی و هێژموونی خوازیی پڕ خەسار
بێنن ،دوژمنان لە بەرانبەر خۆڕاگریی پێشمەرگە و شەرڤاناندا
بە چۆکدا دێن
سەریان وەجواب بێن.
لــەو نێوەدا کورد لە باشــوور و
ڕۆژئــاوا ،هــەم لــە بــەر ئازایەتی،
بەرخۆدان و ڕاوەستانیان لە بەرانبەر
داعشــدا ،و هەم لە بەر ڕاستیی و
دروســتیی کارەکانیــان ،ســەرنجی
ڕۆژئاوایــان بــەالی خۆیانــدا
ڕاکێشــا و بــۆ ڕۆژئاواییــەکان و
بەتایبەتــی ئامریــکا دەرکــەوت
کــە تەنیــا هێزێــک کــە لــە
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا دەتوانــن
لــە شــەڕی دژی داعشــدا پشــتی
پــێ ببەســتن ،پێشــمەرگە و

ڕووســیە ،ئێــران و تورکیــە
لــە ســەر دواڕۆژی ســووریە لــە
یــەک نێزیــک بوونەتــەوە و لــە
ســەر کوردەکانیــش موعاملەیــان
کــردووە .بۆیــە لــە الیــەک ئێــران
و ڕێژیمــی ئەســەد ،و لــە الی
دیکەشەوە تورکیە هێرش دەکاتەوە
سەر ڕۆژئاوای کوردستان.
ناڕەزایەتیــی ئامریــکا بــە
نیســبەت ئــەم هێرشــانە و پێگــەی
کــورد لــە باشــوور و ڕۆژئــاوای
واڵت ،دەریدەخــات کــە کــورد
دەتوانــێ ببێتــە هێزێکــی بڕیاردەر
و خــاوەن پێگــە لــەدوای نەمانــی
شــەڕی ســووریە و نەمانــی
داعــش .ئەو پێگەیــە تەنیا و تەنیا
پێویســتی بە یەکگرتنی نەتەوەیی
الیەنــە کوردییــەکان هەیــە .بــۆ
ئــەوەی کــە کــورد نەفرۆشــرێ،
کــورد بــۆ خــۆی بڕیــاردەرە .بۆیە
ئــەوە ئەرکێکی مێژوویــی دەخاتە
ســەر شانی هەموو حیزب و الیەنە
کوردییــەکان ،کــە لــە یەکتــر
نیزیک بن.
بــە کورتی:
پێگــەی تورکیــە لــە هاوکێشــە
ڕۆژهەاڵتــی
سیاســییەکانی
نێوەڕاســتدا ،بە شــکلێکی نەرێنی
گۆڕدراوە و خاوەنی هێز و پێگەی
وەک جــاران نین .هەر وەها ئەوان
تووشــی زۆر قەیرانــی نێوخۆیــی
بوونــە ،و دەرفەتێکــی زێڕیــن
کەوتووەتــە بەردەســتی کــورد،
و کــورد دەتوانــێ لــەو دەرفەتــە
بــۆ ڕزگاریــی نەتەوەیــی کەڵــک
وەربگــرێ .ڕۆژئاواییــەکان لــە
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا ،لە کورد
باشــتریان دەســت ناکــەوێ .بۆیــە
ئەگــەر کــورد یەکگرتــوو بــێ و
هێزەکانــی واز لــە پاوانخوازیــی
و هێژموونــی خوازیــی پڕ خەســار
بێنــن ،دوژمنــان لــە بەرانبــەر
و
پێشــمەرگە
خۆڕاگریــی
شــەرڤاناندا بە چۆکدا دێن.
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حەسەن شەرەفی:

ئهو خهباته خهباتی ههمووان ه و دهبێ ههموومان تێیدا بهشدار بین
دیمانە :سەلیم زنجیری
ئامادە کردنی :لەیلی حەسەنپوور
ڕاســان و دەســتپێکردنەوەی قۆناغی
نوێــی خەباتــی حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێران ،کە مزگێنيیەکەی
لــە نــەورۆزی ئەمســاڵدا لــە الیەن
ســکرتێری گشــتيی ئــەو حیزبــەوە
بــە خەلــک درا ،لێکدانــەوە و
رێئاکســیۆنی جوراوجــۆری بــەدوای
خۆیــدا هێنا .بە تایبەتــی رێژیمی
ئیســاميی ئێــران و نەیارانــی ئــەو
خەباتــە ،پروپاگەندەی زۆریان لە
ســەر کــرد و بە گرێــدراوی واڵتانی
ناوچە و ڕۆژئاوایی ناودێریان کرد.
بۆ شی کردنەوەی زیاتری ئەم باسە،
تیشــک تــی ڤــی چاوپێکەوتنێکــی
تایبەتــی لــە گــەڵ بەرێز حەســەن
شەرەفی ،جێگری ســکرتێری گشتیی
حیزبــی دێموکرات ئەنجام داوە ،کە
دەقەکــەی دەخەینە بــەر دیدی ئێوە
خوێنەرانی خۆشەویست:
پ :بهڕێــز شــەرەفی ،ئــهو قۆناغــ ه
نوێیــهی خهبــات ،یــان هــهر ئــهو
ڕابــوون و ڕاســانه له چییــهوه و له
كوێوه سهرچاوه دهگرێ؟
و :لــه مــاوهی  ٧١ســاڵی ڕابــردوودا

كــه تهمهنــی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێرانه ،حیزبــی دێموكرات
بهپێی ئیرادهی خۆی ههمیشه خهباتی
دژی زۆرداران و مــاف پێشــێلكهرانی
كورد بهڕێوه بردووه ،و ئێستاش درێژهی
ئــهو خهباتــه لــه شــكڵی جۆراوجــۆر
و شــێوهی جۆراوجــۆردا ،هــهر لــه
ئیــرادهی ئهو حیزبه ســهرچاوه دهگرێ،
لــه ههمانكاتیشــدا بــه پشــتیوانیی
كۆمهاڵنــی خهڵكــی كوردســتان و
زهرورهتهكهشــی ئهوهیــه كه ئــهو خهباته
بهرینتر بكرێتهوه ،خهباتی شــاخ و شــار
لێــك گــرێ بــدرێ و لهســهر داخوازیی
كۆمهاڵنی خهڵكی كوردســتان و لهسهر
داخوازیــی ئهندامان و پێشــمهرگهكانی
حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران،
ئــهو بهرنامــه هاتووهتــه ئــاراوه ،بیــری
لێ كراوهتهوه و له دوو ســێ ســاڵ لهوه
پێشــهوه بهرنامــهی بــۆ دارێــژراوه و له
ئاكامدا پارهكه به شــێوهیهك و ئهوســاڵ
بــه شــێوهیهكی جیدیتر ،ئــهو بهرنامه و
پرۆژهیه بهڕێوه چوو.

پ :گرێدانــی خهباتی شــاخ و شــار
كه ئاماژهتان پێكرد ،مهبهســت لێی
چییه و گهر دهكرێت هێندێك زیاتر
لهسهری ڕاوهسته بكهن؟
و :مهبهســت ئهوهیــه كه پێشــتر خهبات

له شــێوهی حادی خۆیدا به چهكداری
بهرێــوه چــووه ،زۆرتــر ئومێــدی
خهڵكهكــه ئــهوه بــووه كه دابیــن بوونی
مافهكانیــان لــه ڕێگــهی شــاخهوه لــه
ڕێگــهی پێشــمهرگهوه بێتــه ئــاراوه ،له
حاڵێكــدا مافــی نهتهوایهتــی و مافــی
ئازادییهكانــی خهڵكــی كوردســتان ،به
هــاوكاری و چــاالك بوونــی ههمــوو
ڕۆڵهكانی نهتهوهی كورد له كوردستانی
ڕۆژهــهاڵت دهســتهبهر دهبــێ ،بۆیــه
ئــهو حهرهكهتــهی ئێســتا دهتوانــێ ئــهو
دوو خهباتــه لێــك گــرێ بــدا .هێــزی
پێشمهرگه پشتیوانی كۆمهاڵنی خهڵك
بێ ،كه بهشداریی بهرینی جوواڵنهوهی
نهتهوهیــی خۆیــان دهكهن ،وه بۆ ئازادی
و مافهكانی خۆیان تێدهكۆشــن ،ههست
بــهوه بكــهن كــه پشــتیوانێكیان ههیــه و
لــه هــهر حهرهكهتێكــی بچكووكــدا كــه
لــه چوارچێــوهی بزووتنــهوهی خۆیاندا
دهیكــهن ،ئیــدی گرتــن و كوشــتن و
تاقیــب كردنــی بــێ ترســی هێزهكانــی
ڕێژیــم به ســهریاندا تێناپهڕێ ،ههســت
بــه پشــتیوانێك دهكــهن كــه لــه بهرانبهر
ئــهو زۆردارییــهدا دهس دهكاتــهوه ،و له
بهرانبــهر ئهو مــاف پێشــێلكهرییەی لە
خەڵک دەكرێت ،دیفاع له تێكۆشهرانی
نهتهوهی خۆی دهكات.

پ :چۆنــه كــه پــاش ماوهیهكــی
زۆر لــه وەالنانــی ئــەو خەباتــە
لــە بــەر پاراســتنی بهرژهوهندییــه

نهتهوهییهكانــی كورد و بهتایبهتی
باشووری كوردستان ،بەاڵم ئێستا ك ه
باشــووری کوردســتان به قۆناغێكی
ههســتیاردا تێپهڕ دەبێ ،دهســتتان
بهم شێوهیه له خهبات كردووه؟
و :خهبــات لــه ههمــوو شــێوهكانیدا،

بــهردهوام زهرووری بــووه و حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران لــ ه
مــاوهی ئــهو  ٧١ســاڵهدا ،هیچكات له
خهبــات دانهبڕاوه و له هیچ قۆناغێكدا
خهباتی وهال نهناوه .شكڵ و شێوهكانی
خهباتــی وا ههڵبژاردووه كه بگونجێ و
دهسكهوتی زیاتر و خهساری كهمتر بێ.
ئــهوهش كــه ئێمه ل ه ماوهی  ٢٠ســاڵی
ڕابــردوودا شــێوهیهك لــه خهباتهكانمــان
تێكــهڵ به شــێوهكانی دیكــهی خهبات
نهكردبــوو ،پتــر لهبــهر بهرژهوهندیــی
باشــووری كوردســتان و ئهو دهسكهوته
بوو كه خوشك و براكانمان له باشووری
كوردســتان وهدهســتیان هێنابــوو .بــهاڵم
ئــهو زهروورهته ئێســتاش بۆ ئێمه ههیه،
و بهرژهوهندییهكانیــان دهپارێزیــن ،بهاڵم
ئیدی بــه قیمهتی كزبوون یان تهنانهت
بێدهنگبوونــی خهبــات لــه پارچهیهكی
دیكهی كوردســتان خهسارهكانی زۆرتر
دهبــێ لــه پاراســتنی دهســتكهوتهكانی
پارچهیهكــی دیكه ،بۆیه ئێمه هاوكات
كــه دهمانــهوێ بهرژهوهندییهكانــی
ههرێمــی كوردســتان وهك ههمیشــه
بپارێزیــن ،دهبــێ بێ ئهوهی خهســار له
بزووتنهوهی كورد له پارچهیهكی دیكه
بهتایبهتــی ڕۆژههاڵتــی كوردســتان
بگهیهنــێ .ئێمــه ئــهو خهباتهمــان لــهو
ههلومهرجــهدا بهو شــێوهیه كه هاتووهته
ئاراوه دهستپێكردووه و درێژهی دهدهین و
هاوكاتیش هیوادارین بهرژهوهندییهكانی
باشووری كوردستان لهبهرچاو بێ.

پ :بــۆ دهســتپێكردنهوهی خهباتــی
نوێ ،هیچ جۆره هاوئاههنگییهكتان
لهگــهڵ هێــز و الیهنهكانــی دیكهی
ڕۆژههاڵتی كوردستان كردبوو و یان
پێشتر لهگهڵیان باس كرابوو؟
و :ههر حیزب و ســازمانێك سیاســهتی

خۆی ههیه ،شێوهی خهباتی خۆیشی،
بــۆ خــۆی دیاریی دهكا ،بهاڵم ئهمه ل ه
جهریانی ساڵی ڕابردوودا وه بهتایبهتی
لهو ســاڵدا ،ئهگهر نهڵێم ههموو ،بهاڵم
لهگــهڵ زۆربــهی هــهره زۆری هێــزه
سیاسییەکانی ئۆپۆزیسیۆنی كۆماری
ئیســامی لهكوردســتانی ڕۆژهــهاڵت
چاوپێكهوتــن و دانیشــتنمان ههبــووه و
پێمــان لهســهر زهروورهتــی هــاوكاری و
هاوئاههنگی و هاودهنگی و هاوخهباتی
داگرتــووه دژی كۆمــاری ئیســامیی
ئێران ،ئێمه ئهوهشمان نهگوتووه كه ئهو
خهباتــهی ئێمــه دهیكهیــن لــه شــكڵ و
شێوهی جۆراوجۆردا كه بۆ ئێمه بهپێی
ئیــرادهی خۆمــان مهقبــوڵ و مهتڵــوب
و كاریگــهره ،چــاوهڕێ نهبوویــن ئهوان
بێن و ڕاست لهو پهیوهندییهدا هاوكاری
بكهن ،ئێمه داوامان لێكردوون كه ئهوان
بهپێــی سیاســهتی خۆیــان و بهپێــی
دیاریكردنــی شــێوهی خهباتــی خۆیان،
بــه ئێمــه بڵێن چ جــۆره خهباتێ دهكهن
دژی كۆمــاری ئیســامی ،بــه ئێمــه
بڵێــن لــهو جورهی لــهو شــێوه خهباتهی
كــه ئــهوان ئهیانــهوێ بیكــهن و پێیــان
كاریگــهره دژی كۆمــاری ئیســامی،
ئێمــه ئامادهیــن لهگهڵیــان هــاوكاری
بكهیــن ،دانیشــتنی زۆریــش بــووه لــهو
پهیوهندییهدا.

پ :باشــه ئهو ههموو دانیشــتنانهی
كــه له ماوهی ڕابردوودا لهگهڵ هێز
و الیهنهكانی دیكه ئەنجامتان داوە،
ئایــا بهرههمێكــی بــووه و توانیویه
تــی یهكدهنگــی و یهكڕیزییــهك
لهنێوانیاندا پێكبێنێ؟
و :پێشــتریش هــاوكاری لــه ڕادهیهكــدا

ههر ههبووه ،بهاڵم ئێمه پێمان خۆش بوو
ئــهو هاوكاری و ههماههنگییه بهرینتر
بــێ ،جیدیتــر بــێ و لــه چوارچێــوهی
بهرنامهیهكی درێژخایهن و شوێندانهردا
جێبگرێ ،ئهو دانیشــتنانه النیكهم ئهو
قازانجــهی ههبــوو كــه لــه بۆچوونــی
یهكتــر ئــاگادار بیــن و لــه لێكدانهوهی
ههلومهرجــی ناوچهكــه و زهروورهتــی
هێنانــه كایــهی شــێوهی جۆراوجــۆری

خهبــات ،باســمان لهگــهڵ كــردوون.
لــه نهزهراتــی یهكتــر ئــاگادار بووین و
ئێســتاش چاوهڕوانیــن و هیواداریشــین
ئــهوان بێنه ســهر ئهو بــاوهڕه كه ئاماده
بــن لــه چوارچێــوهی پالتفۆرمێكــدا
هــاوكاری بكهیــن ،چاوهڕوانــی ئهوهش
نیــن كــه ههمــوو هێــزهكان ههمــووی
هــهر بهیهكــهوه ،تهنانــهت ئهگهر چهند
هێزیــش بتوانــن پێكــهوه بن ،یــا ئهگهر
هێــزهكان تــهك تــهك بۆخۆیــان دژی
كۆمــاری ئیســامی خهبــات بكــهن،
بــهاڵم ههماههنگــی و هاودهنگییــهك
و بهتایبهتــی هاوههڵوێســتییهك ههبــێ
لــه بهرانبــهر كۆمــاری ئیســامیدا،
ئێمــه پێشــوازیی لێدهكهیــن و پێمانوایــه
دهتوانێت شوێندانهر بێ.

پ :هــهر لــه پێوهنــدی لهگــهڵ
حیزبهكانــی ڕۆژههاڵتــدا و
لــهو چــهن ڕۆژهی ڕابــردوودا،
بهڕێــز ســروه ناســری ،ئەندامــی
سەرکردایەتی کۆمەلە ،کوردستانی
رێکخراویحیزبــی کومۆنیســتی ئێران
له یهكێك لــه ماڵپهڕه كوردییهكان
دا بــاس لــهم قۆناغــهی خهباتــی
حیزبی دێموکرات دهكات و سەرەرای
بردنە ژێرپرسیاری ،ئهم حهرهكهته
لــه قازانجــی توركیە و ســعوودیهدا
لێــك دهداتــهوه .ڕای ئێــوه لــهو
پێوهندییهدا؟
و :مــن زۆر بهداخــم كــه حیزبێــك

كــه حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی
ئێــران بــاش دهناســێ و لــه مهوازێعــی
ئــاگاداره ،له ههڵوێســتهكانی ئاگاداره
و زۆرجاریــش لهدانیشــتنهكاندا بــه
ئامادهبوونــی بهرپرســانی زیاتــر و
لهســهرتر لــه ســروهخانــم لهگــهڵ ئێمه
ههیانبــووه ،تائیدی سیاســهتی ئێمهیان
كــردووه و ئێمهیــان وهك یهكێــك له هێزه
ههره جیددییهكانــی دژبهری كۆماری
ئیســامی ناســیوه ،مــن پێموایــه ئــهو
شــته بــێ موتالهعه گوتــراوه ،النیكهم
ئهگــهر گوتراوه ،دهبــوو فاكتگهلێك بۆ
ئــهو باســه كه كردوویهتــی بێنێتهوه ،بۆ
ئــهوهی زیاترخهڵــك ڕوون بێتهوه ،ئهوان
ئێمه باش دهناسن ،كه حیزبی دێموكرات
خاوهنــی سیاســهتی ســهربهخۆی
خۆیهتــی ،ســهربهخۆیی بڕیــاردان،
ولــهو بــارهوهئهزمــوون نیشــانی داوه،
ئیمتحانی خۆمان داوهو له داهاتووشدا
دهردهكــهوێ كــه ئهوانــهی ئــهوهی
دهڵێــن ،لــه شــتێكهوه ســهرچاوهدهگرێ
كــه واقعییهتــی نیــه ،لــه گومانێكهوه
ســهرچاوه دهگــرێ كــه لهگــهڵ
واقعییهتــی خهباتهكــهی ئهمــه یــهك
ناگرێتــهوه .من هیــوارم ئهوان جارێكی
دیكــه پێداچوونــهوه بــهو بووچوونــهدا
بكهن ،ئهگهر دهلیلێكیان ههیه و ئهگهر
دهتوانــن ئهوهی كه دهیڵێن بیســهلمێنن،
ئێمــه زۆریــان مهمنوون دهبین و ئهگهر
نهتوانــن بیكــهن ،حــهق ئهوهیــه بــه
جورێك لــه بهرانبهر حیزبــی دێموكرات
و نهتــهوهی كــورد و ئــهو خهباتــهی كه
ڕۆڵهكانــی حیزبــی دیموكــرات خوێنی
بــۆ دهدهن ،ههســت بهو بهرپرســیارهتییه
بكــهن كــه النیكــهم ئــهو جۆره قســهی
خۆیان بشۆنهوه.

پ :هــهر لــهو پێوهندییــهدا
پرسیارێكی دیكه دێته گۆڕێ .ئهگهر
به گوتــهی ڕێژیمی ئێران ،واڵتانی
دهرهكیــی وهك ســعوودی و قهتهر و
ئیســراییل پشــتیوانی لــه خهباتــی
ڕهوای ڕۆژههاڵتی كوردســتان بكهن،
ئایا تاوانه؟
و :پێش ههموو شــتێك پێمخۆشــه بڵێم،
ئێمــه هــهر بڕیارێــك دهدهیــن و هــهر
شــێوه خهباتێــك كــه بهڕێــوهی دهبهیــن،
لــه ئیــرادهی ســهربهخۆی خۆمــان
ســهرچاوهی گرتووه ،و پشتیوانیشــمان
هــهر ڕۆڵهكانــی كــورد لــه ههمــوو
پارچهكان و بهتایبهت ڕۆژههاڵته .بهاڵم
سهربهخۆیی سیاسی و دیپلۆماسی بهو
واتایــه نییــه پێوهندیــت لهگــهڵ ههموو
دونیــا بپچــڕی بــۆ ئــهوهی ســهربهخۆ
بــی .دهكــرێ پێوهندییهكــی بهربهریــن
ههبــێ وهك ئــهوهی حیزبــی دێموكرات
ههیهتــی و هاوكاتیــش ســهربهخۆ بی،
و دۆســتایهتی بكــهی ،بــهاڵم ئیرادهی

خۆت بپارێزی و ســهربهخۆیی خۆشــت
ڕاگــری .لــهو چوارچێوهیــهدا و لــه
درێــژهی خهباتــدا ئهگــهر الیهنێــك یــا
حیزبێك یان واڵتێك به ههر مهبهســتێك
(دابینبوونی دێموكراســی ،دابینبوونی
مافــی نهتــهوهی كــورد لــه ئێــران و
بهرابهریــی ژن و پیــاو و )...بیهــهوێ
یارمهتیدهری ئهو بزووتنهوهیه بێ ،ئێمه
وهك هۆكارێكــی گونجــاو چــاوی لــێ
دهكهین ،بهاڵم حسێبێكی زۆری لهسهر
ناكهین.

پ :كاك حهســهن ،هاوشــێوەی
وتەکانــی خاتــوو ســروه ناســری،
بهڕێــز مــوراد قهرهیــان ،ئەندامــی
کۆنســەی ســەرۆکایەتی پ.ک.ک
لــه وتوێژێكــی دا لهگــهڵ كاناڵــی
نهورۆز ،به شــێوهیهكی ئامۆژگارانه
ڕوو لــه خهباتگێڕانــی ڕۆژهــهاڵت
دهكات و بــاس له شــهڕی تایفی و
مهزههبی له ڕۆژههاڵتی نێوهڕاستدا
دهكات و دهڵێ؛ باشتر وایه خهباتی
مهدهنی بهرینتر بكرێتهوه و واز له
شهڕی چهكداری بهێنرێ و تهنانهت
شــهڕ دژی ئێــران لــه بهرژهوهندیــی
توركیه و ســعوودیه دەزانێت .واڵمی
ئێوە لهو پێوهندییهدا چیه؟
و :ئهوهی بهڕێز قهرهیالن گووتوویه ،من

دڵنیام وهكوو شتێكی سیاسی و واقێعی
نیــه ،بهڵكــوو له شــوێنێكهوه ســهرچاوه
دهگــرێ كــه بهرژهوهندیــی حیزبی ئهو،
یــان خــودی ئــهو دهپارێزێ .ئــهو دهڵێ
ئهگــهر دژی كۆمــاری ئیســامی
خهبــات بكــرێ ،لــه بهرژهوهندیــی
توركیهدایــه .ئــهوه چ واتایهكی ههیه؟
واتــە كۆمــاری ئیســامی و توركیــه
لهبهرانبــهر یهكــدان ،و خهبــات دژی
ههركامیــان بكــرێ ،بهقازانچی ئهوی
دیكــه تــهواو دهبــێ .ئــهوه بهگشــتی
ڕاست نیه ،چوونكه ئێران و توركیه بهو
تووندییــهش لهبهرانبــهر یهكــدا نیــن كه
ئهو واتایه بدات .پاشان وای دانین ئهوه
ڕاست بێ ،كهواته بۆچی خهبات دژی
كۆمــاری ئیســامی لــه بهرژهوهندیــی
توركیهدایــه ،بهاڵم خهباتی ئهوان دژی
توركیــه لــه بهرژهوهندیــی كۆمــاری
ئیسالمیدا نیه؟ بۆیه دهڵێم ئهو گوتهیه
زۆر بێبنهمــا دهربــڕاوه .لهكاتێكــدا
توركیه وهك كۆماری ئیســامییش نیه
كه مهجالی هیچ چاالكییهكی مهدهنی
و دیپلۆماســی و پارلمانیی نهدابێ ،له
توركیــهدا تــا ڕادهیهك دهرفــهت بۆ ئهو
چاالكییانــه ههیــه .دیاره كــورد مافی
ڕهوای خۆیهتــی خهبــات بكا ،ئازادی
و مافــی دهوێ ،بــهاڵم كاتێــك مافی
ئــهوهی ههیــه پارلمانتــاری ههبــێ
و بــه نێــوی جۆراوجــۆر لــه توركیــهدا
حیزبــی ههبــێ ،بــهو حاڵــهش شــهڕی
چهكداریشــی لهگــهڵ دهكهن ،و شــهڕ
لــه شــاخهوه دهبهنــه نێــو شــارهكان و
ئــهوی لێكهوتــهوه كــه دهبینــرێ ،لــه
بهرژهوهندیــی كێدایــه؟ دهكــرێ ئێمــه
بڵێیــن لــه بهرژهوهندیــی كۆمــاری
ئیسالمیدایه؟ ئێمه به مافی كوردی
هــهر پارچهیــهك دهزانیــن لهو بهشــهدا
دژی حكومهتهكــهی كــه مافهكانــی
پێشــێل دهكا ،خهبــات بــكات ،جــا
بهقازانــج یان بهرژهوهندیی ههركهســێك
تــهواو ببــێ .ئێمه قــهت ناڵێیــن ئهوان
دژی توركیــه خهبات نهكهن ،تاكوو له
بهرژهوهندیی كۆماری ئیسالمی تهواو
نهبــێ .ئهوهی ئــهو گوتویهتی ئهگهر
بیــری لــێ بكاتــهوه ،زۆرتــر ڕووی
قسهكه له خۆیهتی ،پاشانیش ،حیزبی
دێموكــرات حیزبێكــی دێموكراتــه،
نــه خهباتــی تایفــی و ڕهگــهزی
دهكات و نــه خهباتــی مهزههبــی،
بهرنامهیهكــی ڕوونی سیاســیی ههیه،
و ئهگــهر ســهرنج بــدرێ لــهو پتــر لــه
 ٧٠ســاڵهدا ،بهرنامــهی سیاســی و
ئامانجهكانــی زۆر ڕوون و ئاشــكرایه،
ئــهوه نیه لــه ماوهیهكدا داوای دهوڵهتی
یهكپارچــه بــكا ،و لــه قۆناغێكدا باس
لــه پارچهیــهك و پاشــان دابــهزێ بــۆ
مافــی كولتــووری و زیاتــر دابــهزێ و
بڵــێ بهگشــتی دهوڵهتــی نهتهوهیــی
واتــای نهمــاوه .حیزبــی دێموكــرات
سیاسهتێكی ڕوون و ئاشكرای ههبووه،

و لــهم پێوهندییهدا ئامانج و ســتراتیژی
و پێوهندییــه دیپلۆماســییهكانی زۆر
ڕوون بــووه و لهســهریان پێداگــر بــووه.
بۆیــه ئێمــه جارێكی دیكــهش دووپاتی
دهكهینــهوه كــه ئێمــه دروشــمهكانمان
لهجێــی خۆیانــن و شــهڕی ئێمــه یــان
باشــتره بڵێــم خهباتــی ئێمه ،نــ ه تایفی
و نــه مهزههبییــه ،بهڵكــوو خهبــات بۆ
دابینبوونــی دێموكراســی لــه ئێــران،
دابینبوونــی مافــی نهتهوهیی نهتهوهی
كــورده لــهو واڵته ،و بۆ یهكســانیی ژن
و پیــاو و مافــی مرۆڤــه و خهبــات بۆ
ههموو ئهو شــتانهیه كــه نادادپهروهری
و چهوسانهوه دهسڕێتهوه.

پ :كاك حهســهن ئــهو قســانه
لهكاتێكدایــه كه هــهر ئهو پارته،
واتا پ ك ك چهند ســاڵ لهوهپێش
بانگهشــهی دهكــرد كــه حیزبــی
دێموكرات پاسیڤ و كهمپنشین بووه
و له خهمــی خهبات له ڕۆژههاڵتدا
نین .ئێستا كه ئهو قۆناغه نوێیهی
خهبــات دهســتی پێكــردووه ،ئــهو
ئاخهوتنانــهی پڕ لە پارادۆکس له
چییهوه سهرچاوه دهگرن؟
و :ئــهو پارادۆكســانه لــهو دهربڕینانهدا

هــهر ههبــووه .دهڵێن حیزبــی دێموكرات
پاســیڤ بووه ،حیزبــی دێموكرات قهت
پاسیف نهبووه .ئهگهر ئهوان به شێوهیهك
لــه خهبــات ،یــان وهالنانی شــێوهیهك له
خهبــات ،بــه پاســیڤ بــوون دادهنێــن،
دهبوا ئێســتا پێشــوازی بكهن لهوهی كه
حیزبــی دێموكــرات دهیههوێ له ههموو
شــێوهكانی خهباتی ڕهوا كهڵكوهرگرێ.
لهكاتێكدا وهك له پرسیارهكهدا ئاماژهی
پێكــرا ،لــهوهی كه دهیانگوت و ئێســتا
دهیڵێن پارادۆكس ههیه.

پ :كاك حهسهن ئایا هیچ گوشارێك
ههیه بۆ ئهوهی ئهم قۆناغهی نوێیە
لــە خهبــات ڕابگــرن؟ بهتایبــهت
لهالیــهن حكوومهتــی باشــووری
كوردستانهوه؟
و :ئــهو خهباتــهی ئێمــه دهمانــهوێ له

شــێوازی ئێســتایدا بهڕێــوهی بهریــن،
و ههمــوو شــێوازهكانی دیكــهش كــه
پێشــتر بهڕێوهمــان بــردووه ،ئاشــكرایه
كــه كۆمــاری ئیســامی و تهنانــهت
بهشــێك لــه ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی
و هێــزه كوردییهكانــی زۆر ئــازار
داوه .بهداخــهوه دهبینــی ئێســتا لــه
ناوچهكهدا دوو میحوهر پێكهاتووه ،كه
بهداخــهوه كورد هــهر الیهنێك و بهالی
میحوهرێكــدا كهوتووه ،جگه له حیزبی
دێموكــرات و دهتوانــم بڵێــم حیزبهكانی
دیكهی ڕۆژههاڵتی كوردستان بهسهر
هیچــكام لــهو میحوهرانــهدا دابــهش
نهبوون .بۆیه كاتێك له سهرچاوهیهكهوه
قســهیهك دهكرێ دژی خهباتی حیزبی
دێموكــرات و دژی بهریــن كردنــهوهی
جوواڵنهوه له كوردستانی ڕۆژههاڵت،
دهنگــهكان وهكــوو تهلهفوون بۆ هێندێ
جێــگا ڕادهگوێزرێــن ،كه ههمان قســه
له هێندێ زاری دیكهشــهوه دهبیسرێن.
ئێمه ئهو شتانه زیاتر له چوارچێوهیهكدا
دهبینیــن كه له ســهرچاوهیهكهوه تهزریق
دهكرێ و ڕادهگوێزرێ و دهردهبڕدرێ.

پ :ئهگــهر وایــه ئــهو شــتانه
كاریگهریــی لــە ئیــرادەی ئێــوە بــۆ
بەردەوامــی ئــەو خەباتە نــاکات و
ئایا دهتانهوێت به شــێوهی بهرینتر
درێژه به خهباتی خۆتان بدهن؟
و :عــهرزم كــردن كــه ئهوه لــه ئیرادهی

ئێمــهوه ســهرچاوه دهگــرێ ،ویســتی
كۆمهاڵنــی خهڵكــی ڕۆژههاڵتــه،
ویســتی كادر و پێشــمهرگه
تێكۆشــهرهكانی حیزبــی دێموكراتــه،
نهک هیچكهســی دیكه .پشتیوانمان
هــهر ئهوانــن نــه كهســی دیكــه ،بهاڵم
ئهگــهر هــۆكاری گونجاویــش ههبوو،
ههمــوو خهباتێــك دهتوانــێ بــهكاری
بێنــێ ،بهاڵم ئهوه كه ئێمه به ئیرادهی
خۆمــان و پشــتیوانیی خهڵكی خۆمان
دهیكهیــن ،ئاشــكرایه لــه شــێوازی
جۆراوجۆردا درێژهی دهبێ ،جا ڕهنگه
هێنــدێ كــهس بــه هــهر هۆكارێــك كه
بــۆ خۆیان لێكی دهدهنــهوه ،پێیان باش
نهبــێ ،یان پێیان خــۆش نهبێ ،یان به
هۆی ئــهوهی خۆیان ناتوانن بهڕێوهی
ببــهن ،پاســاو بــۆ ئهرێنــی نهبوونــی
كــردوهی ئێمــه بێننــهوه ،و تاوانمــان
بخهنه پاڵ ،ئهوه داهاتووه كه پیشــانی
دهدا ههموو ئهوانه ناڕاســتن و ئهوهی
ڕاســته ،ئهوهیه كــه حیزبی دێموكراتی
كۆردســتانی ئێران دهیكا ،و ئهوهیه كه
حیزبی دیموكرات دهیڵێ.
پ :كاك حهســهن دوا وتەتــان ڕوو لــه
ژنــان و الوان و بــە گشــتی ههمــوو
خهڵكی كوردستان چییه؟ كهرهمكه؟
و :نــهك پهیــام ،بهڵكــوو داوای من له
ڕۆڵهكانی كورد بهگشــتی ئهوهیه كه؛
نهچنه ژێــر كاریگهریی پڕوپاگاندای
ناڕاســت و خۆیــان بــه لێكدانــهوه و
بیــر و هــزری خۆیــان ئــهو خهبــات و
جوواڵنهوهیــه ههڵســهنگێنن ،ڕۆڵــی
حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران
لــه ئاســتی بهرچاوبوونــی خۆیــدا
ببینــن ،لــه ههمانكاتــدا داوام لــه
ڕۆڵهكانــی نهتهوهی كــورد بهتایبهتی
لــه كوردســتانی ڕۆژهــهاڵت ئهوهیــه
كــه؛ بزانــن ئــهو خهباتــه خهباتــی
ههمووانــه و دهبــێ ههموومــان تێیــدا
بهشــدار بیــن ،ئــهوهش بــهو واتایــه نیه
كه ههموومان له یهك شێوهی خهباتدا
بهشــدار بیــن ،بهاڵم ههركــهس به پێی
تایبهتمهندیــی دۆخــی ژیانی دهتوانێ
له الیهنێكی ئهو بزووتنهوهیهدا بهشدار
بــێ و گاریگهریــی و شــوێندانهریی
خــۆی ههبــێ .تێكۆشــهرانی حیزبــی
دێموكراتیــش بهتایبــهت پێشــمهرگه
قارهمانهكانی ،پشــتیوانی ئهو بهرنامه
و جوواڵنهوهیــهن كــه ئهوانیــش لــه نێو
شــارهكاندا بهڕێــوهی دهبــهن .ئــهو
حهرهكهتــه كاتێــك زیاتــر دهردهكــهوێ
كــه كاتێــك كۆماری ئیســامی دهڵێ
لــه ســنوورهوه دێ ،دهبــێ پێــی حاڵی
بكــرێ و بێگومانم كــه حاڵیش دهبێ،
كــه نهخێــر ئــهوه لــه نێوخــۆی خــودی
كوردســتانی ڕۆژههاڵته ،و ئیرادهیهكه
كه لهوێوه بهرهو ســنوورهكان دێ ،نهك
له ســنوورهكان بهرهو شارهكان.

ئەدەب و هونەر
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شێعرێک ب ه ڕیتمی ڕووبار

د.رەهبهر مهحموودزادە

سووکه سهرنجێک لهسهر شێعری
«نهشتهر! ب ه ڕهنگێکی دیکهی ترهوه»

()1
یهکێک له تایبهتمهندییهکانی “شێعری شێت” کار کردن و کایه کردن به «وێنهی حهرهکهتی»یه .ئهم شێوازه بۆ سازکردنی ئیماژی شێعری ،به شێعری شێتهوه
هاته ناو پانتای شــێعری کوردییهوه .یوونس ڕهزایی له نێوان دوو بژاردهی ســتراتێژیکی «جووڵه پێدانی وێنه» و «وێنه ســڕینهوه له شــێعر« ،بژاردهی یهکهمی
ههڵبژارد و ئهم بژاردهیه ههتا ئێســتا ڕۆژ به ڕۆژ زیادتر له شــێعرهکانیدا لکی دهرکردووه و بهخۆیدا هاتووه .بژاردهی دووهم واته «وێنه ســڕینهوه» خۆی دهبێته
پێشــهکی مهنتیقیی بژاردهیهکی دیکه که ئهویش بریتییه له «مانا ســڕینهوه له شــێعر» .ئهوهندهی من له شــێوازی شــێعری یوونس تێدهگهم «مانا ســڕینهوه»
ههرگیز نهبووه به ستراتێژیی ئهم شاعیره بۆ خهماڵندنی شێوازی تایبهتی شێعر نووسینی .بهاڵم پرسیارێک که لێرهدا بهرهوڕووی خوێنهر دهبێتهوه ئههیه که بۆچی
وێنه سڕینهوه له شێعر دهبێته هۆی مانا سڕینهوه له شێعر .واڵمێکی زۆر ساکاری ئهم پرسیاره ئهوهیه که له شێعردا مانا به هۆی وێنهی شێعرییهوه بهرههم دێ.
کهوابوو کاتێک وێنه له شــێعر ئهســتێندراوه ،شــاعیر بۆ خۆ بواردن لهوهی شــێعرهکهی ببێ به قســهی ئاســایی ،به ههوڵدان بۆ ماناســڕینهوه ،هونهری شــێعر بهرهو
ئاقارهکانی هونهری مۆسیقا یا بهرهو ئاقارهکانی نیگارکێشیی ئابستراکت ڕهکێش دهکا.
()٢
شێعری «نهشتهر! به ڕهنگێکی دیکهی ترهوه» به سێ وێنهی «کۆاڵن»« ،تابووت» و «ڕووبار»هوه دهست پێ دهکا .ئهگهر بمههوێ قسهکهم دهقیق تر بکهم
باشتره بڵێم شێعرهکه به وێنهیهکی سێ ڕهههند (سه بعدی)ی کۆاڵن ـ تابووت ـ ڕووبار/هوه دهست پێ دهکا .ئهم وێنه باوخۆشه سێ ورده وێنهی بچووکتری له ههناویدا ههڵگرتووه .تایبهتمهندی هاوبهشی ههر سێ ورده وێنهکه بریتییه له «الکێش
بوون» و «درێژ بوون» و «بهردهوام بوون» .بهاڵم کاتێک ههر ســێ ورده وێنهکه بکهین به وێنهیهکی تێک ئاڵقاو ،زۆر به ڕوونی دیمهنێکی لهم چهشــنه لهبهر چاومان ڕۆحی وهبهر دێ :تابووتێک له کۆاڵنێکدا لهســهر دهســتی خهڵکێک که
وهک ڕووبار بهڕێوهن ،ههڵگیڕاوه .تایبهتمهندی بهردهوامی و خرۆشی ڕووبار ههم تهشهنه دهکا بۆ خهڵکهکه و ههم تهشهنه دهکا بۆ «تهرمی ناو تابووتهکه» .واته کاروانی ئهم تابووتانه له مێژه بهڕێوهیه و جارێ ههر بهردهوامه .ئهگهر وێنهکه ئاوا
شیتهڵ بکهینهوه ڕهنگه هیچ لهمپهرێک ڕێگامان لێ نهگرێ بڵێێن کۆاڵنهکهش تهعبیر له «ئاستهنگ» دهکا؛ ئاستهنگ به گشتیترین مانای خۆی؛ ئاستهنگێک که به ههر حاڵ خهڵک ڕووبارئاسا لێی تێدهپهڕن(.ئهوه بهێننهوه بیری خۆتان
که گوتمان شێعر به هۆی وێنهوه «بیر» دهکاتهوه)
ههتا ئێره «جووڵه» له چهند الوه هوروژمی کردووهته ناو کهشی شێعرهوه:
ـ حهڕهکهت له مانای وێنهکه دا :خهڵکێک که به تهرمیسهر شانیانهوه ڕووبارئاسا به کۆاڵنێکدا «جاری»ن
ـ تێک ئاڵقانی سێ وێنهی جودا و حهڕهکهتی بهردهوامی سهرنجی خوێنهر له نێوان ئهم وێنانهدا و پێک هاتنی وێنهیهکی حهجمدار :وێنهی تابووت ـ ڕووبار ـ کۆاڵن.
ـ حهڕهکهت له مانا زیمنیهکهدا :کاروانی تابووتهکان ههر وا بهڕێوهن.
()٣
ئێســتا حهرهکهت الیهنێکی فۆرمیکتر بهخۆیهوه دهگرێ .ڕاســته ڕووبار به بهســتێنێکی دوورودرێژ و به هێڵێکی لێكدانهبڕاودا دهچێته پێش بهاڵم ئهم بهســتێنه به هێڵێکی خوارهپێچهدا دهئاژوێ .ئاوی ڕووبار له گهوهیهکهوه بۆ گهوهیهکی تر و له
دۆلێکهوه بۆ دۆڵێکی دیکهوه و له چیایێکهوه بۆ چیایێکی ترهوه دهخوشێ و دهئاژوێ .ههمان ئهم فۆرمه له شێعردا بهدی دهکرێ:
(واته ڕابردووت که وێنهیهکی لێڵ بوو له دهریا)...
مۆتیفی «دهریا» که له کۆتایی ئهم بهنده دا هاتووه له سهرهتای بهندی دواتریشدا دووپات دهبێتهوه .واته مۆتیفی «دهریا» دهبێته گهوهیهک که ئهم بهستێنه به بهستێنی دواترییهوه دهلکێنێ:
(واته دهریا
نهک ئهو کاتانهی بڵێسهکانی شێتن
ئهو مهحهل که دهفی مانگ زهرد و بێدهنگه
له دیوانی شاعیران دا ...که ئاسمانێکی غهواره)
ئهوجار مۆتیڤی «ئاسمان» دهبێته جومگهی پێکهوه لکانی ئهم بهنده به بهندی دواترهوه:
(واته ئاسمان تهخته رهشێک نهبوو
ئهسپێک تهقڵه کوت تێیدا شێعر بێ
زهمینیش جهغزێک نا به دهوری  ...دۆزهخ دا)
بــهم شــێوهیه بۆمــان دهردهکــهوێ کــه فۆرمــی شــێعر بــه گشــتی فۆرمــی «ڕووبــار»ه؛ ڕووبارێــک به ههموو کهند و لهند و قــۆرت و گهوهیهوه؛ ڕووبارێک به ههموو خرۆش و هــاژه و هروژمیهوه .واته نهک ههر تهمهیدی فۆرمیک بۆ نیشــاندانی
حهڕهکهتی ڕووباڕهکه کاری لهسهر کراوه بهڵکوو ئهو تهمهیدانهی وا قۆرت و گهوهکانیش لهناو فۆرمی شێعردا جێگیر دهکهن ،کاریان لهسهر کراوه.
()٤
له بهندی دواتردا حهرهکهتی ئاسۆیی (افقی) ڕووبار به تێکهڵ بوون لهگهڵ حهڕهکهتی ئهستوونی (عمودی) «باران» ،ڕهههندێکی تازه به خۆیهوه دهگرێ:
(به کورتی  ..باران ل ه کۆاڵن دهبارێ و
من جگهرهیهک له بهر پهنجهرهکهم دادهگیرسێنم
و ههر هیچ ...باخێک به زهمانهوه نابینم ...
بێ ناسنامهیهک له باڵێکی سوور)
جگه له زیاد کردنی ڕهههندێکی ئهستوونی به ڕهههندێکی ئاسۆیی ،لهم بهشهدا «تضاد»ێکی ناسکی شاردراوهش له دێڕی «به کورتی باران له کۆاڵن دهبارێ»دا وهبهرچاو دهکهوێ :باران له ئاسمانهوه ههتا سهر عهرز ڕێگایهکی درێژ دهپێوێ،
ئینجا ئهو بارانه له کۆاڵنێکی درێژدا وهڕی دهکهوێ .بهاڵم ههموو ئهو ڕهوت و ڕێگا «درێژ»انه «بهکورتی» وێنا دهکرێن.
()٥
وێنه حهجمدارهکه ههر دێ و له درێژهی شێعرهکهدا ڕهههندی دیکه دهدۆزێتهوه و «درێژ»تر دهبێتهوه و زیادتر جهریان پهیدا دهکا .مۆتیفی تازه ئهمهیه :کتێبی مێژوو پهڕ به پهڕ:
(من تا لووتکه  ...تا بهرزایی خوێن ...تا ههتاو
من تا باران ...تا ناخی دار ...تا الپهڕهی روونی کانی
تهنیا تهنیا تابووتت ئهی مێژووم
به زاراوهی خۆشم6
ساڕێژ دهکهم.
الپهڕهکانی دوێنێ دیسان به شهقام وهربوون)
وهک وێنهیهکی سێ بوعدی که به گۆڕینێکی چکۆڵهی گۆشهنیگای بینهر وێنهکه دهگۆڕێ و دیمهنێکی تازه ئاشکرا دهبێ ،له شێعری شێتیشدا وێنهکان ههرجارهی لهروخسارێکی نوێدا سهڕههڵدهدهنهوه :ڕووبار گهوه به گهوه ،خهڵک تاک
به تاک ،باران لیزگه به لیزگه ،مێژوو بڕگه به بڕگه و کتێب پهڕ به پهڕ ،ههموویان ئیماژێکی ههزار ڕهنگ و ههزارتوێن له ژیانی «من»ێک ،کارهسات به کارهسات.
ئهم شێوه دهربڕینه ڕهنگه تهعبیر له «گهڕانهوهی ههتاههتایی» کارهساتهکان له مێژووی ئێمهدا بکا .دهزانین «گهڕانهوهی ههتاههتایی» زاراوهیهکی نیچهیییه .پرسیار ئهوهیه ئیمکاناتی شاعیر بۆ پهرداخ کردنی ئاماژهیێکی لهم چهشنه کامانان؟
شاعیر نه قهراره له شێعرهکهیدا فهلسهفه بنووسێ و نه وتاری مێژوویی و سیاسی و نه لێکۆڵینهوهیهکی کۆمهڵناسانه .شاعیر به له نۆرم ترازانێکی ئامانجدار ئهم کاره دهکا:
ئهگهر «نهشــتهر» ببێ به ئیماژێک بۆ «کارهســاتێکی مێژوویی» کهواته کارهســاتێکی دی دهکرێ به شــێوهی «نهشــتهرێکی دیکه» دهرببڕدرێ .کهوابوو دووپات بوونهوهیهکی تازهش به «نهشــتهر به ڕهنگێکی دیکهوه» و  ...دووپات بوونهوهی
ههتاههتایی کارهسات به شێوهی «نهشتهر به ڕهنگێکی دیکهی ترهوه» دهردهبڕدرێ.
لێرهدا به ئاشکرا لهنۆرم الدانێکی زمانی بهرچاو دهکهوێ .چونکه له زمانی کوردیدا وشهکانی «دیک» و «تر» خاوهنی ههمان مانان .ههربۆیه دهربڕینی «نهشتهرێکی دیکهی تر» ڕێک وهک ئهوهیه بڵێین «نهشتهرێکی دیکهی دیکه»
و ههر بهم شێوهیه دهربڕینی «نهشتهر به ڕهنگێکی دیکهی ترهو» هاوسهنگیئهم پرکه گوتهیهیه« :نهشتهرێکی دیکهی دیکهی دیکه» و  ..بهم شێوهیه گهڕانهوهی ههتاههتایی کارهساتهکان به شێعر دهکرێ.
ئاخــۆ دووپــات بوونــهوهی زۆروزهبهنــدی کارهســات لــه مێــژووی کــورد ،لــه ههڵهبجه و ئهنفال و کۆبانی و شــنگال و پرســووس و زارگهڵی ،شــتێکی بهدهر له نۆرمی مێژووی گهالنــی دیکه نییه؟ ئهگهر وهاڵمی ئهم پرســیاره ئهرێیه کهواته ڕۆنانهوهی
شاعیرانهی ئهم دۆخه کارهساتاوییه که بهدهر له نۆرمی مێژوویییه به دهربڕینێکی بهدهر له نۆرمی زمان ڕوو دهدا .لێرهدا لهنۆرم الدانی زمانی هاوتهریبه لهگهڵ لهنۆرم الدانی مێژوویی.
()٦
پێوەندی شێعری شێت لەگەڵ واقیع چۆنە؟ هەر لەم شێعرەدا چەندین ئاماژەی وەک ئەوانەی ئەم دێڕانەی خوارەوە نیشاندەری چەشنە پێوەندییەکی تایبەتی ئەم شێعرە و بەگشتی شێعری شێت لەگەل واقیعن:
سووریش واتای دیکهی جودا له تهقینهوهی پرسووس و
ئااڵی چین و
ڕێستوورانی تاڵی قاوه
هەر لە بەشــی پێشــووی ئەم نووســینەدا ئێمە ئاماژەمان بە پێوەندیەک کە ئەم شــێعرە لەگەڵ مێژوو هەیەتی و چەشــنە ناســیاوی ســڕینەوەیەک لە ڕاپۆرتی مێژوویی کرد .ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ چەمکی کۆنی «میمێســیس» و ڕەنگدانەوەی تۆخی
ئەم چەمکە لە تیۆری ئەدەبدا ،ئایا دەتوانین ئەم چەشنە پێوەندییانەی شێعر لەگەڵ واقیع بە موحاکات بزانین؟
پێوەندی شــێعرێکی لە چەشــنی ئەم شــێعرە لەگەڵ واقیع ،لە مۆدێلێکی ســادەکراودا شــتێکە وەکوو پێوەندی دوو دایرە کە لە نوختەیەکدا هێڵەکانیان بەریەک دەکەون و دوای ئەمە هێڵی هەر کامەیان بە ڕێگای خۆیدا دەڕوا« .بەڕێگای خۆدا
ڕۆیشتن» تەعبیرێکە لە خۆبژیوی ئەدەبیی دەقی شێعری .کاتێک شێعر مل بۆ پیویستی و داخوازییەکانی «دەق» و «نێواندەق» یان «تێکست» و «نینترتێکست» ڕادەکێشێ ،بازنەی شێعر لە نوختەی بەریەک کەوتنی دەق و واقیعەوە هەنگاو
بە هەنگاو بەرەو مسۆگەر کردنی ئەم خۆبژیوییە هەنگاو هەڵدەهێنێ و گرێ بە گرێ کری دەق دەچندرێ.
داخوازییەکانی دەق بریتین لەم پێداویستییە دەروونییانەی ڕایەڵەی تایبەتی ئەم دەقە تایبەتە داوایان دەکا؛ لە ڕیتمی ڕستەکانەوە بگرە هەتا جۆری ئەم وشانەی لەناو ئەم شێعرە تایبەتەدا دە کار دەکرێن.
داخوازییەکانی نێواندەقیش بریتین لەو پێوەندی و پێداویستییە دەرەکییانەی ئەم دەقە لە دەقی ئەدەبی دەرەوەی خۆی دەبەستێتەوە؛ چ پێوەندی ئەم دەقە لەگەڵ دەقەکانی تری خودی شاعیر کە بەردەوام بوونی شێوازی تایبەتی شاعیر دەستەبەر دەکا
و چ پێوەندی دەق لەگەڵ دەقی شێعری شاعیرانی تر کە نیشاندەری هەوڵی ئاوانگارد بوونی شێعرە.
لە ڕاگەیێندراوی یەکەمی شێعری حەجمدا پێوەندیی نێوان شێعر و واقیع بەم شێوەیە لێکدراوەتەوە .ئەم لێکدانەوەیە تا رادەیەک تێکچندراو و دژوارە بەاڵم بەرچاوڕوونی رێپێشاندەری تێدایە:
«حەجمگەرایی ئەوان کەسانە وەخڕ دەکا کە واوەی واقیعەکان لە دووی تێروانینی ڕەها و دەستبەجێ و ساڕێژنەبۆوەن و تامەزرۆیییان بۆ ئەم چەشنە تێروانینانە هەر چەشنە بەدواداگەڕانێکی دیکەیان تێدا پووچەڵ دەکاتەوە.
ـ ڕەهایە چونکە لە حیکمەتی وجوودیی واقیع و هۆی غاییی ئەم واقیعە سەرچاوەی گرتووە و لە خۆیا بوونیدا خۆی لەگەڵ واقیعی دایک ناسیاو ناکا.
ـ دەستبەجێیە چونکە شاعیر لە گەیشتنی بەم تێروانینە بە حەجمێکدا کە لە نێوان ئەم تێروانینە و واقیعە دایکەکەدا هەبووە ــ نەک بە درێژایی ئەم مەودایەدا ــ خێرا قەڵەمبازی داوە و هیچ دروشم و شوێنپێیەکی بەجێ نەهێشتووە.
ـ سارێژ نەبۆوەیە چونکە لە گەڕان بە دوای دۆزینەوەی حەجمێک بۆ پازدان ،ئەوە هێزی ڕاکێشەری حەجمەکانی دیکەیە وا تامەزرۆیی دۆزینەوە و قەڵەمباز دان دروست دەکەن».
و()٧
دوو ئیماژی ناو ئهم شــێعره دوو بیرکێشــهکێ (تداعی)م له ئهدهبی کوردیدا بۆ زیندوو دهکهنهوه .حوکم نییه ئهم بیرکێشــهکێیانه مهبهســتی شــاعیریش بووبن .دهقی ئهدهبی لهو جێگایهدا به کۆتایی ناگا که
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نووسهر خاڵی کۆتایی دادهنێ ،بهڵکوو له ناو خوێندنهوهی خوێنهردا به کۆتایی دهگا .کهوابوو دهقی کراوهی ئهدهبی له ههر خوێندنهوهیهکدا به شێوهیهکی تایبهت کۆتایی پێ دێ.
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ئێران ٤ /هەزار و  ٥٠٠زیندانیی مەحکووم بە ئێعدام
چارەنووسیان ناڕوونە

هەتا ئێستا  ٤هەزار و  ٥٠٠کەس لە زیندانییەکانی ئێران ،که مەحکووم بە ئێعدامن ،چارەنووسیان ناڕوونە.
بەپێی هەواڵە باڵوکراوەکان ،ئەندامێکی مافە قەزاییەکانی مەجلیســی ئێران ڕایگەیاند :لە زیندانەکانی ئێراندا،
 ٤هەزار و  ٥٠٠زیندانیی مەحکووم بە ئێعدام بوونیان هەیە ،و دەبێ بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە ڕێوشوێنێک
لەبەرچاو بگرین.
ڕووحوڵاڵ حەزرەتپوور ،ئاماژەی بە پێدانەچوونەوە بەسەر سزاکانی زیندانی کردندا کرد و باسی لە ناکارا بوونی
سزاکان لەسەر کەم کردنەوەی تاوان کرد و گوتی؛ هەتاکوو ئێستا شاهێدی دووبارەبوونەوەی تاوان و سزاکان لە
واڵتداین .تاوانباران دەستبەسەر و پاش ماوەیەک لە زیندان ئازاد دەکرێن.
بە وتەی ئەو ئەندامەی مەجلیس ،کەسانی تاوانبار ،پاش ماوەیەک دووبارە تووشی کردەوەی تاوانکارانە دەبنەوە،
واتە دەستبەسەر و زیندانی کردن وەکوو ڕیگەچارەی پێشگیری لە تاوان ،واڵمدەر نیە.
ناوبراو لە درێژەدا دەڵێت :مەجلیس بەرپرسیارە پێداچوونەوە بە یاساکانی قەزاییدا بکات ،و ڕاستییەکەی ئەوەیە
کە دووبارەبوونەوەی تاوانەکان ،بە هۆی بوونی خەسارە کۆمەاڵیەتییەکان و بەتایبەتی بێکاریەوەیە.
پرۆســەی پێداچوونەوە بە هێندێک لە یاســا قەزاییە پەیوەندیدارەکان بە ســزای ئێعدام لە ئێران ،لە ماوەی یەک
ساڵی ڕابردوودا ،لە لێدوانەکانی هێندێک لە بەرپرسانی قەزاییدا ئاماژەی پێ کراوە.
پێشــتریش ،جــەواد الریجانــی ،بەڕێوەبەری ســتادی مافی مڕۆڤــی قوەی قەزاییە ،لە مانگی ســەرماوەزی ٩٣ی
هەتاویدا ڕایگەیاندبوو؛ تەنیا بە گۆڕینی یاسایەک دەتوانین پێش لە  %٨٠ی ئێعدامەکان لە ئێراندا بگرین.
ئێران پاش واڵتی چین ،بە دووهەمین واڵت بەئاژمار دێت کە ،سااڵنە دەیان کەس لەو واڵتە بە تاوانی جۆراوجۆر
لەسێدارە دەدرێن.

Organ of the Central Committee of Democratic Party of Iranian Kurdistan

 ١٢زیندانی ،لە زیندانی ناوەندیی کەرەج
ئێعدام کران
لــە ســەر بڕیــاری دەزگای قەزایــی حکوومەتــی ئیســامیی ئێــران ١٢ ،زیندانی لــە زیندانی ناوەندیی شــاری کەرەج
لەسێدارە دران.
 ١٢زیندانی ،بە تاوانی پەیوەندییدار بە مادەی سڕکەر ،کە بە ئێعدام مەحکووم کرابوون ،سەرلەبەیانیی ڕۆژی ٦ی
خەرمانان ،لە زیندانی ڕەجایی شاری کەرەج ،ئێعدام کران.
ماڵپــەڕی ڕێکخــراوی مافــی مرۆڤــی ئێــران ،شوناســی  ٩کەس لە  ١٢ئێعــدام کراوەکانی بە ناوەکانــی؛ «عەلیڕەزا
مەددپــوور ،بەهمــەن ڕەزایــی ،ئارمــان بەهرامی ،عەلیڕەزا ئەســەدی ،موحســێن ئیســامی ،حوســێن بایرامی ،مێهدی
ڕۆستەمی ،ئەمیرسەرخاه و عەلیڕەزا سەرخاە» باڵو کردووەتەوە.
ئەو  ١٢زیندانیە ،ڕۆژی چوار شــەممە ٣ی خەرمانان ،گواســترانەوە بۆ ژووری تاکەکەســی ،و ڕۆژی پێنجشــەممە
توانییان بۆ دوایینجار چاویان بە بنەماڵەکانیان بکەوێت.
 ١٠کەس لەو ئێعدام کراوانە ،لە زیندانی ناوەندیی کەرەج و دوو کەسی دیکە لە زیندانی ناوەندیی قزڵحەسار بوون.
ئێعــدام کردنــی ئــەو  ١٢زیندانییــە لــە کاتێکدایە کە؛ ڕۆژی پێشــتری ،ڕێپۆتێری تایبەتی نەتــەوە یەکگرتووەکان لە
کاروباری مافی مرۆڤی ئێران ،داوای لە حکوومەتی ئێران کردبوو ،حوکمی ئێعدامی ئەو  ١٢زیندانیە ڕابگرێت.
بــە وتــەی ڕێپۆڕتیــری تایبەتــی نەتەوە یەکگرتــووەکان ،حکوومەتی ئیســامیی ئێران ،ســزاگەلێک بەڕێوەدەبات کە
هاوتایە لەگەڵ یاسا نێونەتەوەییە پەیوەندیدارەکان بە کەیسە نوێیەکانی وەکوو «تێرۆریسم ،کوشتن و تەجاوز».
بە وتەی ئەحمەد شەهید ،ئەو مەسئەلەیە پێچەوانەی «پەیماننامە نێونەتەوەییەکانی مافە مەدەنی و سیاسییەکانە»،
کە ئێران پابەندیی بەو ڕێککەوتنەی واژۆ کردووە.
ئەحمەد شــەهید دووپاتی کردەوە کە؛ حوکمی ئێعدام لە دادگاکان نەتەنیا لەگەڵ ســتاندارده نێونەتەوییەکان ،بەڵکوو
لەگەڵ یاسا نێوخۆییەکانی ئێرانیش گونجاو نیە ،و ئەمەش جێگای نیگەرانییە.

تەقەی هێزە نیزامییەکان لە کۆڵبەرانی کورد
سێ کوژراو و برینداری لێکەوتەوە

تەقەیهێزە نیزامییەکانی حکوومەتی ئیسالمیی ئێران لە سنووری ورمێ لە کۆڵبەرانی کورد ،سێ کوژراو و برینداری لێکەوتەوە.
لــە ئەنجامــی تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتی ئێران جێگر لە پایگای ســنووریی ناوچەی مەرگەوەڕی پارێــزگای ورمێ لە کۆڵبەرانی
کورد ،دوو کۆڵبەر کوژران و یەکێکی دیکەش بە سەختی بریندار بوو.
ئەو ڕووداوە سەر لە ئێوارەی ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ١٣ی خەرمانان ،لە بەرزاییەکانی «دااڵنپەڕ» ڕوویداوە.
بەپێی دوایین زانیارییەکان ئەو کۆڵبەرانە بۆ دابین کردنی بژیوی ژیانیان ،ڕوویان لە پیشەی کۆڵبەری لە ناوچە سنوورییەکان کردبوو.
بەپێی ئەو سەرچاوەیە ،هێزە نیزامییەکان بەبێ ئاگادار کردنەوە ،ئەو کۆڵبەرانەیان داوتە بەر دەستڕیژ و تەقەیان لێکردوون.
شوناسی ئەو دوو کۆڵبەر کوژراوە بریتیە لە «فەیسل وەفایی و دەرویش فەقێ پوور» خەڵکی گوندی «سوسەن ئاوا»ی ناوچەی مەرگەوەڕ.
هەروەها شوناسی کۆڵبەرە بریندارەکەش ،بە ناوی سەیاد میرخانپوور خەڵکی گوندی «براسپ» ڕاگەیەندراوە.
هەروەهــا ،چەنــد ڕۆژ پێــش ،بە تەقەی ڕاســتەوخۆی هێزە نیزامییەکانی حکوومەت لــە بەرزاییەکانی «دااڵنپەڕ» لە کۆڵبەرانی کورد ،لەزگین
شەعبانی خەڵکی گوندی «کۆڵەبی» لە ناوچەی مەرگەوەری ورمێ گیانی لەدەست دا و دوو کۆڵبەری دیکە بە ناوەکانی ئەمین و بابەک
شەعبانی ،بە سەختی بریندار بوون.
بەرپرسانی نیزامی و حکوومەتی لە ناوچەی مەرگەوەڕی ورمێ ،پێش لە سکااڵی بنەماڵەی کۆڵبەرێکی کورد بە ناوی «لەزگین شەعبانی»
دەگرن.
پێشتر ساڵح نیک بەخت ،پارێزەری ناسراوی کورد لە وتوێژێکدا لەگەڵ ئاژانسی کوردپا گوتبووی :لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا ،تەواوی
حاڵەتەکانی کوژرانی کۆڵبەران ،بە شێوەی ئەنقەست بووە و ئەنجامدەرانی ئەو کردەوەیە لە بەدواچوونی یاسایی پارێزراون.
ئیماژی یهکهم و بیرکێشهکێی یهکهم.
درێژەی (بۆ من که تابووتت له سهر شانم  ...دهگمێنێ)
له ڕۆمانی «ڕووناک وهک ئهوین ،تاریک وهک مردن» ی مهمهد ئۆزۆن (که به قهڵهمی ڕهوانی وریا غهفوورییهوه هاتووهته سهر شێوهزاری کرمانجی ناوهڕاست) کهسایهتی یهکهمی ژنی ناو ڕۆمان ،ناوی «کۆتر»ه؛ یان باشتره
«شێعرێك بڵێین به «کۆتر» ناوی دێ .کۆتر به دهستی عهسکهری تورکهوه شههید دهبێ .کهواته :بۆ من که تابووتت له سهر شانم  ...دهگمێنێ
ئیماژی دووهم و بیرکێشهکێی دووهم.
بە ڕیتمی
(دوا الپهڕهم تهلهویزیۆنێکی مێوینه
ڕووبار» -بمبووره من میهرهبانی
واتایهکی دی بۆ خهنجهر
رێیک بۆ پهڕینهوه له مهرگ ...له مێوینهکان دا دهبینم)-
ڕهنگه «تهلهویزیۆنی مێوینه» دهربڕینێکی مهجازی بۆ بێژهری ژنی کهناڵێکی تهلهڤیزیۆن بێ .شــێرکۆ بێکهس له دوایین دهفتهری شــێعریدا «خێرا که مردن خهریکه بگات» له بهشــێک له چامهی «ســهعاتهکانی وهڕسبوون» دا وا
دهنووسێ:
تهلهفزیۆنم کردهوه /کیژی بێژهر ،دهموچاو خڕ/وهک گۆی زهوی/قژێكی کورت،ههر به قهدهر کورته ههواڵ /قســهی خێرا ...وهک ڕۆیشــتنی /دێڕهکانی بنی شاشــه /بلووزێکی پڕتهقاڵی  ..ســهر پرتهقاڵ/نهمزانی بۆ دهســتێکم برد بۆ/
پڕتهقاڵی ســهر مێز و بۆنێکم کرد/دهنگێکی خۆش /ئهتوت گوێچکهم بووه به لووت /بۆنی وهنهوشــهی دهنگیم کرد /ژنی بێژهر گهیشــتبووه ســهر شــهقامی /دوا دێڕی ناو ههواڵهکان /پڕتهقاڵی بێژهر وتی /:ئهم ئێوارهیه زهمینلهرزهیهک /به
پلهی شــهش لهســهر پێوانهی رێختهر /دای له بهشــی ســهرووی «یابان» /تووڕه بووم و هاوارم کرد /:زهمین لهرزهی چی ژنهکه /زهمین لهرزهی چی پڕتهقاڵ؟ /بوومهلهرزه ...بوومهلهرزه /ئهم زمانهش ههموو جارێ /بهر بوومهلهرزه ئهکهوێ
و /به پێوانهی ...تۆفیق وههبی و /به پێوانهی هێمن ...ههژار
()٨
یادداشتهکه به هێنانی ئیماژێکی جوانی ناو ئهم شێعره و باس کردنی تایبهتمهندییهکی بهرچاویشێعری شێت کۆتایی پێ دههێنم:
ئیماژهکه :وێنهی ئهسپێک که ل ه بوومێکی نیگارکێشیدا بێسهروشوێن دهبێ.
ئیماژێکی یهکجار تهرز و بهرزه .بهاڵم ئیماژهکانی ناو شێعری شێت ـ زۆربهیان ـ لهگهڵ ئهوهی حهجمدارن ،خاوهنی تایبهتمهندییهکی تریشن .ئهم تایبهتمهندییه بریتییه له «عدم قطعیت» .بۆ ڕوون بوونهوهی ئهم تایبهتمهندییه با ئیماژهکهله
ناو دهقی شێعردا بخوێنینهوه:
(به قوواڵیی شهوگارهوه ...که بێ سهروشوێن دهبێ ئهسپێک له بوومێکدا
که سهوزه تا ههمیشه)
ڕهنگدانهوهیهک لهم «عدم قطعیت»ه لهم سهرنجانهی خوارهوهدا خۆی دهنوێنێ :
ـ ئاوهڵناوی سهوز بوومهکه وهسف دهکا یان ئهسپهکه؟ لهڕاستیدا ئاوهڵناوی سهوز دهکرێ ههم وه پاڵ بوومهکهوه بدرێ و ههم وهپاڵ ئهسپهکهوه؛ بهم شێوهیه:
ظله بوومێکدا» که سهوزه
«ئهسپێکی سهوز» له بوومێکدا
ـ دهستهواژهی «تا ههمیش»ش ههربهم شێوهیه دهکرێ ههم وهپاڵ سهوز بوونی ئهسپهکه/بوومهکهوه بدرێ و ههم وهپاڵ بێ سهروشوێن بوونی ئهسپهکهوه:
«له بوومێکدا که سهوزه تا ههمیشه«» ،که بێ سهروشوێن دهبێ ئهسپێک تا ههمیشه له بوومێکدا که سهوزه»

