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دیپلۆماسیی ڕاسان دەروازەکانی ئورووپای کردەوە

ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکردتی
کوردســتانی ئێــران لــە ســەردانەکەیدا بۆ
واڵتانــی ئورووپایی ،کۆمەڵێک دیداری
لەگــەڵ ناوەنــدەکان ،ڕێکخــراوەکان و
بەرپرســانی سیاســیی جیاواز ئەنجام داوە
و وێــڕای شــی کردنــەوەی بارودۆخــی
کوردســتان و ئێــران لــە ڕوانگەی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە ،لــە
هۆکار و ئامانجەکانی دەســتپێکردنەوەی
قۆناغێکــی نــوێ لــە خەباتــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران (ڕاســان)
ئــاگاداری کردنــەوە و داوای لــێ کــردن
پشــتیوانیی سیاســی لــە بزووتنــەوەی
ڕزگاریــدەری نەتــەوەی کــورد و
هەوڵەکانــی ئازادیخوازانــی ئێــران لەمەڕ
ڕووخاندنی ڕێژیمی کۆماری ئیســامی
و ڕزگاریــی نەتەوەکانــی ئێــران لەژێــر
دەســەاڵتی ئــەم سیســتمە ســەرکوتکەر،
دواکەوتوو و دژەمرۆییە بکەن.
مســتەفا هیجــری ،ســکرتێری گشــتیی
حیزبــی دێموکــرات ،ڕۆژی دووشــەممە
٢٦ی ڕەزبــەری ١٣٩٥ی هەتــاوی،

لــە پارلمانــی ئورووپــا و لە کۆنفڕانســی
سوســیال دێموکراتەکانــی ئــەم پارلمانە و
لە "پرۆگرێســیڤ ئالیانــس" ،لە میانەی
لێدوانی خۆیدا ،دەستپێکردنەوەی قۆناغی
نوێــی خەباتــی حیزبــی دێموکراتــی بــە
دەرئەنجامی لێکدانەوە و هەڵســەنگاندنی
ڕێبەرایەتیــی حیزب و خواســتی خەڵکی
کوردستان باس کرد.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات لە
درێژەی وتەکانی خۆیدا ئاماژەی بەوەش
دا کــە؛ "بــە تێڕوانینی ئێمە و ئەزموونی
 ٣٧ســاڵ خەباتمــان لەگەڵ ئــەو ڕێژیمە،
بە دەســتهێنانی مــاف و داخوازییەکان لە
دوو ڕێگاوە وەدی دێ:
یەکەم  :ڕووخان و نەمانی ئەو ڕێژیمە و
دامەزراندنی دەســەاڵتێکی دێموکراتیک
بە بەشداریی هەموو نەتەوەکانی ئێران.
دووهــەم :هەمــوو ئازادیخوازانــی ئێــران
بــە تایبــەت نەتەوە مــاف پێشــێلکراوەکان
لــە بەرهەڵســتکارییەکی بەرفراوانــدا
هێــز و توانــای خۆیــان بخەنــە ســەریەک
و دەســەاڵتدارانی ئــەو ڕێژیمــە لــە

نەتەوە یەکگرتووەکان:

ڕێژیمی ئەسەد سێ جار
چەکی شیمیایی لەدژی
نەیارانی خۆی بەکار هێناوە
لێکۆڵینەوەکانی شۆرای ئەمنیەتی نەتەوە
یەکگرتووەکان دەری خستووە کە ڕێژیمی
ئەســەد ســێ جــار بــە چەکــی شــیمیایی
هێرشــی کردووەتە ســەر ئەو ناوچانەی کە

دژبەرانی ڕێژیمەکەی تێدا بوون.
شۆرای ئەمنیەتی نەتەوە یەکگرتووەکان
ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی 22ی ئۆکتۆبر
لــە چوارەمین ڕاپۆرتی لێکۆڵینەوەکانی

ل٣

مەترسییەکی جیددی بخەن".
هەروەهــا ڕۆژی دووشــەممە ٢٦ی
ڕەزبــەری ١٣٩٥ی هەتاوی ،هەیئەتێک
لە حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
بــە سەرپەرەســتیی مســتەفا هیجــری،
ســکرتێری گشــتیی ،ســەردانی بنکــەی
پارلمانــی ئورووپــا لە بروکســێلیان کرد و
لە دانیشتنی جیا جیادا لەگەڵ "جارۆمیر
ئێســتێتینا" ئەندامی پاڕڵمانی ئورووپا لە
فڕاکسیۆنی ئورووپا و جێگری بەرپرسی
کۆمیتەی ئەمنیەت و بەرگریی پارڵمانی
ئورووپــا" ،تونــێ کێلئــام" ئەندامــی ئــەم
پاڕلمانــە لــە فڕاکســیۆنی "پارتەکانــی
گــەل"ی ئورووپــا و ئەندامــی کۆمیتەی
کاروبــاری دەرەوەی یەکیەتیــی ئورووپــا
و کۆمیتــەی ئەمنیــەت و بەرگریــی
پارڵمان و "الرس ئاداکتۆسوون" ئەندامی
پارڵمانــی ئورووپــا و ئەندامی کۆمیتەی
کاروبــاری دەرەوەی یەکیەتیــی ئورووپــا
و ئەندامــی کۆمیتــەی مافــی مرۆڤــی
پارڵمانی ناوبراو کۆبووەوە.
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی سێشەممە٢٧ ،ی

ڕەزبــەری ١٣٩٥ی هەتــاوی ،ســکرتێری
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران لــە دووهەمیــن ڕۆژی کاریــی
ڕێکخــراوی "پرۆگرێســیڤ ئالیانــس"
کــە بــە ئامادەبوونی ســەرۆکی پارڵمانی
ئورووپــا مارتیــن شــۆڵتز ،بەرپرســی
سیاســەتی دەرەوەی یەکیەتیــی ئورووپــا
فێدریــکا موگێرینــی و دەیــان ڕێبــەر
و بەرپرســی بــەرزی ئــەو ڕێکخــراوە لــە
پارلمانــی ئورووپا دەســتی بــە کارەکانی
کرد ،بەشداریی کرد.
لە درێژەی ئەم دیدارانەدا ،سەر لە بەیانیی
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ٢٨ی
ڕەزبەر ،هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات بە
سەرپەرەستیی مستەفا هیجری سکرتێری
گشــتیی حیــزب ،لەگــەڵ هەیئەتێکــی
"دەفتەری دۆسیەی ئێران و مافی مرۆڤی
دامــەزراوەی پێوەندییەکانــی دەرەوەی
یەکیەتیی ئورووپا" لەسەرخەباتی حیزبی
دێموکــرات ،بنەما هزرییەکان و بەســتێنە
گونجاوەکانــی ڕاســانی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت و کاریگەرییەکانــی

ڕێکخــراوی قەدەغەکردنــی پــەرەدان
بــە چەکــە شــیمیاییەکان کــە لــە ژیــر
چاوەدێریــی نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا
مــاوەی  13مانــگ درێــژەی کێشــا،
ڕایگەیانــدووە کــە؛ هێزەکانــی بەشــار
ئەســەد لــە ڕێکەوتــی 16ی مارســی
2015دا ناوچــەی "قۆمینــاس" لــە
پارێــزگای ئەدلەبیان بە گازی کوشــندە
کردووەتە ئامانج.
ئــەم کۆمیتەیــە کە بە تیمــی "ئامرازی
لێکۆڵینــەوەی هاوبــەش" دەناســرێ ،لــە
ڕاپۆرتەکەیــدا ئاشــکرای کــردووە کــە؛
هێلیکۆپتێــرە شــەڕکەرەکانی ڕێژیمــی
ســوریە  2شــاری تەلمەنس و سەرمینیان
لــە پارێــزگای ئەدلــەب لــە باکــووری
ڕۆژئاوای ســووریە لــە ئاوریلی 2014دا

و لــە 16ی مارســی 2015دا ،کردووەتە
ئامانجی چەکە شیمیاییەکانیان.
ئاسۆشیتێدپرێســیش ڕایگەیانــدووە کــە؛
لــە ســێ شــوێنی دیکەشــدا لــە چەنــد
ناوچەیەکی سووریە ،کەڵک لە چەکی
شــیمیایی وەرگیــراوە ،بــەاڵم کۆمیتەی
لێکۆڵینەوەکانــی نەتــەوە یەکگرتووەکان
لەمبــارەوە دەڵــێ ،هێشــتا بەڵگــەی
تەواومان لەو پێوەندییەدا نییە.
ئــەم کۆمیتــە ڕایگەیانــدووە؛ لــەو ســێ
حاڵەتــەدا بۆمبــە ئاگــردەرەکان لــە
هێلیکۆپتێــرەوە فــڕێ دراونەتە خوارێ و
بــەو هۆیــەوە کە تەنیا هێزەکانی ئەســەد
دەســتیان بــە هێلیکۆپتێــر ڕادەگات،
کەواتــە ئــەوان تاوانبــارن بــە کەڵــک
وەرگرتن لە چەکە شیمیاییەکان.

پێوەندییەکانــی یەکیەتیــی ئورووپــا
لەپێوەنــدی لەگەڵ کۆماری ئیســامیی
ئێران باس و گفتوگۆیان کرد.
لــە هەمــان ڕۆژدا ،شــاندی حیزبــی
دێموکــرات لەگــەڵ "کالوس بوچنێــر"،
ئەندامــی پارڵمانــی یەکیەتیــی ئورووپــا
لەســەر فراکســێونی کەســکەکان و
ئەندامــی کۆمیتــەی پێوەندییەکانــی
دەرەوەی واڵتی ئەم پارڵمانە کۆبوونەوە.
ڕۆژی
ســەرلەبەیانیی
هەروەهــا
پێنجشــەممە ٢٩ی ڕەزبــەری ١٣٩٥ی
هەتــاوی ،هەیئەتــی حیزبــی دێموکــرات
بوســداچی"
"مارینیــو
لەگــەڵ
ســکرتێری ڕێکخــراوی "نەتــەوە
بێدەوڵەتــەکان"( )UNPOکۆبوونــەوە
و وێــڕای شــی کردنــەوەی بارودۆخــی
سیاســی و ئەمنیەتیی کوردستانی ئێران،
پێداگرییان لەسەر چۆنیەتی پتەو کردنی
هــاوکاری و هەماهەنگی زیاتری نەتەوە
زوڵملێکراوەکانــی ئێران کردەوە بۆ ئەوەی
ئەوانیــش بتوانــن کاریگــەری زیاتریــان
هەبــێ لەســەر ئاڵوگۆڕەکانــی نێوخــۆی
ئێران.
بەڕێــز بوســداچی لــەم دیــدارەدا ،خەباتی
گەلــی کــورد و حیزبــی دێموکراتــی بــە
باشــقەیەکەی شیاو بۆ نەتەوەکانی دیکە
ناوبــرد و خوازیــاری ڕۆڵگێڕیــی زیاتری
حیزبــی دێموکــرات بــوو لــە هاندانــی
ســەرجەم نەتــەوە زوڵملێکــراوەکان بۆ ڕوو
کردن لە خەباتی ڕزگاریدەر.
لــە هەمــان ڕۆژدا ،هەیئەتــی حیزبــی
دێموکــرات بە سەرپەرەســتیی ســکرتێری
گشتیی حیزب لەگەڵ "ئەورماس پایەت"،
وەزیــری پێشــووی کاروبــاری دەرەوەی
واڵتی ئێســتوونی و ئەندامی هەنووکەی
کۆمیتەی سیاسەتی دەرەوە و کۆمیتەی
ئەمنیەت و بەرگریی پارلمانی ئورووپا لە
فراکسێۆنی لیبراڵەکان کۆبوونەوە.
هەواڵــە
تێروتەســەلی
ڕاپۆرتــی
پێوەندیــدارەکان بــە دیــدار و
چاوپێکەوتنەکانــی ســکرتێری گشــتیی
حیــزب لــەم ســەفەرەدا و هەرواهــا دەقــی
تەواوی وتارەکــەی بەڕێزیان لە پارلمانی
ئورووپا ،لە الپەڕەکانی دواتردا هاتووە.

یەکێک لەم هێرشانە لە ڕێکەوتی 28ی
ئاوریلــی  ،2014لە ناوچــەی "کفرزیتا"
لە پارێزگای حەما ڕووی داوە.
کەڵــک وەرگرتــن لە گازی کوشــندەی
"کلــۆر" ،وەکــوو چەکێکــی شــیمیایی
کوشــندە لــە ســاڵی 1997دا قەدەغــە
ڕاگەیەندرا و ڕێژیمی ســووریە لە ساڵی
2013دا پــاش هەڕەشــەکانی ئامریــکا
ناچــار بوو کۆنوانســیۆنی قەدەغەبوونی
چەکە شیمیاییەکان واژۆ بکات.
پێویســت بــە ئاماژەیــە هەڵمژینی گازی
کلــۆر کــە هەڵگری جۆرێک ئەســیدی
هیدرۆکلۆریکــە ،دەبێتــە هۆی ســووتان
و لەنێوچوونــی یەکجارەکیی ســییەکان
و لــە ئاکامــدا دەبێتــە هــۆی خنــکان و
مردنی مرۆڤ.

پـەیڤ
خاکی سووتاو!
كەریم پەرویزی
لەو شەڕە جیهانی و ناوچەییەدا کە لە
مووسڵ بەڕێوە دەچێ و لە داهاتوودا
بــەرەو ڕەققــە دەکێشــرێ و ڕەنگــە تا
حەلــەب و ئەدلــەب درێــژەی هەبێ،
هێز و الیەن و بەرژەوەندیی جۆربەجۆر
لە شــەڕدان و بەتایبەتی بەرژەوەندیی
ڕووســیە و ئامریکا دژبەری یەکن و
شــەڕی نیابەتی بە دەســتی کەسانی
دیکــە بەڕێــوە دەبــەن .هەرچەند باس
لەوە دەکرێ کە شــەڕی مووسڵ زوو
کۆتایــی پێ بێنن ،بــەاڵم ئاماژەکان
پێمــان دەڵێــن کە ئەم شــەڕە درێژماوە
دەبێ و بە شێواز و لە شکڵی جودادا
درێــژەی دەبــێ ،تاکــوو ئــەو کاتەی
زلهێزە جیهانی و ناوچەییەکان بگەنە
جۆرێــک لــە هاوســەنگیی هێــز کــە
ئیتر لەوە زیاتــر نەتوانن بەرژەوەندییان
دابیــن بکەن یــان هەزینەی زەربەلێدان
لە بەرژەوەندیی یەکدی بگاتە ئاستی
مەترسی لە سەر بوونی خۆیان!
بــەاڵم ڕۆڵ و جێگــەی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران لــە لێکدانــەوە
و شــیکاریی و تەنانــەت
هاوســەنگیی هێــزدا لەبەرچــاو ون
دەکــرێ ،کــە هەندێکــی لەالیــەن
کۆمــاری
دەســتوپێوەندییەکانی
ئیســامیەوە بەئانقەســت دەکــرێ و
هەندێکیشــی لــە ڕووی ئاڵۆزیــی
پرسەکانەوە لە تەپوتۆزدا ڕۆڵی ئێران
ون دەبێ.
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــە
بیرۆکــەی ویالیەتــی فەقیهیــەوە
و بــە تەماحــی هەناردەکردنــی
ئیدئۆلۆژیەکەی و بە پێناســەکردنی
مەترســییەکانی ســەر دەســەاڵتی،
دەیــەوێ ناوچەکە ســیمایەکی دیکە
بگرێتە خۆ.
دوای کشانەوەی هێزەکانی ئامریکا و
دوای ڕێککەوتنی بەرجام! کۆماری
ئیسالمی دەرەتانێکی بۆخۆی هەست
پێکــرد و بــە کردەوەیــی دەیباتە پێش
کــە ســتراتژیی بەرژەوەندییەکانــی
لــە پەیوەســتبوونی قــوم بــە دەریــای
مەدیترانــەدا دەبینێتەوە .بۆیە باس لە
قوم دەکرێ لەباتی تاران ،تا وەبیرمان
بــێ کە تــاران پێتەختــی کارگێڕییە
بۆ جێبەجێکردنی تەماحەکانی قوم!
پەیوەســت بوونــی قــوم بــە دەریــای
مەدیترانــە ،بــە ناوچەیەکــی بەرین و
پــڕ حەشــیمەتی عەرەبــی ســوننی و
هەندێــک جــار کــورددا تێپــەڕ دەبێ
و ئــەو خەڵکــەی لــە ناوچــە دەژیــن،
ڕێگــەی تەماحەکانــی قــوم دژوار
دەکەن ،بۆیە بۆ کۆماری ئیســامی
پێویســتە کــە ئەو ناوچەیــە وێران بێ
و داری بەســەر بەردیــەوە نەمێنــێ و
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مستەفا هیجری لەگەڵ ئەندام پارلەمانێک و دامەزراوەی
پێوەندییەکانی دەرەوەی یەکیەتیی ئورووپا کۆبووهوە
لە درێــژەی کۆبوونەوەکانی ســکرتێری
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات لەگــەڵ
ئەنــدام پارلەمــان و دامەزراوەکانــی
یەکیەتــی ئورووپــا ،هەیئەتــی حیزبــی
دێموکــرات بــە سەرپەرەســتیی مســتەفا
هیجــری لەگــەڵ ئەنــدام پەرلەمانێــک
و دامــەزراوەی پێوەندییەکانــی دەرەوەی
یەکیەتیــی ئورووپــا کۆبوونــەوە.
ســەر لــە بەیانیــی ڕۆژی چوارشــەممە
ڕێکەوتــی ٢٨ی ڕەزبــەری ١٣٩٥ی
هەتاوی ،هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات
لەگەڵ هەیئەتێکی دەفتەری دۆســیەی
ئێــران و مافــی مرۆڤــی دامــەزراوەی
پێوەندییەکانــی دەرەوەی یەکیەتیــی
ئورووپــا ،کە پێکهاتبوو لە ســێ کەس،
لەســەرخەباتی حیزبــی دێموکــرات،
ڕاســانی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و
پێوەندییەکانــی
کاریگەرییەکانــی
یەکیەتیــی ئورووپــا لەپێوەنــدی لەگــەڵ
کۆماری ئیســامیی ئێــران کۆبوونەوە.
لــەم کۆبوونەوەیەدا ســکرتێری گشــتیی
حیزبــی دێموکــرات بــە وردی الیەنــە
جیاوازەکانی خەباتی حیزبی دێموکراتی
لە نێوخۆی کوردستانی ڕۆژهەاڵت باس
کــرد و لــەو پێوەندییەدا گوتــی :حیزبی
دێموکرات نزیک بە دوو ساڵ لەمەوبەر
بڕیاری دا هێزی پێشمەرگە لە نێوخۆی
کوردســتان حــزووری هەبێ ،بــۆ ئەوەی
ورە بە خەڵکی کوردســتان و بەشەکانی
دیکەی ئێرانیش بدات بۆ ئەوەی خەباتی
مەدەنی بەرانبەر بە ڕێژیم پتەوتر بکەن.
ســاڵی ڕابــردوو تێکهەڵچوونــی نیزامــی
لــە نێــوان هێــزی پێشــمەرگە و هێــزە
نیزامییەکانــی کۆمــاری ئیســامی
نەهاتــە ئــاراوە ،چوونکــە حیزبــی
دێموکرات بڕیاری دابوو کە پێشــمەرگە
هێــرش نەکاتە ســەر هێزەکانــی ئێران ،و
تەنهــا بەرگــری لــە خۆیان بکــەن ،بەاڵم
ئەمســاڵ هێزەکانــی ئێــران چەندین جار
هێرشیان کردووەتە سەر هێزی پێشمەرگە
و ئــەوان مەجبــوور بــوون بەرگــری لــە

خۆیــان بکــەن .ئێمە لەو بــاوەڕە داین کە
بەداخــەوە ئەم دەرگیریانە درێژەیان دەبێ،
چوونکــە حیزبــێ دێموکــرات خەباتــی
خــۆی درێــژە پــێ دەدا و ناوەڕۆکــی
ئیدئولــۆژی و ڕوانگــەی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران ئــەوە قەبــووڵ ناکات
کــە گەلــی کــورد ئازادانــە داواکاری
و پرســی نەتەوەیــی بێنێتــە ئــاراوە.
ســەبارەت بــە پێوەندییەکانــی یەکیەتیی
ئورووپــا و کۆمــاری ئیســامیی ئێران،
دوای ڕێکەوتنــە ناوکیەکــە ،مســتەفا
هیجــری پێداگــری لەســەر ئــەوە کردەوە
کــە ڕێژیمــی ئێران هــەوڵ دەدا کەڵکی
نابەجــێ وەربگــرێ لــەم پێوەندییانــە ،بۆ
نموونــە زەبــر و زەنگ بەرانبەر بە گەلی
کــورد و گەالنــی دیکــەی مافخواز لە
ئێــران و پێشــێلکاریی مافــی مــرۆڤ،
بــە پێچەوانــەی چاوەڕوانییەکانــی
کۆمەڵــگای نێونەتەوەیــی ،زیــادی
کــردووە و لــە الیەکی دیکــەوە ڕێژیمی
ئێــران پــەرەی بە دەســتێوەردان و نانەوەی
ئاژاوە و شــەڕ لە نێو واڵتانی دراوســێی
خۆی داوە .کۆماری ئیسالمی پێیوایە
کە کۆمەڵگای نێونەتەوەیی چاوپۆشی
لــەم کردارانــە دەکا و هــەر بۆیــە
کردارەکانــی هــەم لــە نێوخــۆ و هــەم لە
دەرەوە توندتر دەبێ ،و یەکیەتیی ئورووپا
نابــێ بێدەنــگ و بێهەڵوێســت بێ لەم
پێوەندییــەدا .هیجری هەروەها گوتی لە
مــاوەی  ٢٧ســاڵی ڕابــردوودا ،واڵتانــی
ئورووپا لە حاڵەتی جیاوازدا زۆر هەوڵیان
داوە لەگــەڵ کۆماری ئیســامیی ئێران
بســازێن ،بەاڵم ڕێژیم بە کردەوە نیشانی
داوە کــە پێوەندییەکانی لەگەڵ واڵتانی
ئورووپــا لــە ڕوانگــەی تاکتیکــی و
کاتــی بەڕێــوە دەبا بۆ ئــەوە کەڵک لەم
پێوەندییانە وەربگرێ بۆ زیاد کردنی نفوز
و دەســەاڵتی خــۆی لــە نێوخۆی ئێران و
لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناڤین .شــاندی
دامــەزراوەی پێوەندییەکانــی دەرەوەی
یەکیەتیــی ئورووپا ئیشــارەیان بەوە کرد

کــە؛ ئــەوان لەنێو خۆانــدا بیروبۆچوونی
جیاوازیــان لەســەر پرســی جۆراوجــۆر
لەپێوەنــدی لەگەڵ کۆماری ئیســامی
ئێــران هەیــە ،و هــەوڵ دەدەن لــە ڕێگای
وتوێژەکانیانــەوە هەمــوو ئــەم پرســانە
هەنــگاو بــە هەنــگاو چارەســەر بکــەن.
لــە هەمــان ڕۆژدا شــاندی حیزبــی
دێموکــرات لەگــەڵ کالوس بوچنێــر،
ئەندامــی پارڵمانــی یەکیەتیــی ئورووپا
لەســەر فراکســێونی کەســکەکان و
ئەندامــی کۆمیتــەی پێوەندییەکانــی
دەرەوەی واڵتــی ئەم پارڵمانە کۆبوونەوە.
لــەم کۆبوونــەوەدا هیجری باســی بنەما
فکــری و عەمەلییەکانــی ڕاســانی
کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــی کــرد و
ئیشــارەی بــەوە کــرد کــە؛ خەڵکــی
کوردســتان بەشــداریی لــە هەمــوو
بوارەکانــی ئــەم قۆناغــە نوێیــە لــە
خەبــات بــە دژی کۆمــاری ئیســامیی
ئێــران دەکــەن ،و حیزبــی دێموکرات لەو
بــاوەڕە دایــە کــە ئەرکداریــن بــە هەموو
هێــز و توانــای خۆمانــەوە پاڵپشــتی
گەلەکەمان بین و داوای ئێمە لە ئەندام
پارلمانەکانــی یەکیەتیی ئورووپا ئەوەیە
کە پشــتیوانی لــە داوا ڕەواکانی گەلی
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بکەن.
هیجــری هەروەهــا سپاســی بوچنێــری
کــرد بــۆ ئــەوە کــە بــەردەوام داوای
ئــەوەی کــردووە کــە هەمــوو زیندانیــە
سیاســییەکان لە نێو ئێــران ئازاد بکرێن.
بوچنێر ئیشارەی بەوە کرد کە ناوبراو و
چەندیــن ئەندام پارڵمانــی دیکە هەوڵیان
دا کە پێوەندییەکانی یەکیەتیی ئورووپا
لەگــەڵ ئێــران مەرجدار بێ ،و ئەگەر لە
داهاتــوودا بــۆ نموونــە ڕێککەوتنێکــی
بازرگانــی لەگــەڵ ئێــران ببەســتردرێ،
دەبــێ یەکێــک لە مەرجــەکان ئەوە بێ
کە پێشێلکاریی مافی مرۆڤ و مافی
نەتەوەکانی ئێران کۆتایی پێ بێ ،پێش
ئەوەی قەراردادەکە گرێ بدرێت.

کۆبوونەوەیەک بۆ سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات
لە بلژیک بەڕێوە چوو
کۆبوونەوەیەکــی تایبــەت بــۆ مســتەفا
هیجــری ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموکــرات ،لــە ســەر هەڵســەنگاندنی
دواییــن ڕووداو و گۆڕانکارییەکانــی
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و
پرســی کــورد لــە ناوچــە و بەتایبــەت
دەســتپێکردنی قۆناغــی نوێــی خەبــات
لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت (ڕاســان)
لــە الیەن حیزبی دێموکراتەوە ،لە واڵتی
بلژیک بەڕێوە چوو.
رۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی٢٥ی
ڕەزبــەری ١٣٩٥ی هەتــاوی ،بــە
مەبەســتی شــی کردنــەوەی دواییــن
هەڵوێســت و سیاســەتەکانی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لەســەر
دواییــن ڕووداو و گۆڕانکارییەکانــی
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و پرسی
کورد لە ناوچە و بەتایبەت دەستپێکردنی
قۆناغــی نوێــی خەبات لە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت (ڕاســان) لــە الیــەن حیزبی
دێموکراتەوە لە شــاری "گێنت"ی واڵتی
بلژیــک ،کۆبوونەوەیــەک بۆ مســتەفا
هیجــری ،ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ڕێکخرا.
لــە کۆبوونەوەکــەدا وێــڕای نوێنەرانــی
چەنــد حیزبــی کوردســتانی لە باشــوور،
باکــوور و ڕۆژئــاوای کوردســتان و
نوێنەرانــی کۆمیتــەیهاوبەشــی حیزبە
کوردســتانییەکان لە بلژیک ،بەشــێک
لــە ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب لــە
واڵتانی بلژیک و هۆلەند بەشدار بوون.

کۆبوونەوەکــه بــە پێشــکەش کردنــی
ســروودی نەتەوایەتیــی "ئــەی ڕەقیــب"
و ڕاگرتنــی خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ
ڕێزگرتــن لــە گیانی پاکی شــەهیدانی
ڕێگای ڕزگاریی کوردستان و بەتایبەت
شەهیدانی ڕاسان دەستی پێکرد.
دواتــر بەهــا ئیبراهیمــی ،بەرپرســی
کۆمیتــەی حیزبــی دێموکــرات لــە
بلژیــک ،وێــڕای بەخێرهێنانی گەرمی
ســکرتێری گشــتیی حیــزب بــۆ واڵتــی
بلژیــک ،سپاســی نوێنەرانــی حیــزب و
الیەنەکانی بەشــدار لــە کۆبوونەوەکەی
کــرد و دواتر ئاماژەی بە ئامانجەکانی
پێکهێنانــی ئــەم کۆبوونــەوە تایبەتــەی
کرد کە بۆ ســکرتێری گشــتیی حیزبی
دێموکرات ڕێکخرابوو.
دواتــر مســتەفا هیجــری ،ســکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران ،باســەکەی لــە چەنــد تــەوەری
جیاوازدا دەست پێکرد و بە وردی تیشکی
خســتە ســەر دواییــن ئالوگۆڕەکانــی
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەراست و دۆخی
کورد لە هەر چوار بەشــی کوردســتان و
دەستپێکردنەوەی قۆناغی نوێی خەباتی

حیزبی دێموکرات لە ژێر ناوی "ڕاسان".
لــە تــەوەری یەکەمــی کۆبوونەوەکەدا،
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکرات
بــە وردی ئامــاژەی بــە بڕیــاری حیزبی
دێموکرات بۆ دەســتپێکردنی "ڕاسان" لە
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت کــرد و هەموو
الیەنەکانی ئەم بڕیارە گرینگەی حیزب
لەمــەڕ بەهێزکردنــی خەباتــی نەتەوەیی
و دێموکراتیکــی کورد لە کوردســتانی
ئێران و گرێدانی خەباتی شــاخ و شــاری
شرۆڤە کرد.
هیجــری لەم تەوەرەدا ئاماژەی بەوە کرد
کــە نزیــک بە  ٢٠ســاڵ بــوو ،جووڵەی
هێــزی پیشــمەرگە لــە نێــو قوواڵیــی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بەرچــاو نەبوو
و یــان الواز بــوو ،بــەاڵم هەڵســوکەوتی
دژی گەلــی و ســتەم و سیاســەتی
ســەرکوتکەری ڕێژیــم لــە هەمــوو
بوارەکانــدا دژ بــە خەڵکی ئازادیخوازی
کوردســتان نــە تەنیــا کەمــی نەکــرد،
بەڵکــوو هــەر وەکوو جــاران درێژەی بەم
پێشڵکارییانە دا .بۆیە حیزبی دێموکرات
وەکــوو بەرپرســیارییەتیەکی مێژوویــی،
خۆی بە بەرپرسیار زانی لە هەمبەر ئەم
دۆخــە ناڵەبــارەی چارەنووســی کورد لە
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بڕیاربدات کە
قۆناغێکــی نوێــی خەباتیی جیددی ،بە
هاندان و پشــتیوانیی خەڵکی کوردستان
و هێــزی پێشــمەرگە ڕێــک بخرێــت ،و
بەم چەشــنە لە ســاڵی ڕابــردووەوە هێزی
پێشــمەرگە بــۆ پەیوەندیــی سیاســی و

درێژەی پـەیڤ
خەڵکەکــەی جینۆســاید بکرێــن و لــە شــوێنی خۆیــان دەر بکرێــن تاکــوو ،کۆمــاری ئیســامی لــە ڕێگەی ســوپای قودس و
حەشــدی شــەعبی و ئەرتەشــی بەشــیعەکراوی عێراقی و حیزبوڵالی لوبنان و پارێزەرانی حەرەم و هێزەکانی دیکەیەوە ،شارەکان
جۆرێکی دیکە بونیات بنێتەوە و پێکهاتەی حەشــیمەتیەکەی بگۆڕی و زۆرینەیان لە الیەنگرانی ئیدئۆلۆژیی قوم بن تاکوو
بیرۆکەکانی قوم لە جەلەوالو ســەعدیەوە و بە ڕێگای بەعقوبە و داقوق و کەرکووکدا بە مووســڵ بگەن و لەوێوە بەرەو ڕەققە
و عەلەب بکشێن و بگەن بە الزقیە وتەرتووس و لە سەر دەریای مەدیترانەەوە چاو ببڕنە ئورووپا!

دووهەمین ڕۆژی کاری
پڕۆگرێسیڤ ئالیانس لە پارڵمانی
ئورووپا بەڕێوە چوو
بــە بەشــداریی ســکرتێری گشــتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و
ســەرۆکی پارڵمانی ئورووپا ،بەرپرسی
یەکیەتیــی
سیاســەتی دەرەوەی
ئورووپــا و چەندیــن ڕێبەر و بەرپرســی
پایەبەرزی ڕێکخراوی "پڕۆگرێسیڤ
ئالیانــس" ،دووهەمیــن ڕۆژی کاری
"پڕۆگرێســیڤ ئالیانس" لــە پارڵمانی
ئورووپا بەڕێوە چوو.
سەرلەبەیانیی ڕۆژی سێشەممە٢٧ ،ی
ڕەزبەری ١٣٩٥ی هەتاوی ،دووهەمین
ڕۆژی کاری "پڕۆگرێسیڤ ئالیانس"
لە پارڵمانی ئورووپا دەستی پێکرد .لە

ڕۆژی دووهەمی کاری کۆنفڕانســی
ئــەم ڕێکخراوەدا ،ســەرۆکی پارڵمانی
ئورووپــا مارتیــن شــۆڵتز ،بەرپرســی
یەکیەتیــی
سیاســەتی دەرەوەی
ئورووپــا فێدریــکا موگێرینــی و دەیان
ڕێبەر و بەرپرســی بەرزی ڕێکخراوی
"پڕۆگرێســیڤ ئالیانــس" بەشــدارییان
کرد.
کۆبوونەوەکــە لە الیەن "جیانی پیتێال"
ســەرۆکی گرووپــی سوسیالیســت و
دێموکراتەکانــی پارڵمانــی ئورووپــا
کرایــەوە .دواتــر ســەرۆکی پارڵمانــی
ئورووپــا مارتیــن شــۆڵتز ،وتارێکــی

پێشــکەش کــرد لە ســەر هــاوکاری و
هاوئاهەنگی هێزە پێشکەوتنخوازەکانی
دونیــا بــۆ پێکهێنانــی جیهانێکــی
دادپەروەرانە و ئاشتی جیهانیی.
لــە بەشــێکی دیکــەی کاری
کۆنفڕانســەکەدا ،بەرپرسی سیاسەتی
یەکیەتیــی ئورووپــا
دەرەوەی
فێدریــکا موگێرینــی قســەی کــرد و
لــە ســەر دۆزی پەنابــەری و دەرفــەت
و بەربەســتەکان لــە بــەردەم ئاشــتی و
ســەقامگیریدا وتارێکــی پێشــکەش
کرد.
لــە درێــژەی کاری دووهەمین ڕۆژی
کاری کۆنفڕانســی ڕێکخــراوی
"پڕۆگرێسیڤ ئالیانس"دا ،دوو پانێلی
جیاواز لە سەر مژاری جیا جیا بەڕێوە
چــوون و تێــدا چەند کەســایەتی پایە
بەرزی سیاســی لــە ئورووپا ،ئامریکا،
ئافریقا و ئاسیا قسەیان کرد.

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لەگەڵ  ٣ئەندام پارڵمانی ئورووپا کۆبووەوە
لە درێژەی چاالکییە دیپلۆماتیکەکانی
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکرات
لــە بلژیــک ،مســتەفا هیجــری لەگەڵ
ســێ ئەنــدام پارڵمانی ئورووپــا کۆبووەوە
و لــە ســەر ڕاســانی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت و هەروەهــا ڕۆڵــی نەرێنــی
و دەســتێوەردانەکانی ڕێژیمــی ئێــران لە
کار و بــاری واڵتانــی ناوچە و هەروەها
زیادبوونــی زەخــت و توندوتیــژی لــە
نێوخــۆی ئێــران دوای ڕێککەوتنــی
واڵتانــی  ٥+١لــە ســەر بەرنامــەی
ناوکیی ئێران هەڵوێست و سیاسەتەکانی
حیزبی دێموکراتیان شی کردەوە.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ٢٦ی
ڕەزبەری ١٣٩٥ی هەتاوی ،هەیئەتێکی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بە
سەرپەرەستیی سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران مســتەفا
هیجــری ،ســەردانی پارڵمانی ئورووپا لە
شاری "برۆکسێل"یان کرد و لەگەڵ سێ
پارڵمانتــار کۆبوونەوە.هەیئەتــی حیزبــی
دێموکــرات لــە یەکەمیــن کۆبوونەوەدا،
لەگــەڵ "جارۆمیــر ئێســتێتینا" ئەندامی
پاڕڵمانــی ئورووپــا لــە فڕاکســیۆنی
ئورووپا و جێگری بەرپرســی کۆمیتەی
ئەمنیــەت و بەرگریــی پارڵمانی ئورووپا
کۆبووەوە.لەم کۆبوونەوەیەدا ،ســکرتیری
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران مســتەفا هیجــری ،ســەرەتا
ئاماژەیەکی کورتی بە مێژووی خەباتی
ئازادیخوازانــەی کــورد لە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت کــرد و هەروەهــا خەبــات و
تێکۆشــانی حیزبــی دێموکــرات لە پێناو
دابینکردنــی مافــە دێموکراتیکەکانــی
گەلی کوردی خستە بەر باس .هیجری
هەروەهــا تیشــکی خســتە ســەر بنەمــا
سیاســییەکانی ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران لــە هەمبــەر گەاڵنی
ئێــران و نکۆڵیکردن لــە هەموو ماف و
ئازادییەکانیان .مســتەفا هیجری باسی
ئــەوەی کرد کــە؛ دوو ڕێگا لە هەمبەر
گەلــی کورد لــە ئێراندا ماوە ،یان دەبێت
مڵکەچ و تەســلیمی ویستەکانی ڕێژیم
بن و واز لە هەموو مافەکانیان بێنن ،یان
ئەوەیکە خەبات دژی ئەم ڕێژیمە پتەوتر
و بەربالوتر بکەین ،کە حیزبی دێموکرات

ڕێــگای دووهەمــی هەڵبــژاردووە .لــەم
پەیوەندییــەدا ،ســکرتێری گشــتیی
حیزبــی دێموکــرات لــەو دیدارەدا باســی
له هۆکارەکانی دەســتپێکردنی قۆناغی
نوێــی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران بــە نــاوی "ڕاســان" کرد.هەیئەتی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــە درێــژەی دیدارەکانــی لــە پارڵمانــی
ئورووپا ،لەگەڵ "تونێ کێلئام" ئەندامی
پاڕلمانــی ئورووپــا لــە فڕاکســیۆنی
"پارتەکانــی گــەڵ"ی ئورووپــا The
EuropeanPeople’s
 Partyو ئەندامــی کۆمیتــەی
کاروبــاری دەرەوەی یەکیەتیــی ئورووپــا
و کۆمیتــەی ئەمنیــەت و بەرگریــی
پارڵمانــی ئورووپــا کۆبــووەوە .ناوبــراو
دۆســتێکی نزیکــی گەلــی کــوردە.
لــەم کۆبوونەوەیــەدا ،مســتەفا هیچــری
باســێکی لە ســەر بارودۆخی سیاســی و
ئەمنیەتیــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و
الیەنە جیاوازەکانی ڕاسانی کوردستانی
ڕۆژهەاڵتی کرد .هەروەها باسی ئەوەشی
کــرد کــە هەڵوێســتەکانی هێندێک لە
واڵتانــی ئورووپــا لــە پەیوەندییەکانیــان
ســەبارەت بــە ڕێژیــم دوورە لە ڕاســتی و
ناوەرۆکی ڕاستەقینەی ڕێژیم.
مستەفا هیجری باسی ئەوەی کرد کە؛
بەشــێک لــە پارڵمانتارانــی ئورووپایــی
دەیانهەوێــت ئــەو ڕەشنووســەی ئامــادە
کــراوە و بڕیــارە بــە زوویی ســەبارەت بە
بارودۆخــی گشــتیی ڕێژیمــی ئێــران
دەنگدانــی لەســەر بکرێــت و تێــدا وا
پێشــان بدرێت کە سیاســەتەکانی ڕێژیم
لــە بــواری ئابــووری و مافــی مرۆڤــەوە
گۆڕانــی بەســەردا هاتــووە ،بخەنــە
دەنگدانەوە.هیجــری لــەم کۆبوونەوەیــەدا
پیداگریی لە سەر ئەوە کرد کە؛ ئەگەر
بێتــو لــە ســەر پێداگریــی ئــەو بەشــە لە
پارڵمانتارانــەی ئورووپــا ڕەشنووســەکە
لــە دەنگــدان دەربچێت ،وەکــوو خاڵێکی
الوازی پارڵمانــی ئورووپــا چــاوی
لێدەکرێت و لەگەڵ ڕەخنە و ناڕەزایەتیی
ئازادیخوازانی ئێران و بەتایبەت گەاڵنی
ئێــران بــەرەوڕوو دەبێتــەوە ،چوونکــە
ناوەرۆکی ئەم ڕەشنووسە دوورە لە هەموو
ڕاســتییەکانی نــاو کۆمەڵــگای ئێران.

لــەم دیــدارەدا "تونــە کێلئــام" نیگەرانیی
خۆی سەبارەت بە چاوپووشی هێندێک
پارڵمانتارانــی یەکیەتیــی ئورووپــا لــە
سیاســەتە مەترســیدارەکانی ئێران خستە
ڕوو و باســی ئــەوەی کرد کە؛ چۆن لە
ڕابردوودا پێداگریی لە ســەر پێویســتیی
جێگرکردنــی حــەق و عەداڵــەت لــە
نێوخــۆی ئێران بــۆ هەموو پێکهاتەکانی
و خستنەڕووی ڕاستییەکانی سیاسەتی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە دەرەوە
و نێوخــۆ کــردووە و لــە داهاتووشــدا
هەمــان هەڵوێســت دەنوێنێ.لــە هەمــان
ڕۆژدا ،هەیئەتــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرەســتیی
ســکرتێری گشــتیی حیزبی دێموکرات،
لەگــەڵ الرێــس ئاداکتۆســوون"Lars
، Adaktussonئەندامــی پارڵمانی
ئورووپــا و ئەندامــی کۆمیتــەی
کاروبــاری دەرەوەی یەکیەتیــی ئورووپــا
و ئەندامــی کۆمیتــەی مافــی مرۆڤی
پارڵمــان کۆبووە.لــەم کۆبوونەوەیــەدا
باســی دەســتێوەردان و ڕۆڵــی رێژیمــی
ئێران بۆ درووســتکردنی ناسەقامگیریی
لــە نێــو کار و بــاری واڵتانــی ناوچــە
کــرا .دواتــر بە وردی باســی بارودۆخی
ئێســتای کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و
خەباتــی حیزبی دێموکرات لەم بەشــەی
کوردســتان کــرا .لــەم پەیوەندییــەدا،
مســتەفا هیجــری باســی ئــەوەی کــرد
کــە؛ کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە
هەمــوو بوارێکــەوە هــەوڵ دەدات لــە
واڵتانــی دەوروبەری خۆی ئاژاوە بنێتەوە
و ناســەقامگیری سیاســی و ئەمنیەتی
ســاز بکات.کردەوەکانــی ڕێژیمی ئێران
لــە ســووریە و عێــراق و یەمەن دەرخەری
ئەم ڕاستییانەیە .تایفەگەرایی کۆماری
ئیســامی لــە ناوچــە وای کــردووە کە
واڵتانی ســوننەی ڕۆژهەاڵتی ناڤین لە
بەرانبەر کۆماری ئیسالمیدا ڕاوەستن.
"الش ئاداکتۆســوون" لــە ســەر خەبــات
و تێکۆشــانی حیزبــی دێموکــرات
کۆمەڵێــک پرســیاری لــە شــاندی
حیــزب کــرد و ســکرتێری گشــتیی
حیزبــی دێموکــرات بــە وردی وەاڵمــی
پرسیارەکانی ئەم پارڵمانتارەی دایەوە.

ڕێکخستنی لەگەڵ خەڵکی کوردستان
گەڕانەوە ڕۆژهەاڵت و حیزبی دێموکرات
بــۆ سەرخســتنی ئەم بڕیــارە مێژووییە و
سەرکەوتنی پرۆسەی گرێدانی خەباتی
شــاخ و شــار بــە هەمــوو هێــز و توانــای
خۆیــەوە درێــژە بــەم خەباتــە دەدات .لــە
تەوەرێکی دیکەی باســەکەیدا ،مستەفا
هیجری بە وردی تیشــکی خســتە ســەر
ڕۆڵــی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران بــۆ
ئاژاوەنانــەوە و درووســتکردنی ئاڵــۆزی
لــە ناوچــە بــە قازانجــی ئیدۆلــۆژی
ئــەو ڕێژیمــە و ئامــاژەی بــەوە کرد کە
کۆماری ئیســامی بە هەموو توانایەوە
هــەوڵ دەســتێوەردان و ئاژاوەنانــەوە لــەو
واڵتانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست دەدات.
ســکرتێری گشــتیی حیزبی دێموکرات
هەروەهــا باســی ئــەوەی کرد کــە؛ هەتا
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران مابێــت،

ناوچەکــه ئارامــی و ســەقامگیری بــە
خۆیــەوە نابینێــت .ســکرتێری گشــتیی
حیزبــی دێموکــرات جەختــی لــە ســەر
ئەوەش کردەوە کە؛ کۆماری ئیســامی
لــە پیالنێکــی ناوچەییدایه ،بــە جیددی
و پالندارێــژراو دەیهــەوێ ناکۆکــی و
ناتەبایــی لــە نێــوان هێــزە کوردییەکانی
بەشــەکانی کوردســتان پــەرە پێبدات و
لــەم بــارەوە ئامــاژەی کــرد بــە چەندیــن
نموونەی ئەم هەواڵنەی ڕێژیمی ئێران.
لــە تەوەرێکــی دیکــەی باســەکەیدا،
مســتەفا هیجــری بــە تیشــک خســتنە
ســەر ڕووداوەکانــی ناوچــە کــە ڕۆژ بە
ڕۆژ بەرچاوتــر دەبــن ،دۆز و خەباتــی
کــوردی لــە هەر یــەک لە بەشــەکانی
کوردستانی شرۆڤە کرد و پێداگریی لە
ســەر ئەوە کرد کە کورد لە قۆناغێکی
هەســتیار و مێژوییــدا بــە ســەر دەبــات،

بۆیــە دەبێــت بــە لەبەرچــاو گرتنــی
بەرژەوەندییــە نەتەوەییەکانــی کــورد،
هــەوڵ بــۆ یەکڕیــزی ،یەکگرتوویــی
و هاوخەباتیــی هێــزە کوردســتانییەکان
لــەم پێڤاژویــەدا بدرێت .دوای ئەو باســە
گرینــگ و بەرباڵوەکــەی ســکرتێری
گشــتیی حیزبی دێموکــرات ،نوێنەرانی
حیزبــە کوردســتانییەکان و بەشــدارانی
کۆبوونەوەکــە ،وێــڕای خۆشــحاڵی
دەڕبڕینــی خۆیــان بــۆ ســەردانەکەی
هیجــری بۆ واڵتــی بلژیک ،پرســیاری
تایبــەت بــە تەوەرەکانــی باســەکەیان،
هێنایانــە گۆڕێ و لــە کۆتایی تیبینی
و پرســیارەکانی بەشــدارن ،مســتەفا
هیجــری ،ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێــران وەاڵمی
یەک بە یەکی تێبینی و پرسیارەکانی
دایەوە.
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مستەفا هیجری :دەستپێکردنەوەی خەباتی نوێی
حیزبی دێموکرات لەسەر لێکدانەوەی ڕێبەرایەتی حیزبی
دێموکرات و ویستی خەڵکی کوردستان بووە
مســتەفا هیجــری لــە پارلمانــی ئورووپا
باســی لەوە کرد کە؛ دەســتپێکردنەوەی
خەباتــی نوێــی حیزبــی دێموکــرات
لەســەر لێکدانــەوەی ڕێبەرایەتی حیزبی
دێموکرات و ویستی خەڵکی کوردستان
بووە.ڕۆژی دووشەممە ڕێکەوتی ٢٦ی
ڕەزبــەری ١٣٩٥ی هەتاوی ،شــاندێکی
حیزبــی دێموکــرات بــە سەرپەرەســتیی
ســکرتێری گشــتیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران ،مســتەفا هیجری لە
کۆنفڕانســی فراکســیۆنی سوسیالیست
دێموکراتەکانــی پارڵمانــی ئورووپــا و
"پڕۆگرێسیڤ ئالیانس" بەشداریی کرد.
لــەو ســەردانەی هەیئەتــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــۆ
پارڵمانــی ئورووپــا مســتەفا هیجــری
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکرات
وتارێکی گرینگی بە زمانی ئینگلیزی
لە سەر بارودۆخی کورد لە کوردستانی
ڕۆژهەاڵت پێشکەش کرد.
ســەرەتا کۆبوونەوەیەکــی کۆمیتــەی
ئامادەکاری کۆنفرانس بەڕێوە چوو.
پانێلــی یەکەمــی کۆنفڕانــس لــە
ســەر بارودۆخــی سیاســیی ئێســتای
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت بەڕێوە چوو کە
تێــدا ئــەم بەرپرســە سیاســییانە وتاریــان
پێشکەش کرد:
ـ مســتەفا هیجری ســکرتێری گشــتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ـ مستەفا بەرغۆتی ،سکرتێری گشتیی
ئینسیاتیڤی نەتەوەیی فەلەستین
ـ ســەعدی ئەحمــەد پیــره ،ئەندامــی
مەکتەبــی سیاســیی یەکیەتیــی
نیشتمانیی کوردستان
ـ دوکتــوور نەبیــل شــەتاح ،نوێنــەری
حکوومەتی فەلەستین و حیزبی فەتح
ـ مســتەفا بــن جەعفــەر ،ســکرتێری
گشتیی حیزبی "ئێتا کاتۆل"ی توونس
ـ حوشــێر ئوزوی ،جێگری هاوســەرۆکی
پارتــی دێموکراتیکی گەاڵن –HDP
و ئەندامی پارڵمانی تورکیە

ـ خاتــوو کەتــی پیــری ،Kati Piri
ئەندامی پاڕلمانی یەکیەتیی ئورووپا
ـ جییاکۆمو فیلی بێکGiacomo
 ،Filibeckجێگــری ســکرتێری
گرووپی حیزبە سیاسییەکانی ئورووپا
لــەم پانێلــەدا هەلومەرجــی ناوچــەی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لــە ڕوانگــەی
وتاربێژانــی پانێلەکــەوە خرایــە بەربــاس.
مســتەفا هیجری ،پەیامێکی بە زمانی
ئینگلیزی پێشکەش کرد و لە سەرەتای
باســەکەیدا تیشــکی خستە ســەر بنەما
فکــری و ئیدئۆلۆژییەکانــی ڕێژیمــی
ئیســامیی ئێــران لــە مــاوەی  ٣٧ســاڵ
دەســەاڵتداریەتیان بــۆ ناردنــە دەرەوەی
شۆڕشــە ئیســامیەکەیان بــۆ واڵتانــی
ناوچــە و جیهــان کە ئەمــە بنەمایەکی
سەرەکیی سیاسەتی ڕێژیمە.
هــاوکات باســی ڕۆڵــی نەرێنــی و
ئاژاوەگێرانــەی ڕێژیمــی کــرد بــۆ
تێکدانــی ســەقامگیریی ناوچــە .لــە
الیەکــی دیکــەوە ڕێژیــم هەمــوو مــاف
و ئازادییەکانــی گەاڵنــی ئێرانــی زەوت
کــردووە و بە شــێوەیەکی سیســتماتیک
لــە هەمــوو بوارەکانــدا زوڵمێکــی
دیکتاتۆرانــەی بــە ســەر هەمــوو واڵتدا
سەپاندووە.ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموکــرات هەروەهــا باســی لــەوە کــرد:
"بــە تێڕوانینــی ئێمــە و ئەزموونــی ٣٧
ســاڵ خەباتمــان لەگەڵ ئــەو ڕێژیمە ،بە
دەســتهێنانی مــاف و داخوازییــەکان لــە
دوو ڕێگاوە وەدی دێ:
یەکەم :ڕووخان و نەمانی ئەو ڕێژیمە و
دامەزراندنی دەسەاڵتێکی دێموکراتیک
بە بەشداریی هەموو نەتەوەکانی ئێران.
دووهــەم :هەمــوو ئازادیخوازانــی ئێران
بــە تایبەت نەتەوە ماف پێشــێلکراوەکان
لــە بەرهەڵســتکارییەکی بەرفراواندا هێز
و توانــای خۆیــان بخەنــە ســەریەک و
دەســەاڵتدارانی ئــەو ڕێژیمــە بەرەوڕووی
مەترسییەکی جیددی بکەنەوە.
ســکرتێری گشــتیی حیــزب لــە درێژەی

بەپێــی هەواڵــی گەیشــتوو ،ئێــوارەی
ڕۆژی یەکشــەممە ١٣٩٥/٧/١٨ی
هەتــاوی بەرانبــەر بــە ٢٠١٦/١٠/٩ی
زایینــی کەســایەتی ناســراوی کــورد و
یەکێک لە سیما ناسراوەکانی تەریقەتی
نەقشــبەندی جەنابــی شــێخ ســەید تەهــا
کەماڵیــزادە حوســەینی نەقشــبەندی لــە
شــاری ورمێــی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان

کۆچــی دوایی کرد.بــەو بۆنەوە حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
بنەماڵــەی ئایینــی و نیشــتمانپەروەری
خوالێخۆشــبوو شــێخ ســەید تەهــا
کەماڵیــزادە حوســێنی و دۆســتان و
پێڕەوانــی نەقشــبەندی سەرەخۆشــی
دەکا و هــاودەردی و هاوخەمیــی خــۆی
لەگەڵیان دەردەبڕێ.

وتارەکەیــدا ،بــە وردی تیشــکی خســتە
ســەر بارودۆخــی گشــتیی کــورد لــە
ئێــران و لێکدانــەوەی حیزبــی دێموکرات
بــۆ پرســەکانی ناوچــە و نێوخــۆی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،کــه حیزبــی
گەیانــدە ئــەو بــاوەڕە کــە بــە هانــدان
و پشــتیوانیی خەڵکــی کوردســتان،
قۆناغێکی نوێی خەبات دەستپێبکات و
هێزی پێشمەرگەی حیزب بە شێوەیەکی
بەربــاو بــۆ پەیوەندییــە سیاســی و
ڕێکخســتنەکان لەگــەڵ خەڵــک و
لەقاودانــی سیاســەتەکانی ڕێژیــم
بچێتــە نێوخــۆی کوردســتان .مســتەفا
هیجری ،هەر لە ســەر ئەم تەوەرە هەموو
ئامانجەکانــی ڕاســانی دێموکراتــی بۆ
بەشدارانی کۆنفڕانس شی کردەوە.
پانێلــی دووهــەم ،لــە ســەر هاوکاریــی
پارڵمانتارانــی حیزبــە سیاســییەکان
بەڕێــوە چــوو و چەندیــن پارڵمانتــاری
حیزبــە سیاســییەکانی ئورووپــا لــەم
بــوارەدا تاوتوێــی چۆنیەتــی هــاوکاری
و هاوئاهەنگیــی زیاتــری ئەنــدام
پارڵمانەکانــی حیزبــە سیاســییەکانیان
کرد.پانێلــی ســیێهەم لە ســەر چۆنیەتی
بەڕێوەبردنــی کەمپەینــی تەبلیغاتــی و
هەڵبــژاردن بەڕێــوە چوو و چەند پســپۆڕ
و بەرپرسی حیزبەکان قسەیان تێدا کرد.
پانێلــی چوارەمیــش لــە ســەر ئابووریــی
و چۆنیەتیــی دۆزینــەوەی ڕێگایــەک
بــۆ جیهانێکــی ســاڵم و عاداڵنەتــر
تەرخــان کرابــوو .لــەم پانێلــەدا چەندیــن
بەرپرسی سیاسیی حیزبە سیاسییەکانی
هینــد ،گینــە ،ئێکــوادۆر ،ســوئێد و
ئاڵمــان قســەیان کرد.هەیئەتــی حیزبــی
دێموکــرات لــە نێوئاخنــی کارەکانــی
کۆنفڕانســدا چاوپێکەوتنیــان لەگــەڵ
ژمارەیەکــی زۆر لــە بەرپرس و شــاندی
حیزبــە بەشــدارەکانی کۆنفڕانس کرد و
بارودۆخی کوردستانی ڕۆژهەاڵتیان بۆ
شاندەکان شی کردەوە.

پرسەنامەی حیزبی دێموکرات سەبارەت بە کۆچی دوایی
شێخ سەید تەها کەماڵیزادە حوسێنی نەقشبەندی
هیواداریــن پــەروەردەگاری مەزن ڕۆحی
خوالێخۆشــبوو بــە بەهشــتی بەرین شــاد
بکا.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
سکرتاریا
١٩ی ڕەزبەری ١٣٩٥ی هەتاوی
١٠ی ئۆکتۆبری ٢٠١٦ی زایینی

پەیامی یەكیەتییەكانی ژنان ،الوان و خوێندكارانی
دێموكراتی كوردستانی ئێران بۆ پاڵپشتی لە
داخوازییەكانی خەڵكی ڕاپەڕیوی مەریوان
كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان!
چین و توێژە مافخوازەكان!
مێــژووی قوربانیدانــی نەتــەوەی
كــورد لــە پێنــاوی ســەرەتاییترین
مافەكانیــدا پێمــان دەڵــێ دڕندەیــی
دەســەاڵتە ســتەمكارەكانی زاڵ بــە
ســەر كوردســتاندا هەرگیــز نەیتوانیوە
ئیرادەی لەبڕاننەهاتوومان بۆ گەیشتن
بــەو مافانە كــز بكاتــەوە و ڕۆڵەكانی
ئەم گەلە سەرەڕای سەركوت و دۆخی
ســەپێنراوی ناهەمــوار بــە ســەریاندا،
بــەردەوام لــە گەشــە و پەرەپێدانــی
میتۆدەكانــی خەبــات و داهێنــان و
نوێگــەری لە هەڵســوكەوتی سیاســی
و كۆمەاڵیەتیــدا پێشــڕەوبوونی خۆیان
سەلماندووە.
مــاف و داخوازییــە دێموكراتیكەكانــی
ئێــوە لــە كوردســتانی داگیركــراوی
خۆرهەاڵتــدا ،دەیــان ســاڵە بــە هــۆی
دەســەاڵتی داگیركارانە و فاشیستیی
ویالیەتی فەقیه بە زەبروزەنگ و ئاگر
و ئاسن وەاڵم دەدرێتەوە.
ڕاســتییەكەی ئەوەیــە كــە ســەرەڕای
نوێگــەری و هێنانە ئارای بەردەوامی

چەمــك و وتــەزا زانســتی و مرۆییــە
مۆدێرنــەكان لــە فەرهەنگی سیاســی
و كۆمەاڵیەتیــی كوردســتاندا بــۆ
بەڕۆژكردنــی مێتۆدەكانــی داواكردنی
ماف ،الیەنی بەرامبەر هەرگیز ئامادە
نەبووە بچووكترین گۆڕانكاری بە سەر
عەقڵیەتی دۆڕاو و دواكەوتنخوازانەی
خۆیــدا بهێنێ و ئێســتاش مەســەلەی
داواكردنــی مــاف ،لــە كۆمــاری
ئیســامیدا وەكــوو هەڕەشــەیەكی
ئەمنیەتــی ســەیر دەكرێــت و هــەر
هەوڵێــك بۆ وەاڵمدانەوەی ،بە الدان لە
بنەماكانــی ڕێژیم دادەنرێت .هۆكاری
ئــەوەش ئــەو ڕاســتییەیە كــە بناغەی
ئــەو ڕێژیمە لە ســەر بنەمــای ئەركی
ئایینــی و ئیدئۆلۆژیــك دامــەزراوە،
نــەك دابینكردنــی مــاف و داخوازیــی
خەڵك.لــە ڕۆژانی ڕابــردوودا خەڵكی
مافخوازی مەریوان لە هەڵوێســتێكی
ئازایانــەدا بەرانبەر بە مەترســییەكانی
خراپیــی ڕێگاوبــان و هاتوچۆی پر لە
مەترسیی تانكەرەكانی سووتەمەنی كە
هەر لەم ڕۆژانەشدا بوو بە هۆی گیان
لەدەســتدانی چەنــد هاواڵتیــی كــورد،

ڕژانە سەر شەقامەكان و بە شێوەیەكی
دوور لــە توندوتیــژی ،داخوازییەكانــی
خۆیــان لــەو پێوەندییــەدا ئاراســتەی
بەرپرســانی پێوەندیــدار كــرد .بەاڵم بە
داخــەوە ڕێژیــم هــەر وەك چــاوەڕوان
دەكــرا لــە بەرانبــەر ئــەو داخوازییــە
ســەرەتاییەدا ،نەریتــی هەمیشــەیی
خــۆی واتــە ســەركوتی خەڵــك و
دەستبەسەركردنی ناڕازییانی گرتەبەر
و چەند كەس لە الوانی ئەو شــارە كە
لــەو پێوەندییــەدا دەستبەســەر كرابوون،
تەنیــا پاش دانانی بارمتەیەكی قورس
ئــازاد كــران .ئێمــە لــە یەكیەتییەكانی
ژنان ،الوان و خوێندكارانی دێموكراتی
كوردســتانی ئێرانــدا وێــڕای دەربڕینی
پاڵشــتیی خۆمــان لــە داواكارییــە
ڕەواكانی خەڵكی مەریوان ،سیاسەتی
ســەركوت و زەبروزەنگــی ڕێژیــم بــە
هەمــوو شــێوەیەك مەحكــووم دەكەیــن
و پێمــان وایــە داخوازیــی دابینكردنــی
ئەمنیەتــی ڕێگاوبــان ،داخوازییەكــی
زۆر لــەوە كەمتــرە كــە حكوومەتێكــی
ئــەم ســەردەمە بیهــەوێ بــەو هۆیــەوە
خەڵــك ڕاپێچــی زینــدان بــكات و
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کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی دێموکرات پشتیوانی لە
خەباتی جەماوەریی شارەکانی کوردستانی ئێران دەکات
کۆمەاڵنــی خۆڕاگــری کوردســتانی
ئێران!
ئازادیخوازانی ئێران!
ســەرکوت و زەبروزەنگــی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران وەک نەریتێکــی
هەمیشــەیی ئــەم ڕێژیمــە ،لــە ڕۆژی
هاتنەسەرکاریەوە تاوەکوو ئێستا بەردەوام
بــووە .هەموو ڕۆژ و هەموو کاتێک بە
بیانووی جۆراوجــۆر خەڵکی ئازادیخواز
و بێبــەش لــە هەمــوو مافەکانــی
ژیــان ،دەکەونــە بــەر ڕق و تووڕەیــی
دەســەاڵتدارانی کۆمــاری ئیســامی،
دەخرێنــە زیندانەکانــەوە ،بــە دەســڕێژی
گوللە شــەهید دەکرێن ،لەسێدارە دەدرێن
و بە مانا گشــتییەکەی ســووکایەتی و
بێڕێزییان پێ دەکرێت.
بێــکاری ،هــەژاری و بێدەرەتانــی،
گیــرۆدە بــوون بــە مــادە هۆشــبەرەکان،
کاولــکاری ،ســووتاندنی دارســتان و
تێکدانــی ژینگــە و کۆمەڵێک کێشــە
و ئاریشــەی کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری
و...هتــد ،ئەنجامی سیاســەتەکانی ئەم
ڕێژیمــە بــووە لــە کوردســتان ،ئامانجی
ســەرەکیی ڕێژیمیــش بەچۆکدا هێنانی
نەتــەوەی زوڵــم لێکــراوی کــوردە لــە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
لــە بەرانبــەر ئــەم سیاســەتەدا ،ڕۆحــی
بەرگــری و بەرخۆدانــی کۆمەاڵنــی
خەڵکــی کوردســتان نــەک ڕووی لــە
کەمــی نــەداوە ،بەڵکــوو ڕۆڵەکانی ئەم
گەلــە نەترســانە و بوێرانــە بەرنــگاری
سیاســەتی ســەرکوت و زەبروزەنگی ئەم
ڕێژیمە بوونەتەوە.
لــە درێــژەی ڕەوتــی بەرخــۆدان و
بەرەنگاربوونەوەی سیاســەتەکانی ڕێژیم
لە کوردســتان ،لە مــاوەی چەند ڕۆژی
ڕابــردوودا لــە شــاری مەریوانــی دوانــزە

ســوارە ،الوانــی بەهەســت و جەمــاوەری
ئازا و چاونەترسی شارەکە ،بە نیشانەی
ئێعتــراز بــە خــراپ بــوون و تێکدانــی
ڕێگاوبــان و ژینگــە و بوونــە قوربانیــی
ژمارەیــەک لــە خەڵکــی ناوچەکــە کە
بــوون بەژێــر تانکرە نەوت کێشــەکانەوە،
ڕژانــە سەرشــەقام و بێــزاری و دەنگــی
ناڕەزایەتیــی خۆیــان بــە نیســبەت ئــەم
دۆخــەوە هەڵبــڕی ،بــەاڵم بەرپرســانی
پێوەندیــداری کۆمــاری ئیســامی بــێ
ئەوەی کە بەرانبەر بە ئێعترازی مەدەنی
و هێمنانــەی خەڵکــی مەریوان وەاڵمدەر
بــن ،ژمارەیەک لــە الوانی شــارەکەیان
دەســتگیر و ڕەوانــەی زینــدان کــرد ،کە
تا ئێســتا هیچ هەواڵ و زانیارییەک لە
چارەنووسیان لە بەردەستدا نییە.
هــەر لــە پێوەنــدی لەگــەڵ کوژرانــی
کاســبکاران و کۆڵبــەران لــە الیەن هێزە
چەکدارەکانــی ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامیی ئێرانــەوە ،کۆمەڵێــک لــە
چاالکانــی مەدەنیــی شــاری بانــە لــە
هەڵوێســتێکدا داوایــان لــە خەڵــک و
جەماوەری شــارەکە کردووە کە بەرانبەر
بــە کوژرانــی کۆڵبــەران و ناڕەزایەتــی
دەربڕیــن لــەم بــارەوە ڕۆژی شــەممە،
١٧ی ڕەزبــەر ،مانگرتنێکــی گشــتیی
و هێمنانــە بەڕێــوە ببــەن .لــە بەشــێک
لــە ڕاگەیەندراوەکــەی چاالکانــی
مەدەنــیدا هاتــووە؛ "ئێمــە کۆمەڵێــک
لــە چاالکانــی مەدەنــی شــاری بانــە بە
دروســتکردنی کەمپەینی"هەموومــان
دەنگــی کۆڵبەرانــی ســەر ســنوورین"،
ڕۆژی شەممە وەک مانگرتنی گشتی
ڕادەگەیەنیــن و داوا لــە ئێــوە خەڵکــی
تێکۆشــەری شــاری بانــە دەکەیــن بــۆ
ئــەوەی چیتــر ڕۆڵەکانــی شــارەکەمان
نەبنــە قوربانــی ،بــا ڕۆژی شــەممە

ئیــرادەی خەباتکارانەمــان نیشــان بدەیــن
و دەنگــی کــپ کــراوی کۆڵبەرانــی
ســەر ســنوور بگەیەنینــە گوێــی هەموو
بەرپرســان و دەســەاڵتداران و نــا بڵێین بە
کــوژران و برینــدار کردنــی کۆڵبەرانــی
سەر سنوور".
ئەزموون دەری خستووە کە بێدەنگی لە
بەرانبــەر ئەم سیاســەتە دژی گەلیانەی
ڕێژیم ،ســەرکوت و زەبروزەنگی زیاتری
بەدواوە بووە ،هەر بۆیە بە ئەرکی سەرجەم
چیــن و توێژەکانــی دەزانین کە دەنگی
مافخوازانــەی خۆیان هەڵبڕن و لە پێناو
وەدی هاتنــی مافەکانیــان و هەروەهــا
سیاســەتەکانی
بەرەنگاربوونــەوەی
ڕێژیــم ،بەشــداریی چاالکانە لە خەباتی
جەماوەریی لەم چەشنە بکەن.
کۆمیســیۆنی تەشــکیالتی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
پشــتگیریی خــۆی بــۆ ئــەم شــێوازە لــە
خەبــات و ناڕەزایەتیانــە و هەروەهــا
هەڵوێستی بوێرانەی چاالکانی مەدەنی
و جەمــاوەری شــارەکان دەردەبــرێ و
داواکارە خەڵکــی ناوچەکانــی دیکــەی
کوردســتان بەرانبــەر بــە سیاســەتی
سەرکوت و تۆقاندنی ڕێژێمی کۆماری
ئیســامی بێدەنگ نەبن ،و پشتیوانیی
خۆیان بۆ خەباتی مەدەنی و هەڵوێستی
ئازایانــەی ڕۆڵەکانیــان بخەنــە ڕوو .لــە
هەمانکاتــدا داوا لــە خەڵکی ئازادیخواز
و چاونەترســی مەریــوان دەکەیــن
کــە شــێلگیرانە هەوڵــی ئازادکردنــی
گیراوەکانــی ڕۆژی پێنجشــەممەی
ڕابردوو بدەن.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
کۆمیسیۆنی تەشکیالت
١٧ی ڕەزبەری ١٣٩٥ی هەتاوی

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران نامەیەکی بۆ
ئەحمەد شەهید بەڕێ کرد
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
نامەیەکی ئاراستەی ئەحمەد شەهید،
نوێنــەری تایبەتــی کۆمیســیونی
مافــی مرۆڤــی ڕێکخــراوی نەتــەوە
یەکگرتــووەکان ســەبارەت بــە دۆخــی
مافی مرۆڤ لە ئێران کرد.
دەقی نامەکە:
بەڕێــز جەنابــی ئەحمــەد شــەهید،
نوێنــەری تایبەتــی کۆمیســیونی
مافــی مرۆڤــی ڕێکخــراوی نەتــەوە
یەکگرتووەکان بۆ چاوەدێری بە ســەر
مافی مرۆڤ لە ئێراندا
لەگەڵ ساڵو !
لــە ڕاپۆرتــی ئــەم دواییانــەی
بەڕێزتاندا بەرچاوتر لە پێشــوو ســەرنج
درابــووە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
و پێشــێلکارییەکانی کۆمــاری
ئیســامیی ئێران ،بۆیە لەو پێوەندییەدا
بــە پێویســتمان زانــی سپاســی کار
و تێکۆشــانی بەڕێزتــان بکەیــن
و ســەرکەوتن لــە کار و ئەرکــە
پێئەســپێردراوەکانتدا بــە ئــاوات
بخوازین.
لــە ڕاپۆرتەکــەدا داوا لــە کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران کرا بــوو کە خۆ لە
کوشــتنی خەڵکــی ســڤیل و تــۆپ و
خۆمپارەبارانی ناوچەکانی نیشــتەجێ
بوونــی هاوواڵتیــان ببوێــرێ ،کــە
جێگای خۆشحاڵییە.
لــەو بــارەوە پێویســتە وەک حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران بەڕێزتان
و هەمــوو الیــەک ئــاگادار بکەینــەوە
کــە پێشــمەرگەکانی حیزبــی ئێمــە

دەستپێشــخەری هیــچ ئاڵۆزییــەک
نەبوون ،بەڵکوو ئەوە ڕێژیمی کۆماری
ئیســامیی ئێرانە کە خەڵکی سڤیلی
ناوچەکان و ئازادیخوازانی کوردستان
و هێزی پێشــمەگە بــە تاوانی حوزوور
لــە نێــو خەڵکــی خۆیــدا دەکاتــە
ئامانــج ،ئــەوەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئەو
ڕاســتییە کە لە ئێرانی ژێردەســەاڵتی
کۆمــاری ئیســامیدا دەرەتانــی هیچ
جــۆرە تێکۆشــانێک لــە هیــچ جــۆرە
لــە شــێوەکانیدا نییــە .نــەک ئــەوە،
بەڵکــوو ڕێــگا بــە هیــچ ڕەخنەگــر و
مافخــواز و ئازادیخوازێــک نــادرێ
تاکــوو ڕاوبۆچوونــی خۆیــان دەرببــڕن
و کەمتریــن ڕەخنــە و داخــوازی ڕەوا،
لەگەڵ توندترین سزا بەرەوڕوو دەبێتەوە
و کــەش و هەوایەکــی بــە تــەواوی
ئەمنیــی و پۆلیســی بەســەر ژیانــی
خەڵکــدا زاڵ کــردووە و دەســت لــە
ئێعدامــی بێمحاکمــەی ئازادیخوازان
و کوشــتنی کاســبکاران و کوڵبــەران
ناپارێزی.
لــە وەزعێکــی وەهــادا خەڵکــی ئێــران
بەگشــتی و ڕۆڵەکانــی کــورد بــە
تایبەتــی کــە زۆرتریــن مافیــان
پێشــیل دەکــرێ و ســەرکوتی چەنــد
قاتیــان بەرکەوتــووە ،چاوەڕوانــن
کــە کۆمیســیونی مافــی مرۆڤــی
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان و
خودی ئەم ڕێکخراوە جیهانیە زیاتر لە
پێشــوو ڕێژیمی کۆماری ئیســامیی
ئێــران بخەنە ژێر گوشــار بۆ ئەوەی لە
کوشــتاری خەڵک و وێرانکردنی شار

و گوندەکانــی کوردســتان بپرینگێتەوە
و دەرەتانــی تێکۆشــانی ئــازاد بــۆ
حیــزب و الیەنــە سیاســی و NGO
کان دەســتەبەر بکا.هــەر ئــەوەی کــە
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران ڕێگا بە
بەڕێزتان و بە کەسایەتییەکانی وەک
بەڕێزتــان نــادا تا لە نزیکــەوە بینەری
مــاف پێشــێلکارییەکانی ئــەو ڕێژیمە
بــن و زیاتــر لە چوونە ســەری ڕێژەی
ئێعدامــەکان و دەستبەســەرکراوەکان
ئــاگادار بــن ،خــۆی بەڵگەیەکــە بــۆ
ڕاســتیی ئــەم مەســەالنەی بە کورتی
ئاماژەی پێکرا.
لــە کۆتاییــدا ڕادەگەیەنیــن؛ خەباتــی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
خەباتێکــی ڕەوایە بۆ لەبەرچاوگرتنی
مافــی مــرۆڤ ،دابیــن بوونــی
دێموکراســی لــە ئێــران و مافــی
نەتەوایەتــی کــورد و نەتەوەکانــی
دیکــەی ئێران و یەکســانی ژن و پیاو
لــە کۆمــەڵ و خێزاندا ،و بۆ عەداڵەت
و یەکسانی ،لە ڕەوتی ئەو خەباتەشدا
هەمیشــە پرەنســیپە پەســندکراوەکانی
مافــی مرۆڤــی لەبەرچــاو بــووە و
لەبەرچاو دەگرێ.
لەگەڵ داوای سەرکەوتنی زیاتر بۆ
بەڕێزتان
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
٢٠ی ئۆکتوبری ٢٠١٦ی زایین
 ٢٩ڕەزبەری ١٣٩٥ی هەتاوی

ئــەو شــێوە هەڵســوكەوتەی ڕێژیــم،
دروستیی ئەو بۆچوونەی بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازی كوردســتان دەسەلمێنێت
كــە كۆماری ئیســامی لە جەوهەری
خۆیــدا هەڵگری هیچ پۆتانســێلێك بۆ
ئاڵوگــۆڕی مەدەنیانــە و دێموكراتیــك
نیــە و تەنیــا بە نەمانی ئەو سیســتمە
داخــراوە كاولكەرەیــە كــە ڕێــگا بــۆ
دابینبوونــی داخــوازی و مافەكانــی

چیــن و توێــژە جۆراوجۆرەكانــی
كۆمەڵگا دەكرێتەوە.
سەركەوێ خەباتی مافخوازانەی چین
و توێژەكانی كۆمەڵگای كوردستان
ســاو بۆ خەڵكی چاوكراوەی مەریوان
و هەموو ناوچەكانی كوردستان
یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی
كوردستانی ئێران
یەكیەتیی الوانی دێموكراتی

كوردستانی ئێران
یەكیەتیی خوێندكارانی دێموكراتی
كوردستانی ئێران
١٨ی ڕەزبەری ١٣٩٥ی هەتاوی

درێژەی هەواڵەکان لە
الپەڕەی ٤
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مستەفا هیجری:

هەموومان بە خەباتی یەکگرتوو حکوومەتێکی دێموکرات کە
نوێنەرایەتی ڕاستەقینەی خەڵک بکات پێکبێنین
دەقی وتاری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات لەسەر بارودۆخی کوردستانی ڕۆژهەاڵت لە پاڕلمانی ئورووپا

ئیدئۆلــۆژی و تێڕوانینەکانــی بــۆ
جیهان ،هەڵســوکەوتی لەگــەڵ گەالنی
نێوخــۆی واڵت و لەگەڵ تاکی جیابیر،
هێژموونیخــوازی لــە دەرەوەی واڵت لــە
چوارچێــوەی هەناردەکردنــی شــۆڕش
و لــەو ڕاســتایەدا هەوڵدانــی چەندیــن
ســاڵەی بــۆ دەستڕاگەیشــتن بە چەکی
ئەتۆمــی ،و زۆر بەرنامــەی دیکــەی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران
لــە مــاوەی  ٣٧ســاڵ دەســەاڵتداریدا،
ســەلماندوویەتی ئــەوان وا بیــر دەکەنەوە
کــە هەمــوو مافــەکان لــە الی ئەوانن،
چوونکــە ئــەوان نوێنــەری حکوومەتــی
خــودان لەســەر زەوی و باقــی خەڵــک
ئەرکی سەرشانیانە گوێڕایەڵی ئەوان بن
و بەپێــی ڕێنوێنی و دەســتووراتی ئەوان
هەڵسووکەوت بکەن.
بەرهەمــی ئــەو شــێوە دەســەاڵتدارییە
هــەژاری ،بێمافــی ،نەبوونــی ئازادی،
پەرەگرتنــی ڕۆژبــەرۆژی نەخۆشــییە
کۆمەاڵیەتییــەکان بــۆ خەڵــک و،
گەندەڵیی بێســنوور و شــەڕی دەسەاڵت

بــە مەبەســتی تــااڵن کردنــی زیاتــری
داهاتــی واڵت لــە ئاســتی ســەرەوەی
دەســەاڵت لــە نێوخــۆی واڵت و،
پەرەگرتنــی ڕۆژبەڕۆژ زیاتری شــەڕی
فیرقەیــی ،تیــرۆر ،برســیەتی ،وێرانی و
نفــووزی ڕێژیــم بە تایبەت لــە ناوچەی
خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســتدایە .بۆیە دەڵێین
بــە بوونی ڕێژیمی کۆماری ئیســامی
لــە دەســەاڵتدا ،خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســت
ڕووی ئاشتی و سەقامگیری بە خۆیەوە
نابینێ.
دابینبوونــی مــاف بــۆ خەڵکــی ئێران لە
الیــەن ڕێژیمێک بــەو تایبەتمەندییانەی
کــە باســمان لێــوە کــرد چاوەڕوانییەکی
نەگونجــاوە ،بــە تایبــەت بــۆ ئێمــەی
کــورد کــە لــە ســەرەتاوە کۆمــاری
ئیســامی ،وەک نەیار ،دژی شــۆڕش،
بەکرێگیــراوی دوژمنانــی ئێــران و
تەنانەت وەکوو کافر سەیری کردووین و
حوکمی جیهادی بەسەردا سەپاندووین.
بۆیــە بــە تێڕوانینــی ئێمــە و ئەزموونــی
 ٣٧ســاڵ خەباتمان لەگەڵ ئەو ڕێژیمە،

ڕێوڕەسمی كۆتایی سەركەوتوانەی دەورەی
سەرەتایی ٢٢١ی پێشمەرگە لە سنوورەكانی
كوردستانی ڕۆژهەاڵت بەڕێوە چوو
پۆلێكــی دیكــە لــە الوانــی بەهەســت
و نیشــتمانپەروەری كوردســتان،
بــە ڕیزەكانــی هێــزی پێشــمەرگەی
كوردستانەوە پەیوەست بوون.
ڕۆژی هەینــی ٢٣ی ڕەزبــەری
١٣٩٥ی هەتــاوی ،ڕێوڕەســمی
كۆتایــی ســەركەوتوانەی دەورەی
٢٢١ی ســەرەتایی هێزی پێشــمەرگەی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران،
لــە ســنوورەكانی نێــوان ڕۆژهــەاڵت و
باشــووری كوردســتان بەڕێــوە چــوو.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە ســروودی
نەتەوەیــی "ئــەی ڕەقیــب" و ڕاگرتنــی
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێــز گرتــن
لــە گیانی پاکــی شــەهیدانی ڕێگای
ڕزگاریــی کورد و کوردســتان دەســتی
پێکرد.لــە ســەرەتای ئــەو ڕێوڕەســمەدا
ئومیــد مەندوومــی ،جێگری بەرپرســی
فێرگــەی كۆمیســیۆنی پــەروەردەی
حیزبــی دێموكرات وێــڕای بەخێرهێنانی
ئامادەبوان و پیرۆزبایی لە بەشداربووانی
دەورەكە ،باسێكی لەسەر قۆناغی نوێی
خەباتی حیزبی دێموكرات و ئەركەكانی
پێشمەرگە لەو قۆناغەدا پێشكەش كرد.
پاشــان تاهیــر مەحمــوودی ،ئەندامــی
كومیتــەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی
كوردســتانی ئێــران پەیامێكــی بــەم
بۆنەیەوە پێشكەش كرد.

لــە بەشــێكی دیكــەی ڕێوڕەســمەكەدا
شــۆڕش ئەڵاڵوەیســی ،یەكێــك لــە
مامۆســتایانی فێرگــەی ســەرەتایی
كۆمیســیۆنی پــەروەردە ،ڕاپۆرتێكــی لــە
ســەر چۆنیەتیــی بەڕێوەچوونــی دەورە
پێشكەش كرد.
پاشــان ســەید خالیــد ئەحمــەدی ،بــە
نوێنەرایەتیــی بەشــداربوانی دەورەكــە
پەیامێكی بەو بۆنەیەوە پێشكەش كرد.
لە درێژەی ڕێوڕەسمەكەدا بەپێی نەریتی
هەمیشــەیی ،ســێ بەشــداربووی دەورەی
ســەرەتایی كــە لــە وانەكانــدا زۆرتریــن
نومرەیــان بــە دەســت هێنابــوو خەاڵتیــان
وەرگــرت كە خەاڵتەكانیــان لە الیەن دارا
ناتق ،ئەندامی كومیتەی ناوەندیی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێرانەوە پێشكەش
كرا .هەروەها ســێ بەشــداربووی دیكەش
بە بۆنەی پاراستنی نەزم و دیسیپلین لە
مــاوەی بەڕێوەچوونــی دەورەكەدا خەاڵت
كــران كــە خەاڵتەكانیــان لە الیــەن ڕەحیم
ڕەشــیدی ،ئەندامی كومیتەی حیزب لە
ئەمریكاوە پێشكەش كرا.
لــە بەشــی كۆتایــی ڕێوڕەســمەكەدا
بەشــداربووانی دەورە بە وەرگرتنی كارتی
پێناســی پێشــمەرگایەتی ،بە فەرمی بە
ڕێزەكانــی هێــزی پێشــمەرگەی حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێران پەیوەســت
بوون.

بە دەســتهێنانی ماف و داخوازییەکان لە
دوو ڕێگاوە وەدی دێ:
یەکەم  :ڕووخان و نەمانی ئەو ڕێژیمە و
دامەزراندنی دەسەاڵتێکی دێموکراتیک
بە بەشداریی هەموو نەتەوەکانی ئێران.
دووهــەم :هەمــوو ئازادیخوازانــی ئێــران
بــە تایبــەت نەتەوە ماف پێشــێلکراوەکان
لــە بەرهەڵســتکارییەکی بەرفراوانــدا
هێــز و توانــای خۆیان بخەنە ســەریەک
و دەســەاڵتدارانی ئــەو ڕێژیمــە لــە
مەترســییەکی جیــددی بخــەن ،ئێمــە
دوو ئەزموونمــان لــە دامــاوی و بــە
چۆکداهاتنــی ڕێژیــم هەیــە کاتێــک
بــەرەوڕووی مەترســیی ڕووخانــی
حکوومەتەکــەی دەبێتــەوە ،ئــەو دوو
ئەزموونەش بریتین لە:
١ـ شەڕی ئێران وعێراق
دوای هەشت ساڵ شەڕی ئێران و عێراق
بــە دوای خەســارێکی گیانــی و ماڵیی
زۆر ،کاتێــک مەترســیی ڕووخانــی
ڕێژیمەکــەی هاتــە ئــاراوە ،خومەینــی

ئەنجوومەنــی
بڕیارنامــەی٥٩٨ی
نەتــەوە
ڕێکخــراوی
ئاسایشــی
یەکگرتووەکانی پەسند کرد و بە وتەی
خۆی پیاڵەی ژەهری خواردەوە.
٢ـ لــە پێوەنــدی لەگــەڵ پیتاندنــی
یورانیــوم (بــە مەبەســتی دەســت
ڕاگەیشتن بە چەکی ئەتۆمی)
کاتێــک گەمارۆکانــی ڕێکخــراوی
نەتــەوە یەکگرتــووەکان و دنیــا تــا ئــەو
ئاســتە کاریگــەری خۆیان لەســەر ئێران
نیشــاندا کــە وەلــی فەقیــە مەترســیی
ڕووخانــی ڕێژیمــی لــێ نیشــت ،ئامادە
بــوو مــل بــۆ مەرجەکانــی کۆمەڵگای
نێودەوڵەتی ڕابکێشێ و ڕێکەوتننامەی
ناسراو بە "برجام" ئیمزا بکا.
بێجگــە لــەو دوو ڕێگایــە ڕێــگای
ســێهەمێک بــۆ گەیشــتن بــە مافەکان
نییە ،ئەوانەش کە دڵیان بەوە خۆشە کە
لەڕێــگای خەباتی مەدەنی و شــکایەت
بردن بۆ ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووکان
سەبارەت بە ژێر پێ خستنی مافەکانی
مــرۆڤ لــە الیــەن ڕێژیمــەوە ،کۆماری
ئیســامی لــە سیاســەتەکانی خــۆی
پاشەکشــە دەکا ،چاوەڕوانییەکــی
بێئاکام و بێجێیە ،بێئاکامە چوونکە
ڕێژیــم هیــچ مەودایەکــی بۆ ئەو شــێوە
خەباتــە نەهێشــتووەتەوە ،بۆیــە ڕۆژ بــە
دوای ڕۆژ ئاســتی ئــەو پێشــێلکارییانە
بەرزتر دەبێتەوە و فەزای ئەمنییەتی توند
و تیژتــر دەبــێ ،بێجێیە لەبەر ئەوەی لە
بنەڕەتدا ڕێژیم باوەڕی بە مافی مرۆڤ
بــەو پێناســەی لــە دنیــای پێشــکەتوودا
ناســراوە و ئەنجوومەنــی ئاسایشــی
ڕێکخــراوی نەتەوە یەکگرتووەکان دانی
پێــدا نــاوە ،نییــە ،تا تــۆ داوای جێبەجێ
کردنــی لــێ بکەی.ئــەو لێکدانەوەیــە و
داخوازی خەڵکی کورد لە کوردســتانی
خۆرهــەاڵت لــە حیزبــی دێموکــرات بــۆ

درێژەی هەواڵەکانی الپەڕەی ٣
پێشوازیی خەڵک لە ڕاسان
خەڵکــی شــار و گونــد و ناوچــە
جیاوازەکانــی کوردســتان بەپیر ڕاســانی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانەوە
دێن .پاش ڕاگەیاندنی دەستپێکردنەوەی
قۆناغێکــی نــوێ لــە خەباتــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران کــە
بــە "ڕاســان" ناســراوە ،خەڵکــی شــارە
جیاوازەکانــی کوردســتان بەپیــر بڕیاری
کۆمیتــەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێرانــەوە دێــن و بەشــێوەی

دەســت پێکردنەوەی خەباتێکی جیددیتر،
ڕێبەرایەتــی حیزبــی هێنایــە ســەر ئــەو
باوەڕە کە پێویســتە حزووری پێشــمەرگە
لــە نێو خەڵکــدا پڕڕەنگتربێ ،بۆ ئەوەی
ئــەوان لــە دەڕبڕینــی ناڕەزایەتییان دژی
ڕێژیــم و بەشــدارییان لــە خەبــات شــان
بــە شــانی پێشــمەرگە ئامادە بــن و ،لەو
ڕاستایەدا پێشمەرگە ورەبەخشی خەباتی
شــار بێ ،بەم شێوەیە هەنگاو بە هەنگاو
شــار جلــەوی خەبات بە دەســتەوە بگرێ
و پێشــمەرگە و حیزب وەک ڕێکخەر و
پشــتیوانی خەباتــی شــار دەور بگێڕن ،و
بەم شــێوەیە خەباتی شاخ(پێشــمەرگە) و
شار لێک گرێ بدرێن.
لەالیەکــی دیکــەوە ئــەو پەیامــە بە دنیا
بگەیەنیــن کــە ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامی ئــەو دوورگــەی ئەمنــە نییــە
کــە بۆخــۆی بانگەشــەی بــۆ دەکا بــۆ
ئــەوەی کۆمپانیــا زەبەالحەکانــی دنیــا
بێــن لەوێدا ســەرمایەکانی خۆیان بخەنە
گــەڕ ،هەروەها ئەو بانگەشــەیەی ڕێژیم
پووچــەڵ بکەینەوە کە ســااڵنێکی زۆرە
ڕادەگەیەنن کە حیزبە ئۆپۆزیسیۆنەکانی
کــوردی ئێــران نەمــاون و خەڵــک هیچ
ڕێگایەکــی نییــە بێجگــە لــەوەی مــل
بــۆ زەبروزەنگــی ڕێژیــم ڕابکێشــێ و
پەیــڕەوی لە یاســا دواکەوتووانە و دژی
گەلییەکانــی بــکا و ،بــەم شــێوە تۆوی
بێهیوایــی لــە دڵــی خەلکــدا بچێنــێ.
درێژەی ئەم پڕۆســەیە هێز و هیوایەکی
نــوێ بــە ئازادیخــوازان و چاالکانــی
سیاســی ،بــە تایبەت چاالکانــی بواری
مافی نەتەوەکان دەبەخشــێ و هانیاندەدا
بۆ بەشــداری ڕاســتەوخۆتر لە خەبات ،و
بەم چەشنە ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەی خەباتی
دژی ڕێژیم بەهێزتر دەبێ.خەباتی نوێی
حیزبی دێموکرات بەم مەبەســتە دەستی
پێکردووەتــەوە و لەگــەڵ پشــتیوانیی

بەرینــی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کــورد
بەتایبــەت الوەکان بــەرەوڕوو بووەتەوە و،
نیگەرانــی و ترســی زۆری بــۆ ڕێژیــم
پێکهێناوە ،بۆیە کاربەدەستانی ڕێژیم لە
سپای پاسداران و سیاسییەکانیان لەسەر
ئەو مەسەلەیە لێدوانیان داوە و لە پارلمان،
لە نوێژی هەینی باســیان لەسەر کردووە
و ڕۆژنامــە و ڕاگەیاندنەکانی دیکەیان
بــە بەربــاوی لێکدانەوەیان بۆ کردووە و
لە سەرجەمی ئەو دژکردنەوەیاندا(وەک
چــاوەڕوان دەکــرا) ،دەســت پێکردنەوەی
ئــەو خەباتەیــان بەســتراوە بــە ئەمریــکا،
ئیســرائیل ،عەرەبســتانی ســعوودی
و ...لــە قەڵــەم داوە .هەرچەنــد بــێ
بنەمــا بوونــی ئــەو ئیتیهامانــە لــە
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیدا بــۆ
زۆربــەی خەڵــک ســەلمێنراوە ،بــەو
حاڵــەش هێندێــک لــە هاونیشــتمانانی
ئێرانــی لە ژێــر شــوێندانەریی ڕاگەیەنە
گشــتییەکانی ڕێژیــم نیگەرانــن لــە
ئاکامــی ئــەم خەباتــە ،بۆیە ئێمــە لێرەدا
بــۆ جارێکــی دیکــە ڕایدەگەیەنیــن کە
دەســت پــێ کردنەوەی ئــەم خەباتە تەنیا
لەســەر لێکدانــەوەی ڕێبەرایەتی حیزبی
دێموکرات و ویستی خەڵکی کوردستان
ڕوویــداوە و دەتوانــێ پشــتیوانێک بــێ
بــۆ خەباتی هەمــوو ئازادیخوازانی ئێران
دژی دیکتاتــۆری ،بۆیــە چاوەڕوانیمــان
ئەوەیــە لــە ڕەوتــی بەربەرەکانێــی هێزی
دێموکراســی و ئازادیخــوازی دژی
ڕێژیمی ســەرەڕۆی کۆماری ئیسالمی
بەتەنیامــان نەهێڵنــەوە و یارمەتیدەرمــان
بــن ،تا هەموومان بە خەباتی یەکگرتوو
بتوانین مافە پێشــێلکراوەکانمان بەدەست
بێنینەوە ،یان شوورەیی ئەو ڕێژیمە لەسەر
خەڵکــی ئێران البەریــن و حکوومەتێکی
دێموکرات کە نوێنەرایەتی ڕاستەقینەی
خەڵک بکات پێکبێنین.

پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات لە سەقز
هێرشی دۆژمنیان تێکشکاند

جۆراوجۆر شادمانی خۆیان بۆ ئەو بڕیارە،
و خەباتی نوێی حیزبە خۆشەویستەکەیان
دەردەبڕن.هاوواڵتییەکی شــاری سەقز بە
داکوتانــی وێنــەی دوکتــور ســەعید و
تراکتــی تایبــەت بــە ڕاســان و ناردنــی
فیلمــی چاالکییەکەی خۆی بۆ الیەنە
پەیوەندیدارەکانــی حیــزب ،هەســتی
بێگــەردی خۆی بــۆ بزووتنەوەی ڕەوای
گەلەکەی و ڕاسانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران دەربڕیوە.
پێشــمەرگەکانحیزبی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە کاتــی
گەشــتی سیاســی و تەشــکیالتیدا لە
ناوچــەی ســەقز کەوتنــە بــەر هێرشــی
هێــزە بەکرێگیراوەکانــی کۆمــاری
ئیسالمیی ئێران.
شــەوی هەینــی ٢٣ی ڕەزبــەری
١٣٩٥ی هەتــاوی ،لــە ناوچــەی
سەرشــیوی سەقز لە شوێنێک بەناوی
"کۆتــەڕەش" شــەڕ و تێکهەڵچــوون
لــە نێــوان پێشــمەرگەکانی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و هێزە
بەکرێگیراوەکانی کۆماری ئیسالمی
هاتە ئاراوە.
لــە مــاوەی کاتژمێرێــک شــەڕی
بەردەوامــدا ژمارەیــەک لــە هێزەکانی
ڕێژیــم کــوژران و بریندار بــوون کە لە
ژمــارەی دەقیقیــان هەواڵێــک لــە بەر

دەستدا نیە.
پــاش ئــەو زەبــرە لــە دوژمــن،
پێشــمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ســامەت
و ســەرکەوتوو درێژەیــان بــە
ڕاسپاردەکانی حیزبەکەیان لە ناوچە
دا.
لــەو پێوەندییــەدا ،ڕێژیــم ناوچــەی
ســنووریی سەرشــیوی ســەقزی بــە
هێزێکــی زور تەنیــوە ،بــە جۆرێــک
کــە تەنانــەت ڕێــگای هاتوچــۆی
گوندەکانــی پچڕانــدووە و ســەبارەت
بــە هاتوچــۆی خەڵکی ئەو ناوچەیە
هۆشداری داوە.
بــە وتــەی شــایەتحااڵن حــزووری
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکرات
لەو ناوچەیە ترس و خۆفی خستووەتە
نێو هێزەکانی ڕێژیمی ئێران.
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پێكدادانی بەرژەوەندییەكانی ئامریكا و ڕووسیە لە ڕوانگەی
ڕاگەیەنە ڕۆژئاواییەكانەوە
و :لە ئینگلئزیەوە ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد
لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا ،یەكێــك
لــە ڕۆژەڤــە ســەرەكییەكانی جێــی بــاس
و ڕووماڵــی ڕۆژنامــە بەناوبانگــە
ڕۆژئاواییــەكان ،هەڕەشــەكانی مۆســكۆ
بــۆ ســەر ئاســایش و كاریگەریــی
ڕۆژئاوا بەگشــتی و ئامریــكا بەتایبەتی
بــووە تــا شــوێنێك كــە باســی ئەگــەری
ســەرهەڵدانی شــەڕی جیهانیــی ســێهەم
یــان ڕووبەڕووبوونــەوەی ڕاســتەوخۆی
ســەربازیی ئامریــكا و ڕووســیە هاتووەتە
گــۆڕێ .لێــرەدا بــۆ بەرچاوڕوونیــی
خوێنەرانــی بەڕێــزی "كوردســتان" ،ســێ
وتارمان لە ســێ ڕۆژنامــەی بەناوبانگ
لــەو پەیوەندییــەدا وەرگێڕاوەتــەوە ســەر
زمانــی كــوردی .ئەوەی لە خوارەوە دێت،
هەر سێ دەقی وەرگێڕانەكانە.
"ماســتەرپالنی پووتیــن :ســەدەیەكی
ڕووسی"
دۆگالس شۆئێن
The Washington Times
١١ی ئۆكتۆبری ٢٠١٦
لە لیدی وتارەكەدا هاتووە" :ئەو (پووتین)
بەرنامــەی جێگرتنــی كارتێكەریــی
ئامریكای بە هێزی ڕووسیە هەیە".
لــە ســەرەتادا هاتــووە" :تەنیــا لــە ماوەی
حەوتــووی ڕابــردوودا ،ڕووســیەی
بەڕێــز پووتیــن دوو هەڕەشــەی ناوكیــی
كــردووە .هەڕەشــەی تەقەكــردن لــە جێتــە
ئامریكاییــەكان و جوواڵندنــی كەشــتیی
شــەڕ بــەرەو مەدیتەرانــە و هەروەهــا
خستنەڕووی لیستێك داواكاریی قەبەقەبە
لــە بــەردەم ســەرۆك ئۆبامــادا ".نووســەر
دواتــر ئامــاژە بــەوە دەكات كــە پووتیــن
لــە پشــت هێــرش و هەكە ســایبێرییەكانی
ئامریكادایــە .دەنووســێ" :وەاڵمی بەڕێز
ئۆبامــا و وەزیــر جان كێــری چیە؟ هیچ.
جارێكــی دیكــەش ،ئــەم بەڕێوەبەرایەتییە
خۆیــان لــە هێرشــەكانی بەڕێــز پووتیــن
دەدزنــەوە .بــەاڵم بەڕێــز پووتیــن هــەر لــە
خــۆڕا كار نــاكات .ئەو مەســتەرپالنێكی
هەیــە تــا دیســان ڕووســیە بكاتــەوە
زلهێزێكی مەزن .ماستەرپالنەكەی بەڕێز
پووتین ،ناتۆ دەشــكێنێ ،لــە كاریگەریی
ئامریــكا كەم دەكاتەوە و جێی ئامریكا بە
هێزی ڕووســیه لە سەرانسەری جیهان پڕ
دەكاتەوە .ماســتەرپالنەكەی لە كاركردنی
لەســەر ســووریە تــا ئۆكرایــن ،ئێــران و
كوریــای باكــوور دەبینین ،بــە جۆرێك كە
هێــز و كارتێكەریــی ئامریكا لــە كاتێكدا
لــە كەمــی دەدات كە هێزی بەڕێز پووتین
ڕۆژبەڕۆژ زیاتر دەبێ".
نووسەردواتر باسی ئەوە دەكات كە ڕووسیە
دەیهەوێ نەزمی هەموو جیهان تێك بدات
و دەنووســێ" :كاتێك بەڕێز پووتین یەكەم
جار دەستدرێژی كردە سەر ئۆكراین ،تەنیا
وەاڵمــی بەڕێز ئۆباما هۆشــداریدان بوو

بەوەی كە ئەو لە بارێكی خراپی مێژوودا
هەنگاو دەنێ ".دواتر باســی دەستێوەردانە
بەرباڵوەكانــی ڕووســیە لــە كاروبــاری
دراوســێ بچووكەكانــی ،پشــتگیری
ڕووســیە لــە ڕاســت و چەپــی توندڕەوی
واڵتە ئورووپاییەكان و دەســتێوەردانەكانی
لــە واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت
بەتایبــەت یارمەتیدانــی ئێــران بــۆ بوونی
بــە زلهێزێكی ناوچەیی و پاڵپشــتیكردنی
ڕووسیە لە كوریای باكوور دەكات.
لــە كۆتاییــدا وێــڕای ئامــاژە بــەوە كــە
بەڕێوەبەرایەتیــی هەنووكــەی ئامریــكا
لــە سیاســەتەكانی هەمبــەر ڕووســیە
شكستی خواردووە و ئەركی لەپێشگرتنی
سیاســەتێكی گونجاو لەو بارەوە دەكەوێتە
ئەســتۆی بەڕێوەبەرایەتیــی داهاتــووی
كۆشــكی ســپی ،هاتــووە" :ئامریــكا
ڕووبــەڕووی داهاتوویەكــی مەترســیدار
بووەتەوە ،وەك چۆن هاوپەیمانەكانیشی لە
سەرانســەری جیهــان ڕووبــەڕووی هەمان
كێشــەن .بەڕێز پووتیــن خەریكە دەیباتەوە
و ئێمــەش خەریكیــن دەیدۆڕێنیــن .تەنیــا
بــاوەڕی بەهێــز ،بە هێــزی ئامریكایە كە
دەتوانێ نووسخەیەكی جیاواز بنووسێ".

"پووتیــن ،ســووریە و بۆچــی پووتیــن
شەڕی شێتانە وەڕێ دەخات".
جاشوا یافا
The Newyorker
١٤ی ئۆكتۆبری ٢٠١٦
نووسەر لە ســەرەتادا باسی پڕوپاگەندەی
ئــەم ڕۆژانــەی تەلەفزیۆنەكانی ڕووســیە
دەكات و دەڵــێ لــە ســاڵی ٢٠١٤ی پــاش
دەســتدرێژیی ڕووســیە بۆ ســەر ئۆكراین،
هێزنوانــدن و هەڕەشــەكانی ئــەو واڵتــە
زیادیــان كــردووە و دەنووســێ" :شــەڕ لــە
ســووریە ،هــاوكات وا مەزنــدە كــرا كــە
چانسێك دەدا بە ڕووسیە تا وێنەی خۆی
چاكتــر بكاتەوە و پەیوەندییەكانی لەگەڵ
ویالیەتــە یەكگرتووەكان ســەرلەنوێ ڕێك
بخاتــەوە ".دواتــر باســی ئــەو هەواڵنــەی
پووتین دەكات كە ویستوویەتی لە شەڕی
دژ بە داعش بۆ هاتنەوە نێو گۆڕەپانەكە
كەڵك وەربگرێ و بە وردی دەچێتە ســەر
باســی دانیشــتنەكان و ڕێككەوتنەكانــی
مۆســكۆ – واشــینگتۆن لــە دوو ســاڵی
ڕابردوودا.
دواتــر دڵــێ پووتیــن لیســتێكی درێــژی
داخوازییەكانــی داوەتــە ئۆبامــا ،لەوانــە
"كەمكردنــەوەی ئامادەبوونــی ســەربازیی
ئامریــكا لە دەوڵەتەكانــی ئەندامی ناتۆ،
البردنی ئــەو گەمارۆیانەی لە پەیوەندی
لەگەڵ ئۆكراین خراونەتە سەریان و دانی
قەرەبــووی لەدەســتدانی داهاتەکانیــان بە
هــۆی گەمــارۆكان" .دواتــر باســی ئــەوە
دەكات ڕووســیە ئــەو چەكانــەی توانایــی
هەڵگرتنــی كاڵوەی ناوكییــان هەیــە،
بــەرەو مەدیتەرانــە جوواڵنــدووە و داوای
لــە هەمــوو ڕووســەكانی سەرانســەری

خامنەیی و
سیاسەتی دووفاقی
دیاكۆ ڕۆژهەاڵتی
دوای ئــەو گەمــارۆ ئابوورییــەی بە
هــۆی هەڕوگیڤەكانــی خامنەیــی و
ئەحمەدی نژادەوە كەوتە مل گەالنی
ئێــران و ئابووریــی ئــەم واڵتەی هەتا
نابووتــی بــرد ،قەیرانێكــی زۆر لــە
ژیانــی خەڵكــدا ســەری هەڵــدا .بەرە
بەرە ســەرانی ئێران لە زلكاوی دەیان
شــەڕ و بــێ پووڵی ڕۆچــوون .هاتنە
ســەر ئــەو بــاوەڕەی ،هەڕوگیــڤ و
چاوســووركردنەوەكانیان هەمــووی
بێبنەمــا بــوون و بــێ خوێندنــەوەی
ورد بینانــە دەســتیان دابــووە كارێكی
ئەوەنــدە گرینــگ كــە خەریــك بــوو

ســەر و ماڵیــان تێدابــەرێ .ئــەوە بوو
ســەرەنجام خامنەیــی هاتــە ســەر ئەو
باوەڕەی هەڵەیەكــی گەورەی كردووە
و بــۆ ئــەو قەتــارە پێشــەنگییەكی
باشــی نەبــووە و ئــەوە خەریكــە لــە
قــوڕ هەڵدەچەقــێ .باری شــەنەكەی
گــۆڕی و لــە هەڵبژاردنــی خولــی
هەشتەمدا هەلێكی ڕەخساند هەتا بە
هەر شێوەیەك بێ ڕۆحانی بێنێتە سەر
كار و بە هۆی ئەوەوە سیاســەتەكانی
نەرمتــر نیشــان بــدا و لەگــەڵ هێــزە
گەورەكانی جیهاندا بكەونە وتووێژ و
دەســت لە هەروگیڤ و خۆ ماساندن
هەڵگــرن و بێنــە ســەر میــزی وتووێژ
و ســەر بۆ داخوازییەكانــی زلهێزەكان
داخــەن و دەســت لــە ســەربزێوی

جیهــان كردووە بە هۆی بوونی مەترســی
لەسەریان ،بگەڕێنەوە واڵتەكەیان.
دەنووســێ ستووننوســێكی گۆڤارێــك بــە
نــاوی " "The New Timesلــە
مۆســكۆ پێــی وتــم" :رووســیە پێدەنێتــە
شــەڕێكی ســاردەوە بەبــێ هەبوونــی ئــەو
ســەرچاوانەی كــە یەكیەتیــی ســۆڤیەت
هەیبــوون ،بــەاڵم ڕووســیە چــی هەیــە؟
چەكــی ناوكــی هەیــە .هــەر بۆیــە دەبێ
بــەردەوام ئامریــكا و ڕوژئــاوا بە گشــتی
بەقەناعەت بگەیەنێت كە ئەمەیان كەمێك
شــێتانەیە ".دەڵــێ پووتیــن دەزانێ ئۆباما
لــەو قەناعەتەدایە كە لەم چەند مانگەی
كۆتایی ســەركۆمارییەكەیدا ،باشــتر وایە
خــۆی لــە قــەرەی ڕووســیە نــەدا و بۆیە
"ئەوەش سێ مانگ دەداتە پووتین تا كار
بــۆ لیســتە خــوازراوە جیۆپۆلتیكییەكەی
بــكات ،هەوڵ بــۆ جێبەجێكردنی چەندین
كاری كراوە بدات كە زاڵبوون بەســەریاندا
بــۆ ســەركۆماری داهاتــووی ئامریــكا
دژوار بێت".
دواتر دەڵێ پووتین دەزانێ پرسی سووریە
دواجار بە وتووێژ چارەسەر دەبێ و باشتر
وایــە تــا كات هەیە پێگەی بەرەی خۆیان
پتەوتر بكەن .دواتر بە وردی و تێروتەسەلی
دەچێتــە ســەر باســی دەســتێوەردانەكانی
ڕووســیە لە هەڵبژاردنەكانــی ئامریكا بۆ
چاندنــی تۆوی دووبەرەكی و ســازكردنی
گومان لەســەر پرۆســەی هەڵبــژاردن لەو
واڵتەدا.

"سیاسەتی ڕووسیەی واشینگتۆن شكستی
خواردووە"
تۆماس گراهام و ماتیۆ ڕۆژانسكی
Foreign Policy
١٣ی ئۆكتۆبری ٢٠١٦
لە سەرەتادا هاتووە" :مۆسكۆ لە كاتێكدا بە
ڕوونی تووشی خەساری وەپەراوێزكەوتنی
دیپلۆماتیــك و ئابووری بووە کە ئاكامی
ئــەو گەمــارۆ نێونەتەوەییانەیــە کــە بــە
ڕێبەریــی ئامریــكا خرایــە ســەری ،لــە
پێكهێنانــی چەندیــن ملمالنێــی گــەورە
بــۆ ســەر بەرژەوەندییەكانــی ئامریــكا
سەركەوتوو بووە ،بە تایبەتی لە ئۆكراین،
ســووریا و لــە گۆڕەپانی ســایبێریدا .هەر
بۆیــە هێنانەئــارای لێڕوانینێكــی نــوێ
لــە هەمبــەر ڕووســیە دەبێ ببێتــە یەكێك
لــە پرســە ســەرەكییەكانی ســەركۆماری
داهاتوو لە پاش ٢٠ی ژانویەی ٢٠١٧دا،
جا ســەركۆمارەكە هیــاری كلینتۆن بێت
یــا دۆناڵــد ترامــپ .بــەاڵم هیچكامیــان
نەیانتوانیــوە لێڕوانینێــك بخەنــەڕوو كــە
بەســەر لێڕوانینــی شكســتخواردووی
ڕابــردوودا بــاز بدات ،بــەوەی كە كلینتۆن
لــە ســەرۆكی ڕووســیە ،والدیمیــر پووتین
وێنەیەكــی كارتۆنیــی كەســێكی زۆر
خــراپ دەخاتــە ڕوو و ترامپیش مۆســكۆ
وەكــوو هاوپەیمانێــك كە چاوەڕێیە ،ســەیر
دەكات".
هەڵگرن .ئــەوە بوو پاش ماراتۆنێكی
زۆری وتووێــژ كــردن پێمــل بــوون و
ســەریان بــۆ داخوازییەكانــی ئــەوان
داخســت و دەســتیان لــە لەچــەری
هەڵگرت و درگا داخراوەكانی دنیایان
بە ڕوودا كرایەوە.
ئــەم نزیــك بوونــەوەی ئێــران لەگەڵ
زلهێــزەكان بە تایبەتــی ئەمریكا ،ئەو
پرســیارەی لــە الی گەلێــك كــەس
دروست كردبوو كە؛ ئەدی چۆنە ئێمە
خۆمــان بــە زلهێزێكی گــەورەی دنیا
دەزانیــن و هێزمان لە خودا و مێهدی
وەردەگــرت ،چۆنــە ئــاوا بــە ئاســانی
دەستمان لە چاالکییە ئەتۆمییەكانی
خۆمان هەڵگرت و لە ژێر گوشــاری
شــەیتانی گــەورەدا چۆكمــان دادا و
مل كەچ بووین؟
لێرەدابــوو خامنەیــی لــە دوای
ڕێكەوتنەكــە بۆ ڕاگرتنی هەر دووال
جارێك لە ناڵ دەدا و جارێك لە بزمار
دەكوتــێ و سیاســەتێكی دووفاقــی
گرتۆتەبەر.
ڕۆژێك بە شاخ و باڵی ڕێكەوتنەكەدا

نووســەرانی وتارەكــە دواتــر  ٧خــاڵ
دەخەنــەڕوو كــە پێیــان وایە ســەركۆماری
داهاتــووی ئەمریــكا پێویســتە ڕەچاویــان
بكات.
 )١تێگەیشــتن لەوەی كە ئەوەی ڕووسیە
ئەمــڕۆ دەیــكات ،ویســتی تەنیــا پووتین
نیــە ،بەڵكــوو گرێــدراوی بەرژەوەندیــی
جیۆپۆلتیكی ڕووسیەیە و گەر كەسێكی
دیكــەش لە جێی پووتین لەســەركار بێت،
هەمــان كێشــە و ناكۆكییانــەی ئێســتا
دێنە ئاراوە .دەنووســن "بــۆ نموونە ئەگەر
ئامریكا ناچار بێت بە هەڵبژاردن لە نێوان
هاوكاریــی ئەمنیەتی (لەگەڵ ڕووســیە)
بــۆ بەرنامــەی پەرەپێنەدانــی ناوكــی و
پشــتیوانی كــردن لــە گۆڕانی سیاســیی
مەیلــەو ڕۆژئــاوا لــە واڵتانــی دراوســێی
ڕووســیە ،ئــەوا ڕەنگــە پاشەكشــەی
تاكتیكــی لــەوەی دووەمیــان لــە پێنــاو
بەدەســتهێانی ســەركەوتنی بەریــن لــە
كۆنتڕۆڵی چەكوچۆڵدا پێویست بێ.
" )٢پێشــگرتن بــە بوونــی ئۆكرایــن بــە
شەڕێكی سەهۆڵبەستوو" .نووسەران پێیان
وایە ئەوە هێرشی ڕووسیە بۆ ئۆكراین بووە
كە پەیوەندییەكانی ئامریكا و ڕووســیەی
بــەم ڕۆژە گەیانــدووە .پێیان وایە ئامریكا
دەبێ لە پێناو البردنی گەمارۆكانی سەر
ڕووســیە هــەوڵ بــدات تا هانی بــدەن هێز
و چەكــە قورســەكانی لــە ڕۆژهەاڵتــی
ئۆكراین بكشێنێتەوە.
" )٣وتووێــژی ڕاســتگۆیانە لــە بــارەی
ئورووپــا"؛ دەنووســن" :بــاش بێــت یــان
خــراپ ،مۆســكۆ هێــزی پیویســتی بــۆ
شكڵپێدانی بیاڤی ئەمنییەتی بۆ ئورووپا
هەیــە ".لێــرەدا نووســەران پێیــان وایــە
سەركۆماری داهاتووی ئامریكا پێویستە
بیر لە بەهێزكردنی توانایی بەرگریی ناتۆ
بكاتــەوە ،چوونكــە واڵتــە ئورووپاییــەكان
بــە هــۆی دراوســێیەتی ڕووســیەوە ،بــە
دوای هاوپەیمانێكــی ئەوپەڕقاڕڕەیــی
متمانەپێكــراو و بەهێزی وەك ئامریكاوەن،

بۆیــە "ڕێبەریی ئامریــكا لەم گۆڕەپانەدا
چارەنووسســازە" ،بــەاڵم لەمــەڕ ڕووســیە
"بەهێزكردنــی ئــەو فۆرۆمانەی ڕووســیە
و ئامریــكا تێیانــدا بەشــدارن وەك
دامــەزراوەی ئاســایش و هاریكاریــی
ئورووپا ( )OSCEو شوورای ناتۆ –
ڕووسیه ،جا با بۆ چارەسەریی كێشەكان و
تەنانــەت بەڕێوەبەریی خاڵە ناكۆكەكانیش
بێ توانا بن ،دیسان هەنگاوێكی پێویستە
بۆ پێشگرتن لە هەاڵیسانی شەڕ".
" )٤هەوڵــدان لــە پێنــاو هەرچــی زیاتــر
كونترۆڵــی چەكوچــۆڵ" كــە مەبەســت
چەكوچۆڵــی كۆمەڵكــوژ و بەتایبــەت
ناوكییە.
" )٥كاركــردن لەگــەڵ ڕووســیە لــە
ئاســیادا" .دەنووســن" :پێشگرتن بە چین،
ئەركێكی نەلــواوە لە جیهانی هەنووكەدا.
لــە جیاتــی ئــەوە ،ســەركۆماری داهاتوو
دەبــێ وەدووی هاوپەیمانیــی نەرمیهەڵگر
لەگــەڵ زلهێزەكانــی دیكــەدا بێــت بــۆ
كاناڵیزەكردنی وزەكانی چین بە شــێوەیەك
كــە بەرژەوەندییــە هــەرە ســەرەكییەكانی
ئامریــكا نەخاتە مەترســییەوە ،یان باشــتر
لــەوە ،هاوتەریبی قازانجی ئامریكا بێت.
ڕووســیە دەتوانــێ یەكێــك لــەو هاوكارانە
بێــت ،دیــارە ئەگــەر ئامریــكا بتوانــێ
خــۆی لە هاندانی ڕووســیە بــۆ هەبوونی
پێگەیەكــی دووفاقیانــەی ســتراتیژیك و
بازرگانــی لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ چیــن،
البدات ".لە كۆتایی ئەم بەشــەدا هاتووە:
"بەفەرمــی ناســینی پەرەگرتنی چین لە
ناوچەكــەدا ،ملمالنێی درێژخایەنی زیاتر
ڕووبــەڕووی بەرژەوەندییەكانــی ئامریــكا
دەكاتەوە تا ئەوەی ڕووسیە لە ناوچەكەدا
ئامــادە بێت .واشــینگتۆن نابــێ بە دژی
كردەوەكانــی ڕووســەكان لــە ناوچەكە كار
بــكات و هانــی زلهێــزە ناوچەییەكانــی
دیكەی ئاسیای نێوەڕاست بدات".
" )٦بە فەرمی ناسینی ئەوە كە كێشەی
ســووریە ،زیاتــر لــە خــودی ســووریەیە".

هەڵدەڵێ و ڕۆژێك باسی بێباوەڕیی
خــۆی بــە ئەمریــكا دەكاتــە ســەر
دێڕی قســەكانی و هەر جارە و دەیان
ڕۆژنامــە بــۆی لــە بانــگ و ســەاڵ
دەدەن و بــە قســەكانیدا هەڵدەڵێــن.
بــە حەكیمانــە و زانایانــەی لــە قەڵەم
دەدەن ،بێ ئەوەی سەرنجی دووفاقی
بوونــی قســەكانی بــدەن .وەك دەڵــێ:
"ئــەوان نۆكــەری ئاغــان نە شــەلەم".
بەاڵم ئەوەی ڕاســت بێ قسەی داڵی
خامنەیی زۆر ڕوونە و ئەوەیە كە زۆر
بە گەرمی الیەنگری ڕێكەوتنەكەیە
و ئەوە بە باشــترین هەڵبــژرادە دزانێ
و باش لەوە ئاگادارە ئەگەر هەروا لە
ســەر قسەكانی سەرەتای خۆی سوور
بوایەت ئێستا دەسەاڵتەكەی داری بە
سەر بەردییەوە نەمابوو.
باشــترین بەڵگــەش ئەوەیە خامنەیی
لــەم دوایانــەدا ،ئــاوی گوێــی
ئەحمــەدی نــژادی داداوە ،كــە بــۆ
هەڵبژاردنی داهاتوو خۆی نەپاڵێوێ.
ئــەوە باش دەزانێ بە ســەركەوتنەوەی
ئەحمــەدی نــژاد دەبــێ بچێتــەوە

ســەرخەتەكەیجارانی و ،پێوانیــش بەو
گەزومەنــە هــەم بۆ خــۆی و هەم بۆ
دەســەاڵتەكەی سەرئێشە ساز دەبێ و
ئەو كارە تووشی قەیرانێكی گەورەی
دەكات .هــەر بۆیــە بــە ئەحمــەدی
نــژادی گوتــوە خــۆی لــەو كارە
بكێشــێتەوە و كێشــەی بــۆ نەنێتــەوە.
چوونكــە زۆرن ئــەو كەســانەی لــەو
ڕێكەوتنــە زەرەرمەنــدن و دەســتیان
لــە دەســەاڵت و ســامان بــەر بــووە و
خراونەتــە الوە و بە هاتنی ئەحمەدی
نــژاد ،ئەوانــە لێــی دەهــااڵن و دوو
بەرەكییەكە گەورە دەبووەوە .هەر بۆیە
خامنەیی بــە الدانی ئەحمەدی نژاد
هەم ئەو الیەنە ســەركوت دەكا و هەم
بــە ئاواتی خۆی كــە نزیك بوونەوەیە
لــە ئەمریــكا و زلهێــزەكان دەگات و
قەیرانــەكان لەســەر دەســەاڵتەكەی
هەڵدەگرێ.
دیــارە ڕۆحانــی دەیــان وادەی
بــە گەالنــی ئێــران داوە و هیچــی
نەهاتۆتــەدێ .ئــەوەی ئــەو باســی
دەكرد هەر بۆ بانگەشــەی هەڵبژاردن

نووســەرەكان دەڵێــن ئامادەبوونی ڕووســیە
لــە ســووریە بــە جۆرێــك پەیوەنــدی بــە
كێشــەی ئۆكراینــەوە هەیــە و "تەنیــا بــە
بەڕاست زانینی ئەو پەیوەندییەی لە نێوان
چەندین چالێشی جۆراوجۆری ناوچەكەوە
هەیــە و لــە الیــەن ڕووســیەوە هێنراونەتــە
ئاراوە ،ســەركۆماری داهاتــووی ئامریكا
دەتوانــێ هاوســەنگییەكی خــوازراو بــۆ
بەرژەوەندییەكانی ئامریكا بێنێتە كایەوە".
" )٧نیشــاندانی بەڵێنــی ئامریــكا".
دەنووســن" :بــە هەڵســەنگاندنی نرخــی
هاوكاری و ڕكەبەرایەتی لەگەڵ ڕووسیە
لــەو بوارانەیــدا كــە زۆرتریــن گرینگییان
بــۆ ئامریــكا هەیــە ،بەڕێوەبەرایەتیــی
ســەركۆماری داهاتوو باشــترین چانســی
بــۆ مامەڵەكــردن لەگــەڵ كرێملیــن
لەبەردەستدایە".
نووســەر لــە كۆتاییــدا ئامــاژە بــە
بەرنامەیەكــی ســەرەكیترین تەلەفزیۆنــی
ڕووســیە دەكات كــە تێیــدا وەك میــوان
بانگهێشــت كــراوە و دەیگێڕێتــەوە كە؛ لە
بەشــێكیدا ڕوو لــە میوانەكانــی دیكــەی
بەرنامەكــە پرســیویەتی" :لێڕوانینــی
ســتراتیژیكی ڕووســیە بــۆ خــۆی و
جیهــان چیــە؟" ،یەكێك لــە میوانەكان كە
پارلەمانتــاری ئــەو واڵتەیــە ،بــە دەنگی
بــەرز وتوویەتــی" :بــۆ یۆگوســاڤیا ،بــۆ
لیبیا ،بۆ سووریا ،بۆ هەموو ئەو شتانەی
ئێوە لە بیست ساڵی ڕابردوودا ئەنجامتان
داوە ".نووســەر دەڵێ قســەكەی ڕاســتە و
"سیاســەتی دەرەوەی پووتیــن بــە زۆری
پەیوەندی بــە تۆڵەكردنەوەیە لە ئازاردانی
هەڵەی ئەو واڵتە لە دەیەكانی ڕابردوودا،
ســووكایەتییەك كــە لەگــەڵ نەوەیــەك
لەدایــك بــووە .ئەمە ڕەنگــە بڕیارێك بێت
بۆ٢٠ی ژانویەی ســاڵی داهاتوو (ئاماژە
بە هاتنەســەر كاری ســەركۆماری تازەی
ئامریــكا) .بــەاڵم پووتیــن هەوڵــی خۆی
دەدات".

بــوون و هیچــی دیكــە .كلیلەكــەی
بەتــەواوی ژەنگــی هێنــا و هێــچ
درگایەكــی بــەڕووی خەڵــكدا پــێ
نەكرایــەوە .ئــەوەی دەیگــوت ئێمــە
ئامانجمــان پڕكردنــی ســەر ســفرەی
خەڵكــە ،هــەر ئــاوڕی لــێ نــەداوە و
لــەو مــاوەدا كــە دەوڵەتەكــەی ئــەو
هاتۆتــە ســەر كار ،هــەر لــە ســفرەی
خەڵكــی هەڵگرتــووە و لــە گیرفانــی
دەســەاڵتی ئاخنیوە .لە بــەر نەبوونی
هەلــی كار ،بێكاری پەرەی ســەندووە
و تەنانــەت زۆربــەی بێماڵــەكان بــۆ
كرێماڵەكانیان داماون.
ئــەم كارەی خامنەیــی نیشــانی
دەدا كــە ئەو كابرایە چەند الیەنگری
ئــەو ڕێكەوتنەیــە و ،ئــەوی جار جارە
دەیڵێ ،هەر بۆ دەمكوت كردنی پرتە
و بۆڵەكانــی نێوخۆیــە و پێوەنــدی بە
سیاســەتی دەرەوەی ئێرانــەوە نیــە .بە
دڵنیاییەوە خامنەیی هەتا سەر ئێسك
لەگــەڵ ڕێكەوتنەكەیــە و دەزانێ بێ
ئــەو ڕێكەوتنە چ سەرئێشــەیەكی بۆ
سازدەبوو.
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ڕانت لە ئێرانی ئیسالمیدا!
شەماڵ تەرغیبی
یەکێــک لــەو چەمکانــەی کــە
لــەالی ئابووریناســان بــەردەوام
بــۆ پێناســەی دۆخــی ئابووریــی
ئێــران کەڵکــی لێوەردەگیــرێ
بریتییــە لە حکوومەتــە ڕانتێرەکان
)Rentier؛
(state
حکوومەتــی ڕانتێــر چییــە و چۆن
شــوێندانەریی نەرێنــی لەســەر
کۆمەڵگا دادەنێت؟ چەند جۆر ڕانت
بوونی هەیە و ئێرانی ژێر دەسەاڵتی
کۆماری ئیســامی بەدەســت کام
یــەک لــەو ڕانتانــەوە دەناڵێنــێ؟
ڕانــت :ڕانت بریتییــە لە داهاتێک
کە بە بێ خۆماندووکردن وەدەســت
دێت و لە بەرانبەر چەمکگەلێکی
وەک قازانــج و مووچــە بــەکار
دەبرێــت ،بەاڵم باری نەرێنییەکەی
ئــەو کاتــە زیاتــر دەردەکەوێــت و
لــە زانســتی ئابووریــدا کەڵکــی
لێوەردەگیــرێ کــە تێکــەڵ بــە
سیســتمی سیاســی دەبێت و دەبێتە
ڕانتی دەوڵەتی.
دەوڵەتــی ڕانتێــر :بــەو دەوڵەتانــە
دەوترێــت کــە لــە ڕێگــەی هێــزی
سیاسی و سەربازییانەوە تەکووزی
لەســەر ماددەیەکی خــاو (بۆ وێنە
نــەوت) بــۆ فرۆشــتن دەکــەن و
گرینگــی بــە ڕەوشــی ئابووریــی
نێوخۆیــی نــادەن کــە هەڵگــری
تایبەتمەندیــن:
کۆمەڵێــک
هــەر واڵتێــک کــە زیاتــرلــە %42ی داهاتەکــەی لــە
ڕانتــی دەرەکییــەوە بێــت..
 ئــەم ڕانتانــە لــە دەرەوەی واڵتەوەدابیــن دەکرێــن و پێوەندییەکــی
ئەوتۆیان بە ئابووریی نێوخۆیی نییە.

 لــە حکومەتێکــی ڕانتێردا تەنیابەشــێکی بچــووک لــە کۆمەڵگا
ســەرقاڵی بەرهەمهێنانــی ڕانتــن و
النــی زۆری کۆمــەڵ یــان وەری
دەگرن یان ڕانتەکان دابەش دەکەن.

جۆرەکانی ڕانت:
بەپێی زانستی ئابووری چوار جۆر
ڕانت بوونیان هەیە:
ڕانتی ئابووری:ئــەم ڕانتــە بەهــۆی پرســە
ئابوورییەکانــی وەک کۆنتڕۆڵــی
نرخــەکان ،شــێوازی دابــەش
کردنــی بودجە و ســنووردارکردنی
بازرگانییەکانەوە دێتە ئاراوە.
ڕانتی سیاسی:ئــەو کاتەی کــە دەوڵەت و خاوەن
دەســەاڵتەکان لە نێــوان تاکەکانی
کۆمەڵــگادا دووچاوگــی ڕەچــاو
بکــەن و ســەرمایە و داهــات و هێز
بە نایەکسانی دابەش بکەن.
ڕانتی کۆمەاڵیەتی :خاوەندارەتیهەندێک پلەوپایەی کۆمەاڵیەتی
کە بەپێی لێوەشاوەیی بە تاکەکان
نەدرابێت بۆ وێنە دانی پیشەیەکی
حکومەتــی بەهــۆی خزمایەتــی و
بــێ لەبەرچاوگرتنــی پێوەرەکانــی
وەک خوێنــدەواری و توانایی و...
هتد.
ڕانتی زانیاری:خێــرای
دەستپێڕاگەیشــتنی
هەندێــک کــەس بــە کۆمەڵێــک
زانیــاری ورد و تایبــەت لــە
ڕێگــەی کەســانی دەســەاڵتدار بۆ
وێنــە زانیارییــە ئابوورییەکانــی
نێــو بــازاڕی ســەهام و سیاســەتە
بازرگانییــەکان کــە دەبنــە هــۆی
چــێ بوونــی ڕقەبەرایەتــی

ناتەندرووستی ئابووری.
وەک ئامــاژەی بــۆ کــرا ،ئێرانــی
ژێــر دەســەاڵتی کۆمــاری
لــە
یەکێــک
ئیســامی
کۆمەڵگاکانــی
ڕانتخۆرتریــن
جیهانــە؛ بەپێی ڕاپۆرتــی ناوەندی
نێونەتەوەیــی بــێ خەوشــیی
ئابــووری (Transparency
 )Internationalلــە ســاڵی
2014دا ،ئێــران لە نێو  177واڵتی
جیهانــدا لــە بــواری گەندەڵیــی
سیاســی و ئابــووری و گەیاندنــی
زانیاری ،پلەی 144ی وەدەستهێنا
کــە زەقتریــن نموونەی ئیختالســی
 3هــەزار میلیــارد تمەنــی بــوو.

لێرەدا پرسیارێک دێتە ئاراوە :بۆچی
دیــاردەی "ڕانــت" لە ئێرانــدا بووەتە
"پڕۆســە" و بۆچی هیچ هەوڵێک
لەمــەڕ بنبڕکردنــی نادرێــت؟
هــۆکاری ســەرەکیی بەردەوامیــی
ئــەم دیــاردە لــە واڵتێکــی وەک
ئێــران کــە بــەردەوام بانگەشــەی
ئیســامی بوونــی دەکات،
بــۆ خــودی سیاســەتداڕێژانی
ئابووریــی ئــەم واڵتــە دەگەڕێتەوە؛
ڕانتخــۆرەکان نیزیکایەتییەکــی
لێپرســراوانی
بــە
تەواویــان
حکومەتــی و سیاســەتداڕێژانی
دەوڵەتییــەوە هەیــە ،بــە واتایەکــی
دیکــە هــەر دووال دەســتیان لــە

کاســەیەکدایە و نانــی لێ دەخۆن.
ســەرنجڕاکێش ئەوەیــە کــە ئــەم
بەرپرســە حکومەتییانــە بە دیتنەوە
و کەڵــکاژۆ وەرگرتن لە بۆشــاییە
یاساییەکان نیهادگەلێکی یاسایی
دادەمەزرێنــن تاکــوو بەهۆیــەوە
بتوانــن وێــڕای هاوپیاڵەکانیــان
ســەرقاڵی ڕانــت خــۆری بــن.
لەمبــارەوە "ئیســماعیل جەلیلــی"
مامۆســتای زانکــۆ لــە بــواری
"کارگێڕیــی ســتراتێژیک" کــە
پێشــتر نوێنــەری مەجلیســی
ڕێژیمیــش بــووە ،بــە هەواڵدەریــی
"تابنــاک"ی گوتــووە :هەمــوو
دام و دەزگا حکومەتییــەکان،

بــە مەجلیسیشــەوە ،بەشــێکن لــەم
"گەندەڵییــە سیســتماتیکە" کــە
ئیــزن دەدات هەندێــک کــەس لــە
ڕێگــەی بۆشــاییە یاســاییەکانەوە
توانایــی و مافــی کەســانی
شــیاو و لێهاتــوو هەڵلووشــن و
خەڵکانێکی نالێهاتوو ببنە خاوەنی
ســامانی واڵت .هەرچەنــد کــە
حەســەن ڕۆحانی بانگەشــەی ئەوە
دەکات کــە کۆتایــی بــە ڕانــت
خــۆری دەهێنێــت ،بــەاڵم چوونکــە
ڕانتخــۆرەکان خۆیــان بەشــێکن
لــە بەڕێوەبەرانــی حکومەتــی،
بەکردەوە ئەم پرسە جێبەجێ نابێت.

هەواڵیئابووری
نەخدینەیی ئێران
بەردەوامە لە ڕێکۆردلێدان
جارێکــی دیکــەش ڕێــژەی
نەخدینەیی لە ئێران ئابووریناسانی
تووشی شۆک کرد.
نوێترین ئاماری بانکی ناوەندیی
حکومەتــی ئیســامیی ئێــران
بــاس لە بەرزبوونــەوەی دووبارەی
ڕێــژەی نەخدینەیــی لــە مانگــی
گەالویــژ بە ڕێژەی  ١٠٩٩هەزار
میلیارد تمەن دەکات.
بەپێــی ئەم ئامارە نوێیەی بانکی
ناوەنــدی ،نرخــی نەخدینەیــی لە
مانگی گەالوێژدا(١٤٧٤٩هەزار
میلیارد ڕیاڵ) بە بەراورد لەگەڵ
مانگــی ڕەشــەممەی ســاڵی
ڕابــردوو %٨/١ ،بەرزبوونــەوەی
بەخۆوە بینیوە.
یەکێــک لــە بەڵێنییەکانــی
دەوڵەتــی حەســەن ڕۆحانــی هــەر
لە ســەرەتای هاتنە سەرکارییەوە،
دابەزاندنــی نرخــی نەخدینەیــی
بووە کە باڵوبوونەوەی ئەم ئامارە
دەرخــەری ئــەو ڕاســتییەیە کــە
دەوڵەتــی ناوبــراو نەیتوانیــوە ئــەم
بەڵێنییەش بباتە سەر.
هەندێــک لــە کارناســان و
پەرەســەندنی
ئابووریناســان
ڕۆژانــەی ئــەم دیــاردە ئابوورییە

بە "سۆنامیی دراو" وەسف دەکەن
کــە دەبێتــە هــۆی تێکچوونــی
یەکجارەکیی ئابووریی ئێران.
ڕێژەی نەخدینەیی لە پوشــپەڕی
ساڵی ٩٢دا ٤٧٦ ،هەزار میلیارد
تمەن بوو؛ واتە پاش  ٣ســاڵ ئەم
ڕێژەیــە النیکــەم  ٢قــات زیادی
کردووە.
ماڵپەڕە فەرمییەکانی حکومەتی
ئیسالمیی ئێران باس لەوە دەکەن
کە؛ دەوڵەتی یازدەیەم لە تەمەنی
خۆیدا النیکەم  ٣٨هەزار میلیارد
تمــەن پــارەی نوێــی ڕژاندووەتــە
بازاڕ کە دەکاتە ،لەساڵدا ٢١٩٠
میلیارد تمەن ،و لە هەر ڕۆژێکدا
 ٦میلیــارد تمــەن ،کــە ئەمــە بە
واتــای خوڵقاندنــی نەخدینەیــی
 ١٥٤٧٦٠میلیــارد تمەنــی لــە
ساڵدایە.
بــاو بوونــەوەی ئــەم ئامارانــە
لەکاتێکدایــە کــە بەشــێکی
لێپرســراوانی
لــە
بەرچــاو
حکومەتــی ئامــادە نیــن دان بــە
ڕاســتییە ئابوورییەکانــی ئێرانــدا
بنێن و بەردەوام لە هەوڵی ئەوەدان
کە بڕوا بە خەڵک بهێنن دۆخی
ئابووری زۆر باشە!

برسیەتی هەڕەشەیە بۆ
سەر جیهان
پرســی دابینکردنــی خــۆراک
بــۆ جیهــان ،جێــگای نیگەرانیی
کۆمەڵگای جیهانیه و هەنووکە
 ٨٠٠میلیــۆن کەس لــە جیهاندا
برسین.
بەپێــی ڕاپۆرتــی دامــەزراوەی
ئاڵمانیی یارمەتی بە برسییەکانی
جیهــان ،هەنووکــە  ٨٠٠میلیــۆن
کــەس لــە جیهانــدا برســین و
سەرەڕای بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ
برســییەتی ،ئەو کێشەیە بەردەوام
جێگای نیگەرانی و هەڕەشەیه.
شــەڕ لــە واڵتانــی جیهــان وەک
یەکێــک لــە گرینگتریــن
هۆکارەکانــی برســییەتی و
بەدخۆراکــی بــە ئەژمــار دێــت
کە ئێســتا بەرۆکی دانیشــتوانی
جیهانی گرتووەتەوە.
ئەتڵەسی ساڵی ٢٠١٦ی زایینی
سەبارەت بە برسییەتی لە ئاستی
جیهانــدا دەرخــەری ئەوەیــه کــە
شــەڕی یەمەن ،سوودانی باشوور
و سووریه بە هۆکاری سەرەکیی
بەدخۆراکــی یــان برســییەتی لــە
جیهاندا ئەژمار دەکرێت.
هــەر بەپێــی ئامارەکانــی ئــەو
ڕێکخراوەیە حەشیمەتی برسی لە

جیهاندا بە بەراورد لەگەڵ ســاڵی
٢٠٠٠ی زایینــی ،نزیک بە ٢٩
لە سەد کەمی کردووە،
بــەاڵم ئــەوە لــە کاتێکدایــە کە
ڕێژەی حەشیمەتی جیهان زیادی
کردووە.
هەروەهــا  ٦٥میلیــۆن کــەس لــە
جیهانــدا ئاوارەن کە ئــەوەش پەرە
بەو کێشەیە دەدات.
دامــەزراوەی
توێژینەوەکانــی
مافــی مرۆڤــی ''سیواســیتە''،
دەری خستبوو کە لە ماوەی ١٠
کاتژمێر و نیودا ،هاوواڵتییەکی
ســووری بەهۆی برســییەتی و لە
مــاوەی  ٨کاتژمێــردا بەهــۆی
سەرما و سۆڵەوە گیانی لە دەست
دەدات.
ڕێکخــراوی ( )FAOکــە
تایبەتــە بــە پرســی خــۆراک لــە
ئاســتی جیهانــدا ،ســاڵی ڕابردوو
لــە ڕاپۆرتێکــدا بــاوی کــردەوە،
هەنووکــە  ٨٨٠میلیۆن کەس لە
جیهاندا خۆراکی پێویســتیان نیە
و سااڵنە ( )٦،٢میلیۆن منداڵی
تەمــەن ژێــر  ٥ســاڵ بــەو هۆیەوە
گیانیان لەدەست دەدەن.

وەرگرتنی پارەی زۆرەملی
لە قوتابیانی کوردستان
درێژەی هەیە
بەرپرســانی ئیــدارەی پــەروەردە و
بارهێنانــی ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێران لەشــاری مەلەکشــاهی ســەر بە
پارێــزگای ئیــام ،لە بەخشــنامەیەكدا
داوای پارەیان لە قوتابیان كردووە.
ســەرەڕای داهاتی كەمی هاوواڵتیانی
كورد بەتایبەت لە شارە سنوورییەكانی
كوردستان ،بەرپرســانی قوتابخانەكانی
شــاری مەلەکشــاهی بــە قوتابیانیــان
گوتــووە ،دەبــێ هــەر كامیــان بــڕی
١٠٠هــەزار تمــەن پــارە بــە قوتابخانــە
بدەن.
بەرپرســانی قوتابخانــەی ناوەندیــی
کچانــەی "نبــوت" لــە شــاری
مەلەکشــاهی بــە قوتابیانیــان گوتووە
کــە؛ هــەر کامیــان بــڕی  ١٠٠هەزار
تمــەن پــارە بــۆ قوتابخانــه بێنــن و لــە
ئەگــەری نەهێنانــی ئەو بــڕە پارەیەدا،
لە قوتابخانە دەریان دەکەن.
لــەو پێوەندییــەدا ،لــە شــاری بــۆکان
بەرپرســانی قوتابخانــەکان بــۆ
ناونووســیی ســاڵی تــازەی خوێنــدن،
داوایان لــە بنەماڵەی قوتابیان کردبوو
کــە دەبێ بــڕی  ١٠٠هەزار تمەن پارە

بە قوتابخانه بدەن.
لــە بەشــی ''ئەلــف'' لــە بەنــدی ٢ی
مــادەی ١٣ی جاڕنامــەی جیهانیــی
مافــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و
فەرهەنگی و پەروەردەی بێبەرانبەردا،
کە ئێران ســاڵی  ١٣٥٤ناوەڕۆکی ئەو
جاڕنامەیەی پەســند کــردووە ،هاتووە:
"پەروەردە و بارهێنانی ســەرەتایی دەبێ
ئیجبــاری و بــە بێبەرانبــەر بێــت و
تێکــڕای کۆمەڵگا بە ئاســانی بتوانن
لێی بەهرەمەند بن".
خەمســاردی و دابیــن نەکردنــی
تێچــووی قوتابخانــە بــۆ بارهێنــان و
پــەروەردە لە الیــەن ڕێژیمی ئێرانەوە لە
مــاوەی چەند ســاڵی ڕابردوودا ،بووەتە
هــۆی زۆر بوونــی وەرگرتنــی بــڕی
پارەی نەخت لە قوتابیان بە تایبەت لە
قوتابخانەکانــی کوردســتان و هەروەها
هاتنــە خــوارەوەی ئاســتی حەقدەســتی
مامۆســتایان .هەربۆیــەش چیرۆکــی
خوێنــدن و قوتابــی لــە واڵتــی ئێراندا،
بۆتــە چیرۆکی ئەو پەنــدە کوردییەی
کــە دەڵێــت" :نانــی خــۆم و کووزەڵەی
کانی...میوانی هەی میوانی".

کۆمهڵگا
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ئێعدام كورتترین ڕێگای دیكتاتۆر بۆ گهیشتن ب ه ئامانج
چەکۆ ئەحمەدی

ی ئۆكتۆبر ،ڕۆژێك بۆ خهبات دژی
ئێعدام ،بهاڵم تهنیا له نێو ڕۆژژمێردا
ڕۆژێكــی بۆ دیاری كراوه ،له واڵتی
كوردســتاندا  ٣٦٤ڕۆژهكــهی دیكهش
كورد ئێعدام دهكرێ.
ئێعــدام ،قورســترین بڕیــاری دادگایه
بۆ ســزادانی كهســێك دیاری دهكرێ.
مێژووی ئێعدامی مرۆڤ به دهســتی
مــرۆڤ بــۆ نزیــك بــه  ٣٥٠٠ســاڵ
لهوهپێــش دهگهڕێتــهوه و لهودهمهوه تا
ئێســتا ،له زۆربــهی نزیك به
ههمــوو واڵتانــی
بــه
جیهــان
شــێوازێك بــهكار
بــراوه .ههمــوو
جــۆره شــێوازێكی
ئهم قورســترین ســزایه
بهســهر مرۆڤهكانــدا
و بــه دهســتی مــرۆڤ
بــهكار هێنراوه و ههنووكهش
بهشــێكیان پێــڕهو دهكرێــن.
گیووتیــن (مــل پهڕانــدن بــه
كهرهســتهی تایبــهت) ،لهخــاچ
دان ،ســووتاندن ،زیندەبەچــاڵ
کــردن ،بهردبــاران ،لهســێدارهدان و
ئهشكهنجهدان تا كاتی مردن بهشێكن
لــهو جــۆره تاوانــهی كــه زۆرجــار بــه
پشــتیوانیی یاســای واڵتێــك نــاوی
بڕیــاری دادگای لهســهر دادهنــرێ و
پێی دهڵێن حوكمی ئێعدام.
پاش تێپهڕبوونی نزیك به  ٣٥٠٠ساڵ
لــه یهكهم ئێعدامهكان و گهشــهكردنی
زانیــاری و زانســتی مرۆڤــهكان،
ههمــوو پێــوهرهكان بــاس لــه بێئــاكام
مانهوهی ســزای ئێعدام وهك ئامانجی
ســڕینهوهی تاوانــهكان دهكــهن و
بهتایبهت له كۆتاییهكانی سهدهی ٢٠
و لــه ســهدهی ٢١دا ،ههمــوو زانســته
مرۆییــهكان جێبهجــێ كردنــی ئێعــدام
وهك تاوانێكی سیســتماتیك دهناســێنن
و دهیســهلمێنن كه ئهم ســزایه ناتوانێ
كۆمهڵگایهكی بێتاوان بهرههم بێنێ.
ههنووكه ئهم ســزایه له چوار سووچی
گــۆی زهویــدا جێبهجــێ دهبــێ كــه
دهكــرێ هۆكارهكانــی به ســێ بهشــی
سهرهكی دابهش بكرێ:
 . ١تاوانی كۆمهاڵیهتی و كوشــتنی
ئهنقهست
 . ٢تاوانی سیاسی
 . ٣جیاوازیی ئایدۆلۆژی و ئایین
تاوانــه كۆمهاڵیهتییــهكان لــه ههمــوو
واڵتانــی جیهانــدا ههیــه و تاوانكاری
بهشــێكه لــه ژیانی ڕۆژانــهی ههموو
كۆمهڵــگا مرۆییــهكان .بــهاڵم ئهگهر
تهنیــا  چاوێــک بهســهر ئامــار و
ڕێژه و شــوێنی تاوانهكاندا بخشێنین،
بــه ڕوونــی بۆمــان دهردهكــهوێ كــه
سیســتمی بهڕێوهبهریــی واڵتــان
كاریگهریــی ڕاســتهوخۆی لهســهر
ڕێــژهی تاوانــه كۆمهاڵیهتییــهكان
ههیــه و تــا هــهر ڕادهیهك سیســتمی
بهڕێوهبهریــی واڵتێــك دێموكراتیكتــر
بــێ ،ڕێژهی تاوان و ئاســتی تاوانیش
كهمتــره و پێچهوانهكهشــی هــهر بــه
سانایی دهسهلمێ.
تاوانی سیاســی له سهردهمی شهڕی
یهكهمــی جیهانییــهوه تــا ڕادهیهكــی
بهرچــاو بهرههســتتر و زیاتــر بــوو و
زیاتــر دهركــهوت .له ڕاســتیدا ئهگهر
ســیخوڕی و خهیانــهت بــه واڵت لــه
تاوانی سیاســی بهدهر بكهین،دهكرێ
بگوتــرێ ئــهم بهنــاو تاوانــه باشــترین
پێناســهیه بــۆ ئاســتی دێموكــرات
یــان دیكتاتــۆر بوونــی سیســتمێكی
دهســهاڵتداریی حكوومهتــی لــه
واڵتێكــدا .پێناچێ هیچ بیرمهندێك
بتوانێ ســزای ســێداره به هۆی بیری
سیاســیی جیــاوازهوه پێناســه بــكات
و تهنانــهت بــه شــێوهی نالۆژیكیــش
پاساوی بۆ بێنێتهوه.

كاتــێ بــاس لــه ئایدۆلۆژیــا و ئاییــن
دهكرێ (زیاتر له ئێســتادا و به هۆی
پهرهسهندنی ڕادیكالیزمی مهزههبی و
كردهوهكانیانهوه) ،وهك له ناوهڕۆكیاندا
دیــاره ،به واتــای ڕهتكردنهوهی ئهوی
دیكهیــه و ســهلماندنی خوودی خاوهن
ئایدۆلۆژیی چهقبهســتوو یان ئایینی
دووگــم تــاك یــان كۆمهڵێــك .دهكرێ
وهك نموونــه بــۆ ئایدۆلۆژیــا هێمــا
بدهینــه بهشــێك لــه كۆمۆنیســتهكان و
نازییهكانــی ئاڵمــان و وهك ئایینیــش
سهردهمی دهسهاڵتداریی كلێسه
وهبیــر بێنینــهوه و

ههنووكــهی
كۆ مه ڵێــك
دهســهاڵتداری
ئایینی ئیسالم به
شــیعه و ســونییهوه
لهبهرچــاو بگرین كه
بــه شــێوهیهكی بهرباڵو
له پێناویدا ههموو جۆره
تاوانێــك بهڕێوه براوه .بهند
كردن و ئهشــكهنجه و ئێعدام
ئاكامــی دهســهاڵتداریی ئــهو
تــاك و كۆمهاڵنــ ه بــووه كــه له
ههوڵــی پهرهپێدانــی ئایدۆلۆژیی
جهقبهســتوو یــان ڕادیكاڵیزمــی
مهزههبیــدا بــوون .بۆیــه دیســان
دهبینیــن ســزا دانــان بــۆ ئهم پرســه له
سیستمه سێكۆالر و دێموكراتیكهكاندا
یــان نییــه یــان زۆر كاڵ و كرچه و به
دهگمهن بۆ ئهم دوو خاڵه كهسێك سزا
دهدرێ و له ئهگهری بوونیشــیدا (كه
دیسان ئێعدام نییه) ،لهگهڵ تیرۆریزم
گرێی خواردووه.
ئێــران و ڕێژیمهكانــی

چ بــه شــێوهی خۆســهری ،بــهردهوام
یهكێــك لــه گرنگتریــن ئامرازهكانــی
بهرهوڕووبوون لهگهڵ دانیشــتوانی ئهو
ســنووره جوگرافیاییه و بگره دهرهوهی
سنوورهكانیش بووه.
النیكهم بۆ ئێمه وهك نهتهوهی كورد و
له مێژووی ســهد ســاڵی ڕابردووماندا
بــه ڕوونــی ،ڕێژیمهكانــی زاڵ
بهســهر ئــهو واڵتــهدا
به ههموو

شــێوازهكانی لــواو
ههوڵــی كوشــتن و ئێعدامــی
كهســایهتییهكانمان دراوه و بــه هــهر
شــێوازێكیش بووبــێ پالنــی ئــهو
پیالنهیــان جێبهجــێ كــردووه و دهكرێ
ب ه ڕوونی بگوترێ كه نهتهوهی كورد
یهكێــك لــه قوربانییه ســهرهكییهكانی
سیاســهتهكانی زۆربــهی نزیــك بــه

لــ ه كۆتاییهكانــی ســهدهی  ٢٠و
لــ ه ســهدهی ٢١دا ،ههمــوو زانســت ه
مرۆییــهكان جێبهجــێ كردنــی ئێعــدام
وهك تاوانێكــی سیســتماتیك دهناســێنن و
دهیســهلمێنن ك ه ئهم سزای ه ناتوانێ
كۆمهڵگایهكی بێتاوان بهرههم بێنێ.
وێســتگهی ســهرهكی و خهڵكهكــهی
بهردهنگــی ســهرهكیی ئێمــهن و دهبــێ
پــاش ئــهو ســهرهتایه بپهرژینــه ســهر
ئهوهی له ئێراندا ڕوویداوه و ئهگهری
ڕوودانهوهی لهئارادایه.
له مێژووی دوور و نزیكی ئهو واڵتهی
ئێستا به ناوی ئێران دهناسرێ ،كوشتن
و ئێعــدام چ به پشــتیوانیی یاســاوه و

ههمــوو دهســهاڵتدارانی مێــژووی ئهو
واڵتهیه.
سماییل ئاغای سمكۆ ،پێشهوا قازی
محهممهد ،دوكتور قاسملوو و دوكتور
شــهرهفكهندی نموونــهی بهرچــاوی
ئــهو پیالنانــهن كــه ڕێژیمهكانی ئێران
بهڕێوهیان بردووه.
ڕێژیمــی كۆماری ئیســامیی ئێران،

كۆتاییهكانــی  ١٩٧٩و ســهرهتای
 ١٩٨٠دهســهاڵتی گرتــه دهســت و
خــۆی وهك نوێنهرێــك پێناســه كــرد
كــه دژایهتــی كردنی ســزایهكی
قورســی لهگهڵ بوو،
ســز ا ی

ســێداره ،تیــرۆر
و ڕهشــهكوژی و جیهــاد.
ئــهو ڕێژیمــه له ههموو پێناســهكانیدا
خــۆی بــه نوێنــهری خــودا دهناســاند
و لــه یاســای ئیسالمیشــدا دژایهتــی
لهگهڵ خودا (نوێنهرهكهشــی سهر بهو
یاســایهیه) ،به واتای قبووڵی ســزای
سێدارهیه.
لــه یهكــهم ڕۆژهكانــی دهســهاڵتداریی
ئــهم ڕێژیمــهوه ســڕینهوه و كوشــتنی
جیابیران و دژبهران دهستی پێكرد و له
كاربهدهســتانی ڕێژیمی پاشــایهتییهوه
دهســتی پێكــرد و بهره بــهره ڕووی له
ئهندامانی حیزب و ڕێكخراوه تا ئهودهم
هاوپهیمانــی خۆیــان كــرد و به چهپ
و ڕاســتهوه كهوتنه بهر پهالمار و یان
كــوژران یــان ئــهوهی پێــی كــرا خۆی
دهربــاز كــرد و لــه واڵت وهدهركــهوت.
لهو دهمهدا و له سهرهتاكاندا به هۆی
دهسهاڵتدار بوونی هێزه كوردییهكان له
بهشــی ههرهزۆری كوردستاندا ،ڕێژیم
توانــای ئــهوهی نهبــوو كــه كوردیــش
وهك خهڵكــی ناوچهكانی دیكه بكاته
ئامانجــی ڕقــی نامرۆڤانــه و پهتــی
ســێداره ههڵخا ،بــهاڵم زۆری نهخایاند
كه به دهركردنی جیهاد دژی نهتهوهی
كورد ،دوا ئامانجی خۆیان لهبهرانبهر
كورددا پیشــان دا و نهتهوهی كوردیش
ئهو ڕاستییهی پێ سهلما.
له سیســتمه داخــراو و دیكتاتۆرهكاندا
بهدهســتهێنانی ئامارێكــی ورد و
درووســت له هــهر بابهتێك و بهتایبهت
بابهتێكی ههســتیاری وهك كوشــتن و
قهاڵچــۆ و ئێعــدام ،گهلێــك چهتــوون

و ئاســتهمه ،بــهاڵم ئــهوهی ڕوونــه
ئهو هیــه كــه به هــهزاران ڕۆڵهی
كــورد چ بــه شــێوهی
یاســایی و لــه ژێــر
ســێبهری یاســای
ئیســامیی ئــهو
ڕێژیمهدا و چ
لهو شهڕانهدا
به ســه ر
نهتــهوهی
كوردیدا
زاڵ

كردووه
و چ ئــهو
تاوانانــهی كــه بهرانبــهر
خهڵكی ســڤیل به ژن و منداڵ و پیر
و پهككهوتــهوه بگــره تــا خوێنــدكار و
مامۆســتا و كرێــكار و كۆڵبــهر و،...
كردوویــه ،شــههید كــراون و تهنیــا
تاوانیان كورد بوون و خهبات كردن بۆ
بهدهستهێنانی سهرهتایترین ماف بووه.
ئهگــهر ســهرنجی ڕاپۆرتهكانــی
ڕێكخــراوی مافــی مرۆڤــی ســهر
بــه نهتــهوه یهكگرتــووهكان بــدرێ،
دهردهكهوێ كه ئێران النیكهم له ســێ
دهیهی ڕابردوودا بهردهوام پاش واڵتی
چیــن زۆرتریــن ڕێــژهی ئێعدامــی
ههبــووه كه ئهگهر ڕێژهی دانیشــتوان
و ئێعدامهكان لهبهرچاو بگیرێ ،ئێران
نهك له پێشــهوهی واڵتی چینه ،بگره
نزیك به  ١٠بهرانبهر ئهو واڵته سزای
ئێعدامــی تێــدا بهڕێــوه دهچــێ .لــهم
ڕێژهیــهش و له بهشــی ســزا سیاســی
و ئایینیهكانــدا پشــكی كوردســتان
لــه ههمــوو بهشــهكانی دیكــهی ئێران
زۆرتــره و ســهرهڕای ئهمهش ،تهقهی
ڕاســتهوخۆی چهكدارانــی ڕێژیــم
لــه هاوواڵتیانــی كــورد و بهتایبــهت
كۆڵبــهران و كاســبكاران ،ڕێــژهی
كوژراوانی تاكی كوردی به شێوهیهكی
ترســناك بهرز كردووهتــهوه .بهپێی ئهو
ئامــار و ههوااڵنــهی لهبهردهســتدان،
دهكــرێ بگووتــرێ ههمــوو ڕۆژێــك
كهســێك یــان دوو كهســی كــورد دهبنه
قوربانیی سیاســهتی نامرۆڤانهی ئهو
ڕێژیمــ ه و هیچ دهزگایهكی وهاڵمدهر
بهو تاوانانهش لهگۆڕێدا نییه.
ڕۆژههاڵتی نێوهڕاســت له قهیرانێكی
قووڵدایــه و ههمــوو واڵتانی ناوچ ه و
بگــره جیهانیــش به جۆرێك لهم شــهڕ
و قهیرانــهدا تێــوهگالون .دێوەزمهیــهك

بــه نــاوی داعــش ســهری ههڵــداوه و
شــان له شــانی دێوەزمهكانی دیكهی
ئهم ناوچهیــه دهدات .ههموو واڵتانی
جیهــان بــاس لــه بهرهنــگار بوونــهوه
لهگــهڵ ئــهم دهوڵهتــه ئێســامییه
(داعــش) دهســتكرد و كاتییه دهكهن.
گومانــی تێــدا نییه كه ئهمانیش وهك
ئهلقاعیــده تــا ئاســتی نهمــان الواز
دهبن ،بهاڵم باشتر وایه ههموو زلهێزان
و سیاســییهكانی جیهــان ئهم پرســیاره
بورووژێنــن و بیــری لــێ بكهنــهوه
كــه ئاخــۆ زۆرتریــن بهرژهوهنــدی لــه
ســهرههڵدان و بههێزبوونــی داعشــدا
بهنســیب كــێ و كام حكوومــهت
بــوو؟ ئــهوهی كــه ڕوون و ئاشــكرایه
لــه ڕوانگــهی ئێمــهوه ئــهوه تهنیــا
ڕێژیمــی كۆماری ئیســامیی ئێرانه
كــه كهمتریــن خهســاری بهركهوتووه و
زۆرترین قازانجی كردووه.
_ ئاستی دهستێوهردانی له واڵتانی
عێراق و سووریا و یهمهن كه سێ
واڵتی ستراتیژیكن بۆ ئێران ،له
خــوودی حكوومهتهكانــی ئهو
واڵتانه زیاتره و باشــتر لهوان
دهتوانــێ سیاســهتهكانی
بهڕێوه ببات.
_ بــۆ بههێــز كــردن
و
پۆشــته
و
پهرداخیــی گرووپــه
تیرۆریستییهكانی
ناوچهكــه بــه
فه ر میــی
ڕهوایــی لــه
هه مــو و
جیهــا ن

وهرگرتــووه و
هــهر له تارانــهوه تا لوبنان
بــه ناوچهی ڕمبازێنی خۆی دهزانێ
و ئــهوهی پێــش لــه داعــش دهبــا بــه
تێچووی قورسهوه بیكردبا ،ئێستا زۆر
به ســانایی و به منهتهوه و جار و بار
به یارمهتیی ئامریكا و هاوپهیمانانی
دهیكات.
_ گهورهڕێی ســتراتیژیكی كۆماری
ئیســامی لــه تارانهوه تــا مهدیتهرانه
و لوبنــان و فهلهســتین لــه حاڵــی
داڕشــتندایه و ئهگهری سهرخســتنی
ئهو پرۆژه زۆره.
بــهاڵم لــه نێوخــۆدا و بهتایبــهت
لــه بهرانبــهر كــورددا كــه بــهردهوام
بهرههڵســتی دهبێتــهوه و بهتایبهتیتــر
پــاش ڕاگهیاندنــی خهباتــی قۆناغی
نوێــی حیزبــی دێموكــرات (ڕاســان)
و بــه لهبهرچاوگرتنــی ههســتیاریی
دۆخــی ناوچهكــه و ڕۆڵــی نهتــهوهی
كورد بهگشــتی لهم گۆڕانكارییانهدا،
ڕێژیمــی كۆمــاری ئیســامیی ئێران
هــهروهك چۆن له كاته ههســتیارهكاندا
ســهلماندوویه ،دیســانیش له ئهگهری
ئاڵوگۆڕێكی سیاسی و جوگرافیایی
ناوچــهدا سیاســهته پــڕ لــه تاوانــهكان
و ماشــینی ئێعدامــی بهربــاو و
شــاراوه و ڕهشــهكوژی دهخاتــهوه گهڕ
و گومانــی تێــدا نییــه كــه بــه هۆی
گرێدراویــی بــه مــان و نهمانــی ئــهو
ڕێژیمــهوه ،ئهگــهری ئــهوه ههیــه كــه
كردهوهكانی لهوهی تا ئێستا بینیومانه
هۆڤانییانهتــر و دڕندانهتــر بــێ ،بۆیه
باشــتر وایه ههموو هێزه سیاســییهكان
لــه كوردســتانی ڕۆژهــهاڵت خۆیــان
بــۆ ئــهم قۆناغه ســهخته تهیــار بكهن
و بهدهنگ هاواری ڕاســانهوه بڕۆن و
ئهو پرۆســهیه به شێوهی یهكگرتووانه
ســهر بخهن .بانگهوازهكهی ئهو حیزبه
ببیســن و ئهوانیــش وهك ئــهو حیزبــه
ببنه بهشــێك له ڕاســانی نهتهوهیهكی
بندهست و ماف پێشێلكراو.
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وتوێژی کوردستان لەگەڵ کاوە ئاهەنگەری
و :سابیر فەتاحی
ڕزگاریــدەری
بزووتنــەوەی
هاوچەرخــی کوردســتان بــه
هــۆی گــۆڕان و ئاڵوگــۆڕه
نێونەتەوەییەکان ،هەروەها گۆڕانی
کەشــی سیاسی ،به ناچار لەگەڵ
گۆڕانێکــی بەرچــاو له تاکتیک
و پێناســه کردنــەوەی چەمکەکان
یــان بەرهەمهێنانی چەمکی نوێ
بــەرەوڕوو بووەتەوه و بۆ پاراســتنی
مانەوەی خۆی له هەمبەر سیاسەته
لەناوبەرەکانی دەســەاڵتدارانی زاڵ
به سەر کوردستاندا ،خۆی لەگەڵ
دونیــای ســەردەم بگونجێنێــت.
لــە مــاوەی ســەدەی ڕابــردوودا
ناوەندگــەرای
دەســەاڵتەکانی
ئێــران دوای بەڕێوبردنــی بەرنامــه
بەرباڵوەکانــی کۆمەڵکــوژی و
ژینۆســایدی فەرهەنگیــی گەلی
کــورد ،توانیویانــه بەشــێکی
بەرچــاو لــه کوردســتان لــە بزاڤی
ڕزگاریــدەری کوردســتان جیــا و
لەگەڵ بزووتنەوەی کورد نامۆیان
بکەن .ژینۆســاید ،ئاسمیالسیۆنی
بەربــاو و بــەردەوام و پێکهێنانــی
ناکۆکیــی ئایینی لــەم ناوچانەدا
یەکێــک لــه پالنــه ســەرەکی و
فاشیســتییەکانی دەســەاڵتدارانی
ئێــران بــووه و هەیــه ،کــه لــه
هۆکارەکانــی دوورکەوتنــەوەی
کوردانــی ئــەم ناوچانــه لــه
ڕزگاریخــوازی
بزووتنــەوەی
کوردســتان بهئەژمــار دێــت.
بــەاڵم بــۆ هاتنــه ئــارای هەرجۆره
فاکتێکی سیاســی-کۆمەاڵیەتی
جیــا لــه هــۆکاره دەرەکیــەکان،
دەبێــت هــۆکاره نێوخۆییەکانیــش
ســەرنجی پــێ بدرێــت ،چوونکــه
بێگومــان درێژەدان ،بەردەوامی و
سەرکەوتنی لەڕادەبەدەری هۆکاره
دەرەکییــەکان ،نەبوونــی هۆکاری
نێوخۆیی شوێندانەر و بەکەڵکه که
ڕۆڵێکــی گرینگــی هەیه .حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
وەک یەکەمیــن حیزبی مۆدێڕنی
کــوردی و بناغهداڕێــژەری
کۆمــاری کوردســتان و حیزبێک
کــه لــه ســەرەتای دامەزرانیــەوه
داوای مافــی نەتەوەیــی کــوردی
کــردووه ،و تــا ئێســتاش ســووره له
وهدەســت هێنانیان و هەروەها ڕۆڵی
پێشــەنگی بزاڤــی ڕزگاریــدەری
کوردســتانی له ماوەی  ٧٠ساڵی
ڕابردوودا گێڕاوه ،بەشێکی بەرچاو
لــه مێــژووی خەباتــی کــوردی
لەگــەڵ مێــژووی خــۆی گــرێ
داوه .هەربۆیەش له ڕاستای ڕوون
بوونــەوەی هۆکارەکانــی نەبوونی
پەرە سەندنی بەرچاوی بزووتنەوەی
ڕزگاریــدەری کوردســتان لــه
بەشــەکانی باشــووری کورســتان
چەندیــن وتووێژمــان لەگــەڵ
چاالکانــی سیاســی و حیزبــی به
ئەنجــام گەیانــدووه ،کــه لــە هــەر
ژمارەیەکدا پێشکەشی خوێنەرانی
ڕۆژنامەی کوردستانی دەکەین.
کاوە ئاهەنگــەری چاالکــی
سیاســی و ئەندامــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران له
ڕاســتای شــرۆڤه و لێکدانــەوەی
دۆخ و هەڵکەوتــی بزووتنــەوەی
میللی-دێموکراتیکی کوردســتان
له ناوچەکانی باشووری زاگرۆس،
میوانی ئەم ژمارەی "کوردســتان"
بوو .ناوبراو لە سەرەتای قسەکانیدا
تیشــکی خسته سەر هۆکارەکانی
نزمیــی ئاســتی شــوێندانەر بوونی
بزووتنــەوەی کوردســتان لــه
پارێزگاکانی باشووری کوردستان
گوتی" :کاتێک دەمانهەوێت باس

لــه باشــووری کوردســتان بکەین،
دەبێ به تایبەت مێژووی سیاسیی
ئــەم ناوچەیه ســەرنجی پێبدرێت.
لــەم ڕوانگــەوه شــایەتی بــزاڤ و
چەندیــن کەســایەتی و ڕێبەریــن
کــه زۆربەیان لەگــەڵ بزووتنەوەی
نە تە و ە یی  -د ێمو کر ا تیکــی
کوردســتان بهگشــتی یان ڕێبەری
سیاســیی لــەم ناوچانــه بوونــه.
بــۆ وێنــه بەشــداریی برایمخانــی
نادری له کۆماری کوردســتاندا،
بزووتنــەوەی قەدەمخێــر ،ســەردار
مەریــەم بەختیــاری و هتــد. ...
دوای ساڵی  ،٥٧و هاوکات لەگەڵ
ئاشــکرا بوونــی چاالکییەکانــی
حیزبــی دێموکــرات ،ئــەم ناوچەیه
توانی ڕۆڵێکی گرینگ و بەرچاو
لــه بــەرز کردنــەوەی بزووتنــەوە و
بەرگــری لــه کیانــی سیاســی-
نەتەوەیــی کوردەکان بــه ڕێبەریی
حیزبــی دێموکــرات بگێرێــت ،بــۆ
وێنــه هێزگەلێــک وەک شــاهۆ،
داڵەهۆ و هەروەها بێستون سەر بەو
ناوچانه بوون.بەم پێیه ئێمه دەتوانین
بڵێیــن کە ئــەم ناوچانه بەشــداری
ڕزگاریخــوازی
بزووتنــەوی
کوردســتان بوونه ،بەاڵم به بڕوای
مــن بــه لەبەرچاوگرتنــی پانتایی
و گرینگیــی ســتراتژیکی ئــەم
ناوچانــه بــۆ ڕابــردوو ،ئێســتا و
داهاتووی خۆرهەاڵتی کوردستان،
چەنــد و چوونی چاالکیی حیزبی
دێموکــرات لــەم ناوچانــه جێگای
ڕەخنەیه .بۆ وێنه دەکرێ بگوترێ
که پێتەخت بوونی شارێک وەکوو
مهابــاد چ لــه کاتــی کۆمــاری
کوردســتان و چ لــه ســەرەتای
شۆڕشــی گەالنی ئێران له ســاڵی
٥٧دا ،کــه ئــەوکات شــارێکی
بچــووک و لــه ڕوی ئاینییــەوه
سوننه مەزهەب بوو ،له چۆنیەتی
پــەرهدان بــە خەبات و تێکۆشــان و
ڕێبــەری کردنیــان لــه پانتایــی و
لــه قوواڵیــی ڕۆڵی هەبــووه ،یانێ
ئەگەر له جێگای مهاباد ،شــاری
سنه که له کرماشان نزیکتره وەک
ناوەندی سیاسی-ئیداری و نیزامی
حیــزب هەڵبژێردارابــا ،بێگومــان
ئــەم هەڵبــژارده لەســەر چۆنیەتــی
بزووتنــەوه لەگــەڵ ناوچەکانــی
باشــووری کورســتان شــوێندانەر
دەبوو".لــه درێژەی وتووێژەکەماندا
باســمان لــه گۆڕانکارییە بەرباڵوە

و ئیالم و لوڕســتان گرینگییەکی
تایبەتی ستراتژیکی بۆ ناوچەکە
هەبووه و هەیه ،هەربۆیەشه که له
ڕابــردوودا ئــەم ناوچانه ســەرنجی
بریتانیــا و حکوومەتــی ئێرانی بۆ
الی خــوی ڕاکێشــاوه .بــه بڕوای
مــن حیزبی دێموکرات کەمتر لەو
دەســەاڵتانه که ناوم برد ســەرنجی
بــەم ناوچانــه داوه .گرینگیــی
ئــەم ناوچەیــه لــه کوردســتانیش
هەڵدەگەڕێتــەوه بــۆ فاکتەرێکــی
کاریگــەر و حاشــا هەڵنەگــر لــه
هاوکێشــە نێونەتەوەییــەکان بــه
نــاوی "وزه" ،کــه هەتــا ئێســتاش
به بڕوای من له ســەدەی ٢١یشدا
وەکــوو فاکتــەری کاتالیــزۆر لــه
پانتــای سیاســەتی نێونەتەوەیــدا
بوونی هەیه و هەمیش له الیەکی
دیکەوه ،ئەگەر چاوخشــاندنێکمان
بــه ســەر خــاک و حەشــیمەتی
ئــەو ناوچانــەدا کردبێــت ،دەبینین
کــه زۆرتــر له نیــوەی جوغرافیا و
حەشــیمەتی کوردســتانی لــه خــۆ
گرتووه .لــەم حاڵەتهدا ئەگەر بێتو
چاو له هەرســێک فاکتەری وزه،
پانتایــی جوغرافیــا و حەشــیمەت
بکەیــن گرینگیــی ئــەم ناوچەیــه
بــۆ چاالکانــی سیاســی کــورد
ڕوون دەبێتــەوه .هەربۆیــه ئیزنتــان
لــێ وەردەگــرم لەمبــارەوه چەنــد
نمونەتــان بۆ بێنمەوه ،بهپێی ئاماره
فەرمییەکانــی ناوەنــدی ئامــاری
ڕێژیــم و بــه بــێ لەبەرچاوگرتنی
کوردەکانی هەمەدان ،حەشیمەتی
کــوردەکان لــه هــەردوو پارێزگای
ورمێ و سنه نزیک به ٣٠٣٣٩٣٣
کەس دەبێت –بهپێی ســەرژمێریی
ساڵی ٩٠ی هەتاوی -حەشیمەتی
هەرســێ پارێــزگای کرماشــان و
ئیــام و لوڕســتان ٤٢٥٧٠٦٩
ڕاگەینــدراوه .له بــارەی پانتاییەوە
دیســان بهبــێ لەبەرچاوگرتنــی
کوردەکانــی پارێــزگای هەمەدان
پانتایــی جوغرافیایــی پارێــزگای
ورمێ و سنه  ٤٧٨٤٢کیلۆمتری
چوارگوشــەیه و پارێزگاکانــی
کرماشــان و ئیــام و لوڕســتان
 ٧٣٤٣٥کیلۆمتــری چوارگوشــە
ڕاگەیندراوه .له الیەکی دیکەشەوه
هەر وەک ئاماژەمان به فاکتەری
"وزه" کــرد ،کرماشــان و ئیــام
لەمبارەیــەوه بــه تایبــەت لــه نەوت
و گازدا لەگــەڵ دوو پارێــزگای

تایبەتتــر لــه باشــووری نیشــتمان
بداتەوە .له الیەکی دیکەوه ئەگەر
کرماشــان و ئیــام و لوڕســتان
بهپێی هۆکارگەلێک له مێژووی
حیزبــی دێموکراتدا به شــێوەیەکی
پێویست سەرنجیان پێ نەدراوه ،بەو
مانایــه نیــه وەک ســتراتژیکترین
بەشی کوردســتان چاوپۆشیان لێ
بکرێت و پێویســته وەک ئەندێشــە
و گیانــی هەمــوو خەباتکارێکــی
کورد بێت .له الیەکی دیکەوه ئەم
بەشــه له نیشــتمانەکهمان دەتوانێ
ڕۆڵێکی بەرچاوی له سەربەستیی
نیشــتماندا هەبێــت و گرینگیــی
ئــازادی و پلــه و پایــه و شــکۆی
سیاسەتی کوردســتان چەند هێنده
بەرز بکاتەوه".
دیکــەی
بەشــێکی
لــه
وتووێژەکەمانــدا ،ڕای بەڕێــز
ئاهەنگەریمــان لەمــەڕ پەرهســەندن
و بەهێــز کردنــی بزووتنــەوەی
میللی-دێموکراتیک لەم بەشــەی

حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران وەک یەکەمین
حیزبــی مۆدێڕنــی کــوردی و بناغهداڕێــژەری کۆماری
کوردســتان و حیزبێــک کــه لــه ســەرەتای دامەزرانیــەوه
داوای مافــی نەتەوەیــی کــوردی کــردووه ،و تــا ئێســتاش
ســووره لــه وهدەســت هێنانیــان و هەروەهــا ڕۆڵــی
پێشــەنگی بزاڤــی ڕزگاریدەری کوردســتانی لــه ماوەی ٧٠
ســاڵی ڕابــردوودا گێــڕاوه ،بەشــێکی بەرچــاو لــه مێژووی
خەباتــی کــوردی لەگــەڵ مێــژووی خــۆی گــرێ داوه.
ناوچەییەکان و گرینگیی و ڕۆڵی
ناوچەکانی باشــووری کوردســتان
به سەرنجدان بەم گۆڕانکارییانه له
بزووتنــەوی میللی-دێموکراتیکی
کورد کرد ،که بەڕێز ئاهەنگەری
لەســەر ئــەو بڕوایــە بــوو کــه:
"نــە تەنیــا بــە لەبەرچاوگرتنــی
گۆڕانکارییەکانی ناوچه له ئێستا
و داهاتووی دوور و نزیک ،بەڵکوو
بــه بڕوای من مێژووی کرماشــان

ورمــێ و ســنە جێــی بــراورد نین.
ئەگــەر بمهەوێ کورتی بکەمەوە،
پێویســته ئامــاژه بــه فەلســەفەی
وجودیــی حیزبی دێموکرات بکەم.
لــه ئەساســدا حیزبــی دێموکــرات
ســەرنجی به بەڕێوبەریی نیشتمان
و دەوڵەتداری داوه نەک داڕشتنی
دێموگرافیــی
ئیدئۆلۆژیکــی
کوردســتان ،کــه واتــه باشــتر وایه
ڕێبەرایەتــی حیــزب ئاوڕێکــی

کوردســتانمان وەرگــرت ،کــه
جنابیــان ئــەم پرســیارهیان زۆر بــه
گرینــگ و ملمالنێ خولقێن زانی
و ڕای وابــوو کــه ئــەم پرســیاره
زۆرترین ملمالنێی لێکەوتووەتەوە و
گوتــی" :بــه بڕوای من ئەم بابەته
گرینگــە ملمالنــێ هەڵگرتریــن
بابەتــی ئێســتای ئێمەیه ،بەاڵم بۆ
ملمالنــێ هەڵگــر؟ به بــڕوای من
ئــەم بابەتــەش هەڵدەگەڕێتــەوه بــۆ

گرینگییەکــەی و لە هەمانکاتدا
دهتوانێ له ئاستی نێوخۆی حیزب
و هەروەها له ئاســتی کوردستان و
ئێران و تەنانەت ناوچه و جیهانیش
(بــه تایبەت هێزەکانی که ئێســتا
لــه ناوچــهدان) جێــگای بــاس و
لێکدانــەوە بێــت ،لــه وەاڵمەکــەی
پێشــوومدا باســم له گرینگیی ئەم
ناوچەیه بۆ بریتانیا و حکوومەتی
ناوەندیــی هێنایــه گــۆڕێ،
هەربۆیەش لەســەر ئەو باوەڕەم که
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران بهناچــار تووشــی ئــەم
ڕووبەڕووبوونــەوه دژواره بۆ پانتای
سیاســی-ئابووریی کوردســتان لــه
داهاتــوودا دەبێت .بۆ بردنهســەری
ڕێــژەی ســەرکەوتن پێویســته
ســەردانی خەڵکانــی ئــەم ناوچانه
بکرێت ،خەڵکی کرماشــان ،ئیالم
و لوڕستان به الیانەوە گرینگه که
بزانن ســەربه کام کیانی سیاسی-
شوناســین ،بۆ بهئەنجام گەیاندنی
ئــەم بابەتــه حیزبــی دێموکــرات
پێویســتی به پالنێکی ڕوون هەیه،
ڕێگاچارەیەک که النیکەم دەشیا
 ٢٠ســاڵ لەمەوبــەر ڕەچاومــان
کردبــا و بهئەنجاممــان گەیاندبــا،
کــه واتــه لهبیرمــان بێــت پێــش له
هەمووشــت خێرایــی لــه بهئەنجــام
گەیاندنــی ئێجگار زۆر پڕبایەخه.
دەبــێ زیاتــر لــه هەمــووکات
قەیرانگەلێــک وەکــوو بێــکاری،
گیرۆدەبوون بە مادە هۆشبەرەکان،
ئیــدز ،هــەژاری ،مندااڵنی کار و
بــه دەیــان کێشــه و قەیرانی دیکه
که بەرۆکی خەڵکی ئەم ناوچەی
کوردســتانی گرتــووه لەبەرچــاو
بگریــن و خوێندنەوەمــان بــۆی
هەبێت.
لــه الیەکــی دیکەشــەوه لــه
هەمبــەر ئاســتی تواناکانــی ئــەم
بەشەی کوردستان ڕوونکردنەوەی
پێویســت بدرێت.ناســاندنی ئــەو
توانایانه ،ســروەت و ســامان و ئەو
مافــەی کــه خەڵــک هەیەتــی و
لێیــان زەوت کراوه ،دەتوانێت وەک
ســەرچاوەی جووڵــەی تــاک و
کۆمــەڵ ،له ڕاســتای ســتراتژیی
حیزبــی دێموکرات لەم پەیوەندیهدا
له ناوچه بێت.کورد و کوردستانی
بــوون و مانــەوەی ئــەم ناوچــه بــۆ

حیزبــی دێموکــرات ســتراتژییە
و ناکــرێ پشــتگوێ بخرێــت،
ئەگەرچــی دەکرێــت ســەبارەت به
هێز و کارکردی حیزبی دێموکرات
له هەمبــەر پالنەکانی خەبات لەم
ناوچەیــه ڕەخنــه بگێردرێت ،بەاڵم
ئــەوه بــەو مانایــه نیه کــه حیزبی
دێموکرات چاوپۆشی له گرینگیی
ســتراتژیکی باشــووری کوردستان
بــۆ بزووتنــەوەی نەتەوەیــی-
دێموکراتیکی کوردســتان بکات،
نەتــەوەی ئێمــه لــه کرماشــان،
ئیــام و لوڕســتان بــه تایبــەت لــه
مــاوەی ســەد ســاڵی ڕابــردوودا له
بەرانبەر ســووکایەتی و بێبەشیی
سیاســی ،شووناســی ،ئابــووری،
کۆمەاڵیەتــی و کولتــووری
لــه الیــەن دەســەاڵت و ئایینــی
فەرمیــی ئێــران ئــاگا بوونەتــەوه،
بــە ڕای مــن تەنیــا خەباتێکــی
مۆدێڕنی شووناسخوازانه دەتوانێت
گرینگیــی بەرزی ئەم ناوچەیه بۆ
بزووتنەوەی میللی-دێموکراتیکی
کــورد بگەڕێنێتــەوه .خەڵکی ئەم
ناوچەیــه لەگــەڵ ئێــش و ئــازاری
تایبــەت و شــەوانهڕۆژیی قــووڵ
بەرەوڕوو بوونەتەوه.
دۆخــی ژیانــی ژنــان لــه ئیالم،
پــرۆژەی ئەنفالی ســپی –گیروده
کردنــی الوانــی کــورد بــه مــاده
هۆشــبەرەکان -لــه کرماشــان،
پالنەکان کەم و زۆر سەرکەوتووی
جیایی خەڵکی ناوچه له شوناسی
خۆیــان لــه لوڕســتان و کرماشــان
و ژمارەیەکــی زۆر قەیرانــی
جیــددی دیکــه ،وێنەیەکــی ڕوون
و تــەواو لــه کارەســاتێک لــه
ســەدەی  ٢١نیشــانمان دەدا کــه
ئێمــه له نیشــتمانەکاماندا دەبینین
و شــاهدێین .لــه کۆتاییــدا دەبێــت
بلێم که ئەرکی ســەرەکیی هەموو
کوردانــی نیشتماندۆســته که ئەم
بەشــه لــه واڵتەکەمان بــه گیان و
بیر ببینن و بیپارێزن.

*ڕا و بۆچوونــی ئەوکەســانەی
وتوێژیان لەگەڵ دەکرێت دەرخەری
سیاســەتی ڕۆژنامەی کوردســتان
نیه و ڕای شەخسیه*.
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ڕۆڵی ئێران لە
گرتن و ڕزگار
نەکردنی شاری
مووسڵدا
ئەلبۆرز ڕووئین تەن
مووســڵ ئــەو شــارەی کــە بــە
درێژایــی مێــژوو چارەنووســی
سیاســەت و هێــز لــە ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت دیــاری دەکات .ئــەو
شــارە کــە لــە ســەدەی ڕابــردوودا
وەک ناوەنــدی ویالیەتی مووســڵ
بــە شــارێکی گرینگــی ناوچــە
هەژمار دەکرێت ڕۆڵی ســەرەکیی
هەبــووە لــە دیاری کردنی ســنوور
و هەروەهــا بااڵنســی هێــز لــە
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت .تەنانــەت
بۆ واڵتە کۆلۆنیەکانی سەردەمی
دوای شــەڕی یەکەمــی جیهانــی
و دروســت بوونــی دەوڵەتــی عێراق
گرینــگ و بابەتێکــی هەمیشــە
جێگــەی مشــتومڕ بــووە .ئــەو
مێــژووە لــە ســەردەمی ئێســتادا
بــە جۆرێکــی دیکــە بەردەوامــە،
چوونکــە دوای زیاتــر لــە دوو
ســاڵ لــە دەستبەســەرداگرتنی،
ئــازاد کردنــی بۆتــە گرینگتریــن
بابەتی سیاســی لە نێــوان واڵتانی
ناوچــە و زلهێزەکانــی دونیــادا.
بــەاڵم ئــەوەی کــە گرنگیــی ئــەو
شــارەی بۆ واڵتان و سیاســییەکان
لە ســەردەمی ئێســتادا دوو ئەوەندە
کــردووە ،ڕۆڵــی ئێرانــە .ڕێژیمــی
ئێــران لــە کاتــی تەســلیم کردنــی
مووســڵ بــە هێزەکانــی داعــش و
هەروەهــا لــە ئــازاد نەکردنــی تــا
ئێســتا بەرپرســیارە ،ئــەو چەنــدەش
دەگەڕێتــەوە بــۆ ڕۆڵــی ئێــران لــە
دروســت کردنــی ئــاژاوە و شــەڕ و
ماڵوێرانی لە دەرەوەی سنوورەکانی
بــە مەبەســتی درێژەپێدانــی
حکوومەتــی دیکتاتۆریــی خۆی،

کــە تێزێکــی بەناوبانگــی ئێرانە.
بێگومــان بــۆ ســەلماندنی ئــەو
ڕۆڵــەی ئێــران کــە لە مووســڵ و
عێراق گێڕاویەتی ،وەکوو نواندنی
ڕۆڵی هاوشــێوە لە هەموو واڵتانی
ناوچــە ،بۆتە هۆکاری ماڵویڕانی
و کوژارنی سەدان هەزار سیڤیل و
بۆ بەڵگەمەند کردنی سەختیەکی
ئەوتــۆ نابینــم ،چوونکــە بەڵگەی
بێهەژمــار هەیــە .هــەر بۆیــەش
دەبــێ بگەڕێینــەوە بــۆ ســەرەتای
تەســلیم کردنــی ئــەو شــارە بــە
هێزەکانــی داعــش ،واتــە مووســڵ
چۆن کەوتە دەست داعش؟ ڕۆژی
١٠ی حوزەیرانــی ســاڵی ،٢٠١٤
گرووپێکــی توندڕەوی تیرۆریســت
بە تەواوی دەســتیان بەســەر شاری
مووســڵدا گرت .کــە زیاتر لە ٤٠
هەزار هێزی لەشــکریی بە هەموو
چــەک و تەقەمەنییەکــەوە کــە
بــە میلیاردەهــا دوالر لــە واڵتــی
ئەمریــکا کــڕدرا بــوون ،لــە ســێ
ســوپای گەورەی واڵتی عێراق بە
فەرماندەیــی نــوری مالیکــی لەو
شارەدا ،لە ماوەی کەمتر لە چەند
کاتژمێردا ئەو شارە گرینگەی کە
بــە هەموو ئەو چــەک و ئامێرانە
تەیــار کرابوو ،تەســلیم بوون .هیچ
کارنــاس یان توێژەرێکی زانســتی
ناتوانــێ ئــەو تەســلیم کردنە بەدەر
لە خواســتی فەرمانــدەی هێزەکان
شــی بکاتەوە ،واتە ئەگەر ویستی
نــوری مالیکی کە دواتر هەر لەو
پێوەندییــەدا بانگهێشــتی پاڕلەمان
کــرا و ســەبارەت بــە تەســلیم
کردنی شــاری موسڵ بەو گرووپە
لێپرســینەوەی لــێ کــرا نەبــا ،ئەو
کارەســاتە ڕووی نەدەدا .مالیکی
کەسی یەکەمی ڕێژیمی ئێرانە لە
عێراق ،کە واتە ئەو ڕووداوە بە بێ

ئــاگاداری و تەنانــەت پالنی ئێران
نەبووە ،هەروەها ئەگەر ســەیرێکی
چاوپێکەوتنــی ئوســامە نوجێیفــی
جێگری سەرۆک کۆماری عێراق
و برای پارێزگاری مووسڵ کە لە
ســەرەتای ســاڵی ٢٠١٦دا لەگەڵ
کاناڵــی ســکای نیــوزی عەرەبی
کــردی بکەیــن ،بــە ئاشــکرا و بە
ڕوونی باس لە هەڕەشەکانی ئێران
بەر لە کەوتنی مووســڵ دەکات و
دەڵێــت؛ لــە ســەفەرێکدا بۆ واڵتی
ئێــران بەرپرســانی بــااڵی ئیرانــی
هەڕەشــەیان لــە ئێمــە کــرد کــە
ئەگــەر ئێمــە هاوکاریــی مالیکی
نەکەیــن ،ئەوا مووســڵ دەکەوێت.
کــە واتــە بەرپرســی یەکەمــی
هاتنــی داعــش بۆ مووســڵ ئێرانە
و لــەو ڕێگەیــەدا وێــڕای نانەوەی
شــەڕ و ماڵوێرانی چەند ئامانجی
دیکەی پێــکا کە دەتوانین ئاماژە
بــە هێــرش بــۆ ســەر کوردســتان
بــۆ دوورخســتنەوەی کــوردەکان
لــە ڕێفرانــدۆم و ســەربەخۆیی و
هەرەوەهــا لــە دروســت کــردن و
ڕەواییــدان بــە چەندیــن گرووپــی
هاوشــێوەی حیزبوڵــای لوبنــان بۆ

پارتی سوسیالیستی کوردستانی باکوور و
حیزبی دێموکرات چاوپێکەوتنیان ئەنجام دا

ســکرتێری پارتی سوسیالیستی
کوردســتانی باکــوور لەگــەڵ
جێگــری ســکرتێری گشــتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێران کۆبووەوە.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی
١٨ی ڕەزبەری ١٣٩٥ی هەتاوی،
مەســعوود تــەک ،ســکرتێری
گشــتیی پارتــی سوسیالیســتی
کوردســتانی باکــوور()PSK

ســەردانی دەفتــەری سیاســیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێرانی کرد و
لە الیــەن هەیئەتێکی ڕێبەریی حیزبی
دێموکــرات بەسەرپەرەســتیی حەســەن
شــەرەفی ،جێگری سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکرات پێشوازیی لێکرا.
لــەو دیــدارەدا ،باســێکی سیاســی
لــە نێــوان هــەردوو الیەندا هاتــە ئارا و
دواییــن ئاڵوگۆڕەکانــی پێوەندیــدار بــە
پرسی کورد بە گشتی باس کران و بە

تایبەت خەبات و تێکۆشــانی کورد لە
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و چاالکیی
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکــرات
و پێشــوازیی کۆمەاڵنــی خەڵکــی
کوردســتان لــەم جموجۆڵــەی حیــزب و
شوێندانەرییە سیاسییەکانی لە ئاستی
ئێران و کوردستان و دەرەوەدا باس کرا.
لــە کۆتاییــدا دوو الیــەن لــە ســەر
بەردەوامیــی پێوەندەکانیــان جەختیــان
کردەوە

پاراســتنی بەرژەوەندییەکانی ئێران
و بەکارهێنانیــان وەک ئامــرازی
هەڕەشە لە ناوچەدا بکەین .ئێستا
دوای زیاتــر لــە دوو ســاڵ ،ڕزگار
کردنــی مووســڵ وەک بابەتێکی
لەشــکری ســەیر ناکرێــت ،بەڵکوو
وەک بابەتێکی سیاســی بۆ دابین
کردنــی بەرژەوەندیــی سیاســیی
الیەنەکان بۆتە هۆکاری ترافیکی
دیپلۆماســی لــە نێــو واڵتانــی
ناوچەیی و زلهێزەکاندا .کوردەکان
کــە هێزێکی کاریگــەرن و بە بێ
ئــەوان ڕزگار کردنــی مووســڵ
ئاســتەمە ،داوای گارانتی دەکەن
بــۆ نەگەڕانــەوە بــۆ ســنوورەکانی
بەر لە هاتنی داعش .تورکیە کە
لــە ڕووی مێژوویــی و سیاســەتی
ناوچەییــەوە خــۆی لــە هەمــوو
کــەس زیاتــر بــە خاوەنی مووســڵ
دەزانێــت و کار دەکات بــۆ ئەوەی
لــە پرۆســەکەدا بەشــدار بێــت و تا
دوای نەمانی داعش لە بەشداریی
خــۆی بــە مەبەســتی هاوکاریــی
هێزەکانی دۆســتی خۆی کەڵک
وەربگرێــت .زلهێــزەکان لــە چوونە
نــاوەوەی هێزەکانی ســەر بــە ئێران

بــۆ نێو مووســڵ و دروســت بوونی
شــەڕی تایفــی و ئاڵۆزتــر بوونــی
ئــەو گێــژاوەدا کــە لــە دروســت
کردنیــدا خەتاباریشــن دەترســن.
لــە هەمــووی گرینگتر ئێــران کە
هــۆکاری ســەرەکیی ئــەو هەموو
ماڵوێرانیەیە نایهەوێ لە کۆتاییدا
مووســڵ وا بــە ئاســانی بکەوێتــە
ژێر کاریگەریی کورد و ســوننە و
تورکیە .تێکەڵ بوونی ئەو هەموو
بەرژەوەندییــە بە ئاراســتەی جیاواز
وێــڕای بەدرەنگ خســتنی ڕزگار
کردنــی مووســڵ ،ئاکامەکەشــی
تــا ڕادەیــەک تاریــک و ئاڵــۆز
کردووە .کارکردنی ڕێژیمی ئێران
بــۆ بەشــداری لــە ڕزگار کردنــی
مووســڵ لە ڕێگەی گرووپەکانی
وەک حەشــدی شەعبی و پەراوێز
خستنی هێزەکانی دژبەری خۆی،
هەوێنــی ئــەو ئاڵۆزییەیە .تەنانەت
ئەگــەر لــەو ڕۆژانــەدا مووســڵ
ئازادیش بکرێت ،دەبێ چاوەڕوانی
پالنی دیکــەی ڕێژیمی ئێران بین
بــۆ ئالۆزتــر کردنــی ڕەوشــەکە و
بــەردەوام کردنــی ئــەو نائارامیە و
ڕەوشــی شەڕ لە ناوچەدا .لەوانەیە

ئــەو پالنــە لــە دەســتێوەردان لــە
کاروباری گەڕانەوەی شەنگال بۆ
ســەر کوردســتان و بــە کارهێنانی
ئــەو خەڵکــە شــیعە مەزهەبانــەی
کــە لــەو ناوچانــە دەژیــن خــۆی
ببینێتــەوە .ئێســتا کارەســاتی
ســەرەکی ئەوەیە کە لە دوای ئەو
هەموو خەســارە مرۆڤیە لە عیراق،
لــە کاتوســاتی دەســتپێکردنی
ئۆپەراســیۆنی موســڵدا ،زیاتــر لــە
گەڕانــەوەی هێمنــی و ئاســایش
بــۆ خەڵکی ناوچە و پاراســتنیان،
بــاس لــە بەرژەوەندیــی واڵتانــی
ناوچــە دەکرێــت .هەربۆیــەش
ڕێژیمــی ئێــران وەکــوو کلیلــی
هەمــوو ئالۆزییەکانــی ناوچــە،
لــە شــاری مووسڵیشــدا هــەر لــە
دەســتپێکی تەســلیم کردنیــەوە تــا
ڕزگار نەکردنی ئێســتا و پالن بۆ
بەردەوامیــی ئالۆزییــەکان دوای
ڕزگار کردنــی کار دەکات ،کــە
جارێکــی دیکــە ئــەو چەنــدە بــۆ
هەمــوو الیــەک دەســلمێنێت کە؛
تــا ئــەو ڕێژیمــە بمێنــێ ،هێمنــی
و ئاســایش لــە ناوچــەدا تەنیــا لــە
خەوندا مسۆگەر دەبێت.

لقی ئامەدی پارتی سوسیالیستی کوردستان
بە ناوی د.قاسملووەوە کرایەوە
دوابــەدوای کردنەوەی لقی دێرســیم
و مێردینــی پارتــی سوسیالیســتی
کوردســتان ،ئــەو پارتــە وەکــوو
ڕێزلێنانێــک لــە خەباتــی ڕێبــەر و
زانــای گەلی کورد د.عەبدولرەحمانی
قاســملوو ،لقــی ئامــەدی خــوی
بــە نــاوی د .قاســملووەوە کــردەوە.
ڕێوڕەســمی کردنــەوەی لقــی ئامەدی
پارتــی سوسیالیســت ،دوانیــوەڕۆی
ڕۆژی یەکشــەممە٢٥ ،ی ڕەزبــەری
١٣٩٥ی هەتــاوی ،لــە بینــای
ســەرەکیی ئــەو پارتــە لــە ئامــەد
بــە بەشــداریی ســەرۆکی گشــتیی
ئــەو پارتــە ،نوێنەرانــی بەشــێک لــە
پارتــە سیاســییەکان و ڕێکخــراوە
مەدەنییــەکان و ژمارەیەکــی بەرچــاو
لــە ڕۆشــنبیران ،ئاکادێمیســییەن
بەڕێوەچــوو.
سیاســەتڤانان
و
لــە ڕێوڕەســمەکەدا ڤــەدات دەدە،
ســەرۆکی لقــی ئامــەدی ئــەو پارتە،
کردنــەوەی لقەکەیانــی پێشــکەش
بــە ڕێبــەر و زانــای گەلــی کــورد
دوکتور عەبدولڕەحمان قاســملوو کرد.
هەروەها مەســعوود تەک ،ســەرۆکی

گشــتیی ئــەو پارتــە ،کــە لــە
ڕێوڕەســمەکەدا بەشــدار بــوو ،لــە
ئاخافتنێکــدا وێــڕای لێکدانــەوەی
دۆخــی تورکیــە ،باکــوور ،باشــوور
و ڕۆژئــاوای کوردســتان ،بــە
بەربــاوی تیشــکی خســتە ســەر
ڕەوشــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
و بــزاوت و ڕاســانی کوردســتانی
ڕۆژهەاڵتــی بــە ڕێبەرایەتیــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێرانــی بــەرز نرخانــد و پشــتیوانیی
خۆیانــی لــە خوشــک و براکانیــان و
تەڤگــەری ئازادیخوازی کوردســتانی

ڕۆژهــەاڵت دووپــات کــردەوە.
مەسعوود تەک هەروەها لە درێژەی
باســەکەیدا ،بانگهێشتی لە پارت و
الیەنە سیاســییەکانی هەر یەک لە
پارچەکانــی کوردســتانی کرد کە
لــەو قۆناغــە هەســتیارەدا ،پێکەوە و
بــە ڕۆحێکی برایانە و ئاشــتییانەوە،
هــەوڵ بــۆ پاراســتنی یەکڕیــزی و
یەکیتــی نێوماڵــی کــورد بدەن و بە
وەالنانــی ناکۆکیەکانیــان ،وەکــوو
پێویســتییەکی هەنووکەیــی هــەوڵ
بۆ پێکهێنانــی کۆنگرەی نەتەوەیی
بدەن.
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مەسعوود تەک:

ئەگەر نەتوانین
پشتگیری لە
خەباتی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان بکەین،
بە دڵنیاییەوە
پێشگیریشی لێ
ناکەین
وتۆوێژ :سەلیم زەنجیری
پارتی سوسیالیســتی کوردســتان دوای
 ٤١ساڵ خەبات و تێکۆشانی نایاسایی
و ئیلــەگال ،قۆناغێکی نوێ لە ژیانی
سیاســی و یاســایی لــە تورکیــەدا
دەســتپێکرد .بــەاڵم دەســتپێکردنەوەی
ئــەو شــێوە لــە خەباتــی پارتــی
سوسیالیســت ،هــاوکات بــوو لــە گەڵ
هەنــدێ گۆڕانکاری و ڕووداوی گرینگ
لــە تورکیــەدا ،وەکــوو بەرفــراوان
بوونی شەڕ و ئاڵۆزییەکان ،کودەتای
ســەربازی ،دۆخــی ئاوارتە ،گەڕانەوە
بەرەو دواوەی دێموکراسی و ...هتد.
بــە هەمــان شــێوە خەبــات و
بەربەرەکانێــی گەلــی کــورد بــۆ مــاف
و ئازادییەکانــی لــە پارچەکانــی
دیکەی کوردســتانیش بــەردەوام و ڕوو
لــە گەشــانەوەیە ،بــە تایبەتــی لــە
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت الپەڕەیەکــی
نــوێ لــە خەبــات و بەرەبەرەکانــێ
لــە هەمبــەر ڕێژیمــی ئێرانــدا
هەڵدراوەتەوە کە دەنگدانەوەی زۆری
لە ئاست ناوچەکەدا هەبووە.
کار و خەباتی پارتی سوسیالیست لە
ژینگــەی سیاســی و یاســایی تورکیەدا
و هەروەهــا دەنگدانــەوەی ڕاســانی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لــە تورکیە و
باکووری کوردستاندا ،مژاری سەرەکیی
وتووێــژی کوردســتان لەگــەڵ بەڕێــز
مەســعوود تــەک ،ســەرۆکی گشــتیی
پارتــی سوسیالیســتی کوردســتانە کە
سەرنجتانی بۆ ڕادەکێشین:
ســەرەتا چــۆن بــوو کە دوای  ٤١ســاڵ
خەبــات و تێکۆشــان ،ئێــوە بــەم
قەناعەتــە گەیشــتن کــە کۆتایــی بە
مێتــۆدی ڕابــردووی خەبــات بێنــن و
قۆناغێکــی نوێ لە خەباتی سیاســیی
یاسایی لە تورکیەدا دەستپێبکەن؟
و :چیرۆکــی لەگالیزەکردنــی خەبــات
و تێکۆشــانی پارتەکەمــان دوور و
درێــژە .واتــە لــە ئەنجامــی نیقاشــێکی
بەرفراوانــی ئەندامانی ئێمــەدا هاتووەتە
ئاراوە .تەقریبەن  ٢٢ســاڵ بەر لە ئێســتا
کــە بەڕێــز کەماڵ بورکای ســەرۆکی
حیزبەکەمــان بــوو ئــەم پرســەی هێنایــە
گــۆڕێ و موناقشــەی زۆری لــە ســەر
کرا ،بەاڵم هیچکات نەبوو بە مژار یان
ڕاســپاردەی کۆنگرەکانمــان .بۆ یەکەم
جــار لــە کۆنگــرەی ٨ی حیزبەکەماندا
ئــەو مەســەلەیە بــووە ڕۆژەڤ .جیــا لە
باســی نێو ئەندامان ،لە کۆنگرەشــدا بۆ
مــاوەی ســێ ڕۆژ ئــەو مەســەلەیەمان
تاوتــوێ کرد .بــەاڵم زۆرینەی کۆنگرە
لە سەر ئەو باوەڕە بوون کە جارێ کاتی
لەگالیزەکردنــی خەباتــی پارتەکەمــان
نیە ،بۆیە وەکوو دۆســیایەکی کراوە بۆ
باس و موناقشــە لە نێــو ئەنداماندا هەر
بە کراوەیی مایەوە.
لە ڕاستیدا ئەمە ئاستەنگێکی گەورە

و ســەرەکی بوو لە پێش خەباتەکەمان.
بۆیە لە کۆنگرەی دەیەمی حیزبەکەمان
کــە لــە ســاڵی ٢٠١٤دا پێکهــات ،بــە
زۆرینــەی دەنــگ بڕیار درا کە دەســت
بــە خەباتی لەگال لە تورکیەدا بکەین،
هەڵبەت بۆ ئەمەش میکانیزمێکی ١٢
خاڵیمــان ئامــادە کرد .ئــەوە بوو کە لە
مانگــی ڕەزبەری ســاڵی ڕابردوودا من
و چەنــد کەســی دیکــە لــە ئەندامانی
ڕێبەریی پارتی سوسیالیست گەڕاینەوە
دیاربەکــر و بەرنامــەی حیزبەکەمــان
هەمــوار کــرد .چوونکــە دەبوایە بەپێی
دەســتووری تورکیــە و یاســای ئەحزاب
لــەو واڵتــەدا هەنــدێ گٶڕانکاریمان لە
بەرنامەکەماندا کردبا.

بەپێــی یاســای تورکیــە چ کێشــە و
ئاســتەنگێک لــە بەرانبــەر خەبات و
تێکۆشانتاندا هەیە؟
و :بەپێــی یاســای ئەحــزاب لە تورکیە،
سەرەتا دەبێ داوای یاسایی لە وەزارەتی
نێوخۆدا تۆمار بکەیت ،ئەگەر شتێکی
نایاســایی هەبێــت دۆزگــەر و دادگا
دۆســیا لــە دژی دەکەنــەوە .بەگشــتی
هــەم ڕێــگای خەباتمــان ئاوەاڵیە و هەم
داخــراو و ئاســتەنگ کــراو .پارتــی
سوسیالیستی کوردستان سێیەم پارت بە
پاشگری کوردستانییە کە لە تورکیەدا
دامــەزراوە و ڕەنگــە پارتی دیکەش لەو
ماوەیــەدا بــەم پاشــگرەوە دابمەزرێــت.
کاتێــک ئێمــە پارتــی سوسیالیســتمان
دامەزرانــد ،لــە تورکیــەدا سوســیالیزم
قەدەغە نەبوو ،بەڵکوو ناوی کوردستان
و ناســنامەی نەتەوەیــی ئێمــە قەدەغە
بــوو .بۆیــە ئێمــە پارتێکــی ئیلەگالمان
دامەزرانــد .ئــەوکات نەتەنیــا وشــەی
کوردســتان ،بەڵکــوو وشــەی کــوردی
و ئاخافتنــی کوردیشــی قەدەغــە بــوو
و هــەر کەســێک وتبــای کە کــوردم،
دەگیــرا و زیندانــی دەکــرا .بۆیە پارتی
سوسیالیستی کوردستان بە پێچەوانەی
خواست و حەزی ئێمە ،وەکوو حیزبێکی
ژێرزەمینی و ئیلەگال دامەزرا.
دەســتپێکردنی ئــەو قۆناغە نوێیە لە
خەباتــی ئێــوە بــە شــێوەی یاســایی،
هاوکاتــە لــە گــەل ڕوودانــی زۆر
ڕووداوی گرینــگ لــە تورکیــە وەکــوو
شــەڕ و تێکهەڵچوونــەکان ،کودەتــای
ســەربازی ،دۆخــی ئاوارتــە و
تەسفییەکانی دوای کودەتا و ...هتد.
ئێستا ژینگەی سیاسیی تورکیە بۆ کار
و خەباتتان چەندە لەبارە یان چۆنی
هەڵدەسەنگێنی؟
و :ئەوەیکــە لــە تورکیــەدا دەگوزەرێت،
بــۆ ئێمــە پێشــبینی کــراو بــوو .بــەاڵم
ئەوەیکــە چاوەڕوانیمــان لــێ نەدەکــرد،
هەوڵــی کودەتــا بــوو .کاتێــک ئێمــە
دەســتمان بــەو خەباتــە کــرد ،پێشــبینی
زۆر لەمپــەر و ئاســتەنگمان لــە بــواری
سیاســی ،ئابــووری ،ئیــداری و...
هتــد ،لــە ســەر ڕێگامــان کردبــوو .بۆ
نموونــە بینای پارتەکەمــان لە بەرانبەر

بینــای پارێــزگای مانیســا لــە شــاری
ئەگــە هەڵکەوتــووە و پەنجەرەکانــی
ڕووبــەڕووی یەکتــرن .جەنابــی والیــی
مانیســا چــاوی بــە تابلــۆی ســەر
ئۆفیسەکەمان کە ناو و لۆگۆی پارتی
سوسیالیســتی کوردســتانی پێوەیــە،
هەڵنایەت و فەرمانی داوە کە تابلۆکە
داگــرن .ئەمە شــتێکی نایاســاییە و لە
چوارچێــوەی ســەالحیاتی والــیدا نیــە
و ناتوانــێ چاوەدێریــی کار و خەباتی
ئەحزابــی سیاســی بکات .بــەاڵم لە بەر
ڕاگەیاندنــی ڕەوشــی ئاوارتــەی دوای
کودەتا ،هەر یەک لە  ٨١والی لە ٨١
پارێزگای تورکیــەدا بۆ خۆیان بوونەتە
پاشــایەک و لــە دەرەوەی یاســا حوکــم
دەکەن و بڕیاری لەم چەشنە دەدەن.

باشــە ئەو دۆخە هەتا کەی بەردەوام
دەبێت؟
و :حکوومەتــی تورکیــە لــە ســەرەتادا
ڕایگەیانــد کــە بــۆ مــاوەی ٤٥
ڕۆژ بــەردەوام دەبێــت ،بــەاڵم لەمــاوە
پارلەمانــی تورکیــە هــەر ســێ مانگ
جارێــک تەمدیــدی دەکاتــەوە و
ســەرۆک کۆماریــش ڕایگەیانــدووە
کە ئەم مەســەلەیە بەم زووانە چارەســەر
ناکرێت و ڕەنگە هەتا ساڵێک بەردەوام
بێــت .بۆیــە ئەگــەر هێــزە دێموکــرات و
ئاشــتیخوازەکان دەنگیان هەڵنەبڕن و لە
بەرانبەر ئەم بێدادییەدا ڕانەوەســتن ،ئەو
وەزعــە درێــژە دەکێشــێ و وادیــارە هەتا
پارتــی داد و گەشــەپێدانی ئەردۆغــان
نەگاتــە ئامانجەکانــی ،بەردەوامی بەم
ڕەوشە دەدات.
باشە ئامانجەکانی چین؟
و :بــە بــڕوای من ئامانجی ســەرەکی،
پێکهێنانــی کۆمەڵگایەکــی تورکــی
 ئیســامییە و ئەردۆغــان خــۆیوەکــوو خەلیفەی هەموو موســلمانان بە
تایبــەت ســوننەکان و موختاری هەموو
ناوچــە و جیهانــی عەرەبــی دەزانێــت.
بــەاڵم بــە نــەزەری مــن ئــەو پرۆژەیەی
ســەرناکەوێ ،لەبەرئەوەیکــە ســەردەم
گٶڕاوە ،ڕۆژهەاڵت گۆڕاوە ،تورکیەی
جارانیش نەماوە ،تورکیە کە چەند ساڵ
لەوەپێــش وەکــوو مۆدێــل بــۆ ناوچەکە
دەبینــرا ،ئێســتا لە هەمــوو ڕۆژهەاڵتی
نێوەراســتدا تەنیا یەک دۆســتی هەیە،
ئەویش کوردی باشوورن ،لە گەڵ ئێران
و زۆربەی واڵتان لە کێشەدایە.
زۆر الیــەن و چاودێــری سیاســی،
ڕەفتــار و کردارەکانــی ئاکەپــەی لــە
دوای کودەتــا ســەرنەکەوتووەکەی
چەنــد مانگــی ڕابردوو ،بە نیســبەت
گرتنــی جیابیــران ،لەکارالدانــی
کارمەنــدان ،مامۆســتایان و ســەرۆک
شــارەوانییەکان و ...هتــد ،وەکــوو

تەســفیە کــردن و کودەتایەکــی ســپی
یان سڤیلی دەزانن .ڕای ئێوە؟
و :بەڵــێ ئەوانــە ڕەفتــار و کــرداری
نادێموکراتیــک و نایاســایین و
مــرۆڤ دەتوانێ وەکــوو دیکتاتۆری و
ئۆتۆریتەیــزم ناودێری بکات ،بەاڵم من
وەکــوو کودەتــا نایبینــم ،لەبەرئەوەیکــە
کە کودەتا شتێکیترە.
ئەوەیکە ئاکەپە دەیکات ،سوئیستیفادە
کردنــە لــەو دۆخــە بــۆ پێشــگرتن لــە
کودەتــای هاوشــێوە .شــتێکی بــاش
بــوو کــە خەڵک ڕژایە ســەر شــەقام و
پێشــیان بە ســوپا و کودەتاکەی گرت.
ئــەوکات ئێمــە و هەمــوو ئەحزابــی
دیکــەی باکــووری کوردســتان و هێــزە
دێموکراتخوازەکانیــش داوامــان لــە
ئاکەپــە کــرد کــە ئــەم دۆخــە بکاتــە
دەرفــەت و هەوێنێــک بــۆ یەکیتــی و
دووبــارە نەبوونــەوەی ڕووداوی لــەم
چەشــنە ،کە خۆی لــە کەمکردنەوەی
دەســەاڵتی ســوپا و میلیتاریزمــدا
دەبینێت.
ئێستا باکووری کوردستان لە دۆخێکی
ناڵەبــار و مەترســیداردا دەژیــت،
زۆرێک لە شــار و شارۆچکەکان وێران
و کاوڵ کــراون ،خەڵــک گیــراوە،
دەربــەدەر کراوە ،ئایا ئەو نەهامەتی
و وێرانکارییانە لە باکووردا ڕەوان؟
و :هۆکاری ئەسلیی دەربەدەریی گەلی
کــورد و کاوڵ و وێــران کردنی شــار و
شــارۆچکەکانی کوردستان ،سیاسەتی
داگیرکاریــی دەوڵەتی تورکیەیە ،بەاڵم
نابێــت سیاســەت و ســتراتیژیی هەڵەی
پەکەکــەش لەبیــر بکەیــن .هەڵقەندنــی
خەندەق و ســتراتیژی گەلی شۆڕشگێر
و ...هتــد ،هەڵــەی ســتراتیژیکی
پەکەکــە بوون .ئەو ســتراتیژە هەڵەیەی
پەکەکە ،بیانوو و دەرفەتی بۆ تورکیە
ڕەخســاند کە بە هەموو هێزی خۆیەوە،
هێــرش بکاتــە ســەر شــارەکانی ســوور،
گــەوەڕ ،ســلۆپی ،جزیــر و ناوچەکانــی
دیکە و وێرانی بکات.
واتــە دەوڵەتــی تورکیــەش هــەر لــە
بیانوویەکی ئاوها دەگەڕا؟
و :بەڵــی مــرۆڤ دەتوانــێ ئاوهــاش
بیبینێــت و لێکــی بداتــەوە .ئــەوەی
کــە ئەمــڕۆ لــە تورکیــە ڕوودەدات
بەردەوامیــی ئــەو سیاســەتەیە .دەوڵەتی
ئاکەپــە بــە بیانــووی جەماعەتــی
فەتحوڵــا گولــەن ،هێرشــی کــردە
ســەر مامۆســتایانی کــورد ،جیابیــران،
ڕەخنەگــران و دژبەرانــی حکوومــەت
و ئــەو ئاکادیمیســیەن و کارمەندانــەی
کــە لە دەرەوەی ئاکەپەن .بەاڵم ئاکەپە
ناتوانــێ بــەم شــێوەیە بــەردەوام بێــت و
حکوومەت بکات و ڕۆژێک لە ڕۆژان
ئەمــە دەتەقێتــەوە .من هیوادارم کە ئەو

ڕەوشــە بــەرەو ئارامــی هەنــگاو بنێــت،
لەبەرئەوەیکــە کێشــەکانی تورکیــە بە
توندوتیــژی چارەســەر ناکرێــن .بــە
تایبەتی کێشــەی کورد لە ســەد ساڵی
ڕابــردوودا کــە دەوڵــەت هەوڵــی داوە بە
توندوتیــژی و تواندنــەوە چارەســەری
بــکات ،بێئەنجــام و ناکارامــە بــووە.
پەکەکــەش  ٣٢ســاڵە کــە شــەڕی
چەکــداری دەکات و لە جیاتی قازانج،
زەرەری بۆ کورد بەدیاری هێناوە .بۆیە
ڕێگای توندوتیژ ،چارەسەری ناهێنێت.
باشــترە هەمــوو الیەنــەکان بــە دەوڵەت،
ئاکەپــە و الیەنــە دێموکراتخوازەکانــی
تورکیــە و واڵتپارێزانــی کوردســتانەوە
هــەوڵ بــۆ ئــارام کردنەوەی ڕەوشــەکە
و گەڕاندنــەوەی بــۆ دۆخی پێشــووتری
بدەیــن و بــە ڕێــگای دیالــۆگ و
دێموکراسییانە ،چارەیەک بۆ کێشەی
کورد بدۆزینەوە.

هــاوکات لەگــەڵ ئــەو ڕووداوانــەی
تورکیــە ،خەبــات و بەرخودانــی
گەلــی کــورد لــە پارچەکانــی دیکە و
بــە تایبەتــی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت
گەرموگوڕتــر بــووە و دوای ماوەیەکی
زۆر لــە بێدەنــگ بوونــی چەکــی
پێشمەرگەکان ،ڕاسان یان ڕابوونێکی
دیکــە لــە فورمێکــی نوێــدا دەســتی
پێکردووە ،ئەمە چۆنی هەڵدەسەنگێنن
و چلــۆن دەنگدانەوەیەکــی هەبووە لە
تورکیە و باکووردا؟
و :بــەر لــە هــەر شــتێک دەمەوێــت
پشــتیوانیی خۆمــان وەکــوو پارتــی
سوسیالیســتی کوردســتان لــە خەباتــی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و ئەو قۆناغە
کە بە ڕابوون یان ڕاسان ناسراوە ،دوبارە
بکەمەوە .ئێمە لە ڕابردوودا و ئێســتاش
هــەر پشــتیوانی خەباتــی ڕۆژهــەاڵت
و حیزبــی دێموکــرات بوویــن و دەبیــن.
واتــە ئەگــەر نەتوانیــن پشــتگیری
بکەین ،بە دڵنیاییەوە پێشگیریشــی لێ
ناکەیــن .بــە خۆشــییەوە ئــەو ڕابوونە و
چوونــی پێشــمەرگەکان بــۆ نێوخــۆ و
دروشــمی گرێدانــی خەباتــی شــاخ و
شــار دەنگدانەوەی باشــی لــە باکووردا
هەبووە ،بە تایبەت ئەوانەی کە حیزبی
دێموکرات دەناسن و شارەزای خەبات و
تێکۆشــانی ئــەو حیزبەن ،دڵخۆشــن بەو
خەباتــە و بــە هیوان کە ئــەو تەڤگەر و
بزاوتە سەر بکەوێت و بە ئەنجام بگات.
بــەاڵم لەوالشــەوە هەنــدێ موریــدی
سیاســی ،ســاویلکە و کوێرفام هەن کە
بــە دەهۆڵــی ڕێژیمی ئێران هەڵدەپەڕن و
ئەو خەباتەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە
دەوڵەتانــی ناوچــەوە گــرێ دەدەن ،ئەوە
ڕاست نیە.
بۆچــی ئەوانــە خەباتــی چەکــداری
بــۆ خۆیــان بە ڕەوا ،بەاڵم بــۆ براکانیان
بــە نــاڕەوا دەزانــن؟ ئەمــە دڵســۆزی و

نیەتپاکــی نیــە و ئامانجێکی سیاســی
لــە پشــت ئەو گوتــارە قرێژەوەیــە .بەاڵم
ئەوەیکە پێوەندی بە ئێمە ،وەکوو پارتی
سوسیالیســتی کوردســتانەوە هەیــە،
ئەرکــی سەرشــانمانە کــە بــە هەمــوو
توانامانەوە بۆ ناساندنی خەباتی ڕەوای
خووشــک و براکانمــان لــە ڕۆژهەاڵت
و بــە تایبەتــی حیزبــی دێمـــوکراتی
کوردســتان کــە بــە حیزبــی خۆمــان و
حیزبی برا و دۆستی دەزانین و سااڵنێکە
پێوەندی دۆســتانە و برایانەمان لە گەل
یەکتر هەیە ،کار و خەبات بکەین و لە
بەرنامەماندایــە کە کاری تایبەتی ،بە
تایبەتی بۆ بیروڕای تورک بکەین.

ئایــا هیــچ چاالکییەکتــان لــەم
پێوەندییەدا کردووە؟
و :چەند ڕۆژ بەر لە ئێستا ،مەراسیمی
کردنــەوەی تەشــکیالتی ئاشــکرای
پارتەکەمــان لە شــاری دێرســیم بەڕێوە
چــوو و ئێمــە ئــەو ڕێوڕەســمەمان لــە
خۆشەویســتیی خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت و
حیزبــی دێموکرات ،بە ناوی د.ســەعید
شەرەفکەندی نەمرەوە ناودێر و کردەوە و
پێشکەش بە یادی ئەو گەورە ڕێبەرەمان
کــرد .مەراســیمی تەشــکیالتیمان لــە
مێردیــن بەڕێــوە چــوو کــە لــە ســەر
چوار ســەرکردەی کورد پێشــەوا قازی
محەممەد ،ســەید ڕەزا دێرســیمی ،شێخ
سەعید و مەال مستەفای بارزانی بوو.
هەروەهــا لــەم ڕۆژانــەی دواییــدا لقــی
ئامــەدی پارتەکەمــان کرایــەوە کە بۆ
ئێمــە زۆر زۆر گرینــگ بــوو ،چوونکە
ناوەندی خەباتی ئێمەیە ،ئەو مەراسیمە
و کردنــەوەی لقــی پارتەکەمــان ،بــە
نــاوی شــەهید د .قاســملووەوە وەکــوو
ڕێزلێنانێــک لــە خەبــات و تێکۆشــانی
ئــەو ڕێبــەرە بڵیمــەت و زانایەی گەلی
کــوردەوە ناودێــر و کــردەوە .بە گشــتی
دەبــێ لــە زۆر بــوارەوە کار بــۆ نواندنی
ڕەوایی خەباتی براکانمان لە ڕۆژهەاڵت
بکەین و بە ئەرکی خۆمانی دەزانین.
وەکوو سیاستڤان و چاودێرێکی کورد،
پێــت وایە لــەم حەرەکەتــەی دواییدا
چــی پێویســت بــووە کە نەکــراوە یان
دەبێت ئامادەکاریی بۆ بکرێت؟
و :ئــەو خەباتــە دوور و درێــژە .بەرزی،
نزمــی و هەوراز و نشــیوی خۆی هەیە
و ڕەنگە کۆسپ و ئاستەنگی زۆرتری
بێتــە ســەر ڕێــگا ،بەاڵم من لــە حیزبی
دێموکــرات خاترجەم و پشــت ئەســتوورم
کــە لــە ســەر مافــی نەتەوەیــی گەلی
کــورد شــێلگیر و پێداگــرە و ڕەنگــە
جاروبــار پاشەکشــەی تاکتیکیشــی
کردبێــت ،بــەاڵم هەرگیــز لــە ســەر
داخــوازی نەتەوەیــی و دێموکراتیکــی
خــۆی پاشــگەز نەبــووە و نابێــت و
سەربەرزانە بەردەوام دەبێت.

ئەدەب و هونەر
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دیدار لەگەڵ شەریف فەالح ،نووسەر
و چاالکی فەرهەنگی
سازدانی :ژووری ڕۆژەڤ لە تۆڕی کۆمەاڵیەتیی تێلێگرام
ڕۆژەڤ :لە ئێران بەپێی ماددەی ١٥ی
دەســتوور و یاسای بنەڕەتیی کۆماری
ئیسالمی لەگەڵ ئەوەدا زمانی فارسی
وەک زمانی فەرمیی واڵت دەستنیشان
کــراوە ،بــەاڵم کەڵــک وەرگرتــن لە
زمانــی دایکــی چ وەک گوتنــەوە لــە
خوێندنگــەکان و چ وەک بەکارهێنان
لــە گۆڤار و باڵوکراوەکان بۆ نەتەوە
غەیــرە فارســەکان بەحیســاب ڕێگە
پێــدراوە ،ئێــوە دۆخــی فەرهەنگــی
و بەتایبەتــی زمانــی کــوردی لــە
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان چۆن دەبینن؟
ئایــا کۆمــاری ئیســامی کاتێــک
لــە یاســادا باســی کــردووە ،بۆچــی
بەکردەوە جێبەجێی ناکات؟

شەریف فەالح :لە پەیوەندی لەگەڵ
مــاددەی ( )١٥یاســای بنەڕەتــی
واتە (دەســتووری) ئێران کە دەڵێت
هــاوکات لەگــەڵ زمانــی فارســی
کــە زمانــی فەرمــی و دەســتکرد
و دروســتکراو و داســەپاوی ئێرانــە
بەســەر نەتەوەکانــی تــردا ،دەڵێــت
(اقــوام) ی دیکــەی ئێرانی مافی
خۆیانــە کە فەرهەنــگ و زمانیان
پەرەپێبــدەن ،لێــرەدا ئامــاژە بــەوە
نەکــراوە کــە نەتەوەکانــی دیکــە
مافی ئەوەیان هەیە چەشنی زمانی
فارســی لــە هەمــوو ئاســتەکاندا
بخوێنــن ،یــان تەنیــا دەتوانــن بــۆ
فێربوون و لەبیرنەچوونەوەی زمانی
خۆیــان ڕێنــوس و ڕێزمــان و وردە
فەرهەنگێــک کــە کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران بــەو پێناســەیەی
کــە خۆی بــۆ فەرهەنگ هەیەتی
فێر بن.
مــن پێــم وایــە هێنانــی ئــەو
ماددەیــە لــە یاســای بنەڕەتیــی
کۆمــاری ئیســامیدا هەمــووی
بــۆ چەواشــەکاری و ڕێگومکــێ
کێشــە
سەرداپۆشــینی
و
نەتەوەکانــی
ســەرەکییەکانی
پێکهێنــەری ئێرانــە ،هەروەهــا بــۆ
لەبیربردنــەوەی کێشــە ســەرەکییە
سیاســی و نەتەوەییەکانــی ئێرانــە
و بــۆ مێژووســازییە کە ،ئەگەر بۆ
ئــەوە نەبوایــە دەبــوا لە ســاڵەکانی
یەکەمــی هاتنــە ســەرکاریدا ئــەم
ماددەیــەی یاســای بنەڕەتیــی

جێبەجــێ کردبایــە ،مــن پێــم وایــە لــە
بنەڕەتــدا دەســەاڵتی ئێــران بــاوەڕی
بــە شــتێک بــە نــاوی نەتــەوەکان و
زمانــی نەتــەوەکان نییــە ،پێیــان دەڵــێ
(اقــوام) بــە زمانەکەشــیان دەڵێ زمانە
ناوچەییــەکان (زبانهــای محلــی) واتە
شێوەزارە ناوچەییەکان ،ئەوە گەورەترین
ســووکایەتییە بــە نەتەوەکانی دیکەی
ئێران.
هەرچەنــد کۆمــاری ئیســامی بــە
هەموو شێوەیەک لەهەموو ڕێکارێکی
دوژمنکارانــە بــۆ لەخشــتەبردن
و ئاســیمیلەکردنی فەرهەنگــی
نەتەوایەتــی نەتــەوەی کــورد درێغیــی
نەکــردووە ،بــەاڵم زمانــی کــوردی
خاوەنــی گەلێــک تایبەتمەندیــی
ڕێزمانــی – ڕێنــووس ،واتــە خــاوەن و
هەڵگــری پاشــخانێکی فیکرییــە ،کە
لە ئەندێشــەی تاک بە تاکی کورددا
بەشێوەیەکی زارەکی ماوەتەوە و جێگیر
بووە ،ئێمە دەبێ مەدیونی پاشــخانێکی
دەوڵەمەدنــی فەرهەنگــی ئەدەبــی
زارەکــی بیــن کــە بەداخــەوە هەندێک
لــە ڕۆشــنبیرانی ئێمــە ئەمڕۆ تووشــی
لــە خۆنامۆبــوون هاتوون ،واتە تووشــی
بــە جیهانــی بوونێکــی سەرلێشــێواوی
بــوون ،پێیــان وایــە ڕابردوو و پاشــخانی
ئێمــە پاشــخانێکی دواکەوتوانەیــە،
هەڵبــەت ئەمە بیرۆکەیەکی تەســکی
هەندێ کەســە کــە توێژاڵی فکرێکی
زۆر مەترســیدارە ،دەڵێــن ئەوانــەی کــە
لە ئەندێشــەی ئەدەبــی زارەکیدا دەژین
کەســانێکی دواکەوتوو و ڕەشــۆکی و
چەمکێکــی ناجێگروتــووی "دێهاتی و
زڕە کــورد"ن ،بــەاڵم ئەمە لە ڕوانگەی
منــەوە لە ڕوانگــەی کوردەوە هەڵگری
واتایەکــی زۆر هێمابەخشــە ،واتایەکی
نەتەوەییــە ،چوونکــە کــورد ئەگــەر
فەرهەنگی کورد ئێستا بە دەوڵەمەندی
ماوەتــەوە ،بەهۆی تایبەتەندیی ئەدەبی
زارەکییــە ،هەمــووی مەدیونــی ئــەو
بەیــت و بــاو و ئــەو گۆرانییــە لیریک
و فۆلکلۆریانەیــە ،هەمــووی هەڵگری
زاتــی پاشــخانی مێژوویــی زمانــی
کوردیــە کــە پێشــینیانمان بۆمانییــان
بەجــێ هێشــتووە ،بۆیــە ئــەو پیالنانەی
کــە کۆمــاری ئیســامی بــۆ زمانــی
کوردیــی داڕشــتووە و نەیهێشــتووە لــە

قوتابخانــەکان بخوێندرێــن ،بــەاڵم لــە
ئەندێشــەی تاکــی کــورددا زمانــی
کوردی هەر هەبووە و هیچ دەوڵەتێک
و هیــچ حکومەتێکــی دیکتاتــۆر
نەیتوانیوە زمانی کوردی کە شــادەمار
و ڕۆحــی نەتــەوەی کــوردە لــە کــورد
داببــڕێ ،بۆیــەش ئێســتا ماوەتــەوە،
ئــەوەش بەرهەمــی ڕەنــج و تێکۆشــانی
نووســەر و شــاعیر و ئەدیبانــی پێــش
ئێمەیــە ،ئەوانــەی لەســەر بنەمــای
دڵســۆزیی خۆیــان و بــێ پشــتیوانی
نێوخۆیی و دەرەکی و تەنیا بە هەســت
بە بەرپرســیارێتیکردن زمانی کوردییان
تاکوو ئێستا بۆ ئێمە هێشتۆتەوە.
ڕۆژەڤ :لێــرەدا بــە پێویســتی دەزانیــن
کــە پێناســەیەکی کورتی ئاسیمیالســیۆن
بکەن؟

شــەریف فــەالح :ئاسیمیالســیۆن ،واتــە
ســڕینەوە و داماڵینــی نەتەوەیــەک
لــە کولتــووری ڕەســەنی خۆی لەســەر
دەســتی پیالنێکــی فەرهەنگیــی
نەتــەوەی بااڵدەســت ،یان حکومەتێکی
دیکتاتۆر ،واتــە داماڵینی نەتەوەیەک
لە هەموو ناســنامە نەتەوایەتییەکانی،
لــە هەمــوو ئــەو چەمــک و توخمــە
نەتەوایەتــی ،یــان فەرهەنگییانەی کە
لەنــاو زمان و پاشــخانی ئەو نەتەوەیەدا
هەیــە ،ئەمە پێی دەڵێن ئاسیمیالســیۆن
واتــە داماڵینــی فەرهەنگــی ،واتــە
نەتەوەی ژێردەســت ئــەو نەتەوانەی کە
لەڕووی کیان و دەســەاڵتی سیاسییەوە
لە پەراوێزن ،بەاڵم خاوەنی پاشــخانێکی
فەهەنگی و مێژوویین لەســەر دەســتی
نەتەوەیەکــی بااڵدەســت دەتوێنــەوە و
لــە ئەنجامــی سیاســەتێکی ســەربازی
و دیکتاتــۆری دەچەوســێنەوە و لــە
شوناســی نەتەوایەتی خۆیان نامۆ دەبن
و دوور دەخرێنەوە.
ڕۆژەڤ :وەک دەزانیــن حەســەن ڕۆحانــی
ســەرکۆماری ڕژێمــی ئیســامیی ئێــران،
لەمیانــەی هەڵبژاردنــی ســەرکۆماردا
یەکێــک لــەو بانگەشــانەی کــە باســیان
دەکــرد ،بریتــی بوو لــە پێدانی هەندێ
زیاتر لە مافە نەتەوەییەکان ،لەوانەش
گرنگیــدان بــە زمانــی کەمایەتییــە
نەتەوەییەکان ،لە کاتێکدا چەند ساڵێک

"بخەوە ئەی هاوخوێنم"
بێخەم بخەوە
ئازادیی بهخەبهره
جەستەت بە گیا و ڕاسان و
شەونم دادەپۆشێ.
ئارام بخەوە ئەی هاوخوێنم
کێوەکان خۆری خەونەکانی
تۆیان لە کۆڵە و
لە کۆاڵن و گەڕەک و
شارەکان دەیڕوێنن.

بخەوە ،ڕۆژێ دێ
چاوانی خەوتووی
زەمین و ئاسمان
لە دڵەخەوتووەکەی تۆدا
خەبەریان دەبێتەوە.
بەهارحسێنی

تێپەڕیــوە و تەنانــەت لــە چەنــد مانگی
ڕابــردوودا لە ســەردانێکیدا بۆ پارێزگای
ورمێ ،دیســان جەختی لــەوە کردۆتەوە،
ئــەوە لە کاتێکدایە بەڕێوەبەری گشــتیی
پەروەردەی ورمێ دەڵێ تا ئێســتاش هیچ
بڕیــار ،بەخشــنامە ،یــان ڕاســپاردەیەک
لەبــارەی خوێنــدن بــە زمانــی زگماکــی
لــەو پارێزگایــە بــەوان نــەدراوە و هیچ
گۆڕانێــک لــەو بــارەوە نەبینــدراوە.
پرســیارەکە ئەوەیە کــە ئەم دوفاقیە لە
گوتاری بەرپرســانی ئێران لەو بارەیەوە
چۆن دەبینن؟ ســەبارەت بــەو هەواڵنەش
کــە دەگوتــرێ بــۆ قۆناغــی ناوەنــدی
وانــەی کــوردی ئامادە کــراوە و ڕێژەیەک
خوێنــدکاری پاریــزگای ســنە بەشــدار
بوونــە ،ئەگەر ســەرنجی ئــەو هەواڵنەت
دابێــت پالنێکــی ســتراتیژیی ئەرێنــی
بــەدی دەکــەن ،یاخود هەر سیاســەتێکی
چەواشــەی لــە پشــتەوەیە؟ پێتــان وایە
ئەمانــەش هــەر دەچێتــە چوارچێــوەی
سیاســەتی ئاسیمیالســیۆنی شــۆڤێنیزمی
دەسەالتدارەوە".

شــەریف فــەالح :ســەبارەت بــەو
پرســیارە کــە بــاس لــە گوتــاری
کۆمــاری ئیســامی دەکات لــە
کاتــی هەڵبژاردنەکانــدا بەتایبــەت لــە
ســەرەتای هاتنــە ســەرکاری کابینەی
حەســەن ڕۆحانی و مــژاری خوێندن بە
زمانــی کوردی و زمانــی نەتەوەکانی
ئێــران ،من پێــم وایە ئەوە سیاســەتێکی
چەواشــە و هەڵخەڵەتێنەرانــە و دەســتە
و داوێــن بوونــە بــە نەتەوەکانــی دیکە،
واتــە جەوهــەری گوتــاری کۆمــاری
ئیســامی بــۆ دەســتەوداوێنبوونی
نەتەوەکانی دیکــە ،بەتایبەت نەتەوەی
کــورد ،سیاســەتکردنە بە فەرهەنگ و
زمانــی کوردی ،نــەک نیەتێکی خێر
کــە لە جەوهەری سیاســەتی کۆماری
ئیســامیدا بێــت بــۆ بەجێگەیانــدن و
خزمەتێــک بــە زمانــی کــوردی و
نەتەوەکانــی دیکــەی ئێران ،ئەم پرســە
هەر لەگەڵ هاتنە سەرکاری ڕۆحانیدا
نەبووە ،بەڵکوو هەر ناوەڕاســتی دەیەی
حەفتــای هەتــاوی (٩٠ی زایینــی)
و دوای هاتنــە ســەرکاری ڕەوتــی
بەنــاو ڕیفۆرمخواز ،پرســێکی گەرمی
ناوەنــدی هەڵبژاردنەکانــی پەرلەمانــی
ئێــران بــووە و هەتــا ئێســتا بــە فەرمی
هیچــی لــێ شــین نەبووە.بەڵێ ڕاســت
وایــە ،منیــش پێــم وایــە هــەر دەچێتــە
چوارچێوەی سیاســەتی ئاسیمیالسیۆن
و توانــەوەی زمــان و فەرهەنگــی
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کوردییەوە ،واتە داماڵین و لەخشتەبردن
و دابڕینی شوناسی نەتەوەیی کوردیە لە
فەرهەنگی بەناو دەوڵەمەند و ڕەســەنی
خــۆی ،چوونکە لــە بنەڕەتدا کۆماری
ئیســامی باوەڕی بە شــتێک بە ناوی
نەتــەوە نییــە تا باوەڕی بــە زمانەکەی
هەبێــت ،ئەمــە دوو فاقیەتێکــە ئەمــە
پارادۆکســێکە لە سیاســەتی کۆماری
ئیســامیدا لــە حاڵێکــدا بە نەتــەوەکان
دەڵێی (اقوام) لەالیەکی دیکەوە دەڵێی
زمانــی کــوردی ،ئەگــەر لــە بنەڕەتدا
"قەومــە" چــۆن چۆنی خاوەنــی زمانە،
لــە حاڵێکــدا خۆی باوەڕی بە شــتێک
بــە ناوی غەیری نەتەوەی فارس نییە.
بۆیــە مــن پێــم وایــە ئــەو سیاســەتەی
هەمــوو کاتێــک لــە هەڵبژاردنەکانــدا
گیراوەتەبــەر کە بەڵــێ ئێمە دەمانەوێ
پرســی زمانــی کــوردی یەکالیــی
بکەینــەوە و دەمانــەوێ لە چوارچێوەی
سیســتمی پــەروەردە و لــە زانکۆکانــدا
بخوێندرێــت ،ئەمــە سیاســەتێکە کــە
تەنیــا دەچێتــە خانــەی پڕوپاگەنــدەی
هەڵبژاردنــەوە ،دەنا لە جەوهەر و نیەتی
خۆیدا شتێکی کردەیی و سیاسەتێکی
بنەڕەتــی و دۆســتانەی ئەوتــۆی
لەپشتەوە نییە.
هــەر هێنانەبەرباســی ئــەو بابەتــە لە
ســاڵی 1376ی هەتــاوی بەمــاوە کە
دەیانگــوت بەڵێ دوو تێرمی ئیختیاری
زمانــی کــوردی لــە زانکــۆی ئازادی
ئیســامیی ســنە دەخوێندرێــت ،بــە
بــاوەڕی مــن گەورەترین ســووکایەتییە
بــە زمانــی کوردی ،بــۆ؟ لەبەر ئەوەی
ئەگــەر زمانێــک زمان بێــت ،دەبێ لە
چوارچێــوەی دەســتوور و بەپێی هەموو
پێوەرەکانــی پــەروەردەی ســەردەمیانە
لــە هەمــوو قۆناغــەکان و لــە هەمــوو
وانەیەکی دەرســیدا بخوێندرێت ،چۆن
ئەگــەر زمانێک زمانە منداڵیک واتە
 ٥ســاڵی قۆناغی بنەڕەتی و  ٣ســاڵی
ناوەندی و  ٤ساڵی دوناوەندی دەخوێنێت
کە دەکاتە  ١٢ساڵ ،لەم دوازدە ساڵەدا
هیــچ چەشــنە فێربوون و ئاشــناییەکی
لەگــەڵ زمانی خۆیــدا نەبێت ،کەچی
بێیت لە ئاستی زانکۆدا وانەی زمانی
کوردی بۆ دابنێیت ،ئەمە هەڵگری چ
عەقڵیــەت و لەخۆگــری چ پێوەرێکــی
پەروەردەییە ؟ لە کام نموونە سیســتمی
پــەروەردەی دنیــادا ئێــوە نموونــەی لەو
چەشــنەتان پــێ شــک دێــت؟ ئەگــەر
ســووکایەتی نییــە بە نەتــەوەی کورد،
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مــن پێــم وایــە نەدەبــوو چاالکانــی
فەرهەنگیــی کــورد ئــەو شــتە باوەڕ
پێبکەن و باوەڕ بە نییەتی چەواشەی
کۆماری ئیسالمی بێنن.
هــەر ئەوکاتــەی کــە ئــەو مــژارە
لــە زانکــۆی ئــازادی ســنە هێنرایــە
بەربــاس ،مــن خــۆم یەکێــک لــە
مامۆســتایانی زمانــی کــوردی
بــووم ،ســاڵی ١٣٧٩ی هەتــاوی لــە
ئەنجومەنی ئەدەبیی مەولەوی کورد
لە شاری سنە ،ئێمە  ٥٣کچ و کوڕی
ڕاهێنەری زمانی کوردی بووین کە
لەژێــر چاودێــری و سەرپەرســتیی
مامۆستا (شــەریف حوسێن پەناهی)
خاوەنــی کتێبــی (ملوانکەی شــین)
لــە دەرەوەی سیســتمی پــەروەردەی
کۆمــاری ئیســامی هــەر تەنیــا
لــە چوارچێــوەی کار و چاالکیــی
ئەنجومەنــی ئەدەبیــی مەولــەوی
کــورددا دوو هــەزار و پێنجســەد (
 ) ٢٥٠٠شــاگردمان هەبــوو ،من پێم
وایــە یەکێک لە باشــترین ئەزموونە
نافەرمییەکانــی فێرکاریــی زمانــی
کــوردی بــوو ،بــەاڵم لــە بەرانبــەردا
سیســتمەکەی کۆمــاری ئیســامی
کــە لــە زانکــۆی ئــازادی بــوو٣ ،
مانــگ دەوامــی نەهێنا و فەشــەلی
هێنا ،ئــەوە چ واتایەک دەگەیەنێ؟
کۆمــاری ئیســامی بــەو هەمــوو
بانگەشــە و خەرجیــی و ئیماکاناتەوە
 ٣مانــگ دەوامــی نەهێنــا  ،بــەاڵم
دوای  ٢٠ســاڵ و ئێســتاش ڕەوتــی
نافەرمیی فێرکاریی زمانی کوردی
کە بە شێوەیەکی خۆڕسک و لەسەر
دەســتی چاالکانــی فەرهەنگــی لــە
هەمــوو پارێزگاکانــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان هەیــە و بــە چڕوپڕتــر
بەردەوامــە و خەریکــە ئامانجەکانی
خــۆی دەپێکــێ ،ئــەم پرۆژەیــەش
کــە ئێســتا پێشکەشــی سیســتمی
پــەروەردەی کۆمــاری ئیســامی
کــراوە بەرهەمی دەســتی چاالکانی
فەرهەنگییــە کــە بــە شــێوەیەکی
خۆرســک بەرهەمیــان هێنــاوە کــە
پێــم وایە ئەوە دەگاتــە ئامانج ،نەک
پــڕۆژە و سیاســەتەکانی کۆمــاری
ئیسالمی.
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