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ڕاسان ڕاناوەستێت
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەنگۆی كشانەوەی هێزەكانی خۆی
لە سنوورەكانی نێوان كوردستانی
ڕۆژه ــەاڵت و بــاشــوور بە تــەواوی
ڕەت دەكاتەوە.
پ ــاش ئـ ــەوەی كــە لــە هێندێك لە
میدیاكاندا بە شێوەیەكی ئامانجدار،
ه ــەواڵ ــی ك ــش ــان ــەوەی هــێــزەكــانــی
پێشمەرگەی حیزبی دێموكرات لە
ناوچە سنوورییەكان بــاو بــووەوە،
بەرپرسانی پێوەندیدار لــە حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێراندا ئەو
هەواڵەیان بە تەواوی ڕەت كردەوە.
لەو پێوەندییەدا ڕۆستەم جەهانگیری،
ئــەنــدامــی دەفـــتـــەری ســیــاســی و
بەرپرسی شۆرای نیزامیی حیزبی
دێموكرات لە وتووێژێكدا لەگەڵ
تەلەڤیزیۆنی تیشك ،ڕایگەیاند:
"كشانەوەمان ئەسڵ و ئەساسی نیە
و لە هیچ كۆڕ و كۆبوونەوەیەكدا
شــتــی ئ ــاوام ــان ب ــاس ن ــەك ــردووە و
ناچینە ژێر باری هیچ گوشارێكیش
و من بە مەسئوولیەتەوە ئەمە ڕەت
دەكەمەوە".
بەرپرسی شــۆرای نیزامیی حیزب
لەو وتــووێــژەدا ڕایگەیاند" :كاتێك
بڕیارمان دا كە قۆناغێكی نوێ لە
خەبات و تێكۆشانمان لە ڕۆژهەاڵت
دەست پێبكەین ،هەموو الیەنەكانی
ئ ــەو خــەبــاتــەمــان لــێــك داوەتـــــەوە و

دەســتــمــان ب ــۆ ه ــەم ــوو دۆســــت و
ڕۆڵەكانی نەتەوەی كوردیش درێژ
كردووە كە هاوكار و یارمەتیدەرمان
بن لــەم خەباتەدا و چاوەڕوانیمان
لە براكانمان لە باشوور هەبووە و
هەیە كە النیكەم ئەگەر هاوكاریمان
ناكەن ،با ئاستەنگیشمان بۆ دروست
نــەكــەن ،چــوونــكــە ئ ــەو خــەبــاتــەی
ئــەمــڕۆ لــە ڕۆژهــــەاڵت دوژمــنــی
وەلەرزە خستووە ،دەبێتە پاڵپشتێكی
ب ــاش بــۆ هــەرێــمــی كــوردســتــان و
حیزبەكانی ،كە چی دیكە ئیزن بە
ڕێژیم نەدەن كە گوشار بخاتە سەر
هەرێم یان ناوچەكە بكاتە مەیدانی
ڕمبازێنی خۆی".
بــەڕێــز جەهانگیری لــە پێوەندی
لەگەڵ گوشارەكاندا بۆ ڕاگرتنی
قــۆنــاغــی نــوێــی خــەبــاتــی حیزبی
دێموكرات گوتی" :ئەو گوشارانە لە
الیەن هەر الیەكەوە بێت بۆ ڕاگرتنی
ئــەو خــەبــات و بــەرخــودانــەمــان لە
نــێــوخــۆی ڕۆژه ــەاڵت ــدا ،لــە الیــەن
ئــێــمــەوە بــە تــــەواوی مـــــەردوودە و
قبووڵی ناكەین .ڕۆژی یەكەمیش
كە ڕێبەریی حیزب بڕیاری لەسەر
داوە ،لە ســەر ئەساسی لێكدانەوە
و خوێندنەوەی واقیعی سیاسیی
ناوچەكە و ئێران بــووە و چەندین
ساڵە كە هەوڵمان بۆ ئەمە داوە و
كۆسپ و ئاستەنگەكانی سەر ڕێی

پـەیڤ
شەڕی ڕەوانی
كەریم پەرویزی

ئــەو خەباتەش كــە تەنیا لــە الیــەن
باشوورەوە نەبووە ،لێكمان داونەتەوە
و هــەروەهــا بــاج و هــەزیــنــەی ئەو
خەباتەشمان لە بەرچاو گرتووە ،بۆیە
لە پێناو سەرخستنی ئەو خەباتەدا
ئامادەی هەر چەشنە قوربانیدانێك
بووین و دەبــیــن" .نــاوبــراو هەروەها
ئــەوەشــی زیــاد كــرد" :ئــەو نرخەی
كــە ئەمساڵ بــە خوێنی باشترین
ڕۆڵەكانمان درا ،سەلمێنەری ئەو
ڕاستییەیە كە ئامادەین بۆ هەموو
نــرخدانــێــك".بــەڕێــز جەهانگیری لە
درێ ــژەدا وێــڕای پێداگری لە سەر
ئـــەوەی كــە پێویستە پارچەكانی
كوردستان قوواڵیی ئیستراتژیكی
یەكتر بــن ،ڕایــگــەیــانــد" :خەباتی
ئێمە پشتیوانێكی گ ــەورەی ــە بۆ
باشوور و فاكتەرێكە بۆ دابینكردنی
سەقامگیری و ئاسایشی باشوور.
بــۆیــە حــكــوومــەتــی بــاشــوور نابێ
هەمان گوشار كە دەوڵەتانی زاڵ
بە سەر كوردستاندا بۆ خەباتگێڕانی
پارچەكانی دیكەی دەهێنن دووپات
ب ــك ــات ــەوە ،چــوونــكــە ئــێــمــە یــەك
نەتەوەین و قازانج و بەرژەوەندیمان
پــێــكــەوە گــرێ دراون .بــە كورتی
فەلسەفەی خەباتمان ئەوەیە كە ئیتر
ئیزن نەدەین كە ڕۆژهــەاڵت ئیزۆلە
بكرێت و گەلەكەمان لــەوە زیاتر
بچەوسێندرێتەوە".

مەریوان دژ بە جادەكانی
مەرگ ڕاپەڕی

خــەڵــكــی شـــــاری مــــەریــــوان لە
هەمبەر كەمتەرخەمی بەرپرسانی
ڕێــژیــم س ــەب ــارەت بــە مەترسیی
تانكەرەكانی سووتەمەنی بۆ سەر
ژیانی هاوواڵتییان خۆپیشاندانیان
بەڕێوە برد.
ب ــەپ ــێ ــی ڕاپـــــۆرتـــــی ئ ــاژان ــس ــی
هـــەواڵـــدەریـــی كـــوردپـــا ،ڕۆژی
ســێــشــەمــمــە ١٣ی ڕەزبــــــەری

١٣٩٥ی هــــەتــــاوی ،خــەڵــكــی
شاری مەریوان دژی هاتوچۆی
تانكەرەكانی هەڵگری سووتەمەنی
لە ڕێگاوبانەكانی ئەو شارەدا كە
ژیانی هاوواڵتیانیان خستووەتە
خۆپیشاندانێكیان
مەترسییەوە،
بەڕێوە برد.
هــاوواڵتــیــیــانــی ش ــاری مــەریــوان
بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتیی خۆیان

ب ــەران ــب ــەر ب ــە كــەمــتــەرخــەمــیــی
بەرپرسانی ڕێژیم لە هەمبەر ئەو
ڕووداوە دڵتەزێنانەداكە بە هۆی
تانكەرەكانی سووتەمەنییەوە ڕوو
دەدەن ،ئەو خۆپیشاندانەیان بەڕێوە
برد.
هەروەها كەمپەینێك لەژێر ناوی
"نا بۆ تانكەری مەرگ" لە الیەن
چــاالكــانــی كـ ــوردەوە پێك هاتووە
كە داواكــارن كێشەی هاتووچۆی
تــانــكــەرەكــانــی ســووتــەمــەنــی كە
ژیـ ــانـ ــی خ ــەڵ ــك ــی خــســتــووەتــە
مەترسییەوە ،چارەسەر بكرێت.
تانكەرەكانی هەڵگری سووتەمەنی
لە شارەكانی كوردستان تا ئێستا
چەندین كــارەســاتــی دڵتەزێنیان
خولقاندووە.
بــەرپــرســانــی ڕێــژیــمــی ئ ــێ ــران و
وەزارەتی ڕێگاوبان تا ئێستا هیچ

هەنگاوێكیان بۆ چارەسەریی ئەو
كێشەیە هەڵنەگرتووە.
ئەو خۆپیشاندانەی خەڵكی شاری
مــەریــوان دوابـــەدوای ئــەوە ڕووی
دا كــە كــاتــژمــێــر ١٠ی شــەوی
سێشەممە ڕێكەوتی ٦ی ڕەزبەر
لە جــادەی "نگڵ" لە نێوان سنە
– مەریوان تانكەرێكی هەڵگری
سوتەمەنی وەرگەڕا و بەو هۆیەوە
 ٦مــاشــیــنــی دی ــك ــەی تــووشــی
ڕووداو كرد.
ل ـ ــەم ڕووداوەدا دەســتــبــەجــێ
هاوواڵتییەكی مەریوانی بەناوی
"عــەمــار عــەمــیــدی" گــیــانــی لە
دەس ـ ــت دا و چــەنــدیــن كــەســی
دیــكــەش بــریــنــدار ب ــوون كــە سێ

كەس لەوانە پاش گواستنەوەیان
بۆ نەخۆشخانە ،بە هۆی قورسیی
برینەكانیانەوە گیانیان لە دەست
دا كــە شــونــاســیــان بریتییە لــە:
"میالد ئازەری خەڵكی مەریوان،
ئیسماعیل بازگیر خەڵكی گوندی
حەسەن قڕەی مەریوان و شەروین
سەوزە خەڵكی نۆدشە".
بوونی ڕێگاوبانە ناستانداردەكان
كە زیاتر بە ئامانجی سەربازی
و بۆ زەبروەشاندن لە بزووتنەوەی
نەتەوەیی دێموكراتیكی كوردستان
دروست كراون ،یەكێك لە سەرەكیترین
هۆكارەكانی ڕووداوەكانی هاتوچۆ
لە كوردستاندایە كە سااڵنە سەدان
كەس دەكاتە قوربانی.

کــۆمــاری س ــێ ــدارەی ئیسالمی،
ل ــە ڕێ ــگ ــەی هــێــرشــی نــیــزامــی
و وەگ ــەڕخ ــس ــت ــن ــی دەزگ ـ ـ ــای
داپ ــڵ ــۆس ــێ ــن ــەری ئ ــی ــت ــاع ــات و
ئ ــی ــت ــاع ــات ــی ســـــەپـــــاوە ،تــاکــە
کۆمەڵگای
بەهەڵوێستەکانی
کوردستان لەنێو دەبا و هێزێکی
بەرباڵوی سەرکوت و ئەشکەنجە
وەڕێ دەخــا ،تاکوو ئەو تاکانەی
نــێــو ک ــۆم ــەڵ ــگ ــای ک ــوردس ــت ــان
بدۆزنەوە کە خاوەنی بیر و باوەڕن
و هەڵوێست دەگ ــرن لــە بەرانبەر
ستەمکاری و دڕنــدەیــی ڕێژیمدا
و لــە س ــەر ئ ــاوات ــە نــەتــەوەیــی و
دێموکراتیکەکان سوورن.
ب ــەاڵم لــە ڕەهــەنــدێــکــی دیــکــەدا،
دوژم ـ ــن ـ ــی سـ ــەرەکـ ــیـ ــی کـ ــورد
واتــــــە ک ـ ــۆم ـ ــاری ئــیــســامــیــی
ئــێــران ،بــە سیاسەتە فاشیسیتی
و شــۆڤــێــنــیــســتــیــیــەکــانــی و بە
تــاکــتــیــکــی "پـــــەرت ک ــە و زاڵ
بــە" و بــە بــەکــاربــردنــی ئــامــراز و
تێکنیکەکانی شــەڕی ڕەوانــی و
تەبلیغی ،دەیـ ــەوێ کۆمەڵگای
کوردستان لە نێوەوە بڕووخێنێ و
بەچۆکیدا بێنێ.
ئەگەر لە شەڕ و تاکتیکە نیزامی
و ئەشکەنجەگەرانەکانیدا تەنیا
دەتوانێ گوشار بۆ سەر تاک بێنێ
و تاکێکی کۆمەڵگا لەسێدارە بدا،
یان ڕۆڵەیەکی ڕاپەڕیو شەهید
بــکــا ،ب ــەاڵم بــە ش ــەڕی تەبلیغی
و سیاسەتە گاڵوەکانی دەیــەوێ
کۆمەڵگایەک دەستەمۆ بکا.
ڕەهــەنــدەکــانــی شـ ــەڕی ڕەوانـ ــی
ئێجگار زۆرن ،بـــەاڵم یەکێک
لە مەترسیدارترین ڕەهەندەکانی
ئــەوەیــە کــە کــۆمــاری ئیسالمی
بــە سیاسەتی "پ ــەرت کــە و زاڵ
بــە" تا ئــەو جێگایە دەچێتە پێش
ک ــە هــێــز و الی ـ ــەن و تــەنــانــەت
تاکەکانی کۆمەڵگای کوردستان
و بەتایبەت ئەوانەی کە خاوەنی
هەڵوێستی شۆڕشگێڕانەن و دژ
بە ستەمکاری دەوەستنەوە ،لێک
داببڕێن و هەر کامەیان بە چاوی
گومان لەوی دیکە بڕوانن و ئەوی
دیکە بە بەزیو و تەزیو و ملکەچی
ئەم دوژمن یان ئەو دوژمن ناو ببەن
و تێکۆشان و خــەبــاتــی یەکدی
بــە خــزمــەت بــە فــان و فــان ناو
ببەن و ئەم بەو بڵێ تۆ لە پێناوی
بەرژەوەندییەکانی دوژمندا دەچیتە
پێش.
ئەم شەڕ و دووبــەرەکــی سازکردن
و دڕدۆنگی پێکهێنان و ڕۆژێک
پشتی ئ ــەم گــرتــن و ڕۆژێ لە
ئەویدی گــورز وەشــانــدن ،وا دەکا
کە کۆماری ئیسالمی دەبــێ بە
درێژە لە الپەڕەی 2
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ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات سەبارەت بە دەسپێکی ساڵی نوێی خوێندن لە ئێراندا

ســاڵــی نــوێــی خــوێــنــدن لــە فــێــرخــوازان
و مــــامــــۆســــتــــایــــان پـ ـ ــیـ ـ ــرۆز بــێ
هـ ــاونـ ــیـ ــشـ ــتـ ــمـ ــانـ ــیـ ــانـ ــی بـــــەڕێـــــز،
ســەرەتــای ســاڵــی خــوێــنــدن لــە ئــێــرانــدا،
هــاوکــاتــە لــەگــەڵ س ــەرەت ــای وەرزی
پاییز و بــە گــۆڕیــنــی کــەشــوهــەوا لە
ئــێــرانــدا ،لــەگــەڵ دابــەزیــنــی گــەرمــا،
وەرزی نــوێــی تــێــکــۆشــان لــە پێناوی
زانــســت و فــێــربــوونــدا دەس ــت پ ـێدەکــا.

وەرزی زانست و خوێندن لە ئێراندا ،بۆ
هەموو قوتابی و فێرخوازان ،سەرەتای
ساڵێکی دیکەیە لە ڕەوتــی پێگەیشتن
و بارهاتن و زانستپەروەری تاکوو خۆیان
بــە چــەکــی زانــســت و تێگەیشتن بۆ
گرتنەدەستی داهاتووی واڵت تەیار بکەن.
هــــــاوکــــــات بـــــۆ م ــام ــۆس ــت ــای ــان ــی
قــوتــابــخــانــەکــانــیــش وەرزێـــکـــی نــوێــی
تــێــکــۆشــانــە بــۆ بــارهــێــنــانــی مــنــدااڵن
و الوانـ ــی واڵت ،تــاکــوو بــە ڕەنـــج و
تێکۆشانیان ،نــەوەی دواڕۆژی واڵت
فــێــری زانــســتــی س ـ ــەردەم بــکــەن و لە
نەزانی و نەزانپەرستی دووریان بخەنەوە.
ب ــەم ب ــۆن ــەوە پــیــرۆزبــایــی لــە ســەرجــەم
قــوتــابــیــان و فـــێـــرخـــوازان و هــەمــوو
مامۆستایانی تێگەیشتوو و زانستپەروەر
لــە ئــێــرانــدا دەکــەیــن و هــیــوامــان وایــە
ک ــە لـ ــەم س ــاڵ ــەی ن ــوێ ــی خــوێــنــدنــدا

لە پیرانشار پێشمەرگەیەک شەهید بوو
ل ــە درێـــــــژەی گـ ــەڕانـ ــی ســیــاســی ـ
تەشكیالتیی پێشمەرگەكانی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە ناوچەی
موكریان ،کاتژمێر ٨ی ئێوارەی ڕۆژی
یەكشەممە ٢٨ی خەرمانانی ١٣٩٥ی
هەتاوی (١٨ی سێپتامبری )٢٠١٦
هــێــزێــكــی پــێــشــمــەرگــەی حــیــزب لە
ناوچەی پیرانشار لە نێوان ئاواییەكانی
"قەبری حسێن" و "پــردانــان" ،لەگەڵ
هێزە بەكرێگیراوەكانی ڕێژیم تووشی
تێكهەڵچوون ب ــوون .لــە ئاكامی ئەو
تێكهەڵچوونەدا ،ژمارەیەك لە هێزەكانی
ڕێــژیــم كـــــوژران و بــریــنــدار بـ ــوون و
پێشمەرگەیەكی حیزبی دێموكراتی

كوردستانی ئێرانیش بە ناوی "ڕەحیم
عەبدوڵاڵنژاد" كوڕی ئەبوبەكر ،ناسراو
بە "ڕەحیم گەرگوولی" بریندار بوو،
كــە بــەداخــەوە بــە هــۆی كــاریبــوونــی
برینەكەیەوە پاش چەند ڕۆژ شەهید
بــوو ،و لە الیــەن هاوسەنگەرانیەوە بە
خاكی پیرۆزی كوردستان ئەسپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
ســەرەخــۆشــی لــە بنەماڵەی بــەڕێــزی
شەهید ڕەحــیــم و هــاوســەنــگــەرانــی و
خەڵكی ناوچەكە بە گشتی دەكــات
و هیوای بەردەوامیی تێكۆشان و پڕ
ڕێبوار بوونی ڕێبازەكەی دەخوازێت.

ژیاننامەی شەهید ڕەحیم عەبدوڵاڵ نژاد
"گەلێک ئازادیی بوێت دەبێ نرخی ئەو
ئازادییەش بدات"
دوکتور قاسملوو
ڕەحیم عەبدوڵاڵ نژاد ،کوڕی ئەبوبەکر،
ســاڵــی ١٣٦٢ی هــەتــاوی لــە گــونــدی
گــەرگــوولــی نــاوچــەی نــەغــەدە چــاوی
بەڕووی نیشتمانەکەیدا هەڵێنا.
پــاش تێپەڕاندنی تەمەنی ســاوایــی ،لە
ئــاوایــی گــەرگــوول نــرایــە بــەرخــوێــنــدن و
قۆناغەکانی سەرەتایی و ناوەندیی لە
گوندەکەیان بە سەرکەوتنەوە تێپەڕاند.
ئــازار و مەینەتییەکانی گەلەکەی و
خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران بۆ ئ ــازادی و ئــاوەدانــیــی گــەڵ و
نیشتمان ،ڕەحیمی الویان کردە ئۆگری
حیزب و پێشمەرگە.شەهید ڕەحیم ساڵی
١٣٨٠ی کۆچیی هــەتــاوی ،بەرگی
پیرۆزی پێشمەرگایەتیی پۆشی و چەکی
پــارێــزگــاری لــە گــەل و نیشتمانەکەی
کردە شانی .ڕەحیم گەرگوولی چاالکانە
هــەوڵــی دا تــوانــاکــانــی بــۆ خــزمــەت بە
حیزب و بزووتنەوەکەی بەکار بێنێ و لە
درێژەی کار و خەباتیدا ،ساڵی ١٣٨٩لە
ن ــاوەن ــدی  ٣ی کــوردســتــان بــە پلەی

کــادری بەرپرسایەتی وەئەستۆ بگرێ.
ڕەحیم عەبدوڵاڵنژاد کادرێکی هەڵسووڕ
و ماندوو نەناس ،پێشمەرگەیەکی بوێر
و بەدەستوبرد و هاوڕێیەکی خۆشەویست
و لــەبــەرداڵنــی هاوڕێیەکانی ب ــوو ،بە
هــۆی تێکۆشان و دڵسۆزی و هەستی
بەرپرسایەتییەوە ٣جــار لە الیــەن ناوەند
و کۆمیسیۆنی سیاسی نیزامییەوە بە
فەرمی و بەنووسراوە ڕێز لە خەبات و
تێکۆشانی گیرا.هاوڕێ ڕەحیم ڕۆژی
٢٨ی خەرمانانی ١٣٩٥ی هەتاوی ،لە
نزیک گوندی قەبری حوسێنی ناوچەی
پیرانشار لــە تێکهەڵچوونێکی هێزی
پێشمەرگە و سپای داگیرکەری دوژمندا
بــە تــونــدی بــریــنــدار دەب ــێ و س ــەرەڕای
هــەوڵــی زۆری ک ــادرە دەرمانییەکانی
هــاوڕێــی ،لــە بــەر سەختیی برینەکەی
شــەهــیــد دەبـ ــێ و درێـــــژەی خ ــەب ــات و
فیداکاری تا وەدیهاتنی ئامانجەکانی
حیزبەکەی بە هاوسەنگەرانی لە حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێراندا دەسپێرێت.
ڕێگای بەردەوام و ئااڵی خەباتی
شەکاوەیە

خەباتکارانی کورد دەڵێن بەردەوام دەبن
هــــەواڵــــدەریــــی ئــاســۆشــیــێــتــد پــرێــس
ڕاپۆرتێکی لەسەر خەباتی نوێی کورد
لە کوردستانی ئێران باڵو کردۆتەوە کە
لەوێدا دەڵــێ :گرینگترین ڕێکخراوی
شۆڕشگێڕی کورد لە کوردستانی ئێران
دەڵی کە؛ بۆ پاراستن و بەرگریکردن
لە ژیانی کوردانی ڕۆژهــەاڵت لەسەر
خەباتی پێشمەرگانە بــەردەوام دەبین.لە
ڕاپۆرتێکدا کە هەواڵدەریی ئاسۆشیێتد
پ ــرێ ــس ب ـ ــاوی ک ـ ــردۆت ـ ــەوە ،ه ــات ــووە
ک ــە؛ وتــەبــێــژی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی
کوردستانی ئــێــران ،حــەســەن شەرەفی
دەڵێ" :ئێمە دەبینین کە خەڵکی کورد

بە دەستی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی
دەستبەسەر دەکرێن ،ئەشکەنجە دەدرێن
و لە زیندان دەخرێن ،بۆیە خەبات بۆ
پاراستنی خەڵكەکەمان بــە پێویست
دەزانین و بڕیارمان داوە کە پێشمەرگە
لە نێو خەڵکدا حوزووری هەبێ ،نەک
بۆ شەڕی چەکداری".
لینکی ڕاپۆرتەکەی
ئاسۆشیێتێد پرێس:
Kurdish separatists say their
campaign in Iran will go on

خەرمانی زانستی ئەمڕۆیی و زانستی
م ــرۆڤ ــت ــەوەران ــە ل ــە قــوتــابــخــانــە و لە
مێشکی مندااڵندا پڕ بەرهەمتر بێ.
هـ ــاوکـ ــات لـــە گــــەڵ وەرزی نــوێــی
خوێندن ،بۆ فێرخوازان و مامۆستایان
لە ئێراندا گرفت و ڕەنجێکی زیادیش
لە سەر ڕێگایە کە ئەویش تێخزاندنی
وان ــەی ئیدئۆلۆژیک و دواکــەوتــوانــە
ل ــە نــێــو وان ــەک ــان ــی خــوێــنــدنــدایــە کە
دەسەاڵتی ویالیەتی فەقیهی ،لەوپەڕی
دژایەتیی لەگەڵ پ ــەروەردەی زانستی
و مرۆڤتەوەرانەدا ،وانەی نەزانپەرستی
و دواکــــەوتــــوویــــی بـــۆ مـ ــنـ ــدااڵن و
الوانــی ئێران دەڵــێــتــەوە ،کە لە هەموو
پەلەقاژەکانیشیدا شکستی خــواردووە،
چوونکە دوای  ٣٦ســاڵ لــە کودێتا
فەرهەنگییەکەیان بەسەر زانستگادا لە
ساڵی ١٣٥٩ی هەتاویدا ،هێشتا هەر

باس لە پرۆسەی بەناو ئیسالمیکردنی
خوێندن دەک ــەن و هێشتاش پــۆل پۆل
الوانی ئێران کە لە پرۆسەی خوێندنی
ژێ ــر دەســتــی ئــیــدئــۆلــۆژیــی ویــایــەتــی
فەقیهیدا خــوێــنــدنــیــان تـ ــەواو ک ــردوە،
بەتەواوی دژی بنەما تیرۆریستیەکانی
بیری ویالیەتی فەقیهی دەوەستنەوە.
ئــەرکــی مــامــۆســتــایــانــی تێگەیشتوو
و زانــســتــدۆســت و مــرۆڤــدۆســتــە کە
بــەپــێــچــەوانــەی وانــەکــانــی کــۆمــاری
ئیسالمی ،مــنــدااڵن و الوان لەگەڵ
پـــــــــــەروەردەی ئـــەمـــڕۆیـــی و بــیــری
ئــــازادیــــخــــوازی و زانـــســـتـــپـــەروەری
ئ ــاش ــن ــا بـ ــکـ ــەن و بـــــاریـــــان بــێــنــن.
ل ــە ئــێــرانــی ژێ ــردەس ــت ــی دەس ــەاڵت ــی
ستەمکاراندا ،وەرزی نوێی خوێندن،
هاوکاتە لەگەڵ وەرزی نوێی سڕینەوە
و هێرشبردن بۆ ســەر زمانی دایکی.

لـ ــە ئ ــێ ــران ــی داگـ ــیـ ــرکـ ــراو ل ــەالی ــەن
دەسەاڵتدارانی ملهوڕ و دژە ئازادییەوە،
زمانی دایکی لە پرۆسەی خوێندندا
ق ــەدەغ ــە ک ـــراوە و مــنــدااڵنــی نــەتــەوە
ستەملێکراوەکان و یەک لەوان نەتەوەی
کورد بە زمانی بێگانە بۆ ئەوان ،دەبێ
پرۆسەی خوێندن و فێربوون بەڕێوە ببەن
و ئــەمــە ســەرەتــای کــوشــتــاری سپیی
فەرهەنگییە لە ئێراندا .لە ڕاستیدا ساڵی
نوێی فێربوون ،لەهەمانکاتدا ساڵی نوێی
دەسپێکردنەوەی کوشتاری فەرهەنگ
و زمــانــی نــەتــەوەکــان لــە ئــێــرانــدایــە .
الوان ـ ــی بــەهــەســت و مــامــۆســتــایــانــی
شۆڕشگێڕ و خەباتکار ،ئەرکی قورسیان
لــەو پێوەندیەدا دەکەوێتە سەرشان کە
ئەویش بریتییە لە کــردنــەوەی ڕێگای
مــومــکــیــن ب ــۆ فــێــربــوون و خــوێــنــدنــی
زمانی دایکی ،تا بەم شێوە هەم زمانی

دایکییان بپارێزن و هەم بە گژ سیاسەتە
شۆڤێنیستییەکانی ڕێژیمی دەسەاڵتدار
و ئــیــدئــۆلــۆژیــی حــاکــمــدا بــچــنــەوە.
بــەهــیــوای ئــــەوەی کــە بــە ڕووخــانــی
ڕێژیمی ویالیەتی فەقیهی ،سیستمی
خ ــوێ ــن ــدن و ف ــێ ــرک ــردن لـــە ئـــێـــران و
لــەنــێــو نــەتــەوەکــانــی ئــێــرانــدا بــبــێ بە
ســیــســتــمــێــکــی ئ ــەم ــڕۆی ــی و م ــرۆڤ
تەوەر و دوور لە هــەاڵواردن و سڕینەوە.
جارێکی دیــکــە ســاڵــی نــوێــی خوێندن
لــە هــەمــوو قــوتــابــیــان و مامۆستایان
لــە ئــێــرانــدا و بەتایبەت لــە فــێــرخــوازان
و مــامــۆســتــایــانــی کـــورد پــیــرۆز بــێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
٣ی ڕەزبەری ١٣٩٥ی هەتاوی

سێمینارێکی سیاسی و تەشکیالتی بۆ مستەفا هیجری
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات لە نۆروێژ بەڕێوە چوو
مستەفا هیجری سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لە واڵتی نۆروێژ سێمینارێکی سیاسی
و تەشکیالتی بۆ ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبی دێموکرات لەو واڵتە بەڕێوە برد.
لــە درێـــــژەی ک ــار و چــاالکــیــیــەکــانــی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات،
مستەفا هــیــجــری لــە دەرەوەی واڵت،
لــەســەر داوای ن ــاوب ــراو بــۆ کــۆبــوونــەوە
لەگەڵ ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی
دێموکرات ،کۆمیتەی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئــێــران لــە نــۆروێــژ ،ڕۆژی
یەکشەممە ،ڕێــکــەوتــی ٤ی ڕەزب ــەری
١٣٩٥ی هەتاوی ،سێمینارێکی سیاسی
و تەشکیالتیی بە بەشداریی ژمارەیەکی
بەرچاو لە ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی
دێموکرات لەو واڵتە پێکهێنا.سێمینارەکە
بە ســروودی نەتەوایەتی "ئــەی ڕەقیب"
و خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە
گیانی پاکی شەهیدانی ڕێگای ئازادیی
گەل و بەتایبەتی شەهیدانی ئەو قۆناغەی
خەباتی حیزبەکەمان دەستی پێکرد.پاشان
بەرپرسی کۆمیتەی حیزبی دێموکرات
لە نۆروێژ ئیبراهیم مەالجانی لە الیەن
ئەندامان و الیەنگرانی حیزب و بەشدارانی
کــۆبــوونــەوەکــە بەخێرهاتنی سکرتێری
گشتیی حیزبی کرد و هیوای خواست کە
ئەو کۆبوونەوە ببێتە هەوێنی ئاڵوگۆڕێکی

بنەڕەتی بۆ باشتربوونی کاری حیزب و
بەهێزبوونی تەشکیالت لەو واڵتە.پاشان
مستەفا هیجری بە تێروتەسەلی باسی
هەلومەرجی خەبات و تێکۆشانی ئێستای
حیزبی دێموکرات و قۆناغی ئەمڕۆی
بزووتنەوەی ئازادیخوازانەی گەلی کورد
لە کوردستانی ئێرانی کــرد و شوێن و
پێگەی حیزبی دێموکراتی لە هاوکێشە
سیاسییەکانی ناوچەکە و ئێراندا دایە بەر
تیشکی هەڵسەنگاندن و لێکدانەوە.هیجری
لەو پێوەندییەدا فوکوسی خستە سەر ئەو
حــەرەکــەتــە تــازە کــە حیزبی دێموکرات
لــە نــێــوخــۆی واڵتـ ــدا وەڕێـ ــی خــســتــووە،
ستراتیژی و ئامانجی ئــەو جواڵنەوەی
شی کــردەوە و ئەرکەکانی ئەندامان و
الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی لەو بارەوە
دەستنیشان ک ــرد .سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکرات هــەروەهــا ڕێگاکانی
ب ــەش ــداری و یــارمــەتــی ب ــەو خــەبــاتــەی
لــەگــەڵ ئەندامانی حیزبی دێموکرات
هێنایە گــۆڕێ و لە وتەکانیدا جەختی
لەسەر ئەوە کرد کە؛ پێویستە الپەڕەیەکی
تــازە لە ژیانی سیاسی و تەشکیالتیی
خۆماندا بکەینەوە و خۆمان هەڵکێشینە
ئاستی پێگە و ئەو بەرپرسایەتییەی کە
خستوومانەتە سەرشانی خۆمان وەک
حــیــزبــی دێــمــوکــرات .هــیــجــری ه ــەر لە
درێــژەی ئەوباسەدا داوای لە ئەندامانی

هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات بەشداریی لە
پرسەی سەید حەسەن عەلیزادەدا کرد
هــەیــئــەتــێــکــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی
کوردستانی ئێران بە سەرپەرستیی
حــەســەن ش ــەرەف ــی ،بــەشــداریــی لە
پرسەی سەید حەسەن عەلیزادەدا کرد.
دوانیوەڕۆی پێنجشەممە ٨ی ڕەزبەری
١٣٩٥ی هـــەتـــاوی ،هەیئەتێکی
حیزبی دێموکرات بە سەرپەرەستیی
حەسەن شەرەفی جێگری سكرتێری
گشتیی حیزبی دێموکرات ،بەشداریی
لە پرسەی «سەید حەسەن عەلیزادە»
باوکی «ئیبراهیم عەلیزادە» دەبیر
ئەوەڵی سازمانی کوردستانی حیزبی
کۆمۆنیستی ئێران (کۆمەڵە) ،کرد
و هاوخەمیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێرانی لەو پەیوەندییەدا
ڕاگەیاند.
ت ــەرم ــی ســەیــد ح ــەس ــەن عــەلــیــزادە
س ــەر لــەبــەیــانــیــی هــەمــان ڕۆژ ،لە
گۆڕستانی شێخ ئەحمەدی هیندی،
لە شاری سلێمانی بە خاک سپێردرا
و هەیئەتیکی حیزبی دێموکرات بە
ســەرپــەرەســتــیــی تاهیر مــەحــمــوودی
بەرپرسی پێوەندییەکانی سلێمانی

بەشدارییان لــەو ڕێــوڕەســمــەدا کــرد.
لــە ڕێــوڕەســمــی بــە خــاک سپاردنی
بــەڕێــز ســەیــد حــەســەن عــلــیــزادەدا،
ئـــامـــاژە ب ــە ڕۆڵ ـ ــی ب ــەڕێ ــزی ــان لە
کــۆمــاری کــوردســتــانــدا کــرا .سەید
ح ــەس ــەن ع ــل ــی ــزادە ل ــەس ــەر حــیــزبــی
دێموکرات تووشی زیندان و بێڕێزیی
حکوومەتی شاهەنشاهی بووەتەوە و
دواتر لە حوکمی زیندانی تاهەتایی
دەربـــــازی بـــووە و ه ــەروەه ــا ئــامــادە
نــەبــووە لە زینداندا ئیعتراف لەسەر
هاوڕێیانی حیزبیی خــۆی بکات.
دوای ڕاپــەڕیــنــی گــەالنــی ئــێــران،
وەک کــەســێــکــی بــەهــەڵــوێــســت و
شۆڕشگێر و کوردپەروەر ڕۆڵی بووە
و دامودەزگاکانی ئیتالعات زۆریان
کێشە و گرفت بۆ دروست دەکرد و
تەنانەت جارێکیان بە ماشێن لێیان
داوە و هەردووالقی بۆ ماوەیەکی زۆر
لە کار کەوتن .ناوبراو خۆشەویستی
خەڵکی ناوچەکە بووە و لە تەمەنی
٩٣ساڵیدا ماڵئاوایی لە ژیان کرد.

درێژەی پـەیڤ
دیاریکەری گۆڕەپانی شەڕ و دیاریکەری یاسا و چوارچێوەکانی هەڵسوکەوت و دیارە کە جۆرێک کایەکە دەباتە پێش کە بەردەوام هەموو گرووپەکان لە الوازیدا
و دژ بەیەک بن و لە کۆتاییدا هەر چاو لەدەستی ئاغا و ئەربابێک بن کە وێکیان بێنێ.لە هەمووی مەترسیدارتر ئەو کاتەیە کە ئیرادە و ناسنامەی مرۆیی و
نەتەوەیی خەباتکاران و تاکە خاوەن هەڵوێستەکانی کورد دەستکاری بکا و تێکیان بشکێنێ و بەالڕێیاندا ببا کە بە کوژرانی ئەویتر بە دەستی دوژمنان خۆشحال ببن!
ئەوە ئیدی ئەوپەڕی ڕووخاویی کەسایەتی و تێکشکاویی ئیرادە و کەرامەتی تاکێکە کە بە کوژرانی ڕۆڵەیەکی نیشتمان بەدەستی دوژمنێکی کوردستان شایی
دەرببڕێ ،هەروەک نموونەمان لە نێو بەناو الیەنگرانی چەندین ڕێکخراو لە بەشە جیاوازەکانی کوردستاندا بینیوە.شەڕێک کە لە بواری سیاسی و تەبلیغیەوە ،بەتایبەت
کۆماری سێدارەی ئیسالمی بەڕێوەی دەبا و بۆ تێکشکاندنی ئیرادەی نەتەوەی کوردە ،دەبێ تاکە بەهەڵوێستەکانی کوردستان وشیاری ئەو شەڕە دژەمرۆییە بن.

حیزبی دێموکرات کرد کە؛ هەموو توانا
و وزەکانی خۆیان بۆ بردنەپێشی خەبات
و بەهێزکردنی سەنگەرەکانی بزووتنەوەی
میللی دێموکراتی گەلەکەمان تەرخان
کەن و دەستی هاوکاری و هاوخەباتی بۆ
هەموو هێز و کەسایەتی و الیەنە سیاسی
و نیشتیمانی و دێموکراتیکەکانی
نێو گۆڕەپانی بزووتنەوەی گەلەکامان
درێژکەن.مستەفا هیجری لە بەشێكی
دیکەی قسەکانیدا ،ڕێنموونیی کرد کە؛
تەشکیالتی حیزبی دێموکرات دەبێ ببێتە
ماتۆڕی بردنەپیشی ئەو سیاسەتە.
بــۆ ئــەو مەبەستەش پێویستە توانای
خۆمان بۆ گوێگرتن لە خەڵک و کەس
و الیەنەکانی دیکە بەرینە سەر ،سینگ
فراوانی و هەست بە بەرپرسایەتی کردن
بکەینە شێوازی کار ،ئاستی دیسپلینی
حیزبی و خەباتگێڕانەمان بەرینە سەرتر،
مــەیــدان بــە هــەمــوو ئــەو کەسانە بدەین
و کۆمەکیان بکەین کــە لــەو خەباتە
دەیانهەوێت بەشدار بن و مایە لە خۆیان
دادەنێن ،خۆمێحوەربینی وەالنێین و ببینە
هەوێن و لۆکۆمۆتیڤی بردنەپیشی ئەو
بزووتنەوەیە .بە کەس مەیدان نەدەین و
نەهێڵین ئاستی ئــەدەبــیــاتــی حیزبی و
سیاسیی و ڕێتۆرێکی ئێمە بێننەخوار
و بمانخەنە داوی ش ــەڕە دنــدووکــەی
ب ـێمــانــا و چــاڵــەمــەیــدانــی .تێکۆشین

قــازانــج و بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــی میللەتی
خۆمان بەرینەپێش و هەڵوێست و کاری
سیاسیمان و تەنانەت دژکردەوەکانیشمان
هەڵسەنگێنراو بن .هیجری داوای کرد
کە؛ وەک حیزبێکی بەرپرس و وەاڵمدەر
پێویستە ئەخالق لە پێوەندییە حیزبی و
تەشکیالتییەکانماندا و لــە پێوەندی
لەگەڵ کەس و الیەنەکانی دیکەی نێو
گۆڕەپانی خەباتدا پتر پەرە پێبدەین .هەر
لەو بارەوە ناوبراو داوای کرد کە؛ هەموو
پێکەوە دەست دەینێ ئەو سیاسەتە تازانەی
حیزبی دێــمــوکــرات بکەینە کـــردەوەی
ڕۆژانە و جەوهەری تێکۆشانی سیاسی
و تەشکیالتی خۆمان.پاشان بەشدارانی
کۆبوونەوەکە بەشێوەیەکی بەرین لەسەر
باسەکانی سکرتێری گشتیی حیزبی
دێــمــوکــرات و ئ ــەو مــەســەلــە و باسانە
کــە ئێستا لــە نێو تەشکیالتی حیزبدا
لە گــۆڕێــدان قسەیان کــرد و پرسیار و
ڕوانگە و پێشنیارەکانی خۆیانیان هێنایە
گۆڕێ ،کە بەو باسانەیان سێمینارەکەیان
دەوڵەمەندتر کرد.لە کۆتایی باسەکەدا
مستەفا هیجری سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بــە باشی و ڕوون ــی وەاڵم ــی پرسیار و
تێبینییەکانی بەشدارانی سێمینارەکەی
دایەوە.

ڕێوڕەسمی ڕێزگرتن لە شەهید ڕەحیم
عەبدوڵاڵنژاد بەڕێوە چوو
ک ــۆڕی پــرســە و ســەرەخــۆشــیــی شەهید
ڕەحــیــم عــەبــدوڵــانــژاد لــە نــاوەنــدی ٣ی
کوردستان بەڕێوە چوو.
ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ٣ی ڕەزبەری
١٣٩٥ی هەتاوی ،لە ساڵۆنی گشتیی
نــاوەنــدی ٣ی کــوردســتــان ،ڕێوڕەسمی
ڕێــزگــرتــن لــە شەهیدی نــوێــی خەباتی
حــیــزبــی دێــمــوکــرات بــەڕێــوە چــوو.لــەو
ڕێــوڕەســمــەدا ئــەنــدامــانــی ڕێــبــەرایــەتــی
حیزبی دێموکرات و کادر و پێشمەرگە
و ئەندامانی حیزب و بنەماڵەکانیان و

بنەماڵەی شەهیدانی ت ــازەی خەباتی
حیزب بەشدار بوون و پەیمانی وەفادارییان
ل ــەگ ــەڵ ه ــەم ــوو شــەهــیــدانــی حیزبی
دێموکرات نوێ کردەوە.
دوات ــر ئــەنــدامــانــی دەفــتــەری سیاسیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ســەرەخــۆشــیــیــان لــە بــنــەمــاڵــەی شەهید
ڕەحیم کرد و جێگری سکرتێری گشتیی
حیزب ڕایگەیاند کە؛ هەموومان پێکەوە
خەمەکان هەڵدەگرین و پێکەوەش لە
شایی سەرکەوتندا بەشدار دەبین.

لە باكووری كوردستان ڕێز لە شەھیدانی
میكۆنوس گیرا
لــە بــاکــووری کــوردســتــان و لــە شــاری
دێــرســیــم بــۆ ڕێــزگــرتــن لــە شــەهــیــدانــی
میکۆنوس ڕێوڕەسمێک بەڕێوە چوو.
ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی ٣ی ڕەزبەری
١٣٩٥ی هەتاوی ،پارتی سوسیالیستی
كوردستان لە شاری دێرسیم لە باكووری
كوردستان ،بە بەشداریی دەیان نووسەر و
كەسایەتیی ناوداری ئەو شارە ،لە بنكەی
سەرەكیی پارتی سوسیالیستی كوردستان،
ڕێــوڕەســمــێــکــیــان بــۆ ی ــادی شــەھیــدانــی
میكۆنوس بەڕێوە برد.
ل ــەو ڕێ ــوڕەس ــم ــەدا مــەســعــوود تــەک،
سكرتێری گشتیی پارتی سوسیالیستی
كوردستان لە ســەر كەسایەتیی بــەرزی
شەھید دوکتور شەرەفكەندی و ھەروەھا

خەباتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران چەند وتەیەکی پێشکەش کرد.
تــەک ،بــە ئــامــاژە بــە خەباتی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران و ڕۆڵی
ڕێبەرانی ئەو حیزبە و بەتایبەتی شەھیدی
ڕێبەر پێشەوا قازی لە دامەزرانی حیزب
و کۆماری کوردستان ،هەروەها شەهیدان
دوکتور قاسملوو و دوکتور شەرەفكەندی
و تــێــرۆری ئ ــەو دوو ڕێــبــەرە لــە ســەر
مێزی وتووێژ ،یەکیان لەگەل دوژمنی
داگــیــرکــەر و ئــەوی دیــکــەیــان لــە گەل
ئۆپۆزیسیۆنی ئــەو ڕێژیمە ،زانیاریی
بە بــەشــداران دا.مەسعوود تــەك ھەروەھا
ئاماژەی بە دۆستایەتیی دێرینی حیزبی
دێموكرات و پارتی سۆسیالیست كرد.
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مستەفا هیجری سەردانی پارلمانی ئاڵمانی کرد
مستەفا هیجری لە ســەردانــی خۆیدا
بۆ پارلمانی ئاڵمان باسی لــەوە کرد
کــە؛ ئێمه وهک حیزبی دێــمــوکــرات
بهرپرسایهتی گ ـهورهمــان لــه بهرانبهر
خهڵکی کوردستانی ڕۆژه ـ ـهاڵت له
سهر شانه و به خوێندنهوهی ورد له سهر
داوای ڕەوای خهڵکهکهمان ،بڕیارماندا
له ڕێگای هــێــزهوه بـهرهنــگــاری ڕێژیم
ببینهوه .شاندێکی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئــێــران ،به سهرۆکایهتی
مستهفا هیجری ،سکرتێری گشتیی
حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــانــی
ئێران و به هاوڕێیهتی هیوا بههرامی
نوێنهری حیزبی دێموکرات له ئاڵمان،
لــه سهفهرێکدا بــو بێرلین ،سـهردانــی
پارلمانی ئهو واڵتهیان کرد و لهگهڵ "د.
یوهان ڤادێرفوول" وتەبێژی سیاسهتی
دهرهوهی فراکسیونی پارتی دێموکرات
مهسیحیی ئاڵمان کۆبوونهوه.
لهم چاوپێکهوتنهدا سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکرات وێڕای شی کردنەوەی
دۆخـــی سیاسیی ئــێــران بــه گشتی،
چـهنــدیــن بــابـهتــی پ ـهیــوهنــدیــدار وەکــوو
ههلومهرجی کوردستانی ڕۆژهـهاڵت،
دهستێوهردانهکانی ڕێژیمی ئێران له
نــاوچــهکـهدا و هـهروەهــا پهیڕهوکردنی
سیاسهتێکی نوێ له الیهن حیزبهوهی،
خسته بهر باس.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات

ل ــه ب ـهشــێــکــی قــس ـهکــانــیــدا گــوتــی:
ئێمه نزیک بــه بیست ســاڵ خهباتی
چهکداریمان بهرانبهر به ڕێژیمی ئێران
ڕاگرت و ههموو هێزی خومان خسته
بـــواری ک ــاری سیاسی و چاالکیی
مهدهنی له ڕۆژههاڵتی کوردستاندا،
ب ـهو هیوایه که ڕێژیم لهمهڕ پرسی
کــــورد ئــاڵــوگــۆڕێــکــی ئــهرێــنــی له
سیاسهتهکانیدا پێک بێنێت .بـهاڵم
ڕێژیم نهک ههر ئهو نیەتپاکییەی
ئێمهی به هێند وهرنهگرت ،بهڵکوو زهبر و
زهنگی بو سهر خهڵکی کوردستان زیاتر
کرد .ئێمهش وهک حیزبی دێموکرات
بهرپرسایهتی گ ـهورهمــان لــه بهرانبهر
خهڵکی کوردستانی ڕۆژههاڵت له سهر
شانه و به خوێندنهوهی وردی خومان،
له سهر داوای ڕەوای خهڵکهکهمان،
بڕێارماندا له ڕێگای هێزهوه بهرهنگاری
ڕێژیم ببینهوه .ههر لهم پهیوهندییهدا
مستهفا هــیــجــری گــوتــی :ڕێژیمی
ئێران له داعشێک که ههموو واڵتانی
ئــورووپــایــی و لـهوانــه ئاڵمان لــه دژی
وهستاونهتهوه ،بۆ خهڵکی ئێران و ههموو
ناوچهکه زیانی زیاتر و مهترسیدارتره.
بۆیه تاکوو ڕێژیمی ئێران له دهسهاڵتدا
بێت ،ڕۆژههاڵتی نێوهڕاست ئاسایش و
ئاشتی به خۆیهوه نابینێت .د .ڤادێرفوول
وێــڕای دهربڕینی خوشحاڵی خۆی بۆ
ئهم دیدارە گوتی :بۆ یهکهمینجاره که

له گهڵ نوێنهری الیهنێکی کوردی
دژبهری ئێران دادهنیشم و ئێستا دهتوانم
بڵێم که به دیدێکی دیکهوه تهماشای
ئێران دهکهم.
ڤادێرفوول هەروەها گوتی :ڕاسته ئێمه
ه ـهمــوو ه ـهوڵــی خــومــان خسته گـهڕ
تاکوو ڕێژیمی ئێران دهستی به چهکی
ناوکی نـهگــات ،ب ـهاڵم به دڵنیاییهوه
ئـهوه تاقه کێشهی ئێمه له گهڵ ئهو
ڕێــژیــمـهدا نیه .نــاوبــراو لــه پهیوهندی
لهگهڵ پرسی کــورد له کوردستانی
ڕۆژههاڵتدا گوتی ،سیاسهتی حیزبی
دێموکرات زۆر واقعبینانهیه و دهتوانێت
بــو بینینهوهی چــارهس ـهری ئاشتیانه
بنچینهیەکی زۆر لـهبــار بــێــت .ئێمه
هیوادارین که ڕێژیمی ئێران واز لهم
سیاسهتهی ئێستای له بهرانبهر پرسی
کورد له کوردستانی ئێراندا بهێنێت و
ڕێگای ئاشتی بگرێته بهر ،و ههروهها
گوتی :له چاوپێکهوتنی داهاتوومدا
لــەگـهڵ کــاربـهدهســتــانــی ئــێــران پرسی
کورد لهو واڵته دێنمه بهر باس.
ڤادێرفوول له کۆتاییدا وێڕای سوپاس
بو سهردانی شاندی حیزبی دێموکرات،
هیوای خواست له سهردانی داهاتووی
خۆیدا بو ههرێمی کوردستان جارێکی
دیــکــه ل ــه گـــهڵ مــســتــەفــا هیجری
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران چاوپێکهوتنی ههبێت.

مستەفا هیجری لەگەڵ کاربەدەستانی وەزارەتی دەرەوەی ئاڵمان
لە سەر ڕاسان وتووێژی کرد
مستەفا هیجری سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە
درێژەی کۆبوونەوەکانی خۆی لەگەڵ
بەرپرسانی دیپلۆماتکاری ئــورووپــا،
لەگهڵ کاربهدهستانی وهزارهتی دهرهوهی
ئاڵمان کۆبووەوە.
مستەفا هیجری ،سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
ڕۆژی ههینی ڕێکهوتی ٩ی ڕەزبەری
١٣٩٥ی هەتاوی ،هاورێ لەگهڵ هیوا
بههرامی نوێنهری حیزبی دێموکرات
له ئاڵمان ،سهردانی وهزارهتــی دهرهوهی
ئاڵمانیان کرد و له گهڵ کاربهدهستانی
ئهو وهزارهتخانهیه کۆبوونهوه.
ل ـهم دیــــدارهدا بـهرپــرســی ڕۆژه ـهاڵتــی
نێوهڕاستی وهزارهتــی دهرهوەی ئاڵمان و
بهرپرسی مێزی ئێران پێشوازییان له
شــانــدی حیزبی دێــمــوکــرات کــرد .له
چاوپێکهوتنهکهدا چهندین بابهت وەک
پرسی کورد له ڕۆژههاڵتی کوردستان
و ڕاگهیاندنی ڕاسان له الیهن حیزبی
دێموکرات ،ئاکامهکانی "بـهرجــام" و
کاریگهرییان له سهر بارودۆخی نێوخۆی
ئــێــران ،ڕۆڵــی کــۆمــاری ئێسالمی له
قهیرانهکانی ڕۆژهـهاڵتــی نێوهڕاستدا
کهوتنه بهر باس و گفتوگۆ.سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکرات به وردی له
سهر ئەم تهوهرهانە قسەی کرد و دواتر
بــاســی ل ــەوە کــرد کــە؛ ئاکامهکانی
بهرجام له بــاری ئابوورییهوه تا ئێستا

هیچ قازانجێکیان بو خهڵکی ئێران به
گشتی و کوردستان به تایبهتی نهبووه.
بهاڵم به دڵنیاییهوه ئهو سهرمایه ئازاد
ک ــراوهی دهستی ڕێژیم ک ـهوتــووه ،بۆ
مهبهستی تێکدهرانه له واڵتانی وهک
عێراق ،سووریه ،لوبنان و یهمهن تهرخان
کراوه و دهکرێت.ههر لهم پهیوهندییهدا
هیجری گوتی کە؛ پاش ڕێککهوتنی
ڕێژیم و ڕۆژئــاوا کۆماری ئێسالمی
دهســتــی بــو سهرکوتی خهڵکی ئێران
زۆر ئاواڵهتر بووه و ئێعدام و سهرکوت
و ڕاوهدوونــانــی چاالکانی سیاسی و
جیابیران لەژێر سێبهری حکوومهتی
بهناو میانهڕهوی ڕووحانیدا زۆر زیاتر
بووه و له کوردستاندا چهند قات زیاتر
له شوێنهکانی دیکهی ئێران زوڵــم و
زۆر و سهرکوتی خهڵکی ئازادیخواز
بهردهوامه.سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکرات له پهیوهندی لەگهڵ ڕاسانی
ڕۆژههاڵت و بهرهنگاربوونهوهی هێزی
پێشمهرگه بهرانبهر سپای داگیرکهر
گ ــوت ــی :کـــۆمـــاری ئــیــســامــی ٢٠
ساڵ مهجالی ههبوو پرسی کــورد له
ڕێگای ئاشتی و دیالۆگهوه چارهسهر
بکات .هـهر چهند ڕاگرتنی خهباتی
چـهکــداری له الی ـهن ئێمهوه بهشێکی
ل ـهب ـهرچــاوگــرتــنــی دۆخـ ــی هـهرێــمــی
کــوردســتــان بـــوو ،بـــهاڵم ل ـه ڕاســتــیــدا
هـهمــوو هـهوڵــی خــومــان خسته بــواری
کاری سیاسی و مهدهنی ،تاکوو پرسی

کورد له ئێران بهرهو دوورگهیەکی ئارام
بهرین .بهاڵم ڕاستییهکهی ئهوەیه که
کۆماری ئێسالمیی ئێران لەبنەڕەتدا
هیچ بــاوهڕێــکــی بــه مــافــی ک ــورد و
باقی نهتهوه بندهستهکانی نیه .ههر
بۆیهش پێمان وایه دهبێ گۆشارهکانمان
بۆ سهر ڕێژیم پهره پێبدهین و بوونی
پێشمهرگه له ڕۆژههاڵتی کوردستان
پاش خوێندنهوهی وردی ڕێبهریی حیزب
بڕیاری له سهر دراوه و له ئێستادا زۆر
بــه جــێــدی پـ ـهرهی پــێدهدهی ــن .پاشان
"شنایدهر" ،بهرپرسی بهشی ڕۆژههاڵتی
نێوهڕاستی وهزارهتــی دهرهوهی ئاڵمان،
وێ ــڕای دەربــڕیــنــی خۆشحاڵیی خۆی
بۆ ئهم دانیشتنه گوتی :لێکدانهوهی
حیزبی دێــمــوکــرات بــو ڕووداوهک ــان ــی
ناوچهکه زۆر واقعبینانهن و ههموان دان
به ڕۆڵی نهرێنیی ئێران له ناوچهکهدا
دهنێین.ڕاسته کێشهی ناوکی له نێوان
ئێران و ڕۆژئاوادا چارهسهر بووه ،بهاڵم
دهیان کێشهی زهقی دیکهمان لەگهڵ
ئــێــران هـهیــه کــه تــاکــوو ئــهم ڕێژیمه
ئاڵوگۆڕی ئهرێنی بهسهردا نهیێت ،ئهو
کێشانه چارهسهرکردنیان ئهستهمه.
ناوبراو هەروەها گوتی :ئێمه هیوادارین
کــێــشـهکــانــی ئــێــوه لــەگ ـهڵ ڕێــژیــمــی
تــاران و به گشتی باقی کێشهکانی
ناوچهکه به بێ خوێنڕشتن چارهسهر
کرابان ،بهاڵم واقعی ناوچهکه شتێکی
دیکهمان پێدهڵێت.

ه ــەی ــئ ــەت ــی ن ــوێ ــن ــەرای ــەت ــی حــیــزبــی
دێــمــوکــراتــی کــوردســتــانــی ئ ــێ ــران و
یەکیەتی بۆ دێموکراسی لە ئێران ،لە
سەر دۆخی سیاسیی ئێران و ناوچەکە
و چاالکیی نوێی حیزبی دێموکرات
ئــاڵــوگــۆڕی بیر و ڕای ــان ک ــرد.ڕۆژی
هەینی ڕێــکــەوتــی ٢٦ی خەرمانانی
١٣٩٥ی هەتاوی ،هەیئەتی نوێنەرایەتی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و
یــەکــیــەتــی بــۆ دێــمــوکــراســی لــە ئــێــران
(اتحاد برای دموکراسی در ایــران) لە
سەر دۆخی سیاسیی ئێران و ناوچەکە
و چاالکیی نوێی حیزبی دێموکرات ،لە
پاریس کۆبوونەوە و ئاڵوگۆڕی بیر و
ڕایان کرد.لەو کۆبوونەوەیەدا دوو الیەن
لــە ســەر پێویستیی هــاوتــەریـبکــردنــی
هەوڵەکان بۆ جێگیرکردنی دێموکراسی
لــە ئــێــرانــدا و الب ــردن ــی ه ــەر چەشنە
هــەاڵواردن ،سەبارەت بە پشتبەستن بە

بزووتنەوە مەدەنی و ناڕەزایەتییەکان لە
سەرتاسەری ئێراندا ،جەختیان کردەوە.
هــەروەهــا لــەو کــۆبــوونــەوەیــەدا لــە سەر
پــێــویــســتــیــی پ ــەرەپ ــێ ــدان ــی وتـــووێـــژ و
دیالۆگی ئامانجدار لە نێوان هەموو
هێز و الیەنە سیاسییەکانی ئێران بۆ
پێکهێنانی ڕێککەوتنێک لــە ســەر
چۆنیەتی تێپەڕین بەرەو دێموکراسی و
دامەزراندنی سیستمێکی دێموکراتیک
لە ئێراندا ،هاوڕا و یەکدەنگ بوون.
ن ــوێ ــن ــەران ــی ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ــرات ــی
کوردستانی ئێران لەو دیدارەدا سەرەڕای
شی کردنەوەی هۆکارەکانی گرتنەبەری
سیاسەتی نوێ ،لە سەر زاتی بەرگری و
چاالکیی چەکداری پێداگرییان کردەوە
و جەختیان کــردەوە کە ئەو چاالکیانە
تەنیا وەکـــوو پشتیوانی بــۆ خەباتی
مەدەنی و دوور لە توندوتیژی خەڵک
گرتوویانەتە بەر.هەیئەتی نوێنەری

یەکیەتی بۆ دێموکراسی لە ئێران ،بە
جەختکردنەوە لە ســەر ئەزموونەکانی
جیهان و بەپێی دۆخی ئێستا لە ئێراندا،
ڕوانینی خۆیان سەبارەت بە پێویستیی
پشتبەستن بە بزووتنەوە و خەباتی مەدەنی
و دووری لە توندوتیژی بۆ دروستکردنی
گۆڕانکارییەکی بنەڕەتیی سیاسی
لە ئێراندا و ستراتژیی تێپەڕین بــەرەو
دێموکراسی بە پشت بەستن بە دەنگ
و هەڵبژاردنی ئــازاد قسەیان کــرد .لە
کۆتایی ئەو دیدارەدا لە سەر پێویستیی
بەردەوامیی ئەو وتووێژانە و پەرەپێدانی
لــەگــەڵ هــەمــوو هــێــزە سیاسییەکانی
ئێرانی بۆ دروستکردنی دیالۆگێکی
نەتەوەیی لە سەر پێکۆڵە سیاسییەکانی
ئێستا ڕێککەوتن و حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران و نوێنەرانی یەکیەتی
بۆ دێموکراسی لە ئێران جەختیان لە سەر
ئەو پێویستییانە کردەوە.

حیزبی دێموکرات
و یەکیەتی بۆ دێموکراسی لە ئێران کۆبوونەوە
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مستەفا هیجری لە پارلمانی ئاڵمان لەگەڵ
فراکسیۆنی پارتی دێموکرات مەسیحیی ئاڵمان کۆبووەوە
مستەفا هیجری لە پارلمانی ئاڵمان
لە چاوپێکەوتن لەگەڵ فراکسیۆنی
پــارتــی دێــمــوکــرات مەسیحیی ئاڵمان
ڕایــگــەیــانــد ک ــە؛ ئێمه ڕاســانــمــان له
ڕۆژههاڵت ڕاگهیاند تاکوو بتوانین له
الیــەک گهلهکهمان له بهرانبهر زوڵم
و زۆری ڕێژیم بپارێزین و لە الیەکی
دیکەشەوە به کۆماری ئێسالمی بڵێین،
له سهر داوا ڕهواکانمان سوورین و به
هیچ چهشنێک له ههڵوێستهکانمان
پاشەکشە ناکهین.له درێژهی سهردانی
شاندی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئــێــران بــۆ پــارلــمــانــی ئــاڵــمــان ،ڕۆژی
چوارشهممه ڕێکهوتی ٧ی خەرمانانی
١٣٩٥ی هــەتــاوی ،مستهفا هیجری،
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کودستانی ئێران به هاوڕێیهتی هیوا
بههرامی نوێنهری حیزبی دێموکرات
له ئاڵمان ،له الی ـهن "مارتین پازێلت"
ئهندامی پارلمان سهر به فراکسیۆنی
پارتی دێموکرات مهسیحی "سی دی
یــو" و ئـهنــدامــی کۆمێسیونی مافی
مرۆڤی پارلمان ،پێشوازییان لێکرا.
له سهرهتای چاوپێکهوتنهکهدا پازێلت
خۆشحاڵیی خ ــۆی بــۆ ئــهم س ـهردانــه
دهرب ــڕی و گوتی :ئهمه یهکهم جاره
که بتوانم ڕاستهوخۆ لەگهڵ پارتێکی

کوردستانی ڕۆژهـ ـهاڵت کۆببمهوه و
ئهمهش له زۆر ڕووهوه بۆم گرینگه.
پــازێــلــت وێ ــڕای ئـ ـهوهیکــه مــێــژووی
ن ـهت ـهوهی کــوردی به مێژوویێکی پڕ
له زوڵــم و زۆر و چهوسانهوه لهقهڵهم
دا ،له ههمانکاتدا گوتی که واڵتانی
ڕۆژئـ ــاوا و کۆمهڵێک سیاسهتوانی
تاجێر بهشی شێریان لهم چهوساندنهوهی
نهتهوهی کورددا بهردهکهوێت .ههر بۆیه
من و هاوبیرانم له فراکسیۆنی پارتی
دێموکرات مهسیحی ،کاتێک باسی
دانــی چ ـهک بــه ههرێمی کوردستان
هــاتــه ئـ ـ ــاراوه ،وێــــڕای ئــــهوهی دژی
توندوتیژین ،بهاڵم به ڕاستمان زانی که
چهک بدرێته ههرێم تاکوو بتوانن له
بهرانبهر دۆژمنانیان له خۆیان بهرگری
بکهن .ناوبراو ههروهها ئامادهیی خۆی
بــو بـهرگــری لــه مافهکانی کــورد له
ڕۆژه ـهاڵتــی کــوردســتــان ڕاگـهیــانــد و
گوتی؛ پشتگیری له داوا ڕهواکانتان
دهکـــهیـــن .دواتـــــر مــســتــەفــا هیجری
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات،
وێ ــڕای ســپــاس بــو ئ ـهو کــۆبــوونـهوهیــه،
ڕوانــگ ـهکــانــی حــیــزبــی سـ ـهب ــارهت به
هێندێک پرسی گرینگی کوردستان،
ئێران و ناوچهکه خسته ڕوو.هێجری
لــه قــسـهکــانــیــدا بــه وردی بــاســی له

کــێــشـهکــانــی کـــورد لــه ڕۆژهــهاڵت ــی
کوردستان کــرد و باسی ئــەوەی کرد
کە؛ وێڕای ئهوهی حیزبی دێـموکرات
له  ٣٧ساڵی ڕابردوودا ههردهم ههوڵی به
ئاشتیانه چارهسهرکردنی پرسی کوردی
له ئێران داوه و لهم ڕێگایهشدا گهورهترین
ڕێ ــبــهری خ ــۆی لــهدهس ــت دا ،بــهاڵم
ڕێککهوتن و ئاشتیخوازی له جهوههری
کۆماری ئێسالمیدا نیه و ئهو ڕێژیمه
پێی وایه چارهی ههموو کێشهکان به
زهبروزهنگ و سهرکوت دهکرێت .ههر
لـهم پهیوهندییهدا ،سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکرات گوتی :ئێمه ڕاسانمان
له ڕۆژههاڵت ڕاگهیاند ،تاکوو بتوانین
لهالیەک گهلهکهمان له بهرانبهر زوڵم
و زۆری ڕێژیم بپارێزین و له الیەکی
دیکەشەوە به کۆماری ئێسالمی بڵێین،
له سهر داوا ڕهواکانمان سوورین و به
هیچ چهشنێک له ههڵوێستهکانمان
پاشەکهشه ناکهین .مستەفا هیجری
هــەروەهــا سـهبــارهت به ڕۆڵــی نهرێنیی
کــۆمــاری ئێسالمی لــه نــاوچــهک ـهدا
قسهی کرد و کۆماری ئێسالمیی به
هێزێک ناوبرد که بهرژهوهندیی خۆی
له بوونی ئاژاوه و قهیران له ڕۆژههاڵتی
نــێــوهڕاســتــدا دهبــیــنــێــت و بــۆی ـه بــووەتــه
ئهکتهری سهرهکیی خۆڵقاندنی قهیران.

دیداری مستەفا هیجری لەگەڵ
جێگری سەرۆکی پارلمانی ئاڵمان
مستەفا هیجری سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لــەگــەڵ جێگری س ـهرۆکــی پارلمانی
ئاڵمان لە سەر حزووی پێشمەرگەکانی
ح ــی ــزب ــی دێـ ــمـ ــوکـ ــرات لـ ــە نــێــوخــۆی
ڕۆژهەاڵت گفتوگۆیان کرد.له درێژهی
دیــدار و چاوپێکهوتنهکانی سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئــێــران لــه بێرلینی پایتهختی ئاڵمان،
ڕۆژی ههینی ڕێکهوتی ٩ی ڕەزبەری
١٣٩٥ی هــەتــاوی ،مستەفا هێجری
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات،
هاوڕێ لەگهڵ هیوا بههرامی نوێنهری
حیزبی دێموکرات لهو واڵته ،له الیهن
شــانــدێــکــی هــاوب ـهشــی س ـهرۆکــای ـهتــی
پارلمانی ئاڵمان و فراکسیۆنی پارتی
سـ ـ ـهوزی ئـــهو واڵت ـ ــه ،پــێــکــهــاتــوو لە
خاتوو"کالودیا ڕوت" ،جێگری سهرۆکی
پارلمان و "ئومید نووریپوور"وتەبێژی
نێونهتهوهیی فراکسیۆنی پارتی سهوز
و کۆمهڵێک ڕاوی ــژک ــاری سیاسیی
هــهردووالیــەن ،پێشوازییان لـێکــرا .له
س ـهرهتــای دی ــدارهکـ ـهدا کــاودیــا ڕوت
جێگری س ـهرۆکــی پــارلــمــانــی ئاڵمان
گوتی :من حیزبی دێموکراتم له ڕێگای
پرۆفێسور قاسملووهوه ناسی و دواتریش
پهیوهندی باشم لەگهڵ د .شهرهفکهندی
ههبوو.بۆ من حیزبی دێموکرات ههردهم
حیزبیکی واقعبین بووه و سیاسهتهکانی
ئاشتیخوازانه ب ــووه .وهک بینیشمان
ڕێبهرێکی گهورهی وهک قاسملووی له

سهر مێزی وتووێژ بۆ ئاشتی لهدهست
دا .ناوبراو پاشان ڕوانگهکانی خۆی
بــه کــورتــی ســهب ــارهت بــه بــارودۆخــی
ڕۆژههاڵتی نێوەڕاست و ئێران و پرسی
کــورد به گشتی خسته ڕوو و گوتی
کــه؛ جێگای داخــه لــه م ــاوهی بیست
ساڵی پێشوودا پرسی کــورد له ئێران
لـهبــیــرکــراوه .پــاشــان مستەفا هیجری
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات
وێـ ــڕای ســپــاس بــۆ پــێــشــوازیــی خــاتــوو
ڕوت له بینای سهرۆکایهتی پارلمان
له شاندی حیزبی دێموکرات ،باسێکی
وردی سهبارهت به بارودۆخی سیاسیی
کوردستان و ئێران پێشکهش کرد.
هیجری له قسهکانیدا ئــامــاژهی بهوه
دا کــه؛ ههرچهند زۆر کـهس و الیهن
و لهوانهش واڵتانی ڕۆژئاوایی هیوایان
به دهوڵـهتــی ڕووحــانــی بهستبوو ،بهاڵم
دهرک ـ ـهوت کــه حکوومهتی ڕووحــانــی
نهتهنیا ههوڵی چاکسازی نهدا ،بهڵکوو
له زۆر بــارهوه بــارودۆخــی واڵتــی بهرهو
خراپی برد.ههر لهم پهیوهندییهدا هیجری
گوتی؛ زهبر و زهنگی ڕێژیمی کۆماری
ئــێــســامــیــی ئ ــێ ــران ب ــۆ ســـهر کـــوردی
ڕۆژههاڵت ،ههر وهک پێشوو بهردهوامه.
فهزای کوردستان به تهواوی ئهمنیهتی
کــــراوه و ه ـهرچــهشــنــه جموجۆڵێکی
دژبـ ـهران ــه ت ـهنــان ـهت ئ ـهگ ـهر لــه الی ـهن
کۆمهڵگای مهدهنییهوه بهڕێوه بچێت،
به توندترین شێوه سهرکوت دهکرێت.
لە دیــدارەکــەدا سهبارهت به تێکۆشانی

حیزبی دێموکرات و حزووری پێشمهرگهی
حــیــزبــی دێــمــوکــرات لــه ڕۆژهــهاڵت ــی
ک ــوردس ــت ــان ،چــهنــد پــرســیــار هــاتــنــه
ئ ــاراوه که سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکرات به وردی وەاڵمــی دانــهوه.
هیجری لهم بهشه له وتهکانیدا هێمای
بهوه کرد که؛ کۆماری ئێسالمیی ئێران
تهنیا لەژێر گۆشاردا ئاماده دهبێت مل
بۆ ڕاستییهکان و داوا ڕهواکانی ئێمه و
باقی نهتهوه بندهستهکانی ئێران بدات.
وهک نموونهش گوشار و گهمارۆی
واڵتــانــی ١+٥ی لــه س ـهر ئــێــران باس
کرد که له کۆتاییدا ڕێژیم مهجبوور
بــوو داواکارییهکانی ڕۆژئ ــاوا قبووڵ
بکات و شکانێکی گــهورهی سیاسی
بەخۆوه بینی .دواتر نووریپوور وتەبێژی
نێونهتهوهیی فراکسیۆنی پارتی سهوزی
ئــاڵــمــان ،وێ ــڕای دهربــڕیــنــی خوشحاڵی
خوی بو ئهم دیداره ،سهبارهت به پرسی
فێدراڵی لــه ئــێــران و پهیوهندیی نێوان
نهتهوکانی ئێران و کۆنگرهی نهتهوهیی
چهند پرسیارێکی هێنایه ئ ــاراوه که
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئــێــران بــه وردی وەاڵمــی
دانـــــهوه و لــه کــۆتــایــی قــس ـهکــان ـیدا
هیجری ڕایگەیاند؛ هیوادارین ههموو
واڵتانی ڕۆژئاوا و به تایبهت دهوڵهتی
ئاڵمان له داهاتوودا گرینگیی زیاتر به
پرسه نێوخۆییهکانی ئێران و لهوانه پرسی
کورد بدهن.

شاندێکی حیزبی دێموکرات
لە کۆبوونەوەی HDPدا بەشداریی کرد

ش ــان ــدێ ــک ــی ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ــرات ــی
کوردستانی ئێران لە کۆبوونەوە لەگەڵ
HDPدا لــە س ــەر یــەکــگــرتــوویــی و
یەکڕیزیی ماڵی کورد جەختیان کردەوە.
ڕۆژی چوارشەممە ڕێکەوتی ٣١ی
خەرمانانی ١٣٩٥ی هەتاوی ،شاندێکی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بە
سەرپەرەستیی "محەممەد نەزیف قادری"
ئــەنــدامــی دەفــتــەری سیاسیی حیزبی
دێموکرات ،بەشدارییان لە کۆبوونەوەی
شاندێکی  HDPبــە سەرپەرەستیی
"سەالحەدین دەمیرتاش" هاوسەرۆکی
 HDPکرد.لەو کۆبوونەوەیەدا وێڕای
شــانــدی حیزبی دێــمــوکــرات ،بەشێکی
ب ــەرچ ــاو لــە الیــەنــە ســیــاســیــیــەکــان و
کــەســایــەتــی ئــاکــادیــمــی و ڕاگــەیــەنــە
گشتییەکانی کوردستان بەشدار بوون.
ســەالحــەدیــن دەمــیــرتــاش لــە کۆبەندی

قسەکانیدا جەختی لەسەر بەرپرسایەتی
الیــەنــە سیاسییەکانی کــوردســتــان لە
ئاست چارەنووسی دۆزی ڕەوای کورد
کــرد کە ئێستا لە هەموو بەشەکانی
کوردستاندا لە پێشکەوتن و کڵپەدایە،
هەر بۆیە پێویستە بە یەکڕیزیی نێوماڵی
کورد و هاوکاریی نێوانیان ،هەوڵ بدرێت
بــە ڕێــگــای ئاشتیانە و چــارەســەریــی
دێموکراسیانە خەباتی ڕزگاریخوازانەی
گەلەکەمان ببەینە پێش و مافەکانی
کورد وەدی بێنین .ناوبراو ئاماژەی دا
کە بە درێژایی مێژوو سەرەڕای زوڵم و
دوژمنکاریی داگیرکەرانی کوردستان،
بــە داخ ـ ــەوە الیــەنــە خــەبــاتــکــارەکــانــی
کوردیش بە هۆی ناکۆکیی نێوانیان
و پاوانخوازیی گرووپی و بیر کردنەوە
لــە ب ــەرژەوەن ــدی ــی تــەســک لــە جیاتی
بــەرژەوەنــدیــی گشتی ،بــوونــەتــە هۆی

بــەئــاکــام نەگەیشتنی جــوواڵنــەوەکــە،
هــەر بۆیە لە هەلومەرجی هەستیاری
ئێستای ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا ،ئەگەر
هەر هێزێک بە هۆی دووبەرەکی نانەوە
و بــەرژەوەنــدیــی تەسکی خــۆی ببێتە
کۆسپی ســەر ڕێــی خــەبــات ،پێویستە
بەرانبەر بە نەوەکانی داهاتوو و مێژوو،
وەاڵمــدەر بێت.هەر وەهــا لە پێناو تێپەر
بوون لەو قەیرانانەی ئێستای کوردستان،
داوای پشتگیریی الیەنە سیاسییەکانی
چوار بەشی کوردستان بۆ وەگەڕخستنی
پرۆسەی ئاشتی لە تورکیە و هەروەها
وەگەڕخستنی پارلمانی کوردستان و
پشتگیری لــە خەباتی ڕۆژهـ ــەاڵت و
ڕۆژئــاوا کرد ،تاکوو بتوانین بڕیار لە
ســەر ئــیــرادەی نەتەوەییمان بــدەیــن ،لەو
پێوەندیەدا تیشکی خستە ســەر ڕۆڵی
میدیای کوردی.
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شاندێکی حیزبی دێموکرات
لە ڕۆژی نەتەویی عەرەبستانی سعوودیدا
بەشداریی کرد
شــانــدێــکــی حــیــزبــی دێ ــم ــوک ــرات بە
سەرپەرەستی محەممەدنەزیف قــادری
ئــەنــدامــی دەفــتــەری سیاسیی حیزبی
دێــمــوکــراتــی کــوردســتــانــی ئ ــێ ــران لە
ڕێوڕەسمی ڕۆژی نەتەویی عەرەبستانی
ســـعـــوودیدا بــەشــداریــی ک ـ ــرد.ڕۆژی
دووشــەمــمــە ڕێــکــەوتــی ٥ی ڕەزبـــەری
١٣٩٥ی ه ــەت ــاوی ،کــۆنــســولــخــانــەی
واڵتی عەرەبستانی سعوودیە لە هەرێمی
کــوردســتــان لــە هۆتێل دیــوانــی شــاری
هەولێر ڕێوڕەسمێکی بە بۆنەی ڕۆژی
نیشتمانیی ئــەو واڵت ــە ،بــە بەشداریی
مەسعوود بــارزانــی ،سەرۆکی هەرێمی
کوردستان و کۆمەڵێک لە کۆنسول
و دیپلۆماتکارانی عەرەبی و بیانی و
کەسایەتییە سیاسی و ناسراوەکانی کورد
و عەرەب پێکهێنا.سەرەتا "عەبدول مونعیم
عــەبــدولــڕەحــمــان مــەحــمــوود" کۆنسولی
گشتیی واڵتــی عەرەبستانی سعوودیە
پەیامێکی بەو بۆنەوە پێشکەش کرد و
وێڕای بەخێرهاتنکردنی بەشداران ،لەسەر
پێوەندی دۆستانەی واڵتەکەی لەگەڵ
گەالنی ناوچە و بە تایبەت خەبات دژی
تێرۆریزم قسەی کرد.ناوبراو ئاماژەی
بە پێشکەوتنەکانی واڵتی عەرەبستانی
سعوودیە لە ساڵی ١٩٢٣وە تا ئێستا لە
بواری پیشەسازی و بەرهەمهێنان کرد و
ڕایگەیاند؛ ئێمە هەوڵی بەردەوام دەدەین
لەگەڵ دۆستەکانمان زیاتر خزمەت بە
مرۆڤایەتی بکەین.هەروەها لە بەشێکی

دیکەی قسەکانیدا ناوبراو زۆر سپاسی
س ــەرۆک ــی هــەرێــمــی ک ــوردس ــت ــان بۆ
بەشداری لە ڕێوڕەسمەکەیان کرد.پاشان
فــەالح مستەفا بەرپرسی نووسینگەی
پێوەندییەکانی حکوومەتی هەرێمی
کوردستان پەیامی سەرۆکی هەرێمی
کوردستانی پێشکەش کــرد و لەسەر
شــەڕ دژی تێرۆریزم و داعــش جەختی
ک ــردەوە و داوای لە دۆستانی عــەرەب
و هاوپەیمانەکان کرد بۆ ئازادکردنی
شاری موسڵ و پرۆسەی بونیادنانەوەی
سیستمی حوکمڕانیی ئەو شارە هاوکاری
و یــارمــەتــی کـــورد و پێکهاتەکانی
دیــکــەی ئــەو دەڤـــەرە بــکــەن بــۆ ئــەوەی
ئەزموونی تاڵی ڕابردوو دووپات نەبێتەوە.
لـــەم ڕێ ــوڕەس ــم ــەدا مــحــەمــمــەدنــەزیــف
ق ــادری ئــەنــدامــی دەفــتــەری سیاسیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بەشدار بوو و لەم بۆنەیەدا پیرۆزبایی
ڕێــبــەریــی حیزبی دێــمــوکــرات و ساڵو
و ڕێــزی مستەفا هیجری ،سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانی بە کۆنسولی گشتیی سعوودیە
پێشکەش کرد و لەگەڵ چەندین کەس
لە نوێنەرانی سیاسیی واڵتانی عەرەبی
و بیانی چاوپێکەوتنی کرد.هەروەها لەو
دیدارانەدا ئۆگریی خۆیان بۆ پێوەندی
ســیــاســی و دۆســتــانــە لــەگــەڵ حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران دەربڕی.

هەیئەتێکی یەکیەتیی دێموکراتی کوردی
سووریە سەردانی دەفتەری نوێنەرایەتیی حیزبی
دێموکراتیان لە شاری سلێمانی کرد
هەیئەتێکی یەکیەتیی دێــمــوکــراتــی
ک ــوردی ســووریــە ســەردانــی دەفــتــەری
نــوێــنــەرایــەتــیــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــیــان
لــە شـــاری سلێمانی ک ــرد و لــە ســەر
پرسی کــورد گفتوگۆیان ک ــرد.ڕۆژی
یــەکــشــەمــمــە ڕێـــکـــەوتـــی١١ڕەزبـــەری
١٣٩٥ی ه ـ ــەت ـ ــاوی ،هــەیــئــەتــێــکــی
یەکیەتیی دێموکراتی کوردی سووریە
بە سەرپەرەستی "عبدالباقی یوسف"،
ســـەردانـــی دەفـــتـــەری نــوێــنــەرایــەتــیــی
حیزبی دێموکراتیان لە شاری سلێمانی
کــرد و لــە الی ــەن هەیئەتێکی حیزبی
دێــمــوکــرات بــە ســەرپــەرەســتــی تاهیر
مــەحــمــوودی پــێــشــوازیــیــان ل ـێکــرا.لــەو

دانیشتنەدا ،سەرەتا "عبدالباقی یوسف"
باسێکی لەسەر ڕەوشــی تــازەی سووریە
و ئاڵوگۆڕەکانی ناوچەکە کرد.پاشان
مەحموودی ،ســەبــارەت بە بەردەوامیی
ڕاسان و بارودۆخی نالەباری کۆماری
ئیسالمی و چاوەڕوانییەکانی خەڵکی
کوردستان بە دوای ئەو بڕیارە بوێرانەدا
و هەوڵ و تێکۆشانی حیزبی دێموکرات
لەو بوارەدا باسێکی پێشکەشی هەیئەتی
میوان کرد.لە کۆتاییدا وێڕای جەخت
کردنەوە لەسەر درێژەدانی پێوەندی نێوان
دوو الیەن چەندین مژار و بابەتی تری
پێوەندیدار بە ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاوای
کوردستان کەوتنە بەرباس.

دوو ئ ــەن ــدام ــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی
کوردستانی ئێران لە شاری مەریوان لە
ڕووداوێــکــی هاتوچۆدا ماڵئاواییان لە
ژیان کرد.
ڕۆژی سێشەممە کاتژمێر ١ی نیوەڕۆ،
دوو ئەندامی الو و خوێنگەرمی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ،خەڵکی
گوندی نێی مــەریــوان ،لە ڕووداوێــکــی
هــاتــوچــۆدا گیانیان لــەدەســت دا .لەو
ڕووداوەدا "ه ــی ــوا نــیــکــپــەی" ک ــوڕی
"ح ــەس ــەن" و "بــاســت پـــــەروازە" کــوڕی
"ع ــارف" ،خەڵکی گوندی نێ ســەر بە
شاری مەریوان ،بۆ هەمیشە ماڵئاواییان
لە ژیان کرد .کاک هیوا و باست دوو
الوی خوێنگەرم و نیشتمانپەروەر بوون کە

بەداخەوە لەو ڕووداوەدا گیانیان لەدەست
دا .ئەم دوو الوە تێکۆشەرە ئەندامانی
دڵسۆزی حیزبی دیمۆکرات بوون .هیوا
و باست لەو ڕۆڵە تیکۆشەرانە بوون کە
بە هــۆی تیکۆشانی بــەرچــاوی خۆیان
چەندین جار لە الیەن ئیدارەی ئیتالعاتی
مەریوانەوە دەستبەسەر و زیندانی کران و
تووشی ئازار و ئەشکەنجە بوون.تەرمی
ئەو دوو الوە بەهەست و نیشتمانپەروەرە
لــە نێو ئــاپــۆرای خەڵکی نــاوچــەکــەدا
بە خــاک سپێردرا.حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران سەرەخۆشی لە بنەماڵە
و کەسوکاری ناوبراوان دەکات و خۆی
بە شەریکی خەمیان دەزانێت.

دوو ئەندامی حیزبی دێموکرات لە ڕووداوی
هاتوچۆدا گیانیان لەدەست دا

سهقز :ڕێژیم له مزگهوتهكاندا به دژی حیزب
قسه دهكا

ی ڕهزبهر 
ی
ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی  ٩
١٣٩٥ی ههتاوی ،فهرمانده سەربازی و
ئیتالعاتییەکانی ڕیژیم لە شاری سهقز
ی
ل ه نوێژی هەینیدا و له مزگهوتهكان 
ی دێموكرات
ی حیزب 
ساڵحاوا و قهوخ ب ه دژ 
ی ساڵحاوادا
تهبلیغاتیان كرد.له مزگهوت 
ی سپای تێرۆریستی پاسداران
فهرماندهیهك 
ب ه دهرهجهی سهرههنگی ،قسهی بۆ خهڵك
ی
كــرد و له مزگهوتی ق ـهوخ فهرمانده 
ی
ی بهسیج.ئهم دوو فهرمانده نیزامییه 
هێز 
ڕێژیم ل ه قسهكانیاندا باسیان لهوه كردووه
كه هێزهكانی پێشمهرگهی دێموكرات  ل ه
ێ
ناوچهی سهقز بوونیان ههیە و ئهیانهو 

ی سهقز
نێوشار بشێوێننو داوایان له خهڵك 
ی ئهم هێزانه ههڵوێست بگرن
كرد كه ب ه دژ 
و ل ه بهرانبهریاندا ڕاوهستن .بەپێی ئەم
ی ئهم فهرمانده
ی قسهكان 
هەواڵە ،ب ه گشت 
ی
نــیــزامــیــیــانـهی ڕێــژیــم زۆر ب ـه تــونــد 
ی كــوردســتــان
ی پێشمهرگ ه 
ی هــێــز 
دژ 
ی دێموكرات بــوو .بە
و بهتایبهت حیزب 
وتەی خەڵکی ئاسایی و شایەتحااڵن ،لە
کاتی قسەکردنی ئەم کەسانەدا تەواوی
ئەو ناوچە بە هێزی لیباس شەخسی و
سەربازی تەنرابوو ،کە ئەمە نیشانەی
داڕووخانی ورەی فەرماندەکانی سپا لە
کوردستانە.

یەکیەتیی ژنانی دێموکرات :کەرامەتی ژنی کورد و مافەکانی بارتەقای کەرامەتی نەتەوەی
کورد و مافەکانی بۆمان گرینگە
یــەکــیــەتــیــی ژنـ ــانـ ــی دێ ــم ــوک ــرات ــی
کوردستانی ئێران سەبارەت بە هەڵوێستی
ژمارەیەک ژن بە ناوی چاالکڤانانی
ژنی ڕۆژهەاڵت ،ڕاگەیەندراوێکی باڵو
کردەوە کە تێیدا داکۆکی لە مافی ژنان
دەکــا و داوا دەکــات کە پشتیوانی لە
مافی ژنان نەکرێ بە ئامراز بۆ هێرش
بۆ سەر خەباتی کوردستانی ڕۆژهەاڵت
و بیانوو داتاشین بۆ دژایەتی کردنی
بــزووتــنــەوەی نەتەوایەتی کوردستان و
حیزبەکانی ئەم پارچەیە لە کوردستان.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم شێوەیە:
هــەڵــوێــســتــێــک و وەاڵمــێ ـکلــە چەند
ڕۆژی ڕابــردوودا و دوای باڵو کرانی
مەبەستدارانەی گرتە ڤیدیۆیەک لە
ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئــێــران ،ژمــارەیــەک ژن لــە ژێــر نــاوی
چاالکڤانانی ژنانی ڕۆژهەاڵت ،وەک
ئــەوەی کەشفێکی گــەورەیــان کردبێ،
ئەو مەسەلەیان کردە بیانوو بۆ ئەوەی
دژایــەتــی خــۆیــان لــەگــەڵ بــزووتــنــەوەی
ک ــورد بەگشتی و خــەبــاتــی بـ ــەردەوام
و شــوێــنــدانــەری حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی
کوردستانی ئێران ئاشکراتر بکەن و ڕق
و کینەی خۆیان بەرانبەر بەم بزووتنەوە
و بــەم حیزبە هەڵبڕژێنن.ئێمە وەک
یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردستانی
ئێران لەگەڵ ئــەوەی هــەرجــۆرە بەکەم
گــرتــن و بــێــڕێــزی بــە تــاکــی ژن ڕەت
دەکەینەوە و بەکارێکی نەشیاوی دەزانین
و لەهەمانکاتدا ئ ــەوەش لــە ئەخالقی
ســیــاســی و ڕەوت ـ ــی چــاالکــیــیــەکــانــی
واقعیی ژن بە هــەر نــاو و گرووپێک
بــەدوور دەبینین کە بیانوویەکی ئاوەها
بــکــرێــتــە ئ ــام ــرازی چ ــەواش ــەک ــاری و
هەڵکووتانە ســەر بــزووتــنــەوەی ملی-
دێــمــوکــراتــیــکــی کــوردســتــان و حیزبە
ناسراو و جێگای باوەڕەکەی کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردستان.
ئەوەی لە باڵو کراوەی ئەم چەند ژنەدا

بــەڕوونــی و بەئاشکرا خــۆی دەنوێنێ،
بیانوو داتاشینە بــۆ دژایــەتــی کردنی
بــزووتــنــەوەی نەتەوایەتی کوردستان و
حیزبەکانی ئەم پارچەیە لە کوردستان.
بۆیە بەپێویستی دەزانــیــن لــە وەاڵمــی
ئەم باڵوکراوەیەدا ئاماژە بە چەند خاڵ
بکەین:
یەکەم :قسەیەکی زارەکیی هەرچەند
نــاشــایــســتــی ئــەنــدامــی حــیــزبــێــک لە
مــەحــفــەلــێــکــی دو ســێ کــەســی و لە
هەلومەرجێکی تایبەتیدا ،لەالیەن هیچ
مرۆڤێکی سیاسی و هەڵسوڕاوێکی
واقعبین بــە سیاسەتی گشتی هیچ
حیزبێک دانانرێ.خۆ ئەگەر ئەو چەند
ژن ــە شــتــی ل ــەو بــابــەتــە بــە سیاسەتی
گشتی حیزبێک دەزانن ،ئەدی لێدوانی
بەرپرسانی پلە یەکی هێندێ لە ئەحزابی
دیاریکراو بەدژی ژن و مافەکانیان ،چ
بۆچونێکیان هەیە و هەڵوێستیان لەسەر
ئەوانە چیە؟
دووهــەم :بابەتی ئاماژە پێکراو لەالیەن
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە
نە لەبەر قسە و قسەڵۆکی ئەم و ئەو،
بەڵکوو بەپێی پرینسیپەکانی حیزب
بەدواداچوونی بۆ کراوە و لێپرسینەوەی
بــەدوادا هاتووە و جیا لــەوە سیاسەت و
هەڵوێستی حیزبی دێموکرات بەرانبەر
بە ژن و بە مافی ژن ،هەر لەسەرەتای
دامەزراندنی ئەو حیزبەوە ڕوون و ئاشکرا
ب ــووە.ئ ــەوەی هــەنــدێ الیــەنــی دیکە بە
زارەکــی لێی دەدوێــن و شانۆسازی پێوە
دەک ــەن ،حیزبی دێموکرات بە کــردەوە
ئەنجامی داوە و ڕێوشوێندانەری ئەم
ک ــردەوە و هەنگاوانە لــە کۆمەڵگای
کــوردی لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان بە
زەق ــی خــۆی نیشان داوە ،هەربۆیەش
شانازیی پێوە دەکا.
سێهەم :لە باڵو کراوەی ئەو چەند ژنەدا
ئاماژە بەوە کراوە کە شتی لەو بابەتە
هــەر بە حیزبێک بەرتەسک نابێتەوە،

بــەڵــکــوو ل ــەالی ــەن الیــەنــی دیــکــەشــەوە
هــەبــووە یــا هــەیــە ،قسە ئــەوەیــە ئەگەر
ئەو ئیدیعایە ڕاستە ،ئەو پرسیارە دێتە
پێش کــە بۆچی بێجگە لــەو بابەتە و
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،
هەر ئەو ژنانە هیچ ناڕەزایەتییەکیان
بەرانبەر هیچ الیەنی دیکە دەر نەبڕیوە،
هــەر ئــەمــەش ئــەو ڕاستییە دەسلمێنێ
کــە مــەســەلــەی ئ ــەو ژنــانــە نــە مافی
ژنانە ،بەڵکوو بیانوویەکە بۆ دژایەتی
بزووتنەوەی کورد بە گشتی و حیزبی
دێموکرات بەتایبەتی ،باڵو کراوەکەشیان
بە ڕاسپاردە و بۆ مەبەستی تایبەتی و
لە هەلومەرجێکدا هاتووەتە ئــاراوە کە
خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕوو لە
گەشە و بەرینتر بوونەوەیە ،کە هەندێ
الیەن چاوی دیتنیان نیە.
چــــــــوارەم :ئـــەگـــەر چـــــاوی دی ــت ــن و
خوێندنەوەی دروســت هەبێ ،نابێ ئەو
چەند ژنــە لە بیر و بۆچونی ''پێشەوا
قازی محەممەد'' و ''دوکتور قاسملوو"
و "دوکتور شەرەفکەندی" و ڕێبەرانی
دیکەی ئەو حیزبە ئاگادار نەبن ،بەاڵم
ئەو بەڕێزانە ئەوانە بە سیاسەتی گشتیی
حیزب نازانن ،قسەی ئەندامێکی حیزب
لە مەحفلێکی بچووکی چەند کەسیدا
دەکەنە بیانوو بۆ هەڵپژانە سەر حیزبی
دێموکرات.لە بەرانبەردا نابێ ئەو ژنە
بــەڕێــزانــە لــە بــۆچــوونــی ڕاشــکــاوانــەی
ڕێبەری الیەنێکی دیکەی کــورد کە
بە وتــەی خــۆی دەریبڕیوە و بەدەستی
خ ــۆی نــووســیــویــە ،چــلــۆن کــەرامــەتــی
ژن دەشــکــێــنــێ و جــێــگــە و پــێــگــەی
مرۆڤانەی دادەبەزێنێ ،ئاگادار نەبن و
بە سیاسەتی ئەو الیەنەی دانەنێن.ئەو
سیاسەتە بانێک و دوو هــەوا نیە؟!بەو
حاڵەش ئــەو ژنــە بەڕێزانە لە کۆتایی
باڵوکراوەکەیاندا داوا دەکەن ئەو بەیانیە
دوور لــە خــوێــنــدنــەوەی حــیــزبــایــەتــی و

کێشە حیزبایەتییەکان وەاڵمی شیاوی
بدرێتەوە.هەروا بزانە کە باڵو کراوەکەی
خۆیان ب ــەدوور لە حیزبایەتی و کێشە
حیزبایەتییەکان نووسراوە.ئێمە وەک
یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردستان
کە لە پێناو پاراستنی کەرامەتی ژن
و دابین بوونی مافە ئینسانییەکانی
خەبات دەکەین ،ڕاشکاوانە دژ بە هەر
بـێحــورمــەتــیــیــەک بــە ژن بــە گشتی
دەوەستینەوە ،بــەاڵم هەرگیز وا ناکەین
کە مەوردێک لە ژێر زەرەبین ببینین
و چــاو لــە هەڵوێستی گــەورەتــری دژ
بەژن دابخەین.ڕاشکاوانە ڕایدەگەیەنین
کــە هــەر بــەو ڕادەیـ ــە کــە کــەرامــەتــی
ژنی کورد و مافەکانیمان لەبەرچاوە،
بەو ڕادەیەش کەرامەتی نەتەوەی کورد
و مافەکانیمان بۆ گرینگە ،چوونکە
بەشداری لە خەباتی نەتەوایەتی هەرگیز
نەبووەتە هۆی کز کردنی ئیرادەی ژنی
کــورد لە پێناو هــەوڵــدان بۆ یەکسانی
و مافەکانی.باشترە ئەوەیە لەسەر ئەو
باوەڕە بین کە هەرکات نیوەی کۆمەڵ
جا چ پیاو بێ و چ ژن،خــاوەنــی ماف
و دەس ــەاڵت ــی خ ــۆی بــێ و نــیــوەکــەی
دیکە هیچ ،هیچکات کۆمەڵگایەکی
بــەخــتــەوەرمــان ن ــاب ــێ.ئ ــەوەی دەتــوانــێ
کۆمەڵگا بەختەوەر بکا مرۆڤ تەوەرییە.
هیوادارین ڕێکخراوەکانی داکۆکیکار
لە کەرامەتی ژن زیاتر لەگەڵ یەک لە
پەیوەندیدا بین و مەسەلەکان بە یەکەوە
تاوتوێ بکەین و لە هەموو گۆشەکانەوە
بە واقعبینییەوە سەیری کێشەکان بکەین
و دارێک هەموو دارستانەکەمان لە بەر
چاو ون نەکا.
یەکیەتی ژنانی دێموکراتی
کوردستانی ئێران
خەرمانانی ١٣٩٥ی هەتاوی

یەكیەتیی خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی ئێران داوای
پشتگیریی خوێندكاران لە ڕاسان دەكات
خوێندكارانی ئازادیخوازی كوردستان!
تــێــكــۆشــەرانــی ســەنــگــەری پـــــەروەردە و
زانست!دەستپێكردنەوەی وەرزی نوێی
خوێندن لە هەموو واڵتێكدا ،بە واتای
كــرانــەوەی دەروازەیــەكــی نــوێ بە ڕووی
گەشەی تواناكانی خەڵك و پێشكەوتنی
كۆمەڵگادایە كە نەوەكانی دواڕۆژی
واڵت بۆ تەیاربوون بە چەكی زانست و
ئاگایی ئامادە دەكات.سیستمی پەروەردە
و خــوێــنــدن بەستێنێكە ك ــە گــەشــەی
زانستی و كامڵبوونی توانای مرۆڤەكان
و كاناڵیزەكردنیان بۆ خزمەت لە پێناوی
بەختەوەریی كۆمەڵگادا دەكاتە ئامانج و
بارهێنانی نەوەی دواڕۆژ لەو ڕێــڕەوەدا،
یەكێك لە ئەركە بنچینەییەكانی هەر
دەسەاڵتێكی سەردەمیانەیە.مەخابن لە
واڵتی داگیركراوی ئێمەدا دەستپێكردنی
وەرزی خوێندن ،هــەمــوو ساڵێك وەكــوو
كوالندنەوەی برینی كۆنی ژێردەستی و
چەوسانەوەی نەتەوەكەمان و وەبیرهێنەری
ئازاری داگیركاریی لەمێژینە و ئاسەوارە
نگریسەكانی لە سەر واڵتەكەمانە.
ئێرانی ژێردەسەاڵتی ڕێژیمە ناوەندگەرا
یــەك لــە دوای یەكەكانی پــەهــلــەوی و
ویالیەتی فەقیهـ قەفەسێكی خنكێنەر
بۆ ئــەو نــەتــەوە و شوناسە فرەڕنگانەیە
ك ــە دەی ـ ــان ســاڵــە ب ــە زەب ـ ــری ئــاگــر و
ئــاســن و بــە بــەهــای ڕشــتــنــی خــوێــن و
پێشێلكردنی كەرامەت و زەوتكردنی مافە
سەرەتاییەكانی دەیــان میلیۆن مرۆڤی
سەركوتكراو خۆی ڕاگرتووە .فەرهەنگی
سیاسیی زاڵ بە سەر حكوومەتەكان و
كۆمەڵگای سیاسیی ئــەم واڵتــەدا هەر
لە سەرەتای هاوردەكردنی مۆدێڕنیزمی
ڕەزاشــایــیــەوە ،بە ئاپارتاید و ژینۆساید
و ئاسیمیلە كردنی نەتەوە ژێردەستەكان
و نامۆكردنیان لە فەرهەنگ و زمان
و شــونــاســی نــەتــەوایــەتــی و ئیتنیكیی
خۆیان و سەپاندنی زۆرەملیی شوناس و
فەرهەنگی نەتەوەی بااڵدەست فرچكی
گرتووە.سەرەتای دامەزراندنی زانكۆ و
هێنانی ناوەندەكانی پەروەردە و فێركاریی
سەردەمیانە بۆ ئێران ،هاوكاتە لەگەڵ

دامــەزرانــی دێــوەزمــەی دەوڵــەتــی بەناو
مۆدێڕن لە ئێراندا كە بناغەكانی خۆی
بــە تـ ــەواوی لــە ژێــر هێژمۆنی "سخت
افــزاری"ی دیكتاتۆریی ڕەزاخانی و لە
سەر بنچینەی هێزی "نرم افزاری" و هزری
شۆڤینیستیی كۆمەڵێك خــوێــنــدەواری
پارسی ـ ت ــەوەردا بینا كــرد .هــەر بۆیە
دەكــرێ بڵێین بناغەكانی ئــەو سیستمە
لە ســەرەتــاوە بۆ خزمەت بە فاشیزمی
بــنــجــداكــوتــاو لــە هــەنــاوی فەرهەنگی
سیاسیی ســەرەڕۆیــانــەی ئێرانچیەتیدا
دانرا كە نەك هەر نەیتوانی ببێتە هۆی
گەشە و پێگەیاندنی كۆمەڵگایەكی
تەندروست و مودێڕن ،بەڵكوو لە تیۆری
و كردەوەدا مودێرنێتەی ڕاستەقینەی لەو
واڵتــەدا دەیــان ساڵ و بگرە زیاتریش وە
دوا خست و تــا هــەنــووكــەش یەكێك لە
لــەمــپــەرە سەرەكییەكانی ســەر ڕێگای
دێــمــوكــراســی و ئـــازادی و بــەخــتــەوەری
و پێكەوەژیانی ســەردەمــیــانــە لــە ئێران
و كوردستانی داگــیــركــراودایــە كــە نەك
ه ــەر بــۆتــە كۆسپێك لــە س ــەر ڕێــگــای
ڕزگــاریــی نــەتــەوە بندەستەكان ،بەڵكوو
بەهۆی گرێدانی چارەنووسی نەتەوەی
بــااڵدەســت بە مــانــەوەی خــۆیــەوە ،مافی
بــەخــتــەوەری و ئــازادیــی ڕاستەقینەی
لەوانیش زەوت كردووە.بە هاتنەسەركاری
ڕێژیمی ویالیەتی فەقیهـ ،هیچ هەوڵێك
بۆ چاكسازی لــەو سیستمەدا لە الیەن
دەسەاڵتەوە نەدرا و تەنانەت بە زیادكردنی
كۆت و بەندی ئیدئۆلۆژیكی ویالیەتی
فەقیهـ لە چوارچێوەی پرۆژەی شۆڕشی
فــەرهــەنــگــیــدا ،سیستمی خــوێــنــدن و
پەروەردەی سەقەتی ئێران نەك هەر زمان
و شــونــاســی فەرهەنگی و نــەتــەوەیــی،
بەڵكوو شوناسی ئایینی و بیروباوەڕی
مــرۆڤــەكــانــیــشــی كـ ــردە گــۆڕەپــانــێــكــی
ن ــوێ بــۆ پــەرەپــێــدانــی پ ــاوان ــخ ــوازی و
داگــیــركــاریــی سیستماتیكی خــۆی،
بــە جــۆرێــك كــە ســڕیــنــەوەی م ــرۆڤ لە
"مرۆڤبوون بە واتا مودێڕنەكەی" بوو بە
ئامانجی سەرەكی و كۆتایی پــەروەردە
و پێگەیاندن لەو سیستمەدا.لە بەرانبەر

ئــەو هەموو ناهەقی و پێشێلكارییەدا،
خەباتی نەتەوە ستەملێكراوەكانی ئێران بە
پێشەنگایەتیی شۆڕشی ڕزگاریخوازانەی
ن ــەت ــەوەی كـ ــورد ،دەیـ ــان ســاڵــە دەســتــی
داوەت ــە بــەرخــۆدان و بــەربــەرەكــانــێ و بە
پێشكەشكردنی بەنرخترین ڕۆڵەكانی
خـــۆی ،ڕەوتـ ــی ســەپــانــدنــی هێژمۆنی
فەرهەنگیی داگــیــركــەر و وەدیهاتنی
خەونی ئیدئۆلۆژیكی ڕێژیمی لەگەڵ
گرفت و كێشە بـ ــەرەوڕوو كـــردووە .لەم
نــێــوانــەدا ب ـ ــژاردە ڕوونــاكــبــیــریــیــەكــانــی
نــەتــەوەی كــورد بــە ئیلهام وەرگــرتــن لە
گوتاری پێشكەوتنخوازانەی بزووتنەوەی
ڕەوا و ڕزگ ــاری ــخ ــوازی نــەتــەوەكــەیــان،
بــزوێــنــەری ســەرەكــیــی شــۆڕشــێــك بــوون
كــە هــەنــووكــەش بــۆ بــەچــۆكــداهــێــنــانــی
ت ــەوژم ــی داگ ــی ــرك ــاری ،چــاالكــانــە لە
گــۆڕەپــانــی خــەبــاتــدا تــێــدەكــۆشــێــت.لــەم
ســااڵنــەی دوای ــی ــدا كــۆمــەڵــێــك الی ــەن و
كەسایەتیی نێو گــۆڕەپــانــی سیاسیی
كوردستان ،لە هەوڵێكی كاڵفامانەدا بۆ
بەرتەسككردنەوەی بازنەی داخوازییەكانی
ب ــزووت ــن ــەوەی كـ ــورد ،بــە دڵــخــۆشــكــردن
ب ــە هــێــنــدێــك دروشـ ــمـ ــی ب ـێبــنــەمــای
سەركردەكانی ڕەوتــی بەناو میانەڕەو و
ئیساڵحخوازی ڕێژیم و هەڕاجكردنی
سەرمایەی سیاسیی خۆیان لە پێناوی
كۆمەڵێك وادە و بەڵینیی نێوبەتاڵی وەك
مــادەی ١٥ی یاسای بنەڕەتیی ڕێژیم،
چەواشەكارانە دەیانهەوێ وا نیشان بدەن
كە ئەو بەندە لە یاساكانی ڕێژیم باس
لە ئەركداركردنی دەسەاڵتدارانی تاران بە
دابینكردنی ڕێوشوێنی خوێندن بە زمانی
زگماكیی نەتەوە بندەستەكان دەكات ،لە
كاتێكدا كە تەنانەت لە دەقی ئەو مادە
یاساییەشدا نە باس لە خوێندن بە زمانی
نەتەوەكان كراوە و نە حكوومەتیش بەرانبەر
بە هیچ شتێك بــەدەر لە "فەرمیبوونی
زمانی فارسی بۆ هەموو گەالنی ئێران"
ئەركدار و بەرپرسیار دەكرێت.سەرەڕای
هەوڵی چەواشەكارانەی ئەو الیەنانە كە
خزمەت بە سەپاندنی ڕەوایی و هێژمۆنی
گوتاری داگیركەر لە كوردستاندا دەكات،

لە یەك ساڵی ڕابردوودا شەپۆلێكی نوێی
بــەرخــۆدان و هەستانەوەی بزووتنەوەی
كورد بە ڕێبەرایەتیی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران لە ژێر ناوی "ڕاسان"دا
دەســتــی پــێــكــردووە كــە ل ــەو پــێــنــاوەشــدا
چەندین پێشمەرگەی قارەمانی كوردستان
گیانی پاكیان پێشكەش بــە بــارەگــای
ڕزگاری و هەرمانی نەتەوەكەیان كردووە.
سەرەڕای ئەو تێچووە گرانبەهایە ،بزاڤی
ڕاسان لەو ماوەیەدا سەلماندوویە كە كورد
وەكــوو هێزێكی سەربەخۆ و شوناسێكی
ڕاوەســتــاو لە ســەر پێی خــۆی ،دەتوانێ
لــە بــەرانــبــەر مۆتەكەی داگــیــركــاری و
هێژمۆنێخوازیی ڕێژیمی مرۆڤكوژی
تـ ــاران و ه ــەڕەش ــەی لــقــوپــۆپــەكــانــی لە
نــاوچــەدا بــەرگــری لــە مــانــی خــۆی و
بەهاكانی مرۆڤایەتی بكات و ڕەوتــی
زاڵبووونی گوتاری خۆبەدەستەوەدان لە
بەرانبەر ئەو ڕێژیمەدا پێچەوانە بكاتەوە
و گەیشتن بە ترۆپكی ڕزگاریی خۆی
و لــەنــێــوچــوونــی ئ ــەو سیستمە بكاتە
ئامانج.ئێمە لە یەكیەتیی خوێندكارانی
دێموكراتی كوردستانی ئــێــرانــدا پێمان
وای ــە و بــە ئــەركــی خــۆمــان و ســەرجــەم
چاالكانی بــزووتــنــەوەی ڕووناكبیری و
خوێندكاریی كــورد و نەتەوەكانی ژێر
چەپۆكی ڕێژیمی داگیركەری ئێرانی
دەزانین كە بە خوێندنەوەی زانستیانە بۆ
بەهاكان و ئامانجەكانی بزاڤی ڕاســان،
یارمەتیی سەركەوتنی ئەو بزاڤە بدەین،
چوونكە ئامانجەكانی ڕاسان لە ڕاستیدا
هەموومان لە ژێر چەترێكدا كۆ دەكاتەوە
و دواڕۆژێكمان بۆ دەستەبەر دەكات كە
بــە دوور لــە ئــاســەوارەكــانــی دەی ــان ساڵ
داگــیــركــاری ،زانــكــۆ و پــەروەردەیــەكــی
سەربەخۆ و سەردەمیانە و لە سەر بناغەی
فــەرهــەنــگ و زمــانــی ن ــەت ــەوەك ــان لە
كۆمەڵگایەكی ئازاد و تەندروستدا بەرهەم
دەهێنێت.بە هیوای هاوخەباتیی پتەوتر تا
گەیشتن بە لووتكەی سەركەوتن
یەكیەتیی خوێندكارانی دێموكراتی
كوردستانی ئێران
٤ی ڕەزبەری ٢٧١٦ی كوردی
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خوێندنەوەی ڕاسان لە دەالقەی هەواڵێكەوە
ئاگری ئیسماعیلنژاد
ڕۆژی ١١ی رەزبـــەری ١٣٩٥
كاناڵی كوردستان  ٢٤هەواڵێكی
لــە ســەر زاری ســەرچــاوەیــەكــی
نــــــاڕوون بـــــاوكـــــردەوە ك ــە لــەو
هـــــەواڵـــــەدا ه ــات ــب ــوو" :هــێــزی
پــێــشــمــەرگــەی حــدكــا ســنــووری
نێوان باشوور و ڕۆژهەاڵت چۆڵ
دەكات" .پاش كەمتر لە سەعاتێك
سەركردایەتیی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران ئەو هەواڵەیان بە
تەواوی ڕەد كردەوە ،بەاڵم لەگەڵ
ئەوەشدا ئەو هەواڵە هەڵبەستراوە،
دەنگدانەوەیەكی یەكجار زۆری
لــە ڕاگــەیــانــدنــە ناوخۆییەكانی
ئێران و كوردستانی خۆرهەاڵتدا
هەبوو.
ئ ــەو ه ــەواڵ ــە هــەڵــبــەســتــراوە لە
الیــەن ڕاگەیەنەكانی كۆماری
ئــیــســامــیــیــەوە زۆر بــە پــەلــەش
بــاو كــرایــەوە ،بە شێوەیەك كە
هــێــنــدێــك ل ــە ڕاگــەیــانــدنــەكــان
سنووریی زمانی دیاریكراوی نێو
ڕاگەیاندنی كۆماری ئیسالمییان
ب ــەزان ــد ،بــۆ وێــنــە هــەواڵــدەریــی
"زریــــــان" ك ــە هــەواڵــدەریــیــەكــی
ناوخۆیی كوردستانی خۆرهەاڵتە
و ناوەندەكەی لە بۆكانە ،نووسی،
سەركردایەتیی حیزبی دێموكرات
بـ ــڕیـ ــاری داوە "بـــەرخـــۆدانـــی
چــــەكــــداری" لـــە دژی ئــێــران
ڕابگرێت.
پرسیارەكە ئەوەیە بە چ هۆكارێك
هەواڵی هەڵبەستراوی دابەزینی
پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكرات
لە ســنــووری ڕۆژهـــەاڵت هێندە
بــە ب ــەرب ــاوی لــە ڕاگــەیــانــدنــە
نێوخۆییەكانی ئــێــرانــدا دەنگی
دایەوە؟
بــۆ وەاڵم ــی ئــەو پرسیارە دەبــێ
تــوخــمــی گــریــنــگــی هــەواڵــەكــە
دەســتــنــیــشــان بــكــەیــن ،لــەگــەڵ
ئەوەی كە لە نووسینی هەواڵێكدا
 ٦توخمی سەرەكی هەیە هەتا
بەردەنگێك بتوانێ بە تــەواوی
لە هەواڵەكە تێبگات ،بــەاڵم لە
هیچ هەوالێكدا هەر  ٦توخمەكە
گرینگایەتییان لــە ئاستێكدا
نییە ،لەو هەواڵەشدا دو توخمی
س ــەرەك ــی ك ــێ؟ كـــوێ؟ رۆڵــی
سەرەكی دەگێڕن.
كـ ــێ؟ لـ ــەو هــــەواڵــــەدا حــیــزبــی
دێموكراتی كوردستانی ئێرانە ،و
كوێ؟ بەرزاییەكانی نێوان باشوور
و ڕۆژهەاڵتە ،لێرەدا پرسیارێكی
دیكە دێتە گ ــۆڕێ :هۆكاری
ئەوەی كە گرینگە ئەو بەرزاییانە
لــە الی ــەن حیزبی دێــمــوكــراتــەوە
چۆڵ بكرێ ،چییە؟
بوون لە قواڵیی خاكی باشووردا
بزووتنەوەی خۆرهەاڵتی تووشی
چوار قەیرانی گەورە كردووە:
بــــە هــــــۆی ئــــــــەوەی كــە
بــــارەگــــاكــــانــــی حــیــزبــەكــانــی
بــــەڕێــــوەبــــەری بـ ــزووتـ ــنـ ــەوەی
ڕۆژه ــەاڵت لە قوواڵیی خاكی
بــــاشــــووردایــــە و لـــە ئــێــســتــادا
حكوومەتی هەرێمی كوردستان
و ئێران وەك دوو دراوسێ پێكەوە
هەڵسوكەوت دەكەن و پەیوەندیی
ئاسای دیپلۆماتیك ،ئابووری،
فەرهەنگی و تەنانەت ئەمنییان
هــەیــە ،ناكرێت سەركردایەتیی
بـــزووتـــنـــەوەی كـــــوردی گــوێــی
لــە ئــاســایــی بــوونــی پەیوەندیی
نێوان باشوور و ئێران نەگرێت و
لەوێوە گەاڵڵە لە دژی كۆماری
ئیسالمی دابــرێــژێــت .كــە وایــە

هــەبــوون و مــانــەوە لــە قوواڵیی
بــاشــووردا پێویستی بــە جۆرێك
سستی لە نێو بزووتنەوەدا هەیە.
شاخ لە فەرهەنگی شۆڕشی
كوردستان و هەروەها لە زەینی
تاكی كورددا هێمای بەرخۆدانە
و هەبوونی پێشمەرگە لە شاخ
ڕاستەخۆ كارتێكەری لەسەر ورە
و بەرخۆدانی خەڵكی ناوخۆی
كوردستان هەیە ،كەوایە نەمان
ل ــە شـــاخ واتــــە ڕووخـــانـــی ئــەو
هێما زەینیە لە نیو زەینی تاكی
كورددا.
جوغرافیای بەرزاییەكانی
ن ــێ ــوان ب ــاش ــوور و ڕۆژهـــــەاڵت
جوغرافیایەكی تایبەتی نیزامییە
كە لە دوو ڕووەوە گرینگایەتیی
هەیە:
وەشاندنی زەربــەی قورسی
نیزامی لــە هێزێكی ســەربــازی
كە لەو ناوچەیەدا جێگیر بووە،
ســــەرەڕای ئ ــەوەی تێچوویەكی
زۆری ه ــەی ــە ،كــارێــكــی زۆر
ئاستەمە.
هێزێكی ســەربــازی كــە لە
ناوچەیەكی شاخاوی بــژی ،لە
بـــواری زەیــنــیــەوە ئــامــادەتــرە بۆ
بەڕێوەبردنی ئــەرك و كارەكانی
خۆی.
ئـــەوە لــە كــاتــێــدایــە كــە شوێنی
حـــیـــزبـــەكـــانـــی كـــوردســـتـــانـــی
ڕۆژه ــەاڵت لە قوواڵیی خاكی
باشووردا لە ڕووی سەربازییەوە
ئەو تایبەتمەندییەی بەرزاییەكانی
نێوان باشوور و ڕۆژهەاڵتی نییە.
هەبوونی هێزی پێشمەرگەی
بـــــزووتـــــنـــــەوەی كــــــــوردی لــە
بەرزاییەكانی نێوان ڕۆژهەاڵت و
باشوور لە ڕووی كردەییەوە هەم
لە بواری كات و هەم لە بواری
ســنــووری پشتگیری بــە واتــای
دەرفەتی زیاتر بۆ پشتگیری لە
خەباتی جەماوەریی كوردستانی
ڕۆژهەاڵت و هەروەها سازكردنی
پــەیــوەنــدیــی زیــاتــر لــەگــەڵ ئەو
جەماوەرەیە كە بوون لە قوواڵیی
خــاكــی ب ــاش ــوور بــێــگــومــان ئــەو
تایبەتمەندییەی نییە.
لـــە پ ــەن ــا ئـــەوانـــەشـــدا ئــەگــەر
بــمــانــەوێــت ڕاســتــیــیــەك قــبــووڵ
بكەین كە سیاسەتی "پاراستنی
بەرژەوەندییەكانی هەرێم" لە ٢٥
ســاڵــی ڕابـــــردوودا بــزووتــنــەوەی
ڕۆژهەاڵتی تەنیا لەگەڵ جۆرێك
سستی ڕووبەڕوو نەكردبوو ،بەڵكوو
بە جۆرێك بەشی بەڕێوەبەریی ئەو
بزووتنەوەی خستبووە نێو بازنەی
گەمارۆیەكی ڕانــەگــەیــەنــدراو،
گـــەمـــارۆیـــەك كـــە لـــە ڕووی
ســەربــازیــیــەوە لــە ئــەگــەری هەر
ڕووداوێــكــی نــەخــوازراودا هێزی
دوژمــن زۆر بااڵدەستتر دەبــێ،
نەك تەنیا لەبەر توانای زیاتری
ســــەربــــازی ،ب ــەڵ ــك ــوو لـــە بــەر
شوێنگەی جوغرافیایی و لە
ڕووی سیاسیشەوە ئەو سیاسەتە
و سستییەكانی دەرئــەنــجــامــی
ئــەو سیاسەتە ،ئاستی پێگەی
كــردەكــیــی حــیــزبــی دێــمــوكــراتــی
هێنابووە خــوارێ ،بەو واتایە كە
لــە ڕووی كــردەكــیــیــەوە ،حیزبی
دێــمــوكــرات نەیدەتوانی بــە پێی
پێگە جــەمــاوەریــیــەكــەی ڕۆلــی
سیاسی بگێڕێت ،ئەوەش لە دوو
ڕوووەوە بــۆ حیزبی دێموكرات
كێشەی ساز دەكرد:
ئەوەی كە حیزبی دێموكرات
دەستی ئاوەاڵ نەبووە كە پێگەی
جــەمــاوەریــی خــۆی وەرگێڕێتە
ســەر دەســەاڵتــی سیاسی ،بۆتە
ه ــۆی ئــــەوەی كــە ئ ــەو حیزبە

پێگەی شیاوی خۆی لە یارییە
سیاسییەكانی كوردستان ،ئێران و
ناوچەكەدا نەبێت.
نــەبــوونــی پێگەی شیاوی
سیاسیی حیزبی دێموكرات ،واتە
پێگەیەكی سیاسی كە هاوشانی
پــێــگــەی جــەمــاوەریــیــەكــەی لە
یارییە سیاسییەكاندا بێت ،وای
كردبوو كە پێگەی جەماوەریی
حــیــزبــی دێ ــم ــوك ــرات ڕەخــنــەی
توند ئاراستەی سەركردایەتیی
ئــەو حیزبە بكات و بە جۆرێك
دردۆنــگــی لە نێوان جەماوەری
ئەو حێزبە و سەركردایەتییەكەیدا
ساز ببێت.
سەرەرای ئەو باسە ،بە هۆی ئەوەی
كە حیزبی دێموكرات بەڕێوەبەری
ســەرەكــیــی گــوتــاری نــەتــەوەیــی
دێــمــوكــراتــیــكــی كــوردســتــانــی
خـــــۆرهـــــەاڵتـــــە" ،س ــی ــاس ــەت ــی
پــاراســتــنــی بــەرژەوەنــدیــیــەكــانــی
هەرێم" و سستیی دەرئەنجامی
ئەو سیاسەتە وای كردبوو كە ئەو
گــوتــارە هــەم لە ڕووی فیكری
و ه ــەم لــە ڕووی كــردەكــیــیــەوە
تووشی جۆرێك الوازی بێت كە
ئەو الوازییە بۆتە هۆكاری دوو
دیاردە:
پەرتەوازە بوونی باوەڕمەندانی
ئەو بیرە و سازنەبوونی كۆدەنگی
لە نێو بیرمەندانی ئەو گوتارەدا.
ه ــێ ــرش ــی نــــــــاڕەوا ك ــردن ــە
ســـــەر پ ــێ ــگ ــەی جـــــەمـــــاوەری
و ف ــی ــك ــری ــی بــــزووتــــنــــەوەی
نـــەتـــەوەیـــیـدێـــمـــوكـــراتـــیـــكـــی
خ ــۆره ــەاڵت و ب ــاوك ــردن ــەوەی
تۆوی دردۆنگی و دڵساردی لە
نێو پێگەی جــەمــاوەرۆی بیری
نەتەوەییـدێموكراتی كوردستانی
ڕۆژهەاڵتدا ،بە مەبەستی ئەوەی
كە پێگەی جەماوەریی گوتاری
نــەتــەوەیـیـدێــمــوكــراتــیــك تووشی
پەرتەوازەیی ببێت.
بە دەستپێكی پــڕۆژەی ڕاسانی
خــــۆرهــــەاڵت و گــــەڕانــــەوەی
پێشمەرگەی حیزبی دێموكرات
بۆ بەرزاییەكانی نێوان ڕۆژهەاڵت
و بــاشــوور ،یــەكــەم دەستكەوتی
گرینگ كە وەدەست هات ،ئەوە
بوو كە بزووتنەوەی ڕۆژهەاڵتی
كــــوردســــتــــان لــــــەو گـ ــەمـ ــارۆ
ڕانەگەیاندراوە دەربــاز بوو .ئەوە
لە ڕووی سیاسییەوە گەورەترین
مــانــای ئــەوەیــە كــە بــزووتــنــەوەی
ڕۆژه ــەاڵت بە پ ــڕۆژەی ڕاســان
پێگەی جــەمــاوەریــی خــۆی لە

پــەرتــەوازە بــوون و تانەی نــاڕەوا
دەپارێزێت و ڕاسان دەبێتە هۆی
كۆبوونەوەی پێگەی جەماوەریی
بزووتنەوەی نەتەوەییـدێموكراتیك
و لــەوێــشــەوە جــوواڵنــدنــی ڕای
گشتی بۆ دەستپێكردنی خەباتی
ناتوندوتیژی شوێندانەر لەسەر
ڕێژیم.
ك ــە وایــــە یــەكــێــك ل ــە هــۆكــارە
گ ــری ــن ــگ ــەك ــان ــی ئـــــــەوەی كــە
هەواڵی هەڵبەستراوی دابەزینی
پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكرات
دەنگدانەوەیەكی زۆری هەبوو،
ئـــــەوە بـ ــوو ك ــە ل ــە هــەنــگــاوی
یــەكــەمــدا ڕاســـــان گ ــەم ــارۆی
ســەر بــزووتــنــەوەی كوردستانی
خۆرهەاڵتی شكاندووە و بەستێنی
ب ــۆ ســــازبــــوون و پــەرەگــرتــنــی
خەباتی ناتوندوتیژ لە كوردستاندا
خولقاندووە.
دەنگدانەوەی بەرچاوی هەواڵی
هـــەڵـــبـــەســـتـــراوی دابـــەزیـــنـــی
پـــێـــشـــمـــەرگـــەكـــانـــی حــیــزبــی
دێموكرات تەنیا ئــەو هۆكارەی
نــەبــوو ،بەڵكوو هۆكارگەلێكی
دیــكــەشــی هــەیــە كــە یەكێك لە
گرینگترینەكانیان ئەوەیە كە لە
پاش حەماسەی شنۆ و كۆسااڵن
كۆمەڵێك پێشمەرگەی حیزبی
دێموكرات شەهید بــوون ،ڕێژیم
بە بــاوكــردنــەوەی ئاماری درۆ
و هەروەها بە نیشاندانی چەندین
فیلمی شەڕ كە گوایە هیی ئەو
تێكهەڵچوونانە بوون كە لە نێوان
پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكرات
و چەكدارانی سپای پاسداراندا
ڕووی داوە ،دەیەویست جۆرێك
تـــرس و خـــۆف لــە نێوخەڵكی
كوردستان بنێتەوە ،هەڵبەت ڕێژیم
بۆ نانەوەی ترس و خۆف لە نێو
خەڵكدا و ترساندنی خەڵك لە
ڕێگای سەركوت بۆ مەبەستی
پرینگانەوەی خەڵك لــە ڕاســان
دەستی كرد بە دەستبەسەر كردنی
كەسانێكی زۆر لە كوردستان و
بە پێی هێندێك ئامار پتر لە ٧٠
كــەس لــە  ٤مانگی ڕابـــردوودا
لە الیەن ڕێژیمەوە لە كوردستان
دەســتــبــەســەر كـــراون و هــاوكــات
لەگەڵ ئەوانەش ،ڕێژیم زۆر بە
بــەربــاوی شەڕێكی دەروونــیــی
لـــەگـــەڵ ڕاســــــان لـــە ڕێــگــای
ڕاگەیاندنەكانی خۆیەوە دەست
پــێــكــردووە ،بــەاڵم هیچ كــام لەو
رێــگــایــانــەی كــە وەك پ ــڕۆژەی
ســەركــوت لــە الی ــەن ڕێــژیــمــەوە

گــیــراوەتــە بـــەر ،نــەبــۆتــە هــۆی
ئــەوەی كە خەڵكی كوردستانی
ڕۆژهەاڵت لە ڕاسان بپرینگێنەوە،
واتــە ســەركــوتــی ڕێــژیــم لەگەڵ
ئەوەی بەرین و دڕندانە بوو ،بەاڵم
نەبۆتە هۆی ئەوەی كە ترس لە
نێو كــۆمــەڵــگــادا ســاز بــكــات و
ببێتە بەربەست بۆ پەیوەندیگرتنی
خەڵك لەگەڵ ڕاس ــان ،بەڵكوو
كۆمەڵگای كــوردســتــان ڕاســان
وەك ڕەوتێكی خەباتی ڕەوای
نــەتــەوەی كــورد سەیر دەك ــات و
تەنانەت زۆر بە پانەوە لە ڕایەڵە
كۆمەاڵیەتییەكاندا پشتگیریی
لــێ دەكــــات و لــە نــێــو قسەی
ڕۆژەڤـــــی ژیــانــی كــۆمــەڵــگــادا
باسی لە سەر دەكرێت .سەرەڕای
ئ ــەوەش ،بەشێك لە چەكدارانی
ڕێژیم لە دەرئەنجامی ڕاساندا
چەكیان داناوە .هاوكات لەگەڵ
ئــــەوەش ،هــاوشــانــی پێشمەرگە
هــێــزی نهێنیی چ ــەك ــداری لە
نێو شارەكانی كوردستاندا پێك
هاتووە و وەك دەبینین لەگەڵ ئەو
سەركوتە بەرینەی ڕێژیم هەتا
ئێستا ئەو هێزە نهێنییە چەندین
چاالكیی چەكدارییان كــردووە،
جیاوازیی ئەوان لەگەڵ پێشمەرگە
ئەوەیە كە ئەوان هێزێكی نهێنن
و لــە نــێــوكــۆمــەڵــگــادان ،كــەوایــە
چــاالكــیــیــان ب ــەو مــانــایــەیــە كە
توندوتیژییەكانی ڕێــژیــم ڕوو
بــە پــێــشــمــەرگــە نــەبــۆتــە هــۆی
ئــەوەی كە ئــەو هێزە بترسێت و
لــە كــردەكــانــی خــۆی پاشەكشە
ب ــك ــات .ب ــە وات ــای ــەك ــی دیــكــە
دەتوانین بڵێین ماشێنی سەركوتی
ڕێژیم لە ئێستادا لەگەڵ ئەوەی
كــە لــەوپــەڕی دڕنــدەیــی خۆیدا
بــەرەوڕووی ڕاسان بۆتەوە ،بەاڵم
ئامانجی خــۆی كە سازكردنی
تــرس و خــۆف لە كۆمەڵگادایە
نــەپــێــكــاوە و بــە درێــژبــوونــەوەی
ڕاســـان لــە ڕووی كــاتــیــیــەوە بە
دڵنیاییەوە ڕۆژبــەڕۆژ ئەو ڕێژە
ترسەی كە سەركوتی سەربازی
لــە كۆمەڵگادا ســازی دەكــات،
كارتێكەریی لــەســەر كۆمەڵگا
كەمتر و كەمتر دەبێتەوە ،ئەوەش
بــە واتــــای ئ ــەوەی ــە كــە ڕێــژیــم
گرینگترین چــەكــی خــۆی بۆ
ب ــەڕێ ــوەب ــردن ــی ســیــاســەتــەكــانــی
ل ــە كــۆمــەڵــگــای كــوردســتــانــدا
كــە هــەمــان ســازكــردنــی تــرس لە
ڕێگای سەركوتەوە بووە ،خەریكە
لە دەستی دەدات .ئەوە دووهەم

دەستكەوتی گرینگی ڕاسانە،
چوونكە سەركوت بە مەبەستی
سازكردنی ترس و خۆف و ترس
و خۆفێك كە لە دەروونــی تاكدا
دەچەقێندرێ و بۆ بەڕێوەبردنی
كــۆمــەڵــگــای كــوردســتــان دەكــار
دەكرێ ،هەمیشە چەكی بەهێزی
ڕێژیم لە كوردستاندا بووە .ئەوە
لــە كاتێكدایە لــە دوای ڕاســان
ئــەو چەكەی ڕێژیم لە ئاستی
پێویستدا نەیتوانیوە خۆف و ترس
لە نێو كۆمەڵگادا ســاز بكات،
بەڵكوو بە پێچەوانە هەیمەنەی
دەزگـــــــای س ــەرك ــوت ــی ڕێــژیــم
شكاوە ،ئەوەش بەو مانایەیە كە
گرینگترین چــەكــی ڕێــژیــم بۆ
بەڕێوەبردنی سیاسەتەكانی لە
ڕۆژهــەاڵتــدا خەریكە ناكارامە
دەبێت .كەوایە ڕاسان لە هەنگاوی
دووهــەمــدا دەزگـــای سەركوتی
ڕێژیمی تووشی كۆسپ كردووە
و بێگومان درێ ــژەدان ــی ڕاســان
بە مانای قووڵبوونەوەی قەیران
ل ــە نــێــو دەزگــــــای ســەركــوتــی
ڕێژیمدایە.
باڵوبوونەوەی هەواڵی هەڵبەستراو
لەسەر نسكۆی ڕاســان لە الیەن
ڕاگەیاندنەكانی ڕێژیمەوە ،بە
جۆرێك ســەركــەوتــوو نیشاندانی
دەزگـــــای ســەركــوتــی ڕێــژیــمــە
كـ ــە لـ ــە مـــــــاوەی  ٦مــانــگــی
ڕابـــــردوودا لــە ئــەمــری واقیعدا
نەیتوانیوە ئامانجەكانی خۆی
لە كوردستاندا بپێكێت.هەڵبەت
شكستی دەزگــــای ســەركــوتــی
ڕێژیم لە مانایەكی دووهــەمــدا
بــە وات ــای ئــەوەیــە كــە دەزگــای
دیپلۆماسی و تیرۆری ڕێژیم بۆ
نسكۆی ڕاســان بكەونە گەڕ و
ئەوەش بۆ ڕاسان هۆشدارێكە و
ڕاسان لە ئێستادا دەبێ زیاتر لە
جاران خۆ ساز بكات بۆ ئەوەی
كە لەگەڵ دەزگای دیپلۆماسی
و تیرۆری ڕێژیم بەڕەوڕوو بێتەوە.
دو هۆكاری ســەرەوە كە باسیان
لــێــوە ك ــرا ،هــۆكــاری گرینگی
دەنگدانەوەی هەواڵی هەڵبەستراو
لـــەســـەر نــســكــۆی ڕاســــــان لە
ڕاگ ــەی ــان ــدن ــەك ــان ــی ن ــاوخ ــۆی
ئێراندایە و ئەوانەش پێمان دەڵێن
كە ڕاســان لە قۆناغی یەكەمدا
سەركەوتوو بووە و دەبێت خۆ بۆ
قۆناغەكانی دواتر ساز بكات.
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دڕک لە چاوی خۆیاندا نابینن
حەسەن ڕووحانی سەرکۆماری
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران ڕۆژی
چــوارشــەمــمــە ڕێــکــەوتــی 7ی
ڕەزبـ ــەر و لــە یــەکــەم ســەفــەری
خـــۆیـــدا پــــاش گـــــەڕانـــــەوە لە
نیۆیۆرک ،لە قــەزویــن ڕوو لە
خەڵکی کــۆکــراوە لــە دەوری،
داوای لە ڕاگەیەنە گشتییەکان
کــرد کە بــەراوردێــک لە نێوان
بارودۆخی ئێران و عەرەبستاندا
بکەن و بە خەڵك بڵێن کە دۆخی
واڵتانی دیکە لەباری ئابوورییەوە
زۆر شپرزە و ئەبێ شاگەشکە بن
بــەوەی لە ئێرانێکی "ئــاســوودە"
و "دوور ل ــە دڵـــە ڕاوکــــــێدا"
دەژیــن کە خاوەنی ئیدارەیەکی

ئــیــســامــی دواتــــــر بـــەوپـــەڕی
ڕووهەڵماڵراوی دڕک لە چاوی
خ ــۆی ــدا نــابــیــنــێــت و قــوالپــەی
واڵتــــانــــی دی ــک ــە دەگــــرێــــت و
وەک "ئــامــۆژگــاری" کــردن بە
ڕاگەیەنەکان دەڵێت کە؛ برۆن
بــاســی کــەمــوکــووڕیــیــەکــانــی
عەرەبستان بکەن؛ بۆ ڕۆچوونە
نێو ئــەم بابەتە و گرینگیدانی
زیاتر بەم الیەنە ،لێرەدا ئاماژە
بە هەندێک ڕاستی واڵتێکی
وەک عــەرەبــســتــان ل ــە ب ــاری
ئابوورییەوە دەکەین کە ڕووحانی
و تاقمەکەی نایانهەوێ بیبینن:
ئابووریی عەرەبستان ئابوورییەکی
بــەتــەواوی کــراوەیــە؛ نیزیک بە
%35ی بەرهەمەکانی ئەم واڵتە
لەالیەن کەرتی تایبەتەوە بەرهەم
دەهێنرێن؛ نیزیک بە  9میلیۆن

ک ــرد کــە بــەهــۆیــەوە تــا ساڵی
 2030بــڕیــارە نێونجی داهاتی
هەر خانەوارێکی سعودی %60
زیــاد بکات 6 ،میلیۆن هەلی
کاری نوێ دابنرێت ،سیستمی
دانی گرین کارت بە هاوواڵتیانی
بیانی وەگەڕ بخرێت .درکاندنی
ئەم پالنە نوێیەش هاوکات بوو
لەگەڵ بــاوبــوونــەوەی ڕاپۆرتە
بــەنــاوبــانــگــەکــەی بلومبێرگ
کــە تــێــیــدا پێشبینی کــردبــوو
عەرەبستان تاکوو  15ساڵی دیکە
دەبێتە یەکێک لە  20زلهێزی
ئابووریی جیهان.لەبەرانبەر ئەم
داتا و زانیارییانەدا و بۆ ئەوەیکە
ئەوپەڕی دۆشداماویی کۆماری
ئیسالمی لە بــاری ئابوورییەوە
بخەینەڕوو ،لێرەدا ئاماژە بە 2
نموونە لە ئامارە فەرمییەکانی

"بێکێشە"یە!
نــاوبــراو لــە قسەکانیدا دەڵــێ:
عــەرەبــســتــانــی ســـعـــوودی کە
بەرهەمهێنەر و هــەنــاردەکــاری
ن ــەوت ــە ل ــە مـــــاوەی ڕابــــــردوودا
بەهۆی شپرزەیی دۆخی ئابووری
و کــەم بــوونــەوەی نرخی نــەوت،
تووشی قەیران هاتووە و هەموو
ک ــارم ــەن ــدەک ــان ــی خـ ــۆی کــەم
کردۆتەوە ،هەروەها ئەم واڵتە لە
ساڵی ڕابـــردوودا  100میلیارد
دۆالر کەمیی بودجەی هەبووە!
ڕەنــگــە مــەبــەســتــی ن ــاوب ــراو لە
"ئێرانی ئاسوودە"" ،ئێرانی دوور لە
دڵەڕاوکێ" و "ئیدارەی بێکێشە"
ئ ــەو بــەشــە لــە ئــێــران بــێــت کە
بەڕێزیان و هاوپیاڵەکانیان تێیدا
دەژین و بە دوور لە کێشەکانی
وەک هــــــــــەژاری ،گـــرانـــی،
هەاڵوسان ،گەندەڵی ،بێکاری،
ئێعتیاد ،تەاڵق ،دزی و راوڕووت
کــە یــەخــەی خــەڵــکــی ئاسایی
ئێرانی دادڕیوە بە "ئاسوودەیی و
بێ دڵەڕاوکێ" دەژیــن و "بەبێ
کێشە" ئیدارەی کۆشکەکانیان
دەک ــەن! دەنــا کێ هەیە کە لە
ئێراندا بژی و ڕۆژانە چاوی بەو
گرفتانە نەکەوێت کە ئاغای
ڕووحــانــی نایبینێت یــان حەزی
لــێ نییە بیبینێت؟دەمامکە
"ئیساڵحخواز"ەکەی کۆماری

کرێکار لە واڵتانی دیکەوە ڕوویان
لــەم واڵتــە کــردووە و تێیدا کار
دەکەن؛ سەرەڕای کەمیی ئاو و
گەشەی حەشیمەت ،هەوڵێکی
جــیــددی بــۆ خــۆبــەڕێــوەبــەری لە
بواری کشتوکاڵ بوونی هەیە؛
هــەاڵوســانــی ئــەم واڵت ــە %1/5ە
کــە کــەمــتــریــن هــەاڵوســانــە لە
هــەمــوو ڕۆژه ــەاڵت ــی ناڤیندا؛
عەرەبستان خــاوەنــی پااڵوگەی
نەوت و پێترۆشیمییە و لەبواری
بەرهەمهێنانی ســیــمــان ،پــۆاڵ،
کــوودی شیمیایی و پالستیک
دەستێکی ب ــااڵی لــە نــاوچــەدا
هەیە و جگە لەمەش لەبواری
بەرهەمهێنان و هەناردەکردنی
مەیگوو و خورما پشکی شێری
بەرکەوتووە.عەرەبستانی سعودی
یەکێک لە گەورەترین جەمسەر
و ناوەندەکانی توریزمی دینییە
و بەهۆی هەڵکەوتنی کەعبە
لەم واڵتە سااڵنە چەندین میلیۆن
کەس بەمەبەستی حەج ڕوو لە
عەرەبستان دەکــەن کە داهاتی
ئەم سەردانە سااڵنە (بۆ وێنە لە
ساڵی 8 )2014میلیارد و 500
میلیۆن دۆالر بووە.
هــەر لــەم پێوەندییەدا وەزارەتـــی
ئــابــووریــی عــەرەبــســتــان ساڵی
ڕابــردوو باسی لە خستنەگەڕی
پالنێکی درێژخایەنی ئابووری

دەوڵەتی "تدبیر و امید" دەکەین
کە ڕەنگە ئاغای ڕووحانی هەر
ئاگاشی لێی نەبێت:
نوێترین ڕاپۆرتی بانکی ناوەندیی
ڕێژیم بۆ ساڵی ٩٤ی هەتاوی
باس لەوە دەکات کە؛ بەبەراورد
لەگەڵ ساڵی پێشتری خۆی،
ئاستی داهــات و تێچووەکانی
خانەوارەکان ،گۆڕانی بەسەردا
ه ــات ــووە و نــێــونــجــی تــێــچــووی
مانگانەی خانەوارە شارنشینەکان
لە ئێران بریتییە لە  ٢میلیۆن و
 ٩٣٨هــەزار تمەن کە لە ساڵدا
دەک ــات ــە  ٣٥مــیــلــیــۆن و ٢٥٩
ه ــەزار تــمــەن؛ زیــاتــر لــە %٢٦ی
خــانــەوارەکــانــی ئــێــران تەنانەت
خاوەنی  ١تاکی خاوەن پیشە نین
کە ئەمە بەمانای چوونە سەری
نــرخــی بــێــکــاری لــە ئــێــرانــدایــە؛
ڕێ ــژەی قــەرزەکــانــی دەوڵـــەت و
کۆمپانیا دەوڵەتییەکان بریتییە
لە  62هەزار میلیارد تمەن ،کە
ئەمە نیشاندەری چوونەسەری
%200ی ئــاســتــی قــەرزەکــانــە؛
ئــەمــەش لــە کاتێکدایە کــە لە
پــووشــپــەڕی ســاڵــی 93دا ئــەم
ڕێژەیە  34هەزار میلیارد تمەن
بــووە ،واتــە لە مــاوەی  2ساڵدا
قەرزەکانی دەوڵەت نیزیک بە 2
قات زیادیان کردووە.

شەماڵ تەرغیبی
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قەرزەکانی دەوڵەتی یازدەیەم  %200زیادیان کردووە
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هاوکات لەگەڵ چوونە سەری ڕێژەی نەخدینەیی لە ئێران بەڕێژەی  %30بەبەراورد لەگەڵ ساڵی ڕابردوو ،بانکی
ناوەندییش ئاشکرای کرد کە تەنیا لە  4مانگی یەکەمی ئەمساڵدا ڕێژەی قەرزەکانی دەوڵەت  %20زیادیان
کردووە..
ڕۆژنامەی "ابرار اقتصادی" باڵوی کردەوە؛ بانکی ناوەندیی ڕێژیم لە نوێترین ڕاپۆرتی خۆیدا ڕایگەیاندووە؛ لە
کۆتایی مانگی پووشپەڕی ئەمساڵدا ڕێژەی نەخدینەیی  %30زیادی کردووە و لە سنووری  1081هەزار میلیارد
تمەن تێپەڕیوە.
هاوکات لەم ڕاپۆرتەدا هاتووە؛ ڕێژەی قەرزەکانی دەوڵەت و کۆمپانیا دەوڵەتییەکان بریتییە لە  62هەزار میلیارد
تمەن کە ئەمە نیشاندەری چوونەسەری %200ی ئاستی قەرزەکانە.
ئەمەش لە کاتێکدایە کە لە پووشپەڕی ساڵی 93دا ئەم ڕێژەیە  34هەزار میلیارد تمەن بووە ،واتە لە ماوەی 2
ساڵدا قەرزەکانی دەوڵەت نیزیک بە  2قات زیادیان کردووە.درکاندنی ئەم ئامارانە لەکاتێکدایە کە لێپرسراوانی
حکوومەتی یان حاشا لەم کەتوارە ئابوورییانە دەکەن یان بەردەوام سەرقاڵی دانی بەڵێنی بێ نێوەڕۆکن ،بۆوێنە لە
پوشپەڕی ساڵی 94دا وەزیری ئابووریی ڕێژیم بەڵێنی دابوو کە بەپێی پالنی "دانەوەی قەرزەکان" ،لە ماوەیەکی
کورتی پاش بەرجام ،ڕێژەی قەرزەکان بگەیێننە کەمترین ئاستی خۆی!بەپێی لێدوانی کارناسان چاوەڕێ دەکرێت
لە داهاتوویەکی نیزیکدا شااڵوێکی دیکەش لە کەموکوڕییە ئابوورییەکان یەخەی ئێران بگرێتەوە؛ ڕۆژنامەی
"جهان صنعت" لە زاری سکرتێری ماڵیی ئابووریی ئێران ،مەسعوود هوشمەندەوە باڵوی کردەوە کە بەهۆی دانی
کارتی ئێعتباری لە ماوەیەکی زەمەنیی کورتدا ڕێژەی نەخدینەیی و هەاڵوسان لە ئێراندا دەچێتە سەرێ و دەبێ
چاوەڕێی الفاو بین.

بەرپرسانی قوتابخانەکانی بۆکان داوای پارەی
نەختی لە قوتابیان دەکەن

قوتابخانەکانی شاری بۆکان لە سەرەتای کرانەوەیاندا داوای بڕە پارەی نەختی لە بنەماڵەی قوتابیان دەکەن.
پاش كرانەوەی قوتابخانەكانی شاری بۆكان و گوندەكانی ئەو ناوچەیە لە مانگی ڕەزبەری ئەمساڵدا ،بەڕێوەبەری
قوتابخانەكان داوای پارەیان لە بنەماڵەی قوتابییان کردووە کە؛ لە نێوان  ٥٠تا ١٠٠هەزارتمەن پارە بۆ قوتابخانە
بێنن.
لە گوندی ڕەحیمخان و سەراو ،مودیری قوتابخانەکە داوای بڕی پارەی ٧٠هەزارتمەن بۆ هەر قوتابییەكی كردووە،
که بۆ ساڵی نوێی خویندنی  ٩٦-٩٥لەگەڵ خۆیان بیهێنن.
پێشتریش ئیدارەی پــەروەردە و بارهێنانی شاری بۆکان ،بۆ ناونووسیی ساڵی تازەی خوێندن ،قەبزی پارەی
بۆ قوتابخانەکانی ئەو شارە ناردبوو و پارەی زۆرەملی لە قوتابیان وەردەگرت و ئەوەش ناڕەزایەتی بنەماڵەی
قوتابیانی لێکەوتبووە.
ئیدارەی پەروەردە و بارهێنانی ڕێژیم له شاری بۆکان ،لە قەبزەکاندا بڕی پارەی دڵخوازیان نووسیبوو کە لە ٧٠
هەزار تمەن تا سەرووی  ١٠٠هەزار تمەنی لەخۆ دەگرت.
بەرپرسانی ڕێژیمی ئێران وەزارەتی پەروەردە و فێرکردن بە هەژارترین وەزارەتخانه ناو دەبەن ،بەاڵم هیچ هەنگاوێک
بۆ چارەسەریی کێشەی ماددی و ئیمکاناتی ئەو وەزارەتخانەیە هەڵناگرن.
لە ماوەی چەند سالی ڕابــردوودا ،تەرخان نەکردنی تێچووی پێویست بۆ قوتابخانە لە کوردستان ،تێچووی
بەڕێوەبەریی قوتابخانە و پێداویستیی و کەرەستەی پێویستی قوتابخانەکانی خستووەتە سەر شانی سەرپەرەستی
قوتابیان.
بەپێی بەندی یەک ،مادەی ٢٦ی جاڕنامەی جیهانیی مافی مرۆڤ لە پەیوەندی لەگەڵ پەروەردە و بارهێنانی
خۆڕایی و گشتی ،وا هاتووە؛ "هەموو تاکەکانی کۆمەڵگا مافیان هەیە لە پەروەردە و بارهێنانی خۆڕایی
بەهرەمەند بن و ئیدارەی پەروەردە و بارهێنان دەبێ النیکەمی پێداویستییەکانی پەروەردەی سەرەتایی خۆڕایی
بۆ هاوواڵتییان دابین بکات".

تێچووەکانی ژیان لە ئێران گەلێک گرانتر بوون
دوایین ڕاپۆرتە فەرمییەکانی ڕێژیم باس لە بەرزبوونەوەی تێچووەکانی ژیان لە ئێران دەکات.
نوێترین ڕاپۆرتی بانکی ناوەندیی ڕێژیم بۆ ساڵی ٩٤ی هەتاوی باس لەوە دەکات کە؛ بە بــەراورد لەگەڵ
ساڵی پێشووتری خۆی ،ئاستی داهات و تێچووەکانی خانەوارەکان ،گۆڕانی بەسەردا هاتووە و نێونجی تێچووی
مانگانەی خانەوارە شارنشینەکان لە ئێران ،بریتییە لە  ٢میلیۆن و  ٩٣٨هەزار تمەن کە لە ساڵدا دەکاتە ٣٥
میلیۆن و  ٢٥٩هەزار تمەن.
دەرەنجامی ئەم ڕاپۆرتە کە بە تاوتوێ کردن و لێکۆڵینەوە لەسەر  ١٢هەزار و  ٧٠٠خانەوار هاتۆتە دەست ،دەری
دەخات کە زۆرترین تێچووەکانی خانەوارەکان بۆ بەشی خانوبەرە ،وزە و سووتەمەنی ،خواردن و خواردنەوەکان
دەگەڕێتەوە.
بەپێی ئەم ڕاپۆرتە تێچووی خانوبەرە  %١٢/٤و تێچووی خواردەمەنییەکان  %٣/١زیادیان کردووە.
بەشێکی دیکەی ئەم ڕاپۆرتە تەرخان کراوە بۆ چوونەسەری %٥/٧ی تێچووی خوێندن بۆ خانەوارەکان لە ئێران،
کە بە یەکێک لە لەمپەڕ و ئاستەنگەکانی بەردەم پڕۆسەی خوێندنیش بە ئەژمار دێت و وەک هۆکارێک
لەمەڕ وازهێنانی قوتابیان لە خوێندن لە قەڵەم دراوە.
دەرەنجامی ڕاپۆرتەکەی بانکی ناوەندی دەری دەخات کە؛ زیاتر لە %٢٦ی خانەوارەکانی ئێران تەنانەت خاوەنی
 ١تاکی خاوەن پیشە نین کە ئەمە بەمانای چوونە سەری نرخی بێکاری لە ئێراندایە.
ئەم ئامارانە لەکاتێکدا باڵو دەبنەوە کە بەرپرسانی حکوومەتی و بەتایبەت ناوەندی ئاماری ئێران باسیان لە
نەمانی هەاڵوسان دەکرد و ناوە بە ناوە کۆمەڵێک ئاماریان دەدا بە بیروڕای گشتی کە بە هیچ شێوەیەک لەگەڵ
ڕاستییەکانی کۆمەڵگە یەکیان نەدەگرتەوە.

وەزیری وزەی ئەمریكا :ئێران نابێ بەهۆی
بەردەوامیی بەشێك لە گەمارۆكانەوە گلەیی بكات

ئێرنێست مۆینز ،وەزیری وزەی ئەمریكا دەڵێ؛ ڕێژیمی ئێران مافی ئەوەی نیە بە هۆی بەردەوامبوونی بەشێك لە
گەمارۆ ئابوورییەكان گلەیی لە ئەمریكا بكات.مۆینز ڕۆژی دووشەممە ٢٦ی سێپتامبر لە كۆنفڕانسێكی ڕۆژنامەوانی
لە پەراوێزی كۆبوونەوەی سااڵنەی ئەندامانی ئاژانسی نێونەتەوەیی وزەی ناوكی لە بنكەی نەتەوە یەكگرتووەكاندا
ڕایگەیاند" :ئەو بەشە لە گەمارۆكان كە دەبوایە هەڵبوەشێنرێنەوە ،هەڵوەشێنرانەوە .ئەوە مەسەلەیەكە كە ئێمە بەڵێنمان
داوە و جێبەجێشمان كردووە".پێشتر عەلی ئەكبەر ساڵحی ،سەرۆكی ڕێكخراوی وەزی ئەتۆمیی ئێران گوتبووی:
"چاوەڕوانییەكان بۆ هەڵوەشانەوەی تەواو و خێرای هەموو گەمارۆكانی سەر ئێران بەگوێرەی بەرجام ،وە دی نەهاتوون".
هەروەها حەسەن ڕووحانی ،سەركۆماری ڕێژیمی ئێرانیش حەوتووی ڕابردوو گوتبووی كە ئەمریكا بەرانبەر بە بەڵێنییەكانی
خۆی لە ڕێككەوتنی ناوكیدا پابەند نەبووە ،ڕێككەوتنێك كە بەو پێیە ئێران بەرنامەی ئەتۆمیی خۆی سنووردار كردووە و
لە بەرانبەردا ،ئەو گەمارۆیانەی كە بە هۆی ئەو بەرنامەیە بە سەریدا سەپێنرابوون ،هەڵدەوەشێنرێنەوە.بەاڵم وەزیری وزەی
ئەمریكا گوتی كە؛ واشینگتۆن تەنانەت زیاتر لە بەڵێنییەكانی خۆی چۆتە پێش و بەرپرسانی ئەمریكایی بە كۆمەڵێك
لە بانكە ئورووپاییەكانیان وتووە كە هیچ بەربەستێكیان بۆ پێوەندی و هاوكاری لەگەڵ ئێران نیە ،بەاڵم تا ئێستا تەنیا
چەند بانكی بچووك قبووڵیان كردووە كە لەگەڵ تاران هاوكاری بكەن.
بانكە دەرەكییەكان بەهۆی ترس لە پێشێلكرانی هێندێك لە گەمارۆكان كە هێشتا ئەمریكا دژ بە ئێران بەڕێوەیان دەبات،
ترسیان لە هاوكاریكردن لەگەڵ ڕێژیمی ئێران هەیە .ئەو گەمارۆیانە بەهۆی هێندێك پرسی بەدەر لە چاالكیی ناوكی
بە سەر ڕێژیمی ئێراندا سەپێنراون.

کۆمهڵگا
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خەباتی نا-توندوتیژ و دۆخی ئێران
بیریار
لە سەردەمی هەڵبژاردنەکانی ساڵی
١٣٩٢ی هــەتــاوی بــۆ س ــەرۆک
کۆماریی ئێران ،وەک خولەکانی
تــری ئــەو شانۆگێڕییە ،لەالیەک
پــڕوپــاگــەنــدەی حــکــوومــەت وەک
هەموو هەڵبژاردنەکانی تر و بەڵێنی
دانــی درۆیینە بۆ هەڵخڵەتاندن و
فریودانی خەڵک و ڕاکێشانیان بۆ
پێی سندۆقەکان دەستی پێ کردبوو،
و لــەالیــەکــی تـ ــرەوە وەک جــاری
جاران دیسان هەندێ چاالکی کورد
بە پاساوی جــۆراوجــۆر کەوتبوونە
هاندانی خەڵک بۆ دەنگدان .دیارە
کــاری حکوومەت وەک هەمیشە
لــە ئــاڕاســتــەی ئامانجی سیاسی
خۆی و ڕەوایی بەخشین بە سیستمە
سیاسییەکەی ،بۆخۆی پاساودار
بوو .ڕێژیم لە پێناو سیاسەتی خۆیدا
هەموو کارێک دەکات و لە هەموو
ئــامــرازەکــان کــەڵــک وەردەگــرێــت
کە هەڵبژاردنیش یەک لەوانەیە.
ئەگینە هەمووان بە چاکی دەزانن
کە مێکانیسمی هەڵبژاردن بە تەنیا
بە واتای دێموکراسی نییە و بە بێ
هەبوونی پێش مەرجەکانی ،لەوانە
ئــازادیــی سیاسی ،نــاکــرێ وەک
هەڵبژاردنی دێموکراتیک ناودێر
بکرێت ،و بەتەنیا شانۆگەرییەک
دەبێت لە چەشنی ئــەوەی عێراقی
سەردەمی سەددام و کۆرەی باکوور
و ....بۆیە لێرەدا بۆ ڕوونبــوونــەوە
تەنیا تیشک دەخرێتە سەر سیاسەتی
الیەنەکەی تــر ،واتــە تاقمێک لە
چاالکوانانی کورد.
ڕەنگە زۆرێک لە پاساوەکانی ئەو
الیەنانەی بەشداریی شانۆگەریی
هــەڵــبــژاردنــەکــانــی ڕێــژیــمــی ئێران
دەکەن زۆر سەیر نەبن و هەرچۆنێک
بێت لە پێناو سیاسەت و بەرژەوەندیی
تاکەکەسی و گرووپیی خۆیاندا
ئەو کارەیان کردبێت و بەرژەوەندییان
ئـــــەوەی ویــســتــبــێــت .بــــەاڵم ســەیــر
لەوەدابوو کە هەندێ کەس ڕێک
لە چەند ڕۆژی پێش هەڵبژاردندا
لــە ژێــر نــاوی خەباتی مــەدەنــی و
بێ توندوتیژی و تەنانەت وەک
پێڕەوانی ڕێبازی گاندی بە توندی
خەڵکیان بۆ پێی سندۆقەکان هان
دەدا .دیار بوو ئەمانە نە لە خەباتی
مەدەنی و ناتوندوتیژ تێگەیشتبوون
و نە لەگەڵ ڕێباز و کەسایەتی
ڕێــبــەرە ناسراوەکانی خەباتی بێ
تــونــدوتــیــژی نــاســیــاویــی ئــەوتــۆیــان
هەبوو و تەنیا بۆ کەڵکی نالەباری
سیاسی و هەلپەرستی و ڕێبازی
پــارێــزکــارانــەی خــۆیــان پەنایان بۆ
ب ــردب ــوو .ئــەمــانــە ئ ــەوەی ــان ڕەچ ــاو
نەکردبوو کە ئــەو ڕێباز و بنەما
و شێوازانە لە جیهاندا تاڕادەیەک
ناسراون کە هەروا بە هاسانی ناکرێت
خۆ بەوانەوە هەاڵواسن .هەرچۆنێک
بێت لە سەروبەندی ڕۆژی جیهانیی
بێ توندوتیژیدا ،وەک دەرفەتێک
پێویستە بۆ وەبیرهێنانەوە ئاورێک
لەم ڕێبازە بدرێتەوە.
خەباتی ناتوندوتیژ بەو واتایە کە
لە زۆر و توندوتیژی بۆ گۆڕانی
سیاسی یان کۆمەاڵیەتی کەڵک
وەرنەگیردرێت .ئەم ڕێبازە لە شێوازە
جــۆراوجــۆرەکــانــیــدا بریتی بــووە لە
خەباتێکی بــەردەوامــی مــەدەنــی و
کورت نەکراو بە کاتێکی تایبەت
تــا گــەیــشــتــن بــە ئــامــانــجــەکــان و
ل ــەو پــێــنــاوەدا لــە هــەمــوو ه ــەل و
دەرف ــەت ــەک ــان و شــەبــەنــگــێــک لە
شێوازە مەدەنییەکان کە توندوتیژی
تێدا نەبێت کەڵک وەرگیردراوە؛ لە
نافەرمانیی مەدەنی و مانگرتنەوە
تا نوێژ و ڕۆژووی سیاسی وەک
ئامرازێک بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی.
لە چەشنی ئەم بزووتنەوانە دەکرێ

ئ ــام ــاژە بــکــرێــت بــە بــزووتــنــەوەی
ه ــاوک ــاری نــەکــردنــی گــانــدی لە
سەردەمی بزووتنەوەی سەربەخۆیی
خوازیی هێند ،بزووتنەوەی مافی
مەدەنی مارتین لوتەر کینگ لە
ئەمریکا ،شۆڕشی دژە هەاڵواردنی
مــانــدێــا لــە ئــافــریــقــای بــاشــوور و
شــۆڕشــی دەس ــەاڵت ــی خــەڵــک لە
فیلیپیندا.
ژیان ،بەسەرهات و شێوازی خەباتی
ڕێــبــەرانــی گ ــەورە و کاریگەریی
ڕێـــبـــازی نــاتــونــدوتــیــژیــان وەک
گاندی و پاش ئەویش مارتین لوتەر
کینگ و مــانــدێــا ،بــە ســاکــاری
دەریـــدەخـــات کــە هــەوڵــی کاتیی
و هــەلــپــەرســتــانــەی تــاقــمــێــک لە
ڕووداوێکی کاتیی وەک هەڵبژاردن
و بەوجۆرە ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ
یارمەتیدانی سیاسەتەکانی ڕێژیمە
سەرکوتگەرەکان ،نە خەباتە و نە
بەتەنیایی دەکەوێتە بازنەی ڕێبازی
خەباتی ناتوندوتیژەوە .بۆیە سووکە
ئاوڕدانەوەیەک لە شێوازی خەباتی

درێژەدا .کەوتە بەندیخانە و زەجری
دیــت ،بــەاڵم لە ئامانجەکەی کە
ڕاشکاوانە سەربەخۆیی هێند بوو
دەستی نەکێشا .هەمووی ئەمانە لە
کاتێکدا بوو کە دەرەتانێکی کراوە
و دێموکراتیک بۆ بەدواداچوونی
ئامانجەکان هەبوو .حیزبی کۆنگرە
لــە ژێــر ڕێــبــەرایــەتــی مەعنەویی
گاندیدا بە شێوەی یاسایی خەباتی
سیاسی دەکــرد.لــە پــاش گاندیش
لە دیکەی واڵتەکاندا ئەم ڕێبازە
بـــــەردەوام ،ناتوندوتیژ و هــەر لەو
کاتەشدا هەستەمە بەکار هێنرا.
مارتین لوتەر کینگ بە هاندانی
خەڵک و مەعنەوییەتی پتەوی
خــــۆی لـــە بـ ــزووتـ ــنـ ــەوەی مــافــی
شــارســتــانــیــدا خــەڵــکــی بــۆ هاتنە
سەرشەقام و ورووژاندنیان بە قسە
و وتــەبــێــژی ه ــان ــدەدا و لــە پێناو
دادپــەروەریــی و بــەرابــەریــدا هەموو
هەوڵێکی نــاتــونــدوتــیــژانــەی دەدا.
ئەوە لە کاتیکدا بوو کە ئازادیی
ســیــاســی و چــاالکــیــی یــاســایــی و

لــەو واڵت ــەدا النیکەم ئــەو دەرەتــانــە
هەبوو کە وێڕای زەجرێکی زۆر و
هەوڵ و تێکۆشان چاالکیی سیاسی
درێژە بدرێت و داهاتوویەکی ڕوونیان
بــۆ بڕەخسێت و داخوازییەکانیان
وەرگیردرێت.
شــێــوازی خــەبــاتــی ئــەم ڕێــبــەرانــە،
تایبەتمەندییەکانیان و هەلومەرجی
واڵتەکانیان ،پیشاندەری هەندێ
الیەن و تایبەتمەندین کە ڕێبازی بێ
توندوتیژی خەبات و ئەوەی کە لە چ
بارودۆخێکدا ئەو ڕێبازە سەرکەوتوو
دەبێت ،دیاری دەکەن .ئەم الیەنانە
بریتین لە :یەکەم ،دۆخی سیاسیی
واڵتەکان و بوونی دەرەتانی کراوەی
پێویست ،هــەرچــەنــدیــش ک ــەم ،بۆ
چاالکیی سیاسی؛ دووەم ،سنووردار
نەکردنەوەی کاتی خەبات و بەردەوام
بــوونــی تــا گەیشتن بــە ئــامــانــج؛
ســێــیــەم ،پــارێــزکــار و هــەلــپــەرســت
نەبوونی ڕێــبــەران و چاالکوانانی
سیاسی و بوونی ڕۆحی فیداکاریی
و ب ــڕوا بــە ڕێــبــازی خــۆیــان و خۆ

خەباتی سیاسی و ڕکابەرایەتی حیزبی لە هەڵبژاردندا
بە واتای خەباتی ناتوندوتیژ نییە و تەنیا دەکرێ بەشێکی
بچووکــی بێــت ،ئەویــش ئەگــەر ئازادیی سیاســی هەبێت و
شانۆگەری نەبێت.
ئەم ڕێبەرانە پێویستە.
ه ـ ــەروەک ڕۆژی جیهانیی بێ
توندوتیژی بە بۆنەی لەدایکبوونی
ماهاتما گاندییەوە دیاریی کراوە،
ئـــەو پــیــاوە مــەزنــە دام ــەزرێ ــن ــەر،
گەورەترین و کاریگەرترین ڕێبەری
ڕێــبــازی خــەبــاتــی نــاتــونــدوتــیــژانــە
بـ ــووە .خــەبــاتــی گــانــدی لــە دژی
بەریتانیا سااڵنێکی زۆر و بەردەوام
درێــژەی هەبوو .وێڕای ئەوەی کە
هەڵبژاردن و تاڕادەیەکی زۆریــش
پێش مەرجەکانی هەڵبژاردن وەک
ئازادیی حێزب و گرووپە سیاسییەکان
و ڕادەربڕین و چاپەمەنییەکان و...
هەبوو ،گاندی هیچکات خەباتی
خـ ــۆی ســــنــــووردار نــــەکــــردەوە بە
هەڵبژاردن و کاتی هەڵبژاردنەوە.
ئەگەرچی حیزب و ڕێکخراوەکان
بــەتــایــبــەت حــیــزبــی ک ــۆن ــگ ــرە و
ڕێــبــەرانــی سیاسی تــر زیــاتــر لەو
کاتانەدا چاالک بوون و زۆرینەی
دەنــگــەکــانــیــان ل ــە هــەڵــبــژاردنــدا
دەستەبەر دەکــرد ،بــەاڵم هیچکات
لە چاالکیی سیاسیی بــەردەوام لە
دژی بەریتانیا دەستیان نەدەکێشا
و پشووی چوار-پێنج ساڵەیان نەبوو
کە تەنیا بە هیوای هەڵبژاردن بن.
کاری سیاسی و چاالکیی بەردەوام
بـــوو ک ــە خــەڵــکــی هـــان دەدا لە
هەڵبژاردنەکاندا بە حیزبی کۆنگرە
و نوێنەرانی ڕاستەقینەیان دەنگ
بدەن و بریتانیاش بە هۆی تەشەنەی
ڕێــبــەران و خــەڵــکــەوە بــوو کــە لە
دواییدا کۆڵی دا .گاندی بەردەوام
بــە وتــەبــێــژی ،نووسین ،چاالکیی
مەدەنی و ...لە چاالکی و بزاوتندا
بــوو و ب ــەردەوام هەلی دەڕەخساند.
چاوەڕێی کاتی هەڵبژاردن نەبوو،
ئامانج و ستراتێژی هەبوو و لەو
پــێــنــاوەدا جــگــە لــە تــونــدوتــیــژی،
هەموو هەوڵێکی دەدا و ڕاوەستانی
بۆ نــەبــوو .بە هانای بزووتنەوەی
خەالفەتی موسڵمانەکانەوە چوو و
ئــەوەی بە نافەرمانیی مەدەنی و
هاوکاری نەکردن لەگەڵ ڕێژیم و
بەکارنەهێنانی کەلوپەلی بیانی و
کۆڕ و کۆبوونەوە و وتەبێژی و نوێژ
و ڕۆژووگرتن و پێکهێنانی هێماکان

هەڵبژاردنی ئازاد هەبوو .بەوەشەوە،
خۆ بە بێ هەلی ئاگاکردنەوەی
خەڵک و ئازادیی ڕێپێوان و کۆڕ و
کۆبوونەوە ،تەنیا بوونی هەڵبژاردن
کــاریــگــەر نــیــیــە ،بــۆیــەچــاالکــیــی
سەرشەقامی هەڵبژارد و بەردەوام بوو
لە پێناوی ئامانجە دادپەروەرانەکەیدا
و ئەگەرچی گیانی خۆی بەخت
کــــرد ،بــــەاڵم تـــاڕادەیـــەکـــی زۆر
بزووتنەوەکەی بە ئاکام گەیشت .لە
ئافریقای باشوور ،ماندێال خۆی بۆ
ڕزگاریی گەلەکەی تەرخان کرد و
تا گەیشتن بە ئامانج دەستبەرداری
نەبوو و بە جــۆرێ نــاوی خۆی لە
ڕیزی ناوە هەرماوەکانی مێژوو و
خەباتی ناتوندوتیژدا تۆمار کرد.

تەرخان کردن بۆ ئەو ڕێگایە .ئەم
ســێ خــاڵــە دەت ــوان ــن ســێ پــێــوەری
گــشــتــی بــن بــۆ بـــــەراورد کــردنــی
ئــــەوەی ک ــە ،ل ــەالی ــەک ــەوە ،ئاخۆ
کاری بانگخوازان و هەڵسوڕاوانی
کورد لە هەڵبژاردنەکاندا دەکەوێتە
بازنەی ڕێبازی خەباتی ناتوندوتیژ
و مــەدەنــی یــان نــا؟ و لەالیەکی
تریشەوە ئاخۆ لە پێشگرتنی ئەو
ڕێبازە بەتەنیایی بۆ دۆخــی ئێران
دەشێت یان نا؟
یەکەم ،لە واڵتــی ئێراندا النیکەمی
ئازادیی سیاسی نەبووە تاکوو بەتەنیا
خەباتــی سیاســی و ناتوندوتیــژ لــە
پێــش بگیردرێــت .ســەرکوتکردنی
چاالکــی سیاســی لەوپــەڕی خۆیــدا

و بێبەزەییانــە بــووە .لــە واڵتانــی
نموونەی ئاماژەپێکــراودا ئەگەرچی
ڕێبــەران و چاالکوانانــی سیاســیش
کەوتبێتنــە بەندیخانــە و ســەختییان
چێشــتبێت ،بــەاڵم لــە دەرەوەی بەند و
لــە نێو خەڵکــدا چاالکی و پاڵپشــتی
لــەوان درێــژەی هەبــووە ،کەچــی
لــە ئێرانــدا وانەبــوو .تەنانــەت لــە نێــو
خودی فارســەکاندا ئەوە چەند ســاڵە
ڕێبەرانــی بزووتنــەوەی کەســک
گیراون و هەمــوو چاالکییەکانی ناو
کۆمەڵگاشیان ڕاگیردرا و سەرکوت
کــرا .هــەر لــەم پێوەندییــەدا ،بوونــی
خەباتــی ناتوندوتیژیــش هەمیشــە
بــە واتــای نەبوونــی توندوتیــژی لەو
واڵتانەدا نەبووە .بۆ وێنە لە هێندستان
وێــڕای ئازادیــی سیاســی و خەباتــی
مەدەنــی و یاســایی ،هەنــدێ الیەنی
توندئاژۆ و خاوەن بڕوای شۆڕشگێڕانە
هەبــوو و تەواوکــەری شۆڕشــی
ناتوندوتیــژ بــوون .هەرچۆنێــک بێت
پێــش هەڵبژاردن ،چەنــد پێش مەرجی
وەک ئازادیــی حیــزب و ڕێکخــراو،
ئازادیی ڕادەربڕین و چاپەمەنییەکان
و ئازادیــی بەشــداریی لــە دەســەاڵتدا
پێویســتە کــە هیــچ کام لەمانــە لــە
ئێراندا بوونیــان نییە .هەرچەند بوونی
خەباتــی سیاســی و ڕکابەرایەتــی
حیزبــی لــە هەڵبژاردنــدا بــە واتــای
خەباتــی ناتوندوتیــژ نییــە و تەنیــا
دەکــرێ بەشــێکی بچووکــی بێــت،
ئەویــش ئەگــەر ئازادیــی سیاســی
هەبێت و شانۆگەری نەبێت.
دووەم ،کەواتە خەباتی ناتوندوتیژاوی
بــە واتــای ســنووردارکردنەوەی
خەبــات بۆ کاتی هەڵبــژاردن ،ئەویش
هەڵبژاردنێکــی نادێمۆکراتیــک،
نییــە ،بەڵکــو چاالکــی بەردەوامــی
دەوێت کە لە ئێراندا بۆی نییە .کوردە
ڕێفۆرمخوازەکان لــە هەلبژاردنێکەوە
بــۆ هەڵبژاردنیکــی تــر لــە پشــوو و
خــەودان و متەقیــان لێــوە نایــەت و
تەنانــەت بەدواداچوونی ئــەو بەڵێنییە
درۆییانــەش کە پێیــان دەدرێت ناکەن
یان پییــان ناکرێت .کاتێک دەرەتانی
هیچ چاالکییەک نییە وەک ئەوەی
لــە هێند هەبــوو و هیــچ ئازادییان پێ
نادرێــت و چاالکوانــی سیاســی و
حێزبی سیاســی جۆراوجــۆر بەتایبەت
ســەر بە کورد و دیکــەی نەتەوەکانی
ئێــران ناتوانن چاالکی بنوێنن ،پشــت
بەســتن و هیــوا بــەو ڕێبازە لــە دۆخی

ئێستا ناتوانێت تەنیا چارەسەر بێت.
ســێهەم ،لــە کاری ئــەم تاقمــەدا
دڵســۆزی نەتەوەیــی بەرچــاو و خــۆ
تەرخانکــردن بــۆ هەوڵــی بــەردەوام
نەبینــراوە و ئــەوەی زیاتــر بەدیکــراوە
بەرژەوەندیــی تاکەکەســی بــووە.
ئاکامــی پــاش هەڵبژاردنەکانیــش
هەمــوو کات ئــەوەی پیشــان داوە کە
قــەت لەو هەلومەرجــەدا بەرژەوەندیی
گەلــی کــورد ڕەچــاو نەکــراوە و لــە
بازنــەی تاکەکەســی زیاتــر تێپــەڕ
نەبــووە بەجــۆرێ کــە زۆربــەی
کات بــە پێدانــی هەنــدێ پۆســتی
ســادەی فەرمانگەیــی ،هەڵســووڕاوە
کوردەکانــی حکومــەت ڕازی بــوون
و تــا کاتــی هەڵبژاردنــی دواتر بیری
چاالکییەکــی ئەوتۆیــان نەبووە نەکا
ئەو پێگەیانە لە دەســت بدەن و چێژی
ژیانــی ئاســایی بــێ گێرەوکێشــەیان
لێوەرگیردرێت.هەرچۆنیــک بێــت
لەوەهــا دەرەتانێکــی سیاســی تــەواو
داخــراودا کــە لەالیەکــەوە هەلــی
هیــچ چاالکییەکــی مەدەنــی نییــە
و کۆمەڵــگاش ســەرکوت کــراوە و
ناتوانــن لــە بەندکــراو و چاالکوانانی
سیاسی پاڵپشــتی بکات ،و ڕێپێوانی
ئازادیــی سەرشــەقام ،وتەبێژیــی
و کــۆڕ و کۆبوونــەوەی ئــازاد و
ئازادیــی ڕادەربڕیــن ،چاپەمەنــی،
حێــزب و ڕێکخــراوەکان و...
قەدەغەیــە ،و لەالیەکــی تریشــەوە،
بانگخوازانــی دەنگــدان زۆربەیــان
خــاوەن کەســایەتییەکی پارێــزکارن
و ئامــادە نیــن بــۆ دانــی بچووکترین
تێچوو و فیداکاریی ،خۆ هەاڵواســتن
بــە ڕێبــازی خەباتــی سیاســی
ناتوندوتیژاوی ئەویش تەنیا لە کاتی
هەڵبژاردنەکانــدا ،جگــە لە پاســاوی
نەشــیاو و کەڵکــی نالەبــار و خــۆ و
خەڵــک فریــودان ،شــتێکی تــر نییە.
کەواتــە ڕێبــازی ناتوندوتیــژاوی
النیکەم لە دۆخی ئێســتاکەی ئێراندا
و بــەم تایبەتمەندییانــەی ئێســتایەوە
بەتەنیــا ناتوانێــت وەاڵمــدەر بێــت و
ئەزموونــی نزیکــەی چــوار دەیــە
حکومەتــی کۆمــاری ئیســامیش
پیشــان دەدات کــە گۆڕانی سیاســی
بە بێ نوێڵێکی گوشار و توندوتیژیی
ناوەکــی و دەرەکــی ،هەســتەمە و
حکومەتــی ســەرکوت ڕێگــری
هــەر جــۆرە گۆڕانێکــە بەتایبــەت لە
ئاڕاسەتی مافی کوردا.
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لوڕەكان
كێن و
لوڕستان
لە كوێیە؟
شەریف فەالح

پێشەكی:
ل ــوڕەك ــان وەكــــوو بــەشــێــكــی گ ــەورە
لـــە كــومــەڵــگــەی كـــــــــوردەواری و
دانیشتوانی زنجیرە چیای درێژ و پان
و بەرینی زاگرۆس ،هەر لە سەرەتای
دەســتــپــێــكــردنــی ژیـ ــان و مــێــژووی
نووسراوی شارستانییەتەوە لە داوێنی
شــاخ و پــێــدەشــت و دۆڵــەكــانــی ئەم
جوغرافیایە ژیــاون و بە پاراستنی
خاک و كولتوور و زمانەكەیان و...
هتد ،ڕۆڵێكی یەكجار بەرچاویان
لــە هــەمــوو بــوارەكــانــدا نــەتــەنــیــا لە
ناوچەكانی دێرینی نیشتەجێبوونی
خ ــۆی ــان ،بــگــرە لــە زۆر ڕووداو و
پێشهاتی كومەاڵیەتی ،ڕامیاری،
ئابووری ،سەربازی ،كولتوری و هتد
گێڕاوە كە لە نێوان دەوڵەت و نەتەوە
دراوسێیەكانی ڕووی داوە.
س ــەرەڕای ئــەو هەموو بە سەرهات
و ئــاڵــوگــۆڕانــەی كــە بــە درێــژایــی
چەندێن هەزار ساڵ بە سەر ئەم بەشە
لە نەتەوەی كورد هاتووە و هەرچەندە
تــەنــانــەت زم ــان و زاراوەی لــوڕی
نەهاتووەتە ســەر ڕێــزمــان و كاغەز
و دابونەریت و كولتوور و ئــەدەب و
موسیقا و زاراوە و زمــانــی لــوڕی
هێشتا بە شێوازیكی زارەكی ماوەتەوە،
بەاڵم پێكهاتەی كومەڵگەی لوڕی
ئەوەندە كۆن و ڕیشەدار و قایمە ،كە
تا ئێستاش زۆرینەی تایبەتمەندییە
ڕەسەنەكانی خۆی بە باشی پاراستووە
و هەوڵدانی نەیارانی نەتەوەی كورد
بۆ تواندنەوەی لوڕەكان لەنێو خۆیاندا
نەیتوانیوە بگاتە ئەنجام.

ـ واتای وشەی "لوڕ":
ســەبــارەت بــە وات ــای وشــەی "لــوڕ"،
یــان "لــوێــڕ" چەند بیر و بۆچوونی
جــۆراوجــۆر لە ئــارادایــە ،ئــەم وشەیە
لە هەندێ لە ناوچە لوڕنشینەكان
بــە ئ ــەو جــێــگــایــانــە دەگــوتــریــت كە
دارستانی چڕوپڕیان هەیە ،لەبەر ئەوە
هەندێ كەس لەو بڕوایەدان چوونكە
زۆریـــنـــەی ن ــاوچ ــە لــوڕنــشــیــنــەكــان
شاخاوی و دارستانین ،بۆیە ناوی
لوڕ و لوڕستانیان بەسەردا بڕاوە ،میر
شەرەفخانی بەدلیسی مێژوونووسی
بە ناوبانگی كورد كە لە قوناغێك لە
سەردەمی سەفەوییەكان لە بارەگای
شا تەهماسبی سەفەوی كاروباری
ناوچە كــورد و لوڕنشینەكانی ژێر
دەسـ ــەاڵتـ ــی ســەفــەویــیــەكــانــی پێ
سپێردرابوو ،لە كتێبی شەرەفنامە
جگە لەوەی كە لە لوڕەكان وەكو یەكێك
لــە هــۆزە سەرەكییەكانی نــەتــەوەی
كورد نێو دەبات ،لەسەر ئەو بڕوایەیە
كە ئەم بەشە لە نەتەوەی كورد بۆیە
نــاوی لوڕیان بــەســەردا بــڕاوە كە لە
مەڵبەندی "مــانــڕوود" (ناوچەیەكی
باشووری كوردستانی ڕۆژهەاڵتە لە
نزیكەی كەنداوی هورموز) گوندێك
هەیە بە نێوی كــوردە و لە نزیكی
ئــەو گوندە دەربــەنــدیــك هەیە كە بە
لوڕی پی دەڵین "كــووڵ" ،لەنێو ئەم
دەربــەنــدەش شوێنێك هەیە كە نێوی
"لوڕ"ە و لەبەر ئەوەی ڕەچەڵەكی هۆز
و خێڵە لوڕەكان سەرەتا دانیشتووی
ئــەو شوێنە بــوون و نــاوی خۆیانیان
ناوەتە "لوڕ".
لــەالیــەكــی دی ــك ــەوە ل ــە ب ــاك ــووری
شاری ئەندیمشك كە ئێستا دەكەوێتە
پارێزگای خوزستانی ئێران ،شارێكی
كۆن و ڕووخاو هەیە بە نێوی "لووڕ"
كە ئاسەواری چەندێن ئێمپراتۆرییەت
و دەســــــــەاڵت ،وەكــــــو ،مـ ــادەكـ ــان،
پارتەكان ،ساسانییەكان ،ئەشكانیەكان
و سەرەتاكانی سەردەمی ئێسالمییەت
تــێــیــدا دۆزراوتــــــــەوە و هــەنــدێ لە
مێژوونووسان بــڕوایــان وایــە كە ئەم
شارە كەوتووەتە بەر شااڵو و هێرشی
مەغوڵەكان و لەنێو چووە ،جا لەبەر
ئــــەوەی ئ ــەم شـــارە جــێــگــای ب ــاو و
باپیرانی لوڕەكان بــووە نــاوی لوڕ و
لوڕستانیش لەوێوە دێت.
هەندێ بیر و باوەڕی تریش هەیە كە
لەبەر ئەوەی لە ڕاستیدا نزیك نین و
هیچ بەڵگەیەك بۆ سەلماندنیان لە
ئارادا نییە ،ئاماژەیان پێ ناكەین.
زاراوە و شێوەزاری لوڕەكان:
لەبەر ئەوەی زاراوە و زمانی لوڕی بە
شێوەیەكی زانستیانە ئیشی ڕێزمان

باشووری زاگرۆس

و لێكۆڵینەوەی لەسەر نەكراوە و تا
ئێستاش لوڕەكان بە تایبەتی ئەوانەی
كە نیشتەجێی ناوچە لوڕنشینەكانی
ئێرانن ڕێزمانێكیان نییە بۆ نووسینی
زم ــان ــەك ــەی ــان ،زۆر الیــــەن وەكـــوو
فــارســەكــان و تــوركــە ئــازەریــیــەكــان
هەوڵیان داوە لــوڕەكــان و شێوەزاری
لوڕی وەكوو بەش یان لقێك لە نەتەوە
و زمانەكانی خۆیان لە قەڵەم بدەن،
یان بۆ ئەوەی جیاوازی بخەنە نێوان
لــوڕ و ك ــورد ،زاراوەی لوڕییان بە
زمانێكی جیاواز لە زمانی كوردی
پێناسە ك ــردووە و چەندێن تیۆریی
دوور و درێژ و بەڵگەی ساختەشیان
بۆ داتاشێوە.
ئەوەی كە شێوەزاری لوڕی بەشێكی
جیایی هــەڵــنــەگــرە لــە بــاقــی شێوە

زارەكــانــی زمانی ك ــوردی ،لەالیەن
زۆر كەسایەتیی پایەبەرزی زمانناس
و لێكوڵەر و دەیــان پسپۆڕ و شارەزا
لە بواری زماندا پشتڕاست كراوەتەوە،
ئ ــەگ ــەر پــســپــۆڕانــی زم ــان ــن ــاس و
نــەتــەوەنــاس ئــەو دەرفــەتــەیــان ببوایە
كــە لێكۆڵینەوەیەكی مــەیــدانــی و
پراکتیكییان لەسەر شێوەزارەكانی
زمانی كوردی لە هەر چوارپارچەی
ك ــوردس ــت ــان ب ــە گــشــتــی و نــاوچــە
لوڕنشینەكان بــە تایبەتی كــردبــا،
ســەداســەد هیچ دوودڵــیــیــەك نەدەما
لەوەی كە نەتەنیا شێوەزاری لوڕی،
بــەڵــكــوو دابــونــەریــت و كــولــتــوور و
زۆرینەی فاكتەرە كۆمەاڵیەتییەكانی

لوڕ و كورد وەكوو یەكن و مێژوویەكی
هاوبەش و دێرینیان هەیە .زۆربەی
پسپۆڕانی زمان شێوەزارەكانی زمانی
كوردییان بەم شێوەیە پۆلێن كردووە.
ـ ج ــوغ ــراف ــی ــا و نــاوچــەكــانــی
نیشتەجێبوونی لوڕەكان:
زۆرینەی ئەو شوێنانەی كە لوڕەكان
تێیدا نیشتەجێن كەوتوونەتە باشووری
زاگرۆس و بە دوای ئەوە ژمارەیەكی
زۆریــــش لــە ل ــوڕەك ــان دانــیــشــتــووی
كوردستانی باشوور و واڵتی عێراقن.
لە واڵتی ئێران نزیكەی  6پارێزگا
بەتەواوەتی بە جەماوەر و جوغرافیای
سروشتی و ڕامیارییەوە ژینگەی
مێژوویی و هاوچەرخی لوڕەكانە كە
ئەمانەن:

لــوڕســتــان ،یــان خــۆرمــاوا (خ ــورەم
ئاباد) ،چهارمەحاڵ و بەختیاری،
كهگیلوویە و بویرئەحمەد ،پارێزگای
شیراز كە ئێستا بە فارس دەناسرێت،
بووشێهر و هورموزیان (هورموزگان).
جــگــە ل ــەم ــە لــــوڕەكــــان و نــاوچــە
لوڕنشینەكان بەشێك لە پێكهاتەی
ك ــوم ــەاڵی ــەت ــی و جــوغــرافــیــایــی
ئـــەم پــارێــزگــایــانــە پــێــكــدێــنــن واتــە
پــارێــزگــاكــانــی :كــرمــاشــان ،ئــیــام،
هـــەمـــەدان ،م ــەرك ــەزی (ئـــــەراك)،
ئــیــســفــەهــان ،بـــاشـــووری ك ــرم ــان و
خووزستان.
لە باشووری كوردستان و واڵتی عیراق
لوڕەكان لەم پارێزگایانە نیشتەجێن:

هەولێر ،كەركووك ،سلێمانی ،دیالە،
واست و میسان.
واتـــە لــە ش ــار و شــارۆچــكــەكــان و
دەشتەكانی وەكـــوو :چەمچەماڵ،
خانەقین ،دووزخــورمــاتــوو ،گواڵڵە
(جــەلــەوال) دەشتی هەولێر ،دەشتی
كــۆیــە ،شــــارەزوور ،دەشــتــی بیتوین،
مەنەلی (مەندەلی) ،جەسان ،ترساق،
هەشیمە ،زرواتیە ،بایرای (بــەدرە)،
عــەلــی غ ــەرب ــی ،عــەلــی شــەرقــی،
باغسای ،كووت و...هتد.
جیاواز لەمانە ژمارەیەكی زۆر لە
لــوڕەكــان لــە دەرەوەی جوغرافیا و
ناوچەكانی خۆیان دەژیــن ،بۆ وێنە
بەشێكی زۆر لــە لــوڕەكــانــی ئێران
لە باكووری ئێران لە پارێزگاكانی
گیالن و م ــازەن ــدەران ،لــە بــاكــووری

خۆرهەڵسان (خــوراســان) ،قــەزویــن،
زەنــجــان و نــاوچــەی ســایــیـنقــەاڵی
پــارێــزگــای ئــازەربــایــجــانــی ڕۆژئ ــاوا
دەژیــــن كــە زۆرتــــر لــە خیڵەكانی
"چــگــنــی"" ،پــاپــی"" ،بــەیــرانــوەنــد"و
"چاردۆڵی (چەرداوڵی)ن.
كولتوور و دابونەریتی لوڕستان:
مۆسیقا:
مۆسیقای لوڕی ،لەگەڵ مۆسیقای
"ڕەدیفی دەزگایی"دا پەیوەندییەكی
نزیكی هــەیــە و بەشێكی زۆر لە
هـــەوا لــوڕیــیــەكــان لــەگــەڵ ڕیــتــم و
ئاهەنگەكانی دەڤــەرەكــانــی ئیالم و
كرماشان نزیكن .بەشێكی زۆر لە

مــۆســیــقــای ل ــوڕی بــە "كــەمــانــچــە"
لــێــدەدرێــت كــە جۆرێكە لــە ئامێری
كەمانچەی ناوچەیی كــە پیشەی
دەســتــیــی خـــودی لــوڕەكــانــە و ئــەم
كەمانچەیە تــەنــانــەت كاریگەریی
لــەســەر مۆسیقای فــەرمــیــی ئێران
(ڕەدیــف) دانــاوە .زۆرینەی مۆسیقا
و ئاهەنگەكانی لوڕستان لە دەزگای
"مــاهــوور"دا دەگــوتــرێــن و زۆربــەیــان
ئــامــێــری كــەمــانــچــەیــان تــێــدا بەكار
دەهێنرێت .مۆسیقای لوڕستان بە
چــوار بەشی "ڕێــوڕەســم ،مۆسیقای
كار ،مۆسیقای زەماوەن و مۆسیقای
بەیت و باو دابش دەبــن ،گۆرانی و
هەڵپەڕكێیە باوەكانی لوڕستان زیاتر
حیماسی و میللین.
جلوبەرگی ژنانی لوڕ:
ج ــل ــوب ــەرگ و پ ــۆش ــاك ــی ژنــانــی
لــوڕ بەپێی پێگەی كۆمەاڵیەتی،
ئابووری و فەرهەنگی و لەالیەكی
دیكەشەوە بەپێی كەمیی و زۆریی
تەمەن ،جیاوازە و بەهۆی پێكهاتەی
عەشیرەیی و تایفی هەندێ لە هۆز و
تایفە و بنەماڵە ناودارەكان جلوبەرگی
تایبەت بەخۆیان هەیە و ئەم جیاوازییە
لەنێو ژنانیشدا بەرچاوترە.
ژنانی بەتەمەنی لوڕ زیاتر پارچە
و كۆتاڵی ســادە و ســەروێــن ،شــەدە،
(گــەڵــوەنــی"ی ڕەش و سپی بەكار
دەهێنن كە گەڵوەنی بەپێی ڕەنگ
و پێكهاتە و جۆرەكانی جوانییەكی
تایبەتی هەیە و پیشەی دەستكردی
خ ــودی لــوڕەكــانــە كــە پێشینەیەكی
زۆری هەیە.
ش ــەرواڵ (پــانــتــۆڵ)ی ژنــانــی لــوڕ،
لەڕووی جۆر و ڕەنگەوە لە كۆتاڵێكی
دوو بــەش و دوو ڕەنــگ پێكدێت.
هــەتــا ڕادەیــــــەك لــەســەر پەنجەی
پێیەوە هەتا سەر ئەژنۆ ،پارچەیەكی
سپیی نەخشدارە و بەشی سەرووشی
ب ــە ڕەنــگــێــكــی دی ــك ــە و گ ــوڵ ــدار
نــەخــشــێــنــراوە .بــەشــەكــانــی دیــكــەی
دەكەوێتە سەر كراسە ژنانەكە كە بە
"كوڵەنجە" ناسراوە.
بەشێكی دیكە لە جلوبەرگی ژنانی
لوڕ "كەت"ە كە لەژێر "گەڵوەنی"ییەوە
دەبەسترێ و هەتا نێوشان دەكێشرێت
و دوو لۆی دیكەشی بەسەر شانیدا
هەتا ناو سینگی درێژەی دەبێت.
نــــاوی ه ــەن ــدێ ل ــە جــلــوبــەرگ و
پۆشاكی هۆز و تایفەكانی لوڕستان
بریتین لە :داڵ پلون ،كاڵو ڕونگی،
ك ــرون ،زڕمشكی ،ج ــۆزۆ ،كۆشك،
چــاڵ پشكەڵی ،قــووە ،كەمەربەند،
لینگڕەو ،چــــووزەر ،هــیــلــوو ،گوڵە
مانگ و گرزوو.

زاگرۆس ،بەڕوو ،پێشمەرگە
شەهراممیرزایی

و :نارین
کاتێک لــە ئێمپراتۆری شێعری
دونــیــایــان پــرســی کــە کــوردســتــان
کوێیە ،زۆر سادە و ساکار وەاڵمی
دایـــەوە؛ لــەو جێگایەوە کــە بــەڕوو
دەس ـ ــت پ ــێ ــدەک ــات ت ــا شــوێــنــێــک
کـــە بــــــەڕوو ک ــۆت ــای ــی پــێــدێــت.
چاولێکردنێک بــە جۆغرافیای
کوردستان لە باکووریترین شوێن
هەتاکوو باشووریترین شوێن ،ڕاست
و دروستیی ئەم قسەیەمان پێ نیشان
دەدات و دەیسەلمێنێت .واڵتی ئێمە،
واڵتی بەڕووە ،شوێنێک لەم گۆی
زەویــیــە کــە زۆرتــریــن حەشیمەتی
کـــوردانـــی ل ــە ئــامــێــز گ ــرت ــووە و
شــوێــنــی پــێــکــهــاتــنــی دەس ــەاڵت ــی
مــادەکــان و ڕووخاندنی یەکەمین
ئێستێعماری جیهانی -ئــاشــوور-
بـ ـ ــووه .کــــوردەکــــان ئ ــەوی ــن ــداری
زاگــرۆســن ،بــەم بــۆنــەیــەوە لەگەڵ
ســرووشــتــی ئ ــەو -ک ــە شــادەمــاری
ژیــانــیــان بــووە و هــەیــە -دۆســتــن و
هیچکات نەیانویستووە بەجێی بهێڵن
و بەم بۆنەیەشەوە هیچکات دەستیان

نــەداوەتــە خولقاندنی ئایدولۆژییەکی
مێتافیزیکی و ئەوەیکە خولقاندوویانە-
لــە مــیــتــرا و مــەزدەکــســیــم و یــارســان
بگرە هەتاکوو هەڵپەڕکێ و مووسیقا
و شــێــوەی ژیــانــیــان -هــەمــوو و هەموو
پــیــشــانــدەری قــبــووڵــکــردنــی واقعیەتی
تاڵی ژیانە .مێژوویەکی جیاواز لەگەڵ
نەتەوەکانی دراوســێــی کــوردەکــان کە
تەنانەت داگیرکەری نیشتمانەکەیانیش
بەئەژمار دێن .بەڕوو یەکێکی دیکە لە
نیشتەجێیەکانی زاگرۆسە کە هەزاران
ساڵە لە نالەبارترین دۆخی کوێستانیدا
خ ــاش ــەی ل ــە بـ ــەرد ڕۆکـــــــردووە و لە
ڕکەبەرایەتییەکی بێکۆتایی لەگەڵ
سروشتی تــووڕە و لەناوچووندا ،دەست
و پەنجە نەرم دەکات و ملی بۆ تەسلیم
بوون و بەزین ڕانەکێشاوە .ئەمە بووەتە
هــۆی ئــەوە کە بــەڕوو ئەفسانەیەکی
زیــنــدوو لەناو ک ــورددا بخولقێنێت کە
بــەشــی هــــــەرەزۆری غــەریــزەکــانــیــانــی
پێکهێناوە ،کە کردەوەی بەکۆمەڵی ئەم
خەڵکە کۆنتڕۆڵ و ڕێنوێنی دەکات.
سیمبولەکان لە نێو نەتەوەکاندا ڕۆڵی
گرینگ و چارەنووسساز و ناخۆدئاگایان
لە ئــافــرانــدن ،کۆنتڕۆڵ و ڕێنوێنیی
ک ـ ــردەوەی ئــەنــدامــانــی کۆمەڵگایان
لــەســەرشــانــە ،کــردەوەگــەلــێــک کــە لە
ڕەوتــی زەمــەنــدا بــارکــۆدی ژێنێتیکی
بەخۆیان دەگــرن و دەبنە تایبەتمەندیی

هەڵسوکەوتی کۆمەڵگا .بەڕوو بەهۆی
زاتی خۆڕاگری و سەرسەخت بوونی لە
هەمبەر قاقڕ و مێمڵ و بەربەرەکانێی
بێکۆتایی لە گەڵ ڕژدیــی ژینگە،
سـ ــەدان س ــاڵ ه ــۆی ســەرســووڕمــان و
ئەوینی کوردان بووە و هەیە .نێشتەجێ
بــوونــی هــــەزاران ســاڵــەی ئــەم دووان ــە
لەپێناوی یــەکــتــردا ،بـــەڕووی وەکــوو
ســەمــبــولــی ب ــەرخ ــودان و خــۆڕاگــریــی
بێکۆتایی لە مێشکی مرۆڤی کورددا
وێــنــا کـ ــردووە .تێزێکی دەروونــنــاســی
کــە دەش ــێ بــەکــردەوە لــە ئــەدەبــیــات و
هــونــەری خولقێندراو لــە کوردستاندا
بــبــیــنــرێــت .گــەلــی کـ ــورد ســااڵنــێــک
چاکترین کەرەستە جەنگییەکانیان
لـ ــە چ ــێ ــوی بـــــــەڕوو س ـ ــاز دەکــــــرد،
کەرەستەگەلێک کــە بــە مەبەستی
بەرخۆدان و بەرەنگاری و خەبات لەگەڵ
داگیرکەرانی واڵتەکەیان بەکاردەهاتن،
نــە بــۆ دەســتــدرێــژی و داگــیــرکــردنــی
واڵت و خــاکــی خــەڵــکــانــی دیــکــە.
هەروەها سەدان ساڵ ژیان لە کوێستانە
بێبەزەیی و چڕ و هەڵەمووتەکانی
زاگرۆس و لەبەردەست نەبوونی گەنم،
کوردانی لەگەڵ بەکارهێنانی بەڕوو
بــۆ دروســتــکــردنــی ئ ــارد ئاشنا کــرد،
دۆزراوەی ــەک کە کەڵکوەرگرتن لێی
هەتا ئەمڕۆ درێژەی هەیە و ژیانی ئەم
خەڵکەی لە نالەبارترین دۆخی ئاو و

هــەوادا ئاسان کــردووە و دۆزراوەی ــەک
کە بەشێوەی ڕاستەوخۆ ڕۆڵــی ژیان
بەخشیشی بــە تایبەتمەندییەکانی
بــەڕوو زیــاد کــرد .ســەرەڕای هەمووی
ئــەمــانــە ،بــــەڕوو هــەمــووکــاتــێــک لە
خــەبــاتــی کــــوردانــــدا ل ــە پــاراســتــنــی
نیشتمانەکەیاندا ڕۆڵێکی هەرەبەرچاو
و گرینگی هەبووە ،خەباتگێڕانی کورد
بە کەڵکوەرگرتن لە ژینگەی داپۆشراو
بە بــەڕوو ،بۆ خۆ حەشاردان و هێرشی
لەناکاو بۆسەر دوژمــن توانیویانە لە
زۆربەی کاتەکاندا ببنە هۆی تۆقاندن
و بەزین و دۆڕاندنی دوژمن ،توانایەک
کە ڕۆڵی گیانپارێز و پاڵپشتی بە بەڕوو
داوە.چەمکگەلێک وەکوو بەرخۆدان،
خــەبــات و خــۆڕاگــری ،ژیــان بەخشی،
پاڵپشتی و گیانپارێز بوونی بــەڕوو لە
ماوەی هەزاران ساڵدا ،ئاوێتە و ئاوقای
بــووە و وەکــوو کۆمەڵێک نــاوەڕۆک
و پێناسەی تێکەاڵو و سەمبولیک
لە ناخودئاگای کۆمەڵگای کوردیدا
بەجۆرێک جێگای گرتووە ،کە بە دیتن
یــان بیستنی نێوی بــەڕوو کومەڵێک
تایبەتمەندیی دیاریکراو لە مێشک و
بیری مرۆڤی ک ــورددا ســەرهــەڵــدەدەن.
تایبەتمەندیگەلێک کــە کــوردەکــان
کەسایەتییە شۆڕشگێر و قارەمانەکانیان
بەو تایبەتمەندییانەوە پێناسە دەکــەن.
لــە ڕاســتــیــدا بــەم شــێــوەیــە بــیــرکــردنــەوە

و وێــنــاکــردنــەکــە بــەرگــی کــردەوەیــی
وەخۆدەگرێت و خۆی لە دنیای واقیعدا
دەردەخــات و دێتە گۆڕەپانی سیاسی-
کــۆمــەاڵیــەتــیــیــەوە .گــەلــی ک ــورد کە
بەردەوام خۆیان لە پەنا بەڕوودا پێناسە
کردووە ،لە وەسفکردنی پێشمەرگەدا لە
کۆمەڵێ ئاوەڵناو وەکوو تایبەتمەندی،
وەکوو خەباتگێڕ ،خۆڕاگر ،پشوودرێژ،
ژیــــان ب ــەخ ــش ،پــەنــاگــە و ...ه ــت ــد،
کــەڵــک وەردەگـــــرن ،لــێــرەدایــە کــە بە
لەبەرچاوگرتنی دەروونــنــاســی بۆمان
دەردەکــەوێــت کە بەشێوەی ناخودئاگا
کورد و سروشت یەکێکن.

بەاڵم بۆچی ئاگر
هــەمــوو پــەرچــەکــردارەکــانــی مــرۆڤ
هــەڵــگــری پــەیــام و مــانــایــەکــە ،ئێستا
ئەگەر بمانەوێ سەبارەت بە کردەوەکانی
حکوومەتە تۆتالیتر و داگیرکەرەکان
لــەهــەمــبــەر واڵتــــە داگ ــی ــرک ــراوەک ــان
و خــەڵــکــانــی ژێ ــردەس ــت و چــەوســاوە
لێکۆڵینەوە بکەین ،ناچار بە جۆرێک
دێرینەناسیی کردار ،واتا و دەسەاڵتین.
بــە لــەبــەرچــاو گرتنی ئــەو بابەتە کە
ئــامــاژەی پێدرا و ئاگایی مێژوویی-
کۆمەاڵیەتیی ئیرانییەکان لە نەتەوەی
کورد ،ئاگر تێبەردانی دارستانەکانی
زاگـــــــــرۆس و دەس ــت ــپ ــێ ــک ــردن ــەوەی
سیستماتیک و بەرنامەبۆداڕێژراو بۆ

لەناوبردنی ڕۆژ لە دوای ڕۆژی
دارس ــت ــان ــە بـ ــەڕووەکـ ــان ل ــە الی ــەن
حــکــوومــەتــی فاشیستی-ئایینی
ئــێــرانــەوە بــە ئامانجی کەمڕەنگ
ک ــردن ــەوە و دواجـــــار لــەنــاوبــردنــی
هــەســتــی بـــەرخـــۆدان و خــەبــات و
جێگیرکردنی چــڕتــری دەســەاڵتــی
حکوومەتی نــاوەنــدگــرای ئێرانه.
هەروا کە پێشتر باس کرا ،بەڕوو لە
ناخودئاگای کۆمەڵگای کوردیدا
سەمبولی بــەرخــودان ،خــۆڕاگــری؛
س ــەرس ــەخ ــت ــی ،ژیـــــان بــەخــشــی؛
پاڵپشتی و گیانپارێز بوونیە و لە
ڕاستیدا دەســەاڵتــدارانــی ئێرانی بە
ئاگرتێبەردانی بەڕوو و فەوتاندنی
ئەم دارستانانە ،لە هەوڵی نەهێشتنی
شێوەی ڕاستەقینەی ئەم بیرکردنەوە
ئاخودئاگایە تا بەم شێوەیە بتوانن
بــە شــێــوازێــکــی سیستماتیک و
حیساب لــەســەرکــراو بیرکردنەوە و
وێناکردنێکی ژێردەستبوون ،نەبوونی
توانایی ڕزگاربوون و دەستەوەستانی
جێگیری بۆچوونە کۆنەکە بکەن.
لەڕاستیدا لەم چەند ساڵەی دواییدا
زاگ ــرۆس بەمەبەستی لەناوبردنی
هــەســتــی خـ ــۆڕاگـ ــری و قــبــووڵ
نەکردنی ژێردەست بوونی نەتەوەی
کــورد ،کــراوەتــە ئامانجی ئاگری
نەیار و ڕۆژانە گڕی تێبەردەدرێت.
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کۆمارى ئیسالمى چۆن هەرێمى کوردستانێکى لە باشوور دەوێ؟
ئەلبورز ڕوئین تەن
کورد بە گشتى و باشوورى کوردستان
بە تایبەتى بەردەوام شوێنى سەرنجى
سیاسەتەکانى کۆمارى ئیسالمیە.
چــوونــکــە ک ــۆم ــارى ئــیــســامــى لە
ســەر بنەماى تێزى فیکریی خۆى
واتـــە بــەرگــری کـــردن لــە دەرەوەى
ســنــوورەکــانــى ،دەس ــت ت ــێ ــوەردان لە
بارودۆخى نێوخۆى هەموو واڵتێک
بۆ خــۆى بە ڕەوا دەزانــێــت و کارى
بــۆ دەکــــات ،بـ ــەوەش نــەوەســتــاوە و
تەنانەت سوپایەکى تایبەتى تەیاری
بۆ تەرخان کــردووە .بــەاڵم پرسیارى
ئــەوەى کە کۆمارى ئیسالمى چۆن
کوردێک بە گشتى و بە تایبەتى
چۆن هەرێمى کوردستانێکى دەوێ
زۆر گرینگە.
بــە وەاڵم دانـــــەوەى ئ ــەو پــرســیــارە
دەتــوانــیــن کـــردەوە و لێکەوتەکانى
ئـــەو ســیــاســەتــە ش ــی بــکــەیــنــەوە و
ئەوکاتە خەڵکى کوردستان و الیەنە
سیاسییەکان باشتر دەتوانن لە سەر
چۆنیەتى پــەیــوەنــدى و وەرگــرتــنــى
هــاوکــاریــى جــۆراوجــۆر لــە ڕێژیمى
ئیران دوو جار بیربکەنەوە .سەرەتا
ئــەوەیــکــە لــە ســیــاســەتــى کــۆمــارى
ئیسالمیدا هەبوونى ناوچەیەکى ئارام
لــە ڕۆژهــەاڵتــى نــێــوەڕاســت جێگەى
نابێتەوە ،چوونکە هەر ئارامییەک
لە نــاوچــەدا سەرنجى زلهیزەکان و
واڵتــانــى ناوچە و تەنانەت خەڵکى
خودى ئێران بۆ الى سیاسەتە چەوت
و دژە مرۆییەکانیان ڕادەکشێت و
ئــەوکــات بــە دواى چــارەســەرى ئەو
سیاسەتە چەوتانەدا دەگەڕێن کە بە
نەمانى کۆمارى ئیسالمى کۆتاىی
دێت .هەر بۆیەش تاقمى دەسەاڵتدار
لە ئێران ئەو چەندەش زۆر بە باشی
دەزانێ و کار بۆ نەبوونى ئارامى لە
ناوچەدا بە گشتى دەکات.
ئەو نائارامییە لە قۆناغى یەکەم
لە ڕۆژهەاڵتى نێوەڕاستدا و دواتر لە
بازنەیەکدا گەورەتر و گەورەتر دەبێتەوە
تا هەموو دونیا دەگرێتەوە ،بۆیە دەڵێم
هەموو دونیا چوونکە لە ئامریکاى
بــاشــوور ی ــان ئــەفــریــقــاش دەتــوانــیــن
دەستێوەردان و کارى سیخوڕی لەژیر
نـــاوی ه ــەن ــاردە کــردنــی شــۆڕشــی
ئیسالمىدا ببینین .لەو نێوەدا کورد
بۆ ئێران لە هەموو الیەکى دیکە
گرنگیەکى چەندقات زیادترى هەیە،

یەکەم هەر چاالکییەکى ئەرێنىی
کـــــوردى هــەبــێــت ،ب ــە شــێــوەیــەکــى
ناڕاستەوخۆش بێت کاریگەرى لە
س ــەر نــزیــکــەى  ١٥میلیۆن کــورد
کــە لــە نــێــو ســنــوورەکــانــى ئێستاى
ئێراندا دادەنێت .هەر کاریگەرییەک
دەتوانێت شۆڕشێک دروست بکات
کە چارەنووسی کۆمارى ئیسالمى
بە ت ــەواوى بکەوێتە مەترسییەوە.
هــەر بۆیەش لە قوناغى یەکەمدا
کار دەکات بۆ ئەوەى کورد ئەوەندە
بەهێز نەبێت کە بتوانێ کاریگەرى
دروست بکات.
ئەگەر سەرەتاییترین بنەماى بەهێز
بــوون یەکگرتنى کــورد بێت ،ئــەوا
بە دروســت کردنى گرفت و شەڕ و
ناکۆکى لە نێوان الیەنە کوردییەکاندا
ئەو یەکگرتنە نامومکین دەکات.
ئــەگــەر ســەیــرى مــێــژووش بکەین
ئــەو خــاڵــە بــە ب ــەردەوام ــى دەبینین،
هــەر هاوکارییەکى ڕێژیمى ئێران
بۆ هــەر الیەنێکى کــوردى بووبێت،
ئــەوا بە مەرجى دژایەتى الیەنێکى
دیکەى کــورد بــووە .ئەگەر ئــەوڕۆ

هەر ناکۆکییەک لە نێوان کورددا
هەبێت ،بێگومان شوێن دەستى ئێرانی
پێوە دیــارە و تەنانەت ئەو دەستەش
لە هەندێ بابەتدا بە ڕوونــى و بە
ئاشکرا دی ــارە .لە هــەمــووى سەرنج
ڕاکێشتر یا بڵێم مەترسیدارتر ئەوەیە
کە کاتێک بۆ چارەسەرى

هەمیشــە ئێــران هەرێمى کوردســتانێکى الوازى دەوێ ،ئەوەندە
الواز کــە ناکۆکــى و شــەڕی تێدا دروســت بێت ،ئەوســا بــە هەموو
دونیا و کوردەکانى ئێرانیش بڵێت ،ســەیرکەن ئەگەر ئێوەش ئازاد
بن ئەوەتان بە سەر دێت و بۆ ئەو چەندەش کار و تێکۆشان
دەکات
ئەو ناکۆکیانە داوا لە ئێران دەکرێت
ڕۆڵـــی نــێــوبــژیــوان ببینێت و پێش
قــەدەم بێت ،کە ئەنجامەکەى ئەو
بــارە ن ــەخ ــوازراوەى ئێستاى هەرێمى
کوردستانى لێدەکەوێتەوە.

گەورەترین نەخۆشخانەی حەلەب بۆردومان کرا

لـ ــە درێــــــــژەی بـــۆردومـــانـــە
هـــەوایـــیـــەکـــانـــی ڕووســـیـــە
و ســــووریــــەدا ،گــەورەتــریــن
نـ ــەخـ ــۆشـ ــخـ ــانـ ــەی شـــــاری
حەلەب بە بۆمبی بەرمیلی
خ ــاپ ــوور کــرا.هــەواڵــدەریــیــە
جیهانییەکان باڵویان کردەوە
کــە؛ سەرلەبەیانیی ڕۆژی
شــەمــمــە ڕێ ــک ــەوت ــی ١٠ی
ڕەزبـــــــەر ،جــارێــکــی دیــکــە
فـــڕۆکـــە ش ــەڕک ــەرەک ــان ــی
ڕووسیە و سووریە پەالماری
ش ــاری حەلەبیان دا کــە لە
ژێــر کــۆنــتــڕۆڵــی هێزەکانی

ئۆپۆزسیۆنی ڕێژیمی ئەسەددایە.
پــــــزیــــــشــــــک و گـــــــرووپـــــــە
یــارمــەتــیــدەرەکــانــی ن ــاس ــراو بە
کـ ــاو ســپــیــیــەکــان ل ــەم ــب ــارەوە
ڕایـــــانـــــگـــــەیـــــانـــــدووە؛ تــەنــیــا
نــەخــۆشــخــانــەی ئــەم نــاوچــە کە
بـــە یــەکــێــک لـــە گ ــەورەت ــری ــن
نــەخــۆشــخــانــەکــانــی حــەلــەبــیــش
دەناسرێ ،بەهۆی بۆردومانەکانی
ڕووســیــە و ســووریــە بــەتــەواوەتــی
ل ــەن ــێ ــوچ ــووە.ب ــەپ ــێ ــی دوایـــیـــن
هــەواڵــەکــان لــەپــاش شکاندنی
ئاگربەسی یەک حەوتوویی کە
ڕۆژی ١٩ی سێپتامبر کۆتایی

کە واتــە سیاسەتى ئێران لە الواز
بــوونــى کـــــورددا ئـــەوەنـــدە ڕوون و
ئاشکرایە کــە هــەبــوونــى پەیوەندى
بـێســنــوورى الیەنێک ئــەو پرسیارە
دروس ــت دەک ــات کــە ئایا ئــەو شی
کردنەوەیە چۆن لە الیەن ئەو الیەنە
نەکراوە یا بەرژەوەندیى تاکەکەسی

کە دەکــرێــت الواز کردنى هەرێمى
کــوردســتــانــەوەیــە ،ئ ــەو چــەنــدەشــی
بە چەندین شێوە جێبەجێ کــردووە
و تــا ڕادەیــەکــیــش لــەو سیاسەتەی
س ــەرک ــەوت ــوو ب ـ ــووە .دەت ــوان ــی ــن بە
چەند شێوە الواز کــردنــى هەرێمى
کوردستان ببینین .سەرەتاى دروست

پــێــهــات ،النــیــکــەم  ٥٠٠کــەس
بەهۆی پەالمارەکانی ڕووسیە
و سووریەوە کــوژراون و زیاتر لە
 ١٦٠٠کەسیش بریندار بوون.
دەس ــت ــەی چ ــاوەدێ ــری ــی مــافــی
مرۆڤیسووریەش لە ڕاپۆرتێکدا
ئاشکرای کــردووە کە؛ بەهۆی
هێرشە هەواییەکانی ڕووسیە بۆ
ســەر ئۆپۆزسیۆنی ســووریــە ،لە
یەک ساڵی ڕاب ــردوودا النیکەم
 ٩٣٠٠کەس کوژراون و هەزاران
کەسیش بریندار و ئــاوارە بوون،
کە لەنێو ئەم کەسانەدا ٣٨٠٠
کەسیان خەڵکی مەدەنی بوون
کــە  ٩٠٠کــەســیــان لــە توێژی
مندااڵنن.
دوابـــــەدوای بــاوبــوونــەوەی ئەم
هەواڵە ،فەڕانسە و ئاڵمان وێڕای
ڕەخنەگرتن لەم هێرشانە خوازیاری
ڕاگرتنی ئــەم پەالمارانە بــوون؛
هـــەروەهـــا ســکــرتــێــری گشتیی
نەتەوە یەکگرتووەکان ئەم زنجیرە
هێرشانەی بە "جینایەتی شەڕ"
ناوزەد کرد.

و حیزبی ئەوەندە دەهێنێ کە سنوور
بــۆ پــەیــوەنــدیــیــەکــانــى دانــەنــێــت .لە
هەمانکاتدا کۆمارى ئیسالمى بە
سیاسەتی الواز کردنى هێزی کورد،
بە دواى سڕینەوە یان تا ئەو شوێنەى

بوونى قەیرانى ئێستاى کوردستان،
دروس ــت کــردن و هــاوکــاریــی زۆرى
ڕاگەیاندنێکە کــە گوتنى هەموو
شتێک بــۆ خــۆى بــە ڕەوا دەزان ــێ
و بــە هــەمــوو شــێــوەیــەک بــە دواى

ناشیرین کــردنــى ئــەو ئەزموونەیە.
دواتــر بە فەرمان پێدان بە مالیکى
بۆ بڕینى مووچەى هەرێم و دروست
کردنى ناکۆکى لە نێوان بەغدا و
هەولێردا و هەوڵى دروســت کردنى
ک ــۆس ــپ و تـ ــەگـ ــەرە لـــە بـــــەردەم
پێشکەوتنەکانى هەرێمى کوردستان،
هەنگاوێکى دیکەى ئەو سیاسەتانە
بوو.بۆ سەلماندنى ئەو چەندە ،تەنیا
وەاڵم ـ ــى یـــەک پــرســیــار دەت ــوان ــێ
یــارمــەتــێــدەر بــێــت ،ئــایــا ئــەو چەندە
چۆن بە بێ ئێران کراوە کاتێک کە
مالیکى و بەغدا تا ئــەو ئاستە لە
ژیر کاریگەریى ئێراندان؟ بەوەندەش
ن ــەوەس ــت ــا و گــوڕیــنــى ئــاراســتــەى
داعــش بــەرەو هەرێمى کوردستان و
تێوەگالنی لەو شەڕە دژوارە .دروست
کــردنــى هــێــزەکــانــى دیجلە و دواتــر
چەند گرووپی چەکدارى لە سنوورى
هەرێمى کوردستان وەکــوو حەشدى
شەعبی ،کە بودجەى نزیکەى ١٥٠
هەزار چەکدار لە الیەن حکوومەتى
مــەرکــەزیــەوە بە تەنیا بۆ ئــەو هێزە
دابین کراوە.
هەمووى ئەوانە و چەندى دیکەش بە
ڕوونى تەنیا لە پێناو یەک ئامانجدا
ک ــراوە ،ئەویش نەهێشتنى هەرێمى
بــاشــوورى کوردستانە ،کە هەنگاو
هــەنــگــاو بــــەرەو جــێــبــەجــێ کــردنــى
دەڕوات .تــەنــانــەت لــەو ڕێــگــایــەدا
سەرکەوتنى بــەدەســت هــێــنــاوە ،ئەو
ســەرکــەوتــنــانــەش لــە ژێ ــر سێبەرى
هــەنــدێــک کـــــورددا بــــووە ،ئــەگــەر
هــاوکــاریــی ک ــورد بــۆ پیالنگێڕیى
ئێران نەبوایە ،جێبەجێ کردنى زۆر
دژوار دەبوو ،چوونکە کورد دەتوانێ
هێزێکى وەک داعــش بشکێنێت و
خاکە دابڕاوەکانى بۆ خۆى بگێڕێتەوە
و س ــن ــوورى خ ــۆى دیــــاری بــکــات.
ب ــەاڵم نــاتــوانــن بــەرگــەى ناکۆکیی
نێوان خۆیان بگرن .بۆیە هەمیشە
ئێران هەرێمى کوردستانێکى الوازى
دەوێ ،ئەوەندە الواز کە ناکۆکى و
شەڕی تێدا دروســت بێت ،ئەوسا بە
هەموو دونیا و کوردەکانى ئێرانیش
بڵێت ،سەیرکەن ئەگەر ئێوەش ئازاد
بن ئــەوەتــان بە ســەر دێــت و بۆ ئەو
چەندەش کار و تێکۆشان دەکــات.
هەر بۆیەش تەیارە کوردییەکان یا
هــەر الیەنێکى دیکە کە دەیهەوێ
پشت بە ڕێژیمى ئێران و هاوکارى و
پشتیوانییەکەى ببەستێ ،دەبێ چەند
جار بیر بکاتەوە.

ڕێوڕەسمی زەماوەندێک لەحەسەکە تەقێندرایەوە
ڕۆژی سێشەممە ١٣ی ڕەزبەر،
لە تاالرێکی ڕێوڕەسمی بووک
گــواســتــنــەوە ل ــەس ــەر ڕێــگــای
نێوان قامیشلۆ و حەسەکە دا،
خۆکوژێک خۆی تەقاندەوە و بە
دەیان هاواڵتیی شەهید و بریندار
کرد.
بەپێی ئەو زانیارییانەی کە باڵو
بوونەتەوە ،کەسی خۆکوژ سەر
بە ڕێکخراوی تێرۆریستی داعش
بووە و بە هۆی تەقینەوەکەوە تا
ئێستا  ٣٢هاوواڵتیی کورد کە
زۆربەیان ژن و منداڵن گیانیان
لەدەست داوە و نیزیک بە ٨٠
کەسیش بریندار بوون.
زانیارییەکان بــاس لــەوە دەکــەن
کـــە؛ بــە هـــۆی تــەقــانــدنــەوەی
ڕێ ــوڕەس ــم ــەک ــەوە ئــەنــدامــێــکــی
کــۆمــیــتــەی نــاوەنــدیــی پــارتــی
یەکیەتی دێموکراتیش گیانی
لەدەست داوە و شەهید بووە.
هــەواڵــەکــان ب ــاس لـــەوە دەک ــەن
کە؛  ٤کەس لە بریندارەکانی
تەقینەوەکە بــە هــۆی گرانیی

ب ــری ــن ــەک ــان ــی ــان ــەوە ڕەوانـــــــەی
نەخۆشخانەکانی شاری دهۆک
لە هەرێمی کوردستان کراون.
شــایــانــی بــاســە کــە لــە مانگی
ئــاگــۆســتــی ڕابـــــردووشـــــدا ،لە
ناوچەی شاهینبەی لە باکووری
کـــوردســـتـــان ،ڕێــوڕەســمــێــکــی
زەمـــــاوەنـــــد کـــرایـــە ئــامــانــجــی

هێرشێکی خــۆکــوژی و بە
ه ــۆی تــەقــیــنــەوەکــەوە ٣٠
هاوواڵتیی کــورد گیانیان
لەدەست دا و زیاتر لە 100
کــەســی دیــکــەش بــریــنــدار
بوون.
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ڕۆستەم
وتۆوێژ:سەلیم زەنجیری
لــە چــەنــد ڕۆژی ڕابـــــردوودا هەواڵێک
لــە هــەنــدێ مــیــدیــای کــــوردی و تــۆرە
کۆمەاڵیەتییەکاندا باڵو کــراوەتــەوە کە
گۆیا حیزبی دێموکرات هێزەکانی خۆی
لە ناوچە سنوورییەکانی نێوان باشوور و
ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکشێنێتەوە .ئەم
هەواڵە دەنگدانەوەی خێرا و ڕێئاکسیۆنی
جــۆراوجــۆری ب ــەدوادا هــات .بۆ زانیاری
زیاتر لە سەر ئەم مــژارە ،وتۆوێژێکی
تــایــبــەتــیــمــان لــە گـــەل کـــاک ڕۆســتــەم
جەهانگیری ،ئەندامی دەفتەری سیاسی
و بــەرپــرســی شـــوورای نیزامیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران پێک هێناوە
کە سەرنجتانی بۆ ڕادەکێشین:
پ :سەرەتا ئەم هەواڵە چەندە ڕاستە
یان لە ڕاستییەوە نزیکە؟

ئــێــمــەش ه ــەر وەکــــوو هــەمــوو
خەڵکی دیــکــە ،ئــەو هــەواڵــەمــان
لــە ڕاگــەیــانــدنــەکــانــەوە بیست کە
گــۆیــا حیزبی دێــمــوکــرات هێزی
خۆی لە سەر سنوور دەکشێنێتەوە.
ئــەوە بــۆ ئێمەش چــاوەڕوانــنــەکــراو
بــــوو ،چــوونــکــە ب ــە شــێــوەیــەکــی
فەرمی لە الیــەن ڕێبەری حێزبی
دێــمــوکــرات و تــەنــانــەت ئەحزابی
دیکەی ڕۆژهەاڵتیش شتێک لەم
پێوەندییەدا نەگوتراوە یان بڕیاری
لەم چەشنە نەدراوە .من وەکوو خۆم
بە چاوی گومانەوە سەیری ئەمە
دەکەم ،چوونکە یەکەم میدیا کە
ئەو هەواڵەی باڵو کــردەوە ،ئامادە
نیە س ــەرچ ــاوەی هــەواڵــەکــە باس
بــکــات ،بــۆیــە گــومــانــەکــان زیاتر
دەبن.
بەاڵم ئەوەیکە پێوەندی بە خەباتی
ئێمەوە هەیە ،خەبات بۆ ئازادی و
گەیشتن بە مافەکانی نەتەوەیەکە،
کە لێی بێبەش کراون و دەریایەک
خوێنی بۆ دراوە ،بۆ سەربەستی
گەلێکە کــە ڕۆژانـــە ڕۆڵەکانی
لە سەر سنوورەکان و لەمالولەوال
دەکوژرێن ،دەگیرێن و بە توندترین
شێوە لە الیەن ڕێژیمەوە سەرکوت
دەکــرێــن .خەباتی ئێمە لــە دژی
ئەو ڕێژیمەیە و لە ڕاستیدا ئێمە
لەگەڵ ڕێژیمێک بەرەوڕووین کە
بێجگە لە زمانی خۆی کە شەڕە،
لە هیچ زمانێک تێ ناگات .ئێمە
ماوەی  ٢٠سال بوو کە خەبات و
بەرخودانی چەکداریمان ڕاگرتبوو،
و ڕێژیمیش بــەردەوام پروپاگەندەی
دەکــــرد کــە حــیــزبــی دێــمــوکــرات
نەماوە ،هەڵوەشاوەتەوە ،پاسیڤ بووە
و ...هتد ،بەاڵم چی ڕوویداوە هەر
ئەو حیزبە کە ڕێژیم و نەیارانمان
بەو شێوەیە باسیان لێوە دەکرد ،بەم
حەرەکەتەی ئەم دواییانە کە ئیعالم
و عــەمــەلــیــی کــــردووە و هــەوڵــی
گرێدانی خەباتی شار و شاخ دەدات،
کە جارێ لە سەرەتاکانیشیدایە،
ئێش و لەرز گەیشتووە بە پایەکانی
نــیــزام و ڕێــبــەرانــی ئاست بــەرزی
ڕێــژیــم .پێشتر بــە هــۆی کەمیی
میدیا یان سانسۆری توند ،هەواڵی
چاالکی و ئۆپەراسیۆنی پێشمەرگە
دەنگدانەوەی ئەوتۆی نەبوو ،بەاڵم
ئێستا ڕەوشەکە گــۆڕاوە و ڕێژیم
دەترسێت کە حیزبێک کە ڕێبەریی
ئــەو شــۆڕشــە دەکـ ــات ،حیزبێکی
جەماوەری و خۆشەویستی خەڵکی
کوردستانە و تەنیا بۆ شەڕ کردن
ناچێتە نێوخۆ ،بەڵکوو داخــوازی
و خواستێک دەهێنێتە ئ ــارا کە
لەنێو هەناوی کۆمەاڵنی خەلکی
کوردستان دێتە دەرەوە و بەربەرەکانێ
وحەماسەی پێشمەرگەکانی ئێمە
لە دڵــی ڕۆژهــەاڵتــدا لە بەرانبەر
هێزی زۆر و پڕچەکی ڕێژیم ،لە
دونــیــادا دەنگی داوەت ــەوە و ڕێژیم
نەیتوانی بگات بە ئامانجەکانی.
بۆیە ئــەو جــۆرە هــەوااڵنــە وێــڕای
ئ ــەوەی کــە بــە تـــەواوی ناڕاستن

جەهانگیری :بە مەسئوولیەتەوە دەڵێم ناکشێینەوە و ناچینە
ژێر باری هیچ فشارێکیش
و ڕەتــــی دەکــــەمــــەوە ،دووپ ــات ــی
دەکەینەوە کە کاتێک بڕیارمان دا
کە قۆناغێکی نوێ لە خەبات و
تێکۆشانمان لە ڕۆژهــەاڵت دەست
پێبکەین ،هەموو الیەنەکانی ئەو
خەباتەمان لێک داوەتەوە و دەستمان
بــۆ هــەمــوو دۆس ــت و ڕۆڵــەکــانــی
نــەتــەوەی کــوردیــش درێــژ کــردووە
کە هاوکار و یارمەتیدەرمان بن
لەم خەباتە دا و چاوەڕوانیمان لە
براکانمان لە باشوور هەبووە و هەیە
کــە النیکەم ئــەگــەر هاوکاریمان
ناکەن ،با ئاستەنگیشمان بۆ دروست
نــەکــەن ،چــوونــکــە ئــەو خەباتەی
ئــەمــڕۆ لــە ڕۆژهــــەاڵت دوژمــنــی
وەلەرزە خستووە ،دەبێتە پاڵپشتێکی
ب ــاش بــۆ هــەرێــمــی کــوردســتــان و
حیزبەکانی ،کە چی دیکە ئیزن بە
ڕێژیم نەدەن کە گوشار بخاتە سەر
هەرێم یان ناوچەکە بکاتە مەیدانی
ڕمبازێنی خۆی.

ف ــەرم ــووت ــان ک ــە گــومــانــتــان لە
باڵوکردنەوەی ئەو شێوە هەوااڵنە هەیە،
ئایا پێتان وایە کە ئەوە سیناریۆیەکە بۆ
تاقیکردنەوەی ئیرادەی ئێوە لە مەڕ ئەو
خەباتە یان شتێکی ترە؟

ڕاست وایــە ،مومکینە گوشار

پێوەندییەدا.

پ :ئایا هیچ دانیشتنێکتان لە گەل
حــکــوومــەتــی هــەرێــمــی کـــوردســـتـــان و
الیەنەکانی باشوور لە سەر ئەو مژارە
بووە ،یان داوایەکی لەم چەشنە لە ئێوە
کراوە؟

و :بەڵێ دانیشتن و گفتوگۆمان
لــەم پــێــوەنــدیــیــەدا لــە گــەل الیەنە
ســـەرەکـــیـــیـــەکـــانـــی بــــاشــــووری
کوردستان هەبووە و بەردەوامیش
دەبـ ــیـ ــن ،هــــەروەهــــا داوای لــەم
چەشنەش لــە ئێمە کـــراوە ،بــەاڵم
وەاڵمی ڕێبەریی حیزب ئەوە بووە
کە؛ بە هیچ شێوەیەک ئێمە ئامادە
نین دەست لەو خەباتە هەڵگرین.
پ :کــەواتــە بــاســی کــشــانــەوەی هێزی

پــێــشــمــەرگــەی حــیــزبــی دێــمــوکــرات لە
ســـنـــوورەکـــان ،شــایــعــە و بــاســێــکــی بێ
بنەمایە؟
و :کشانەوەمان ئەسل و ئەساسی نیە

و لە هیچ کۆڕ و کۆبوونەوەیەکدا
شتی ئــاوامــان بــاس ن ــەک ــردووە و
ناچینە ژێر باری هیچ فشارێکیش،
و من بە مەسئوولیەتەوە ئەمە ڕەت
دەکــەمــەوە ،تەنانەت هیچکام لە
الیــەنــەکــانــی تــری ڕۆژهــەاڵتــیــش
بریارێکی وەهایان نەداوە.

کێیە ی ــان نــایــانــەوێــت ئــاشــکــرای
بکەن ،بــەاڵم بەرپرسایەتییەکەی
لــە ئەستۆی ئــەوانــدایــە .بۆیە بە
پێویستمان نــەزانــی کــە وەاڵمــی
فەرمی بدەینەوە و بە لــێــدوان بۆ
مــیــدیــاکــان ئــەو هــەواڵــەمــان ڕەت
کردەوە ،بەاڵم بۆ جارێکی دیکەش
گەلی کورد دڵنیا دەکەینەوە کە
خەباتمان بەردەوام دەبێت.
پ :هــەنــدێ کــەس و الی ــەن مــانــەوەی

هێزەکانی پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات
لــە ســەر ســنــوورەکــان وەک ــوو هــەڕەشــە و
مەترسی بــۆ ســەر ئاسایشی هەرێمی
کــوردســتــانــی بــاشــوور دەزانـــــن ،ئــەگــەر
هــەنــدێ دوورتـــر بــڕوانــیــن ،پێت وایــە
کە بوونی ئــەو هێزانە دەبێتە عامیلی
هــەڕەشــە یــان فاکتەری سەقامگیری و
ئاسایشی باشووری کوردستان؟

و :ئــەگــەر بــزووتــنــەوەی کــورد لە
کــوردســتــانــی ڕۆژهـــــەاڵت بەهێز
و ســەقــامــگــیــر ب ــێ ــت ،دەتـــوانـــێ
ببێتە هــانــدەر بــۆ ئۆپۆزیسیۆنی
سەرانسەری و نەتەوەکانی دیکە و
هەروەها دەتوانێ پێش بە هێژمونیی
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران بگرێت
و سەرقاڵی مەسائیلی نێوخۆی
ئێرانی بکات و ئیزنی ڕمبازێن لە

ڕۆستەم جەهانگیری :ئەو خەباتەی ئەمڕۆ لە ڕۆژهەاڵتدا
دوژمنــی وەلــەرزە خســتووە ،دەبێتــە پاڵپشــتێکی بــاش بۆ
هەرێمــی کوردســتان و حیزبەکانــی ،کــە چی دیکە ئیزن
بە ڕێژم نەدەن گوشــار بخاتە ســەر هەرێم ،یان ناوچەکە
بکاتە مەیدانی ڕمبازێنی خۆی.
هەبێت و ڕەنــگــە لــە دواڕۆژیــشــدا
ئــەو گــوشــارانــە زیــاتــر بــن ،بــەاڵم
ڕامانگەیاندووە کە ئەو فشارانە لە
الیەن هەر الیەکەوە بێت بۆ ڕاگرتنی
ئــەو خــەبــات و بــەرخــودانــەمــان لە
نێوخۆی ڕۆژه ــەاڵت ــدا ،لــە الیــەن
ئــێــمــەوە بــە تــــەواوی مـــــەردوودە و
قبووڵی ناکەین .ڕۆژی یەکەمیش
کە ڕێبەریی حیزب بڕیاری لەسەر
داوە ،لە سەر ئەساسی لێکدانەوە
و خــوێــنــدنــەوەی واقیعی سیاسی
ناوچەکە و ئێران بــووە و چەندین
ساڵە کە هەوڵمان بۆ ئەمە داوە
و کۆسپ و ئاستەنگەکانی سەر
ڕێــی ئــەو خەباتەش کە تەنیا لە
الیــەن بــاشــوورەوە نــەبــووە ،لێکمان
داونەتەوە و هەروەها باج و هەزینەی
ئەو خەباتەشمان لەبەرچاو گرتووە،
بــۆیــە لــە پێناو سەرخستنی ئەو
خــەبــاتــەدا ئــامــادەی هــەر چەشنە
قــوربــانـیدانــێــک بــوویــن و دەبین.
بەاڵم گوشاری ئەم جارە ،بە بوونی
وشــیــاریــی گــەلــی کـــورد و ڕای
گشتی و ڕاگــەیــەنــەکــان ،وەکــوو
جاری جاران کاریگەریی نابێت.
پ :گوشاری پێشتر چۆن بووە کە ئاوا

باسی دەکەیت؟

پیشتر هەموو شتێک لە پشت
دەرگــــا داخـــراوەکـــانـــدا و لــە نێو
ڕێــبــەرانــدا بــڕیــاری لــە ســەر دەدرا
و میدیایەکی ئەوتۆ لە گۆڕێدا
نەبوو ،یان الواز بوون .بەاڵم ئێستا
ڕاگەیەنە گشتییەکانی کورد لە
ڕەوشێکی ت ــردان و گەلی کــورد
لە هەر چوار پارچە لە مەیدان و
تێکۆشاندایە و ئەو دۆخە نالەبارەی
ئێستا کە کــوردی تێدایە ،ئەگەر
هــی  ٢٠س ــال لـــەوە پــێــش بــوایــە،
بــە دڵنیاییەوە ش ــەڕی نێوخۆیی
ڕووی دەدا ،بەاڵم گوشاری ڕای
گشتی کورد پاشەکشەی بە زۆر
الیەن کردووە کە نموونە زۆرن لەو

پ :باشە بۆچی هەڵوێستێکی فەرمیتان
نەبوو یــان ڕاگەیەندراوێکتان لە سەر
ئەم هەواڵە بێبنەما بەاڵم گرینگەتان
دەرنەکرد؟

و :لە بەر ئەوەیکە سەرچاوەکەی
ڕوون نـ ــەبـ ــوو ،ئــیــنــجــا بـــە هــەر
مەبەستێک بــووبــێــت و تەنانەت
ڕەنگە سەرچاوەکە خــودی ڕێژیم
بێت و بیەوێت پــڕوپــاگــەنــدە باڵو
بکاتەوە و شــەڕی ڕەوانــی بکات،
ئێمە لــەگــەڵ هــەواڵــنــێــرانــی ئــەو
مــیــدیــایــەش قــســەمــان کـــــردووە و
بۆخۆشیان نــازانــن سەرچاوەکەی

ناوچەکە و بەتایبەتی لە عێراق و
بــاشــووردا بە کــۆمــاری ئیسالمی
نــادات ،خەباتی ئێمە پشتیوانێکی
گەورەیە بۆ باشوور و فاکتەرێکە
بۆ دابین کردنی سەقامگیری و
ئاسایشی باشوور .بۆیە حکوومەتی
بــاشــوور نابێ هــەمــان گــوشــار کە
دەوڵەتانی زاڵ بە سەر کوردستاندا
بــۆ خــەبــاتــگــێــڕانــی پــارچــەیــەکــی
دەهێنن دووپات بکاتەوە ،چوونکە
ئێمە ی ــەک نــەتــەوەیــن و قــازانــج
و بــەرژەوەنــدیــمــان بەیەکەوە گرێ
دراون .بــە کــورتــی فەلسەفەی

خــەبــاتــمــان ئــەوەیــە کــە ئیتر ئیزن
نــەدەیــن کــە ڕۆژهـــــەاڵت ئیزۆلە
بکرێت و گەلەکەمان لــەوە زیاتر
بچەوسێندرێتەوە .پێشتر ڕۆژئاوای
کوردستان لە جوغرافیای سیاسیی
کــوردســتــان دەرهـــاوێـــژرابـــوو ،لــەو
دوایــیــانــەشــدا ڕۆژهـ ــەاڵت پــەراوێــز
دەخــرا کە هەمووی بە پالن و لە
ژێر گوشاری کۆماری ئیسالمیدا
ب ــوو .بــۆیــە ئــەرکــی ڕوونــاکــبــیــران
و شۆڕشگێران و هــەمــوو چین و
توێژەکانە بە هەماهەنگی لە گەل
ئەحزابی کوردستان و بەتایبەتی
حیزبی دێموکرات ،بە یەکدەنگی
لــە بــەرانــبــەر ڕێــژیــمــدا ڕاوەســتــن،
ڕاوەســتــانــێــک کــە بــێــگــومــان بە
بــێ قــوربــان ـیدانــیــش نــابــێــت ،هەر
ئــــەو ن ــرخ ــەی ک ــە ئــەمــســاڵ بە
خوێنی باشترین ڕۆڵەکانمان درا،
سەلمێنەری ئــەو ڕاستییەیە کە
ئامادەین بۆ هەموو نرخدانێک.
پ :لە چەند ڕۆژی ڕابـــردوودا دیتمان

کە سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان لە
گەل شاندێک سەرەدانی بەغدای کرد و
بە هەمان شێوە قــرارە لە چەند ڕۆژی
داهــاتــووشــدا ســەردانــی ئــێــران بکات.
بالوکردنەوەی ئەو جۆرە هەوااڵنە چەندە
پێوەندی بەو سەردانەوە هەیە؟

و :پێوەندی هەرێمی کوردستان
لەگەڵ هەر واڵت و الیەنێک لە
بــواری جــۆراوجــۆردا مافی ڕەوا و
مەشروعی خۆیەتی و ئێمە وەکوو
حیزبی دێــمــوکــرات پشتیوانییان
ل ــێ دەکــــەیــــن ،بـــــەاڵم ئــەوەیــکــە
پــێــوەنــدیــیــەکــان لــە ســەر حیسابی
پارچەیەکی دیکە دابمەزرێنن ،بە
شتێکی نـ ــاڕەوای دەزانــیــن .بۆیە
چــاوەڕوانــیــمــان لــە سەرۆکایەتیی
هەرێمی کوردستان و حکوومەت
و شاندەکانی دیکە لە سەرەدانیان
بۆ ئێران ئەوەیە کە؛ نوێنەرایەتیی
گــەلــی کـــورد ل ــەو پــارچــەیــەشــدا
بــکــەن کــاتــێ لــە گــەل حاکمانی
خۆسەپێنی ئێراندا دادەنیشن ،هەر
ئ ــەوەی کــە زۆرج ــار لــە بــاکــووردا
دەبینین لە ئاگربەست و وتووێژەکان
بۆ ئاشتیدا هەرێمی کوردستان
ڕۆڵێکی ئەرێنییان هەبووە ،دەتوانن
ئەمە لە پارچەکانی دیکەشدا تاقی
بکەنەوە .چاوەڕوانیمان هەیە کە
ببنە دەنگی حەقبێژی ڕۆژهەاڵت
و ئێش و ئ ــازاری ڕۆژهـــەاڵت بە
حاکمانی ئێران بگەیەنن و ڕۆڵی
خۆیان بگێڕن.
پ :مەسەلەی هەرە ڕۆژەڤ و گەرموگوڕ لە

باشووری کوردستاندا ،باسی سەربەخۆیی

بــاشــووری کــوردســتــانــە ،ئــەگــەر هــات و
لەو دیــدارەی هەرێم و ئێراندا ،بوونی
هێزەکانی حیزبی دێــمــوکــرات لــە سەر
سنوور و ڕاگرتنی چاالکییەکانی حیزب
لە نێوخۆدا وەکوو تاکە مەرج بۆ بەفەرمی
ناسینی سەربەخۆیی باشووری کوردستان
دابندرێت .ئایا ئێوە ئامادەن ئەو کارە
بکەن؟

و :ئەوە نــەزەری شەخسیی منە و
بەو شێوەیە کە حیزبی دێموکراتیش
دەنـــاســـم ،لــە ســـەر ب ــەرژەوەن ــدی ــی
نــەتــەوەیــی ئــامــادەی هــەر چەشنە
قوربانیدانێکە ،ئــەگــەر ڕێژیمی
کــــۆمــــاری ئــیــســامــیــی ئ ــێ ــران
ئامادەبێ سەربەخۆیی باشووری
کــوردســتــان بــەفــەرمــی بــنــاســێ و
ڕایبگەیەنێ ،حیزبی دێموکرات
خۆی دەکاتە قوربانی و هێزەکانی
لە سەر سنوور دەکشێنێتەوە ،بەاڵم
لە سیستمی کۆماری ئیسالمیدا،
دیــالــۆگ لــە ســەر مــافــی گەلی
کورد و ئازادی شتێکی بێمانایە
و ئــیــزن نــادرێــت کــە بچووکترین
ناڕەزایەتیش بۆ ئەمە دەرببڕدرێت
و شتی لــەو چەشنە بە دژایەتی
لــەگــەڵ ویالیەتی فەقیهـ کــە بە
قەولی خــۆی نوێنەرایەتیی خودا
لە سەر زەوی دەکات ،دەژمێردرێت
هەموو شتێک لەو پێوەندییەداهێڵی
سوورە.
پ :دوایین وتەتان؟
و :جارێکی دیکە ڕادەگەیەنم کە
وەکـــوو ڕێــبــەریــی حــیــزب ،هەموو
ڕەهەندێکی ئەو خەباتەمان لێک
داوەتـــــــەوە و ڕاوێـ ــژمـ ــان لــەگــەڵ
حیزبەکانی دیکەشدا کـــردووە و
داوامـ ــان کـ ــردووە ،هــەر الیەنێک
بەپێی توانای خۆی بەشدار بێ لەو
خەباتەدا و ئێمەش ئامادەین هەر
چەشنە هاوکارییەکیان بکەین .ئەو
خەباتە سەرەڕای ئەوەی کە نرخ و
شەهیدی زۆری بووە ،بەاڵم بەردەوام
دەبین ،چوونکە پشت ئەستوورین بە
پشتیوانی ڕۆڵەکانی گەلی کورد،
بە پێشمەرگە ئازاکان و لە مەیداندا
دەبــیــن و هــیــوادارم بــە پشتیوانی
و هــاوکــاریــی یەکتر هەنگاو بە
هەنگاو پاشەکشە بە ڕێژیم بکەین،
بۆ ئەوەیکە بیهێنینە سەر ئەو باوەڕە
کە ئاڵوگۆڕ بەسەر خۆیدا بێنێت و
مافی نەتەوەکانی ئێران و یەک
لــەوانــیــش نــەتــەوەی ک ــورد قبووڵ
بکات ،یان دەبێت بروات.

ئەدەب و هونەر
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سازدانی :ژووری ڕۆژەڤ لە تۆڕی کۆمەاڵیەتیی تێلێگرام
!

بەشی یەکەم
 لــە کرماشــان و ئیــام شوناســی زمانــی و فەرهەنگی خەریکــە فۆرم و ئاراســتەی نەتەوەیی بەخۆیەوە دەگرێت.
 زمانی کوردی لەالی ئێران پرسێکی فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی نییە ،بەڵکوو پرسێکی ئەمنیەتیسیاسییە و لەالیان هێڵی سوورە.
 کۆماری ئیسالمیی ئێران جەوهەر و ڕەوایی خۆی لە نەبوونی بەرامبەرەکەیدا دەبینێتەوە.لە دوو تەوەری:
 -1پیالنە فەرهەنگییەکانی ئێران بۆ لەخشتەبردنی زمانی کوردی لە کوردستانی رۆژهەاڵت
 -2پرۆژەی چاالکوانانی فەرهەنگی کورد بۆ پرسی خوێندنی زمانی کوردی لە خوێندنگەکان.

ڕۆژەڤ :پێــش ئــەوەی باســەکەمان
دەســت پێبکەیــن داوا لــە شــەریف
فەالح دەکەین کە ئەگەر تێبینییەکی
هەیــە وەک ســەرەتا باســی بکــەن
پاشان دەست بە وتوێژەکە دەکەین؟
شــەریف فەالح :ســاو و ڕێزی فراوان
بــۆ بەڕێوەبەرانــی ژووری رۆژەڤ
ومەمنــوون لــەوەی کــە دەرفەتێکــی
واتــان ڕەخســاند مــژاری زمانــی
کــوردی ،کــە مژارێکی زۆر هەســتیار
و گرنگــە و تــەوەرەکان پێکدێــن لــە
پیالنــە فەرهەنگییەکانــی کۆمــاری
ئیســامی ئێــران بــۆ لەخشــتەبردنی
فەرهەنگــی کــورد و بەتایبــەت زمانی
کــوردی لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان،
هەروەهــا تــەوەرەی دووەمیــش لەســەر
ئــەو پرۆژەیــە دەبێــت کە چەند ســاڵێکە
چاالکوانانــی فەرهەنگــی و ئەدەبــی
و مامۆســتایانی زمانــی کــوردی لــە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان پێوەی سەرقاڵن
و بۆ جێبەجێ کردنی چالکی دەکەن.
من پێم وایە زمان یەکێک لە کۆڵەکە
سەرەکییەکانی سەلماندنی بوونی
نەتەوە ،زمان هەروەک لە پێناسەکەیدا
کــە پــێــنــاســەیــەکــی جیهانیی هەیە
"رۆحی نەتەوە"یە ،چونکە ئەگەر بێت
و زمان لە پێناسەکانی دیکەی نەتەوە
داببڕێت ،ئەوا هیچ شتێکی بۆ گوتن
نامێنێتەوە ،یەکێک لە سەرەکیترین
جیاوازییەکان کە هــەر نەتەوەیەک
لــە نــەتــەوەیــەکــی تــر جــیــا دەکــاتــەوە
زمانە ،کۆماری ئیسالمیش چاک
ل ــەوە دەزان ــێ ــت کــە زمــانــی ک ــوردی
یەکێک لە جەوهەرەکانی نەتەوەی
کــوردە ،بۆیە هەر لەسەرەتای هاتنە
ســەرکــاریــیــەوە لــە م ــاوەی  ٣٧ساڵی
رابـــــردوودا یــەکــەم سیاسەتی خۆی
بۆ لەخشتەبردن و ئاسیمیلەکردن و
فەوتاندنی زمانی کوردی داڕشتووە،
چونکە کۆماری ئیسالمی دەیەوێ
ئایدۆلۆژیای خۆی و نەتەوەی فارس
کــە دەسەاڵتێکی خۆسەپێنە بەسەر
نەتەوەکانی دیکەی ئێراندا لە مێشک
و ئەندێشە و تێڕوانینی مندااڵنی
کورددا جێگیر بکات ،لەم رێگایەشەوە
هەموو جەمسەرەکانی کۆمەڵگەی
ئــێــران و بــەتــایــبــەت راگــەیــانــدنــەکــان
بە هەموو جۆرەکانییەوە ،هەمووی
پاوان کردووە و خستوویەتە ئیختیاری
زمانی فارسی.
داڕشتنینی چەمکێک بەناوی (ملت
ایران) کە لە پێناسەی کۆمەڵناسیدا
هیچ واتایەکی نییە بەناوی میللەتی
ئ ــێ ــران ،واتـ ــە ت ــۆ دەت ــوان ــی ــت بڵێیت
(نــەتــەوەی ف ــارس ،نــەتــەوەی کــورد،
نەتەوەی ئــازەری ،نەتەوەی تورک)
ناکرێ بڵێی (نەتەوەی ئێران) ناتوانین

بڵێین (نەتەوەی عێراق) ئەمە شتێکی
داڕێـــژڕاوی بیر و ئەندێشەی سەرانی
کۆماری ئیسالمیی ئێرانە و تەنیا لەالی
ئەوان واتای هەیە ،دەنا هیچ شوێنیکی
دیکە پێناسەی لەم چەشنە نییە.
رۆژەڤ :زمــان یەکێک لــە ئەندامە زۆر
گرنگەکانــی ژیــان ،تێڕوانیــن ،روانگە
و هەڵســوکەوتەکانی هەر مرۆڤێکە کە
یەکێکــە لــە پێکهێنرە ســەرەکییەکانی
تایبەتمەندیــی نەتەوەیــە ،بەدەگمەن
کەســێک هەیــە ،کــە بڵێــت لــە ژیانــی
رۆژانەیــەدا لــە قســەکردن بــە زمانــی
زگماکی تام و چێژ وەرناگرێ و هەست
بەخۆشــی و بوونــی مرۆڤانــەی خــۆی
ناکات.
زمــان دەســمایەی فەرهەنگییە ،کاتێک
باســی پاراســتن ،پەرەپێــدان و
بەهێزکردنــی دابونەریتی کۆمەڵگەیەک
دەکرێــت ،ئــەوە زمانە ،کــە ڕابردوو و
ئێستای ئەو کۆمەڵگەیە بەیەکەوە گرێ
دەدات.
کەســێک ،کــە تاکــوو تەمەنــی شــەش
ســااڵن ،بــە زمانــی زگماکــی قســەی
کــردووە و دواتــر لــە خوێندنگــەدا
ناچــار دەکــرێ بە زمانێکی دیکە قســە
بــکات ،بــە جۆرێــک ئــەوە هێرشــێکی
ناڕەوایــە و دژایەتیــی تــەواوی هەیــە
لەگــەڵ پڕەینســیپە مرۆڤایەتییەکان،
لــەم ســۆنگەیەوە زمــان چــۆن چۆنــی
دەخەنــەڕوو وەک مافێکــی سروشــتی
تاکەکان ،هەروەها پەیوەندیی زمان و
نەتەوە چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
شــەریففەالح:بەرێزان ئەمە پرسیارێکی
زۆر باســهەڵگرە و دەڕواتــە چوارچێــوە
و خانــەی پــەروەردەوە ،پــەروەردە بــە واتــا
مەدەنییەکــەی ،واتــە لــە چوارچێــوەی
سیســتمی واڵتێکــدا کــە دەبێــت هــەر
نەتەوەیەک ،هەر گەل و ئیتنیکێک لەسەر
بنەمای مافی ڕەوا و سروشــتیی خۆی بە
زمانــی خۆی بخوێنێــت ،کە دەبێ خوێندن
بــە زمانــی دایکــی و خوێنــدن بــە زمانــی
کــوردی لێــک جیا بکەینــەوە ،خوێندن بە
زمانــی دایکی ئــەو چوارچێوە سیســتەمە
پەروەردەییــە کــە دەبــێ هــەر منداڵێک بە
شێوەی خۆڕســک و ئاسایی کە لەدایک
دەبێــت و دەگاتە قۆناغی پێڕەوکە ،واتە لە
قۆناغــی چوونــە ڕەوزە و دایەنگــە (مهــد
کــودک)ەوە دەبــێ بــە زمانــی دایکیــی
خــۆی هەمــوو قۆناغەکانــی پــەروەردەی
پــێ فێــر بکرێــت ،بــەاڵم لــە چوارچێــوەی
دەســەاڵتی کۆماری ئیســامیدا ،چونکە
دەســەاڵتێکی خۆســەپێن و خۆزاڵکــەرە و
دەیــەوێ هەمــوو ئایدۆلۆژیــا و سیاســەتی
خۆی لە ڕێگای زمانی فارســییەوە بەسەر
نەتەوەکانــی دیکــەدا بســەپێنێ و بوونیــان
بسڕێتەوە.
منداڵ کاتێک هەتاکوو  ٦ساڵی لەنێو
بنەماڵەدا بە زمانی دایکی و ڕەسەنی
دایــک و بــاوک و نــەتــەوەکــەی خۆی
دەدوێ ــت و مامەڵە دەک ــات ،بــەاڵم کە
دەگــاتــە کــاتــی دایــەنــگــە و قوتابخانە
ڕووبــەڕووی پــەروەردەیــەک و زمانێکی
جیاوز لە زمانی دایکی دەبێتەوە و ئەوەش
زەربەیەکی گــەورەی ڕۆحی و فکرییە
کە لە منداڵ دەدرێــت ،هەر لە یەکەم
ڕۆژەکانی چوونە قوتابخانەیەوە دەبێتە
یەکێک لە مۆتەکە و پرسیارەکانی

ژیانی پەروەردەی منداڵ.
بۆیە ئێمە دەبینن کاتێک منداڵی
نەتەوەیەکی غەیری فــارس دەڕواتــە
قوتابخانە ،لە یەکەم ساڵدا ڕووبەڕووی
دڵەڕاوکێ و شڵەژان و جۆرێک لە
ترس و دوودڵیی سەرتاپاگیر دەبن،
ئەوەش هەڵدەگەڕێتەوە بۆ ئەو زەربە
فکرییە کە پرسیارێکی گــەورە لە
مێشکیدا دروست دەبێت کە ئاخۆ ئەوە
چ زمانێکە ،کە من لە ماڵەوە بە
زمانی دایک و باوکم قسەم دەکەم
و ئــەو مەکۆیەی کە نــاوی دەنێنە
ماڵی دووەمی منداڵ چییە لەگەڵی
رووبەڕوو دەبم ،بۆیە یەکەم قۆناغی
پــــەروەردەی مــنــداڵ زەرب ــەی رۆحــی
دەخــوات ،ئەمە بێگومان لە پەروەردە
و لە شێوازی فکر و لە ئەندێشە و
تێڕوانین و دروستبوونی کەسایەتیی
تــاکــدا کــاریــگــەری دادەن ــێ ــت و لە
داهــاتــوودا هۆکارەکانی سەرکەوتن
و سەرنەکەوتنی مــنــداڵ بێگومان
لە سیستەمی پــەروەردە و لە سەقەت
بوونی منداڵ و بارنەهێنانی منداڵ
بە زمانی دایکی خۆی کە مافێکی
سەرەتایی هەموو کەسێکە ،دەبێتە
ئەم پــەروەردە سەرەتاییە کە جیاوازە
لە فەرهەنگی نەتەوەیی.من پێم وایە
زمان یەکیک لەو فاکتەرانەیە کەلە
پێکهاتە دروستکردنی کەسایەتیی
تــاک و کەسایەتی کۆمەاڵیەتی
تــاکــیــشــدا کــاریــگــەریــی ئێگجار
زۆری هــەیــە ،بــۆیــە تــۆ ئــەگــەر بە
زمــانــی دایــکــی خ ــۆت بخوێنی و
قــســە بــکــەیــت ،بــە زمــانــی دایــکــی
خۆت کاتێک لە النکەدا راتدەژێنن
گڕوگاڵی دایک چەندە کاریگەریی
لــەســەر پــێــشــکــەوتــن و بــارهــێــنــان و
فکرکردنەوەی کەسایەتیتدا هەیە،
هێندەش لە دروستکردنی شعوور و
هەستی نــەتــەوەیــیــدا دەوری هەیە،
بــۆیــە کــۆمــاری ئیسالمیی ئــێــران
ترسێکی یەکجار زۆری هەیە لەوەی
کە نەتەوەکانی غەیر لە فــارس بە
زمانی دایکیی خۆیان بار بهێنرێن،
دەبینین لە ئێراندا سااڵنە بە هەزاران
سەعات لە هەموو راگەیاندنەکانییەوە
بەرنامەی پــەروەردەیــی بۆ مندااڵن
بــەره ەمدەهێنرێت بێ ئــەوەی یەک
سەعات و یەک خولەکی بە زمانی
غەیرە فارسی و بۆ مندااڵنی غەیر لە
فارس بێت ،ئەوە چ واتایەکی هەیە؟
ئەوە واتای ئەوەیە کە دەبێ هەموو
مندااڵنی نەتەوەکانی غەیر لە فارس
بێن ئایدۆلۆژیای فارس ئایدۆلۆژیای
کـ ــۆمـ ــاری ئــیــســامــی فــێــر ب ــن و
نەتەوەکانی دیکە مەحکوومن بەوەی
کــە دەبــێ زمــانــی فــارســی فێر بن،
چونکە ئێران دەیەوێ زمانی فارسی
وەکـــوو خ ــوای ســەر زەمــیــنــی ئێران
پێناسە بکات و دەیەوێ بە زرۆەملێ
بیسەپێنێ بەسەر نەتەوەکانی دیکەدا،
بۆیە پێم وایە ئیران هەتاکوو ئێستا
بــــەڕای خ ــۆی س ــەرک ــەوت ــوو ب ــووە،
چــونــکــە ه ــەم ــوو جــەمــســەرەکــانــی
کۆمەڵگەی لــە ئیختیار دای ــە بۆ
پەروەردە و بارهێنانی مندااڵن.

پاییز،
ئەی پاییزی خوەشبەخت!
هەنگوورەکانی ئەمساڵت چ خۆشتامن !
بە ئارەقەی نێوچاوانی شەنگەسواران
ئاو دراون.
شەوقی گۆنای هەنارەکانی ئەم
وەرزەت
لە سااڵنی پێشوو ناچێ،
ڕەنگی ڕێگای "لیباس خاکی"یەکانی
پێوە دیارە.
گەاڵی درەختی باخانت
وەکوو سااڵنی ڕابردوو
ڕەنگ زەرد و بابردەڵە نین،
لە تەک باڵی بازەکان دا
هەڵدەفڕن.

نا بۆ تانکەری مەرگ

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

Organ of the Central Committee of Democratic Party of Iranian Kurdistan

No:686

6 oct 2016

www.kurdistanmedia.com
http://www.pdki.org
info@kurdistanmedia.com
pdkiran@club-internet.fr
telegram.me/PDKImedia

