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کابینەی ترامپ
و شینگێڕیی
خامنەیی
هێنانەبەرباســی بەربژێرە شیمانەییەکان
بــۆ دەستنیشــان کردنــی ئەندامانــی
کابینــەی نوێی ئامریکا ،بووەتە هۆی
نیگەرانیی زۆری ڕێژیمی ئێران.
جــان بۆڵتــۆن ،باڵوێــزی پێشــووی
ئامریــکا لــە ڕێکخــراوی نەتــەوە
یەکگرتــووەکان ،کــە وەکــوو یەکێک
بەربژێرەکانی پۆستی وەزیری دەرەوەی
دەوڵەتــی ترامــپ نــاوی لــێ دەبرێــت،
ڕۆژی پێنجشــەممە لــە دیمانەیەکــدا
گوتوویەتی" :ئایەتوڵاڵکان هەڕەشــەی
سەرەکیین بۆسەر ئاشتیی نێونەتەوەیی
و تەناهــی لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا.
دیــارە ڕووخانیــان هەمــوو کێشــەکانی
ناوچەکــە چارەســەر نــاکات ،بــەاڵم
هەڕەشە سەرەکییەکە دەڕەوێنێتەوە".
جــان بۆڵتۆن جەخت لــەوە دەکاتەوە کە
ئەیالەتــە یەکگرتووەکانــی ئامریــکا
پێویســتە ســەبارەت بــە ڕووخاندنــی
ڕێژیمــی ئێــران ،پشــتگیریی گرووپــە
ئۆپۆزیسیۆنەکانی ئەو ڕێژیمە بکات.
بۆڵتــۆن دەڵێــت" :پێــم وا نییــە ڕێژیــم
پێگەیەکــی لــە نێــو خەڵکــدا هەبێــت،
بــەاڵم چەکــی بەدەســتە و پێــم وایــە
ڕێگاگەلێکــی دیکــە بــۆ پشــتگیری
کردن لە دژبەرانی ڕێژیم بە مەبەستی
دەســتەبەر کردنــی حکوومەتێکــی
دیکــە ،بــە بــێ پێویســتیی هەبوونــی
هێزی نیزامیی ئامریکا بوونی هەیە".
هــەر لــەو پێوەندییەدا ،دۆناڵــد ترامپ،
ســەرکۆماری هەڵبژێردراوی ئامریکا،
ســێناتۆر "جێفێرســۆن سیشــێنز"ی بــۆ
پۆســتی وەزارەتــی دادگوســتەری و

"مایک پۆمپیۆ" ،ئەندامی مەجلیسی
نوێنەرانــی بۆ پۆســتی بەرپرســایەتیی
ئاژانسی زانیاریی ناوەندی "ڕێکخراوی
سیا" دەستنیشان کردووە.
هەروەهــا ژەنــەڕاڵ "مایکێڵ فێلین"یش
بــۆ پۆســتی ڕاوێــژکاری تەناهیــی
نەتەوەیی دەستنیشان کراوە.
مایــک پۆمپیــۆ ،بەربژێــری ترامــپ
بــۆ بەرپرســایەتیی "ســیا" ،یەکێــک
لــە سەرســەختترین دوژمنانــی وتووێژە
ناوکییــەکان لــە کۆنگرەدا بوو .ناوبراو
پێشــتر سەفەری بۆ ئورووپا کردبوو بۆ
ئــەوەی بــە بازرگانــەکان ،بانکەکان و
دەوڵەتــەکان ســەبارەت بــە وەبەرهێنــان
لــە ئێــران هۆشــداری بــدات و پێیــان
بڵێــت کــە؛ لە ئەگــەری ســەرکەوتنی
کۆماریخوازەکان لــە هەڵبژاردنەکاندا،
گەمارۆکانــی ســەر ئێــران نــوێ
دەکرێنەوە.
پۆمپیۆ ،ڕۆژی پێنجشەممە لە توویتێری
خۆیدا سەبارەت بە ڕێککەوتنی ناوکی
لەگەڵ ئێران نووسیبووی" :چاوەڕوانی
هەڵوەشــاندنەوەی ئــەم ڕێککەوتنــە
کارەســاتبارە لەگــەڵ گەورەتریــن
پشتیوانی تێرۆریسم لە جیهاندام".
ژەنەڕاڵــی خانەنشــینکراو "مایکێــڵ
فیلین"یــش کــە ڕاوێــژکاری تەناهیی
نەتەوەیــی دەبێــت ،لــە کتێبێکــدا کــە
ئەوساڵ بەچاپی گەیاندووە ،دەڵێت کە؛
"نامەیەکــی بــەڕێ کــراو بــۆ بێنالدەن
ئاشــکرای دەکات کــە ئەلقاعیــدە لــە
ئێــران چەکی کیمیاوی و بیۆلۆژیکی
بەرهەم هێناوە".

پـەیڤ
ڕاسانی ڕۆژهەاڵت
كەریم پەرویزی

فیلیــن پــاش چەنــد ڕۆژ لــە گرێدانی
بەرجــام گوتبــووی کــە؛ ئامریــکا
دەسکەوتێکی ئەوتۆی لەو ڕێککەوتنە
نەبووە و ڕووســەکان براوەی ســەرەکیی
ئەم ڕێککەوتنەن".
ســێناتۆر جێــف سیشــێنز ،بەربژێــری
ترامپ بۆ بەدەســتەوە گرتنی پۆســتی
دادســتانی گشــتیی ئامریــکا ،لــە
الیەنگرە سەرســەختەکانی گونجاندنی
نــاوی سپاســی پاســداران لــە لیســتی
گرووپە تێرۆریستییەکاندایە.
بــە گوێــرەی ڕاپۆرتــی هەوڵدەریــی
فاکسنیــووز ،پێشــبینی دەکرێــت
کــە ژەنــەڕال "جێیمــز مەتیــس" کــە لە
ڕەخنەگرانی سەرسەختی ڕێککەوتنی
ناوکــی لەگــەڵ ئێرانــە ،بەربژێــری
ســەرەکی بــۆ پۆســتی وەزارەتــی
بەرگریــی ئامریــکا (پێنتاگــۆن) لــە
دەوڵەتی ترامپدا دەبێت.
واشــینگتۆن پۆســت دەڵێــت؛ ئــەو
خوازیــاری تەنبــێ کردنــی ئێــران
و هاوپەیمانەکانــی بــووە بەهــۆی

هەوڵــەکان و دنەدانەکانیــان ،و لەوانــە
خوازیــاری هەوڵــی نهێنی بــووە لەمەڕ
دەستبەســەر کــردن یان کوشــتنی هێزە
عەمەلیاتییەکانــی ئێــران و درووســت
کردنــی بەربەســت لــە بــەردەم پاپــۆڕە
جەنگییەکانی ئەو واڵتەدا.
نــاوی "میــت ڕامنــی" ،ســێناتۆری
کۆماریخوازیــش وەکــوو یەکێــک لــە
بەربژێــرەکان بــۆ بەدەســتەوەگرتنی
پۆســتی وەزارەتــی دەرەوەی ئامریــکا،
دەهێنرێــت .لــە تەنشــت نــاوی ئــەوەوە،
نــاوی کەســانێک وەکــوو "ڕوودی
جوولیانــی" ،شــارەداری پێشــووی
نیۆیــۆرک ،جــان بۆڵتــۆن ،باڵوێــزی
پێشووی ئامریکا لە ڕێکخراوی نەتەوە
یەکگرتــووەکان و "بــاب کروکێــر"،
ســێناتۆری کۆماریخوازیــش دێتــە
بەرگــوێ کە هــەر هەموویــان بەهۆی
هەڵوێستە سەرســەختانەکانیان بەرانبەر
ئێران ،بەناوبانگن.
بە سەرنجدان بەم ڕاپۆرتانە ،باڵوکراوەی
"ئێکۆنۆمیست" ڕاگرتنی بەرجامی لە

دەورانــی ســەرۆک کۆماریــی ترامپدا
بەدوور زانیوە.
دڵەڕاوکێکانی بەستراوەکان بە ڕێژیمی
ئێــران لەمەڕ دەرئەنجامی ڕێککەوتنی
ناوکــی لەوێوە ســەرچاوە دەگرێت کە؛
بەرجام یاسایەکی پەسەند کراوی ناوەند
و بنیاتە یاسادانەرەکانی ئامریکا نییە،
بەڵکــوو حوکمــی ئیجرایــی ســەرۆک
کۆمارێکــە ،کە ڕاگرتن یــان بەردەوام
بوونــی ،تەنیا بەســتراوەتەوە بە بڕیاڕی
جێگرەوەکەی.
هەواڵــە پێوەندیــدارەکان بە دەستنیشــان
کــردن و دیــاری کردنــی خاوەنانی ئەم
پۆســتانە و جەخــت کردنــەوەی ترامپ
لەســەر بژاردەگەلێــک کــە بڕوایان بە
پێویســتیی لێبــڕاوی بەرانبــەر ڕێژیمی
ئێرانــە ،لەحاڵێکــدا بــاو دەبنــەوە
کــە خامنەیــی ،ڕێبــەری کۆمــاری
ئیســامی لە دژکردەوە بە هەڵبژاردنی
ترامپ ،بانگەشەی ئەوەی کردبوو کە
ئەوان ســەبارەت بەم ڕووداوە شــێنگێڕی
ناکەن.

ناڕەزایی ئەفغانستان سەبارەت بە
پشتگیریی نیزامیی ئێران لە تاڵەبان

بەرپرســانی ئەمنیەتیــی ئەفغانســتان
بــۆ یەکەمینجــار ،بــە فەرمــی ڕێژیمی
تێرۆریســتیی ئێرانیــان بــە پشــتیوانی
کردنــی نیزامــی لــە گرووپــی تاڵەبان و

هاوکاریی چڕوپڕ لەگەڵ ئەو ڕێکخراوە
تاوانبار کرد.
پشــتگیریی نیزامیــی و ماڵیی ڕێژیمی
ئێــران لە تاڵەبان ،تۆمەتێکی نوێ نییە.

ئــەوەی نوێیــە ،دژکــردەوە و هەڵوێســتی
ئاشکرای دەوڵەتی ئەفغانستانە بەرانبەر
ئەو سیاسەتە.
بــە گوێــرەی ڕاپۆرتــی دۆیچێوێلــێ،
بەرپرســانی دەوڵەتــی ئەفغانســتان دەڵێن
کــە؛ تــاران نــەک هــەر پشــتگیریی
ئــەم گرووپــە دەکات ،بەڵکــوو بازنــەی
یارمەتییەکانیشی بەرفراوانتر کردووە.
بەگوێــرەی ئــەم ڕاپۆرتــەی "ئاســێف
نەنــگ" ،والیــی ویالیەتــی "فەراهـــ"ی
ئەفغانستانیش ڕۆژی ١٩ی خەزەڵوەر لە
دیمانەیەکدا لەگــەڵ تەلەڤزیۆنی کابۆل
گوتــی؛ "ئێــران لــە کەمپگەلێک لە نێو

خاکــی خۆیــدا ،ڕاهێنــان بــە هێزەکانــی
تاڵەبان دەکات.
وەحیــد مــوژدە کــە ســەردەمێک
مەئمــووری وەزارەتــی دەرەوەی دەوڵەتــی
تاڵەبــان بــووە ،بــە دۆیچێوێلــێ دەڵێــت:
"هەرچەنــد لــە هەمــوو ئــەم ســااڵنەدا
بابەتــی یارمەتــی نیزامیــی ئێــران بــە
تاڵەبــان خراوەتە بەر باس ،بەاڵم دەوڵەتی
ئەفغانستان هەرگیز ناڕەزایەتیی جیدیی
دەرنەبڕیــوە .بەتایبــەت بە بــەراورد کردن
بــەو دژکردەوانــەی بەرانبــەر پاکســتان
لــە کــۆڕ و کۆمەڵــە نێونەتەوەییەکانــدا
نیشــانی داوە و ئــەم واڵتــەی بە فەرمی

مەحکووم کردووە .بەاڵم ئێستا پێدەچێت
دەوڵەتــی ئەفغانســتان لــەو پێوەندییــەدا
جێددی بووبێتەوە".
واڵســتریتجۆرناڵ لــە مانگــی ژۆئەنی
ساڵی ڕابردوودا ،لە ڕاپۆرتێکدا لە زاری
"عەبدوڵــا" یەکێــک لــە فەرماندەرانی
نیزامیی تاڵەبان نووســیبووی کە؛ "ئێران
هەرچەشــنە پشــتگیرییەکمان دەکات
و هەرچیمــان بووێــت ،بۆمانــی دابیــن
دەکات" .ئــەم بەرپرســەی تاڵەبــان بــە
واڵستریتجۆرناڵی گوتبوو کە مانگانە
 ٥٨٠دۆالر مووچــە لــە ڕێژیمــی ئێــران
وەردەگرێت.

خەباتــی جیــددی و تونــد و تــۆڵ
و لــە هەمانکاتــدا خوێناویــی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،لــە
بڕگەیەکی هەســتیاری مێژووییدا
لــە پێناوی بەرژەوەندیی بەشــێکی
دیکــەی کوردســتاندا ســارد
کرایــەوە و لــەو توندوتۆڵیــە کەوت
و چەرخەکانی بە شــێوەیەک شــل
بوونــەوە کە هەندێکیــان بەتەواوی
ڕاوەستان!
بیســت ســاڵ بەســەر ئــەو
ســاردبوونەوەی خەباتــدا تێپــەڕی
و خەبــات لــە شــکڵی دیکــەدا
بــەاڵم بە کــزی بەردەوام بــوو .لەو
بیســت ســاڵەدا باشــووری نیشتمان
گەشەی کرد و بەرژەوەندییەکانی
خــۆی لــە هەندێکیاندا مســۆگەر
کــرد و لــە هەندێکیانــدا شــێوەی
دیکــەی بەخــۆوە گــرت .لــەو
بیســت ساڵەشــدا ڕێژیمی دڕندەی
ئیســامی لــە تــاران دڕندەتر بوو و
خەڵکی کوردستانی ڕۆژهەاڵتیش
خوازیــار و ورووژێنــەری باســی
وەگەڕخســتنەوەی خەبــات لــە
شێوازی جیددیتردا بوون و پێداگر
لە سەر بەگژداچوونەوەی دەزگای
سەرکوتی ڕێژیم ،بەشێوازی دیکە
بوون.
کوردســتانی
بەرژەوەندیــی
ڕۆژهــەاڵت قەت لــە "بێدەنگی"دا
نەبــووە ،بەرژەوەندیــی بەشــەکانی
دیکــەی کوردســتانیش گــەر
ســەردەمانێک بــە هەڵــە وا
لێکدرابێتەوە ،ئێســتا لــە بێدەنگیی
ڕۆژهەاڵتــی نیشــتماندا نیــە.
رۆڵــەی چاونەترس و لەخۆبردووی
واڵتیــش ئامــادەن بــۆ وەســەرپێ
خستنەوەی شۆڕش.
ئــەم قۆناغــەی خەبات ،کــە تێیدا
شــۆڕش وەســەرپێ دەخرێتــەوە
و بــە ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت
ناوبانگــی دەرکــردووە ،نابــێ لــە
بەرتەســکدا
چوارچێوەیەکــی
بمێنێتــەوە .دەبــێ بــە مانای وشــە
ببێ بە ڕاسانی ڕۆژهەاڵت.
دەبــێ ئەوەمان لەبیربێ کە هێشــتا
ســەرەتای وەســەرپێ خســتنەوەی
شۆڕشــە و بەپێــوە ڕاوەســتان و
بەڕێوەچوونــی شــۆڕش کاتــی
دەوێ ،تێچــووی دەوێ و مرۆڤــی
شۆڕشگێڕی دەوێ .بەاڵم دەبێ لە
چەند بواری سەرەکیدا ئەم ڕاسانە
ببێ بە ڕاسانی گشتگیر.
ئــەو ڕەهەندانــە بریتیــن لــە :
جوغرافیــا ،چیــن و توێژەکانــی
کۆمــەڵ ،الیەنــە سیاســییەکان،
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ڕاگەیەندراوی چواردەهەمین پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
بــۆ ئــاگاداری ڕادەگەیەنیــن کــە
چواردەهەمیــن پلینۆمــی کۆمیتــەی
دێموکراتــی
حیزبــی
ناوەندیــی
کوردســتانی ئێــران هەڵبژێــردراوی
کۆنگــرەی پازدەهەمی حیزب ،کاتژمێر
٩ی بەیانیی ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتی
٢٢ی خەزەڵــوەری ١٣٩٥ی هەتــاوی
بەرانبــەر بــە١٢ی نوامبــری٢٠١٦ی
زایینــی ،بــە بەشــداریی ئەندامانــی
ئەســڵیی کۆمیتــەی ناوەنــدی و
ئەندامانــی جێگــر پێکهــات و پاش دوو
ڕۆژ کاری بــەردەوام و بــاس و بڕیاردان
لــە ســەر بابەتەکانــی دەســتوورکاری
پلینــۆم ،ئێــوارەی ڕۆژی یەکشــەممە
٢٣ی خەزەڵــوەر کۆتایــی بە کارەکانی
هێنا.پلینــۆم بــە ڕاگرتنــی خولەکێــک
بێدەنگی و بەپێوەوەستان بۆ ڕێزگرتن لە
گیانــی پــاک و فیداکاریی شــەهیدان
بەتایبەت شــەهیدانی ئەمساڵی حیزب و
ڕاسانی ڕۆژهەاڵت دەستی بە کارەکانی
کــرد .پلینــۆم ســەرەتا بەرنامەی کاری
و دەســتوورکاری پلینــۆم کــە پێشــتر
بــە ئاگاداریــی ئەندامانــی ڕێبەریــی
حیــزب گەیشــتبووی خســتە بەربــاس و
پــاش پەســند کردنی ،ڕەوتی باســەکان
دەســتی پێکرد.لــە بڕگــەی یەکەمــی
کاری پلینۆمــدا ،ســکرتێری گشــتیی
حیزب مستەفا هیجری لێکدانەوەیەکی
سیاســی و ئاڵوگۆڕەکانــی نێــوان دوو
پلینۆمــی کــە زۆربــەی الیەنەکانــی
پێوەندیدار بە ناوچە ،ئێران و مەســەلەی
کورد بە گشــتی و مەســەلەی کورد لە
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بەتایبەتــی و
ئاماژە بە ئاکامی کار و تێکۆشانی ئەو
ماوەیــەی حیــزب و بزووتنەوەی کوردی

لەخــۆ گرتبوو ،پێشکەشــی بەشــدارانی
پلینــۆم کرد ،لە لێکدانەوەی ســکرتێری
گشــتیی حیــزب و لــە پێوەنــدی لەگەڵ
ئێرانــدا ســەرنج درابــووە دۆخی سیاســی
و گشــتیی ئێــران و بەتایبــەت ئاکامی
ڕێککەوتنــی  ١+٥و کۆمــاری
ئیســامیی ئێران کە بە بەرجام ناسراوە،
بۆچوونــی هــەردووالی ڕێککەوتنەکــە
بەرانبــەر بــە بەڕێوەچــوون یــا نەچوونی
خاڵەکانــی ئــەو ڕێککەوتننامــە
ئاماژەیــان پێکــرا ،کــە ئەنجامەکــەی
دەستپێڕاگەیشــتنی کۆماری ئیسالمی
بە بەشــێک لە داراییە بلۆکە کراوەکان
و دەســت ئاوەڵەتــر کردنــی کۆمــاری
ئیسالمیی ئێران لە فرۆش و هەڵینجانی
نەوت بوو ،بەم حاڵەش کێشــەی بیمەی
کەشــتییە نەوتهەڵگرەکان و خۆبواردنی
بانکــە گــەورەکان لــە ساتوســەودا و
ڕاگواســتنی پــووڵ هــەروا ماوەتەوە کە
ئــەوە گیروگرفتەکانــی پێشــووی بــۆ
کۆماری ئیســامیی ئێران وەک خۆی
هێشــتووەتەوە و هەر ئەوەش وای کردووە
کە سەرەڕای الچوونی گەمارۆ لە سەر
فەننــاوەری و ماشینســازیی کۆمــاری
ئیســامیی ئێــران ،کاری ئەنجامدانــی
ئــەو قەراردادانەی کــە لەگەڵ واڵتانی
ئورووپــا بەســتوویە ،بــە دڵنیایــی و
بەشێوەیەکی ئاسایی کاریان پێ نەکرێ
و بەشــی زۆریــان لــە بێچارەنووســیدا
ماونەوە ،بەتایبەت کە تا ئێستاش ڕێگا
بــە کۆمــاری ئیســامیی ئێران نــەدراوە
کــە کاری کڕیــن و فرۆشــتنەکانی بە
دۆالر ئەنجــام بدا ،هەر بۆیە مەســەلەی
بەرجــام ئێســتاش لەنێــو دامــودەزگا
حکوومەتیــەکان جێــگای مشــتومڕە

مستەفا هیجری لە نامەیەکدا
پیرۆزبایی
لە دۆناڵد ترامپ کرد

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە نامەیەکــدا
پیروزبایــی لــە دۆناڵــد ترامــپ،
سەرکۆماری نوێی ئامریکا کرد.
دەقی نامەکە:
جەنابــی ترامــپ ،ســەرکۆماری
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئامریکا
بــە بۆنــەی ســەرکەوتنی بەڕێزتان لە
هەڵبژاردنەکانــی پەنجاوهەشــتەمین
خولــی ســەرکۆماریی ئامریــکا
لــێ
گەرمتــان
پیرۆزبایــی
دەکەیــن ،هیواداریــن لــە مــاوەی
بتوانــن
ســەرۆکایەتیەکەتاندا
خزمەتێکــی بەرچــاو بــە خەڵکــی
ئامریــکا بکــەن و شــوێندانەر بــن لــە
گەڕاندنەوەی ئاشــتی و سەقامگیری
لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاســت لە ڕێگای
دابینبوونــی مافــە نەتەوەییەکانــی
نەتــەوە بەشــخوراوەکان لــە ناوچــەدا
و کورتکردنــەوەی دەســتی دەوڵەتــە
تێرۆریســت و دیکتاتــۆرەکان لــەو
بەشەی دنیا.
نەتــەوەی کــورد لــەو ناوچەیــە بــۆ
مــاوەی زیاتر لە ســەد ســاڵە لــە پێناو
ئازادی ،یەکسانی و مافی نەتەوەیی
خۆیــدا خەبــات دەکا ،حیزبەکــەی
من ،حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران ٧١ ،ســاڵە بــە دژی ڕێژیمــە
دیکتاتۆرەکانــی ئێــران لەو واڵتەدا لە
بەربەرەکانێ دایە.
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران زیاتر لە
ســێ دەیەیــە هەمــوو جوواڵنەوەیەکی

ئازادیخــوازی لــە ئێران ،بە تایبەت لە
کوردســتانی ئێراندا ،ســەرکوت دەکا
و لــەو ماوەیــەدا بــە هــەزاران کــەس
لــە چاالکانــی سیاســی و کادر و
پێشمەرگەی حیزبەکەی منی ئێعدام
و تیــرۆر کردووە.لــە ئێســتادا ئــەو
ڕێژیمــە نەک هــەر خەڵکی کورد و
باقــی گەالنی ئێران ســەرکوت دەکا،
بەڵکوو دەســەاڵت و نفوزی خۆی بە
شــێوەیەکی بێوێنــە لــە خۆرهەاڵتی
نێوەڕاســت پــەرە پێــداوە و بــە دایــم
تێدەکۆشــی بۆ پێکهێنانی نائارامی،
ئــاژاوە و شــەڕ و وێرانــی ،بۆیە المان
وایــە بــۆ ســەقامگیری و ئاشــتی
لــەو ناوچەیــەدا پێویســتە دەســەاڵتی
ئــەو ڕێژیمــە بەرتەســک بکرێتــەوە
و بکەوێتــە ژێــر زەختێکــی ئەوتــۆ
کــە مافە ســەرەتاییە سیاســییەکانی
نەتەوەکانــی ئێــران و یــەک لــەوان
نەتــەوەی کــورد بە فەرمی بناســێ.
هیواداریــن بــە هــاوکاری و یارمەتی
گەالنــی ئــەو ناوچەیــە ،بــە تایبــەت
گەلی کورد لەم ئەرکەدا سەرکەوتوو
بن.
حیزبی دێموکراتی کوردستانیئێران
سکرتێری گشتی
مستەفا هیجری
٢١ی خەزەڵوەری ١٣٩٥ی هەتاوی
١١ی نوامبری ٢٠١٦ی زایینی

و ئەگــەر دەوڵــەت وەک کردەوەیەکــی
ئەرێنــی لێــی دەدوێ ئوســولگەراکان
بەشــێوەیەکی ڕەخنەگرانــە و دژایەتــی
کردنی باسی لێوە دەکەن.
بەگشتی دەکرێ بڵێین ئاکامی بەرجام
ئەوەیــە کــە بەرپرســی بانکــی ناوەندی
باســی لێــوەدەکا و دەڵــێ تەقریبــەن
"هیچ"ە.هــەر لــەو باســەدا بــە ئاماژە بە
چوونە سەری ڕێژەی بێکاری ،فشاری
زیاتــری دەزگا ئەمنیەتییەکان بۆ ســەر
خەڵــک ،بــە پێچەوانــەی بەڵێنەکانــی
ڕۆحانی زیاتر و توندتر بووە.
لە لێکدانەوەی سکرتێری گشتیدا ئاماژە
بــە ئاســاییبوونەوەی پێوەندییەکانــی
کۆمــاری ئیســامی و ئورووپاییــەکان
کرابوو کە ســەرەڕای ویســتی هەردووال
بۆ ئەم مەسەلەیە کە ئاسایی بوونەوەی
سیاســی و تجــاری لــە خــۆ دەگرێ ،بە
ئاســانی ســەری نەگرتــووە لــەو بــارەوە
ئورووپاییەکان مەرجیان بۆ ئەم ئاســایی
بوونەوەیە هەیــە ،ئەویش کەمکردنەوەی
ڕادەی ئیعدامەکانــە بەتایبــەت ئیعــدام
کردنی کەســانی کەمتر لە  ١٨ســاڵ،
هەوڵدانی کۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ
وشــک کردنــی ســەرچاوە داراییەکانی
تێرۆریزم ،شەفافسازیی ماڵی ،بەرگری
لــە پووڵشــووویی و لەبەرچاوگرتنــی
مافــی مرۆڤ.لێکدانەوەکــە لــەو
پێوەندییــەدا ئامــاژەی بــەوە دابــوو کــە
جێبەجــێ کردنــی هەموو ئــەو مەرجانە
لە کۆماری ئیسالمی ئێران ناوەشێتەوە،
بــەاڵم بە هۆی نیازی ڕێژیم بە ئورووپا
و حــەزی واڵتانــی ئورووپایــی بــە
بازارەکانــی ئێران ،لەوانەیــە لە پێوەندی
لەگــەڵ ئــەم مەرجانــەدا بە شــێوەیەکی

ناتەواو بە ڕێککەوتن بگەن.
لــە لێکدانــەوەی ســکرتێری گشــتیدا
لەســەر وەزعی کوردستانی ڕۆژهەاڵت
ئامــاژە بــەوە کــرا بوو کــە؛ هەموو ئەو
فشــار و مــاف پێشــێلکاریانەی کــە لــە
هەمــوو ئێراندا لەســەر خەڵک هەیە ،لە
کوردستان زیاتر و بەرچاوترن.
گوتــاری نــوێ لــەو پارچەیــە لــە
کوردســتان ڕاســانی ڕۆژهەاڵتــە کــە
لێکدانەوەکــە بــە وردی قامکی لەســەر
شــوێنەوارە ئەرێنییەکانی ئەو پرۆســەیە
لەســەر خەڵــک ،کادر و پێشــمەرگە
و ئەندامانــی حیــزب و دەنگدانــەوەی
بەرینــی لــە میدیــاکان و ســەرئەنجام
ســەرنج ڕاکێشــانی خەڵک و واڵتان لە
ڕادەی ناوچەیی و جیهانیدا بوو.
لەو بارەوە پلینۆم وێڕای لەبەرچاوگرتنی
هەمــوو خاڵــە ئەرێنییەکانی ڕاســان ،بە
لێبڕاوییــەوە پێــی لەســەر بەردەوامیــی
ڕاســان داگرتــەوە و بــۆ بەهێزترکــردن
و شــوێندانەرترکردنی ڕاســان شــێوەی
چارەســەر کردنی کــەم و کۆڕییەکانی
دەستنیشــان کــرد و لــە هەمانکاتــدا
ســوپاس و پێزانینــی خــۆی بــۆ کادر و
پێشــمەرگەکان ،ئەندامانــی حیــزب لــە
نێوخــۆی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت،
لــە دەرەی واڵت ،کۆمەاڵنــی خەڵکــی
کوردســتان و هەمــوو ئــەو حیــزب و
الیەنە سیاســیانەی کە بــە لێکدانەوەی
واقیعبینانــە ڕاســانیان هەڵســەنگاند و
تەئییــد و پشــتیوانییان کــرد ،دەربــڕی.
هــەر لــەو پێوەندییــەدا بــۆ بههێزکردنــی
الیەنەکانــی دیکــەی ڕاســانیش وەک
ڕێکخســتن ،ڕاگەیانــدن و دیپلۆماســی
ڕێوشــوێنی پێویســتی دەستنیشان کرد،

مستەفا هیجری لەگەڵ بنەماڵەی
شەهیدانی
ڕاسان کۆ بوویەوە
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران وێڕای
هەیئەتێکــی دەفتــەری سیاســیی
حیزبی دێموکرات لەگەڵ بنەماڵەی
شــەهیدانی ڕاســانی کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت کۆ بوویەوە.
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی
٢٦ی خەزەڵوەری ١٣٩٥ی هەتاوی،
مستەفا هیجری سکرتێری گشتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران بــە هاوڕێیەتــی هەیئەتێکــی
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات
لەگــەڵ بنەماڵــەی شــەهیدانی
ڕاســانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت و
کۆمەلێک تێکۆشەری ئەم قۆناغە
لە خەبات و تێکوشانی حیزب و گەل
کۆبوویەوە.
ســەرەتا مســتەفا هیجــری وێــڕای
بەخێرهاتــن کردنــی بنەماڵــەی
شــەهیدەکان لــە الیــەن دەفتــەری
سیاســی و ڕێبەریــی حیزبــەوە،
جارێکــی دیکــە بەداخبوونی حیزبی
بــۆ شــەهید بوونــی هاوڕێیانمــان
دەربــڕی و ئامــاژەی بــەوەدا کــە؛
پیرۆزیــی ئامانجــی شــەهیدان و
پێشــوازیی هــاوڕێ ســەربەرزەکانیان
بــۆ بەردەوامی لە خەبات لە ڕێگەی
ئــەو ئامانجــەدا ،بــۆ ئێمــە و گەلــی
کــورد و هەمــوو ئازادیخــوازان جێی
شانازییە.
هیجــری باســی لــەوە کرد کــە؛ ئەو

تێچــووە بــۆ ڕزگاریی گەلــی کورد
لــە چنــگ ڕێژیمــی دیکتاتــۆری
کۆمــاری ئیســامی ئێرانــە ،بــۆ
وەدیهێنانی ئەو ئامانجانە ڕۆڵەکانی
کــورد دێنــە ســەنگەری هــاوڕێ
شــەهیدەکانمان و بــە فیداکارییــەوە
درێژە بە خەباتەکەیان دەدەن.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات
هەروەهــا باســی لــەوە کــرد؛ ئەرکی
ئێمەیــە بــە هــەر شــێوەیەک بۆمــان
بکرێ خزمەت بە ئێوە و منداڵەکانتان
بکەیــن ،ئێوەش ئەرکێکی سیاســی،
نەتەوەیــی و نیشــتمانپەروەرانە و
ئەمەگناســیتان لــە ســەر شــانە،
ئەویــش ڕێزگرتــن لــە ئامانجەکانــی
حیزبەکەتان و پاراستنی بەها مرۆیی
و پیرۆزەکانی شەهیدە سەربەرزەکانە،
ئــەو چاوەڕوانییەتــان لێدەکەیــن هــەر
وەک تــا ئێســتا نیشــانتان داوە بــە
حیزبەکەتــان وەفــادار بــوون و تــا بــە
ئامانج گەیشــتنی درێژە پێدەر و ئااڵ
هەڵگــری ڕێــگا و ڕێبازی شــەهیدە
نەمــرەکان بــن ،و نموونــەی بە ئیرادە
و بەوەج بن.
لە کۆتاییدا بەشدارانی کۆبوونەوەکە
وێــڕای ســپاس و پێزانیــن لــە حیزبی
دیمۆکــرات بــۆ بــە ئــاگا بــوون لــە
بنەماڵــە و مندااڵنــی شــەهیدان،
بەردەوامــی لــە خەبــات بۆ گەیشــتن
بــە ئامانجی شــەهیدانیان بە ئەرکی
سەرشانی خۆیان زانی.

درێژەی پـەیڤ
شــێوازەکانی بەشــداریی گەل.هــەرکام لــەو ڕەهەنــد و الیەنانــە ،پێویســتیی بــە وردکردنــەوە و هەڵســەنگاندن و وەرددانــەوەی زیاتــر و زیاتــرە ،تاکــوو بەهێــزی و
الوازییەکانمــان لــەو بەشــانە و شــێوەی بەکردەیــی دەرهێنانیــان شــی بکرێتەوە و ئەزمــوون بکرێن و لە ئەزمــوون و هەڵەکان وانەی زیاتر وەربگرین.شــیکردنەوە و
لێکدانەوەی هەموو ئەو پرسە گرینگانە ،کاری فراوان و هەمەگیری دەوێ و ڕوانەگی جیاواز و لێکدانەوەی جیاوزی لێ دەکەوێتەوە و دەبێ بکرێ بە بەستێنی
دیالۆگێکی نیشتمانیی سەرتاسەری .چوونکە پرسە سەرەکیەکە پرسی ژیان و خەبات و ئەمڕۆ سبەینێی گەلێکە .دەبێ هەم لە وەرددانەوە و لێکدانەوەیدا هەموو
دەنگەکانی گەل تێیدا بەشدار بن ،و لە بەکردەیی دەرهێنانیشیدا هەموو گەل "پڕ بە مانای وشە" بەشدار بن.ئێمە ڕۆڵەکانی ئەم نەتەوەیە ،لەم قۆناغە هەستیارەدا
لەبــەردەم چەنــد ڕێیانێکــی مێژوویدایــن و هەڵوێســتی ئەمڕۆمان ناســنامەی ســبەینێمان دیــاری دەکا .ئەرکمانە کــە ڕێگاکانی بەردەم بناســین و ئیمکانەکان
بدۆزینەوە و هەموو گەل و خەڵكمان ،هەر کام لە شوێنی خۆی و بە شێوازی خۆی ،بە گژ دوژمندا بچینەوە و لە پێناوی وەدیهاتنی ئازادیماندا دەروەست بین.

لــە درێــژەی ئــەم باســەدا ســەرنج درایە
چاالکیــە مەدەنییەکانــی خەڵــک و
تێکۆشــانی NGOکان لــە نێوخــۆی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت .پلینــۆم ئــەو
چاالکیانەی بە شوێندانەر زانی و ڕێزی
لە تێکۆشــەرانی بــوارە جۆراوجۆرەکانی
ئەم شێوەیە لە خەبات گرت و هیواداری
دەربڕی کە بەردەوامیی پڕۆسەی ڕاسان
ببێتــە هــۆی پێکهاتنــی دەرەتانی زیاتر
بۆ کار و چاالکیەکانیان .لە بەشــێکی
دیکــەی لێکدانەوەکــەی ســکرتێری
گشــتیدا دۆخــی تایبەت بــە هەرکام لە
بەشــەکانی دیکەی کوردســتان ئاوڕیان
لێدرابــووەوە و ئاماژە بــە خاڵە ئەرێنی و
گیروگرفتەکانــی بەردەم هەر بەشــێک
کرابــوو ،بەتایبــەت ئامــاژە بــەوە درابوو
کە لە هەلومەرجی ئێســتادا کە هەموو
ئەو واڵتانەی کوردیان بەســەردا دابەش
کــراوە لەگەڵ دۆخی خراپ و پشــێوی
بــەرەڕوون و ئــەوە دەرەتانێکــە بۆ ئەوەی
کــورد بتوانێ بــە پاراســتنی یەکڕیزی
خۆی ئەو هەلە بقۆزێتەوە و بەرژەوەندیی
گشتیی کورد لە سەرووی بەرژەوەندیی
ڕێکخراوەیی دابنێین.
لە بڕگەیەکی دیکەی کاری پلینۆمدا
ڕاپۆرتــی شــۆرای نیزامیــی حیــزب
لەالیەن بەرپرســی شــۆراوە پێشــکەش بە
پلینۆم کرا.
ڕاپۆرتەکــە دەربــڕی کار و چاالکیــی
کادر و پێشــمەرگە و ئەندامانــی حیزب
لــە مــاوەی دوو پلینۆمــدا بــوو .ئــەو
ڕاپۆرتــە خاڵــە بەهێــز و ئەرێنییەکانــی
تێکۆشــانی ئــەم ماوەیــەی بەڕوونــی
دەستنیشــان کردبــوو و لــە هەمانکاتــدا
کەموکۆڕییەکانی ئاماژە پێدابوو.

پلینــۆم وێــڕای ماندوونەبوونــی کــردن
و ڕێزدانــان بــۆ کار و چاالکییەکانــی
کادر و پێشــمەرگە و ئەندامانــی حیزب
جارێکی دیکە و لەو بڕگەیەشدا سوپاس
و پێزانینــی خــۆی پێشــکەش کــردن و
بــۆ باشــتر کــردن و شــوێندانەرترکردنی
و
ڕاوبۆچــوون
تێکۆشــانەکان
ڕاسپاردەکانی خۆی دەربڕی.
هــەر لەوچوارچێــوەدا پلینــۆم وێــڕای
پێداگرتنــەوە لەســەر پێوەندییەکانــی
حیــزب لەگــەڵ حیــزب و ڕێکخــراو و
الیەنە کــوردی و ئێرانییەکان ئامادەیی
خــۆی بۆ کاری هاوبەش بە مەبەســتی
ڕێکخســتنی خەبــات دژی کۆمــاری
ئیسالمیی ئێران دەربڕی.
لــە بڕگــەی کۆتایــی کاری پلینۆمــدا
ئەندامانــی ڕێبەریــی حیــزب لــە ســەر
ڕەوتــی چوونــە پێشــی کارەکانــی
کۆمیتــەی ئامــادەکاری کۆنگــرەی
شــازدەی حیــزب کە لە الیەن بەرپرســی
کۆمیتــەی ئامــادەکاری کۆنگــرەوە
پێشکەش کرا ئاگادار کران.
پلینــۆم پــاش گــوێ گرتــن و بڕیــاردان
لەســەر هەمــوو بــاس و بابەتەکانــی
دەســتووری کاری پلینۆمــی چــواردە،
کاتژمێــر ٥ی ئێــوارەی ڕۆژی
یەکشــەممە ٢٣ی خەزەڵوەر کۆتایی بە
کارەکانی هێنا.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
٢٤ی خەزەڵوەری ١٣٩٥ی هەتاوی
١٤ی نوامبری ٢٠١٦ی زایینی

کۆمیسیۆنی سیاسی نیزامی حیزبی
دێموکرات ڕاگەیەندراوێکی
باڵو کردەوە
کۆمیســیۆنی سیاســی نیزامــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
ڕاگەیەندراوێکــدا داوای لــە ســەرجەم
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب کــرد کە
لەپێوەنــدی لەگــەڵ حیــزب و رێکخــراوە
کوردییــەکان ڕەچــاوی سیاســەتەکانی
حیــزب بکــەن و خۆیــان لــە زمانــی زبر و
ناحــەز کــە زمانــی حیزبــی دێموکــرات
نەبووە و نییە بپارێزن.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
بــۆ هەموو ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران
لەگەڵ ساڵو
سیاســەتی حیزبی دێموكرات لە سەر ئەوە
داڕێژراوە كە سەرەڕای دەربڕینی بۆچوون
ێ
و بیــروڕای ئــازاد ،ئەندامــی حیزب دەب 
چاوكراوە ،تێگەیشــتوو و پێگەیشــتوو بن،
و لــە ســەر هــەر بڕیــار و هەڵوێســتێكی
حیزبــی ڕاو بۆچوونــی خۆیــان دەربڕن و
ڕەخنــە بگــرن تــا ئەو ئاســتەی كــە زەربە

لە پرســتیژی حیزب نەدات .داواكارین كە
ئەندامانــی حیــزب ڕەچــاوی بارودۆخــی
حەساسی ناوچەو كوردستان و بە تایبەت
حیــزب بکــەن .بە هەموو شــێوەیەك هێرش
بــۆ ســەر هــەر كام لە حیــزبو ڕێكخراوە
کوردییەکان و دەســتێوەردان لە کاروباری
نێوخۆییــان بــە تــەواوی لــە ڕوانگــەی
حیزبــەوە مەحكوومە.ئەندامــی حیزبــی
دێموكراتی كوردســتانی ئێران دەبێ وەكوو
دێموكراتێك بیر بكاتەوە .هەر كەس ڕەخنە
لــە حیــزب دەگرێت یــان دژی سیاســەتی
ێ
حیــزب بــوو ،دوژمنی حیــزب نییە ،دەب 
ڕێــز لــە ڕا و بۆچوونەكانــی بگریــن و
لــە ئەگــەری پێویســتیی وەاڵمدانــەوەدا،
بــە ڕەچــاو کردنــی پێوەرە چەســپاوەکانی
بــواری ڕەخنــە ،و هێنانەوەی ئیســتداللی
لۆژیکیی سیاســی و بەدوور لە ناوزڕاندن
و بێڕیزی ،وەاڵم بدرێتەوە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆمیسیۆنی سیاسی ـ نیزامی

هاوکارییەکانی کۆمیتەی سوویس
بۆ ڕاسان بەردەوامە
کۆمیتەی گشــتیی حیزبی دێموکرات
لــە واڵتــی ســوویس ،بۆ جــاری دووهەم
یارمەتیە کۆکراوەکانی بۆ ڕاسان و بۆ
پێشمەرگە بەڕێ کرد.
هاوڕێیانــی حیزبی لە واڵتی ســوویس،
بە سەرپەرســتی کۆمیتــەی حیزب لەو
واڵتە ،یارمەتیەکانیان بۆ پێشــمەرگە و
بۆ بەشــداربوون لە ڕاســانی ڕۆژهەاڵت
کۆکردەوە و بەڕێیان کردنەوە.
لــە ڕۆژانی ڕابردوودا ئــەو هاوکارییانە
کــە بــە هــەوڵ و داهێنانی بەرپرســانی
کۆمیتــەی حیــزب لــە نێــو ئەندامــان
و دڵســۆزانی حیــزب لــە واڵتــی
ســوویس کۆکرابوونــەوە ،بــە ئۆرگانــە
پێوەندیدارەکانــی حیزبــی دێموکــرات
گەیشــتوون و بەپێی پێویستی کەڵکیان
لێ وەردەگیرێ.

شــیاوی ئاماژەیە کە کۆمیتەی حیزب
لــە واڵتــی ســوویس جارێکــی دیکــە،
یارمەتــی و هاوکاریــی بــۆ ڕاســانی
ڕۆژهــەاڵت کۆردبــووەوە و بەڕێــی
کردبــوو بــۆ ئۆرگانەکانــی حیزبــی
دێموکرات.
ئــەم جــارەش ئــەو هاوکارییانــە هــەم
پێداویســتیی پێشــمەرگانەیان تێدایــە
و هــەم پێداویســتیی مرۆیــی ،کــە
هەنگاوێکی جێگای ڕێزە.
وێــڕای دەستخۆشــی و ماندوونەبوونــی
لــە هاوڕێیانــی حیزبــی لــە کۆمیتەی
حیــزب و ئەندامانــی حیــزب لــە واڵتی
ســوویس ،بــەو هیوایــەی کــە هەمــوو
ئەندامان و دڵسۆزانی حیزبی ،پێداگرتر
و بەپێزتر لە جاران بەشداربن لە ڕاسانی
ڕۆژهەاڵتدا.
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هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات لە ڕێوڕەسمی
پێشوازیی لە تەرمی شەهید سلێمان چروکایە
بەشداری کرد

دایکی شەهیدێکی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان
کۆچی دوایی کرد
دایکــی شــەهید ئەردەشــیر
فیــرووزی پێشــمەرگەی حیزبــی
دێموکرات کۆچی دوایی کرد.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی
٢٥ی خەزەڵــوەری ١٣٩٥ی
هەتــاوی ،دایــە "ئێران شــەریفی"
دایکــی شــەهید ئەردەشــیر
فیــرووزی خەڵکــی شــاری
کامیــاران ماڵئاوایــی لــە ژیــان
کرد.
دایــە ئێــران یەکێــک بــوو لــە
شێرەژنانی کوردستان کە هەموو
کات بــە شــانازییەوە باســی لــە

ڕێبــازی کــوڕە شــەهیدەکەی
دەکــرد و هیج کاتیش هیوای بۆ
ئــازادی و ڕزگاری گەلەکــەی
لەدەست نەدا.
شــههید ئەردەشــیر فیــرووزی
پێشــمەرگەی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران ،سالی ١٣٤٢
ی هەتــاوی لــه "کامیــاران"
لهدایــک بوو.لــە پاش شۆڕشــی
گەالنــی ئێــران و ئاشــکرابوونی
خەباتــی حیزب چەکی شــەرەفی
لەشــان کرد و بوو بە پیشمەرگە،
بەداخــەوە ڕێکەوتــی ٢٩ی

گەالوێــژی ١٣٦٠ی ههتــاوی
لە شــەڕێکی نەخوازراودا شەهید
بوو.گڵکــۆی شــەهید ئەردەشــیر
لەگوندی "شایەنی"ـیه.
دایــه ئێــران شــەریفی خێزانــی
شەهید شاپوور فیرووزی ئەندامی
ڕێبەرایەتــی حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێران بووە.
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران پرســە و سەرەخۆشــی خۆی
لــە بنەماڵــەی ناوبــراو دەکات و
خــۆی بە شــەریک و بەشــداری
خەمی بنەماڵەکەی دەزانێت.

هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران بە سەرپەرەســتی
محەممەدســاڵح قــادری ئەندامــی
کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی
دێموکرات ،لە ڕێوڕەسمی پێشوازیی
لە تەرمی شــەهید سلێمان چروکایە
بەشداریی کرد.
ڕۆژی یەکشەممە ڕێکەوتی ١٦ی
خەزەڵــوەری ١٣٩٥ی هەتــاوی،
تەرمــی شــەهید د.ســلێمان چروكایە
لــە واڵتــی ئاڵمانــەوە گەیەندرایــەوە
فروكەخانەی هەولێر لە کوردســتان.
لــە دوای ڕێوڕەســمی ڕێــژە کــە بە
بەشــداریی زۆرێک لە ئەفسەرە پلە
بەرزە نیزامییەکان ،هێزی پێشمەرگە،
نوێنــەری ســەرۆكی هەرێمــی
كوردســتان ،نوێنــەری ســەرۆک

كۆمــاری فەڕانســە ،نوێنــەری هێزە
هاوپەیمانــەكان ،جێگــری پارلمانــی
كوردســتان و بەشێك لە پارلمانتاران،
ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێم ،پارتی
دێموكراتــی كوردســتان و هێــز و
الیەنــە سیاســیەكانی چوارپارچەی
كوردســتان و بنەماڵــەی د.ســلێمان
بەڕێوەچــوو ،تاجەگوڵــی وەفــا و
ئەمەگناســیان لــە ســەر تەرمــی
شــەهید ســلێمان دانــا و وتــاری
ســەرۆك كۆماری فەڕانسە و هێزی
هاوپەیمانان بەو بۆنەیەوە خوێندرانەوە
و شــەهید ســلێمانیان وەك هێمــای
مرۆڤێكــی خۆبەخش لە پێناو ژیانی
مرۆڤایەتیــدا پێناســە كرد و هەســت
و ســۆزی وەفــاداری و پشــتیوانیی
خۆیان بۆ هێزی پێشمەرگە و گەلی

كوردستان دەربری.
دواتر تەرمی شــەهید ســلێمان لە ناو
ئاپــۆرای بەشــداربوان و خەڵكێكــی
زۆر كــە لــە باكــووری كوردســتان و
ئورووپــاوە هاتبوون ،بۆ زێدی خۆی
لــە باكووری كوردســتان گوازرایەوە،
تاكــوو لــەوێ لە تەنیشــت دوو برای
شــەهیدی دیکــەی ،بــە خاكــی
نیشتمان بسپردرێت.
لــەو ڕێوڕەســمەدا ،هەیئەتێکــی
حیزبــی دێموکرات بە سەرپەرەســتی
محەممەدســالح قــادری بەرپرســی
پێوەندییەكانــی حیزبی دێموکرات لە
هەولێر ،بەشداریی ئەم ڕێوڕەسمەیان
کردبــوو و هاوخەمیــی ڕێبەرایەتــی
حیزبــی دێموکراتیــان بــە بنەماڵەی
شەهید سلێمان و هاوڕێیانی گەیاند.

هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات بەشداریی لە کۆڕێکی
نووسەرانی کوردستانی ڕۆژئاوادا کرد

ئەندامێکی حیزبی دێموکرات ماڵئاوایی
لە ژیان کرد
"عــارف دەرگاهــی" ئەندامــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بە هۆی
نەخۆشیی شێرپەنجە کۆچی دوایی کرد.
ڕوژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی٢٧ی
خەزەڵــوەری ١٣٩٥ی هەتــاوی ،عــارف
دەرگاهــی کــوڕی "حوســێن" خەڵکــی
گونــدی "ســەردۆش" لــە ناوچــەی بەری

بەگزادەی مەریوان ،بە هۆی نەخۆشینی
شێرپەنجەوە لە تەمەنی ٦٩ساڵیدا کۆچی
دوایی کرد.
کاک عــارف یەکێــک لــەو ئەندامــە
دڵســۆزانەی حیزبــی دێموکــرات بــوو
کــە هەمیشــە دڵــی الی حیزبەکــەی و
پێشمەرگەکانی بوو و هەرکات و هەردەم

یارمەتیدەرێکــی بــاش و بــە ئەمەگــی
پێشمەرگەکان بوو.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
سەرەخۆشــی لــه بنەماڵــه و خــزم و
کهســوکاری ناوبــراو دەکات و خــۆی به
شەریکی خەمیان دەزانێت.

ئەندامێکی حیزبی دێموکرات لە دەرەوەی واڵت
کۆچی دوایی کرد
"زوبەیــد ئەمیــنزاده" ئەندامــی
حیزبــی دێموکــرات لــە واڵتــی
سوویس ماڵئاویی لە ژیان کرد.
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی
١٣ی خەزەڵــوەری ١٣٩٥ی
هەتــاوی ،زوبەیــد ئەمیــنزادە
کــوڕی "ئەمیرخــان" ،لە تەمەنی
 ٤٨ســاڵیدا بە هۆکارێکی نادیار
لە واڵتی سوویس کۆچی دوایی
کرد.

ناوبــراو لــە بەخشــی "ســیلوانا"ی
ســەر بە شــاری ورمێ لە دایک
بووە و تا ئاســتی دیپلۆم درێژەی
بــە خوێندن داوە ،ســاڵی ١٣٦٩ی
هەتاوی بوو بــە ئەندامی حیزبی
دێموکــرات و ســاڵی ١٣٧٢ی
هەتــاوی بە هۆی ئاشــکرابوونی
کاری تەشکیالتی ،زێدی خۆی
بەرەو واڵتی سوویس بەجێهشت.
ناوبــراو لە دەروەی واڵتیش وەک

ئەندامێکــی چاالکــی حیزبــی
دێموکــرات کار و بــاری حیزبیی
بەڕێوە دەبرد.
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئێــران پرســه و سەرەخۆشــی لــه
بنەماڵــه و خــزم و کهســوکاری
کاک زوبەیــد ئەمینزاده دەکات
و خــۆی بــه شــەریکی خەمیــان
دهزانێت.

بۆ پشتیوانی لە ڕاسان لە مەریوان چاالکیی
تەبیلغیی بەڕێوە چوو
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری مەریوان،
بــۆ پشــتیوانی لــە ڕاســان چاالکیــی
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد.ڕۆژی شــەممە
ڕێکەوتــی ١٥ی خەزەڵــوەری ١٣٩٥ی
هەتــاوی ،تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە

شــاری مەریوان پشــتگیرییان لە ڕاســان
کرد و بە چاالکیی تەبلیغیی دووپاتیان
کــردەوە کــە؛ تــا وەدیهاتنــی ئامانجــی
شــەهیدان درێــژە بــە خەبــات دەدەن.
قارەمانانــی دێموکــرات لــەو پێوەندییەدا
لــە گونــدی "ســیاناو"ی مەریــوان بــە

چاالکیــی تەبلیغیــی وەفاداریــی
خۆیــان بــە ڕێبــازی دێموکــرات دووپات
کردەوە.ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ئااڵیەکی
گــەورەی کوردســتان و وتە بەنرخەکانی
دوکتور قاسملوویان نووسیوەتەوە.

جاشێک لە شنۆ بە سزای خۆی گەیشت
یەکێــک لــە جاشــە بەناوبانگەکانــی
شــاری شــنۆ بە ســزای خەیانەتەکانی
بە گەل و نیشتمانەکەی گەیشت.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ٢٣ی
خەزەڵوەری ١٣٩٥ی هەتاوی ،کاتژمێر
 ١:٣٠خولەکــی پاشنیــوەڕۆ ،چەنــد
چەکدارێکــی نەناســراو تەقەیــان لــە
جاشــێک بە ناوی "غەفوور ســەالحی"

یەکێک لە جاشە ناوزڕاوەکانی ڕێژیم
کــردووە ،و ناوبــراو بــە تونــدی بریندار
بووە.
ئەو چەند کەسە نەناسراوە دەستڕێژێکی
قــورس دەکەنــە ســەر ناوبــراو و لــە
ئەنجامــدا  ٦گوللـــەی بەردەکەوێــت و
هێزەکانــی ئیدارەی ئیتالعاتی ســپای
هەنگی مەرزی ،شــوێنەکە میلیتاریزە

دەکــەن و  ٨کەســی ئیتالعاتــی لــەو
شوێنە دەکەنە نیگابان.
هەروەهــا لــە ئەنجامــی ئــەو تەقەیــەدا
هاوواڵتییەکــی مەدەنی لــە بنەماڵەی
"میهن خواه" بریندار دەبێت.
ئەو جاشه بە هۆی سەختیی برینەکەی
بــۆ بیمارســتانی "عارفیان"ـــی ورمــێ
گوازراوەتەوە.

هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکــرات
بەشــداریی لــە کۆڕێکی نووســەران
و ئەدیبانی ڕۆژئاوای کوردســتاندا
کرد و لەگەڵ چەندین کەســایەتیی
پایەبــەرزی ئەدەبــی و سیاســیدا
چاوپێکەوتنیان ئەنجام دا.
ئێــوارەی ڕۆژێ پێنجشــەممە
ڕێکەوتــی ٢٧ی خەزەڵــوەری
١٣٩٥ی هەتــاوی ،هەیئەتێکــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران لــە شــاری هەولێر بەشــداریی
لــه کۆڕێکــی ئەدەبیــی یەکیەتیــی
نووســەرانی کوردســتانی ڕۆژئــاوا
کرد.
لەو کۆڕەدا محەممەدســاڵح قادری،
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی
دێمۆکــرات و بەرپرســی دەفتــەری
نوێنەرایەتــی حیزبــی دێموکــرات
لــە هەولێــر بــە هاوڕێیەتــی لەگــەڵ
شــەریف فــەالح ،شــاعیر و نووســەر

بەشــدارییان لــە کۆڕێکــی ئەدەبــی
لەژێــر نــاوی "هــزری نەتەوەیــی لــە
هەڵبەســتی کالســیکی کوردیــدا"
کــرد ،کــە لەالیــەن یەکیەتیــی
نووســەرانی کوردســتانی ڕۆژئاواوە
ساز کرابوو.
لــەو کۆڕەدا کە لە هۆتێل کاپیتاڵ
ســاز کرابــوو ،کۆمەڵێکــی بەرچاو
لــە نووســەران و کەســایەتییە
سیاسییەکانی کوردستانی ڕۆژئاوا
و باشووریش تێیدا بەشدار بوون.
کۆڕەکــە تایبــەت بــوو بــۆ تاوتوێ
و شــڕۆڤەی هــزری نەتەوەیــی لــە
شــێعری چوار شــاعیری کالسیکی
کورد کە بریتی بوون لە "عەمەرێ
لەعلــێ ،تیڕێــژ ،جگەرخوێــن و
مەالی جزیری".
لــەو بارەیــەوە چــوار نووســەر و
لێکۆڵەری کورد بەناوەکانی (دکتۆر
شەوکەت سندی ،محەممەد حەمۆ،

خالیــد جەمیــل محەممــەد و بەســام
مســتەفا) هەرکامەیــان بەجیــا لــە
ڕوانگەی جیاوازەوە تیشکیان خستە
ســەر بیرۆکــە و هــزری نەتەوەیی و
نیشــتمانی لــە شــێعری ئــەو چــوار
شــاعیرە و کۆمەڵێــک ســەرنج و
بۆچوونی بەپێزیان لەســەر دنیابینی
ئەو شاعیرە نەتەوەییانە خستەڕوو.لە
نێوئاخنــی کۆڕەکــەدا هونەرمەندی
الو "ڕیــاد عوســمان" بــە دەنــگ
و تاکژەنیــی خــۆی بەرهەمێکــی
پێشــکەش کرد کە چەند شێعرێکی
ئەو چوار شــاعیرە کوردەی کردبووە
گۆرانی.
لــەو کــۆڕەدا هەیئەتــی حیزبــی
دێمۆکــرات لەگــەڵ کۆمەڵێــک
نووســەر ،ئەدیــب و سیاســەتڤان و
کەســایەتیی کوردســتانی ڕۆژئــاوا
دیــدار و چاوپێکەوتنیــان پێکهێنا و
ئاڵۆگۆڕی بیروڕایان کرد.

ئەگەری گرتنی چاالکانی سیاسی
لە ئێران زیاتر دەبێت
لــە بەرەبــەری بەڕێوەچوونــی
هەڵبژاردنەکانی ســەرکۆماری
لــە ئێرانــدا ،ڕێکخــراوی
ســپای
ئیتالعاتــی
پاســداران گەاڵڵەیەکــی بــۆ
دەستبەســەرکردنی چاالکانــی
سیاســی و پێشــگرتن لــە
ئەگــەری دژایەتــی و ئێعتــراز
ئامادە کردووە.
ماڵپــەڕی "ئامەدنیــوز" بــاوی
کردۆتەوە ،دەزگای ئیتالعاتی
ســپای پاســداران بە هاوکاریی
"شــۆرای ئەمنیەتــی ئێــران"،
بەنیــازی جێبەجــێ کردنــی
گەاڵڵەیەکــی نهێنیــن کــە
بەهۆیــەوە ،پێــش لــە دەســپێکی

خولی نوێ بەناوهەڵبژاردنەکانی
ســەرکۆماری لــە ســاڵی ٩٦دا،
ئــەو کەســانە دەستبەســەر بکــەن
کــە گومانی ناڕەزایەتی دەربڕین
بەرانبەر ســێناریۆ داڕێژراوەکەیان
لێدەکرێ.
بەپێــی ئــەم راپۆرتــە ،هەنووکــە
شــۆرای ئەمنیەتــی ئێــران و
ئیتالعاتی ســپا ســەرقاڵی ئامادە
کردنــی لیســتەی ئەو کەســانەن
و بەشــێوەیەکی بەرباڵو سەرقاڵی
گــوێ هەڵخســتنی نایاســایین
لەسەر تەلەفۆنەکان.
هەواڵــە
دواییــن
بەپێــی
پێو ە ند ید ا ر ە کا ن  ،با ڵــی
بناژۆخــوازی ڕێژیــم بەتەمان بۆ

هەڵبژاردنەکانی ســاڵی  ،٩٦ئەم
پڕۆژانــە بخەنــە بــواری جێبەجێ
کردنــەوە :گۆڕینــی سیســتمی
ســەرۆکایەتی بــۆ پارلمانــی،
ســەرکۆمار
هەڵبژاردنــی
لەالیــەن ئەندامانــی مەجلیــس
و هێنانەوەکایــەی ســەرۆک
وەزیــری ،لە بەرامبەریشــدا قۆڵی
بەنــاو ئیســاحخواز دەیانهــەوێ
بــە ســازکردنی فڕاکســیۆنی
جۆراوجــۆری پێکهاتــوو لــە
نەتەوەکانــی ئێــران لــە دژی
باڵــی بناژۆخــواز کەڵــک لــە
ئێحساساتی نەتەوە و ئایینزاکانی
ئێران وەرگرن.
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سەربەخۆیی هەرێمی کوردستان و
حیزبەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت
جەماڵ ڕەسووڵ دنخه
مێــژووی خەباتــی گەلــی کــورد بۆ
ئــازادی و سەربەســتی وەکوو هەموو
گەالنــی دنیــا کــە خەبــات و خوێنان
داوە بۆ گەیشــتن بە مافەکانیان ،پڕه
له ســەرکەوتن و شکست؛ ئەوسا ئایا
ئەو شکستە لە ڕووی هەڵەی سیاسی
یــا نیزامــی بێــت ،لە مێــژوودا تومار
کــراوە و ئاســەوارەکانی لە پرۆســەی
سیاســیدا بــۆ ڕزگاریــی نەتەوەیــی
وەکــوو کۆســپێک دەمێنێتــەوە و
قەرەبــووی هەندێــک لەو شکســتانە
تــا ئێســتاش گەورەترین کۆســپی بۆ
ڕەوتــی سیاســەتی واڵتانــی جیهان و
خودی نەتەوەی کورد دروست کردووە
و لــەو پێوەندییــەشدا زیاتر لە هەموو
الیەنێــک خودی نەتــەوەی کورد چ
لــە ڕووی ماددی و ماڵی باجەکەی
داوە و ئێستاش دەیدات.
جیا لەوەیکە نەتەوەی کورد هەمیشە
بــۆ ئــازادی و مافــی خۆی شــەڕی
کــردووە و دژی داگیرکــەران
وەســتاوەتەوە ،بەاڵم زور جاریش هەلی
زێڕینــی بــۆ ئــازادی و دامەزراندنی
دەوڵەتێکــی کــوردی لــە میــژوودا
لەدەست داوە .کاتێک کە بریتانیا لە
بڕیارێکدا ویســتی شــێخ مەحموودی
حەفیــد بــکات بــە ڕێبــەری دەوڵەتی
کوردســتان ،شــێخ مەحمــوود زۆر بــە
ئاســانی بــە هــۆی هەڵەیــەک جــا
چ پێوەنــدی بــە دۆخــی فیکــری و
سیاســەتی ئەو کاتەوە هەبێ ،یا هەر
هۆیەکــی دیکــە ،ڕەوڕەوی مێژووی
خەباتــی کــوردی بــۆ گەیشــتن بــە
ڕزگاری و سەربەخۆیی درێژ کردەوە.
شەهید دوکتور ســادق شەرەفکەندی
ســکرتێری گشتیی پێشــووی حیزبی
دێموکــرات لە کتێبی مێژووی کورد
لــە ســەدەی شــازدەهەمدا بــاس لــەوە
دەکەت کە؛ دوای شــەڕی جیهانیی
یەکــەم ،دوای ئەوەیکــە واڵتانــی
جیهــان بــەو ئاکامــە گەیشــتن کــە
نەتەوەکانــی جیهان بکەن بە دەوڵەت،
نەتــەوەی کــورد بــە هــۆی کێشــەی
سیاســیی نێوخۆیــی ئــەو دەرفەتــە
زێڕینــەی لەدەســت دا و تــا ئێســتاش
کە ســەدەی ٢١ـــه گەلی کورد بە
هەمــوو حیــزب و الیەنــە سیاســییە
جۆراوجۆرەکانیــەوە هــەوڵ دەدات
نیشتمانێکی سەربەخۆ پێک بێنێت
کــە حەشــیمەتەکی  ٤٠میلیــۆن
کەسییه.
باســکردن لە مێژوو بۆ تاوتوێکردن
و خەسارناســی کردنــی ،کارێکــی
زۆر ســەخت و دژاورە چوونکــه
مێژوو کەمترین بەڵگەی بەردەست
لــە خــۆی جــێ دێڵێــت یــا ئەگــەر
لەبەردەستیشــدا بێــت لــە الیــەن
داگیرکەر یا کەســانێک نووسراوە
کــە بــە دڵخــوازی خۆیــان باســیان
لــە ڕووداوەکانــی کــردووە ،بۆیــە
هەڵگرتنــی مقەســتێک و بڕیــن و
دورینی بە دڵخوازی خۆ ،گەورەترین
تاوانــە دژ بــە هەمــوو ڕێبەرانــی
جوواڵنەوەی کــورد ،بەاڵم ئەوەیکە
نەتــەوەی کــورد هەمیشــە قوربانــی
بــووە بــۆ یەک هــۆکاری ســەرەکی
دەگەڕێتــەوە ئەویش بەردەوام کورد لە
هاوکێشــە سیاســی و ناوچەییەکاندا
"فاکــت = عامــل" نەبــووە ،بەڵکــوو
"دێفاکتــۆ = غیرعامــل" بووە.لــە
دوای هێرشــی داعش بۆ سەر خاکی
هەرێمــی کوردســتان و هەمــوو ئــەو
نمایشــنامە سیاســییەی کــە واڵتانی
ڕۆژئاوایی بۆ دەستێوەردانی خۆیان لە
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت نووسیبویان و
دایاندەبەزاند ،هەرێمی کوردســتانیش
بــە هــۆی کێشــەی سیاســی
و ئابــووری و بــە تەنیــا مانــەوەی
هەرێمــی کوردســتان لــە شــەڕ دژی

تێرۆر ،بەرپرســانی سیاسیی هەرێمی
کوردســتان مەسەلەی ســەربەخۆییان
لەگەڵ حکوومەتــی ناوەندیی عێراق
هێنایە پێش کە لەو کات و زەمەنەدا
واڵتانی ناوچەکەی هەژاند.
ئەگەرچــی ســەربەخۆیی مافی هەر
گەلێکە بــەو مەرجــە دیاریکراوانەی
کە بۆ واڵتێک لە نەزەر گیراوە ،بەاڵم
هەنووکــە هەرێمی کوردســتان وەکوو
دەوڵەتێکی "ضمنی" لە جیهاندا دانی
پێــدا نەنــراوە و ئەوەش لــە کاتێکدایە
کە بەرپرســانی حکوومەتی هەرێمی
کوردســتان لــە هەمــوو شــوێنێک و
ڕۆژەڤی سیاسەتدا باس لە ڕێفراندۆم
بۆ سەربەخۆیی کوردستان دەکەن.
لێــرەدا پرســیار ئەوەیــه هەرێمــی
کوردســتان ئەگەرچــی دەبێتــە
دەوڵەتێکــی فەرمی لــە کۆمەڵگای
نێونەتەوەییــدا ،بــەاڵم چارەنووســی

بکــەن؟ ڕێــگای خەباتی دیکە دژی
ڕێژیمێکــی ســەرکوتکەری وەکــوو
ئێران هەڵدەبژێرن؟ یان دیسان خۆیان و
نەوەیەکــی دیکەش دەکەنە قوربانیی
بەشــێکی دیکــە لــە کوردســتان؟ و
کۆمەڵێــک پرســیاری دیکــە لــەو
پێوەندییەدا.
لــەو پێوەندییــەدا یەکێــک لــە
حیزبەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت،
"حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران" کــە بــە شــاهێدیی مێــژوو لــە
بــەر دەســکەوتی نەتەوەیی بەشــێکی
دیکەی کوردســتان خــۆی قوربانیی
کــردووە ،ئایا دیســان دەیهەوێ خۆی
قوربانیــی ســەربەخۆیی پارچەیەکی
دیکــەی کوردســتان بکاتــەوە؟؟
بیــروڕای گشــتی لــەو ســەردەمەی
ئێســتادا ئــەو هەوڵوێســتە لــە حیزبی
دێموکــرات قبــووڵ دەکات؟ خــودی

گرتنەپێشی ئەو سیاسەتە ،ڕۆژبەڕۆژ
دوور کەوتنــەوەی ئەندامانــی ئــەو
حیزبــە .حیزبێکــی شۆڕشــگێڕ کــە
لــە کاتــی شۆڕشــدایه مەنتقی نیە و
جێگای هیچ باسێک ناهێڵێتەوە که
خەبات و تێکۆشانی خۆی لەبەر هەر
هۆکارێک بوەستێنی.
لــەو پێوەندییــەدا بــۆ ســەربەخۆیی
هەرێمی کوردستان ،حیزبی دێموکرات
وەک یەکــەم حیزبــی شۆڕشــگێر
لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت کــە
زیاترین پشــتیوانیی خەڵکی لەپشــتە
و وەکــوو یەکــەم حیزبی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاست ،بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ
دیسانەوە ڕووی لێ هەڵێنراوە کە واز
لــە خەباتی "ڕاســان"ی کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت کە تازە دەستی پێکردووە
بێنێت و دیسان خۆی بکاتە قوربانیی
سیاســەتی بەشــێکی دیکــەی

حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران کە ماوەی  71ســاڵە
خەبات دەکات و شەهید بۆ ڕێبازی خۆی دەدات ،کاتێک لە
ساڵی 1384ی هەتاوییەوە ،پێشمەرگەکانی خۆی لەژێر ناوی
"هێزی تایبەت" لە چیاکانی کێلەشین سازمان دا ،بە زووترین
کات هەڵوێســتی سیاســی و دژکــردەوەی تونــدی هەندێــک
الیەنی سیاســیی لێکەوتەوە و ڕێژیمی ئیســامیی ئێرانیش
وەک هەمیشە و توندتر لە جاران ،هەڕەشەی لە حدکا کرد.
حیزبەکانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت
لەو نێوانەدا چی لێ دێت؟ بۆ هەموو
کەس ڕوونە کە دوای بە دەوڵەتبوونی
هەرێمی کوردستان نابێ هیچ حیزبی
سیاســی چەکــدار ،گرووپی چەکدار
و ...هتــد ،لە نێو ئەو دەوڵەتدا بوونی
هەبێت ،چوونکە مەترســییە بۆ ســەر
ئەمنیەتــی ئــەو دەوڵەتە و لــە بواری
یاسای نێودەڵەتیشەوە قبووڵ ناکرێت.
لــەو ســاتەوەختەدا هەڵوێســت و
ئیقدامــی حیزبەکانــی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت چــی دەبێــت؟ ئایــا
دەکرێت پێشینەی خەباتی سیاسی و
نیزامــی خۆیــان بۆ هەمیشــە فیدای
ئــەو بەشــە لــەو دەســکەوتە نەتەوەییە

بەدەنــەی حیزبی دێموکرات دەیهەوێ
ببێتــە قوربانــی و دیســان ئــاوات و
ئارەزووەکانــی خۆی بــن چاڵ بکات
و لــە دوورە واڵتــیدا کاری سیاســی
بکات؟
بــۆ هەموو کــەس ڕوونە کــە حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
مــاوەی  ٢٠ســاڵە لەبــەر هەرێمــی
کوردســتان خەباتــی چەکداریــی
خــۆی لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
ڕاگرتــووە؟؟ ئەوەش بۆ هەموو کەس
دیارە کە هیچ قازانجێکی بۆ حیزبی
دێموکرات و کوردستانی ڕۆژهەاڵت
نەبــووە؛ جیــا لــە دوورکەوتنــەوەی
لــە مەیدانــی خەبــات و بــە هــۆی

کوردستان.
هەمووی ئەو پرسیار و ئەمما و ئەگەر
و شــیمانەگەلە لــە کاتێکدایــە کــە
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
خەباتی نوێی خۆی دەست پێکردووە و
مســتەفا هیجری سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لە نووسین و کۆڕ و کۆبوونەوەکانی
خۆیــدا باســی لــەوە کــردووە کە ئێمە
مــاوەی  ٢٠ســال دەرفەتمــان بــە
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران دا کــە
مافی کورد بدات ،بەاڵم ئەو ڕێژیمە
زیاتر خەڵکی کوردســتانی سەرکوت
کــرد و هەروەهــا هەرێمی کوردســتان
هیچ دەســکەوتێکی بۆ ئێمە نەبووە و

بۆیە ئێمە دەســتمان بــە خەباتی نوێ
لەژێــر نــاوی "ڕاســانی کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت" کردووە.
ئــەو وتانــەی ســکرتێری گشــتیی
حیزبــی دێموکــرات بــە ڕوونــی
ســەلمێنەری ئەوەیــە کــە مــاوەی
ئــەو  ٢٠ســاڵه دەســکەوتی حیزبــی
دێموکــرات تەنیــا زیــان بــووە ،زیانی
وەک کــەم بوونــەوەی ســەرمایەی
مرۆیــی ،نەبوونــی کاریگــەری لــە
ســەر هاوکێشــەکانی ناوچەکــە،
ئەمنییەتــی کردنــی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت ،ملهۆڕتربوونی ڕێژیمی
ئێــران و گەلێــک زیانــی دیکــە .لەو
نێوانــەدا ســەرمایەی مرۆیــی حیزبی
دێموکــرات گرینگتریــن خاڵــە کە بە
ئاســانی لە کیس حیزبــی دێموکرات
چــووە ،ســەرمایەیەک کــە بــە بــێ
کەمتریــن خــەرج و هەزینــه هاتووەتە
نێــو حیزبــی دێموکــرات و بە هۆی
نەبوونی پالنێکی کاری و نەبوونی
چاالکــی و لەبەرچاوگرتنــی
هەرێمــی کوردســتان ،مەیدانــی
شۆڕشــیان جێهێشــت و پەڕیــوەی
واڵتانی دیکە بوون.
هــەر لــەو بارەیــەوە ڕۆســتەم
جەهانگیــری ئەندامــی دەفتــەری
سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە بەرنامــەی
تایبــەت لــە تەلەفزیۆنــی تیشــک
تــی وی ،لە واڵمی ئەو پرســیارەدا
کــە ئایــا ئەگــەر ڕێژیمــی ئێــران
سەربەخۆیی هەرێمی کوردستان بە
فەرمی بناسێت ،حیزبی دێموکرات
داوای حکوومەتــی هەرێــم بــۆ
کشــانەوەی هێزەکانــی پێشــمەرگه
لــە ســنوورەکانی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت قبــووڵ دەکات؟ لــە
وەاڵمــدا دەڵێــت" :هــەر وەک چــۆن
پێشــتر لــە بــەر هەرێمــی کوردســتان
خەباتــی خۆمــان ڕاگــرت ،ئەگــەر
ڕێژیمــی ئێران ســەربەخۆیی هەرێمی
کوردســتان قبووڵ بکات ئێمە دیسان
حیزبــی دێموکــرات دەکەینه قوربانی
و پاشەکشــە بــە هێزەکانــی خۆمــان
دەکەین".
ئــەو لێدوانانــە جێــگای پرســیار و
لێکۆڵینــەوەی زۆرن ،بــەاڵم پێــش
هەمــوو شــتێک دەبــێ ئــەو پرســیارە
لــە خۆمــان بکەیــن کــە بــۆ دەبێــت
حیزبێکی شۆڕشگێڕ خۆی قوربانیی
سیاســەتی
بەرژەوەندییەکانــی
بەشــێکی دیکە لە کوردستان بکات.

بــەاڵم ئــەو قســە الیەنــی دیکــەی
هەیــە ،ئەویــش ئەوەیە کە بــە کردەوە
دەریدەخــا کــە کۆمــاری ئیســامی
دژی بەرژەوەندیــی کــورد لــە هەموو
بەشــەکانە .چوونکــە کۆمــاری
ئیســامی قــەت بــە ســەربەخۆیی
کوردستان ڕازی نابێ.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران کــە مــاوەی  71ســاڵە خەبات
دەکات و شــەهید بــۆ ڕێبــازی خۆی
دەدات ،کاتێــک لە ســاڵی 1384ی
هەتاوییــەوە ،پێشــمەرگەکانی خــۆی
لەژێــر نــاوی "هێــزی تایبــەت" لــە
چیاکانــی کێلەشــین ســازمان دا ،بە
زووترین کات هەڵوێســتی سیاســی و
دژکردەوەی توندی هەندێک الیەنی
سیاســیی لێکەوتــەوە و ڕێژیمــی
ئیســامیی ئێرانیش وەک هەمیشە و
توندتر لە جاران ،هەڕەشەی لە حدکا
کرد.هەنووکــە کە حیزبی دێموکرات
لە ســەر خەباتی خۆی بە شێوەیەکی
قــورس و قایــم پێداگــره ،الیەنەکانی
دژبەر و موافق بە ڕوونی بوونەتە دوو
بــەش کــە دەبێ هێزی پێشــمەرگە لە
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت حوزووریــان
نەبــێ؟ بۆ ئەم جــۆره لێدوانانە دەدەن؟
چون لە نەفســی خۆیاندا حەزیان لێ
نیــە کــە حیزبی دێموکــرات گوتار و
بااڵنســی سیاسی لە ناوچەکە تێک
بــدات ئــەوەش بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە
کــە بۆ هەمــوو الیەنێــک ڕوونە کە
حیزبــی دێموکــرات لــە نێــو خەڵکــی
کوردســتان تــا چ ڕادەیەک جێگە و
پێگەی هەیە.
کۆتایی:بــۆ هەمــوو کــەس ڕوون و
ئاشــکرایە کــە خەڵکی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت ڕۆژ بــە ڕۆژ وشــیارتر
دەبێتەوە و لە هەمان حالیشــدا حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران کــە
ئەو خەباتەی دەســت پێکــردووە ،ئیتر
پاشەکشــەی لــێ نــاکات و بگــره بە
شــێوەیەکی ســازماندراوتر و قایمتــر
درێژە بە خەباتی خۆی دەدات و ئەوەش
لــە ١٤ـــەمین پلێنۆمــی کۆمیتــەی
ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران پێداگری لە ســەر
کراوەتــەوە .خەڵکــی کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت چیتــر چاوەڕوان نابن کە
ڕزگاریدەرێــک بۆیــان پەیــدا بێــت.
حیزبــی دێموکــرات وەک هەمیشــە
سەربەخۆ و پشتبەستوو بە پشتیوانیی
خەڵکــی خــۆی درێــژە بــه خەبــات
دەدات.
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ئایا ترامپ دەتوانێ پاشەكشە لە ڕێككەوتننامەكەی ئێران بكات؟
ن :مایكل ڕۆبین
و لە ئینگلیزیەوە :ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد
ســەركۆماری هەڵبژێــردراو ،دۆناڵــد
ترامــپ بــەردەوام بانگــەوازی بــۆ
"بەرنامــەی گشــتگیری كــردەوەی
هاوبــەش" ( )JCPOAكــردووە
و ڕێككەوتنــی ناوكیــی ئێرانــی
ڕێككەوتنــی
"خراپتریــن
بــە
وتووێژلەســەركراو" و "كارەســات" نــاو
بردووە.
دەكات.
ڕاســت
ترامــپ
ڕێككەوتننامەكــەی جــان كێریــی
وەزیــری دەرەوە زۆر دوور لــە
دابینكردنــی چاوەدێرییەكــی بەهێزی
ئــەو ڕێژیمــە ،ئەزموونێكــی نــوێ لە
ســتانداردەكانی پشــكنینێكی سســت
و الواز دەخاتــە ڕوو .ســتانداردەكان
نەك هەر لە خودی ئەو بەربەستانەی
كــە ســەرۆك ئۆبامــا داینابــوون،
كەمتــر بــوون ،بەڵكــوو بــە بــەراورد
لەگــەڵ ئەزموونگەلــی نێونەتەوەیــی
لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ خڕكردنــەوەی
بەرنامــەی ناوكیی ئافریقای باشــوور
و لیبیاشــدا كەمتــر و الوازتــر بــوون.
وتووێژكــەرە ئێرانییــەكان لــە جیاتــی
پەســندكردنی پرۆتۆكۆلــی هاوپێچی
ئاژانســی نێونەتەوەیــی وزەی ناوكی،
تەنیــا بەڵێنیــان دا ڕەچاوێكــی بكەن.
دوایین جار دەركەوت كە دەوڵەتی ئێران
هــەر لەگــەڵ گەیشــتنی بە ویســتی
خــۆی ،دەســتبەجێ پاشەكشــەی لــە
بەڵێنەكانــی كــرد و فەخریشــی پێــوە
دەفرۆشت.
پشــكنینەكان پڕكێشەن و میكانیزمی
ســەرلەنوێ وەگەڕخرانی گەمارۆكان
بە كردەوە بوونی نیە .ڕێككەوتننامەكە
تەنانــەت باســی كێشــەی چاالكیــی
ناوكیــی دەرەوەی ســنووری نــاكات،
بــۆ نموونــە چاالكییەكانــی زانــا
ئێرانییــەكان لــە كۆریــای باكــوور.
كێــری ئیزنــی بــە ئێــران دا دامەزراوە
ناوكییــە ژێرزەوینییەكانــی بپارێــزێ
و ســانتریفیوژی زیاتــر لــەو ژمــارەی

هەبێ كە پاكســتان بە هۆیەوە چەكی
ناوكــی چــێ كــرد .ئەگــەر ترامــپ
پێویســت بێــت دەوری دووهەمیــش
لەســەر كار بێــت ،ئــەوا دەورەی
كۆتاییهاتنــی ئــەو ڕێكەوتننامــەی
كێــری واژۆی كــردووە ،ئێــران لــە
لێــواری كۆنتڕۆڵێكــی كــەم دادەنێــت
كــە ئەویــش لەگەڵ كۆتایــی دەورەی
سەركۆماری ترامپدا نامێنێ.
كەواتــە ئایــا ترامــپ دەتوانــێ لــە
ڕێككەوتنەكــە پاشەكشــە بــكات؟
وەاڵمــە یاســاییەكەی "بەڵێ"یــە.
ســەرۆك ئۆبامــا ڕێككەوتنەكــەی لە
ڕەوتــی مانۆڕێكــی پێچەاڵوپێچــدا
پەسند كرد تا ئەوەی بۆ پەسندكردنی
بیخاتــە بــەردەم ســێناوە .زۆربــەی
بەشــەكانی ڕێككەوتنەكــە لــە
پەسندكراوی ژمارە ٢٢٣١ی شۆرای
ئاسایشــی نەتــەوە یەكگرتووەكانــدا
گونجێندراوە و هەر بۆیە ڕەتكردنەوەی
ئەم ڕێككەوتننامەش هەر وەك هەموو
پەسندكراوەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان
دژوارە .دیــارە لێرەشــدا بۆشــاییەكی
بەرچــاو بــۆ ئاڵوگــۆڕ بــەدی دەكرێ
و بــە زۆری لــەو خااڵنەیــدا كــە ئێران
هــەر ئێســتا پێشــێلی كــردوون (بــۆ
نموونە لە پەیوەندی لەگەڵ چاالكییە
پەیوەندیــدارەكان بــە مووشــەكی
بالستیكەوە).
بــەاڵم داخــوا عاقاڵنەیــە كــە لــەم
ڕێككەوتننامــە پاشەكشــە بكــرێ؟
وەاڵمەكــە "نا"یــە .كێــری ئــەم
مامەڵــەی ڕێــك خســت تــا لــە
بەرانبەریــدا خەاڵتەكــەی ئێران بدات.
دیپلۆماتێكــی زیرەك ڕەنگە پێداگری
كردووە لەســەر البردنی گەمارۆكان و
گەڕاندنەوەی دەیان حەسێبی ماڵی بە
درێژایی ماوەی ڕێككەوتنەكە ،بەاڵم
كێری لە گەیشــتن بە ڕێككەوتنێكدا
كــە خەاڵتەكانــی ئێرانی تێــدا دابەش
بكــرێ ،بێهیــوا بــوو .لــە ڕووی
شــوبهاندنی دیپلۆماتیكــەوە وەك ئەوە
وایــە كــە ســەرەتا دێســێرێك بدەیتــە
منداڵێكــی گاوڵكێكــەر و دواتــر
داوای لــێ بكــەی ئیســفناج بخوات.
گــەر ترامپ پاشەكشــە لە مامەڵەكە
بــكات ،زەڕڕەیــەك خەســار وە ئێــران
ناكەوێ ،ئەوان هەر ئێســتاش خەاڵت

كــراون كە بە دڵنیاییــەوە لە دەرەجەی
یەكەمــدا بۆ ســەرمایەگوزاریی تەواو
لە بەرنامەی ناوكییاندایە.
كەواتــە ڕەنگە ترامپ چ ڕێگەیەكی
دیكــەی هەبــێ؟ پیادەكردنــی
( )JCPOAلــەكار خــراوە ،ئەویش
لــە الیەن خــودی كێرییەوە و بە هۆی
ئــەو ترســەی ناوبــراو لەوە كــە ڕەنگە
گــەر الی كۆمــاری ئیســامی
نەگــرێ ،شــتەكە ســەر نەگــرێ .لــە
هەمــان كاتــدا ،الوازی زەحمەتــە
ســەركەوتنی لێ بكەوێتەوە .ڕێژیمی
ئێــران لــە ســادەبینی و سروشــتی
كێــری تێگەیشــتووە و هەوڵــی داوە
بــە ڕێگەیەكــدا بیبات كە ڕێوشــوێنە
هەنووكەییــە الوازەكانی JCPOA
یــش شــلتر بــكات .چەندیــن بــوار –
لەوانــە ،چاالكییــە پەیوەندیــدارەكان
بــە مووشــەكی بالســتیك ،هەڵكــردن
لەگــەڵ ئێــران كــە چوارچێــوە
بەرتەســككەرەوەكانی ئــاوی قورســی
بەزاندوون ،خوێندنەوەی جۆراوجۆر لە
ڕەچاوكردنی ڕێوشــوێنە بانكییەكان و
ڕەدكردنەوەی ڕێگەدان بە پشــكنینی
پایــگا ســەربازییەكان لــە الیــەن

ئێرانــەوە – نیشــان دەدەن كێری خۆی
داوە بــە دەســتەوە و بــە زۆری وەك
نوێنــەری بازرگانی و پارێزەری ئێران
هەڵسوكەوتی كردووە.
ئەوەنــدەی كــە ڕێككەوتنەكــە كاری
پێدەكــرێ ،ترامــپ دەبێ بە ئاســانی
بەڕێــوەی ببــات ،بــە جۆرێــك كــە
دابینكردنــی بەرژەوەندیــی ئامریــكا
بخاتــە ئەولەوییەتەوە تا ئەوەی مل بە
بەرژەوەندیی ئێرانییــەكان بدات .ئێران
چاوەدێریی ســەربازی قبووڵ ناكات؟
زۆر چاكــە .كەواتە ڕێگــە بدەن ئێران
پاشەكشــە لە ڕێكەوتنەكە بكات گەر
ناڕەزایەتییەكــی هەیە .ئایا ئێران لەوە
تووڕەیــە كــە ئابوورییەكەی بە ڕادەی
چاوەڕوانكراوی گەشــە نــاكات؟ زۆر
چاكــە ،بــە دڵنیاییــەوە ئــەوان دەبــێ
گەندەڵییەكانیــان و نەبوونــی یاســای
بازرگانــی چارەســەر بكــەن تا ئەوەی
چاوەڕوانــی یارمەتیــی ماڵیــی
ڕۆژئــاوا بــن .ئایــا ئێــران ڕێوشــوێنە
بەرتەسككەرەوەكانی بەردەم پەرەپێدانی
مووشــەكی بالستیك و بەرهەمهێنانی
ئــاوی قــورس پێشــێل دەكات؟ كەواتە
ئەمە پێشێلكارییە و دەبێ چاوەڕوانی

ئاكامەكانــی بێــت .نەرمینوانــدن
ڕێگەپێــدراو نیــە .ئایــا ئێران ســكااڵ
دەكات كــە ئــەو گەمارۆیانــەی لــە
الیــەن ئەیالەتەكانــی ئەمریــكاوە
لــە هەمبــەر ســەرمایەگوزاری
ســندووقی خانەنشــینی دانــراون ،زەبر
لــە ئابوورییەكــەی دەوەشــێنێ؟ ئــەوە
نــە تەنیــا هاودەنگی لەگــەڵ جۆری
ڕاڤەی تاران ،خیانەتە بە دێموكراسی
ئامریــكا ،بەڵكــوو ڕاڤەكــەی تــاران
ئامانجدارە.
بەشی دوو:
ترامپ ڕاست دەكات JCPOA ،لە
گۆڕێدایــە و بە كەمی كاری پێكراوە
بــۆ پێشــگرتن بە خولیــا ناوكییەكانی
ئێــران .بــەاڵم ئــەوە بــەو مانــا نیە كە
ئــەوە ترامپــە كــە دەبــێ پاشەكشــە لە
ڕێككەوتننامەكــە بكات ،بەڵكوو ئەو
دەتوانــێ ڕاڤــەی نەرمیهەڵنەگــری
لێــی هەبــێ ،بــە جۆرێك ئێــران ناچار
بكات پاشەكشەی لێ بكات .ترامپ
دەتوانــێ گەمارۆ بخاتە ســەر ئێران و
ئەگەر پێویست بوو ،ڕێگەی دیكەی
هەڕەشە و ناچاركردن بۆ سزادانی ئێران
بــە هۆی پێشــێلكارییەوە بگرێتە بەر.

هەروەهــا ئەگەر بەڕاســتی ئاواتیەتی
ئامریكا لە پێش بێت ،ئەوا هۆشداری
دەداتــە هەر كۆمپانیایەكی ئورووپایی
یــان ئاســیایی كــە لەبــەر قازانجــی
كورتماوەی خۆیان ،بە بازرگانی كردن
لەگەڵ كۆمپانیاكانی ســەر بە سپای
پاسداران ،سەرچاوەی ماڵی دەڕژێننە
نێــو بنیاتەكانــی تیرۆریزمی ئێرانەوە.
هــاوكات ،ترامــپ دەتوانــێ هەوڵــی
كورتكردنــەوەی دەســتی ئێــران لــە
ئاراستەكردنی تیرۆریزم بدات ،ئەویش
بــە هــۆی داخســتنی حەســێبەكان،
بەرتەســككردنەوەی دەستڕاگەیشتنی
بــە دۆالر ،هێنانەئــارای خوێندنەوەی
جیــاواز لــە خوێندنــەوەی وەزارەتــی
خەزێنــەداری ئۆبامــا و داواكــردن لــە
هێــزی دەریایی ئامریــكا تا نەك هەر
"تووشــی گوشــاری كەنداوی فارس"
نەبــن كە وەزیری پێشــووی كاروباری
دەرەوە ،چوك هاگێل ئەمەی دەویست،
بەڵكوو پێگەی خۆیان بپارێزن.
سەرچاوەfoxnews :

سپای پاسداران لە زەلكاوی شەڕی سووریەدا چەقیوە

لــە كاتی دەســتپێكی شــەڕی ســووریە و
بەشــداریی ڕێژیمــی ئێــران لــەو شــەڕەدا
تــا ئێســتا ،ڕۆژانــە هەواڵــی كوژرانــی
ئەندامانــی ڕێكخــراوی تێرۆریســتی
ســپای پاســدارانی ڕێژیمــی ئێــران لــە
هەواڵدەرییەكان باڵو دەكرێتەوە.
هەواڵدەرییەكانــی ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێــران ،لە ســەرەتای دەســتپێكی شــەڕی
ســووریەوە بــەردەوام لــە ڕاپۆرتەكانیانــدا

بــاو دەكەنــەوە كــە ئەندامانــی ســەر
بــە ڕێكخــراوی ســپای پاســداران كــە
شانبەشــانی هێزەكانی ئەســەد لە سووریە
دژی ئۆپۆزیســیونی ئــەو واڵتــە شــەڕ
دەكەن ،دەكوژرێن.
هەروەهــا لــە ســەرەتای ســەرهەڵدانی
ناڕەزایەتییەكانــی ســووریەوە ،پاســدار
و بەســیجییەكانی ڕێژیمــی كۆمــاری
ئیســامی بــە شــێوەیەكی ئاشــكرا و

حاشــاهەڵنەگەر شــان بــە شــانی هێــزە
ســەربازییەكانی ڕێژیمی بەشــار ئەســەد،
دژ بە بەرهەڵستكارانی ڕێژیمی بەعسی
سووریە ،شەڕیان كردووە.
هەواڵدەرییەكانــی ســەر بــە ســپای
پاســدارانی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران
باڵویــان كردەوە كە  ٥كەس لە ئەندامانی
ئــەو ڕێكخــراوە تێرۆریســتییە ڕۆژی
پێنجشــەممە ڕێكەوتی ٢٧ی خەزەڵوەری

١٣٩٥ی هەتاوی لە سووریە كوژراون.
بەپێــی ئامارەكانــی ڕێژیمــی ئێــران ،تــا
ئێســتا  ١١كــەس لــە بەكرێگیراوانــی
پاســداری پارێزگای كرماشان لە سووریە
كــوژراون و ڕێژیمی ئێــران ئەو كوژراوانە
بە "مدافعان حرم" لە قەڵەم دەدات.
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێكەوتــی ٢٢ی
ڕەزبەر ،ماڵپەڕی "ئەفسەران"ی ڕێژیمی
ئیســامیی ئێران ،لــە ڕاپۆرتێكدا باڵوی

كــردەوە كــە ئاخوندێــك بە ناوی "ســەعید
بیازیزادە" لە ڕیفی حەما كوژراوە.
ڕۆژی شــەممە ڕێكەوتــی ٢٢ی
خەزەڵــوەری ١٣٩٥ی هەتــاوی ٩ ،كەس
لە ئەندامانی سپای پاسداران لە سووریە
كوژران كە هەندێك لەو كەسانە مندااڵنی
ژێر تەمەنی یاسایی بوون.
تەلەفزیۆنــی "الجزیــرە" باســی لــەوە كرد
كــە؛ ڕۆژی یەكشــەممە ڕێكەوتــی
٢٣ی خەزەڵــوەری ١٣٩٥ی هەتــاوی،
 ٣ئەندامــی ســپای پاســدارانی ڕێژیمی
ئێــران لــە ســووریە كــوژراون و یەكێــك لە
كوژراوەكان ئەفسەری سپا بووە.
مۆحســێن خەزائــی ،هەواڵنێــری كاناڵــی
دەنــگ و ڕەنگــی ڕێژیمــی ئێــران،
ڕۆژی شــەممە ڕێكەوتــی ٢٢ی
خەزەڵوەری ١٣٩٥ی هەتاوی لە شــەڕ و
پێكدادانەكانی شاری حەلەب لە باكووری
ســووریە لــە شــوێنێك بــە نــاوی "تامــر
ســندووق" بە هــۆی پریشــكی خومپارەوە
ئۆپۆزیســیۆنی
كوژرا.تەلەڤیزیۆنــی
ســووریە لــە ڕاپۆرتێكــدا باڵوی كــردوەوە
كە ئۆپۆزیســیۆنی سووریە لە شوێنێك بە
ناوی "زاحیە اســد" لە ڕۆژئاوای شــاری
حەلەب بە مووشەكی "تاو" میلیشیاكانی
ڕێژیمــی ئێرانیــان پێكاوە و لــە ئەنجامدا
دەیان كەس كوژران".
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێكەوتــی ١٣ی
خەزەڵوەر  ٦ئەندامی دێكەی ڕێكخراوی
تێرۆریســتیی ڕێژیمــی ئێــران كــە
شانبەشــانی هێزەكانی ئەســەد لە سووریە

دژی ئۆپۆزیســیۆن شــەڕیان دەكــرد لــە
شاری حەلەب بە سزای خۆیان گەیشتن.
ڕۆژی شــەممە ڕێكەوتی ٨ی خەزەڵوەر،
ســەرتیپ "زاكــر حەیــدەری" خەڵكــی
پارێــزگای تەورێــز بــە دەســت هێزەكانــی
دژبەری بەشار ئەسەد بە سزا گەیشت.
چەند ڕۆژ پێش یەكێك لە فەرماندەكانی
ئــەو ڕێكخــراوە تێرۆریســتییە بــە نــاوی
ســەردار "غواڵمڕەزا ســەمایی" بە دەست
هێزەكانی دژبەری بەشــار ئەســەد بە سزا
گەیشت.
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێكەوتــی ٢٨ی
ڕەزبــەری ١٣٩٥ی هەتــاوی١٢ ،
پاســداری ڕێژیمــی ئێــران ،لــە شــەڕ و
تێكهەڵچوونــەكان لەگەڵ ئۆپۆزیســیۆنی
سووریەدا كوژران.
تەلەفزیۆنــی "الجزیــرە" باســی لــەوە كرد
كــە؛ لــە ماوەی یــەك مانگــی ڕابردوودا
 ٣٢٠كەس لە ئەندامانی سپای پاسداران
لە ســووریە كوژراون.بەپێــی ئامارەكان تا
ئێســتا زیاتر لە  ٧٠٠كەس لە ئەندامانی
ســپای تێرۆریستیی پاســداران لە شەڕی
ســووریەدا كــوژراون .كارناســان باس لەوە
دەكــەن كــە ڕێژیمــی ئێــران ســەرەڕای
ئەوەیكــە تێچوویەكــی زۆری مــادی و
مەعنەویــی لــە ســووریە خەرج كــردووە و
دەیكات ،بەاڵم بە دەســتێوەردانی بەرینی
توركیــە و ڕووســیە ،ڕۆڵــی ئێــران لــەو
واڵتەدا كەم بووەتەوە ،ئەوەش خامنەیی و
ڕێژیمەكــەی دەكا بە دۆڕاوی ســەرەكیی
هاوكێشەكانی سووریە.

6

ئابووری

ژمارە٦٨٩ـ  ٣٠ی خەزەڵوەری 1395

ئامارە درکاوەکانی ئابووریی
ئێران ناڕاستن
شەماڵ تەرغیبی
ڕۆژنامــەی "کەیهــان" لــە ژمــارە
21483ی خۆیــدا بــە ڕێکەوتــی 17ی
خەزەڵــوەر ،ڕاپۆرتێکــی تێروتەســەلی
لەپێوەندی لەگەڵ ناڕاست بوونی ئامارە
درکاوە ئابوورییەکان لەالیەن بەرپرســانی
حکومەتــی بــە ناونیشــانی "دۆخــی
ئابوریمان تەنیا بە قســە زۆر باشە" ،باڵو
کردەوە.
لــە ســەرەتای ئــەم ڕاپۆرتــەدا هاتــووە:
لــەم ماوەیــەدا ناوەبەنــاوە قســەی جــوان
و ڕەنگاڵــە لــە زاری بەرپرســانەوە بــاو
بووەتــەوە کــە گۆیا بارودۆخــی ئابووری
و ژیانــی خەڵــک زۆر باشــە و هیــچ
کــەس هیــچ کێشــەیەکی نییــە و تەنیا
چەنــد پرســێکی بچــووک هەبوو کە بە
گۆڕینــی  3وەزیــر و نۆژەنکردنــەوەی
کابینە ئەو کێشانەش کۆتاییان پێهات.
بەپێــی ئــەم ڕاپۆرتــە کەســێک کــە لە
ئێرانــدا نەژیابێــت یان ئــاگاداری دۆخی
بــازاڕ و ئابووریــی ئێــران نەبێــت ،بــە
خوێندنــەوەی ئــەو هەوااڵنــەی کــە باڵو
دەبنــەوە یــان بــە گوێگرتــن لــە قســەی
بەرپرســانی حکومەتــی وا تێدەگات کە
ئابووریــی ئێران یەکێکــە لە ئەکتیڤترین
ئابوورییەکانــی جیهــان ،بــەاڵم لەگــەڵ
هاتنە نێو ژیانی خەڵک و دیتنی دۆخی
بــازار بــۆی دەردەکەوێــت کــە فــەزای
ڕاســتەقینەی ئابووریمــان چەنــدە دوورە
لــەو فانتزیایــەی کە لــە ڕاگەیەنەکاندا
باسی لێوە دەکرێت.
لــە بەشــێک لــەم راپۆرتــەدا هاتــووە لــە
حاڵێکــدا کــە بانکــی ناوەنــدی بــاس
لــە کەمبوونــەوەی نرخــی هەاڵوســان
دەکات ،گرانــی %31ی پێداویســتییە
ســەرەتاییەکانی ژیــان یەخــەی خەڵکی
گرتووەتــەوە و خەڵک بەردەوام چاوەرێی

گرانتر بوونی نرخی شتوومەکەکانن.
لــەم ڕاپۆرتــەدا هاتــووە؛ ماوەیەک پێش
ئێســتا نەوبەخت و ڕووحانی بانگەشــەی
گەشــەی %6ی ئابوورییــان دا ،بــەاڵم
ڕۆژنامــەی "آرمــان" ،نیزیک لە باندی
ڕووحانی پشتی بە لێدوانەکانی "فەرشید
مۆئمێنــی ،ئابوورینــاس ،بەســتووە کــە
دەڵــێ :گەشــەی ئابووریــی ســاڵی 95
گەشــەی دوور لــە "کیفیــت"ە؛ ئەوەیکــە
دەوڵەتمــەدارەکان باســی لێــوە دەکــەن
تەنیا کۆمەڵێک یاریی هەلپەرەســتانەیە
کــە بــە دەســتکاری کردنــی ئامــارە
ڕاســتەقینەکان کاڵو لەســەر خەڵــک
دەنێن.
لــە ڕاپۆرتــی ئاماژەبۆکــراودا کەیهــان
پڕژاوەتــە ســەر دۆســیەی "وام بــۆ
بووژاندنــەوەی یەکــە بەرهەمهێنەرەکان"
و دەڵــی :بەپێــی ئامارەکانــی دەوڵــەت،
تاکــوو 28ی ڕەزبــەری ئەمســاڵ،
31هــەزار و  985یەکــە ،داوای
وەرگرتنی وامیان کردووە کە لەم ڕێژەیە
تەنیــا 6هــەزار و  185یەکــە توانیویانــە
ئــەم وامــە وەربگــرن ،واتــە تەنیا %19ی
یەکــە بەرهەمهێنــەرەکان توانیویانــە لــە
فیلتێرەکانــی دەوڵەت تێپەڕن و دەســتیان
بەم سەرچاوە ماڵییە ڕابگات.
لە کۆتایی ئەم ڕاپۆرتەشدا ئاماژە بە 3
خاڵی گرینگ کراوە کە بەم چەشنەن:
بەپێی بۆچوونی کارناسانی
.1
ئابــووری – کــە تەنانــەت هەندێکیــان
ســەر بــە باڵــی ڕووحانیــن – هێنانــە
خــواری هەاڵوســان بەمەرجــی زاڵبوونی
داتەپینــی تووندی ئابووری و مایەپووچ
بــوون و داخرانــی دەیــان هــەزار یەکــەی
بەرهەمهێنەر بەکردەیی کراوە.
گەشــەی
بانگەشــەی
.2
ئابــووری ،تەنیــا لــە ســەر بنەمــای
چوونەســەری ڕێــژەی هەناردەکردنــی
نــەوت بــووە کــە وەک پســپۆڕان دەڵێــن
ئەمە گەشــەی نەشــیاوە ،چوونکە هیچ

شــوێندانەرییەکی لەســەر چەرخــەی
ئابووری نەبووە.
ســتادی ئابووریــی دەوڵــەت
.3
خاوەنی هیچ ڕێکخستن و هاوکارییەکی
شــیاو نییــە ،ئەمــەش لــە کارکــردی 3

دامــەزراوەی توێژینەوەیــی "لگاتــۆم" لە
لەنــدەن بــۆ ســاڵی  ،2016کــە واڵتانی
جیهــان لــە بــاری پێــوەری خۆشــبژیوی
پۆلێنبەنــدی دەکات ،کــە تێیــدا ئێــران
لــە نێــو  ١٤٩واڵتــی جیهانــدا لــە باری
خۆشــبژیوی لــە پلــەی ١١٨دا جێــی
گرتــووە و ڕەوتــی داکشــانی ئابــووری
لــە واڵتــی ئێــران درێــژەی هەیــە.
بەپێــی ڕاپۆرتــی ســاڵی ٢٠١٦ی ئــەو
دامەزراوەیــە ،خەڵکــی ئێــران خراپترین و
بەدکردارتریــن دەســەاڵت لە ســەر ژیانی
تاکەکەســی خۆیان لــە جیهاندا ،قبووڵ
دەکەن.

تاوتوێ دەکات.
لەالیەکــی دیکەشــەوە بەشــێک لــە
ناوەنــد و میدیــا جیهانییــەکان ســەبارەت
بــە مەترســییەکانی درووســت کردنــی
پێوەندیــی بازرگانــی لەگــەڵ کۆماری
ئیســامی هۆشــداریی جیــددی دەدەنــە
کۆمپانیــا نێونەتەوەییــەکان و دەڵێــن؛
کۆمــاری ئیســامی لــە قازانجــە
ئابوورییــەکان بــۆ پڕچــەک کــردن و
داڵــدەی الیەنــە توندڕەوە ئیســامییەکان
و تێرۆریســتەکانی ناوچــە کەڵــک
وەردەگریــت؛ بــۆ وێنــە باڵڤۆکــی "هیل"
لــە ڕاپۆرتێکدا بــاوی کردووەتەوە کە:

ڕێژیمــی ئێــران نووســیویەتی کــە؛
بازرگانی لەگەڵ ڕێژیمی ئێران مەکەن.
"ڕابێــرت بارتلێــت" کــە یەکێــک لــە
گرووبانەکانی ئەرتەشــی ئامریکایە کە
قوربانیــی تێــرۆری ڕێژیمی ئێــران بووە،
لــەو وتــارەدا باســی لــەوە کــردەوە کــە؛
"کۆمپانیــا ڕۆژئاواییــەکان هــاوکاری
لەگــەڵ ڕێژیمی ئێــران مەکەن چوونکە
ئــەو ڕێژیمــە پشــتیوانی لــە تێرۆریــزم
دەکات".کۆمــاری ئیســامی ئێــران
وەک دۆکتۆرینــی نەگــۆڕی خــۆی
لەژێــر نــاوی "هەناردەکردنــی شــۆرش"
ســااڵنێکی دوورودرێــژە کــە ســەرقاڵی

ســاڵی ڕابردوویــان بــە زەقــی دەبینــدرێ
کــە بــەردەوام لەنیــوان بانکــی ناوەندی،
دەزگای پــان داڕێــژی ،وەزارەتەکانــی
نەوت و ســەنعەت و وزە و خۆشبژیوی و
جیهاد ،مشتومڕ و دەمەقاڵە هەبووە.
باڵوبوونــەوەی ئــەم ڕاپۆرتــە هاوکاتــە
لەگــەڵ باڵوبوونــەوەی نوێترین ڕاپۆرتی

دامەزراوەی توێژینەوەیی لگاتۆم ئاستی
خۆشــبژیویی لــە واڵتانــی جیهانــدا بــە
هەڵســەنگاندنی دۆخــی ئــەو واڵتانــە لە
هەشــت بــواری ئابــووری ،دەرفــەت و
هەلــی کار ،دەســەاڵتداری ،فێــرکاری،
لەشساغی ،تەناهی و دڵنیایی ،ئازادیی
تــاک و ســەرمایەی کۆمەاڵیەتــی

نــا بــە بازرگانیــی لەگەڵ ئێــران بڵێن و
شــیرکەتە بازرگانییەکانی لە بازرگانی
نەکــردن لەگــەڵ ڕێژیمی ئێــران ئاگادار
کردەوە.بەپێــی ڕاپۆرتێــک لە باڵڤۆکی
هیــل کە لــە الیەن کۆنگرەی ئامریکاوە
بــاو دەکرێتــەوە ،بــە قەڵەمــی یەکێک
لــە قوربانیانــی تێرۆریزمــی نێودەوڵەتیی

ســازکردن و پشــتگیری کردنــی الیەنــە
تونــدڕەوە مەزهەبییەکانــە و سیاســەتی
هەژمۆنیخوازانــەی ڕێژیــم لــە ڕێگــەی
پاڵپشــتی و دنەدانــی ناكۆكییــە
تایفییەكانــەوە پێــڕەوی دەكرێــت کــە
ئەمــەش لەڕێگــەی داهــات و ســەرچاوە
ماڵییەکانی خەڵکی ئێرانەوەیە.

هەواڵیئابووری
دەنگی پێی ترامپ،
ئابووریی نەخۆشی ئێرانی شڵەژاند

هەڵبژاردنی دۆناڵد ترامپ وەكوو ســەرۆك كۆماری نوێی ئەمریكا ،یەكەمین شــۆكی
بۆ ئابووریی نەخۆشی ڕێژیمی ئێران بەدواوە بوو.
بــە گوێــرەی ڕاپۆرتــی هەواڵدەریــی ســپۆتنیكی ڕووســیە ،ڕاگەیاندنــی ئاكامەكانــی
هەڵبژاردنی ســەركۆماریی ئەمریكا كاریگەریی نیگەتیڤی بەرچاوی لە ســەر بازاڕی
بوورســی تــاران هەبــووە ،و پــاش ڕاگەیەندرانــی ســەركەوتنی ترامــپ ،لــە كاتژمێری
یەكەمــدا ،بــوو بــە هۆی دابەزینی زیاتر لە  ١٢٠٠یەكە لە پێنوێنی بوورســدا ،كە ئەوە
بە دابەزینێكی بەرچاو بۆ بازاڕی بوورسی تاران دێتە ئەژمار.
بە گوێرەی ئەو ڕاپۆرتە ،بوورسی تاران بە دابەزینی  ١٣٥٦یەكە لە پێنوێنی گشتیدا
بــەرەوڕوو بــوو و بــۆ  ٧٨هــەزار و  ٥١٤یەكــە پاشەكشــەی كــرد و زۆربــەی هێماكانی
مامەڵەكردن لەو بوورسەدا تا هەنووكە دابەزینیان تۆمار كردووە.
پێنوێنــی ئازادیــی ناجێگیریــش تــا هەنووكــە زیاتــر لــە  ١٧٠٠یەكــەی لــێ دابەزیوە و
پێنوێنی بازاڕی یەكەم بە دابەزینی  ١٠٦٥یەكە ،گەیشتە  ٥٥هەزار و  ٤٢٥یەكە.
ئەگەرچــی وێدەچــێ ئــەو دابەزینــە كاتــی و زووتێپــەڕ بێــت و لــە ڕۆژانــی داهاتوودا
بــازاڕی پشــكەكانی بــوورس بگەڕێتــەوە بــۆ دۆخی ئاســایی خــۆی ،بەاڵم پێشــبینی
دەكرێــت بــە كۆنترۆڵكردنــی هــەر دوو دەســەاڵتی یاســادانان و جێبەجێــكاری ئەمریكا
لــە الیــەن كۆماریخوازەكانــەوە ،لە ئەگەری پابەندبوونی ترامپ بــە بەڵێنییەكانی پێش
هەڵبژاردنــی خــۆی ،بــە تایبەتــی لە پێوەنــدی لەگــەڵ ڕێژیمی ئێــران و ڕێككەوتنی
ناوكیــدا ،كاریگەرییــە درێژخایەنەكانــی بوونــی ناوبــراو لە كۆشــكی ســپیدا ،ئابووریی
نەخۆشی ئێران لەگەڵ گوشار و هەڕەشەی زیاتر بەرەوڕوو بكات.

دەوڵەتی یازدەیەم لە ٣٨مانگدا
٥٠٠هەزار میلیارد تمەن
تێچووی هەبووە

لە ماوەی ٣٨مانگی ڕابردوودا دەوڵەتی یازدیەم زیاتر لە  ٥٠٠هەزار میلیارد تمەن
تێچووی ڕۆژانەی هەبووە کە لە هەر مانگێکدا دەکاتە  ١٦هەزار میلیارد تمەن.
ڕۆژنامــەی "جــوان" لــە نوێتریــن ژمــارەی خۆیــدا بــە ڕێکەوتــی ٢٣ی خەزەڵــوەر
ئاشــکرای کرد لە حاڵێکدا کە نێونجی تێچووی مانگانەی دەوڵەتەکانی نۆیەم و
دەیەم تەنیا  ٥هەزار میلیارد تمەن بووە ،دەوڵەتی یازدەیەم ئەم ڕێکۆردەی شــکاند
و ســنووری  ١٦هــەزار میلیــاردی بەزاند.لــە بەشــێک لــەم ڕاپۆرتــەدا هاتووە :ئەم
تێچووانە لە حاڵێکدا بەمشــێوەیە ڕەوتی هەڵکشــانیان پێواوە کە کابینەی حەســەن
ڕووحانی بەردەوام باســیان لە نەبوون و الوازیی ســەرچاوەی ماڵی کردووە؛ ئێســتا
پێویســتە لــە حەســەن رووحانــی بپرســین کابینەکەی ئــەم پارە کەاڵنــەی لە کوێ
وەدەســت هێناوە و چۆنە کە نەیانتوانیوە بەم پارە زۆر و زەوەندە قەرزەکانی دەوڵەت
بدەنەوە؟
ئەم ئامارانە لەکاتێکدا باڵو دەبنەوە کە؛ بەپێی دوایین ڕاپۆرتی بانکی ناوەندییڕێژیم،
دەوڵەتــی یازدەیــەم ســەدان میلیــارد تمەن قــەرزداری کەرتە جۆربەجــۆرەکان لەوانە
بانکەکانە و ڕێژەی نەخدینەیی لە ئێران گەیشــتۆتە یەک هەزار و  ١٢٢میلیارد
تمەن.بانکی ناوەندی دەڵێ :سەرچاوەی ئەم  ٥٠٠هەزار میلیارد تمەنە کە دەوڵەت
بــۆ کاروبــاری خۆی ســەرفی کــردووە بریتییە لــە داهاتە ڕۆژانەکانــی واڵت؛ بە
واتایەکی تر دەوڵەتی یازدەیەم بەشی زۆری داهاتی واڵتی بۆ تێچووە ڕۆژانەکانی
خۆی تەرخان کردووە.

سەرۆکی ژووری بازرگانی :گەندەڵی
و داتەپین تەنیا  ٢نموونە لە کێشە
ئابوورییەکانمانن

غواڵمحسەین شافێعی لە دانیشتنێکدا لەگەڵ لێژنەی نوێنەرانی ژووری بازرگانیی
ئێران باسی لە زۆر و زەوەندیی کێشە ئابوورییەکان کرد کە تەنیا ناوی  ٢نموونەیان
زەق کراونەتەوە.ڕۆژنامــەی "ابــرار اقتصــادی" لــە ڕاپۆرتەهەواڵێکــدا باســی لــە
قســەکانی ناوبــراو کــردووە و نووســیویەتی :بە وتەی ســەرۆکی ژووری بازرگانیی
ئێــران ،ڕوانینــی کورتخایەن بۆ پرســەکانی دەوروبەرمان ،ڕێکاری کورتخایەنیشــی
لێدەکەوێتــەوە؛ ئێمــە لە ڕابردوودا بەمشــێوەیە هەوڵی چارەســەرکردنی کێشــەکانمان
داوە بۆیــە نەمانتوانیــوە وەک پێویســت چارەســەری گرفتــەکان بکەین.شــافێعی
وتوویەتی :وێڕای داتەپین و گەندەڵی ،دەبێ ئاماژە بەم کێشە و گرفتانەش بکەین
کــە پێکــەوە ئابوورییەکەمــان پێکدەهێنــن :ســنوورداربوونی پێوەندییــە بانکییــەکان،
بێکاریی بەرباڵو ،دابەش کردنی نایەکســانی داهاتەکان ،نەبوونی بەرنامە و پالنی
تۆکمــە ،کەمــی یــان نەبوونــی ســەرمایەی بەرهەمهێنــەر ،پێکهاتــەی نەگونجاوی
ئابــووری ،ناوەندگەرایــی ،کارانەبوونــی سیســتمی دراو و نەبوونــی هاوئاهەنگــی و
هــاوکاری کەرتــە ئابوورییەکان.بــە وتــەی ناوبــراو ،گەندەڵی کــە هەنووکە هەموو
کەلێــن و قوژبنەکانــی ئابووریــی ئێرانی تەنیوەتەوە ،بە  ٢هۆکاری نەبوونی یاســا و
ڕێســای ڕوون و دابەش نەکردنی دادپەروەرانەی دەســەاڵت و هێز دێنە ئاراوە.ناوبراو
لەمبارەوە بەشــی ســەرەکیی تاوانەکانی خســتە ئەستۆی دەزگای داد و وتی:ئەگەر
دامەزراوەکانی قەزایی ئێمە کارامە و لێهاتوو و سەربەخۆ بوایەتن ڕەنگە بەمشێوەیە
شاهێدی بەرهەم هاتنی گەندەڵی نەدەبووین.

کۆمهڵگا
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هەموو ڕێگاکان دەچنەوە سەر تەلەڤیزیۆن
بە بۆنەی ٢١ی نوامبر ڕۆژی جیهانیی تەلەڤیزیۆن

غالب حەبیبی
لــەوەی کــە تەلەڤیزیۆن ،ئەو ســندووقە
ســێحراویە ،درووســتکراوی خــودی
مرۆڤــە و هــەر ئــەوش بەپێــی ویســتی
دەتوانێ ناوەڕۆکی دەستنیشــان بکات،
تــا ئاســتێکی زۆر حەقیقەتــی تێدایە،
بــەاڵم هەموو کەرەســتەیەکی دەســتی
مــرۆڤ لەوانــەش تەلەڤزیــۆن ،وەک
ئامێرێــک چییەتیی تایبەت بە خۆی
هەیــە .هــەر لــەم ســۆنگەیەوه قســەی
فەیلهســوفی ڕاگەیاندن ،مەک لۆهان
کۆکــەرەوەی چییەتــی تەلەڤیزیــۆن
وەک گرینگتریــن ڕاگەیهنــی ئــەم
ســەردەمە خــۆی مانیفێســتی خــۆی
پیشــان دهدا کە" :ڕاگەیەن هەر هەمان
پەیامــە" .واتــە پەیــام لــە پەیامهێنــەر
جوێ ناکرێنەوە.
ڕواڵەتــی درووســتکردنی تەلەڤیزیــۆن
وەک هەمــوو ڕاگەیەنەرێکــی ئــەم
ســەردەمە ،باڵوکردنــەوەی زانیــاری و
گەشــەی پێوەندییەکانی نێو کۆمەڵگا
بــوو کــە ئەگــەر فەلســەفییانە ڕۆڵــی
ئــەو کەرەســتەیە بــاس بکەیــن دەبــێ
بڵێیــن کــە؛ زانیــاری دان ،بوونــی
ڕاســتهقینهی تەلەڤیزیــۆن و هەمــوو
ڕاگەینەرەکانــە .بــەاڵم گهلۆ هەر ئەو
ڕاگەیەنــە و ڕاگەیەنــدکاران نەبــوون
کە شــەن و کــەوی ئەوەیان دەکرد کە
ســەرکۆماری داهاتــووی ئامریــکا بە
هەمــوو پێوەرێک هیــاری کلینتۆنە؟
ئەمــە ناکۆکــی تــەواوی لەگــەڵ
کارکــردی ڕاگەیەنە ،و تەلەڤیزیۆنیش
یــەک لــەوان نەبــوو؟ پێشــبینییەکان
تەنیــا تایبــەت بــە ڕاگەیەنەرەکانــی
ئامریــکا نەبــوون ،بەڵکــوو ههمــوو
جیهان کەم و زۆر ئەو شێوە ڕوانینەیان
هەبــوو ،ئەمــەش دوو تایبەتمەندیــی
تەلەڤیزیــۆن کە دەرنجامــی ناوەرۆکی
ئەو کەرەســتەیە دەردەخــات کە بریتین
لە؛ گشتگیری و ڕەزامەندی.
گشــتگیری :بەو واتایــە کە تۆڕێکی
بەربــاوی هەمــوو شــتەکانە ،ئــەوەی
کــە کەتــوارە و لــە جیهانی ڕاســتیدا
هەیــە ،ئــەوا لــە تەلەڤزیۆنیــش چــڕ
بۆتــەوە و هەیــە بــەاڵم بــە "مەجازی".
ڕەزامەنــدی :بەردەنــگ کــە ڕازی
نەبــوو ،ڕاگەیەنــەری تەلەڤیزیۆنیش لە
ناوەڕۆکــی بەتــاڵ دەبێتــەوە و بۆیــە لە
یەککاتدا بە بەربژارە فرە و فراوانەکانی
هــەوڵ بــۆ ڕاکێشــانی ســەرنجی

بەردەنــگ دەدات و ئیتــر ئالێرەدایــە
کــە خودســهرچاوهیی(خودمرجعی)
تە لە ڤیز یۆ نیشد ە ر د ە کە و ێت  .ئــە م
تایبەتمەندییە وادەکا بیرمەندان بەســەر
دوو بــەرەدا دابــەش بــکات .ئهوانــهی
ڕوانگەیەکــی ئەرێنییــان لەهەمبــەر
تەلەڤیزیــۆن هەیــە و کەســانێکیش
هــەن کە وێڕای ڕوانگــەی نەرێنییان،
بــە مەترســی بــۆ پرچەکردارەکانــی
مــرۆڤ لە ڕەوتــی ژیانــی ڕۆژانەیش
بزانــن .جێــری ماندێــر یەکێــک لــەو
بیرمەندانەیــە کــە ڕەخنــەی زانســتیی
ئاراســتەی ڕاگەینەرەکان بەگشــتی و
تەلەڤیزیــۆن بەتایبەتــی دەکا و باســی
دوورکەوتنەوەی جیلی نوێ لە پێوەندییە
کۆمەاڵیەتییــەکان و ســەرچاوەکانی
دیکــەی زانســت دێنێتــە گــۆڕێ و
دەنووســێ؛ ئێمەمانــان یەکەمین جیلی
مێژوویــن کــە شــعووری خۆمانمــان
گواســتووەتەوە بــۆ نێــو ڕاگەیەنــەکان.
ئــەم ڕەشــبینییەی باوکــی بزاڤــی دژە
جیهانــی بوون لەوەوە ســەرچاوە دەگرێ
کــە؛ تەلەڤیزیــۆن بەردەنگەکانــی
خــۆی بــە وێنــە و وێنــا بۆمبــاران
دەکا ،کۆمەڵێــک وێنــەی ڕاســتی
بــەاڵم بــە ناوەرۆکی غەیرەڕاســتی کە
زۆرجــار بــەدڵ و حــەزی ئێوەیــش نییە
دەچێتــە مێشــکەوە و لــەو ملمالنــێ

نابەرابەرەشــدا ئێــوە بەپێچەوانــەی
ویســتی دەروونیی خۆشــتان هێژموونی
وێنــە و پەیامەکانتــان پێگەیشــتووە و
ڕســتەی "بینیــن بڕواپێکردنە"شــتان
قبووڵ کردووە.ئەم ئامێرە لەئێســتادا لە
زانســتگەکان بووەتــە باســی توێژینەوە
و ڕەهەنــدە زۆر و جیاوازەکانــی وەک
کەرەســتەیەکی پێوەندیــی گشــتی لــە
نێــوان مرۆڤەکانــدا تاوتــوێ دەکرێــت.
ئــەم لێکۆڵینەوانــە لەژێــر نــاوی
بیــردۆزی ڕاگەینەکان باڵو دەکرێنەوە
کــە زانکۆکانــی ئامریــکا وەکــوو
زۆرێــک لــە توێژینەوەکانیان لەبواری
زانســتە مرۆییــەکان و تەکنۆلۆژیــا،
لێڕوانینێکــی تایبــەت بەخۆیان هەیە و
ڕاگەیــەن و کاریگەرییەکانــی لەســەر
دەروونــی تاکــەکان ،پێوەندییەکانــی
كۆمهڵــگا ،كولتــوور ،بنەماڵــە،
توندوتیــژی و منــدااڵن و ...
لێکدەدەنەوە.ســەرقاڵییەکانی مرۆڤــی
ئــەم ســەردەمە وادەکات پشــوو و كات
بهســهربردن ببێتە پەرۆشــیی ســەرەکی
لــە ژیانی ڕۆژانەیدا و کەم تێچووترین
ڕێــگاش هەرتەلەڤزیۆنــە و بووەتــە خوو
کــە مــاڵ و بنەماڵە بەبــێ ئەو نابێ و
ناکرێ .پێکهاتنی ئەو دۆخە ڕێگا بۆ
کەڵکئاژۆی دەســەاڵت لە تەلەڤیزیۆن
خــۆش دەکا .مەبەســتی دەوڵەتیــش

بەتایبەتــی ئەگــەر لەژێــر کاریگەریی
درێژماوەی ئایدیۆلۆژیایەکی تایبەتیدا
بــێ ،ئــەوا هزر و کــردەی تاکەکانیش
دەکەوێتە چوارچێــوەی تۆتالیتاریزمی
ڕاگەینــەکان کــە تەلەڤزیــۆن لــە
هــەره بەرچاوەکانیەتی.یەکــێ لــەو
بیردۆزانــەی لــە نێوەڕاســتی نیــوەی
ســەدەی ڕابــردوو جێگایەکــی زەقــی
لەناو توێژینەوە زانســتییەکاندا هەبوو،
تیــۆری چانــدن(Cultivation
)Theoryی جــۆرج گربنێــرە
کــە بــاس لــە کاریگەریــی هەنــگاو
بــە هەنــگاوی تەلەڤیزیــۆن لەســەر
بایــەخ ،بــڕوا و باوەکانــی نــاو
کۆمەڵــگا دەکات و ڕاشــکاوانە
دهڵــێ :لەنێــوان تەماشــەچییەکانی
تەلەڤیزیــۆن و بۆچوونیــان ســەبارەت بە
واقێعییەتەکانی جیهــان ،پێوەندییەکی
ڕاســتەوخۆ هەیــە و ئەوانــەی زۆر
تەلەڤزیــۆن(heavy
تەماشــای
 )viewersدەکــەن ،لەگــەڵ
ئەوانەی بە کەمی تەماشــای دەکەن،
هەمــوو کاتــێ کێشــە و جیاوازیــی
بۆچــوون هەیــە .واتــە گربنێــر وێــڕای
جیــاوازی دانان بۆ بەردەنگی ئاســایی
و تەماشــاچیی تەلەڤیزیــۆن ،پەیامــی
ئــەم ئامێرە بــەدوور لە کەتــوار دەبینێ
کە بە هۆی دووپاتە و چەندپاتەی لە

کۆتاییــدا وەک ڕوانگەی چەســپاوی
کۆمەڵــگا وەردەگیرێــت کە بریتییە لە
یەکسانســازیی ڕوانگــەکان کــە هــەر
هەمــان بۆچوونــی تەلەڤیزیۆنە .ناوبراو
تەماشای زیاتر لە ٤کاتژمێر تەلەڤزیۆن
بە کاریگەر لەقەڵەم دەدات و لە ڕاست
وەرگەڕانی بیردۆزەکەی ئاماژە بە دوو
دیاردەی توندوتیژیی و سێکس دەکات.
ئــەو لەبــارەی توندوتیژییــەوە ڕســتەی
"ســەندرۆمی جیهانیی نهشــیاو" بەکار
دەبــا کــە هێمایەکە بۆ نەخۆشــییەک
کە ئەو کەسانەی زیاد لە ڕاده چاو له
تەلەڤیزیــۆن دەکەن و جیهان بەگشــتی
لەژێــر هێژمونیــی بەرنامەکانــی
پێوەندیدار بە سووکایەتی ،دەستدرێژی
و كوشــتن وەک شوێنێکی کارەساتبار
وێنا دەکەن کە بێجگە لە کوشــتوبڕ،
هیچی دیکەی نییە .لەسەر سێکسیش
بەهەمــان شــێوە ،تەلەڤزیۆن لە گوتار و
هەڵســوکەوت و تەنانــەت جلوبەرگــی
ئەکتەرەکانی هــەوڵ بۆ زەقکردنەوەی
الیەنی سێکس و ورووژاندنی بەردەنگ
دەدات و ئــەو کەتــوارە مەجازییــەی
درووســتی دەکات ،زۆر لــە جیهانــی
واقعی جیاواز و سێکسیترە.
دۆخی ئێران
بە ســەرنجدان بە دروونناســیی خەڵکی
ئێــران و پشتبەســتن بــە ئامار و ژمارە،

بینین و بیســتن بــۆ خەڵکی ئێران زۆر
زۆر هاســانتر لە خوێندنــەوە ،وێناکردن
و بیــر کردنەوەیە .دەســەاڵتی سیاســی
لــە واڵتیــش زۆر بەچاکی لــە ڕۆڵ و
کاریگەریــی ڕاگەیانــدن و تەلەڤیزیۆن
تێگەیشتووە و بۆیە نەبوونی ڕاگەیەنی
ســەربەخۆ ،دەبێتــە پاوانــی هەرەمــی
دەســەاڵت و ڕاســت لــە خزمــەت
ئایدیۆلۆژیــای حاکمدایــە .بەگشــتی
تەلەڤیزیۆن لەبواری ئازادیی ڕادەربڕین
و فرەیــی بیروبۆچوونــەکان داخراوتــرە
لــە ڕادیۆ و سیاســەتی یەکسانســازی
هەســتپێکراوتر و جێگیرترە .هەر بەپێی
لێکۆڵینــەوەکان ،ڕادیــۆ لــە ئێرانــدا
ڕاگەیەنێکی زۆرتر پیاوانەیە و تایبەت
بە توێژی کەمخوێنەوار و خانەنشینی
نــاو گوندەکانــە .لــەدوای ٣٧ســاڵ لە
شۆڕشــی گەالنــی ئێــران ،ڕێژیمــی
ئاخوونــدی چەندی ئاڵوگۆڕی بەســەر
سیاســەتی خۆیــدا هێناوە ،بــەاڵم بنەما
و ماکــەی خــۆی هــەر نەگۆڕیــوە و
ئێســتاش لە قۆناغێکدایە کە خۆی بە
"جنــگ نــرم" ناودێری دەکات .ئێســتا
پرســیار ئەوەیە ،مەبەســت لەم سیاسەتە
نوێیــە لەبواری ڕاگەیاندن و بەتایبەتی
تەلەڤیزیــۆن چییە؟ ئایــا جیاوازییەک
لە نێوان ئەو بەرنامانەی عەبدۆلکەریم
ســرووش لــە ســەرەتای دەیــەی
٦٠ی هەتــاوی باســی پاکســازیی
زانســتگەکانی دەکــرد ،لەگــەڵ ئــەو
دانپێدانانــە ئەمڕۆ چاالکانی سیاســی
لــە تەلەڤیزیــۆن دەیکــەن ،هەیــە؟
ســەردەمانێک کارکــردی تەلەڤیزیۆن
بەالڕێدابــردن یــان شــاردنەوەی
کۆمەڵێــک کار و کــردەوی ڕێژیــم و
تەنانەت کۆمەڵگاش بوو ،بەاڵم ئێســتا
بــه هــۆی ڕاگەیاندنــی دیکــە ،هیــچ
نەمــاوە بــۆ شــاردنەوە و حکوومەتــی
ئیســامییش لەمــە تێگەیشــتووە و
ســەرقاڵی ســووک کردن(ابتــذال)
ـــی کەتواری ناو کۆمەڵگایە تاکوو
کێشــەکان ،ئاڵۆزییــەکان و گرفتەکان
ئاســایی بێتەبەرچــاو ،ئاســایی بــە
واتــای ئەوەی دەســەاڵت پێیخۆشــه لە
ڕێــگای وێنــەوە ڕاڤــە و لێکدانــەوە(
بخوێنــەوە پاساو)ـــی بۆ بکات .ئەگەر
لــە واڵتانی دیکە ڕەخنە لە کارکردی
ڕاگەیەنــەکان بەگشــتی و تەلەڤیزیۆن
هەیە ،ئەوا لە ئێراندا بەهۆی پێکهاتەی
سیاســی و لەخزمەتدابوونی تەلەڤیزیۆن
بــۆ ئایدیۆلۆژیایەکــی تایبــەت ،ئیتــر
ڕۆکنــی چوارەمــی دێموکراســی لــە
ئێراندا مەوزووعییەتی نامێنێ.

ناسیاویی ئێرانییەکان لەگەڵ تەلەڤیزیۆن
کــە بــاس لە مێــژووی تەلەڤیزیۆن لە
ئێرانــدا دەکەیــن ،مەبەســتمان بنێــری
شــەپۆلە بــۆ ســەر ئانتێن .ئــەو ڕۆژە
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئێوارەیەکــی هەینی
لە ١١ی ڕەزبەری ١٣٣٧ی هەتاوی،
 ١٨ســاڵ دوای هاتنــی ڕادیــۆ بــۆ
نێــو ماڵــەکان لــە ئێرانــدا .گەاڵڵەی
وەڕێخســتنی ئەم ڕاگەینە یەکەم جار
ساڵی  ١٣٣٥لەالیەن الوێکی خەڵکی
ئەســفەهان بەناوی کازرونی پیشنیار
کراوە ،بەاڵم هەوڵەکانی نەگەیشــتنە
ئاکام و نازناوەکەی بڕایە کەســێکی
دیکــە بەنــاوی حەبیبوڵــا ســابێت
پاساڵ .مەنووچێهر نەوزەرییش یەکەم
پێشکەشــکار بوو کــە لەو ڕێکەوتەوە
هەموو ڕۆژێ  ٤کاتژمێر الی ئێوارە
بــۆ شــەو بەرنامــەی باڵودەکــردەوە.
بەرنامــەی منــدااڵن ،وەرزش،
فیلمــی ســینەمایی ،وانــەی زمــان و
هەواڵەکان لە گرینگترین بەشەکانی
تەلەڤزیۆنــی کەرتــی تایبــەت لــە
ئێرانی ئەوســا بوون .ئەم ئامێرە وەک
هەموو کەرســتەیەکی لووکس ،تەنیا
توێژێکــی زەنگیــن هەیانبــوو و تــا
ئاســتێکی زۆریــش لەالیــەن پیاوانــی
ئایینی و خەڵکەوە بە حەرام (فتوای

بەدژ دراوە) لەقەڵەم دەردرا .ئابادان و
ئەهواز دوو لەو شارانە بوون کە ساڵی
 ١٣٤٠بنێری تەلەڤزیۆنییان بۆ دانرا.
پرۆپاگەنــدەی تەلەڤیزیۆنی ئەو کات
و پیشــان دانــی کتێبگەلێــک کــە
باســی لــە چۆنیەتیــی بەکارهێنانــی
تیڤی و الیەنە ئەرێنییەکانی دەکرد،
دۆخی ئەو کاتمان بە ڕوونی بۆ وێنا
دەکات .پێنج ساڵ ئەم دۆخە درێژەی
کێشــا تاکوو دەوڵەت و دەربار هەست
بــە گرینگیــی تەلەڤیزیــۆن بکــەن و
بڕیــاری دامەزراندنــی وێســتگەی
تەلەڤزیۆنــی "میللــی" لــە ســاڵی
 ١٣٤٢دەربکــەن .ســێ ســاڵی پێچوو
کــە فەرانســەییەکان تەلەڤزیۆنێکــی
سەرتاســەرییان بــۆ ئێرانییــەکان لــە
کۆتایــی ڕەشــەممەی  ٤٥دامەزراند
و  ٥ســاڵ دواتریــش یەکــەم بینــای
ڕادیــۆ و تەلەڤزیــۆن وەک شــوێنی
بەرهەمهێنانــی بەرنامە لە شــەقامی
"جــام جــم "ســازکرا .زنجیــرە درامای
"ئەمیــر ئەرســەالن نامــدار" لــە
یەکەمینەکانی تەلەڤیزیۆنی ئێرانە.
ساڵی  ١٣٥٤بوو کە وەشانی ڕەنگیی
تەلەڤیزیۆن لە ئێراندا هاتە ئاراوە.
ورمێ یەکەم شارســتان لە کوردستان

و ئێراندایــە کــە لــە نێوەڕاســتی
گەالوێــژی  ١٣٤٧دا بــووە خــاوەن
ناوەنــدی تەلەڤیزیۆنــی میللــی کــە
ڕۆژانــە ســێ کاتژمێــر وەشــانی
بەرنامــەی لــە بەشــێکی زۆری
پارێزگاکــە و ناوچــەی ئەردەبیــل و
تەنانەت کوردستانی تورکیە تەماشا
دەکــرا .لــە ســاڵەکانی  ٤٩و ٥٠
لەکرماشــان و پاشان سنە وێستگەی
تەلەڤزیۆن دامەزران.
تەلەڤزیــۆن لــە ئێراندا پاش شۆڕشــی
گەالنــی ئێــران واتــە ســاڵی ،١٣٥٧
بەتــەواوی بــووە مۆڵــک و پاوانــی
حکوومــەت و ناوەکەیشــی بــۆ
"ڕێکخــراوی دەنــگ و ڕەنگــی
کۆماری ئیسالمیی ئێران"()IRIB
گــۆڕدرا .بەرنامەکانــی تەلەڤیزیــۆن
لەپــاش شــۆڕش ،زۆرتــر سیاســی و
لەســەر ڕووداوەکانــی پێــش شــۆڕش
و دەربــارەی شــا بــوون کــە دواتــر
بــە دەســتپێکی شــەڕ ئیتــر بەشــی
هەرەزۆری بەرنامەکان بۆ الیەنەکانی
شــەڕ تەرخان کران .یەکەم بەرپرســی
ئەم ڕێکخراوە ،سادق قوتبزادە بوو کە
خەرمانانــی  ٦١بە بڕیاری خومەینی
ئێعــدام کــرا .بەپێــی یاســا ،ڕێبەری

ڕێژیم بەرپرســی ڕاســتەوخۆی ســەدا
و ســیما دیاری دەکا ،بەاڵم شــۆڕای
چاوەدێری بەســەر ڕێکخراوی دەنگ
و ڕەنگی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا
ڕاپۆرتــی چاالکییــەکان تاوتــوێ و
دەیدا بە ڕێبەر.
سی و پێنج ساڵ لەدوای دامەزراندنی

تەلەڤزیــۆن و پاوانــی بەرنامــەکان لە
دوو کاناڵــی زایەڵــەی یــەک و دوو،
شەبەکەی  ٣بە لێڕوانینێکی الوانە و
وەرزشیانە وەشانی دەستپێکرد.
ئێســتا ئــەم ڕێکخــراوە لــە  ٢٠واڵتی
جیهــان نووســینگەی هەیــە و نزیک
بــە  ٥٠هەزار کارمەند و پێرســۆنێلی

بــە بوودجــەی یــەک هــەزار میلیارد
تمەنــی هەیــە و بــە باڵوکردنــەوەی
دەیــان هــەزار کاتژمێــر بەرنامــە،
بەتایبەتــی لــە نــۆ کاناڵــی دهرهكی،
گەورەتریــن دەزگای پرۆپاگەنــدەی
ئایدیۆلۆژیکی کۆماری ئیسالمی
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باشووری زاگرۆس

جووڵەی ژیان وڕەنگ
مۆركی تایبەتیی
جلوبەرگی ژنانی
كرماشانە
شەریف فەالح
ئەگــەر فەرهەنــگ ئاوێنــەی
نەتــەوە بێــت ،بێگومان پــاش زمان،
یەكــەم هێما كە دەربڕی ناســنامەی
نەتەوەیــی بێــت ،ئــەوا جلوبــەرگ
و پۆشــاكە كــە دەوری ســەرەكی
دەگێڕێــت و بــە یەكێــك لــە توخم و
پێكهاتــە ســەرەكییەكانی ناســنامە
و شوناســی هــەر نەتەوەیەكــی
ڕەســەن دێتە ئەژمار.كرماشــان وەك
گەورەتریــن پارێزگای كوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت ،خاوەنــی گەلێــك
فەرهەنگ ،تایبەتمەندیی ژیاری و
كولتوورییــە و بەتایبــەت لــە بواری
جلوبەرگ و پۆششــی خەڵكەكەیدا،
خاوەنی مۆركی تایبەت بە خۆیەتی
و بەپێــی وەرزەكان جلوبەرگــی
تایبــەت لەبــەر دەكــەن .جلوبــەرگ
و تایبەتمەندییــە ناوچەیــی و
ژیارییەكانــی ،ڕەنــگ و هێمــا و
مۆركەكانــی یەكــەم نیشــانەیە بــۆ
جیاكردنــەوەی نەتەوەیــەك لە نەتەوە
و ئیتنیكەكانــی دیكــە ،لــەم بوارەدا
پارێــزگای كرماشــان بەهــۆی فــرە
كولتــووری ،ئایینــی و زمانــی و
تاییفــی كە هەیەتــی ،هەر ناوچە و
دەڤەرێكــی ئــەم پارێزگایــە لە وەرزە
جیاجیاكانــدا بەپێی ڕەوشــی ژیان و
كەشــوهەوا جۆرێك جلوبەرگ لەبەر
دەكــەن .تایبەتمەندیــی جلوبەرگــی
ژنانی كرماشان  -سادەیی ،ڕەنگی
شــاد و جووڵــە  -فــش و بەریــن-
گونجــاو لەگەڵ هەر چــوار وەرزی
ســاڵ  -جۆراوجــۆری و ڕەنگــی

فراوان ،جۆرەكانی جلوبەرگی ژنانی
كرماشان ،جلوبەرگی ژنانی شاری
كرماشــان و دەوروبەری خاونی سێ
تایبەتمەندیــی ســەرەكییە  - ١تــەن
پــۆش  - ٢پاپــۆش  - ٣ســەرپۆش،
هەڵبەت هەروەك پێشــتر باســی لێوە
كــرا ،جۆر و شــێوازی جلوبەرگەكان
و بەتایبەت ژنانی كرماشــان بەپێی
جوگرافیا ،كەشوهەوا و دابونەریتی
ناوچــە جیاجیــاكان دەگۆڕدرێــت،
بــەاڵم بەگشــتی جلوبەرگــی ژنــان
لــە پارێزگای كرماشــان ئــەم چەند
جــۆرەن -١ .ژێرپــۆش - ٢ ،كــراس،
 - ٣سەڵتە (كوڵەنجە) - ٤ ،سوخمە
(ســیخمە ،ئێلــەك) - ٥ ،كــەوا-٦ ،
چارۆكــە (كۆڵوانە) – ٧ ،ســەروێن
(شــەدە) - ٨ ،كاڵو و لەچــك - ٩
گوڵوەنــی  - ١٠دەرپــێ (شــەرواڵ)
  - ١٠ســۆرانی (فەقێیانــە).جلوبەرگی ژنانی كوردی كرماشان
درێژ و فش و بەرینە كە لە كۆتاڵی
گوڵــدار و جــۆری كۆتاڵــی ژنــان
هەنــدێ جــار مەخمــەڵ و هەنــدێ
جاریش گوڵدار و ڕەنگاڵەیە ،جۆری
بڕینــی زۆر ســادەیە ،درێژییەكــەی
هەتــا ســەر پەنجــەی پــا دەبێــت.
ئێخەیەكــی خڕی هەیە و قۆڵەكەی
ڕاست و سادەیە و لە هەندێ ناوچە
ســەرمەچەكی پــێ زیــاد دەكــەن و
جێگــەی قۆپچەی بۆ دەهێڵنەوە كە
پێی دەبەســترێت .زۆرینــەی ژنانی
كــوردی ناوچەكانــی هەورامــان،
جوانــڕۆ و سەالســی باوەجانــی
قۆڵــی كراســەكانیان فــش و بەرینــە
و لە ناوچەی ئانیشكەوە لفكەیەكی
ســێ گۆشــی بۆ دەهێڵنەوە كە پێی
دەگوتــرێ ســۆرانی (فەقێیانە) كە

لــە ناوچەكانــی ســنە و ئــەردەاڵن،
موكریــان و تەنانــەت كوردســتانی
باشــووریش باوە و لەڕاســتیدا یەكێك
لــە خاڵــە هاوبەشــەكانی جلوبەرگی
ژنانــی كوردە و هەنــدێ جار قۆڵی
پێ دەبەســتن ،یان لەسەرشان یان لە
دەوری كەمەری دەبەستن كە جوانی
و فۆرمێكــی تایبەت بە جلوبەرگی
ژنان دەبەخشــێت" .كەوا" (زووەن)ی
ژنانــە ،بااڵپۆشــێكی ســەراپایە كــە
هەتا ســەر پەنجەی پا شــۆڕدەبێتەوە
و لە پارچەیەكی یەك ڕەنگ و زۆر
جــار مەخمەڵ و نەختێ ئەســتوورتر
لــە كراســی ژنانــە دروســت دەكرێت
و پێشــەوەی ئــاوەاڵ و كراوەیــە و
لەسەر ناوك بە قۆپچەیەكی ئاسنی
كــە پێی دەگوتــرێ "قــازان قوڵفی"
هەڵدەپێكرێــت" ،كــەوا" جوانییەكــی
تایبــەت بــە ژنــان دەبەخشــێت و
زیاتــر لــە ناوچــە كوێســتانییەكان و
بەتایبەت لە وەرزەكانی بەهار ،پاییز
و زستاندا زیاتر بەكار دەهێنرێت .لە
زۆر ناوچەی كوردســتان هەر ناوی
كەوایــە ،بــەاڵم لــە ناوچــەی قەســر
شیرین بە "زووەن ،یان زبوون" ناسراوە.
كەمەرچیــن و ســوخمە (ســیخمە
جۆرێــك كراســی كورتــی ئەســتوورە
كــە لــە كرماشــان لــە ڕابــردوودا

بێڕێزی کردن بە یارسانەکان لەالیەن ناوەندە
حکوومەتیەکانەوە بەردەوامە

پێــی گوتــراوە (كەمەرچیــن) كــە
دەوراندەوریــان لە كەمەرەوە چین تێ
دەخــەن كــە لەســەری تەنپۆشــێكی
دیكەیــان لەبەر كردووە كە چەشــنی
قەمســەڵە بــووە .ســوخمە (ئێلــەك،
كوڵەنجــە)ش یەكێكــی دیكەیــە لــە
جلــی ژنانــی كرماشــان كــە لە زۆر
ناوچــەی دیكــەش لەبــەر دەكرێــت،
ســوخمە نیــو تەنەیەكــی چەشــنی
جلیســقەیە كــە لــە كۆتاڵــی زەڕی
یــان مەخمــەڵ دەیــدروون كــە چەند
ڕەنگی جیاوازە و زۆر جار لە دیوی
ناوەوە چەشــنی كەوای ژنانە بەری
(ئاســتەڕ) هەیــە .ســوخمە؛ زۆر لە
ژنــان بۆ ڕازاندنەوەی خۆیان بە زێڕ
و زیــو و خشــڵ ،كەڵــك لە ســوخمە
و ســەڵتە و كــەوا وەردەگرن .ســەڵتە
و ماشــتە ،نیوپۆشــێكی قۆڵــدارە
كــە پێــی دەگوتــرێ ســەڵتە و لــە
ناوچەی ئەردەاڵنیش هەر بە ســەڵتە
ناســراوە ،ســەڵتە چەشــنی ســوخمە
كورتە ،بەاڵم جیاوازییەكەی لەگەڵ
ســوخمە ئەوەیە كــە قۆڵدارە ،جۆری
پارچەكەی چەشنی سوخمەیە ،واتە
مەخمــەڵ و ڕەنگییــە كــە زیاتــر لە
وەرزی پاییزانــدا لەبــەری دەكــەن.
"ماشــتە"ش جۆرێكــی دیكەیــە لــە
جلوبەرگــی ڕەســەنی ناوچــەی

كرماشان كە لە پارچەیەكی هەورێشم
دروســت دەكرێت كە درێژییەكی دوو
میتــرە و پانییەكەشــی یــەك میتــرە
و دوو قــەد دەكرێــت و بــە بــاری
درێژیدا دەیخەنە پشــتە ســەر و دوو
گۆشەكەی دیكەشی لە هەر دووالوە
دەخەنە سەر سینگ و وەك چارشێو
بەكاری دەهێنن .ســەروێن (شــەدە)،
ســەروێنیش بەشــێكی دیكەیــە لــە
جلوبەرگی ژنانی كوردی كرماشان
كــە لە چەند دەســماڵێكی گوڵدار و
ڕەنگیــی تایبــەت دروســت دەكرێــت
و وەكــوو "ڕەشــتی" و "جامەدانــە"ی
پیاوان كەنارەكانی ڕیشــاڵی هەیە و
بە جوانی هەڵبەســتراوە ،ئەم شەدەیە
بــە شــێویەكی جــوان و ڕازاوە و
هــەر ناوچــە و بــە شــێوازی خۆیــان
دەیبەســتن كــە بە جوانــی بە پێش و
ال تەنیشــتی ســەردا شــۆڕ دەبێتــەوە
و گۆشــە ،لــۆ و ڕیشــاڵەكانی هەتا
سەرشــان و المــل شــۆڕ دەبێتــەوە
و زۆر جــار ڕیشــاڵەكانی بەســەر
نێوچەوانــدا بــەر دەدەنــەوە كــە ئەمە
تایبەتــی كچانــی كەلهــوڕە .كاڵو
و لەچكــی ژنانــی كەلهــوڕ لــە
كرماشــان ،قەسر و گێاڵنی ڕۆژئاوا
لەناو ئێڵی ناوداری كەلهوڕ هەوری
و كێشــێكی تایبەت بەناوی سەروێن

دەبەستن كە هەڵگری تایبەتمەندیی
خۆیەتی و لە هەندێ ناوچەی وەك
هەورامــان ،سەالســی باوەجانــی و
جوانــڕۆ بە "كاڵو و لەچك" ناســراوە
و لــە ناوچەكانــی ســنە و ئــەردەاڵن
بــە "كاڵو و شــەوبەن" بەناوبانگــە.
"لەچك" پارچەیەكی نەرم و شلە كە
سێگۆشــەیە و ســەرێكی بــە دەرزی
بەســەر كاڵوەكــەوە دەبەســترێت و
دوو لۆكــەی دیكــەی لــە چــەپ و
ڕاســتەوە بەســەر شــان و ملــدا باڵو
دەبن و لۆیەكی دەخرێتە ســەر سینە
و لۆكەی دیكەشــی دەخرێتە پشــتە
مــل .ڕەنگ یەكێــك لە بەرچاوترین
تایبەتمەندییەكانــی جلوبەرگــی
ژنانــی كوردی كرماشــان ،فراوانی،
جۆراوجۆریــی ڕەنــگ و لەخۆگری
هێماكانــی ژیــان و سروشــتی
كوردســتانە ،ڕەنگی شاد و جووڵە و
سەرنجڕاكێشــیی جلوبەرگی ژنانی
كوردی كرماشــان ،لــە هەمان حاڵدا
كــە فۆرمێكــی ســادە و ســاكاریان
هەیــە ،بــەاڵم تەژیــن لــە واتــا و
هەوێنــی ژیــان و هەڵگــری گەلێك
واتای قوووڵی ژیان و شارســتانیەت
و تایبەتمەندی ڕەسەنی كوردەوارین
كــە هیچكات كۆن نابن كە مۆركی
تایبەت بە نەتەوەی كوردیان پێوەیە.

کرماشان پلەی دووهەمی کێبڕکێیەکانی پاڵەوانیی
ئێرانی بە دەست هێنا
لــە کێبڕکێکانــی پاڵەوانیــی
زۆرانبازیــی ئــازادی ئێرانــدا،
کرماشــان پلــەی دووهەمــی ئەم
کێبڕکێیانەی بۆ خۆی مسۆگەر
کرد.
بەپێــی هەواڵە باڵوکراوەکان ،لەم
کێبڕكێیانــەدا کــە لــە ڕۆژانــی
 ٢١و ٢٢ی خەزەڵــوەر لــە شــاری
کرماشــان بەڕێــوە چــوو ،تیمــی

مازەنــدەران پلــەی یەکەم و تیمی
کرماشــان پلــەی دووهەمــی
وەدەست هێنا.
لــەم کێبڕكێیانــەدا لــە کێشــی
ســەرووی  ٧٠کیلــۆدا "حامیــد
ڕەشــیدی" و "ڕەزا ئەفزەلــی"
توانیــان بەســەر ڕکەبەرەکانیانــدا
ســەرکەون و پلەی دووهەمی ئەم
کێبڕكێیانە بەدەست بێنن.

پارێزگاکانــی کوردســتان و
یەک لەوان پارێزگای کرماشــان
خاوەنــی پۆتانســیەلێکی لەبار بۆ
وەرزشــی زۆرانبازیــن و تا ئێســتا
بــە دەیــان قارەمانیــان پێشــکەش
بــە واڵتــی ئێــران کــردووە ،بەاڵم
هیچکات وەک پێویست ئاوڕیان
لــێ نەدراوەتــەوە و لــە پەراوێــز
خراون.

 ٢٠٠کرێکاری خۆجێیی لە سەرکارەکەیان لە
پارێزگای کرماشان دەرکران
لــە زســتانی ســاڵی ڕابــردوو هەتــا
ئێســتا ناوەنــدە جۆربەجۆرەکانــی
حکوومەتــی ئیســامیی ئێــران بە
شێوەی بەرباڵو و بەرنامەبۆدارێژراو،
خەریکــی بێڕێــزی کردن بە کوردە
یارسانەکانن.
بەپێی هەواڵی ئاژانسی هەواڵدەریی
کوردپا ،پەیڕەوانی ئایینی یارســان
ســەرەڕای هــەاڵواردن و زۆڵــم و
زۆری بەربــاو ،بــە هــۆی کــورد
بــوون و بیروباوەڕیانــەوە لەالیــەن
حکوومەتــی ئیســامیی ئێرانــەوە
تووشــی دەرد و ڕەنجێکــی زۆر
هاتوون.
ماڵپەڕی "صوفیە شناسی" ڕۆژی

یەکشــەممە ٢٣ی خەزەڵــوەر ،بــە
باڵوکردنــەوەی چەنــد وێنەیــەک
لە ڕێوڕەســمی جێژنــی خاوەنکار،
لــە ڕاپۆرتێکدا دەســتی کردووە بە
بێڕێــزی و ســووکایەتی کــردن بە
پەیڕەوانی ئایینی یارسان.
ئەو ماڵپەڕە بە مەبەستی تێکدان
و پێکهێنانی کەشــێکی ژەهراوی
لە دژی پەیڕەوانی ئایینی یارسان
و کەمینــە ئایینیەکانــی دیکــە،
دەســتیان کــردووە بــە دنەدانــی
خەڵــک و باڵوکردنــەوەی هەواڵی
چەواشــەکارانە و ناڕاســت لــە ناو
خەڵکدا دژ بەو ئایینە.
ئــەو ماڵپــەڕە لــەو ڕاپۆرتــەدا

هەروەها هۆشــداری بە بەرپرسانی
حکوومەتــی داوە کــە دەبــێ
بەربەســتی زیاتــر بــۆ پەیڕەوانــی
ئایینی یارســان دروست بکەن و لە
هەر چەشنە پەیوەندییەک لەگەڵ
ئەو ئایینە خۆببوێرن.
ڕۆژەکانــی ٢٢هەتــا ٢٤ی
خەزەڵــوەر ،ڕۆژی ڕێوڕەســمی
مەزهەبیــی یارســانەکانە ،کــە بە
جێژنی خاوەنکار لەالیەن پەیڕەوانی
ئەو ئایینەوە دەناسرێت.
پارێــزگای کرماشــان وەکــوو
گەورەتریــن ناوەنــدی کۆبوونەوەی
پەیڕەوانــی ئایینــی یارســان بــە
ئەژمار دێت.

خاوەنــکاری گەاڵڵــەی بەنداوی
شــاری قەســری شــیرین لــە
پارێــزگای کرماشــان بــە
شــێوەیەکی نایاســایی ٢٠٠
کرێکاری بێکار کرد.
بەپێــی هەواڵــی ئاژانســی
هەواڵدەریــی کوردپــا ،لە ماوەی
چەند ڕۆژی ڕابردوودا ،زیاتر لە
 ٢٠٠کرێــکاری بەنداوی "بازی
دراز" لە ناوچەی قەسری شیرین
لــە کاتــی دروســتکردنی ئــەو
پرۆژەیە وەاڵ نران و بێکار کران.
کرێکارانــی دەرکــراو ســەبارەت
بــەو هەوڵــەی خاوەنکارەکەیــان،
دژکردەوەیــان نیشــان دا و لــە

نزیکەی ئەو بەندواە کۆبوونەوەی
ناڕەزایەتیان بەڕێوەبرد.
پــرۆژەی دروســت کردنــی ئــەو
بەنداوە لەژێر دەســتی شــیرکەتی
سپاســە کــە ســەر بە قــەرارگای
ســپای
خاتەمولئەنبیــای
پاسدارانە.
ئــەو گەاڵڵەیــە کــە بەشــێک
لــە گەاڵڵــەی ئاوەدێــری لــە
ناوچــە گەرمــەکان لە باشــووری
کوردستانی ئێران بەئەژمار دێت،
هەتا ئێســتا بــە بیانووی "بینینی
ڕەگــەی نــەوت لــە بەنداوە"کــە
ڕاگیراوە.
بەرپرســانی شــاری قەســری

شــیرین لــە وەاڵمــی ناڕەزایەتیی
کرێکارانی دەرکــراو گوتوویانە؛
داخســتنی ئەو بەنــداوە کاتییە و
بێکاریی زیاتر لە  ٢٠٠کرێکاری
خۆجێییــش بــۆ ماوەیکــی کاتی
دەبێت.
جێگــری سیاســیی فەرمانــدرای
شــاری قەســری شــیرین لــەو
پێوەندییــەدا ڕوونــی کــردەوە کە؛
دروســتکردنی تونێــل لەو شــوێنە
پێویســتی بــە کرێــکار هەیــە و
بۆچــی هەوڵــی دەرکردنــی ئــەو
 ٢٠٠کرێکارە دراوە
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خوێندنەوەى ڕاسان
لە هەڕەشەکانى سپاى پاسداران بۆ سەر حکوومەتى هەرێمىکوردستان
ئەلبۆرز ڕووئین تەن
ئهمســاڵ هەڕەشــەکانى ســپاى
پاســداران کەوتۆتــە قۆناغێکــى
نوێوە ،چوونکە ڕەنگى هەڕەشەکان
جیاوازییەکى زۆرى لەگەڵ سااڵنى
پێش هەیە ،ئەو هەڕەشانە سەرەڕاى
ترس ،پیالنەکانى ڕێژیمیش نیشان
دەدات.
*بۆچــى دەبێ ســپاى پاســداران
وا بــە ئاشــکرا بەرانبەر بە هەرێمى
کوردستان و هێزەکانى ڕۆژهەاڵت
و بەتایبەتــى ڕێبەرایەتیــى ڕاســان
واتە حیزبى دێموکراتى کوردستانى
ئێــران کــە بــە "لەنێوچــوو" نــاوی
دەبات ،هەڕشە بکات؟
* بۆچــى ئــەو هەڕەشــانە
ڕاســتەوخۆ ئاراســتەى حکوومەتى
هەرێــم و ســەرۆکایەتیى هەرێــم
بکات ،لە کاتێکدا ئەوە لە دەرەوەى
ڕیسا و عورفى دیپلۆماسییە؟
*پیالنــى پشــتى پــەردەى ئــەو
هەڕەشانە چین؟
پرســیارەکانى
وەاڵمدانــەوەى
سەرەوە تابلۆیەکى ڕوونى سیاسەتى
ســپاى پاســداران بەرانبــەر بە کورد
وێنــا دەکات .وەاڵمــى پرســیارى
یەکەم دەگەڕێتەوە بۆ سەرکەوتنى
ڕاســان لــە پــان و جێبەجــێ
کردنى .چوونکە هەڕەشــەى ســپاى
پاسداران وەک لە ناوەکەی دیارە،
گرنگترین ناوەندى پاراستنى ڕێژیم
لــە مەترســیی هەبوونى ڕاســان بۆ
ســەر هەبوونى ڕێژیــم دەگەڕێتەوە،
ئەگــەر وا نەبــا هۆکارى هەڕەشــە
کردنــى هێزێــک کــە خــۆى
بانگەشــەى نەمانى دەکات ،مانای
نەبــوو .بەاڵم ناچار بوونیان بە پەنا
بردنــە بــەر هەڕەشــە و گوڕەشــە،
ڕاســتیى مهزنیــی و شــوێندانەر
بوونــى ڕاســان دووپــات دەکاتــەوە،
ئەویــش لــە زمانى دوژمنــەوە .کە
واتــە گرنگیــى پشــتیوانیى کــورد
بەگشــتى بۆ ڕاسان جارێکى دیكه
بۆ هەمووان دەردەکەوێت ،چوونکە
دوژمــن بــە هەمــوو شــێوەیەک

دژایەتــی دەکات و کوردیش دەبێ
بــە هەموو شــێوەیەک پشــتیوانیى
لێ بکات.
وەاڵمى پرســیارى دووەم لە هێزى
ســپاى پاســداران لــە دەســتێوەردان
لــە واڵتانــى ناوچــە ســەرچاوە
دەگرێــت .چوونکــە هەڕشــە بــۆ
ســەر دامەزراوەیەکــى یاســایى کە
پێوەندیــى دیپلۆماســیی لەگــەل
ئێران هەبێت بە شــێوەیەک کە ئەو
هەڕشــانە بــاس لــە هێــرش کردنــە
ســەر و دوژمنایەتــى کردنــى ئــەو

خۆى ڕێبەرایەتیى ڕاسان لە ڕاسان
و بەرنامەکانــى پاشــگەز بکاتەوە.
تەنانەت چۆنیەتیى ئەو هێرشــانەى
خۆشــیان لەکاتــى هەڕەشــەدا نــاو
دەبەن ،وەکوو هێرشی مووشەکى و
هێرشــی دەوڵەتى مەرکەزیى عێراق
بــۆ ســەر کوردســتان و تەنانــەت
جوداکردنەوەى بەشێک لە هەرێمى
کوردســتان و پشــتیوانیى ئاشــکرا
لــە هێزیکــى کــوردى لــە ڕێگــەى
الیەنگرانى خۆیان لە واڵتانى دیكه،
بــۆ ئــەوەى دژایەتیــى حکومــەت و

دەتوانرێــت لە وشــەکانى نێوئاخنی
هەڕەشــەکاندا دیــارى بکرێــت.
ســەرەتا کــە پاســدار ســەالمى لــە
تریبوونــى فەرمیــى کۆمــارى
ئیســامى واتە لــە مینبەرى نوێژى
ههینــی بــۆ هێرشــی ڕاســتەوخۆى
ئێران بە هێزى مووشەکى و زەوینی
بــۆ ســەر ناوەندەکانى شــۆڕش کە
دەکەونە دەرەوەى سنورى ئێران لەخۆ
دەگرێــت ،هەڵبەت ترس لە وەاڵمى
حیزبــی دێموکراتــى کوردســتان
لــە نێوخــۆى واڵت بــە شــێوەیەک

بەجێ بێڵێت.هەڕەشــەى دووهەم کە
ســەفەوى ڕاویــژکارى خامنەیــی
بــۆ کاروبــارى ســەربازى کــردى و
باســی لــە پێکــەوە لکانى باشــوور
و ڕۆژئاواى کوردســتان کرد .زۆر
شــیکارى سیاســی و ڕۆژنامەوانى
ئــەو هەڕەشــانەیان وا شــی کــردەوە
کە مەبەســت لێی دروســت کردنى
حکومەتێکــى وا لــە باشــوورە کــە
نزیک بێــت لە پەکەکە ،بۆئەوەی
بتوانێ لە ڕۆژئاوا نزیک بێت و بە
شێوەیەک یەک بگرن کە هیاللى

هەرێمــە بــکات ،نیشــان دەدات کە
ســپاى پاســداران لــە هەمــوو ئــەو
پیالنانــەى دهیههوێ لــە حکومەتى
هەرێمــى کوردســتان جێبەجێــی
بــکات بــە جۆرێک بێهیــوا بووە،
بۆیــە دەیهــەوێ بــە شــێوەیەکى
ڕاســتەخۆ گوشار بهێنێت بۆ ئەوەى
حکومەتــى هەرێمیش بە گوشــارى

ســەرکردایەتیى سیاســیی باشوورى
کوردســتان بکــەن .واتــە بەرەوپێش
چوونى ڕاســان گوشــارى بۆ ســپاى
پاســداران هێنــاوە تــا بــەو شــێوەیە
ڕاســتەوخۆ هەڕەشــەکانى خــۆى
ئاراســتەى باشــووری کوردســتان
بکات.
وەاڵمــى پرســیارى ســێیەم

کــە دۆخەکــە ئیتــر کۆنتــڕۆڵ
نەکرێــت و هەروەها دروســت بوونى
نێونەتەوەیــى
هاوپەیمانییەکــى
لــە دژایەتــى کردنــى ئێــران لــە
کاتێکــدا کــە بانگەشــەیەکى زۆر
بــۆ بەرنامــەى بەرجــام واى کــرد
کە بەشــێوەیەک لە شــێوەکان ئەو
بەرنامەى خۆى بۆ پیالنى کۆتایی

شــیعەى ئێرانــى کامــڵ بــکات.
بــەاڵم ئــەوەى مــن لــەو هەڕەشــەیە
تیگەیشــتم ئــەوە نەبــوو ،چوونکــە
ڕاوێــژکارى خامنــەىی بە باشــی
دەزانێــت کــە پارتــى و ســەرۆکى
هەرێــم بــە هــۆى سیاســەتیان لــەو
هاوکێشــەیەدا جێگایــان نابێتــەوە،
کەواتە مەبەســتیان لەو هەڕەشــەیە

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران داوای ئازادکردنی
هاوسەرۆکانی HDPی کرد

هۆزە عەرەبەکانی مووسڵ داوا دەکەن ناوچەکانیان
ببنە بەشێک لە هەرێمی کوردستان
ھۆزە عەرەبەکانــی مووســڵ و
دەوروبــەری لــە ڕاگەیەندروێکــدا داوایان
کــردووە کە پێشــمەرگە لــە ناوچەکانیان
نەکشــێنەوە و ناوچەکانیــان بکەوێتــە
ســەر خاکــی هەرێمــی کوردســتان.لە
ڕاگەیاندراوەکــەی ھۆزە عەرەبەکانــی
شاری مووسڵ و دەوروبەریدا ھاتووە کە؛
ئــەو ناوچانــەی کــە پێشــتر بــە ناوچەی
"کێشە لەسەر" ناو دەبران ،دوای ئەوەی کە
لەالیەن هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە
ئــازاد کــران ،بوونــەوە بــە ناوچــەی

پاش گرتن و دەستبەسەر کردنی
هاوسەرۆکانی  HDPو بەشێک
لــە پارلمانتارانی ئــەم ڕێکخراوەیە
لەالیــەن دەوڵەتــی تورکیــەوە،
وتەبێــژی حیزبــی دێموکــرات لــە
لێدوانێکدا بۆ ماڵپەڕی کوردستان
میدیا هەڵوێستی فەرمیی حیزبی
دێموکراتی بۆ ڕای گشــتی باڵو
کــردەوە و تێیــدا نیگەرانــی خۆی
لەم دەستبەسەرکردنانە دەربڕی.
بەڕێز حەسەن شەرەفی ،جێگری
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموکــرات و وتەبێــژی فەرمیــی
حیــزب ،لەمبــارەوە وتــی :ئــەوەی
ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ١٤ی

خەزەڵــوەری ١٣٩٥ی هەتــاوی
بەرانبەر بە ٤ی نوامبری ٢٠١٦ی
زایینــی ڕوویــدا و هاوســەرۆکانی
HDPو ژمارەیــەک لــە
پارلمانتارانــی ئــەو ڕێکخراوەیــە
لــە الیــەن پۆلیســی تورکیــە و بە
بڕیــاری دەزگای قەزایــی ئــەو
واڵتە دەستگیر کران ،لە ڕوانگەی
ئێمەوە بــە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی
 HDPڕێکخراوێکــی
کــە
ڕێگەپێــدراو و یاســاییە لــەم واڵتە
و پارلمانتارەکانیــش بــە شــێوەی
یاســایی و بەدەنگــی خەڵــک
هەڵبژێــردراون ،دەســتگیرکردنیان
جێــگای نیگەرانیــە و بــە

کردەوەیــەک دادەنــرێ کــە لــە
بەرژەوەندیــی خەڵکــی ئــەو واڵتــە
و تەنانــەت لــە بەرژەوەندیــی
حکومەتــی تورکیەشــدا نەبــێ،
چوونکــە کــردەوەی لــەو شــێوە
ڕێــگای چارەســەری کێشــەکان
لــە ڕێــگای پارلمانــەوە لەگــەڵ
گیروگرفت بەرەوڕوو دەکا.
بۆیە لەو پێوەندییەدا ئێمە وەک
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران داوا لە حکوومەتی تورکیە
دەکەیــن کــە دەســتگیرکراوەکان
ئازاد بکات و هەر دووال تێبکۆشن
لە ڕێگەی وتووێژەوە کێشەکانیان
چارەسەر بکەن.

پێکەوەلکاندنى شنگال و ڕۆژئاوایە
کــە لــە ڕووى جوگرافی و دەســت
ڕۆیشــتوویى هێزێکــى نزیــک لــە
ئیــران بۆ ئــەو مەبەســتە گونجاوە.
هــەر دواى ئــەو هەڕەشــانە بوو کە
تورکیــەش ئــەو پیالنــەى خوێندەوە
و بــە فەرمــى ڕایگەیاند کە؛ ئێمە
ڕێگە بە دروست بوونى قەندیلێکى
دیكه لە شــەنگال نادەین.لە دوایین
هەڕەشــەى خۆیانــدا کــە دیســان
ســەفەوى کردویەتــى ،بــاس لــەوە
دەکــەن کــە کوردســتانى عێــراق
ناتوانێ هەنگاو بەرەو سەربەخۆىی
بهاویــژی چوونکە ئەو کات تەنیا
ئاسمانى دەمێنێ .ئەوە بەو مانایەیه
کە ئێمە هەرێمى کوردســتانمان لە
هەموو الیەکەوە کۆنتڕۆڵ کردووە
و تەنیا ڕیگەى ئاسمانى بەدەستەوە
ماوە .ئەگەر ســەیرى دابەش بوونى
هێزەکانــى دۆســتى ئیــران بکەیــن،
لەوانەیە ڕاست بێت ،بەاڵم بەشێکى
زۆری ئەو گەمارۆیە لەالیەن هێزى
کوردییــەوەن کە ئێــران ئەوانیش بە
بەشــێک لــە خۆیان دەزانــێ ،بۆیە
تەنیا ڕێگەى ئاســمان بۆ کورد لە
باشــوور جێدێڵــێ .کەواتــە پیالنــى
ئێران بۆ گوشــار هێنان و وەشاندنى
گــورز لــه حکوومەتــى هەرێــم لــە
ڕێگــەى هێزە کوردییەکانەوهیە کە
ئەگەر بێتو ئەو هێزانە گوڕانکارى
لــە سیاســەتى خۆیان بۆ پاراســتنى
بەرژەوەندیــى نەتەوەیــى بکــەن،
هەمــوو ئەو پیالنانە ســەرناگرێت و
ڕاســان زۆر ئاسانتر سەردەکەوێ و
کورد و دونیا لە دوژمنێکى دڕەندە
نەجاتــى دەبێــت .ســەرئەنجام ئەوەى
لــە هەڕەشــەکانى ســپاى پاســداران
دەردەکــەوێ ،ســەرەتا لــە ترســی
ڕاسانە دواتر لە دیتنى سەرکەوتنى
ڕاســانە ،لە کۆتاییشــدا نیشاندانى
پالنەکانیەتى بۆ دژایەتیى کورد و
ڕاســان .ئەوە نیشــان دەدات ئەرکى
ڕاســان چەند قورسە ،بەو قورسییە
کــە توانیویەتــى چەنــدە بەهێز بێت
کە دوژمن توشی پەالقاژە بکات،
هیوامــان بــۆ ڕزگارى دوو ئەوەنــدە
زیاد دەکات.

کوردســتانی و بــە خوێنــی پێشــمەرگە
قارەمانــەکان ڕزگار کراون و ئێمە وەکوو
ھۆزە عەرەبەکانــی ئــەو ناوچانــە ،قبووڵ
ناکەین کە بگەڕێینەوە سەر حکوومەتی
ناوەنــدی عێــڕاق و داوا دەکەیــن ببین بە
بەشــێک لــە خاکــی کوردســتان .هــۆزە
عەرەبەکانی شاری مووسڵ و دەوروبەری
هــەر لــەو پەیوەندییــەدا هەســتاون بــە
کۆکردنــەوەی واژۆ و تــا ئێســتاش زیاتر
لــە  100هــەزار واژۆیان کۆ کردووەتەوە.
ھۆزە عەرەبەکانــی شــاری مووســڵ و

دەوروبــەری ،هــاوکات وتەکانــی "ســاڵح
موتلــەک" ڕەت دەکەنــەوە و بــە پیــاوی
مالکــی ناوی دەبــەن و ڕایدەگەیێنن کە؛
"ھێزەکانــی پێشــمەرگە مــاڵ و موڵکــی
عەرەبەکانیان پاراســتووە و ئێمە بەشێکین
لــە گەلــی کوردســتان ،و بارزانیــش بــە
ڕێبەر و سەرۆکی خۆمان دەزانین و دژی
ھەر الیــەک ڕادەوســتین کــە ھەوڵ بدات
ناکۆکــی بخاتە نێــوان هــەردوو نەتەوەی
کورد و عەرەب".
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محەممەد نەزیف قادری:

پەیامی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەبێتە بنەمای ژیانێکی بەختەوەرانە بۆ گەلی کورد و
هەموو دانیشتوانی کوردستان
وتوێژ :شەهرام میرزایی
له درێــژەی زنجیرە وتوێژگەلێک
کــه بــه مەبەســتی تاوتوێکردنــی
جیگــه و پێگەی بزوتنەوەی میللی-
دموکراتیکــی کــورد لــه باشــوری
زاگــروس بــه تایبــەت لــه کرماشــان
و ئیــام ئەنجــام دراوه و دەدرێ،
ئەمجــاره لەگــەل بەڕێــز محەممــەد
نەزیف قــادری  -ئەندامی دەفتەری
سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران -ئــەم بابەتەمــان
ورووژانــدووە و کۆســپەکانی ســەر
ڕێــگای خەباتــی ئازادیخوازانــەی
گەلەکەمان له کرماشان و ئیالممان
شــی کــردەوه و ئەرکــی سەرشــانی
پارتە کوردییەکان به تایبەت حیزبی
دێموکرات وەکوو پێشەنگی خەباتی
ئازادیخوازانەی کورد له ڕۆژهەالت
له ئێستا و داهاتوودا خستە بەر باس.
دەقــی ئەو وتوێژه دەخەینە بەر دیدی
خوێنەرانــی بەڕێــزی ڕۆژنامــەی
"کوردستان".
کاک محمــد نەزیــف قــادری له
ســەرەتای وتووێژەکەمانــدا ئاماژەی
بــه پێگــەی سیاســیی کرماشــان له
مێــژووی هاوچەرخدا کرد و گوتی:
ئەگــەر الیەنی سیاســی و مێژوویی
شــاری کرماشــان و دەڤــەری ئــەو
پارێزگایــە و پێکهاتەکانــی بــە
شــێوەیەکی کارناسانە شرۆڤە بکەین
و ســەیری ئــەم شــارە لــە ســەردەمی
بزووتنەوەی مەشرووتییەت و قۆناغی
خۆماڵــی کردنی نــەوت و ئاڵوگۆڕە
سیاســییەکانی دوایــی بکەیــن ،ئەو
ڕاســتییەمان بــۆ دەردەکــەوێ کــە
کرماشان یەکێک لە ناوەندە گرینگە
سیاســی-ئابوورییەکان بــووە و لــە
یەکالکردنەوەی پرســە سیاسییەکان
و ملمالنــێ هزرییەکانــدا ڕۆڵــی
یەکالکەرەوەی هەبووە ،بیرمەندان و
ئازادیخوازانــی ئــەم شــارە لە ڕیزی
ڕێکخــراوە سیاســییەکاندا ڕۆڵــی
مێژووییــان گێــڕاوە ،لــە ســەردەمی
شۆڕشــی پڕشــکۆی گەالنــی
ئێرانیشــدا چەخماخــەی ئاگــری
شــۆڕش دژی ڕێژیمی دیکتاتۆری
پاشایەتی حەمەڕەزاشای پەهلەوی،
شــان بە شــانی شــارەکانی دیکە لە
ئێــران لێدرا ،و ڕۆڵەکانی ئەم شــارە
بە دانی دروشــمی "مەرگ بۆ شــا"
ڕژانــە شــەقامەکانی شــار و دواتــر
تــەواوی ناوچەکانــی ئــەو دەڤەرەی
گرتەوە.
بەڕێز قادری ئاماژەی دایە بیری
ناسیۆنالیســتی کوردی لــەم دەڤەره
و کێشــەکانی بــەر پێــی خەباتــی
کــوردی له کرماشــانی خســته بەر
بــاس و گوتــی :لەگــەڵ ئــەوەی
خەڵکــی کرماشــان لــەم بزووتنــەوە
جەماوەرییــەدا چــاالک بــوون ،لــە
بــاری نەتەوەییشــەوە لــە بەرانبــەر
ئەقڵیەتــی شۆوینیســتی ئیرانــیدا
خــاوەن هەڵوێســت بــوون و بــە کــورد
بوونــی خۆیــان شــانازییان کــردووە
و هــەر لــە ســەردەمی شــەڕەکانی
یەکــەم و دووهەمــی جیهانییــەوە
لــە جووڵــەی سیاســیدا حزووریــان
هەبووە ،لە کۆماری کوردستانیشــدا
ڕووناکبیــران و سیاســییەکان لــە
پرۆســەی سیاســیی کوردســتاندا
بەشــدار بوون و هێمای ناســراوی ئەو
قۆناغەیــش کەســانی وەک "برایــم
خانی نادری"" ،سەیدتایر هاشمی" و
"ڕەشید باجەالن" و نیشتمان پەروەرانی

مەڵبەنــدی جوانڕۆ و هەورامان بوون
کــە بەداخــەوە دوای ســەرکەوتنی
شۆڕشــی گەالنــی ئێــران ،مــەالکان
و ئیمــام جومعــەکان و کەســانی
بەرژەوەندیخــواز لەگــەڵ دەســەاڵتی
ناوەنــدی کەوتنــە ساتوســەودا و بــە
کەڵک وەرگرتن لە هەستی ئایینیی
خەڵــک دژی پرســی نەتەوەیــی،
ناوەنــدی شــاری کرماشــانیان کردە
بنکــەی ســپای پاســداران و بەســیج
و سیاســەتی دژایەتــی کــردن
لەگــەڵ حیزبــی دێموکراتیــان گرتە
بــەر و کەوتنــە چەکــدار کردنــی
خەڵــک دژی جوواڵنــەوەی میللــی
دێموکراتیکــی گەلــی کــورد.
مخابــن هێندێــک لــە تەیــارە بەنێــو
چەپەکانیش یارمەتیدەری ڕێژیم لەو
سیاســەتەدا بوون .وێــڕای ئەو هەوڵە
دژی کــوردەی نەیارانــی حیــزب و
بزووتنــەوەی مافخوازانــەی کــورد،
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێران لە شاری کرماشان کۆمیتەی
حیزبــی پێکهێنــا و شــەهید کاک
ئەبوبەکــری هیدایەتــی و چەنــد
هاوڕێــی بەوەجــی دیکــە کەوتنــە
چاالکیــی سیاســی و هــەروەک
ئاماژەم پێکرد ،دوای ئەو هەواڵنەی
حیــزب زۆری نەخایانــد ڕێژیم دوای
وەڕێ خســتنی کۆمەڵێــک شــەڕ
لــە شــارەکانی کوردســتان ،شــەڕی
پاوەیشــی ڕێکخســت و ئەوەی کردە
بیانــوو بــۆ ڕاگەیاندنــی بڕیــاری
شــەڕێکی سەرەتاســەری دژی
خەڵکــی مافخوازی کورد و حیزبی
دێموکراتــی بە هەڵوەشــاوە ڕاگەیاند
و دەرەتانــی خەباتــی سیاســی و
مەدەنیی بۆ تێکۆشەرانی دێموکرات
نەهێشتەوە.
هەر وەها بەڕێز قادری له وەاڵمی
پرسیارێکدا سەبارەت بەوهیکه بۆچی
ئەو کاتەی که حیزب دەرفەتی باشی

نەدرابایە بەو شێوەیە خەڵک بەالڕێدا
بــەرن ،و کرماشــان بکەنــە ناوەنــدی
هێــزە چەکدارەکانــی ڕێژیــم دژی
جوواڵنــەوەی نیشــتمانیی کورد ،ئەو
کەم و کۆڕییانەش بۆ تێکۆشــەرانی
کــورد ئەزموونێکــە کــە نابــێ لــە
بزووتنــەوەی کوردســتاندا دووپــات
بێتەوە.
کاک محەممــەد نەزیــف
قــادری ئامــاژەی بــه کۆســپەکانی
ســەر ڕێــگای بزووتنــەوەی میلــی-
دێموکراتیــک لــه کرماشــان کرد و
گوتی :مەســەلەی فرە پێکهاتەیی،

ئیمــام حوســەین دەکەن" ،مەبەســتی
ئــەوە بــوو کــە خەڵکــی ئــەو شــارە
لەگــەڵ مەســەلەی کوردایەتــی و
حیزبایەتــیدا نیــن ،بــەاڵم هەســتی
کوردایەتــی ڕۆڵەکانــی مەڵبەنــدی
کرماشــان ،لــە نووســینەکانی
نووســەرانی نیشــتمانپەروەر و لــە
گۆرانــی و ســروودی هونەرمەنــدان،
و لــە بەربەرەکانێــی ڕۆڵەکانــی لــە
زیندانەکانــی دیکتاتــۆرەکان ،لــە
بەرخۆدانیان لە سەنگەرەکانی هێزی
پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــدا دەنگی داوەتەوە

لــە داهاتــوودا بــە لەبەرچاوگرتنــی گرینگیــی سیاســی و
جوغرافیایــی ئــەو مەڵبەنــدە ،کاری زیاتــری بــۆ دەکرێ
و بایــەخ بــە بــواری تەشــکیالتی و کاری ڕێکخســتنی
هەمــوو چیــن و توێــژەکان بــۆ خەباتــی مەدەنــی ،و
ڕێکخســتنی الوە خوێــن گــەرم و بــە هەڵوێســتەکان لــە
ڕیزەکانــی هێــزی پێشــمەرگەی حیزبی دێموکــرات ،بواری
خەبــات بەرینتــر دەکەیــن و ئــەو کەم و کۆڕیانــە یا ئەو
لەمپەرانــە لــە ڕێی بەشــداریی چاالکانەی خەڵک و ڕۆڵە
شۆڕشگێرەکانیدا هەبوو بە بەشداریی زیاتریان هەڵدەگرین
بۆ گرتنی میتینگ یان کۆنفڕانس
لــه کرماشــان هەبــوو ،ئــەو کارەی
نەکــرد گوتــی :ئەگــەر واقێعبینانە
وەاڵمــی ئەو بەشــە لە پرســیارەکەت
بدەمەوە ،کەس ناتوانێ لەو ڕاستییە
حاشــا بــکات ،دەکرا لــەو ماوەیە لە
ســەرکەوتنی شــۆڕش تــا بڕیــاری
شەڕی سەرتاســەری ،چەندین کۆڕ
و کۆبوونــەوە و میتینگــی گەورە لە
دەوروبــەری کرماشــان پێکهاتبــا و
زیاتــر کۆمەاڵنی خەڵک لە ئامانج
و سیاســەتەکانی حیــزب ئــاگادار
کرابان و دەرفەت بە ســەرانی ڕێژیم

نەبوونــی ناوەندگەلــی بیــر و
هۆشــیاریی نەتەوەیــی و دەرەتانــی
چاالکیی سیاســیی حیــزب و الیەنە
سیاســییەکانی کــوردی ،و هەوڵدان
بــۆ کەمڕەنــگ کردنــەوەی الیەنــی
نەتەوەیــی و پڕڕەنــگ کردنــی
الیەنــی ئایینــی دژی شوناســی
نەتەوەیــی لــەو کۆســپانەن .قســەی
وەزیرێکــی شۆوێنیســتی دژی
کــوردم لــە شــەڕی ســێمانگەدا
لــە بیــرە کــە دەیگــوت؛ "خەڵکــی
کرماشــان کاتێــک خانوویــەک
درووســت دەکــەن ژوورێکــی نەزری

و کرماشــان و دەڤــەری کرماشــان و
ئیــام کــە لــە مێــژوودا بــە "ختتەی
خوســرەوان" ناســراوە ،لــە هەمــوو
شوێنێک شانازی بە کورد بوونیانەوە
دەکــەن و بەشــێوەی فەرهەنگــی،
هونەری ،خەباتی مەدەنی و سیاسی
و پێشــمەرگانە ئەرکــی نەتەوەیــی
خۆیــان بەڕێــوە دەبــەن و لــە بەرانبەر
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا
لە خەباتدان.
کاک محمــد نەزیــف قــادری
ئاماژەی دایە دامەزراندنی هێزەکانی
"شــاهو"" ،دااڵهــۆ" و "بێســتون" و

ڕۆڵی کاریگەریان لەســەر کرماشان
و ئیالمــی شــی کــردەوە و گوتــی:
دەســتپێکردنی خەباتــی ئاشــکرای
حیزبــی دێموکــرات لــە دەڤــەری
کرماشــان و ئیــام و دامەزراندنــی
کۆمیتەی حیزبی لــەو پارێزگایانە،
لــە ڕاســتیدا گەیاندنی پەیــام یان بە
واتایەکی دیکە دیسکۆرسی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بوو
لــەو دەڤەرە ،و بەشــداریی نوێنەرانیان
لە حیزبدا هەر لە کۆنگرەی چوارەوە
و دوای شۆڕشــی گەالنــی ئێــران
و دامەزراندنــی هێزەکانــی شــاهۆ،
بێســتون و دااڵهۆ ،و بەشــداریی زۆر
ڕۆڵــەی هەڵکەوتــووی کرماشــان
و شــارەکانی دیکــە لــە ڕیــزی
پێشمەرگەکانی حیزبدا شوێندانەریی
گرینــگ و بەرچاویــان بووە ،خەبات
و بەرخۆدان و خۆڕاگریی شــەهیدان
خەلیــل خەلەبــان ،ڕەزا پەنبەیــی و
سەدان شەهیدی سەربەرزی دەڤەری
کرماشــان و بەشــداریی خەڵکێکــی
زۆریــان لــە ڕیزەکانــی تەشــکیالتی
حیــزب ،نموونەی زیندووی هەســتی
نەتەوەیــی و نیشــتمانپەروەرییانە،
بێگومان ئەو وشــیارییە سیاســیەیش
ئێستا لە نێو الوان و کوڕان و کچان
و بەتایبــەت خوێندکارانــی بەوەجــی
کرماشــاندا دەبینــرێ و ئــەو گوڕ و
تینــە لە ناڕەزایەتــی دەربڕینەکانیان
دژی ڕێژیــم و جینایەتەکانــی
بەڕێویــان بــردووە ،گۆڕەپانی خەبات
زیاتــر بەتیــن دەکــەن ،و چیرۆکــی
خۆڕاگریــی خەلیــل خەلەبــان و
مەحموودبەگی کەاڵشــی و کەماڵ
دەباغــی ئێســتا وانــەی خۆڕاگریــی
ڕۆڵەکانــی کرماشــانە و ئــااڵی
ئامانجی ئــەوان کە ڕەوایی خەباتی
حیزبی دێموکراتە هەر شەکاوەیە.
بەڕێــز قــادری لــه درێــژەی
وتوێژەکــەدا بــه بەریــن کردنــەوەی
پانتــای چاالکیــی کــوردی و بــەرز
بوونــەوەی هۆشــیاریی نەتەوەیــی له
نەوەی ئەمڕۆی کورد له کرماشــان
و ئیــام ئیشــارەی کــرد و وتــی:
یەکێک لە فاکتەرە شــوێندانەرەکان
کــە ئاســتی وشــیاریی نەتەوەیــی
خەڵکــی لەو دەڤەرە بووژاندەوە ،ئازاد
کردنــی عێــراق لە چنگــی ڕێژیمی

بەعس و پرۆسەی سیاسیی ئەم واڵتە
و دامەزراندنی سیســتمی فێدراڵی و
حوکمڕانیی باشــووری کوردستان و
بەتایبــەت شــارەکانی خانەقیــن و..
بــوو ،تێکــەاڵوی و پێکهێنانی کۆڕ
و کۆبوونــەوە لــە بــواری جۆراوجــۆر
لەسەر داب و فەرهەنگ و کولتوور
و پرســە سیاســییەکان و لەســەر
جوواڵنەوەی کورد و باڵو کردنەوەی
دەیان گۆڤار لەســەر فەرهەنگی ئەو
دەڤەرە ،لە وشــیار کردنەوەی خەڵکدا
ڕۆڵــی گرینگــی هەبــوو ،چاالکیی
سیاســی ،مەدەنــی و پێشــمەرگانەی
الیەنــە سیاســیەکانی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتانیش بەشــێکی دیکەیە لەم
ژیانەوەیەدا.
بەرێــز قــادری لــه کوتایــی
وتەکانیــدا باســی ڕاســانی نۆێــی
گەلەکەمانی هێنایه ئاراوه و پێگەی
کرماشــان و ئیالمــی لــەم ڕاســانهدا
شــی کردەوە و گوتــی :جوواڵنەوەی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران و بەتایبــەت چاالکییەکانــی
ســاڵی١٣٩٥ی هەتــاوی ،لــە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەنگدانەوەی
بووە و الیەنی چەکداریی و جەولەی
پێشــمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران بەشــێوەیەک ئەو
ناوچانەیشــی گرتووەتەوە و بێگومان
لــە داهاتــوودا بــە لەبەرچاوگرتنــی
گرینگیــی سیاســی و جوغرافیایــی
ئــەو مەڵبەنــدە ،کاری زیاتــری بــۆ
دەکرێ و بایەخ بە بواری تەشکیالتی
و کاری ڕێکخســتنی هەمــوو چین
و توێــژەکان بــۆ خەباتــی مەدەنی ،و
ڕێکخســتنی الوە خوێــن گــەرم و بە
هەڵوێســتەکان لــە ڕیزەکانــی هێزی
پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکــرات،
بواری خەبات بەرینتر دەکەین و ئەو
کــەم و کۆڕیانە یا ئەو لەمپەرانە لە
ڕێی بەشــداریی چاالکانەی خەڵک
و ڕۆڵــە شۆڕشــگێرەکانیدا هەبــوو
بــە بەشــداریی زیاتریــان هەڵدەگرین،
و پەیامــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران کــە پەیامــی
پێکــەوە ژیــان و ڕێزگرتنــە لــە بەهــا
مرۆییەکان ،دەبێتە بنەمای ژیانێکی
بەختەوەرانە بۆ گەلی کورد و هەموو
دانیشتوانی کوردستان.

ئەدەب و هونەر
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دیدار لەگەڵ شەریف فەالح ،نووسەر
و چاالکی فەرهەنگی
سازدانی :ژووری ڕۆژەڤ لە تۆڕی کۆمەاڵیەتیی تێلێگرام
ڕۆژەڤ :پێتــان وایە کاریگەریی
خوێندنــی زمانــی کــوردی لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لەســەر
گەشــەی بیــری نەتەوەیــی و
ناســیۆنالیزمی کــوردی چــۆن
دەبێت؟
شەریف فەالح :هەروەک گوتمان
بێگومــان خوێنــدن بــە زمانــی
کــوردی کاریگەریــی یەکجــار
زۆری لەســەر دروســتکردنی
کەسایەتیی تاک هەیە و تاکیش
وەک یەکێــک لــە کەســانی ناو
کۆمەڵگە بێگومــان کاریگەریی
لــە فۆرمگرتــن و گەشــەی
شــعووری نەتەوەییــدا هەیــە ،بۆیە
زمانــی کــوردی دەتوانێت ئەگەر
بە شێوەیەکی فەرمی بخوێندرێت
و هەمــوو مندااڵنــی کــورد پێــی
بــار بهێندرێــن ،بێگومــان لــە
هەســت و ناســنامەی نەتەوەیــی
و دروســتبوونی ناســیۆنالیزمی
کوردیــدا کاریگەریــی یەکجــار
فراوانــی دەبێــت ،یەکێــک لــە
کێشــە گەورەکانــی ئێمــەی
کــورد کە ئەمــڕۆ هەمانە ،لەخۆ
نامۆبوونــە ،واتــە خوالنــەوە لەنــاو
بازنــەی شوناســدا ،یەکێــک لــە
کێشە ســەرەکییەکانمان بەداخەوە
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
ئەمەیــە ،کــە ئێمــە لەگــەڵ
پاشــخانی فکــری و پاشــخانی
ئەندێشــەی کوردیــدا نامۆیــن و
خۆمان نەناســیوە ،تۆ سەیری ئەو
خۆنەناســینە بکــەن ئــەم بــاوەڕ بە
خۆنەبوونــە بکەن لە نێو ئەندێشــە
و هزری تاکی کوردیدا بەتایبەت
لە پارێزگاکانی کرماشان و ئیالم
لــە ســااڵنی ڕابــردوودا جێگــەی
گرتــووە و خەڵکــی ئــەو دەڤەرەی
لــە ناســنامەی نەتەوایەتــی دوور
خستووەتەوە.
زینــدوو بوونــەوەی ئــەم پرســە
کە زمــان دەیورووژێنێ ،چوونکە
لــە دەروازەی زمانــەوە شــوناس بۆ
مــرۆڤ دروســت دەبێــت ،مــاوەی
دوو دەیەیە پرسی زمان و گەشەی
فەرهەنگــی لــەو دوو پارێزگایــە
گرنگەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
خەریکــە پەرە دەســێنێت و فۆرم و
ئارستەی خۆی دەگرێت.
بــۆ ســەلماندنی ئــەوەش نمونــە
زۆرن ،هەروەک گوتمان یەکێک
لــە هــۆکارە ســەرەکییەکانی
مانــەوەی زمــان و فەرهەنگــی
کــوردی تــا ئێســتا ســەڕەڕای
ئــەو هەموو پیالنانــەی کۆماری
ئیســامی و حکوومەتــە یــەک
لــەدوای یەکەکان بۆ لەنێو بردنی
دایانڕشــتووە ،لەســەر دەســتی
چاالکوانانــی فەرهەنگــی و
ڕۆشنبیران و ئەدیبان و دڵسۆزانی
کــورد بــووە ،چ بەشــێوەی
(نویســیاری) چ بەشــێوەی

(زارەکــی) ئێســتاش بەشــێکی زۆر
لــە هاوواڵتیانــی کــورد هــەر لەژێــر
کاریگەریی گوتاری زارەکیدان ،ئێوە
چاو لێ بکەن لە دوو دەیەی ڕابردوودا

شــعووری نەتەوەیــی ،گەشــەی
ناســیۆنالیزم لــە ڕێگــەی زمانەوە لەو
دوو پارێزگایەدا لە گەشــەدایە ،دەبێ
حیزبــە سیاســییەکان ،ئــەو الیەنانەی

لەبــەردەم قۆناغێکــی وشــیاریی
نەتەوەییدایــە ،دەبــێ پێناســایەکی
نوێــی بــۆ بکرێــت ،دەبــێ چاالکانی
فەرهەنگــی ئەوانەی کە دەســەاڵتیان

نووســراو ،بــە کوشــتن و بڕیــن و
لەناوبردنــی نووســەران ،بە ڕاوەدوونان،
بــە ســڕینەوەی نــاوە کوردییــەکان و
البردنــی نــاوە مێژووییــەکان ،بــەاڵم

شــیعری کوردیــی بــە زاروەکانــی
(لەکــی ،فەیلــی ،کەلهــوڕی و
لوڕی) شانبەشانی شیعری سۆرانی،
لــە دوو پارێــزگای ئیالم و کرماشــان
پــەرە دەســێنێت و خەریکــە ڕەوتێــک
بەنــاوی ئەدەبی کەلهوڕی ،فەیلی و
لەکــی و ..دروســت بووە وە بەســەدان
کتێبی شــیعری و چیرۆک ،ڕۆمان
و ئەدەبــی منــدااڵن و لێکۆڵینــەوەی
فەرهەنگــی و گۆڤار بەو شــێوەزارانە
چــاپ و بــاو کراونەتــەوە ،بێگومان
ئــەوەش کاریگەریــی یەکجــار زۆری
هەبــووە لەســەر هەســتی نەتەوایەتــی
لــەم دوو پارێزگایــەدا و جۆرێــک لە
گەڕانــەوە و وشــیاریی نەتەوەیــی و
زمانی دروست کردووە.
بەپێی ئامارێک کە لەبەردەستدایە
لــە دوو ســاڵی  ١٣٩١و ١٣٩٢دا
ڕێــژەی چــاپ و باڵوکردنــەوەی
کتێــب بــە شــێوەزارە جیاجیــاکان لــە
پارێزگاکانی (کرماشان و ئیالم) کە
ئەو هەمووە لە جەمسەری بزووتنەوەی
فەرهەنگــی و سیاســی دابــڕاون ،دوو
بەرانبەر بووە واتە بە بەراوردی ڕێژەی
چــاپ و باڵوکردنــەوەی کتێبــی
کــوردی بــە شــێوەزارەی ســۆرانی لە
دوو پارێــزگای ســنە و ورمــێ ،ئەمە
جێگای خۆشحاڵیە ،ئەمە ئەو پەیامە
دەگەیەنێــت کــە ئاگایــی نەتەوەیــی،

کە خۆیان بە بەرپرســیار دەزانن ئەمە
بقۆزنــەوە ،ئەمــە پەیامێکــی گرنگــە
کــە ئــەو دوو پارێزگایــە خەریکــە
شوناســی خۆیــان کــە ونیــان کردبــوو
لە نــوێ دەیدۆزنەوە ،واتە لە خوالنەوە
لــەو بازنەی بێشوناســییە هاتوونەدەر
و خەریکــن فــۆڕم و پێکهاتەیەکــی
نەتەوەیــی کــوردی دەگــرن ،بێگومان
هەمــوو ئەوانە لە ڕێــگای زمانەوەیە،
لــە ڕێــگای پەروەردەیەکــی نــا
فەرمــی لــە دەرەوەی سیســتمی
کۆمــاری ئیســامییەوەیە و ئــەو
هەموو سیاســەتە (ئاسیمیالســیۆن) و
دژایەتییەی کۆماری ئیســامی لەو
دوو پارێزگایــە بــە هەموو شــێوازێک
جێگیــری کــردووە دەیەوێ لە بازنەی
بزووتنــەوەی سیاســی و فەرهەگیــی
کــورد دایانببڕێــت ،دیــارە نەیتوانیــوە
و نەگەیشــتۆتە مەبەســت و کۆماری
ئیسالمی لەم پەیامە گەیشتووە ،بەاڵم
هێشتا بزووتنەوە و چەقی بزووتنەوەی
کــورد لەم پەیامە نەگەیشــتووە ،ئێمە
دەبــێ خوێندنەوەیەکــی دیکەمــان
بــۆ ئــەم پەیامــە هەبێــت ،ئەمــە
پەیامــی ڕاســان و پەیامــی ڕابــوون و
زیندووبوونــەوەی نەتــەوەی کــوردە لە
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان ،ئێستا کورد
لــە بــواری فەرهەنگــی و لــە بــواری
زمانــیدا لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان

بەدەســتە و لەنێــو دامودەزگاکانــی
کۆمــاری ئیســامیدان لــەو ئامرازانە
کەڵــک وەرگــرن بــۆ بەســتنەوەی
شوناســی فەرهەنگــی کــوردی لــەو
دوو پارێزگایــە بــۆ هێنانــەوەی بــۆ
چەقی بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد لە
خۆرهەاڵتی کوردستان.

زمانــی کــوردی هــەر وەک خــۆی
ماوەتــەوە ،خــۆ زمانــی کــوردی لــە
مــاوەی  ٢٥٠٠ســاڵی ڕابــردوودا لــە
هیــچ دامودەزگایەکــی ئیداریــی
ئێرانــدا حــزووری نەبــووە و لــە ٣٧
ســاڵی کۆماری ئیسالمیشدا نەبووە،
ئایــا ســڕاوەتەوە؟ بێگومــان نــا ،ئەمە
پەیوەندیی بە پێگە و قورسایی زمانی
کوردییــەوە هەیــە کە خاوەن ڕیشــە و
پاشخانی مێژوویی و زارەکییە.
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رۆژەڤ :زمانێــک کە لــە پێوەندییە
ئێــداری و فەرمییەکانــدا حــزووری
نەبێــت ،تــا چ ڕادەیــەک ئەتوانــێ
زینــدوو بمێنێ؟ ســەرەڕای نەبوونی
لە ناوەندەکانی پەروەردە و زانکۆ و
ناوەندە ئەکادیمی و ڕۆشنبیرییەکان
بەگشــتی ،ئایا هەڕەشــەی کوشــتنی
زمانی کوردی لە ئێران هێشتا ماوە؟
شــەریف فــەالح :لــە وەاڵمــی ئــەو
پرســیارەدا کــە ئایــا زمانێــک کە لە
برۆکراســی و پەیوەندییــە ئیــداری و
سیاســییەکاندا نەبێــت ،هەڕەشــە لــە
سەر زیندوو مانەوەی هەیە؟ بێگومان
هەیە ،بەاڵم زیاتر هەڕەشــەکە لەســەر
ئــەو نەتەوانەیە کە الوازن و لە ڕووی
بەرهەمهێنانــی ئەدەبــی و فکرییــەوە
ناچاالک بن ،ئەم پرســە بە نیســبەت
زمانــی کوردییــەوە تاقــی کراوەتــە
و چەندیــن جــۆر چەواشــەکاری و
چەندیــن جــۆر سیاســەت و پیــان
بــۆ لەخشــتەبردنی داڕێــژراوە ،بــە

ڕۆژەف :لەبارەی دەستەواژەی زمانی
ســتاندارد و واتاکــەی و جیاوازیــی
لەگــەڵ زمانــی پێــوەر و یەکگرتوو
ڕاتــان چییــە و زمانــی پێــوەر –
هاوبــەش چۆن دروســت دەبێت و لە
چ ئاستگەلێکدا بەکار دەهێنرێت؟
شــەریف فەالح( :زمانی ستانداردی
کــوردی) ،مــن ئــەم چەمکــە کــە
لەباتــی زمانــی پێــوەر  -هاوبــەش
بــەکار دەهێنرێــت ،بەهەڵــە دەزانــم،
چوونکــە زمانــی کــوردی خــۆی لە
خۆیدا زمانێکی ســتانداردە ،ستاندارد
واتــە خاوەنــی هەمــوو پێوەر و پێناســە
زمانناســییەکانە ،واتــە لــەڕووی
مۆرفۆرمۆلۆژی ،سینتاکس و هەموو
ئاســتەکانی زمانەوە فۆرم و قەوارەی
داڕێــژراوی هەیە ،خاوەنی ڕێنووس و
ڕێزمانی تایبەت بە خۆیەتی ،کەواتە
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ئەمــە پێــی دەڵێــن ســتاندارد ،مــن
پێــم وایــە زمانــی کــوردی خاوەنی
زمانــی پێــوەر _ هاوبــەش نییــە،
واتە هەتا ئێســتا لەالیەن ناوەندێكی
فەرمــی و یاســاییەوە یەکێــک لــە
شــێوەزارەکانی نەکراوەتــە زمانــی
پێــوەر و هاوبــەش و خاوەنــی
سیاســەت و دیپلۆماســیی زامنــی
نیــن ،تایبەتەمندییەکانــی زمانــی
پێــوەر و هاوبــەش کە لەنــاو دەوڵەت
نەتەوەکانــدا هەیــە ،لــەم ئاســتانەدا
بەکار دەهێنرێن ،زمانێک کاتێک
دەبێتــە زمانــی پێــوەر و فەرمی کە
لــە  ٣ئاســتدا لەنێــو دەســەاڵت و
سیســتمی حکوومەتداریــدا کاری
پێدەکرێت:
یەکــەم :دەســەاڵتی برۆکراســیی
ئیــداری ،واتــە ئــەو زمانە لــە نامە
و نووســینە فەرمییــە ئیدارییەکاندا
دەبێــت بــە یــەک زمــان و شــێوەزار
بێــت کــە لــە یاســای بنەڕەتــی و
ناوەندێکــی فەرمیــی زمانناســیدا
بڕیاری لەسەر درابێت.
دووەم :ڕاگەیانــدن ،مەبەســت
لــە بەکارهێنانــی زمانــی پێــوەر لە
ڕاگەیاندنــدا باڵوکردنەوەی زمانی
سیاســی ،فەرمــی و باڵوکراوەکانە
ڕوو بــە دونیــای دەرەوە ،دەنــا لــە
زۆر واڵت جیــا لــە زمانــی فەرمی
و پێــوەر ،شــێوەزار و تەنانــەت بــن
زاراوەکانیــش بــە فراوانــی بــەکار
دەهێنرێن.
ســێیەم :سیســتمی پــەروەردە ،لــە
سیستمی پەروەردەدا دەبێت تێبینیمان
بــۆی هەبێت ،چوونکە لەو واڵتەی
کە زمانێک دەبێتە زمانی فەرمی
و پێــوەر ،لەوانەیــە دەیــان شــێوەزار و
زاراوە و بــنزاراوەی دیکــەش هەبن،
دەبــێ تێبینیمان بۆ ئەوانەش هەبێت
و لە سیستمی پەروەردەدا بۆ هەرکام
لەو شــێوەزارانە بە شێوازی ڕێنووس
و ڕێزمانیان هەبێت و لەبیر نەکرێن،
واتــە ئەوانەش شــێوەزاری ئاخاوتنی
خۆیــان لەبیــر نەکــەن ،بۆیــەش
بەمــە دەڵێــن زمانــی پێــوەر ،واتە لە
ئاســتەکانی (برۆکراسیی ئیداری،
ڕاگەیاندن ،سیستمی پەروەردە) کە
بەتایبــەت لە سیســتمی پــەروەردەدا
دەبــێ یــەک زمــان بێــت و ڕەچــاو
بکرێــت ،ســەرەڕای هەمــوو ئــەم
تێبینیانــە هەڵبژاردن و دیاریکردنی
یەکێــک لــە شــێوەزارەکان وەک
زمانــی پێــوەر و هاوبــەش ،کاری
هیــچ الیەنێکــی سیاســی و
دەســەاڵتدار نییە و کاری زانستیی
ناوەندێکــی ئەکادیمییە کە هەموو
پســپۆران و زمانناســان تێیــدا
بەشــدار بــن و بــە لەبەرچاوگرتنــی
هەمــوو تایبەتمەندییــە زمانــی و
کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگییــەکان،
بڕیارێــک دەدرێت کــە بەرەنجامی
فەرهەنگــی و کۆمەاڵیەتیــی
لــێ نەکەوێتــەوە ،چوونکــە زمــان
پرســێکی ژیاریــی زۆر هەســتیارە
و ئەگــەر خــراپ بــەکار بهێنرێــت،
پێچەوانــەی کاریگەریــی ئەرێنــی،
دەبێتــە هۆی لێکترازانــی نەتەوەیی
و کۆمەاڵیەتی.
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ئێران خراپترین دۆخی
ئازادیی ئینتێرنێتی لە
جیهاندا هەیە

بەربەســت و سانســۆری ئینتێرنێت لە ئێران بە شــێوەیەکی سیســتماتیک لە الیەن حکومەتی ئیســامییە
بەڕێوە دەچێت.
ئازادیی ئینتێرنێت کە لە الیەن ناوەندێکی جیهانییەوە هەڵسەنگێندراوە ،بە "نائازاد" وەسف کراوە.
ماڵی ئازادی لە ڕاپۆرتی ئەمســاڵی خۆیدا ڕایگەیاند کە؛ ئێران و ســووریه بە شــێوەی هاوبەش بە پلەی
 ٨٧وێڕای چین ،سێ واڵتن کە لە ڕیزبەندیی خشتەی ئازادیی ئینتێرنێتدا ،دوایین واڵتەکانی جیهانن.
بەپێی پێوەری ماڵی ئازادی ،باشترین دۆخی ئازادیی ئینتێرنێت ،دەرەجەی ( )0وەردەگرێت.
لەو ڕاپۆرتەدا حکوومەتی ئیســامیی ئێرانی به دەستبەســەرکردنی چاالکانی ئینتێرنێتی ،فیلتێرینگی
ماڵپەڕ و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و پێشێلکردنی مافی بەکارهێنەران تاوانبار کردووە.
ماڵــی ئــازادی ڕاســتەوخۆ دەزگای قەزایــی و ســپای پاســداران لــە پێکهێنانــی ئەو دۆخەدا بــە بەرپرس
دەزانێت.
لە دوای هەڵبژاردنە پڕ لە هەراوزەناکانی ساڵی  ،١٣٨٨فیلتێری سیستماتیکی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی
وەک فەیس بووک و تویتێر لە ئێران دەستی پێکرد.
ماڵی ئازادی ساڵی ١٩٤١ی زایینی لە ئامریکا دامەزرا ،کە ڕێکخراوێکی ناحکوومیە و بۆ داکۆکی
لە ئازادیی ڕادەربڕین ،ئازادییە سیاسییەکان و مافی مرۆڤ کار دەکات.

دەزگای قەزایی دوو
هاوواڵتیی کوردی دیکەی
لەسێدارە دا
بە ئامادە بوونی بەشــێک لە بەرپرســانی قەزایی و ئەمنیەتی لە زیندانی ناوەندیی شــاری مەهاباد دوو
هاوواڵتیی کورد ئێعدام کران.
ســەر لــە بەیانیــی ڕوژی ١٧ی خەزەڵــوەر ،دوو هاوواڵتیــی کورد بــە ناوەکانی "ڕەحیــم محەممەدپوور" و
کەسێکی دیکە بە ناوی"مێهدی" لە زیندانی ناوەندیی شاری مەهاباد حوکمی ئێعدامیان بەڕێوەچوو.
هەروەهــا ،ڕۆژی سێشــەممە ١١ی خەزەڵــوەر ،هاوواڵتییەکــی دیکــەی کــورد بــە ناوی ئیــرج حامیدی
کوڕی جەهانگیر ،لە زیندانی ناوەندیی شاری سەڵماس ئێعدام کرا.
ســەرەتای مانگــی خەزەڵــوەری ئەمســاڵ ،بەرپرســانی زیندانی شــاری ســەڵماس دوو هاوواڵتیی دیکەی
کوردیان بە ناوەکانی بەختیار خالیدی و شۆڕش میرزاپووریان لەسێدارە دا.
هەرلــەو پەیوەندییــەدا ،شــەوی سێشــەممە ،ســێ هاوواڵتیــی دیکەی کــورد لە زیندانی"دەریا"ی شــاری
ورمێ ،بە ناوەکانی "دەروێش مونەزەمی""،شوعەیب حاتەمی" و "فەرهاد مەنسووری" ئێعدام کران.
بە ئێعدام کردنی ئەو دوو هاوواڵتییە کوردە ،ئەمە پازدەهەمین ئێعدامە ،لەو ماوەیەدا لەالیەن بەرپرسانی
قەزایی حکوومەتی ئیسالمیی ئێران لە زیندانی مەهاباد و ورمێ بەڕێوە دەچێت.
ئەحمەد شــەهید ڕێپۆڕتێڕی پێشــووی تایبەتی مافی مڕۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان لە ئێران،
لــە دواییــن ڕاپۆرتــی خۆیــدا ســەبارەت بە بارودۆخی پێشــێلکردنی مافی مرۆڤ لە ئێــران و بە تایبەتی لە
ڕەوتی ئێعدامەکان ،بە توندی ڕەخنەی لەو واڵتە گرت.
لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا( ،)٢٠١٥لە نێوان  ٩٦٦هەتا  ١٠٥٤حاڵەتی ئێعدام لە ئێران ڕوویداوە ،کە ئەو
ڕێژەیە بەرزترین ڕێژەی ئێعدام لە ئێران لە دوو دەیەی ڕابردوودا پیشان دەدات.
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نەتەوە یەکگرتووەکان
دۆخی مافی مرۆڤی
ئێرانی مەحکووم کرد

ئەندامانی کۆڕی گشــتیی نەتەوە یەکگرتووەکان بە زۆرینەیەکی ڕێژەیی دەنگیان بە پێشــێلکردنی سیســتماتیکی
مافی مرۆڤ لە ئێراندا دا.
سەرلەبەیانیی ڕۆژی چوارشەممە بیست و پێنجەمی خەزەڵوەر ،کۆمیتەی مافی مرۆڤی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان
بڕیارنامەی پێشێلکرانی مافی مرۆڤی ئێرانی پەسند کرد.
پەسندی بڕیارنامەکە بە  ٨٥دەنگی ئەرێ ٣٥ ،دەنگی نا و  ٦٣دەنگی بێ الیەن ،لە ٧١ـەمین دانیشتنی کۆڕی
گشتیی نەتەوەیەکگرتووەکان گەیشتووەتە ئاکام.
ئەوســاڵ ڕێــژەی دەنگــی ئــەرێ بــە بەراوردی پــار ٩ ،ژمارە زیاتر بووە.لــە دەقی پێشــنیارکراوی دەوڵەتی کانادا بۆ
کۆمیتەی ســێهەم ،داوای نەهێشــتنی هەاڵواردن دژ بە کەمینە نەتەوەییەکان ،دەستبەســەر و ئەشــکەنجەی چاالکانی
سیاسی و مەدەنی لە ئێراندا کراوە.بەالنیکەمەوە ١٠٠٠ ،زیندانیی سیاسی پێکهاتوو لە داکۆکیکارانی مافی مرۆڤ،
چاالکانــی کەمینــە نەتەوەییــەکان ،ڕۆژنامەوانــان ،وێبالگنووســان و هونەرمەنــدان لــە ئێرانــدا بوونیــان هەیە.ئامریکا،
بریتانیا ،عەرەبستان و کانادا دەنگی ئەرێ و عێراق ،سووریە ،زیمبابوە و ڕووسیەش دەنگی نایان بەو بڕیارنامەیە داوە.
هەروەهــا بڕیارنامەکــە داوا لــە حکوومەتی ئیســامیی ئێــران دەکات کە هەڵبژاردنەکانی داهاتووی ســەرکۆماری بە
شێوەی "ئازادانە" و لە "کراوەیی سیاسی" بەڕێوە ببات.
ئێران وەک سااڵنی ڕابردوو وێڕای ڕەت و مەحکووم کردنی بەیاننامەی نەتەوە یەکگرتووەکان ،ئەم بڕیارنامەیەی
بە "ئامرازی""،سیاسی" و "دوور لە کەتواری کۆماری ئیسالمی" لێکدایەوە.
ماوەیەک پێش ئێســتا عەلی موتەهەری لە جێگرانی بەرپرســی مەجلیســی ئیســامی گوتبووی کە؛ ڕەخنەکانی
مافــی مرۆڤــی لــە ئێــران ،لەجێــی خۆیدایە.بە دەیان ناوەند و خــاوەن پلەی دەوڵەتی ئێران لەالیــەن ئامریکا و یەکیەتیی
ئورووپاوە بە تاوانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ ،گەمارۆی نێونەتەوەییان لەسەرە.

ناڕازیانی ڕووداوی هوتێل
تارای مەهاباد سزای  ١٢ساڵ
زیندانیان بەسەردا سەپا

دەزگای قەزایی ئێران بۆ  ١٢هاوواڵتیی کوردی خەڵکی شاری سەردەشت حوکمی  ١٢ساڵ زیندانی تەعزیریی بڕییەوە.
هاوواڵتیانی ناڕازیی خەڵکی شــاری سەردەشــت کە هاوســۆزیی خۆیان بۆ قوربانییەکانی ڕووداوی هوتێل تارای شــاری
مەهاباد دەربڕیبوو ،لەالیەن دەزگای قەزایی حکوومەتی ئیســامیی ئێران ســزای زیندان و دانی پارەی غەرامەیان بەســەردا
سەپا.دادگای تاوانەکانی شاری سەردەشت حوکمی  ١ساڵ زیندان و دیەی  ١٦میلیۆن و  ٢١٠هەزار تمەنی بەپێی پێوەری
"شــەریک تاوانــی" و "تێکدانــی تەکــووزی گشــتی" بــۆ  ١٢هاوواڵتیی ئەو شــارە بڕیەوە.ئاژانســی هەواڵدەریــی موکریان بە
باڵوکردنــەوەی ئــەم هەواڵــە ،شوناســی ئــەم  ١٢هاوواڵتییەی بەم چەشــنە ڕاگەیاندووە -١ :ســەردار ئیســماعیلی -2 ،ڕامین
حەســەنزادە -٣ ،ســەفا حەســەنپوور -٤،ســوهەیال زبێری -٥ ،هێمن جەنەتیار -٦ ،ســامرەند ئەحمەدزادە -٧ ،ئامانج شــێخەپوور،
 -٨سامان مڵکاری -٩ ،حوسێن پەریئاقایی -١٠،محەممەد قادریان -١١ ،کامیل ڕەسووڵپوور و  -١٢فەرهاد شێخانی.ئەو
 ١٢هاوواڵتییە سەبارەت بە کۆبوونەوەی پشتیوانی لە ڕووداوی هوتیڵ تارای شاری مەهاباد ،لەالیەن دادگای تاوانەکانی
شــاری سەردەشــت هەرکامیان ســزای ســاڵێک زیندان و هەروەها بە تاوانی تێکدانی نەزمی گشــتی ،ســزای شــەش مانگ
زیندانیان بەســەردا ســەپاوە١١ .ی بانەمەڕی ســاڵی ١٣٩٤ی هەتاوی پاش مردنی گوماناویی فەریناز خوسرەوانی لە هۆتێل
تارای شــاری مەهاباد ،خەڵکی ئەو شــارە بە نیشــانەی ناڕەزایەتی دەربڕین لەو کردەوەیە ،ڕژانە ســەر شــەقامەکانی شــاری
مەهاباد و ئەم ڕووداوەش توندوتیژی لێکەتەوە ،کە بە هۆیەوە هێندێک کەس دەستبەســەر وهێندێکی دیکەش بریندار بوون
و هەروەها هاوواڵتییەک لەو ڕووداوەدا گیانی لەدەست دا.

