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درێژە لە الپەڕەی 2 

كەریم پەرویزی

دۆمینۆی »ئیختالسەکان« لە 
ئێران

هەرای ترسنۆکانە

پاســدارنی  جێگری فەرمانــدەی 
تیرۆریستی ئێران، لە کۆبوونەوەیەک 
لەگەڵ فەرماندەکانی ئەو ســوپایەدا 
لــە ورمێ، هەڕەشــەی لە دوژمنانی 
خۆیــان کــرد کــە لە هەر شــوێنێک 
بــن وەدوایــان دەکــەون و لــە نێویــان 
پێشترتیشــدا  لــە  هــەروەک  دەبــن، 
و  قســە  کردووە.ئــەم  کارەیــان  ئــەو 
هەڕەشــانەی پاســدار ســەالمی، لــە 
ورمــێ لــە ڕێورســمێکدا بــوو کە بە 
نــاوی ڕێزگرتــن لە کوژراوانی ســپا 
گوایــە  و  پێکهاتبــوو  ئیتالعــات  و 
ســپایە  هەزینــەی  کوژراوانــە  ئــەو 
لــە  و  جیــاوازدا  مــاوەی  لــە  کــە 
شــەڕی ســووریە و یان لە پاراســتنی 
داویانە.خــۆی  ئێــران  ســنوورەکانی 
لــە  ڕێورەســمە  و  کۆبوونــەوە  ئــەم 
نیشــاندەر و  پێــش هەمــوو شــتێکدا 
دەرخەری ژمارەی کوژراوانی ســوپا 
و هێــزە بەکرێگیراوەکانیانــە کــە لــە 
ڕابــردوودا  مانگــی  چەنــد  مــاوەی 
و لــە دژایەتییــان لەگــەڵ ڕاســانی 
گەلــی کــورددا تێــدا چوونــە و ئــەم 
ماوەیــە ڕێژیم لەبەر بــاری دەروونیی 
ژمــارەی  ســەرکوتکەرەکانی  هێــزە 
تەڵەفاتەکانیــان  ڕاســتەقینەی 
دەشــاردنەوە. جیــا لــەم بەشــەی ئــەم 
دەمێنێتــەوە  ڕێژیــم،  کۆبوونــەوەی 
ســەر قســەکانی پاســدار ســەالمی، 
کــە لــە دەروونــی خۆیــدا دەرخــەری 
چەنــد ڕاســتییەکە. یەکــەم الیەنــی 
ئــەو قســانە ئەوەیــە کــە هەرچەنــد 
بــاری  ڕقــەوە   بــە  و  هەڕەشــە  بــە 
دەروونیی خۆی دەردەبڕێ و دەیەوێ 
هێزێکــی  و  حکومــەت  ســیمای 
خــاوەن دەســەاڵتی بەهێــز لــە خۆیــان 
و ڕێژیمەکەیــان نیشــان بــدا، بــەاڵم 
لــە ڕاســتیدا نیشــان لەوەیــە کــە ئەم 
ڕێژیمــە تــا چ ڕادەیــەک لەرزۆکــە 
و دەری دەخــا کــە لــە کوێــوە ئــەم 
ڕێــگای  و  دەدرێ  لێــی  ڕێژیمــە 
دیــاری دەکا کــە  بــۆ  داهاتوومــان 
خاڵێکــەوە گوشــار  لــە چ  دەکــرێ 
بــوو  بهێنرێ!ســااڵنێک  ڕێژیــم  بــۆ 
کوردیــەکان  هێــزە  دەیانگــوت  کــە 
تێــدا چــوون و ڕێژیمــی  نەمــاون و 
هێژموونیــی  ئیســالمی  کۆمــاری 
ناوچەکــەدا هەیــە،  بەســەر هەمــوو 
بــەاڵم بــە بڕیــاری ڕاســانی گەلــی 
ڕۆژهــەاڵت کە هێشــتا لــە هەنگاوە 
ســەرەتاییەکاندایە و ڕێــگای زۆری 
لە پێشە و هەنگاوی زۆر گەورەتری 
لەبەردەمە، ڕێژیم ئاوا وەلەرزە کەوتوە 
و بەرپرســان و فەرماندەکانی ســپای 
تیرۆریســت و دەســتوپێوەندییەکانیان 
و  دەدەنــە هەڕەشــە  دەســت  زوو  زوو 
هاتوهاوار. ڕاسان هەموو هێژموونیە 
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مستەفا هیجری: كاتی كردەوەیە
دامــەزراوەی لێكۆڵینــەوەی ڕۆژهەاڵتی 
مــاوەی  لــە   )MERI( نێوەڕاســت 
ڕۆژانی 4 تا 6ی خەزەڵوەری 1395دا، 
لە شــاری هەوڵێر كۆنفڕانســێكی لە ژێر 
ناوی "داهاتووی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست، 

كێشە و دەرفەتەكان" بەڕێوە برد.
لــە پانێلــی دووهەمــی ئەو كۆنفرانســەدا 
حیزبە كوردســتانییەكانی ئۆپۆزیســیۆنی 
تێبینییەكانــی  و  بــاس  ئێــران  ڕێژیمــی 
خۆیان لە پێوەندی لەگەڵ ئاڵوگۆڕەكانی 
ناوچە و ئێران و كوردســتاندا خســتە بەر 

باس.
مســتەفا هیجــری، ســكرتێری گشــتیی 
حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران لە 
یەكێــك لــە پانێلەكانی ئەو كۆنفرانســەدا 
دێموكراتــی  حیزبــی  هەڵوێســتەكانی 
سەبارەت بە دۆخی ئەمڕۆ و ئەركەكانی 
بزووتنــەوەی كــورد لە كوردســتانی ئێران 
لــە  دێموكــرات  حیزبــی  ئامانجــی  و 
دەســتپێكردنی قۆناغــی نوێــی خەباتــی 
خۆی )ڕاســان( لەو بەشەی كوردستاندا 

خستە ڕوو.
ســكرتێری گشــتیی حیزبــی دێموكــرات 
لــەو پانێلەدا وێڕای ئاماژە بە ئەزموونی 
ئیســالمی  كۆمــاری  لەگــەڵ  وتووێــژ 
لــە كوردســتاندا ڕایگەیانــد: "كۆمــاری 
لــە  یەكــەم  نــاكات،  وتووێــژ  ئیســالمی 
بــەر ئەوەیكــە بــاوەڕی بــەو مافانــە نیە. 
دووهــەم ئێمە وەكوو كــوردی ڕۆژهەاڵت 
كــە  نیــن  بەهێــز  ئەوەنــدە  فاكتەرێكــی 
كۆماری ئیســالمی مەجبوور بە وتووێژ 
بكەیــن... كەوابــوو دەبــێ هــەوڵ بدەیــن 

ببینە هێزێكی شوێندانەر". 
ســكرتێری گشــتیی حیزبــی دێموكــرات 
ســەبارەت بــە حــزووری پێشــمەرگەكانی 
حیزب لە نێوخۆی كوردستاندا ڕایگەیاند: 
"ئەگــەر لە ماوەی ٢٠ ســاڵی ڕابردوودا 
چ لــە كوردســتان و چ لــە بەشــەكانی 
دیكەی ئێراندا كەم و زۆر هەندێك جووڵە 
و خەباتێكی مەدەنی بووە، ئێســتا دوای 

٢٠ ســاڵ بۆمــان دەركەوتــووە كــە ئــەوە 
هیچ كاریگەرییەك لە ســەر سیاســەت و 
كردەوەكانی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی 
پێشــمەرگە  هێــزی  بــەاڵم  دانانێــت... 
دەتوانــێ یارمەتیــدەری ئەو خەباتە بێت. 
ئەوەیكــە باســمان كــرد خەباتــی شــاخ و 
شــار لێــك گــرێ بدەیــن، ئــەو دوانە هەر 
دووكیان پێكەوە دەبن بە ئەهرۆمی فشار 
بۆ ســەر ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی لە 
الیــەك، لــە الیەكــی دیكەوە هانــدەرە بۆ 
ئەوەیكــە خەڵكــی كــورد بە هیــواوە بێتە 

ڕیزی خەبات". 
مســتەفا هیجــری لە بەشــێكی دیكەی 

قســەكانیدا ڕایگەیانــد: "ئێمە ٢٠ ســاڵ 
دانیشتووین تەنیا دروشممان داوە، دەردی 
دڵمــان كردووە، كۆماری ئیســالمی ئاوا 
دەمانكــوژێ، ئــاوا دەمانچەوســێنێتەوە، 
مافی مرۆڤ پێشــێل دەكات. كۆماری 
ئیســالمی بــەو گلەیی و سیاســەتانەی 
ئێمە نە سیاســەتەكانی نێوخۆی گۆڕیوە 
و نــە سیاســەتی دەرەكیــی گۆڕیــوە... 
بۆیــە ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموكــرات 
بڕیاری دا كە دەبێ هەنگاوی عەمەلی 
هەڵگرێــت دوور لــە دروشــم و دوور لــە 
قسە. خەڵك لە دروشم دان و قسەكردنی 
ئێمە ماندوو بووە، بۆیە ئێمە دەمانهەوێ 

ئــەو  خەڵــك،  ماندووبوونــەی  ئــەو 
چاوەڕوانییــەی خەلــك بە كــردەوە جواب 
بدەینــەوە، قەتیــش نابــێ چــاوەڕوان بین 
هەمــوو خەڵكی كورد یا هەموو خەڵكی 
ئێــران بێن لەگــەڵ ئێمە هاوكاری بكەن. 
بەاڵم ئەو حەرەكەتەی ئێمە لە ماوەی ٢ 
ســاڵی ڕابردوودا نیشانی دا ئەگەر ئێمە 
بــە كردەوە لە دژی كۆماری ئیســالمی 
پشــتیوانیمان  خەڵــك  بكەیــن،  خەبــات 

دەكات". 
ســكرتێری گشــتیی حیــزب لــە درێژەدا 
وتــی: "باس لــەوە دەكرێت كــە كۆماری 
ئیســالمی واقعیەتێكــە دەبــێ قەبووڵــی 

بــەاڵم  دروســتە،  ئــەوە  بەڵــێ  بكەیــن، 
ئێمــەش وەكــوو هیزێكی شۆڕشــگێڕ كە 
ئامانجمــان ڕزگاریــی نەتەوەییــە و لــەو 
ڕێگایــەدا هــەزاران شــەهید و ئــاوارە و 
دەربەدەرمــان داوە، چــۆن دەتوانیــن ئــەو 
واقعیەتــە بگۆڕین؟ خــۆ هەموو ڕێژیمە 
داگیركــەرەكان واقعیــەت بوون... هەموو 
ئەو حكوومەتانەش كە ڕووخان واقعیەت 
كــوردی  وەكــوو  ئێمــەش  بــەاڵم  بــوون، 
دەبــێ  بــەاڵم  واقعیەتیــن،  ڕۆژهــەاڵت 
ئــەو واقعیەتــەی خۆمــان بە شــێوەیەكی 

عەمەلی پیشان بدەین".  

داعش 
هاوشێوە لەگەڵ 

ئێران،
 دژی تورکیه و 

عەرەبستان

بــە تەنگتر بوونەوەی بازنەی گەمارۆ لە 
دەوری خالفەتــی داعش، پێوەندییەکانی 
ڕێژیــم  و  تێرۆریســتیە  ڕێکخــراوە  ائــەو 

ئاشکراتر دەبێت.
لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا باڵوبوونەی 
فایلێکــی دەنگــی لــە ڕێبــەری داعــش 
سیاســەتی  هێڵەگشــتییەکانی  کــە 
ئــەو ڕێکخــراوە  لــە شــەڕی هەســتیاری 
دەریخســت  دەکات،  ئاشــکرا  مووســڵدا 
کــە لــە ڕوانگــەی خەلیفەی داعشــەوە، 
دوژمنانی ئەو ڕێژیمه دواکەوتووە هەمان 

دوژمنانی ڕێژیمی وێکچوو له ئێرانن.
کــە  دەنگییــەدا  فایلــە  لــەو  بەغــدادی 
لــە الیــەن ماڵپــەڕی "فورقــان"ی ســەر 
بــە گرووپــی دەوڵەتــی ئیســالمی بــاڵو 
کرایــەوە، ســەرەڕای جەخت کردنەوەی لە 
ســەر دوژمنایەتــی لەگــەڵ شــیعەکان، 
نــە تەنیــا خــۆی لەناوهێنانــی ڕێژیمــی 
ئێــران وەکــوو ڕێژیمێک کە بــە ڕواڵەت 
خــۆی بە پشــتیوان و ڕێبەری شــیعەکان 
دەزانێــت بواردووە، بەڵکــوو بە پێڕەوی لە 

و  ئیســالمی  کۆمــاری  سیاســەتەکانی 
باقــی هاوشــێوەکانی لە ناوچــە، بڕیاری 
داوە کــە هێــرش بکەنــە ســەر تورکیــه و 

عەرەبستانی سعوودی.
بەغــدادی دەوڵەتی تورکیەی بە مونافق 
و هەڵگەڕاوە لە دین وەسف کردووە و ڕوو 
لــە میلیشــاکانی داعــش گوتوویــە کە؛ 
"ئاگــری ڕقــی خۆتــان بەســەر تورکیهدا 
بڕێژن" باسی لەوەش کردووە کە؛ "ئەمڕۆ 
تورکیه ئامانجی ئۆپراسیۆنەکانی ئێوەیە 
و یەکێــک لــە ئامانجــە جیهانییەکانــی 
و  بگــرن  بەســەردا  دەســتی  ئێوەیــە، 

ئەمنیەتەکەی بکەنە ترس".
بەغــدادی هەروەهــا داوای لــە ئەندامانی 
خۆی کردووە تا عەرەبســتانی ســعوددی 
و  بــەردەوام  "هێرشــی  ئامانجــی  بکەنــە 
خۆیــان.  یــەک"ی  دوای  لــە  یــەک 
ناوبــراو هێــزە نیزامــی و ئەمنیەتییەکان، 
ئەندامانــی  و  دەوڵەتــی  بەرپرســانی 
خاندانی سەڵتەنەتیی عەرەبستانی وەکوو 
لــە  کافــران  لەگــەڵ  "هاوپەیمانییەتــی 

شــەڕ دژی ئیســالم و ســوننەت لە عێراق 
و ســووریه" وەکــوو ئامانجێکــی باش بۆ 

هێرشی چەکداری ناساندووە.
ڕزگاریــی  بــۆ  مووســڵ  ئۆپراســیۆنی 
ئــەو شــارە، لــە ڕۆژی 1٧ی ئۆکتۆبــر 
و  عێراقــی  هێزەکانــی  بەشــداریی  بــە 
پشتیوانیی زەمینی و هەوایی هاوپەیمانان 

بە ڕێبەریی ئامریکا دەستی پێکردووە.
مووسڵ دوو ساڵ پێش لە وەرزی هاویندا 
لە دوای ڕاکردنی یەکەکانی ئەرتەشــی 
عێراق لەو شاره، کەوته دەستی داعش.

پێشــتر و لە هەمــان ڕۆژەکانی یەکەمی 
هێرشەکانی داعش بۆ خاکی کوردستان، 
مســتەفا هیجــری ســکرتێری گشــتیی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە 
وتارێکدا باســی لە هاوکاریی شــاراوەی 
لەگــەڵ  تێرۆریســتییە  ڕێکخــراوە  ئــەو 
ڕێژیمــی ئێران و ئامانجه هاوبەشــەکانی 
ئــەو دوو ڕێژیمە دواکەوتووە لە ناوچەکە 
و بــە تایبــەت دژ بــە کــوردەکان بــاس 

کردبوو.

ڕوو بە دەالقەی خۆ 
بینینەوە!
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درێژەی  پـەیڤ

نامەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
بۆ ئەحمەد شەهید 

بەڕێــز جەنابی ئەحمەد شــەهید، نوێنەری 
تایبەتــی کۆمیســیونی مافــی مرۆڤــی 
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان بــۆ 
چاوەدێــری بــە ســەر مافــی مــرۆڤ لــە 

ئێراندا
لەگەڵ ساڵو !

دواییانــەی  ئــەم  ڕاپۆرتــی  لــە 
بەڕێزتانــدا بەرچاوتــر لــە پێشــوو ســەرنج 
و  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  درابــووە 
پێشــێلکارییەکانی کۆماری ئیســالمیی 
ئێران، بۆیە لەو پێوەندییەدا بە پێویســتمان 
زانی سپاسی کار و تێکۆشانی بەڕێزتان 
بکەیــن و ســەرکەوتن لــە کار و ئەرکــە 
پێ ئەسپێردراوەکانتدا بە ئاوات بخوازین.

کۆمــاری  لــە  داوا  ڕاپۆرتەکــەدا  لــە 
ئیســالمیی ئێــران کــرا بــوو کــە خــۆ لە 
و  تــۆپ  و  ســڤیل  خەڵکــی  کوشــتنی 
نیشــتەجێ  ناوچەکانــی  خۆمپارەبارانــی 
بوونــی هاوواڵتیــان ببوێرێ کــە جێگای 

خۆشحاڵییە.
حیزبــی  وەک  پێویســتە  بــارەوە  لــەو 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بەڕێزتان 
بکەینــەوە  ئــاگادار  الیــەک  هەمــوو  و 
ئێمــە  حیزبــی  پێشــمەرگەکانی  کــە 
ئاڵۆزییــەک  هیــچ  دەستپێشــخەری 
نەبــوون، بەڵکوو ئــەوە ڕێژیمی کۆماری 
ســڤیلی  خەڵکــی  ئێرانــە  ئیســالمیی 

ناوچەکان و ئازادیخوازانی کوردســتان و 
هێزی پێشمەگە بە تاوانی حوزوور لە نێو 
خەڵکــی خۆیــدا دەکاتــە ئامانــج، ئەوەش 
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو ڕاســتییە کــە لــە 
ئێرانی ژێردەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا 
دەرەتانــی هیــچ جــۆرە تێکۆشــانێک لــە 
هیــچ جــۆرە لــە شــێوەکانیدا نییە. نەک 
ئــەوە، بەڵکــوو ڕێــگا بە هیــچ ڕەخنەگر 
نــادرێ  ئازادیخوازێــک  و  مافخــواز  و 
تاکــوو ڕاوبۆچوونــی خۆیــان دەرببــڕن و 
کەمترین ڕەخنە و داخوازی ڕەوا لەگەڵ 
توندترین سزا بەرەوڕوو دەبێتەوە و کەش و 
هەوایەکی بە تەواوی ئەمنیی و پۆلیسی 
بەســەر ژیانــی خەڵکــدا زاڵ کــردووە و 
محاکمــەی  بــێ  ئێعدامــی  لــە  دەســت 
ئازادیخــوازان و کوشــتنی کاســبکاران و 
کوڵبــەران ناپارێزی.لــە وەزعێکی وەهادا 
خەڵکــی ئێــران بەگشــتی و ڕۆڵەکانــی 
کــورد بــە تایبەتــی کە زۆرتریــن مافیان 
پێشیل دەکرێ و سەرکوتی چەند قاتیان 
بەرکەوتووە چاوەڕوانن کە کۆمیســیونی 
نەتــەوە  ڕێکخــراوی  مرۆڤــی  مافــی 
یەکگرتــووەکان و خۆدی ئــەم ڕێکخراوە 
ڕێژیمــی  پێشــوو  لــە  زیاتــر  جیهانییــە 
کۆمــاری ئیســالمی ئێــران بخەنــە ژێــر 
گوشار بۆ ئەوەی لە کوشتاری خەڵک و 
وێرانکردنی شار و گوندەکانی کوردستان 

بپرینگێتەوە و دەرەتانی تێکۆشــانی ئازاد 
NGO  بــۆ حیــزب و الیەنە سیاســی و

کان دەستەبەر بکات.
هــەر ئــەوە کە کۆماری ئیســالمی ئێران 
ڕێگا بە بەڕێزتان و بە کەسایەتییەکانی 
وەک بەڕێزتان نادا تا لە نزیکەوە بینەری 
ماف پێشێلکارییەکانی ئەو ڕێژیمە بن و 
زیاتر لە چوونە سەری ڕێژەی ئێعدامەکان 
و دەستبەسەرکراوەکان ئاگادار بن، خۆی 
بەڵگەیەکە بۆ ڕاســتیی ئەم مەسەالنەی 
بــە کورتی ئامــاژەی پێکرا.لە کۆتاییدا 
ڕادەگەیەنیــن خەباتی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران، خەباتێکی ڕەوایە بۆ 
لەبەرچاوگرتنــی مافــی مــرۆڤ، دابین 
بوونــی دێموکراســی لــە ئێــران و مافــی 
نەتەوایەتــی کورد و نەتەوەکانی دیکەی 
ئێران و یەکســانی ژن و پیاو لە کۆمەڵ 
بــۆ عەداڵــەت و یەکســانی،  و خێزانــدا 
هەمیشــە  خەباتەشــدا  ئــەو  ڕەوتــی  لــە 
پرەنسیپە پەسندکراوەکانی مافی مرۆڤی 

لەبەرچاو بووە و لەبەرچاوی دەگرێ.
لەگــەڵ داوای ســەرکەوتنی زیاتــر بــۆ 

بەڕێزتان
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

دەفتەری سیاسی
٢٠ی ئۆکتوبری ٢٠16ی زایینی
٢9 ڕەزبەری 1395ی هەتاوی

مستەفا هیجری: دوای ناردنەوەی هێزی پێشمەرگە، الوان بەپۆل 
لەنێوخۆی واڵتەوە پەیوەست بە ڕێزەکانی پێشمەرگە دەبن

بەشی دووهەمی کۆنفڕانسی "داهاتووی 
و  کێشــە  نێوەڕاســت،  ڕۆژهەاڵتــی 
دەرفەتــەکان"، بە بەشــداریی حیزبەکانی 
کــوردی ئۆپۆزیســیۆنی ڕێژیمــی ئێــران 

دەستی پێکرد.
لــەو بەشــەدا ســەرەتا بــاس لــە خەباتــی 
حیزبەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت کرا، 
کە لە سەرەتای هاتنەسەرکاری ڕێژیمی 

ئێرانەوە دژی ئەو ڕێژیمە وەستاونەتەوە.
دواتــر بــاس لــە خەبــات و شــێوازەکانی 
خەبــات دژی ڕێژیمــی ئێــران کرا، و ئەو 
پرسیارە هاتە ئاراوە کە ئایا ڕێژیمی ئێران 
چارەســەرکردنی  خوازیــاری  بەڕاســتی 
کوردســتانی  لــە  کــوردە  کێشــەی 
ڕۆژهــەاڵت یــان نــا؟ ئایــا ئــەو ڕێژیمــە 
لەبنەڕەتــدا دەفرایەتــی ئــەوەی هەیــە کە 
بتوانێت لە ڕێگای ئاشتی و دانووستانەوە 
کێشــەی کــورد لــە بەشــی کوردســتانی 

ڕۆژهەاڵت چارەسەر بکات؟.
لــە پانێلــی دووهەمی ئەو کۆنفڕانســەدا، 
بەڕێز مستەفا هیجری سکرتێری گشتیی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
باســی ئــەوەی کــرد کــە؛ بەڕێوەچوونی 
ئەو کۆنفڕانســە زۆر لەجێگای خۆیدایە، 
چوونکــە لە ئێســتادا دەســتێوەردانەکانی 
ڕێژیمــی ئێــران ناوچەکــەی بە تــەواوی 

ئاڵــۆز کــردووە. بیــر و ســتراتژیی ئێمــە 
وەک حــدکا بــۆ داهاتــوو ئەوەیــە کــە؛ 
خەباتــی خۆمان لــە دژی ڕێژیمێک کە 
لــە ماوەی 3٧ ســاڵی ڕابردوودا نیشــانی 
داوە بــە هیــچ جۆرێــک مافــی کــورد 
نــادات درێــژە پێ دەدەیــن، چوونکــە ئــەو 
ڕێژیمــە ســەلماندوویەتی کــە لــە ڕووی 
ئیدئۆلۆژییــەوە باوەڕی بــە مافی گەلی 

کورد نیه.
مستەفا هیجری هەروەها باسی لەوە کرد 
کــە؛ هەندێــک الیەن لەگــەڵ کۆماری 
ئیســالمی دانوســتانیان کردووە، بەاڵم تا 
ئێســتا بە ئــاکام نەگەیشــتوون، چوونکە 
وەکــوو باســم کرد، ڕێژیم ســەلماندویەتی 
کــە لە بنەڕەتدا باوەڕی بە مافی گەلی 

کورد نیه.
ئێــران  ڕێژیمــی  کــە  تێبینییــەوە  بــەو 
کــورد  مافــی  بــە  باوەڕیکــی  هیــچ 
نیــه، ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێــران بەو ئاکامە گەیشــت 
کــە هێزی پێشــمەرگە بنێرێتەوە نێوخۆی 
و  خەڵــک  لــە  پشــتیوانی  بــۆ  ئێــران 
داواکارییەکانمان.هیجــری باســی ئەوەی 
کــرد کــە؛ ڕێژیمــی ئێــران لــە نەبوونــی 
ئێمــەدا پڕوپاگەنــدای دژی حیزبەکانــی 
ڕۆژهــەاڵت دەکــرد کە؛ هیــچ هێزێکیان 

نەماوە، بەاڵم ناردنەوەی هێزی پێشمەرگە 
بــۆ نێوخــۆی واڵت و پێشــوازیی خەڵک 
لــە پێشــمەرگە، ســەلماندی کــە قســە و 
بانگەشەکانی ڕێژیم پووچ و بێ بایەخەن.
هیجــری هەروەهــا باســی ئــەوەی کــرد 
کە؛ دوای ناردنەوەی هێزی پێشــمەرگە، 
لەنێوخــۆی واڵتەوە بەپۆل الوان پەیوەســت 
بە ڕێزەکانی پێشــمەرگە دەبن.ســکرتێری 
گشــتیی حیزبی دێموکــرات گوتی کە؛ 
ئێمە ٢٠ ســاڵ دەرفەتمــان دا بە ڕێژیمی 
ئێــران کــە چارەســەری مەســەلەی کورد 
بــکات، بــەاڵم ئەو ڕێژیمــە هیچ بایەخی 
پــێ نــەدا، لەبــەر زۆر هــۆکار ئێمــە بــەو 
ئەنجامە گەیشــتین کە  هێزی پێسمەرگە 
بنێرینــەوە نێوخــۆ. ئێمە دەبــی وەاڵمدەری 
چاوەڕوانیــی خەڵــک بیــن و کۆتایی بە 
چاوەڕوانییەکانــی خەڵکی کوردســتانی 
ڕۆژهەاڵت بێنین.هیجری باسی ئەوەشی 
کــرد کــە؛ خەڵک پشــتیوانی لــە حدکا 
دەکات و ئێمــەش درێــژە بــە سیاســەتی 
گرێدانی خەباتی شاخ و شار دەدەین، ئێمە 
ئیدعا ناکەین کە بە تەنیا ڕێژیمی ئێران 
دەڕوخێنیــن، بــەاڵم بە یارمەتیــی هەموو 
ئازادیخوازان، ڕێژیمی ئێران دەڕوخێنین و 
دڕێژەش بە سیاسەتی ڕوخاندنی ڕێژیمی 

ئێران دەدەین.

حەسەن شەرفی: ئێمە پایبەند و بەرپرسیار لە بەرانبەر هیچ 
ڕێککەوتنێکی نێوان ڕێژیمی ئێران و حکوومەتی هەرێمی 

کوردستان نین
ســکرتێری  جێگــری  شــەرفی  حەســەن 
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران لە وتووێژ لەگەڵ کاناڵی BBCدا 
ڕایگەیاند کە؛ ئێمە پایبەند و بەرپرســیار 
لــە بەرانبــەر هیــچ ڕێککەوتنێکــی نێوان 
ڕێژیمــی ئێــران و حکوومەتــی هەرێمــی 
ســەفەری  دوای  نین.لــە  کوردســتان 
نیشــتمانیی  یەکیەتیــی  هەیئەتێکــی 
دەبــاغ  نــازم  تــاران،  بــۆ  کوردســتان 
باســی لــەوە کــردووە کــە؛ حکوومەتــی 
هەرێمی کوردســتان لەگــەڵ حیزبەکانی 
ڕۆژهــەاڵت کە لە باشــووری کوردســتان 
نیشــتەجێن دانیشــتنیان هەبــووە و ئــەوەش 
لێــدوان و باســێکی زۆری لــە ڕۆژەڤــی 
پێوەندییــەدا  لێکەوتەوە.لــەو  سیاســیدا 
کاناڵی BBC لەگەل حەســەن شەرەفی 
حیــزب  گشــتیی  ســکرتێری  جێگــری 
وتووێژیکــی پێــک هێنــا و شــەرەفی لەو 
پێوەندییــەدا باســی لــەوە کــرد کــە، ئێمە 
پایبەنــد و بەرپرســیار لــە بەرانبــەر هیــچ 

ڕێککەوتنێکــی نێــوان ڕێژیمــی ئێــران و 
نیــن  هەرێمــی کوردســتان  حکوومەتــی 
و هەروەهــا ئێمــە بەرانبــەر ئەو گوشــار و 
هەڕەشــانەی کــە ڕێژیمی ئێــران دەیخاتە 
سەر هەرێمی کوردستان، بەرپرسیار نین.
شەرەفی هەروەها لە وەاڵمی ئەو پرسیارەدا 
کوردســتانی  حیزبەکانــی  ئەگــەر  کــە 
ڕێککەوتنــه  بــەو  پایبەنــد  ڕۆژهــەاڵت 
و  هەڵوێســت  چاوەڕوانــی  دەبــێ  نەبــن 
دژکــردەوە بــن گوتــی: یەکــەم ئەوەیکــە 
ئێــران ئیدعــا دەکات شــەڕ و  ڕێژیمــی 
پێکدادنەکان لە ناوچە سنوورییەکان بووە 
بــە تەواوەتی دووره لە هەر ڕاســتییەک، 
چوونکــە ئــەو شــەڕ و پێکدادانانە لە نێو 
قواڵیــی خاکــی ئێرانــدا بــووە. هەروەهــا 
ڕێژیمــی ئێــران پێشــتریش بــە بیانــووی 
جۆراوجــۆر هەڕەشــەی لــە حکوومەتــی 
هەرێمــی کوردســتان دەکرد و گوشــاری 
بــۆ دێنــا، و لە نوێترین حاڵەتەدا ســەردار 
حوســێن ســەالمی جێگــری فەرمانــدەی 

ڕێژیمــی  پاســدارانی  ســپای  گشــتیی 
ئێــران هەڕەشــەی تێرۆری لــە ئەندامانی 
هەرێمــی  لــە  ڕۆژهــەاڵت  حیزبەکانــی 
ســکرتێری  کردووە.جێگــری  کوردســتان 
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران لە پێوەندی لەگەل دانوستان لەگەڵ 
ڕێژیمــی ئێــران باســی ئەوەی کــرد کە، 
لــە ڕوانگــەی ئیدئۆلۆژیکــەوە ڕێژیمــی 
ئێــران لــە بنەڕەتدا باوەڕی بە هیچ یەک 
لــە مــاف و داواکارییەکانــی ئێمــە نیــە، 
بۆیە شــتێک بە ناوی دانوســتان لەگەڵ 
ڕێژیمــی ئێــران بێ مانایە و پاشــان ئێمە 
ئەزموونــی  دێموکــرات  حیزبــی  وەک 
تاڵمــان لــە وتووێژ لەگەڵ ئــەو ڕێژیمەدا 
هەیــە، و لە ڕابردوودا بە بیانووی وتووێژ 
میــژی  ســەر  لــە  قاســملوویان  دوکتــور 
وتووێــژ لــە ڤیەن شــەهید کــرد. هەربۆیه 
هیــچ دانوســتانێک لەگەڵ ئــەو ڕێژیمە 

ئەنجامی نیه.

ڕاگەیەندراوی شۆرای نیزامیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران سەبارەت بە شەهیدبوونی پێشمەرگەیەکی

 حیزبی دێموکرات
ئۆپراســیونی  دەســتپێکردنی  بــە 
ئازادکردنەوەی مووســڵ و بە مەبەســتی 
یارمەتیدان بە پێشــمەرگەکانی باشووری 
پێشــمەرگەی  تیمێکــی  کوردســتان، 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران، 
شــارەزا لــە پووچــەڵ کردنــەوەی میــن و 
پــاک کردنــەوەی مەیدانەکانــی میــن، 
ڕەوانــەی ناوچەکانی مووســڵ کرا. ئەو 
تیمــە لــە مــاوەی ئــەو چەنــد ڕۆژەدا بــە 
شــێوەیەکی بەرچــاو بەشــێک لە شــوێنە 

مینڕێژکراوەکانیان پاک کردەوە.
لــە ڕەوتــی بەجێهێنانــی ئــەو ئەرکــەدا، 
چوارشــەممە  ڕۆژی  بەداخــەوە 
1395ی  خەزەڵــوەری  5ی 
زایینــی(  هەتــاوی)٢٠16/1٠/٢6ی 
یەکێــک لــە ئەندامانــی ئــەو تیمــە بــە 
نــاوی ڕەســووڵ محەممەدزادە بەرپرســی 
پــەروەردەی  کۆمیســیونی  فێرگــەی 
حیزب، لە کاتی پووچەڵکردنەوەی میندا 
بە هۆی تەقینەوەی مینەوە شەهید بوو.

شــەهید ڕەســووڵ محەممــەدزادە، کوڕی 
مەحمــوود ســاڵی 1356ی هەتــاوی لــە 
ئاوایــی "ســەیف ئــاوای" ناوچەی ســەقز 
13٧9ی  لەســاڵی  و  بــوو  لەدایــک 

هەتاویــدا هاتــە ڕیــزی پێشــمەرگەکانی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران و 
ســاڵی 13٨9 پلــەی کادری وەرگرتــووە 
و دەورەیەکیــش ڕاوێــژکاری کۆمیتــەی 
ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێــران بووە.شــەهید ڕەســووڵ مەدرەکــی 
لــە  کــورددا  مێــژووی  لــە  لیسانســی 
زانســتگەی سەالحەدین لە شاری هەولێر 
کادرێکــی  ڕەســووڵ  وەرگرتبوو.شــەهید 
خۆشــناو، بــە بڕشــت و ئۆگــری کار و 
تێکۆشــان و بردنە ســەری پلەی زانســت 
و زانیاریــی خــۆی بوو، بــە جۆرێک کە 
دەورەی ســەرەتایی پێشــمەرگە و دەورەی 
کادریشی بە پلەی یەکەم تێپەڕ کردبوو. 
قووڵــی  بــاوەڕی  ڕەســووڵ  شــەهید 
حیزبــی  و  گــەل  ئامانجەکانــی  بــە 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران هەبوو و 
لــە ڕەوتــی کار و تێکۆشــانیدا پابەنــدی 
ئوســوول و دیســیپلینەکانی حیــزب بــوو، 
دڵســۆز،  دەســتپاک،  کەســایەتیەکی 
ڕووخــۆش، ئارام و خۆشەویســتی خەڵک 
و هاوســەنگەرانی بــوو، وەک بەرپرســی 
فێرگەی کۆمیســیونی پەروەردەی حیزب 
لــە ڕاهێنــان و پێگەیاندنــی فێرخوازانــی 

فێرگەدا دەوری بەرچاوی گێڕا. شــەهید 
بوون و لەدەستچوونی کادرێکی وا بەوەج 
دێموکراتــی  بــۆ حیزبــی  و کارلێهاتــوو 
کوردســتانی ئێران خەســارێکی بەرچاوە. 
پێویســتە بگوتــری کە شــەهید ڕەســووڵ 

دووهەمین شەهیدی بنەماڵەکەیەتی.
حیزبــی  نیزامیــی  شــۆڕای  نــاوی  بــە 
ئێرانــەوە،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
هاوڕێــی  شــەهیدبوونی  بۆنــەی  بــە 
ڕەســووڵ  کاک  خۆشەویســتمان 
محەممەدزادە وێــڕای ئەوەی کە خۆمان 
شــەهیدبوونی  هەڵگرتــووی  خــەم  بــە 
دەزانیــن، لــە هەمانکاتدا سەرەخۆشــی لە 
بنەماڵــەی بەڕێــزی شــەهید ڕەســووڵ و 
هەموو خزم وکەس و دۆستان و ئاشنایانی 
دەکەیــن. لەگــەڵ گیانی پاکــی پەیمان 
نــوێ دەکەینەوە کە تا وەدیهێنانی ئاوات 
و ئامانجەکانی درێژەدەری ڕێبازی بین.
ڕۆحی شاد و یادی لە دڵماندا بۆ 

هەمیشە زیندوو دەمێنێتەوە
شۆرای نیزامی

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
5ی خەزەڵوەری 1395ی هەتاوی
٢6ی ئۆکتۆبری ٢٠16ی زایینی

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات سەبارەت بە 
شەهیدبوونی پێشمەرگەیەکی کوردستان

خەزەڵــوەری  9ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
ئۆکتۆبــری  3٠ی  هەتــاوی،  1395ی 
٢٠16ی زایینی، پێشــمەرگەی گیانباز، 
ســەعید چوروکایــا ناســراو بــە دوکتــور 
لــە  نەخۆشــخانەیەک  لــە  ســولەیمان، 
واڵتی ئاڵمان گیانی پێشکەشی ڕێگای 
ڕزگاریی کوردستان کرد و شەهید بوو.

دوکتور ســولەیمان لە باکووری نیشــتمان 
لەدایــک بــوو، و لــە هەموو بەشــەکانی 
کوردســتاندا لە پێناوی ڕزگاریی خاکی 
کوردســتان و بەختەوەریــی نەتەوەکەیــدا 
پێشــمەرگەیەکی  و  کــرد  گیانبازیــی 
بوو.هاوڕێــی  کوردســتان  ڕاســتەقینەی 
شەهید سەعید چوروکایا، وێڕای خوێندن 
لــە ئاســتی بــەرز و لــە زانســتگاکانی 
لــە  ئاســوودە  وێــڕای ژیانــی  دەرەوەدا و 
واڵتێکــی پێشــکەوتووی وەکــوو ئاڵمــان، 
ئاســوودەیی  لــە  دەســتی  ئەمجــارەش 
هەڵگــرت و گەڕایــەوە بــۆ نێــو کاروانــی 

خەباتــی ئازادیخــوازی، و دژ بە تێرۆریزم 
و هێرشــبەرانی ســەر کوردســتان خەباتی 
کرد.دوکتــور ســولەیمان یەکــەم جاریــش 
خوێندنــی بەجێهێشــتبوو و لــە کاروانــی 
ڕزگاریخوازیــی کوردســتان لە باکووری 
نیشتماندا بەشداریی کردبوو، ئەمجارە لە 
باشــووری نیشــتمان بە دژی تێرۆریستان 
لەگــەڵ  ماوەیەشــدا  لــەو  و  وەســتایەوە 
ڕاســانی ڕۆژهەاڵتدا هاوســۆزی ڕاســان 
بــوو و لەگــەڵ ڕێبــازی ئازادیخوازیــی 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتانەکەی هاوسۆزی 
ســولەیمان،  کرد.دوکتــور  هاوکاریــی  و 
ڕاهێنــەر و شــارەزایەکی باشــی بــواری 
دژە تەقینــەوە و دژە میــن بــوو و ســەدان 
لەوبــارەوە  کوردســتانی  پێشــمەرگەی 
پێگەیاندبــوو و هــەزاران مینــی پووچەڵ 
کردەوە و گیانی هەزاران پێشمەرگەی لە 
تەڵەکانی تیرۆریســتان پاراست.دەفتەری 
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 

ئێران، وێڕای ئەوەی شانازی بە کەسانی 
وەک  خەباتــکاری  و  نیشــتمانپەروەر 
ســەعید چوروکایــا، ناســراو بــە دوکتــور 
سولەیمان دەکا، و وێڕای وەبیرهێنانەوەی 
ئــەوەی کە لــە مێــژووی ڕزگاریخوازیی 
کــورددا نموونــەی ئەوجــۆرە هاوپێوەندی 
خەباتــی  لــە  کــوردان  بەشــدارییەی  و 
بەشەکانی دیکەدا زۆربوون، سەرەخۆشی 
لــە بنەماڵــەی بەڕێــزی شــەهید ســەعید 
چوروکایــا دەکا و خــۆی بــە هاوخەمیان 
دەزانــێ، چوونکــە لەدەســتدانی دوکتــور 
ســولەیمان خەســارێک بــوو لــە هەمــوو 

کوردستان کەوت.
ڕۆحی ئەو شــەهیدە ســەربەرزە شــاد بێت 
و ڕێگای پڕ سەروەریی پڕ ڕێبوار بێت.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

دەفتەری سیاسی
1٠ی خەزەڵوەری 1395
31ی ئۆکتۆبری ٢٠16

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران داوای ئازادکردنی 
هاوسەرۆکانی HDPی کرد

کردنــی  دەستبەســەر  و  گرتــن  پــاش 
بەشــێک لــە هاوســەرۆکانی HDP و 
پارلمانتارانــی ئــەم ڕێکخراوەیــە لەالیــەن 
حیزبــی  وتەبێــژی  تورکیــەوە  دەوڵەتــی 
دێموکــرات لــە لێدوانێکــدا بــۆ ماڵپەڕی 
کوردســتان میدیــا هەڵوێســتی فەرمــی 
گشــتی  ڕای  بــۆ  دێموکراتــی  حیزبــی 
بــاڵو کردەوە و تێیدا نیگەرانی خۆی لەم 

دەستگیرکردنانە دەربڕی.
جێگــری  شــەرەفی،  حەســەن  بەڕێــز 
ســکرتێری گشــتیی حیزبی دێموکرات و 
وتەبێــژی فەرمی حیــزب لەمبارەوە وتی: 
ئــەوەی ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی 14ی 
خەزەڵوەری 1395ی هەتاوی بەرانبەر بە 
4ی نوامبری ٢٠16ی زایینی ڕوویدا و 
هاوسەرۆکانی HDP و ژمارەیەک لە 
پارلمانتارانــی ئــەو ڕێکخراوەیــە لە الیەن 
پۆلیســی تورکیــە و بە بڕیــاری دەزگای 
قەزایــی ئــەو واڵتــە دەســتگیر کــران، لە 
ڕوانگەی ئێمەوە بە لەبەرچاوگرتنی ئەوە 
کــە HDP ڕێکخراوێکــی ڕێگەپێدراو 
و یاســاییە لەم واڵتــە و پارلمانتارەکانیش 
بــە شــێوەی یاســایی و بەدەنگی خەڵک 
هەڵبژێردراون، دەســتگیرکردنیان جێگای 
نیگەرانیــە و بــە کردەوەیــەک دادەنــرێ 

کــە لــە بەرژەوەنــدی خەڵکی ئــەو واڵتە 
و تەنانــەت لــە بەرژەوەنــدی حکومەتــی 
تورکیەشــدا نەبــێ، چوونکــە کــردەوەی 
لەو شــێوە ڕێگای چارەســەری کێشەکان 
لــە ڕێــگای پارلمان لەگــەڵ گیروگرفت 

بەرەوڕوو دەکا.
بۆیــە لــەو پێوەندییەدا ئێمــە وەک حیزبی 
داوا  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
لــە حکوومەتــی تورکیــە دەکەیــن کــە 
هــەر  و  بــکا  ئــازاد  دەســتگیرکراوەکان 
دووال تێبکۆشــن لــە ڕێگــەی وتووێــژەوە 

کێشەکانیان چارەسەر بکەن.
ئــەو کەســانەی کــە دەستبەســەر کــراون 

بریتین لە :
1. ســه الحه دین ده میرتاش، هاوســه رۆكی 
هه ده په  و په رله مانتاری بازنه ی ئامه د. 

هاوســه رۆكی  یوكســه كداغ،  فیگــه ن   .٢
هه ده په  و په رله مانتاری بازنه ی وان. 

3. ئیدریــس باڵوكه ن، جێگری ســه رۆكی 
په رله مانتــاری  و  هه ده پــه   فراكســیۆنی 

بازنه ی چه ولیگ. 
4. گولسه ر یڵدرم، په رله مانتاری بازنه ی 

مێردین. 
په رله مانتــاری  ئایدۆغــان،  نورســه ل   .5

بازنه ی ئامه د. 
6. له یــال بیرلیــك، په رله مانتاری بازنه ی 

شرناخ. 
٧. ســه لما ئڕماك، په رله مانتاری بازنه ی 

جۆڵه مێرگ. 
په رله مانتــاری  ئه نجــوو،  فه رهــاد   .٨

بازنه ی شرناخ.

درۆینەکەی ڕێژیمی کردۆتە بڵقی ســەر ئاو.لە الیەکی دیکەوە ئەم هەڕەشــە و هەرا ترســنۆکانەی پاســداران، ســەلمێنەری ئەو 
ڕاســتیەیە کە ڕێژیمی ئیســالمیی تاران هەر کات لە مەیدانی سیاســەت و بەربەرەکانێی ڕەوادا کەم دێنێ و تووشــی شکســت 
دەبێ، پەنا دەباتە بەر کردەوەی ناڕەوا و تیرۆریســتی و بۆیە بە هەموو شــێوەیەک هەڕەشــەی وەدواکەوتنی دوژمنان لە هەموو 
شــوێنی دونیا دەکەن و گورزی گرانیان، تیرۆری دژبەران لە دەرەوەی واڵتە. هەروەک ســااڵنی پێشــوو کە فەالحیان باســی لە 
وەدواکەوتنی دوژمنانی نیزام  و زەربەلێدانیانی کرد و تیرۆری بێرلینی لێ کەوتەوە، ئەم جارەش پاســدار ســەالمی، داماوی و 

ترس و زەندەق چوونیان بە هەڕەشەی تیرۆر دادەپۆشێ.
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تەرمی شەهید ڕەسووڵ محەممەدزاده لە گۆڕستانی شەهیدانی 
حیزبی دێموکرات بە خاک سپێردرا

تەرمــی شــەهید ڕەســووڵ محەممــەدزاده 
کۆمیســیۆنی  فێرگــەی  بەرپرســی 
دێموکراتــی  حیزبــی  پــەروەردەی 
بەهــۆی  کــە  ئێــران،  کوردســتانی 
لــە مووســڵ شــەهید  تەقینــەوەی میــن 
بــوو، لە گۆڕســتانی شــەهیدانی حیزبی 
دێموکــرات بــە خاکی پیرۆزی نیشــتمان 

سپێردرا.
پێنج شــەممە  ڕۆژی  پێش نیــوەڕۆی 
1395ی  خەزەڵــوەری  6ی  ڕێکەوتــی 
ڕەســووڵ  شــەهید  تەرمــی  هەتــاوی، 
فێرگــەی  بەرپرســی  محەممــەدزاده 
حیزبــی  پــەروەردەی  کۆمیســیۆنی 
بــه  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
بەشــداریی "مستەفا هیجری'' سکرتێری 
گشــتی و ئەندامانــی ڕێبــەری و کادر 
و پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــی 
کۆمەڵێکــی  و  ئێــران  کوردســتانی 
بەرچاو لە حیزب و الیەن و کەســایەتییە 
سیاســییەکان و میوانــان، دوای "ڕێــژە و 
ســانی نیزامی" بۆ ڕێزگرتن لە خەبات و 
تێکۆشــان و پێشــوازی لە تەرمی شەهید 
ڕەســووڵ محەممــەدزاده، لە گۆڕســتانی 
شەهیدانی ئەو حیزبە بە خاک سپێردرا.

جێگــری  شــەرەفی،  حەســەن  پاشــان 

ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکراتی 
نوێنەرایەتــی  بــە  ئێــران،  کوردســتانی 
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکــرات 

چەند وتەیەکی پێشکەش کرد.
حەســەن شــەرەفی، ســەرەتا بەخێرهاتنــی 
و  سیاســی  الیەنــە  و  حیــزب  هەمــوو 
بەشــداربووی  میوانانــی  و  کەســایەتی 
ڕێوڕەســمی بــە خاک ســپاردنی شــەهید 
کــرد:  لــەوە  باســی  و  کــرد  ڕەســووڵی 
"شــەهید ڕەســووڵ لە حیزبی دێموکراتی 
بــوو،  پــەروەردە  ئێرانــدا  کوردســتانی 
نیشــتمانپەروەر  کۆڕێکــی  وەهــا  بۆیــە 
و نەتەوەیــی بــوو و لــە خاکــی بەشــێكی 
دیکە لە کوردستان بۆ خزمەت بە گەل و 
نیشــتمانەکەی شەهید بوو، و سەلماندی 
کــە ڕۆڵەی بە ئەمەگ و ڕاســتەقینەی 

گەلەکەیەتی".
شەڕەفی لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا 
باســی لــەوە کــرد: "ئەگەرچــی تەرمــی 
و  ســادق  خەباتــکارە  ئــەو  پیــرۆزی 
ڕاســتگۆیەمان بە خاک ئەســپارد، بەاڵم 
ئێمــە بنەماڵــەی دێموکــرات درێــژەدەری 
هەمــوو  و  ڕەســووڵ  شــەهید  ڕێــگای 

شەهیدانی کوردستان دەبین".
حیزبــی  گشــتیی  ســکرتێری  جێگــری 

لــە  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
کۆتایی دا سپاسی هەموو حیزب و الیەن 
و کەســایەتی و میوانانــی بەشــداربووی 

ئەو ڕێوڕەسمەی کرد.
دواتــر، "کنێــره مێهفــەر" خێزانی شــەهید 
ڕەســووڵ محەممــەدزاده چەنــد وتەیەکی 

پێشکەش کرد.
کنێــرە مێهفەر، لە قســەکانیدا، "سپاســی 
هەمــوو ئەندامانــی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێرانــی کــرد کە لــه خەم و 
پرســەی شــەهید ڕەســووڵ دا بەشــداربوون 
و گوتــی، "ئێمــە بــە پشــتیوانیی یەکتــر 
باقــی  و  ڕەســووڵ  شــەهید  ئامانجــی 
و  دێنیــن  وەدی  شــەهیدانی کوردســتان 
هەروەهــا باســی لــەوە کــرد کە؛ شــەهید 
هــەر  لــە  دەیگــوت  هەمیشــە  ڕەســووڵ 
جێگایەکــی کوردســتان خزمــەت بکــەم 
بــۆ مــن جێــگای شــانازییە و بۆیــەش بە 

شانازییەوە لەو ڕێگایەدا شەهید بوو".
شــەهید ڕەســووڵ محەممەدزادە بەرپرسی 
پــەروەردەی  کۆمیســیونی  فێرگــەی 
پووچەڵکردنــەوەی  کاتــی  لــە  حیــزب، 
مین لە پرۆســەی ڕزگار کردنی شــاری 
مووســڵدا، بــە هــۆی تەقینــەوەی مینەوە 

شەهید بوو.

پرسه   و سه ره خۆشیی  شه هید ڕه سووڵ  محه ممه دزاده  له  كه ش و 
هه وایه كی  ئه منییه تی   و نیزامی دا لە سەقز بەڕێوەچوو

ڕەســووڵ  شــەهید  پرســەی  ڕێوڕەســمی 
محەممــەدزادە لــە گوندی ســەیف ئاوای 
تــەواو  هەوایەکــی  و  کــەش  لــە  ســەقز 
هێــزە  چاوەدێریــی  لەژێــر  و  ئەمنیەتــی 
بەســیجی و چڵکاوخۆرەکانــی ڕێژیمــدا 

بەڕێوەچوو.
ڕه ســووڵ   شــه هید  كــه   ئــه وه ی   دوای  
محه ممــه دزاده  ڕۆژی چوارشــەممە 5ی 
خەزەڵوەری 1395ی هەتاوی لە شــەڕی 
مووســڵدا شــه هید بــوو، خه ڵكێكــی  زۆر 
لــه  ناوچــه  جیاجیاکانی  كوردســتانه وه  به  
مه به ســتی  پرســه   و سه ره خۆشــی  کــردن، 
ســه ردانی  بنه ماڵه ی   شــه هید ڕه ســووڵیان 
لــە زێــدی ناوبــراو، واتە گوندی "ســەیف 

ئاوا"ی سەقز دەکەن.

ئه م پرســه  و سه ره خۆشــییه  كه  هەنووکەش 
درێــژه ی  هه یــه ، لــه  كــه ش  و هه وایه كــی  
تــه واو نیزامــی  و ئه منییه تــی دا به ڕێــوه  

ده چێ .
بەپێی ئەم هەواڵە، هێزه كانی  ڕێژیم له سه ر 
ڕێگای ســەیف ئاوا، "خاڵی پشکنین"یان 
دانــاوه   و هاتوچــۆی  خه ڵكیان بۆ گوندی  
ژێــر چاوه دێــری    ئــاوا خســتۆته   ســه یف 
و هه روه هــا لێپێچینــەوە لــه و خه ڵكــه  و به  
تایبه ت الوه كان ده كه ن كه  ڕوو ده كه نه  ئه و 

گونده  . 
بەپێــی ئــەم هەواڵــە له  نێــو گونده كه   و لە 
نێــو ڕێوڕەسمەکەشــدا هێــزی  ئیتالعاتی  
114ی  به ســیج بۆ كۆكرد نــه وی  زانیاری   
و ســیخوڕی   و شناســایی  خەڵک جێگیر 

کراون. 
هه ندێك له م جاشانه  بریتین له : ئیسماعیل 
ئه بــازه ری ، حوســێن كه ریمــی  و ئه بووبه كر 
ســه فوه ت کە هەرکام لەوانە مێژوویەکی 
دوورودرێژیان لە خەیانەت بۆخۆیان تۆمار 
کــردووە و تەنانەت هەندێک کەسیشــیان 
وەک جاشــی نموونــە لەالیــەن ڕێژیمــەوە 
دیاری کراون.لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا و 
دوابەدوای شەهید بوونی هاوڕێ ڕەسوڵ 
محەممــەدزادە، كۆمه ڵێكــی  بەرچــاو لــه  
ئه ندامانی  نهێنیی  حیزب له  شاری  سه قز  
و ناوچه كــه ، په یمانی  وه فادارییان له گه ڵ  
ڕێبازی  شه هید ڕه سووڵ  نوێ  كرده وه  و به  
شێوه ی  جۆراوجۆریش له و بواره دا چاالكی 

  و هاوخه مییان ده ربڕیوه .

پەیامی هاوخەمیی ئەندامانی تەشکیالتی نهێنی بەبۆنەی 
شەهیدبوونی شەهید ڕەسوڵ محەممەدزادە

الیەنگرانــی  و  ئەندامــان  لــە  بەشــێک 
حیزبی دێموکرات بەبۆنەی شەهید بوونی 
شــەهید ڕەســوڵ محەممــەدزادە پەیامــی 
هاوخەمییــان ئاراســتەی بنەماڵەکــەی و 
کادر و پیشمەرگە و هاوسەنگەرانی کرد 
کــە لێرەدا ئامــاژە بە ناوەکانیان دەکەین. 
شایانی باسە دەقی تەواوی ئەو پەیامامە 

واتــە  حیــزب  ســەرەکیی  ماڵپــەڕی  لــە 
کوردستان میدیادا بەردەستە:

تە شکیالتی نهێنیی خۆڕخۆڕەی سە قز
ئه ندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئیران -مەهاباد
دێموکراتــی  حیزبــی  ئەندامانــی 

کوردستانی ئێران-نه غه ده سوندوس 

تەشکیالتی نهێنی کامیاران
تەشکیالتی نهێنی بۆکان  

ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لە دزەی 
مەرگەوەڕ 

تەشــکیالتی نهێنــی حیــزب لــە شــاری 
ڕەبەت 

ڕاسان لە کوردستان بەرز ڕاگیرا
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات 
بە بۆنەی بەرزڕاگرتنی ڕاســان چاالکیی 

بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
تەنگیســەر،  قارەمانەکانــی  ڕۆڵــە 
"ڕاســان"،  بەرزڕاگرتنــی  بەمەبەســتی 
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.

قارەمانانــی دێموکــرات لــە شــوێنەکانی 

وەک مۆخابەرات، بێهداشــت، مەدرەســە، 
دێهیاری، ســەر پرد، مزگەوتی جامیعە، 
تەعمیــرگاکان،  ژوری،  مزگەوتــی 
نــاو حــەوش و بــەر دەرگای ماڵــەکان و 
شــیرکەتی نەفــت چاالکیــی تەبلیغییــان 

بەڕێوە بردووە.
هەروەها بە نووسینی دروشمی جۆراوجۆر 

ڕێزیان لە "ڕاسان"ی حیزب گرت.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
نــاوی  لەژێــر  خــۆی  نوێــی  خەباتــی 
لێــک  و  پێکــردووە  دەســت  "ڕاســان"دا 
گرێدانی خەباتی شار و شاخ بە ئامانجی 

ئەو خەباتە نوێیە پێناسە کراوە.

مامۆستا هێدی ماڵئاوایی لە دنیای شێعر کرد

یەکێــک لــە شــاعیرانی کالســیکی بــە 
ناوبانگــی گەلــی کــورد ماڵئاوایــی لــە 

دنیای شێعر و ئەدەب کرد.
ڕێکەوتــی6ی  پێنج شــەممە  ڕۆژی 
خەزەڵــوەری 1395ی هەتاوی، لە شــاری 
هەولێر، پایتەختی باشــووری کوردســتان، 
شــاعیری ناســراوی گەلی کــورد، خالید 
حیســامی ناسراو بە مامۆستا "هێدی" لە 
تەمەنی ٨9 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.

مامۆستا هێدی لەساڵی 13٠6ی هەتاوی 
لەگونــدی شــێخاڵی ناوچــەی موکریانی 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لەدایــک بووە، 
لــەو  مێرمنداڵــی  و  منداڵــی  ســەردەمی 
گونــدە ژیاوە و لــە ژێرچاودێریی باوکیدا 
خوێندوویەتی. دوای تێپەڕکردنی دەورەی 
خوێنــدن و گەیشــتن بەســەردەمی الوێتی 
کــە هــاوکات بــووە لەگــەڵ چاالکیــی 
کۆمەڵەی )ژ. ک( و پاشان دامەزرانی 

کۆمــاری کوردســتان )13٢4(، دەبێتــە 
پێشــمەرگە و لــە هەمانکاتــدا دەســت بــە 
نووســینی کۆمەڵێک شیعری نیشتمانی 
دەکات و لە گۆڤارەکانی ئەو سەردەمەدا 

باڵو دەبێتەوە.
بەشــێک لە شێعرەکانی مامۆستا هێدی 
لــە دیوانێکــدا بە ناوی "کاروانی خەیاڵ" 
"ئاوێنــەی  کراوەتــەوە.  بــاڵو  و  چــاپ 
شکاو" لە خۆگری کۆمەڵێک بیرەوەری 
بــە قەڵەمــی هێدیــی شــاعیرە و هەروەها 
ناوبراو "کورد و کوردســتان"ی "ڤاســیلی 
نیکیتین"یشــی وەرگێڕاوەتە ســەر زمانی 

کوردی. 
مامۆســتا هێــدی لــە زۆربــەی گۆڤــار 
و ڕۆژنامەکەنــدا بــە نازنــاوی "شــێواو" 
و "هێــدی" بەرهەمەکانــی خــۆی بــاڵو 
کردووەتــەوە.ڕۆژی شــەممە ، ڕێکەوتی 
هەتــاوی،  1395ی  خەزەڵــوەری  ٨ی 

هەیئەتێکــی  دوانیــوەڕۆ  4ی  کاتژمێــر 
دەفتەری نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی 
بــە  هەولێــر،  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
سەرەپەرســتیی محەممەدســاڵح قــادری، 
ئەندامــی کۆمیتەی ناوەندی و نوێنەری 
حیزبی دێموکرات، بەشــداریی له پرسە و 
سەرەخۆشیی "خالید حیسامی" ناسراو بە 

"هێدی" شاعیری ناسراوی کورد کرد.
لەو ڕێوڕەسمەدا کە لە مزگەوتی جەلیل 
خەیاتــی شــاری هەولێــر بــە ئامادەبوونی 
بنەماڵە و کەسوکاری ناوبراو بەڕێوەچوو، 
بەشــێکی بەرچاو لە ئەدیبان و نووســەران 
و نوێنەرانی پارت و الیەنە سیاسییەکانی 
باشــوور و کوردستانی ڕۆژهەاڵت ئامادە 

بوون.
هەیئەتی حیزبی دێموکرات پرسە و 

سەرەخۆشیی لە بنەماڵە و کەسوکاری 
مامۆستا هێدی شاعیر کرد.

قوباد سمکۆ کۆچی دوایی کرد
قوبــاد ســمکۆ کــوڕی شــەهید ســمایل 
ئاغــای ســمکۆ باوکــی ناســیۆنالیزمی 

کورد، لە تاران کۆچی دوایی کرد.
6ی  ڕێکەوتــی  پێنج شــەممە  ڕۆژی 
قوبــاد  هەتــاوی،  1395ی  خەزەڵــوەری 
ســمکۆ دواییــن کــوڕی ســمایل ئاغــای 
سمکۆ لە تەمەنی 93 ساڵی دا، لە تاران 

ماڵئاوایی لە ژیان کرد.
قوباد ســمکۆ یەکێک لەو کەســایەتییە 
کــە  بــوو  کۆمەاڵیەتییانــە  و  سیاســی 
ئەگەرچی لەژێر گوشار و هەڕەشەکانی 
ڕێژیمی داگیرکــەری ئێراندا بووە، بەاڵم 
هیچکات تەســلیمی خواستی بەرپرسانی 
ڕێژیمــی ئێــران نەبــووە، و چەندیــن جــار 
لــە الیەن حیفــازەت ئیتالعاتــی ڕێژیمەوە 

بانگهێشت و لێپێچینەوەی لێکرا.

 1٨٨٧ ســاڵی  ســمکۆ  ئاغــای  ســمایل 
لەدایــک بــووە و پــاش مردنــی  باوکــی  
وەکــوو  بــرای ،  ئاغــای   جەعفــەر  و 
ســەرکردەیەکی  لێوەشــاوە و هەڵکەوتــەی 
شــکاکەکان جڵــەوی خەباتــی نەتەوەیــی 
گرتە دەســت و لەدوای  شــەڕی یەکەمی 
گرتنــی  بــە  دەســتی  جیهانییــەوە 
ناوچەکانــی ڕۆخــی گۆلــی ورمێ کرد 
یەکەمــی  شــەڕی  ئەوەیکــە  دوای  و 
جیهانــی کۆتایــی  هات، ســمکۆ وەک 
ســەرکردەیەکی  سیاســی  نــاوی  دەرکــرد 
ئیدارەیەکــی   دامەزراندنــی   لەپێنــاو  و 
کوردیدا ساڵی  1919 شۆڕشی بەرپاکرد 
و چەندین ناوچەی  گرینگی خســتە ژێر 
کۆنتڕۆڵــی خۆیــەوە، ســاڵی 19٢1 لــە 
ئەنجامــی لەشکرکێشــییەکی  گــەورەی  

هێزەکانی ڕێژیمی ئێراندا، ســمکۆ ناچار 
بــوو پاشەکشــه  بــکات و پەنــا بەرێــت بۆ 
بڕیارێکــی   بــە   19٢4 تورکیه.ســاڵی  
لێبووردن گەڕایەوە ئێران و ســاڵی  19٢6 
جارێکی تر شۆڕشــی  بەرپاکــردەوە. بەاڵم 
ئەمجارەشــیان شۆڕشــەکەی تێکشــکا و 
ماوەیــەک لــە تورکیه بە دەستبەســەری  
مایــەوە. پــاش ئــازاد کردنــی  گەڕایــەوە 
پیالنێکــی   بــە   193٠ ســاڵی   و  ئێــران 
لــە شــاری شــنۆ  ئێــران  کاربەدەســتانی  
شــەهید کــرا و شۆڕشــەکەی  کــە یــازدە 

ساڵ درێژەی  کێشا کۆتایی هات.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
پرســه وسەرەخۆشــی خــۆی لــه بنەماڵــه 
و خــزم و کەســوکاری ناوبــراو دەکات و 

خۆی به شەریکی خەمیان دەزانێت.

کتێبی "ئینسانێک بە پێوە" لە نووسینی فرێدریک تێسۆ لە 
هەولێر ڕوونوێنی کرا

کتێبی "ئینسانێک بە پێوە" لە نووسینی 
دوکتور فرێدریک تێسۆ، دۆستی نزیکی 
دێموکراتــی  حیزبــی  و  کــورد  گەلــی 
کوردســتانی ئێــران لــە ڕێوڕەســمێکدا لە 
هەولێــر، پایتەختــی هەرێمــی کوردســتان 

ڕوونوێنی کرا.
13ی  ڕێکەوتــی  پێنج شــەممە  ڕۆژی 
هەتــاوی،  1395ی  خەزەڵــوەری 
هەولێــر،  لــە  فەڕانســە  ئەنیســتیتۆی 
ڕێوڕەســمێکی بــۆ ڕوونوێنی لــە کتێبی 
دوکتور تێسۆ، پزیشک و دیپلۆماتکاری 
نزیکــی  دۆســتانی  لــە  و  فەڕانســەوی 
بەشــداریی  بــە  قاســملوو  دوکتــور 

سەرکۆنســولی فەڕانســە و ژمارەیــەک 
لــە کەســایەتییە سیاســی و ئەدەبییەکان 

بەڕێوە برد.
لــەو ڕێوەڕەســمەدا، هەیئەتێکــی حیزبــی 
بــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
قــادری  محەممەدســاڵح  سەرپەرەســتیی 
ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی 
دەفتــەری  بەرپرســی  و  دێموکــرات 
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکرات لە هەولێر 

بەشداریی کرد.
محەممەدســاڵح قادری لەو ڕێوڕەســمەدا، 
هیجــری،  مســتەفا  سپاســی  و  ڕێــز 
ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێموکراتی 

کوردســتانی ئێرانی پێشکەش بە دوکتور 
سەرکۆنســولی  و  تێســۆ  فرێدریــک 

فەڕانسە لە هەولێر کرد.
بەرپرســی  ڕێوڕەســمەدا،  لــەو  هــەر 
نوێنەرایەتی حیزبی دێموکرات لە هەولێر 
لە دیدار لەگەڵ سەر کۆنسولی فەڕانسە 
لــە ســەر بەردەوامیــی هاوکارییەکانیــان 
ڕێوڕەســمەدا،  کردەوە.لــەو  جەختیــان 
دوکتور تێســۆ لە وتەکانی خۆیدا باســی 
چۆنیەتیــی ئاشــنابوونی لەگەل نەتەوەی 
کــورد لە ماوەی چەنــد دەیەی ڕابردوودا 
کرد و ئەو کتێبەشی پێشکەش بە دوکتور 
قاســملوو و دوکتور شــەرەفکەندی کرد.
ناوبــراو گوتــی کە لە ســەردەمی کاری 
پزیشکیم ، پێشمەرگایەتی و دیپلۆماسیدا 
پێوەندیــی  کــە  دەدا  هەوڵــم  هەمیشــە 
نەتەوەی فەڕانسه لەگەڵ نەتەوەی کورد 

بەهێز بکەم.
دوکتور تێسۆ هەروەها گوتی: کەسانێک 
کە دوکتور قاســملوو دەناسن، دەزانن کە 
ئــەو چ کەســایەتییەکی گــەورە بــووە و 
هەمــوو ناســینی مــن لە نەتــەوەی کورد 
بــۆ دوکتور قاســملوو و پێشــمەرگەکانی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
دەگەڕێتەوە.لــە کۆتاییدا ناوبراو لە ســەر 
یەکیەتــی و تەبایــی نێــوان گەلــی کورد 

جەختی کردەوە.

گۆڤارێکی پڕخوێنەری سویدی ڕاپۆرتێکی لە سەر ژنانی 
پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات باڵو کردەوە

گۆڤاری بەناوبانگی "Feminisktisktperspektiv"ی واڵتی سوێد لە سەر ڕۆڵ و کاریگەریی ژنانی پێشمەرگە لە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێراندا ڕاپۆرتێکی باڵو کردەوە.
لە ســەرەتای ئەو ڕاپۆرتەدا نووســراوە کە؛ "به ســیه تی دانیشــتن و چاو له  ته له ڤزیۆن كردن"، ئاســۆ ســاڵح ڕۆژنامەوانی کورد ماوه یه ک پێش ئێســتا ســه فه ری كردووه  بۆ ناوچه  ســنوورییه كانی ڕۆژهه اڵت و باشــووری كوردســتان و له گه ڵ چه ند پێشــمه رگه ی ژن 

وتووێژی كردووه ، كه  وه كوو پێشمه رگه ی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران )دژی ڕێژیمی ئێران( شه ڕ ده كه ن.
لەو ڕاپۆرتەی گۆڤاری ئاماژە بۆکراودا هاتووە؛ له  كۆماری 11 مانگه ی كوردســتان له  شــاری مه هاباد و له  ســاڵی 13٢4دا، ژنه كان ڕۆڵێكی به رچاویان له  بواری پاراســتنی ده ســكه وته كانی ئه و كۆماره  گێڕاوه . له  ســاڵه كانی دواتردا، ژنه كانی )YPJ( له  

كوردستانی سووریه  توانیان له  چه ند به ره دا  داعش شكست بده ن.
دڵنیا، كچێک كه  تازه  بۆته پێشــمەرگه لە حیزبی دێموکرات ،  ده ڵێت: "كاتێک كه  باســم كرد بۆ هاوڕێیانم كه  ده مهه وێ ببم به  پێشــمه رگه ، ئه وان گوتیان كه  باشــتره  ژیانی هاوبه ش پێکبهێنی. به اڵم )من بیرم كرده وه ( مرۆڤ ده توانێ هه ركات پێی خۆش بێ 

ژیانی هاوبەش پێک بێنێت، به اڵم ئێستا، خه بات زۆرتر پێویستی به  منه . هه ست ده كه م كه  ئه ركێكم له  سه رشانه  بۆ داهاتوو، بۆ ژنان و به  گشتی كورده كان له  ئێران".
دڵنیا له  شاری سنه  له  كوردستانی ڕۆژهەاڵتەوە پەیوەست بە پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات بووە و پێش ئه وه ی ببێته  پێشمه رگه  له  ڕێكخراوه  ناحكومیه كان )NGO( چاالكی هه بووه،  و ئێستا بیر له وه  ده كاته وه  كه  ببێته  پێشمه رگه یه كی ئازا و پڕۆفشناڵ. 
دڵنیا، ئەو کچە پێشمەرگەیە لەو وتووێژەدا دەڵێت، ئه گه ر ئه مجاره  هاوڕێکانی ببینێتەوە پێیان دەڵێت: "ئێستا كاتیه تی، به سیه تی دانیشتن و چاو له  ته له ڤزیۆن كردن. پێویسته  بجوڵێین بۆ ئه وه ی به  ئامانجه كانمان بگه ین. ناتوانین ڕاوه ستین تا به ڵكوو شتێك له  

ئێران ڕوو بدات".دڵنیا درێژه  ده دات: "وه كوو ژن ئاسان نیه  كه  بڕیار بده ی و ببی به  پێشمه رگه . من بڕیارم دا ببم به  پێشمه رگه ، چوونکە هه موو ئیمكانی خه باتی مه ده نی بۆ مافی ژنان و مافی كه مینه  نه ته وه ییه كان له ئێمه  زه وت كراوه ."
له  ســووریه  و عێراق شــه ڕی دژی داعش به ڕێوه  ده چێت، و هێزه كانی پێشــمه رگه  له و شــه ڕانه دا هێزی شــوێندانه رن. پێشــمه رگه  ته نیا له  كوردســتانی ســووریه  و كوردســتانی عێراق نین، به ڵكوو له  ئێرانیش هێزی پێشمه رگه  هه ن، كه  ژنان له وێش به شدارن. ئه مڕۆكه  

دوازده  میلیۆن كورد له  ئێران له  مافی سیاسی، نه ته وایه تی و فه رهه نگییان بێبه ش ده كرێن. ژنه  كورده كان هه ردەم شان بەشانی پیاوه كان بۆ مافه كانی خۆیان شه ڕیان كردووه.
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مستەفا هیجری:
 ئێمەی کوردیش خەباتەکەمان، شەڕە بۆ هەموو دنیا

ئێمەی کوردیش خەباتەکەمان شەڕە بۆ هەموو دنیا بە تایبەتی بۆ کورد؛ چوونکه هیچ دوژمنێک فێلبازتر، ستەمگەرتر و 
سەرکوتکەرتر لە کۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ مافی کورد نیه

ســەرەتا سپاســی ئەنیســتیتۆی مێــری 
دەکــەم کە ئەو ســێمینارەی پێکهێناوە 
بــۆ گفتوگۆیەک لەگەڵ خوشــک و 
برایانــی بەڕێزمــان و لە واقعدا لەگەڵ 
خەڵکــی کوردســتان. بەتایبــەت کــە 
ئێستا مەسەلەی الوازکردنی داعش و 
دەرپەڕاندنــی لە موســڵ لــە ئارادایە و 
هیــوادارم کــە زۆر نەکێشــی لە ڕەققە 
و باقی شــوێنەکانی دیکەی ناوچەش 

جێبەجێ بکرێت.
کۆمــاری  کــە  حاڵەتەدایــە  لــەو   
ئیســالمیی ئێران و ڕۆڵی تێکدەرانەی 
ناوچــەدا  لــە  دیکــە  جارێکــی 
بــوو  بەجــێ  بۆیــە زۆر  دەردەکــەوێ. 
لــەو ســەروبەندەدا و لــەو پانێلــەدا کــە 
خەبــات و بەربەرەکانێــی ڕۆژهەاڵتــی 
نێوەڕاست لە دنیادا مەترەحە، باسکردن 
بێتــەوە  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  لــه 
بــەر باس. خوشــک و برایانــی بەڕێز، 
مــن زور ناچمە ســەر باســی ئــەوە کە 
کۆماری ئیســالمیی ئێران چۆنه و بە 
نیسبەتی مەسەلە کورد چۆنی ڕەفتار 
کردووە و چۆن خەڵکی کورد و باقی 
ئازادیخوازانــی ئێران دەچەوســێنێتەوە و 
کەمتریــن جیاوازیــی بیــر و بۆچــوون 
قبــووڵ نــاکات، نــە لــە کــورد، نە لە 
ئــەو  کەســایەتییەکانی  نزیکتریــن 
بچمــە  دەمهــەوێ  ڕێژیمە.بــەاڵم 
بیــر  کــه  مەســەلەکە  ئەســڵی  ســەر 
حیزبــی  وەک  ئێمــە  بۆچوونــی  و 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران چۆنە 
و چوارچێــوەی خەباتمــان، ســتراتژی 
و بیرکردنەوەمــان بــۆ داهاتــووی ئــەو 
خەباتــەی کە لەبەر دەســتمان دایە و لە 
بــەر چاومــان گرتــووه چــۆن دەبینیــن، 
بــۆ ئەوەیکــە قســەی لە ســەر بکرێت. 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران 
لــە ڕووی  ئیدئۆلــۆژی و  لــە ڕووی 
تەجروبــەی 3٧ ســاڵەوە نیشــانی داوە 
کــە مافی کــورد و باقی نەتەوەکانی 
دیکــەی ئێــران نــادات، چوونکــە لــە 
بــاری ئیدئۆلۆژییەوە ئەســلەن باوەڕی 

بــەو مافانــەوە نیــه، یانــی هەمــووی 
ئــەو مافانــە کە ئێمــە وەک نەتەوەی 
کــورد و باقــی نەتەوەکانی بندەســتی 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران 
ئــازادی،  وەکــوو  دەکەیــن،  داوای 
و... مــرۆڤ  مافــی  دێموکراســی، 
کۆمــاری  حکوومەتــی  بــۆ  هتــد، 
ئیســالمیی ئێــران قابیلی قبــووڵ نیه. 
یانــی کۆماری ئیســالمیی ئیــڕان لە 
مافی مرۆڤ و مافی نەتەوە تاریفی 
خۆی هەیە و پابەند بە بۆچوونەکانی 
خۆیەتــی، ئێمە ئەوەمان لە کردەوەدا و 
لە ماوەی 3٧ ساڵی ڕابردوودا تەجرووبه 
کــردووه و تەنانــەت لــە وتووێژەکانــی 
تەجرووبــە  ئەوەمــان  ڕابردووشــماندا 
کردووەتــەوە. وتووێژێــک کە  هەم لە 
ســەرەتای هاتنە سەر کاری کۆماری 
ئیســالمیی ئێــران، ئــەو هێزانــەی کــە 
لــە ڕۆژهەاڵتــدا حزووریــان هەبوو و لە 
مەیدانــی خەباتــدا بــە یەکگرتوویــی 
لەگەڵ ڕێژیمی کۆماری ئیســالمیی 
ئێــران وتووێژیــان دەســت پێکــرد، بەاڵم 
دوایــە دەرکەوت کۆماری ئیســالمیی 
ئێــران مەبەســتی لــە وتووێژ ئــەوە بووە 
کە ئەرتەشــە تێکچووەکەی، جارێکی 
دیکــە یەکگرتــوو بکاتــەوە و هێرشــی 
کردە ســەر کوردســتان. لە مەرحەلەی 
دووهەمــدا، دوای شــەڕی ٨ ســاڵەی 
ئێــران و عێــراق و شکســتی ئێــران لــە 
عێراقــدا،  حکوومەتــی   بەرانبــەر 
جارێکــی دیکــە ئــەوان داوایــان کــرد 
کــە ئێمــه لەگەڵیــان واردی دانوســتان 
بیــن و هەیئەتــی حیزبی دێموکرات بە 
سەرۆکایەتی شەهید دوکتور قاسملوو 
لــەو دانیشــتنەدا بەشــداریی کــرد، بــە 
ئومیدی ئەوەیکە کۆماری ئیســالمی 
دوای ئــەو شکســته گەیشــتووەتە ئەو 
قەناعەتــەی کــە ئەگــەر لــە بەرانبــەر 
ڕێژیمی بەعس کە به میلیۆن ئینسان 
لە شــەڕی نێوانیاندا کوژران و بریندار 
بــوون و ئــەو هەمــووە خەســارەتە ماڵیە 
هاتەئــارا ملکــەچ دەبــێ و لەگەڵــی 

ڕادەگەێنــێ،  ئاگربــەس  قــەراردی 
ڕەنگە هاتێبێتە ســەر ئــەو قەناعەتەی 
لەگەڵ خەڵکی خۆیشی لە نێوخۆدا بە 
ئەنجامێک بگات کە شــەڕ و کێشــە 
لەوێشــدا تــەواو بێــت. بــەاڵم بەداخــەوە 
مەبەســتی  کــە  دیتمــان  لەوێشــدا 
کۆماری ئیســالمیی ئێران پیالن بوو. 
ئێســتاش هاوڕێیانــی بەڕێز؛ کۆماری 
نــاکات،  وتووێــژ  ئێــران  ئیســالمیی 
یەکــەم؛ لــە بــەر ئەوەیکە بــاوەڕی بەو 
مافانــه نیــه، دووهــەم؛ ئێمــە وەکــوو 
فاکتەرێکــی  ڕۆژهــەاڵت  کــوردی 
ئەوەندە بەهێز نین کۆماری ئیســالمی 

مەجبوور بە وتووێژ بکەین. 
بۆیــە دوو ســاڵ لــەوە پێــش ڕێبەراتــی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێــران دوای لێکدانــەوەی زۆر و دوای 
گەڕانــەوە بــۆ ڕابــردوو، بــەو ئاکامــە 
گەیشــت کــە؛ کەوابــوو دەبــێ حــەول 
بدەین ببینە هێزێکی شوێندانەر. نەک 
وەک حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێــران، بەڵکوو وەکــوو گەلی کورد لە 
کوردســتانی ئێــران و تەنانــەت لەگەڵ 
ئازایخوازانــی ئێران. بۆ ئەو مەبەســته 
یەکەم هەنگاو کە دەبێ هەڵی بێنینەوە 
حــزووری پێشــمەرگەیە بــۆ جارێکــی 
دیکــە لــە لــە نێوخــۆی کوردســتاندا. 
لەبــەر  نــەک  پێشــمەرگە  حــزووری 
ئەوەیکــە بــە گــژ هێزەکانــی ڕێژیمی 
کۆمــاری ئیســالمیدا بچێتــەوە، ئــەوە 
هەدەفــی یەکــەم نیــه، بەڵکــوو لە بەر 
ئەوەیه کە ورەی خەڵک بەرز کاتەوە، 
خەڵک هیوادار بکات بە داهاتوو. کە 
پێشمەرگە لە نێوخۆدایه پڕوپاگەندای 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی کە لە 
ماوەی ٢٠ ساڵی ڕابردوودا بە خەڵکی 
گوتــووە حیزبــەکان نەماون و ئێوە  دوو 
ڕێگاتان لە بەرە، یا دەبێ مل ڕابکێشن 
بــۆ فەرمانە دواکەوتووەکانی ڕێژیمی 
ئێران و تەسلیم بن، یان دەبێ بکوژرێن 

پووچەڵ دەبێتەوە. 
حــزووری پێشــمەرگە لــە نێــو خەڵکدا 

ئــەو پەیامــەی بــه خەڵــک دا کــە؛ 
مــاوە  کــورد  ئۆپۆزیســیۆنی  هێــزی 
و خەڵــک هــەروا پشــتیوانیەتی. بــۆ 
ئەوەیکە ئێمە بتوانین خەباتی مەدەنی 
بەگشــتی  خەڵــک  بەربەرەکانێــی  و 
ئیســالمیدا  کۆمــاری  بەرانبــەر  لــە 
بەهێــز بکەیــن، بــۆ ئەوەیکــە خەڵــک 
پشــتیوانێک شک بەرێت بۆ ئەوەیکە 
کایــەی  بێتــه  جیــددی  شــێوەی  بــە 
دژی کۆمــاری  دووبــارە  خەباتێکــی 
 ٢٠ مــاوەی  لــە  ئەگــەر  ئیســالمی. 
ســاڵی ڕابــردوودا چ لــه کوردســتان و 
چ لە بەشــەکانی دیکەی ئێران، کەم 
و زۆر هەندێــک جووڵــە و خەباتێکــی 
مەدەنی هەبووە، ئێستا دوای ٢٠ ساڵ 
بۆمــان دەرکەوتــووە کــە ئــەوە هیــچ 
سیاســەت  ســەر  لــە  کاریگەرییــەک 
کومــاری  ڕێژیمــی  کردەوەکانــی  و 
ئیســالمی دانانێــت، کــە وابــوو دەبــێ 
بەهێزتــر بیــن، بــۆ ئەوەیکــه بەهێز بین 
دەبــێ خەڵــک ئــەو شۆڕشــە بــە هــی 
خــۆی بزانێــت، تەنهــا چاوەڕوانی ئەوە 
نەبێت کە هێزی پێشمەرگە بە لوولەی 
تفەنــگ ڕزگاری بکات. بەاڵم هێزی 
پێشــمەرگە دەتوانــێ یارمەتیــدەر بێت. 
ئەوەیکە باســمان کرد خەباتی شــاخ و 
شار لێک گرێ بدەین، ئەو دووانە هەر 
دووکیــان پێکــەوه دەبــن بــە ئەهرۆمی 
فشــار بــۆ ســەر ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیســالمی لــە الیــەک، لــە الیەکــی 
دیکــەوه هانــدەرن بــۆ ئەوەیکە خەڵکی 
کــورد بــە هیــواوه بێتە ڕیــزی خەبات. 
پێشــوازیی  لەگــەڵ  سیاســەتە  ئــەو 
کوردســتانی  لــە  خەڵــک  گەرمــی 

ڕۆژهەاڵت بەرەوڕوو بووه. 
ئێســتا گرووپ، گــرووپ الوەکان لەو 
بەشەی کوردستان ڕوو دەکەنە حیزبی 
دێموکــرات و چەکی پێشــمەرگایەتی 
هەڵدەگرن، خەڵک لە نێوخۆی واڵتدا، 
نەک هەر ئەندامانی  نهێنیی حیزبی 
دێموکــرات، بەڵکــوو زۆربەی خەڵکی 
کورد و بە تایبەت گەنجەکان ئامادەن 
یارمەتیــدەری  شــەڕدا  مەیدانــی  لــە 
پێشمەرگە بن، و لەو تێکهەڵچوونانەی 
کــە لە بەینی پێشــمەرگه و هێزەکانی 
پێشــمەرگەدا هاتووەتــە ئــاراوە؛ دەوری 
خەڵــک لە پێشــمەرگه کەمتر نەبووە، 
و هەر بە پشتیوانیی ئەو خەڵکەیە کە 
تاکوو ئێســتاش پێشــمەرگەکانی ئێمە 
لە زۆربەی شــوێنەکانی کوردســتاندا 
ئەوەیکــە  لەگــەڵ  هەیــە،  حزووریــان 
بــەاڵم  داوە،  شــەهیدمان  بەداخــەوە 
کارێکی ئاوا گەوره بە بێ شەهیددان 
نابێــت. بۆیــه مەســەلەکە لەوه دایە که 
بەڵــێ دەمانهەوێ ببینــە فاکتۆرێکی 
گرینــگ، فاکتۆرێکــی بەهێز، بەاڵم 
چــۆن دەمانهــەوی ببین بــە فاکتۆری 
بەهێــز!، ئێمــە لەپێوەنــدی لەگــەڵ ئەو 
مەســەلەیەدا و لــە سیاســەتی خۆمــان 
لەو بەشــەدا، لەگــەڵ هێزەکانی کورد 
بەشــەکانی کوردســتاندا  لــە هەمــوو 
قســەمان  کــردووە،  چاوپێکەوتنمــان 
لەگەڵ کردوون، سیاســەتی خۆمان بۆ 
شی کردوونەتەوە، پرسیارەکانمان وەاڵم 
داونەتــەوە. لە پێــش هەموواندا لەگەڵ 
کــوردی  ئۆپۆزیســیۆنی  هێزەکانــی 
مەشــوەرتمان  دانیشــتووین،  ئێرانــی 
کــردووە کــە چ بکەین! چۆن دەتوانین 
هاوکاریــی یەکتــری بکەیــن! لەگەڵ 
و  دنیــا  بەدەســتی  بڕیــار  واڵتانــی 
بۆمــان  هەبــووه،  دانیشــتمان  ناوچــە 
شــی کردوونەتەوە کە سیاســەتی ئێمە 
ئەوەیــە و دەمانهەوێ سیاســەتەکەمان 
ئــاوا بەرینــە پێشــێ. تەنانــەت لەگەڵ 
گرووپەکانــی غەیــری کوردی ئێرانی 
شــی  بۆمــان  و  هەبــووە  دانیشــتمان 

کردوونەتەوە.
 ئێمــە ناڵێین کە هەموو خەڵکی ئێران 

تەئیدی سیاســەتەکانی ئێمــە دەکەن، 
یا هەموو واڵتانی ڕۆژئاوایی تەئیدی 
سیاسەتەکانی ئێمە دەکەن، بەاڵم زۆرن 
ئەو کەســانەی کە لە دانیشــتنەکاندا 
کاتێــک کــە بۆمــان بــاس کــردوون، 
پشــتیوانیمان دەکــەن. هــەر کــەس بــە 
گوێــرەی خۆی. ئێمە پێمان وایه تەنها 
ڕێگا ئەوەیه. ئێمە ٢٠ ساڵ دانیشتووین 
و دروشمان داوە، فەقەت دەردی دڵمان 
ئــاوا  ئیســالمی  کۆمــاری  کــردووە، 
دەمانکوژێ، ئاوا دەمانچەوســێنێتەوە، 
مافی مرۆڤ پێشــێل دەکات، ئەوەش 
کۆتایی نایەت و کۆماری ئیســالمی 
بــەو گلەیــی و بۆڵەبۆاڵنــەی ئێمــە نە 
سیاســەتەکانی نێوخــۆی گۆڕیــوه، نە 
سیاسەتی دەرکیی گۆڕیوە. کە وابوو 
ئێمــە وەکــوو حیزبێکی سیاســی، هەم 
بەدەنــەی حیزبەکەمــان و ئەندامــان و 
الیەنگرانی خۆمان، هەم خەڵکی کورد 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان چاوەڕوانیی 
لــه ئێمــە هەیــە. بــۆ ئــەو خەڵکە جێی 
قبــووڵ نیه دانیشــین لە گۆشــەیەکی 
ڕووداوەکان  چاوەڕوانــی  کوردســتاندا 
بیــن، یــا ئەوەنــدە دانیشــین و پێکــەوە 
قســە بکەین کە بە هیچ ئاکامێکیش 
ناگەیــن. بۆیــه ڕێبەرایەتیــی حیزبــی 
دەبــێ  کــە  دا  بڕیــاری  دێموکــرات 
هەنــگاوی عەمەلــی هەڵگرێــت، دوور 
لــە دروشــم و دوور لــە قســە، خەڵــک 
ئێمــە  قســەکردنی  و  دروشــمدان  لــە 
مانــدووە بووە، بۆیە ئێمــە دەمامهەوێ 
ئــەو  خەڵــک،  ماندووبوونــەی  ئــەو 
چاوەڕوانییــەی خەڵــک، بــە کــردەوە 
ئەرێنــی،  جوابــی  بدەینــەوە،  جــواب 
قەتیــش نابــێ چــاوەڕوان بیــن هەمــوو 
خەڵکی کورد یا هەموو خەڵکی ئێران 

بێن لەگەڵ ئێمە هاوکاری بکەن. 
بەاڵم ئەو حەرەکەتەی ئێمە لە  ماوەی 
٢ ســاڵی ڕابردوودا نیشانی دا، ئەگەر 
ئێمــە کاری بــە کــردەوە بکەیــن لــە 
دژی کۆمــاری ئیســالمی، خەڵــک 
پشــتیوانیمان دەکات. دیــارە تەبیعەتەن 
ئــەو کارە پرۆســەیەکی دوور و درێــژه 
بــە مانــگ و دوو مانــگ و ســاڵ و 
بــەاڵم  نابێــت،  جێبەجــێ  ســاڵ  دوو 
گرینگــه خەڵک باوەڕ و متمانەکەی 
بگەڕێتــەوە جێی خۆی، بۆ پشــتیوانی 

کردنی ڕاستەوخۆ.
بــاس  دیکــەش  خاڵــی  هەندێــک   
دەکرێــت کــە لــە ڕاســتیدا هەمــووی 
دروســته، کۆماری ئیســالمی بە هێزه 
و کۆماری ئیســالمی لە ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســتدا نفــوزی هەیــە و ڕۆژ بــە 
ڕۆژیــش نفــوزی خۆی زیاتــر دەکات، 
دەکات،  زیاتــر  خــۆی  دەســەاڵتی 
دەمانهــەوێ  ئێمــە  چــۆن  وابــوو  کــە 
خەبــات بکەیــن دژی ئــەو ڕێژیمــە؟ 
شــتێکی زۆر تەبیعییــە کــە کۆماری 
ئیسالمیی ئێران بە هێزە، بەاڵم ئێمەش 
دەتوانیــن بەهێز بیــن ئەگەر کردەوەمان 
هەبێــت، ئەگەر بتوانیــن لە هەڵەکانی 
ڕابردوومــان دەرس وەربگریــن، و ئێمــە 
ئێســتا لــەو بــوارەدا هەنــگاو دەنێیــن. 
بۆخۆمان پێمان وا نیه بەتەنێ دەتوانین 
بڕووخێنیــن،  ئیســالمی  کۆمــاری 
قەتیــش ئــەو ئیدعایەمــان نەکــردووە، 
بــەاڵم خەڵکــی کــورد بــە هاوکاریــی 
دەتوانــێ  ئێــران  ئازادیخوازەکانــی 
کۆمــاری ئیســالمی بڕووخێنی، ئێمە 

دەستمان کردووە بەو پڕۆسەیە. 
کــە کۆمــاری  دەکرێــت  لــەوە  بــاس 
ئیســالمی واقعیەتێکــە دەبێ قەبووڵی 
بکەیــن، بەڵــێ ئەم واقعیەتە دروســته، 
هیزێکــی  وەکــوو  ئێمــەش  بــەاڵم 
شۆڕشــگێڕ کــە ئامانجمــان ڕزگاریی 
نەتەوەییــە و لەو ڕێگایەدا دەیان هەزار 
شــەهید و ئــاوارە و دەربەدەرمــان داوە، 
چۆن دەتوانیــن ئەو واقعیەتە بگۆڕێن، 

خــۆ هەمــوو ڕێژیمــە داگیرکــەرەکان 
واقعیەت بوون، سەدام حوسێن واقعیەت 
بــوو  واقعیــەت  ئەســەد  بەشــار  بــوو، 
کــە  حکوومەتانــەی  ئــەو  هەمــوو  و 
ڕووخاشن واقعیەت بوون، بەاڵم ئێمەی 
واقعیەتیــن،  ڕۆژهەاڵتیــش  کــوردی 
بــەاڵم دەبــێ ئــەو واقعیەتــەی خۆمان 

شێوەیەکی عەمەلی پێ بدەین.ل
ە شەڕه دندووکە و دانوستانی بێ ئاکام 
دەرێ،  بێینــە  کــردن  تاریــف  خــۆ  و 
فەزایەکــی نوێ بخولقێنین و پێشــمان 
وابێــت کــه هیچکاممــان ناتوانیــن بــە 
تەنیا هەنگاوی بەهێز هەڵگرین و ببینه 
ئەو هێــزە شــوێندانەرەی کە کۆماری 
ئیســالمیی ئێران مەجبوور بکات، یان 
تەنانــەت دوای کۆمــاری ئیســالمیی 
ئێران، پێویســتە بڵێم کە کێشــەی ئێمە 
تەنیا خودی کۆماری ئیســالمی نیه، 
چوونکە حیزبی دێموکرات لە زەمانی 
شاشــدا خەباتــی کــرد بــو ڕزگاری، 
بەاڵم کاتێک شا ڕووخا، دیکتاتۆری 
بــە شــکڵێکی دیکــە هاتــەوە و کــورد 

دیسان مافی پێشێل کرا. 
هیــچ مەعلووم نیه کە دوای ڕێژیمی 
کۆمــاری ئیســالمیش ئەو ســێناریۆیە 
لــە ئێرانــدا دووپات نەبێتــەوە. چوونکە 
شــۆوێنیزمی ئێرانی ئەو تەجروبەیەمان 

دەداتێ بەداخەوە. 
کــە وابــێ ئێمــە دەبــێ خەڵکەکەمــان 
ئامــادەی خەبات بکەین، ئومیدی پێ 
بدەیــن، بــە کــردەوە هێــزی پێشــمەرگه 
لــە نێــو خەڵکدا بێت. بــۆ ئەوەیکە ئەو 
ئامادەییــە هەبــێ کە خەبــات بکات و 
درێــژه بــە خەبــات بــدات بــۆ ئازادیــی 
خــۆی، بۆ ئەو مەبەســته و لە پێناوی 
ئەو خەباته دا، ئێمه دەستی دۆستایەتی 
هێزەکانــی  هەمــوو  بــۆ  پێشــدا  لــە 
کــوردی ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی، بــۆ 
و  ڕووناکبیــران  بــۆ  کــورد،  گەلــی 
بــۆ ئازادیخــوازان درێــژ دەکەیــن و بۆ 

کوردی هەموو بەشێک. 
مەســعوود بارزانی سەرۆکی هەرێمی 
لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە  کوردســتان 
شــەڕی داعشــدا لــە چاوپێکەوتنێکدا 
لەگــەڵ ڕۆژئاواییەکان باســی ئەوەی 
کــرد کــە؛ "کورد لە باشــوور شــەڕی 
ئێمــەی  دەکات"،  دونیــا  هەمــوو 
بــۆ  شــەڕە  خەباتەکەمــان،  کوردیــش 
هەمــوو دنیــا، بــە تایبەتی بــۆ کورد؛ 
چوونکــه هیــچ دوژمنێــک فێڵبازتر، 
لــە  ســەرکوتکەرتر  و  ســتەمگەرتر 
کۆماری ئیســالمیی ئێــران بۆ مافی 
کــورد نیــه، ئێمــە کــە خەبــات دژی 
کۆمــاری ئیســالمی دەکەیــن، یانــی 
خەبــات دەکەین بۆ ئەوەیکە کۆماری 
ئیســالمی الواز بێــت، کــە الواز بێــت 
دەســتدرێژییەکانی کورتتــر دەبێتــەوە. 
بۆیــە چاوەڕوانیمــان ئەوەیــە کە کورد 
لــە هەمــوو بەشــەکانی دا، چۆنــی بۆ 
دەکرێــت بــە هەمــوو شــێوەیەک کــە 
بۆیــان دەلوێــت یارمەتیدەرمــان بن. لە 
ڕاستیدا ئێمە پێشتر پێشبێنیمان کردووە 
ســێناریۆکەمان بــاش بچێتــە پێشــێ و 
بتوانیــن بە گوێــرەی ئیمکانی خۆمان 
بچینــە پێشــێ و ئــەو چەتــره بەهێزتــر 
بکەینــەوە. ئەوەش ڕووخانی کۆماری 
کــە  بەدواوەیــە  ئێرانــی  ئیســالمیی 
ڕووخانــی کۆمــاری ئیســالمی یانی 
و  ئاشــتی  ســەقامگیری،  ئیمکانــی 
بەرەوپێش بردنی دێموکراســی لەو بەشە 
لــە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا. هیوادارم 
لــە پێوەنــدی لەگەڵ ئەو مەســەلەیەدا 
بــە دوور لــە بەرزەفــڕی بتوانیــن ئــەو 
ئەرکانــەی کــە لــە ســەر شــانمانە و 
هەســتی پێ دەکەین بەڕینە پێشــێ و 
لەو پێوەندییەدا ڕۆژ بە ڕۆژ دۆستان و 

الیەنگرانی خۆمان زیاتر بکەین.
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سەعید تووسی، میراتگری ڕاستەقینەی مێژوویەكی پڕشوورەیی
سەالم ئیسماعیلپوور 

ڕابــردوودا  حەوتــووی  چەنــد  لــە 
باڵوبوونەوەی هەواڵی دەستدرێژیی 
سێكســیی حاج ســەعید تووســی، 
مامۆســتای قورئانخوێنی بەیتی 
خامنەیــی بــۆ ســەر النیكــەم 19 
منــداڵ و مێرمنداڵ كــە قوتابیی 
ناوبــراو بوونە، مشــتومڕی زۆری 
تــۆڕە  و  ڕاگەیاندنــەكان  لــە 

كۆمەاڵیەتییەكاندا نایەوە.
پێوەندییــەدا  لــەم  كــە  ئــەوەی 
بــۆ هێندێــك كەســی بێئــاگا لــە 
جەوهەر و سروشــتی ئیدئۆلۆژیی 
كۆمــاری ئیســالمی و مێــژووی 
ئایینــی  ـ  سیاســی  دەســەاڵتی 
فەرهەنگــی  هەروەهــا  و 
ئێــران  سیاســی و كۆمەاڵیەتیــی 
سەرســووڕهێنەر بــوو، ئەوە بوو كە 
پــاش ئاشــكرابوونی ئەو ڕاســتییە 
پڕشــوورەییە، حاجی ســەعید نەك 
هــەر بــە ســزای یاســایی خــۆی 
هــۆی  بــە  بەڵكــوو  نەگەیشــت، 
پاڵپشــتیی بەیتی ڕێبەری و بگرە 
خــودی خامنەیــی لــەو تاوانبــارە، 
دۆســیەی  ڕاگرتنــی  بڕیــاری 
دەوترێــت  ئێســتا  و  درا  ناوبــراو 
تەنانەت ســكااڵكەرانی دۆســیەكە 
كەوتوونەتــە ژێر گوشــاری دەزگا 
ئەمنییەكانــی ڕێژیــم. بــۆ نموونە 
وتەبێــژی  ئێژەیــی،  موحســینیی 
ڕێژیــم  قەزایــی  بەنــاو  دەزگای 
تۆمەتبــار  بــەوە  ســكااڵكەران 

دەكات كــە دەیانهەوێ پیالنەكانی 
دژبەرانــی ڕێژیــم جێبەجێ بكەن. 
تەنانــەت  كــە  ڕاســتییەك  بــەاڵم 
بــاش  قوربانیانیــش  بنەماڵــەی 
دەیزانــن، ئەوەیــە كــە ئــەو جــۆرە 
بەدڕەوشتییانە نەك هەر حاڵەتێكی 
نائاســایی و دەگمــەن و نەخوازراو 
نیــن كــە ڕێژیم بیهــەوێ بكەرانی 
ســزا بــدات، بەڵكــوو دیاردەیەكــی 
لــە كــردەوە و تیۆریدا پشتبەســتوو 
بە پاشــخانی مێژوویی، سیاســی، 
كۆمەاڵیەتــی و ئیدئۆلۆژیكــە كە 
كۆمــاری ئیســالمی و كولتووری 
سیاســیی ئەمڕۆی ئێــران ناتوانێ 
و  بــكات  بێبــەری  لــێ  خــۆی 
بــكات  ڕاســتییە  لــەو  نكۆڵــی 
كۆڵەكەیەكــی  وەك  ئــەوەی  كــە 
ئیدئۆلۆژیــی حكوومەتیــی ئێــران 
لە ســەدەكانی ڕابردوودا بە میرات 
بــۆ ماوەتەوە و لە مێژووی ئێراندا 
و هەتــا ئێســتاش وەكوو چەكێكی 
سیاســیی گرینــگ كەڵكیــان لــە 
وەكــوو  سێكســی  دەســتدرێژیی 
جۆرێــك لە ئەشــكەنجە وەرگرتووە 
و بــە پیچەوانــەی بانگەشــەكانی 
ڕێژیــم  پێشــووی  ســەركۆماری 
كۆلۆمبیــای  زانكــۆی  لــە 
ئەمریــكا كــە دەیگــوت لــە ئێراندا 
هاوڕەگەزبازیمــان نیــە، دەكرێ بە 
دڵنیاییــەوە بڵێیــن كــە گەندەڵیــی 
و  بەدڕەوشــتی  و  ئەخالقــی 
نێربــازی )كە لە ئەدەبیاتی ئێراندا 
شــاهدبازی  و  ئەمرەدبــازی  بــە 

وەكــوو  دەركــردووە(  ناوبانگــی 
نەریتێكــی ئاســایی و خوویەكــی 
گشتگیر لە مێژووی دەسەاڵت لە  

ئێراندا جێگیر كراوە.
هــەر بۆیــە كاتێــك كــە لــە ســەر 
چاڵــی مزگەوتــی جەمكــەران و 
لە تەنیشت سەركۆماری پێشووی 
باوەڕمەنــد  خەڵكــی  ڕێژیمــدا 
لــە ئایەتوڵــاڵ میســباح یــەزدی، 
پرســیار دەكەن كــە گەلۆ لە كاتی 
زیندانییەكانــدا  لــە  لێپرســینەوە 
بكەیتــە  دەســتدرێژییان  دەكــرێ 
سەر؟ لە وەاڵمدا دەڵێ دەبێ پێش 
دەســتپێكردنی ئەو كارە دەســتنوێژ 
بگــرن و بــە هــەر شــێوەیەك كــە 
دەتانهــەوێ، ئەو كارە ئەنجام بدەن 
و باشــتر وایــە كەســی دیكــە لــە 
ژووری لێپرسینەوەدا نەبێت، بەاڵم 
ئەگــەر زیندانییەكــە پیــاو بێــت، 
باشــتر وایە بە بەرچاوی كەسانی 
دیكەوە دەستدرێژیی بكرێتە سەر.

لــە وەاڵمــی ئــەو پرسیارەشــدا كە 
گەلــۆ دەســتدرێژیی سێكســی بۆ 
ســەر پیــاوان و كوڕان لــە زینداندا 
بە نێربازی حســاب ناكرێت؟ دەڵێ 
لــە بــەر ئــەوەی كــە زیندانــی ئەو 
كارەی بــە زۆرەملــی پــێ كــراوە، 
بــە نێربــازی نایەتە ئەژمــار )واتە 
حەاڵڵــە(، بــەاڵم ئەگەر بــەو كارە 
ئیتــر  وایــە  باشــتر  بێــت،  ڕازی 
دووپــات نەكرێتــەوە. واتە لێرەشــدا 
كــە كارەكــە بــە نێربازی حیســاب 
حەرامــی  تەواوەتــی  بــە  دەكات، 
نــاكات و بە گوتنی "باشــتر وایە" 
بــە جۆرێــك ئــەو تاوانــە مۆڵەتدار 
دەكات و مۆركی ڕەوایی ئایینیی 

لێ دەدات.
لــە وەاڵمــی ئــەو پرسیارەشــدا كە 
ســەر  بــۆ  دەســتدرێژی  حوكمــی 
كچــان لــە زیندانــدا چیــە؟ دەڵــێ 
ئەگــەر بڕیــارە ئــەو ژنــە ئێعــدام 
دەســتدرێژیكەر  كەســی  بكرێــت، 
تەمەتوعــی  حەجێكــی  هێنــدەی 
بــەاڵم  دەگات،  خێــری  واجــب، 
ئەگــەر زیندانی بڕیــار نیە ئێعدام 
دەســتدرێژیكەر  كەســی  بكرێــت، 
كەربــەال  زیارەتێكــی  هێنــدەی 
خێری دەگات.ئەوە جیا لە فتوای 
بەناوبانگــی خومەینــی لە كتێبی 
"تحریــر الوســیلە"دایە كــە ڕێــگا 
بــە پیــاو دەدات تەنانــەت ئەو كارە 
لەگــەڵ كچی شــیرخۆریش بكات 

و هاوسەرگیریی لەگەڵ بكات.
مێژووی ئیدئۆلۆژیی حكوومەتیی 

هیــچ ســەیر نیە كــە لە ئەمڕۆی دەســەاڵتی 
ئایینیــی ئێرانــدا بەیتــی ڕیبــەری ببێتــە 
تووســی،  ســەعید  وەك  دێوەزمەكانــی  النكــەی 
بەڵكوو سەیر ئەوەیە كە پاش زانینی ئەو مێژووە 
پڕشوورەییەش، هێشتا كەسانێك بیانهەوێ سكااڵی 
ســەعید تووســییەكان ببەنــە الی لۆعابچییــەكان 
و مەال باقرەكان و شــا ئیســماعیلەكانی ســەردەم

پــاش  بەتایبەتــی  ئێــران 
ســەفەوییەكان  هاتنەســەركاری 
لــە ئێرانــدا مێژوویەكــی تەژی لە 
دەســتدرێژی و نێربازیــی فەرمــی 
و ڕێگەپێــدراوە كــە تەنانەت پیاوە 
ئایینییەكانیــش تێیــدا تاوانبــار و 

بەشدارن.
ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ دەســتپێكی 
بــە  ئێــران  واڵتــی  پێكهاتنــی 
و  كۆلۆنیالیــزم  پیالنــی  زەبــری 
شمشــێری خوێنڕێژی قزلباشــانی 
ئیســماعیلی  شــا  ســەفەوی، 
كــە  كەســێك  وەكــوو  ســەفەوی 
تەنانــەت لــە پارلەمانــی ڕێژیمی 
پەهلەویدا وەكوو "شــا ئیسماعیلی 
مــەزن" پێناســە كــرا و كۆمــاری 
ئیســالمیش خــۆی بــە میراتگر و 

درێــژەدری ڕاســتەقینەی ڕێباز و 
ئامانجەكانــی دەزانێت، كەســێكی 
تــا بینەقاقــا چەقیــو لــە نــاو ئەو 
بەدڕەوشــتییانەدایە و درێژەدەرانی 
ڕێبازەكەشــی لە مــاوەی زیاتر لە 
دوو ســەدەدا پابەنــدی نەریتەكەی 

بوون. 
دەڵێــن  ســەفەوی  مێژوونووســانی 
یــەك  لــە  تەنیــا  ئیســماعیل  شــا 
ڕۆژدا دەســتدرێژیی كردۆتە ســەر 
دوازدە مێرمنداڵ كە لە سەركوتی 
بــە  تەورێــزدا  شــاری  دڕندانــەی 
دیل گیرابوون.ســەربازانی قزلباش 
تاوانبــارە  ئــەو  ســۆفییەكانی  و 
و بگــرە پیــاوە ئایینیەكانــی نێــو 
دەسەاڵتەكەشــی پێیــان وابــوو شــا 
بــۆی هەیــە هەمــوو جــۆرە كارێك 
بــكات و ئەو كارانەشــی نەك هەر 
بــە گونــاح ناژمێردرێــن، بەڵكــوو 
هەر كارێكی ناڕەوا بۆ ئەو ڕەوایە 
و خێــر و حیكمەتــی تێدایــە )لــە 
بیرۆكــەی ویالیەتــی موتڵەقــەی 

فەقیهیشــدا باس لە دەســەاڵتێكی 
هاوشــێوە و لــە ســەرەوەی یاســا و 
بــۆ  ئاییــن،  تەنانــەت  و  ئەخــالق 
وەلــی فەقیه دەكرێت(. ئەوە بەدەر 
لــەو دەســتدرێژییانەیە كە لە شــار 
و ناوچەكانــدا لــە الیەن ســەربازان 
ســەفەوییەوە  ســۆفییەكانی  و 
دەكرایــە ســەر خەڵــك و تەنانــەت 
بــە بەرچاوی خەڵكــەوە بەكۆمەڵ 
دەســتدرێژییان دەكــردە ســەر ژن و 
كــچ و كــوڕ و پیــاو و پیــر و الو 
و منداڵ.لــە مــاوەی زیاتر لە دوو 
ســەدە دەسەاڵتی سیاسی ئایینیی 
لەشفرۆشــی  ســەفەوییەكاندا 
پیــاوان و ژنــان ڕێگەپێــدراو  بــۆ 
لــە  یەكێــك  و  بــوو  یاســایی  و 
سەرچاوەكانی داهاتی حكوومەت، 

لــە شــوێنەكانی  بــاج  وەرگرتنــی 
تایبەت بە مێرمنداڵ و پیاو و ژنە 
لەشفرۆشــەكان بوو. لــەو ماوەیەدا 
كە ئاخوندەكان دەسەاڵتی تەواویان 
لــە كاروبــاری حكوومەتیــدا بــوو، 
نــەك هەر پێشــیان پــێ نەدەگرت، 
بەشــێك  وەرگرتنــی  بــە  بەڵكــوو 
لــەو داهاتــە، ژیانێكــی خۆشــیان 
ڕادەبوارد و بەو پارەیەش دەســتیان 
دەدایە نووســینی كتێبــی حەدیس 
و دۆعــا بــۆ گەوجاندنــی زیاتری 
خەڵــك و دانانــی بــەردی زیاتر لە 
ســەر دیــواری ئیدئۆلۆژییــەك كە 
ئیســتا كۆماریــی ئیســالمیی لــە 
ســەر دامەزراوە.بۆ ڕوونكردنەوەی 
زیاتــری باســەكە دەبــێ ئاماژە بە 
پیشــەیەك بــە نــاوی "لۆعابچــی 
دەســەاڵتی  مــاوەی  لــە  باشــی" 
بــۆ  بكەیــن.  ســەفەوییەكاندا 
پیشــەیە  ئــەو  بزانیــن  ئــەوەی 
چــی بــووە، ســەرنجی خوێنــەران 
مێژوویــی  گێڕانەوەیەكــی  بــۆ 

لــە كتێبــی "رســتم التواریــخ" بــە 
قەڵەمی "موحەممەد هاشم ئاسف" 
مێژوونووســی دەرباری ســەفەوی 
سەبارەت بە شــا تەهماسبی دووەم 
ڕادەكێشــین كە دەڵــێ: "كاتێك كە 
شا لە بادە خومار و سەرخۆش بوو 
و دین و زانســتی لــە بیر چووەوە، 
بــەو مەســتییە لە جێــگای خۆی 
هەڵســا و خــۆی ڕووت كــردەوە و 
فەرمانــی بە غواڵمــە ئەمرەدەكان 
كــە  دا  ڕیشــەكان(  بــێ  )كــوڕە 
ئەوانیــش خۆیــان ڕووت بكەنــەوە 
و دەســتیان نایــە عــەرز و ...یــان 
بەرز كردەوە و كەسێكی لۆعابچی 
هــات كە دەفرێكی زێڕینی پڕ لە 
لۆعابی پێ بوو كە ئەو شــوێنەی 
غواڵمەكانی بۆ پاشا چەور دەكرد 
)تاكــوو بتوانێ كاری سێكســییان 
لەگەڵ بكات( و شــای سەرخۆش 
لــە هەركامەیــان كــە پێــی خــۆش 
بــوو نزیــك دەبــووەوە و..." )رســتم 

التواریخ ـ ل ٢٠٢(
شــا  داهێنانــی  پیشــەیە  ئــەو 
ئیســماعیل بوو و لــە حكوومەتی 
هەموو پاشاكانی سەفەویدا وەكوو 

پۆستێكی حكوومەتی مایەوە. 
ســااڵنەدا  ئــەو  تــەواوی  لــە 
ئاخوندەكانیش وەك لۆعابچییەكان 
بەشــێك لــە سیســتمی حكوومەت 
لۆعابچییەكانیــش  و  بــوون 
مووچــەی مانگانــەی خۆیــان لە 
وەزیرانێك وەردەگرت كە هەموویان 
ئاخونــد بــوون و نموونەشــیان مەال 
باقر مەجلیسی، نووسەری كتێبی 
بەناوبانگی "بحار االنوار"ە كە 11٠ 
بــەرگ لــە خۆ دەگرێــت و یەكێك 
لە گرینگترینی ئەو كتێبانەیە كە 
لە حەوزە عیلمییەكاندا دەخوێنرێت 
و خومەینی و خامنەیی و هەموو 
ئاخوندەكانی دیكەش خوێندوویانە 
ســەرچاوەیەكی  وەكــوو  و 
ئیدئۆلۆژییــە  بــۆ  گرینــگ 
لــێ  كەڵكــی  حكوومەتییەكەیــان 
ســەیر  هیــچ  كەواتــە  وەردەگــرن. 
نیــە كــە لە ئەمــڕۆی دەســەاڵتی 
ئایینیــی ئێرانــدا بەیتــی ڕیبەری 
ببێتــە النكــەی دێوەزمەكانی وەك 
ســەعید تووســی، بەڵكــوو ســەیر 
ئــەو  زانینــی  پــاش  كــە  ئەوەیــە 
هێشــتا  پڕشــوورەییەش،  مێــژووە 
ســكااڵی  بیانهــەوێ  كەســانێك 
ســەعید تووســییەكان ببەنــە الی 
لۆعابچییــەكان و مەال باقرەكان و 

شا ئیسماعیلەكانی سەردەم.

كۆبوونــەوەی ڕەگەزپەرســتانەی "ڕۆژی كــوورش" لــە شــوێنی ئاســەواری 
مێژوویــی پاســارگاد، بــۆ جارێكــی دیكە بــە گوتنەوەی كۆمەڵێــك لێدوان و 
دروشــمی ڕەگەزپەرەســتانە بە تایبەتی دژ بە عەرەبەكان و پێداگرییان لەسەر 
پێویســتیی ملكەچبوونی نەتەوە بندەســتەكانی ئێران بەرانبەر بە داگیركاریی 

سیستمی سەركوتكەری ناوەندگرای ئێران بەڕێوە چوو.
ڕۆژی هەینــی ٧ی خەزەڵــوەری 1395ی هەتــاوی لــە شــوێنی ئاســەواری 
مێژوویی پاسارگاد، كۆمەڵێك لە خەڵكی شوڤینیست بە بیانووی "ڕێزلێنان" 
لە كوورشی هەخامەنشی، دەستیان دایە گوتنەوەی دروشمی ڕەگەزپەرستانە 
و پێداگــری لەســەر بەردەوامبوونــی سیســتمی داگیــركاری دژ بــە نەتــەوە 
ســتەملێكراوەكانی ئێران.بــە گوێــرەی هەواڵی ئەلعەرەبیە، لــەو كۆبوونەوەیەدا 
كۆمەڵێــك لــە بەشــداربوان ئــەم دروشــمانە و دروشــمی هاوشــێوەیان دووپــات 

دەكردەوە:
"ئێمە ئاریایین، عەرەب ناپەرەســتین"، "ئەگەرچی دەڵێن بە دەســت خودایە، بە 

دەست عەرەبە هەرچی بەاڵیە".
لە بەشــێك لەو ڕێوڕەســمەدا چەند كەسێك بە لەبەركردنی جلوبەرگی تایبەت 
بە نەتەوە ســتەملێكراوەكانی ئێران وایان نیشــان دەدا كە گوایە ئەو گەالنەش 
لــە وەهمــی شۆڤینیســتی و مەزنیخوازانــەی بەشــداربوان و بەڕێوەبەرانی ئەو 

ڕێوڕەسمەدا بەشدارن.
زۆربەی ڕاگەیەنە فارســییەكانی واڵتانی ئورووپایی و ئەمریكا كە هەواڵی 
ئەو ڕووداوەیان ڕووماڵ كردووە، لە ڕاپۆرتەكانی خۆیاندا هیچ ئاماژەیەكیان 
بــە كەشــوهەوای ڕەگەزپەرســتانەی زاڵ بە ســەر كۆبوونەوەكــەدا نەكردووە و 
هەوڵیــان داوە تەنیــا وەك كۆبوونەوەیەكی جەماوەریی خۆڕســك و تەنانەت دژ 

بە ڕێژیم پێناسەی بكەن.
ئــەوە لــە كاتێكدایــە كە نیشــانەكان دەری دەخەن ڕێژیمی ئێــران هەوڵ دەدات 
لــەو كۆبوونەوەیــە و ئاراســتە شۆڤینیســتی و دژەعەرەبییەكــەی، بە قازانجی 
دەســتێوەردانەكانی خــۆی لــە واڵتانــی عەرەبیــدا و هەروەهــا هەوڵەكانــی بۆ 

تواندنەوەی نەتەوە بندەستەكانی ئێران كەڵك وەربگرێت.
تــا ئێســتا نــەك هەر هیــچ ئۆرگانێكــی حكوومەتیــی ئێران یــان الیەنەكانی 
ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانی دژ بە دروشــمە ڕەگەزپەرســتانەكانی ئەو كۆبوونەوەیە 
هەڵوێســتیان نەگرتووە، بەڵكوو بە شــێوەیەكی بەرباڵو هەوڵێان داوە ڕووماڵی 

وێنە و هەواڵەكانی كۆبوونەوەكە بكەن.
دەبــێ بوترێــت، ئــەو بۆنەیــە كــە بەڕێوەبــەران و بەشــداربووانی ڕێوڕەســمی 
پاســارگاد وەكــوو "ڕۆژی جیهانیــی كــوورش" نــاوی لــێ دەبــەن، لــە الیــەن 
هیــچ دامەزراوەیەكــی نێونەتەوەیــی وەك نەتــەوە یەكگرتووەكان یــان ئۆرگانە 
پێوەندیدارەكانی وەك "یۆنســكۆ"وە بە فەرمی نەناسراوە.شــایانی باسە كە باس 
لەســەر شوێنی ناشــتن و هۆكاری مردنی كوورش، دامەزرێنەری پاشایەتیی 
بەجێماوەكانــی  ئاســەوارە  و  بەرهــەم  و  مــاد  داگیركــەری  و  هەخامەنشــی 
ناوبــراو، هەمیشــە جێگــەی مشــتومڕێكی زۆر بووە.گوتنــەوەی دروشــمی 
ڕەگەزپەرســتانە و فاشیســتی بــە بۆنــەی ڕۆژی كوورش، لــە كاتێكدایە كە 
بەشێك لە ئێرانییەكان بە دروست یان هەڵە، خودی كوورش بە "باوكی مافی 
مرۆڤ" لە قەڵەم دەدەن و باس لە لەوحەیەكی دەســتكردی ناوبراو دەكەن كە 

گوایە تێیدا باسی لە كۆمەڵێك لە بنەماكانی مافی مرۆڤ كردووە.

كۆبوونەوەی "ڕۆژی كوورش"، بوو بە 
ڕێوڕەسمی حەجی فاشیستەكان
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شەماڵ تەرغیبی

گەندەڵییەکی ماڵیی دیکە لە
 ئێراندا ئاشکرا بوو

بەرپرســانی بانکیــی ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێران دەســتیان داوەتە 
گەندەڵی لە سیستمی ماڵیی واڵتدا.

بەپێــی ڕاپۆرتــی ڕاگەیەنــە حکوومەتییــەکان، لــە دوو بانکــی 
"ملــی" و "ملــت"دا، گەندەڵــی ماڵیی نزیک بــە 1٢٠٠ میلیارد 

تمەنی ئەنجام دراوە.
لــەم گەندەڵییــە گەورەیەدا، پشــکی بانکی "ملی" ٨٠٠ میلیارد 

تمەن و بانکی "ملت" 3٠٠ میلیارد تمەن خەمڵێندراوە.
داواکاری گشتیی ئێران وێڕای ڕاگەیاندنی بزر کرانی ئەو بڕە 
پارەیە، وتویەتی؛ تاوانباری سەرەکی ڕایکردووە و پێنج کەس لە 

دەستوپێوەندییەکانی دەستبەسەر کراون.
مۆنتەزێری لە وتووێژی کاناڵی ٢ی سیمادا، تەنیا بە ڕەستەگەلی 
"بۆ واڵت باش نیە و بۆ نیزامیش قورسە" پەرچەکرداری هەبووە.
ئەو دوو شیرکەتە خزمەتگوزارییە ماڵییە، یەکەمین و سێهەمین 
بانکەکانــی گــەورەی ئێرانــن کــە لــە چوارچێــوەی "بانکداریی 

دەوڵەتی" پۆلێن دەکرێن.
ماوەیەک پێش ئێســتاش، موحســین ئێژەیی، وتەبێژی دەزگای 
هــەزار   ٨ ماڵیــی"  "ســەرپێچی  لــە  ئێــران،  ڕێژیمــی  قەزایــی 
میلیــارد تمەنیــی بەڕێوەبەری گشــتیی ســندووقی پاشــەکەوتی 

فەرهەنگیانی ئێران هەواڵی دا.
یەکەمیــن گەندەڵیــی ماڵــی لە کۆماری ئیســالمیی ئێراندا بۆ 
دەیــەی ٧٠ی هەتــاوی و دزینــی 1٢3 میلیــارد تمەن لە بانکی 

"صادرات" دەگەڕێتەوە.
ئاشکرابوونی گەندەڵیی ماڵی لە سیستمی بانکی لەکاتێکدایە 
کە بە ســەدان هەزار هاوواڵتی لە وەرگرتنی وام و ئاســانکاریی 

بانکی، تووشی بەربەست دەکرێن.
هەبوونــی پێوەنــدی لەگــەڵ ناوەندەکانــی دەســەاڵتی سیاســی، 
گرینگتریــن هــۆکاری دەستپێڕاگەیشــتن بــە ســەرمایە و پارەی 

بێسنوور لە ئێران هەژمار دەکرێت.

گەمارۆ ئابوورییەکان دژی ڕێژیمی ئێران 
درێژ دەکرێنەوە

ئــەوەدان گەمــارۆ  هەوڵــی  لــە  ئامریــکا  کۆماریخوازەکانــی کۆنگــرەی 
ئابوورییەکان دژی ڕێژیمی ئێران بۆ ماوەی 1٠ ساڵی دیکە درێژ بکەنەوە.
خەزەڵــوەری  ڕێکەوتــی 4ی  ڕۆژی سێ شــەممە  "ڕۆیتێــرز"  هەواڵدەریــی 
1395ی هەتاوی، لە ڕاپۆرتێکدا باڵوی کردووەتەوە کە؛ کۆماریخوازەکانی 
کۆنگــرەی ئامریــکا لــە هەوڵی ئــەوەدان کە گەمــارۆ ئابوورییــەکان دژی 

ڕێژیمی ئێران بۆ ماوەی 1٠ ساڵی دیکە درێژ بکەنەوە.
ئەو گەمارۆ ئابوورییانەی کە دژی ڕێژیمی ئێران پەسند کراون، ڕێکەوتی 

11ی بەفرانباری 1395ی هەتاوی ماوەی یاساییان بەسەر دەچێت.
کۆماریخــوازەکان دەیانهــەوێ پێــش ئەوەیکــە ماوەی یاســایی گەمارۆکان 

بەسەر بچێت، یاسای درێژکردنەوەی گەمارۆکان بخەنە بەر دەنگدان.
هەروەهــا ٧ ســێناتۆری دێموکراتــی پایەبــەرز لــە کۆنگــرەی ئامریــکاش 
بــە ڕێبەرایەتــی ڕیچــارد بلۆمێنتــال لــە نامەیەکدا بۆ میچ مــەک  کانێل 
ســەرۆکی زۆرینــەی کۆماریخوازەکانــی ســێنا داوایان کردووە کە یاســای 
درێژکردنەوەی گەمارۆکان دژی ڕێژیمی ئێران بخەنە دەنگدانەوە و بڕیاری 

لە سەر بدەن.
کۆماریخــوازەکان هەروەهــا داوایــان کردووە کە؛ لە کاتــی تاوتوێ  کردنی 
ئــەو  یاســا  بەپێــی  ئێــران،  ڕێژیمــی  دژی  گەمــارۆکان  درێژکردنــەوەی 
شــیرکەتانەی کــە لــە ماوەی یەک ســاڵ دا زیاتر لــە 4٠ میلیۆن دۆالر لە 
ئێرانــدا ســەرمایە گــوزاری دەکەن، لــە بازرگانی لەگــەڵ دەوڵەتی ئامریکا 

بێبەری بکرێن.
لە کاتی ئێســتادا دوو گەاڵڵە لە الیەن دێموکرات و کۆمارییەکانی ســێنا، 
بۆ درێژکردنەوەی یاسای گەمارۆکان دژی ڕێژیمی ئێران بە سێنا ڕادەست 

کراوە.
لــەو گەاڵڵەیــەدا هەروەهــا چاالکییــە موشــەکییەکانی ڕێژیمــی ئێرانیــش 

خراوەتە بەر باس.
دۆخی ئابووریی ڕێژیمی ئێران لە دوای پەسندکردنی گەمارۆ ئابوورییەکان 
دژی ڕێژیمی ئێران نالەبارە و بەرپرســانی ڕێژیمی ئێرانیش لە هەوڵدان کە 

گەمارۆکان البەرن.

لەمەودوا باجی ڕێگەوبانیش وەردەگیرێ

لــە حاڵێکــدا کە بارودۆخی ڕێگەوبانــەکان لە ئێران یەکێک لە 
کێشــە ڕۆژانەکانــی خەڵکــی ئێرانــە، بەرپرســانی ڕێژیم لەباتی 

چارەسەرکردنی، بیر لە وەرگرتنی باج دەکەنەوە.
جێگری وەزیری ڕێگەوبان و شارسازی بە هەواڵدەریی حکومەتیی 
"تەسنیم"ی وتووە؛ لە ساڵدا پێویستمان بە ٧ هەزار میلیارد تمەن 
هەیــە بۆ پاراســتنی ڕێگەوبانــەکان، کە پێویســتە لەمەودوا ئەم 

پارەیە لە خەڵک وەربگرین.
گەاڵڵەی پێشنیار کراوی ناوبراو لەژێرناوی "باجی سووتەمەنی"، 
یەکێکــە لــە فازەکانــی پــڕۆژەی خۆدزینــەوە لــە ئەرکــەکان، 
کــە ســااڵنێکە لەالیــەن لێپرســراوانی حکومەتییــەوە لــە بیاڤــە 
جۆراوجۆرەکانــی ژیانــی خەڵکــدا ڕەچاو دەکرێت، کــە زەقترین 

نموونەشی ئەستاندنی زۆرەملێی پارە لە قوتابیانە.
چەســپاندنی ئــەم گەاڵڵەیــە بە واتــای گرانتر کردنــی تێچووی 
ژیانــی خەڵــک لــە ئێران دێــت کە وەک لــە نوێتریــن ڕاپۆرتی 
بانکــی ناوەندیــی ڕێژیــم بــۆ ســاڵی 94ی هەتاویــدا درکاوە، 
بــە بــەراورد لەگــەڵ ســاڵی پێشــتری خــۆی، ئاســتی داهــات و 
تێچووەکانــی خانــەوارەکان، گۆڕانی بەســەردا هاتووە و نێونجی 
تێچــووی مانگانــەی خانەوارە شارنشــینەکان لە ئێران بریتییە لە 
٢ میلیۆن و 93٨ هەزار تمەن کە لە ســاڵدا دەکاتە 35 میلیۆن 

و ٢59 هەزار تمەن.
پێداویســتییە  ئەســتۆی تێچووەکانــی وەک خوێنــدن،  خســتنە 
پزیشــکییەکان، چــاک کردنــەوەی ڕێگەوبانــەکان و... هتــد، 
بەشــێکن لــە ئەرکــە ســەرەتاییەکانی دەوڵــەت، کــە لــە ئێرانــدا 
بدزنــەوە و  لــێ  دەدرێــت خۆیانــی  هــەوڵ  بەنــاوی جۆراوجــۆر 
بەرپرســایەتییەکەی بخەنە ئەســتۆی خەڵکی ئاسایی کە بەشی 

زۆریان بۆ نانی شەو داماون.

دۆمینۆی "ئیختالسەکان" لە ئێران
لــە دوو بانکــی "ملــی" و "ملــت"دا، 
گەندەڵیــی ماڵیــی نزیک بە 1٢٠٠ 
میلیــارد تمەنــی ئەنجــام دراوە؛ لــەم 
پشــکی  گەورەیــەدا،  گەندەڵییــە 
بانکــی "ملــی" ٨٠٠ میلیــارد تمەن 
میلیــارد   3٠٠ "ملــت"  بانکــی  و 
باڵوبوونــەوەی  خەمڵێنــدراوە.  تمــەن 
ئەم هەواڵە دوابەدوای ئاشــکرابوونی 
گەندەڵــی ٨هــەزار میلیــارد تمەنیی 
ســندووقی  گشــتیی  بەڕێوەبــەری 
ئێــران  فەرهەنگیانــی  پاشــەکەوتی 
دێتە ئاراوە کە لە زاری موحســینی 
ئێژەیــی، وتەبێــژی دەزگای قەزایی 

ڕێژیمی ئێران ئاشکرا بوو.
ئەمــە یەکەمجــار نییە کــە هەواڵی 
لەم چەشــنە لــە ڕاگەیەنەکاندا باڵو 
دەبێتــەوە و لــە دەیەی ٧٠ی هەتاوی 
شــاهێدی  ئێمــە  بــەردەوام  بەمــالوە 
زنجیــرە ئیختالســی لــەم چەشــنە لە 
ئــەم  هەیــن؛  جۆربەجــۆر  قەبــارەی 
وەک  کــە  کــردووە  وای  دۆخــەش 
ئابووریناســان و کارناســانی بــواری 
گەندەڵــی  دەڵێــن؛  ئێــران  ئابووریــی 
ئاوێتــەی سیســتمی ئابووریــی ئێران 
وەک  پەروەندەکانــی  کــە  بــووە، 
بابەک زەنجانی، مێهـ ئافەرید ئەمیر 
خۆســرەوی، مورتــەزا ڕەفیقدوســت، 
شــاندیز، بیمــەی ئێران،  ئیختالســی 
مووچــە  و  میلیــاردی  1٢هــەزار 

نجوومییەکانی لێکەوتۆتەوە.
کــۆی ئەم پەروەندانەش وای کردووە 
"شــەفافیەتی  دەزگای  وەک  کــە 
ببێتــە  ئێــران  دەڵــێ،  نێونەتەوەیــی" 
یەکێــک لــە گەندەڵترین واڵتەکانی 
جیهــان. بەپێی ڕاپۆرتی ئــەم ناوەندە 
 1٧٧ لەنێــوان  ئێــران  نێونەتەوەییــە، 
واڵتــی جیهــان لــە ســاڵی ٢٠13دا، 

پلەی 144ی وەدەست هێناوە.
و  بــازاڕ  چاوەدێرانــی  وەک 
دەڵێــن،  بــوارەش  ئــەم  شــارەزایانی 

"گەندەڵــی" لــە ئێراندا بەشــێوەیەکی 
کــراوە  "نەهادینــە"  سیســتماتیک 
ئــەم  و لەهــەر کــون و قوژبنێکــی 
گەندەڵــی  ئاســەوارێکی  واڵتــەدا 
دەبیندرێ، بەچەشــنێک کە ئەگەر 
کەســێک هەلــی کەڵکاژۆوەرگرتن 
لــە پێگــە کۆمەاڵیەتــی، ئابــووری 
هەڵکەوێــت  بــۆ  سیاســییەکەی  و 
وەک  لێ وەرنەگــرێ،  کەڵکــی  و 
کەســێکی گەمــژە و نــەزان ســەیر 
دیکــە،  واتایەکــی  بــە  دەکرێــت! 
دیــاردەی گەندەڵــی و ئیختــالس لــە 
ئێــران هەنووکــە وەک فەرهەنگــی 
تێیــدا  کــە  دەکرێــت  ســەیر  زاڵ 
ناکاتــەوە  لــەوە  بیــر  کــەس  هیــچ 
کــە ئــەو کارەی دەیکات درووســتە 
کاتێــک  چوونکــە  هەڵەیــە،  یــان 
ســەیری دەوروپشــتی خــۆی دەکات 
لــە  هــەر  هەمــووان،  کــە  دەبینــێ 
تاکــوو  بگــرە  دەسەاڵتبەدەســتانەوە 
بەڕێوەبــەر و کارمەندێکی ئاســایی 
ئیــدارە یــان کۆمپانیایــەک، وەکوو 
ئــەو  ئەنجامدانــی  بــۆ  هــەوڵ  ئــەو 
کارە دەدەن، بۆیــە پێی وایە کە زۆر 
ئاســاییە کــە ئەو گەندەڵییــە ئەنجام 

بدات.
هۆکار و ڕیشــەی ســەرهەڵدانی ئەم 
دۆخەش لەڕاســتیدا بوونی ئابووریی 
ئێــران و  لــە  داخــراوی حکومەتــی 
شــۆڕبوونەوەی  لەهەمانکاتیشــدا 
دەزگا  و  دام  نێــو  لــە  گەندەڵــی 
ئــەو  بەتایبــەت  حکومەتییەکانــە؛ 
یــان  کــە  دەزگایانــەی  و  ناوەنــد 
جێبەجێکاری یاســاکانن یان چاودێر 
بەســەر یاســاکان و بەڕێوەچوونیانن، 
بۆ وێنە: شۆراکان و شارەدارییەکان، 
حکومەتــی،  نیـــمچە  کەرتــی 
مەجلیــس،  نوێنەرانــی  بانکــەکان، 
هێــزی دادوەری، حەوزەی عیلمیە و 

وەزارەتەکانی دەوڵەت.

مەنسور شەمس ئەحمەدی ئەندامی 
ئەنجومەنــی  بــەرزی  شــۆرای 
حیسابدارە لێزانەکانی ئێران سەبارەت 
بەم پرســە دەڵێ: کێشەی سەرەکیی 
ئێمە نەبوونی مەیل و ویســتێک بۆ 
جێبەجــێ کردنــە، واتە هیــچ ئیرادە 
و ویســتێک بــۆ جێبەجــێ کردنــی 
سروشــتیی  بەشــێوەی  ئەرکــەکان 
خۆیان بوونی نییە؛ ئەمەش هاوکاتە 
لەگەڵ نەبوونی یاســایەکی تۆکمە 
بۆ بەرپەرچدانەوەی گەندەڵییەکان و 

بەرخورد لەگەڵ گەندەڵکاران.
بۆ ڕوونبوونەوەی باشــتری ئەم پرسە 
دەگەڕێینــەوە بۆ یەکەم ئیختالســی 
میلیاردیــی تۆمارکــراو لە ئێران؛ لە 
دەیەی ٧٠ی هەتاویدا ئیختالسێک 
ئیختالســی  بــە  کــە  ئــاراوە  هاتــە 
1٢3میلیــاردی ناوبانگــی دەرکرد. 
بــە  خــۆداداد  فــازڵ  کاتــەدا  لــەو 
هاوکاریی هەندێک لە کارمەندانی 
بانکی "صادرات" بڕی 1٢3میلیارد 
تمەنیان هەڵلووشــی کە دواتر ناوبراو 
لــە ســێدارە درا؛ بەاڵم بۆچی ڕەوتی 
ئێــران  لــە  گەندەڵییــەکان  و  دزی 
کەمیان نەکرد و بەردەوام ڕوویان لە 
زیادبوون کرد؟ لە ڕاستیدا یەکێک 
لــە هۆکارەکانی ئەم پرســە نەبوونی 
ناوەنــد یان ئۆرگانێک بۆ چاودێری 
کردن بەســەر داهات و دەرکەوتەکان 
و هەروەها لێپێچینەوە و لێپرسینەوە لە 
گەندەڵــکاران دەگەڕێتــەوە. هەڵبەت 
ئەوەشــمان لەبیــر بێــت کــە ئەگــەر 
بوونــی  واش  ناوەندێکــی  تەنانــەت 
هەبــێ ئــەوە تەنیــا بــۆ لێپیچینــەوە 
کردن لە خەڵکی ئاســایی تووشــبوو 
و  گەندەڵکارییانەیــە  بەمجــۆرە 
کەســانی خاوەن دەســەاڵتی گەندەڵ 
هیج کات ناکەونە بەر لێکۆڵینەوەی 

ئەم ناوەندانە.
باشــترین بەڵگــەش بــۆ ســەلماندنی 

قســەکانی  دەقــی  ڕاســتییە  ئــەم 
حەسەن ڕۆحانی لە ڕێکەوتی 1٢ی 
خەزەڵوەر، لە دانیشــتنی مەجلیســی 
دەنگــی  وەرگرتنــی  بــۆ  ڕێژیــم 
متمانــە بــۆ 3 وەزیــری پێشــنیاریی 
وەزارەتەکانــی پــەروەردە و بارهێنــان، 
ئیرشــاد و وەرزشــە کە ســەبارەت بە 
میلیاردیــی  هــەزار   ٨ گەندەڵیــی 
سندوقی پاشەکەوتی فەرهەنگیانی 
ئێــران گوتبــووی: پێویســت نــاکات 
گــەورە  گەندەڵییــە  ئــەم  هێنــدەش 
لــە  ڕوو  دواتریــش  بکرێتــەوە! 
ڕاگەیەنــەکان وتــی باڵوکردنــەوەی 
ئــەم چەشــنە هەوااڵنــە بەجۆرێــک 
پۆمپــاژ کردنــی ناهومێدییە و نابێ 

بکرێــت! ئــەم قســانە لــە کاتێکــدا 
دەوڵەتــی  ســەرۆکی  زاری  لــە 
دەرێ  دێنــە  ڕێژیمــەوە  یازدەیەمــی 
گەندەڵیــی  پەروەنــدەی  بــۆ  کــە 
بابــەک زەنجانی خــودی ئەم بەڕێزە 
و هاوپیاڵەکانــی لــە تەپڵیان دەکوتا 
کە گوایە گەندەڵییەکی ســەردەمی 
ئەحمەدی نژادیــان دۆزیوەتــەوە و بــە 
ڕاگەیاندنیــان دەکرد؛ ئەدی بۆچی 
لــەو کاتەدا بــۆ ئەوان ڕەوا بوو بەاڵم 
ئێستا بەڕاگەیاندن کردنی گەندەڵی 
بە کارێکی نەشیاو دەزانرێت؟ ئەمە 
ئەو ڕاستییە دەسەلمێنێ کە تەنانەت 
لە دزی و ئیختالسەکانیشــدا ئەگەر 
الیەنی خــودی بیکات هەوڵێک بۆ 

شــاردنەوەی هەیە، بەاڵم ئەگەر هی 
خۆدییــەکان نەبوو پێویســتە زوڕنای 
بۆ هەڵبگری! لەمەش خراپتر ناوبراو 
بــۆ گەندەڵکارەکانــی نێو باندەکەی 
دەپاڕێتەوە و دەڵێ: ئەگەر کەسێک 
تووشــی تاوانێکیــش بــوو، بــا تۆبــە 
و  ببوریــن  لێــی  ئێمــەش  و  بــکات 
ڕێگــەی پێ بدەین تاکوو قەرەبووی 

بکاتەوە؟!
لــە کۆتاییــدا بــەس ئەوەنــدە دەڵێیــن 
دۆمینــۆی  ڕەوتــی  ئەمــە  کــە 
ئێرانــی  لــە  "ئیختالســەکان" 
ئیســالمیدایە، بەاڵم دوایین دۆمینۆ 

بەر کێ دەکەوێت؟
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بەسیجی قوتابی و مافی مندااڵن لە ئێراندا

کەیوان دروودی

5ی  ڕۆژی  بــۆ  بابەتەکــە 
ســەرماوەزی 135٨ هەتاوی، ئەو 
کاتــەی کــە خومەینی بە خەونی 
بەدیهێنانی سپای بیست میلیۆنی 
فەرمانــی دەرکــرد، دەگەڕێتــەوە. 
بــۆ  ســەرەتایەک  بــووە  ئەمــە 
ئەندامگیریی ســپای تیرۆریســتی 
پاســداران لەنێو مندااڵن لە ئێراندا. 
ڕەوانەکردنــی  دەرنجامەکــەی، 
نزیک بە چوار میلیۆن منداڵ بۆ 
کوشــتارگەی گەورەترین شــەڕی 
موتعارفــی ســەدەی بیســتەم بــوو 
کــە بەپێــی ئامارەکانــی خــودی 
ڕێژیــم؛ نزیــک بە ســی و شــەش 
هەزار منداڵ لەو شەڕەدا کوژران.
لــەڕۆژی ٨ی خەزەڵــوەری 135٨ 
کردەوەیەکــی  لــە  هەتــاوی، 
ئێــران  ڕێژیمــی  کــە  خۆکوژیــدا 
وەکــوو "روحیەی جهــادی" پەرەی 
پــێ دەدا، منداڵێکــی تەمــەن 13 
کــردەی  دەداتــە  دەســت  ســااڵن 
خۆکــوژی و گێڕانــەوەی مردنــی 
ئەو منداڵە کە وەک کەرەســتەی 
ســپای  هەڵگرتنــەوەی  میــن 

پاســداران کەڵکــی لــێ وەرگیــرا، 
قوتابخانــە  وانەکانــی  لەنێــو 
فەرهەنگــی  پەرەپێدانــی  بــۆ 
جێــی  توندوتیــژی  و  خۆکــوژی 
ڕەوتــەدا  ئــەم  کرایەوە.لەدرێــژەی 
بەســتێنی  پێکهێنانــی  لەپێنــاو  و 
چاالکیــی  »یاســامەندی  بەنــاو 
دامەزراوەکانــی بەســیج و ســپا«، 
مەجلیســی ئیســالمی لــە ســاڵی 
گەاڵڵــەی  هەتــاوی،   13٧5
پێکهاتــن و پەرەپێدانــی بەســیجی 
نەریتــی  تاکــوو  کــرد  پەســند 
کەڵکئــاژۆ وەرگرتــن لــە مندااڵن 
سیســتماتیک  لەجــاران  زیاتــر 
بکرێــت و ئەمــەش لەکاتێکدا بوو 
کە ڕێژیمی ئیســالمی دوو ســاڵ 
مافــی  کۆنوانســیۆنی  پێشــتری 
مندااڵنــی قبــووڵ کردبــوو؛ بەاڵم 
ئەو قبووڵ کردنە مەرجدار بوو. 

دەقــی  لــە  ئیســالمی  کۆمــاری 
قازانجــی  بــە  کۆنوانســیۆنەکە 
خــۆی  ئایدۆلــۆژی  دەزگای 
لــە  و  وەرگرتــووە  کەڵکــی 
دزەڕێیــەک  مەرجەکانیــدا، 
بــەو  دەقەکــەی  کــە  دەهێڵێتــەوە 

شێوەیە:
لەهــەر  و  حاڵەتێکــدا  "لەهــەر 
لەگــەڵ  لەدژایەتــی  کاتێکــدا 

کۆمــاری  نێوخۆییەکانــی  یاســا 
ئیســالمیدا بــێ، لەبەرچاوگرتنی 

پێویست نییە".
ڕێژیــم  ویســتەی  ئــەو   
ڕســتەی  لــە  ســەرچاوەگرتوو 
جێبەجــێ  شــیاوی  "یاســای 
کــردن" )قانــون قابــل اعمــال( لــە 
کــە  بــوو  پەیماننامەکــە  دەقــی 
جێبەجــێ کردنــی ناوەڕۆکەکەی 
بــە  دەبەســتێتەوە  ئاســتێک  تــا 
یاســا نێوخۆییەکانــی وەاڵتانــەوە. 
ئــەو  دڵخوازانــەی  پرۆتۆکۆلــی 
کۆنوانســیۆنە و قازانجپەرەســتیی 
٢5ی  ڕێکەوتــی  لــە  ڕێژیــم  
٢٠٠٠ی  ســاڵی  مــەی  مانگــی 
زایینــی، پرۆتۆکۆلی دڵخوازانەی 
مافی مندااڵن لە کۆڕی گشتیی 
پەســند  یەکگرتــووەکان  نەتــەوە 
کــرا. ماددەکانی ئەو پرۆتۆکۆلە 
لەبەرگــرەوەی دوو بەندە کە وەک 

خۆی بەم شێوەیەیە:
لەبــارەی  هاوپێــچ  "پرۆتۆکۆلــی 
منــدااڵن،  فرۆشــتنی  و  کڕیــن 
و  منــدااڵن  لەشفرۆشــیی 
ســووکایەتی بــە منــدااڵن"، کــە 
ئــەو هــەوڵ و کارانــە لــە واڵتانی 
ئەنــدام قەدەغە دەکات، و هەروەها 
لەبــارەی  هاوپێــچ  "پرۆتۆکۆلــی 

منــدااڵن  لــە  وەرگرتــن  کەڵــک 
لــە کێشــە چەکدارییــەکان" کــە 
زۆرەملێــی  ســەربازیی  خزمەتــی 

کەســانی خــوار تەمــەن 1٨ ســاڵ 
قەدەغە دەکات و ئەندامەکانی بۆ 
پێشگرتن لە ئەندام بوونی مندااڵن 

چەکدارییەکانــدا  گرووپــە  لــە 
دەروەست دەکات.

ســەرەڕای  پرۆتۆکۆلــە  ئــەم 
پێشــێلکردنی بەئاشکرا لە ئێراندا، 
لــە  پەســندکردنی  پــاش  ئێســتا 
نێردراوەتــە  دەوڵــەت  کابینــەی 
کۆمیســیۆنە تایبەتــەکان و کۆتا 
قوناغەکانی بۆ بوونە یاســا تێپەڕ 
دەکات. وتەبێــژی کۆمیســیۆنی 
قەزایــی مەجلیس ماوەیەک پێش 
لــەم بارەیــەوە ڕایگەیانــد:  ئێســتا 
»ئــەو گەاڵڵەیە جەخــت دەکاتەوە 
کــە منــدااڵن و مێرمنــدااڵن نابێ 
بەشــداری کێشــە چەکدارییەکان 
بکرێــن و لــە ٨ ســاڵەی شــەڕدا 
فەرمانــدەران و ئیمامیــش ئیزنــی 
بەشداریی مندااڵن و مێرمندااڵنی 
مێرمنــدااڵن  نــەدەدا،  شــەڕ  لــە 
ناســنامەکانیان  گۆڕینــی  بــە 

بەشدارییان لە شەڕدا دەکرد. 
هەژاران)بســیج  بەســیجی 
منــداڵ  کــە  مســتضعفان(یش 
ئەندامــن،  تێیــدا  مێرمنــدااڵن  و 
ڕێکخراوێکــی فەرهەنگــی، دژبە 
قەیــران و پاڵپشــتیکەری نیزامــە، 
هیچکەس بە زۆرەملێ وەرناگرێ 
و ئەندامەتی تێیدا دڵخوازانەیە«.

ئــەم بۆچوونــە زیاتــر لــە جــۆک 
و قســەی خــۆش دەچێــت تاکــوو 

بەرگری کردنێک.
 ڕوونــە کە هەژمــاری 4 میلیۆن 
بــەرەی  منداڵێــک کــە نێردرانــە 
شــەڕی سپای پاســداران، لەڕووی 
گەورەیــە  ئەوەنــدە  چەندایەتییــەوە 

ڕێکخســتنێکی  بەبــێ  کــە 
سیســتماتیک و باســکی بەهێزی 

جێبەجێکار ئەو کارە نەلواوە.

نوێترین کردەوەی ڕێژیمی ئیسالمی لە 
بیاڤی مافی مندااڵندا

ماوەیەک پێش ئێستا ڕاپۆرتێکی 
هەژێنەر لەبارەی دۆســییەک کە 
لــە دووتوێــی دەزگای دادوەریــی 
بەســتراوە بــە ڕێژیمــی ئیســالمی 
تۆزی لێ نیشــتبوو؛ باڵوکرایەوە. 
لــە  هەنــدێ  لێدوانــی  بەپێــی 
مندااڵنــی قوربانیی ئەو کردەوە و 
ئەو دۆســییە، داواکاری گشــتیی 
تاران بــە پێوەندییەکی تەلەفوونی 
لەالیــەن بەیتی خامنەییەوە پێشــی 
دادڕەســی  ڕەوتــی  درێــژەی  بــە 
دۆسیەی دەستدرێژی قورئانخوێن 
ســەعید تووسی بۆ سەر مندااڵنی 
گرتــووە. قورئــان  فێرخــوازی 
کەچــی بەپێی قســەی هەندێ لە 
لێپرســراوانی ڕێژیمــی ئیســالمی، 
جێگای هیچ گومانێک لەبارەی 
ئەو دۆسییە نەماوە و دەستێوەردانی 
سەروویاســاییەکان)  دامــەزراوە 
یاســایەک  ئەگــەر  هەڵبــەت 
بوونــی هەبێ(و بەیتــی خامنەیی 
بــۆ پێشــگرتن بــە بەدواداچوونــی 
گومانەکــە  دادوەری،  دەزگای 
بووەتە دڵنیایی. دەبێ بگوترێت ئەم 
ڕێژیمە دواکەوتووە نەتەنیا هەموو 
کردەوە نێوخۆییەکانی پێســپێردراو 
لەالیەن ڕێکخــراوە جیهانییەکانی 
بەتایبەتــی  و  منــدااڵن  مافــی 
کۆنوانســیۆنی مافــی مندااڵنــی 
بە قازانجی دەزگای ئایدیۆلۆژی 
خۆی، و نە لە پێناو باشــترکردنی 
نــوژەن  ئێــران  مندااڵنــی  دنیــای 
دەکاتــەوە، بەڵکــوو لەســەرەوە و بە 
تایبەتــی کەســی یەکەمــی ئــەو 
هێرەمە گەندەڵەوە پێشــل دەکرێت. 
ڕووداوە  ئــەو  دیکــەی  خاڵێکــی 
نیشــانەیەکە لــە پەســند کــردن و 
بەنــدی  هاوکاتــی  پێشــێلکرانی 
یەکەمــی کۆنوانســیۆنی مافــی 
نووســەری  مندااڵن.مەبەســتی 
جەختکردنــە  لێــرەدا  دێڕانــە  ئــەم 
پەیمانــە  و  پرەنســیپەکان  لەســەر 
هەربۆیــەش  نێودەوڵەتییــەکان، 
پێشــلکرانی  ســەر  نەپڕژاوەتــە 
مافی مندااڵن لە الیەن سیستمی 
پــەروەردە و بەرەودانی توندوتیژی، 
لەپێشــبوونی دەقــی ئایدیۆلــۆژی 
وەک  جیهانییەکانــی  یاســا  لــە 
پێشــلکرانی  یاســایی،  تەمەنــی 
مافــی منــدااڵن لەنێــو بنەماڵەی 
ئێرانیدا و بوونی ٧٠٠ قوتابخانەی 
پەراوێزەکانــی  ناوچــە  لــە  گڵــی 
نەتەوە بندەستەکان. جێی خۆیەتی 
بــە تێروتەســەلی باســی هــەرکام 

لەوانە بکرێت.

لەپێناو پێکهێنانی بەستێنی 
بەناو یاسامەندی چاالکیی 

دامەزراوەکانی بەسیج و سپا، 
مەجلیسی ئیسالمی لە ساڵی 1375 
هەتاوی، گەاڵڵەی پێکهاتن و 

پەرەپێدانی بەسیجی پەسند کرد 
تاکوو نەریتی کەڵکئاژۆ وەرگرتن 

لە مندااڵن زیاتر لەجاران 
سیستماتیک بکرێت

بەسیج و بەسیجی
لــەو  *بەســیجی قوتابــی یەکێــک 
یازدە دامەزراوە گشــتییەی بەســیجە 
کە وەک بناغەی هێرەمی ئەرتەشی 

بیست میلیۆنی ناودێرکراوە.
*لە شــەڕی ٨ســاڵەی نێــوان ئێران و 
عێراقدا، زیاتر لە 55٠ هەزار قوتابی 
بەســیجەوە  ڕێکخــراوی  لەڕێــگای 
بــۆ بەرەکانــی شــەڕ نێــردران کە 36 
 ٢٨53 کــوژران،  کەســیان  هــەزار 
لــە  زیاتــر  و  کەمئەنــدام  کەســیان 
٢433 کەسیشــیان لەالیەن ئەرتەشی 

عێراقەوە بەدیل گیران.
*کۆنوانســیۆنی نێونەتەوەیی مافی 
مندااڵن بەتایبەتی لە ماددەی 19دا، 
ئەندامەتــی کەســانی خــوار تەمــەن 
و  نیزامــی  دامــەزراوە  لــە  1٨ســاڵ 

میلیشاییەکان قەدەغە دەکات.
لەگــەڵ  ڕێکخســتنە  *ئــەم 
وەک  دیکــەی  دامەزراوەکانــی 
خۆشــکان،  خوێنــدکاری،  بەســیجی 
پزیشــکان  ڕووحانیــوون،  ئیــدارات، 
و ... بەگشــتیی یەکێــک لــە پێنــج 

هێــزی ســەرەکیی ســپای پاســداران 
پێکدەهێنن. 

پێکهاتەکــەی  قوتابــی  *بەســیجی 
لــە بەشــەکانی ســەرەتایی، ناوەندیی 
یەکەم و ناوەندیی دووهەم داڕێژراوە.

ســابرماهانی،  عەلــی  *بەوتــەی 
بەســیجی  ڕێکخــراوی  بەرپرســی 
قوتابــی؛ بەپێــی دوائامــارەکان زیاتر 
لــە 5 میلیــۆن و 1٠٠ هــەزار قوتابی 

ئەندامی ئەم ڕێکخستنەن.
*ئــەو دامەزراوەیــە لەالیــەن عەلــی 
خامنەییــەوە پاڵپشــتی بەهێــزی لــێ 
دەکرێ کــە مەجید موحەممەدی لە 
کۆمەڵناســانی نیشــتەجێی ئامریــکا 
بەســیج  تایبەتمەندیــی   5 لــە  بــاس 
دەکا کە ســەرنجی ڕێبەری ڕێژیمی 
ڕاکێشــاوە: یەکــەم ڕەمەکــی بــوون، 
دووهــەم ئەرکــی دووفاقــی، ســێهەم 
نەبوونی بەرپرســیارەتی و واڵمدەری، 
لــە  لێوەرگرتنیــان  کەڵــک  چــوارەم 
پێنجــەم  و  سیاســییەکان  ملمالنــێ 

بەرباڵویی جوغرافیایی.
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ئاوات ساروج

لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ئەگەر 
باســێکی پوخــت و بنەوایــی لــە ســەر 
گرێچــن و جۆغرافیــای فەرهەنگــی- 
سیاســی ناوچــەی کرماشــان و ئیــالم 

بکرێت و 
ژیانی کولتووریی دانیشــتوانی ئەم 
دیارە که بە شێوەزاری )لەکی- لوڕی- 
کەلهوڕی،گۆرانــی و ......( دەدوێــن 
زانســتیانه لەبەرچاو بگریــن، تێدەگەین 
که ئەم بەشــە له کوردســتان چەندە لە 
بــواری ئتنیکــی، زمانــی و...هتــدەوە 
لــە یەکتــر نزیک بن، بــەاڵم هەندێک 
خاڵــی گرینگ وەک دین، شــێوەزار و 
تەنانــەت گرێچنــی )بافــت( خێڵەکی، 
عێڵی و تایفەیی هەیە که زاڵە بە سەر 
بیــر و هــزری نەتەوەیــی دا و دەبێت کار 
و خەباتێکــی بەرفراوانــی بــۆ بکرێــت  
هەتــا بتوانــێ خــۆی لــه نێــو بازنــەی 
بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازی کوردســتان 
و له ڕێڕەوی ئازادیی نیشــمانەکەماندا 

پێناسه بکاتەوه!
باشــووری  دانیشــتوانی  زۆربــەی 
زاگــرۆس ســەر بە مەزهەبی شــیعەن و 
هەروەها بەشــێکی بەرچاویــش پێڕەوی 
ئایینــی یارســانن. بۆیــە بــۆ ســەرنج و 
گەیشــتن بــە ناخی ئــەم خەڵکە، دەبێت 
زۆر بــە وریایــی باســی ئاییــن و بــاوەڕ 
و دیــن بکرێــت و هــەوڵ بدرێــت ئــەم 
بــاوەڕه ئایینیانــه بــە بــاری نەتەوەیــی 
و نیشــتمانیی و واڵتپارێزییــەوە گــری 
بدرێت. بۆیە لەو بارەوە هەستیارییەکی 

بەرچــاو هەیــە کە هیچــکات ڕەوا نیە 
ئایینیــی  بــە هەســتی  ناشــێبت دژ  و 
ئــەم ناوچــە باس و خواســێک بکرێت. 
گرینــگ ئەوەیــە کــە لــە پــاڵ هــەر 
چەشــنە بــاوەڕ و ئایینێکدا، چاالکانی 
باشــووری زاگــروس بۆ به دەســتهێنانی 
مافــی خوێنــدن بــە زمانــی دایکــی و 

دامەزراندنی ئەنجومەن و ڕێکخســتنی 
دایکــی  زمانــی  بــە  خوێنــدن  پۆلــی 
تەنانــەت لە ئاســتی ژمــارەی کەمیش 
لە نێو بنەماڵەکان و ئەو شوێنانەی کە 
ئیمکانی هەیە، هەوڵ و توانای خۆیان 
بخەنــه گــڕ و داب و نەریــت و چانــد 
و کولتــووری کوردەواری لەم بەشــەی 
کوردســتان کــه میراتــی ئەژدادیمــان 
بەئەژمــار دێــت، بپارێــزرێ و هەوڵ بۆ 
بەرزنرخاندن و ناســاندی نرخی مێژویی 

و نیشتمانیی ئەم ئتنیکانە بدرێت.
لــە  پێــش  کــە؛  ئەوەیــە  گرینــگ 
ئاســمیلە بــوون و داڕمــان و تەنانــەت 

و  بگریــن،  فەرهەنگــە  ئــەم  نەمانــی 
لــه  بەشــە  ئــەم  کولتــووری  نەهێڵیــن 
کوردستان که لە الی تاک و تەنانەت 
بەشێکی بەرچاو لەم خەڵکە، کە لە نێو 
فەرهەنــگ و داب و نەریتــی فارســی 
ئیســالمی- فەرهەنگــی  هەروەهــا  و 
عەرەبی دا ئاســمیله و ون بوونه، پەراوێز 

بخرێــت. دەبێــت هــەوڵ بــۆ کەمڕەنگ 
و  کــردن  ون  خــۆ  ئــەم  کردنــەوەی 
ئاســمیلەبوونە بدرێت و بە بێ دژایەتی 
بــه دوای  یــان زەق کردنــەوەی ئاییــن، 
خۆبینینەوە لە فەرهەنگی خۆیی ،داب 
و نەریتی کەونی کوردەواری و گەڕان 
بــە دوای شوناســی نەتەوەیــی دا بیــن و 
لە ســەر هەموو چین و توێژەکانی ئەم 
کۆمەڵــگا کار بکرێت.دیــارە دەبێت لە 
ســەر چینــی خوێنــدکار، تێگەیشــتوو، 
زانســتگەیی، ڕۆشــنبیر و ئــەوەی کــە 
خــۆی لــە بیاڤــی خوێنــدن و نووســیندا 
دەبینێتەوە و شــارەزای خاڵە الوازەکانی 

کار  زیاتــر  فەرهەنگی-نەتەوەییــه 
بکرێــت و پــرۆژەی خۆبینیەوەی تاک 
و کۆمەڵــگای کــوردی بخریتــە بــەر 
باس.ســەرەڕای ئەم باسە کە لە چینی 
کۆمەڵــگادا  هەڵکەوتــەی  و  تایبــەت 
دەرەتانــی چاالکی و خۆنواندن زۆرترە، 
دەبێــت هــەر لە ڕێگای ئــەم چینەوە به 
خولقاندنــی هونەری نوێ و دەروەســت، 
و  مێــژوو  خوێندنــەوەی  و  نوســین 
ئەدەبیاتــی ئــەم دەڤــەرەوە پەنجە لەســەر 
چیــن و توێــژە جیاوازەکانی کۆمەڵگا 
زۆرینــەن  کــە  دابنێیــن  گشــتی  بــە 
باشــی  بیــری  و  هەســت  لەوانشــە  و 
نەتەوەیــی و نیشــتمانییان هەبێت، بەاڵم 
ڕێکخســتنیان بۆ نەکــراوە. دەبێ زیاتر 
هــەوڵ بدرێــت و بــەش بە بەش  و چین 
بــە چین لــە خوێندنگــەوە  هەتــا بازاڕ 
و تەنانــەت وەک  دەنــگ و ڕەنگیــش 
بگەینــە ناخــی هــەر بنەماڵەیــەک و 
تەنانەت ئەگەر بکرێت، بە هەر چەشنە 
نووســین، خوێندن و لێکدانەوەی سادە و 
گشــتی بۆ تێگەیشــتن لە هەر چەشنە 
بابەتی کولتووری-سیاسی و بە بیستن 
و بینینــی ئــەم خەڵکــە، بڕۆینــە ناخی 

تێگەشتنی هەموو الیەک.
و  ویســت  ناســینی  ســەرەڕای 
و  گشــتی  بــە  کۆمەڵگــە  خواســتی 
ویســتی تاک لــەم کۆمەڵگەیەدا و بە 
خوێندنەوەی ســاکار و ســانا لە ویســت 
و داخوازییەکانــی، هێــدی هێــدی بــە 
فەرهەنگی خۆی ئاشــنا بکرێتەوە، ئەو 
کولتوورەی کە بە بێ ئەوەی هەســتی 
پــێ کردبێت، لە دەســتی چووە، یان بە 
زمــان و هەمــوو ئــەو تایبەتمەندیانــەی 
کە خۆماڵی بووە و ئێســتا کەمڕەنگ 
کراوەتەوە، و سیاسەتی ئاسمیلە کردنی 

لــە الیەن دۆژمنــەوە زۆر بە نەرمەبڕی 
و بە درێژایی سااڵنێکی زۆر، تەنانەت 
خەون و بیر و هزریشی داگیر کردووە و 
خەریکــە بێ شــۆناس و نامۆ لە هەموو 
تایبەتمەندییەکانــی خــۆی دەکرێــت و 
لێیان دوور خراوەتەوە، وەکوو  خوێندنەوە 
و خــۆ بینینــەوە لــەو بەهاگەلــەدا کــە 
بەالیەوە بەنرخە و وەک هەســتی پیرۆز 
بۆ گەڕانەوە بۆ بینی خاک، نیشــتمان 
و کیانــی کــوردی، و دواجــار بتوانیت 
پاراســتنی بدات.دوژمــن  بــۆ   هــەوڵ 
بــه درێژایــی مێــژووی دەســەاڵتداریی 
ئتنیکــی  لەناوبردنــی  هەوڵــی  خــۆی 
کوردیــی بە شــێوەگەلی جوراوجور داوه 
و تەقــەالی خــۆی کــردووە و تــاک و 
کۆمەڵگــەی کوردییــش لەم پرۆســەی 
لەناوچوونــەدا کــەم تا فرە بەشــدار بووە 
و ئاگاهانــه یــان نائاگاهانه شــەریکی 
ئــەم تاوانەیــە، بەاڵم ئەمڕۆکــه ئەگەر 
بــە شــێوەگەلێکی تۆکمــە و وردبینانــە 
کە پێشــتر ئاماژەی پێ کــراوه، بەئاگا 
بێتــەوە کــە دەرفەتــی خۆ قوتــار کردن 
لــە ئاســمیلە بــوون و توانــەوە لــە داب 
ئاســانتر  هەیــه،  بێگانــەی  نەریتــی  و 
دەتوانین بۆ ڕێکخستنی چین و توێژی 
باشــووری  لــە  کۆمەڵگــەی کــوردی 
زاگــروس چاالکــی بکەین و بە دەنگ 
دەتوانرێــت  جۆراوجــۆرەوە  ڕەنگــی  و 
جاریکــی دیکــە کۆمەڵگایــەک خــۆ 
وەرێ  بڕیــار  و  بــاوەڕ  خــاوەن  و  نــاس 
بخرێت.لێــرەدا گــەڕان بــەدوای نرخــی 
پێشخســتنی  و  کــوردەواری  کیانــی 
و  خۆیــی  دەوڵەمنــدی  فەرهەنگــی 
بەشــەکانی  هەمــوو  کردنــەوەی  جــێ 
کۆمەڵگا لە ژیان و خەباتی ڕۆژانەی  
تــاک و کۆمەڵــگا  گرینگــە، هەتــا 

دوژمن به درێژایی مێژووی دەسەاڵتداریی 
خــۆی هەوڵــی لەناوبردنــی ئتنیکــی 
کوردیــی بــە شــێوەگەلی جوراوجــور داوه و 
تەقەالی خۆی کردووە و تاک و کۆمەڵگەی 
کوردییــش لــەم پرۆســەی لەناوچوونــەدا 
کــەم تــا فــرە بەشــدار بــووە و ئاگاهانــه 
یــان نائاگاهانــه شــەریکی ئــەم تاوانەیە

هەنگاو بەرەو پێشکەوتن هەڵبگرێت  و 
هەروەها چەمکی نەتەوەیی-نیشــتمانی 
وەک سیســتمێکی دێموکراتخوازانــە و 
نەتەوەیــی و کــراوە و ڕوو بــە دەالقــەی 
خــۆ بینینــەوە، و بــە نــاخ و هەســتی  
خــۆ ناســین و شوناســی نەتەوەیی چاو 
بکرێتەوە.خاڵێکــی دیکــە، هەنگاونــان 
بــەرەو الوازکردنــی سیســتمی خێڵەکی 
بیــری  کردنــەوەی  بەرتەســک  و 
تایفەگــەری و عێڵــی کــە خــۆی زۆر 
جــار کیشەســاز بــووە و هــۆی دابڕان و 
الوازیی هەســتی نەتەوەیی بووە، وەک 
نەهێشــتنی ئەم بیرۆکە لە چوارچێوەی 
عێــڵ یــان خێــڵ و ڕوونوێنییــەک لــە 
گەورەیــی نەتــەوە، زمــان، فەرهەنگ، 
بکرێــت.  کــوردی  کیانــی  و  مێــژوو 
ئــەوەش وەک خوێندنــەوەی گشــتی و 
بەنرخ و دەوڵەمەند لەم چەمکانە و عێڵ 
و خێــل و ...هتــد، هەروەکوو دڵۆپێک 
لــە دەریای نەتەوەخوازی پیشــان بدرێت 
و هەســت و بیر و هزری دۆســتایەتی و 
ناخی نیشتمانپەروەری وەک ئەرکێکی 
پیــرۆز و پشت ئەســتوور بە جۆغرافیای 
بەرینــی کــوردەواری، زمانــی  پــان و 
دەوڵەمەنــدی کــوردی و بەرفەراوانیــی 
شێوەزار و ڕەنگاوڕەنگیی و دەوڵەمندیی 
چانــد و هونــەری کوردی که لە الیەن 
دوژمــن و داگیرکەری واڵتەوە پێناســه 
بکرێت و خوێندنەوەی مێژوویی لەســەر 
ئــەم بابەتانــە لــە نــاو چیــن و توێــژی 
باشــووری  لــە  کــوردی  کۆمەڵــگای 
بدرێــت  هــەوڵ  و  بکرێــت  زاگــرۆس 
تێگەییشــتن لە هــزری نەتەوەخوازی لە 
ســەرەوەی هەر چەشــنە باوەڕ و فکری 

تاکە کەسی و ....مانا بکرێت.

دیوانێکی شێعری کوردی 
لە ئیالم چاپ کرا

یەکێــک لــە چاالکانــی ئەدەبــی لــە پارێــزگای ئیــالم، لە 
هەوڵێکــدا دەســتی دایــە کۆکردنەوەی شــێعرەکانی "عەباســی 

ئارام" و بەم زووانە باڵو دەکرێتەوە.
زاهیــر ســارایی بــە باڵوکردنــەوەی ئــەم هەواڵــە لــە "ئیــالم 
ئاســوو"دا نوســیوویەتی: کتێبــی دیوانــی شــێعرەکانی "عەلی 
ئەسغەر عەباسی ئارام" بە ناوی "دیوانی ئارام" لە شیکردنەوە و 
کۆکردنەوەی ناوبراو، پاش نزیکەی یەکساڵ و نیو، سەرئەنجام 

چاپ کرا و هەتا کۆتایی ئەم مانگە باڵو دەبێتەوە.
"دیوانی ئارام" لە a٢6٠ الپەڕەدا لەالیەن چاپەمەنی"زانا"وە 

چاپ کراوە.
لــەو دیوانــە شــێعرە کوردییــەی مامۆســتا عەباســی ئــارام، 
هێندێک لە شێعرە فارسییەکانی ناوبراویش بەرچاو دەکەون.

کوردییەکانــی  شــێعرە  لــە  هێندێــک  پێــش  ســاڵ  چەنــد 
کۆچکــردوو عەباســی ئــارام بــە هەوڵی مســتەفا بەیگی باڵو 
کرایەوە. بەشــێکی دیکەی ئەو شــێعرانە لەالیەن "سارایی"یەوە 
کۆکراوەتــەوە کــە تــا ئێســتا بێ کەم وکوڕتریــن کۆکــراوەی 

شێعرەکانی عەباسی ئارام بووە.
شاعێری سروشت خوازی کوردستان عەلی ئەسغەر عەباسی، 
ناســراو بــە ئــارام، لــە مانگــی خەرمانانــی 93ی هەتــاوی لە 

تەمەنی ٨٧ ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.

سەرکەوتنی دوو وەرزشوانی 
کرماشانی لە کێبڕکێ 
جیهانییەکانی کاراتە

 "نەبی فەتحی" لە وتووێژ لەگەڵ هەواڵدەریی "مێهر"دا ڕایگەیاندووە 
کە؛ "لە کێبڕکێکانی پاڵەوانیی کاراتەی جیهان، کە بە میوانداریی 
شاری لینز لە واڵتی ئۆتریش بەڕێوەچووە، تیمی کاراتەی ئێران پلەی 

یەکەمی ئەم کێبڕکێیانەی بۆخۆی مسۆگەر کردووە .
ناوبــراو هەروەهــا ڕایگەیانــدووە کــە؛ "ســەعید ئەحمــەدی" وەکــوو 

یەکێک لە وەرزشوانە بە ئەخاڵقەکان ناوزەد کراوە.
ناوبراو هەروەها گوتی؛ "تیمی ئێران لەم کێبڕکێیانەدا 1٠ میداڵی 
زێڕ و 16 میداڵی زیو و 19 میداڵی بڕۆنزیان بەدەست هێناوە و تیمی 

ئەرمەنسستان و گورجستانیش دووهەم و سێهەم هاتوونەتەوە.
هەروەها لەم کێبڕکێیانەدا "نەبی فەتحی" و "ڕەشیدی" و "شۆجاع" 
لــە الیــەن کۆمیتــەی بەڕێوەبردنی ئــەم کێبڕکێیانەوە وەکوو باشــترین 

داوەر هەڵبژێردراون.
لــە درێــژەی ڕەوتــی دەســکەوتە بــااڵ وەرزشــییەکانی وەرزشــوانانی 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت، مێرمنداڵێکــی زۆرانبــاز لە شــاری ســەقز، 

بانگهێشتی تیمی میللی ئێران کرا.
"مۆبیــن عەزیمــی" زۆرانبــازی دەســتەی ئــازادی مێرمنــدااڵن، لــە 
کێشــی 66 کیلۆدا، بە مەبەســتی بەشــداری کردن لە کێبڕکێکانی 

ڕۆژی جیهانیی مندااڵن، بانگهێشتی تیمی میللی کراوە.

مین و کەمئەندام بوون 
وێردی سەر زمانی 
هاوواڵتییانی ئیالمە

بەپێی هەواڵی گەیشتوو بە ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا، لە ماوەی ٢5 
ساڵی ڕابردوودا، 3٢٠ کەس لە پارێزگای ئیالم بە هۆی تەقینەوەی مینە 

بەجێماوەکان لە شەڕی ئێران و عێراق کەمئەندام بوون.
زۆربــەی ئــەو کەســانە کــە لە کوردســتان بە هــۆی تەقینــەوەی مینەوە 
تووشی کەمئەندامی دەبن، خەڵکی گوندەکان، قوتابیان و کۆڵبەرەکانن. 
کەمئەنــدام بوونــی ئەو ژمارەیە لــە هاوواڵتیانی کورد بە درێژایی 43٠ 
کیلۆمێتر سنووری هاوبەش لەگەڵ هەرێمی کوردستان و عێراقدا، ڕوویداوە.
بەڕێوەبــەری بێهزیســتیی پارێــزگای ئیالم بە باڵوکردنــەوەی ئەم هەواڵە، 
ڕایگەیانــد: "ســاڵی ڕابــردوو، 5٧ هــەزار کەســیان لــە پارێــزگای ئیالم بۆ 
پێشگرتن لە ڕووداوی تەقینەوەی مین بارهێناوە".هەروەها ناوبراو بە ئاماژە 
کــردن بــە برینــدار بوونــی 1٢ کــەس لــە ماوەی شــەش مانگــی ڕابردووی 
ئەمساڵدا گوتی؛ "پێنج هەزار هێکتار" لە زەوییە پاککراوەکان لە مین، سەر 
لەنــوێ "پشــکنینیان"پێدا دەکرێتەوە.ســەرەڕای ڕاگەیاندنــی پاککردنەوەی 
میــن لــە زۆربــەی ناوچــە ســنوورییەکانی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت، ماوە 
مــاوە شــایەتی تەقینــەوەی مین و کەرەســتە بەجێماوە جەنگییــەکان دەبین، 
کــە لــە زۆربــەی حاڵەتەکاندا گیان لەدەســتدانی هاوواڵتیانی مەدەنیی لێ 
دەکەوێتەوە.چاالکانی مافی مرۆڤ بە بەردەوامی دووپاتی دەکەنەوە کە؛ 
بەرپرســایەتی تەواوی ڕووداوە مرۆییەکان بەپێی ســتانداردە نێونەتەوەییەکان 
و تــەواوی پەســند کــراوە نێوخۆییەکانی ناوەنــدی میللی مین لە واڵت، لە 

ئەستۆی وەزارەتی بەرگری و ناوەندی کۆکردنەوەی مین لە ئێراندایە.

ڕوو بە دەالقەی خۆ بینینەوە!
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ئەلبۆرز ڕووئین تەن

شەهیدێک لە پێناوی گەڕاندنەوەی یەکجاریی خاکی کوردستاندا

تێیدایــن، حیزبــی  ســاڵەی  ئــەو 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
دەکات.  بــەڕێ  دژوار  ســاڵێکی 
ئــەو  بپرســن کام ســاڵی  لەوانەیــه  
حیزبــە بــە دژواری تێپــەڕ نەبــووە، 
بــۆ  ئــەوەش  ڕاســتە  بێگومــان 
هەســت کــردن بە بەرپرســیارەتی لە 
بەرانبەر ئەو ئەرکەی لەسەر شانی 
دەگەڕێتــەوە.  دانــراوە  حیزبــە  ئــەو 
کاتێــک خــۆت لــە بەرانبــەر گەل 
و نیشــتماندا بــە بەرپرســیار بزانی، 
و  قوربانــی  زۆر  دانــی  بێگومــان 
فیداکاریی پێویســتە، کە مێژووی 
قوربانیدانــە.  لــەو  پــڕە  حیــزب 
تەنانــەت هێندێکجــار دەڵێیــن هــەر 
دێموکراتــی کوردســتانی  حیزبــی 
ئێرانــە دەتوانــێ ئــەو هەمــوو ئازارە 
بچێــژێ و هــەر بــەردەوام ســوورتر 
بێت لە خەباتی و هەنگاوی پتەوتر 
نمونــەی  هەڵگــرێ.  داهاتــوو  بــۆ 
بوونــی  شــەهید  فیداکارییــە  ئــەو 
کادری  محەممــەدزادە  ڕەســووڵ 
دێموکراتــی  حیزبــی  بەوەجــی 
کوردســتانی ئێرانــە لــە بەرەکانــی 
بــۆ  کــە  داعــش  لەگــه ڵ  شــەڕ 
هەمیشــە ناوی خۆی لە دڵی گەل 
و نیشــتماندا تۆمــار کــرد. وێــڕای 
لەدەســتدانی ڕۆڵەیەکــی دیكــه ی 
قوتابخانــەی دێموکرات بــۆ نه ته وه  
کوردســتان،  بەرژەوەندییەکانــی  و 
شه هیدبوونی ئه و هاوڕێیه  دەرخەری 
سیاســەتە کوردســتانییەکانی ئــەو 
حیزبەیــە کە بــە درێژایی مێژووی 
بــەاڵم  کــردووە،  ڕەچــاوی  خــۆی 
لەوانەیــە کەمتــر خوێندنــەوەی بــۆ 
کرابــێ. بــۆ دەرکەوتنی ئەو بابەتە 
ســەرەتا دەبــێ لە سیاســەتی حیزب 
لە بەرانبەر باشــووری کوردســتاندا 
ورد ببینــەوە و بزانیــن ئه م حیزبه  له  
چ ئاســتێكدا توانیویه  پشتیوانی له  
ئه زموونه كانــی هه رێمی كوردســتان 

بكات.
ئەو پشــتیوانییە لە سێ قوناغی 

کاتــی  لــە  و  ڕاپەریــن  لــە  بــەر 
ڕاپەریــن و دوای ڕاپەرینــی کــورد 
لــەو بەشــە لە کوردســتان بــەردەوام 
شــێوەیەک  بــە  هەرجــارەو  بــووه ، 
خــۆی  بوونــی  کوردســتانی 
ســەلماندووە. هەمیشە فاکتەرێک 
نزیککردنــەوەی  لێــک  بــۆ  بــووە 
باشــوور،  الیەنەکانــی  و  حیــزب 
چوونکــە دۆســتایەتیی هەمووانی 
کــردووە، ڕێزی لــە دامەزراوەکانی 
پارلمــان  و  حکومــەت  وەکــوو 
گرتــووە. هیچــکات لــە دژوارترین 
ساتەکانیشــدا پەنــای بــۆ دوژمنی 
کــورد لــە دژی کــورد نەبــردووە. 
سیاســەتەش  ئــەو  بــۆ  تەنانــەت 
قوربانیــی زۆری داوە. ئــەو بنەمــا 
ئەخالقیانــەی حیزب بۆیە گرینگن 
و دەبــێ بــە هەمــوو شــێوەیەک بە 
هــەزاران جــار بگوترێنــەوە و ببن بە 

سەرباشقەی سیاسەتی الیەنەکانی 
لــە  بەشــێک  چوونکــە  دیكــه ش، 
نەهامەتییەکانی کورد دەگەڕێتەوە 
سیاســەتێکی  نەبوونــی  بــۆ 
شــێوەیە.  لــەو  کوردســتانی 
هەربۆیــەش کــە دەبینیــن حیزبێک 
بەو شــێوەیە ڕەچاوی دەکات، دەبێ 
وەک خاڵــی بەهێــز و ئەرێنیی ئەو 
حیزبــە چــاوی لێبکرێــت. کاتێک 
محەممــەدزادە  ڕەســوڵ  شــەهید 
ئەندازیاریــی  بەشــی  لەگــەڵ 
پوچەڵکردنەوەی مین و تەقەمەنی  

لە بەرەی پێشەوەی ئۆپەراسیۆنێکی 
گرینگــی وەکوو شــەڕی موســڵ، 
میــن  پوچەڵکردنــەوەی  لەکاتــی 
کــە گرنگتریــن تاکتیکی داعشــە 
پێشــمەرگە،  کردنــی  شــەهید  بــۆ 
پاراســتنی  بــۆ  خــۆی  ئەرکــی 
دەدا  ئەنجــام  پێشــمەرگە  هــەزاران 
بــوو،  شــەهید  ڕیگەیــەدا  لــەو  و 
نەماندەزانــی  ئێمــه   زۆربــه ی  کــە 
کــە بەرپرســی فێرگــەی حیــزب و 
کادرەکانی به شــدارن لــه  ئه ركێكی 
ئاوا نیشتمانیدا. ئەگەر بە گوێرەی 
حیزبــی  تەســکی  سیاســەتیکی 
بــا، ئــەوا دەبــوو حیــزب گەورەترین 
کارێکــی  بــە  پڕۆپاگەنــدەی 
له مشــێوه  کردبــا، بــەاڵم گەڕانــەوە 
وایــان  نیشــتمانییەکان  بنەمــا  بــۆ 
کــرد کــە تــا كاتی شــەهید بوونی 
ئــەو کادرە بەوەجــە ئێمە ئاگاداری 

ئــەو ئەرکــە نەبیــن. واتــە حیــزب 
تەنیــا بــۆ پاراســتنی بەرژەوەندیــی 
نیشــتمانیی کورد و کوردستان ئه و 
ئه ركــه ی به ڕێوه  بــردووه . لەالیەکی 
دیکــەوه ، شــەهید بــوون لــە پێنــاو 
خاک و نیشــتماندا لە قوتابخانه ی 
دێموکرات سنوور ناناسێت و لە هەر 
شوێنێک کە پێویستی بە حیزب و 
ڕۆڵەکانــی هەبێت، بێ چاوەڕوانی 
لە دەســکەوتێکی حیزبی یا كاتی، 
حیــزب ئامادەیــە ئــەو ئەرکەی کە 
باشــی  بــە  سەرشــانی  دەکەوێتــە 

به ڕێــوه ی ببــات، جــا ئــەو ئەرکــە 
بەرگریکردن لە خۆ بێت لە بەرانبەر 
هێــزی دژە مرۆیــی و تیرۆریســتی 
داعــش  یــا  ئیســالمی  کۆمــاری 
کە لــە ناوه ڕۆكــی سیاســەتەكانیدا 
کۆمــاری  دیکــەی  ڕوویه كــی 

ئیسالمیی ئێرانە لە ناوچەكه دا. 
سیاســه ته كانی  ڕوانگــه ی  لــه  
بــۆ  له مشــێوه   كــرده وه ی  حیزبــه وه ، 
كوردســتان  پارچــه ی  هه رچــوار 
نه گۆڕه  و له  هه موو ده رفه تێكدا به  
مه به ستی گه یشتن به  ئامانجه كانی 
نه تــه وه ی كــورد به  هه ر شــێوه یه كی 
لــواو ئاماده یــه  هه نــگاو بنــێ. لــه  
كاتــی هه ڵبژاردنــه كان لــه  توركیــە 
به  ڕاشــكاوی پشتیوانیی خۆی له  
HDP ڕاده گه یه نــێ، لــه  هه مــوو 
داوای  كۆبوونه وه یه كــدا  و  كــۆڕ 
یه كیه تــی و یه كڕیزیــی نه ته وه یــی 
ده كات  كوردســتان  ڕۆژئــاوای  لــه  
دێموكــرات  حیزبــی  به گشــتی  و 
گوتــار،  و  ڕاگه یانــدن  بــه   نــه ك 
به ڵكــوو بــه  كــرده وه  و بــه  ڕژانــی 
خوێنــی ڕۆڵه كانی ئه و ڕاســتییه ی 
سیاســه ته   ئــه م  كــه   ســه لماندووه  
سیاســه تێكی پاقــژی نه ته وه ییــه  و 
ده توانــێ نموونه یه كــی بــاش بێ بۆ 

پێڕه و كردنی.
ئــەو  دیكــه ی  ڕەهەندیکــی 
تێــزی  بــۆ  سیاســەتە دەگەڕێتــەوە 
بەرانبــەر  لــە  کــورد  پشــتیوانیی 
دەوڵەتــی داگیرکــەر یــا دوژمنــی 
کورد کە شایانی هەڵوێستە لەسەر 
کردنە. واتە هەموو کاتێک حیزب 
لــە  کــورد  لــە  دەکات  پشــتیوانی 
بەرانبەر دەوڵەت یا دوژمنی کورد، 
تەنانەت ئەگــەر دژی بەرژەوەندیی 
حیــزب بێت، بــەاڵم ڕه چاو نه كردنی 
بەرژەوەندیی حیزبی بۆ بەرژەوەندیی 
نه ته وه یی  وا دەکات نه توانێ له  هێڵه  
ســه ره كییه كه ی، واتــا به رژه وه ندیــی 
بێتــو  ئەگــەر  البــدات.  نه ته وه یــی 
بەشــێک  وەکــوو  ڕەهەنــدە  ئــەو 
لــە سیاســەتی هەمــوو الیەنــەکان 
بکرێــت،  بــۆ  و کاری  بچەســپێت 
بێگومان كاریگه ریی له ســه ر خێراتر 
بوونــی گه یشــتن بــه  ئامانجه كانی 

نه تــه وه  زۆرتــر ده بێ. لــە کۆتاییدا 
به ســه رهاتی شــەهید ڕەســووڵ کە 
مامۆســتایەکی فێرگــەی حیــزب 
الوانــی  پێگەیاندنــی  بــۆ  بــوو، 
چوارچێــوەی  لــە  نیشــتمانپەروەر، 
قوتابخانــه ی دێموکراتــدا باشــترین 
وانەیــە بــۆ ئــەوەی چــۆن دەتوانین 

نیشــتمانمان  بــە  خزمــەت 
بکەین و چــۆن خۆمان 
ئــەوەی  و  پێبگەینــن 

هێنــاوە  بەدەســتمان 
چۆن لە خزمەت 
ا  شــد ڕ شۆ
ی  ر کا بــە

بێنین.
 

ڕۆڵەیەکی 
نیشتمان له  
ســه ره تای 
الویەتی دا 
بێتــە  ە د

پێشمەرگەی 
 ، ب حیــز
نــی  کا پلە

پێشمەرگایەتی 
کادری  و 

ســه ركه وتووانه  تیپەڕ 
دەکات و دواتــر لــە 
ئاســتی  زانکــۆدا 

زانســتی  و  وشــیاری 
لــه  به شــی مێــژوودا بــه رز ده كاته وه  
بڕوانامــه  وه رده گــرێ و دیســان  و 
دەگەڕێتــەوە ڕیزی حیزب و خه بات 
و هه موو ئه و ئه زموون و زانســته ی 

به ده ســتی هێنــاوه  ده یخاتــه  خزمه ت 
نه تــه وه  و حیزبه كــه ی و له  فێرگه دا 
ده بێتــه  مامۆســتایه كی لێوه شــاوه  و 
وانــه ی خۆڕاگــری بــه  قوتابیانــی 
ده ڵێتــه وه . بــە هــۆی لێهاتویــی لــە 
بەشــێکی هەســتیاری شــەڕ واتــە 
لــە  میــن،  کردنــەوەی  پووچــەڵ 
دیــاری  ئۆپەراســیۆنی 
یەکجاریــی  کردنــی 
کوردســتان،  ســنووری 
پێشــمەرگە دەپارێزێ و 
گیانــی دەکاتــە قوربانی 
و  کــورد  بــۆ 
 . ن ســتا د ر کو
هەر بۆیە ئەو 

به سه رهاته  
بــە 

ڕەنگدانەوەیەکــی 
سیاســەتی  دیکــەی 
دێموکراتــی  حیزبــی  نه ته وه یــی 

کوردستانی ئێران به ئه ژمار دێت.

دوکتور سلێمان گیانی پێشکەشی کوردستان کرد

دوکتور سلێمان سەعید چوروکایە 
میــن  پوچەڵکردنــەوەی  پســپۆڕی 
ســەختیی  هــۆی  بــە  تەقەمەنــی  و 
کاروانــی  بــە  تێکــەڵ  برینەکــەی 

شەهیدانی کوردستان بوو.
دوكتور سلێمان سەعید چوروكایە، 
پووچەڵکردنــەوەی  پســپۆڕی 
ســەختی  بەهــۆی  تەقەمەنــی 
نەخۆشــخانەیەكی  لــە  برینەكــەی 

واڵتی ئاڵمان شەهیدبوو.
ڕێکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
9ی خەزەڵــوەری 1395ی هەتــاوی، 
دوكتور سلێمان سەعید چوروكایە، لە 
كاتــی پووچەڵکردنــەوەی بۆمبێكــی 

تێرۆریســتیی  گرووپــی  چێنــدراوی 
لەگــەڵ  توونێلێكــدا  نێــو  لــە  داعشــدا، 
ژمارەیــەك لــە هاوڕێیانی پێشــمەرگە، لە 
گونــدی تیســخراپی گــەورەی مێحوەری 
باشــیک برینداربــوو و بەهــۆی ســەختی 
برینەكەیــەوە لە نەخۆشــخانەیەكی واڵتی 

ئاڵمان شەهید بوو.
دوکتور سلێمان کە خەڵکی باکووری 
کوردســتانە، لــەم ســااڵنەی دواییــدا لــە 
واڵتــی ئاڵمــان دەژیــا و لــە دەســتپێکی 
بەهێــزی  پەیوەنــدی  داعشــەوە  شــەڕی 
لــە  ســلێمان  کرد.شــەهید  پێشــمەرگەوە 
بــە  زۆربــەی مێحوەکانــی جەنگــی دژ 
داعشــدا زۆرتریــن ڕۆڵــی گێــڕاوە و لــە 

پووچەڵکردنــەوەی میــن و تــی ئێــن تــی 
و بۆمبــە چێندراوەکانــی داعشــدا ڕۆڵی 
ســەنگەرەكانی  هەبووە.لــە  چاالکــی 
شەڕدا، دوكتور سلێمان وەک پسپۆڕێكی 
تەقەمەنــی  و  میــن  پووچەڵكردنــەوەی 
شــەهیدبوونی  هەواڵــی  دەکــرد.  كاری 
دوکتــور ســلێمان چەند ڕۆژ پێش ئێســتا 
لە ڕاگەیاندنــە ناوچەیی و هەرێمییەکان 
بــاڵو بــووە، بــەاڵم دواتر ئــەو هەواڵە ڕەت 
کرایەوە.حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران ســەبارەت بە شــەهیدبوونی دوکتور 
ســلێمان وێــڕای دەربڕینــی خــەم و پەژارە 
سەرەخۆشــی لە بنەماڵەی ناوبراو دەکات 

و خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت.

بەشداریی شاندی حیزب لە سمیناری پارتی یەکێتی 
دێموکراتی  کورد - سووریە لە واڵتی هۆلەند

دێموکــرات  حیزبــی  شــاندێکی 
پارتــی  ســێمیناری  لــە  بەشــداریی 
یەکیەتیــی دێموکراتــی کــورد – 

سووریە، لە واڵتی هۆلەند کرد.
ڕێکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
9ی خەزەڵــوەری 1395ی هەتاوی، 
یەکیەتیــی  پارتــی  الیــەن  لــە 
دێموکراتــی کــورد - ســووریە لقی 
شەشــەمین  بۆنــەی  بــە  هۆلەنــد، 
دوایــی  کۆچــی  ســاڵوەگەڕی 
 )PYDK-S( ســەرۆکی 
زیندەیــاد "ئیســماعیل عومــەر"، لــە 
شــاری ئارنهێمــی واڵتــی هۆلەنــد 
سێمینارێک بە بەشداریی نوێنەرانی 
حیــزب و ڕێکخراوە سیاســییەکان و 
خەڵکێکــی بەرچــاو لــە کوردانــی 

دانیشتووی هۆلەند بەڕێوە چوو.
بەشــداریی  بــە  ســێمینارەکە 
ئەندامی دەفتەری سیاســیی پارتی 
 - کــورد  دێموکراتــی  یەکیەتــی 
ســووریە ســەالح عەلەمداری بەڕێوە 

چوو. 
ناوبــراو وێــڕای باســێک لەســەر 
ژیانی کۆچکردوو، لێکدانەوەیەکی 
سیاســیی لــە هەمبــەر ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســت و بەتایبەتــی هــەر چوار 
پێشــکەش  کوردســتان  بەشــی 

لــە بەشــی  بــە ئامادەبــووان کــرد، 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا ئاماژەی 
کۆمــاری  جینایەتەکانــی  بــە 
ئیســالمی دەرهەق بــە گەلی کورد 
کــرد و ڕاســانی وەک خەبــات بــۆ 
وەدیهێنانــی مافــی نەتەوایەتــی بــە 
پیــرۆز زانینــی و پشــتیوانیی خۆی 
و حیزبەکەی لەو خەباتە دەربڕی. 

لەســەر  ســێمینارەدا  لــەو 
بانگهێشــتنی فەرمــی، هەیئەتێکی 
دێموکراتــی  حیزبــی  کۆمیتــەی 

بــە  ئێــران  کوردســتانی 
سەرپەرەســتیی حەسەن مەجیدی 
کۆمیتــە،  گشــتیی  بەرپرســی 
بەشــداری ڕێوڕەســمەکە بوون و 
وێــڕای دەربڕینی هــاودەردی بە 
بۆنەی شەشــەمین ســاڵوەگەڕی 
ئیســماعیل  دوایــی  کۆچــی 
هەڵوێســتی  سپاســی  عومــەر، 
ناوبراویان بۆ پشتیوانی لە ڕاسان 
و گەلــی کورد لە کوردســتانی 

ڕۆژهەاڵت کرد.

به سه رهاتی شەهید ڕەسووڵ کە 
مامۆستایەکی فێرگەی حیزب بوو، بۆ 

پێگەیاندنی الوانی نیشتمانپەروەر، لە 
چوارچێوەی قوتابخانه ی دێموکراتدا 

باشترین وانەیە بۆ ئەوەی چۆن دەتوانین 
خزمەت بە نیشتمانمان بکەین و چۆن 
خۆمان پێبگەینن و ئەوەی بەدەستمان 

هێناوە چۆن لە خزمەت شۆڕشدا بەکاری 
بێنین
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دیمانە: سەلیم زەنجیری

ئارەش ساڵح: ئەگەرچی ترامپ کۆماریخوازە، بەاڵم بە نیسبەت 
سیاسەتی دەرەوەی، زۆرتر لە سەرۆک ئۆباما دەچێ

ی   ٨ واتــە  دیکــە،  ڕۆژی  ســێ 
 5٨ زایینــی،  2016ی  نوامبــری 
هەڵبژاردنــی  خولــی  ـــەمین 
ســەرۆککۆماریی بەهێزترین واڵتی 
بەڕێــوە  ئامریــکا  واتــە  دونیــا، 
دەچێــت و چارەنووســی هــەر یەک 
لــە هیــالری کلینتۆنــی دێموکــرات 
کۆماریخــواز  ترامپــی  دۆناڵــد  و 
لــەم کێبڕکێیەدا بۆ ســەرۆککۆماری 
یەکال دەبێتەوە. لەم پێوەندییەدا، 
ئــارەش ســاڵح، نوێنــەری حیزبــی 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
چەنــد  وەاڵمــی  ئامریــکا  لــە 
پرســیارێکی کوردســتان لــە ســەر 
سیاســەت و ســتراتیژی هــەر یەک 
لــە بەربژێــرەکان بــۆ ئامریــکا و 
ئەگــەری  لــە  ئامریــکا  دەرەوەی 
کــە  دەداتــەوە  ســەرکەوتنیاندا 

سەرنجتانی بۆ ڕادەکێشین: 

پ: چەنــد ڕۆژێکی کــەم ماوەتەوە 
هەڵبژاردنــی  بەڕێوەچوونــی  بــۆ 
ســەرۆککۆماریی ئامریکا، چانســی 
ســەرکەوتنی کام یــەک لــەو دوو 
بــە  ئامــاژەدان  بــە  بەربژێــرە 
ستراتیژیان بۆ سیاسەتی نێوخۆ و 

دەرەوە زیاترە ؟ 
 و: پێــش لــە هەر شــتێک پێویســتە 
بڵێــم کــە هێشــتا یــەک هەفتــەی 
مــاوە تــا هەڵبــژاردن و لــە ڕاســتیدا 
شــت  زۆر  هەفتــەدا  یــەک  لــەو 
دەگۆڕدرێت، بۆیە وەاڵمی دروستی 
ئەم پرســیارەی ئێــوە تەنیا لە ڕۆژی 
هەڵبــژاردن دیــار دەکەوێــت. بــەاڵم 
ئەگەر بمانەوێ ئەمڕۆی پانتاییەکە 
ببینین، پێویســتە بڵێم کە لە دوایین 
ڕاپرســییەکان هیــالری کلینتۆن بە 
ڕێــژەی چــوار لەســەد لــە ترامــپ 
لەپێشترە. بەاڵم ئەم ڕاپرسیانە هەموو 
کەچــی  بــەر،  دەگرێتــە  ئامریــکا 
هەڵبژاردنی ســەرکۆمار لە ئەمریکا 
بەشــێوەی ئێلێکتوراڵە. واتە خەڵکی 
ڕێــژەی  بەپێــی  ویالیەتێــک  هــەر 
دانیشتوانی چەند نوێنەر هەڵدەبژێرن 
و ئــەو نوێنەرانــە لــە شــوێنێک یــان 
شــێوە پاڕلەمانێــک کــە پێــی دەڵێن 
ســەرکۆمار  کالێــج،  ئێلێکتــوراڵ 
لــە  گرینگتــر  بۆیــە  هەڵدەبژێــرن. 
ڕاپرسییە سەرانسەرییەکان، ویالیەتە 

جۆربەجۆرەکانن. 
دیارە بەشێکی زۆری ویالیەتەکان 
الیەنگــری  نەریتــی  شــێوەی  بــە 
هــەرکام لــەم پارتانــەن، بــەاڵم چەند 
ویالیەتــی زۆر گرینگ هەن کە لە 
هــەر خولێکی هەڵبژاردنــدا بڕیاریان 
ڕاپرســییەکان،  بەپێــی  جیــاوازە. 
ترامــپ پێویســتی بــەوە هەیــە کــە 
بباتــەوە.  ویالیەتانــە  ئــەو  تــەواوی 
کــە  ویالیەتانــەی  ئــەو  چوونکــە 
ترامــپ  بــە  بڕیاریــان داوە دەنــگ 
بــدەن، نوێنەرەکانیــان ناگاتە ڕادەی 
پێویســت. بۆیە ئەو ویالیەتانەی کە 
هێشــتا بڕیاریان نەداوە هەموویان بۆ 
ترامــپ گرینگــن. بــەاڵم هیــالری 
کلینتۆن تەنیا ئەگەر بتوانێت یەک 
یا دوو لەو ویالیەتانە بەدەست بێنێت، 
دەیباتــەوە. ئەوانــەش بریتین لە چوار 
یــا پێنج ویالیەتێــک وەکوو ئوهایۆ، 
پێنســیڵڤانیا و چەنــد ویالیەتــی تر. 
بۆیــە بەپێــی ئــەو شــیامانانەی کە 
شانســی  دەردەکەوێــت،  ئێســتا  تــا 
بردنەوەی هیالری لە ترامپ زیاترە.
حاڵەشــەوە  بــەم  هــەر  بــەاڵم 
ئــەو  قەتعــی  شــێوەی  بــە  ناکرێــت 
حوکمــە بدرێــت، چوونکــە پانتایــی 
هەڵبژاردن لە ئامریکا بە شــێوەیەکە 
کــە باڵوبوونــەوەی هەواڵێــک یــان 
ڕوودانــی ڕووداوێک لە دوو ڕۆژی 
کۆتایــی هەڵبژاردنەکانــدا دەتوانێت 

بــە تــەواوی ئاراســتەی دەنگــەکان 
بگۆڕێت و زۆرێک لەو کەســانەی 
کــە دووودڵن بەرەو الی لەیەنەکەی 

تر خۆیان یەکالیی بکەنەوە.
دەرەوە  سیاســەتی  نیســبەت  بــە 
کــە  بوترێــت  پێویســتە  نێوخــۆ  و 
مەســەلەی زۆر گرینــگ ئەمەیــە، 
ئــەوەی کە پاڵێوراوەکان ئێســتا چی 
دەڵێــن و باســی لێــوە دەکــەن، لەبــەر 
چەنــد هــۆکار هەمــان شــت نیە کە 
ســەرکۆمارییاندا  ســەردەمی  لــە 
پراکتیــزەی دەکــەن. یەکــەم ئەوەیــە 
کــە؛ پاڵێــوراوەکان بۆ ئــەوەی بنەما 
لەدەســت  کۆمەاڵیەتییەکەیــان 
نــەدەن ئــەوا هەمــوو ڕاســتییەکانی 
بەرنامــە گرینگەکانیــان نادرکێنن. 
کــە؛  ئەوەیــە  هــۆکار  دووهــەم 
ناوەنــدی کاریگــەر لەســەر دانانــی 
سیاســەتەکان لــە ئامریــکا زۆرتــرن 
لــە ســەرکۆمار و کۆشــکی ســپی. 
وەکوو: کۆنگرە، تینک تەنکەکان، 

گرووپــە البیــەکان، و گرووپەکانــی 
گوشــار دەستیان هەیە لە پێکهێنانی 
بــەاڵم  ئامریــکادا.  لــە  سیاســەت 
بەگشــتی ئەگــەر بمانــەوێ لەســەر 
سیاسەتی دەرەوە و نێوخۆ ڕێچکەی 
هــزری و فەلســەفیی هــەرکام لــەم 
دوو پاڵێــوراوە لێــک بدەینــەوە، دەبێ 
بڵێم کە چەند کێشــەی سەرەکی لە 
سیاســەتی نێوخۆ و دەروەدا هەن کە 
هەڵوێستی هەرکام لەم دوو پاڵێوراوە 
بە نیســبەت ئەو کێشــانە ئاراستەی 
هــزری و کردەوەیــی ئــەو پاڵێوراوانە 

ڕوون دەکاتەوە.
بــە گشــتی ترامــپ بە نیســبەت 
ئاراســتەیەکی  کێشــانەوە  ئــەو 
بــۆ  هەیــە.  موحافێزەکارانــەی 
وێنــە لەســەر کێشــەی پەنابــەران و 
ســنوورەکان بــاوەڕی بــە داخســتنی 
زیاترە و بە نیسبەت ئابوورییەوە پێی 
وایــە ئەگــەر بــاج کــەم بکرێتــەوە و 
دەوڵەمەنەدەکان ڕێگەیان پێ بدرێت 
بکەنــەوە،  کــۆ  زیاتــر  پــارەی  کــە 
ئــەوا ئەوانیــش زیاتــر پارەکەیــان لــە 
پرۆژەکانــی بەرهەمهێنانــدا دەخەنــە 
زیاتــر  کاریــی  هەلــی  و  گــەڕ 
دەڕەخســێت. بەاڵم هیــالری باوەڕی 
بــە کردنــەوەی زیاتــری ســنوورەکان 
و وەرگرتنــی زیاتــری پەنابەرانــە و 
پێــی وایــە پێویســتە باجــی زیاتر لە 

دەوڵەمەندەکان بستێندرێت بۆ ئەوەی 
دەوڵەت بتوانێت هەندێک بەرنامەی 
چینــی  بــۆ  زیاتــر  کۆمەاڵیەتــی 
ببــات،  بەڕێــوە  الواز  و  مامناوەنــد 
کــە ئەوانیش بتوانن دەســتیان بگات 
بە پەروەردە و بێهداشــتی باشــتر. بە 
نیســبەت سیاســەتی دەرەوەش دیــارە 
کــە  هەیــە  بــەوە  بــاوەڕی  ترامــپ 
ئامریــکا نابێــت ببێــت بــە پۆلیســی 
دنیــا و پێــی وایــە ئامریــکا دەبێــت 
لــە کێشــە جیهانییــەکان بکشــێتەوە 
و هاوپەیمانەکانــی و دۆســتەکانی 
ئەوانیــش  کــە  بــکات  ناچــار 
ســەرمایەگوزاری زیاتــر لــە بەشــی 
ناوچەکانیــان  و  خۆیــان  ئاسایشــی 
بکــەن. هیــالری کلینتۆن بــەاڵم بە 
پێچەوانــە پێــی وایــە کــە ئامریــکا 
زیاتــری  ئــاگای  کــە  پێویســتە 
و  هاوپەیمانــەکان  ئاسایشــی  لــە 
دۆســتەکانی بێت و هەوڵ بدات کە 
دێموکراســی لــە دنیــادا بــەرەو پێش 

بچێت. بە نیســبەت سیاسەتی دەرەوە 
ئەگەرچــی ترامــپ کۆماریخــوازە، 
ســەرۆک  لــە  شــتی  زۆر  بــەاڵم 

ئۆباماوە نزیکترە.
لــە  دەورە  دوو  لــە  ئوبامــا  پ:   
ســەرکۆماریی خۆیدا تــا ڕادەیەکی 
ئامریــکا  لــە  ڕۆڵــەی  ئــەو  زۆر 
ئەســتاند و پرســتیژی بــردە ژێــر 
پرســیارەوە، پێت وانیــە کە ئەمە 
ببێتــە هۆکار کــە خەڵکی ئامریکا 
نوێنــەری  بــە  دەنــگ  ئەمجــارە 

کۆماریخوازەکان بدەن؟
و: ئەوەی کە ئایا ســەرۆک ئۆباما 
پرســتیژ و هەیبەتی ئامریکای بردە 
ژێــر پرســیارەوە، زیاتــر تێگەیشــتنی 
خەڵکــی دەرەوەی ئامریــکا وەکــوو 
خەڵکــی  نێوەڕاســتە.  ڕۆژهەاڵتــی 
ئاســایی لە ئامریکا بەم ڕوانگەیەوە 
چاو لە کێشەکە ناکەن. بۆ خەڵکی 
ئاســایی زیاتــر ئــەوە گرینگــە کــە 
ئامریکا کەمتر سەرچاوەکانی خۆی 
بۆ شــوێنەکانی دیکە تەرخان بکات 
و زیاتــر بۆ نێوخــۆ بەکاریان بهێنێت 
کــە لــەم بــارەوە کێشــەیان لەگــەڵ 
سیاسەتی دەرەوەی سەرۆک ئۆباما 
نەبووە. ئەو کەســانە کێشــەیان هەیە  
کە پێیان دەڵێن "ئێستابلیشمێنت" یان 
ئــەو کەســانەی کــە بــۆ ماوەیەکی 
زۆر سیاســەت پیشــەیانە و بڕبــڕەی 

پشــتی سیاســەت بوونە. لە الیەکی 
تریشــەوە ڕاســتە لەوانەیــە خەڵکــی 
ئامریــکا حــەز لــە گۆڕانــکاری لە 
زۆر شــتدا بکــەن، بۆیــە پێیــان باش 
بێنــە  کۆماریخــوازەکان  کــە  بێــت 
کێشــەکە  بــەاڵم  دەســەاڵت.  ســەر 
ئەوەیــە ئەمــڕۆ بەشــێکی بەرچاو لە 
کۆماریخوازەکانیش لەگەڵ ترامپ 
کێشــەیان هەیــە و لەگەڵــی هــاوڕا 
نین، بەڵکوو بە پێچەوانەوە دەنگۆی 
ئــەوە هەیــە کــە کەســانی وەکــوو 
بنەماڵــەی بــووش پشــتی هیــالری 

کلینتۆن دەگرن.
پ: کام یــەک لــەو دوو پالێــوراوە 
بــێ  باشــتر  کــورد  بــۆ  دەتوانــێ 
و  بەرنامــە  لــە  کوردســتان  و 
ســتراتیژیی ئەودا خــاوەن پێگە و 

گرینگییەکی تایبەتە؟
کــوردی  وەکــوو  ئێمــە  بــا  و: 
ڕۆژهــەاڵت فێڵ لە خۆمان نەکەین 
و بەهەڵــە تێنەگەیــن؛ ئــەوەی کــە 

ئەوان باسی کورد دەکەن مەبەستیان 
زیاتر هەرێمی کوردستانی باشوورە. 
وایــە  پێیــان  پاڵێوراوەکــە  هــەردوو 
پێویســتە پشــتی هەرێمی باشــووری 
کوردســتان بگــرن و هەلــی زیاتــری 
بــۆ بڕەخســێنن بــۆ داهاتــوو. ئەوەی 
ڕاســتی بێت هەرکام لەم دوو کەسە 
حکوومەتــی  بــۆ  ڕەوش  بیباتــەوە، 
دەبێــت.  باشــتر  زۆر  هەرێــم 
هەرێــم  حکوومەتــی  نوێنەرایەتــی 
لێــرە تا ئێســتا ســەرکەوتوو بــووە لە 
ڕاکێشــانی ســەرنجی هــەردوو الیەن 
حکوومەتــی  گرینگیــی  ســەر  بــۆ 
باشــوور.  کوردســتانی  هەرێمــی 
کوردســتانی  نیســبەت  بــە  بــەاڵم 
ڕۆژهەاڵتــەوە پێویســتە بڵێــم کــە لە 
ڕۆژئــاوا بــە گشــتی و لــە ئامریکا 
بە تایبەتی هێشــتا حیســابێکی جیا 
لە ئێران بۆ کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 
نەکراوەتــەوە، واتــە ڕوانگــەی ئەوان 
بە نیســبەت کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
بــە گشــتی لە سیاســەتی ئــەوان بە 
نیســبەت ئێرانەوە ســەرچاوە دەگرێت 

و بەشێکە لەو.
 پ: باشە لەم  پێوەندییەدا، واتە 
بە نیســبەت ڕێژیمی ئێرانەوە هەر 
یەک لە پاڵێوراوان چ ئاڵوگۆڕێک 
لــە ســتراتێژیی ئامریــکادا پێــک 

دێنن؟ 

مەســەلەیە  ئــەم  زووە  هێشــتا  و: 
بــە گشــتی بــاس بکرێــت. بەپێــی 
لــە  و  لێــرە  کــە  زانیاریانــە  ئــەو 
گــەڵ  لــە  چاوپێکەوتــن  هەنــدێ 
تینک تانکەکاندا دەردەکەون، ئێستا 
هەمووالیەنــەکان، تینک تانکــەکان 
تەنانــەت  و  دژبــەر  البیەکانــی  و 
خەریکــن  ئێرانیــش،  الیەنگــری 
هــەوڵ دەدەن ڕێگایــەک بدۆزنــەوە 
لەســەر  هەبێــت  کاریگەرییــان  کــە 
سیاســەتی دەوڵەتــی داهاتوو لەســەر 
ئێران.ترامــپ بــە نیســبەت ئێرانــەوە 
هەیــە.  دژبــەری  پەیامــی  چەنــد 
ئــەو دژی  یەکەمیــان ئەوەیــە کــە 
بــەاڵم  ناوکیەکەیــە،  ڕێککەوتنــە 
هاوکاتیــش دەڵێت کە ئــەو دەتوانێت 
ڕێککەوتنێکی باشــتر دەســتبخات. 
واتــە ئــەو دژی ڕێککەوتــن لەگەڵ 
ئــەو  دژی  بەڵکــوو  نیــە،  ئێــران 
ڕێککەوتنەیە کە ســەرۆک ئۆباما 
ترامــپ  هەروەهــا  کردوویەتــی. 

بــەردەوام وتوویەتــی کــە ئێــران زۆر 
باشــە لــە شــەڕی دژە تیــرۆردا و بە 
باشــی لــەو بارەیــەوە نــاوی ئێرانــی 
هیــالری  لەمــالوە  هێناوە.بــەاڵم 
کلینتۆن هەتا ئێســتا شتێکی پیشان 
نــەداوە کە دەرخەری سیاســەتی ئەو 
بــە نیســبەت ئێرانــەوە. دیــارە  بێــت 
زۆری  کێشــەی  کلینتــۆن  خاتــوو 
لوبنــان هەیــە  لەگــەڵ حیزبوڵــاڵی 
ڕووبــەڕووی  بەرنامەیدایــە  لــە  و 
ببێتەوە. هەروەها لەگەڵ عەرەبســتان 
پێوەندییەکــی باشــی هەیە. هەروەها 
هیــالری لــە دۆخــی یەمەنــدا زیاتر 
لــەم دەوڵەتــەی ئێســتا، پشــتگیریی 
عەرەبســتان دەکات. هاوکاتیــش لــە 
دۆخــی ســووریەدا ئــەو لــەم ئیدارەیە 
توندتــرە و هــەوڵ دەدات هەندێــک 
لــە  کــە  بــکات  جیــددی  شــتی 
بەرژەوەندیــی ئێرانــدا نابــن. هیالری 
کلینتــۆن کە باســی ڕێککەوتنەکە 
دەکات وێڕای پشــتگیری تەواو لەو 
ڕێکەوتنەکە، باس لەوە دەکات کە؛ 
ئەو ڕێککەوتنە دەتوانێت یارمەتیدەر 
ڕووبەڕووبوونــەوە  ئــەوەی  بــۆ  بێــت 
بــکات،  ئاســانتر  ئێــران  لەگــەڵ 
چوونکــە پێشــی بــەوە گرتــووە کــە 
ئێــران بــگات بــە چەکــی ناوکــی 
کــە ئەگــەر بێــت و وای لــێ بێــت، 
هێزێــک  وەکــوو  ئێــران  پێویســتە 

قبــووڵ بکرێــت و ڕووبەڕووبوونــەوە 
لــە  تــەواو دژوار دەبێــت.  لەگەڵــی 
هەندێــک وتــار کــە لــە ســەردەمی 
ســەرۆک ئۆبامادا بــاڵو دەبوونەوە، 
بــاس لــەوە دەکــرا کە هیــالری ئەو 
ئــەو ڕێککەوتنــە  لــە دژی  کاتــە 
بــووە و هیچــکات هیــچ ڕۆڵێکــی 
لــەو ڕێککەوتنــەدا نەبــووە. هەردوو 
پاڵێوراوەکــە بــە گشــتی نیگەرانیی 
خۆیــان بە نیســبەت بارودۆخی ئێران 
و دەســتێوەردانی ئێــران لــە ناوچەکە 
جێــی  ئێــران  بۆیــە  داوە.  نیشــان 
نیگەرانــی هەمــوو الیەنەکانــە لــە 
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئامریکا.

پ: ئێســتا کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت 
لە ژێر ناوی "ڕاســان"دا قۆناغێکی 
نــوێ لە خەبــات ئەزموون دەکات، 
و  ســەرنج  دەتوانرێــت  چــۆن 
و  زلهێــزەکان  واڵتــە  پشــتگیریی 
یــەک لەوان ئامریــکا بۆ الی خۆی 

ڕابکێشێت؟
و: ڕاســان دەنگدانــەوەی زۆر باشــی 
لە میدیاکانی ئامریکادا هەبووە. لە 
میدیا سەرەکییەکان وەکوو سی ئێن 
ئێن و ئاسۆشەیتێد پرێس و نیۆیۆرک 
تایمز و شوێنەکانی تر باسی لەسەر 
کــراوە. لەم ماوەیەدا تینک تانک و 
الیەنەکان زۆر جار پێوەندییان گرتووە 
و ویســتوویانە زانیارییان پێ بدەین و 
لەسەر ڕاسان باسیان بۆ بکەین. زۆر 
جێی سەرســووڕمان بووە بۆیان، بۆیە 
هێشــتا بە پارێزەوە دەیانەوێ لەگەڵ 
تــا  ببنــەوە.  مەســەلەکە ڕووبــەڕوو 
ئێســتا لە چەند کۆبوونەوەی داخراو 
لە نێو گرینگترین تینک تانکەکانی 
ئامریکا باســی ڕاســانمان کردووە و 
ســەرنجی ئەوانمان بۆ ئەو مەسەلەیە 
ڕاکێشــاوە. هەمــوو دونیــا دەیەوێــت 
بزانێــت کە ئایا ئەمە ڕەوەندێکە کە 
بــەردەوام دەبێــت و دەتوانن لەســەری 
حیســاب بکــەن یــان نــا؟ ئێمــە بــە 
بەردەوامی باسی ئەوەمان کردوە کە 
ئێرادەی ڕێبەرایەتی و پێشــمەرگەی 
حیــزب لەســەر ئــەم مەســەلەیە بــە 
و  ڕاســان  پشــتی  لــە  تەواوەتــی 
درێژەدانیەتــی و هیــچ هێزێــک نیە 
کە بتوانێت پێش بە ڕاســانی گەلی 
کــورد لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 

بگرێت. 
بــەاڵم بــۆ ئــەوەی بتوانین ســەرنجی 
دنیا بۆ ڕاســان ڕابکێشــین پێویسیتە 
ئێمــە  یەکــەم،  کــە  بدەیــن  پیشــان 
ڕاســان  دووهــەم،  دەبیــن.  بــەردەوام 
توانــای ئــەوەی هەیە کــە کارکردە 
ســەرەکییەکانی دەوڵەتــی ئێــران لــە 
تووشــی  ڕۆژهەاڵتــدا  کوردســتانی 
کێشــەی ســەرەکی بکات. پێویستە 
کــە  بێــت  بەهێــز  ئەوەنــدە  ڕاســان 
زۆر  کێشــەیەکی  ببێتــە  بتوانێــت 
گــەورە بــۆ ئێــران و هەمــوو دونیــا 
ئێــران بەو کێشــەوە بناســن. هەروەها 
پێویســتە نەتەوەکانی تــر بە تایبەت 

ئازەرییەکان بێنە مەیدان. 
پێویســتە هــەوڵ بدرێت هــەم لەگەڵ 
ئــەوان پێوەندی باشــتر بکرێت و هەم 
یارمەتییــان بدرێت کــە جوواڵنەوەی 
هەبێــت.  خۆیانیــان  چەکداریــی 
و  عەرەبــەکان  پێویســتە  هەروەهــا 
و  بکرێــن  تێکــەڵ  بەلووچــەکان 
هاوکارییــان بکرێــت کە بە شــەڕی 
چەکــداری کێشــەی زۆر جیدی بۆ 
دەوڵــەت  ســەرەتاییەکانی  کارکــردە 
لــە ناوچــە نەوتاوییەکانــی باشــوور 
بنێنەوە. لە دوو حاڵەتدا کۆمەڵگای 
دەهێنێــت  بــەوە  بــاوەڕ  جیهانــی 
کــە دۆخــی مەوجــوود یــان بــاری 
هەنووکەیــی گــۆڕاوە و لێکتــرازاوە، 
ئەویــش ئــەو دوو حاڵەتــەن: یەکــەم، 
کــورد لــە نێــو خاکــی کوردســتان 
شوێنێکی بەرچاوی بەدەستەوە بێت. 
دووهــەم، ڕاســان بگوازرێتەوە بۆ نێو 
نەتــەوە زوڵــم لێکراوەکانــی دیکەی 

ئێران.
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ڕۆژەڤ: کێشــەی کــورد، خوێندنی 
زمانــی کوردییە یــان خوێندن بە 
زمانــی زگماکــی؟  پێتان وا نییە 
حکوومەت دەیهەوێ کێشــەی ئێمە 
لەبــارەی زمانەوە لە خوێندن بە 
زمانــی دایکی بە خوێندنی زمانی 
کــوردی دابەزێنێت و بەرتەســکی 
ئێــوەش  ئەگــەر وەک  بکاتــەوە؟ 
باســتان کــرد لە ئاســتی یاســای 
بنەڕەتیــدا ئــەو مافە ســەرەکییە 
چۆنــی  ئێــوە  کــراوە،  پێشــێل 

پێناسە دەکەن؟
وایــە  بەڵــێ   : فــەالح  شــەریف 
منیــش لــەو بــاوەڕەدام جیاوازیــی 
دایکــی  زمانــی  بــە  خوێنــدن 
واتــە مــاف، بــەاڵم خوێنــدن بە 
زمانی کوردی ڕووکەشــیانە 
بەرتەســککردنی  و 
و  زمانــی  ڕەوای  مافــی 
فەرهەنگییــە، ئەمــە ئــەو 
پێناســە هەڵدەگــرێ کــە 
ئیســالمی  کۆمــاری 
خــۆی بــە ئێمــە دەڵێ 
هەروەهــا  )اقــوام( 
زمانەکەشــمان  بــە 
)زبانهــای  دەڵێــت 
ئــەو  محلــی(، 
بڵــێ،  دەیــەوێ 
خاوەنــی  ئێــوە 
مافی ڕەوای 
فەرهەنگــی 
زمانــی  و 
نین و من 
ن  تــا خێر

پــێ 
دەکەم 

و 

خاوەنــی  ئێــوە 
ئــەوە  و  نیــن  مافــە  ئــەو 

ئاوەاڵیــی  دەســت  و  ســەخاوەت 
کۆمــاری ئیســالمی و سیاســەتە 
بەرباڵوەکانییەتــی کــە بە شــێوەی 
نەتەوەکانــی  بــە  خێــرات  و  خێــر 
ئــەو  دەیهــەوێ  دەکات،  دیکــەی 
جــێ  ئایدۆلۆژیایــە  و  سیاســەت 
بخــات کــە ئێــوە بــۆ ئــەوەی وردە 
فەرهەنگەکەتــان لەنــاو نەچــێ و 
نەتوێتــەوە ئێمــە لــە چوارچیــوەی 
ئایدۆلۆژیــای خۆماندا ئەم خێرەتان 
پــێ دەکەیــن، کــە نــاوی دەنێتــە 
)خوێنــدن بە زمانــی کوردی( ئەو 
واتایــە دەگەیەنێــت کــە خوێندن بە 
زمانــی کــوردی تەنیــا ڕێنووس و 
ڕیزمانەکــەی بە زمانی کوردییە، 
دەنــا نــاوەرۆک و ئایدۆلۆژیاکەی 

هەمــان ئایدۆلۆژیا و ناوەرۆکی مێژوو 
ئیســالمی  کۆمــاری  پاشــخانی  و 
کــە  فارســە  بااڵدەســتی  نەتــەوەی  و 
دیکــەی  نەتەوەکانــی  ســاڵە   ٢5٠٠
خوێنــدن  دەنــا  دەچەوســێننەوە،  ئێــران 
بــە زمانــی دایکــی مافــی سروشــتی 
هەمــوو نەتەوەیەکــە، کــە دەبێ 
ئەو پێناسەیە لە 

تــی  قڵیە ئە
بەڕێوەبەرانی کۆماری ئیســالمیدا 

جێگیــر بکرێــت و دەبــێ چاالکوانــی 
کــورد و ڕۆشــنبیران و مامۆســتایانی 
زمانی کوردی کە ئێستا خاوەندارێتیی 
فەرهەنگی کوردی دەکەن و دەیانەوێ 
بناغــەی زمانــی کــوردی و زمانــی 
دایکــی لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا 
دابڕێژن، ئەم پێناسەیە بەسەر کۆماری 
ئیســالمیدا بســەپێنن کە ئێمــە خاوەنی 
واتــە  خۆمانیــن،  بنەڕەتیــی  مافــی 
بخوێنیــن،  دایکــی  زمانــی  دەبێــت 
نــەک خوێندن بــە زمانی کوردی کە 
ڕووکەشیانە بێت و تەنیا بە شێوازێکی 
وەکوو ســەردەمی حکوومەتی )ســەدام 

حوســێن( کــە بە ڕواڵەت لــە کتێبێکدا 
بەنــاو  و  دەخوێنــدرا  زمانــی کــوردی 
مافی فەرهەنگــی درابوو، بەاڵم تەنیا 
کــوردی  ڕێزمانەکــەی  و  ڕێنــووس 
بــوو، چوونکە ناواخنەکــەی هەمووی 
پێداهەڵدان بە نەتەوەی عەرەب و سەدام 
حوســێن و حیزبی بەعس و ئایدۆلۆژیا 
و مێــژووی عەرەبــی بووە. من پێم وایە 
نیــەت و پرۆژەی کۆماری ئیســالمی 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
بــۆ زمانــی 

کوردی 
بــەدەر نییە لــەو نیەتەی 

کــە خۆی دەیــەوێ، بەاڵم لــە نییەتی 
پرۆژەیــەدا  لــەو  کــورد  چاالکوانانــی 
هیــچ گومانێــک نییــە کــە نیەتێکی 
خێــرە و دڵســۆزانەیە و هەنگاوەکانیــان 
جوانە، لەو باوەڕەدام ئەگەر هەوڵەکانی 
زمانــی  و  فەرهەنگــی  چاالکوانــی 
کــوردی لــە ڕۆژهــەاڵت لــە دەرەوەی 
بێــت،  ئیســالمی  پــرۆژەی کۆمــاری 

ئامانجەکانی خۆی دەپێکێت.
ڕۆژەڤ: سیاسەتی شۆڤێنیزمی ئێرانی 
لە ســەردەمی ڕەزا شادا بە سەرکوتی 

شوناســە  و  نەتــەوە  خوێناویــی 
جیاوازەکانــی تر دەســتی پێکرد، بە 
هاتنــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێرانیش 
درێــژە درا بــەو ڕێبــازە خوێناوییە، 
و  ڕەش  پیالنــی  هەرچــی  بــەاڵم 
سیاســەتی زەبر و زەنگە نەیانتوانی 
بۆچــی  بســڕنەوە،  کــوردی  زمانــی 
دەبێــت لە ئێراندا زمانی فارســی کە  
وەک بەشــێک لــە زاراوەی عەرەبــی 
نــاوی دەبــەن، گرنگــی و بەهای پێ 
بدرێــت و زمانــی کوردی بــەو هەموو 
دەوڵەمەندییــەوە پەراوێــز بخرێت و 
چوونــی  لەنێــو  هەوڵــی 
 ، ێ ر بــد

ســه  تر
لــە  ئــەوان  گەورەکــەی 

چییە؟ 
پرســێکی  ئــەوە   : فــەالح  شــەریف 
مێژووییــە و پەیوەندیــی بەوەوە نییە کە 
زمانی کــوردی دەوڵەمەندە، یا زمانی 
فارســی الوازە، بەڵکــوو پەیوەندیــی بە 
دەســەاڵتی سیاســی و کیانــەوە هەیــە، 
پەیوەنــدی بە دەوڵەت - نەتەوەوە هەیە، 
هەرچەنــد فــارس خاوەنــی دەوڵەت بووە 

چوارچێــوەی  حکوومــەت  خاوەنــی  و 
دەســەاڵتداری هەیــە، بــەاڵم مــن پێــم 
تایبەتمەندیــی  خاوەنــی  کــە  وانییــە 
کــە  پێوەرانــەی  بــەو  بێــت  نەتەوەیــی 
نەتەوەکانــی دیکە هەیانە، بەاڵم زۆرن 
ئــەو نەتەوانــەی کە لە دنیــادا خاوەنی 
حکوومەتــن و زمانــی گەل و نەتەوەی 
دیکەیــان کردووەتــەوە زمانی فەرمیی 
واڵت، ئەمــە دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی 
کــە دەوڵــەت و چوارچێوەی دەســەاڵت 
و حکوومــەت چەنــدە کاریگەریــی لــە 
ئێســتا  هەیــە،  زمانــدا  دروســتکردنی 
ئەگەر بێتو ئەو زمانە تەنیا زاراوەیەک، 
ئێســتا  بێــت،  زاراوەیەکیــش  بــن  یــان 
زمانی فارسی خۆ لەڕووی سینتاکس 
و  فۆرمۆلــۆژی  و 

ئاســتەکانی 
زمانناسییەوە خاوەنی هەموو 

لــە  هــەم  نییــە،  تایبەتمەندییانــە  ئــەو 
ڕێنووس هەمیش لە ڕێزماندا گەلێک 
کێشەی هەیە، گەلێک کەموکورتیی 
هەیە و بەڵگە زۆرن و سااڵنێکی زۆرە 
لەبــەر ئاشــکرا نەبوونــی ئــەم کێشــانە 

ناوێــرن کۆنگرەیەکــی زانســتی بــۆ 
فارســی  زمانــی  هەڵســەنگاندنی 
بگــرن، بــەاڵم لــە بەرانبــەردا زمانــی 
کوردی کەمتر ئەو کێشانەی هەیە. 
هەر وەک باســم کرد ئەوە پەیوەندی 
حکوومەتــەوە  و  دەســەاڵتداری  بــە 
یــان  زمانێــک،  بۆیــە  هەیــە، 
کــە  دەســێنێت،  پــەرە  شــێوەزارێک 
کیانێکــی سیاســی و حکومەتێــک 
تایبەتمەندییەکانییــەوە  هەمــوو  بــە 
لــە پشــتی بێــت و پەرەی پــێ بدات، 
هەمــوو  حکوومــەت  چوونکــە 
دەخاتــە  دەســەاڵت  ئیمکاناتێکــی 
ئیختیــاری نەتەوەکــەی و زمانیــش 
گەلێــک  خاوەنــی  و  خۆڕســکە 
تایبەتمەندییــە و ڕۆژانــە کاری پــێ 
دەکرێــت، نەخوازەڵــاڵ زمانێکیش کە 
زمانی دەســەاڵت بوو، ئەوا دەبێتە 
زمانــی فەرمی و 
نــی  ما ز

ڕۆشنبیری 
زمانــی  و 
و  داهێنــان 
ئــەو  خاوەنــی 
ییــە  ند تمە یبە تا
گەشــە  کــە 
وشــەی  و  دەکات 
و  وەردەگرێــت  تــازە 
تــازە  تایبەتمەندیــی 
زمانــی  وەردەگریــت، 
فارســیش بــەدەر نەبــووە 
لەمانــە و لــە زمانەکانی 
عەرەبییــش  و  کــوردی 
و  وەرگرتــووە  شــتی  زۆر 
زۆر  فارســی  ڕۆشــنبیرانی 
بەتوانــا  زۆر  بوونــە  زیــرەک 
بوونە لە بە موڵکی کردنی ئەو 
دەستەواژە و وشانە و کردوویانەتە 
موڵکی زمانی فارسی، توانیویانە 
گەشــەی پێبــدەن و بەداخــەوە زۆر 
خراپیــان بــەکار هێنــاوە، نــەک بــۆ 
و  دیکــە  نەتەوەکانــی  بــە  خزمــەت 
تەنانــەت بــۆ خۆشــیان، بەڵکــوو بــۆ 
چەوســاندنەوەی نەتەوەکانــی دیکــە 
ئــەوە  بێگومــان  هێنــاوە،  بەکاریــان 
تایبەتمەندیــی زمانــی کوردیــە کــە 
لــە بەرانبــەر ئەم هەمــوو هێژمۆنەی 
و  بااڵدەســت  فارســی  نەتــەوەی 
لــە  یــەک  دیکتاتــۆرە  حکوومەتــە 
ویســتویانە  کــە  یەکەکانــدا  دوای 
لــە  و  ببــەن  لەنێــوی  و  بیتوێننــەوە 
خشتەی بەرن، بەاڵم هێشتا ماوەتەوە، 
ڕازێکــە،   ئەمــە  ســیحرێکە،  ئەمــە 
تایبەتمەندییــە  گەلێــک  خاوەنــی 
کــە نەتەوەی بااڵدەســت )فــارس( و 
حکوومەتیش لێی تێگەیشتووە و لێی 
دەزانێ، بۆیە ڕێگا نادات بە فەرمی 

بخوێندرێت.

ن ئەرشەدیڕووسوورە شەنگەسوار !
فەرەیدوو

دارمازووی کۆسااڵنســەوڵەکەی ســەواڵوا و سوور دەکات.سەرگۆنای گێالسان لە دەوری قەرەسەقەل

بە موژەی ئەرخەوان دەردێنێ.لە دەمی تەورداس 
کۆاڵنی شارەکان ئاسمانی بۆڕیەر.ڕەنگ دەکات ئاســۆەکەی 

ئەمجارەش، پێش سوارانبە ماسی ڕووباران.ئاوی گیان دەبەخشێتینووە وڕادێنێ.بە نرکەی بەرخۆدان

شەنگەسواری ڕاسان.ڕووسوورە دڕوو،ڕەنجەکــەی نەکەنە گەنمی ناو 
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