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سێ هۆکاری
ناسەقامگیری لە
ناوچەدا :ئێران،
ئێران و ئێران
وەزیــری پێشــنیار کــراوی دۆناڵد
ترامــپ بــۆ پۆســتی وەزارەتــی
بەرگریــی ئامریــکا ،لــە نوێتریــن
لێدوانــی خۆیــدا ڕێژیمــی ئێرانی
وەکــوو ســەرەکیترین هــۆکاری
ناســەقامگیریی ناوچەکــە ناوزەد
کردووە.
"جێرووزالم پۆســت" لە ڕاپۆرتێکدا
هێناویــە :جێیمــز مەتیــس،
وەزیــری پێشــنیارکراوی دۆناڵــد
ترامــپ بــۆ پۆســتی وەزارەتــی
بەرگریــی ئامریــکا ،لــە نوێتریــن
لێدوانــی خۆیــدا ســەبارەت بــە
گرینگتریــن نیگەرانییەکانــی
گوتوویــە کــە؛ ســێ هێــزی
ســەرەکی ،ڕێگری سەرەکیین لە
بەرانبــەر ســەقامگیریی ناوچەی
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا :ئێــران،
ئێران و ئێران.
بەپێی نووسراوی جێرووزالم پۆست،
"مەتیــس" نیگەرانیــی خــۆی لــە
کردەوەکانــی ســپای پاســداران لە
ناوچەدا بەم چەشنە باس دەکات:
هەمــوو بەیانییــەک کــە لە خەو

پـەیڤ
ڕاسان و پشتیوانانی
كەریم پەرویزی

ڕادەبم ،گرینگترین پەرۆشیی من
چۆنیەتیــی ڕووبــەڕوو بوونەوەیــە
لەگــەڵ کردەوەکانی حکوومەتی
ئێران لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا.
هەروەهــا دێیڤیــد پێترائــوس،
بەدەســتەوەگرتنی
بەربژێــری
پۆستی وەزارەتی دەرەوەی ئامریکا
لــە دەوڵەتی ترامپــدا ،گوتوویەتی
کــە؛ ڕووبــەڕوو بوونــەوە لەگــەڵ
شــەرئەنگێزانەکانی
کــردەوە
حکوومەتــی ئێــران لــە ســووریە،
عێــراق و یەمــەن لــە گرینگتریــن
بەرنامەکانی سیاســەتی دەرەوەی
ترامپ دەبن.
لە الیەکی دیکەشەوە ڕۆژنامەی
"االهــرام"ی واڵتــی میســر ،لــە
ڕاپۆرتێکــدا تاوتوێــی ســێناریۆ
شیمانەییەکانی دەوڵەتی ئامریکا
پــاش هاتنەســەر کاری دۆناڵــد
ترامپی سەرۆک کۆماری نوێی
ئامریکا ،بەرانبەر ڕێژیمی ئێرانی
کردووە.

بەپێــی ئــەم ڕاپۆرتــە ،یەکــەم
هەڵوەشــاندنەوەی
هەنــگاو،
ڕێککەوتنی ناوکی دەبێت کە بە
لێکدانەوەی ئــەو ڕۆژنامەیە ،بەو
هەنگاوە ،ئاواتەکانی حکوومەتی
ئێران بە با دەچێت.
ئەم ڕۆژنامەیە ،لە درێژەدا وێڕای
ئاماژەدان بە دووهەمین هەنگاوی
دەوڵەتــی ترامــپ لــە دژی
حکوومەتــی ئێــران ،دەنووســێت؛
ئامریــکا لــە دووهەمین هەنگاودا
بە توندتر کردنەوەی گەمارۆکان،

خەنەی
داخستنی
گەرووی
هۆرمۆزیش
کاڵ بوویەوە

هەوڵــی الواز کردنــی ڕێژیمــی
ئێران دەدات.
ســێهەمدا
هەنــگاوی
لــە
خەزانەداریــی ئامریــکا ،غەرامــە
و گەمــارۆ دەخاتــە ســەر ئــەو
کۆمپانییە بیانییانەی کە لەگەڵ
کۆمپانییــە پەیوەندیــدارەکان بــە
سپای پاسداران هاوکاری دەکەن.
ئامریــکا لە چوارەمیــن هەنگاودا
هەوڵ دەدات بە هۆکاری دیکەی
وەکــوو پێشــێل کردنــی مافــی
حاکمی میرنشــینی فەجیرە لە ئیماراتی
یەکگرتــووی عەرەبــی دەڵێــت کــە؛
هەڕەشەی داخستنی گەرووی هۆرمۆز،
لە ئێستادا بایەخێکی ئەوتۆی نەماوە.
شــێخ محەممــەد بێــن حەمد ئەلشــەرقی
لــە دیمانەیەکــدا لەگــەڵ هەواڵدەریــی
فەرمیــی ئیمــارات(وام) ،لــە وەاڵمــی
پرســیارێکدا ســەبارەت بەو دەســکەوتەی
کــە بەندەری فەجیــرە دەکاتە جێگرەوەی
گــەرووی هۆرمــۆز ،دەڵێــت" :ئــەو
دەســکەوتە هێڵێکــی بۆرییە کــە لە بیرە
نەوتەکانی "حەبەشــان" لــە ئەبووزەبییەوە
دەســت پێــدەکات و دەگاتــە فەجیــرە بــۆ
ئــەوەی بگاتــە بەنــدەری ســتراتژیکی
"مدرنــش" و بــە شــێوەی ڕاســتەوخۆ،
نــەوت لــە نەوتهەڵگــرەکان بــار دەکات؛
ئــەو بابەتــەش وردە وردە پێویســتیی بــە
گەرووی هۆرمۆز ناهێڵێت".
ناوبــراو گوتیشــی" :هێڵــێ بۆریــی

مــرۆڤ ،پشــتگیری کردنــی
تێرۆریســم و پەرەپێدانی مووشەکە
گەمــارۆکان
بالســتیکەکان،
توندتر بکاتەوە.
"االهــرام" ،دواییــن هەنــگاوی
ترامــپ لــەدژی حکوومەتــی
ئێڕانــی بــە پشــتگیری کردنــی
ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانیــی ڕێژیــم
نــاوزەد کــردووە و بانگەشــەی
ئــەوەی کــردووە کــە؛ ئــەم هەوڵە
تــا کاتــی ڕووخاندنــی ڕێژیمــی
ئێستای ئێران بەردەوام دەبێت.
گواســتنەوەی نــەوت کــە بەمدواییانــە
گەیشتۆتە قۆناغی بەکارهێنان ،ئامادەی
گواستنەوەی نزیکەی %٧٠ی بەرهەمی
نەوتی ئیماراتــە بۆ بازاڕە جیهانییەکان.
ئەم گەاڵڵەیە پالنبۆداڕێژراوە و کردەییە،
چ لــە کورتخایەندا و چ لە درێژخایەندا
و بەو مانایەیە کە هەڕەشــەی داخستنی
گــەرووی هۆرمۆز ،چیدیکــە بابەتێکی
سواوە کە بایەخی پێ نادەین".
لەو چەند ســاڵەی دواییدا ڕێژیمی ئێران
بــەردەوام هەڕەشــەی داخســتنی ئاوەڕێی
نێونەتەوەیی گەرووی هۆرمۆزی ،وەکوو
کارتــی فشــار لــەدژی کۆمەڵگــەی
جیهانی بەکار هێناوە .چاوەڕوان دەکرێت
بــە دەســتپێکی کاری ئــەم هێڵی بۆرییە
نەوتیــە ،ڕێژیــم یەکێــک لــە گەورەترین
کەرەســتەکانی باجگریــی خــۆی لــە
کۆمەڵگای جیهانی لەدەست بدات.

ڕۆژی پێنجشەممە ١١ی سەرماوەز،
١ی دێسامبری  ٢٠١٦لە ئەنستیتۆی
فەڕانســە بــۆ ڕۆژهەاڵتــی نزیــک،
کۆڕێک بەڕێوە چوو کە پرۆفیسۆر
ســتێفان الکروا بەڕێــوەی برد و تێیدا
باســی لــە سیاســەتە ســتراتژیک و
بناغەییەکانی عەرەبستان و هەروەها
ستراتژیی ئەو واڵتەی لە ناوچەکەدا
کرد.
لــەو کــۆڕەدا ســتێفانی لێکۆڵــەر و
ئاکادمیک ،بە شــێوەیەکی زانستی
و ورد دەســتی خســتە ســەر ئەو خاڵە
گرنگانــەی سیاســەت و داڕشــتنی
دەســەاڵت لە واڵتی عەرەبســتان و بۆ
مــن کۆڕێکــی گرنــگ و جێــگای
لێوردبوونەوە و فێربوون بوو.
لێــرەدا مەبەســتم نیــە کــە بڕۆمــە
نێــو وردەکاریــی باســەکانی ئــەو
پرۆفیســۆرە و قســەکانی دووپاتــە
بکەمــەوە ،بــەاڵم مەبەســت لە یەک
خاڵی گرنگی باســەکانی ئەو کۆڕە
بــوو کە پێویســت بە ڕاوەســتان و بیر
لێکردنەوە دەکا.
لــە باســەکانی پرۆفیســۆر ســتێفاندا
هاتبوو کە؛ سیاســەتی ســتراتژیکی
عەرەبســتان لــە ســەر بنەمــای
هاوپەیمانی لەگەڵ ئامریکا داڕێژراوە
و ئەمە یەکێک لە چوار کۆڵەکەی
ســەرەکیی سیاسەت و دەسەاڵتداریی
ئــەو واڵتــە پێکدێنێ .بەاڵم لە دوای
هاتنە ســەرکاری ئیــدارەی ئۆباما و
کشــانەوەی هێزەکانــی ئامریــکا لــە
عێــراق و کەمکردنــەوەی هێزیــان لە
ناوچەکە ،عەرەبستان پیداچوونەوەی
بــە سیاســەتەکانیدا کــرد و بڕیــاری
دا کــە خــۆی راســتەوخۆ دژی
مەترســییەکانی ســەر ئــەو واڵتــە
بوەســتێتەوە و هەوڵــی پێکهێنانــی
هاوپەیمانیی دیکەی دا.
تا ئێرە شتێکی ئاسایی دێتە بەرچاو،
بــەاڵم گەر لە کرۆکی باســەکە ورد
ببینەوە ،هەندێک شــتی ئەساسیمان
پی دەڵێ.
یەکــەم خاڵــی گرنــگ ئەوەیــە کــە
ستراتژیی دەســەاڵتداریی عەرەبستان
لەســەر ئەساســی هاوپەیمانیــی
لەگــەڵ ئامریکا داڕێــژراوە و یەکەم
هاوپەیمانــی ناوچەیــی ئامریــکا
عەرەبســتان بــوو .ئەمــە لەکاتێکدایە
کــە دەســەاڵتی عەرەبســتان لەگــەڵ
خەڵکانێــک لــە نێــو عەرەبســتان
بەرەوڕوویــە کــە ئامریــکا بــە
سەرچاوەی خراپە لە جیهاندا دەناسن!
بەاڵم بەرژەوەندیی واڵتی عەرەبســتان
و ســتراتژیی ئــەو واڵتــە گرێدراوە بە
شــتێکەوە کــە لەگــەڵ ئیدئۆلۆژیــی
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سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات سەردانی
حیزبی شیوعی کوردستانی کرد
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ٩ی
ســەرماوەزی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
هەیئەتێکــی ڕێبەرایەتــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــە
سەرپەرستی مستەفا هیجری سکرتێری
گشــتیی حیــزب ،ســەردانی حیزبــی
شــیوعی کوردستان لە "هەولێر"یان کرد
و لــە الیــەن دوکتــور کاوە مەحمــوود
ســکرتێری حیزبی شیوعی و ئەندامانی
ســەرکردایەتی و پێوەندییەکانــی ئــەو
حیزبەوە بە گەرمی پێشوازییان لێ کرا.
ســەرەتا کاک مســتەفا وێــڕای
پیرۆزبایــی بەســتنی کۆنگــرەی نوێــی
حیزبــی شــیوعی و هەڵبژێرانــی بەڕێــز
دوکتور کاوە مەحموود وەک سکرتێری
نوێی ئەم حیزبە ،هیوای ســەرکەوتن بۆ
کار و خەباتــی ئــەم حیزبــە و پێداگــری
لــە بەردەوامیــی پێوەنــدی و هاوکاریــی

لەمێژینــەی نێــوان حیزبــی دێموکرات و
حیزبی شیوعی خواست.
پاشــان دوکتــور کاوە مەحمــوود وێڕای
ســوپاس و دەربڕینــی خۆشــحاڵی خۆیان
لەو ســەردانە ،بە ئامــاژەدان بە مێژووی
پــر ســەروەری و شــوێندانەری حیزبــی
دێموکــرات لــە قۆناغــە جیاجیاکانــی
خەباتــی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت
و جوواڵنــەوەی نەتەوەییــدا ،هیــوای
ســەرلەنوێ گەشەســەندنی تێکۆشــانی
حیزبی دێموکرات و هەروەها پشتگیریی
خۆیانی لەو خەباتە دەربڕی.
تەوەرێکــی دیکــەی باســی دوو الیــەن
تاوتــوێ کردنــی بارودۆخــی سیاســیی
ناوچــە و دۆخــی جوواڵنــەوەی کورد لە
ڕۆژهەاڵت و باشووری کوردستان و ئەو
مەترسیی و هەڕەشانە بوو کە بە هۆی
دوژمنانــی کورد ،بــە تایبەتی ڕێژیمی

کوماری ئیسالمییەوە ئاراستە دەکرێن.
هەروەها دوو الیەن دڵخۆشــیی خۆیان لە
دەستپێشــخەری و نەرمی نواندنی الیەنە
سیاســییەکانی باشــووری کوردســتان
دەربــڕی کە بتوانن لەپێناو بەرژەوەندیی
نەتەوەییدا ،حکومەتی هەرێم و خەڵکی
باشووری کوردستان لەو کێشە سیاسی،
ئەمنــی و ئابوورییانــە دەربــاز بکــەن
و هیوایــان خواســت الیەنــەکان بتوانــن
بــە ڕێککەوتــن لــە ســەر چارەســەری
کێشــەکان ،بڕیــار لــە داهاتــووی
حکومەتــی هەرێــم بــدەن ،کــە جیــا لــە
کــوردی باشــوور ،بــۆ هەمــوو نەتەوەی
کورد بووەتە جێگای هیوا.
لە کۆتاییدا هەردووال لەسەر بەردەوامیی
پێوەندییەکانــی نێوانیــان پێداگرییــان
کردەوە.

یەکەمین چەخماخەی پێشوازی لە ٢٦ی سەرماوەزی
ئەمساڵ لە دزەی مەڕگەوەر لێدرا
یەکەمیــن چاالکیــی تەبلیغاتیــی
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان بــە بۆنــەی
پێشــوازی لــە ٢٦ی ســەرماوەز ،ڕۆژی
پێشمەرگەی کوردستان لە شارۆچکەی
دزەی مەڕگەوەر بەڕێوە چوو.
شــەوی  ١٠لەســەر ١١ی ســەرماوەز،
ئەندامــان و الیەنگرانــی ڕاســتەقینەی
ڕێبــازی قــازی و قاســملوو و
شــەرەفکەندی ،لــە شــارەدێی دزەی

مەڕگــەوەر ،بە بەڕێوەبردنــی چاالکیی
بەرینــی تەبلیغاتــی ،پێشــوازییان لــە
٢٦ی ســەرماوەز ڕۆژی پێشــمەرگەی
کوردستان کرد.
لــەم چاالکییەدا ئەندامان و الیەنگرانی
وەفاداری حیزبی دێموکرات بە نووسینی
دروشــمی وەکــوو؛ "بــژی پێشــمەرگە و
بژی حدکا" و "ورەی پێشمەرگە ڕاسانی
خەماڵند" ،و هەروەها "ئێمە الوانی شــار
٢٦ی ســەرماوەز لە الوانی شــاخ پیرۆز

دەکەین" ،سەرەڕای پێشوازی لە ڕۆژی
پێشــمەرگەی کوردســتان ،لــە شــارەوە
پەیمانــی وەفادارییان لەگەڵ شــاخ نوێ
کردەوە.
شــایانی باســە کــە ئــەم چاالکییــە لــە
گەڕەکەکانــی خوێندنــگای کچــان
لەســەر ڕێگــەی فلــکان ،خوێندنگــەی
ســەرەتایی ســەروو ،گەڕەکی گۆڕستان
و ڕێگەی ژاراوا ،بەڕێوە چووە.

بەڕێوەچوونی كۆبوونەوەیەكی بەرینی ھێزە
كوردستانیەكان لە كۆپێنھاگ

لەســەر داوای حیزبــی دێموكــرات،
كۆبوونەوەیەكــی بەرینــی ھێــزە
كوردســتانییەكان لــە واڵتــی دانمــارك
یەكشــەممە
بەڕێوەچــوو.ڕۆژی
ڕێكەوتــی ٢٧ی نوامبــری ،٢٠١٦
لــە ســەر بانگھێشــتی كۆمیتــەی
دێموكراتــی
حیزبــی
گشــتیی
كوردســتانی ئێــران لە واڵتــی دانمارك،
كۆبوونەوەیەكــی بەرینــی ھێــز و
ڕێكخــراوە كوردســتانییەكان لە شــاری
كۆپێنھاگ بەڕێوە چوو.ســەرەتای ئەو
كۆبوونەوەیــە بــە ڕاگرتنــی خولەكێــك
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لە شــەھیدانی
كــورد و كوردســتان دەســتی پێكــرد.

پاشــان لە الیەن فــەرھاد عەبدوڵاڵپوور
بەرپرســی كۆمیتەی شــێلەندی حیزب
بــە خێرھاتنــی میوانــان و نوێنەرانــی
ھێزە كوردســتانیەكان كرا.دواتر ســلێمان
كەڵەشی بەرپرسی گشتیی كۆمیتەی
حیــزب لــە واڵتــی دانمــارك باســێكی
تێر و تەســەلی ســەبارەت بــە ئامانجی
ئــەو كۆبوونەوەیــە و خەباتــی حیزبــی
دێموكرات و بارودۆخی سیاســی كورد
لــە ھەر چــوار پارچــەی كوردســتان
پێشــكەش كرد.كەڵەشــی لە باسەكەیدا
وێڕای پشــتیوانیی حیزبــی دێموكرات
بــۆ خەباتــی نەتەوەیــی لــە ھەمــوو
پارچەكانی كوردستان ،جەختی لە سەر

برایەتی و پشت بەستنی كورد بە كورد
كــرد و وتــی كــە؛ چارەنووســی ھەموو
نەتــەوەی كــورد بــە یەكەوە گرێــدراوە.
بەرپرســی كۆمیتەی گشــتی ،ھەروەھا
ئامــاژەی بــە قۆناغــی نوێــی خەباتی
حیــزب واتــە ڕاســان كــرد و وتــی :
ئیرادەی شۆڕشــگێڕیی نەتەوەی كورد
لە ڕۆژھەاڵتی كوردستان و ڕێبەری و
ئەندامانی حیزب درێژە بە ڕاسان دەدەن
و ھەموو الیەك دڵنیا دەكەین كە ڕاسان
درێــژەی دەبێ.ســلێمان كەڵەشــی لــە
كۆتایی وتەكانیدا وێڕای سپاسی ھێز و
حیزبە كوردستانییەكان داوای ھاوكاری
لــە ھەموو حیزبە كوردســتانییەكان كرد
و وتــی كە حیزبی دێموكرات ھەمیشــە
پشــتی بــە خەڵكــی كــورد بەســتووە و
ئێــوەش بەشــێك لە نەتــەوەی كوردن.لە
كۆتایــی ئــەو كۆبوونەوەیــەدا لــە الیەن
نوێنەرانــی حیزبــە كوردســتانیەكان
كۆمەڵێــك پرســیار ئاراســتەی ســلێمان
كەڵەشــی كــرا كــە لــە الیەن ناوبــراوەوە
وەاڵم درایــەوە.ھەروەھا ھەمــوو حیزبــە
كوردســتانییەكان پشتیوانیی خۆیان بۆ
ڕاســان و خەباتــی حیزبــی دێموكــرات
لــە كوردســتانی ڕۆژھەاڵت دەربــڕی و
سپاســی كۆمیتــەی دانماركی حیزبی
دێموکراتیان كرد.

درێژەی پـەیڤ
خەڵک یەک ناگرێتەوە .بەاڵم لە نێو نەتەوەی کورددا هەن کەســان و ڕەوتگەلێک کە سیاســەت و دەســەاڵتداری و
تەنانەت بزاڤی ڕزگاریخوازیش بە ئیدئۆلۆژیەکی زۆر چەقبەستوو دەبەستنەوە و پێیان وایە کە تۆزقاڵێ لە دێڕەکانی
نێو کتێبەکانی دووسەد ساڵ پێش ئێستا دوور بکەویەوە ،ئەوە لە درگای جەهەننەم نزیک دەبیتەوە!
خاڵێکــی گرنگــی دیکــە ئەوەیە کە واڵتێکی وەکوو عەرەبســتان ،بە داهاتی ســااڵنەی نەوتیــی النیکەم  ١٨٠میلیارد
دۆالر و النــی زۆر  ٣٦٠میلیــارد دۆالر و داهاتــی بــە دەیــان میلیاردیی پیشەســازی و حــەج و عومرە و  ...و هەروەها
بە سەردان کردنی سااڵنە دەیان میلیۆن موسڵمان لە تەواوی دونیاوە و هاوپەیمانیی لەگەڵ زلهێزەکانی جیهان و زۆر
شتیتر ،کاتێک ئاڵوگۆڕ لە سیاسەتی جیهانی و ناوچەیی پێکدێ ،بە دوای هاوپەیمانی نوێ دەگەڕێ و هەست بەو
پێویستیە دەکا کە بەرژەوەندییەکانی بە ڕێگای دیکەوە دابین بکا.
بەاڵم لە نێو کورد و بەتایبەتی کوردی ڕۆژهەاڵتدا ،پەیدا دەبن کەسانێک کە دەڵێن ،ڕاسانی ڕۆژهەاڵت دەبێ تەنیا
لەســەر شــانی بەشــێک لە خەڵکی کوردی ڕۆژهەاڵت بەڕێوە بچێ و نابێ بەدوای هیچ پشــتیوان و هاوپەیمانێکدا
بگەڕێ و تەنانەت لە نێو خودی کوردیشــدا دەبێ بەگژ هەموو کەســدا بچێتەوە و دەبێ گەر باســیان کرد کە کورد
پێوەندیی بە فاڵن شــوێنەوە هەیە و یان ڕاســان بە دڵی فاڵنە شــوێنە ،دەبێ هەر زوو هەڵوێســت دژی هەموو دونیا و
هەموو جیهان بگرێ تاکوو بیسەلمێنێ کە ڕاسان ،سەربەخۆیە!
ڕاســانی ڕۆژهەاڵت ئیرادەی گەلی کوردە بۆ بەگژدا چوونەوەی ســتەمکار و ســەرەڕۆیی زاڵ بە ســەر کوردســتاندا و
بۆ گەشەکردن و بەهێزبوونی ڕاسان ،پێویستی بە دۆزینەوەی دۆستی زیاترە ،نەک بەدوژمنکردنی هەمووالیەک.

بەشداریی هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران لە ڕێوڕەسمی ڕۆژی شەهیدانی یەکیەتیی
نیشتمانی کوردستاندا
هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرەســتی
محەممەدنەزیــف قــادری ئەندامــی
دەفتــەری سیاســیی حیــزب بەشــداریی
لــە ڕێوڕەســمی ڕۆژی شــەهیدانی
یەکیەتیــی نیشــتمانی کوردســتان لــە
شاری کۆیە کرد.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی /١١/٢١
 ٢٠١٦بەرانبــەر بــە ١ی ســەرماوەزی
١٣٩٥ی هەتاوی ،لە ســەر بانگهێشتی
فەرمیی مەڵبەندی ١٤ی ڕێکخستنی
یەکیەتیــی نیشــتمانی کوردســتان -

کۆیــە ،هەیئەتێکــی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران بەشــدارییان لــە
ڕێوڕەســمی یادی شەهیدانی یەکیەتیی
نیشــتمانی کوردســتان کرد.ســەرەتای
ڕێوڕەســمەکە بە ڕاگرتنــی خۆلەکێک
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانــی
پاکــی شــەهیدانی کوردســتان دەســتی
پێکــرد و دواتــر وتــاری ئەنجومەنــی
ســەرکردایەتییەکیەتیی نیشــتمانی
لــە الیــەن ڕێبــەر ســەید برایــم ئەندامــی
سەرکردایەتی (ی.ن.ک) خوێندرایەوە.
پاشــان وتــاری حکوومەتــی هەرێمــی

کوردســتان لــە الیــەن مامۆســتا
ســەرکەوت ڕەســووڵ قایمقامــی کۆیــە
پێشــکەش کرا.دواتــر ئامــادە بــووان
چوونــە گۆڕســتانی کەکۆن لە شــاری
کۆیە و تاجەگوڵینەیان لە ســەر گۆڕی
شــەهید جەعفــەر عەبدولواحیــد دانا.لەو
ڕێوڕەســمەدا بروســکەی ماتەمینیــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران
خوێندرایــەوە و محەممەدنەزیــف قادری
تاجەگوڵینــەی حیزبــی دێموکراتــی
لــە ســەر گڵگــۆی شــەهید جەعفــەر
عەبدولواحید دانا.

عەرەبستان لە سیاسەتی نوێیدا دژایەتیی قووڵی
دەستێوەردانەکانی ئێران لە ناوچەدا دەکات
ئەنســتیتۆی فەڕانســە بــۆ ڕۆژهەاڵتی
نیزیک ،کۆڕێکی بۆ پرۆفیســۆرێکی
زانســتە سیاســییەکان بەڕێــوە برد و لەو
کۆڕەدا "ســتێفان الکروا" باسی لە خاڵە
گرینگەکانــی ســتراتیژیی سیاســەتی
عەرەبستان کرد.
ئەنســتیتۆی فەڕانســە بــۆ ڕۆژهەاڵتی
نیزیــک ،ڕۆژی پینجشــەممە١١ ،ی
ســەرماوەز بەرانبــەر بە ١ی دێســامبری
٢٠١٦ی زایینــی ،کاتژمێــر ٥ی
دوانیوەڕۆ ،کۆڕێکی سیاسی و زانستی
لــە شــاری هەولێــر بــۆ پرۆفیســۆری
یاریدەدەر ،ستێفان الکروا بەڕێوە برد .لە
کۆڕەکەدا چەندین کەسایەتیی سیاسی
و کۆنســوولی فەڕانســە لــە هەولێــر و
چەندیــن کەســایەتیی ئاکادێمیــک
ئامادەبــوون و هەیئەتێکــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانیــش بــە
سەرپەرســتیی کەریم پەرویزی ئەندامی
دەفتەری سیاسیی حیزب بەشداربوون.
پرۆفێســۆر الکــروا کــە کۆڕەکــەی بە
زمانــی فەڕانســەوی بەڕێــوە بــرد و لــە
پرســیار و وەاڵمەکانــدا بــە زمانەکانــی
فەڕانسە و ئینگلیسی و عەرەبی وەاڵمی

پرســیاری بەشــدارانی دایەوە ،باســی لە
لێکۆڵینەوەکانــی خــۆی ســەبارەت بــە
جیهانــی عەرەبــی و بەتایبــەت میســر و
بەتایبەتیتر عەرەبســتانی سعوودی کرد
و ســەرەتا باســی مێــژووی دەســەاڵتی
ســعوودیی کرد و دواتر چووە سەر خاڵە
گرینگەکانی سیاســەت و دەسەاڵتداری
لە عەرەبستاندا.
لــە بەشــێکی باســەکەیدا باســی لــەوە
کــرد کــە؛ چــوار خاڵــی ســەرەکیی
ســتراتژیی دەســەاڵتداریی عەرەبســتانی
ســعوودی بریتیــن لــە - :خاڵــی ئایینی
کــە ئیدئۆلۆژیــک نیــە و بریتییــە لــە
هاوکاریــی پاشــا و زانــای ئایینــی -
دەســەاڵتی بنەماڵەیــی کــە ئــاوەزی
جەمعــی تێدا ئامادەیــە  -داهاتی نەوت
کــە بەســەر خەڵکــدا دابــەش دەکرێ -
هاوپەیمانی لەگەڵ ئامریکا.
لــە شــیکردنەوەی خاڵەکانــدا ،ســتێفان
الکــروا باســی لــەوە کــرد کــە؛ بــە
پێچەوانــەی تێگەیشــتنە ئاســاییەکان،
دەسەاڵتی عەرەبستان لە ساڵی ١٩٤٥دا
لــە ســەردەمی عەبدولعەزیز و ڕۆزڤێلتدا
هاوپەیمانییــان بەســت و پیــش لــە

ئیسراییلیش یەکەم هاوپەیمانی ئامریکا
لە ناوچەدا بووە.
لە بەشێکی دیکەی باسەکەدا کۆڕگێر
باســی لەوە کرد کە؛ دوای کشــانەوەی
هێزەکانی ئامریکا لە ناوچە و بەتایبەت
دوای دەســەاڵتداریی مەلەک ســلێمان،
لــە ٢٠١٥دا ،دەســەاڵتی ســعوودی
ســتراتژیی سیاســیی بــە شــێوەیەک
داڕشــتووە کە دەیەوێ خۆی ڕاستەوخۆ
شــەڕی بەرژەوەندییەکانــی بکا و دژی
سیاســەتەکانی ڕێژیمــی ئێــران و دژی
دەســتێوەردانەکانی تــاران لــە ناوچــە
بوەستێتەوە.
بەپێــی قســەکانی ســتێفان ،داعــش
و تیرۆریزمــی جیهادیــی ئەلقاعیــدە
لەالیــەن عەرەبســتانەوە وەکوو مەترســی
و هەڕەشــە چــاو لــێ دەکرێــن ،بــەاڵم
لــەوەش مەترســیدارتر بۆیان ،دەســەاڵتی
ئیدئۆلۆژیکــی کۆمــاری ئیســامیە
و لــە پلــەی یەکەمــی مەترســییەکاندا
پێناسەیان کردووە.
دوای کاتژمێــر و نیوێــک ،کۆڕەکــە
بە پرســیاری بەشــداران و وەاڵمدانەوەی
کۆڕگێڕ کۆتایی پێهات.

"ئیساڵحخوازەکان" ڕاسانی ڕۆژهەاڵت وەک هیوای
عەرەبستان و ئیسرائیل و ترامپ ناوزەد دەکەن
حەمیــدڕەزا جەالیــی پــوور،
فەرمانــداری پێشــووی مەهابــاد
و چاالکــی "ئیســاحخواز" ،لــە
وتارێکــدا لــە ژێــر نــاوی "بکــش
بکشهای غیربهداشتی" لەهەمبەر
ڕاســانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
نیگەرانیی خۆی دەربڕی.
جەالیــی پوور لەم وتارەدا ئەوپەڕی
ڕق و قیــن و ترســی مێژوویــی
خــۆی لــە بزووتنــەوەی نەتەوەیــی
دێموکراتیکــی گەلــی کــورد
دەردەبــڕێ و دەڵــێ :هــەر کاتێک
بەهــەر هۆیەکــەوە ،دەســەاڵتی
ناوەندیــی ئێــران الواز بووبێــت
مەســەلەی "کۆمــارە قەومییەکان"
هاتۆتــە ئــاراوە؛ کاتێــک ڕەزاشــا
ڕۆیشــت ،لــە ئازەربایجــان و
کوردستان کۆمارییەت دامەزرا.
ئەم ســپاییە ئاکادێمیســیەنە دەڵێ:
کاتێــک "شۆڕشــی ئیســامی"
دەکــرا ،شــا دەیگــوت ئێــران دەبێتە
ئێرانســتان و خودموختــاری
چەکدارانــە لە کوردســتان دەســتی
پێکرد و ئەگەر ئیمام و پشتیوانییە
خەڵکییەکانــی شــۆرش نەبوایەتــن
بەڕاستی ئێران دەبووە ئێرانستان".
ناوبراو لەم وتارەدا وتوویەتی" :ئێمە
کــە لــە بیرمــان نەکــردووە و وەک
ڕۆژ ڕوونــە .نابــێ گاڵتــە بکەین.
ئێستا بەفەرمی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،چەکەکانیــان
هەڵگرتووەتــەوە؛ عەرەبســتان و
ئیسرائیل و لەوانەیە ترامپیش دڵیان
بەوانە خۆش کردووە".ڕاســان ناوی
هەســتانەوەی نوێــی ڕۆژهەاڵتــی

کوردســتان لــەدژی دەســەاڵتی
ســەرەڕۆی جەمارانــە کــە پــاش
 ٢٠ســاڵ ڕاوەســتانی خەباتــی
چەکدارانــە ،حیزبــی دێموکرات لە
ڕێوڕەســمی نەورۆزی ئەمساڵدا لە
شاخە ســنوورییەکانی کوردستانی
ئێــران ڕایگەیاند.حیزبی دێموکرات
لــە نامەیەکــدا ڕوو لــە خەڵــک و
ڕێکخــراوە سیاســییەکانی ئێــران
ڕایگەیانــد :خەباتــی حــدکا لــە
ناخــی خۆیدا خەباتێکــە بۆ هەموو
ئێــران ،بــۆ هەڵدانــی ئااڵیەک کە
ســەرەڕۆیی زاڵ چەندیــن دەیەیــە
هەوڵی بەچۆکدا هێنانی دەدات.
لەم پێوەندییــەدا کاوە ئەهەنگەری،
چاالکــی سیاســی و ئەندامــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران وتاریکــی لــە ژێــر نــاوی
"قاتــل دیــروز و دکتر امــروز" باڵو
کردۆتەوە کە تێیدا ڕوو لەم پاسدارە
ئاکادێمیســیەنە دەڵــێ" :ناوبــراو
وەکوو پاسدارێکی ئاکادیمیسیەن،
ئامــاژە بــە ڕۆڵــی ئیمامەکەیــان
دەکات و وەکــوو فەرماندەکانــی
ســپا ،خەباتی حیزبی دێموکرات بە
عەرەبستان و ئیسرائیل و ڕەنگە لە
داهاتووشدا بە ترامپ دەبەستێتەوە.
ناوبراو دەزانێ کە شوناسخوازی لە
ئێرانــدا بوونــی هەیــە و ئامــاژە بــە
بەشێکی زۆر بچووک لە کێشەکان
دەکات و ڕێکارێکــی لەم چەشــنە
دەخاتە ڕوو" :ڕووی قســەم لە هێزە
بەڕێزە شوناســخوازەکانە کە بێن با
پێکــەوە ئەم کێشــانە بــە هاوکاری
کۆمیســیۆنەکانی
دەوڵــەت،

مەجلیــس و نیهــادە مەدەنییــەکان
و لــە چوارچێوەی فڕاکســیۆنێکی
یەکگرتــوو بێنینــە گــۆڕێ و
چارەســەری بکەین".ئەمــەش بــەو
واتایــە دێــت کــە ناوبــراو بەدانــی
وەهــا پێشــنیارێک نەتەنیــا هەموو
هەوڵەکانــی چاالکانــی کــورد
لــە نێوخــۆ – کــە لــە ڕێگــەی
باڵڤۆکــەکان ،نیهــادەکان و
ئەنجومەنــەکان کــە زۆربەیــان
داخــراون – تاکــوو دامەزراندنــی
فڕاکســیۆنی نوێنەرانــی کــورد
لــە مەجلیســی شەشــەمدا بە هیچ
دەزانێــت ،بەڵکــوو وتووێژەکانــی
دوکتــور قاســملووش لەگــەڵ
هەیئەتــی نوێنەرایەتــی کۆمــاری
ئیســامیش نابینێت کــە دواجار بە
تێرۆری ڕێبەری حیزبی دێموکرات
لــە ســەر مێــزی وتووێــژ کۆتایــی
پێهات.حەمیــدڕەزا جەالیــی پــوور
لــە تەمەنــی کەمتــر لە  ٢٥ســاڵدا
لەالیــەن ڕێژیمــی ئیســامییەوە
وەکوو فەرمانداری مەهاباد دیاری
کرا و بە حوکمی ناوبراو  ٥٩الوی
مەهابادی لە ســێدارە دران.بەوتەی
ئــەم ئیســاحخوازە ،ئــەو الوانە کە
ئەندامــی حــدکا و کۆمەڵــە بــوون
و لــە بــواری سیاســیدا چاالکییان
هەبــووە و پاش دەستبەســەرکران لە
دادگای شۆڕشی تەورێز بە تاوانی
چاالکیی سیاســی و تەشــکیالتی
بۆ حیزبــە کوردییــەکان موحاکمە
کران و هەر لەوێشدا ئێعدام کران.

هەواڵ

کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی دێموکرات بە بۆنەی
کۆچی دوایی دوکتور عەلی مەولەوی پەیامێکی پرسە
و سەرەخۆشی باڵو کردەوە
کۆمیســیۆنی تەشــکیالتی حیزبــی
دێموکــرات بــە بۆنــەی کۆچــی دوایی
دوکتــور عەلــی مەولــەوی ئەندامــی
لەمێژینــەی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران پەیامێکــی پرســە و
سەرەخۆشــی باڵو کردەوە کە دەقەکەی
بەم چەشنەیە:
بە داخەوە ،بەیانیی ڕۆژی سێشــەممە،
٣ی ســەرماوەزی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
دوکتــور عەلــی مەولەوی ،کەســایەتی
نــاودار و ئەندامــی لەمێژینــەی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،پــاش
تێپەڕاندنــی تەمەنــی پــڕ لە شــانازی و
سەربەزرانە ،بە کۆچی دوایی خەمباری
کردین.دوکتــور عەلــی مەولــەوی ،لــە
دایکبــووی ســاڵی ١٣٠٣ی هەتاوی لە
شــاری مەهابــاد ،خوێندنــی ســەرەتایی
لــە شــاری تەورێــز تــەواو کــردووە .لــە
ســاڵی  ١٣٢١لــە کۆلێــژی پزیشــکیی

زانکــۆی تاران درێژەی بە خوێندان داوە
و لــە ســەردەمی کۆماری کوردســتاندا
بووەتــە ئەندامــی حیزبــی دێموکــرات.
پاش داگیرکرانی کۆماری کوردســتان
لــە الیــەن ڕێژیمــی پاشــایەتییەوە ،لــە
ســاڵی  ١٣٢٧وەک تێکۆشەریکی بوێر
و چاونەتــرس بــەردەوام بــووە لــە خەبات
و کاروبــاری حیزبیدا.دوکتــور عەلــی
مەولــەوی ،ســاڵی ١٣٣٢ی هەتــاوی،
پاش کودەتای  ٢٨گەالوێژی ئەو ساڵە
و دوای هێــرش و پەالمــاری پۆلیــس بۆ
ســەر ڕێکخــراو و ئەندامانــی حیزبــی،
وێــڕای ژمارەیەکــی زۆر لــە هــاوڕێ
و هاوخەباتەکانــی دەستبەســەر کــرا و
حوکمــی ئێعدامی بەســەردا ســەپێندرا.
پــاش ئەشــکەنجەدانێکی زۆری ڕۆحی
و دوای سێ جار بردنی بۆ پای سێدارە
و شــانۆی تۆقێنــەری ئێعــدام کــە بــە
مەبەســتی چاوترســێن کردنــی ناوبــراو

بوو ،ســەرئەنجام حوکمەکەی گۆڕا بۆ
زیندانــی هەتاهەتایی.دوکتــور عەلــی
مەولــەوی ،ســاڵی  ١٣٤٣لــە بەندیخانە
ڕزگاری هــات و هەتــا کۆچــی
دوایــی بــە ناچــاری لــە تــاران ژیانــی
بــردە ســەر .دوکتــور عەلــی مەولــەوی
وەک کەســایەتییەکی خۆشــناو و
ناســراو تاســەر وەفــادار بــە ڕێبــازی
ڕزگاریخوازانــەی حیــزب و گەلەکــەی
مایەوە.کۆمیســیۆنی تەشــکیالت بــەو
بۆنــەوە سەرەخۆشــی لــە تێکۆشــەرانی
حیزبــی دێموکــرات و بنەماڵــەی بەرێــز
و ســەربەرزی دوکتــور عەلی مەولەوی
دەکات.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
کۆمیسیۆنی تەشکیالت
٣ی سەرماوەزی ١٣٩٥ی هەتاوی

کاک عەبدوڵاڵ شەرەفکەندی کۆچی دوایی کرد
کاک عەبدوڵاڵ شەرەفکەندی برای د.
ســادق شەرەفکەندی و ئەدیبی ناوداری
کــورد مامۆســتا هــەژار لــە شــاری
مەهاباد ماڵئاوایی لە ژیان کرد.
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ٣ی
ســەرماوەزی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
عەبدوڵــا شــەرەفکەندی بــرای
شــەهید دوکتــور ســادق شــەرەفکەندی
سکرتێری پێشــووی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران و هەروەها مامۆســتا
هــەژار نووســەر ،وەرگێــڕ و شــاعیری

بەناوبانگــی گەلــی کــورد ،لــە شــاری
مەهاباد کۆچی دوایی کرد.
کاک عەبدوڵاڵ کارمەندی خانەنشــین
کراوی ئیدارەی "ســەبت و ئەســناد" بوو
و لــە کاتــی کارکــردن لــەو ئیدارەیــەدا
چەندین جار لە الیەن بەرپرســانی شــای
دیکتاتــۆر داوای لێکرابــوو کــە مــل
بــۆ داواکاری و ویســتە گەندەڵەکانــی
ئــەوان دابنێــت ،بەاڵم بە هــۆی ئەوەیکە
ملکەچــی داواکارییەکانیــان نەبــوو
کەوتبووە بەر ڕق و قینیان.

کاک عەبدوڵــا پیاوێکــی خــۆش
ئەخــاق ،جێــگای ڕێــز و متمانــەی
خەڵکی ناوچەکە بوو.
تەرمــی ناوبراو لــە نێو ئاپۆرای خەڵکدا
بە خاک سپێردرا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران
بەو بۆنەوە سەرەخۆشــی لە تێکۆشەرانی
حیزبــی دێموکــرات و بنەماڵــەی
بەرێــز و ســەربەرزی کاک عەبدوڵــا
شەرەفکەندی دەکات.

دایکی شەهیدێکی ڕاسان کۆچی دوایی کرد
ئێــوارەی ڕۆژی پێنجشــەممە دایکــی
شــەهیدی ڕاسان ،شەهید "سەید عومەر
حســەینی" کــە لە جەریانی حەماســەی
"قەرەســەقەڵ"دا شــەهید بــوو کۆچــی
دوایی کرد.
دایــە "غــەزاڵ مۆنعێــم" کچــی مــەال
ســەید کەریمی بێژاوێ ،دایکی شەهید
سەید عومەر حسەینی خەڵکی بێژاوێی
شــاری شــنۆ ،لــە تەمەنــی  ٧٠ســاڵیدا
ئێــوارەی ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتی
١١ی ســەرماوەزی ١٣٩٥ی هەتــاوی
کۆچی دوایی کرد.
دایــە غــەزاڵ یەکێــک لــە شــێرەژنانی
کوردســتان بــوو کــە بــە ڕووســوورییەوە
منداڵەکانــی بەخێــو و پــەروەردە کــرد؛
هەمــوو کات بــە شــانازییەوە باســی لــە
ســەید عومــەری کــوڕی دەکــرد کــە
لــە ڕەوتــی ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت و لــە
جەریانــی حەماســەی قەرەســەقەڵی
شــنۆ گیانــی ئازیــزی وێــڕای  ٥کەس
لــە هاوبیرانــی پێشــکەش بــە بــارەگای
پڕسەروەری کرد.
هاوڕێی شــەهید سەید عومەر حسەینی
كــوڕی ســەید قــادر ،خەڵكــی گونــدی
بێژاوێی ســەر بە ناوچەی شــنۆ ،ســاڵی
١٣٥٣ی هەتــاوی لە نێــو بنەماڵەیەكی
بەناوبانگی ناوچەی شنۆ لەدایك بوو.
ســاڵی  ١٣٧٨بــووە پێشــمەرگە و هەتــا

ســاڵی  ١٣٨٠درێــژەی بــە خزمەتــی
پێشــمەرگایەتی دا .هــەر لــەو ســاڵەدا
نەقڵی ناوەندی ٣ی كوردستان كرا.
دواتر هەر لەو ساڵەدا ،كاك سەید عومر
لــە الیــەن حیزبــەوە بــۆ مەئمووریەتێكی
حیزبــی نێردرابــوو بــۆ نێوخــۆی واڵتو
لەوێ سازمان درا.
دوای یــەك ســاڵ كار و تێكۆشــان ،لــە
الیــەن ڕێژیمــەوە گیــرا و بــە زیندانــی
درێژمــاوە حوكــم درا .هاوڕێی شــەهید،
دوای دوو ســاڵ تێپەڕیــن لــە مــاوەی
زیندانەکــەی ،لــە ســاڵی  ،١٣٨٢بــە
کەڵــک وەرگرتــن لــە مەرەخەســی ،لــە
زینــدان هاتــەدەر و خــۆی گەیانــدەوە
نێــو ڕیزەكانــی حیــزب .پاشــان ڕێــگای
دەرەوەی واڵتــی گرتەبــەرو لــە واڵتــی
سوئێد نیشــتەجێ بوو .دوای وەرگرتنی
ئیقامــەی واڵتــی ســوئێد ،دەســتی لــە
كاروبــاری حیزب شــل نەكــرد و درێژەی
بــە كاروباری حیزبی لــەو واڵتە دا .ئەو
لەو بەشەشــدا سەركەوتنی بەدەست هێنا
و بــوو بە ئەندامــی كۆمیتەی ناوچەی
ئۆروبــرو .هەروەهــا بــوو بــە ئەندامــی
ناوەندی یەكیەتی كوردان.
دواجــار پاش بڕیاری ڕێبەریی حیزب لە
ســاڵی  ١٣٩٥بــۆ گرێدانــەوەی خەباتی
شــار و شــاخ ،لە خۆشــی و ئاســوودەیی
ژیانــی واڵتانــی ئورووپایــی دەســتی

هەڵگــرت و لــە خۆشەویســتەكانی و
خێزان و كچــە خنجیالنەكەی ماڵئاوایی
كــرد و گەڕایــەوە كوردســتان و خــۆی
بــە بنكەكانــی حیــزب لــە ســنوورەكانی
كوردســتان ناســاند و چەكــی شــەرەفی
پێشــمەرگایەتی لــە شــان کــردەوە و
وێڕای شــێرەکوڕانی ناوچەی شــنۆ ،بۆ
ڕاپەڕاندنی هەندێک کاروباری حیزبی
گەڕایــەوە نێوخــۆی واڵت و لــە ڕەوتــی
حەماســەی قەرەســەقەڵ قارەمانانــە
بەرگری لە باوەڕە پیرۆزەکەی و خەڵک
و خاکی کوردســتان کرد و ســەلماندی
کە ئازادیخواز بوون لە ناخ و خوێنیدایە
و ســنوور ناناســێت .کاتێک کە داوای
گەڕانەوە بۆ کوردســتان و زێدی باب و
باپیرانی کرد وتی :ڕێبەرانی پێشەنگ
و مامۆســتامان فێریــان کردوویــن ،بــە
شــەهید بوونی هاوسەنگەرانمان ،ورەمان
ناڕووخــێ و هەنگاومــان شــل نابێــت و
ناگریــن ،بەڵکــوو خەباتمــان شــێلگیر و
ســەنگەرمان ئاوەدانتر دەکەین و باوەڕی
قووڵمان بەوەیە" :گەلێک ئازادیی بوێ،
دەبێ نرخی ئەو ئازادییەش بدات".
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران
وێــڕای بەداخبــوون لــە کۆچــی دوایــی
دایــە غــەزاڵ سەرەخۆشــی لــە خــزم و
کــەس و کاری ناوبــراو دەکات و خۆی
بە هاوخەمیان دەزانێت.

"شەمســی فەراهەنــی" ناســراو بــە
"پــوورە شــەمێ" ئەندامێکــی بــە
وەفــا و دێرینــی حیزبــی دێموکرات
و خوشــکی دوو شەهید ،ماڵئاوایی
لــە ژیــان کرد.ئێــوارەی ڕۆژی
یەکشــەممە ڕێکەوتــی ٣٠ی
خەزەڵــوەری ١٣٩٥ی هەتــاوی،
ئەندامێکــی دێرینــی حیزبــی
دێموکــرات "شەمســی فەراهەنــی"
ناســراو بــە "پــوورە شــەمێ" کچی
"محەممــەد" ،خەڵکــی ناوچــەی
پیرانشــار ســەر بــە تەشــکیالتی
ئاشــکرای ناوەنــدی ٢ی حیزبــی
دێموکــرات ،بــە هــۆی "جەڵتــەی

مێشــک" لــە تەمەنــی ٧٥ســاڵیدا
لــە یەکێک لــە نەخۆشــخانەکانی
شاری ڕانیە لە باشووری کوردستان
کۆچــی دوایی کرد.پوورە شــەمێ
خوشــکی شــەهیدان "ئیبراهیــم
و قــادر فەراهەنــی" و هەروەهــا
دایکــی ئەندامێکــی بەوەفــای
حیزبــی دێموکــرات جوانەمــەرگ
"حەســەن" بــوو .هەروەهــا زاوای
پــوورە شــەمێ ناســراو بــە "قــادری
حاجــی عەبدوڵــا" لــە ڕێزەکانــی
حیزبــی دێموکراتدا شــەهید بووە.
لە ماوەی زیاتر لە  ٣٠ساڵدا ،پوورە
شــەمێ ئەمەگــی دایکایەتــی بــە

ســەر هەزاران کەسدا هەبوو کە لە
قۆناغــە جۆراوجۆرەکانــی خەباتــدا
لــە ڕیــزی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێرانــدا خزمەتیــان
کردبوو ،ناوبراو نموونەی دایكێکی
دڵســۆز و بەوەفایــە که لــە تەواوی
ســااڵنی ئاوارەیــی و دەربەدەریــدا
هەرشــوێنێک حیزبــی لــێ بوایــە
ئەویش هەبوو و خزمەتی دەکرد.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران سەرەخۆشــی لــه بنەماڵــه و
خــزم و کهســوکاری ناوبراو دەکات
و خــۆی بــه شــەریکی خەمیــان
دەزانێت.

ئەندامێکی دێرینی حیزبی دێموکرات
کۆچی دوایی کرد
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هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات لە پارلمانی سوئێد
لە سەر ڕاسانی ڕۆژهەاڵت قسەیان کرد
هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئیــران لــە واڵتــی ســوئێد
لەگــەڵ ئەنــدام پارلمــان و نوێنــەری
پێوەندییــە نێونەتەوەییەکانــی حیزبــی
لیبڕاڵ" ،فرێدریک ماڵم" (Fredrik
 )Malmکــۆ بوونــەوە و لــە ســەر
ڕاسانی ڕۆژهەاڵت گفتوگۆیان کرد.
ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ٥ی
ســەرماوەزی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرەســتیی
نوێنــەری
تەیمــووری
حەمیــد
پێوەندییەکانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
واڵتــی ســوئێد لەگــەڵ ئاســۆ ســاڵح و
ئەنــوەر کاکایــی بە مەبەســتی دیدار و
چاوپێکەوتــن لەگــەڵ ئەنــدام پارلمان و
نوێنــەری پێوەندییــە نێونەتەوەیەکانــی
حیزبــی لیبــراڵ ،فرێدریــک ماڵــم
( )Fredrik Malmلــه پارلمانــی
ئەو واڵته کۆبوونەوە.
لەو چاوپێکەوتنــەدا کۆمەڵێک خاڵیان
خسته بەرباس ،بەتایبەت لە سەر ڕاسانی
ڕۆژهەاڵت و کاریگەرییەکانی ڕاســان
لــە ناوچەکــە و کوردســتان و ئێــران و
بەگشتی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست قسەیان
کرد.
لەو دیدارەدا بە کورتی ئەم خااڵنە باس
کران:
باســی هەلومەرجــی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران و هێزی پێشــمەرگە
و خەباتــی پێشــمەرگە لــە نێــو خــۆی
کوردســتان و جێگیرکردنــی هێــزی

پێشــمەرگە لــە ســەر ســنوورەکان و
پێشــوازیی خەڵکی کوردستان لە ڕاسان
و بڕیــاری ڕێبەڕیــی حــدکا و هاتنــی
الوانــی کورد بۆ نێــو ڕیزەکانی حیزبی
دێموکــرات و جێبەجــێ کردنی ئەرکی
نیشتمانی و پێشمەرگایەتی.
هەڕەشــەی بەرپرســانی ڕێژیمــی ئێــران
لــە ڕێبەریــی "حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران" و بۆردومانــی
ئــۆردوگای پێشــمەرگە و تەنانــەت
بۆردمانــی باشــووری کوردســتان و
داگیرکرانــی لــە الیــەن هێــزی ســپای
پاســداران و ئەرتشــی ئــەو واڵتــە و
هەڕەشــەی دەســت پێکردنەوەی تێرۆری
چاالکانــی سیاســی کــورد و ڕێبەرانی
حیزبی دێموکرات ،سەر لە نوێ.
ناردنــی هێــزی نیزامــی و میلیشــیای
چەکــدار بۆ نێو خاکــی واڵتانی عێراق
و ســووریە و یەمــەن و ئاژاوەنانــەوە لــە
ناوچەکــە و بــە شــێوەیەکیش ناردنــی
حەشــدی شــەعبی بــۆ باشــووری
کوردســتان بە مەبەســتی شــەڕ لەگەڵ
داعــش و کەڵــک وەرگرتــن لــەو هێزانە
دژی کــورد بــە گشــتی و تێکدانــی
کوردســتان بــە گشــتی.گرتنی الوانــی
کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت و ئێعدامــی
الوان و ئەشــکەنجەدانی زیندانیــان
و چاودێــری کردنــی چاالکوانانــی
مەدەنــی ،مامۆســتایان ،کرێــکاران،
ژنان و باڵوە پێکردنی تاقمە ســیخوڕی
و ئەمنیەتییــەکان لــە نێــو بازاڕ و شــار
و گونــدەکان بــە مەبەســتی کۆنتــڕۆڵ
کردنــی خەڵکــی کــورد .ســەرەڕای

ئەمانــەش قەیرانــی ئابــووری ،بێــکاری
و هــەژاری و گرانیــی خواردەمەنــی،
نەبوونی دەرەتان بۆ خەڵک.
لەالیەکــی دیکەشــەوە ڕێژیــم خەڵــک
هــان دەدات چــەک هەڵگــرن و دژی
هێــزە کوردییــەکان کەڵکی نەشــیاویان
لــێ وەردەگــرێ .ئەوەیــە کــە هەندێک
خەڵک بۆ دابین کردنی بژیوی ژیانی
ڕۆژانــەی خۆیان هانا دەبەنە بەر ئەوەی
کە بە ناچاری چەک هەڵ بگرن.
بە کورتی باســی ڕاسان کرا کە ڕاسان
نــەک هــەر دیفــاع لــە خەڵکــی کــورد
دەکات ،بەڵکــوو پشــتیوانی لــە هەمــوو
هێزێــک دەکات کــە دژبــەری ڕێژیمی
ئاخونــدی بوەســتێتەوە و بۆ دابینکردنی
دیمۆکراســی و مافــی مرۆڤی گەالنی
ئێــران وەک پشــتیوانی لــە بەلــووچ،
عــەرەب ،تورکمــەن ،ئــازەری و هــەر
هێزێــک کــە دژی ئــەو نیزامەیــە لــە
ئێران .هەروەها باسی کوردە یارسانەکان
کــرا کــە لــەم دواییانــەدا کەوتوونەتــە
بــەر ســووکایەتی و هێرشــی ڕێژیمــی
ئاخوندی.لەبەرامبەریشــدا فرێدریــک
ماڵم کۆمەڵێک پرســیار و لێکدانەوەی
خــۆی لــە ســەر هێــزی پێشــمەرگە و
چۆنیەتــی کاریگەرییــان لــە ناوچەکــە
ئاراســتەی وەفــدی میــوان کــرد و
خۆشــحاڵیی خۆی لەو دیدارە دەربڕی و
ڕاشیگەیاند کە؛ حیزبەکەی بەتەواوەتی
ئامادەیــە تاکوو پشــتیوانی لــە خەباتی
کــورد بکات و هەر یارمەتییەکیش کە
بۆ ڕاســانی ڕۆژهەاڵت لە دەستیان بێت
درێغی ناکەن.

لە کەمپێکی پەناخوازان لە دانمارک ڕێز لە ٢٦ی
سەرماوەز ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان گیرا
بــە مەبەســتی بەرز ڕاگرتنــی خەبات و
تێکۆشــانی پێشــمەرگە لــە پێنــاو نرخە
نەتەوەیــی و مرۆییــەکان لــە پێشــوازی
ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتاندا،
بــە بەشــداریی ئەندامــان و الیەنگرانــی
حیزبــی دێموکــرات و بــە ئامــادە
بوونــی کوردانــی نیشــتەجێی دورگەی
بۆرنهۆڵمی دانمارک کە دەکەوێتە نێو
دەریــای باڵتیــک ڕێوڕەســمێک لە ژێر
ناوی "ڕاسانی خاک" بەڕێوەچوو.
ڕۆژی ٢٦ی نۆڤامبــری  ٢٠١٦لــە
دوڕگــەی بۆرنهۆلمی واڵتی دانمارک
ژمارەیــەک پەناخــوازی کــورد کــە
بەشــێکی بەرچاویــان لــە ئەندامــان و
الیەنگرانــی حیزبــن لــە ڕێوڕەســمێکدا
ڕێزیــان لــە ٢٦ی ســەرماوەز ڕۆژی
پێشمەرگەی کوردستان گرت.
ڕێوڕەســمەکە کاتژمێــر یەکــی پــاش
نیــوەڕۆ بــە ســروودی نەتەوەیــی "ئــەی
ڕەقیب"و ڕاگرتنی خولەکێک بێدەنگی
بــۆ ڕێــز گرتــن لــە گیانــی پاکــی
شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاریــی کــورد
و کوردســتان ،دەســتی پێکــرد .پاشــان
بەڕێوەبــەری کۆڕەکــە خاتــوو بەهــار
حوســێنی شــاعیر و ئەندامــی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێــران ،وێڕای
بەخێــر هاتــن و پێشــوازیی لــە میوانانی
ڕێوڕەســمەکە ،پێناســەیەکی کورتــی

ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتانی
پێشکەش بە بەشدار بووان کرد.
ڕێوڕەســمەکە بــە شــێعرێک لــە الیــەن
بەڕێــز ئیبراهیــم وەتمانییــەوە دەســتی
پێکــرد .دواتر بەهار حوســێنی وتارێکی
لە ژێر ناوی "سەرماوەز ،النكەی كۆرپە
زێڕینەكــەی مێــژوو" پێشــکەش کــرد.
خاتــوو بەهار لــە ناوەرۆکــی وتارەکایدا
ئامــاژەی بــەوە کردبوو کــە" :لە 26ی
سەرماوەزی ١٣٢٤ی هەتاویدا خرۆشی
پێشــمەرگانەی خەڵكــی مەهابــادی
هەمیشە دێموكرات ،وەك گەردەلوولێكی
بەســام الپــەڕەی ژیانی دواییــن بنكەی
ســەركوت و كاولكاریــی ڕێژیمــی
پاشــایەتیی پەهلەویــی تێكــەوە پێچــا و
ئااڵی نەتەوەیی كوردستان لە سەر بینای
شــارەوانیی مەهابــاد هەڵكرا و بەیداخی
ژیانــەوەی كــوردان بــە دەم هەناســەی
ڕزگاریــی موكریانــەوە شــەكایەوە".لە
بەشــێکی دیکــەی وتارەکــەدا ،بەهــار
حســینی پڕژایە ســەر باســێک لە ســەر
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت و پێویســتیی
دەســتپێکرانی ڕاســانەوەیەکی نــوێ بۆ
کوردستانی ڕۆژهەاڵت لە یەک ساڵی
ڕابردوودا و باسی لە خەباتی یەکساڵی
کادر و پێشــمەرگەکانی دێموکــرات
و قوربانییەکانــی کــرد" :كوردســتانی
ڕۆژهەاڵت وەكوو النكەی ســەرهەڵدانی

ناسیۆنالیســمی مۆدێڕنــی كــورد،
ئەمســاڵ پــاش بێدەنگییەكــی بیســت
ســاڵە ،مەكــۆی گیانبــازی و حەماســە
خولقاندنــی پێشــمەرگە قارەمانەكانــی
حیزبی دێموكرات بوو كە لە چوارچێوەی
بزاڤــی پیــرۆزی ڕاســاندا دوورگــەی بە
ڕواڵــەت ئارامــی ڕێژیمــی داگیركەری
تارانیان لە كوردستاندا شڵەژاند".
بڕگەیەکــی دیکــەی ڕیوڕەســمەکە
بەڕێوەبردنــی پێرفۆرمەنســێک بــوو
لەپێوەندی لەگەڵ خەباتی پێشــمەرگەدا
کە لە الیەن خاتوو مۆژگان میرزاییەوە
پێشــکەش کــرا .یەکێکــی دیکــە
لــە بەشــدارانی ڕێوڕەســمی ڕۆژی
پێشــمەرگەی کوردســتان کــە الوێکــی
کوردســتانی ڕۆژئــاوا بــوو بــە چەنــد
ســروودی شۆڕشــگێڕانە و تاکژەنیــی
مۆسیقا ،کۆڕەکەی ڕازاندەوە.
بڕگەی کۆتایی ڕێوڕەسمەکە ،ڕێزگرتن
بوو لە کاک عەلی مەجیدیان ئەندامی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران و
پێشمەرگەی دێرینی کوردستان بووە.
ڕێوڕەســمی ڕۆژی پێشــمەرگەی
کوردســتان بــە ئامادەبوونــی میوانانــی
دانمارکــی و کوردانــی نیشــتەجێی
دورگــەی بۆرنهۆڵــم ،بــە شــایی و
هەڵپەڕکێ کۆتایی پێهات.

دایکی شەهیدێکی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان
کۆچی دوایی کرد

ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ٥ی
ســەرماوەزی ١٣٩٥ی هەتــاوی،
پــورە لەیلــێ بیابانــی ،دایکــی
شــەهیدی قارەمانــی حیزبــی
دێموکرات ،حەمە وەیس ،و هەروەها
دایەگەورەی شــەهیدی ســەرفرازی
گەل شــەهید خالید بیابانی ناســراو
بــە خالیــدە چکــۆل ،لــە تەمەنــی
 ٩٥ســاڵیدا لــە ئاوایی کێلەشــینی
شــاری ســەقز کۆچی دوایی کرد.
پورە لەیلێ تا دواکاتی مانەوەی لە
ژیاندا ،وەفادار و دڵســۆزی حیزبی
دێموکرات بوو.
شــەهید حەمــە وەیســەی کــوڕی

پــورە لەیلێ کە ناوبانگی "ئازاد"ی
هەبوو ،ساڵی  ١٣٤١ی هەتاوی لە
ئاوایی قەرەنیان سەر بە شاری سەقز
لەدایــک بووە و لە ڕێکەوتی٢٠ی
خەرمانانــی ســاڵی ١٣٦٠ی
هەتــاوی لــە گونــدی ســووننەتەی
سەقز گیانی پێشکەش بە بارەگای
ئازادی کرد و شەهید بوو .هەروەها
شــەهید خالیــد بیابانــی کــوڕەزای
پــورە لەیلــێ ناســراو بــە خالیــدە
چکۆل ،لە ساڵی ١٣٥٠ی هەتاوی
لە ئاوایی کێلەشین لە دایک بوو،
کــە بەداخــەوە لــە ڕێکەوتی ٢٣ی
ڕەزبــەری ســاڵی ١٣٧٢ی هەتاوی

لــە ناوچــەی سەرشــیوی ســەقز لە
کاتــی بەرەنگاربوونــەوەی هێــزە
چڵکاوخۆرەکانــی ڕێژیــم شــەهید
بوو.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران وێــڕای بەداخبــوون لــە
کۆچــی دوایی ئەم ژنە تێکۆشــەر
و نیشــتمانپەروەرە ،سەرەخۆشــی لــە
بنەماڵە و خزم و کەسوکاری ناوبراو
و خەڵکی حیزب دۆســتی ناوچەی
گەورکی ســەقز دەکات و خۆی بە
شەریکی خەمیان دەزانێت.
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مەنسوور عەزیزی
"ڕاســان" ئــەو وشــەیە کە لــە ئاکامی
دێموکراتــی
حیزبــی
بڕیــاری
کوردســتانی ئێــران بــۆ چوونــەوە نێــو
خەڵکــی خــۆی ،بەســتەڵەکێکی پــڕ
پاڵەپەســتۆی شــکاند و کوردســتانی
ڕۆژهەاڵتــی لــەو "شــەوەیە" دەرهێنــا و
شــۆکێکی لە بزووتنەوەی ڕۆژهەاڵتدا
پێکهێنا.
ئــەم بڕیارە دواتر لــە الیەن خەڵکەوە بە
"ڕاســان" نــاوی دەرکرد و بــووە هێمای
گەڕانــەوەی دووبــارەی متمانــە بــۆ
کوردستانی ڕۆژهەاڵت.
"ڕاســان" و "ڕاس بوونەوە" واتە دەســت
بەرزکردنــەوە بــۆ لێدان ،ژێســتی لێدان
لــە شــتێک بەخــۆوە گرتــن ،واتــە
ڕاســبوونەوە ،هەڵســانەوە ،دوای کەوتن
ڕاســبوونەوە لەســەر پــێ ،لە نەخۆشــی
چابــوون( .هەنبانەبۆرینەی مامۆســتا
هەژار ،الپەڕەی )٣٤٠باسێک کە من
دەمهــەوێ لــە دووتوێی ئەم بابەتەدا لە
سەری بدوێم ،بڕیاری ڕێبەریی حیزبی
دێموکراتە بۆ وەڕێخستنی بزووتنەوەی
ڕاسان و کاریگەریی ئەو بزووتنەوەیە لە
ســەر سەرجەم جمگە سیاسی ،ئابووری
و کۆمەاڵیەتییەکانــی نەتەوەکەمــان
لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت .لەســەر
ئــەم باســە بیــروڕای جــودا هــەن و تــا
ئێستاشــی لەگــەڵ بــێ کــە نزیک بە
دوو ســاڵ لــەو بڕیــارە تێپەڕێــوە ،هــەن
کەســانێک ،یــان ئــەو الیەنانــەی کــە
هەوڵیــان ئەوەیە لــە ڕەدی ئەو بڕیارەدا
بدوێــن یان هەڵوێســت بگرن .بەاڵم ئایا
چەنــدە ئــەو بڕیــارە کردەییــە و چەنــد
کاریگەریی هەیە لەســەر گشــتییەتی
پرۆسە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵت ،ئەو
پرســیارانەن کــە گرینگــە هەموومان ـ
چ ڕازییــەکان و چ ناڕازەییــەکان ـ لە
خۆمانــی بکەیــن و بــە دوای وەاڵمــی
دروســتدا بگەڕێیــن .ئــەو بڕیــارەی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
لێکدانــەوەی زۆر هەڵدەگــرێ .جگــە
لەوەی کە هەر لە سەرەتاوە باس هەڵگر
بــووە ،بــە دڵنیاییــەوە لــە داهاتووشــدا
زۆر پەرتووکــی لەســەر دەنووســرێ و
شــیکاریی زانســتی و سیاسیی لەسەر
دەکــرێ .مــن ئارەزەوو دەکــەم کە زۆر
کەســی دیکە ،چ ئەوانــەی دژی ئەو
جووڵەیــەی حیزبــی دێموکراتــن و چ
ئەوانــەی کــە لەگەڵیــن ،ڕای خۆیــان
بڵێــن و شــیکاریی ڕاوبۆچوونی خۆیان
بکــەن ،بۆ ئەوەی بەرچاوڕوونیی زیاتر
بێتــە کایــە و شــێوە تێگەیشــتنێکی
بنەڕەتــی دروســت ببــێ لە نێــو هەموو
تێکۆشەرانی کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا،
لەم بابەتەدا من لە خانەی ڕیزبەندێکدا
قۆناغــی ڕووداوەکانــی باشــووری
کوردستان و پێوەندییان بە ڕۆژهەاڵتەوە
بــاس دەکــەم و هــەوڵ دەدەم لــە چەند
بەشدا ئاکام لە باسەکەم بگرم.
بەشی یەکەم:
باشووری کوردستان:
لە پاش شۆڕشــی باشووری کوردستان
لــە دژی ڕێژیمــی بەعســی عێــراق و
دابەزینــی هێــزە کوردییەکانــی ئــەو
بەشــە بــۆ نێــو شــارەکان و گرتنــە
دەســتی دەســەاڵت ،چەند فــازی نوێتر
لــە ژیانــی سیاســیی ئەوانــدا دەســت
پێــدەکات .بــە حوکمــی ئــەوەی کــە
خەڵــک بەڕێــوەی دەبــەن و پێویســتە
وەاڵمــدەری پێداویســتییە ئابــووری
و کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکانی
خەڵــک بــن ،ڕۆڵیــان دەگــۆڕێ و لــە
حیزبــی شۆڕشــگێڕەوە ،دەبنــە حیزبــی
بەڕێوەبەری دەســەاڵت .لێرەدایە کە لە
پێوەندی لەگەڵ دەرودراوسێکانیشیاندا
ڕۆڵیــان دەگــۆڕێ و هەندێک جار لە
دژایەتیدان و هەندێک جاریش تەبان لە
گەڵیــان و ساتوســەودای بەرژەوەندییە
ئابووری و سیاسییەکان لە نێوان ئەوان
و دراوسێکانیاندا دەست پێدەکات.
پاش شۆڕشــی ساڵی ١٩٩١ی زایینی
لــە باشــوور ،ئــەوە ڕوونــە لــە الی
هەمووان کە ئەو بەشــە لە کوردســتان
لــە قۆناغێکــی دیکەدایــە و بێگومــان
شۆڕشــی ئێمــەش ،بە حوکمــی بوونی
پێوەندیی لەمێژینە لە نیوان پارتەکانی
باشــووری کوردستان و ڕێژیمی ئێران،
چاوەڕوانیــی ئەوەی لێکراوە بکەوێتەوە

بارودۆخێکی تایبەتەوە.
بارودۆخی تایبەت:
 .١ڕێژیمــی ئێــران فۆرمــی
پێوەندییەکانــی لەگــەڵ باشــووری
کوردســتان دەگــۆڕێ و کاراکتێــری
نوێی سیاسی دروست دەبێ.
بــۆ نموونە:ئەگــەر لــە پێش شۆڕشــی
ســاڵی ١٩٩١ی زایینــی ،ئــەو ڕێژیمە
نەیدەتوانی پێیەک بە دیوی باشووری
کودســتاندا بنــێ ،لــە پــاش شۆڕشــی
باشــوور ئیــدی دەیتوانــی ئازادانە بێتە
نێو باشووری کوردستان یان بە قەولی
خۆیــان باکــووری عێــراق و لــەوێ بــە
دوای بەرنامە ســتراتیژییەکانی خۆیدا
بگــەڕێ و هەوڵ بدات زەمینە بۆ ئەوە
ســاز بــکات کــە هێڵــی گەیشــتن بــە
قــودس وردە وردە پێکبێنــێ و" دۆمین"
ێکی نوێ داڕێژێ.
 .٢خەڵکــی باشــووری کوردســتان لــە
بواری ئابوورییەوە الواز بوون .
 .٣حیزبەکانــی باشــووری کوردســتان
ئەودەم لە دەســەاڵتدارەتیدا تەواو نوێ
بوون ،ڕاســت وەک خەڵکی ئەو بەشــە
لــە کوردســتان و لــە ڕاســتیدا کــورد
یەکــەم جــار بوو لەو ئاســتەدا بکەوێتە
نێــو پرســی قووڵــی دەســەاڵتدارەتی و
سیاســەتی ناوچەیــی و نێودەوڵەتــی.
ئەمە لە کاتێکدا بوو کە پێوەندیشــیان
لەگەڵ ڕێژیمی ئێران بە هۆی جەنگی
دژی دەســەاڵتی بەعــس و هاوســنوور
بوون ،لە ئاستێکی بەریندا بوو.
 .٤دیپلۆماســیی کورد لەو ســەردمەدا
بە هۆی ئەوەی کە هێشتا لە سێبەری
ڕووداوە جیهانــی و ناوچەییەکانــدا
بــووە ،نەیتوانیــوە متەقــی لێــوە بــێ و
هەڵواســراوی ڕووداوەکانی دەوروبەری
بووە و سەربەخۆ نەبووە.
ئــاکام گرتــن لــە بەشــی یەکەمــی
باسەکەمان
بــە پێــی ئەو خااڵنەی لە ســەرەوە باس
کــران و لــە دەرەوەی بازنــەی ســۆزن و
زیاتــر ئاوەزمەندانــەن ،وەاڵمدانــەوەی
هێزەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،بە
تایبەت حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران ،بە داوای حیزبەکانی باشــووری
کوردســتان ـ لــەو کاتــەداـ بــۆ
ڕاوەســتاندنی خەباتــی چەکــداری لــە
دیــوی ڕۆژهــەاڵت لــە دژی ڕێژیمــی
ئێــران ،وەاڵمدانەوەیەکــی ئەرێنی بووە
و جگــە لەوەش تێگەیشــتنێکی ڕوونی
حیزبەکانــی ڕۆژهــەاڵت بــووە بــۆ ئەو
بارودۆخــەی کــە هاتووەتــە پێــش و
هاوکاتبوونی ستراتیژییەکی نەتەوەیی
بــووە لە الیــەن ئەوانەوە ،بەو مانایە کە
ئەگەر باشووری کوردستان پێبگرێ و
لەسەر پێی خۆی ڕاوەستێ و لە ئاستی
نێودەوڵەتــی و ناوچەییــەوە جێگــە پێی
خــۆی بکاتەوە ،دەتوانێ ســەکۆیەکی
بەهێــز بــێ بــۆ گەیشــتنی کــورد بــە
مافەکانــی خــۆی لــە پارچەکانــی
دیکــەش .وەک دەزانیــن لەگــەڵ
ئــەوەی کــە حیزبەکانــی ڕۆژهــەاڵت،
بــە تایبــەت حیزبــی دێموکــرات،
ڕەچاوی بارودۆخی پێشهاتووی کرد و
بەهانەی لەدەستی کۆماری ئیسالمی
نەهێشــتەوە بــۆ ئاڵۆزکردنی باشــووری
کوردستان ،کۆماری ئیسالمیی ئێران
بــە بەردەوامــی هێرشــی تێرۆریســتیی
خۆی بۆ ســەر ئــەو حیزبانە بە تایبەت
حیزبــی دێموکرات لــە قواڵیی خاکی
باشــووری کوردســتان هــەر درێژە دا و
لــە ئاکامی ئەوەشــدا ســەدان کەس لە
تێکۆشــەرانی کــوردی لــەو ماوەیــەدا
لــە باشــوور ،شــەهید کــرد .بــە هەموو
ئــەو پاوانخوازییانــەی کۆمــاری
ئیسالمیشەوە ،لە ڕەهەندی ستراتیژیی
نەتەوەییــەوە گــەر چــاو لــەو بابەتــە
بکەیــن ،دەبینیــن کورد ـ بە باشــوور و
ڕۆژهەاڵتییــەوە_ توانــی ســەربکەوێ
بــە ســەر پیالنگێڕییەکانــی کۆمــاری
ئیســامیدا و باشــووری کوردســتان لە
ئێستادا گەیشتووە بە ئاستێکی بەرزی
سیاســی و دیپلۆماســی لــە ئاســتی
ناوچەیی و نێودەوڵەتیدا.
بەشی دووەم:
ڕێژیمی ئێران لە عێراقدا
لــە پاش ســاڵی ٢٠٠٣ی زاینییەوە ،بە
ڕووخانــی ڕێژیمــی بەعــس ،ئەمجــار
ڕێژیمــی ئێــران نفوزی خۆی لە عێراق
بەهێزتــر کــرد و بــە کــردەوە هەمــوو
باشــووری واڵتــی عێراقــی خســتە
کۆنتڕۆڵــی خۆیەوە .ئەو حیزبە شــیعە

ڕۆژهەاڵت

عەرەبییانــەی کــە ســااڵنێکی زۆر
بەشێک بوونە لە سیستمی ستراتیژیی
ڕێژیمــی ئێران بــۆ داگیرکردنی عێراق
و لە ڕاســتیدا وەک باســکی سیاســی
و ســەربازیی ئیتالعاتــی ئێــران و
ســپای پاســداران کاریان دەکرد ،هاتنە
دەســەاڵتەوە و دەســتیان گــرت بە ســەر
نــەوت و گاز و خــاک و خەڵکــی
عێراقــدا و ســێبەریان کێشــا بەســەر
ڕووداوەکانی عێراق و ناوچەکەدا.
لــە ئێســتادا ئیــدی ڕێژیمــی ئێــران
جۆگەلــە سیاســییەکانی خــۆی بەرەو
عێــراق وەگــەڕ خســتووە و بــە کــردەوە
هەوڵی ئەوە دەدا عێراق بکاتە بەشێک
لە ئێران و بۆ ئەو کارەش چەند هەوڵی
بنەڕەتیی هەیە:
 .١لــە ڕێــی بیروبــاوەڕی ئاینییــەوە
کولتوورێکی نوێتر و بەرباڵوتر دروست
بــکات لــە ســایکۆلۆژیی خەڵکــی
عێراقدا و وا هەست بکەن کە بەشێکن
لە ئێران و ئەوان لە خۆیاندا بتوێنێتەوە.
 .٢لە بواری ســەربازییەوە هەوڵ بدات
کــە کۆمەڵێــک جمگــی ســەربازیی
تایبــەت بە ســپای پاســداران پێکبێنێ
و هــەر لــە ڕێــی پارلمانــی عێراقــەوە
یاســامەندیان بــکات وەک ئەوەی کە
لە ســەر حەشدی شەعبی لە پارلمانی
عێراقــدا دەنگــی پێــدرا و بــە فەرمــی
ناساندیان.
 .٣هەوڵــی تــەواوی ئــەو ڕێژیمــە بــۆ
تێکدانــی دێموگرافیــی عێــراق و
تێکــدان و لەنێوبردنــی شــار و گونــد و
جێگە و ڕێگەی ســوننەکانی عێراق و
ئەمن ڕاگرتنی شــارە شیعە نشینەکان
و ئاوەدانکردنەوەیــان و پــەرەدان بــە
دروســتبوونی هەژموونــی شــیعە لــە
ناوچــە سوننەنشــینەکان .واتــە لــە
درێژماوەدا ڕێژیمی ئێران هەوڵ دەدات
خەڵکی عەرەبی سوننە بەرەو مەزهەبی
شــیعە بــڕۆن و ئەمــەش دەتوانێ جێگە
پێی ئەو بەهێزتر بکات.
 .٤گوشــاری زۆر بــۆ ســەر هەرێمــی
کوردســتان بۆ ئەوەی وردە وردە بچێتە
ژێــر هەژموونی شــیعە لــە عێراق و لە
ئاکامــدا دەســتەمۆکردنی بزووتنەوەی
کورد لە باشوور.
 .٥هەوڵــە ســەرەکییەکە ئەوەیە کە بە
تــەواوی عێــراق بخاتــە ژێــر کۆنتڕۆڵ
و خــاک و خەڵــک و فەرهەنــگ و
زمان و ئابوورییەکەی بکاتە بەشــێک
لە خۆی.
ئاکام تا ئێرە:
ڕێژیمــی ئێــران و هەژموونیــی ئــەو
ڕێژیمــە ،دەتوانــێ وەک ئاوێکی ڕژاو
بگاتــە بــن پێیەکانــی ئێمــەش وەک
حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت کە لە باشــوور
نیشــتەجێین و ئەگــەر وریــا نەبیــن ،بە
دڵنیاییــەوە کاڵشــەکانمان تــەڕ دەبــن.
ئــەوە حاشــاهەڵنەگرە و نابێ دەســت لە
سەر دەست دانیشین و ڕۆڵی سەرەکیی
خۆمــان وەک حیزبــی شۆڕشــگێر و
خودان خەڵک ،لەدەست بدەین .دوژمن
شــەو و ڕۆژ پیالن دادەڕێژێ و ئێمەش
دەبێ خاوەن پالنی خۆمان بین.
باشــووری کوردســتان لــە ئێســتادا و
بارودۆخی پارچەکانی دیکە:
.١کــورد لــە باشــوور لــە ئێســتادا لــە
ئاســتێکی بــەرزدا ڕۆڵ دەگێــڕێ و
خاوەن ئابووری و دیپلۆماسیی خۆیەتی
و وەک الیەنێــک کــە ڕاســتەوخۆ لە
نێــو کایەکاندایە ڕۆڵ دەگێڕێ نەک
وەک کارتێک کە بەکاری بهێنن.
.٢نەوتی کوردســتان گەیشتۆتە بازاڕە
نێونەتەوەییــەکان و وا بڕیــارە لە ســاڵی
٢٠١٧ی زاینیشــدا گازی هەرێمــی
کوردستان بە ڕێژەیەکی بەرچاو بچێتە
نێو کایەی بۆرسە نێودەوڵەتییەکانەوە و
ئەمەش وا دەکات باشووری کوردستان
زیاتــر قورســایی هەبــێ و شــەریکی
زۆرتر بۆ خۆی ببینێتەوە.
 .٣کــورد لــە بــواری ســەربازییەوە ،
هێــزی ســەربازیی خــۆی تاقیکردەوە و
ســپای کوردســتان شــەڕی جبهەیشی
لــە دژی یەکێــک لــە دڕندەتریــن
ســپاکان(داعش) لــە مێــژووی کۆن و
نوێی مرۆڤایەتیدا ،ئەزموون کرد و لەو
شەڕەشدا سەرکەوتوو دەرکەوت.
 .٤بارودۆخــی کــورد لــە ناوچەکــە
گــۆڕاوە و ڕووداوەکان ئەوەمان پێدەڵێن
کــە داهاتوویەکــی بــاش چاوەڕوانــی
کوردە.
جوڵــەی ئێمــە و بەرژەوەندییەکانــی

خوێنجمانی ڕۆژهەاڵت لە
شاڕەگی "ڕاسان"ـەوە

باشوور:
ئەو الیەنانە ،یان ئەو کەســانەی دەڵێن
کاتــی چوونەوە نێــو خەڵک نەهاتووە،
بەهانەیــان ئەوەیــە کــە نابــێ ئارامیی
خەڵکــی خانەخــوێ واتــە باشــووری
کوردســتان ،تێکبدەیــن .بــەاڵم ئایا بە
ڕاســتی بوونــی ئێمــە لــە نێــو خەڵکی
خۆمــان ئاسایشــی باشــوور تێکــدەدات
یان بە قازانجیانە؟
بــە چەنــد هــۆکار مــن پێموایــە ئــەو
ڕوانگەیــەی ئەوانــە هەڵەیــە ،لەبــەر
ئەوەی کە:
 .١لە ئێستادا کە ڕێژیمی ئێران هەوڵ
دەدات حاڵەتــی هێرشــبەرانە لــە ســەر
باشــوور بکاتــە ژێســتێک بــۆ ئەوەی
کــوردەکان لــەو بەشــە لە کوردســتان،
تەســلیمی ویســتەکانی بەغدا بن و لە
قســەی ئەوان دەرنەچن ،دەنا لە بواری
ئابوورییەوە تووشی کارەساتیان دەکات،
یــان ئــەوەی لــە بــواری ســەربازییەوە
لــە مۆرەکانیــان دەدات ،یــان ئــەوەی
لــە نێوخــۆی کوردەکانــی باشــووردا
دژبەریــان بــۆ دروســت دەکات ،بوونی
ئێمــە لە ســنوورەکان و لــە نیوخەڵکی
خۆمان ،کۆماری ئیســامی تووشــی
پاشەکشــە دەکات لە بەرانبەر باشــوور
و ئەودەم دەزانێ کە دەست خستنە نێو
باشــووری کوردســتان لــە ئاکامــدا بە
زیانی دەکەوێتەوە.
 .٢لــە ئەگــەری بوونــی هێزەکانــی
ڕۆژهەاڵت لەم قۆناغەدا لە نێو خەڵکی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ،هــەردەم
کۆمــاری ئیســامی داوایەکــی هەیە
کــە ئاراســتەی دەســەاڵتی باشــووری
کوردســتانی بــکات و لــە ڕاســتیدا
پێوەندییەکانــی لــە هەڕەشــەکردنەوە
دەگۆڕدرێ بۆ داواکردن.
 .٣کۆمــاری ئیســامیی ئێران هەوڵ
دەدات ئــەودەم بــۆ ئــەوەی ســەرنجی
خەڵکــی باشــوور ڕابکێشــی ـ لــە بــەر
ئــەوەی زیانــە ســتراتیژییەکە نــەکات
ـ دەرگــە ئابوورییــەکان زیاتــر بەســەر
باشــووردا بکاتەوە و ئەمەش دیسان بە
قازانجی خەڵکی باشوورە.
 .٤ڕێژیمــی ئێــران بــە بوونــی ئــەو
بارودۆخــە نێودەوڵەتییە و ئەو نفووزەی
کە ئێستا هەرێمی کوردستان لە ئاستی

جیهاندا هەیەتی ،ناتوانێ کەمەربەندی
ئیمەنی بە دەوری باشووردا بتەنێ و لە
ڕاســتیدا ئــەوان ـ ڕێژیمــی ئێران ـ باش
دەزانن کە هەولێر ئیستا زیاتر لە تاران
لــە نێــو کایــە نێودەوڵەتییە سیاســی و
سەربازییەکاندایە.
 .٥هــەروەک چــۆن بزووتنەوەی کورد
لــە ڕۆژئــاوا لــە قاڵبــی ســتراتیژیدا
پاڵپشــتێکی گەورەیە بــۆ دۆزی کورد
لــە باشــوور ،بوونــی جووڵە سیاســی و
ســەربازییەکانی کورد لە ڕۆژهەاڵت،
وەزنەی باشــووری کوردســتان قورستر
دەکات نــەک ســووکتر .واتە تاران لە
کاتــی ئێســتادا بە بوونــی بزووتنەوەی
کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت ،زیاتــر ڕێــز
لــە باشــووری کوردســتان دەگــرێ و
پێویستیی زیاتری پێی دەبێ.
پشتی جبهە:
هەندێــک جــار ،چەنــد کەســێک لــە
بەرپرســانی حیزبەکانــی ڕۆژهــەاڵت،
وێــڕای ئــەوەی کــە هــەوڵ دەدەن بــە
باســکردنی ئــەو خاڵــەی کــە ئێمــە
دەبــێ ئاسایشــی باشــوور بپارێزیــن و
بەهانە نەدەین بە کۆماری ئیســامی،
خاڵێکی دیکە وەک بەهانە دێننەوە و
ئەویش ئەوەیە کە دەڵێن :بەکام پشــتی
جبهەوە ئەو خەباتە دەست پێدەکەینەوە؟
یەکــەم ئــەوەی دەبێ ئاماژە بــەوە بدەم
کە هەروەک چۆن بارودۆخە سیاســی
و سەربازییەکان لە قاڵبی کالسیکیی
خۆیانــدا گــۆڕاون ،ئاوەهــاش بابەتــی
پشــتی جبهــە ئاڵۆگــۆڕی بەســەردا
هاتــووە .پێــش لــە هەمــوو شــتێک
خەڵکــی ئێمــە لــە ڕۆژهــەاڵت بــەو
ئاســتە لە ڕۆشنبیری و تێگەیشتوویی
گەیشــتوون کــە ببنــە پشــتی جبهەی
جووڵەکانــی ئێمــە و لە ڕاســتیدا ئەوان
ســەرەکیترین پاڵپشــت و هــاوکاری
پێشمەرگەن.
دووەم ئــەوەی کــە پێویســتیی کــورد
بــۆ ســەرکەوتنی ئــەو بەشــەی کــە
خــۆی تێیــدا دەژی ،لە خــودی خۆیدا
پێویســتیی بــەوە هەیــە پاڵپشــتیی
دۆزی کــورد لــە پارچەیەکــی دیکــە
بــکات و هەوڵ بدات ئــەو کەمەربەندە
ئەمنییەتییە دروســت بــکات ،تەنانەت
گەر لە بەر مانەوەی خۆشی بووە.

ســێهەم ئــەوەی کــە لــە بەرانبــەر
ڕێژیمێکی وەک ڕێژیمی ئێراندا کە لە
ئاســتی نێودەوڵەتی و ناوچەییدا وەک
ڕێژیمێکی بێزراو چاوی لێدەکرێ و بە
باشــی وەری ناگرن ،جووڵەی کورد لە
ڕۆژهــەاڵت درەنگ یــان زوو لە الیەن
کۆمەڵگــەی نیودەوڵەتییــەوە بەهەنــد
وەردەگیرێ و دەســتکەوتی گەورەتری
دەبــێ ،بابەتەکە تەنیا بەســتراوەتەوە بە
کاتەوە و بەس.
ئاکام:
پێــش هــەر شــتێک ئــەوە دەبــێ ڕوون
بــێ کــە ئێمــە وەک حیزبەکانــی
ڕۆژهــەاڵت ،ئەرکێکــی سیاســی و
ئەخالقــی و نەتەوەییمان لەســەرە و ئەو
ئەرکەمــان خۆمان بە کۆڵ کێشــاوە و
ڕامانگەیانــدووە کــە ڕێبەریی خەباتی
نەتەوەیی دێموکراتیکی کورد دەکەین
لــە ڕۆژهــەاڵت ،کەواتــە پێویســتە بــە
ئەرکــی خۆمــان هەســتین و بەهانــەی
جیاجیا نەهێنینەوە بۆ پاسیڤ بوونمان.
پاشــان ئەبــێ بزانیــن کە ئــەو قۆناغە،
واتە ئەو بیست ساڵەی پێیدا تێپەڕین،
ئیســتا ئیــدی بەســەرچووە و نــەوەی
نوێــی گەلەکەمــان لــە ڕۆژهــەاڵت،
پێویســتی بــە بەرنامــە و پالنــی نوێتــر
هەیــە بــۆ ڕێبــەری کردنیان.هــەر لــەو
چوارچێوەیەدا ،بە دڵنیاییەوە جەوهەری
ویســتی حیزبەکانــی باشــووریش کــە
ڕووی لــە ئێمەیــە ،ئەوەیە کە بچین بە
دوای ویســتەکانی خۆمانــدا و ئیــدی
ئــەوان ناچارمــان ناکــەن خەباتەکەمان
ڕاوەســتێنین و لە ڕاستیشــدا پێویستیی
ڕاوەســتانی ئــەو خەباتــە ،نەمــاوە.
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت لــەو دوو ســاڵەدا
پێشوازییەکی بەرینی لێکراوە لە الیەن
خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــەوە و دەالقەیەکــی
نوێی کردەوە بۆ تێڕوانینە سیاسییەکان
و ئێســتا کاتــی ئــەوە هاتــووە ،هەمــوو
الیــەک شــیکاریی نــوێ بکــەن بــۆ
ئــەو ڕاســانە و بەبــێ دەمارگــرژی و
لــە خانــەی ڕاســتبینیی زانســتیدا ئەو
هەنــگاوە بــە کردەوەیــە بەهێزتــر بکەن
و لــە ئاکامــدا ڕاســان ببــێ بــە پالنی
هەمووان و پێکەوە دەوڵەمەندتری بکەن
و بەرەو پێشــەوەی ببەن لە پێناو ویســتە
ڕەواکانی گەلەکەمان لە ڕۆژهەاڵت.

ئێران
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ئەو كلیلەی هەموو درگاكانی داخست
دیاكۆ ڕۆژهەاڵتی
یەكێــك لە تایبەتمەندییەكانی هەڵبژاردن
لــە هــەر واڵتێكــدا ئەوەیە كــە ئەو كەس
و الیەنانــەی خۆیــان بــۆ هەڵبژاردنەكــە
دەپاڵێــون ،كۆمەڵێــك بەرنامــە و دروشــم
دەكەنــە بنەمــای كاری خۆیــان و بــەو
كەرەســتانەوە دەچنــە نێــو كێبڕكێــی
هەڵبژاردنەكەوە و بەو شــێوەیە ،خۆیان بە
خەڵكــی دەناســێنن و داوایان لێ دەكەن،
دەنگ بدەن بەو دروشمانە و بەو هۆیەوە
هیوادارن كە سەرنجی خەڵكی بەرەوالی
خۆیــان و بەرنامەكانیــان ڕابكێشــن تــا
دەنــگ بێننــەوە و بــراوەی هەڵبژاردنەكە
بــن و دەســەاڵت وەدەســت بێنــن و لــە
مــاوەی دەســەاڵتدارێتیدا ئــەو بەرنامانە
كە داخوازی ئەوانیشە ،جێبەجێ بكەن.
ئــەو دروشــمانەی كــە بەربژێــرەكان
هەڵیدەبژێــرن ،لــە گــەڵ كێشــە و
گیروگرفتەكانی خەڵك لەو ســەردەمەدا
یــەك دەگرنــەوە و ئــەوان هــەوڵ دەدەن
ئەگــەر هــەر بــۆ بانگەشــەش بــێ ،حەز
و خولیاكانــی خەڵــك لــە بــەر چاو بگرن
و لــە بەرنامــە و دروشــمەكانی خۆیاندا،
لەماوەی بانگەشەی بەر لە هەڵبژاردندا
بیانگونجێنن و ســەرنجی زیاتری خەڵك
بۆ الی خۆیان ڕابكێشن.
دیــارە شــێوەی هەڵبــژاردن لــە واڵتێكەوە
بــۆ واڵتێــك و لــە ئایدۆلۆژیایەكــەوە بــو
ئایدۆلۆژیایەكــی دیكــەوە گۆڕانــی
بەسەردا دێ و دەسكەوت و خەسارەكانیان
وەك یــەك نێــن .لــە واڵتــە ئــازاد و
دێموكراتەكانــدا دوای هەڵبــژاردن خەڵك
داوای جێبەجێكردنــی وادەكان دەكــەن و
ئەگــەر ئەو كارە نەكرێت ،دەڕژێنە ســەر
شــەقامەكان و لــە دەســەاڵت وە دەنــگ
دێــن و لێــی قبــووڵ ناكــەن .بــەاڵم لــە
واڵتانــی نادێموكراتیكــی تۆتالیتێــری
وەك ئێراندا هەر كەس وســتەی لێوە بێ،
وستەی لێ دەبڕن.
لــە مــاوەی دەســەاڵتداریی كۆمــاری
ئیســامیی ئێراندا ،بە دەیــان هەڵبژاردن
ڕێــك خــراوە و بەڕێــوە چــووە و بە هۆی
ئەوانــەوە ،دەموچــاوەكان لــە دەســەاڵتدا
گــۆڕاون و دیــارە هەموویان بــە بەرنامە
و دروشــمی جیــاوازەوە چوونەتــە ســەر
كورســیی دەســەاڵت و ماوەكــەی خۆیان
تێپەڕاندووە و بێ ئەوەی ئاوڕ لە دروشــم
و وادەكانیــان بــە خەڵك بدەنــەوە ،هەر بە
تەشییەكەی دەسەاڵت ڕستوویانە و پاش
چەند ســاڵ لــە هەڵبژاردنێكــی دیكەدا،
بــێ ئــەوەی هیــچ گۆڕانێــك ڕووی

دابێت ،جێی خۆیان داوە بە كەســێك یان
كەســانێكی دیكە و خۆیان لە شوێنێكی
دیكە دەست بە كار بوونەتەوە و بە بااڵی
ڕێژیمیاندا هەڵگوتۆتەوە.
هەڵبــژاردن لــە ئێرانــدا بــۆ خــۆی
چیرۆكێكــی جیــاوازی هەیــە و لەگەڵ
هیچ پێوانەیەكی جیهانی و دێموكراسیدا
یەك ناگرێتەوە و لەو بارەوە بۆ خۆی بە
ڕاســتی شتێكی جیاوازە و بە هۆی ئەو
داڕشــتنەی بۆ شــێوەی دەســەاڵتدارێتی
داڕێــژراوە ،ئــەوان كەمتــر كاریــان لــە
دەســت دێــت و زیاتــر وەك كارمەندێكــی
بەردەســتی دەســەاڵت چاویــان لــێ
دەكرێــت .دیــارە و شــتێكی ئاشــكرایە
كــە هەڵبــژاردن لە ئێراندا دەســەاڵت وەك
دەنگێكــی ئۆكەی بۆ خۆی چاوی لێ
دەكات و لــەوە زیاتــر مانایەكــی دیكەی
نییــە و ئەوەندە گوێ بە دەرەنجامەكانی
نادات .چوونكە هەر كەسێكیش كە سەر
بكەوێ ،ناتوانێت ئەو هێڵە ببەزێنێت كە
لە الیەن دەسەاڵتەوە بۆی دەكێشرێت.
لە ئێراندا بۆ شۆرای شارەكان و مەجلیس
و پۆســتی ســەركۆماری بــە ڕواڵــەت
دەنگــی خەڵــك وەردەگیرێت .بــەاڵم ئەو
كەســانەی كــە دەنگیــان دەدرێتــێ ،لــە
نێــو دەســەاڵتی بەڕێوەبردنــی واڵتدا ،چ
شــۆرا و چ نوێنەرانــی مەجلیــس و چ
ســەركۆمار ،هیچیان دەسەاڵتێكی وایان
نییــە و ســەرەنجام ،ئــەو دروشــمانەی لە
ماوەی بەر لە هەڵبژاردندا هەڵیدەگرن و
باســی لێــوە دەكەن ،بۆیــان ناچێتە واری
جیبەجێكــردن و ئەو وادە و بەڵێنانەی بە
خەڵكی دەدەن ،لە كۆڕی هەڵبژاردنەكان
واوەتر ناچێ و هەر لە منداڵدانی دایكدا
دەمرن و دووپەلە نابن.
لــەم هەڵبژاردنانــەدا ئەوەی بەرزترین
پلەی دەســت دەكــەوێ ســەرنجی زۆرتر
بۆ الی خۆی ڕادەكێشــێت .هەڵبژاردنی
سەركۆمار ئەو هەڵبژاردنەیە كە زۆرترین
دەنگ و مشتومڕی لێ ساز دەبێت.
لەمــاوەی ئــەم ســی و چەنــد ســاڵەدا
پاڵێوراوەكانــی پۆســتی ســەركۆماری
كــە هیچیــان بــۆ الیەنــی دەســەاڵت،
واتــە قەاڵنشــینەكانی بەیتی ڕەهبەری،
جیاوازییەكیــان نیــە و نەبــووە ،هەوڵیــان
داوە بە دروشم و بەرنامەی ڕەنگاوڕنگی
جیــاوازەوە پــێ بنێنــە نێــو ملمالنێــی
هەڵبژاردنــەوە و خۆیــان بــە ڕیفۆرمخواز
و ســوننەتی بــە خەڵك ناســاندووە .بەاڵم
لە ئاكامدا هەر كەســێكیان سەركەوتبێ،
لــە مــاوەی ســەركۆماریدا هــەر گوێــی
لــە الی قــەاڵی ڕێبەری بــووە و ئەوەی
ئــەو كوتوویەتــی و فەرمانــی پــێ داوە،
بەڕێــوەی بــردووە و پێــی لــە ســەر وادە

و بەڵێنەكانــی خــۆی داناوە و لــە
ئاكامــدا ئــەو خەڵكــەی
دەنگیــان پــێ دەدەن
دەبنــە مامــە شــوانەی
ڕەنجەڕۆ و دەم لە پووش
دەمێننەوە.
لــە مــاوەی بــەر
هەڵبژاردنــی
لــە
ســەركۆماری لــە
خولــی یازدەهەمدا،
پاڵێوراوەكانــی ئەو
خولــە بــە چەنــد
ڕ و خســا ر ێكی
جیــاواز و بــە
و
دروشــم
بە ر نا مــە ی
نێــو
بە
جیــا و ا ز ە و ە
ها تنــە

نە ئەو كلیلە و نە ئەو دروشمانەی كە
لەو ماوەیەدا بە خەڵكی ڕاگەیاند،
هەتا ئێســتا

لە ســەر ســاجی عەلی دایناون .ئێســتا
زیندانــەكان لــە جیابیــران جمەیان دێت و
لەســێدارەدان و كوشــتن و بەرتیلخۆری
و پارتــی بــازی ،وەك مۆتەكــە بە ســەر
واڵتــدا كشــاوە.

باســی شــەڕ و كوشتار و شــەهادەت ،لە
باســی ئاوەدانكردنــەوە و ژیــان و ژیانەوە
زۆرترە.
گرینگیــی ئــەو ڕێككەوتنــە بــۆ
كۆمــاری ئیســامی لــەوەدا دەردەكەوێ
كە كاتێك ترامپ لە ئەمریكا دەنگی
هێنایــەوە ،ئەو

كەس
و

گۆڕەپانەكــەوە و هەمیســان
خەڵــك لــە دەوریان كۆ بوونــەوە و باس و
خواســتی جیاواز هاتنە ئاراوە و دیســان
ڕیفۆرمخوازەكان ،كەوتنە بەر ســەرنجی
هیندێك كەســی بە نێو سیاســەتمەدار و
ڕووناكبیــر" ،دەنــگ مەدەن بەم و باڵی
فاڵنەكــەس بگــرن" دەســتی پــێ كــرد و
هیندێك لە سیاسەتمەدارەكانی دەرەوەش،
بە زمان چەوری بۆیان كەوتنە قلەسەما
و پێیاندا هەڵگوتن.
لەنێــو ئــەو پاڵێوراوانــەدا كــە بــۆ ئــەو
خولــە بەربژێــر كرابــوون ،ئــەوەی كــە
توانیی سەرنجەكان زیاتر بۆ الی خۆی
ڕاكێشــێت و دروشــمەكانی لەوانی دیكە
پــڕ زریقــەو بریقەتر بوو ،ســەر كۆماری
ئێســتا ،حەســەن ڕۆحانــی بــوو .ئــەم
پیــاوە لــە بــەر ئــەوەی لــە الیــەن چەنــد
كەسێكی ئیســاحخوازی وەك خاتەمی
و كەسانێكی دیكەوە پشتیوانیی لێ كرا
خەڵكێكی زۆر لە دەوری هااڵن .ئەوەی
كــە لە نێــو دروشــمەكانی ڕۆحانیدا زەق
و بەرچــاوە و لــە نێــو خەڵكــدا ماوەتەوە،
هــەر ئەو كلیلەیە كە بەردەوام لە ماوەی
هەڵبژاردندا بە دەستییەوە بوو و بەردەوام
نیشانی خەڵكی دەدا.

هاوپەیمانیی عەرەبی ،گەمییە چەکهەڵگرەکانی ئێران
لە یەمەنیان بۆردومان کرد

فڕۆکە شەڕکەرەکانی هاوپەیمانیی عەرەبی بە ڕێبەریی عەرەبستانی سعوودی ،گەمییە چەکهەڵگرەکانی
ڕێژیمــی ئێــران ،کــە چەکوچۆڵیــان بــۆ میلیشــیا حووســییەکانی یەمەن قاچــاخ دەکرد ،لــە کەنارئاوەکانی
"المخاء" و ناوچەی "ذوباب" لە ڕۆژئاوای پارێزگای "تعز" لە باکووری گەرووی "باب المندب" کردە ئامانج.
بەپێــی ڕاپۆرتــی "العربیــە" ،شــاهێدە باوەڕپێکــراوەکان لــە شــوێنی ڕووداوەکــە ،گوتوویانــە کــە؛ فڕۆکــە
شــەڕکەرەکان ،گەمییەکانیــان بۆردومــان کردووە .ئەم هێرشــە بووەتە هــۆی تەقینەوەگەلێک کە دەنگی لە
مەودای دووریشەوە بیستراوە .پاش ئەم تەقینەوانە ،نێڵەی ئاگری گەمییەکان بەرز بۆتەوە.ڕێژیمی ئێران بە
ناردنی قاچاخی چەکوچۆڵ و کەرەســتەی تەقینەوە بۆ بەکرێگیراوانی خۆی و تێرۆریســتەکان لە شــوێنە
جیاوازەکانی ناوچە و جیهان ،لە ماوەی دەســەاڵتداریی خۆیدا ،هەردەم یەکێک لە گەروەترین هەڕەشــەکان
لــە دژی ئاشــتیی و ســەقامگیریی جیهانــی و گەورەتریــن هۆکاری ئــاژاوە لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت بووە.
یەمەن لەو چەند ساڵەی دواییدا بووەتە یەکێک لە ناوەندەکانی ئاژاوەگێڕیی کۆماری ئیسالمی و شەڕی
بــە وەکالەتــی بەکرێگیراوانــی حووســی لە دژی خەڵکی ئەم واڵتە و دراوســێ باشــوورییەکانی ئێران وەکوو
عەرەبستانی سعوودی.

هیچیــان نەهاتوونەتــە دی
و هــەر لــە جێــی خۆیانــدا ماونەتــەوە.
ئــەو كلیلــەش درگای هیــچ گرفتێكی
نێــو خۆیــی پــێ نەكراوەتــەوە و كێشــە
كۆمەاڵیەتــی و سیاســی و ئابــووری
و نەتەوەییەكانــی ئێــران ،هــەر لــە جێــی
خۆیانــدا ماونەتــەوە و ژنــان هــەر لــە
قەفــەزی چارشــێودا دیلن و پیــاوان ،بە
دەست بێكاری و گرانی و دەستەنگییەوە
دەناڵێنــن .تەنانــەت ئــەو درگایانەش كە
بــەر لە هاتنی ئەو بۆ بژیو و گوزەرانی
خەڵــك لــە ســەر پشــت بــوون ،دانــە دانە
داخران و ئێستا ئەم دەوڵەتە ،بە تەواوی
دەستی ناوەتە بینەقاقای ئەو خەڵكە و لە
هەموو الیەكەوە خەریكە دەیانخنكێنێت.
بەرەبــەرە پێداویســتییەكانی ژیــان گــران
دەبــن و نانــی لــە ســەر ســفرەی خەڵــك
هەڵگرتــووە و بە گرانكردنی ماڵیات و
ئاو و برق و تەلەفوون و گاز ،گیرفانی
دەوڵەتــی ئاخنیــوە .هــەر ڕۆژەی بــە
بیانوویــەك دەســت دەكا بــە گیرفانــی
خەڵكــدا و بــێ ســەرنجدان بــە هەژاری
و بێكاریــی خەڵك ،دەیــان ڕووتێنێتەوە و

ڕێــژەی تــەاڵق چۆتــە
ســەرێ و بــە هــۆی بێــكاری و دەســ 
ت
تەنگەییــەوە ،ماڵــەكان پــڕ بوونە لە پیرە
كچ و پیرە كوڕ.
ئــەوەی لەمــاوەی ئەو چوار ســاڵەدا
بۆ تیمەكەی حەسەن ڕۆحانی گرینگ
بــووە ،كردنــەوەی درگاكانــی دەرەوە بــە
ڕووی كۆماری ئیسالمیدا بووە و هیچ
سەرنجێكی ئەوتۆی نەداوەتە گوزەران و
ئابووریــی خەڵــك و ئــەوەی لە ڕێی ئەو
ڕێككەوتنە ئەتۆمییەوە دەستی خەڵكی
ئێــران و ناوچەكــە كەوتــووە ،بــە كوشــت
دانــی كۆمەڵێــك پاســداڕ و زیادكردنــی
هەتیو و هەتیوباران بووە و ئاوردوویەكی
باشــی بــۆ ئاگری شــەڕەكانی ســووریە
و عێــراق و یەمــەن دابیــن كــردووە
و و نەیهێشــتووە ئــەو شــەڕانەی بــۆ
بەرژەوەندیــی خۆی هەڵی ئایســاندبوون
بكووژێنــەوە .ئێســتا دەبینیــن لێدوانــی
فەرماندەكانــی ســپا زۆر لە لێدوانەكانی
حەسەن ڕۆحانی و وەزیرەكانی زۆرترن و

بەرپرسانەی
پێشــتر باسی
خراپیــی ئــەم
ڕێككەوتنەیــان
دەكــرد و وایــان
بــە خەڵــك دەنوانــد كــە ناڕازیــن ،ئێســتا
بــە ئاشــكرا ترســیان لــەوە لــێ نیشــتووە
كە نــەكا ترامپ وادەكانــی هەڵبژاردنی
خــۆی بەرێتــە ســەرێ و ڕێككەوتنەكــە
هەڵبوەشێنێتەوە و لەم ال و ئەو ال ،لێدوان
دەدەن و دەڵێن ترامپ ناتوانێ هەر وا بە
ئاسانی ئەو ڕێككەوتنە هەڵبوەشێنێتەوە.
ئێســتا دوای نزیكەی چوار ســاڵ ،ئەو
كلیلەی كە وا بڕیار بوو قوفڵی درگاكان
بكاتــەوە و ئابــووری ببوژیێنێتەوە و ژیان
جوانتــر بــكات و خەڵك ،بــەرەو فەرعانە
بەرێــت ،خەریكــە دانــە دانــە درگاكان
بــە ڕووی خەڵكــدا دادەخــات و ژیــان و
ئازادی بەرتەســك دەكاتەوە و دەبێتە ئەو
كلیلەی كە هەموو درگاكانی بە ڕووی
ئازادیــی ژیــان و گوزەرانــی خەڵكــدا
داخست.

دوكتور موحەممەد سیلمی:

داعش خزمەتی زۆر گەورەی بە ڕێژیمی ئێران كردووە
دوكتــور مەحەممــەد ســیلمی ،ســەرۆكی "ناوەنــدی لێكۆڵینەوەكانی ئێران لە كەنداو" دەڵێ داعــش خزمەتی زۆر گەورەی بە
ڕێژیمی ئێران كردووە.
دوكتــور مەحەممــەد ســیلمی لــە وتارێكــدا كــە لــە ڕۆژنامــەی "ئەلوەتــەن" بــاوی كردۆتــەوە ،نووســیویە" :ڕێژیمــی ئێران
دێوەزمەیەكی بە ناوی داعش خولقاند یان النیكەم لە پێكهێنانیدا دەســتی هەبوو ،بەاڵم ئێســتا كاتی ئەوە هاتووە كە خۆی
بەو جۆرە بناسێنێت كە گوایە تاقە واڵتێكە كە دەتوانێ هەمووان لە شەڕی داعش ڕزگار بكات .داعش و تاران دژ بە یەكتر
دروشــم دەدەن ،بەاڵم ئەگەر لەو دروشــمانە بگەڕێین ،تێدەگەین كە داعش خزمەتی زۆر گەورەی بە پرۆژەی كاولكەرانە و
هێژمۆنیخوازانــەی ڕێژیمــی ئێــران لــە ناوچەكەدا كردووە .ڕەنگە باشــترین نموونە و بەڵگە بۆ ئەو وتەیە ،ئەو ڕووداوانە بێت
كــە بــە تایبەتــی لــە ناوچە سوننەنشــینەكانی عێراق ڕوو دەدەن .ئەوانەی كە بەدواداچوون بۆ هەڵوێســتەكانی ڕێژیمی ئێران
لەمــەڕ شۆڕشــی ســووریە دەكــەن ،تێدەگــەن كــە ڕێژیمی ئێــران و لقوپۆپەكانی چۆن لە داعش كەڵك وەردەگرن تا وا نیشــان
بدەن كە لە سووریە سەرقاڵی شەڕ لە دژی تیرۆریزمن".دوكتور موحەممەد سیلمی هەروەها دەڵێ" :گرووپەكانی الیەنگری
ڕێژیمی ئێران لە ڕۆژئاوا بە تایبەتی ئەمریكا زۆر هەوڵ دەدەن وا نیشان بدەن كە دەبێ ئەمریكا ئەو هەلە بقۆزێتەوە و لە
شــەڕی دژ بە داعشــدا شانبەشــانی ڕێژیمی ئێران بەشــدار بێت .ئەوان ئەو وەهمە باڵو دەكەنەوە كە گوایە تەنیا لە ســێبەری
هاوكاریكردنی ڕێژیمی ئێراندایە كە بەرژەوەندییەكانی ئەمریكا لە شەڕی دژ بە داعشدا دابین دەكرێت".دوكتور موحەممەد
ســیلمی لە درێژەدا دەنووســێت" :بەاڵم ڕاســتییەكەی ئەوەیە كە ڕێژیمی ئێران پاڵپشــتی ســەرەكیی تیرۆریزمە و داعش بە
هەڕەشــەیەكی جیددی بۆ ســەر ئەو ڕێژیمە و بەرژەوەندییەكانی لە ناوچەكەدا نایەتە ئەژمار ،بەڵكوو ئەو گرووپە خزمەتی
زۆر گەورە بە ڕێژیمی ئێران دەكات كە تەنانەت ســپای پاســدارانیش ناتوانێ وەها خزمەتێك بكات .خزمەتەكانی داعش بە
ڕێژیمی ئێران تەنانەت لە خزمەتەكانی قاسم سلێمانی ،فەرماندەی سپای قودسیش زیاترە .ڕاستییەكەی ئەوەیە كەڕێژیمی
ئێران سەرچاوەی هەموو ئاژاوەكانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستە و دەبێ پێشی پێ بگیردرێت".پێشتر و هەر لە سەرەتای هێرشی
داعش بۆ سەر هەرێمی كوردستاندا" ،مستەفا هیجری" سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە وتارێكدا
باسی لە ڕۆڵ و بەرژەوەندییەكانی ڕێژیمی ئێران لە پێكهاتن و بەهێزكردنی داعش لە عێراق و سووریەدا كردبوو و پەردەی
لە سەر ئامانجە شاراوەكانی ڕێژیمی كاولكەری تیرۆریستیی ئێران و ئەو ڕێكخراوە دژەمرۆییە لە هێرش بۆ سەر كوردستان
و ناوچە سوننەنشینەكانی عێراق و سووریە الدابوو.
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کاتێک سەرۆکی هێزی دادوەری گەندەڵ بێت!
شەماڵ تەرغیبی
بەپێــی یاســای بنەڕەتیــی کۆمــاری
ئیسالمی (فەسڵی  ،11ئەسڵی ،)156
هێــزی دادوەری هێزێکــی ســەربەخۆیە
کــە پشــتیوانی لــە مافی تاکەکەســی
و کۆمەاڵیەتــی دەکات و بەرپرســی
وەدیهێنانــی "یەکســانی و عەداڵــەت"ە و
ئەم ئەرکانەی لە ئەستۆیە:
.1تاوتــوێ کــردن و دەرکردنــی حوکــم
لەپێوەنــدی لەگــەڵ دەســتدرێژییەکان،
سکااڵکان ،زوڵم و زۆرییەکان.
.2زیندووکردنەوەی مافە گشتییەکان و
پەرەدان بە دادپەروەری و ئازادییەکان.
.3چاودێــری کــردن بەســەر شــێوازی
بەڕێوەجوونی یاساکان.
.4دۆزینەوەی تاوان و سزادانی کەسانی
تاوانبار.
بەواتایەکــی ڕوونتــر ،لەنێوئاخنــی
ئــەم یاســادا و بەپێــی لــق و پۆپەکانــی
یاســای ئاماژەبۆکــراو ،ئەرکــی خەبات
لــەدژی گەندەڵییــەکان و یــەک لــەوان
گەندەڵییــە ماڵییــەکان وەکــوو یەکێک
لە تاوانەکان دەکەوێتە ئەســتۆی هێزی
دادوەری ،کــە لــە ڕێگــەی "دەزگای
بازڕەســیی گشــتیی واڵت"ەوە ئەنجــام
دەدرێــت؛ بــەاڵم ئەگــەر ســەرۆکی ئــەم
هێــزە (کــە بەدەستنیشــانکراوی خودی
وەلــی فەقیهــە) بــۆ خــۆی یەکێــک
لــە گەندەڵــکاران بێــت و لــە ڕێگــەی
بەرپرســایەتیەکەیەوە سەرقاڵی گەندەڵی
واتە "ئیختالس" بێت ،چ ڕوو دەدات؟
"مەحمــوود ســادقی" ،نوێنــەری تــاران
لــە مەجلیســی ڕێژیــم ،ڕێکەوتــی 8ی
ســەرماوەز لــە نامەیەکــدا بــۆ ســادقی
ئامۆلیــی الریجانــی (ســەرۆکی
هێــزی دادوەری) باســی لــە گەندەڵییــە
ماڵییەکانــی ناوبــراو کــرد و داوای
لێکردبوو کە ڕوونکردنەوەیەک لەســەر
حیســابە شەخســییەکانی بخاتــەڕوو.
ئــەم پرســە هەڵاڵیەکی نوێی لــە ئێراندا
نایەوە و هێمای پرســیارێکی گەورەتری
خستە سەر سیستمی دادوەریی ئێران کە

پێشــتریش کۆمەڵێــک گومــان لەمــەڕ
گەندەڵیی ماڵی و ئیداریی لەسەر بوو.
بەپێــی ئــەم لەقاودانــەی مەحمــوود
ســادقی ،ســادقی الریجانی خاوەنی 63

زاتەوە.لەبەرانبــەردا هەوالدەرییەکانــی
ڕێژیــم و لەوانــە هەواڵدەریــی "مێهــر"
وێڕای هێنانەوەی پاساو ئەم پەروەندەیان
بە ناڕاســت و ســاختە لەقەڵەم دا ،بەاڵم

ناوی "قاچاخچی و تێکدەری سیستمی
ئابووری واڵت" دەکوژرێن:
ئەگــەر وەهــا گریمانــە بکەین کە هەر
کۆڵبەرێــک لــە شــەو و ڕۆژێکدا بڕی

لەگــەڵ ژیانــی  3044کۆڵبەری کورد
لــە مــاوەی  30ســاڵدا ،بــە داهاتی 30
هەزار تمەن لە شەو و ڕۆژێکدا.
10950000=30000×30تمەن

حیســابی بانکــی لــە بانکــی "ملی"یە،
کــە بــڕی  1000میلیارد تمــەن پارەی
تێدایــە؛ ئەم پارە بریتییە لە داهاتەکانی
هێزی دادوەری کە لە ئەنجامی سکااڵ
حقوقــی و کەیفەرییــەکان دەخرێنــە نێــو
حیســابە بانکییەکانــی هێزی دادوەری؛
بەپێــی دواییــن ڕاپۆرتــە باڵوبــووەکان،
قازانجــی ســااڵنەی الریجانــی لــەم 63
حیســابە بانکییــە بریتیی بــووە لە 250
میلیــارد تمــەن ،واتە لە هــەر مانگێکدا
نیزیــک بــە  20میلیارد تمەن لە پارەی
خەڵکی ئاســایی چووەتــە گیرفانی ئەم

پێشــتریش لــە ســاڵی 2013دا مەحموود
ئەحمــەدی نــژاد ،ســادقی الریجانــی
و براکانــی بــەوە تۆمەتبــار کــرد کــە
گەندەڵییە ماڵییەکانیان دەخاتەڕوو ،کە
ئەوکات بە نێوانگیریی عەلی خامنەیی
ئــەو بــاس و بابەتــە داخــرا و بــە نهێنــی
مایەوە.لێرەدا بۆ ئەوەیکە زۆر و زەوەندیی
گەندەڵییەکەی جەنابی سەرۆکی هێزی
"دادوەری" بخەینــەڕوو ،بەراوردێــک
لەنێوان حیســابە بانکییەکەی الریجانی
و داهاتــی ڕۆژانــەی کۆڵبەرانــی
کوردســتان دەکەیــن ،کــە ڕۆژانە لەژێر

30هەزار تمەن داهاتی هەبێ و لە ماوەی
ســاڵدا هەموو شــەوێک بتوانێ بارێکی
 30هــەزار تمەنــی بگوازێتــەوە ،بــڕی
داهاتەکەی دەکاتــە 10950000تمەن؛
ئێســتا ئەگــەر ئــەو کۆڵبەرە بــۆ ماوەی
 30ســاڵ بــەردەوام و هەمــوو شــەوێک
بارێکــی  30هەزار تمەنــی بگوازێتەوە،
داهاتــە گشــتییەکەی دەکاتــە؛
 328500000تمــەن کــە بەبــەراورد
لەگــەڵ بــڕە پــارەی ئاشــکرابوو لەســەر
الریجانــی ،دەگەینــە ئــەو ئەنجامــەی
حیســابی ئەم زاتە گەندەڵکارە یەکسانە

328500000 =10950000×30تمەن
=328500000 /1000000000000
3044
ئەمــە یەکەمجــار نییە کــە هەواڵی لەم
چەشــنە لە ڕاگەیەنەکاندا باڵو دەبێتەوە
و لــە دەیــەی ٧٠ی هەتــاوی بەمــاوە
بەردەوام ئێمە شاهێدی زنجیرە ئیختالسی
لــەم چەشــنە لــە قەبــارەی جۆربەجــۆر
هەیــن؛ ئــەم دۆخــەش وای کــردووە کە
وەک ئابووریناسان و کارناسانی بواری
ئابووریی ئێران دەڵێن؛ گەندەڵی ئاوێتەی
سیســتمی ئابووریــی ئێــران بــووە ،کــە

پەروەندەکانــی وەک بابــەک زەنجانی،
مێهـ ئافەرید ئەمیر خۆسرەوی ،مورتەزا
ڕەفیقدوســت ،شــاندیز ،بیمــەی ئێــران،
ئیختالســی ١٢هــەزار میلیــاردی و
مووچــە نجوومییەکانــی لێکەوتۆتــەوە.
وەک چاوەدێرانــی بــازاڕ و شــارەزایانی
ئــەم بوارەش دەڵێن" ،گەندەڵی" لە ئێراندا
بەشــێوەیەکی سیســتماتیک "نەهادینە"
کــراوە و لەهــەر کــون و قوژبنێکــی
ئــەم واڵتــەدا ئاســەوارێکی گەندەڵــی
دەبینــدرێ ،بەچەشــنێک کــە ئەگــەر
کەســێک هەلــی کەڵکاژۆوەرگرتــن
لــە پێگــە کۆمەاڵیەتــی ،ئابــووری و
سیاسییەکەی بۆ هەڵکەوێت و کەڵکی
لێوەرنەگرێ ،وەک کەســێکی گەمژە
و نــەزان ســەیر دەکرێــت! بــە واتایەکــی
دیکــە ،دیــاردەی گەندەڵــی و ئیختالس
لــە ئێــران هەنووکــە وەک فەرهەنگــی
زاڵ ســەیر دەکرێــت کــە تێیــدا هیــچ
کــەس بیــر لــەوە ناکاتــەوە کــە ئــەو
کارەی دەیــکات درووســتە یــان هەڵەیە،
چوونکــە کاتێک ســەیری دەوروپشــتی
خــۆی دەکات دەبینــێ کــە هەمــووان،
هەر لە دەسەاڵتبەدەســتانەوە بگرە تاکوو
بەڕێوەبــەر و کارمەندێکــی ئاســایی
ئیــدارە یــان کۆمپانیایەک ،وەکوو ئەو،
هــەوڵ بۆ ئەنجامدانــی ئەو کارە دەدەن،
بۆیــە پێــی وایــە کــە زۆر ئاســاییە کە
ئــەو گەندەڵییــە ئەنجــام بدات.هــۆکار
و ڕیشــەی ســەرهەڵدانی ئــەم دۆخــەش
لەڕاســتیدا بوونــی ئابووریــی داخــراوی
حکومەتــی لە ئێران و لەهەمانکاتیشــدا
شــۆڕبوونەوەی گەندەڵــی لــە نێــو دام و
دەزگا حکومەتییەکانــە؛ بەتایبــەت
ئــەو ناوەنــد و دەزگایانــەی کــە یــان
جێبەجێــکاری یاســاکانن یــان چاودێــر
بەســەر یاســاکان و بەڕێوەچوونیانــن،
بــۆ وێنــە :شــۆراکان و شــارەدارییەکان،
کەرتی نیـــمچە حکومەتی ،بانکەکان،
نوێنەرانــی مەجلیــس ،هێــزی دادوەری،
حــەوزەی عیلمیــە و وەزارەتەکانــی
دەوڵەت.

هەواڵیئابووری
هەڵبژاردنی ترامپ ،ڕیاڵی ئێرانی
بێنرختر كردووە
لە پاش سەركەوتنی دۆناڵد ترامپ لە هەڵبژاردنەكانی سەركۆماریی ئەمریكا تا هەنووكە ،بەهای ڕیاڵی ئێران لە بەرانبەر دراوە بیانییەكاندا بە شێوەیەكی خێرا ڕووی
لە دابەزین كردووە و ئەو ڕەوتە كە لە چوار ساڵی ڕابردوودا بێوێنە بووە ،هەروا درێژەی هەیە.
ڕۆژی دووشەممە (٨ی سەرماوەز) بەهای هەر دۆالرێكی ئەمریكا لە بازاڕی تاران گەیشتە النیكەم  ٣٨٠٥تمەن و النی زۆر  ٣٨٢٠تمەن .هەروەها بەهای یۆرۆ
 ٧٧تمەن زیادی كرد و گەیشتە  ٤١٥٠تمەن .بەهای درهەمی ئیماراتیش  ١٩تمەن بەرز بووەوە و گەیشتە  ١٠٧٥تمەن.
هەواڵدەریی حكوومەتیی فارس بەم چەشنە باسی ڕەوتی دابەزینی خێرای بەهای دراوی ئێران دەكات" :دراوی بیانی بە چوارنااڵن غار دەدات".
بەهای هەر دۆالرێكی ئەمریكا لە ڕۆژی سەركەوتنی دۆناڵد ترامپدا  ٣٦٨٧تمەن بوو .ئەو بابەتە نیشان دەدات كە بەهای ڕیاڵی ئێران لە ماوەی  ٢٠ڕۆژدا %٣.٦
دابەزیوە.ماڵپەڕی "ئەلف" لە سەر زاری حەبیبوڵاڵ عەسكەر ئەوالدی ئەندامی ژووری بازرگانییەوە ڕایگەیاند؛ گورێسی كۆنتڕۆڵی دراوی بیانی پچڕاوە و ئەوەش
مەترسیی هەاڵوسانی هەوسارپچڕاوی لێ دەكەوێتەوە.
"عەباس ئارگۆن" ئەندامی ژووری بازرگانی ،پیشەسازی ،كانگاكان و كشتوكاڵی تاران ،دەڵێ" :گرینگترین هۆكاری بەرزبوونەوەی بەهای دۆالر لە چەند حەوتووی
ڕابــردوودا لــە بازاڕەكانــی ئێــران ،هەڵبژاردنــی ترامــپ وەكــوو ســەرۆك كۆماری ئەمریــكا و دژایەتیی ناوبراو لەگەڵ ڕێككەوتنی ناوكیی ناســراو بــە بەرجام بووە كە
كاریگەریی خراپی لەسەر بازاڕی دراو لە ئێراندا داناوە".

ڕێژیمی ئێران تا تەوقەسەر لە قاچاخچێتیدا چەقیوە
سەرۆكی ڕێكخراوی تەعزیراتی حكوومەتیی ڕێژیمی ئێران ،ڕایگەیاند بەرپرسیاری زۆرترین ڕێژەی قاچاخ لە ئێراندا "یەخە سپییەكان" و ئەو كەسانەن كە بە وتەی
ناوبراو "لە ڕاگەیەنەكان و تەلەڤیزیۆندا خۆیان بە دڵسۆز نیشان دەدەن ،بەاڵم قاچاخچین".
بە گوێرەی ڕاپۆرتی هەواڵدەریی حكوومەتیی فارس ،عەلیڕەزا جەمشیدی ڕۆژی شەممە ٦ی خەزەڵوەر لە دانیشتنی شوورای قەزایی پارێزگای گیالن هەروەها وتی
بابەتی قاچاخ بەدەر لە بازنەی "كەســانی خاوەن دەســەاڵت و ســەرمایە" نیە.هەر لەو پێوەندییەدا مەحموود ســادقی ،نوێنەری مەجلیســی شۆرای ئیسالمیی ڕێژیمیش
كــە لــە ماوەیــەك پێشــترەوە بەدواداچوونــی بــۆ هێندێك ڕاپۆرت لەمەڕ حەســابە بانكییەكانی ســەرۆكی دەزگای قەزایی كــردووە ،ڕایگەیاندووە ئەو حەســابانە زیاتر لە
سەدان میلیارد تمەنیان تێدایە و سوودی مانگانەیان چەندین میلیارد تمەنە.ناوبراو كە داوای ڕوونكردنەوەی لەمەڕ حەسابە تایبەتییەكانی سەرۆكی دەزگای قەزایی
ڕێژیم كردبوو ،بەم دواییانە بانگ كراوەتە دادسەرا.لە هەواڵێكی دیكەدا ،کۆمیسیۆنی ئابووریی مەجلیسی ڕیژیم لە نوێترین ڕاپۆرتی خۆیدا ئاماژەی بەوە کردووە
کە یەک لە ســەر ســێی شــتومەکە هاوردەکراوەکان بە شــێوەی قاچاخ هینراونەتە نێو ئێران.بەپێی ئەم ڕاپۆرتە لە ســاڵدا بڕی  ٧٠میلیارد دۆالر شــتومەک هاوردە
دەکرێت کە لەم ڕێژەیە زیاتر لە  ٢٢میلیارد دۆالر بەشــێوەی نایاســایی و بە قاچاخ هاوردەکراون.بەپێی ڕاپۆرتی کۆمیســیۆنی ئابووریی مەجلیســی ڕێژیم هەنووکە
ناوچەی عەسەلوویە یەکێک لە گەورەترین ناوچەکانی قاچاخە لە ئێراندا؛ جگە لەمەش %٦٠ی لەنگەرگەکانی ئێران نایاسایین و کاری قاچاخیان تێدا دەکرێت.
پێشتر مەحموود ئەحمەدینژاد ،سەركۆماری پێشووی ڕێژیمیش وێڕای ئاماژە بە ڕۆڵی سەرەكیی سپای پاسداران لە قاچاخی شتومەكدا ،بەرپرسانی ئەو ڕێكخراوە
ســەركوتكەرەی ڕێژیمی بە "برادەرانی قاچاخچی" ناو هێنابوو.دانپێدانانەكانی بەرپرســانی ڕێژیم لەم پێوەندییەدا لە كاتێكدایە كە ڕێژیمی ئێران بە بیانووی پێشــگرتن
بە قاچاخ ،وێڕای جێگیركردنی هێزێكی یەكجار زۆری ئینتزامی و میلیشــیای تیرۆریســتیی ســپای پاســداران لە ناوچەكانی وەك كوردســتان و بەلووچستاندا ،سااڵنە
دەیان كەس لە كۆڵبەران و كاسبكارانی سنووری كە سەرپەرەستی بنەماڵە و زۆربەشیان لە توێژە هەژارەكانی كۆمەڵگان و تەنیا بە مەبەستی دابینكردنی بژیوی ژیان
ڕوو دەكەنە ئەو كارە پڕمەترسییە ،دەكاتە ئامانجی تەقەی ڕاستەوخۆ و گیانیان لێ دەستێنێ یان بریندار و كەمئەندامیان دەكات.

دانی پارەی زۆرەملی بەرۆکی
قوتابیانی سەقزی گرتەوە

ئیــدارەی پــەروەردە و بارهێنانی شــاری ســەقز لە پارێزگای ســنە،
لــە ڕاگەیەندراوێکــدا داوای لــە قوتابیانی ئەو شــارە کردووە بڕی
٧٠هەزار تمەن وەکوو یارمەتی بۆ قوتابخانە بهێنن.
سەرەڕای کەمیی داهاتی هاونیشتمانیان لە شارەکانی کوردستان،
ئیــدارەی پــەرەوەردە و بارهێنــان لــە ڕاگەیەندراوێکــدا داوای لــە
بنەماڵــەی قوتابیانی ئەو شــارە کردووە ،بــڕی ٧٠هەزار تەمەن بە
قوتابخانە بدەن.
لــەو ڕاگەیەنــدراوەدا ئامــاژە بــەوە کراوە کە؛ ئەو بــڕە پارەیە لە ٧
قوناغدا و لە هەر قۆناخێکدا ١٠هەزار تمەن بە قوتابخانە بدەن.
شــایانی وەبیر هێنانەوەیە کە؛ پێشــتریش لە سەرەتای وەرزی نوێی
خوێندنــی ئەمســاڵدا ،ئیدارەی پــەروەردە و بارهێنان لە شــارەکانی
مەلەکشــای پارێزگای ئیالم و شــاری بۆکان لە کاتی ناونووس
کردنی قوتابییان ،پێیان ڕاگەیاندون کە؛ هەر قۆتابیەک پێویستە
بــڕی ١٠٠هــەزار تمەن وکــوو یارمەتی ڕادەســتی قۆتابخانەکەی
خۆی لەو دوو شارە بکات.
خەمســاردی و دابیــن نەکردنــی تێچــووی قوتابخانە بــۆ بارهێنان
و پــەروەردە لــە الیــەن ڕێژیمــی ئێرانــەوە ،لــە ماوەی چەند ســاڵی
ڕابــردوودا ،بووەتە هــۆی زۆر بوونی وەرگرتنی بڕی پارەی نەخت
لــە قوتابیــان بە تایبەت لە قوتابخانەکانی کوردســتان ،و هەروەها
هاتنە خوارەوەی ئاستی حەقدەستی مامۆستایان.
لــە مــاوەی چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا وەرگرتنــی پــارە لــە قوتابیان
بــە شــێوەیەکی بەریــن لــە قوتابخانەکانــی ئیــران و بــە تایبەت لە
قوتابخانەی ناوچە کوردنشینەکانی ئێران لە ئارادا بووە و تەنانەت
لــە زۆربــەی شــوێنەکانیش ،قوتابیــان بــۆ خۆیــان ســووتەمەنییان
لەگەڵ خۆیاندا بۆ قوتابخانەکان بردووە.
بەپێی یاسای بنەڕەتیی واڵتی ئێران ،خوێندن بۆ مندااڵنی "(واجب
تحصیــل)" بەخۆڕاییــە ،بەاڵم لە کــردەوەدا قوتابخانە دەوڵەتییەکان
بــە بیانــووی جۆراوجــۆر لــە پرۆســەی خوێندنــدا و لەژێــر نــاوی
بەڕێوەبردنــی خوڵــی فێرکاریــی غەیرە دەرســی ،پارە لــە قوتابییان
وەردەگرن.

کۆمهڵگا

سەرکوتی میدیاکان ،پێویستیی
دەسەاڵتە سەرەڕۆکانە
"عەلی ئەسغەر فەریدی"
و :سارا پارسا

ڕابــردووی
ســاڵی
لــە
زایینــیدا( ١١٠،)٢٠١٥ڕۆژنامــەوان
کــوژراون کــە زیاتــر لــە نیــوەی
ڕۆژنامەوانــە کــوژراوەکان بــە
ئەنقەســت و لەکاتــی جێبەجێ کردنی
ئەرکەکانیانــدا کــوژراون .لە کۆتایی
ســاڵی ٢٠١٦ی زایینیدا باڵوکراوەتەوە
کــە ،لــە هــەر پێنــج ڕۆژدا ،یــەک
ڕۆژنامــەوان لــە جیهانــدا دەکوژرێــت.
واڵتانــی چیــن ،میســر ،ئێــران،
ئێریتــرە و تورکیــە کــە بــە گەورەتریــن
واڵتــان لــە بــواری زیندانــی کردنــی
ڕۆژنامەوانان بە ئەژمار دێن ،زۆرترین
ڕێــژەی ۆژنامەوانانــی زیندانییــان لــە
بەندیخانەکانی خۆیاندا تۆمار کردووە.
ڕۆڵــی ڕاگەنــەکان لــە کۆمەڵــگا
ئازادەکاندا
ڕاگەیەنــە ئــازاد و ســەربەخۆکان ،کە
وەکوو یەکێک لە پێناسە و بناغەکانی
دێموکراســی بە ئەژمار دێن ،بە هۆی
پەیوەندیــی بــەردەوام و ڕاســتەۆخۆ
لەگــەڵ خەڵــک و ڕوومــاڵ کردنــی
هــەواڵ و ڕوونکردنــەوەی ئــەرک
و کــردەوەی دەوڵەتــەکان
ئۆرگانــە
و

پەیوەندیدارەکان
بەوانــەوە ،دەتوانــن
وەکــوو گەرەنتیــی
و
دێموکراســی
لەمپەرێک بۆ سەرەڕۆیی
و گەندەڵیــی ماڵیــی
بەرپرســانی حکومەتــی هەنگاو
هەڵبگرن.
لــە حکومەتــە ناســەرەڕۆکاندا ،کــە
دەوڵەتــەکان و حیزبــە سیاســییەکان
بەدوای ڕاکێشانی پشتگیریی خەڵک
بــۆ سیاســەتەکانیانن ،تەنیــا لەڕێــی
کەرەســتەکانی پێوەنــدی گرتــن وەکوو
ڕادیــۆ و تەلەفزیــۆن و چاپەمەنــی
کــە زۆرینــەی خەڵــک دەســتی پێــی
ڕادەگات ،مسۆگەر دەبێت.
هەروەهــا ،ڕاگەیــەن و چاپەمەنییــە
سەربەخۆکان ،لەو کۆمەڵگایانەی کە
دێموکراسی تێیدا زاڵە ،جگە لەوەی کە
دەتوانن تریبوونێک بۆ سیاســەتەکانی
دەوڵــەت و حیزبــە سیاســییەکان بن ،بە
بردنە ژێرپرســیاری کــردەوەی دەوڵەت،
سیاســەتوانان ،بنکــە ئابوورییــەکان،
کۆمپانیــا بەرهەمهێنەر و پێشەســازییە
چووکــە و گــەورەکان ،بــە بــاو
کردنــەوەی زانیــاری و ڕوونکردنەوەی
بیــروڕای گشــتی ،دەتوانــن پێــش بــە
گەندەڵی لە نێو کۆمەڵگادا بگرن.
لــەو کۆمەڵگایانــەی زۆرینەخــوازن
و خاوەنــی سیســتمی دێموکراســی و
دەســەاڵتداریی یاســان ،ڕاگەیەنــەکان
و بەتایبــەت چاپەمەنییــەکان ،بــە
ئازادییەکــی تــەواو ،ئــەو دەنگــە
جۆڕاوجۆرانــەی کە نوێنەری خواســت
و پێداویســتیی و بیــر و بۆچــوون و
حــەزی چینــە جۆراوجۆرەکانــی نێــو
کۆمەڵگادایــە ،پــەرەی پــێدەدەن و
باڵوی دەکەنەوە.
هەروەهــا لەم کۆمەڵگایانەدا ،پەرەپێدان
بــە بیــر و بۆچوونــی جیــاواز و گرووپە
جۆراوجۆرەکان ،دەبێتە هۆی پێکهاتنی
پانتایــەک بــۆ کوڵتــووری وتووێــژ،
گفتوگــۆ و ڕێزگرتــن لــە بیروبۆچوونە
دژبەیەکــەکان و کۆلتــووری گفتوگۆ
و ڕێزگرتــن لــە ڕوانگــە جیــاوازەکان،
جێگــرەوەی کۆلتــووری زۆرداری و
توندوتیژی و وەالنانی دەژبەران دەبێت.
ڕاگەیەنــە
بەتاڵــی
ســووڕی

حکوومەتییەکان لە ئێراندا
مێــژووی باڵوکــراوە و چاپەمەنییەکان
هــەر لــە ســەرەتای پێکهاتنیانــەوە
هەتاکــوو ئێســتا ،لــە هەمــوو
جیهاندا،ڕێگەگەلێکــی پــر لە
هــەوراز و نشــێویان بەرانبــەر
بــە سانســۆڕ و گوشــاری
دەســەاڵتداران ،لەڕەوتــی
ئەرکــی بنچینەیــی
و ســەرەکیان کــە
هەمــان ڕۆشــنگەری
بووە،تێپەڕانــدووە.
بەاڵم لە ئێراندا ،بە
ماوەیەکی کورت
پــاش دەرچوونی
یە کە میــن
ڕ ۆ ژ نا مــە ،
بــە نــاوی"
کا غــە ز
ئەخبــار"
کــە لــە
الیــەن

پەنجــا ســاڵیدا ســەبارەت بــە ڕاپۆڕتە
پێوەندیــدارەکان بــە کــەش و هــەوا ،لــە
ڕاگەیەنــە حکومەتیەکانــدا جێــگای
سەرنج و تێڕامانە.
لــە ســاڵی ١٢٢٩دا ،ڕۆژنامەی "وقایع
اتفاقیە" لە ژمارەی سێهەمی
خۆ یــد ا
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سانســۆڕ ،سەپاندنی ســزای درێژخایەن
بەســەر ڕۆژنامەوانانــدا ،داخســتنی
چاپەمەنییــەکان
هەڕەمەکیــی
و پەرەپێــدان بــە کولتــووری درۆ،
پێداهەڵگوتن و زێدەڕۆیی ،لە ڕاگەیەنە
حکوومەتــی و دەوڵەتییــەکان ،بە تەنیا
بۆ یەک ســەرکۆمار یان بەرپرســێکی
وەزاڕەتــی ئیرشــادی ئیســامی
هەڵناگەڕێتــەوە ،بەڵکوو ئەم دەردە هەر
لــە ســەرەتای دەســەاڵتداریی ڕیژیمــی
ئیسالمیی ئێرانەوە ،داوێنی میدیاکانی
ئێرانــی گرتــەوە و تاکــوو ئێســتاش ئەم
ڕەوتە بەردەوامە.
زیندانێــک بــە پانتــای ئێــران بــۆ
ڕۆژنامەنووسان
ئەگەرچــی بــە گشــتی لــە زۆربــەی
ناوچەکانــی دونیادا ،شــوێنێکی ئەمن
و پارێــزراو بــۆ ڕۆژنامەنووســان و
میدیاکاران بوونی نییە،
بەاڵم هەن

بە ئامــاژە بە ژمــارەی ڕۆژنامەوانانی
زیندانــی کــراو لــە ســاڵی ٢٠١٥ی
زایینــیدا ڕادەگەیەنێــت کــە؛ "لــە
سەرانســەری جیهاندا ١٥٣ ،هەواڵنێری
پڕۆفیشــناڵ ،تــا نیــوەی مانگــی
دێســامبری ســاڵی ٢٠١٥دا دەســت
بەســەر کــراون ،کە نیوەی ئــەم ڕێژەیە
لە زیندانەکانی چین  ،میســر ،ئێران و
ئێریترە ڕاگیراون".
دیــارە بەپێــی پێناســە ،چاپەمەنــی
و میدیــای ئــازاد وەکــوو دەســەاڵتی
چوارەمــی دێموکراســی نــاوی لــێ
دەبرێــت ،هەربۆیــەش ئەگــەر لــە
واڵتێکی وەکوو ئێران ،بە دەسەاڵتێکی
دیکتاتۆری ئیســامی ،سەرکوتکەر و
توتالیتێــر نیشــانەیەک لــە النیکەمــی
ئازادیــی ڕادەربڕیــن و ڕاگەیاندنــی
ئــازاد و ســەربەخۆ بوونــی نەبێــت و
ڕۆژنامەوانــان ســزای دڕیژخایەنیــان
بەســەردا بســەپێت ،زۆر ئاساییە و هیچ
جێگای سەرسووڕمان نییە.
ئــازادی
نەبوونــی
ڕادەربڕیــن

و

واڵتانێــک کــە

"میــرزا
ســا ڵحی
شیرازی"ەوە،
ســاڵی
لــە
١٢١٦ی هەتــاوی
چــاپ و بــاو
ڕێــگای
کرایــەوە،
سانسۆڕیش بۆ چاپەمەنی
لەئێراندا کرایەوە.
پــاش تێپەڕینی ١٦٦ســاڵ لە یەکەمین
ڕاگەیەنــی حکوومەتــی لــە ئێــران بــە
ناوی "وقایع اتفاقیە" ،کە لە سێهەمین
ســاڵی دەســەاڵتداریی ناسرەدینشــادا
ی زۆری
باڵوکرایــەوە و زۆربــە 
بابەتەکانــی بــە پێداهەڵگوتــن و زمــان
لووسی بۆ شا تەرخان کرابوو ،هەتاکوو
ئێســتا ڕاگەیەنــە حکوومەتییــەکان
هەمــان قــەوان لێدەدەنــەوە و هەمــان
ڕێچکە دەپێون.
لــە ڕۆژنامــەی "وقایــع اتفاقیــە"دا،
تەنانــەت لــە کاتــی دەســەاڵتداریی
ئەمیرکەبیریشــدا ،لــە شــەش اڵپــەرەی
ئــەو ڕۆژنامەیــە ،یەک و نیو اڵپەرەی
بــۆ وردەکاریەکانــی کاروبــاری
ڕۆژانــەی ناسرەدینشــا تەرخــان کرابوو
و هەواڵەکانــی دیکەشــی بــە وەهــا
زبانتەڕیــی و زێدەڕۆیێکــەوە بــاو
دەکــردەوە کە تەنانــەت ئاڵوگۆڕەکانی
کەش و هەواش بە پێی نووســراوەکانی
ئــەو ڕۆژنامەیە ،بە "موبارەکیی بوونی
شا"وە گرێ دەدا و دەیبەستەوە.
نموونەیەکــی بەرچــاو و هاوشــێوە لــە
ڕۆژنامــەی ""وقایــع اتفاقیە" و هەواڵی
دەنــگ و ڕەنگی کۆماری ئیســامی
لــە مەودایەکــی زەمەنیــی ســەد و

د ە نو و ســێت :
"بــە هــۆی بەرەکــەت و
موبارەکیــی بەختی بێهاوتای
بەڕێــز خــاوەن شــکۆی پاشــا ،کــەش
و هــەوای دارۆلخەالفــەی تــاران
لــەم کاتانــەدا وەهــا خــۆش و دڵڕفێــن
تێدەپەڕێــت ،کە وەها بەفرێکی قورس،
لــە مــاوەی ســێ تــا چــوار ڕۆژدا بــە
تەواوی لەو ئاقار و ناوچەیە نەما".
پاش ١٦٦ســاڵ لە بــاو کردنەوەی ئەو
هەواڵــە ســەبارەت بــە کــەش و هــەوا،
تەلەفزیۆنــی حکوومەتیــی ئێــران،
ســەبارەت بــە شــەپۆلی بەفــر و بــۆران
لــە واڵتــی ئامریــکا دەڵێــت" :بــەاڵی
ئاســمانی واڵتی ئــاو ئامریکای فەلەج
کــرد" و هەروەهــا ســەبارەت بــە تــۆز و
خــۆڵ و ئاخبارانێــک کــە ژیانــی
ئاســایی خەڵکــی خوزســتانی شــپرزە
کردبــوو و زۆر کەســی خســتبووە
نەخۆشــخانە ،دەڵێــت" :کــەش و هەوای
خوزســتان دیســانەوە بۆنــی خــاک و
خۆڵی کەربەالی لێ دێت" ،و دووپات
بوونــەوەی ئەو گەپچــاڕە مێژووییە لە
مێژووی ڕۆژنامەوانیی حکوومەتی لە
ئێراندا ،گەلێک بەئازارە.
بــەاڵم ســەرەڕای وتــەکان و
لێدوانەکانی هەندێ لە سیاســەتوانان و
بانگەشــەکارانی ڕۆشنبیری کە زۆرتر
گرێــدراوی ڕەوتــی ڕێفۆرمخــوازن و
ئێســتاش لــە دەرەوەی واڵت ،تریبوونــی
ڕاگەیەنــە قەبەکانیــان لەبەردەســتە،

دەســەاڵتدارەکانیان،
تەنگیــان بــە ڕۆشــنبیران
و ڕۆژنامەوانــان هەڵچنیــوە و
جەهنمێکیــان بــۆ میدیــاکاران و
ڕۆژنامەوانــان پێــک هێنــاوە .واڵتانی
چین ،میسر ،ئێران ،ئێریترە وتورکیە لەو
واڵتانن کە بە گشــتی زۆرترین ڕێژەی
دەستبەســەر کردنــی ڕۆژنامەوانــان و
زیندانی کردنی میدیاکارانیان هەیە.
بــەو دواییانە ،ڕێکخــراوی هەواڵنێرانی
بێســنوور ،لیســتەیەکیان بەنــاوی
"لیســتەی ڕەشــی دڕندەکانــی ئازادیی
ڕاگەیانــدن" باڵوکردووەتــەوە .لــەم
لیســتەیەدا ،نــاوی  ٣٥بەرپرســی
حکوومەتــی ،ڕێبــەری ئایینــی،
سیاســەتوان و هەروەهــا گرووپــە
تاوانــکارەکان کــە سانســۆڕی
و
دەکــەن
ڕاگەیاندنــەکان
ڕۆژنامەنووســان دەستبەسەر و زیندانی
و ئــازار و ئەشــکەنجەیان
دەکــەن
دەدەن و دەیانکوژن ،بەرچاو دەکەوێت.
لــەم لیســتەیەدا ،نــاوی "ئایەتوڵــا
خامنەیــی" ڕێبــەری کۆمــاری
ئیســامیی ئیرانیــش لە تەنیشــت ناوی
کەســان و گرووپگەلێــک وەکــوو
"پیێــر نکاوراوزیــزا" ســەر کۆمــاری
برۆنــدی ،گرووپــی ئیســامگەرای
توندئــاژۆی "ئەنســارۆڵاڵ بەنگالتایــم"
لــە بەنگالدێش ،گرووپی "ئەلقاعیدە" و
"تاڵیبــان" لــە ئەفغانســتان و پاکســتان،
"حووســییە شــیعەکان"ی یەمــەن و
گرووپــە تاوانــکارە قاچاخچیەکانــی
مادەی ســڕکەر "کارتــل لووس زێتاس"
لە واڵتی میکزیک جێی گرتووە.
هەروەهــا ڕێکخــراوی ڕاپۆرتنێرانــی
بێسنوور ،لە ڕاپۆڕتی سااڵنەی خۆیدا

د و و
ســەرکوت ،وەکــوو
نموونەی ئاشــکرا و بەرچــاو لە هەموو
دەســەاڵتە سەرەڕۆ و سەرکوتکەرەکاندا
بوونــی هەبــووە و هەیە .ئــەم دوو بابەتە
بــەردەوام لــە کۆمەڵــگا ســەرکوت
کراوەکانــدا بەردەوامــە و بوونی هەیە و
لە الیەن دەسەاڵتدارانەوە بەسەر خەڵک
و کۆمەڵگادا ســەپێندراوە،لە ئێرانیشــدا
لــە کۆنــەوە هەتــا ئێســتا هەبــووە و
هەنووکەش لە خراپترین شــێوەی خۆیدا
هێشتاش زاڵە.
بە دڵنیاییشەوە گەلێک بەجێ و ڕاستە
کە ڕێکخراوی هەواڵنێرانی بێســنوور،
ڕێبــەری ئێرانــی لە ڕیــزی تاوانباران و
باندە مافیاییەکانی مادە ســڕکەرەکان
و گرووپە توندئاژۆ ئیسالمییە سوننە و
شێعەکان لە لیستەی ڕەشی دڕندەکانی
ئازادیی ڕاگەیانــدن گونجاندووە ،لەبەر
ئەوەیکە هەموو ئەمان لە ڕۆشنگەری
و لەقاودان تۆقیون.
دواجــار ئەگــەر ڕۆژنامەوانێــک لــە
ئێرانــدا لــە هەمــوو هەڕەشــەکان و
ڕوانینــە ئەمنیەتیــەکان دەربــاز بێــت،
بەهــۆی نەبوونــی ســەقامگیریی ئیش
و کار ،داخســتنی باڵوکــراوەکان کــە
الیــەن دەزگای دادوەری و ئەمنییەتــی
ئێرانــەوە بەتونــدی بەڕێوەدەچێــت،
کــەم بوونــی حەقدەســت و مۆکافەئــە
کەموکورتــەکان ،بێبــەش بــوون لــە
خزمەتگوزاریــی خانەنشــینی و بیمەی
خزمەتگوزاریــی دەرمانــی ،لە دیکەی
بابەتە سەخت و دژوارەکانە بۆ تەنگەبەر
کردنی ژیانی ڕۆژنامەوانانی نێوخۆی
ئێران.
ڕوانگــەی ئەمنییەتیتــ ر لەســەر
ڕۆژنامەوانانی کورد لە ئێراندا
بەپێــی کــردەوەی ســااڵنی ڕابــردووی
کاربەدەســتان و حکوومەتــی ئێــران

7

بەرانبــەر ئازادیــی ڕادەربڕیــن و
ڕاگەیەنــەکان ،بۆئــەوەی ئێــران ببێتــە
یەکێــک لــە خراپتریــن واڵتانــی دونیا
لــە بــواری چاالکیــی ڕاگەیاندنــەوە،
ناوچــە کوردنشــینەکانی ئێــران و
ڕۆژنامەوانانــی کورد ،هەم لە پارێزگا
کوردنشــینەکانی ئیــام ،کرماشــان،
ســنە و ورمێ و هەم لە تاران ،بەهۆی
ڕوانگــەی ئەمنیەتــی بــۆ بەپرســی
کوردســتان و کــورد لــە ئێــران ،لــە
ژێر گوشــار و سانســۆڕی چەند قاتی
ئەمنیەتیدایە.
سەپاندنی سزای دڕیژ خایەن و تەنانەت
ئێعــدام بۆ چاالکانــی ڕاگەیەندنکاری
کــورد ،یەکێــک لــە نموونەکانــی
ڕوانگــەی تونــدی ئەمنیەتیتر لەســەر
ڕۆژنامەوانانــی کــوردە ،بــە نیســبەتی
ناوچەکانــی دیکــە لــە ئیرانــدا .بــۆ
نموونــە ،لــە نێــوان دەیــان حوکمــی
نادادپەروەرانە و نا مرۆڤانە سەبارەت بە
ڕۆژنامەوانانی کــورد ،دەکرێت ئاماژە
بە "عەدنان حەســەن پوور" و "محەممەد
سدیق کەبوودوەند"بکرێت.
"عەدنــان حەســەن پــوور" ،ئەندامــی
نووســەرانی
دەســتەی
"حەوتوونامــەی
ئاســۆ" بــوو کە
لــە بەفرانبــاری
ســاڵی ١٣٨٥ی
هەتاویدا دەستبەسەر
کــرا .پووشــپەڕی
ســاڵی  ١٣٨٦حوکمی
ئیعدامی لە دادگایەکی
نهێنیدا ،لە الیەن دادگای
مەریوانــەوە
ئینقالبــی
بــە پارێــزەر وبنەماڵەکــەی
ڕاگەیەنــدرا و لــە ٣٠ی
مانگــی ڕەزبــەری ١٣٨٦ی
هەمــان ســاڵدا ،ئــەم حوکمــە لــە
الیــەن دیوانــی بــااڵی واڵتــەوە
پشتڕاست کرایەوە.
لەســەر داوای
ئەگەرچــی
پێداچوونــەوەی حوکمەکــەی ،لــە
ڕێبەندانــی ســاڵی ١٣٨٧دا  ،دادگای
ئینقالبــی ســنە ،حوکمــی ئیعدامــی
حەســەن پــووری هەڵوەشــاندەوە و ئــەم
ڕۆژنامەوانــە کــوردەی بــە ١٥ســاڵ
زینــدان حوکــم دا ،بــەاڵم دواجار ناوبراو
١٠ســاڵ لــە تەمەنــی لــە زیندانــدا
تێپەرکرد.
"محەممــەد ســدیق کەبوودوەنــد"،
دامەزرێنــەری "ڕێکخــراوی مافــی
مرۆڤــی کوردســتان" و سەرنووســەری
حەوتوونامــەی "پیــام مــردم" یەکێکــی
دیکــە لــە ڕۆژنامەوانــە دەســت
بەســەرکراوەکانی کوردســتانە کــە لــە
مانگی پووشــپەری ()١٣٨٦ەوە دەســت
بەســەر و زیندانی کــراوە و هەنووکەش
زۆرتر لە ١٠ساڵە لە زینداندایە.
دانانی پارازیت لەسەر شەپۆلە ڕادیۆیی
و تەلەفزیۆنییەکان ،یەکێکی دیکە لە
کردەوەکانــی حکوومەتــی ئێرانــە کــە
هەر لە ســەرەتای دەسەاڵتداریەوە تاکوو
ئێســتا بــەردەوام لــە ڕەوتــی بێدەنــگ
کردنــی دەنگــە دژبەرەکانــی کەڵکــی
لێ وەرگرتووە.
لە ســەرەتای شۆڕشی گەالنی ئێران لە
ســااڵنی  ٥٧و دەیــەی ٦٠ی هەتاویــدا
کە زۆربەی خەڵکی کوردستان گوێیان
لــە ڕادیــۆی دوو حیزبــی ســەرەکیی
کــورد ،ڕادیــۆ کۆمەڵــە و ڕادیــۆ
دیمۆکرات "دەنگی کوردستانی ئێران"،
کــە لەســەر شــەپۆلی نێوەڕاســت بــاو
دەکرایــەوە ،ڕادەگرت ،بەهــۆی ناردنی
شــەپۆلی پارازیتــەوە ،دەنگــی ئــەم دوو
ڕادیۆیــە زۆر بــە دژواری دەگەییشــتە
لەی بەردەنگی خۆی.
لــە ئێستاشــدا کــە ڕاگەیەنە دەنگ و
ڕەنگــەکان و ماهــوارە گەییشــتۆتە نێو
ماڵەکانــی خەڵــک ،حکوومەتی ئێران
ســەرەڕای ئــاگادار بوونــی لــە زەرەر
و خەســارەکانی بوونــی پارازیتێــک
لەســەر شــەپۆلی تەلەفزیۆنــی بۆ ســەر
تەندرووســتیی ئــەو کەســانەی کەڵک
لــەم ڕایەڵەگەلە وەردەگرن ،بەاڵم تا ئەو
شــوێنەی تێکنۆلۆژی ڕێی پێ بدات،
لــە ناردنــی پارازیتــی ناتەندرووســتب
بــۆ گیانــی شــارۆمەندان ،بۆســەر
کاناڵــە تەلەفزیۆنییــەکان ،بەتایبــەت
تەلەفزیۆنــی حیزبــە کوردییــەکان ،لــە
ناوچــە کورد نشــینەکانی ئێران دەســت
ناپارێزێت.
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فەرامەرز بەختیاری:

خەم و دەردی هاوبەش ،پێویستی بە خەبات و بەرەنگاریی هاوبەشە
وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان لەگەڵ "فەرامەرز بەختیاری"

وتووێژ :شەهرام میرزائی
گوللەبــاران

وەرگێڕانی :شەریف فەالح
زاگروس به درێژایی مێژووی خۆی
شــاهێدی قۆناغگەلێکــی جیــاوازی
سیاســی-کۆمەاڵیەتی -فەرهەنگــی
بووه و ســەرەڕای ئــەوەی که النکەی
شارســتانیەتی جیهــان بووه و زۆرێک
لــه یەکەمین دەســکەوتەکانی جیهان
وەکوو یەکەمین نیشتەجێ بوونەکان،
یەکەمیــن گونــدەکان ،یەکەمیــن
شــارەکان و ، ...لــەم ســەرزەمینە
پێکهاتــووه و دواتــر بــۆ ناوچەکانــی
دیکه شۆڕ بووەتەوە ،بەاڵم به درێژایی
 ٢٥٠٠ســاڵی ڕابــردوو و دوای زال
بوونی دەســەاڵتی فارســەکان به سەر
کوردستاندا ،هەتا ئێستا بێجگه له قڕ
کردن و له نێوبردنی جەستە و ڕۆحی،
ئــەم گەلــه هیچ شــتێکی دیکەی له
جیهانــی بیانــی نەدیــوە و پێشکەشــی
نەکراوه .بەاڵم به هۆی سەرکش بوون
و باوەڕی قووڵی خەڵکی دانیشــتووی
زاگرۆس به ئازادی و ژیان ،له بڕگه
بڕگەی ئەم مێژووە تاڵه قەت بەرانبەر
بــه داگیــر کەرانی خاک و نیشــتمان
چۆکی نــەداوه و له قۆناغگەلی جیا
جیــا و بــه شــێوەگەلێکی جۆراوجــۆر
بــۆ بەدەســت هێنانــی ژیانێکــی ئازاد
خەباتــی کــردووه ،تەنانــەت ئەگــەر
لــه ئاکامــی تاڵــی ئــەو خەباتانەیــش
ئاگادار بووبێت.
لوڕستان بەشی دانەبڕاوی زاگرۆسه
کــه نــاوی به مێژوویەکی سەرانســەر
خەبــات و خۆڕاگــری بەرانبــەر بــه
دەوڵەته داگیرکەرەکانی ئێرانی گرێ
دراوه و بۆ تاوتوێ کردنی بارودۆخی
سیاســی ئــەم ناوچــه کــه لــه دوای
ســەرکوتی خەباتــی هاوچەرخــی لوڕ
بەدەستی "ڕەزا میرپەنج" -مخابن هەتا
ئەمڕۆکــه جوواڵنەوەکەی الواز بووه-
لەو پێوەندییانەدا لەگەڵ بەڕێز کاک
"فەرامــەرز بەختیــاری" وتووێژکمــان
پێکهنــاوە که پێشکەشــی خوێنەرانی
ئازیز دەبێ:
لــه ســەرەتای وتووێژەکەمــان
"فەرامــەرز بەختیــاری" ئامــاژەی بــه
هۆکارەکانــی الوازبوونــی خەبــات
لــه لوڕســتان له  ٧٠ســالی ڕابردوودا
کــرد و گوتی" :لــوڕەکان ،لە ماوەی
ســەد ســاڵی ڕابــردوودا ،چەندیــن
بزاڤــی جۆراوجۆریان وەڕێ خســتووە.
گرنگ و ســەرکەوتووترین ڕاپەڕینی
لــوڕەکان ،لــە ســەردەمی شۆڕشــی
مەشــرووتە و ڕزگارکردنــی تارانــدا
بــووە .لوڕەکانــی (بەختیــاری) بــە
فەرمەندەیــی و ڕێبەریــی (عەلــی
قولیخانی ســەردار ئەسعەدەی دووەم)
و (سەمســام ئەلســەڵتەنە) و خانەدانە
گەنجە خوێندەوارەکانی دیکە ،سەرەتا
ئیســفەهان و پاشان تارانیان کۆنتڕۆڵ
کــرد و دێموکراســی و ئازادییــان بــۆ
ئێــران بەدیــاری هێنا ،بــەاڵم بەداخەوە
پارێزگاریــی لــێ نەکــرا و بــە
کوودەتای قەزاقەکان و بە هاوکاریی
ئینگلیزییــەکان ئــەم شــەمەندەفەرە لە
ڕاســتەڕێ الی دا و بــە ئاراســتەی
ســەرەڕۆیی و دەســەاڵتی ناوەندگەری
و کەســۆکی ڕێگــەی گرتەبــەر کــە
هێشــتا کاریگەرییــە نەرێنییەکانــی
داوێنگیری خەڵکی ئێرانە.
چەند ساڵ دواتر و لە ساڵی ١٣٠٨ی
هەتــاوی ،ڕاپەڕینــی "عەلیمــراد خان
و ســەردار فاتێــح" (بــاوی شــاپوور
بەختیــار) دەســتی پێکــرد کــە بــووە
هــۆی ڕوودانی چەندین شــەڕ لەگەڵ
هێــزە نیزامییەکانی حکوومەتی ئێران
لــە (دەشــتی ســپی) ڕووی دا کــە بە
نێوەندگیریــی ئەو (بەختیاری)ییانەی
کــە لەنێــو دەســەاڵتدا بــوون ،کۆتایی
پێهێنرا و سەرەنجام ئەو دوو خانەدانەی

بەختیارییــەکان
کران.
ســاڵی ١٣٢٤ی هەتــاوی
(ئەبولقاســم خانــی بەختیــار) کە
لە ئورووپــا خوێندبووی ،خەڵکی
لوڕستانی لەدژی دەسەاڵتی سەرەڕۆ
و ســەرکوتکەر تەیــار کرد و هانیانی
دا.
لــەم ڕاپەڕینــەدا ناوەچەکانــی
(کهگیلوویــە و بوویــر ئەحمــەد)
یــش لەگەڵــی بــوون کــە بەداخــەوە
دیســانەوە لــە بەرانبەر ئەرتــش و هێزە
چەکدارەکانــی حکوومەتی ناوەندیی
ئێراندا شکستیان خوارد.
دواییــن ڕاپەڕینــەکان لــە ســااڵنی
 ١٣٤٨ – ١٣٤١لــە ناوچــەی
باشووری لوڕســتان ،لە بوویر ئەحمەد
و مەمەســەنی ڕوویان دا ،کە دیســان
لەالیەن هێزی ئاسمانی و پەڕەشووتوان،
ئەرتــش و چەند پیالنێکەوە ســەرکوت
کــران و (عەبدوڵــا خان زەرغامپوور)
و یارانی گوللەباران کران.
پشــتکردن لــە دەســەاڵتی ناوەنــد
و دژی داگیــرکاری و ســەرەڕۆیی
هــەردەم لــە ناوچەکانــی لوڕســتان
هەبــووە ،بــەاڵم هیچــکات ئەنجامــی
شــیاو و پێویســتی بەدەســت نەهێناوە.
لێرەدا ئەرکی سەرشــانی ڕۆشنبیرانی
لوڕە هەتا لە هۆکار و بنەماکانی ئەم
شکســت و بــە ئەنجــام نەگەیشــتنەی
ڕاپەڕیــن و بزاڤــەکان بکۆڵنەوە ،هەتا
لــە ڕاپەرینەکانی دیکەدا ســەرکەتوو
بن".
دواتر ئەو پرســیارم لــه "بەختیاری"
کرد که سەرەڕای دامەرزاندنی پارتی
"ســتارەی بختیاری" کــه حزبێکی بە
تــەواوی مودێڕن بوو ،بۆچی خەڵکی
ڕۆشــنبیری لــوڕ دوای ســەرکوتی
خەباتــی لوڕســتان نەیانتوانــی درێــژه
بــەو شــێوه ڕاپەڕینــه مۆدێڕنــه بدەن؟
وەاڵمــی بەڕێزیــان ئــەوە بــوو کــه:
"ســتەم و ســەرەڕۆیی نێوخۆیــی بــە

ڕێکخــراو لە ئارادا نەبــووە ،کە دەبێ
ئەم کەموکووڕییە چارەســەر بکرێت.
دەبێ ئاماژە بەوە بکەین ،لەو قۆناغە
لە مێژووی نەتەوەکەماندا ،فەلســەفە
و ئایدیــای سۆســیالیزم بــرەوی ســەند
و ڕۆشــنبیرانی ئێــران ڕێگەچارەیــان
بــە (خەباتــی چینایەتــی) دەزانــی
و بــە دیاردەیەکــی پێشــکەوتوویان
لەقەڵــەم دەدا ،لــە حاڵێکــدا هیــچ
چەشــنە هاوئاهەنگییەکــی لەگــەڵ
کۆمەڵگەی ئێڵ و تایفەگەریی ئێمە
نەبــوو .لــە کــردەوەدا (توودە)ییــەکان
کەوتنە بەرەی پرۆسەی ناوەندگەرێتی
و ســڕینەوەی ئێــڵ و خانــەدان
کوژییەکانی ڕەزاشــا (فیۆدالیزم)یان
چەشــنی سیســتمی خــان و ئاغــاوات
و دەرەبەگایەتــی پێناســە کــرد و بــە
مەبەســتی جێبەجێ کردنی پرۆسەی
ئایدیــای یەکســانی و بەرابــەری
دەســتیان دایە ســەرکوتی حکوومەتە
بچووکــە ناوچەییــەکان .گەشــە و
پەرەســەندنی خەباتــی شوناســخوازیی
ئەمڕۆ ،پەرچەکردارێکە بە سیاســەتە
ئەندێشــەی
شکســتخوادووەکانی
یەکسانیخوازیی دوێنێ".
لــه پرســیارکدا ئاماژەم بــه ڕێژەی
زۆری چەکدارانــی لــوڕ بەرانبــەر به
ئەرتەشــی داگیرکەری ئێرانی کرد و
پرســیم بەو هەموو چەکدارهوە بۆچی
نەمانتوانیــوه بەرانبــەر بــه فارســەکان
ســەرکەوتن به دەســت بینین و مافی
خۆمــان دیاری بکەین؟ بەختیاری لە
وەاڵمدا گوتی" :بایەخە ئەخالقییەکان
بەســەر ئێــڵ و عەشــیرەدا زاڵ بــوون،
بنەما و جەوهەرگەلێکی وەک پابەند
بــوون بــە بەڵێــن ،خۆڕاگری و بەســەر
ویســتی خــۆدا زاڵبــوون ،یەکڕەنگی،
ڕاســتبێژی ،بوێــری و هیمــەت و
قسەلەڕوویی و شەفاف بوون .بەاڵم لە
ناوەنددا بەم بنەما و جەوهەرانە پابەند
نەبوون و تەنیا پاراســتن و پارێزگاری
لــە دەســەاڵت لــە ســەرووی هەمــوو

وتوێژەکــەدا
درێــژەی
لــه
ئاوڕێکمــان لــه هۆکارەکانــی جیایی
و دوو دەســتەیی و یەکگیرنەبوونــی
خەڵکانی دانیشــتووی زاگرۆس – له
باکــوور هەتــا باشــووری زاگرۆس به
تایبــەت لــه نێــوان لــوڕەکان -دایــەوە،
کــه بەڕێز بەختیاری لەو باوەڕەدا بوو
کــه" :لــە دەورانــی قاجــاڕدا ئێڵخانی
بەختیاری توانییــان کۆنفدراڵیزمێک
دابمەزرێنــن .هەمــوو نیشــتمانی لــوڕ
زمان ،لە لوڕســتان و پشــتکۆوە بگرە
هەتــا بەختیاری و کهگیلۆیە و بوویر
ئەحمــەد و مەمەســەنی هەتــا لێوار و
کەنارەکانی کەنداو ،لەژێر دەســەاڵت
و کۆنتڕۆلێ ئەودا بوون و بەتەما بوو
لەڕێگەی کەشــتییەوانی لە ڕووباری
کاروونەوە هەتا بەندەر و دوورگەکانی
هێنــد دەســت بداتــە بازرگانــی و لــە
ناوچــەی بەختیارییــەوە کەلوپــەل
و کااڵ هەنــاردە بــکات و تەنانــەت
گرێبەستیشی واژۆ کرد.
دەســەاڵت و خۆشەویســتی ،ژیەر و
وریایی ئێڵخانی بەختیاری بووە هۆی
ئــەوەی کە؛ لەالیەن (زەلەل ســوڵتان)
کوڕی (ناسرەدین شا) لە ڕێوڕەسمی
جەژنــی نەورۆزدا کــە بۆ دانی باج و
ســەرانەی ســااڵنە هاتبووە ئیسفەهان،
لەالیــەن خزمەتگوزارەکانــەوە لــە
ژوورێک بە دیل گیرا و پەڕۆیەکیان
خســتە نێــو دەمــی و کوشــتیان و
ســوڵتان دەنگــۆی بــاو کــردەوە کــە
تووشی سەکتەی دڵ بووە .دوای ئەو
(سەردار ئەسعەد) کوڕی ئیلخانی لە
ســەرەتای شۆڕشــی مەشرووتە کە لە
پاریس و لە ڕێگەی بەسرەوە گەڕابۆوە
ئێــران ،لەگــەڵ شــێخ (خەزعــەل)
حاکمــی عەرەبســتانی ســعوودی
دیــداری کــرد و دوایــی لەگــەڵ
(ســەوڵەت ئەلدەوڵــە)ی قەشــقایی
(غواڵمــڕەزا خان ئەرکەوازی) والیی
پشــتکۆ ڕێککەوتنیــان کــرد و دواتر
گەڕایــەوە ناوچــەی بەختیــاری.

ئەمڕۆکە بە شکستی ئایدیۆلۆژییە گشتگیر
و جیهان تەوەرەکان لە ڕۆژهەاڵتی ناڤین،
گوتاری سیاســیی ناســنامە و شوناسخوازیی
بووەتە گرنگترین گوتاری نێوان نەتەوەکانی
پێکهێنەری ئێران
پشــتیوانیی داگیرکــەر ڕۆژ لە دوای
ڕۆژ درێــژەی بــە ســەرکوت دەدا و
لــەو ســۆنگەیەوە چەکوچۆڵی نوێیان
پــێ دەدا .دەبێ ســەرنج بەوە بدەن کە
لــە ســەردەمی ڕەزاشــادا بوودجــەی
ســەربازی  %80بــوو ،لــە بەرانبــەردا
بــڕە بوودجــەی پــەروەردە و بارهێنــان
 %3بــووە .سیســتمی پــەروەردە لەژێــر
چاودێریــی ڕاوێــژکارە بیانییەکانــدا
بەڕێوە دەچوو .لە دوایین شــەڕەکانی
ئێمــە لەگــەڵ ئەرتشــی ئێــران ،هێزی
ئاســمانی ،فڕۆکــە و چەکوچۆڵــی
زۆر قــورس بــەکار هێنــرا .هەرچەندە
پەیوەندییــەکان چەشــنی ئەمــڕۆ زۆر
پێشکەوتوو نەبوون ،بەاڵم نەتەوەکانی
نێوخــۆی ئێــران لە بارودۆخــی یەکتر
بێئــاگا نەبــوون .بــۆ وێنــە ڕاپەڕینــی
بەختیارییــەکان هــاوکات بــووە
لەگــەڵ ســەرهەڵدانی کۆمــاری
کوردســتان و ســەرکۆماریی پێشــەوا
قــازی محەممــەد لە مەهابــاد ،بەاڵم
بەداخــەوە پەیوەندییەکــی چڕوپــڕ و

شــتێکەوە بــوو ،هــەر بــەم بۆنــەوە هەر
چەشنە بێئەخالقییەکی وەک "درۆ،
چەواشــەکاری ،خەڵــک فریــودان،
دووڕوویــی ،دەنگۆســازکردن ،فریو و
فێــڵ کردن بۆ پاراســتنی سیاســەتی
دەسەاڵت ئاسایی و ڕێگەپێدراو بوو.
زۆربــەی ئــەو کەســانەی ئێمە کە
گوللەبــاران کــران ،ئەو کەســانە بوون
کــە حکوومــەت بەڵێنــی پێدابــوون
گــەر لە شــاخ بێنە خــوارەوە و چەک
دابنێــن ،کاریــان پێیــان نابێــت .خاڵی
دووەم ئەوەیە کە حکوومەتی ناوەندی
هەمــوو کات بەشــێک لە ســەرۆک
هــۆز و عەشــیرەکانی لــە پایتەخــت
وەک بارمتــە ڕادەگــرت ،هەتــا بــرا
و کەســوکاریان نەتوانــن لــەدژی
حکوومــەت و نادادپەروەرییــەکان
ڕاپــەڕن .خاڵــی ســێیەم ،دەســەاڵتی
قاجــاڕ پۆســت و پلــەی دەدا بــە
ســەرکردە و ســەرۆک هۆزەکان و لە
کاتی ڕوودانی قەیران و شــەڕەکاندا،
لەدژی یەکتر بەکاری دەهێنان".

لەڕاســتیدا لــەوێ جۆرێــک لــە
کۆنفدراڵیــزم هەبوو کە دەکرا بکرێتە
فیدراڵیزمێکــی هاوچــەرخ و بــە
تێپەڕبوونی کات بە شێوەی سروشتی
گەشــە بکات ،بەاڵم ئەندێشەی زاڵی
حکوومەتی تاک نەتەوە و خۆســەپێن
لــە واڵتێکــی فرەنەتەوەدا ســەرئەنجام
دەبێتە سەرکوت و زەبر و سەرەڕۆیی،
کــە ئەمــڕۆ لــە ئێــران شــایەتی ئــەم
شێوازە حکوومەتەین .یەکێکی دیکە
لە هۆکارەکانی کێشــە و دووبەرەکێ
لــە نێــوان هۆز و ئێڵە لــوڕەکان ئەوەیە
کە کۆمەڵێک لە لوڕەکان بەشــێکن
لــە پەیکــەرەی دەســەاڵتی ســەربازی
– سیاســیی ئاخونــدەکان و دەمیــان
گەیشــتووەتە نــان و ئــاو و پۆســتیان
بەدەستە .ئەو کەسانە لە شەڕ لەدژی
عێراقــدا بەشــدار بــوون و کەوتوونەتــە
نــاو جۆرێــک لــەڕوو دامــان و هەتــا
ئێســتا لەگــەڵ باڵی بەنــاو ڕێفۆرمی
حکوومەتــدان و لــە ئەنجامــدا
پەیوەندییــان لەگــەڵ ئاخوندەکان کەم

و کەمتر دەبێتەوە".
پرســیارم لــه بەختیــاری کــرد کــە
بیــری عەشــیرەیی و ناوچەیــی تــا
چ ڕادەیــەک زەربــەی لــه خەباتــی
لوڕســتان داوه؟ لــه وەاڵمــدا گوتــی:
"دەبــێ ســەرنجی ئــەوە بدەیــن کــە
لــوڕەکان زەربە و خەســارێکی زۆریان
پێگەییشــتووە .لەوانەیــە چیرۆکــی
قەســابیی لوڕســتانتان بیســتبێ.
ئــەو تــاوان و جینایەتانــەی ئەرتشــی
ڕەزاشــا لە لوڕســتان ئەنجامــی داون،
لــە هیــچ شــوێنێکی دیکــەی ئێــران
ڕوویــان نــەداوە .پــاش ئــەو هێرشــە
ســەربازی و نیزامییــە ،لوڕســتان بــە
یەکجــاری لــە خەڵــک چــۆڵ بــوو،
وێــران و تــااڵن کــرا .دادوەری بااڵی
ئەوکاتــی ئەمریکا (ویلیام داگاڵس)
پاش ئەو هێرشــە دڕندانەیە ســەردانی
لوڕســتانی کرد و باس و بەسەرهاتی
ئەو ســەفەرەی بە وردی لە کتێبێکدا
نووســیوە .کوشــتارێکی بەکۆمەڵ و
بەربــاو ڕوویدا .کۆمەڵێکیش ڕوویان
لە ناوچە ســنوورییەکانی عێراق کرد
و کۆمەڵێکــی دیکــەش ڕوویان کردە
پەراوێــزی شــارە گەورەکانــی ئێران و
لەنێــو خانــووە تەنەکەکانــی ناســراو
بــە (حەڵەبیئــاوا) نیشــتەجێ بوون و
تووشــی دابــڕان و ناڕوونیی ناســنامە
بــوون .ناوچەی لــوڕ زمانیان لە نێوان
 11پارێــزگای ئەوکاتی ئێران دابەش
کــرد و ئــەو یەکپارچەییەمانیــان
تێکــدا .گەنجەکانیــش لەژێــر نــاوی
ســەربازی و ئەرکــی حکوومەتــی،
برانە بێگاری و فەرمانبەری و زەجر و
ئازارێکــی زۆریان چەشــت .ئەمڕۆش
پــاش ســااڵنێکی زۆر لــە هــەژاری،
بێبەشــبوون لــە پێداویســتییەکانی
ژیان ،دیســانەوە بزووتنەوەی بێداری و
نەتەوەیی لوڕستان دەستی پێکردووە و
ڕوو لە گەشــەیە".بەاڵم گەنگەشــەی
ســەرەکیمان لەم وتووێژەدا له بوون یان
نەبوونــی بزووتنــەوەی شوناســخوازی
لــه ئەمــڕۆی کوردســتاندا بــوو،
کــه بەڕێــزی لــەو بــاوڕەدا بــوو کــه:
"ئەمڕۆکە بە شکســتی ئایدیۆلۆژییە
گشــتگیر و جیهــان تــەوەرەکان
لــە ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن ،گوتــاری
سیاســیی ناســنامە و شوناســخوازیی
بووەتــە گرنگتریــن گوتــاری نێــوان
نەتەوەکانــی پێکهێنــەری ئێــران.
بزووتنەوە دێموکراتیکەکانی دژبەری
ســەرەڕۆیی و ســتەمی نەتەوەیــی،
خوازیــاری دەســتەبەربوونی ویســت و
داخوازییە زەوتکراوەکانی خۆیانن کە
لە ماوەی  ٩٠ســاڵ دەســەاڵتی ڕەش
و نگریســی ڕابــردووی ئێرانــدا لێیــان
بێبــەش کــراون .ئێمە لــە ناوچەکانی
لوڕســتاندا ،ڕۆژ لــەدوای ڕۆژ
شایەتی بەرین بوونەوە و گەشەکردنی
خەباتــی فەرهەنگــی ،کۆمەاڵیەتــی
و سیاســین .ئــەوەی خەباتــی ئێمــە
دەکاتــە خەباتێکــی ڕەوا ،هەوڵدانــە
بــۆ دەســتەبەرکردنی ســەرەتاییترین
مافــە سروشــتی و مرۆییەکانمــان.
لوڕســتان پاش ئەو زەربە سەربازییەی
کــە خــواردی و لەالیــەن حکوومەتی
ناوەندییــەوە داگیــر کرایــەوە ،هەمــوو
کات لەژێــر هێرشــێکی فەرهەنگــی
بێگانــە و ســووکایەتی و گەرمــارۆدا
بــووە .ئەمــڕۆ ئیدی ڕاســتییەکان بۆ
ئێمــەی لــوڕ ڕوون و ئاشــکرا بــوون و
نهێنــی و نەوتراوەکانــی مێژوو وتراون
و بزووتنــەوەی ئازادیخوازانــەی لــوڕ
خەریکە دەگاتە ئاستی پێگەیشتوویی
سیاســیی خــۆی .ئــەم بزووتنەوەیــە
دەتوانــێ بەپێی هەڵکەوتەی شــیاوی
جوغرافیایــی و ناوچەیــی خــۆی و
کەڵکوەرگرتــن لــە ژێئۆپۆلۆتیــک
و بــە پاڵپشــتیی نەتــەوەی کــورد ،لە
ناوچەکە ڕۆڵێکی گرنگ بگێڕێت".
بەختیــاری لــه نێــو قســەکانیدا

ئامــاژەی بــه ڕۆڵــی خوێنــدکار و
زانکــو لــه خەباتــی ڕزگاریخوازانەی
گەلەکەمــان کــرد و گوتی" :لە هەر
کۆمەڵگایەکــدا توێــژی خوێنــدکار
لــە ڕیــزی پێشــەوەی خەباتــی
دادپەروەرانــەدان .لە ئێراندا بەو پێیەی
لــە زانکــۆکان کــەش و دۆخێکــی
ئەمنیەتی زاڵە و خوێندکار هەڵوەدای
بەدەســتهێنانی بڕوانامە و پیشەیەکی
گونجــاوە و دەبێ بە زمانێکی جیا لە
زمانی دایکیی خۆی دەرس بخوێنێ،
هەلومــەرج بە جۆرێکــە کە دەیهەوێ
نەختێ بە پارێزەوە لە چاو توێژەکانی
دیکــە بجووڵێتــەوە .لەژێــر زەخــت و
گوشارێکی زۆری ئاسیمیالسیۆندایە
و حکوومەتیــش بــەردەوام هــەوڵ دەدا
لــە نێــوان ئەو و ناســنامەی نەتەوەیی
و فەرهەنگیــدا دابڕانــی فەرهەنگــی
بخولقێنــێ .خوێنــدکاری لــوڕ دەبــێ
دەست بکا بە ڕۆشنگەری و وشیاریی
نەتەوەیــی خــۆی و ویســت و داخــواز
و کــەم و کووڕییــەکان بــە زمانــی
سیاســەت فۆرموولــە بــکات و ببێتــە
پێشــەنگ و ڕێنوێنــی توێژەکانــی
دیکەی کۆمەڵ".
دواجــار پرســیارم کرد کــە؛ ئێمەی
خەڵکــی زاگــرۆس چــۆن دەتوانیــن
بــه یەکگرتووییەکــی سەرانســەری
بگەیــن و لــه باکوور هەتا باشــووری
زاگــرۆس بــه کردەوە له یــەک بەرەدا
دژ بــه داگیرکــەری خاکمــان و
بەدەســت هێنانــی مافــی چارەنووس،
بوونمــان هەبــێ؟ کــه بەختیــاری لەم
بارەوه گوتی" :زاگرۆس ،ســەرچاوە و
ناوەندی شارســتانیەتە .شارستانیەتی
عیــام لــە  ٤٠٠٠ســاڵ پێــش لــەم
ناوچەیــە بــووە .وشــەی عیالمــات
بــە مانــای کوێســتانە .ئێمــەی لوڕ،
بەشــێک لــەم شارســتانییەتە بووین و
ئەگــەر هەتــا ئێســتا لەنــاو نەچووین،
خاترجــەم بــن لەمــەودواش ناتوێینەوە.
گرنگترین ســەرچاوە و کانگاکانمان،
ســەرچاوەکانی نــەوت ،گاز و ئــاون.
دوو ڕووبــاری گــەورەی (کاروون و
زاینــدەڕوود) لــە دڵــی (زەردکێــو) لە
بەختیــاری لــە ناوچــەی زاگرۆســی
ناوەندییەوە ســەرچاوە دەگرن .هەر بەم
هۆێەشــەوە داگیرکاری و ســەرکوتی
ئێمــە زیاتــر بــووە .لــەم قۆناغــە
هەســتیارە مێژووییــەدا بــە ســەرنجدان
بە دراوســێتیی لەگەڵ نەتەوەی کورد
لــە زاگــرۆس ،زەروورەتی مێژوویی وا
دەخــوازێ هەتــا خەباتگێرانــی ئێمــە
لەگــەڵ یەکتر و شانبەشــانی یەکتر،
یەکێتییەکــی بەربــاو بنیات بنێین و
خوازیاری ماف و ویستەکانی خۆمان
بیــن و ئیــزن نەدەیــن حکوومەتــی
ناشایســتی ناوەنــدی ئێمــە لــەدژی
یەکتــر بــەکار بێنــێ .پێویســتیی ئەم
یەکێتییــە ،خۆناســین و وشــیارییە.
بەبــێ ناســینی یەکتــر ،ناتوانیــن
بگەینــە یەکیەتــی .ڕۆژ لــە دوای
ڕۆژ خەڵــک ناســینی زیاتر و قووڵتر
لەســەر یەکــدی بەدەســت دەهێنــن.
لەوانەیــە ئــەم وتووێــژەش بە جۆرێک
یارمەتیی ئەم ناســینانە بدات .هەموو
مافەکانمان لە ناوەند (تاران)ەوە لێمان
زەوت کــراون ،دەبێ ئاراســتەی پڕ لە
جووڵــەی خەباتمــان بەرەو تــاران بێت.
لــەم ســەردەمی وشــیاریی نەتەوەییەدا
ئیدی ناکرێ نەتەوە ستەم لێکراوەکان
لەژێر دەسەاڵتی داگیرکاریی ناوەنددا
بهێڵرێنەوە .خەم و دەردی هاوبەشمان،
پێویســتی بــە خەبــات و بەرەنگاریــی
هاوبەشــە ،هەتــا ســەرەنجام پێکــەوە
ئاهەنگــی ســەرکەوتنی هاوبــەش
بگێڕێــن .بــە هیــوای ئــەو ڕۆژەی
ڕێگــەی ئازادیــی ئێــران لــە ناوچە و
دڵی زاگرۆسەی تێپەڕێت.

کورد

ئەلبۆرز ڕووئین تەن
کاتێــک دوو ســاڵ لەوەبــەر و
تــا بــەر لــە دروســتبوونی داعش،
بەڕێز مستەفا هیجری سکرتێری
گشــتیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە چەنــد
وتارێکــدا ڕۆشــنای تــەواوی
خســتە ســەر پالن و بەرنامەکانی
کۆمــاری ئیســامی لــە عێــراق
بــۆ دروســتکردنی ڕێژیمێکــی
هاوشــێوەی کۆماری ئیســامیی
ئێــران ،بڕوامــان نەدەکــرد تــا ئەو
ڕادهیــه پێشــبینییەکان وهڕاســت
بگهڕێن.وێــڕای ئاشــکرا بوونــی
دەستێوەردانەکانیئێران لهو واڵته،
بــەاڵم بــەو شــێوە سیســتماتیکە
کارکــردن بــۆ ئــەوەی پــڕۆژەی
بەئێــران کردنی عێراق بە تەواوی
ســەربگرێت ،وێــڕای ئــەوەی
جێگــەی پرســیاره ،هــاوكات
زەنگێکــی زۆر مەترســیداره بــۆ
هەموو جیهان و دوایین هەنگاوی
ئــەو سیســتماتیک کار کردنــە،
پەســند کردنی یاســای بەفەرمی
ناســینی حەشدی شەعبیی شیعە
بــوو لە پەرڵەمانی عێراق .ئەوەش
بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە به جێگای
ئەوەی عێراقی دوای دیکتاتۆری
بــەرەو عێراقێکــی دێموکراتیکی
بــەرەو
بــڕوات،
فیدراڵــی
ڕێژیمێکــی دیکتاتۆریی ئایینی
لە ژیر کۆنتڕۆڵی دیکتاتۆرێکی
دیكــهکــهبــۆ هەمــوو جیهــان و
ناوچەكه كێشــهخوڵقێنه ،دەڕوات.
ئــهم ڕهوتــه چهنــده شكســتهێنانه
بــۆ سیاســهتوانانی عێــراق و
ڕۆژئــاوا لهههمبــهر دامهزراندنی
سیســتمێكی دێموكراتیــك لــهم
واڵتهدا ،هــاوكات عێراقیش بهرهو
دۆخێكی نالهباری نێوخۆیی دهبات
و بێگومــان كاریگهرییهكانیشــی
لهســهر باشــووری كوردســتان
دهبــێ.
ڕهنگدانــهوهی
واڵتــە
هەمــوو
لــە
دێموکراتیکــەکان ســوپایهك بــۆ

پاراســتنی واڵت و هاونیشــتمانان
هەیــە ،ئــەو ســوپایهبوودجــە لــە
دەوڵەتــی ناوەنــدی وەردەگرێــت و
لــە هەمانکاتــدا دەکەوێتــە ژێــر
کۆنتڕۆڵــی دەوڵەتی هەڵبژێردراو
لە الیــەن خەڵکەوە .هەر هێزێکی
دیكــه و بەتایبەتــی لــە واڵتێکی
وەکــوو عێراقــدا کــە پێکهاتــەی
نهتهوهیــی و ئایینیــی جیــاوازی
هەیــە ،ئەگــەر هێزێکــی دەرەوەی
ئــەو ســوپایه هەبێــت ،ئــەوە
هێزێکــی تەیــار کــراوی دەســتی

جوانــی ڕوون دەبێتــەوە کــە ئــەو
هێــزە بــە مەبەســتی دابینکردنــی
خواستی تاقمێک دروست کراوە،
پــەرەی پێــدراوە و ئێســتاش بــه
یاســایی کــراوە و دواتریــش کار
دەکات بــۆ جێبەجــێ کردنــی
بەرنامــە و پالنەکانــی ئــەو تاقمە
کە ســەرچاوەکەی لە ئێرانە .بەو
شێوەیە سوپای پاسدارانێکی دیكه
بە هەمان هێز ،وزە و تواناوە وەک
حیزبوڵاڵیەکــی دیكــهدەکەوێتــە
ژێردەســتی ئێــران بــۆ ئــەوەی

و نیشــان دەدات ناوچــە بــەرەو
ئاڵۆزییەکــی چــۆن دەڕوات
کــە تێیــدا ئارامــی و ژیانــی
مرۆڤــەکان بــە تــەواوی نامێنــێ
و بــه جێــگای خەڵــک تاقمێکی
دیاریکــراو بە ئامانجی خۆیان بۆ
دهســهاڵتداری و بەتــااڵن بردنــی
ســامانی ئــهو نیشــتمانهدەگــەن.
ئــەو یاســایە و بــە دەیــان
یاســای دیكــهی پاڕلمانی عێراق
بــۆ هەمــوو دێموکراتخــواز و
ئازادیخوازێــک کــە کوردیــش

تاقمێکــە بــۆ بەکارهێنانــی و بۆ
جێبەجــێ کردنــی ئامانجهكانی.
دوای پەســەند کردنی یاســای
حەشــدی شــەعبی لــە پاڕلمــان،
وردبوونــەوە لــە پێکهاتەی حەشــد
و چۆنیەتیــی دروســتبوونی ،بــە

ناوچــە بــە گوێــرەی خواســتی
خــۆی کــە دوورە لــە هەمــوو
بههــا مرۆییــهكان و بەتایبەتــی
دێموکراســی ،دیزایــن بــکات.
لێرەدایــە کــە مەترســیی ئــەو
یاســایە بــە تــەواوی دەردەکــەوێ

دەگرێتەوە ،پەیامێکی ئاشــکرای
پێیــە ،ئەویــش پەیامــی کۆتایــی
هاتنــی هەوڵــی کۆمارێکــی
فیدڕاڵە و بەرەو دیکتاتۆرییەکی
هاوشــێوەی ئێــران دەڕوات کــە
هــەر لــە ئێســتاوە بەشــێک لــە
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هەنگاو به
هەنگاو بەرەو
بەئێران کردنی
عێراق

یاســاکانی وەکوو قەدەغە کردنی
مەشــروب و دروستکردنی سوپای
پاسدارانی تێدا بە یاسایی کراون.
هەربۆیــەش وەکوو کورد دەبێت
ئــەو زەنگــە مەترســییە زیاتــر لــە
هەمــوو پێکهاتەیەکــی دیكــه

هەســت پێبــکات .چوونکــە هەر
لە سەرەتای دروستبوونی ئەو هێزە
و بوونیــان لــە ناوچەکانــی وەک
کەرکوک و ناوچەکانی دیكهی
نزیک لە خاکی کوردســتان ،بێ
واتا نییە و پێدهچێ بۆ ڕۆژێکی
دیاریکــراو لــەو ناوچانــە دانراون.
لە بواری نێوخۆیی عیراقیشدا،
ئــەو هێــزە ،هێزیکــی نزیــک لــە
نووری مالکی سەرۆک وەزیرانی
پێشووی عێراقە و هەربۆیەش لەو
هێــزە وەک ئامرازیــک بۆ دوبارە
بەدەســەاڵت گەیشــتنی خــۆی
کەڵــك وەردەگرێــت .لــە کاتــی
گەیشــتن بە دەســەاڵتی ئەویشدا،
دەسکەوت و ئەزموونی کوردستان
زۆر دەکەوێتــە مەترســی و هــەر
بۆیــەش ئــەو هەوڵــە و بەیاســایی
کردنــە ،لــە چەنــد ڕەهەنــدەوە
دژایەتی داهاتووی کورد دەکات.
هەروەهــا هەمــوو دونیــا دەبــی
بزانــێ ،ئەگــەر ئــەو ڕەوتانــە بەو
شــێوەیە بــەردەوام بێت ،ئــەوا بەرەو
ئیمپراتورییەکــی نــوێ لــە جیهان
دەڕۆیــن کــە خــۆی لــە ئێــران و
ئــەو واڵتانەی لەژێــر کۆنتڕۆڵی
ئێرانــدان ،وەکــوو عێــراق و لوبنان
و ســووریە و یەمــەن دەگرێتــەوە
و بەرەبــەرە بــۆ پەرەپێدانــی ئــەو
تێدەکۆشــێ،
ئیمپراتووریــەش
کــە تێیــدا کۆمەڵێــک مــەاڵی
شــیعە دهســهاڵتیان بهدهســت بێ.

هەواڵ
تیمێکی
چەکدارانی داعش
لە دەربەندیخان
لەنێوبران
تیمێــک لــە خۆکوژانــی ســەر بــە
ڕێکخــراوی داعــش دزەیــان کردبــووە
نێــو ناوچــەی دەربەندیخــان و دوای
تێکهەڵچــوون لەگــەڵ ئاسایشــی
هەرێمــی کوردســتان ،ئەندامانــی ئــەو
تیمە تەفروتوونا کران.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی
١٤ی ســەرماوەزی ١٣٩٥ی هەتاوی،
تیمێــک لــە تیرۆریســتانی داعــش
کــە دزەیــان کردبــووە ناوچەکانــی
دەوروبــەری شــاری دەربەندیخــان،
کەوتنە بۆســەی هێزەکانی ئاسایشــی
هەرێمــی کوردســتان و دوای شــەڕ
و تێکهەڵچــوون لــە نێوانیانــدا ٢ ،لــە
تیرۆریســتەکان خۆیــان تەقانــدەوە و ٢

چەکداری دیکەش کوژران.
لــە ڕووبەڕووبوونــەوەی هێزەکانــی
ئاســایش و چەکدارانــی داعشــدا کــە
لــە گونــدی "پوونگەڵــە"ی ســەر بــە
دەربەندیخــان ڕوویــدا ٢ ،چەکــداری
داعــش خۆیان تەقانــدەوە و هاوکات لە
گونــدی "بــاوە عەمــرە"  ٢چەکداری
دیکــەی ئــەو تیمــە ،لــە الیــەن هێــزە
ئەمنییەکانــی هەرێمــی کوردســتانەوە
کوژران.
لــەو پەیوەندییــەدا جەعفــەر شــێخ
مســتەفا فەرمانــدەی "یەکەی "٧٠ی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان بــە
هەواڵدەریــی ڕووداوی ڕاگەیانــد
کــە؛ ئــەو چەکدارانە دزەیــان کردبووە

ناوچەکــە و بەرلــەوەی بێنــە ناوچــەی
دەربەنیخــان ،چووبوونــە ناوچــەی
هەورامــان و لــەوێ دوای ئەوەیکــە
چەکدارێکیان دەکوژرێ ،ڕوو دەکەنە
ناوچەی دەربەندیخان.
شــایەنی باســە کە ئــەوە چەندەمین
جــارە کــە چەکدارانی داعــش هەوڵی
ئەوە دەدەن کە لە شــکڵی تیمی چەند
کەســی دا دزە بکەنــە نێــو هەرێمــی
کوردســتان ،بەاڵم هەوڵەکانیان لەالیەن
دەزگا ئەمنیەکانی هەرێمەوە پووچەڵ

دەکرێنەوە.
هــەر لەو پەیوەندییەدا جەعفەر شــێخ
مســتەفا گوتــی کــە؛ "باڵوبوونــەوەی
چەکدارانــی داعــش لــە شــکڵی
تیمــی بچووکــدا ســەرکەوتوو نابێــت،
چوونکــە خەڵکی هەرێمی کوردســتان
لــەو پەیوەندییــەدا هاوکاریــی هێــزە
ئەمنییەکان دەکەن".
هــەر لــەو پەیوەندییــەدا مەحمــوود
ســەنگاوی ،ئەندامــی مەکتەبــی
سیاســیی یەکیەتــی نیشــتیمانی

کوردســتان و بەرپرســی مێحــوەری
گەرمیانــی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردســتان ،ڕایگەیانــد کــە؛ ئــەو
چەکدارانە پێشــتر لە ناوچەی سەنگاو
بــوون و دواتــر هاتوونەتــە ناوچــەی
هەورامان و دەربەندیخان.
ســەنگاوی هەروەها ئاشــکرای کرد
کە؛ چاوساخ و بەڵەدی ئەو گرووپەی
داعــش کەســێکی ناســیاوی خۆیەتی
کە لە واڵتی بریتانیا و شــاری لەندەن
نیشتەجێیە و لەوێ لەگەڵ ئەو گرووپە

تیرۆریستییە تێکەل بووە و پاشان چووە
بۆ واڵتی تورکیە و لەوێشــەوە چووەتە
سووریە".
ســەنگاوی هەروەها ڕایگەیاند کە؛
هــەر چــوار چەکدارەکــە کــورد بــوون
و ناوکانیــان بریتیــن لــە :زانا ســەعید
خەڵکــی خورماتوو ،هاوڕێ محەممەد
خەڵکــی خورماتــوو ،ڕێــژوان ســدیق
کە هێشــتا دیــار نییە خەڵکــی کوێیە
و هەروەهــا شوناســی چوارەم کەســیش
نادیارە.
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وتووێژ

دوکتور بێهروز شوجاعی:

ڕێژیمی ئێران پیشانی دا ك ه نوێنهری كوردهكانی ڕۆژههاڵت،
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانه
دیمانە :سەلیم زەنجیری
وەرگێڕان بۆ کوردی :چەکۆ
ئەحمەدی

سەبارەت بە ڕاسانی ڕۆژهەاڵت
وتووێژێکمــان لەگــەڵ دوکتــور
بێهــروز شــوجاعی ،مامۆســتای
زانکــۆی ماردیــن پێکهێنــاوە.
کوردســتان لــە ناوەرۆکــی ڕای
بەرێزیــان بەرپرســیار نییــە.
سەرنجتانی بۆ ڕادەکێشین:
سهرهتا بفەرموون ك ه ستراتیژیی نوێی
كوردســتان بــ ه ڕێبهرایهتیــی حیزبــی
دێموكــرات لهژێرنــاوی ڕاســاندا چــۆن
ههڵدهسهنگێنن؟

بنهمــای الیهنهكانــی ڕاســت و
چــهپ بــۆ ڕێكخراوێــك یــا حیزبێــك
كه بۆ بهدهســتهێنانی دهســهاڵتداریی
نهتهوهیهك خهبات دهكات ،بایهخێكی
پلــه دووی ههیــه ،لهكاتێكــدا حیزبــه
كــوردهكان لــه ڕۆژههاڵتــدا بــه
كــردهوه ئــهم پرســهیان لــه ســهرووی
گوتــاره سیاســییهكانی خۆیانــدا
لهبهرچــاو گرتــووه ،ههرچــهن لــهو
بهرانــهدا كــه هێندێجــار لهگــهڵ
حیزبهكانی ئۆپۆزیســیۆنی ئێران (بۆ
نموونــه حیزبــی دێموكــرات لهگــهڵ
تــووده ،حیزبــی دێموكــرات لهگــهڵ
ئۆپۆزیســیۆنو چــهپ ،حیزبــی
دێموكــرات لهگهڵ شــوورای میللیی
مهقاومــهت و بهرچاوتریــن نموونــه،
كۆمهڵــه لهگــهڵ كۆمۆنیســتهكانی
ئێــران و پێكهێنانــی حیزبــی
كۆمۆنیســتی ئێــران) ،نموونــهی
ڕوونــی ئــهم پرســهیه .مــن ههســت
دهكــهم (هیــوادارم ههســتێكی ههڵــه
بــێ) دیاریكردنی ئهم ناوه ،بهجۆرێك
ئیلهــام وهرگرتــن لــه ئینتهفــازهی
فلهستین یان سهرههڵدانی كوردهكانی
باكــوور (توركیــه) بــێ .ئهگــهر ئاوا
بێ له دهســتهواژهی شۆڕشــهوه نزیك
دهبێ ،كه به باوهڕی من ههڵبژاردنی
ئــهم ڕێكاره ،هــهروهك ئاماژهم پێكرد
لهگــهڵ پرســی ســهرهكیی كــورد لــه
ڕۆژهــهاڵت دژایهتیــی بنهڕهتیــی
دهبــێ ،پرســی كورد لــه ڕۆژههاڵتدا
لــه ئاكامدا خهبات بۆ بهدســتهێنانی
دهســهاڵتدارییه نهــک ڕووخاندنــی
ڕێژیمێــك ،لهكهتێكــدا شــۆڕش بــۆ
ڕووخانــدن یــا گۆڕینــی سیســتمی
حكوومهتییــه .بــهاڵم هیــوادارم ئــهم
ههڵێنجانــه لــه ڕاســان ههڵــه بــێ
و ڕاســان بــه واتــای گهڕانــهوه بــۆ
ناوهندێتیی بزووتنهوهی ڕزگاریدهری
ڕۆژههاڵتــی كوردســتان بهتایبــهت
هێڵــی ئازادگهریــی ســمكۆ و
نیشــتمانپهروهریی كۆمهڵــهی ژ _
ك و دهســهاڵتداریی كوردســتانیی
حیزبــی دێموكــرات لــه ســهردهمی
كۆمــار و ههڵبژاردنــی ڕێگایهكــی
نــوێ بــۆ دهســتهبهر كردنــی مافــی
دهسهاڵتداری بۆ نهتهوهی كورد بێت.

ئــهو ڕهخنــهی كــه لهســهر زۆربــهی
ئازادیخوازهكانــی
بزووتنــهوه
كوردســتان (ئهمــه پێناســهی منــه
لــهم بزووتنــهوه ،چوونكــە ئامانجــی
كۆتایــی ئــهم بزووتنــهوه شــۆڕش و
ڕووخاندنــی ڕێژیمێــك نییــه ،بهڵكوو
دستپێڕاگهیشــتن بــه دهســهاڵتداریی
نهتهوهیهكــه) ،وهڕاســت دهگــهڕێ،
دژكــردهوهی بــوون جهوهــهری
بزوێنــهری بووه ،به جۆرێك كه خۆی
داهێنــهری بــارودۆخ نهبــووه ،بهڵكوو
یا ئهم دۆخهی بهســهردا ســهپێندراوه
یــا لــه باشــترین دۆخــدا ڕۆڵێكــی
ئۆپۆرتۆنیســتیی گێڕاوه .به باوهڕی
مــن ئهگــهر ڕاســان لهســهر بنهمای
تیۆریكــی دامهزرانــی كۆمهڵــهی ژ
_ ك (كۆمهڵــهی ژیانــهوهی كورد)
دامهزرابــێ ،دهتوانــێ هــهم لهبــاری
واتایــی و ههمیش گوتــارهوه لهگهڵ
بزووتنهوهی ســهرهتای دهیهی ١٩٤٠
كــه دواتــر دامهزرانــی كۆمــاری
كوردســتانی لێكهوتهوه ،هاوتهریبیی
ههبــێ .بــهاڵم ئهگــهر پێكهاتــهی
تیۆریكــی ئــهم ڕابوونــه نوێیه ڕووی گهلــۆ ،بارودۆخی سیاســی و ئابووریی
زاڵ ل ه ئێران و ناوچهكهدا بزووتنهوه
لــه گوتارێكــی دژكردهوهگهرانــهی
و ڕێنێسانسی لهمشێوه دهخوازێ؟
حیزبــی دێموكــرات پــاش نســكۆی
هێنانه بهرباسی ئهم پرسه بهمشێوهیه
كۆمــاری كوردســتان بــێ ،پێموایــه
چییهتیــی چهند دهیهیی بزووتنهوهی
یهكانگیرنهبوونی گوتاری سیاســیی
كــورد لــه ڕۆژههاڵتــدا دهناســێنن،
حیزب و ناوهڕۆكی ســهرهكیی دۆزی
واتــە چاوهڕێــی بارودۆخی سیاســی
كــورد لــه ڕۆژههاڵتــی كوردســتان،
و ئابــووری و ...بــوون .ڕاســته كــه
دهبێتــه هــۆی كات و وزه لهكیــس
بارودۆخــی سیاســی و ئابــووری
چــوون و لــه ئاكامــدا شكســتهێنانی
بایهخــی ههیــه ،بهاڵم گــرێ خواردن
دیســانهوهی بزووتنهوهكــه .ئهگــهر
لهگــهڵ بارودۆخــی دهرهكــی ،توانــا
سهرنجی مێژوو بدهین ،پاش ڕووخانی
و لێهاتوویــی كردهیــی لــه بزووتنــهوه
كۆمــاری كوردســتان ،تاقمێــك لهنێو
ئهستاندوهتهوه.بزووتنهوهی نهتهوهیی
حیزبی دێموكراتدا تهنانهت خوازیاری
كــورد ههمــووكات بزووتنهوهیهكــی
گۆڕینــی ناوی حیزب بۆ كۆمهڵهی
دژكردهوهیــی بــووه و زۆرتــر لــه
كۆمۆنیســتی كوردســتان بــوون .ئهم
كاتێكــدا بوونــی خــۆی پیشــان داوه
گوتــاره چهپگــهرا ئهســتوونییه بــه
كــ ه یــا گوشــاری ســهر نهتــهوهی
تــهواوی لهگهڵ گوتــاری نهتهوهیی
كــورد هانــی داوه بــۆ ڕاپهڕیــن یــا
ئاســۆیی ژ _ك و حیــزب لــه
بارودۆخی ناوچهیی بووهته هۆكاری
ســهردهمی دهســهاڵتی كۆمــاری
ههڵبژاردنــی ڕێكارێكــی نــوێ .من
كوردســتان دژایهتییهكــی تیۆریكــی
پێموایــ ه دهبــوا بزووتنــهوهی كــورد له
بــوو .پرســی كــورد لــه ڕۆژههاڵتــدا
نێوهراســتی دهیــهی  ١٩٨٠دا كــه
ســهرهڕای یهكســانیی كۆمهاڵیهتــی
بارودۆخی ئابووری و ناوچهیی لهبار
و دێموكراســی ،زۆرتــر چــڕ دهبێتهوه
بــوو ،ئامادهكاریی بۆ قۆناغی دوای
لهســهر بهدهستهێنانی دهســهاڵتداری
بزووتنــهوه كردبــا .ئــهم ئامادهكارییــه
بۆ نهتهوهیهك .خواستی دهسهاڵتداری
هــهم لــه ڕووی ڕێكخســتن و ههم له
بۆ نهتهوهیهك كه بهشــێوی سروشــتی
ڕووی لۆجیســتیكهوه بایهخی زۆری
توێــژه جۆراوجۆرهكانــی كۆمهڵگاش
ههیــه .بارودۆخــی ههنووكهیــی بــۆ
لهخۆ دهگرێ ،لێڕوانینێكی ئاسۆیی
ســهرههڵدانی ڕاســان لهبــاره ،بــهاڵم
ههیه كه لهگهڵ تیۆریی ئهستوونیی
مــن بێگومــان نیــم لهوهی كــ ه گهلۆ
چــهپ كــه ئامانجــی دامهزراندنــی
بزووتنــهوه ئامادهیی پێویســتی دابین
یهكســانیی كۆمهاڵیهتــی لهســهر
كــردووه یــا نــا ،و چڕبوونهوه لهســهر
بنهمــای بهرزكردنــهوهی چینێكــی
دۆخی سیاســی ،ئابووری و پێگهی
كۆمهڵگایــه ،یهكانگیــر نابــێ.
ناوچهیــی ئێــران بــۆ ههڵبژاردنــی
گوتــهزای ئایدۆلۆژیــك لهســهر

ڕێكارێكی نوێ له ههمبهر بهرهوڕوو
بوونــهوه لهگــهڵ حكوومهتــی ئێران،
بــهس نییــه .دهبــێ بزووتنــهوه پێــش
ڕاگهیاندنی ڕاســان ،سااڵنێك لهسهر
لێهاتوویــی و تواناییهكانــی بۆ بههێز
كردنــی كاری كردبــا .ئــهم تواناییانه
دهبــا چ لــه ڕووی ڕێكخســتن و
تهیــار كردنــی خهڵكــهوه تــهواو كرابا
و قۆناغــی دوای بــه كردهیی كردنی
و لــه ئاكامــدا ڕاگهیاندنــی بــوو.
لــهم بهتوانــا كردنــهدا خوێندنــهوهی
لێهاتوویی دهوڵهت و حكوومهتهكهی
و خوێندنــهوهی وردتــری تواناكانــی
خــۆ ،بایهخێكــی زۆری ههیــه.
بابهتێكــی دیكــه كــه دهبــوا جێبهجێ
كرابــا ،خوێندنهوهیهكــی دروســته لهو
ناســیۆنالیزمهی كــه دهوڵهتی ئێرانی
لهســهر چێكراوه و ئاكامــه دهروونییه
كۆمهاڵیهتییهكانی كه لهسهر خهڵكی
ئێــران بهجــێ مــاوه .ناســیۆنالیزمێك
كــه تاكوو ســهردهمی پاش شۆڕشــی
 ١٣٥٧كامڵبوونێكــی بنهڕهتیــی
ههبووه ،بهم شێوهیه كه بهشێكی زۆر
لــه هێــزه بهنــاو پێشــكهوتنخوازهكانی
دهیــهی  ٤٠و ٥٠ی ههتــاوی یــا
فهوتــاون یا لهژێر كاریگهریی هزری
نیۆلیبڕاڵــی ،جــارێ ئاراســتهیهكی
چهپــی ناسیۆنالیســتیی ههڵبژاردووه
و دهربڕینــی ههرجــۆره مافخوازییهك
لهالیــهن نهتهوهكانــی چهوســاوهی
ئێــران كه لهســهر بنهمای هزری دژه
ئیمپریالیزمییــه ،بــه مهترســییهكی
گرێدراو به یهكپارچهیی خاكی ئێران
دهزانــن .لهالیهكی دیكهوه ،كۆماری
ئیســامی توخمێكــی شــیعهگهریی
ئاوێتــهی چییهتیــی ناســیۆنالیزمی
فــارس
مێژوویــی
ســێكۆالر
كــردووه .ناسیۆنالیســته ســێكۆالر و
مهزههبییهكانــی فــارس له بابهتێكدا
هاوڕان ،پیرۆزیی سنوورهكانی خاكی
ئێران ،ئهو سنوورانهی كه به درێژایی
چهند ســهده لــه مێشــكیاندا بیچمی
گرتــووه ،ئــهم پیــرۆزی و نهمرییــه
تهنیا له پرســی خاكــدا نییه ،بهڵكوو
دوو توخمــی دیكــهش لهخۆ دهگرێ،
مهزنایهتیــی ئێرانــی و مهزنایهتیــی
ئیزەدی .مهزنایهتیی ئیزەدی تایبهته
بــه قهومی فارس كــه تاكهكانی ئهم
قهومــه خۆیــان بــه وێنــهی خــاوهن و
فهرمانــدهی ئهم واڵتــه ههڵبژاردووه.
كهواتــه دهســهاڵتداری لــه ئێرانیشــدا
شوناســێكی نهتهوهیــی ههیــه ،ئــهم
دهســهاڵتدارییه چهقبهســتووه لــه نێو
دڵــی ئیتنیســیته یا قهومی فارســدا
پێناســه كراوه .كهواته بهپێی یاســای
بنهڕهتیی ئهم واڵته ،چ له سهردهمی
پاشــایهتی و چ لــه ســهردهمی
كۆمــاری ئیســامیدا ،هاوواڵتیانــی
ئــهم واڵتــه فارســن .ئهندامانــی
نهتــهوه نافارســهكان ،لــه باشــترین
دۆخــدا یا فارس لێــدراو (توركهكانی
ئازهربایجــان) و لــه دۆخه خراپهكهیدا
وهكوو كورد و بهلووچهكان پێگهیهكی
ســهرتر لــه ڕهعیهتیــان نییــه .بــه
بــاوڕی مــن ،تهنانــهت نــاوی ئێــران
(لــه ئیتنیكــه جیاوازهكانــی ئێرانــی
لهخــۆ دهگــرێ) لێكدانهوهیهكــی
ههڵهیــه و عهجهمســتان بهپێــی
دهربڕینــی كــوردهكان persia ،لــه
زمانــی ڕۆژئاواییــهكان و قهجهریــش
بــه پێــی دهربڕینــی بهلووچــهكان
لــه ســهردهمی ئێمــهدا بۆ ئــهم واڵته
بهربژێــری دروســتتر و شــایانتره.
واتــە تهنانــهت ئهگــهر ههلومهرجــی
سیاســی و ناوچەییــش لهبــار بــێ،
بنهما و چهمكهكانی دهســهاڵتداری
لــه ئێرانــدا بــۆ گۆڕانكاریــی
بنهڕهتــی لهههمبــهر دهســتهبهر
بوونــی مافهكانــی نهتهوهكانــی
چهوســاوه لهبــار نابــێ .بۆ پرســێكی
لهمشــێوه ڕهوتــی ناناوهندێتی (the

)process of devoltion
دهســهاڵتدارییهی وهك ئــهوهی لــ ه
بریتانیــادا پێــڕهو كــراوه ،پێویســته.
بــهاڵم گهلــۆ كولتووری سیاســی له
ئێرانــدا ئامــادهی گۆڕانكارییهكــی
بنهڕهتیی لهم چهشــنهی له سیســتم
و بنهمــای دهســهاڵتداری له ئێرانیدا
ههیــه؟ پــرۆژهی مۆدێڕنیتــه لــه
ئێرانــدا ،لهههمبــهر پرۆژهگهلــی
لهمشــێوه لــه واڵتانــی ڕۆژئاوایــی،
بهپێــی چهمكهكانــی ژاكۆبنێســت
داڕێــژراوه كــه لهســهر بنهمای ســێ
كۆڵهكــه داڕێــژراوه ،ســهرمایهداری
وهك كۆڵهكــهی ئابــووری ،دهوڵهتــی
نهتهوهیی بهوێنهی كۆڵهكهی سیاسی
و ناســیۆنالیزم بهوێنــهی كۆڵهكــهی
ئایدۆلۆژیــك .ئــهم ســێ كۆڵهكــه
هــهر لــه ســهرهتای تــاج و تهختــی
پههلهوییهوه ههڵدران و تا ههنووكهش
تهنیــا له كۆڵهكــه ئایدۆلۆژیكهكیدا،
ئهویــش بــه مهبهســتی نرخاندنــی،
هێندێ گۆڕانی بهسهردا هاتووه.
لهالیهكــی دیكهشــهوه دهبــێ وهبیــر
بێنمــهوه كه بازنهی پرســیارهكهی تۆ
كوردســتان بــێ نه ئێــران .بارودۆخی
سیاســی و ئابووریــی ئێــران به هیچ
جۆرێــك لهبــار نییــه بــۆ ڕابوونــی
بزووتنــهوهی ڕاســان و به شــێوهیهكی
بنهڕهتــی لهگهڵی بهرهوڕوو دهبێتهوه.
بــهاڵم بــه بــاوهڕی مــن ،حیزبــه
كوردســتانییهكان بهتایبــهت حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران ،دهبا
توێژینهوهیهكی ورد و تهواوی لهسهر
بارودۆخــی سیاســی و ئابووریــی
كوردســتان بكردبا و ئهگهر بهڕاستی
خهڵكــی بێبــهش و بهشــخوراوی
كوردســتان توانای بــهرهوڕوو بوونهوه
لهگــهڵ حكوومهتــی ههبایــه ،دهكرا
لهســهر دهســتپێك ،دهســت پێنهكــردن
یان ههڵســهنگاندنی كاتهكهی باسی
لهسهر بكرێت .من وهك خۆم زانیاریم
لهســهر توێژینهوهیهكــی لهم چهشــنه
نییــه .ڕاســان دهبــێ لهســهر داوای
خهڵكی كوردســتان و ئامادهییان بێ.
ئایــا حیزبــه كوردییــهكان پرســیاریان
لــه خهڵــك كــردووه كــه جوواڵنــهوهی
لهمشــێوهیان دهوێ یــا نــا؟ مــن خۆم
ئــاگادار نیــم .ئهگــهر ئــهو پرســیاره
كــراوه ،ئهمه بــه واتــای دێموكراتیك
بوونــی ڕاســتهقینهی بزووتنــهوهی
ڕزگاریخوازیی كوردستانه.
ئهگهریــش نهكرابــێ ،بــه بــاوهڕی
مــن ئهمــه جۆرێــك لــه ڕوانگــهی
دهوڵهتگهرایانهیــه لــه جــۆری
كهمالیستییهكهی.

سهرهڕای ئهوهی ئهم بزووتنهوه هێشتا
له قۆناغی ســهرهتاییدایه ،بهاڵم ئهم
بزووتنهوه تا ئێســتا چهنده توانیوی ه
ئامانجهكانی بپێكێ و كۆماری ئێسالمی
تووشی ملمالنێ بكات؟

لــه پێوهنــدی لهگــهڵ بزووتنــهوهدا
مــن ههســت بــه بوونــی دوو كێشــ ه
دهكــهم ،یهكیــان ئهمــهی كــه هێنانــه
بهرباسی پرسی كوردستان له ئێراندا.
واتــە پێناســهی ئــهو و دربڕینــی
ڕوانگهگهلێــك بــۆ چارهســهری
پرســهكه و دووهــهم ،دیاریكردنــی
ئامانجــی بزووتنهوهكــه .ئهگــهر
چارهسهری پرسی كورد و كوردستان
لــه ئێرانــدا بــه دابیــن كردنــی مافی
دهســهاڵتدارێتی لــه چوارچێوهیهكــی
دیاریكــراودا بلــوێ (كــه ئــهم
پێویســتییه سهرهكیی ه بۆ دابینكردنی
ئازادیی ه شوناســییەكانی وهك زمان و
كولتوور و بهپێی توانای دابینكردنی
خو د مو ختا ر ی \ فید ر ا ســیۆ ن \
ســهربهخۆییه) .ئامانجهكانی ڕاسان
دهبــێ پێكهاتهشــكێنی بكــرێ،
بهتایبهت له پرسه سهربازییهكهیدا.
وهك نموونــه لــه قۆناغــی یهكهمــدا
ڕێــكاری چهكداریــی چریكیــی لێده
و ههڵبــێ لــه حاڵێكــدا دهگیرێتــه

پێــش كــه ئامانــج ڕووخانــی ڕێژیــم
بــێ .ئاكامــی كارێكــی لهمشــێوه
ئهوهیــه كه پاش ماوهیــهك ،بزووتنهوه
له وهڕێخســتنی خهڵكدا ســهركهوتوو
بووه و به شۆڕشــێكی گشــتی ڕێژیم
دهڕووخێــت .لێرهدا دهبێ ئهم پرســیاره
بێته گۆڕێ كه كێشهی كورد لهگهڵ
دهوڵهتــی ئێــران (دهســهاڵتی قهومی
فارس)دایــه یــا لهگــهڵ حكوومــهت
(كۆمــاری ئیســامی)؟ گهلــۆ
بــه ڕووخانــی كۆمــاری ئیســامی
چهمكــی دهســهاڵت تــا چ ڕادهیهك
ڕیفۆرمــی بهســهردا دێ ،و لــه
ئاكامــدا دهبێته ناناوهنــدی؟ كامیهك
لــه ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی ئامادهیــه
ڕیفۆرمێكــی لهمشــێوه بــكات؟
بهگشــتی ههڵكهوتــهی سیاســی و
كولتووریــی قهومــی زاڵ (فــارس)،
لــه ڕێژیمــی دهســهاڵتدارهوه بگــره
تــا ئۆپۆزیســیۆن ،لهبــاری دهروونــی
كۆمهاڵیهتییــهوه لــه دۆخێكی ئاوادا
هــهن؟ ئایــا بزووتنــهوهی نهتهوهیــی
كــورد ،ڕۆژههاڵتــی كوردســتانی
ههنووكــه بــه وێنــهی كۆلۆن پێناســه
دهكــهن یا بهوێنــهی چهند پارێزگای
دوورهدهســت و بێبــهش؟ بۆچــی
كۆلــۆن نییــه و ئهگــهر ههیــه ،دهبێ
چ ڕێكارێــك لهپێــش بگیــرێ؟ ئایــا
دهســتكهوتهكانی شــهڕی چهكداری
تێچووی وهك دیاردهی ســهرههڵدانی
جاش ،پرســی ئابــووری و ئەمنیهتی
و ،...پاســاو دهداتــهوه؟ ئهمــه لــه
ڕوانگهی كوردییهوه.
ئهگهر له ڕوانگهی دهوڵهتهوه چاو له
پرســهكه بكهین ،كۆمهڵێك نیگهرانی
و ڕاستی دهبینین.
لــە مــاوەی ڕابردووداڕێژیمــی ئێــران
بــه دژكــردهوه تووندهكانــی پیشــانی
دا كــه نوێنــهری ڕاســتهقینهی
كوردهكانــی ڕۆژهــهاڵت حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانــه،
نــه حیزبــه هاوردهكانــی وهك پــژاك.
ههرچهنــد پژاك لــه دهیهی ڕابردوودا
دژی كۆمــاری ئیســامی كۆمهڵێك
شــهڕی چهكداریــی بهڕێــوه بــردووه
كــه پانتاكهی لــهو تێكههڵچوونانهی
حدكا لهگهڵ ڕێژیم زیاتر بوو ،بهاڵم
سهرهڕای ئهمهش ،ئهو دژكردهوانهی
ڕێژیــم بهرانبــهر حیزبــی دێموكــرات
ههیبوو بهرامبهر پژاك پیشانی نهدا.
ئهمــه بــهو واتایهیــه كــه ڕێژیمــی
ئێــران حیــزب وهك نوێنــهری خهڵكی
كوردستان دهبینێ و بهگشتی بوونی
ئهم حیزبه له ڕۆژههاڵتدا به مهترسی
بۆ سهر مانی خۆی دهزانێ.
هاوســۆزی و دڵســۆزیی خهڵكــی
ڕۆژهــهاڵت بــۆ شــههیدبوونی
حیزبیــش
پێشــمهرگهكانی
پشتڕاستكردنهوهی ئهو ڕاستییهیه كه
ڕۆژههاڵتــی كوردســتان مێژوویهكی
ههیــ ه بــ ه ســێمبۆلهكانی خۆیــهوه و
ئــهم ســێمبۆالنه لــه بیــری مێژوویی
كوردهكانی ڕۆژههاڵتدا زیندوون.
زۆربــهی حیزبــ ه سهراســهرییهكانی
ئۆپۆزیســیۆنی فــارس و هێنــدێ لــ ه
كهســایهتییهكان و ڕاگهیهنــ ه فارســی
زمانهكانی دهرهوهی ئێران و هێندێ ل ه
هێزه كوردییهكانیش ئهم بزووتنهوهیان
بردووهت ه ژێر پرســیار و ب ه گرێدراوی
بێگانهیان ،ئەم ڕوانگهیەچۆنە؟فارسه

سیاســییهكان لــه چــهپ و ڕاســتهوه
بگره تا دهگاته لیبڕاڵ و دینییهكان،
ههموویــان لهســهر ئــهو بــاوهڕهن كــه
دهبێ نهتهوهكانی پهراوێزی ئێران وهك
كــورد ،بهلووچ ،توركمهن ،قهشــقایی
و عــهرهب لــه نامۆیــی وهدهر بێــن و
له پهسایهكی هاوڕهنگ كه پێیانوایه
ئێرانیــی پهتــی و ڕهوایــه ،تێكــهڵ و
ئاوێته بكرێن.
لــه ههوڵهكانیــان بــۆ بههێزكردنــی
دهوڵهتــی نهتهوهیــی خۆیــان ،قهومی

فــارس پانتــای خۆیــان بهوێنــهی
واڵتانــی ئیمپریالیزمــی پــهره داوه و
میلیتاریزهیان كردووه.
بــه واتایهكــی دیكــه ،ســنوورهكانی
ناســیۆنالیزم و ئیمپریالیــزم لــه
یهكدیــدا ون دهبــن .بهپێــی وتهیهكــی
ناســیۆنالیزمی
مێژووگهرایانــه،
فارس واتا خهڵكێك که خاوهن مێژوو
ژیارێكــی كۆنن ،مافی سروشــتییان
بهســهر قهڵهمــڕۆ و دهوڵەتی خۆیاندا
ههیــه ،لــه بهرانبــهردا نهتهوهكانــی
دیكه دهبێ لهژێر دهســهاڵتی قهومی
مێژوویی فارسدا بن .لهم پێوهندییهدا،
الیهنــه سیاســییهكانی فــارس لــهو
بڕوایهدان كه دهســهاڵتداریی ههتایی
ئێــران مافــی ڕهوای ئــهم قهومهیــه.
بهمشــێوه ،ئــهم الیهنانــه ســهرهڕای
گوتارهكانیــان لهســهر دێموكراســی،
باوڕیــان وایــه كــه دهســهاڵت دهبــێ
لــه چوارچێــوهی دهوڵهتــی ناوهندیــدا
مۆنۆپــۆل بكــرێ .لــه تــهوهری
دێموكراتیــزه كردنــی ئێرانــدا ،ئــهم
ڕهوتانه هیچ ئاماژهیهك به چهمكی
دهســهاڵتدارێتی ناكــهن ،بابهتــی
ســهرهكییان ڕیفۆرمــی دهوڵهت نییه،
بهڵكــوو ڕووخانــدن یــان ڕیفۆرمــی
حكوومهتــه .لــه پێوهنــدی لهگــهڵ
بنهماكانــی بونیاتی مافیی دهوڵهتدا
ئــهم ڕهوتانــه پرۆژهیهكــی دیاریكــراو
لهههمبهر ناناوهندی كردن پێشــكهش
نهكــردووه .هــهر بــهم هۆیــهوه چاالك
بوونهوهی حیزبی دێموكرات كه پرسه
ســهرهكییهكهی ڕیفــۆرم یــا گۆڕانی
بنهماكانــی بنهڕهتیــی دهســهاڵته،
ڕێفلێكســهكانی ناســیۆنالیزمیی ئهم
ڕهوتانــه و دهســهاڵتدارانیكۆماری
ئیســامی دهكهونه جووڵه .هاوتهریب
لهگــهڵ گوتــاری حكوومهتــی
ناوهنــدی ،ئــهم ڕهوتانــهش چــاالك
بوونــهوهی حیزب به ســهرچاوهگرتوو
لــه هاندانهكانــی واڵتانــی دهرهكی و
به دهستێوهردان له كاروباری نێوخۆی
دهزانن .به گرێدانی واڵتانی دهرهكی
بــهم بابهتــهوه ،لــه پێوهنــدی لهگــهڵ
پێــوهری ئێرانــی یــا نائێرانــی بوونی
حیــزب و ڕهوتــه ئازادیخوازهكانــی
كوردســتان ،حوكــم دهدهن .ئهگــهر
ڕهوتــه كوردییــهكان لــه شــێواز و
بنهمــای تیــۆری و كردهیــی ڕاســان
ڕهخنه بگرن ،به بڕوای من بهگشتی
بــۆ بزووتنــهوهی نهتهوهیــی كــورد
بهقازانــج دهبــێ ،بــهاڵم ناونیتكــهی
وهك بهكرێگیــراوی دهرهكــی و شــتی
لهمشێوه ،گوتارێكی جیا له گوتاری
كۆماری ئیســامی و ئۆپۆزیســیۆنه
شۆینیزمهكهی نابێ.

بهپێــی ناســیاوییهك لــ ه ناوهڕۆكــی
ســهرهڕۆیانهی ڕێژیمتــان ههیه ،گهلۆ
ئــهم ســتراتیژیی ه دهتوانــێ ڕێژیــم
ناچــار بــ ه چارهســهری پرســی كورد و
نهتهوهكانی ئێران بكهت؟

رێژیــم ناچــار نابــێ بــه چارهســهری
پرسی كورد ،چوونكە نه پۆتانسیهلی
تیۆریــك ،نــه پۆتانســیهلی سیاســی
نــه كولتــووری و نــه پۆتانســیهلی
دهروونناســانهی چارهســهری ئــهم
پرسهی ههیه.
ئــهم ســتراتیژییه كاتێــك دهتوانــێ
ســهركهوتوو بێ ،خوێندنهوهی وردی
لــه كۆمهڵــگای ئێــران ،بنهماكانــی
ناســیۆنالیزمی ئێرانــی ،خوێندنــهوه
لهســهر دهزگای ســیخوڕی و
ئیتالعاتــی ئێــران كرابــێ و داتــای
پێویســت لهســهر پۆتانســیهله
ســهربازییهكانی ئێــران بهدهســت
هێنرابــێ .قۆناغــی دوایــی ئهوهیــه
كــه بزووتنهوهی نهتهوهیی كوردســتان
بــه پێكهێنانــی توانا و پۆتانســیهلی
پێویست ،واڵتی كوردستان ل ه چنگ
داگیركهر ئازاد بكات.

ئەدەب و هونەر
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دیدار لەگەڵ شەریف فەالح ،نووسەر
و چاالکی فەرهەنگی
سازدانی :ژووری ڕۆژەڤ لە تۆڕی
کۆمەاڵیەتیی تێلێگرام

ڕۆژەڤ :ماوەیــەک پێش ھاوکات
لەگــەڵ بەربــاو بوونــی پرســی
خوێنــدن بــە زمانــی دایکی لە
ئاســتی ئێراندا ،عەلی یوونسی
ڕاوێــژکاری حەســەن ڕۆحانــی
بــۆ کاروبــاری کەمایەتییــە
نەتەوەییــەکان ڕایگەیانــدووە
کــە "پرســی زمانــی دایکــی"،
خواســتێکی گشــتیی خەڵکــی
کوردســتان و ئازەربایجــان و
بەلووچســتان نییــە و تەنیــا
بەرتەســکی
داواکارییەکــی
ڕۆشــنبیرانەیە و لەڕاســتیدا
وتەکانــی ھاوتەریبــە لەگــەڵ
ھەڵوێســتەکەی فەرھنگســتانی
زمانی فارســی لــە دژی خوێندن
بــە زمانــی دایکــی .ھاوکات لــە
وتارێکــی ماڵپــەڕی ئیســنادا،
بابەتێــک بــاو کراوتــەوە کــە
تێیــدا ھاتــووە کــە؛ "ئێمــە بە
ھیچ شێوەیەک لە ئێران ،غەیرە
فارســمان نییە و ھەموو فارســن
و فارسیش بە واتای ئێرانییە".
قســە و لێدوانەکانی یوونســی،
بەڕای ئێوە هەڵقواڵوی چین؟
گریمــان هەمــوو نەتەوەکانــی
ئێــران بتوانن بە زمانی دایکیی
خۆیــان لە قوتابخانەدا بخوێنن
و بنووســن ،ئەمــە چ خاڵێکــی
ئەرێنیی هەیە و ترســی کۆماری
ئیســامیی ئێــران لــە چییــە کە
ئەم ئیجازەیە نادات؟
شــەریف فــەالح  :ئەگــەر چــاو
لــە کارنامــەی ڕاوێــژکاری
ســەرکۆماری ئێــران حەســەن
ڕۆحانــی کــە (عەلی یوونســی)
یــە بکەیــن ،دەبێ بزانیــن کێیە و
لەبەرچی ئەو کەسە بەو کارنامە
و ڕابــردووەوە لــەو پۆســتە دانراوە،
عەلــی یوونســی ســیمایەکی
ئەمنــی ،هەواڵگری و ســەربازیی
نێــو دەزگاکانــی کۆمــاری
ئیســامییە ،بۆچــی ئــەو کەســە
بۆ پرســە نەتەوەییەکان دادەنرێت؟
کە پێی دەڵێن پرســی کەمایەتی
نەتەوەیــی و (اقــوام ایرانی) ،ئەوە
خــۆی لەخۆیــدا واتــە تێڕوانینــی
جەوهەریــی کۆمــاری ئیســامی
کــە بریتییە لە تــرس و وەهمێک
لــە بەرانبــەر نەتەوەکانی دیکەی
ئێــران ،هــەر دانانــی ئــەو کەســە
خــۆی واتــە کۆماری ئیســامی
هیــچ نییەتێکــی خێــری نییــە و

هیــچ پرســێکی سیاســی و فەرهەنگی
نەتەوەکانــی نێو ئێران چارەســەر بکات،
چ بــگات بە پرســی زمانــی دایکییان،
ئــەوەش کــە ئایــا زمانــی دایکــی لــە
ئێرانــدا لەنێــو نەتەوەکانــی ،کــورد،
عەرەب ،بەلــووچ ،تورکەمەن و ئازەری
و ...دا بخوێندرێــت چ قازانجێکــی
دەبــێ ،مــن پێــم وایــە بەو جــۆرەی کە
خــودی نەتــەوەکان دەیانــەوێ قازانجی
دەبــێ بۆیــان ،بەاڵم ئــەو پرۆژەیەی کە
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران هەیەتــی،
نەتەنیا هیچ قازانجێکی نابێت ،بەڵکوو
زیاتر دەتوێنەوە و پەراوێز دەخرێن.
لێــرەدا ئامــاژە بــە خاڵێــک دەکــەم؛
ئــەو پڕوپاگەندانــەی کــە کۆمــاری
ئیســامی و بەتایبــەت سیســتمی
پــەروەردە لەڕێــگای ســەرکۆمار و
وەزیــری پــەروەردەوە بانگەشــەیان بــۆ
دەکات ،ئەم وەزیرە لە دوایین ســەفەریدا
بــۆ پارێــزگای ســنە ،ئەگــەر چاوتــان
لــە ڕووماڵــی ڕاگەیاندنــەکان کردبێ،
ئاماژەیەکــی زۆر گرنگــی تێدایــە کە
ئەگــەر هــەر کەســێکی وردبیــن ئــەو
هەوااڵنــە بخوێنێتــەوە لــە ماڵپەڕەکانی
(ئیرنــا ،ئیســنا و مهــر) و هــەردوو
ماڵپــەڕی (تەســمیم و فارســنیوز)
ی ســەر بــە ســوپای پاســداران بــاو
کراونەوەتەوە ،ڕێک پێچەوانەی هەموو
بانگەشــەکانی کۆمــاری ئیســامییە،
لەوێــدا دەڵــێ ئێمە بۆ چارەســەرکردنی
کێشــەی ئــەو ناوچانــەی کــە خاوەنــی
گرفتــی دوو زمانــن ،واتــە بێجگــە لــە
زمانــی فارســی زمانێکــی دیکەیــان
هەیــە ،واتــە زمانــی ئاخاوتنیــان جیایە
لــە زمانــی فارســی ،بوودجەیەکــی
زیاتریــان بــۆ تەرخان دەکەیــن ،بۆچی؟
ئایــا ئــەو ئــەو بودجەیە بۆچــی تەرخان
دەکات؟ ئەو دێ لێرەدا شــی دەکاتەوە،
دەڵــێ بۆ ئەوەی گرفتــی خوێندنیان لە
قوتابخانــە بــۆ چارەســەر بکرێــت ،واتە
بەرلــەوەی بڕۆنە قوتابخانە لە "دایەنگە
و ڕەوزەکان" (زمانی شــیرینی فارسیی
ئێرانیــان فێــر دەکەیــن!) واتــە دوو جــار
چەوسانەوە ،ئەوەش واتە دوورخستنەوەیان
بەتــەواوی لــە کولتــوور و فەرهەنگــی
خۆیــان ،کــە لەڕاســتیدا نەتەنیــا بــە
ئاراســتەی چارەســەریی کێشەکان نیە،
بەڵکــوو قووڵتــر کردنــەوەی قەیرانەکان
و تواندنــەوەی زمــان و فەرهەنگــی
نەتەوەکانــە لــە قاوخــی فەرهەنگــی
باالدەستی دەسەاڵتدا.
ڕۆژەڤ :ئەگــەر بمانــەوێ لــەڕووی
کات و زەمەوەنــەوە لێکــی بدەینەوە،

بــەڕای ئێــوە بۆچــێ ئێســتا کۆمــاری
ئیســامی دیسان باســی زمانی کوردی
هێناوەتــەوە بەربــاس؟ واتە گرنگیی
ئەو پرســە لــەڕووی کاتــەوە لە چی
دایە؟
شەریف فەالح  :ئەم پرسە لەمێژە لەالیەن
کۆماری ئیســامییەوە وکوو دروشم و
پڕوپاگەندەی هەڵبژاردن بانگەشەی بۆ
دەکرێت و دەســت و پیوەندییەکانی کە
هەمــان بەنــاو ڕێفۆرمخوازانــی کوردن
لەبــەر بەرژەوەندیــی تاکەکەســی نانی
پێــوە دەخــۆن و لەڕاســتیدا ئــاو دەکەنە
جۆگــەی دوژمــن ،بەاڵم لــە ناوەرۆکدا
هیــچ هەنگاوێکــی ئەرێنــی بــۆ
نەهاوێــژراوە ،هەمــوو کاتێــک هەر لە
ســاڵی ١٣٧٦ی هەتاوییەوە ئەم پرسەی
هێناوەتە بەرباس وەکوو لە پێشتردا باسم
کرد ،لەو کاتانەی کۆماری ئیسالمی
زەخــت و گوشــارێکی نێوخۆیــی و
دەرەکــی ڕووبــەڕووی دەبێتــەوە ،ئێســتا
چ گوشــارەکە فەرهەنگــی بێــت ،یــان
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی ،دیســان دێت
بــۆ خــۆ ئابدەیتکــردن و بــۆ ڕەوایــی
بەخشــین بــە دەســەاڵتی خــۆی لــە
ناوچەکان ،ئەم مژارانە دەورووژێنێت ،و
بەتایبەت ئەمەی ئێستا زمانی کوردی
ورووژانــدوە و بەنێــو داوای کــردووە
بــا چاالکوانانــی کــورد پڕۆژەیــەک
پێشکەشــی وەزارەتــی پــەروەردە بکە،ن
بۆچــی لەنێــو نەتەوەکانــی تردا باســی
ناکات ،ئامانج و پالنی تایبەتی هەیە،
بەڕای من بۆ دوو هۆکار دەگەڕێتەوە:
هــۆکاری یەکــەم :ئــەو گوشــار و
زەختــە زۆرەیــە کە لەالیــەن چاالکانی
فەرهەنگــی کــوردەوە بــە هەمــوو
توێژەکانــەوە ،چاالکــی فەرهەنگــی
هــەر تەنیا مەبەســتم ئــەوە نییە کە ئەو
کەســانەن کــە دیــارن و هــەوڵ دەدەن
لەڕێــگای نافەرمییەوە زمانی کوردی
لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان پێش بخەن،
بەڵکــوو چاالکانــی فەرهەنگــی،
ســەرلەبەری ئــەو چاالکانــە دەگرێتەوە
کــە لــە بوارەکانــی هونــەری وەک
"شــێوەکاری ،شــانۆ ،ســینەما ،شــیعر،
ڕۆمــان ،چیــرۆک و هەڵســووڕاوانی
کۆمەاڵیەتــی و مەدەنــی ..و لــە
هەمــوو ڕەهەندەکاندا چاالکی دەکەن،
دەگرێتــەوە .هێژمۆنیــی ئەمانــە و
بەتایبــەت ڕێــژەی بەرهــەم و چاپــی
ئەدەبیاتــی نویســیاری لــە دوو دەیــەی
ڕابــردوو لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
ڕێژەیەکــی یەکجــار بەرچــاوی
بەخۆیــەوە بینیــوە ،ئەمــە ترســی
لــەالی کۆمــاری ئیســامی دروســت
کــردووە ،فەرهەنگســتانی زمانــی

فارســی وەدەنگ هاتــووە ،لەڕێگەی
ئاگادارکردنــەوەی ناوەنــدە بەنــاو
فەرهەنگییــەکان و ئاسایشــی باالی
نەتەوەیــی دەڵــێ؛ ئەمە هێڵی ســوورە
کە نەتەوە کورد دەیبەزێنێ ،چوونکە
لەڕێگای پەرە و گەشــەی زمانییەوە
دەگاتــە شوناســی نەتەوەیی ،دەگا بە
فۆرمێــک کــە خەریکــە شــعوور و
وشــیاریی نەتەوەیــی بــااڵ دەکات و
ئاراســتەی جیــاواز و قــەوارەی خۆی
دەبینێتەوە کە جیایە لە ئایدۆلۆژیای
کۆمــاری ئیســامی و جیایــە لــە
ئاراســتەی ناوەندگەرێتیی دەسەاڵتی
کۆمــاری ئیســامی.بەڕای مــن
هۆکارێکــی دیکــەی ئەوەی ئیســتا
زۆر بــە چڕوپــڕی و بەپەلــە خەریکە
باســی دەکات ،یەکــەم ئەوەیە ئێســتا
لــە بەرەبــەری هەڵبژاردنــی خولــی
نوێــی ســەرکۆماریدان و دەیانــەوێ
هەنــدێ پڕوپاگەنــدەی پێــوە بکــەن
و ســەرقاڵکردنی جەمــاوەرە و بــو
گەرمکردنــی بــازاڕی هەڵبــژاردن،
بــۆ دوورخســتنەوەی خەڵکە لە بابەتە
ســەرەکییەکان ،لــە هەمــوو گرنگتــر
شــکاندنی ئــەو تینیوایەتییــەی
نەتــەوەی کــوردە لە زمانــی خۆیان و
دەیــەوێ بــە جۆرێــک وابنوێنــێ کە
زمانــی کــوردی ئــەو زمانــە جدییــە
نییــە کە خەڵــک دەیانەوێ ،دەیەوێ
وابنوێنــێ کــە ویســتی خوێنــدن بــە
زمانــی دایکــی تەنیــا ویســتێکی
ڕۆشنبیرانەیە کە لەالیەن کۆمەڵێک
خەڵکــی کەمینــەوە داوای دەکرێــت
و ویســتی جەمــاوەر و خەڵکــی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان نییە.
لــە هەمــوو گرنگتــر ئامانجــی
ئێــران بــۆ هێنانەبەرباســی ئــەم پرســە
لە دۆخی ئێســتادا ئەوەیــە ،دەیهەوێ
دیســان هــەروەک چــۆن لە ســااڵنی
ســەرەتای هاتنە سەرکاری کۆماری
ئیســامی و شۆڕشــی گەالنــی
ئێرانــدا کاتێــک لەگــەڵ نوێنەرانــی
پارتــە سیاســییەکان و بزووتنــەوەی
نەتەوایەتی کورددا دادەنیشت ،یەکەم
پرســیار کــە دەیان کرد ئــەوە بوو کە
پرۆژەتــان چییــە و بــا بزانیــن داوای
چــی دەکــەن؟  ،چیتــان ئــەوێ بــا
خێرێکتان پێ بکەین ،لێرەشــدا دیسان
پرســیاری ئاوایــان لــە چاالکوانانــی
کــورد کــردووە ،فەرمــوون ئێوە پرۆژە
بــدەن بزانیــن پرۆژەکەتــان چییــە،
بزانیــن زمانی کــوردی ئەو توانانەی
هەیــە؟ هەرچەند پــڕۆژە فەرهەنگی
و زمانییەکــەی چاالکانــی کــورد
لەالیــەن وەزارەتــی پــەروەردە و

باڵو کراوەی نوێ
کتێبی "ئیدی مرۆڤ خودای خوڵقاند" (و انسان
خدا را آفرید) ،لە نووسینی د .الف ـ ب (دکتر
شجاعالدین شفا) و وەرگێڕانی مەسعوود بابایی،
وەکوو پڕۆژەی هاوبەشی "ماڵی سوهرەوەردی
و ناوەندی غەزەڵنووس" ،لە الیەن ناوەندی
"غەزەلنووس"ەوە لە ١١١١الپەڕەدا چاپ و باڵو
کراوەتەوە .ڕووبەرگی ئەم کتێبە بەرهەمی
هونەرمەندی ناسراو باسم ڕەسامە و ناوەرۆکێکی
ئایین و ئەفسانە ناسیی هەیە.
کتێبەکانی دیکەی مەسعوود بابایی بریتین لە:
پێکهاتە و ڕاڤەی دەق ،هەقیقەت و جوانی.
وێڕای دەستخۆشی لە هاوڕێ مەسعوود بابایی،
هیوای بەردەوامیی بۆ دەخوازین.

بارهێنانــەوە پەســەند دەکرێــت،
بــەاڵم کاتێک پرۆژەکــە دەکەوێتە
بــواری جێبەجێکردنەوە ،کە لەالیەن
ئەنجومەنــی بــااڵی ئاسایشــی
نەتەوەییەوە پەســەند بکرێت ،بۆچی
ئەنجومەنــی بــااڵی ئاسایشــی
نەتەوەیــی؟ دیســان هەڵدەگەڕێتەوە
بــۆ ئــەو ڕوانگــە ئەمنیەتــی و
سیاســییەی کۆمــاری ئیســامی
کــە بــۆ کــورد هەیەتــی ،زمانــی
کوردی لەالی کۆماری ئیسالمی
پرســێکی فەرهەنگــی و زمانــی
و کۆمەاڵیەتــی نییــە ،بەڵکــوو،
پرســێکی ئەمنیەتی سیاسییە واتە
هێڵی ســوورە ،دیسان دەچێتەوە الی
جەنابی(عەلی یوونسی) کە پێشتر
وەزیــری ئیتالعــات بــووە ،دیســان
دەچێتەوە بەردەم بەرپرسی ئاسایشی
نەتەوەیــی واڵت کــە پاســدار
(موحســێن ڕەزایی)یە و بە خوێنی
کورد تینووە.
هــۆکار و ئامانجــی دیکــە
بــەڕای مــن کۆمــاری ئیســامی
دەیەوێ بیپێکێ ،کە لەمێژە تۆوی
دووبەرەکــی لــە نێــوان ئاخێوەرانــی
زاراوە جیاجیاکانی زمانی کوردیدا
چانــدووە و دەیهــەوێ جیاوازییەکان
زەق بکاتەوە و بە گژ یەکیاندا بدات،
چوونکــە زمــان کردەیەکــی زۆر
هەستیار و زۆر ناسکە ،کردەیەکی
کۆمەاڵیەتییە ،ئەگەر ئەم چەمکە
کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگــی و
ژیارییــە جــوان بــەکار بێــت ،ئــەوا
دەبێتــە هــۆکاری هاوپەیوەنــدی
نەتەوەیــی ،هاوپەیوەندیی نەتەوەیی
بــەو واتایــەی کــە ئەگــەر زمــان
هەمــوو شــێوەزارەکانی خــۆی
بگرێتــەوە و هەمــوو ئاخێوەرانــی
لەبــەر بگرێــت و هەمــوو وەک
یــەک و مافــی یەکســانیان پــێ
بدرێــت ،ئــەوا دەبێتــە هــۆکاری
هاوپەیوەندیــی نەتەوەیــی و هەســت
و وشــیاریی شــوناس و ناســنامە و
ڕەگ و ڕیشــەی نەتەوەیــی بەبــێ
جیــاوازی دانان گەشــە دەکات .لە
بەرانبەریشــدا ئەگەر خــراپ بەکار
بێــت ،دەبێتە هــۆکاری لێکتــرازان،
چوونکە پرســێکی مەوداسازیشە،
پرســێکی مەوداســاز بــەو واتایــەی
زمــان ئەگــەر خراپ بەکار هێنرا و
شــێوەزارێکت وەال نا و شیوەزارێکت
بەســەر ئەوانــی تــردا زاڵ کــرد،
لــەڕووی پەروەردەیــی و ئاخاوتــن
و ڕاگەیاندنــەوە ئەوانــی دیکــە
پەرچەکردارییــان دەبــێ ،کۆماری
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ئیســامی ئــەم تــۆوەی وەشــاندووە و
بــاش لــەوە تێگەیوە کــە چ پیالنێک
وەڕێ بخــات ،بۆیە هاتووە لەڕێگەی
هەســتی ئایینییــەوە لــە ناوچەکانــی
کرماشــان و ئیــام و هەورامــان و
کرمانجــی ســەروو واتــە ورمــێ ،ئەم
تــۆوەی وەشــاندووە ،دەیهــەوێ بــە
ئاخێوەرانی تر بسەلمێنێ کە زاراوەی
ســۆرانی خەریکــە ئێوە قــووت دەدات
و ئێــوە خاوەنــی زمانێکــی جیــاوازن،
کــە وتــی ئێــوە خاوەنــی زمانێکــی
جیــاوازن ،واتە نەتەوەیەکــی جیاوازن
و بە چڕی کار لەســەر ئەمە دەکات
و دەیهــەوێ پرســی ناوچەگەرایــی
و زاراوەگــەری زەق بکاتــەوە.
کۆماری ئیســامی بــە ورووژاندنی
ئــەم باســە دەیهــەوێ بــە هەڵگرانــی
ئــەم پرۆژەیــە بســەلمێنێ و بڵێت ئێوە
هێشــتا خۆتــان ســاغ نەکردووەتــەوە
کــە کام شــێوەزاری زمانــی کوردی
و کام لقــی شــێوەزارەکانی زمانــی
کــوردی دەرســی پــێ بخوینــدرێ،
دەیەوێ هەستی ئایینی لە کرماشان
و ئیــام و هەســتی ناوچەیــی و
هەســتی شــێوەزاریان بورووژێنــێ و
پەرچەکردارێــک بخاتــەڕێ کــە
ڕووبــەڕووی شــێوەزاری ســۆرانی
ببنــەوە ،کــە لێــرەدا کێشــەیەکی
گــەورەی کۆمەاڵیەتــی و نەتەوەیــی
دروســت دەبێــت ،لێکترازانێکــی
گەورەیــی نەتەوەیــی لەنێــو کــورددا
دروس دەبێــت ،ئەگــەر چاالکانــی
فەرهەنگــی کــورد وریــا نەبــن و
ئــاگاداری ئــەم پیالنــەی کۆمــاری
ئیســامی نەبن ،نەتەنیا هەوڵەکانیان
بــە ئــاکام نــاگات ،بەڵکــوو هەوڵــە
کۆمــاری
چەواشــەکارییەکانی
ئیســامی زیاتــر شــەق دەخاتــە نێــو
کۆمەڵگــەی کــوردی و لێکترازانی
نەتەوەیی و زمانی دروست دەبێ کە
بە ئاسانی چارەسەر نابێت.
دەزانیــن
ئێمــە
هــەروەک
لێکتــرازان و شــپرزییەکی زمانــی لە
باشــووری کوردســتان هەیــە ،ئەگەر
چاالکوانانــی فەرهەنگــی کورد کە
هەڵگــری ئــەم پرۆژەیەن ،لە مۆدێلی
باشووری کوردستان کەڵک وەرگرن
بۆ ئەوەی کە دیسان لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ئەو مۆدێلی دوو زاراوەییە
دووبــارە بکەنــەوە ،مەترســیەکی زۆر
دێتــە گۆڕێ و دەبێ زۆر بە وریایی
و زۆر بە هەستیاری ڕووبەڕووی ئەم
پرسە ببنەوە.
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دوو چاالکی سیاسی بە  ٧٠مانگ
ڕەوانەی ژووی تاکەکەسیزیندانی
زیندان مەحکووم کران
ئیڤین کرا
کەیوان کەریمی

دەزگای قەزایی حکوومەتی ئیســامیی ئێران ،لە شــاری ســەقز دوو هاوواڵتیی کوردی خەڵکی ئەو شــارەی به زیاتر
له  ٥ساڵ زیندان مەحکووم کرد.
ئاژانســی هەواڵدەریــی کوردپــا لــە هەواڵێکــدا ئاشــکرای کرد؛ هاوواڵتییەکی خەڵکی شــاری ســەقز بە نــاوی ئیقباڵ
زارعی ،لە الیەن لقی ١ی دادگای ئینقالبی ئەو شــارەوە بە چوار ســاڵ و چوار مانگ زیندانی تەعزیری مەحکووم
کرا.
ئەو ڕاپۆرتە باس لەوە دەکات کە؛ دادگای پەیڕەوی یاســای تاوانی سیاســی ،لە قبووڵی "تاوانی سیاســی" بۆ ئیقباڵ
زارعی خۆی بواردووە و دادگایی ناوبراو بە شێوەی"نهێنی" و بە ئامادە نەبوونی"هیات منصفە" بەڕێوە چووە.
هێزەکانی وەزارەتی ئیتالعات ڕێکەوتی ٢١ی پووشــپەڕی ئەمســاڵ ،ئەو هاوواڵتییە تەمەن  ٤٥ســاڵەیان لە ماڵەکەی
خۆیدا دەستبەسەر ،و بۆ ماوەی یەک مانگ خستۆتە ژێر لێپرسێنەوە.
پێشــتریش هەواڵنێری کوردپا لە شــاری ســەقز ڕاگەیاندبوو کە؛ ئیقباڵ زارعی پێشــینەی "زیندانیی سیاســی" هەیە و
هەروەها چەند ساڵی ڕابردوویش لە تۆمەتێکی هاوشێوەدا ،ماوەی سێ مانگ لە زینداندا بووە.
هەروەها الوێکی تەمەن  ٢٧ساڵەی خەڵکی شاری سەقز ،لە الیەن دادگای ئینقالبەوە بە  ١٨مانگ زیندانی تەعزیری
مەحکوم کراوە.
شوناســی ئــەو هاوواڵتییــە کــوردە بــە "ســەیوان عەلیــزادە" کــوڕی "قــادر" ڕاگەیەنراوە ،کــە ناوبراو چەنــد مانگ پاش
وەرگرتنی بەڵگەی فەرمیی حوکمەکەی ،بۆ زیندانی دێزڵئاوای شاری کرماشان گوێزراوەتەوە.
ناوبراو بە تۆمەتی الینگەری لە یەکێک لە حیزبە کوردییەکانی ئۆپۆزســیونی حکوومەتی ئیســامیی ئێران تاوانبار
کراوە.
هەروەها ،لە هەواڵێکی هاوشــێوەدا ،الوێکی تەمەن  ٣٠ســاڵە بە ناوی "هێمن حوســێنی" ،حەوتووی ڕابردوو لە شــاری
سەقز لە الیەن هێزە ئەمنیەتییەکانەوە دەستبەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا بوو.

ئاژانســی کوردپا :دادســەرای زیندانی ئێڤینی شاری
تــاران ،پــاش بانگهێشــت کردنــی زارەکیــی کەیــوان
کەریمی ،ناوبراوی دەستبەسەر کرد.
ڕۆژی چوارشــەممە ٣ی ســەرماوەز،کەیوان کەریمی
دێکیومێنتارسازی خەڵکی شاری بانە لە کوردستانی
ڕۆژهــەاڵت ،بــۆ بەڕێوەچوونــی مــاوەی حوکمەکەی
ڕەوانەی زیندانی ئیڤینی تاران کرا.
ناوبراو بۆ لێپرسینەوە لە لقی دادسەرای زیندانی ئێڤین
بانگهێشــت کرا بوو ،پاش لێپرســینەوە ڕەوانەی ژووی
تاکەکەسی کرا.
حوکمــی یــەک ســاڵ زیندانــی تەعزیــری ٥ ،ســاڵ
زیندانــی تەعلیقــی و  ٢٢٣لێدانــی قامچــی بــۆ ئــەو
دێکیۆمێنتارســازە کــوردە لەالیــەن هێــزی دادوەریــی
حکوومەتی ئیسالمیی ئێرانەوە بڕاوەتەوە.
ئەم دێکیۆمێنت ســازە تەمەن  ٣٠ســاڵەی کوردستان،
٣ی ســەرماوەزی ســاڵی ڕابــردوو ،بــە دروســتکردنی
فیلمی"نووســین لــە ســەر شــار" بــە نێوەڕۆکــی
دیوارنووســیی سیاســی_کۆمەاڵیەتی لــە ئێــران،
لەالیەن قازی موقیســەوە بە"بێڕێــزی بە پیرۆزییەکان"
و"پڕوپاگەندە دژی نیزام" تۆمەتبار کرا و بەو هۆیەوە
ئەو فیلمە باڵو نەکرایەوە.

پارێزەرانی کرماشان:

سەربەخۆییمان هەرەسی هێناوە

دەستڕێژی هێزەکانی حکوومەتی لە
کۆڵبەران ٥ ،قوربانیی لێکەوتەوە
کۆڵبەرێکی الو لە ناوچە سنوورییەکانی شاری مەریوان بە تەقەیهێزە حکوومەتییەکان گیانی لەدەست دا.
تەقە بەرباڵوکانی هەنگی سنووریی سپای پاسداران لە کوردستان ،بوو بە هۆی گیان لەدەستدانی کۆڵبەرێکی کورد.
شوناسی ئەو کۆڵبەرە تەمەن  ٢٧ساڵە بە "کەماڵ بامەزەر" کوڕی محەممەد ڕاگەیەنراوە.
ئەو ڕووداوە ســەرلەبەیانیی ڕۆژی سێشــەممە ٩ی ســەرماوەز ،لە نێوان گوندەکانی"دەرەوران" و "مێرگە درێژ" ســەربە
بەشی خاو و میرئاوای شاری مەریوان ڕوویداوە.
هەواڵدەریی کوردپا لەو بارەوە ڕایگەیاند؛ "لە دەرئەنجامی تەقەی هێزە حکوومەتییەکان لە کۆڵبەرانی کورد ،النیکەم
چــوار کۆڵبــەری دیکــە برینــدار بــوون و یەکێک لە برینداربووەکان بە هۆی ســەختی برینەکەی لە الی ســینگەیەوە،
ڕەوانەی یەکێک لە نەخۆشخانەکانی شاری سنە کراوە و بریندار بووەکانی دیکە لە نەخۆشخانەی "بووعەلی"ی شاری
مەریوان لە ژێرچاوەدێریی پزیشکیدان".
کەمــاڵ بامــەزەر ،کۆڵبــەری گیــان بەختکردوو ،خەڵکــی گوندی"قەوتەند" لە ناوچەی مەریوانە ،کە شــەوی پێش ئەو
ڕووداوە کەرەستەی لە شاری"پێنجوێن" لە سنووری هەرێمی کوردستانی عێراقەوە گواستۆتەوە.
بەپێــی ڕاپۆڕتــی ئاژانســی هەوڵدەریــی کوردپــا؛ تەقــە بەرباڵوەکانــی ڕۆژی سێشــەممە ،بووەتــە هــۆی کوژرانــی
فەرماندەیەکی نیزامی و بریندار بوونی سەربازێک.
کۆڵبەری ،وەکوو پیشــەی ناڕاســتەوخۆی بەشــێک لە هاوواڵتییانی کورد لە ناوچە ســنوورییەکان بۆ دابین کردنی
بژیوی ژیان بەئەژمار دێت.

دەستبەســەر کردنــی ئــەو هونەرمەنــدە الوە ،دژکردەوەی
نێوخۆیــی و نێونەتەوەیــی لــە ئاســتی فیلمســازانی
فەڕانســەیی ،ئیتالیایــی و ئیســپانیایی و هەروەهــا
پارلمانــی ئورووپــای لێکەوتەوە.کەیــوان کەریمــی،
دەرچــووی ڕشــتەی مودیرییەتــی ڕاگەیەنەکانە و برای
هونەرمەندی بەناوبانگ و کۆچکردوو تەها کەریمییە.

دۆخــی پارێزەرانــی پارێــزگای کرماشــان بــە هــۆی
هەڵسوکەوتی دادگاکان لە قەیراندایە.
هەواڵدەریی کوردپا باڵوی کردۆتەوە کە؛ زەوت کردنی
ســەربەخۆیی و وێران کردنی جێگە و پێگەی پارێزەران،
لە گرینگترین پەرۆشــییەکانی کۆمەڵگای پارێزەران لە
کرماشان هەژمار دەکرێن.
لێژنەی بەڕێوەبەریی ناوەندی پارێزەرانی دادگوســتەریی
کرماشــان وێــڕای ئامــاژەدان بــە کەموکۆڕییــەکان و

کێشەکانی بەردەم پارێزەران ،کۆڕی نوێنەرانی پارێزگای
کرماشانیان لە دۆخی ئەم توێژە ئاگادار کردەوە.
لــە دیــداری ڕۆژی ڕابــردوودا ،دادگاکانــی ســەر بــە
دەزگای دادوەری ،وەک پێشــلکەرانی ســەرەکیی
سەربەخۆیی و جێگە و پێگەی پارێزەران باسیان لێ کرا.
بــە وتــەی پارێزەرانــی کرماشــان؛ پشــکنینی گیرفــان
و جانتــا ،وەرگرتنــی مۆبایــل و ...شــکۆی پارێــزەران
دەشــکێنێت و ئــەم کردەیــەی دادگاکان بــە پێچەوانــەی
ناوەرۆکی پارێزەرایەتییە.
چوونەســەری تێچــووی دادڕەســی ،شــێواندنی ســیمای
پارێــزەران لــە بەرنامە تەلەڤزیۆنییــەکان ،و نەدانی پارەی
خەزێنەی دەوڵەت بە پارێزەران ،لەو کێشە و پرسانە بوون
کە ئێوارەی ڕابردوو باسیان لێوە کراوە.
مادەی ٤٨ی یاسای دادڕەسیی سزادان (کیفری) تێبینی
کردەوە کە؛ الیەنەکانی کێشە لە تاوانە "ئەمنییەتی" و
"ڕێکخراو"ـهییەکان ،تەنیا لەنێو پارێزەرانی جێی پەسندی
دەزگای دادوەری دەتوانن پارێزەر بۆ خۆیان دیاری بکەن.
ئامــارە فەرمییــەکان بــاس لە بوونی زیاتــر لە  ٦٠هەزار
پارێــزەر لــە ئێراندا دەکەن ،کە لەوانە ڕێژەیەکی کەمیان
ژنن و توانیویانە تێکەڵ بە بازاری کاری پارێزەران ببن.

هێزە ئەمنیەتییەکان هێرشیان کردە
سەر ژووری دوو زیندانیی کورد

ژووری دوو ژنی زیندانیی کورد لە شاری کرمان لەالیەن مەئموورانی ئیتالعاتی ئەو شارەوە پشکێنرا.
ئێوارەی ڕۆژی ٨ی ســەرماوەز ،چەند کەســێکی ئیتالعاتی لە زیندانی ناوەندیی شــاری کرمان ،هێرشــیان کردە ســەر ژووری
هاوبەشی دوو ژنە زیندانیی کورد بە ناوەکانی ئەفسانە بایەزیدی و هاجەر پیری و هێندێک کەرەستە و کەلوپەلی کەسۆکیی
ناوبراوانیــان لەگــەڵ خۆیــان برد.لــە کاتی هێرشــی هێزەکانی حیفــازەت ئیتالعات بۆ ژووری ئەو دوو چاالکە سیاســییە کوردە،
مەئمــوورەکان بێڕێــزی و ســووکایەتیی زۆریــان بــە دوو زیندانییە کردووە.ســەرچاوەیەکی باوەڕ پێکراو لە نێــو زیندانی ناوەندیی
کرمانــەوە ،وێــڕای پشتڕاســت کردنــەوەی هەواڵی هێرشــی هێزەکانی ئەمنیەتی بۆســەر شــوێنی ڕاگیرانی ئــەو دوو زیندانییە،
بــە ئاژانســی کوردپــای ڕاگەیانــد :ژووری ئەفســانە و هاجــر بــە تەواوەتی پشــکێنراوە و هیندێک کتێــب و هەروەها دەفتەری
بیرەوەریی ئەفسانە بایەزیدییان لەگەڵ خۆیان بردووە.ئەو سەرچاوەیە لە درێژەدا ئەوەشی خستەڕوو؛ هاجەر پیری بە هۆی گوتنی
دروشــمی "مەرگ بۆ دیکتاتۆر" ،مەئموورانی زیندانەوە بۆ ژووری تاکەکەســی گوازراوەتەوە و هەتا ئێســتا نەگەڕێندراوەتەوە
بۆ ژوورەکەی خۆی.ئەو دوو ژنە سیاســییە کوردە لەگەڵ بەندکراوەکانی دیکە و زیندانیانێک کە بە تاوانی مادەی ســڕکەر
زیندانی کراون ،لەیەک بەنددا ڕاگیراون.لە کۆتایی مانگی خەرمانانی ئەمساڵدا ،ئەفسانە بایەزیدی کە بە چوار ساڵ زیندان
مەحکووم کراوە ،لە نامەیەکدا باســی لە" دەرد و ڕەنج و ئازار و نەهامەتییەکانی" خۆی لە زیندانی ناوەندیی شــاری کرمان
کردبوو.هاجەر پیری تەمەن  ٣٣ساڵە ،لە الیەن دەزگای قەزایی حکوومەتی ئیسالمیی ئێرانەوە بە  ١٧ساڵ زیندان مەحکووم
کراوە و لە مانگی خەزەڵوەری ساڵی ١٣٨٦ی هەتاویەوە لە زیندانی ناوەندیی شاری کرمان بەند کراوە و هەتا ئێستا تەنانەت
یەک ڕۆژ مەرەخەسییان پێ نەداوە.ئەو دوو ژنە زیندانییە کوردە؛ بە تۆمەتی ئەندامبوون لە یەکێک لە حیزبە کوردییەکانی
ئۆپوزسیونی حکوومەتی ئیسالمیی ئێران تاوانبار کراون.

