دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

ئۆرگانی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

پەیامی پیرۆزبایی بەڕێز مستەفا هیجری بە بۆنەی سەری ساڵی زایینیییەوە
بــە بۆنــەی جێژنەکانــی لەدایکبوونــی عیســای مەســیح دروودی خــوای لەســەر بــێ و ،ســەرەتای ســاڵی زایینیــی ،٢٠١٧
گەرمتریــن پیرۆزبایــی خۆمــان پێشــکەش بــە هەمــوو مەســیحییەکانی جیهــان بــە تایبــەت مەســیحییەکانی نیشــتەجێی
کوردســتانی ئێــران دەکەیــن.
بەهیــوای ســاڵێکی پــڕ لــە ئاشــتی و خۆشــی بــۆ هەمــوو الیــەک ،بــە تایبــەت ئــەو مەســیحییانەی
کەوتوونەتــە بــەر قەاڵچــۆ کــردن و زەبروزەنگــی کۆمەڵێــک تاریکبیــر و دواکەوتــوو
کــە لــە ژێــر نــاوی ئیســامدا ئارامــی و ئاشــتیی مەســیحییەکان
دەشــێوێنن.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران سکرتێری گشتی
مستەفا هیجری
١١ی بەفرانباری ١٣٩٥ی هەتاوی
٣١ی دێسامبری ٢٠١٦ی زایینی
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ڕاسان دەمامکی
مافی مرۆڤیی بەکرێگیراوان الدەدات
پڕوپاگەنـــدەی ناڕاســـتی ڕێژیمـــی
دژەمرۆیــی کۆمــاری ئیســامی لــە دژی
سیاس ــەتی حەکیمان ــە و شۆڕش ــگێڕانەی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،و
لــە ســەرووی هەموویانــەوە «دروســتبوونی
یەکگرتوویـــی نێـــوان خەباتکارانـــی
مەدەن ــی و سیاس ــیی و خەبات ــی ش ــاخ»
ئەمجارەیـــان لەژێـــر دەمامکـــی مافـــی
مرۆڤ ــدا! س ــەری هەڵ ــداوە.
لـــە هەوڵێکـــی چەواشـــەکارانەی
دیکـــەدا ،یەکێـــک لـــە بەکرێگیراوانـــی
ڕێژیـــم بـــە نـــاوی «عەلـــی ســـادقی»
بەرپرســـی ناوەنـــدی دژی مرۆیـــی
ناســـراو بـــە «داکۆکیکارانـــی مافـــی
مـــرۆڤ لـــە کوردســـتان ،کرماشـــان و
ئیـــام» و لـــە دیمانەیەکـــدا لەگـــەڵ
وێبســـایتی حکومەتیـــی «مرصـــاد
نیـــوز» ،یەکێـــک لـــە ماڵپەڕەکانـــی
س ــەر ب ــە س ــپای تێرۆریس ــتی پاس ــداران،
لـــە پێوەنـــدی لەگـــەڵ خەباتـــی نوێـــی
کوردس ــتانی ڕۆژه ــەاڵت ڕایگەیان ــدووە:

«ئێمـــە چاالکییەکانـــی ئـــەو حیزبانـــە
لەژێــر نــاوی «ڕاســان»دا بــە پشــتیوانیی
واڵتانـــی ناوچەکـــە دەبینیـــن ،وەهـــا
کـــە حیزبـــی دێموکـــرات ئامانجەکانـــی
خ ــۆی ب ــە خەبات ــی مەدەن ــی و سیاس ــی
و گرێدان ــی ئ ــەو خەبات ــە ب ــە ش ــاخ ی ــان
هەمـــان چاالکیـــی «تێرۆریســـتی»
وەســـف کـــردووە».
ئـــەم بەکرێگیـــراوەی ڕێژیـــم وێـــڕای
چاونوقانـــدن لەســـەر ڕاســـتییەکانی
کوردســـتان و وەپاڵدانـــی جینایەتەکانـــی
ڕێژیـــم بـــە حیزبـــە خەباتـــکار و
مۆدێڕنەکانـــی کوردســـتان ،بانگەشـــەی
ئــەوە دەکات کــە حیزبەکانــی کوردســتان
دەســـتیان لـــە تێـــرۆری کەســـایەتییە
مەدەنیی ــەکان و مامۆس ــتایانی ئایینی ــی
کوردســـتان ،منـــدااڵن و ژنـــان و
شـــارۆمەنداندانی کـــورددا هەبـــووە.
ئ ــەم بەکرێگی ــراوەی ڕێژی ــم ک ــە نان ــی
دانانـــی دەمامکـــی مافـــی مـــرۆڤ
لـــە کوردســـتان دەخـــوات ،لـــە وتـــەی

گاڵتەجاڕانـــەی دیکـــەدا گوتوویـــە
کـــە« :بەڵگەنامـــەی تاوانەکانـــی
کۆمەڵ ــە و دێموک ــرات ڕادەس ــتی ناوەن ــدە
نێونەتەوەییـــەکان دەکەیـــن ،و دەشـــڵێت
کــە؛ ڕاپۆرتــەکان بــاس لــە کەڵکئــاوەژۆ
وەرگرتـــن لـــە ژنـــان لـــەو حیزبانـــەدا
دەکـــەن».
خۆفرۆشـــی ناوبـــراو لەحاڵێکـــدا
پرس ــی بەراب ــەری ژن و پی ــاو ل ــە حیزب ــە
کوردییەکانـــدا بـــە «باپیڤـــان» نـــاوزەد
دەکات کـــە حیزبـــی دێموکراتـــی
کوردســـتانی ئێـــران لـــە بەرنامـــە و
ئەساســنامەی خۆیــدا جەختــی کردۆتــەوە
کـــە حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی
ئێــران پارێــزەری بەرابەریــی کۆمەاڵیەتــی
و خوازیــاری ســڕینەوەی ئــەو هەاڵواردنــە
کۆمەاڵیەتـــی ،ئابـــووری ،سیاســـی و
فەرهەنگیانەیـــە کـــە لـــە بنەماڵـــە و
کۆمەڵــگادا بەرانبــەر بــە ژنــان دەکرێــت.
عەلـــی ســـادقیی بەکرێگیـــراو،
هەروەه ــا ڕاپۆرتەکان ــی ئەحم ــەد ش ــەهید

ســـەبارەت بـــە خراپیـــی دۆخـــی مافـــی
مـــرۆڤ لـــە ئێـــران بـــە هەڵینجـــاوی
ڕاپۆرتەکانـــی حیزبەکانـــی کوردســـتان
دەزانێـــت.
لەس ــەرەتای هاتنەس ــەرکاری ڕێژیم ــی
ئێران ــەوە هەت ــا ئێس ــتا ،ئ ــەم ڕێژیم ــە ل ــە
کوردســـتان لـــە کۆمەڵکـــوژی ،تێـــرۆر،
دەستبەســەر کــردن ،ئێعــدام ،دەســتدرێژیی
بۆســـەر نامووســـی خەڵـــک و هیـــچ
کردەوەیەکـــی نامرۆڤانـــەی دیکـــە،
کـــە شـــوناس و پێناســـەی ڕێژیمێکـــی
فاشیســـتیی کۆنەپارێـــزی داگیرکـــەر
بێـــت ،نەپرینگاوەتـــەوە؛ کەچـــی
لێکۆڵینـــەوە لـــەم تاوانانـــە هەرگیـــز
لـــە بازنـــەی ئەرکەکانـــی وەهـــا
ڕێکخراوێکـــدا نەبـــووە کـــە لەژێـــر
نـــاوی مافـــی مرۆڤـــدا ،هەوڵـــی
پاس ــاو هێنان ــەوە و دوورخس ــتنەوەی
بیــروڕای گشــتی لــە پێشــێلکاریی
ئاشــکرای مافــی مــرۆڤ لــە الیــەن
ڕێژیمـــەوە دەدات.

بریتیش پێترۆلیۆم
لە ترسی ترامپ نەهاتە ئێران
کۆمپانیـــای بریتیـــش پێترۆلیـــۆم
کـــە مێـــژووی ســـەدەیەک هاوکاریـــی
نەوتـــی لەگـــەڵ ئێرانـــی هەیـــە ،پـــاش
هاتنەس ــەرکاری دۆناڵ ــد ترام ــپ دەس ــتی
لـــە بەشـــداریی لـــە پەرەپێدانـــی پـــرۆژە
نەوتییەکان ــی ڕێژیم ــی ئێ ــران ڕاگرت ــووە.
بەپێـــی ڕاپۆرتـــی ڕۆژنامـــەی
«فاینێشـــناڵ تایمـــز» ،کۆمپانیـــای
«بیپـــی» بەڵگەنامـــەی داخوازیـــی
بەشــداری لــە تەنــدەرە نەوتییەکانیشــی بــۆ
وەزارەتــی نەوتــی ئێــران بــەڕێ نەکــردووە.
ئـــەم ڕۆژنامـــە ناســـراوەی بریتانیـــا
نووســـیویە« :ســـەرکەوتنی ترامـــپ
لـــە هەڵبژاردنـــی ســـەرۆک کۆماریـــی
ئاریــکادا ،بووەتــە هــۆی دوودڵیــی بریتیــش

پێترۆلیــۆم ســەبارەت بــە دەســتپێکردنەوەی
چاالکییەکانـــی لـــە ئێـــران».
فاینێشـــناڵ تایمـــز لـــە درێـــژەدا
نووســیویە« :پــاش ڕێککەوتنــی ناوکــی،
هەنـــدێ لـــە گەمـــارۆ ئابوورییـــەکان
لەس ــەر ئێ ــران هەڵگی ــران و زۆرێ ــک ل ــە
کۆمپانی ــا بیانیی ــەکان ئامادەی ــی خۆی ــان
بــۆ وەگەڕخســتنی ســەرمایە و بەشــداریی
ئابـــووری لـــەم واڵتـــە ڕاگەیانـــد .لـــەو
نێوانـــەدا ،وەگەڕخســـتنی ســـەرمایە
لـــە پیشـــەی نەوتـــی ئێرانـــدا ســـەرنجی
کۆمپانیـــا زەبەالحەکانـــی وزەی بـــۆالی
خ ــۆی ڕاکێش ــا؛ ب ــەاڵم ب ــە س ــەرنجدان ب ــە
مێ ــژووی دوورودرێ ــژی هاوکارییەکان ــی
ئێـــران و بریتیـــش پێترۆلیـــۆم (بیپـــی)،

ئ ــەم کۆمپانی ــا گەورەی ــەی بریتانی ــا ل ــە
وەگەڕخســـتنی ســـەرمایە لـــە پـــرۆژە
نەوتییەکانـــی ئێرانـــدا خـــۆی بـــوارد».
ئـــەو ڕاپۆرتـــە بـــاس لـــەوەش دەکات
کـــە؛ کۆمپانیاکانـــی دیکـــەی
ئامریــکاش وەکــوو «ئەکســۆن مۆبیــل»
و «شـــۆرۆوێن»یش ،لـــە ئێســـتادا
بەرنامەیەکیـــان بـــۆ بەشـــداری لـــە
پرۆژەکانـــی ئێرانـــدا نییـــە.
لەهەمانکات ــدا ،وێبس ــایتی «بیزینێ ــس
ئینســایدێر» لــە ڕاپۆرتێکــدا لەژێــر نــاوی
«چ ڕووداوگەلێ ــک ل ــە س ــاڵی ٢٠١٧دا
ڕوودەدەن؟» لـــە بەشـــی پێوەندیـــدار بـــە
ئێرانـــدا ،ئامـــاژەی بـــە ڕێککەوتنـــی
ناوک ــی ک ــردووە و نووس ــیویە« :ترام ــپ

نادڕێنێـــت،
بەرجـــام
بـــەاڵم لەبریـــی ئـــەوە،
بـــۆ شکســـت دانـــی
ئێـــران،
حکومەتـــی
ژەهراویـــی
کەشـــێکی
لـــە پێوەنـــدی لەگـــەڵ
وەگەڕخســـتنی ســـەرمایە
لــە ئێــران دەخولقێنێــت و لــە
هێ ــزی ن ــەرم ب ــۆ پەش ــیمان
کردنـــەوەی کۆمپانیـــاکان
و هاوپەیمانانـــی ئامریـــکا
وەگەڕخســـتنی
لـــە
ســـەرمایە لـــە ئێـــران
کەڵـــک وەردەگرێـــت».

تیـــرۆری دوکتـــور عەبدولڕەحمـــان
قاســملوو و دوکتور ســادق شــەرەفکەندی،
ڕێبەران ــی ش ــەهیدی نەت ــەوەی ک ــورد و
حیزب ــی دێموک ــرات و کەس ــایەتیگەلێک
وەکـــوو مامۆســـتا مـــەال محەممـــەدی
ڕەبیعـــی لـــە الیـــەن دامـــودەزگا
تێرۆریســـتییەکانی ڕێژیمـــی ئیســـامیی
ئێـــران چەنـــد نموونـــەی بەرچـــاون کـــە
نیشـــان دەدەن تۆمـــەت هەڵبەســـتنی
بێبنەم ــای ئ ــەم بەکرێگی ــراوەی ڕێژی ــم
لـــە دژی حیزبەکانـــی کوردســـتان،
لـــە ڕاســـتیدا وێنـــا کردنـــی ناوەرۆکـــی
ڕاســتەقینەی ڕێژیمێکــە کــە
خــودی خــۆی وەکــوو
بەکرێگیراوێکـــی
ئـــەو ڕێژیمـــە،
هەمـــوو ســـنوورە
ئە خال قییە کا نـــی
بـــۆ بەزانـــدووە.

پـەیڤ

جەماوەری ڕاسان
كەریم پەرویزی
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت ،قۆناغــی
نــوێ و فەســڵێکی دیکــە لــە کتێبــی
پڕالپــەڕە و پــاژی خەباتــی کوردســتانی
ڕۆژهەاڵتــە کــە دەیــان ســاڵە دژ بــە
ســتەمکاری و بــۆ ســەلماندنی ئیــرادەی
نەتەوەیــی و مرۆیــی خۆیــان تــێ
دەکۆشــن و قوربانــی دەدەن و شــانازی
تۆمــار دەکــەن و حەماســە دەخولقێنــن.
ئــەم فەســڵە لــە کتێبــی خەبــات لــە
پێنــاوی ئازادیــدا ،فەســڵێکی ئەســتەم و
دژوار و لــە هەمــان کاتــدا فەســڵێکی
پــڕ لــە ڕووداو و دیــاردە و ڕەمــز و
ڕازی نوێیــە و پێویســتی و دەرەتــان
و هەڕەشــەی نوێــی لەگەڵــە .خەباتــی
کــورد و کوردســتان لــە پێنــاوی ئازادیدا
و بۆ گەیشتن بە ڕزگاریی نەتەوەیی و
کۆمەڵگایەیکــی ئازاد و گەشــەکردوو،
خەباتێکــی تــاک ڕەهەنــدی و لــە
پێنــاوی بەرژەوەندیــی تاکــە چیــن و
گرووپێکــدا نیــە .خەباتێکــی کاتــی و
لــە قۆناغێکــی زەمەنیــی تایبەتیشــدا
نیــە کــە گرێــدراوی دۆخێکــی تایبەتــی
ناوچەیــی و دەوروبــەر بــێ و کــە
کات تێپــەڕی ئیــدی ئاســەوارێک لــە
کەفوکوڵــی نەمێنــێ و ببــێ بــە ئــاردی
نێــو دڕک!
خەباتــی نەتەوەیەکــە کــە مافــی لــێ
زەوت کــراوە و نەتەوەیەکــە کــە دەیــەوێ
وەکــوو هەمــوو نەتەوەکانــی دیکــەی
جیهــان لــە پەنــا ئەوانــدا بــە یەکســانی
و بــە ئــازادی بژیــت .ئازادییــش تەنیــا
ئازادیــی سیاســیی تــاک ناگرێتیــەوە،
بەڵکــوو قووڵتــر لــەوە؛ مانــای ئیــرادەی
ئازادی ژیان و بڕیار دەدا کە چ وەک
تــاک و چ وەک گــرووپ و چ وەک
چیــن و توێــژ و لــە هەموویــان گەورەتــر،
نەتەوەیــەک مافــی جەوهەرییــان هەیــە
کــە ئــازاد بژیــن و بوونیــان لــە ســەر
خاکــی خۆیــان بــە خەیــاڵ و ناســنامە
و ئیــرادەی خۆیانــەوە بســەلمێنن و
بنەخشــێنن.
خەباتێــک وەهــا درێژمــەودا و پــڕ
نێــوەڕۆک و بــە چــاو لــە ئاســۆیەکی
گــەش و دوور و ڕوونــەوە ،تەنیــا لــە ســەر
شــانی گرووپێــک و چینێــک نیــە.
خەبــات بــۆ بەرژەوەنــدی و ویســتەکانی
گرووپێکــی تایبەتیــش نیــە ،لــە
کۆتاییــدا خەباتێکــە کــە هەموومــان
وەکــوو مرۆڤــی ئــازاد و شــایی بەخــۆ
و یەکســان ،لــە نیشــتمانێکی گەشــاوە
و ئــازاددا پێکــەوە بژیــن.
لێرەدایــە کــە دەگەیــن بــەو ئەســاس
و بنەمایــەی کــە ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت
کــە بــە ئەزمــوون لــە فەســڵەکانی
پێشــووی کتێبــی خەبــات لــە پێنــاوی
ئازادیــدا و بــە چــاو لــە وەرزەکانــی
داهاتــوو دەیــەوێ بــە ورە و هێــزی
کاریگــەرەوە پێشــڤەچێ ،دەبــێ هەمــوو
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ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران سەبارەت بە
تەقینەوەی تێرۆریستی لە بەردەم بنکەی
سەرەکیی هاوڕێیانی پێشوو
هاونیشتمانیانی بەڕێز،
خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان،
ڕێکەوتــی ٣٠ی ســەرماوەزی ١٣٩٥ی
هەتــاوی ،کاتژمێــر ١٠ی شــەو ( ٢٠لەســەر
٢١ی دێســامبری  ،)٢٠١٦لــە بــەردەم بنکــەی
ســەرەکیی هاوڕێیانــی پێشــوومان لــە قــەاڵی
نزیــک شــاری کۆیــە ،دوو تەقینــەوەی
تێرۆریســتی ڕوویــان دا و لــە ئاکامــدا بەپێــی
زانیارییەکانــی کــە تــا ســەرلەبەیانیی ڕۆژی
١ی بەفرانبــار(٢١ی دێســامبر) بــاو بووەتــەوە،
بەداخــەوە پێنــج کــەس لــە پێشــمەرگە و منداڵــی
بنەماڵــەکان و مفەوزێکــی ئاسایشــی کۆیــە
لــەم کارەســاتەدا شــەهید بــوون و هەروەهــا چــوار
کەســی دیکــەش برینــدار بــوون.
ئــەوەی کــە تــا ئێســتا بــاو بۆتــەوە و زانیارییــە
ســەرەتاییەکان ئامــاژە بــەوە دەدەن کــە کردەوەکــە
کردەوەیەکــی تێرۆریســتیی بەرنامــە بۆداڕێــژراو
بــووە و تەقینــەوەی یەکــەم بــۆ هانــدان و ســەرنج
ڕاکێشــان بــووە ،تاکــوو لــە تەقینــەوەی دووهەمــدا
زیانــی گیانیــی زۆرتــر بگەیەنــن ،و ئــەم شــێوە
کــردەوە دژە مرۆییــە لــە شــێوازەکانی تەقینــەوە
و کردارەکانــی کۆمــاری ئیســامی دەچــن کــە
ســااڵنی پێشــوو بــە دژی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و هێزەکانــی دیکــەی دژبــەری
کۆمــاری ئیســامی بەکاریــان بــردووە.

دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکــرات
وێــڕای هاوخەمــی لەگــەڵ ئــەو هاوڕێیانەمــان،
هاوســەنگەرانی ئــەو شــەهیدانە و بنەماڵەکانیــان
و هەروەهــا هاوخەمــی لەگــەڵ بنەماڵــەی ئــەو
کارمەنــدەی ئاسایشــی کۆیــە و هاوکارەکانــی،
هیــوای هەرچــی زووتــر چاکبوونــەوە بــۆ
برینــدارەکان دەخوازیــن و جارێکــی دیکــە دەســتی
ڕەشــی تێــرۆر و ســەرچاوەی تێرۆریــزم لــە جیهانــدا،
واتــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی مەحکــووم
دەکەیــن.
ئــەم کــردەوە تێرۆریســتییە جارێکــی دیکــە
نیشــانی دایــەوە کــە تێــرۆر و ســەرچاوەی
تێرۆیــزم لەگــەڵ هەمــوو بنەمایەکــی ئــازادی
و مرۆیــی ناتەبایــە و ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێــران هەڕەشــەیەکی جیهانییــە بــۆ ســەر ژیانــی
ئینســا نی .
ڕۆحــی شــەهیدان شــاد و هیــوای چاکبوونــەوە
بــۆ برینــداران
نەمــان بــۆ تێرۆریســتان و ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامیی ســەرچاوەی تێــرۆر
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
١ی بەفرانباری ١٣٩٥ی هەتاوی
٢١ی دیسامبری ٢٠١٦ی زایینی

دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات بەشداریی لە سەرەخۆشیی
قوربانیانی کارەساتی ٣٠ی سەرماوەزدا کرد
وەفدێکــی دەفتــەری سیاســیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران ،بەشــداریی لــە ڕێوڕەســمی
ناشــتنی تەرمی شــەهیدانی کارەســاتی
تەقینــەوەی بــەردەم قــەاڵ و هەروەهــا
ڕێوڕەســمی پرســە و سەرەخۆشــییاندا
کــرد.
١ی
چوارشــەممە،
ڕۆژی
بەفرانبــاری ١٣٩٥ی هەتــاوی،
وەفدێکــی دەفتــەری سیاســیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
ئێــران بــە سەرپەرەســتیی بەڕێــز
مســتەفا هیجــری ،بەشــداریی لــە

ڕێوڕەســمی پرســە و سەرەخۆشــیی
شەهیدانیکارەســاتی تەقینەوەکــەی
شــەوی ٣٠ی ســەرماوەزدا کــرد.
لــەو ڕێوڕەســمەدا دەفتەری سیاســیی
حیزبــی دێموکــرات بەداخبوونــی لــەو
کارەســاتە و هاوخەمیــی خــۆی بــە
هاوڕێیانــی پێشــوو ڕاگەیانــد و لــە
نزیکــەوە سەرەخۆشــیی لــە بنەماڵــەی
قوربانیــان و شــەهیدانی ئــەو کارەســاتە
کــرد .ســەرلەبەیانیی ڕۆژی ١ی
بەفرانبــار ،هەیئەتــی دەفتــەری سیاســی
لــە ڕێوڕەســمی ناشــتنی تەرمــی ئــەو
شــەهیدانەدا بەشــداربوو ،کــە لــە نێــو

ئاپــۆرای جەمــاوەر و بــە بەشــداریی
هێــز و الیــەن و کەســایەتیی سیاســیی
فــراوان ،تەرمــی ئــەو شــەهیدانە
بەخــاک ســپێردرا.
جێــگای ئاماژەیــە کــە شــەوی
٣٠ی ســەرماوەز ،کاتژمێــر ١٠ی
شــەو ،دوو تەقینــەوە لەبــەردەم قــەاڵ،
بنکــەی هاوڕێیانــی پێشــوو ڕوویــان
دا کــە لــەو کــردەوە تێرۆریســتیەدا
چــوار پێشــمەرگە و کورێکــی
بنەماڵــەی پێشــمەرگەیان شــەهید بــوو
و دوو کارمەنــدی ئاسایشــی کۆیــەش
شــەهید بــوون.

هێز و الیەنە سیاسییەکانی هەر چوار بەشی
کوردستان کردەوەی تێرۆریستی بەردەم دەفتەری
سیاسیی هاوڕێیانی پێشوویان مەحکووم کرد
لــە کۆبوونەوەیەکــدا هێــز و الیەنــە
سیاســییەکانی هــەر چــوار بەشــی
کوردســتان کــردەوەی تێرۆریســتیی
بــەردەم دەفتــەری سیاســیی هاوڕێیانــی
پێشــوویان مەحکــووم کــرد.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی
٥ی بەفرانبــاری ١٣٩٥ی هەتــاوی،
کۆبوونــەوەی هێــز و الیەنــە
سیاســییەکان لــە هــەر چــوار بەشــی
کوردســتان بــە مەبەســتی مەحکــووم
کــردن و هــاودەردی لــە بەرانبــەر
کــردەوە تێرۆریســتیەکەی شــەوی ١ی
بەفرانبــاری  ١٣٩٥لــە بــەردەم دەفتــەری
سیاســی هاوڕێیانــی پێشــوو بەڕێــوە
چــوو.
لــەو کۆبوونەوەیــەدا ،هەیئەتێکــی

ڕێبەریــی حیزبــی دێموکــرات بــە
محەممەدنەزیــف
سەرپەرەســتیی
قــادری ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بەشــدارییان کــرد.
قــادری لــەو کۆبوونــەوەدا هەڵوێســت
و نــەزەری حیزبــی دێموکراتــی بــە
ئاگاداریــی بەشــدارانی کۆبوونەوەکــە
گەیانــد و لــە بەشــێک لــه قســەکانیدا
جارێکــی دیکــە کــردەوەی تێرۆریســتی
بــە گشــتی و بەتایبــەت کــردەوە
تێرۆریســتییەکانی کۆمــاری ئیســامی
مەحکــووم کــرد ،و هاوخەمیــی حیزبــی
بــۆ بنەماڵــەی شــەهیدەکان دەربــڕی.
ناوبــراو لــە بەشــێکی دیکــەی
وتەکانیــدا باســی ئــەوەی کــرد کــە؛

کۆمــاری ئیســامی لــە هاتنــە ســەر
کاریــەوە هەمــوو داوا ڕەواکانــی خەڵکی
کــوردی لــە ڕێــگای ئاشــتیانەوە بــە
تێرۆر وەاڵم داوەتەوە ،هەر بۆیە پێویســتە
ســەرەتا هەمــوو هێــز و الیەنەکانــی
کوردســتانی خۆرهــەاڵت یەکڕیــز و
یەکدەنــگ بــن بــۆ ئــەوەی سیاســەتێکی
هاوبەشــیان لــە چوارچێــوەی خەبــات بــۆ
ڕووخاندنــی کۆمــاری ئیســامی هەبێت
و هەروەهــا پێویســتە دەزگا و بەشــە
ئەمنییەتییەکانــی حیــزب و الیەنەکانــی
کوردســتانی خۆرهــەاڵت لــە بــواری
ئاڵوگــۆڕی زانیــاری و هاوکاریــی
کردەیــی بــۆ کــەم کردنــەوەی پیالنــە
مەترســیدارەکانی کۆمــاری ئیســامی،
بەرنامــەی هاوبەشــیان هەبێــت.

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزب بە بۆنەی
مانگرتنی زیندانیانی سیاسییەوە
سیاســی،

ئازادیــی زیندانیانــی
هەمووانــە
داواکاریــی
هاونیشتمانیانی بەڕێز،
گەالنی ئازادیخوازی ئێران
کۆڕ و کۆمەڵە نێو دەوڵەتییەکان،
هــەروەک لــە ڕاگەیاندنەکانــدا بــاو
بۆتــەوە ،ژمارەیــەک زیندانیــی سیاســی
لــە زیندانەکانــی ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێرانــدا دەســتیان داوەتــە مانگرتــن و بــۆ
ماوەیەکــی زۆرە کــە مانگرتنەکەیــان
بەردەوامــە.
بەتایبەتــی نێــوی کەســانی وەکــوو
ئــارەش ســادقی ،ســەعید شــیرزاد ،عەلــی
شــەریعەتی ،نــزار زەکا و محەممەدعەلــی
تاهیــری ،زیاتــر لــە هەمــووان دەوترێتــەوە،
چوونکــە مانگرتنەکەیــان درێژەدارتــر
بــووە و گیانیــان لــە مەترســیدایە.
لــە نێــو ئــەو زیندانیانــەدا ســەعید
شــیرزاد کــوردە و ئــارەش ســادقیش خــۆی

لەبــەر بیــروڕای جیــاواز زیندانــی ١٥
ســاڵەی بــۆ بڕاوەتــەوە و بــۆ ناڕەزایەتــی
دەربڕیــن بەرانبــەر بــە دەستبەســەرکرانی
هاوســەرەکەی ،دەســتی داوەتــە مانگرتــن.
خەڵکی ئازادیخواز،
ئــەم چەنــد کەســە لــە زیندانیانــی
سیاســی ،تەنیــا ئــەو ژمارەیــەن کــە
مانیــان لــە خــواردن گرتــووە ،دەنــا لــە
زیندانەکانــی ئێرانــدا بــە ســەدان و
هــەزاران کــەس دەستبەســەر کــراون و
لــە چاڵەڕەشــەکاندا تووشــی ئەشــکەنجە
و ئــازار دەبنــەوە و تەنیــا بــە تاوانــی
بیرکردنــەوە و جیاوازیــی سیاســی و
ئایینــی و تێکۆشــان بــۆ ئازادیــی
خەڵکەکەیان.ئــەم ژمــارە زۆرەی زیندانیی
سیاســی لــە ئێرانــدا لەکاتێکدایــە کــە
دەوڵەتــی ئاغــای ڕۆحانــی وادە و بەڵێنیی
درۆینــەی بــە خەڵــک دەدا و هــەر لــە
ڕۆژانــی ڕابــردوودا پــەردەی لــە ســەر

چەواشــەکارییەکی دیکــەی ،بــە نــاوی
مەنشــووری شــارۆمەندی هەڵدایــەوە.
ئەرکــی پشــتیوانی لــە خەڵکانــی
ئازادیخوازی ئێران و بەتایبەت پشــتیوانی
لــە زیندانیانــی سیاســی ئەرکێکــی
گشــتگیر و جیهانیــە و داوامــان لــە هەموو
ئازادیخــوازان و هەمــوو کــۆڕ و کۆمەڵــە
نێونەتەوەییــەکان ئەوەیــە کــە گوشــار بــۆ
ڕێژیمــی ســەرەڕۆی کۆمــاری ئیســامی
بێنــن کــە بــە بــێ هیــچ هەاڵواردنێــک
هەمــوو زیندانیانــی سیاســی و یــەک
لــەوان ئــارش ســادقی کــە بــە بۆنــەی
مانگرتنــە درێژخایەنەکەیــەوە مەترســیی
گیانلەدەســتدانی هەیــە ،ئــازاد بــکات.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
١١ی بەفرانباری ١٣٩٥
٣١ی دێسامبری ٢٠١٦

چەندین حیزب و الیەنی سیاسیی كوردستانی،
سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموكراتیان كرد
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێكەوتــی
٢ی بەفرانبــاری ١٣٩٥ی هەتــاوی،
شــاندێكی "یەكیەتــی نەتەوەیــی دێموكراتــی
كوردســتان" بــە سەرپەرەســتیی غەفــوور
مەخمــوری ســكرتێری گشــتیی ئــەو حیزبــە
ســەردانی دەفتــەری سیاســی حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتان ئێرانــی كــرد و لــە
الیــەن شــاندێك بــە سەرپەرەســتیی مســتەفا
هیجــری ،ســكرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموكراتــەوە پێشــوازییان لــێ كــرا.
لەو دیدارەدا هەر دووال وێڕای باســكردن
لــە ســەر كۆمەڵێــك بابەتــی پێوەندیــدار
بــە كوردســتانەوە ،لــە ســەر پێویســتیی
هــاوكاری و هاوئاهەنگیــی زیاتــر لــە
نێــوان الیەنــە سیاســییەكانی كوردســتان و
بەرەنگاربوونــەوەی هاوبەشــی هەڕەشــەكانی
بــەردەم گەلــی كــورد پێداگرییــان كــردەوە.
لــە دیدارێكــی دیكــە و هــەر لــەو
ڕۆژەدا ،شــاندێكی هاوبەشــی پارتــی
دێموكراتــی كوردســتان لــە باكــوور بــە

سەرپەرەســتیی "ســەرتاج بۆجــاك"،
پارتــی سۆسیالیســتی كوردســتان بــە
سەرپەرەســتیی "وەلــی هــەكاری" ،پارتــی
واڵتپارێزانــی كوردســتان بــە سەرپەرەســتیی
هەڤــاڵ بۆتــان و پارتــی دێموكراتــی
كوردســتانی توركیــە ()PDKTبــە
سەرپەرەســتیی محەممەدئەمیــن قــارداش،
ســەردانی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی
دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانیــان كــرد و لــە
الیــەن شــاندێك بــە سەرپەرەســتیی مســتەفا
هیجــری ،ســكرتێری گشــتیی حیزبــەوە
پێشــوازییان لــێ كــرا.
لــەو دانیشــتنەدا باســێكی سیاســی لــە
ســەر بارودۆخــی سیاســیی كوردســتانی
باكــوور ،توركیــە و كوردســتانی باشــوور
پێشــكەش كــرا .پاشــان لەســەر هەلومەرجــی
سیاســیی كوردســتانی خۆرهــەاڵت و
كــردەوە دزێوەكانــی ڕێژیمــی كۆمــاری
ئیســامی بــە نیســبەت چاالكانــی كــورد
و خەباتكارانــی خۆرهــەاڵت ئاڵوگــۆڕی

بیــروڕا كــرا .لــە كوتاییــدا هــەر دوو ال
پێداگرییــان لــە ســەر بــەردەوام بوونــی
پێوەندییەكانیــان كــردەوە.
هــەر لــەو ڕۆژەدا شــاندێكی پێكهاتــوو لە
بەڕێــزان "عومــەر عەنایــەت" پارلەمانتــاری
بزووتنــەوەی گــۆڕان و "ســاالر مەحمــوود"
پارلەمانتــاری یەكێتیــی نیشــتمانیی
كوردســتان لــە پارلەمانــی هەرێمــی
كوردســتاندا و "جەعفــەر حامیــدی"
كەســایەتیی سیاســیی كوردســتانی
خۆرهــەاڵت ســەردانی دەفتــەری سیاســیی
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانیــان
كــرد و لــە الیــەن شــاندێك بــە سەرپەرەســتیی
مســتەفا هیجــری ،ســكرتێری گشــتیی
حیزبــەوە پێشــوازییان لــێ كــرا.
لــە دانیشــتنەكەدا هەلومەرجــی
هەرێمــی كوردســتان بــاس كــرا و پاشــان
لــە ســەر بارودۆخــی سیاســیی كوردســتانی
خۆرهــەاڵت و بزووتنــەوەی كــورد لــەو
بەشــەدا ئاڵوگــۆڕی بیــروڕا كــرا.

ڕێوڕەسمی شەوی یەلدا لە بنکەی سەرەکیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران بەڕێوەچوو
ڕێوڕەســمی شــەوی لەدایکبوونــی
دوکتــور قاســملوو لــە بنکــەی ســەرەکیی
حیزبــی دێموکــرات لــە الیــەن یەکیەتیــی
الوانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە
بەڕێوەچــوو.
لەســەر
سێشــەممە
شــەوی
٣٠ی
ڕێکەوتــی
چوارشــەممە
ســەرماوەزی ٢٧١٦ی کــوردی ،لــە
الیــەن یەکیەتیــی الوانــەوە ،کاتژمێــر
 ١٩:٣٠خولەکــی ئێــوارە بــە مەبەســتی
ڕێزگرتــن لــە یــادی دوکتــور قاســملوو کــە
خەباتــی سیاســی و ڕێکخراوەیــی خــۆی
لــە یەکیەتیــی الوانــی دێموکراتــەوە
دەســت پێکــردووە و هەروەهــا ڕێزگرتــن
لــە داب و نەریتێکــی کۆنــی کــوردەواری
واتــە شــەوی یەلــدا ،بــە ئامادەبوونــی
کۆمەڵێکــی بەرچــاو لــە پێشــمەرگە،
بنەماڵــە ،میــوان و ئەندامانــی یەکیەتیــی
الوان و تێکۆشــەرانی حیزبــی دێموکــرات،
ڕێوڕەســمێکی بەشــکۆ بەڕێــوە چــوو.
ڕێوڕەســمەکە بــە کورتەباســێک
لەســەر مێــژوو و داب و نەریتــی کۆنــی
کــوردەواری و خەسارناســیی هاتنەئــارای
تێکنۆلــۆژی و دونیــای پەیوەندییــەکان
دەســتیپێکرد.
پاشــان ڕێــزان مەقــرووزی ئەندامــی
ڕاوێــژکاری بەڕێوەبەریــی یەکیەتیــی
الوان پەیامــی یەکیەتیــی الوانــی بــەو
بۆنەیــەوە پێشــكەش کــرد.
دواتــر مامۆســتا پەرویــز ڕەحیــم قــادر

مامۆســتای زانکــۆی ســەالحەدین لــە
هەولێــر ،باســێکی لەســەر "یــادی یەلــدا و
کەســایەتی دوکتــور قاســملوو" پێشــكەش
کــرد.
لــەو ڕێوڕەســمەدا مۆمی هەشتاوشــەش
ســاڵەی یــادی "لەدایــک بوونــی دوکتــور
قاســملوو" لــە الیــەن دارا ناتــق و فــواد
خاکیبەیگــی دوو ســکرتێری پێشــووتری
یەکیەتیــی الوان ،هەڵکــرا.
وەک نەریتێکــی هــەر ســاڵە و
لــە بڕگەیەکــی دیکــەی ڕێوڕەســمی
شــەوی یەلــدادا چەنــد کۆپلــە شــێعرێکی
شــاعیران نالــی و مەحــوی لــە الیــەن
شــاعیری کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ناهیــد
حســینی پێشــکەش بــە ئامادەبــووان کــرا.
لە بەشــێکی دیکەی ئەو ڕێوڕســمەدا،
هونەرمەنــدی نــاوداری کــورد تاهیــر
خەلیلــی لــەو بۆنەیــەدا بــە چەنــد ســروود
و گۆرانییــەک ڕێوڕەســمەکەی زیاتــر
ڕازانــدەوە.
دواتــر شــاعێری ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت
فەرەیــدوون ئەرشــەدی یەکێکــی دیکــە لــە
بەشــدارانی مەڕاســمی شــەوی یەلــدا بــوو
کــە لــە ڕێگــەی وایبێــرەوە شــێعرێکی بــەو
بۆنەیــەوە پێشــکەش کــرد.
هەروەهــا لــە بڕگەیەکــی دیکــەدا لــە
الیــەن یەکیەتیــی الوانــەوە بــە نیشــانەی
ڕێــز و بــەرز نرخاندنــی تێکۆشــانی ئــەو
شــاعیرە لــە ڕاســتای بەرەوپێشــبردنی
ئامانجەکانــی ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت،

لەوحــی ڕێزلێنــان پێشــکەش بــە فەرەیــدوون
ئەرشــەدی کــرا.
دواتــر هونەرمەنــدی پێشــمەرگە
غــواڵم فاتحــی لــە بڕگەیەکــی دیکــەی
ڕێوڕەســمەکەدا بــە چەنــد ســروود و
گۆرانییــەک ڕێوڕەســمی شــەوی یەلــدای
زیاتــر ڕازانــدەوە.
دیکــەی
بڕگەکانــی
لــە
ڕێوڕەســمەکەدا هــەرکام لــە "خاڵــۆ
کوردیــن ،زریــوە خاکــی ،ســرێوان
کرماشــانی" بــە شــێعر و پەخشــان
ڕێوڕەســمەکەیان زیاتــر ڕازانــدەوە.
بــەو هۆیــەوە کــە شــەوی یەلــدا
ڕێوڕەســمێکی کۆنــی کوردەوارییــە ،بــۆ
ڕێزگرتــن لــە داب و نەریــت و فولکلــۆری
کــوردی ،بڕگەیەکــی دیکــەی
ڕێوڕەســمەکە بــۆ نمایشــی جلوبەرگــی
ناوچــە جیاجیاکانــی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت تەرخــان کرابــوو و نمایــش
کــران.
لــە کۆتایــی ڕێوڕەسمەکەشــدا لــە
الیــەن ناوەنــدی نێرگــزەوە دیاری پێشــكەش
بــەو مندااڵنــە کــرا کــە ئەمســاڵ پێیــان
ناوەتــە قۆناغــی خوێنــدن.
"هەنــار" لــە فەرهەنگــی کۆنــی
کوردەواریــدا ســیمبۆلی شــەوی یەڵدایــە،
وەکــوو زینــدوو کردنــەوەی ئــەو ســیمبولە،
ڕێوڕەســمەکە بــە پێشــکەش کردنــی
هەنــار بــە میوانانــی شــەوەکە کۆتایــی
پێهێنــرا.

هەواڵ و ڕاپۆڕت

شەوی یەلدا لە شاری سلێمانی بەڕێوەچوو
شــەوی
یەلــدا
شــەوی
لەدایکبوونــی دوکتــور قاســملووی
مــەزن لــە دەفتــەری نوێنەرایەتــی
حیزبــی دێموکــرات لــە شــاری
بەڕێوەچــوو.
ســلێمانی
کاتژمێــر ٨ی شــەوی سێشــەممە
ڕێکەوتــی ٣٠ی ســەرماوەزی
١٣٩٥ی هەتــاوی ،ڕێوڕەســمێک
بــە بۆنــەی ٨٦ـــەمین ســاڵی
لەدایکبوونــی دوکتــور قاســملوو
ڕێبــەری نــاوداری کــورد ،لــە
دەفتــەری نوێنەرایەتــی حیزبــی
دێموکــرات لــە شــاری ســلێمانی
بــە هاوکاریــی کۆمیتــەی حیزبــی
دێموکــرات لــەو شــاره بەڕێــوە چــوو.
مەراســیمەکە بــە ســروودی

نەتەوەیــی "ئــەی ڕەقیــب" و ڕاگرتنــی
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن
لــه گیانــی پاکــی شــەهیدان دەســتی
پێکــرد.
دواتــر لــە الیــەن تۆفیــق کازمــی
بەرپرســی کۆمیتــەی حیزبی دێموکرات
بەخێرهاتنــی میوانــەکان کــرا.
پاشــان "تاهیــر مەحمــوودی"
بەرپرســی دەفتــەری نوێنەرایەتــی
حیزبــی دێموکــرات لــە ســلێمانی بــە
بۆنــەی شــەوی یەلــداوە چەنــد وتەیەکــی
پێشــکەش کــرد و دواتــر بــە ســەرنجدان
بــە هاوکاتبوونــی شــەوی یەلــدا لەگــەڵ
ســاڵڕۆژی لەدایکبوونــی نەمــر دوکتــور
قاســملوو ،وێــڕای ئامــاژە بــە ڕۆڵ و
نەقشــی دوکتــور قاســملوو لــە خەبــات

بــۆ ڕزگاریــی گەلــی کــورد،
ئاوڕێکــی لــە ژیانــی پــر بەرهەمــی
ئــەو ڕێبــەرە بلیمەتــەی گەلەکەمــان
دایــەوە.
هەروەهــا لــە الیــەن کۆمیتــەی
حیزبــی دێموکراتــەوە لەوحێکــی
ڕێزلێنــان پێشــکەش بــه "ڕۆخــزاد
ســلێمانپوور" کــرا.
دواتــر بــە بۆنــەی شــەوی لەدایــک
بوونــی مامۆســتای دێموکراســییەوە،
چەنــد پارچــە شــێعر و پەخشــان لــە
الیــەن بەشــدارانی ڕێوڕەســمەکەوە
پێشــکەش کــران.
ڕێوڕەســمەکە دوای دوو کاتژمێــر
بــە هەڵپەڕکێــی میوانــەکان لــە
فەزایەکــی شــاددا کۆتایــی هــات.

هەوڵێکی نەزۆکی دیکە دژ بە ڕاسان دەستی پێکرد
لــە درێــژەی هەوڵەکانــی ڕێژیــم
بــۆ دژایەتــی کردنــی ڕاســانی
ڕۆژهــەاڵت ،ئەمجارەیــان محەممــەد
حوسێنییشــاهروودی هاتەســەر هێــڵ.
حوسێنییشــاهروودی،
محەممــەد
نوێنەری عەلی خامنەیی لە کوردســتان بە
کۆکردنــەوەی هەواڵنێــر و بەرپرســی دەزگا
تەبلیغییەکانــی ســەر بــە دەزگای بەدنــاوی
بەســیجی ڕێژیــم ،باســی لــە پێویســتیی
ڕوبەڕووبوونــەوەی ئــەم کەســانە بەرانبــەر
بــە ڕەوتــی ئازادیخــوازی لــە کوردســتان و
بەتایبــەت ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت کــرد.
ناوبــراو لــەم کۆبوونەوەیــەدا بــەم نۆکــەرە
ئاڵقەلەگوێیانــەی ڕاگەیانــدووە :ئێــوە وەک
ســەربازانی شــەڕی نــەرم کــە ئەرکــی
چــاو و گوێــی نیــزام دەگێــڕن ،نابــێ لــە

شەوی یەلدا لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت
پیرۆز کرا

ئەندامانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی
تێکۆشــەری
خەڵکــی
ئێــران،
کوردســتان بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی
تەبلیغــی ،شــەوی یەلدایــان بــەرز

ڕاگــرت.
لــە
شــا ر ە کا نی
و
پیرانشــار
ورمــێ یــادی
یەلــدا
شــەوی
و ٨٦ەمیــن ســاڵڕۆژی
لەدایکبوونــی ڕێبــەری بلیمــەت
دوکتــور قاســملوویان پیــرۆز کــرد.
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی

دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
لــەو شــارانە بــە هەڵکردنــی ئــااڵی
کوردســتان ،نووســینی دروشــم و
دروســت کردنــی کەیــک و شــیرینی،
شــەوی یەلــدا و لەدایکبوونــی
پێغەمبــەری ئاشــتی دوکتــور
قاســملووی نەمریــان پیــرۆز کــرد.
ئــەو شــوێنانەی چاالکیــی تێــدا
بەڕێــوە چــوو بریتیــن لــە :گوندەکانــی
قۆڵنجــی ،شــوێنەواری مێژوویــی
خــان تەختیــی جــاددەی ســەڵماس،
گۆلــە گەنــی ،حەشــتیان ،کینســێ،
جلغــەران ،جۆهنــی ،بــاوان ،گێچــێ،
قەســرک ،ســورمان ئابــاد ،مینگــۆل،
جەتــەر ،یەنگیجــه ،ســیدان ،مەمەکان،
گەلیــێ ســیدا ،ســۆرگۆل و تەمــر
و هەروەهــا ماکــۆ کەنــدی ،خراپــە،

خەڵکی کوردستان ڕێز لە تێکۆشەران و
بنەماڵەکانیان دەگرن
خەڵکــی شــاری کامیــاران وەک
وەفایــەک بــۆ شــەهیدانی حیــزب و
گــەل ،بــە شــێوەیەکی بەرچــاو لــە پرســەی
کۆچکــردوو هووشــەنگ پەرویــزیدا
بەشــدارییان کــرد.
ڕۆژی یەکشــەممە ٥ی بەفرانبــاری
١٣٩٥ی هەتــاوی ،لــە رێوڕەســمی پرســە و
سەرەخۆشــیی کاک هووشــەنگ پەرویــزی
کــوڕی شــەهید تاهیــر پەرویــزی ،شــەهیدی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،

خەڵکێکــی یەکجــار زۆر بەشــدار بــوون.
جێــگای ئاماژەیــە کــە شــەهید
تاهیــر پەرویــزی ،پێشــمەرگەی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــوو
کــە ســاڵی  ١٣٥٩لــە تێکهەڵچــوون
لەگــەڵ هێزەکانــی ڕێژیمــدا شــەهید
بــوو و بەشــداریی بەرفراوانــی خەڵــک
لــە ڕێوڕەســمی پرســە و سەرەخۆشــیی
کۆچکــردوو هووشــەنگ پەرویــزیدا وەک
وەفادارییــەک بــۆ بنەماڵــەی شــەهیدان

کۆمیتەکانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە فینالنــد ،ئۆتریــش
و هۆلەنــد بەشــدارییان لــە ڕێوڕەســمی
شــەهیدانی تەقینــەوەی  ٣٠ســەرماوەزدا
کــرد.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی
١٢ی بەفرانبــاری ١٣٩٥ی هەتــاوی،
هەیئەیتکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران  -کۆمیتــەی
فینالنــد و هەیئەتــی یەکیەتیــی
ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
پێکهاتــوو لــە بەرپرســی کۆمیتــەی
گشــتی عەلــی مــورادی ،مەهتــاب
مەحمــوودی بەرپرســی یەکیەتــی ژنــان
و ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات ،بــە
پێشــکەش کردنــی تاجــە گۆڵینــە

ســنجی ،گــوڵ تەپــە ،تازەکەنــد،
قەرالــەر ،بلــووک ئــاوا و گەلــە
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد.
شۆڕەســوارانی دێموکــرات لــە
شــاری مەریوانیــش بــە بۆنــەی شــەوی
یەلــدا شــەوی لەدایکبوونــی دوکتــور
قاســملوو لــە گونــدی ئەوێهەنگــی
ژاوەرۆی مەریــوان تراکــت و وێنــەی
تایبــەت بــەو ڕۆژەیــان بــاو کــردەوە.
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــە نێوشــاری ڕەبــەت و بەرزایــی
گردەگــڕوێ ،بــە نووســینی دروشــم و
چاالکیــی تەبلیغــی ،شــەوی یەڵدایــان،
بــە تێهەڵکێــش کردنــی وێنــەی
چەکــی ڕاســان و ئاڕمــی حیزبــی
دێموکــرات بــەرز ڕاگــرت.

ئاســت کاریگەرییەکانــی ڕاگەیاندنــی
ئۆپۆزســیۆن کەمتەرخــەم بــن و پێویســتە
لەدژیــان بوەســتنەوە.
شــاهروودی لــە بەشــێک لــە قســەکانیدا
ئامــاژەی بــە حــوزووری پێشــمەرگەکانی
کوردســتان لــە نێــو خاکــی کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت کــردووە و وتوویەتــی :ئــەم
الیەنانــە دەیانهــەوێ ناهۆمێــدی بخەنــە نێــو
دڵــی خەڵکــەوە ،کــە ئێــوە دەبــێ ڕێگــری
لــەم ڕەوتــە بکــەن.
لــە پــاش ڕاگەیاندنــی ڕاســان لــە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و پێشــوازیی
خەڵکــی کوردســتان لــە حــوزووری
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکــرات،
کۆمــاری ئیســامی بــە تەواوەتــی
وەخــۆ کەوتــووە و لــە هەمــوو بیاڤەکانــدا

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــه ئۆتریــش لــە ســەر ئــەم بانگــەوازە
بەشــداریی میتینگەکەیــان کــرد.
هەروەهــا ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتی ١٠ی
بەفرانباری ١٣٩٥ی هەتاوی ،بە بەشداریی
نوێنەرانــی حیــزب و الیەنــە سیاســییەکانی
هــەر چــوار بەشــی کوردســتان و دانیشــتوانی
کــورد لــە هۆلەنــد ،بــە مەبەســتی
شــەرمەزارکردنی کــردەوە تێرۆریســتییەکەی
شــەوی یەلــدا لــە شــاری کۆیــه ،لــە بــەردەم
باڵوێزخانــەی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی
ئێــران لــە شــاری دێنهــاخ لــە واڵتــی
هۆلەنــد کۆبوونەوەیەکــی ناڕەزایــی بەڕێــوە
چــوو کــە تێیــدا کۆمەڵێکــی بەرچــاو لــە
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە هۆلەنــد بەشــدار بوون.

لــە هەوڵــی کــەم بایــەخ نیشــاندانی
کاریگەرییەکانــی ڕاســاندا بــووە.
لە ماوەی  ٩مانگی ڕابردوودا جگە لە
هێرشــی ســەربازیی هێــزە چڵکاوخۆرەکانــی
ڕێژیــم بــۆ ســەر پێشــمەرگەکانی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران کــە لــە
هەندێــک حاڵەتــدا شــەڕی خوێناویــی
لێکەوتــەوە و دەیــان بەکرێگیــراوی ڕێژیــم
کــوژران ،کۆمــاری ئیســامی هەوڵــی
داوە کــە لــە ڕێگــەی ڕاگەیەنەکانــی
خــۆی و دەزگای دیپلۆماســی و دانــی
وادە و بەڵێنــی بــە خەڵکــی نەفــس نــزم،
بــەرەوڕووی شۆڕشــی نوێــی ڕۆژهــەاڵت
ببێتــەوە کــە لــە نــەورۆزی ئەمســاڵدا
لەالیــەن بەڕێــز کاک مســتەفا هیجرییــەوە
ڕاگەیەنــدرا.

ئورووپا لە نزیکبوونەوەی تورکیە
لە ڕووسیە دەترسێت
باڵوکراوەیەکــی ئاڵمانــی باســی لــە
تــرس و دڵەڕاوکێــی ئورووپــا ســەبارەت
بــە پشــت کردنــی تورکیــە لــە ڕۆژئــاوا و
نزیکبوونــەوەی لــە ڕووســیە کــردووە.
حەوتوونامــەی «ئێشــپیگێل» لــە
بابەتێکیــدا هێناویــە« :لــە یەکیەتیــی
ئورووپــا ئــەو نیگەرانییــە پــەرە دەســتێنێ
کــە ئــەم واڵتــە پشــت لــە هاوپەیمانیــی
ڕۆژئــاوا بــکات و وێالدیمیــر پووتیــن
جێگــرەوەی ئــەو هاوپەیمانییــە بــکات».
«ئێشــپیگێل» لــە بەشــێکی دیکــەی
ئــەو بابەتــەدا هێناویــە« :لــە کاتــی
کودەتــای نیزامیــی مانگــی جــوالی لــە
تورکیــەوە تــا ئێســتا ،ئەردۆغــان  ٤٠هەزار
کەســی دەستبەســەر کــردووە و هــەزاران
کارمەنــدی لــەکار الداوە و زۆرێــک لــە
ڕاگەیاندنەکانیشــی داخســتووە».
یەکێــک لــە نوێنەرانــی سوســیال
دێموکراتــی پارلمانــی ئورووپــا لــەو
کــە؛
ڕایگەیانــدووە
پێوەندییــەدا

ئەندامێکی دڵسۆزی حیزب لە
ناوچەی سەردەشت کۆچی دوایی کرد

و تێکۆشــەرانی گــەل بــووە و نیشــاندەری
ڕێــز و خۆشەویســتیی خەڵــک بــۆ ڕۆڵــە
فیداکارەکانیەتــی.
کاک هووشــەنگ خەڵکــی گونــدی
"ئەڵــک" سەربەشــاری کامیــاران بــوو،
کــە بەهــۆی ڕووداوی هاتوچــۆ کۆچــی
دوایــی کــرد و خەڵکــی ناوچەکــە
بــە نیشــانەی ڕێزگرتــن لەبنەماڵــەی
شــەهید ،بەشــێوەیەکی بەرفــراوان لــە
سەرەخۆشــیەکەیدا بەشــدارییان کــردوە.

کۆمیتەکانی حیزب لە ئۆروپا تەقینەوەکەی شەوی یەڵدایان
شەرمەزار کرد
هاوخەمیــی خۆیــان لەگــەڵ بنەمالــەی
شــەهیدانی تەقینــەوەی بــەر یەکێــک لــە
مەقەرەکانــی هاوڕێیانــی پێشــوو دەربــڕی
و ئــەو کــردەوە تێروریســتییەی کۆمــاری
ئیســامیی ئیرانیــان کــە ئامانجــی لــە
ناوبــردن و خەفەکردنــی دەنگــی ڕەوای
گەلــی کــوردە مەحکــوم کــرد.
ڕۆژی پێنجشــەممەش ڕێکەوتــی ٩ی
بەفرانبــاری ١٣٩٥ی هەتــاوی ،لــە ســەر
بانگــەوازی کۆمیتەی هاوڕێیانی پێشــوو
لــە ئۆتریــش ،بــە بەشــداریی نوێنــەری
هێــز و ڕێکخــراوە کوردســتانییەکان،
میتینگێــک بۆ شــەرمەزارکردنی کردەوە
تێرۆریســتییەکەی ٣٠ی ســەرماوەز ،لــە
بەردەرکــی ســەفارەتی ئێــران لــە شــاری
ڤییــەن پێکهــات و ئەندامانــی کۆمیتــەی
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ئەندامێکــی دڵســۆزی حیــزب و بــرای شــەهیدێکی ســەرفرازی گــەل ،لــە
ناوچــەی سەردەشــت ماڵئاوایــی لــە ژیــان کــرد.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ١١ی بەفرانبــاری ١٣٩٥ی هەتــاوی ،کاک
قــادر مەوالنــی کــوڕی حەمــە درویــش و بــرای شــەهید عەزیــز مەوالنــی،
خەڵکــی گونــدی ڕەشــە هەرمێــی ناوچــەی هومڵــی سەردەشــت ،لەتەمەنــی ٦٥
ســاڵیداکۆچــی دوایــی کــرد.
کاک قــادر مەوالنــی کــە لــە کیمیابارانــی سەردەشــتدا دوو کــوڕ و کچێک
و هاوســەرەکەی لەدەســتدابوو و بــە عومــەری خــاوەری ڕۆژهــەاڵت ناوبانگــی
دەرکردبــوو ،کەســایەتییەکی خۆشــناو و جێگــەی بــڕوای خەڵکــی ناوچەکــە
بــوو و وەک ئەندامێکــی دڵســۆزی حیــزب بــەردەوام چاالکیــی هەبــووە.
برایەکــی کاک قــادر بەنــاوی عەزیــز لــە ســاڵی ١٣٥٨ی هەتــاوی چەکــی
پیشــمەرگایەتی لــە نێــو ڕیــزی پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتیکوردســتانی
ئێرانــدا کــردە شــان و لــە هێــزی موعینیــیئەوکاتــدا ســازمان درا و هەتــا ســاڵی
 ١٣٦١لــە کێــوی قوچــی نیزیــک گونــدی ماراغــان لــە یــەک ڕۆژدا لەگــەڵ
 ١١هاوســەنگەری دێکــەی لــە کاتــی بەرەنگاربوونــەوەی ســپای جەهــل و
نەزانیــدا شــەهید بــوون.
تەرمــی کاک قــادر ئێــوارەی هەمــان ڕوژ لــە نێــو ئاپــۆرای خەڵکــی
زێدەکــەی لەگۆڕســتانی ڕەشــە هەرمــێ بــە خــاک ســپیردرا.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە و خــزم و
کەســوکاری ناوبــراو دەکات و خــۆی بــە شــەریکی خەمیــان دەزانێــت.

بەدڵنیاییــەوە ئانــکارا مافــی خۆیەتــی
لەبەرانبــەر تێرۆریســمدا داکۆکــی لــە
خەڵکەکــەی خــۆی بــکات .بــەاڵم لــەو
پرســەدا بــەو ڕەوتــەی کــە گرتوویەتەبــەر
بــۆی جێبەجــێ نابێــت .واتــە بــە زیندانــی
کردنــی دەیــان هــەزار کــەس و یــان بێــکار
کردنیــان».
ئەردۆغانیــش لــە بەرانبــەردا ئــەو
ڕەخنەیــە لــە یەکیەتــی ئورووپــا دەگرێــت
کــە؛ بوونەتــە دوورگــەی ئارامــی
تێرۆریســتانی داعــش.
تورکیــە بەمەبەســتی ترســاندنی
ئەندامانــی دیکــەی ناتــۆ ،بیــری لــە
دانوســتان لەگــەڵ ڕووســیە ســەبارەت
بــە سیســتمێکی بەرگریــی مووشــەکی
کردۆتــەوە .هەروەهــا لــە مانگــی
نۆڤامبــری ڕابــردوودا ،ســەرۆک
کۆمــاری تورکیــە ڕایگەیاندبــوو کــە
چیدیکــە بــە هەمــوو نرخێــک نایهــەوێ
ببێتــە ئەندامــی یەکیەتــی ئورووپــا.

درێژەی پەیڤ
چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵــگای
کوردســتان بگرێتــە خــۆ .لــەم
خەباتــەدا جەمــاوەری کوردســتان
کــە هێــز و ئیــرادە و ســەرچاوەی
بــڕوای ڕاســتەقینەی خەباتــن ،بــە
هەمــە الیەنــە تێیــدا بەشــدار بــن و
هــەر گــرووپ و چیــن و توێژێــک
بە شــێواز و بە ڕێگای بەردەســت و
بــە هەزینــەدان لــە پێنــاوی ئازادیــدا
ئــەرک وەئەســتۆ بگــرن و مۆرکــی
خۆیــان لــە خەباتەکــە بــدەن و بــەم
شــێوەیە هەمــوو کۆمەڵــگای
کوردســتان پێکــەوە و وەکــوو
نەتەوەیەکــی مــاف لــێ زەوت کــراو
و خــاوەن ئیــرادەی خەباتکارانــە
بــەرەوڕووی دوژمــن ببنــەوە و شــار
و شــاخ بــە مانــا ڕاســتەقینەکەی
و پێکــەوە ئــەم دێڕانــەی مێــژووی
خەبــات بنووســنەوە.
جەمــاوەری ڕاســان بریتیــە
لــە هەمــوو تــاک و چیــن
و توێژەکانــی کۆمەڵــگای
کوردســتان .جەمــاوەری ڕاســان
خــاوەن پیشــە و ئەندازیــار و نووســەر
و هونەرمەنــد و ژنــان و الوان
و خوێنــدکاران و بازرگانــان و
کرێــکاران و وەرزێــر و جووتیــار و
باخــەوان و دووکانــدار و کارمەنــد
و ڕووناکبیــر و مامۆســتایانی
ئایینــی و ...و هەمــوو ئەوانــەن
کــە لــە کوردســتاندا ســووکایەتی
بــە ناســنامەی نەتەوەییــان کــراوە و
دڵیــان بــۆ ئــازادی و بەختــەوەری
لــێ دەدا.
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جاڕنامهكهی ڕۆحانی ،ل ه كۆی ه دهنگی دایهوه
هاوواڵتی مافی ژیانی ههی ه و كهس لێی ناسێنێتەوە ،مهگهر ئهوهی بهپێی یاسا لێی وهربگیرێ.
چهكۆ ئهحمهدی
یهكهمـــی
بهنـــدی
ئـــهوه
جاڕنامهكــهی حهســهن ڕۆحانییــه كــ ه
لـــه بهرهبـــهری ههڵبژاردنـــدا بـــاوی
كردووهت ـهوه و بانگهش ـهی ب ــۆ دهكات.
لهوانهیـ ـه هـ ـهركام لـ ـه خاڵهكان ــی ئـ ـهم
جاڕنامـــه ههڵگـــری گهلێـــك شـــرۆڤه
بـــێ ،بـــهاڵم وهك دهگوتـــرێ مشـــت
نموونـــهی خـــهرواره و لێرهشـــدا ئهمـــه
ســـهرچڵی جاڕنامهكهیـــه ،كهوایـــه
دهك ــرێ ئـ ـهوهالی بـ ـه ب ــێ ش ــرۆڤهش
درك بكهیـــن.
تهمهنـــی ڕێژیمـــی كۆمـــاری
ئیســـامی بـــهرهو چـــوار دهیـــه دهڕوا
و ئهگـــهر تهنیـــا هێنـــدێ ئامێـــری
پێش ــكهوتوو لــهم واڵتــهدا وهال بن ــرێ،
دهكـــرێ ئهمـــڕۆی ئـــهم واڵتـــه بـــه
نزی ــك بــه چ ــوار دهیــه لهوهپێ ــش وێن ــا
بكـــرێ.
خومهینـــی لـــه نۆفـــل لۆشـــاتۆی
پاریســـهوه بانگهشـــهی سیســـتمێكی
دهكــرد كـه لـهودا مـهڕ و گــورگ واتــا
تهنانـــهت ئیســـام و كۆمۆنیســـتیش
دهتوانـــن لهســـهر خوانێكـــدا پێكـــهوه
بژی ــن و دهس ــتهومالنی ئازادی ــی ڕهه ــا
بـــن .زۆرینـــهی چاوهدێـــران بڕوایـــان
بـــهم بانگهشـــانه كـــرد و خومهینییـــان
ل ـه نێــو مانگــدا وێنــا كــرد و لــه ی ـهك
ش ـهودا ل ــه ئایهتوڵ ــاوه ب ــوو ب ـه ئیم ــام
و چـــووه ڕیـــزی دوازده ئیمامهكـــهی
مهزههبـــی شـــیعهوه .لهوانهیـــه بـــه
هـــهزاران پهرتـــووك و بابـــهت لهســـهر
كهســـایهتیی خومهینـــی نووســـرابێ،
كهواتـــه ئـــهو الیهنـــه بهجـــێ دێڵیـــن
بــۆ خوێنـهر و پێناسـهی ئـهو كهسـهش
بـــۆ مرۆڤایهتـــی ڕوون و ئاشـــكرایه.
خومهینـــی پـــاش بهدهســـتهێنانی
متمانـــهی كهســـایهتی و حیزبـــه
ئێرانییـــهكان و بگـــره جیهانیـــش،
بهســـهر فهرشـــی ســـووردا (كـــه
پاشـــتریش هـــهر لهســـهر فهرشـــی
ســوور دهڕۆیشــت ب ـهو جیاوازیی ـهوه ك ـه
ئهمجـــاره خوێنـــی خهڵكـــی بێتـــاوان
س ــووری كردب ــوو) بـ ـهرهو دهسـ ـهاڵتێك
چ ــوو ك ــه دهك ــرێ بڵێی ــن ب ــووه ه ــۆی

گۆڕینـــی مێـــژووی مرۆڤایهتـــی
كـــه لهوانهیـــه دهیـــان ســـاڵی
دیكـ ـهی ب ــوێ تاك ــوو ئـ ـهم ڕاس ــتییه
بســـهلمێت( .كۆمـــاری ئیســـامی
وهك پشـــت و پشـــتیوانی ســـهرهكیی
ههمـــوو ڕێكخـــراوه تیرۆریســـتییهكان
لـــه جیهانـــدا ،ڕۆڵـــی ســـهرهكیی
ههبـــووه لـــه ههمـــوو كردهوهیهكـــی
تیرۆریس ــتیدا .تهقین ـهوهی ئارژانتی ــن،
١١ی ســـێپتامبر و میكۆنـــۆس وهك
نموونـــه).
ئـــهوهی كـــه ئهمـــڕۆ ڕۆحانـــی
بانگهشـــهی بـــۆ دهكات وهك
دهســـتكهوتی ڕێژیمهكـــهی ،بهپێـــی
ئـــهو یاســـایه دانـــراوه كـــه خومهینـــی
دایڕشـــت و ســـهپاندی و لـــه
مـــاوهی  ٣٧ســـاڵدا بهڕێـــوه دهبـــرێ.
بـــهاڵم جێـــی سهرســـووڕمانه كـــه
تهنانـــهت بـــۆ فریـــودان و ڕاكێشـــانی
خهڵـــك بـــۆ دهنگـــدان ،باســـكردن
لـــه مافـــی مـــرۆڤ و هاوواڵتـــی
ڕێگهپێـــدراو نییـــه و لـــه ههینیـــی
ڕابـــردوودا زۆربـــهی گوتاربێژهكانـــی
مزگهوتـــهكان بـــه ههڕهشـــهوه باســـیان
لـــێ كـــردووه و بـــه هێڵـــی ســـووری
دهزانـــن .كهواتـــه بهپێـــی ئهزموونێـــك
كـــه لـــه دهســـهاڵتی ســـهركۆمار لـــه
ئێرانـــدا ههیـــه ،تهنانـــهت ئهگهریـــش
بیهـــهوێ ههنگاوێـــك بـــهرهو مرۆیـــی
كردنـــی سیســـتمی دهســـهاڵت
ههڵبگـــرێ ،ئـــهوا دهســـهاڵتداری
ســـهرهكی واتـــە وهلیـــی فهقیهـــ هـــهر
لـــه یهكـــهم ههنـــگاودا ڕایدهگـــرێ.
ئاڵوگـــۆڕهكان لـــه ئاســـتی
ناوچهییـــدا و لـــه چهنـــد ســـاڵی
ڕابـــردوودا خێراییهكـــی بهرچـــاوی
بـــه خۆیـــهوه بینیـــوه .ســـهرههڵدانی
شۆڕشـــی یـــهك لـــهدوای یـــهك لـــه
واڵتان ــی دیكتاتۆری ــدا و ســهركهوتنی
هێنـــدێ لـــه شۆڕشـــهكان (ســـهرهڕای
باشـــتر نهبوونـــی دۆخـــی ژیـــان)،
الپهڕهیهكـــی نوێـــی لـــه چۆنیهتیـــی
بیركردن ـهوه و داخوازییهكان ــی خهڵك ــدا
ههڵدایـــهوه .ئاســـتی داواكاری بـــۆ
ســـهربهرزانه ژیـــان بـــه ڕادهیهكـــی
بهرچـــاو لـــه نێـــو نهتهوهكانـــی
ناوچهكـــهدا بـــهرز بـــووهوه .پلـــهی

زانیـــاری ڕۆژ لـــهدوای ڕۆژ بهرزتـــر
دهبێتـــهوه و تاكـــهكان پتـــر خوازیـــاری
بهدهســـتهوه گرتنـــی چارهنووســـی
خۆیانـــن .لـــه نێـــو ئـــهم نهتهوانهشـــدا
كـــه لـــه ئاڵۆزتریـــن و پڕكێشـــهترین
ناوچـــهی جیهـــان ههڵكهوتـــووه،
نهتــهوهی ك ــوردی تێدایــه كــه بــه ٤٠
میلی ــۆن ك ــورد مهزهن ــده دهك ــرێ و ت ــا
ئێستاش ــی لهگـ ـهڵ ب ــێ نـ ـه خاوهن ــی
واڵتـــه و نـــه پرســـهكهی بـــه شـــێوهی
ڕاس ــتهقینه بووهتـ ـه پرس ــی جیهان ــی.
بـــهاڵم ســـهرهڕای ههمـــوو ئهمانـــه،
ههنووك ـه زیاتــر ل ـه ه ـهر س ـهردهمێكی
دیكـــه نهتـــهوهی كـــورد لـــه ئاســـتی
جیهانیــدا ناســراوه و توانیویـه بكهوێتـه
ڕۆژهڤـــی پرســـه گرینگـــه ناوچهیـــی
و جیهانییهكانـــهوه .ئهمـــهش تهنیـــا
بـــه یـــهك هـــۆكاری ســـهرهكی بـــوو:
هێـــزی .كاتێـــك لـــه زۆربـــهی هـــهره
زۆری جیهـــان و بهتایبـــهت واڵتانـــی
ناوچهكـــه زراویـــان لـــه داعـــش
تۆقیبـــوو ،هێـــزی پێشـــمهرگه لـــه
باشـــووری كوردســـتان بـــه كهمتریـــن
كهرهس ــته و ل ـه س ـهختترین بارودۆخ ــدا
بـ ـهرهوڕووی هێزێك ــی پۆش ــتهوپهرداخ
كـــراو لـــه الیـــهن ڕێژیمـــی ئێـــران ،و
چ ـهك و چۆڵ ــی ڕاس ــتهوخۆ پێ ــدراوی
س ــوپای عێ ــراق لـ ـه مووس ــڵ ب ــووهوه
و بـــه خوێـــن و گیـــان بهرگریـــی لـــه
مرۆڤایهت ــی و خاك ــی نیش ــتمان ك ــرد
و پێشـــمهرگه لـــه ئاســـتی جیهانیـــدا
بـــووه ســـیمبۆلی قارهمانهتـــی و
مرۆڤدۆســـتی.
كهواتـــه هێـــز و بههێـــزی
ڕۆڵێكـــی ســـهرهكیی ههبـــووه
لـــهوەی ئێســـتا دهیبینین.ئـــهوهی كـــه
لـــه ســـهرهوه باســـكرا ،دهكـــرێ وهك
بهرچاوڕوونییــهك ب ــۆ ئاش ــكرا بوون ــی
ئامانجـــی ســـهرهكیی بانگـــهواز
و پڕوپاگاندهكانـــی ڕۆحانـــی و
ڕێژیمهكـــهی لهبهرچـــاو بگیـــرێ.
لـــه مـــاوهی نزیـــك بـــه  ٦ســـاڵ
ئاڵـــۆزی و بشـــێوی لـــه ناوچهكـــهدا،
ڕێژیمــی ئێــران سـهرهڕای دهســتێوهردان
لــه زۆربــهی ئــهو واڵتان ــدا ،بــهردهوام
بانگهشــهی ئــهوهی دهك ــرد لــه ئێ ــران
هیـــچ جـــۆره كێشـــهیهكی نهتهوهیـــی

و مرۆیـــی و سیاســـی لهگۆڕێـــدا
نیی ــه .لهڕاس ــتیدا ئ ـهوهی ك ـه ههم ــوو
چاوهدێرانی ــش ئ ــاگادارن ،لـ ـه م ــاوهی
تهمهنـــی ڕێژیمـــی كۆمـــاری
ئێســامیی ئێرانــدا بـهردهوام بـه كوشــتن
و پاكتـــاو بهرپەرچـــی ههرجـــۆره
ناڕهزایهتییـــهك دراوهتـــهوه .بـــهاڵم
ســـهرهڕای ئهمانـــهش گهشـــهكردنی
ئاســـتی بیركردنـــهوه و ویســـتی
چارهســـهری پرســـه نهتهوهیـــی و
ئازادییـــهكان الی نهتهوهكانـــی
ئێ ــران بـ ـهردهوام ڕووی ــان ل ــە پوختهت ــر
بـــوون و بهرزبوونـــهوه کـــرد .ئهگـــهر
چاوێـــك بهســـهر چاالكییـــه مهدهنـــی
و سیاســـییهكانی ســـااڵنی دوایـــی
نهتهوهكانـــی ئێرانـــدا بخشـــێنین،
بهڕوونـــی بۆمـــان دهردهكـــهوێ كـــه
ئاس ــتی وش ــیاریی ئـ ـهم نهتهوانـ ـه ب ــۆ
ئامانجێكـــی سیاســـی  /نهتهوهیـــی
بهرچاوتـــر لـــه ڕابـــردوو خـــۆی
دهنوێنـــێ و ئهمـــهش دهبێتـــه هـــۆی
نیش ــاندانی دژك ــردهوهی كاربهدهس ــتان.
\بـــهاڵم لـــهم نێـــوهدا پرســـێك لـــه
ئێرانـــدا بـــه درێژایـــی زیاتـــر لـــه
س ـهدهیهك ب ـه ش ــێوهی ڕێكخ ــراو و ل ـه
ڕووی ئــاوەزهوه بـهردهوام ڕهنگدانـهوهی
ههبـــووه .ئـــهم پرســـه ،پرســـی
چارهســـهر و گهیشـــتنی نهتـــهوهی
كـــورده بـــه ئامانجهكانـــی .ئـــهوهی
ڕوون و ئاشـــكرایه ،بهداخـــهوه لـــه
چوارچێ ــوهی ئێران ــدا نهتـ ـهوهی ك ــورد
ت ــا ئێس ــتاش تاقانـ ـه نهتهوهیـ ـهك ب ــووه
بــهردهوام بزووتنــهوهی ههب ــووه و دژی
داگی ــركاری و دیكتات ــۆری خهبات ــی
كـــردووه.
نهتهوهكانـــی
ههرچهنـــد
دیكـــهش بهرخـــۆدان و چاالكییـــان
نوانـــدووه ،بـــهاڵم دیســـان بهداخـــهوه
بزووتنهوهكانـــی كوردســـتان بـــهردهوام
تاقانـــه بزووتنـــهوه بـــووه كـــه لـــه
گۆڕهپانـــی خهباتـــدا چاالكیـــی
نووانـــدووه.
پ ــاش ڕووداوهكان ــی ئهمدواییانـ ـهی
بزووتنـــهوهی
ناوچهكـــه،
ڕزگاریخوازیـــی كوردســـتان لـــه
ڕۆژه ـهاڵت ،ب ـه خوێندن ـهوهی ههم ــوو
الیهنـــه سیاســـی و ناوچهییـــهكان

و سیاســـهتهكانی ڕێژیمـــی ئێـــران،
بڕی ــاری قۆناغێك ــی نوێ ــی خهبات ــی
ڕاگهیانـــد كـــه پاشـــتر بـــه ڕاســـان
ناوبانگـــی دهركـــرد و یهكێـــك لـــه
ئامانجهكانـــی گرێدانـــی خهباتـــی
ش ــاخ و ش ــار دهستنیش ــان ك ــرا ،تاك ــوو
لـــهم ڕێگایـــهوه ههمـــوو پۆتانســـییهل
و هێـــز و وزهكان یهكانگیـــر بـــن
و خهباتێكـــی پەرتـــەوازە دهســـت
پێنكاتـــهوه.
ئـــهم ڕاســـانه ،لهالیـــهن حیزبـــی
دێموكراتـــهوه ڕاگهیهنـــدرا و داوا لـــه
ههم ــوو هێ ــزه شۆڕش ــگێڕهكانیش ك ــرا
تاكــوو تێیــدا بهشــدار بــن .راســان ،بــوو
بـه ســیمبولێك بــۆ ڕابوونێكــی نــوێ لـه
پێن ــاو گهیش ــتن بـ ـه ئامان ــج و مافـ ـه
مرۆیـــی و نهتهوهییهكانـــی نهتـــهوهی
كــورد ل ـهو بهش ـهی كوردســتاندا .ه ـهر
لـه یهكـهم قۆنــاغ و لـه دهســتپێكی ئـهم
خهبات ـه نوێی ـهدا كۆم ــاری ئیس ــامیی
ئێـــران بـــه ههمـــوو هێـــز و توانایـــهوە
كهوتـــه پڕوپاگانـــدا تاكـــوو ڕوخســـار
و ئامانجهكانـــی ڕاســـان خهوشـــدار
ب ــكات.
ســـهروبنی ههمـــوو دهزگا
ڕێژیـــم،
ڕاگهیهنهكانـــی
دهسـ ـهاڵتدارانی سیاس ــی و سـ ـهربازی
و ههمـــوو دهســـت و پێوهندییهكانـــی
لـــه نێوخـــۆ و دهرهوهی ئێـــران تێكـــڕا
و بهشـــێوهیهكی سهرلێشـــێواوانه كـــه
تـــرس و تۆقانێكـــی ئاشـــكرای پێـــوه
دیـــار بـــوو ،كهوتنـــه ههڕهشـــه و
دژایهت ــی و دوژمنایەت ــی بزووتن ـهوهی
نوێـــی كوردســـتانی ڕۆژهـــهاڵت،
بـــهاڵم ســـهركردایهتیی بزووتنـــهوهی
ڕزگاریـــدهری كوردســـتان بـــه
وردبینییـهوه وهاڵمــی ههمــووی دایـهوه
و ڕاس ــان ب ــووه س ــیمبۆل و هیوایهك ــی
ڕاســـتهقینهی خهباتـــی نوێـــی
كوردســـتان و خهڵكـــی كوردســـتانیش
بـــه متمانـــهوه بهرهوپیـــری هاتـــن.
كهواتـــه ،ئـــهوه چاوهڕوانكـــراو بـــوو
كـــه ڕێژیمـــی ئێـــران و دهوڵهتهكـــهی
ڕۆحانـــی لـــه ئاســـتێكی بهرباڵوتـــردا
ب ـهرهوڕووی ببن ـهوه و ب ـه ڕاگهیاندنــی
جاڕنامهیهكـــی ســـهراوبن بهتـــاڵ
لـــه ڕاســـتی و متمانـــه ،لـــه ههوڵـــی

پێش لهوهی چاپی
ئهو جاڕنامهی ه وشك
بێتهوه ،بهرچاوترین
ههنگاوی ڕێژیم لهم
پێوهندییهدا ئاشكرا بوو
و یهكهم دهنگ و ڕهنگی
ل ه كۆی ه دهركهوت و
هێز ه تیرۆریستییهكانی
كۆماری ئێسالمیی
ئێران ب ه دانان و
تهقاندهنهوهی بۆمب،
بوون ه هۆی شههید
بوونی  ٧پێشمهرگ ه
و بهمهش ب ه فهرمی
ڕایانگهیاند ك ه ئهوان
تهنیا لۆژیكی ترس و
تۆقان و تیرۆر دهناسن
ڕاكێشـــانی زیاتـــری متمانـــهی
تاكهكانـــی نهتهوهكانـــه تاكـــوو لـــ ه
بزووتنـــهوه ڕزگاریخـــوازهكان دوور
بكهونـ ـهوه و دیس ــان ڕای ــان بكێش ــنهوه
ســهر س ــندووقهكانی دهنگ ــدان .بــهاڵم
پێ ــش لــهوهی چاپ ــی ئــهو جاڕنامهیــه
وش ــك بێت ـهوه ،بهرچاوتری ــن ههن ــگاوی
ڕێژی ــم لـ ـهم پێوهندییـ ـهدا ئاش ــكرا ب ــوو
و یهك ـهم دهن ــگ و ڕهنگ ــی ل ـه كۆی ـه
دهركـــهوت و هێـــزه تیرۆریســـتییهكانی
كۆم ــاری ئێس ــامیی ئێ ــران ب ـه دان ــان
و تهقاندهن ـهوهی بۆم ــب ،بوون ـه ه ــۆی
شـــههید بوونـــی  ٧پێشـــمهرگه و
بهمـــهش بـــه فهرمـــی ڕایانگهیانـــد
كـــه ئـــهوان تهنیـــا لۆژیكـــی تـــرس
و تۆقـــان و تیـــرۆر دهناســـن و هـــهر
ههوڵێ ــك ب ــۆ چارهس ـهری پرس ـهكان ل ـه
ئێرانــدا و لـه ڕێــگای دیالۆگـهوه ،وهك
خهونێكـــی شـــاعیرانه وایـــه .كهواتـــه
ڕاس ــان ،ڕێ ــگای درووس ــت دهپێ ــوێ و
ئ ـهوه هێ ــزه ك ـه هاوكێش ـه دهگ ــۆڕێ و
ب ــۆ بهدهس ــتهێنانی هێزی ــش دهب ــێ ن ــرخ
بـــدرێ.
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مامۆستایانی قوتابخانە لە ژێر ستەمی ویالیەتی فەقیهدا
جەماڵ ڕەسووڵ دنخە

ڕێكخـــراوی نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان
لـــە ڕۆژژمێـــری خۆیـــدا ڕۆژێكـــی
ب ــۆ مامۆس ــتایانی قوتابخان ــە تەرخ ــان
كـــردووە و ئـــەو ڕۆژە لـــە الیـــەن
ڕێكخـــراوی «یونســـكۆ»وە وەكـــوو
ڕۆژێك ــی جیهان ــی ناس ــێندراوە و ل ــەو
ڕۆژەدا ڕێـــز لـــە تێكۆشـــان و خەباتـــی
مامۆســـتایان دەگیرێـــت كـــە ئـــەو
توێـــژەی كۆمەڵـــگا وەك یەكێـــك لـــە
هەســتیارترین و گرینگتریــن توێژەكانــی
كۆمەڵـــگا چـــاوی لـــێ دەكرێـــت.
جیـــا لـــە ڕۆژی جیهانیـــی
مامۆس ــتایان ،ل ــە كۆم ــاری ئیس ــامیدا
١٢ی بانەمـــەڕ وەك ڕۆژی مامۆســـتا
لـــە واڵتـــی ئێرانـــدا دیـــاری كـــراوە و
تەنیــا پشــكی مامۆســتایان لــەو ڕۆژەدا
پیرۆزباییەك ــی زارەكیی ــە و ڕەنگ ــە لق ــە
گوڵێك ــی س ــوور ل ــە الی ــەن قوتابیان ــەوە
پێش ــكەش ب ــە مامۆس ــتاكەیان بكرێ ــت.
لـــەم ڕۆژەدا تەنیـــا دەســـكەوتی
مامۆســـتایان ئەوەیـــە كـــە بوونـــی
فیزیكییـــان هەیـــە و بـــەس .پرســـی
پـــەروەردە و فێركـــردن ئەگەرچـــی بـــە
نووس ــین و كوت ــن كۆتای ــی پ ــێ نای ــەت،
ب ــەاڵم ناش ــكرێ خۆت ــی ل ــێ دەرباوێ ــی،
چوونكـــە پرســـێكە بـــە چارەنووســـی
كۆمەڵـــگا و مرۆڤـــەوە بەســـتراوەتەوە.
پـــەروەردە و فێركـــردن لـــە ســـەردەمی
ئەمـــڕۆدا كـــە پێشـــكەوتن هەمـــوو
س ــنوورەكانی تەنی ــوە ،ل ــە ئێران ــی ژێ ــر
دەســـەاڵتی ویالیەتـــی فەقیهـــدا وەك
بەردێكـــی ڕەقـــی لـــێ هاتـــووە كـــە
هیـــچ كـــەس و الیەنێـــك ناوێرێـــت بـــە
ڕاشـــكاوانە باســـی بـــكات ،چوونكـــە
ش ــكاندنی ئ ــەو ب ــەردە ڕەق ــە ب ــە زیان ــی
ڕێژیمـــە و بەرپرســـانی بـــەردەوام و بـــە
شـــێوەیەكی سیســـتماتیك لـــە هەوڵـــی
ڕاگرتنـــی ئـــەو ڕەقییـــەدان .بەپێـــی
لێدوان ــی خ ــودی بەرپرس ــانی ڕێژیم ــی
ئێـــران ،وەزارەتـــی پـــەروەردە هەژارتریـــن
وەزارەتخانەی ــە و ئ ــەوەش ل ــە كاتێكدای ــە
ك ــە بەرپرس ــانی ئ ــەو ڕێژیم ــە ب ــاس ل ــە
كەمكردنـــەوەی بوودجـــەی ئـــەو بەشـــە
دەكـــەن و مامۆســـتایانیش ناڕەزایەتـــی
دەردەبـــڕن كـــە نـــان نیـــە بیخـــۆن .لـــە
وەهـــا حاڵەتێكـــدا پرســـی پـــەروەردە
ب ــەرەو كام ئاق ــار دەچێ ــت؟ چوونك ــە ل ــە

ڕاس ــتیدا ب ــە وت ــەی خ ــودی پس ــپۆڕانی
پــەروەردەی ڕێژیــم ،پرســی پــەروەردە بــە
الی بەرپرســانەوە گرینــگ نیــە و تەنیــا
لــە دیمانــە و ڕۆژنامەكانــدا نیگەرانیــی
خۆی ــان دەردەب ــڕن و ل ــە ڕاس ــتیدا هی ــچ
بۆی ــان گرین ــگ نی ــە ،چوونك ــە یەك ــەم
چارەنووســـی منـــداڵ وەك نـــەوەی
داهاتـــوو ،و دووهـــەم داهاتـــووی
كۆمەڵگایـــان بـــە الوە گرینـــگ نیـــە.
ســـەرەتای
لـــە
ئەمســـاڵیش
كرانـــەوەی قوتابخانەكانـــی ئێـــران لـــە
مانگـــی ڕەزبـــەردا كۆمەڵێـــك پرســـی
زۆر گرینـــگ و ژینەكـــی ســـەبارەت
بـــە پـــەروەردە بـــاس كـــرا كـــە تەنیـــا
دیزەبەدەرخۆنـــە كـــرا و هیـــچ هەوڵێـــك
ب ــۆ چارەس ــەریان ن ــەدرا و بگ ــرە هێ ــرش
كرایـــە ســـەر ئـــەو كەســـانەش كـــە
باســـیان لـــە چاكســـازی لـــە بـــواری
پـــەروەردە و بارهێنانـــدا كردبـــوو .لـــەو
كاتـــەوە كـــە ئیســـامگەراكان لـــە
ئێران ــدا هاتن ــە س ــەر كار ،چەن ــد باس ــی
وەك «بوومـــی گرایـــی» (بازگشـــت
بـــە خـــود) ،ئـــەرزش گەرایـــی (بـــە
خـــراپ زانینـــی هەمـــوو شـــتێكی
بـــاش بەپێـــی پێناســـەی ئاخونـــدی
ش ــیعە) ،ناوەڕۆك ــی تەقلی ــل گەرایان ــە
(كەمكردن ــەوەی فەرهەنگ ــی نەتەوەی ــی
لـــە بەرانبـــەر فەرهەنگـــی ئیســـامیی
ئێدئۆلۆژیك ــدا)« ،تمامی ــت خواه ــی»
(البردنــی هەمــوو ئــەو ئەندێشــانەی كــە
لەگــەڵ ئیســامی ئــەوان ڕكەبەرایەتــی
دەكات) و كۆمەڵێـــك بـــاس و بابەتـــی
نادێموكراتیكی ــان هێنای ــە نێ ــو پ ــەروەردە
و فێركـــردن و تەربیەتـــی مرۆڤیـــان
تەنیـــا لـــە تەڵقینكردنـــی بیرۆكـــەی
ئیدئۆلۆژیـــی ئیســـامگەرایی وەك
خوێندنــەوەی مەزهەبــی و كۆمۆنیزمــی
شـــەریعەتمەداری وەكـــوو نـــاوەڕۆك و
ڕەتكردن ــەوەی ئەزموونەكان ــی م ــرۆڤ
لـــە بیاڤـــی پـــەروەردەدا بـــە البردنـــی
زانس ــتی ڕۆژئ ــاوا ،كەڵ ــك وەرگرت ــن ل ــە
پــەروەردە و فێركــردن بــۆ ڕاكێشــانی هێــز
ل ــە ڕێكخ ــراوە نیزامیی ــەكان و میلیش ــیا
گرتنەدەســـتی
حكوومەتییەكانـــدا،
بەش ــی پ ــەروەردە و بارهێن ــان ل ــە الی ــەن
دەوڵـــەت و هەروەهـــا تەربیەتكردنـــی
توێژێكـــی الواز لـــە كۆمەڵـــگادا بـــە
نــاوی مامۆســتای قوتابخانــەدا دیتــەوە.
یەكــەم ئامانجــی پــەروەردە و فێركــردن
ل ــە ئێران ــدا گەش ــەپێدانی زەی ــن ،زانس ــت

و جەســـتە و پەروەردەكردنـــی هێـــزی
خەی ــاڵ و ب ــە كۆمەاڵیەت ــی ك ــردن نی ــە،
بەڵكـــوو بـــە پێچەوانـــەوە شوشـــتنەوەی
مێشـــك و ســـەپاندنی ئیدئۆلۆژیـــی
ئیســـامگەرایی و ژیـــان بـــە شـــێوەی
ئیس ــامییە ،ه ــەر وەك بەرپرس ــانی ئ ــەو
ڕێژیم ــە خۆی ــان ب ــاس ل ــەوە دەك ــەن ك ــە
ئامانجــی ئێمــە ئەوەیــە كــە شوناســێكی
ســـەربەخۆی نەتەوەیـــی و دینـــی بـــۆ
قوتابـــی پێـــك بێنیـــن .واتـــە شـــوناس
و ســـەربەخۆییەكی دژ بـــە ڕۆژئـــاوا
و بـــە تەواوەتـــی لـــە ژێـــر چاودێـــری
و كۆنتڕۆڵـــی ئیســـامگەراكاندا
و نەتەوەیـــی بونیـــش هەمـــان ژێـــر
چاودێـــری بوونـــی حكوومەتـــی
ناوەندییـــە نـــە شـــتێكی دیكـــە.
ناوەڕۆكـــی فێركـــردن لـــە ئێرانـــدا
تەڵقینـــی ئیدئۆلـــۆژی ئیســـامگەرایی
و نف ــرەت ل ــە ڕۆژئاوای ــە ك ــە ب ــۆ ئ ــەو
مەبەســـتەش مەكتەبێكـــی دینـــی و
خەیاڵ ــی ب ــە ن ــاوی نیزام ــی «س ــولتە»
دروســـت دەكـــەن و لەگـــەڵ واڵتانـــی
جیهـــان شـــەڕی پـــێ دەكـــەن و تەنیـــا
ل ــە دەوروب ــەری بیرۆك ــەی ش ــەڕ دژی
ئیمپریالیـــزمدا دەســـووڕێتەوە.
لە سیستەمی پەروەردە و فێرکردندا،
ئیســـامگەراکان و ســـەرجەم ناوەنـــدە
حکوومەتییەکانیـــان داوای قوتابخانـــه
و شـــوێنه پەروەردەییـــەکان دەکـــەن و
لـــە ئەگـــەری نەبوونـــی بودجـــەش بـــۆ
داهات ــی خۆی ــان زانس ــتگەیان دروس ــت
ک ــرد و خامنەی ــی ڕێب ــەڕی ڕێژیم ــی
ئێـــران بـــە ئاشـــكرایی بـــاس لـــەوە
دەكات كـــە نابـــێ هەمـــوو تێچـــووی
قوتابخانـــەكان لـــە ئەســـتۆی دەوڵـــەت
بێـــت و ئـــەوەش لـــە كاتێكدایـــە كـــە
بوودجــەی سەرســووڕهێنەر بــۆ حــەوزەی
عیلمیــەی قــۆم دابیــن دەكرێــت و تەنیــا
گەندەڵیـــی لـــێ دەر دەچێـــت.
پرســـی پـــەروەردە ســـێ بەشـــی
جیـــاوازی وەك ١ـ پرســـی بونیـــادی
و ناوەڕۆكـــی پـــەروەردە٢ ،ـ پرســـی
مامۆس ــتایان و ٣ـ پرس ــی بەڕێوەب ــەری
ل ــە خ ــۆ دەگرێ ــت ،ك ــە ه ــەر كام ل ــەو
پرســـانە بـــۆ خـــۆی كۆمەڵێـــك باســـی
ل ــێ دەكەوێت ــەوە ،ب ــەاڵم ب ــۆ ناس ــاندنی
گۆشـــەیەكی بچـــووك لـــە سیســـتمی
پــەروەردەی ئێــران بەشــێكی ئــەو پرســانە
دەخەینـــە بـــەر بـــاس.
لـــە پرســـی یەكەمـــدا ،بـــە هـــۆی

ئەوەیك ــە سیس ــتمی پ ــەروەردە ،ئایین ــی
حكومەتیی ــە ،ئامان ــج و داخوازییەكان ــی
مـــرۆڤ لـــەو سیســـتمە پەروەردەییـــەدا
لەگـــەڵ پێویســـتییەكانی كۆمەڵـــگا
ناتەبایـــە ،كـــە ئـــەوەش دەبێتـــە هـــۆی
ئەوەیكـــە لـــە خوێندنگاكانـــدا هیـــچ
بەرهەمێك ــی زانس ــتی دەس ــتەبەر نەبێ ــت
و ئامانجەكانـــی پـــەروەردە و فێركـــردن
گشـــتین و قوتابخانـــە و زانكـــۆكان
كاراییـــان دیـــار نییـــە.
كارناســانی بەرنامەداڕێــژی پــەروەردە
بـــە هـــۆی سیســـتمی دەســـەاڵت و
ئەوەیكـــە لـــەو سیســـتمەدا گەشـــە
ك ــردن و پەروەردەب ــوون پابەن ــد ب ــە نی ــزام
و بیرۆكـــەی كۆنـــن و تەنیـــا بەپێـــی
پێویســـتییەكانی ســـەردەمی خۆیـــان
بەرنامـــەی ئەمڕۆكـــەی پـــەروەردە
دادەڕێـــژن .هیـــچ هاوئاهەنگییـــەك
لـــە نێـــوان ئامانجەكانـــی پـــەروەردە و
پێویســـتییەكانی كۆمەڵـــگادا دیـــار
نییە.لـــە پرســـی دووهەمـــدا ،كەڵـــك
وەرنەگرت ــن ل ــە كەس ــانی ش ــارەزا و زان ــا
و نەگونجانـــی بەرنامـــە دەرســـییەكان
هەنووكەیـــی
دۆخـــی
لەگـــەڵ
كۆمەڵـــگادا ،دەبێتـــە هـــۆی ئەوەیكـــە
قوتابــی تەنیــا لەبەركــردن فێــر دەبێــت و
ناتوانێ ــت كەڵ ــك ل ــە زانس ــت وەربگرێ ــت.
لـــە پرســـی ســـێهەمدا ،نەبوونـــی
فـــەزای قوتابخانـــە ،پێداویســـتییە
پێویســـتەكانی شـــوێنی خوێنـــدن،
نەبوونـــی هاوئاهەنگـــی لـــە نێـــوان
بەرنامــە ،گەاڵڵــە و هەوڵــی بەڕێوەبــردن،
نەبوونـــی لێكۆڵێنـــەوە و بەكارهێنانـــی
لێكۆڵینـــەوە زانســـتییەكانی ســـەردەم و
ڕۆژ و كۆمەڵێـــك كێشـــەی دیكـــە لـــە
كێش ــەكانی سیس ــتمی پەروەردەی ــی ل ــە
ئێران ــدا وای ل ــە كۆمەڵ ــگا ك ــردووە ك ــە
بێس ــەروبەری و گۆڕین ــی ئاراس ــتەی
كۆمەڵـــگا بـــۆ ئاقارێكـــی نادیـــار،
بەرۆك ــی خەڵك ــی ئێران ــی گرتووەت ــەوە.
خامنەیـــی ڕێبـــەڕی ڕێژیمـــی
ئێ ــران ل ــە قوتابخان ــە و زانك ــۆكان وەك
ماش ــێنێكی س ــەركوت دەڕوانێ ــت و ل ــەو
پێوەندییـــەدا لەگـــەڵ هـــەر چەشـــنە
چاالكییـــەك دژایەتـــی دەكات و بـــە
كارێكـــی «تاغووتـــی» نـــاوی لـــێ
دەبـــات .هەروەهـــا ئـــەو ڕێژیمـــە لـــە
الیەك ــی دیك ــەوە ل ــە ڕێ ــگای «بس ــیج
دانـــش ئامووزی»ییـــەوە قوتابیـــان بـــۆ
شـــەڕ پـــەروەردە دەكات و تـــا ئێســـتاش

كۆمەڵێكـــی بەرچـــاو لـــە قوتابیـــان
لـــە شـــەڕی ســـووریەدا كـــوژراون و
ئ ــەوەش ل ــە كاتێكدای ــە ك ــە بەرپرس ــانی
ڕێژی ــم ڕەخن ــە ل ــە وەزارەت ــی پ ــەروەردە
و بارهێنـــان دەگـــرن كـــە قوتابییـــەكان
بـــە شـــێوازی ئیســـامی و ئینقالبـــی
پـــەروەردە نـــاكات.
ل ــە مێ ــژووی  ٨س ــاڵ ش ــەڕی ئێ ــران
و عێراقـــدا بـــە ڕوونـــی دەر دەكەوێـــت
كـــە پـــەروەردە و بارهێنـــان گەورەتریـــن
ڕۆڵ ــی ل ــە ناردن ــی هێ ــزی مرۆی ــی ب ــۆ
بەرەكان ــی ش ــەڕدا هەب ــووە و ئ ــەو هێ ــزە
مرۆیی ــەش ل ــە قوتابی ــان پێ ــك هاتب ــوو
كـــە بەشـــی هـــەرە زۆریـــان لـــە پێنـــاو
سیاســـەتی ڕێژیـــمدا كـــوژران.
عەلـــی ئەســـغەر فانـــی وەزیـــری
ئێســـتای دەوڵەتـــی ڕووحانـــی كـــە
ســـاڵەكانی  ١٣٦٤تـــا ٦٨ی هەتـــاوی
ســتادی شــەڕی وەزارەتخانــەی پــەروەردە
و بارهێنــان بــووە ،بــاس لــەوە دەكات كــە
لـــە مـــاوەی شـــەڕی  ٨ســـاڵەدا زیاتـــر
ل ــە  ٥٥٠ه ــەزار خوێن ــدكاری تەربی ــەت
موعەلیـــم و زیاتـــر لـــە  ٩٠هـــەزار
فەرهەنگــی بــۆ بەرەكانــی شــەڕ بــەڕێ
ك ــران ك ــە  ٥ه ــەزار موعەلی ــم ك ــوژران.
پـــەروەردە و بارهێنانـــی ڕێژیـــم لـــە
مــاوەی چاالكییەكانــی خۆیــدا ناوێكــی
بــێ نــاوەڕۆك بــووە كــە تەنیــا بوونێكــی
فیزیكـــی هەبـــووە و كارایـــی نەبـــووە
و ئێســـتا پـــەروەردەی ڕێژیمـــی ئێـــران
ســـەرتاپا نوقمـــی كێشـــە و گرفتـــە و
تووشـــی قەیرانێكـــی ئامووزشـــی بـــووە
ك ــە ب ــە تەواوەت ــی ن ــەزۆك ماوەت ــەوە.
كڕیـــن و فرۆشـــتنی پایاننامـــە،
نەبوونــی قوتابخانــە ،نەبوونــی خوێنــدكار
و قوتابیــی زانــا و كارلێهاتــوو ،نەبوونــی
بەرهەمـــی زانســـت ،مەدرەكگەرایـــی
و دەیـــان كێشـــەی دیكـــەی پـــەروەردە
و بارهێن ــان بووەت ــە ه ــۆی ئ ــەوەی ك ــە
بەرپرســـانی ڕێژیـــم بـــاس لـــەوە بكـــەن
كــە قوتابخانــەكان دابخــەن و ڕاســتەوخۆ
م ــەدرەك ب ــە خەڵ ــك ب ــدەن.
ئاكام:
لـــە سیســـتمی پـــەروەردە و
فێركردنـــی ڕێژیمـــی ئێرانـــدا ،قوتابـــی
و خوێنـــدكارەكان فێـــری لەبەركردنـــی
ژمـــارە و داتـــاكان دەكرێـــن ،بـــەاڵم
نایانـــەوێ فێـــری بیركردنـــەوە و
ڕەخنەگرتـــن لـــە بابەتـــەكان بـــن و
تەنان ــەت ماف ــی ئەوەی ــان پ ــێ نادرێ ــت.

ل ــە قوتابخانەكان ــی ڕێژیم ــی ئێران ــدا
گرینگـــی بـــە كولتـــووری داڕشـــتن و
نووس ــینی باب ــەت نادرێ ــت و میت ــۆدی
دەربڕیـــن ،لێكۆڵینـــەوە ،ئانالیـــز و
لێكدانـــەوە لـــە نووســـین و داڕشـــتندا
زیاتـــر دەردەكـــەوێ ،نـــەك قســـەكردن و
دەربڕینــی زارەكــی و لــە ڕێژیمــی ئێرانــدا
ب ــە گش ــتی كۆمەڵ ــگا «خەتی ــب»ن ت ــا
زانایەكـــی ئاكادمیـــك.
گیرۆدەبـــوون بـــە ئیدئۆلـــۆژی،
شـــیعەگەریی
خۆگەورەبینـــی،
توندئاژۆیانـــە ،زاڵبوونـــی كولتـــووری
قســـەكردن بـــە ســـەر نووســـین و
لێكۆڵینـــەوە كـــە ئـــەوەش شـــێوەی
هەڵس ــوكەوتی «دەروەس ــت نەب ــوون» ل ــە
كۆمەڵـــگادا پـــەرە پـــێ دەدات.
تەرخاننەكردن ــی بوودج ــەی پێویس ــت
ب ــۆ وەزارەت ــی پ ــەروەردە و بارهێن ــان ك ــە
ئ ــەوەش وا دەكات هی ــچ لێكۆڵینەوەی ــەك
كـــە ســـەرچاوەی داهـــات و پێشـــكەوتن
ل ــە كۆمەڵگادای ــە ،وە بەرچ ــاو نەكەوێ ــت
و ل ــە ب ــری پێش ــكەوتن وە دوا بكەوێ ــت.
كارناســـانی پـــەروەردەی ڕێژیمـــی
ئێــران لــەو بــاوەڕەدان كــە لــە ســەدا ٩٠ی
كێشــەكانی واڵت بــۆ سیســتمی پــەروەردە
دەگەڕێتـــەوە و چوونكـــە قوتابخانـــە
و زانكـــۆكان لـــەو واڵتـــەدا مرۆڤـــی
«ڕۆبۆتیــك» پــەروەردە دەكــەن و ئــەوەش
لــە كاتێكدایــە كــە بــۆ چارەســەری قەیران
و كێش ــەكانی دواڕۆژ ،پێویس ــتە گەش ــە
بـــە بـــواری پـــەروەردە بدرێت.ئـــەوەی
كـــە ئەمـــڕۆ لـــە جوغرافیـــای ئێرانـــدا
بـــەدی دەكرێـــت ،بەرهەمـــی بوونـــی
سیســـتمێكی سیاســـیی دیكتاتـــۆری
و چەقبەســـتووی ئیدئۆلۆژییـــە كـــە
دژی هـــەر چەشـــنە پێشـــكەوتنێكە
و ئەنجامەكـــەی بووەتـــە ئـــەوەی كـــە
كۆمەڵـــگا بـــەرەو هەڵدێـــر بـــڕوات.
لـــە واڵتـــی ئێرانـــدا هـــەزاران كێشـــەی
كۆمەاڵیەت ــی و ئاب ــووری بەرۆك ــی ئ ــەو
كۆمەڵگایـــەی گرتووەتـــەوە .لـــە بـــری
ئ ــەوەی ئیمكان ــات و ف ــەزای فێرك ــردن
بـــۆ مامۆســـتایانی قوتابخانـــە دابیـــن
بـــكات ،ڕێژیـــم ناوەنـــدی مەزهەبیـــی
تایبەتــی بــۆ فێڕكردنــی بەالڕێداچــوو و
دژەمرۆیــی مندااڵنــی ئێرانــی جێبەجــێ
كــردووە تــا لــە داهاتــوودا لــەو مندااڵنــە،
كەس ــانێكی بێمێش ــك و بی ــر ،پ ــەروەردە
ب ــكات ك ــە ئامانجەك ــەی تەنی ــا توان ــەوە
ل ــە ویالیەت ــی فەقیهـ ــدایە.
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 ٧میلیۆن کەسی دیکە پەیوەست
بە لەشکری بێکارانی ئێران دەبن
بەپێچەوان ــەی بانگەش ــەکانی بەرپرس ــانی پێوەندی ــدار لەم ــەڕ کەمکردن ــەوەی
نرخ ــی بێ ــکاری ل ــە ئێ ــران ،کارناس ــێکی ئاب ــووری دەڵ ــی :تاک ــوو پێن ــج س ــاڵی
دیکــە النیکــەم  ٧میلیــۆن بێــکاری دیکــەش پەیوەســت بــە لەشــکری بێکارانــی
واڵت دەب ــن.
هەواڵدەریـــی حکومەتیـــی "مێهـــر" لـــە زاری "ســـەعید لەیـــاز" کارناســـی
ئابوورییـــەوە بـــاوی کردۆتـــەوە :لـــە پێنـــج ســـاڵی داهاتـــوودا النیکـــەم پێنـــج
میلیـــۆن دەرچـــووی زانکـــۆ پەیوەســـت بـــە بـــازاڕی کار دەبـــن و جگـــە لـــەم
کەس ــانە دوو میلی ــۆن کەس ــیش ک ــە خوێندن ــی بااڵی ــان ت ــەواو نەک ــردووە دەبن ــە
خوازیـــاری کار کـــە ســـەرجەم دەکاتـــە  ٧میلیـــۆن کـــەس.
ب ــە وت ــەی ناوب ــراو پێویس ــتە تاک ــوو پێن ــج س ــاڵی دیک ــە النیک ــەم  ٦میلی ــۆن
هەلــی کاری نــوێ بڕەخســێنین تاکــوو بتوانیــن نرخــی بێکاریمــان لــەو ئاســتەی
ئێس ــتادا بهێڵین ــەوە ک ــە ب ــە ک ــردەوە ئەم ــەش جێبەج ــێ نابێ ــت ،لەب ــەر ئەوەیک ــە
ب ــواری گونج ــاو ب ــۆ بەکردەی ــی کردن ــی ئ ــەم پالن ــە لەبەردەس ــتدا نیی ــە.
لەیــاز لــە درێــژەدا دەڵــێ :بەپێــی ئامارەکانــی دەوڵــەت لــە مــاوەی ســااڵنی
 ٩٣تاک ــوو  ،٩٥گەش ــەی ئابووری ــی ئێ ــران  %٧/٤ب ــووە ،ب ــەاڵم چ گۆڕانێ ــک
بەس ــەر دۆخ ــی کار و بێکاری ــدا ه ــات؟ هی ــچ!
ئــەم ئابووریناســە وێــڕای پێداگــری کــردن لەســەر ئەوەیکــە ئەمجــۆرە پــان و
بەرنامان ــە وەاڵم ــدەری بارودۆخ ــی ئێم ــە نی ــن ،وت ــی :ل ــە کۆتای ــی س ــاڵی ٩٥دا
ئاســتی بەرهەمهێنانمــان تــازە دەگاتــە کۆتایــی پێنــج ســاڵ لەمەوپێــش؛ هەروەهــا
داهاتــی ســەرانەمان لــە کۆتایــی ســاڵی ٩٧دا دەگاتــەوە بــە داهاتــی ســەرانەی
ســـاڵی  ،٩٠جگـــە لەمـــەش توانـــای کڕیـــن الی کرێـــکاران و کارمەندانـــی
حکومەتــی لــە نێــوان ســاڵەکانی  ١٤٠٥تاکــوو  ١٤١٠یەکســان دەبێــت لەگــەڵ
توان ــای کڕی ــن ل ــە س ــاڵی ١٣٨٤ی هەت ــاوی؛ کەوات ــە ب ــەم ڕەوت ــە پێچەوان ــەی
ک ــە ئێم ــە دەیپێوی ــن ،ناب ــێ چاوەڕێ ــی ئ ــەوە بی ــن ک ــە ب ــە دیاریکردن ــی یاس ــای
نرخ ــی بێ ــکاری کار و پیش ــەی ن ــوێ بخوڵقێنی ــن.
ناوبــراو هــۆکاری بەئەنجــام نەگەیشــتنی پــان و بەرنامەداڕێژییەکانی دەوڵەتە
یــەک لــەدوای یەکەکانــی بــۆ ئــەوە گەڕاندۆتــەوە کــە؛ "سیاســەتداڕێژییەکانی
ئێمــە هەڵــەن و ناتوانــن بچنــە خانــەی کردەییــەوە".
بەب ــاوەڕی ناوب ــراو تەنی ــا ڕێ ــکار ب ــۆ زاڵب ــوون بەس ــەر ئ ــەم ڕەوش ــە نالەب ــارە
ئابووریی ــەدا ،سیاس ــەتداڕێژیی ک ــەاڵن ل ــە بیاڤ ــی س ــەرمایەدانانە و ئەگ ــەر ئ ــەم
کارە نەکرێ ــت گەش ــەی پیش ــە و ب ــازاڕی کار دەبێت ــە پرس ــێکی نامومکی ــن.

ئۆختاپووسی خاتەمۆلئەنبیا
و داگیرکردنی جمگە
ئابوورییەکان
شەماڵ تەرغیبی

سندوقی جیهانی دراو:
ئێران یەکێک لە بێکارترین واڵتانی جیهانە
بەپێـــی دواییـــن ڕاپۆرتـــی ســـندووقی نێونەتەوەیـــی دراو ئێـــران لەبـــاری
بێکاریی ــەوە ل ــە نێ ــو واڵتان ــی جیه ــان  8پل ــەی دیک ــەش دابەزین ــی تۆم ــار ک ــرد.
ســـندووقی نێونەتەوەیـــی دراو لـــە ڕاپۆرتێکـــدا ڕایگەیانـــدووە لـــە درێـــژەی
ڕەوت ــی دابەزین ــی نرخ ــی بێ ــکاری ل ــە ئێ ــران بەتایب ــەت ل ــە  2س ــاڵی ڕاب ــردوودا،
ئــەم واڵتــە لــە ســاڵی 2016دا بــە نرخــی  %11/28پلــەی 23ی لــە نێــو هەمــوو
واڵتان ــی جیه ــان ب ــۆ خ ــۆی تۆم ــار ک ــردووە.
ب ــەم پێی ــە تەنی ــا  22واڵت ــی دیک ــە ل ــە ب ــاری بێکاریی ــەوە بارودۆخی ــان ل ــە
ئێ ــران خراپت ــر ب ــووە ک ــە بریتی ــن ل ــە ئافریق ــای باش ــوور ،مەقدوونی ــە ،بۆس ــنی و
هێرزۆگۆڤی ــن ،یون ــان ،س ــودان ،ئیس ــپانیا ،سێربێس ــتان ،ڤێنزۆئێ ــا ،ئەرمەنس ــتان،
ئالبانـــی ،کڕۆواســـی ،باهامـــاس ،تونـــس ،قێبرێـــس ،جامائیـــکا ،مێســـر،
ســـانوتومێ ،نیجێریـــە ،پۆرتۆریکـــۆ ،ســـورینام ،بێلـــز و ئیتالیـــا.
لـــە بەرامبەریشـــدا واڵتانـــی تورکیـــە ،مەراکـــش ،کەنـــارەی عـــاج ،ســـەن
مارینــۆ ،شــیلی ،پێــرۆ ،ســریالنکا ،ترینیــداد و تۆباگــۆ بــە نرخــی بێــکاری خــوار
 %10بەب ــەراورد لەگ ــەڵ ئێ ــران بارودۆخێک ــی لەبارتری ــان هەیە.ناوەن ــدی ئام ــاری
خ ــودی ڕێژیمی ــش ماوەی ــەک پێ ــش ئێس ــتا س ــەبارەت ب ــە ڕەوش ــی بێ ــکاری ل ــە
ئێ ــران ئاش ــکرای ک ــرد ک ــە زۆرتری ــن نرخ ــی بێ ــکاری ل ــە ئێران ــدا ل ــە تەمەن ــی
 20ب ــۆ  24س ــاڵە و ل ــە س ــاڵی ڕابردوش ــدا ڕێ ــژەی نرخ ــی بێ ــکاری ل ــە ئێ ــران
زی ــادی ک ــردووە.

پـــڕۆژە ســـەرەکییە ئابوورییەکانـــی
دەوڵەت ــی ڕۆحان ــی لەوان ــە ن ــەوت ،گاز،
پێترۆشـــیمی ،ڕاگواســـتن ،بەنـــداوەکان،
ڕاگواســـتنی ئـــاو ،موخابـــرات و
ئـــای تـــی لـــە ئیختیـــاری قـــەرارگای
خاتەمۆلئەنبیـــای ســـپادایە.
هەواڵدەری ــی ئیس ــنا ئاش ــکرای ک ــرد؛
حســـەین دێهقـــان وەزیـــری بەرگـــری
و پشـــتیوانیی هێـــزە چەکدارەکانـــی
دەوڵەتـــی یازدیـــەم ڕۆژی پێنجشـــەممە
ڕێکەوتــی ٩ی بەفرانبــار لــە پێشــانگای
"هێـــزی ســـپا لـــە بـــواری چاکســـازی"
ڕایگەیانـــدووە :تـــا کۆتایـــی ئەمســـاڵ
بەرپرســـایەتی زیاتـــر لـــە  ٥٠پـــڕۆژەی
"کاریگـــەر" لـــە ســـەر ئابووریـــی
ئێـــران خراوەتـــە ئەســـتۆی قـــەرارگای
خاتەمۆلئەنبیـــا.
ڕۆژی شـــەممەش ڕێکەوتـــی ١١ی
بەفرانبـــار ،ڕۆژنامـــەی شـــەرق لـــە
ڕاپۆرتێکـــدا بەنـــاوی "هەمـــوو شـــتێک
ســـەبارەت بـــە قـــەرارگای خاتـــەم"
نووس ــیبووی :خاتەمۆلئەنبی ــا گەورەتری ــن
پەیمانـــکاری نادەوڵەتیـــی ئێرانـــە کـــە
تەنان ــەت س ــازکردنی پ ــردەکان و پ ــڕۆژە
عومرانییـــەکان خراوەتـــە ئیختیاریـــەوە.
ڕۆژنامـــەی شـــەرق دەنووســـێ :ئـــەم
قـــەرارگا چاالکییەکانـــی خـــۆی لـــە
هی ــچ بوارێک ــدا بەرتەس ــک ناکات ــەوە و
جگــە لــە پــڕۆژە زەبەالحــە ئابوورییــەکان
دەس ــتی بەس ــەر پ ــڕۆژە بچووکەکانیش ــدا
گرتـــووە و دەرەتانـــی چاالکیـــی لـــە
کۆمپانیاکانـــی دیکـــە گرتـــووە.
ق ــەرارگای خاتەمۆلئەنبی ــای س ــپای

تێرۆریســـتی پاســـدارانی ڕێژیـــم ســـاڵی
١٣٦٨ی هەتـــاوی و پـــاش کۆتایـــی
شـــەڕی ئێـــران و عێـــراق بـــە بڕیـــاری
عەلـــی خامنەیـــی دامـــەزراوە کـــە
ئەگەرچـــی خـــۆی بـــە ژێرکۆمەڵـــەی
س ــپا دەناس ــرێت ب ــەاڵم خاوەن ــی چەندی ــن
ژێرکۆمەڵ ــەی وەک ق ــەرارگای قائێ ــم،
قـــەرارگای نـــوح ،قـــەرارگای کەربـــەال
و قـــەرارگای کەوســـەرە کـــە بەهـــۆی
دەســـەاڵتە ڕەهاکەیـــەوە تـــا ئێســـتا
چەندیـــن میلیـــارد پـــارەی واڵتیـــان
هەڵلووشـــیوە.
بەپێ ــی هەندێ ــک ئام ــاری فەرم ــی
ڕێ ــژەی ئ ــەو کەس ــانەی ک ــە بەش ــێوەی
ڕاســتەوخۆ لــەم قەرارگایــەدا کار دەکــەن
 ١٦٠ه ــەزار کەس ــە.
دەســـەاڵتی ڕەهـــای ئـــەم بانـــدە
مافیاییـــەی ســـپا ئەوەنـــدە زۆرە کـــە
تەنانـــەت بڕیـــار لەســـەر ســـەرکۆماری
ڕێژیمیـــش دەدات بـــۆ وێنـــە ماوەیـــەک
پێـــش ئێســـتا عیبادوڵـــا عەبدوڵاڵهـــی
فەرمانــدەی خاتــەم پــاش واژۆکردنــەوەی
ڕێککەوتـــن نامـــەی نێـــوان ئێـــران و
کۆریـــای باشـــوور بـــۆ ســـازکردنی ١٠
کەشــتی نــوێ ڕوو لــە حەســەن ڕۆحانــی
گوتب ــووی :دەب ــێ ئ ــەو ڕێککەوتننام ــە
هەڵبوەشـــێنیتەوە.
ش ــایانی باس ــە ل ــە س ــاڵی ٨٤دا پ ــاش
ئەوەیک ــە ئەحم ــەدی ن ــژاد ب ــە دەس ــەاڵت
گەیشـــت و مۆرەچنییەکانـــی دەوڵەتـــی
نـــوێ کۆتایـــی پێهـــات ،ڕەشنووســـێک
بـــە ئاگاداریـــی عەلـــی خامنەیـــی لـــە
ژێـــر نـــاوی "تعالـــی ایـــران" (پیشـــرفت
تـــوام بـــا معنویـــت و عدالـــت) هاتـــە
ئـــاراوە و ناوەنـــدی "راهبـــردی ســـپاە"
کرایـــە جێبەجێـــکاری ئـــەم گەاڵڵەیـــە؛

خاڵێک ــی گرین ــگ ل ــە بەندەکان ــی ئ ــەم
ڕەشنووس ــە بریت ــی ب ــوو ل ــە :کۆنت ــڕۆڵ
و دەستبەســـەرداگرتنی تـــەواوی
فـــەزای ئابـــووری لـــە ڕێگـــەی الواز
کردن ــەوەی کەرت ــی تایب ــەت و پ ــەرەدان
بـــە دەســـەاڵتە نیمچـــە دەوڵەتییـــەکان،
وات ــە کۆمپانیاکان ــی س ــێبەری دەوڵ ــەت
کـــە خۆیـــان لەژێـــر دەســـەاڵتی ســـپا و
بەســـیجدان.
ئەم ــەش لەحاڵێکدای ــە ک ــە ئەزمون ــی
کاری واڵتان ــی پێش ــکەوتوو ل ــە ب ــواری
ئابـــووری ،پێمـــان دەڵـــێ؛ یەکێـــک لـــە
ڕێکارەکانـــی گەشەســـەندنی ئابووریـــی
واڵت بریتییـــە لـــە دانـــی ئازادیـــی
ک ــردار ب ــە کەرت ــی تایب ــەت ب ــەو واتای ــە
ک ــە ل ــە هەم ــوو واڵتان ــی پێش ــکەوتوودا
کەرتـــی تایبـــەت خاوەنـــی ئازادیـــی
تـــەواوی کـــردارن ،و پێویســـتیان بـــەوە
نیی ــە ک ــە بی ــر ل ــە ماف ــی خاوەنداریەت ــی
بکەن ــەوە؛ هەڵب ــەت ئ ــەم خاڵ ــەش تەنی ــا
کاتێــک دەتوانــێ ســەرکەوتوو بێــت کــە
دەوڵ ــەت ل ــە بیاڤ ــی ئابووری ــدا س ــنوردار
بکرێت ــەوە ،وات ــە یاس ــا ئی ــزن ب ــە دەوڵ ــەت
ن ــەدات ب ــە مەیل ــی خ ــۆی دەس ــتێوەردان
لـــە کاروبـــاری ئابووریـــدا بـــکات ،و
چۆن ــی پ ــێ خ ــۆش ب ــوو ،بڕی ــار ب ــدات و
لەبەرانب ــەر کەسیش ــدا وەاڵم ــدەر نەبێ ــت؛
دی ــارە ناب ــێ ئەوەم ــان لەبی ــر بچێ ــت ک ــە
لــە ئێرانــدا ،بەپێــی یاســا نەنووســراوەکان،
دەوڵـــەت خاوەنـــی ئابـــووری نییـــە و
ئەوەیکـــە قســـەی یەکـــەم و کۆتایـــی
دەکات ئـــەوە ناوەنـــدە ئەمنیەتـــی و
ســـەربازییەکانی ســـەر بـــە ســـپای
پاســـدارانن کـــە بەپشـــت بەســـتن بـــە
دەس ــەاڵتی ڕەه ــای ویالیەت ــی س ــەرقاڵی
هەڵلووشـــینی ســـامان و داراییەکانـــی

واڵتـــن و وەک ئۆختاپوســـی مـــەرگ
هەمـــوو جمگەکانـــی ئابووریـــی داگیـــر
کردووە.بـــۆ ڕوونبوونـــەوەی زیاتـــری
ڕۆڵ و شـــوێندانەرییە نێگەتیڤەکانـــی
ســـپا و دەســـت و پێوەندییەکانـــی لـــە
بیاڤـــی ئابـــووری لیـــرەدا ئامـــاژە بـــە
هاوکێشـــەیەکی ســـاکاری ئابـــووری
دەکەی ــن :ڕەگ و بنچین ــەی گەندەڵی ــی
ئابـــووری بریتییـــە لـــە کەڵـــکاژۆ
وەرگرتـــن لـــە دەســـەاڵت و پێگـــەی
سیاســـی کـــە ئیـــزن بـــە کەســـانێکی
دیاریکـــراو دەدات تاکـــوو بـــۆ قازانجـــە
ئابوورییـــە شەخســـییەکانیان کەڵـــک
لـــە بـــازاڕ و ئابـــووری وەربگـــرن کـــە
ئەم ــەش ب ــە پاڵپش ــتییەکی "یاس ــایی" و
"سیاس ــییەوە" دەکرێ ــت .ئ ــەم کەڵ ــکاژۆ
وەرگرتنـــە کاتێـــک دەچێتـــە بـــواری
جێبەج ــێ ک ــردن ک ــە قازانج ــە سیاس ــی،
بۆرۆکراتیــک و ئابوورییــەکان هاوتــەراز
لەگ ــەڵ سیس ــتمی بەرتیل ــدان و بەرتی ــل
وەرگرتـــن بێـــت .لێرەدایـــە کـــە ســـێ
کوچک ــەی گەندەڵ ــی دروس ــت دەبێ ــت؛
"سیاســـەتڤان" بـــەدوای دەســـەاڵتی
سیاس ــیەوەیە" ،بەڕێوەب ــەری ئی ــداری" ب ــۆ
پاڵپشــتیی دەســەاڵتی سیاســی دەگەڕێــت
و "ئابووری ــکار"ی گەندەڵی ــش ب ــە پش ــت
بەســـتن بـــەم  ٢گرووپـــە ئامانجەکانـــی
خ ــۆی دەپێک ــێ؛ ب ــەم پێی ــە ل ــە ئێران ــدا
س ــەرتۆپکی گەندەڵیی ــەکان ب ــۆ ت ــۆڕی
س ــپای پاس ــداران دەگەڕێت ــەوە چوونک ــە
وەک پێشــتریش ئامــاژەی پێکــرا کەرتــی
هـــاوردە و هەنـــاردە ،بەنداوســـازکردنە
ناپێویســـتەکان و بەگشـــتی ئەوەیکـــە
پێــی دەوتــرێ "پیشــەی دایــک" لــە ژێــر
دەس ــتی س ــپا و ناوەن ــدە نیزیک ــەکان ب ــە
دەســـەاڵتە.

کۆمەڵگا

ژمارە٤ ،٦٩٢ی ژانویەی٢٠١٧

جەماڵ فەتحی
بـــۆ ئـــەوەی بتوانیـــن پێناســـەیەکی
گونجـــاو بـــە چەمکـــی ئـــاوەزی
فەرهەنگیـــی ببەخشـــین ،لەســـەرەتا
دەبێ ــت ئ ــەم دوو وش ــەیە ه ــەر کام ــە ب ــە
جیـــا پێناســـە بکرێـــن.
پێناســـەی کالســـیک و بـــاو لـــە
ئـــاوەز ئـــەو چۆنایەتـــی و تواناییـــە
یـــەک ڕەهەندییانەیـــە کـــە لـــە بـــوارە
جۆراوجۆرەکانـــدا دەبێتـــە هـــۆی
س ــەرکەوتن و ل ــە ب ــاوک و دای ــک ب ــە
منداڵ دەگات و دەرەتانی گەشــەکردنی
نیی ــە ،ب ــەاڵم ل ــە زانس ــتی دەروونناس ــیدا
س ــاڵەهایە ئ ــەم پێناس ــە م ــاوەی بەس ــەر
چ ــووە و ب ــە پێناس ــەیەکی کەموک ــۆڕ
لـــە قەڵـــەم دەدرێـــت و لـــە هیـــچ کام
لـــە سیســـتمە فێرکارییەکانـــدا وەکـــوو
پێ ــوەر ل ــە ب ــەر چ ــاوی ناگ ــرن ،س ــازان
و پێکەوەهەڵکـــردن تێپەڕوشـــەیەکە بـــۆ
گەیشـــتن بـــە پێناســـەی ئـــاوەز ،واتـــە
ئەگــەر کەســێک لــە کۆمەڵــگا توانــی
بـــە هاوســـەنگییەکی گونجـــاو بـــگات
و لـــە نێـــوان کۆمەڵـــگا و ڕەهەنـــدە
باوەکانـــی هاوســـەنگییەک دروســـت
بـــکات ،لـــە ڕوانگـــەی کۆمەڵـــگاەوە
کەســـێکی بـــە توانایـــە و خـــاوەن
ئاوەزێکـــی بااڵیـــە.
فەرهەنـــگ کـــە ئەمـــڕۆ لـــە
کۆمەڵناســـییەکاندا وەکـــوو یەکێـــک
ل ــە ڕەهەندەکان ــی کۆمەڵ ــگا گرنگی ــی
پـــێ دەدرێـــت ،زیاتـــر لـــە پێنجســـەد
پێناســـەی بـــۆ کـــراوە و بەپێـــی
کۆمەڵ ــگاکان پێناس ــەکانیش جی ــاوازن،
بـــەاڵم پوختەتریـــن پێناســـەیەک کـــە
لـــە فەرهەنـــگ کـــراوە ئەوەیـــە کـــە
"فەرهەنـــگ بـــە هۆکارێـــک دەزانـــن
کـــە بـــە ژیانـــی مرۆڤـــەکان واتـــا و
ئاراســـتە دەبەخشـــێت" بـــەاڵم واتـــا و
ئاراســـتەی هـــەر کۆمەڵگایـــەک لـــە
گ ــەڵ کۆمەڵگایەک ــی دیک ــە جی ــاوازە،
بـــۆ نموونـــە لـــە کۆمەڵگایـــەک کـــە
ســـێکۆالرە بەهـــا فەرهەنگییـــەکان
لـــە گـــەڵ کۆمەڵگایەکـــی ئاییـــن
تـــەوەر جیاوازییـــان هەیـــە .پێناســـە
کردنـــی فەرهەنـــگ هێنـــدە گرنگـــە
دەڵێـــت:
"شنایدروبارســـۆ"
کـــە
(تاک ــەکان تەنی ــا کاتێ ــک دەتوان ــن ل ــە
فەرهەنگـــی خۆیـــان تێبگـــەن کـــە لـــە
دەرەوەی فەرهەنگـــی خۆیـــان لەگـــەڵ
فەرهەنگێکـــی دیکـــە بـــەرەڕوو ببـــن).
بەپێــی ئــەم پیناســانەی کــە لــە ئــاوەز
و فەرهەنــگ کــرا ،ئــاوەز و فەرهەنــگ
پێوەندییەکـــی پتەویـــان پێکـــەوە هەیـــە
کـــە دەتوانـــن ئاراســـتەی کۆمەڵـــگا
و ڕەهەندەکانـــی بگـــۆڕن ،ئـــاوەزی
فەرهەنگـــی پانتایەکـــی نوێـــی ئـــاوەزە
کــە پێوەندییەکــی ڕاســتەوخۆی لەگــەڵ
شـــوێنکارە جۆراجۆرەکانـــدا هەیـــە و
ڕێــگا بــە تاکــەکان دەدات هەتــا لــە بیــر
کردنـــەوەی کەســـانی دیکـــە تێبگـــەن
و چـــۆن واڵمـــدەری پارادایمەکانـــی
کۆمەڵـــگا ببـــن و لـــە ئاکامـــدا
کۆس ــپەکانی س ــەر ڕێ ــگای پێوەندیی ــە
کۆمەاڵیەتییـــەکان کـــەم دەکاتـــەوە
و توانـــای کارگێڕیـــی فەرهەنگـــی
فرەڕەهەن ــد ب ــە تاک ــەکان دەبەخش ــێت.
زۆربـــەی مرۆڤناســـەکان لـــە ســـەر
ئـــەو بـــاوڕەن کـــە کاتێـــک ســـازانێک
ڕوو دەدات کـــە تێنەگەیشـــتنێک لـــە
گۆڕێـــدا نەبێـــت ،زۆربـــەی تاکـــەکان
پێیـــان خۆشـــە کـــە کەســـانی دیکـــە
نائاســـایی و نالەبـــار شـــرۆڤە بکـــەن،
ک ــە ئەم ــە خ ــۆی یەک ــەم هەن ــگاو ب ــۆ
لێــک تێگەیشــتن و پێکهێنانــی شــوێن و
ژینگەیەکـــی ئـــارام و ئەرێنییـــە.
ئـــەو خااڵنـــە کـــە لـــە جیاوازییـــە
فەرهەنگییـــەکان دەبێـــت لـــە بـــەر
چاویـــان بگریـــن ئەمانـــەن:
١ـ ڕەنگـــە مۆدیلـــە بەهـــاکان
جیــاواز بــن ،بــەاڵم هیــچ فەرهەنگێــک
لـــە هیـــچ فەرهەنگێـــک باشـــتر و
گونجاوتـــر نییـــە.
٢ـ جیاوازییـــەکان لـــە خۆیانـــدا
نەرێنـــی نیـــن و ئامانـــج ئەوەیـــە کـــە
تێبگەیــن چــۆن کەســانی دیکــە ببینیــن
و ســـەرەڕای ئـــەم جیاوازییانـــە پێکـــەوە
پێوەندیـــی دروســـت بکەیـــن.
 .3بڕی ــاردان ل ــە س ــەر کەس ــانی
دیک ــە ل ــە س ــەر ئەساس ــی ڕەهەندێک ــی
فەرهەنگیـــی (ڕەچەڵـــەک ،تەمـــەن،
پێســـت و ...هتـــد) بـــە هـــۆی

ئاوەزی فەرهەنگیی و
کاریگەرییەکانی لە کۆمەڵگا
ناشـــارەزایی ئێمـــە لەگـــەڵ ڕوانگـــە
فەرهەنگییەکانـــی دیکەیـــە کـــە
جیاوازییـــەکان نەرێنـــی پیشـــان دەدات.
 .4کاتێـــک دەتوانیـــن
زانیارییەکانمـــان ببەینـــە ســـەرەوە کـــە
تێبگەیـــن کەســـانی دیکـــە خـــاوەن
ڕوانگـــەی خۆیانـــن.
 .5بـــۆ ئـــەوەی تاکـــەکان لـــە
فەرهەنگـــی یەکتـــر تێبگـــەن پێویســـتە
تێبگەی ــن ک ــە کەس ــانیتر چ ــۆن دنی ــای
خۆیـــان لـــە پێوەندیـــی لەگـــەڵ چـــوار
توخمـــی (زەمـــان ،تـــاک ،شـــوێن و
فەلســـەفە) یـــان ســـێ چەمکـــی
(کـــردەوە " ،"Practiceڕوانگـــە و
بۆچـــوون " ،"Perspectiveبەرهـــەم
" )"Productدەبینـــن.
٦ـ باشــترین ڕێــگا بــۆ تێگەیشــتن

لــە چەمکــی فەرهەنــگ ،تێگەیشــتن و
پێناســەی فەرهەنگــی خۆمانــە.
لـــە سیســـتمە دیکتاتۆرەکانـــدا
پێکهاتــەی دەســەاڵت هــەوڵ دەدات کــە
فەرهەنـــگ و ئـــاوەزی فەرهەنگیـــی
ب ــە لێکدان ــەوەی خۆی ــان ش ــرۆڤە بک ــەن
و تـــەواوی فەرهەنگـــەکان یـــەک
ئاراس ــتەیان و ی ــەک پێناس ــەیان هەبێ ــت
و فەرهەنـــگ لـــە ڕوانگـــەی ئەوانـــەوە
یـــەک واتـــای هەیـــە ئەویـــش ئەوەیـــە
کـــە ئـــەوان واتـــای پـــێ دەبەخشـــن و
هەمـــوو تاکەکانـــی کۆمەڵـــگا دەبێـــت
پەیـــڕەوی لـــێ بکـــەن ،لـــە ڕوانگـــەی
پێکهاتـــەی دیکتاتۆرییـــەوە جیاوازیـــی
فەرهەنگیـــی هیـــچ پێگەیەکـــی نییـــە
و دژایەتـــی دەکـــەن چوونکـــە بـــە
تێگەیشــتن لــە جیاوازییــەکان دەســەاڵتی

ئــەوان دەکەوێتــە مەترســییەوە و قەبــووڵ
کردنـــی جیاوازییـــەکان بەســـتێنێک
بـــۆ پێکهێنانـــی کۆمەڵگایەکـــی فـــرە
ڕەهەنـــد ڕێـــک دەخـــات و پەرەپێـــدان
بـــە دەســـەاڵتی خۆیـــان لـــە وەهـــا
کۆمەڵگایـــەک بـــە ئەســـتەم دەزانـــن.
کۆمەڵـــگای
تاکەکانـــی
دیکتاتۆرلێ ــدراو ب ــە ه ــۆی ناش ــارەزایی
لـــە تایبەتمەندیـــی و ئاراســـتە
فەرهەنگییەکانـــی فەرهەنگـــی خـــۆ و
هەســت کــردن بــە تــرس لــە بەرەوڕووبــوون
لــە گــەڵ فەرهەنگــی بەرانبــەر تووشــی
دۆڕان دەبـــن و کاتێـــک خـــۆی لـــە
بەرانبـــەر فەرهەنگێکـــی جیـــاوازدا
دەبینێــت ،خــۆی دەخاتــە بارودۆخێکــی
مەترس ــیدارەوە و تەنی ــا ڕێ ــگای دەرب ــاز
بـــوون لـــەو باردۆخـــە لـــە ســـەرکوت

و تواندنـــەوەی فەرهەنگیـــدا پێناســـە
دەکات و تـــەواو هەوڵـــی خـــۆی لـــەو
ڕێگایـــە چـــڕ دەکاتـــەوە ،ناشـــارەزا
لـــەوەی کـــە هـــەوڵ بـــۆ تواندنـــەوە و
ســـەرکوتی فەرهەنگـــی بەرانبـــەر لـــە
پەرواێـــز خســـتنی فەرهەنگـــی خۆیـــە.
بـــە ســـەرنجدان بـــە گەشـــەکردنی
کۆمەڵ ــگا جی ــاوازەکان ،تێگەیش ــتن ل ــە
ئـــاوەزی فەرهەنگیـــی گرنگییەکـــی
تایب ــەت ب ــە خ ــۆ دەگرێ ــت ،گرنگتری ــن
هـــۆکار بـــۆ تێگەیشـــتن لـــە
ئـــاوەزی فەرهەنگیـــی ئەوەیـــە کـــە
کاریگەری ــی ل ــە باردۆخ ــە جۆراوج ــۆرە
فەرهەنگییەکانـــدا زیاتـــر دەبێتـــەوە،
ئـــاوەزی فەرهەنگیـــی لـــە بەرانبـــەر
ف ــرە فەرهەنگ ـیدا هەس ــتیاری دروس ــت
دەکات و خۆگونجان ــدن و پێوەندیی ــەکان

7

لـــەو بـــوارە دەگەشـــێتەوە و پێـــش
بـــە گشـــتگیر کردنـــی فەرهەنگـــی
کەمین ــەی دەس ــەاڵت دەگرێ ــت و بڕی ــار
و ئاکامـــی کارەکان باشـــتر دەکات.
قازانج ــی ئ ــاوەزی فەرهەنگی ــی ل ــە
س ــێ خاڵدای ــە:
١ـ تێگەیشـــتن لـــە خاڵـــە بەهێـــز
و الوازەکانـــی فەرهەنگـــی خـــۆ (لـــە
ئـــاوەزی فەرهەنگیـــی تـــاک هـــەوڵ
دەدات لـــە خاڵـــە بەهێزەکانـــی خـــۆی
کەڵــک وەر بگرێــت و خاڵــە الوازەکانــی
بەهێـــز بـــکات).
٢ـ پەرەســـەندنی ڕوانگـــە
تاکەکەســـییەکان (تـــاک دەبێتـــە
ئاوێنـــەی بـــااڵ نوێنـــی خـــۆی و
ڕوانگەکانـــی خـــۆی شـــرۆڤە دەکات
و ل ــە ڕێ ــگای پرس ــیار ک ــردن ئ ــاوەزی
فەرهەنگیـــی خـــۆی دەباتـــە ســـەرەوە و
ل ــە زۆرب ــەی کاتەکان ــدا ل ــە بۆچوون ــە
ش ــوێندانەرەکان کەڵ ــک وەر دەگرێ ــت).
٣ـ تێگەیشـــتن لـــە خاڵـــە
بەهێـــز و الوازەکانـــی فەرهەنگـــی
نامـــۆ (لـــەم بەشـــەدا تـــاک لـــە بـــە
هەڵەتێگەیشـــتنەکان دەپارێزێـــت و
لـــە ئاڵۆگـــۆڕە فەرهەنگییەکانـــدا
کاریگەرتری ــن ڕوانگ ــەکان دەخات ــە ب ــەر
چـــاو).
ئــەو کەســانەی کــە خــاوەن ئاوەزێکــی
فەرهەنگیـــی بـــااڵن بـــە خێرایـــی لـــە
ئاڵۆگۆڕەکانـــی بـــواری فەرهەنگیـــی
تێدەگـــەن و بـــە ڕێکوپێکـــی لەگـــەڵ
جیاوازییـــە فەرهەنگییـــەکان خۆیـــان
دەگونجێنـــن و هەڵســـوکەوتەکانی نێـــو
فەرهەنگییەکانــی بــە شــێوازێک ڕێک
دەخــات کــە دەبێتــە ئاڵۆگۆڕێکــی بــاش
و داهاتوونواڕییـــەک کـــە جیاوازییـــە
فەرهەنگییـــەکان تێیـــدا کەمڕەنـــگ
دەبنـــەوە.
پێوەنـــدی بناغـــەی هەمـــوو
هەڵســـووکەوتێکی کۆمەاڵیەتییـــە،
ب ــەاڵم ل ــە پێوەندیی ــە فەرهەنگییەکان ــدا
زۆر بابـــەت بەرچـــاون کـــە پێـــش بـــە
لێـــک تێگەیشـــتنەکان دەگـــرن ،بـــە
هـــۆی ئەوەیـــە کـــە تاکەکانـــی هـــەر
کۆمەڵگایــەک خــاوەن وردە فەرهەنــگ
و فەرهەنگێک ــی نەتەوەی ــی جی ــاوازن و
بەس ــتێن ی ــان ڕەم ــز و ڕێککەوتنێک ــی
هاوبەش ــیان نیی ــە ،س ــەرەڕای گرنگی ــی
تواناییەکانـــی زمـــان ،پێوەندییـــە
بابەتگەلێکـــی
فەرهەنگییـــەکان
بەرباڵوتـــر لـــە جیاوازیـــی زمـــان لـــە
خ ــۆ دەگ ــرن ک ــە دەکرێ ــت ئ ــەو ڕەم ــزە
و ڕێککەوتنان ــەی ک ــە ل ــە فەرهەن ــگ
ڕیشـــەیان داکوتـــاوە بـــە شـــێوەیەکی
بێزمانــی گونجــاو ڕێــک بخرێــت ،هــەر
تاکێـــک بـــە بەســـتێنی فەرهەنگیـــی
هاوبەشـــەوە خولیـــای دەرخســـتنی
نموون ــە هاوبەش ــەکان فیک ــری ،هەس ــت
و دژکـــردەوەکان لـــە ڕاســـتای میراتـــە
فەرهەنگییەکانـــی خۆیانـــن ،هـــەر
هەڵس ــووکەوتێک لەگ ــەڵ فەرهەن ــگ
و نەریتێ ــک س ــەرچاوە دەگرێ ــت و ه ــەر
فەرهەنگێکیـــش شـــێوازی پێوەندیـــی
گرتنـــی تایبـــەت بـــە خـــۆی هەیـــە.
ل ــە کۆمەڵ ــگا پێش ــکەوتووەکاندا ب ــۆ
گەش ــەی فەرهەنگی ــی چاالکان ــی ئ ــەو
بـــوارە جیـــا لـــە ناســـاندنی فەرهەنگـــی
و داب و نەریتـــی خۆیـــان هەوڵـــی
ناســـاندنی فەرهەنگـــی دەوروبەریـــش
دەدەن و لـــە پێوەندییـــە کۆمەاڵیەتیـــی
و فەرهەنگییـــەکان بـــە دەرئەنجامێکـــی
گونجـــاو بـــۆ بردنـــە ســـەرەوەی ئاســـتی
فەرهەنگی ــی و کۆمەاڵیەت ــی دەگ ــەن و
پێوەندییــەکان لــە ســەر خاڵــە جیــاوازەکان
دروس ــت دەک ــەن و خال ــە هاوبەش ــەکانیان
لـــە ســـەر ئـــەو پێوەندییـــە بەرباڵوتـــر
دەکەنــەوە ،لــە کۆمەڵــگا دواکەوتووەکاندا
بەپێچەوانــە هیــچ هەوڵێــک بــۆ گەشــەی
بـــواری فەرهەنگـــی نادرێـــت چوونکـــە
لـــەو کۆمەڵگایـــە هیـــچ چاالکێکـــی
فەرهەنگـــی بـــە واتـــای ڕاســـتەقینەی
خ ــۆی ب ــەدی ناکرێ ــت ک ــە ل ــە پێش ــدا
فەرهەنگـــی خـــۆی بناســـێت و پاشـــان
هەوڵــی ناســینی فەرهەنگــە جیــاوازەکان
بـــدات و هـــەر ئـــەم نەناســـینەی دەبێتـــە
هـــۆی پێکهاتنـــی مەودایەکـــی دوور و
درێــژ لــە نێــوان پێوەندییــە کۆمەاڵیەتییــە
بەربــاوەکان و بــواری فەرهەنگیــی ،کــە
دەرئەنجامەکـــەی دەســـت و پـــێ لێـــدان
لـــە نێـــو زەلـــکاوی بیـــر و باوەڕێکـــی
یـــەک ڕەهەندییـــە کـــە بەرهەمـــی
توتالیتاریزمـــە.

8

ژمارە١٥ ،٦٩٢ی بەفرانباری 1395

باشووری زاگرۆس

سەالم ئیسماعیلپوور ،چاالكی سیاسی لە وتووێژ لەگەڵ ڕۆژنامەی "كوردستان"دا:

ئەو دیوارەی كە چەندین سەدە كرماشانی
گەمارۆ دابوو ،داڕووخاوە

بزووتن ــەوەی خوێن ــدکاری ل ــە ئێ ــران ،یەکێ ــک ل ــەو بزووتنەوان ــە ب ــووە
کـــە لـــە چەنـــد دەیـــە چاالکیـــی خۆیـــدا ،بـــە چەشـــنێک لـــە پانتایـــی
دەرئەنجامـــی بۆشـــایی چاالکیـــی ئازادانـــەی حیزبـــە سیاســـییەکان
بیچم ــی گ ــرت و ب ــە تێپەڕاندن ــی ه ــەوراز و نش ــێوەکانی ڕێ ــگای خ ــۆی
بڕی ــوە .بیچ ــم گرتن ــی بزووتن ــەوەی خوێندکاری ــی کوردس ــتانیش ک ــەم ت ــا
زۆر لەژێ ــر کاریگەری ــی هەم ــان بارودۆخ ــی میلیتاریس ــتی و خەفەقان ــی
ڕێژیـــم لـــە دژی ناوەنـــدە سیاســـییە خاشـــەدارەکانی کوردســـتان بـــووە و
خوێندکاران ــی ک ــورد ل ــەو چەن ــد س ــاڵەی دوایی ــدا هەوڵی ــان داوە ت ــا ئ ــەو

جێگای ــەی دەکرێ ــت زانک ــۆکان بکەن ــە پانتای ــەک ب ــۆ هێنانەئ ــارای هەن ــدێ
داواکاریـــی ســـینفی ،سیاســـی و شوناســـخوازانەی خۆیـــان.
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ چاالکییەکانــی خوێندکارانــی کــورد لــە زانکۆکانــی
کرماش ــان و چۆنیەت ــی هەڵس ــوکەوتی بزووتن ــەوەی خوێندکاری ــی کوردس ــتان
لەگ ــەڵ بزووتن ــەوەی خوێندکاری ــی ناوەندگ ــەرای ناس ــراو ب ــە «سەراس ــەری»
ل ــە ئێ ــران ،وتووێژێکم ــان لەگ ــەڵ س ــەالم ئیس ــماعیلپوور ،س ــکرتێری پێش ــووی
یەکیەتیـــی خوێندکارانـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران پێکهێنـــاوە کـــە
س ــەرنجی خوێنەران ــی بەڕێ ــزی ب ــۆ ڕادەکێش ــین:

هەڤپەیڤین :شەهرام میرزایی
و لە فارسییەوە :شەریف فەالح
كوردســتان :ئەگەر بمانەوێ بپەرژێینە
ســەر خەسارناســیی چاالكییە سیاســی –
ســینفییەكانی خوێندكارانــی زانكۆكانــی
كرماشــان ،بــەڕای ئێــوە بۆچــی ئاســتی
چاالكــی لــەو بەشــەی كوردســتاندا
كەمڕەنگتــرە؟
ســەالم ئیســماعیلپوور :ئەگــەر
مەبەســتتان بــەراوردی زانكۆكانــی
كرماشــان لەگــەڵ زانكۆگەلــی گــەورەی
وەك "زانكــۆی تــاران ،پۆلــی تەكنیــك،
عەالمە و ...بێت ،ئەم بۆچوونە ڕاستە و
بــۆ ئــەم پرســەش دەكــرێ ئامــاژە بــە چەنــد
هۆیــەك بكرێــت .بــۆ وێنــە زانكۆكانــی
كوردســتان بەگشــتی لــە بــواری مێــژووی
دامــەزران و چاالكییــەوە ،بــە بــەراورد
لەگــەڵ زانكۆكانــی شــارە گەورەكانــی
دیكــە ،بــە نــوێ و كــەم تەمەنتــر دێنــە
ئەژمــار .ئاســاییە كــە ناكــرێ چاوەڕانیــی
ئــەوەت هەبــێ لــە ناوچەیەكــی بێبــەش
و تــا ســەر ئیســقان میلیتاریزەكــراوی
ژێــر گوشــاری ئەمنیەتیــدا ،هاوشــانی
ناوچەكانــی دیكــە كــە پێشــینەی كــۆڕ
و كۆبوونــەوەی سیاســی و ڕێكخراوەیــی
تێیانــدا لــە ناوچەكانــی دیكــە زیاتــرە،
بزووتنــەوەی خوێنــدكاری گەشــە بــكات.
ئەگەری ــش مەبەس ــت ب ــەراورد لەگ ــەڵ
ناوچەكانـــی دیكـــەی كوردســـتان بێـــت،
مـــن لـــەو بـــاوەڕەدام كـــە زانكۆكانـــی
كرماشــان لــەم بــارەوە نــە تەنیــا چاالكییــان
كەمڕەن ــگ نیی ــە ،بەڵك ــوو ب ــە جۆرێ ــك
وەك پێشــەنگیش دێنــە ئەژمــار .تەنانــەت
ئ ــەو ئیزن ــەش دەخ ــوازم ب ــاس ل ــەوە بك ــەم
كـــە زانكۆكانـــی كرماشـــان لـــە مـــاوەی
زیاتـــر لـــە دوو دەیـــەی ڕابـــردوودا،
بـــەردەوام ناوەندێـــك بـــۆ هاوپێوەندیـــی
نەتەوەیـــی و نیشـــتمانیی بزووتنـــەوەی
خوێندكاریـــی كـــورد بوونـــە و هـــاوكات
بوونەتـــە ناوەندێـــك بـــۆ ئاڵوگـــۆڕی
بیـــروڕا و پـــەرەدان بـــە ڕوانگـــەی
شوناســـخوازی لـــە نیـــوان زانكۆكانـــی
كوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا .ئــەم پرســە لــە
كاتێكدای ــە ك ــە ڕێژێم ــی ئێ ــران هەم ــوو
هەوڵ ــی خ ــۆی ب ــۆ لێكترازان ــی پرس ــی
شوناســخوازی و نانــەوەی دووبەرەكــی لــە
نێ ــوان ناوچ ــە جیاجیاكان ــی كوردس ــتاندا
خس ــتووەتە گ ــەڕ ،بۆی ــە جەمس ــەربوونی
كرماشـــان وەك ناوەنـــدی بزووتنـــەوەی

خوێندكاری ــی ك ــوردی ،هەڵگ ــری وات ــای
قـــووڵ و گرینگیـــی تایبەتـــە .هـــەر
لـــەم زانكۆیانەدایـــە كـــە خوێندكارانـــی
كرماشـــانی ،ســـنەیی ،مەهابـــادی و
ئیالم ــی و ..خاڵ ــە هاوبەش ــە نەتەوەی ــی
و شوناســـخوازییەكانیان دەدۆزنـــەوە
و دەكـــرێ بڵێیـــن هـــەر لەنـــاو ئـــەو
زانكۆیانەدایـــە كـــە (نیـــوەی ونبـــووی
شـــوناس)ی خۆیـــان دەدۆزنـــەوە .ئـــەم
بابەتـــە بەتایبەتـــی لـــە كرماشـــان وەك
ســـەرەتا و دەروازەیـــەك بـــۆ ڕێنێسانســـی
شوناس ــخوازی و توان ــەوەی بەس ــتەڵەكی
ســەد ســاڵەی ئاسیمیالســیۆنی ڕەزاخانــی
دێتـــە ئەژمـــار.
كوردســتان :خاڵــە جیــاواز و
هاوبەشــەكانی بزووتنــەوەی خوێندكاریــی
بزووتنــەوەی
لەگــەڵ
كــوردی،
خوێندكاریــی ناوەندگــەرا كامانــەن؟
لــە
ئیســماعیلپوور:
ســەالم
ڕوانگەیەكــی ڕەشــبینانە ،یــان باشــتر
وایــە بڵێــم ڕیالیســتییەوە ،دەكــرێ بڵێیــن
بزووتنــەوەی خوێندكاریــی كــوردی
بــە شــێوەیەكی پەنگــراو ،هەڵگــری
پەیامێكــی جیــاواز و تەنانــەت دژی
بزووتنــەوەی ناوەندگــەرای ئێرانــی یــان
ئــەو ڕەوتەیــە كــە بــە نــاوی (بزووتنــەوەی
خوێندكاریــی سەرتاســەری) دەناســرێت.
بــە واتایەكــی دیكــە ،بزووتنــەوەی
خوێندكاریــی كــورد ،هاوچەشــنی
بزووتنــەوە شوناســخوازە خوێندكارییەكانــی
دیكــە لــە ئێرانــدا ،جیــاواز لــە ئاخێزگــە
ڕەســەنە نەتەوەیــی و ناوچەییەكانــی
خەباتــی خــۆی ،بــە جۆرێــك لــە هەوڵــی
پڕكردنــەوەی كەلێــن و بۆشــاییەكانی نێــو
ســتراتیژی ،بەرنامــە و ئامانجەكانــی
بزووتنەوەیەكدایــە كــە نزیكــەی نیــو
ســەدەیە لەژێــر هێندێــك نــاوی وەك
"عەداڵەتخــوازی ،دژایەتیــی ئیمپریالیــزم،
ئازادیخــوازی ،ئیســاحخوازی ،گوتــاری
چــەپ ،نەتەوەخوازیــی ئێرانــی و"...
بــەردەوام هەڵگــری یــەك ئــااڵ بــووە كــە
ئــەوەش بریتییــە لــە حاشــاكردن لە شوناســە
جیاجیاكان و مافە سەرەتایی و ڕەواكانی
پێكهاتــە نەتەوەییــەكان و سیاســەتی
یەكدەســتكردن و ســەپاندنی تاقــە
فەرهەنــگ و خۆنوێنیــی باوكســاالرانە!
لــە هەمبــەر پــرس و شوناســە نەتەوەییــە

جیاجیاكانی كۆمەڵگەی ئێراندا.
پەیـــام و ئارمانجـــی ســـەرەكیی
بزووتنـــەوەی خوێندكاریـــی كـــورد،
ڕاســـت هەمـــان ئـــەو بابەتەیـــە كـــە بـــۆ
بزووتنـــەوەی پاوانخـــوازی ناوەندگـــرا،
بـــەردەوام وەكـــوو تابـــۆ و هێڵـــی ســـوور
چ ــاوی ل ــێ ك ــراوە ك ــە ئەوی ــش قام ــك
خســتنە ســەر خاڵــی الوازی گوتارەكانــی

كرماشان سەرەڕای
هەموو هەوراز
و نشێوەكانی
ڕۆژگار ،ئێستا
بە پێشەنگایەتیی
بزووتنەوەی
خوێندكاری و
كۆمەڵگەی فەرهەنگی
و بژاردە هونەرییەكان
و بیرمەندەكانی،
لەبەردەم كرانەوەی
دەروازەی ڕێنێسانسی
نەتەوەییدایە و لە
داهاتوویەكی نزیكدا
لەوێوە تیشكی
ڕزگاریی نەتەوەیی
بۆ ناوچەكانی دیكە
دەهاوێژرێت
هەڵگـــری بانگەشـــەی ئازادیخـــوازی
و عەداڵەتخـــوازی یـــەك دەیـــەی
ڕابـــردووی ئێـــران ،واتـــە خۆدزینـــەوە
لـــە پرســـی نەتەوەیـــی و مافـــی ڕەوای
نەتـــەوە زوڵملێكراوەكانـــی ئێرانـــە .بـــەو
واتای ــە ك ــە خوێن ــدكاری ك ــورد ،جی ــا ل ــە
كەموكـــووڕی و ســـتەمی سیســـتماتیك
كـــە كاریگـــەری لـــە ســـەر ســـەرلەبەری
سیســـتمی خوێنـــدن و پـــەروەردەی بـــااڵ
دادەنێ ــت ،ل ــە بەرانب ــەر پرس ــی نەتەوەی ــی
و ناســنامەی خۆیــدا هەســت بــە جۆرێــك
لـــە ســـتەمی چەندقـــات و زێدەڕۆیانـــە

دەكات كـــە بەرانبـــەر بـــە شوناســـی
دەســـەاڵتی هێژموونیخـــواز نـــە تەنیـــا
ئەمـــە بابـــەت و پرســـی ڕۆژەڤ نییـــە،
بەڵكـــوو باسكردنیشـــی لەالیـــەن نەتـــەوە
زوڵملێكراوەكانـــەوە ،وەك هەڕەشـــە و
مەترســـییەك لـــەدژی یەكپارچەیـــی
ســـەپێندراو و هێژمۆنیـــی نـــاڕەوا و
لەمێژین ــەی دەس ــەاڵتی زاڵ ل ــە قەڵ ــەم
دەدەن و بــە ئاشــكرا لــەدژی دەوەســتنەوە و
ڕێ ــكاری حاش ــاكردن و بەرەنگاریكردن ــی
دەگرن ــە ب ــەر و ل ــە هەوڵ ــی بەالڕێداب ــردن
و لێكترازانیـــدا هەســـت بـــە هیـــچ
دڕدونگییـــەك ناكـــەن.
لـــە پێوەنـــدی لەگـــەڵ خاڵـــە
هاوبەشـــەكانی ئـــەم دوو جـــۆرە
بزووتنەوەیـــەدا ،بـــە پلـــەی یەكـــەم
دەكـــرێ ئامـــاژە بـــە داخوازییەكانـــی
تایب ــەت ب ــە توێ ــژی خوێن ــدكار بكەی ــن
ب ــۆ وێن ــە داواكردن ــی پێداویس ــتییەكانی
خۆش ــبژێوی ،داواكاریی ــە زانس ــتییەكان،
داخـــوازی ســـەربەخۆیی زانكـــۆكان و
پێش ــگیری ل ــە هاتن ــی هێ ــزە ئەمن ــی و
ســـەربازییەكان بـــۆ نـــاو زانكـــۆكان .لـــە
پلـــەی دواتـــر و هەڵبـــەت گرینگتـــردا
داخوازیـــی
وەك
پرســـگەلێكی
دادپەروەریـــی كۆمەاڵیەتـــی ،سیاســـی،
ئابـــووری و ئازادیـــی سیاســـی دەكـــرێ
لـــە خاڵـــە هاوبەشـــەكانی ئـــەم دوو
بزووتنـــەوە خوێندكارییـــە بـــن .بـــەاڵم
هـــەروەك ئاماژەمـــان پـــێ كـــرد،
خوێندن ــەوەی س ــەقەت و باوكس ــاالرانەی
تاقم ــی دەس ــەاڵتی زاڵ ل ــەم چەمكان ــە،
بووەت ــە ه ــۆی س ــەرهەڵدانی جی ــاوازی و
ناكۆكیــی بنەڕەتــی لــە پێناســەكردنی ئــەم
چەمكان ــەدا و یەكیەت ــی و هاوپێوەندی ــی
ئ ــەم دوو بزووتن ــەوەی تووش ــی بەربەس ــت
و گرفـــت كـــردووە.
كوردســتان :بزووتنــەوەی خوێندكاریــی
ئێــران چــۆن دەتوانــێ یارمەتیدەری ویســتە
دێمۆكراتیــك و ڕەواكانــی بزووتنــەوەی
خوێندكاریــی كــورد بێــت؟
ســەالم ئیســماعیلپوور :بــەڕای
خوێنــدكاری
بزووتنــەوەی
مــن
ئێســتا بــە بــەراوردی دوو دەیــەی
پێشــوو ،لــە قۆناغێــك لــە وەســتان
و پەراوێزكەوتندایــە .جیــا لەمــەش،
جۆرێــك لــە پاشەكشــە و كۆنەپەرســتی و

پاشــكەوتنخوازی لــە هەڵوێســتەكانی ئەم
بزووتنەوەیــەدا بەرانبــەر بــە پرســگەلێكی
وەك "ئــازادی ،دێمۆكراســی و پرســی
نەتەوەیــی" هەســت پــێ دەكرێــت كــە زۆر
جێگــەی داخ و نائومێدیــن .بزووتنــەوەی
خوێندكاریــی ئێــران ئەگــەر بیهــەوێ
ڕۆڵــی پێشــەنگایەتیی خــۆی لــە پرســە
كۆمەاڵیەتییەكانــی ئێرانــدا بپارێزێــت،
پێــش هەمــوو شــتێك دەبــێ لــەو قاوخــە
ڕەقــە چەقبەســتووە خۆكــردەی بێتــە
دەر و كاژ بخــات و بــەو جــۆرەی كــە
شایســتەی نــاوی زانكــۆ و هەڵگرانــی
پەیامــی بنەڕەتیــی زانســت ،واتــە ڕەخنــە
و ئــاوەزی ڕەخنەگرانەیــە ،بپەرژێتــە ســەر
ڕەخنەگرتــن لــە ڕابــردوو و خەسارناســیی
گوتــاری خــۆی و بزووتنــەوە
ئازادیخوازییەكانــی ســەدەی ڕابــردووی
ئێــران و بوێرانــە خاڵــە الوازەكانــی ئــەم
ڕێگایــە دەستنیشــان بــكات و هەوڵــی
چارەســەریی بنەڕەتییــان بــدات .بــە
بــاوەڕی مــن ،ئەگەر لەم خەسارناســییەدا
دەســتەوداوێنی میتــۆد و ڕێــكارە هەڵــە و
نەشــیاوەكان نەبێــت و بوغــز و بیرۆكــە
كۆنەكانــی گوتــاری ناوەندگەرێتــی
دیســان بەرۆكــی پــێ بگــرن ،بێگومــان لە
هەمبــەر چارەســەری پرســی نەتەوەكانــدا
دەكەوێتــە ســەر ڕاســتەڕێی هەڵوێســتی
بوێرانــە و شــەرەفمەندانە .وەهــا ڕێكارێــك
بێگومــان لــە الیــەن هەمــوو پێكهاتــە و
بزووتنــەوە شوناســخوازەكانەوە پاڵپشــتیی
لــێ دەكرێــت و یارمەتیــدەری نزیكایەتــی
و هاوبەشــی لــە هەڵوێســتەكانیاندا
دەبێــت.
كوردســتان:بزووتنەوەی خوێنــدكاری
لــە كرماشــان چــۆن هەڵدەســەنگێنن؟
ســەالم ئیســماعیلپوور :هــەروەك
پێشتریش ئاماژەم پێ كرد ،لەو باوەڕەدام
بــە هاتنــە ســەركاری ئەحمەدینــەژاد لــە
ئێــران ،قۆناغێــك لــە الوازی و وەســتان
بزووتنــەوەی خوێنــدكاری ،سەرتاســەری
ئێــران و كوردســتانی گرتــەوە كــە
دوای هاتنــە ســەر كاری ڕۆحانیــش،
ســەرەڕای هێندێــك گۆرانكاریــی
ڕووكەشــی ،دیســان ئــەو دۆخــە هــەروەك
خــۆی مایــەوە .هــەر بــەو هۆكارانــەی
كــە لــە پێشــدا ئامــاژەم پــێ كــردن و
بزووتنــەوەی خوێندكاریــی كــوردم لــەم

ناوچەیــەدا بــە خاڵــی جێگــەی ئومێــد
و بزوێنــەر بــۆ بەهێزبوونــی شوناســی
نەتەوەیــی كــورد لــە كرماشــان پێناســە
كــرد ،ســتەم و زەبروزەنگــی دەســەاڵتیش
بزووتنــەوەی خوێنــدكاری لــە كرماشــان
وەك مەترســییەك لــە قەڵــەم دەدات و بــۆ
پەراوێزخســتنی ،دەســتەوداوێنی چەندیــن
جــۆر پیــان و ســەركوت بــووە .پــەرەدان
بــە مــادە هۆشــبەرەكان لــە زانكۆكانــدا،
گرتنەبــەری یاســای توندوتۆڵــی ئەمنــی
و ســەركوتكاری لــەدژی خوێنــدكاران
و كەڵــكاژۆ وەرگرتــن لــە جیاوازییــە
فەرهەنگــی ،ناوچەیــی و مەزهەبییــەكان
و هەوڵــدان بــۆ ئــەوەی كــە ئــەم پرســانە
بكاتــە هــۆكاری كێشــە و ناكۆكــی ،بــە
خۆجێــی كردنــی زانكــۆكان (بومــی
گزینــی) و چەندیــن پرســی دیكــە،
هەموویــان نیشــانەی هەوڵەكانــی
ڕێژیمــن بــۆ شكســت پێهێنــان بــە شــەپۆل
و بزاوتــی بەربــاوی شوناســخوازی
لەنــاو زانكۆكانــی كرماشــاندا .بــەاڵم پێــم
وایــە قۆناغــی ئێســتا زۆر جیــاوازە لــە
قۆناغــی ســەرەتاكانی شۆڕشــی گەالنــی
ئێــران و ســەردەمی بەڕێوەبردنــی پڕۆژەی
زانكۆكوژانــەی ناســراو بــە "شۆڕشــی
فەرهەنگی"یــە و ناكــرێ ئــەم پەیكــەرە
ڕاچەنیــو و وشــیارە بگەڕێننــەوە بــۆ نێــو
بوتڵــە شووشــەی شــكاوی ســەرەڕۆیی و
دیكتاتــۆری .ئــەو دیــوارەی كــە چەندیــن
ســەدە كرماشــانی گەمــارۆ دابــوو،
داڕووخــاوە .بزووتنــەوەی خوێنــدكاری
بــە تێپەڕیــن لــە دیوارەكانــی كۆخــی
تەنگەبــەری داگیــركاری و ســتەم،
نەتەنیــا ئاســۆگەی ڕوانینــی خــۆی
بــۆ سەرتاســەری كوردســتان كردووەتــەوە،
بەڵكــوو دەروازە بەرینــە جیهانییەكانــی
بــۆ ئاڵوگــۆڕی بیــروڕا بــەڕووی خۆیــدا
كردووەتــەوە .ئەمــە بــەو مانایەیــە كــە
كرماشــان ســەرەڕای هەمــوو هــەوراز
و نشــێوەكانی ڕۆژگار ،ئێســتا بــە
پێشــەنگایەتیی بزووتنــەوەی خوێنــدكاری
و كۆمەڵگــەی فەرهەنگــی و بــژاردە
هونەرییــەكان و بیرمەندەكانــی ،لەبــەردەم
كرانــەوەی دەروازەی ڕێنێسانســی
نەتەوەییدایــە و لــە داهاتوویەكــی نزیكــدا
لەوێــوە تیشــكی ڕزگاریــی نەتەوەیــی بــۆ
ناوچەكانــی دیكــە دەهاوێژرێــت.
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عەلی مۆنەزەمی
مێـــژووی خەباتـــی گـــەالن بـــۆ
ڕزگاریـــی نەتەوەیـــی دەرخـــەری ئـــەم
ڕاســـتییەیە کـــە ئازادیخـــوازان بـــۆ
بەچۆکداهێنانـــی داگیرکـــەران ،بـــە
پێچەوانـــەی زاگۆنەکانـــی گەمـــەی
داگیرکـــەران هەنگاویـــان هەڵگرتـــووە
تاک ــوو بتوان ــن گەم ــە ل ــە داگیرک ــەران
تێکبـــدەن و ڕێـــگا نـــەدەن کـــە هەمـــوو
شـــتێک بـــە گوێـــرەی ئـــارەزووی
دوژمنانیـــان بەرەوپێـــش بچـــێ .هـــەر
بۆی ــە توانیویان ــە ب ــە س ــەرکەوتن بگ ــەن
و زنجیــری ژێردەســتی لــە دەســت و پێــی
گەلەکەیــان بکەنــەوە و بــە سەربەســتی و
ئـــازادی بژیـــن.
لـــە مێـــژووی خەباتـــی نەتەوەیـــی
گەلەکەمـــان بـــۆ سەربەســـتی و
ڕزگاری دەردەکـــەوێ کـــە ڕێبەرانمـــان
زۆر جـــار ســـادە و ســـاکار بڕوایـــان بـــە
داگیرک ــەران ک ــردووە و یاس ــا فێڵبازان ــە
و دوڕوویانەکان ــی ئەوانی ــان ل ــە گەم ــەی
سیاسـ ـیدا پەس ــەند ک ــردووە و ب ــە پێ ــی
ئـــەو یاســـا درۆیینانـــە جۆاڵونەتـــەوە و
ئاکامەک ــەی بێجگ ــە ل ــە ش ــکان هی ــچ
ش ــتێکی ت ــر نەب ــووە .ئێس ــتا ل ــە س ــەدەی
بیس ــت و یەکم ــدا جارێک ــی دیک ــە ئ ــەو
ســێناریۆیە لــە الیــەن هێزەکانــی کــوردەوە
پەیـــڕەو دەکـــرێ و لـــە ڕۆژئـــاوای
واڵت خەریکـــن پیالنێـــک دەگێـــڕن بـــە
مەبەســـتی ســـڕینەوەی یەکجارەکیـــی
ناســـنامەی کوردســـتانیی ڕۆژئـــاوای
واڵت و دڵخوازانـــە ئینـــکاری بـــوون و
مەوجوودیەت ــی خۆی ــان دەک ــەن و ڕەوای ــی
بـــە داگیـــرکاری دەبەخشـــن .ئـــەو کار
و کـــردەوەی لـــە ســـەرەوەدا ئامـــاژەی
پـــێ کـــرا ،هەڵـــەی تاکتیکـــی نیـــن،
بەڵکـــوو ســـتراتیژیکین .ســـێبەری وەهـــا
هەڵەی ــەک دەتوان ــێ ب ــە دەی ــان س ــاڵ ل ــە
ســەر خەڵــک و واڵتەکەمانــەوە بمێنێتــەوە
و ڕێـــگای سەربەســـتی پـــڕ کێشـــە و
ئەســـتەم بـــکات.
پرســـیارگەلێک کـــە ســـەبارەت
بـــەو پرســـگرێکەی ئاماژەپێکـــراو لـــە
س ــەرەوەدا ،ب ــە تایب ــەت ل ــە دوای ئ ــەوەی
کـــە پەیـــەدە لـــە ڕێـــگای ئەنجومەنـــی
دامەزرێنـــەری سیســـتمی فێدراســـیۆنی
باکـــووری ســـووریا هەوڵـــی ســـڕینەوەی
ن ــاوی ڕۆژئ ــاوای کوردس ــتانی دای ــەوە،
لێـــرەدا زەق دەبنـــەوە ئەمانـــەن :گەلـــۆ
پەی ــەدە ب ــە هەڵبژاردن ــی ئ ــەو س ــتراتیژییە
نوێیـــە دەیـــەوێ ڕۆژئـــاوای کوردســـتان
ب ــەرەو چ چارەنووس ــێک ب ــەرێ؟ پەی ــەدە
چ بژاردەیەک ــی دیک ــەی ل ــە بەردەس ــتدا
ب ــوو و ل ــە س ــەر بنەم ــای کام زانی ــاری
ئـــەو هەنـــگاوەی هەڵگرتـــووە؟
هـــەول دەدرێ کـــە لـــەو وتـــارەدا
خوێندنەوەیـــەک لـــە ســـەر بارودۆخـــی
شـــپرزەی ڕۆژئـــاوای واڵتەکەمـــان
بدەمـــەوە و ســـێناریۆ ڕەنگاوڕەنگـــەکان
بەپێ ــی توان ــا بخەم ــە ب ــەر ش ــی کردن ــەوە
و وێنایـــەک لـــە ڕفتـــار و کریـــاری
ئەکتەرانێ ــک ک ــە ل ــە ب ــەردەم هەندێ ــک
بـــژاردەی دیاریکـــراودا بـــۆ چاالکـــی
جێگایــان گرتــووە و چــۆن بــە ئاگایــی لــە
ئاکام ــی ه ــەر ی ــەک ل ــە ئ ــەم بژاردان ــە
ب ــە پێش ــوەخت ،بژاردەی ــەک هەڵدەبژێ ــرن
ک ــە دەبێت ــە ه ــۆی ئین ــکاری وج ــوودی
خۆیـــان ،بخەمـــەڕوو .ئـــەوان چـــاک
دەزان ــن ک ــە س ــنووری واڵت ــی نەتەوەی ــی
خـــۆ تێکـــدان بـــۆ پاراســـتنی ســـنووری
چرووکـــی داگیرکـــەران ،لـــە باشـــترین
حاڵەتـــدا دەچێتـــە خانـــەی گەلفرۆشـــی.
ئـــەوان بـــەو شـــێوەیە پاراســـتنی بوونـــی
خۆیــان ناکــەن .ئەگەریــش بوونــی خۆیــان
بپارێـــزن ،مەوداکـــەی تـــا بندەســـتیی
دووب ــارە زۆر کەمت ــر لەوەی ــە ک ــە بیری ــان
لـــێ کردبێتـــەوە .بـــەو بژاردەیـــە دیســـان
پاژنــەی پێــی جــەاڵدەکان دێتــە بــەر گوێ
و ژێردەســـتییەکی بـــەردەوام و دووبـــارە
کوژران ــی ش ــەهیدانی کۆبان ــی خەون ــی
مندااڵنـــی ئەهوورایـــی دەشـــێوێنێ .چ
ناخۆشـــە کـــە ڕۆژئـــاوای واڵتەکـــەت
پێشــکەش بکــەی بــۆ ئــەوەی کــە ببێتــە
باک ــووری واڵتێک ــی دیک ــە .خ ــۆ ک ــەم
بین ــی بووەت ــەوە کولتوورێک ــی ناپەس ــەند
و ل ــە ڕاس ــتیدا "بێکولت ــووری" ..ب ــۆ وا
فێــر کــراون؟ بــۆ وا فێــر بوونــە؟ ئــازادی
و سەربەســـتییش شـــەرمەزار دەبـــێ لـــە
ئاکامـــی بـــژاردەی نادروســـتدا.
ئەگـــەر تەماشـــای ڕۆژئـــاوای

گەمە بە کارتی داگیرکەران،
ئاکامەکەی دۆرانە
کوردســـتان بکەیـــن ،دەتوانیـــن ئـــەو
ئەکتەران ــەی ک ــە دەتوان ــن کارتێک ــەری
س ــاز بک ــەن ل ــە س ــەر ئ ــەوەی ک ــە پارت ــە
کوردییـــەکان و بـــە تایبەتـــی پارتـــی
دەســـەاڵتدار -پەیـــەدە -چ بژاردەیـــەک
ل ــە بژاردەکان ــی بەردەمی ــدا هەڵبژێ ــرێ،
دەتوانیـــن گەورەتریـــن ئەکتـــەرەکان بـــەو
شـــێوەیە دەســـتەبەندی بکەیـــن:
ئەکتەرەکانی کوردستان:
پارتەکانـــی ڕۆژئـــاوای کوردســـتان:
وەک ئەنەکەســـە
پارتەکانـــی باکـــووری کوردســـتان:
وەک پ ک ک و پارتەکانـــی
باشـــووری کوردســـتان :وەک پارتـــی و
یە کێتـــی
ئەکتەرەکانی ناوچەیی:
داگیرکەرانـــی کوردســـتان :ئێـــران و
تورکیـــە
ئەکتەرەکانـــی نێوخـــۆی ســـووریە:
وەک ڕێژیمـــی ئەســـەد ،گرووپەکانـــی
ئوپۆزیســـیۆن و داعـــش
ئەکتەرەکانینێونەتەوەیی:
ئامریکا و ڕووسیە
هـــەر وەک هەمـــوو الیـــەک بـــاش
ئـــاگادارن ،لـــە ســـەرەتای کێشـــەکانی
نێوخۆیـــی ســـووریەدا و هەڵگیرســـانی
شـــەڕ لـــەو واڵتـــە ،ڕێژیمـــی بەعســـی
س ــووری هێزەکان ــی داگیرک ــەری خ ــۆی
ت ــا ڕادەیەک ــی بەرچ ــاو ل ــە ڕۆژئ ــاوای
واڵتەکەم ــان کش ــاندەوە و پەی ــەدە وەک
هێزێکـــی کاریگـــەر لـــەو بەشـــەی
کوردســـتاندا خـــۆی ئۆرگانیـــزە کـــردەوە

و دەســەاڵتی لــە ڕۆژئــاوای کوردســتاندا
بەدەســـتەوەگرت .پەیـــەدە لـــە مـــاوەی
ئ ــەم چەن ــد س ــاڵە ل ــە دەس ــەاڵتداریەتیی
خۆیـــدا زۆر کاری ئەنجامـــداوە کـــە
هـــەم کاری جـــوان و ئەرێنـــی بوونـــە و
هەمیـــش کاری ناشـــیرین و بـــە دژی
بەرژەوەندیی ــە نەتەوەیی ــەکان .ئەگەرچ ــی
پەیـــەدە توانیـــی مۆدێلێکـــی نـــوێ لـــە
بەڕێوەبـــەری دامەزرێنـــێ و هەمـــوو
گرووپـــە ئۆلـــی و ئیتنیکییـــەکان تێـــدا
بەش ــدار ب ــکا و ژن ــان تێ ــدا ڕۆڵ ــی ب ــەرز
بگێ ــڕن ،ب ــەاڵم ل ــە ب ــەر ئ ــەوەی ک ــە ئ ــەم
دەســـەاڵتداریەتییە تـــاک حیزبییـــە و
پارتەکان ــی دیک ــە ک ــە جیاوازی ــی بی ــر
و ڕای ــان ل ــە گ ــەڵ پەی ــەدە هەی ــە ،ئیزن ــی
بەش ــدارییان تێ ــدا نی ــە ،م ــرۆڤ ناتوان ــێ
ئـــەو سیســـتمە وەک سیســـتمێکی
دێموکراتیـــک و ســـەرکەوتوو پێناســـە
بـــکا .بـــڕوام وایـــە کـــە ئەگـــەر ئـــەم
سیســـتمە داخـــراو نەبوایـــە ،ئەمـــڕۆ
شـــاهێدی ئـــەم یەکـــە نەدەبوویـــن کـــە
ئەنجومەنـــی دامەزرێنـــەری سیســـتمی
فێدڕاڵ ــی دێموکرات ــی باک ــوری س ــووریا
بـــە ســـانایی ئینـــکاری ناســـنامەی
نەتەوەیـــی گەلـــی کـــورد و بەشـــێک
ل ــە خاک ــی کوردس ــتان ب ــکا و وا نیش ــان
بـــدەن و پڕوپاگانـــدا بکـــەن کـــە گۆیـــا
پ ــرۆژەی نەتەوەی ــی کات ــی بەس ــەر چ ــووە
و دەبـــێ جێـــگای بـــدات بـــە پـــرۆژەی
"کۆمەڵـــگای دێموکراتیـــک" .ئـــەم
هـــزرە لـــە سیاســـەتەکانی پ ک ک
وە ســـەرچاوەی گرتـــووە .لەبـــەر ئـــەوەی

کـــە پەیـــەدە لـــە سیاســـەتەکانی ئـــەم
پارت ــە ئیله ــام وەردەگ ــرێ و پێ ــڕەوی ل ــە
سیاســـەت و فەلســـەفەی ئـــەم پارتـــەی
باکـــووری واڵت دەکاتـــەوە .بۆیـــە
حیزبەکانـــی دیکـــەش وەک پارتـــی
پێشـــڤەڕۆ و ئەنجومەنـــی نیشـــتیمانی
ک ــورد ل ــە س ــووریە (ئەنەکەس ــە) و زۆر
هێـــز و الیەنـــی دیکـــە کـــە لـــە پارتـــی
دێموکراتـــی کوردســـتان لـــە باشـــوور
نزیک ــن ،ب ــە دژی ئ ــەم سیاس ــەتە و ئ ــەم
پرۆژەی ــەی پەی ــەدە هەڵوێس ــتیان گرت ــووە
و ئـــەم سیاســـەتەیان بـــە لەنێوبردنـــی
پ ــرۆژەی نەتەوەی ــی و وەک هەڵەیەک ــی
مێژوویـــی پێناســـە دەکـــەن .شـــایانی
وەبیرهێنانەوەیــە کــە پارتەکانــی دیکــەی
کـــورد لـــە ڕۆژئـــاوای کوردســـتان
س ــەرەڕای هەبوون ــی هێ ــزی پێش ــمەرگە،
بـــۆ خـــۆ دوورخســـتنەوە لـــە شـــەڕی
براک ــوژی ل ــە نێ ــوان ئ ــەوان و پەی ــەدەدا،
پێشـــمەرگەکانیان زۆرتـــر لـــە باشـــووری
کوردس ــتان جێگی ــر ک ــردووە و نایان ــەوێ
لــە ڕێــگای شــەڕی براکــوژی لــە گــەڵ
پەی ــەدە جێ ــگای خۆی ــان ل ــە ڕۆژئ ــاوای
واڵت ــدا بکەن ــەوە .ڕێ ــزدار ئیبراهی ــم ب ــرۆ،
ســەرۆکی ئەنەکەســە زۆر جــار ئامــاژەی
ب ــەو گ ــەف و هەڕەش ــانە داوە و وەبی ــری
خەڵکـــی هێناوەتـــەوە .ئەنجومەنـــی
دامەزرێنـــەری سیســـتمی فێدڕاڵـــی
دێموکرات ــی باک ــووری س ــووریە ک ــە داوا
لــە هێزەکانــی دیکــەی کــورد دەکات بــۆ
بەشــداریی لــەو ئەنجومەنــەدا ،لــە ڕاســتیدا
نـــەک بـــۆ بەشـــداری پێکردنێکـــی

دادپەروەرانـــە ،بەڵکـــوو بـــۆ ڕەواییدانـــی
زیاتـــر بـــە هەڵوێســـت و کردەوەکانـــی
خۆیەت ــی .ه ــەر بۆی ــەش ئ ــەم حیزبان ــە ت ــا
ئێس ــتا نەیانتوانی ــوە ل ــە تەنش ــت پەی ــەدەدا
ل ــە ی ــەک سیس ــتمدا کار بک ــەن .دی ــارە
کـــە پەیـــەدە بـــە بـــێ گـــوێ ڕاگرتـــن
ب ــۆ هەڵوێس ــت و ک ــردەوەی ئ ــەم پارتان ــە
بڕیـــاری داوە لـــە ڕێـــگای ئەنجومەنـــی
دامەزرێنـــەری سیســـتمی فێدڕاڵـــی
دێموکرات ــی باک ــووری س ــووریەوە نێ ــوی
ڕۆژئ ــاوای واڵت بس ــڕێتەوە .یان ــی ئ ــەو
ب ــژاردەی پەی ــەدە ن ــەک ل ــە ب ــەر ب ــژاردە
و هەنگاوەکانـــی پارتـــە کوردییـــەکان،
بەڵک ــوو ل ــە ب ــەر ب ــژاردەی الیەنەکان ــی
دیکـــەی کاریگـــەر لـــە گۆڕەپانـــی
سیاســـەتی ســـووریە و ڕۆژئـــاوای
کوردســـتانە.
ئێس ــتاش ک ــە ئێس ــتایە ڕادەس ــتکردنی
ڕۆژئـــاوای کوردســـتان بـــە پەیـــەدە و
کشـــانەوەی هێزەکانـــی داگیرکـــەری
بەعســـی ســـووریە لـــەو ناوچانـــە و
ڕێکەوتنەکانــی پشــت پــەردەی پەیــەدە و
دەولەت ــی س ــووریە ناڕوون ــە .هەڵبژاردن ــی
ئـــەم بژاردەیـــە لـــە الیـــەن پەیـــەدە و
دەوڵەت ــی داگیرک ــەری س ــووریە دەتوان ــێ
بگەڕێتـــەوە بـــۆ پەیوەندییەکانـــی نێـــوان
پ ک ک و دەوڵەتـــی ســـووریە لـــە
الیــەک و پەیوەندییەکانــی نێــوان پەیــەدە
و پ ک ک لـــە الیەکـــی دیکـــەوە.
ئێســتاش کــە خەریکــە شــەڕی نێوخۆیــی
ســـووریە ئاگربەســـتی بـــۆ دەکـــرێ،
دەوڵەت ــی ناوەن ــدی چەندی ــن ج ــار داوای ــان
لـــە پەیـــەدە کـــردووە کـــە ناوچەکانـــی
ژێ ــر دەس ــەاڵتی خۆی ــان ل ــە ڕۆژئ ــاوای
کوردس ــتان بەپێ ــی ئ ــەو ڕێکەوتن ــەی ل ــە
نیوانیان ــدا ب ــووە ،ڕادەس ــتی حکوومەت ــی
داگیرکـــەری ســـووریە بکەنـــەوە .ئەمـــە
دەتوانــێ یەکێــک بــێ لــە هۆکارەکانــی
ســڕینەوەی نێــوی ڕۆژئــاوای کوردســتان
ل ــە الی ــەن پەی ــەدەوە.
نابـــێ لـــە بیـــر بکـــرێ کـــە پەیـــەدە
ل ــە ڕاوەس ــتانی جوامێران ــە ل ــە بەرانب ــەر
داعـــش و خولقاندنـــی داســـتانی
مێرخاســانەی کۆبانــی ،توانــی ســەرنجی
دەوڵەتانـــی ناوچەیـــی و زلهێزەکانـــی
وەک ئامریــکا و ڕووســیە بــۆ الی خــۆی
ڕاکێش ــێ ..ب ــەاڵم ئێس ــتا ک ــە ئامری ــکا
زۆرت ــر هەوڵەکان ــی خ ــۆی ب ــۆ گرتن ــی
مووس ــڵ ب ــە هاوکاری ــی س ــوپای ئێ ــراق
و هێـــزی پێشـــمەرگە چـــڕ کردووەتـــەوە
و دەیـــەوێ بـــە گرتنـــی مووســـڵ،
هەنـــگاوی دەســـتپێکی کۆتاییهێنـــان
ب ــە داع ــش هەڵگ ــرێ ،وا دێت ــە بەرچ ــاو
کـــە پەیـــەدە گرینگیـــی وەک جارانـــی
ب ــۆی نەماب ــێ .ب ــە تایبەت ــی ب ــە دوای
هەڵبژاردنـــی ترامـــپ بـــە ســـەرۆک
کۆم ــار ل ــە ئامری ــکا ،ڕۆژئ ــاوا ڕۆڵ ــی
ج ــاران ل ــە ش ــەڕی س ــووریەدا ناگێ ــڕێ.
ئەکتـــەرە ســـەرەکییەکانی شـــەڕی
س ــووریە ل ــە ئێس ــتادا ئێ ــران ،تورکی ــە و
ڕووس ــیەن .دی ــارە ک ــە ڕووس ــیە و ئێ ــران
ب ــۆ سەرخس ــتنی ڕێژیم ــی ئەس ــەد ل ــەو
ش ــەڕەدا ،دیس ــپۆتێکی وەک ئەردۆغ ــان
بــۆ الی خۆیــان ڕاکێشــن .بــۆ ڕاکێشــانی
تورکیــە بــە قازانجــی خۆیــان ،دیــارە کــە
ل ــە س ــەر ک ــورد ساتوس ــەودا ک ــراوە .ل ــە
ب ــەر ئ ــەوەی ک ــە تورکی ــە ل ــە الی ــەک
پەیـــەدە وەک شـــاخەیەکی پ ک ک
پێناســە دەکا و لــە الیەکــی دیکــەش لــە
ب ــەر کوردبوونی ــان ب ــە هەڕەش ــە ل ــە س ــەر
بەرژەوەندییەکانـــی خۆیـــان دەزانـــێ.
ئێرانی ــش ک ــە ل ــە دێرین ــەوە دوژمن ــی
کـــوردە و زەبـــر وەشـــاندن لـــە کـــورد و
بەرژەوەندییەکانـــی لـــە کـــوێ بـــێ ،بـــە
قازانجـــی خـــۆی دەزانـــێ .کـــورد بـــۆ
ڕووســیەش هیــچ بەرژەوەندییەکــی نەبــوو
و بۆی ــە ڕووس ــیەش ب ــە هاس ــانی توان ــی
لـــە بەرانبـــەر ویســـتەکانی تورکیـــەدا
چاوپۆش ــی ل ــە ک ــورد ب ــکا .پەی ــەدە ب ــەو
هەم ــوو دەرفەت ــەی ک ــە ل ــە بەردەس ــتیدا
هەبـــوون ،نەیتوانـــی یەکیەتییەکـــی
نەتەوەیــی لــە ڕۆژئــاوی واڵت ســاز بــکا
و هەگـــەری مەوجوودییـــەت و بوونـــی
خـــۆی بســـەلمێنێ .بۆیـــە ئەگـــەر لـــەو
کاتـــە کەمـــەی کـــە لـــە بەردەســـتیدا
مــاوە ،الیەنەکانــی دیکــەی کــورد ڕازی
نـــەکا و پێداگـــری لەســـەر ناســـنامەی
ڕاس ــتەقینەی خۆی ــان ن ــەکا ،ب ــە قەول ــی
ک ــورد وتەن ــی ڕۆژئ ــاوای کوردس ــتان و
پەی ــەدە و الیەنەکان ــی دیک ــە هەمووی ــان
پێکــەوە ئاوەوئــاو دەڕۆن .هیــوام وایــە کــە
ق ــەت وەه ــا ڕۆژێ ــک نەبین ــم.
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د .مهحموود عوسمان:
ڕێژیمی ئێران بهردهوام ه
ل ه بهكارهێنانى
تێرۆریزمى دهوڵهتی
بهرانبهر به كورد
مەحمـــوود
دوکتـــور
عوســـمان سیاســـەتمەداری
کـــورد ڕایگەیانـــدووە کـــە؛
ڕێژیمـــی ئێـــران لـــە ســـەر
تێرۆریزمــی دەوڵەتــی بەرانبەر
بـــە کـــورد بەردەوامـــە و
دهبێـــت حیزبـــه كوردییهكانـــى
ههمـــوو بەشـــەكان بهرانبـــهر
بـــهم تێرۆریزمـــه دهوڵهتییـــە
یەکگرتـــوو بـــن.
سیاسـ ـهتمهداری ن ــاوداری
كـــورد و پارلمانتـــارى
پێشـــووترى عێـــراق ،دوکتـــور
عوســـمان
مەحمـــوود
کـــە؛
ڕایگەیانـــدووە
ڕێژێمـــى ئێـــران لهگـــهڵ لـــه
ســـێدارهدانى چاالكوانانـــی
ك ــورد ،دهریدەخ ــات كـ ـ ه ئـ ـهو
ڕێژیمـــ ه بهردهوامـــه لهســـهر
بهكارهێنانـــى تێرۆریزمـــى
دهوڵهت ــی بهرانبــهر ب ــه ك ــورد
چ ل ــهئێ ــران ی ــان ل ـ ه دهرهوهى
ســـنوورهكانى ،داواش دهكات
كـــورد بهرانبـــهر نهیـــاران و
دوژمنـــهكان ،یـــهك بـــن.
د .مهحمـــوود عوســـمان،
لـــە بـــارەی تهقینهوهكانـــى
شـــاری كۆیـــه كـــ ه چهندیـــن
شـــههید و برینـــدارى
ڕایگەیانـــد
لێكهوتـــهوه،
کـــە؛ پێویســـت ه بهههمـــوو
شـــێوهیهک ڕیســـوا بكرێـــت.
مەحمـــوود
دوکتـــور
عوســـمان هەروەهـــا باســـی
لـــەوە کـــردووە کـــە؛ ئـــهو
تێرۆریســـتیی ه
هێرشـــ ه
كـــه ڕێژیمـــى تـــاران
لهپشـــتیهوەیهتى ،دەوڵەتـــی
بهردهوامـــ ه
توركیـــەش
لهســـهرههمان تێـــرۆر دژى
كـــوردى باكـــوور و كـــورد
لـــ ه دهرهوهى ســـنوورهكانى،
ئـــهم سیاســـهت ه ههمیشـــ ه
زهرهربهخـــش بـــووه بـــۆ
ههمـــوو الیـــهک و ئـــەوەش
نهتـــهوهی
ســـووربوونى
كـــوردى زیاتـــر كـــردووه لـــه
ســـهر خهبـــات بـــۆ مافـــ ه
ڕ هواكانـــى.
ئـــەو سیاســـەتمەدارەی
کـــورد هەروەهـــا بـــاس لـــەوە
دەکات :ئهوهیكـــ ه جێگـــەى
داخ و سهرســـووڕمانه
ئهوهیـــ ه كـــه ،كۆمهڵـــگاى
بێدهنگـــ ه
نێونهتهوهیـــى
و ههندێـــک دهوڵـــهت
پشـــتگیرىی ئـــهم سیاســـهت ه
دهكـــهن ،لهكاتێكـــدا كـــه بـــ ه
شـــاهێدیی ههمـــوو الیـــهک
كـــورد چاالكتریـــن شـــهڕكهر
دژى تێرۆریزمـــى داعشـــن.
ناوبـــراو لـــەو پێوەندییـــەدا
بـــاس لـــەوە دەکات کـــە؛
كوردییهكانـــى
حیزبـــه
ههمـــوو پارچـــهكان بهرانبـــهر
بـــەم تێرۆریزمـــى دهوڵهتییـــ ه
شـــێوهیهک
بهههمـــوو
یهكگرتـــوو بـــن و دەوڵەتـــی
توركیـــه و ئێرانیـــش دهســـتى
لـــێ ههڵگـــرن و پهیـــڕهوى
دیال ــۆگ بك ـهن ب ــۆ ئاش ــتى،
كـــ ه كوردســـتان ئامادهیـــە
بـــۆى.
هەروەهـــا كۆمهڵـــگاى
پێویســـت ه
نێونهتهوهییـــش
بێدهنگ ــىی خ ــۆى بش ــكێنێت
و گوشـــار بـــ ۆ ســـهر ئـــهم
ڕێژیمانـ ه بێنــن بــۆ وهســتاندنى
سیاســـهتى شـــهڕخوازی و
دانی ــش بهماف ــى چارهنوس ــى
نهتـــهوهى كـــورددا بنێـــن.
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مەجید حەقی:

پ.ی.د دەسەاڵتێکی ئیدئۆلۆژیکە و بۆ ئەوان بوونی
ئیدئۆلۆژی لە پرسی نەتەوایەتی گرینگترە
پ :ســەرەتا شــرۆڤەیەک لەســەر
دۆخــی سیاســیی زاڵ بەســەر ڕۆژئاڤــای
کوردســتان بکــەن و بفەرمــوون کــە ئــەو
دۆخــەی ئێســتا دەرەنجامــی چیــە؟
و :بــۆ ئــەوەی بتوانیــن دۆخەکــە
بەجوانــی تێبگەیــن و بیروڕایەکــی تــا
ڕادەیــەک لــە دەرەوەی ئیحساســمان
هەبێــت ،وا چاکــە ســەرنجێک بدرێتــە
پرســە ســتراتیژییەکانی پێوەندیــدار بــە
ســووریە و ڕۆژئــاوای کوردســتان ،بــە
واتایەکــی دیکــە بــە کورتــی دەمەوێــت
باســی ســتراتیژیی واڵتانــی پێوەندیــدار
بــە تەنگــژەی ســووریە بکــەم و لــەو
چوارچێوەیــەدا بزانیــن کــورد لــە کوێــی
ئــەو ســتراتیژییەدا هەڵکەوتــووە و چــۆن
دەتوانێــت خــۆی لــە چوارچێــوەی ئــەو
ســتراتیژییەدا بگونجێنێــت.
ســووریە واڵتێکــە کــە ســتراتیژی و
بەرژەوەندیــی چەندیــن واڵتــی بەخۆیــەوە
گرێــداوە و هــەرکام لــەوان بــە شــێوەیەک
پێوەندییــان بــە یەکــەوە هەیــە ،واتــە
دەکرێــت ســووریە بــە ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســتی بچــووک نــاو بنرێــت.
ئەگــەر لەبیرتــان بێــت لــە دەســتپێکی
بەهــاری عەرەبــیدا ،بەشــار ئەســەد لــە
هەڤپەیڤینێکــی خۆیــدا وتــی" :ئەگــەر
لــە ســووریە شــتێک وەک ئــەوەی
تونێــس ،میســر و لیبــی ڕوو بــدات،
هەمــوو ڕۆژهەاڵتــی نێوەراســت لــە نێــو
شــەڕدا نوقــم دەبێــت" .بەداخــەوە ئەمــە تــا
ڕادەیــەک ڕاســتە .هۆیەکــەی ئــەوە بــوو
کــە ســووریە شــوێنی لێــک گرێدانــی
بەرژەوەندیــی واڵتانــی گــەورەی جیهــان
و واڵتــە زڵهێزەکانــی ناوچەیــی وەک
ڕووســیە ،ئێــران ،تورکیــە ،عەرەبســتان
و ئیســرائیلە .کەوابــوو چارەنووســی ئــەو
واڵتانــە بەتایبــەت واڵتانــی ناوچــە بــە
چارەنووســی ئەســەد و ڕێژێمی ســووریەوە
گرێــدراوە.
بــۆ نموونــە ئەگــەر باســی پێگــەی
ڕووســیە لــەو یــەک دەیــەی ڕابــردوو
لــەو واڵتــەدا بکەیــن و زۆر دوور
نەڕۆیــن ،دەبینیــن کــە دوای هێرشــی
١١ی ســێپتامبر و ڕووخاندنــی هــەر دوو
ڕێژیمــی تالیبــان و ســەدام ،توندوتیژیــی
سیاســی و ئیســامی لــەو واڵتانــە
پــەرەی گــرت ،هەروەهــا تێرۆریــزم و
شــەڕەکانی ناوچەییــش پەرەیــان پێــدرا و
بەمــە ئەمریــکا نفــووزی کۆمەاڵیەتــی
و خۆشەویســتیی سیاســیی خــۆی لــە
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا لەدەســت دا.
لــە بەهــاری عەرەبــیدا هەمــوو
هەوڵــی ڕووســیە ئــەوە بــوو کــە پێــش
بــە ڕووخانــی ڕێژیمــی لیبــی بگرێــت،
کــە ســەرکەوتوو نەبــوو ،هەســتی کــرد
بۆشــاییەکی سیاســی و ســەربازی
لــە ســووریە هاتۆتــە پێشــێ ،بۆیــە لــە
ســێپتامبر و ئۆکتۆبــری  ٢٠١٥دا بــە
هێرشــی هەوایــی و مووشــەکیی خــۆی
بــۆ ســەر دژبەرانــی ڕێژیمــی ئەســەد،
توانــی حزوورێکــی چاالکتــری لەوێــدا
هەبێــت و ببێتــە یەکێــک لــە یاریکەرانــی
ســەرەکیی پرســەکانی ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت بەتایبــەت ســووریە و کار بــۆ
ئامانــج و ســتراتیژیی خــۆی بــکات کــە
بریتیــن لــە:
گەڕاندنــەوەی گەورەیــی و هەســتی
گەورەیــی ڕووســیە لــە ناوچــەدا و
هەروەهــا پاراســتنی بەرژەوەندیــی ڕووســیە
و بنکــە ســەربازییەکانی ئــەو واڵتــە لــە
ســووریە.
بەرژەوەندییــە
ڕاگرتنــی
ســتراتیژییەکانی خــۆی لــە ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت بەتایبــەت لــە پێوەنــدی لەگــەڵ
پرســە پێوەندیــدارەکان بــە دەروازەکانــی
هەناردەکردنــی وزەی نەفــت و گاز بــۆ

دەرەوەی واڵت و دەور لێدانــی ئورووپــا
کــە پارتنێرێکــی جێــی متمانــە بــۆ
ڕووســیە نیــە.
شەڕ دژی گرووپە ئیسالمییەکان،
بەتایبــەت ئەوانــەی پێوەنــدی ڕاســتەوخۆ
و ناڕاســتەوخۆیان هەیــە لەگــەڵ
موســوڵمانانی چێچێــن و ناوچــە
موســوڵمان نشــینەکانی ڕووســیە.
ئاســتی
بەرزکردنــەوەی
خۆشەویســتیی پووتیــن لــە نێوخــۆی
ڕووســیە کــە بــە هــۆی تەنگــژە
ئابوورییەکانــی خەریــک بــوو نفــووزی
سیاســی خــۆی لەدەســت دەدا و هەروەهــا
بەرفراوانترکردنــی دەســەاڵتی ئــەو لــە
نێوخــۆی واڵتــدا بــۆ گۆڕانــی یاســاکان.
بــۆ نموونــە بەرلــەوە ســەرۆکی ناوچــە
فیدراڵییــەکان لــە الیــەن خەڵکــەوە

لــەو پێوەندییــەدا مانــەوەی حکوومەتــی
ســووریە بەرانبــەرە بــە مانــەوەی کۆمــاری
ئیســامی و بەرفراوانتــر بوونــی قوواڵیــی
ســتراتیژیی ئێــران لــە ناوچــەدا .لــە
الیەکــی دیکەشــەوە ســووریە خەتــی
پێشــەوەی جەبهــەی دژی ئیســرائیلی
کۆمــاری ئیســامی و دژی جیهانــی
ســوننە بــە ڕێبەریــی ســعوودی و
تورکیەیــە .هــاوکات شــوێنێکە بــۆ بــەکار
بــردن و تاقیکردنــەوەی هەمــوو تاکتیــک
و ســتراتیژییەکانی پێویســت تــا ئەگــەر
هاتــو لــە ئێــران شۆڕشــێک ڕووی دا،
هەمــان تاکتیکــەکان دژی خەڵکــی
ئێــران بــەکار ببــات .لــەو پێوەندییــەدا
هــەروەک لــە حەلــەب بینــرا ســتراتیژیی
ئێــران ســەرکەوتوو بــوو.
بــە نیســبەت تورکیــە ،بەهــۆی ئــەوەی

ئەگــەر ســەرکەوتووش نەبێــت النیکــەم
شکســت نەخــوات.
بــۆ عەرەبســتانی ســعوودیش ئــەوەی
کــە گرینــگ بــوو ،دەســەاڵتی ســوننە بوو
بــە بــێ بەشــداریی هەمــوو کەمایەتییــە
نەتەوایەتــی و ئایینیــەکان .چوونکــە
بوونــی دێموکراســی و فرەچەشــنی
بــە زیانــی عەرەبســتانە و هەبوونــی
سیســتمێکی داخــراوی ســوننە ،دەتوانــێ
چوارچێــوەی ســتراتیژیی ناوچەیــی
عەرەبســتان کــە خــۆی بــە ڕێبــەری
جیهانــی ســوننە دەزانێــت بەرفراوانتــر
بــکات.
بــە کورتــی ئەگــەر لــەو ســۆنگەیەوە
ســەیری ڕووداوەکانــی ڕۆژئــاوای
کوردســتان بکەیــن دەتوانیــن پرســەکان
جوانتــر لێــک بدەینــەوە.

کوردستان ،یەکپارچە نیە.
جیــا لــەوەش ،پ.ی.د دەســەاڵتێکی
ئایدئۆلۆژییــە و بــۆ ئــەوان ،بوونــی
ئایدیۆلــۆژی لــە پرســی نەتەوایەتــی
گرینگتــرە .لــەو ڕووەوە ئــەو هەنــگاوەی
ڕۆژئــاوا ئەگــەر دوو هەنــگاو بــۆ دواوە
بێــت ،النیکــەم یــەک هەنــگاو لــەو
هەلومەرجــەدا بــەرەو پێشــەوەیە .هــەر
چەنــد کــە لــە ڕووی ســتراتیژیی بەرینــی
نەتەوایەتییــەوە زۆر بــە دڵــی ئێمــە و لــە
قازانجــی ئــەوەدا نیــە کــە باشــووری
کوردســتان خەونــی پێــوە دەبینــی بــە
نیســبەت ســازکردنی پردێــک لــە نێــوان
باشــوور و ڕۆژئــاوا بــۆ گەیشــتن بــە
ئاوەکانــی دەریــای ســپی.
پ  :ڕێگەنەدانــی حیزبــە نەتەوەییــە
کوردییــەکان لەالیــەن پەکەکــەوە لــە

لە پێوەندی لەگەڵ ڕووداوەکانی ڕۆژئاوای کوردستان و
گۆڕینی ناوی ڕۆژئاوا بۆ باکووری سووریە ،مەجید حەقی
وەاڵمی چەند پرسیاری ئێمەی داوەتەوە کە سەرنجتانی بۆ
ڕادەکێشین.

وتووێژ :هەیبەت کامرانی پوور

هەڵدەبژێــردراو و بەهــۆی شــەڕە
پێوەندیــدارەکان بــە دەرەوەی ســنووری
ڕووســیە و هەروەها "هەڕەشــەی تێرۆریزم"
ئێســتا ســەرۆکی ناوچــە فیدراڵییــەکان
ڕاســتەوخۆ لــە الیــەن پووتینــەوە دیــاری
دەکرێــن.
فرۆشــی چــەک و تەقەمەنــی و
گەشــەی ئابــووری لــە واڵت.
ئەمریــکا کــە زیاتــر لــە  ٧٠ســاڵە لــە
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت نفــووزی هەیــە
هەمــان ئامانجــی ڕووســیەی هەیــە،
بــەو جیاوازییــە کــە ئەمریــکا بــەر لــە
هەمــوو شــتێک پێویســتی بــە وزەی
نــەوت و گازی ڕۆژهەاڵتــی نێوەراســت و
پاراســتنی بەرژەوەندییەکانــی خــۆی لــەو
ناوچەیــەدا هەیــە.
ئامانجــی درێژخایەنــی ئەمریــکا لــە
ســەردەمی ســەرۆک کۆماریــی بووشــدا
کــە وەک ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتی
گــەورە نــاوزەد کــرا ،ئەوەبــوو کــە
ڕێژێمەکانــی ناوچــە ،دێموکراتیــک
بکرێــن و ببنــە هاوپەیمانــی ســتراتیژیکی
ئەمریــکا ،بــەاڵم بــە هــۆی چەقبەســتنی
سیاســەتەکانی لــە ئەفغانســتان و
عێــراق و بەرزبوونــەوەی هەزینەکانــی
حــزووری ئەمریــکا ،بەرەبــەرە الیەنگریــی
ئەمریــکا بــۆ ڕۆژهەاڵتــی نێوەراســت لــە
دابەزیندایــە.
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ئیرانیشــدا،
ســووریە بــۆ ئێــران ڕێــگای گەیشــتن بــە
حیزبوڵــای لوبنــان و وەدیهێنەری هیاللی
شــیعە بــۆ پەرەپێدانــی بیــری "هەنــاردە
کردنــی شــۆڕش" ە کــە کاتــی خــۆی
لــە الیــەن خومەینییــەوە ڕاگەیەندرابــوو.

کــە ســووریە پاشــماوەی عوســمانییەکانە
و شــوێنێکە کــە بەشــێک لــە
خەونەکانــی ئەردۆغــان لــە پێوەنــدی لــە
گــەڵ وەدیهێنانــی ســتراتیژی 2023دا
دەهێنێتــە دی ،زۆر چاالکانــە پشــتیوانیی
لــە بزاڤــی ئۆپۆزیســیۆنی ســوننە کــرد تــا
بتوانێــت تورکیــە وەک زڵهێزێــک لــە
ناوچەدا نیشان بدات و ببێتە پارتنێرێکی
بەهێــز لــە گفتگۆکانــی ئەندامەتــی لــە
یەکیەتــی ئورووپــا و ئیمتیــاز وەرگرتــن
لــە ناتــۆ و هەروەهــا هاوپەیمانــی لەگــەڵ
ســعوودیی ســوننە لــە هەمبــەر هیاللــی
شــیعە .لــە ســۆنگەیەکی دیکەشــەوە،
ســتراتیژی 2023ی ئەردۆغــان بــۆ
تورکیــە پێویســتی بــە ســەرچاوەی نــەوت
و گاز و ئــاوەدان کردنــەوەی زۆرتــر هەبــوو
کــە لــەو پێوەندیــەدا تــا ســووریە زۆرتــر
وێــران بێــت بــە قازانجــی ســتراتیژیی
ئەردۆغانــە ،چوونکــە دەتوانــێ هێــزی
ئەندازیاریــی تورکیــە بــۆ دووبــارە ئــاوەدان
کردنــەوەی ســووریە بــەکار ببــات.
ســتراتیژییەکی گرینگــی دیکــەی
تورکیــە ،پێشــگیری لــە پێکهاتنــی
هەرجــۆرە سیســتمێکی دێموکراتیــک
لــە ســەر بنەمــای فێدڕاڵــی یــان
ڕێزگرتــن لــە کەمایەتییــە نەتەوایەتــی و
کولتوورییــەکان بــوو ،ئەمــە بــۆ تورکیــە
بــە واتــای شــیمانەی پارچەبوونــی
خــودی تورکیــە دەبینــدرا ،بۆیــە تورکیــە
نەیتوانــی تەحەموولــی ئــەوە بــکات کــە
کانتۆنەکانــی ڕۆژئــاوا پێکــەوە گــرێ
بدرێــن و ببنــە ناوچەیەکــی ســەربەخۆ یــان
خودموختــار و لــەو پێوەندییــەدا ئەردۆغــان
هەوڵــی زۆری دا کــە داعــش لــە ڕۆژئــاوا

پ  :داخــوا البردنــی نــاوی ڕۆژئــاوا
لــە ســەر سیســتمی سیاســیی ناوچــەی
خودموختــار و ژێــر دەســەاڵتی پ.ی.د
هەڵەیــە یــان خۆســازدان و ڕازی بــوون بــە
النیکەمــی مافەکانــە؟
و :بــە بــڕوای مــن تەمەنــی ڕێژێمــی
ئەســەد لەوانەیــە چەنــد ســاڵێکی تــر
بخایەنێــت و ئەگــەر کــورد خــۆی لەگــەڵ
سیســتمی نــوێ نەگونجێنێــت لەوانەیــە
ئــەوەی هەیەتــی ،لەدەســتی بــدات .کاتــی
خــۆی شــەهید قاســملوو وتوویەتــی :ئێمــە
نابــێ بەرژەوەندییەکانــی واڵتانــی زڵهێــز
و ئەمریــکا لــە ناوچــەدا لــە مەترســی
بخەیــن و دژی بەرژەوەندییەکانیــان
بوەســتین .ئــەوکات ئــەو قســەیەی شــەهید
قاســملوو وەک سازشــکاری و الیەنگری
لــە ئیمپریالیــزم لێکدرایــەوە و هەمــوو
چەپــەکان دەســتیان کــرد بــە هێــرش بــۆ
ســەر د.قاســملوو.
ئێســتا بــە کــردەوە دەرکەوتــووە
خۆگونجانــدن لە گــەڵ بەرژەوەندییەکانی
دەتوانێــت
زڵهێــز
واڵتانــی
بەرژەوەندییەکانــی ئێمــەش بپارێزیــت،
بۆیــە مــن بۆخــۆم لــەو بڕوایــەدام هەرچەند
لــە ڕووی ئیحساســییەوە البردنــی
نــاوی "رۆژئــاوا" ناخــۆش و بەژانــە و
پاشەکشــەیەکی زۆرە ،بــەاڵم لەالیەکــی
دیکەشــەوە ناچاریــی دەســەاڵتی کــوردە
بــۆ ڕازی بــوون بــە النیکەمــی مافــەکان.
دەبــێ ئەمــە لەبەرچــاو بگریــن کــە
کــوردەکان لــە ســووریەدا تەنیــا ٪8ی
دانیشــتوانی ئــەو واڵتــە پێــک دێنــن و
ناوچــەی کوردســتان لــەوێ بەپێچەوانەی
باکــوور ،باشــوور و ڕۆژهەاڵتــی

ڕۆژئاڤــای کوردســتان دەگەڕێننــەوە
بۆچــی ؟ ئێســتا کــە سیســتمێکیان
پێــک هێنــاوە ،چمــا ناهێڵــن حیزبەکانــی
دیکــە بەشــداریی تێــدا بکــەن؟ پێتــان وایــە
ئــەوە بــۆ چــی دەگەڕێتــەوە ؟
و:
مانیفیســیتی
ئەوانــەی
دێموکراتیکــی بەڕێــز ئۆجەالنیــان
خوێندبێتــەوە و هەروەهــا ئەوانــەی
بەرنامــە و سیاســەتەکانی پ.ک.ک
دەخوێننــەوە ،لەوانەیــە ئاشــنا بــن لەگــەڵ
ئــەوەی کــە سیســتمی حاکــم لــە ڕۆژئاوا،
سیســتمێکی بەتــەواوی ئایدیۆلــۆژی بــوو
کــە جگــە لــە خــۆی هیــچ کەســیتری
قەبــوول نەبــوو .ئــەوان نــاوی خۆیــان
مەجلیســی گــەل ،نــاوی الیەنگرانــی
خۆیــان بــە "گــەل" و نەیــاران و ڕکەبەرانی
خۆیــان بــە دژی گــەل ناســاندووە.
لــەو ڕوانگەیــەدا سیســتمێکی
دیکتاتۆریــی لــە جــۆری دیکتاتۆریــی
پرۆلتاریــا کــە ئێســتا ناوێکــی
دێموکراتیکیــان پێــوە زیــاد کــردووە،
سیســتمە
مەیــدان.
هێناوەتــەوە
تەحەمولــی
ئایدیۆلۆژییــەکان
پلۆرالیزمــی سیاســی ناکــەن.
لــە باشــووری کوردســتان ســەرەڕای
ئاڵۆزیــی سیاســی ،بــەاڵم بــە حوکمــی
ئەوەیکــە پارتــە دەســەاڵتدارەکانی
ئایدیۆلــۆژی نیــن ،مەجالــی چاالکــی بۆ
حیــزب و ڕێکخراوەکانــی دیکــە هەیــە،
بــەاڵم لــە ڕۆژئــاوا لــە ژێــر ســێبەری
حکوومەتــی پ.ی.د دا تەنانــەت
خاوەندارێتــی تایبەتیــش لــە چوارچێــوەی
ئایدیۆلــۆژی ئــەو حیزبانەدایــە.
پ  :کەوابــوو چەنــدە دەتوانیــن بڵێیــن

کــە پەکەکــە وەکــوو ئامــراز کەڵکــی
لــێ وەردەگیردرێــت ؟
و :سیاســەتەکانی پ.ک.ک
لــە ســووریە بەشــێک لــە ســتراتیژیی
هیاللــی شــیعەیە کــە کردەوەکانــی
زۆرتــر وەدیهێنانــی بەرژەوەندییەکانــی
ئــەو واڵتــە و ڕێژێمــی ســووریەیە .ئەگــەر
ســەرنج بدەنــە ئەدەبیاتــی پ.ک.ک لــە
ڕاگەیاندنــدا و کاتــێ نــاوی ڕێژێمەکانی
ئێــران و ســووریە دەهێندرێــت ،دەتوانیــن
کــۆدە هاوبەشــەکانیان ببینیــن.
نامهــەوێ بڵێــم پ.ک.ک دژی
کــوردە ،بــەاڵم ڕۆژهەاڵتــی نێوەراســت
کــە بەســەر دوو جەمســەردا دابەشــکراوە،
پ.ک.ک بەرژەوەندییەکانــی خــۆی و
لەوانەیــە  -گەلــی کوردیــش -لــە بــوون
لەگــەڵ جەمســەری شــیعەدا دەبینێــت.
بــە هــۆی ئــەوەی کــە جەمســەری ســێهەم
یــان شــەپۆلی ســێهەم لــە ڕۆژهەاڵتــدا
زۆر الواز و بێهێــزە و ناتوانێــت نەخشــێکی
دیاریکــەری هەبێــت.
پ :ئەوەیکــە هەندێــک هێــزی
کوردیــش هاوشــانی ئیتالعاتــی ئێــران
شــەڕی ڕەوانــی دژ بــە ڕاســانی
ڕۆژهەاڵت و لە بەرژەوەندیی عەرەبســتان
و ...دا لێکــی دەدەنــەوە ،چەنــدە پێوەنــدی
بــەو جەمســەربەندییەوە هەیــە ؟!
و :ئــەو شــەڕە ڕەوانییــە بەشــێکە لــە
پالنــی کۆمــاری ئیســامی بــۆ ئــەوەی
وا نیشــان بــدات کــە خەباتــی کــورد
لــە ڕۆژهــەاڵت ســەر بــە ســعوودی
و واڵتانــی دەرەوەیــە .بۆیــە ئــەو
هێزانــەی کــە ناڕاســتەوخۆ ســتراتیژیی
کۆمــاری ئیســامی جێبەجــی یــان
بەرژەوەندییەکانیــان لــەو ڕاســتایەدایە،
سروشــتیە کــە لــە دژی حیــزب و
ئەندامانــی پڕوپاگەنــدە بکــەن و شــەڕی
ڕەوانــی بەرەوپێــش بــەرن.
پ  :کەوتــن لەگــەڵ کام بــەرەدا بــە
قازانجــی کــوردە؟
و :کێشــەکە لەوەدایــە کــە ئەمریــکا
و ئورووپــا خەریکــن لــە ڕۆژهەاڵتــی
نێوەڕاســت پاشەکشــە دەکــەن ،بــۆ ئورووپــا
گرینگتریــن شــت ئەوەیــە کــە پێــش بــە
تەوژمــی شــەپۆلی پەنابــەران بگرێــت
کــە لەمــە زیاتــر ڕوو لــە ئورووپــا نەکــەن
و بــە هــۆی ئەوەیکــە یەکگرتــوو نیــن،
خاوەنــی ســتراتیژییەکی دیاریکــراو لــە
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا نیــن.
ئەمریــکا و ســعوودییەش نێــوان
ســاردییەک لــە بەینیانــدا هاتووەتــە ئــاراوە
و ســەرنجی ســتراتیژییەکانی ئەمریــکا
خەریکــە بــۆ ناوچەکانــی دیکــە دەڕوات.
لــەو هەلومەرجــەدا بــۆ کــورد و بــۆ
ئێمــە زۆر گرینگــە خاڵێکــی نێوەڕاســت
بگرینــە بــەر و هــەوڵ بدرێــت سیاســەت
و ســتراتیژیی ئێمــە جۆرێــک تەنزیــم
بکرێــت کــە دژی ســتراتیژیی هیچــکام
لــە زڵهێــزەکان نەبێــت و بگــرە لــە زۆر
بــوارەوە خاڵــی هاوبەشــی ســتراتیژی
ئەوانــە بێــت.
لەبیرمــان نەچێــت لــەڕووی خــاک
و جوغرافیــەوە ،ڕووســیە لــە ئێمــە
نزیکتــرە ،چوونکــە هاوســێمانە و زیاتــر
لــە شــەش میلیــۆن کــورد لــە ڕووســیە
و ناوچەکانــی ســۆڤیەتی پێشــوو
دەژیــن ،کەوابــوو دەبــێ سیاســەتێک
وەپێــش بگریــن کــە نەبینــە بەشــێک لــە
الیەنــەکان ،بەڵکــوو بەهــرەی بەهینەیــی
لــە کێشــەکانیان وەرگریــن و ســتراتیژیی
نەتەوایەتــی خۆمــان ســەربەخۆیانە بــەرەو
پێــش بەریــن.
تێبینــی :ناوەرۆکــی وەاڵمــەکان
بیــروڕای ڕێــزدار حەقییــە و کوردســتان
لێــی بەرپرســیار نیــە.

ئەدەب وهونەر
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دیدار لەگەڵ شەریف فەالح
نووسەر و چاالکی فەرهەنگی

سازدانی :ژووری ڕۆژەڤ لە تۆڕی کۆمەاڵیەتیی تێلێگرام

ڕاسانی پێکهنین و تووڕهیی
تا چاو ههتهر دهکا
پێکهنینت دهبینم  /تووڕهییشت...
پێکهنیــن و تووڕهییــت  /ناونیشــانی وام پــێ دهدهن /
کـه دهبــێ هـهر لـه دهوروبـهری خۆیــان  /گۆشهئاســمانێک
ههبــێ  /شــینتر ل ـ ه ئاســمانی بانس ـهرمان
لــهوێ چهکهکــهت پهیکهرێکــه لــه مهیدانــی پێکهنیــن
دانــراوه  /ڕهشــبهڵهکی ڕهنگــه دڵخوازهکانــی ههمووانــی
لــه دهوره گیــراوه  /ئــهوێ شــارێکه مــن تێیــدا بــاو
دهبمــهوه  /ئهمسهرهوســهری شــهقامێکی تێــدا نییــه
دهردهبــهدهرم کا
ساماڵ ئەحمەدی
لە زستان و سەهۆڵبەندانی باشوور دا
بەهارێک
لە هەناوی مندا
بااڵ ئەکا
لێرە
لە نێوان دابەشکاری ڕەنگەکان دا
چاوەکانی من
تەنیا ئازارەکانی تۆ ئەبینێ
من ئێستایش
هەر خەون بە تاقە دار و
شمشاڵە بێ نازەکەی قالەمەڕە و
چوار چرا و
کانی عاشقانەوە*
ئەبینم
سەیرە گەر پێت وابێ
یاخی بوون دەستەمۆ ئەکرێ و
تفەنگ گۆرانی بیر ئەچێتەوە!
هیوامیرزایی

بێشرۆڤە

کوردســتان.
لــە ڕاســتیدا پرۆســەی گۆڤــاری
(ســرووە) ،دەتوانیــن وەکــوو یەکــەم
بنەماکانــی چەکەرەکردنــی زمــان،
یەکــەم بنەماکانــی داڕشــتنەوەی
فەرهەنگی کوردی و دانانی بەردی
بناغــەی ڕۆژنامەگەریــی ئەدەبیــی
کــوردی پــاش هاتنەســەرکاری
کۆمــاری ئیســامی لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان لەقەڵــەم بدەیــن .ئــەو کارە
گرنگــەی کــە گۆڤــاری ســرووە و
ئــەو پێشــمەرگە فەرهەنگییانــەی
کــە لــە پشــتی بــوون و بەڕێوەیــان
دەبــرد ،هەمــوو پیالنەکانــی کۆمــاری
ئیســامی کــردە بڵقــی ســەرئاو،
تــەواوی ناوەرۆکــی گۆڤــاری ســرووە
بێجگــە لــە ســەروتارەکەی ،هەمــوو
لــە خزمەتــی فەرهەنــگ و زمــان و
ئەدەبــی کوردیدایــە ،ئەگــەر ڕۆژێک
بێــت و مێــژووی ئەدەبیاتــی کــوردی
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و هەمــوو
پارچەکانــی کوردســتان بنوســرێتەوە،
بەبــێ ناوهێنــان و بەبــی ئاماژەکــردن
بــە مێــژووی پرشــنگداری گۆڤــاری
ســرووە ،هیــچ واتایەکــی نییــە.
ئــەو قوتابخانەیــەی کــە ســرووە
دایمەزرانــد ،پاشــان بــوو بــە هەوێنــی
دروســتبوونی ئەنجومەنــە ئەدەبیــەکان
لــە هەمــوو شــار و شــارۆچەکەکانی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،ئێمــە پیمــان
وایــە ئەنجومەنــە ئەدەبیــەکان لەالیــەن
ئیرشــادی کۆمــاری ئیســامییەوە
بەڕێــوە دەچــوو ،نەخێــر تەنیــا بــە
ڕواڵــەت ســااڵنە مانگانــە پەنجــا
هــەزار تمەنیــان بــە ئەنجومەنــە
ئەدەبییــەکان دەدا کــە ئێســتاش
خەرجــی مانگانــەی منداڵێــک
نــاکات ،ئــەو ئەنجومەنانــە بــە
بەرنامــەی هەفتانــەی خۆیــان و بــە
ڕێکخســتنی کالســی نافەرمیــی
زمانــی کــوردی ،قوتابخانــەی
بووژاندنــەوەی زمانــی کوردیــان
لــە ڕۆژهــەاڵت دامەزرانــد ،دەیــان
و ســەدان چاالکــی فەرهەنگــی و
ئەدیــب پێگەیشــتن کــە هەموویــان
قوتابی و شــاگردی ئەنجومەنەکانن
و ئێســتا لــە کەڵــە نووســەرانی کــوردن
و هــاوکات چاالکــی سیاســی،
مەدەنــی و کۆمەاڵیەتــی لەنــاو
جەرگــەی ئەنجومەنــە ئەدەبییەکانــەوە
ســەریان هەڵــداوە.
بۆیــە مــن پیــم وایــە ئــەو ڕەوتــە
خۆڕســکە ئاســاییەی کــە لــە
دەرەوەی سیســتمی کۆمــاری
ئیســامی بــۆ خزمــەت بــە زمانــی
کــوردی دروســت بــووە ،بەرهەمــی ٣٧
ســاڵ خزمەتــی هەمــوو چاالکانــی
فەرهەنگییــە ،نــەک خزمــەت و
هەوڵــی چەنــد کەســێک کــە تەنیــا
بــە ڕەنجــی سەرشــان و بــە شــانازیی
ئەوانــی بزانیــن ،دیــارە هــەوڵ و
ماندووبوونــی هەمــوو کەســێک
جێــگای پێزانیــن و ڕێــزە ،بــەاڵم ئــەم
پرۆســەیە زەختێکــی  ٣٧ســاڵەیە کــە
لەســەر کۆمــاری ئیســامی هەبــووە
کــە ئێســتا خەریکــە دەگاتــە بەرهــەم،
ئــەو کەســانەی ئــەم پرۆژەیــان
داڕشــتووە و مــن دەیانناســم و لــە
دڵســۆزییان لــە توانایــی و لــە نیەتــی
خێریــان هیــچ شــک و گومانێــک
نییــە ،لــە بەرانبــەردا نییەتــی
کۆمــاری ئیســامی شــەقکردنی
زمانــی کوردییــە ،مــن پێــم وایــە

ســەرەنجام ئــەم پرۆژەیــە دەڕواتــە
الی ئەنجومەنــی بــااڵی ئاسایشــی
نەتەوەیــی و لەوێــدا بــە ناقــازی و
بــە بەرتەســک کردنــەوەی پەســەند
دەکرێــت و زۆر خاڵــی گرنگــی لــێ
الدەبرێــت و ناوەرۆکەکــەی دەبێتــە
ئایدۆلۆژیــای کۆمــاری ئیســامی،
و بەشــێکی زۆر بەرتەســکی دەبێتــە
مێــژووی ئەدەبــی کــوردی کــە
ئەویــش لــە ژیاننامــەی شــاعیرەکان
زیاتــر تیناپەڕێــت.
ئەوانــەی کــە مــن دەیڵێــم ئــەوە
تێگەیشــتن و تێڕوانینــی منــە و نابــێ
بــە شــێوازیکی موتڵــەق چــاوی لــێ
بکــرێ ،ڕەنگــە مــن کــە  ١٥ســاڵە
لــەو کۆمەڵگایــە دوورم و نازانــم،
یــا خویندنــەوەی مــن خراپــە بــۆ
کۆمــاری ئیســامی ،یــان ئــەوەی
کۆمــاری ئیســامی ئاڵوگــۆڕی
بەســەردا هاتــووە ،بۆیــە مــن هیــوادارم
بەهەڵــەدا چووبێتــم ،هیــوادارم نییەتــی
کۆمــاری ئیســامی خێــر بێــت ،بــەاڵم
ئــەوەی مــن تــا ئێســتا بینیومــە و
تێگەیشــتبێتم تێڕوانیــن و ئایدیــای
ســەرانی کۆمــاری ئیســامی
بــە نیســبەت زمــان و فەرهەنگــی
کــوردی هێڵــی ســوورە ،نییەتــی تەنیــا
شــەقکردنی کۆمەڵــگای کوردییــە و
لێکترازانــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی
و فەرهەنگییــە ،بۆچــی ئێســتا
لــە پێنــج پارێــزگای ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان تەنیــا لــە پارێــزگای ســنە
پرســی زمانــی کــوردی هێناوەتــە
بەربــاس ،ئەمــە ناوەرۆکــی ئامانجــە
ســەرەکییەکەی ئێرانــە کــە مــن
دەمــەوێ قســەی لەســەر بکــەم.
هــەر لــە ســەرەتای هاتنــە
ســەرکاری کۆمــاری ئیســامییەوە
فکرێکــی لەنــاو جوغرافیــای
سیاســی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
جێخســتووە ،کــە دەڵــێ (ئوســتانی
کوردســتان) ،مەبەســتی ئەوەیــە کــە
چــوار پارێزگاکــەی تــر (کرماشــان،
ئیــام ،ورمــێ و لوڕســتان)
واتــە چــوار پارێــزگای گــەورەی
کوردســتان پێیــان بڵێــی (مناطــق
کردنشــین) واتــە ناوچەگەلێکــن
کــە کــورد تێیــدا نیشــتەجێ بوونــە
و لــە بنەڕەتــدا خــاک و موڵکــی
کــورد نیــن ،لــە ڕوانگــەی ئێرانــەوە
تەنیــا ئــەو شــوێنەی کــە هەمــووی
کــوردە تەنیــا پارێزگای(کوردســتان)
ە کــە ئێمــە پێــی دەڵێیــن (ســنە)،
هێنانــە بەرباســی ئــەو باســە تەنیــا
لــەو پارێزگایــە جەوهــەری نییەتــی
کۆمــاری ئیســامیە و دەیهــەوێ
تــۆوی دووبەرەکــێ لــە نێــوان
ناوچەکانــی دیکــە و پارێــزگای
ســنەدا دروســت بــکات ،واتــە کێشــەی
جیــاوازی و شــێوەزارە ناوچەییــەکان،
هەروەهــا پرســی جیاوازیــی دینــی
بورووژێنــێ ،دەیهــەوێ لێــرەوە
بــگات بــەو مەبەســتەی خــۆی کــە
هەمــان بــە ئەنجــام نەگەیشــتنی
پرســی زمانــی کوردیــە ،لەســەرووی
هەموویــەوە دەیهــەوێ بیــروڕای
گشــتیی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
بەالڕێــدا بەرێــت ،دووریــان بخاتــەوە
لــە جەمســەری کێشــە سیاســی
و نەتەوەییــەکان کــە ئامانجــی
ســەرەکیی کــوردە ،کــە ئێمــە
نەتەوەیەکــی جیاوازیــن لــە نەتــەوەی
فــارس.

مانا نەیێستانی

ڕۆژەڤ :ئایــا زمانــی کــوردی
توانیویەتــی لــە ئاســتی ئــەو هەڕەشــە
ســتراتیژیکە دوور مەودایــەی کــە
لــە چوارچێــوەی پیالنــی ئاســیمیلەی
نەتــەوەی بااڵدەســتدا لەســەریەتی
بەرگــری بــکات و بەجۆرێــک
ڕزگاری بێــت لــە فەوتــان؟ ،ئایــا
لــەو الیەنــەوە هەوڵــی ئەدیــب و
نوســەران لــە الیــەک و لــە الیەکــی
تــرەوە الیەنــە سیاســییەکان چــۆن
دەبینــن؟ لــەو پەیوەندییــەدا پــرۆژەی
چاالکوانانــی فەرهەنگیــی کــورد بــۆ
پرســی خوێندنــی زمانــی کــوردی
لــە خوێندنگــەکان لــە چ ئاســتێکدا
دەبینــن؟ پڕۆژەکانــی چاالکوانانــی
فەرهەنگیــی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت
تــا ئێســتا چــی بــووە و چەنــد
قۆناغــی بڕیــوە؟ ئەرکــی چینــی
نووســەران و شــاعیرانی ڕۆژهــەاڵت
لــەم نێــوەدا چییــە؟
شــەریف فــەالح :هەمــوو ئــەو
بانگەشــانەی بــۆ خزمــەت بــە
ئایدۆلۆژیــا و بەتایبــەت زمانــی
بااڵدەســت و کولتــووری فارســییە،
هــەر وەک وتــم دانانــی کەســێکی
ئەمنیەتــی  -سیاســی بــۆ پرســی
کەمایەتییــە نەتەوییــەکان واتاکــەی
ڕوونــە ،واتــە پرســی نەتــەوەکان لــە
ئێــران پرســێکی ئەمنــی  -سیاســییە
و ســەربازییە لــە الی ئــەوان هێڵــی
ســوورە ،بۆیــە کەســێکیان دانــاوە کــە
پێشــتر وەزیــری ئیتالعــات بــووە ،ئەمە
واتاکــەی ڕوونــە ،بۆیــە دەیانــەوێ
لــە ڕێــگای بەکارهێنانــی زمانــی
کوردییــەوە خزمــەت بــە زمانــی
فارســی بکــەن ،زمانــی فارســییش
لــە خزمــەت ئایدۆلۆژیــای کۆمــاری
ئیســامیدایە ،هەمــوو پرســێک لــە
چوارچێــوەی ئیرانــدا لــە خزمــەت
پاراســتنی سیســتمی دەســەاڵتی
ویالیەتــی فەقیهدایــە لەمــە بــەدەر
هیــچ کەســێکی بــۆ گرنــگ نییــە،
تەنانــەت ئــەوان کەســە نزیکەکانــی
دامەزرێنــەری کۆمــاری ئیســامی
لــە الیــان گرنــگ نەبــوو ،چونکــە
بەرژەوەندیــی ویالیەتــی فەقیهـــ
دەکەوتــە مەترســییەوە.
ئایــا زمانــی کــوردی توانیویەتــی
لــە ژێــر سیاســەتی ئاسیمیالســیۆن
خــۆی ڕزگار بــکات؟ مــن پێــم
وایــە تــا ڕادەیەکــی زۆر بەڵــێ،
چوونکــە تایبەتمەندییەکانــی زمانــی
کــوردی هــەروەک پێشــتر باســمان
کــرد تایبەتمەندیگەلێکــی ژیــاری و
فەرهەنگــی و لــە ڕێــگای ئەدەبیاتــی
زارەکییــەوە لــە زەیــن و ناخودئــاگای
کــورددا جێگەیــان گرتــووە ،بــەاڵم
کۆمــاری ئیســامی لــە هەوڵــە
چەواشــەرییەکانی خــۆی هــەر
بــەردەوام بــووە و لــە هیــچ پیالنێــک
درێغیــی نەکــردووە.
لــەو پیالنانــەی کــە کۆمــاری
ئیســامی بــۆ ســڕینەوەی شوناســی
ئێمــە داینــاوە ،ئەوەیــە کــە کۆمــاری
ئیســامی جەوهــەر و ڕەوایــی
خــۆی لــە نەبوونــی بەرامبەرەکەیــدا
دەبینێتــەوە ،واتــە سیســتمی دەســەاڵت
ئەگــەر لــە بەرانبــەری خۆیــدا
هێژموونییەکــی فەرهەنگــی و
سیاســی و زمانــی ببینێــت خــۆی
لــە مەترســیدا دەبینێتــەوە ،بۆیــە
هەمــوو هەوڵێــک دەدات بــۆ ئــەوەی
بیســڕێتەوە ،کۆمــاری ئیســامی

نەهاتــووە لــە هــەر ماڵێــک یــەک
دانــە مەئمــوور دابنێــت و بــە زەبــری
شمشــێر بیهەوێــت زمانــی خــۆت
بــەکار بێنێــت ،ئــەو ئیزنــی بــە مــن
و تــۆ داوە زۆر ڕاحــەت قســە و
ئاخاوتنــی ئاســایی رۆژانــەی خۆمــان
دەکەیــن لەنــاو کــۆاڵن ،لەنــاو مــااڵن
و بــازاڕدا ئازادیــن لــەوە ،بــەاڵم
هاتــووە لەڕێــگای ئایدۆلۆژیــای
ڕاگەیاندنــەوە لــە ڕێــگای سیســتمی
پــەروەردەوە فکــری مــن و تــۆی بــە
الڕێــدا بــردووە ئەندێشــە و تێڕوانینــی
مــن و تــۆی بەالڕێــدا بــردووە ،مــن
و تــۆ بــە کــوردی قســە دەکەیــن،
بــەاڵم ئەندێشــە و بیرکردنەوەمــان
فارســییە ،مــن و تــۆ بــە فارســی
لێمــان دەدەن ،بــەاڵم بــە کــوردی
دەگیریــن ،کاتــی خــۆی (ئیبراهیــم
یوونســی) نووســەری کــوردی
فارســی نــووس دەیــوت "مندااڵنــی
کــورد لــە قوتابخانەکانــی ئێــران بــە
فارســی لێیــان دەدرێــت و بــە کــوردی
دەگریــن) ،ئەمــە تراژیدیایەکــی زۆر
گەورەیــە ،هەڵگــری واتایەکــی زۆر
قووڵــە بــۆ؟ چوونکــە ئێمــە تەنانــەت
بیرکردنەوەمــان فارســییە ،قســەی
ئاخاوتنــی ڕۆژانەمــان کوردییەکــی
تــەژی لــە فارســییە ،واتــە چــۆن دەڵێم
فارســییە؟ کوردیــە بــەاڵم شــێوازی
ڕێزمانــی و دەڕبڕینــی و داڕشــتنی
فارســییە و واتایەکــی فارســی و
غەیــر لــە فەرهەنگــی مــن و تــۆی
تێدایــە ،ئێمــە دەبــێ ئەمــە نەهێڵیــن،
چــۆن دەکــرێ ئەمــە نەهێڵیــن؟ تەنیــا
لــە ڕێــگای زمانــەوە دەکرێــت و
دەگەینــە ئامانجــی خۆمــان.
چاالکوانــان و ڕۆشــنبیرانی
کــورد کــە ئێســتا ئــەم پرۆژەیــان
پێشــکەش بــە وەزارەتــی پــەروەردەی
کۆمــاری ئیســامی کــردووە،
تەنیــا ناگەڕێتــەوە بــۆ ئێســتا،
ئەمــە هــەر لــە دەیەکانــی شەســتی
هەتاوییــەوە چاالکانــی فەرهەنگــی
کــورد کــە بینیــان کۆمــاری
ئیســامی خەریکــی ســڕینەوەی
زمانــی کــوردی و لەخشــتەبردنی
فەرهەنگــی کــوردە ،بــە شــێوازێکی
خۆڕســک و لــە دەرەوەی سیســتمی
پــەروەردەی ئێــران دەســتیان کــردووە
بــە چاالکیــی فەرهەنگــی و هــەر لــە
دانانــی ئەنجومەنــە ئەدەبییەکانــەوە
لــە ســااڵنی ١٣٦٨ەوە بگــرە هەتــا
چاالکییەکانــی دیکــە ،یــان
دروســتبوونی (ناوەنــدی ســەالحەدینی
ئەیووبــی) و گۆڤــاری ســروە لــە
ورمــێ کــە مامۆســتا هێمــن ئەدیــب
و شــاعیری ناســراوی کــورد داینــا،
هەرچەنــد کۆمــاری ئیســامی
ئامانجــی دیکــەی لــێ هەبــووە و لــە
کاتــی خۆیشــی لەالیــەن ئەحزابــی
کوردییــەوە بــە خــراپ لێکدانــەوەی
بــۆ کــرا و بــە جۆرێــک وتیــان لــە
خزمەتــی سیاســەتی کۆمــاری
ئیســامیدایە ،هەرچەنــد نیەتــی
کۆمــاری ئیســامی ئــەوە بــوو کــە
ســەرپۆش لەســەر مافــە سیاســی
و نەتەوەییەکانــی کــورد دابنێــت،
بــەاڵم زیرەکیــی مامۆســتا هێمــن و
ئــەو کەســانەی لەگەڵیــدا ئیشــیان
دەکــرد (ســرووە) بــووە دەســتپێکی
قۆناغێکــی گرنــگ لــە ڕاســانەوە
و بووژانــەوەی زمــان و فەرهەنــگ
و ئەدەبــی کــوردی لــە ڕۆژهەاڵتــی
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حوکمی زیندانی هەتاهەتایی
والی دروودی هەڵوەشایەوە
دەزگای دادوەریــی حکوومەتــی ئێــران بڕیــاری داشــکاندنی حوکمــی
چاالکێکــی سیاســیی کــوردی لــە گرتووخانــەی یــەزد پەســند کــرد.
لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا ،حوکمــی زیندانــی هەتاهەتایــی والــی دروودی بــۆ
 ٢٥ســاڵ زینــدان کــەم کرایــەوە.
ئــەو هاوواڵتییــە کــوردە کــە ئێســتا لــە گرتووخانــەی ناوەندیــی شــاری یــەزد
ڕاگیــراوە ،زیاتــر لــە  ٢٠ســاڵە لــە ئێــران دەستبەســەرە.
ســەرچاوەیەکی ئــاگادار لــە دۆخــی ئــەو چاالکــە سیاســییە بــە ئاژانســی
کوردپــای ڕاگەیانــد :پــاش چەندیــن نامــە و داواکاریــی والــی و بنەماڵەکــەی
بــۆ پێداچوونــەوە بــە حوکمــی هەتاهەتایــی ناوبــراو ،ســەرەنجام کۆمیســیۆنی
لێبووردنــی دەزگای دادوەری ڕەزامەندیــی لەســەر داشــکاندنی حوکمەکــەی
بــۆ  ٢٥ســاڵ دەربــڕی.
لێبــووردن و لێبوردەیــی بــۆ زیندانیانــی سیاســی لــە حکوومەتــی ئیســامیی
ئێرانــدا تەنیــا لــە ئەســتۆی عەلــی خامنەییــە کــە بــە پێشــنیاری دەزگای
دادوەری ڕەزامەندیــی لەســەر دەدات.
والــی دروودی بەفرانبــاری ســاڵی  ٩٣دوای  ١٨ســاڵ زیندانــی بــوون،
مەرەخەســیی  ٨ڕۆژەی پێــدرا و گەڕایــەوە بــۆ کامیــاران.
ئــەو زیندانییــە کــوردە خەڵکــی گونــدی "چرۆســانە"ی ســەر بــە شــاری
کامیــاران ،یەکێــک لــە زیندانیانــی دەیــەی ٦٠ی هەتــاوی بــووە ،ســاڵی
 ١٣٧٢لــە زینــدان ئــازاد کــرا و دواتــر لــە ســاڵی ١٣٧٥ی هەتاویــدا بــە تاوانــی
هــاوکاری لەگــەڵ یەکێــک لــە حیزبــە کوردییــەکان ســەرلەنوێ دەستبەســەر
کرایــەوە.

دۆخی ژنانی کوردی زیندانی
لە زیندانییەکانی دیکە خراپترە
لــە ئێســتادا  ١٦ژن و کچــی کــورد لــە
گرتووخانەکانــی حکوومەتــی ئیســامیی
ئێرانــدا بەتاوانــی چاالکیــی سیاســی
زیندانــی کــراون.
ژنانــی زیندانیــی سیاســی کــورد لــە
گرتووخانەکانــی ئێــران دۆخێکــی زۆر
خراپتریــان لــە باقــی زیندانیــان هەیــە
و ڕۆژانــە بــەرەوڕووی ســووکایەتی،
بێڕێــزی و جوێنــدان لەالیــەن بەرپرســانی
دادوەری و ئینتیزامــی دەبنــەوە.
نــاوی ئــەو  ١٦ژنــە گیــراوە
بریتییــە لــە :هاجــەر پیــری ،ســوودابه

حەســەنخانی ،ســوهەیال مینایــی ،فەریــده
خۆشــنام ،ئەفســانه بایەزیــدی ،گوڵنــاز
ئاهەنگخــۆش ،ڕازیــه حەکیمــی ،ڕۆژیــن
پایــا ،قەدریــه قــادری ،ئەســرین ئەمینزاده،
ســافیه ســادقی ،شــەهال محەممەدیانــی،
الوێــن کەریمــی ،پەرســتوو حاجیــان،
زەینــەب جەاللیــان ،مریــەم موقەدەســی.
ئــەو ژنانــە ،زۆربەیــان لــە کوردســتان
دوورخراونەتــەوە و لەهــەر چەشــنە
چاوپێکەوتــن ،مەرەخەســی و بوونــی
پارێــزەر بێبــەش کــراون و ســەرەڕای
بڕینــەوەی ســزا ،بــەاڵم ڕۆژانــە لــە

گرتووخانەکانــدا تووشــی لێپێچینــەوە و
ئــازاردان دەبنــەوە.
دوازدە کــەس لــەو ژنانــە ســەرجەم بــە
 ٩٤ســاڵ زینــدان حوکــم دراون و ســێ
کەســی دیکــەش چارەنووســیان ناڕوونــە و
کەســێکی دیکــەش ســزای هەتاهەتایــی
هەیــە.
هەروەها ئەوان پاش دەستبەســەرکرانیان
لەالیــەن هێزەکانــی ئیتالعاتــەوە ،بــۆ
مــاوەی چەندیــن حەوتــوو لــە ژووری
تاکەکەســیی ناوەنــدە ئەمنییــەکان
ڕاگیراون و دۆســیەی سیاســی ـ ئەمنییان

بــۆ درووســت کــراوە.
لەنێــو ئــەو ژنانــەدا ٣ ،کەســیان
خوێنــدکار ،یــەک کەســیان ئەندازیــاری
کامپیۆتێــر و یــەک کەســی دیکــەش
مافناســە.
ڕێکخــراوی لێبووردنــی نێونەتەوەیــی
لــە مانگــی گەالوێــژی ئەمســاڵدا
ڕاگەیەندراوێکــی باڵوکــردەوە کــە
تێیــدا؛ "هەوڵــی هۆڤانــەی حکوومەتــی
ئیســامیی ئێــران دژ بــە ژنانــی زیندانیــی
و داکۆکیکارانــی مافــی ژنانــی"
مەحکــووم کــرد.

مامۆستایەكی ئایینیی كورد بە
زیندان و دوورخرانەوە مەحكووم كرا
دادگای تایبــەت بــە مامۆســتا ئایینییــەكان لــە شــاری تەورێــز ،بــۆ یەكێــك
لــە مامۆســتایانی ســوننی مەزهەبــی خەڵكــی ورمــێ حوكمــی زینــدان و
دوورخرانــەوەی دەركــرد.
ڕۆژی چوارشــەممە ١ی بەفرانبــار لــە شــاری تەورێــز مامۆســتایەكی
ئایینیــی كــورد ،پــاش ئــەوەی كــە بــۆ دادگای تایبەتــی ڕۆحانییەتــی ئــەو
شــارە بانگهێشــت كــرا ،دەستبەســەر كــرا و بــۆ زیندانــی ناوەنــدی گوازرایــەوە.
مــەال ڕەزا عەبــدی لــە دادگای تایبەتــی ڕۆحانییــەت بــە  ٦مانــگ
زیندانــی تەعزیــری و  ٢ســاڵ دوورخرانــەوە لــە شــاری ورمــێ مەحكــووم كــراوە.
یەكێــك لــە كەســوكاری مامۆســتا ڕەزا عەبــدی لــە وتووێژیكــدا لەگــەڵ
ئاژانســی كوردپــا ئــەوەی پشتڕاســت كــردەوە كــە؛ ناوبــراو لــە دادگای تایبــەت
بــە ڕۆحانییــەت ئامــادە بــووە و دەســتبەجێ ڕەوانــەی زینــدان كــراوە.
دادگای تایبــەت بــە ڕۆحانییــەت لــە ژێرچاوەدێڕیــی ڕاســتەوخۆی عەلــی
خامنەیــی ڕێبــەری حكوومەتــی ئیســامیی ئێراندایــە و بەرپرســی ســزادانی
قەزایــی ئــەو مامۆســتایانەیە كــە ڕەخنەگــر یــان دژبــەری حكوومەتــی
ئیســامیی ئێرانــن.
پێشــتر ئەو مامۆســتا كوردە بەڕێوەبەری قوتابخانەی زانســتە ئایینییەكانی
ســەالحەدین ئەیووبــی لــە شــاری ورمــێ و هەروەهــا پێشــنوێژی مزگەوتــی
قودســی شــارۆچكەی ئیســام ئــاوای ئــەو شــارە بــووە.
بەپێــی هەواڵــی ســەرچاوەیەكی ئــاگادار ،نوێنــەری وەلــی فەقیــه لــە
پارێــزگای ئازەربایجانــی ڕۆژئــاوا لەگــەڵ ئیــدارەی ئیتالعاتــی شــاری ورمــێ
لــەو مامۆســتا ئایینییــە ناڕازیــن.
پێشــتر ئاژانســی كوردپــا نــاوی النیكــەم  ٩زانــای ئایینیــی كــوردی بــاو
كردبــووەوە كــە لــە ســەر بڕیــاری ئیــدارەی ئیتالعاتــی پارێــزگای ورمــێ لــە
ســەر كارەكــەی خۆیــان وەكــوو مامۆســتای ئایینــی وەدەرنرابــوون.

الوێکی کوردی مەحکووم بە ئێعدام بەخشرا
بــە هــەوڵ و بەدواچوونــی کۆمەڵێــک
لــە چــاالکان و هاوواڵتییانــی شــاری
ســنە الوێکــی ئــەو شــارە کــە لەمێــژ
بــوو حوکمــی ئێعدامــی لەالیــەن دەزگای
دادوەریــی حکوومەتــی ئیســامیی
ئێرانــەوە بــۆ بڕاوبوویــەوە ،لەالیــەن
بنەماڵــەی کوژراوەکــەوە بەخشــرا.
«هێمــن هەورامــی نــژاد» تەمــەن ٢٤
ســاڵ خەڵکــی شــاری ســنە ،کــە حــەوت
ســاڵ پێــش حوکمــی ئێعدامــی لەالیــەن
دەزگای دادوەرییــەوە بــۆ بڕابوویــەوە
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ١٢ی
بەفرانبــار ،گیانــی نوێــی پــێ بەخشــرا.
هێمــن هەورامــی نــژاد ،بەهــۆی شــەڕ و
کێشــە لەگــەڵ یەکێــک لــە هاوڕێکانــی

بــە نــاوی «پوویــا ئەبولقاســمی» چەنــد
زەربەیەکــی چەقــۆی لێدابــوو ،کــە بــووە
هــۆی گیــان لەدەســتدانی هاوڕێکــەی.
هەواڵدەریــی «تابنــاک» کوردســتان
لــەو بارەیــەوە بــاوی کــردەوە کــە؛ بــە
هەوڵــی چــاالکان و هاوواڵتییانــی
شــاری ســنە ،بنەماڵــەی کوژراوەکەیــان
قەناعــەت پێهێنــاوە لــە بەخشــینی قاتڵــی
کوڕەکەیــان و بەمشــێوەیە هێمــن هەورامی
نــژاد لــە مــردن ڕزگاری بــوو.
دیوانــی بــااڵی ئێــران ،ڕۆژی ٢٧ی
ڕێبەندانــی ســاڵی ١٣٩٤ی هەتــاوی،
حوکمــی ئیعدامــی بــە تاوانــی کوشــتن
(قەتڵــی بــە ئەنقەســت) ،بــۆ «هێمــن
هەورامــی نــژاد» بڕیبــووەوە.

«قەســاس» لــە یاســای حکوومەتــی
ئیســامیی ئێرانــدا ،بــۆ ســزای کوشــتنی
بــە ئەنقەســت لــە بەرچاوگیــراوە و
بەڕێوەبردنــی ئــەو حوکمــە بــە مافــی
خــاوەن کوژراوەکــە بــە ئەژمــار دێــت و
ئەویــش سەرپشــکە لــە جێبەجێکردنــی،
یــان هەڵوەشــاندنەوەی ئــەو حوکمــە.
هێمــن لەدایکبــووی ســاڵی ١٣٧٣ی
هەتاوییــە و لــە کاتــی ئەنجامدانــی
تاوانەکەیــدا ،تەمەنــی ١٧ســاڵ بــووە.
چاالکــی
چایچــی
ســیمین
کۆمەاڵیەتــی و ئەندامــی شــۆرای
خەڵکیــی کەمپەینــی لێبــوردن کــە
یەکێکــە لــەو کەســانەی بنەماڵــەی
کوژراوەکــەی بــە قەناعــەت گەیانــدووە

لەمبــارەوە بــە هەرانــای گووتــووە :ئەمــە
ســێهەمین جــارە کــە ئێمــە توانیومانــە
ڕەزایەتــی الیەنــی ســکااڵکەر وەربگریــن؛
لەمــاوەی  ٦ســاڵی ڕابــردوودا بــە هــەوڵ
و ماندووبوونــی ئەندامانــی شــۆرا و
هەروەهــا چاالکانــی کرێــکاری و
چاالکانــی مەدەنــی و کەســانی خــاوەن
پێگەوجێگــەی شــاری ســنە توانیمــان
ڕەزایەتــی بنەماڵــەی ئەبۆلقاســمی
وەربگریــن.
ئەم بڕیارەی باوکی پویا ئەبۆلقاسمی،
بــووە هــۆی شــادمانی خەڵکــی شــاری
ســنە و خەڵــک و چاالکانــی مەدەنــی
لــە شــوێنی گكڵکــۆی پویــا کۆبوونــەوە و
گۆڕەکەیــان گوڵبــاران کــرد.

