دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

ئۆرگانی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

پەیامی پیرۆزبایی مســتەفا هیجری بە بۆنەی جێژنی ڕەمەزانەوە
جێژنی ڕەمەزانتان پیرۆز بێ
بە بۆنەی جێژنی پیرۆزی ڕەمەزانەوە پیرۆزبایی لە نەتەوەی کورد بە تایبەت خوشک و برایانی
خۆشەویست لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکەم.
هیــوادارم ئــەم جێژنــە ســەرەتای ئازادی و ڕزگاریــی گەلەکەمان لەژێر هێــزی زۆرداری ڕێژیمی
ســەرەڕۆی کۆمــاری ئیســامی و دەســپێکی ژیانێکــی شــیاوی ئەم ســەردەمە بۆ کــورد و باقی
نەتەوەکانی ئێران بێ.
جێژنتان پیرۆز و هەموو ڕۆژێکی ژیانتان جێژن بێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
سکرتێری گشتی
مستەفا هیجری
٣ی پووشپەری ١٣٩٦ی هەتاوی
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کۆماری ئیسالمی،

چاوخشاندنێک

یاری کردن بە

گۆڕانکاریی به

پشتیوانی سەلەفی

بەسەر کارنامەی

گیانی هاوواڵتییان

ڕێوهیهوه و کۆماری

جیهادییەکان

نیزیک بە...

ئیسالمی ئهو هێزە...
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وتەبێژی حیزبی دێموکرات:

پـەیڤ
کاوە سەرکەوت

بە ئیرادەی گەل پیالنەکانی دوژمن پووچەڵ دەکەینەوە

ســەرلەبەیانیی ڕۆژی دووشــەممە،
ڕێکەوتــی ١٢ی پووشــپەڕی ١٣٩٦ی
هەتــاوی ،کاتژمێــر  ٥تــا ٨ی بەیانــی
بنکــە و پایــەگا نیزامییەکانــی ڕێژیمــی
تێرۆریســتیی ئێران ،ناوچە ســنوورییەکانی
نێــوان ڕۆژهەاڵت و باشــووریان لە هەرێمی
کوردستان تۆپباران کرد.
بەپێــی ڕاپۆرتــەکان ڕێژیــم چەنــد
ناوچەیەکــی بنــاری چیــای هەڵگوردیــان
لــە دەڤــەری باڵەکایەتــی تۆپبــاران کــرد
کــە ئــەو تۆپبارانە ناوچەکانــی کونەڕێ،
کیفارستان ،قەبرۆکان ،رێزان و گردوگۆی
گرتەوە.
بەپێــی دواییــن زانیارییــەکان بــە هۆی ئەو
تۆپبارانــەوە بۆســەر خەڵکــی مەدەنــی لــە
باشــوری کوردســتان ژنێک برینــدار بوو و
زەرەر و زیانــی مــاددی بەرچــاو بــە زەوی
و زاری خەڵکــی ئاســایی ئــەو ناوچانــە
گەیشــت کــە زۆربەیان شــوانکار و جوتیار
و ڕەوەندن.
ئــەم تــۆپ بــاران کردنــە کــە پێشــتریش

هــەر لــەو ناوچانــە ڕووی داوە ،پــاش ئــەوە
هاتنــە ئــاراوە کــە ڕێژیــم لە یەک ســاڵی
ڕابــردوودا بــەردەوام درێــژەی بــە پیالنــی
میلیتاریزەکردنــی زیاتــری شــارەکانی
کوردســتان و پڕچــەک کردنــی زیاتــری
بنکە و بارەگا پڕ شــورەییەکانیان لە شــارە
سنوورییەکانی کوردستانی رۆژهەاڵت داوە
کە چاودێرانی سیاســی پێیــان وایە هەموو
ئــەم هەواڵنــەی رێژیــم لە ترســی ســەرانی
کۆماری ئیســامی لە دەسپێکی قۆناغی
نوێــی ڕاســان و کاریگەرییەکانییــەوە
سەرچاوە دەگرێت.
هــەر لەم ڕاستایەشــدا کۆماری ئیســامی
نەیتوانی ترسی خۆی بشارێتەوە و جارێکی
دیکە لەڕێگەی پاســداری ڕووهەڵمالراوی
خــۆی "محەممــەد پاکپــوور" فەرمانــدەی
هێزی زەوینی ســپای تێرۆریستی پاسداران،
ڕێکەوتــی ١٤ی پووشــپەڕی ١٣٩٦ی
هەتاوی هەڕەشــەی بەزاندنی سنوورەکانی
هەرێمــی کوردســتان و لێدانــی بنکــە و
بارەگاکانــی حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵتــی

کوردســتان بەتایبــەت حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێرانی کرد.
لــەم پێوەندییــەدا بەرێز"حەســەن شــەرەفی"
جێگــری ســکرتێری گشــتیی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێــران و وتەبێژی
حیــزب لــە وتووێژێکــدا لەگــەڵ کاناڵــی
تەلەفزیۆنیــی "ڕووداو" ڕایگەیانــد،
ڕێژیمــی ئێــران هــەر ئیقدامێــک بکات بە
توندی پەشــیمان دەبێتەوە؛ ناوبراو وتیشــی:
ئەگەرڕێژیمــی ئێــران هەڕەشــەکانی خۆی
بەکردەیــی بکات بێ گومــان لەو بڕیارەی
خــۆی هــەم لــە بــواری سیاســی و هــەم لە
بواری نیزامی پەشیمان دەبێتەوە.
لە درێژەی قسەکانیشــیدا وتەبێژی حیزبی
دێموکــرات باســی لــەوە کــرد کــە حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئیــران خەباتــی
نوێــی خــۆی لەژێــر نــاوی ڕاســان بە هیچ
جۆرێــک بــە بیانــووی بەرژەوەندییەکانــی
هەرێمــی کوردســتان یــان ڕێفرانــدۆم لــە
باشــووری کوردســتان ڕاناگرێــت؛ بەوتەی
ناوبــراو ڕێفرانــدۆم بــۆ هاوواڵتییانــی

باشووری کوردســتان قۆناغێکی مێژووییە
بەاڵم حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ســەرەڕای ئەوەیکــە لــەو بارەیــەوە پابەند بە
بەڵێنییەکانــی خۆیەتــی بــەاڵم تەنانەت بۆ
ساتێکیش خەباتی خۆی ڕاناگرێت.
وتەبێژی حیزبی دێموکرات هەروەها باســی
لــەوە کرد حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران بە نیسبەت هەڵوێست و خەباتی خۆی
بەرپرسیارە و بە هێچ شێوەیەک قسەیەک
ناکات کە لە توانایدا نەبێت و بە ئاماژەدان
بەوەیکــە ئیرادەی خەڵکــی کورد و حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دەتوانــێ
پیالنەکانــی دوژمنــان پووچــەڵ بکاتــەوە
وتــی :تــا ئێســتا کۆمــاری ئیســامی دژ
بــە ئازادیخوازانــی گەلەکەمــان چــی بــۆ
کرابــێ کردوویەتی و لە داهاتووشــدا چی
بــۆ بکرێــت دەیــکات بــەاڵم بەدڵنیاییــەوە
ئەگــەر وەک ڕابــردوو ســوور بــن لــە ســەر
جێبەجێ کردنــی پیالنەکانیان زۆر بەرینتر
و بەرباڵوتر لە جاران پیالنەکانی لەنێوخۆی
کوردستان کە گۆڕەپانی سەرەکی خەباتی

ئێمــە دژ بــە رێژیمی کۆماری ئیســامییە
پووچەڵ دەکەینەوە.
ســەبارەت بە پرســی ڕێفراندۆمــی هەرێمی
کوردســتان بــۆ ســەربەخۆیی بەڕێــز
حەســەن شــەرەفی وێــڕای ئاماژەکــردن
بــە دەســتێوەردانەکانی ڕێژیمــی تــاران لــە
کاروبــاری نێوخۆیــی عێــراق و دنەدانــی
حکومەتــی ناوەندیــی عێــراق لــەدژی
هەرێمــی کوردســتان ،وتــی :ئێمــە بڕیاری
ئەنجامدانــی ڕێفرانــدۆم لــە باشــووری
کوردســتان وەک هەلێکــی مێژوویــی
دەبینیــن بــەاڵم کۆمــاری ئیســامی زۆر
زۆر نیگەرانە لەو هەڵوێستەی کە هەرێمی
کوردســتان بەپێــی ئیــرادەی خەڵکــی
خــۆی گرتوویەتــە بــەر و درێــژەی دەدات؛
بەوتەی جێگری ســکرتێری گشــتی حیزب
کۆمــاری ئیســامی کۆســپی ســەرەکی
ســەر ڕێگــەی ئەنجامدانــی ڕێفرانــدۆم بۆ
ســەربەخۆیی هەڕیمی کوردستانی باشوورە
و لەم ڕاستایەشــدا دەست لە هیچ کارێک
ناپارێزێت.

كەریم پەرویزی
لــە درێــژەی حەماســەی کۆســااڵندا،
ئــەو کاتــەی کە پۆلێک لە پێشــمەرگە
گیــان لەسەردەســتەکانی کوردســتان،
لــە کۆســااڵنی بــارەگای خۆڕاگریی و
حەماســەدا دژ بــە بۆســە و پیالنەکانــی
هێزی ســتەمکاری کۆماری ئیســامی
وەســتانەوە و بەوپــەڕی گیانبازییــەوە
پۆزەی ســوپای دڕندەیان لە خۆڵ وەردا،
دوو تێکۆشــەر و دوو ئەوینداری ئازادی
و گیانبازی رێگای ئازادکردنی خاکی
کوردســتان ،بۆســەی دوژمنیــان تێــک
شــکاند و ســەلماندیان کە ئیرادەیان زۆر
بەهێزترە لەوەیکە دوژمن بە خەیاڵی خاو
و بــە هەموو چــەک و تەقەمەنییەکەوە
ئاگری لە شاخی کۆسااڵن بەردا تا ئەو
پێشمەرگانە بە چۆکدا بێنێ.
هێــزی دژەئینســانیی
بەرپرســانی
پاســدارانی جەماران دەیانەویست کاوە بە
چۆکــدا بێنن  ،بــەاڵم بەپێچەوانەوە کاوە
ســەرکەوت! لــە شــەڕی دەســتەویەخەی
نێــوان تاریکــی و ڕووناکیــدا ،لــە
پێکداهەڵپڕژانــی دڕندەیــی و جوامێریدا،
لــە شــەڕی دژوار و تاقــەت پڕووکێنــی
مــەردی و نامەردیــدا ،ئــەوە نەبــەردی
و بەهێــزی و بــڕوای پۆاڵیینــی کاوە
و ســەرکەوت بــوو کــە لــە حەماســەی
کۆســااڵن و لــە تراژێدیــای بۆڕیــەردا،
مێــژووی دەســتەمۆ کــرد و وەک چۆن
لــە کەتیبەکــەی تەنگیــوەردا بەســەر
گاشــەبەردەکانەوە رووداوی مێــژووی
هەڵکەنــدراوە ،کاوە و ســەرکەوت بــە
ئارەقــەی ماندوویەتییــان و بــە خوێنــی
خولیــای ئازادییــان لــە ســەر دڵــی
گاشــەبەردەکانی کۆســااڵن داســتانی
حەماسەکەیان هەڵکەند.
کۆماری ئیســامی وای باڵو دەکردەوە
کە هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات
بــە تەنیــا ماوەتــەوە و خەڵــک پــاروە
نانێکیشی نەداوە .هێزەکانی رێژیم وایان
خەونی گولی دەبینی کە پێشــمەرگەی
دێموکــرات ورەی بــەرداوە و بــڕوای تێدا
نەماوە و بە بۆسەدانانەوەیەک هەموویان
یــان هــەڵ دێــن یــان چــۆک دادەدن بــۆ
تاریکی.
ئــەوەی پیــان و شــەڕی کۆمــاری
ئیســامی لەگــەڵ دەروون و بڕواکانــی
کورد و کوردستان بوو ،بۆ ئەوە بوو کە
خۆیــان بــە دەســەاڵتی رەها بەســەر هزرو
مێشــکی کوردســتانەوە نیشــان بــدەن و
هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتیش
بە دۆڕاو و سووک و رووزەرد بە خەڵک
بناســێنن تاکــوو چیــدی کــەس هیــوا
لەســەر دێموکــرات و پێشــمەرگە و کاوە
و سەرکەوت هەڵنەچنێ.
لــە درێــژەی پیالنەکانیانــدا ،هێزەکانــی
رێژیــم شــوێن پێــی کاوە و ســەرکەوتیان
هــەڵ گــرت و رۆژی ١٥ی پووشــپەڕی
 ،١٣٩٥لە مانگی پووشپەڕدا ،لە مانگی
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سێمینارێک بۆ ٢٨ـەمین ساڵڕۆژی شەهیدانی ڤیەن
لە شاری سلێمانی بەڕێوە چوو
ســێمیناریک بــۆ یــادی ٢٨ســالەی
شــەهیدکرانی ڕێبــەری نــاوداری کــورد
دوکتورقاســملوو و هاورێیانــی لــە شــاری
سلێمانی بەڕێوە چوو.
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ١١ی
پووشــپەڕی ١٣٩٦ی هەتــاوی ،لــە هۆڵی
ئازادیی شــاری ســلێمانی سێمیناریک بۆ
یادی  ٢٨ســاڵەی شــەهیدکرانی ڕێبەری
نــاوداری کــورد دوکتــور قاســملوو و
هاوڕێیانی بەڕێوە چوو.
ســەرەتای ســێمینارەکە بــە ســروودی
نەتەوایەتــی "ئــەی ڕەقیــب" و ڕاگرتنــی
خولەکێــک بێ دەنگــی بۆ گیانی پاکی
دوکتــور قاســملوو و ســەرجەم شــەهیدانی
کوردستان دەستی پێکرد.
پاشــان "تاهیــر مەحمــوودی" بەرپرســی
دەفتــەری نوێنەرایەتــی حیزبی دێموکرات
لــە ســلێمانی ،بەخێرهاتنــی میوانەکانــی

کرد.
ئەم ســێمینارە لــە دوو تەوەر پێکهاتبوو کە
لــە ســەرەتادا "محەممــەد نەزیــف قــادری"
ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی
دێموکرات لەسەر توانایی دوکتور قاسملوو
لــە ڕێبــەری کردنــی حیــزب و هەروەها لە
مەیدانــی دیپلۆماســیدا بابەتێکــی پــڕ
نێوەرۆکی پێشکەش کرد.
قادری لە قســەکانیدا تیشکی خستە سەر
هەڵوێســتە بــەرزە نەتەوەییەکانــی دوکتــور
قاسملوو ،قۆناغەکانی ژیانی سیاسیی لە
حیزبدا و ڕۆڵ و دەوری دوکتور قاســملوو
هــەم لــە حیزبــی دێموکــرات و هــەم لە نێو
بزوتنەوەی ڕزگاریخوازی کورددا.
دواتــر "ئەبــو تــارا" ،ئەندامــی مەکتەبــی
سیاســیی حیزبــی شــیوعی کوردســتان،
لەســەر دووربینــی دوکتــور قاســملوو،
تایبەتمەندییــە شۆڕشــگێرانەکانی ناوبــراو

ـ حیزبی شیوعی کوردستان
ـ هەڤــاڵ ئەبوبەکــر ئەندامــی جڤاتــی
نیشتمانی بزوتنەوەی گۆڕان
ـ یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان
ـ پارتی کرێکاران و رەنجدەرانی کوردستان
ـ حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
باکووری کوردستان:
ـ پەیوەندییەکانی کەجەکە
ڕۆژئاوای کوردستان:

لە ســەر بزوتنــەوەی ڕزگاریخوازیی کورد
قسەی کرد.
تــارا لــە قســەکانیدا باســی لــەو کاتانــە
کرد کە لەگەڵ ڕێبەری شــەهید دوکتور
قاســملوو کاری کــردووە و کەســایەتی
بەرزی دوکتور قاسملووی لە بەڕێوەبردنی
حیزب باس کرد.
لــەو ســێمینارەدا زۆربــەی هێــز و الیەنــە
سیاســیەکانی هەر چوار بەشی کوردستان
بەشدار بوون کە بریتین لە:
ڕۆژهەالتی کوردستان:
ـ کۆمەڵەی شۆڕشــگیری زەحمەتکێشانی
کوردستانی ئێران
ـ سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران
ـ یەکیەتیی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ـ پارتی لیبڕاڵ دێموکراتی کوردستان
هێز و الیەنەکانی باشووری کوردستان:
ـ یەکیەتیی نیشتمانی کوردستان

ـ پارتی پێشڤەرۆی کوردستانی سووریە
ـ پارتی ئازادیی کورستانی سووریە
ـ یەکیەتیی دێموکراتی کوردی سووریە
هەروەهــا لــەو ســێمنیارەدا ژمارەیەکــی
بەرچاو مامۆســتای زانکۆ ،کەســایەتیی
و رەوشــنبیری ســلێمانی بەشــدار بــوون و
کاناڵەکانــی راگەیاندنی ئەهلی و حیزبی
بەشدار بوون.

بەبەشــداری ســکرتێری گشــتی حیــزب و
ئەندامانــی ڕێبــەری و کادرو پێشــمەرگە
و بنەماڵەکانــی حیزبــی دێموکــرات و
هەروەهــا ژمارەیەک میوان لە شــارەکانی
هەرێمــی کوردســتان ،ســێمینارێک بــە
بۆنەی ٢٨ەمین ساڵیادی تێرۆری دوکتور
قاســملو و هاوڕێیانی لە بنکەی دەفتەری
سیاســی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران بەڕێوەچوو.
بەپێــی هەواڵــی گەیشــتوو بــە ماڵپــەڕی
کوردســتان میدیــا ،ڕۆژی ســێ شــەممە
ڕێکەوتی ١٣ی پووشــپەڕ ،کۆمیسیونی
پەروەردەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران ســێمینارێکی بــۆ بەڕێــزان تەیمــوور
مســتەفایی ئەندامــی دەفتــەری سیاســی
حیزب و د .هوشــمەند عەلی مامۆســتای

زانکۆ بەرێوە برد.
ئەو سێمینارە بە سروودی نەتەوایەتی ئەی
رەقیب و ڕاگرتنی خولەکێک بێ دەنگی
بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانی پاکی شــەهیدان
دەستی پێکرد.
ســەرەتا تەیمــوور مســتەفایی ئەندامــی
دەفتــەری سیاســی حیزبــی دێموکــرات
باســی لە سەر کەسایەتی دوکتور قاسملو
و ڕۆڵــی ئــەو ڕێبــەرە بلیمەتــە کــرد لــە
ســەر بزاڤــی ڕزگاریخوازانــەی کــورد لــە
کوردســتانی ئێــران و پارچەکانــی دیکــە
کوردستان.
ناوبــراو لــە بەشــێک لــە قســەکانیدا
ئامــاژەی بــە شــوێندانەری دووکتــوور
قاســملوو لە یەکخســتنی هێزی گەل و بە
ڕیکخراوەکردنــی ئەم هێزە بۆ بەربەرەکانێ

سمینارێک بۆ ٢٨ـەمین ساڵیادی شەهیدکرانی دوکتور قاسملوو بەڕێوەچوو
لەگەڵ دوژمنانی کوردستان کرد و وتی:
ئــەم کاریگەرییانــە هەتاکوو ئێســتاش کە
 ٢٨ســاڵ بەســەر تێرۆرکرانیــدا تێدەپــەڕێ
هەر دیار و بەرچاون.
پاشــان دوکتــور هوشــمەند عەلــی،
مامۆســتای زانکــۆ لــە بــواری مێــژووی
هاوچــەرخ و نوێ باســێکی تێرو تەســەلی
لەســەر دیپلۆماســی دوکتــور قاســملوو
پێشــکەش بــە بەشــداربووانی ئەو ســمینارە
کرد و شەهید قاسملووی وەک باڵوێزێک
بــۆ هەمــوو گەلی کورد پێناســە کرد کە
هەوڵی بەجیهانی کردنی کێشەی کوردی
دا.
ناوبــراو وتــی :دوکتــوور قاســملوو بەهۆی
پێگەیشــتوویی و تێگەیشــتوویی و
زمانزانییەوەکەیــەوە توانیبــووی جێگــەی

خــۆی الی سیاســەتمەدار و ڕۆژنامــەوان
و ڕیکخــراوە ئۆرووپاییــەکان بکاتــەوە و
بەهــۆی ئــەم جێگە و پیگــەوە کاریگەری
دابنێــت لەســەر ڕووداوەکانی پەیوەســت بە
گەلی کورد.
ئەو ســێمینارە پــاش کاتژمێر و نیوێک بە
پرســیار و وەاڵمــی بەشــداربووان کۆتایــی
پێهات.

کۆمیسیۆنی سیاسیی ـ نیزامیی حیزبی دێموکرات سەبارەت بە شەهیدبوونی سێ پێشمەرگەی کۆمەڵەی
شۆڕشگێڕ ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە
کۆمیســیۆنی سیاســیی ـ نیزامیی حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران سەبارەت بە
شەهیدبوونی سێ پێشمەرگەی کۆمەڵەی
شۆڕشــگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی
ئێران ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:
ڕاگەیەنــدراوی کۆمیســیونی سیاســیی ـ
نیزامــی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی
ئێران
هاونیشتمانیانی بەڕێز
کۆمەاڵنــی خەڵکــی خەباتگێــڕی
کوردستان
بــە پێــی ڕاگەیاندنــی ســکرتاریەتی
کۆمیتــەی ناوندیــی کۆمەڵــەی
زەحمەتکێشــانی
شۆڕشــگێڕی

کوردســتانی ئێــران بەرەبەیانــی ڕۆژی
هەینــی ٢ی پووشــپەڕی ١٣٩٦ی
هەتــاوی دەســتەیەک لــە پێشــمەرگە و
ئەندامانــی ڕێکخســتنی نهێنــی کۆمەڵە
لــە ســنە کەوتوونەتــە کەمینــی هێــزە
ســەرکوتکەر و بەکرێگیراوەکانی ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران و بــە دوای
تێکهەڵچوونێکــی نابەرابــەردا بە داخەوە ٣
کــەس لە تێکۆشــەرانی کۆمەڵــە گیانیان
لە دەست داوە.
گیــان لــە دەســتدانی ئــەو ژمارەیــە لــە
هاوڕێیانی کۆمەڵە بۆ هەموو دڵســۆزانی
بزووتنــەوەی کورد جێگای داخ و پەژارەیە
و بــە خەســارێک بــۆ بزووتنــەوەی کــورد
دادەنرێ.

کۆمیســیونی سیاســی ـ نیزامــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران وێــڕای
دەربڕینــی پــەژارەی خــۆی بــۆ گیــان لــە
دەســتدانی ئــەو  ٣تێکۆشــەرەی کۆمەڵــە
سەرەخۆشــی لــە ڕێبەرایەتــی ،پێشــمەرگە
و ئەندامــان و الیەنگرانــی کۆمەڵــە و
بنەماڵــەی شــەهیدەکان دەکات و ســەبر
و ســەبووری بــۆ هەمووالیــەک بــە ئاوات
دەخوازێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
کۆمیسیونی سیاسی ـ نیزامی
٣ی پووشپەڕی ١٣٩٦ی هەتاوی
٢٤ی ژوئەنی ٢٠١٧ی زایینی

سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران و حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران دیداریان کرد

هەیئەتێکی سازمانی خەباتی کوردستانی
ئێران ســەردانی دەفتەری سیاســیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێرانی کرد.
ڕۆژی ٥شــەممە ڕێکەوتــی ٨ی
پووشــپەڕ١٣٩٦ی هەتــاوی ،هەیئەتێکــی
ســازمانی خەباتــی کوردســتانی ئێــران
بــە سەرپەرەســتی "بابەشــێخ حوســێنی"
ســکرتێری گشــتیی ســازمانی خەبــات
ســەردانی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســیانی ئێرانــی کــرد و
لــە الیــەن هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکرات
بــە سەرپەرەســتیی "مســتەفا هیجــری"
پێشوازییان لێکرا.
لە دانیشــتنێکی فەرمیدا لە ســەر ڕەوشــی
ئێــران و ئەو قەیرانانەی ڕێژیمی کۆماری
ئیســامیی ئێــران لەگەڵــی بــەرەڕوو
بووەتــەوە بــە تایبــەت لە ســەر سیاســیەتی
دەســتتێوەردانەکانی لە کاروباری واڵتان و
یارمەتیکردنی تێرۆریزم قسە کرا.

لە بەشــێکی دیکەدا بابە شێخ حوسێنی لە
ســەر ئاکامی باس و بابەتەکاتی کۆنگرە
و ئــەو بڕیار و ڕاســپاردە و گۆڕانکارییانە
لــە پێــڕەو و پڕۆگرامی ســازمانی خەباتدا
کــراوە و جەخــت کردنیــان لە ســەر پرســی
نەتەوەیــی و دێموکراســی کراوە ،ئاماژەی
بــە هــاوکاری حیزبەکانــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان وەک هەوڵێکــی ئەرێنی بەرز
نرخانــد و لــەو پێوەندییــەدا هەوڵەکانــی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانی بە
ئەرێنی باس کرد.
پاشــان مســتەفا هیجــری جارێکیتــر
پیرۆزبایــی کۆنگرەکەیانــی لــێ کــردن و
هیــوای خواســت لــە بــە ئەنجامگەیاندنی
ئەرکەکانی کۆنگرەیان سەرکەوتوو بن.
هیجــری لــە ســەر سیاســەتەکانی
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران و
پێشــیلکارییەکانی مافــی مــرۆڤ و
سیاســەتی تێکدەرانەی لە دۆخی سیاســی

ڕۆژهــەاڵت ی نێوەڕاســت و بــە تایبــەت
ئــەو مەترســییانەی بــە هــۆی سیســتمی
موشــەکییەوە بۆ واڵتانی ناوچەی دروست
کــردووە و نیگەرانــی بــۆ کۆڕوکۆمەڵــه
نێودەوڵەتییــەکان و ئامریــکا و واڵتانــی
ڕۆژئــاوا پێکهێنــاوە چەنــد وتەیەکــی
پێشکەش کرد.
ســکرتێری گشــتیی حیزبی دێموکرات لە
بەشــێکی دیکــە لــە قســەکانیدا ئاماژەی
بــە ناکۆکــی لە نێــو باڵەکانی سیســتمی
کۆماری ئیســامی و پەلوپۆ هاوێشــتنی
ســپای پاســداران لە کاروباری واڵتان کرد
کــە ڕێژیمی زیاتر تووشــی قەیران کردووە
و ڕێبەرانــی ڕێژیمــی زیاتــر نیگــەران
کــردووە .لــە الیەکی دیکەوە ئەو گوشــارە
فەرمییــەی ئێســتا لــە الیــەن ئامریــکا و
هاوپەییمانە ناوچەییەکانی لە ســەر ڕێژیم
هەیــە ئــەوی زیاتر تووشــی قەیــران دەکا،
بــەم خوێندنەوەیــە ئەو زەرووریەتە هەیە هەم

وەک الیەنــە سیاســییەکانی کــورد و هەم
لەگەڵ الیەنە سەرتاسەرییەکاندا گرینگی
بــە کاری هاوبەش بدەین و ببینە هێزێکی
شــوێندانەر و جارێکیتر لە ســەر سیاسەتی
حیزبــی دێموکــرات بۆ هــاوکاری لەگەڵ
حیزب و الیەنە سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵت
پێداگری کردەوە.
پاشــان بابەشــێخ حوســێنی ئــەو ڕوانینــەی
وەک خاڵــی ئەساســی و چارەنووسســاز
هەڵســەنگاند و وتــی؛ ئەزموونــی زۆرمان
هەیــە ،لــە ڕابــردوودا ئــەوەی چاوەڕوانــی
خەڵکی کوردســتانە لە ئێمــە ،ئەو گیانی
هاوکارییــە لــە پێوەندییەکانمانــدا و وەک
ســازمانی خەبــات بۆ ئەو کارانــە بەردەوام
دەبین.
لــە کۆتاییــدا هــەر دوو الیــەن لــە ســەر
هاوکارییەکانیان جەختیان کردوە.
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هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات بەشداری لە پرسەی شەهیدانی کۆمەڵەدا کرد
هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لە بارەگای ســەرەکی
کۆمەڵەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتکێشــانی
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری ســلێمانی
بەشــداری لــە پرســەی شــەهیدانی ئــەم
دواییانەی کۆمەڵەدا کرد.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ٥ی
پووشــپەڕی ١٣٩و٦ی هەتــاوی،
هەیئەتێکــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران بە سەرپەرەستیی بەڕێز
"حەســەن شــەرەفی" جێگــری ســکرتێری
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات بەشــدارییان
لــە پرســە و هاوخەمیــی شــەهیدانی ئــەم
دواییەی کۆمەڵەدا کرد کە لە ڕێکەوتی
٢ی پووشــپەڕی ١٣٩٦ی هەتــاوی لــە

شــاری ســنە لە تێکەڵچــوون لەگەڵ دژی
گەلییەکانــی ســپای پاســداران گیانــی
خۆیان بەختی ئازادی کرد.
لــەو کــۆری هاوخەمییــەدا شــەرەفی ،لــە
وتەیــەک ڕوو لــە هاوڕێیانــی کۆمەڵــە
و بەشــدارانی ئــەو ڕێوڕەســمە ،وێــڕای
بــاس لــە هاوخەمیــی حیزبــی دێموکــرات
ڕایگەیانــد کــە ئەو شــەهیدانە ،شــەهیدی
هەمــوو خەڵکی کوردســتانن و کۆمەڵەش
لــە هەڵگرتنــی ئــەو خەمــە و هەروەهــا لە
درێژەدانــی ئــەو خەباتــەدا بە تەنیــا نییە و
حیزبی دێموکرات وەکوو هاوپەیمان بۆ ئەو
خەمــە و قۆناغەکانــی داهاتوو لە پشــتی
کۆمەڵە دەمێنێتەوە.
ڕۆژی هەینــی رێکەوتی ٢ی پووشــپەری

١٣٩٦ی هەتــاوی ،دەســتەیەک لــە
پێشــمەرگە و ئەندامانــی رێکخســتنی
نهێنی کۆمەڵه لە نێو شاری سنه کەوتنه
کەمینی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی و
ســێ کەس لــەم تیمە بە ناوەکانی ســەباح
حوســەین پەناهــی ،حامید ســەیف پەناهی
و بێهزاد نووری دوای شــەڕێکی نابەرابەر
گیانــی خۆیان لەپێناو ئامانجه بەرزەکانی
گەلی کورددا بەخت کرد.

هەولێر /بەرپرسی دەفتەری نوێنەرایەتی حیزبی دێموکرات و بزووتنەوەی ڕزگاریی دێموکراتی کوردستان
کۆبوونەوە
هەیئەتێکــی بزووتنــەوەی ڕزگاریــی
دێموکراتــی کوردســتان لەگەڵ بەرپرســی
دەفتــەری نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران لە شــاری هەولێر دیدار
و گفتوگۆیان کرد.
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ٧ی
پووشپەڕی ١٣٩٦ی هەتاوی ،هەیئەتێکی
بزووتنــەوەی ڕزگاریــی دێموکراتــی
کوردســتان بــە سەرپەرەســتیی کاک
"عەبدوڵــا نازەنینی" ســکرتێری گشــتیی
بزووتنەوە ســەردانی دەفتەری نوێنەرایەتی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانیان
لــە هەولێــر کــرد و لــە الیــەن هەیئەتێكــی
حیزبــی دێموکــرات بــە سەرپەرەســتیی
" محەممەدســاڵح قــادری" بەرپرســی
پێوەندییەکانــی حیزبــی دێموکــرات لــە
شاری هەولێرەوە پێشوازیان لێکرا.

لــەو دیــدارەدا ،قادری وێــڕای بەخێرهاتنی
میوانــەکان ،باســی لــە قۆناغــی نوێــی
خەبــات لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و
چاالکییەکانــی حیزبــی دێموکــرات
ســەبارەت بــە ڕاســان کــرد و پشــتیوانی
حیزبــی دێموکراتــی بــۆ بەڕێوەچوونــی
پرسی ڕێفراندۆم دەربڕی.
لــەو ســەردان و چاوپێکەوتنــەدا ،هەیئەتی
میــوان سپاســی پێشــوازی حیزبــی
دێموکراتیان کرد.
دواتــر عەبدوڵــا نازەنینــی ســکرتێری
گشتیی بزووتنەوەی ڕزگاری دێموکراتی
کوردســتان باسێکی لە سەر بەڕێوەچوونی
ڕێفرانــدۆم لــە هەرێمــی کوردســتان بــۆ
ســەربەخۆیی و دەرفــەت و ڕێگرەکانــی
بــەردەم ئەم دەرفەتەی بۆ هەیئەتی حیزبی
دێموکرات شی کردەوە.

دواتــر هەیئەتی هەر دوو الیەن ،باســێکیان
ســەبارەت بــە ئاڵوگــۆڕ و ڕووداوەکانــی
ناوچە و دەرفەتەکانی بەرەم کورد بۆ پرسە
نەتەوەییەکانیــان کــرد و لــەم پێوەندییــەدا
ئاوڕیان لە ڕۆڵی نێگەتیڤی ئێران سەبارەت
بــە گەیشــتنی کــورد بــە ئامانجەکانی و
دەســتێوەردانی لە کاروباری ناوچەکەیاندا
کرد.

هەیئەتێکی یەکیەتیی الوان سەردانی کۆمیتەی کێلەشینی لە سنوورەکانی کوردستانی خۆرهەاڵت کرد

بە مەبەســتی بەســەرکردنەوە و لەدەوری
یــەک کۆبوونــەوە و ئاڵوگــۆڕی
بیــروڕا لەگــەڵ ئەندامانــی یەکیەتیــی
الوان و بــاس کــردن لــە دواییــن پــڕۆژە
و بەرنامەکارییەکانــی یەکیەتیــی
الوان ،شــاندێکی ئــەو رێکخراوەیــە بــە
سەرپەرەســتی جــەالل رەوانگــەرد لــە
ســەر ســنوورەکانی خۆڕهــەاڵت لەگەڵ
بەشــێک لــە ئەندامانــی کۆمیتــەی
کێلەشینی یەکیەتیی الوانی دێموکراتی

کوردستانی ئێران ،کۆبوونەوە.
نوێنــەری یەکیەتیــی الوان لــە
ســەردانێکی یــەک حەوتوویــی بــۆ
بنکەکانــی هێــزی تایبەتــی حــدکا
لــە ســەر ســنوورەکانی کوردســتانی
خۆرهــەاڵت چەندیــن کۆبوونــەوەی
لەگــەڵ پۆلەکانــی یەکیەتیــی الوان
لــە پێوەنــدی لەگەڵ دوایین پرســەکانی
کوردســتانی رۆژهــەاڵت  ،هەلومەرجی
ئێســتای یەکیەتیــی الوان و حــدکا ،

راســان و پــرۆژەی خۆرهەاڵتــی نــوێ ،
کاری رێکخراوەیــی و یەکیەتیــی الوان
وەک رێکخراوەیەکــی تایبــەت بە الوی
کورد ،پیالنەکانی کۆماری ئیســامی
بەرامبــەر الوانــی کــورد ،شــەڕی
ســایبێری و نەرمی کۆماری ئیسالمی
بەرامبەر کوردســتان ،کاریگەرییەکانی
ئامادەکارییەکانــی
راگەیانــدن،
یەکیەتیــی الوان بــۆ کۆنگرەی نۆیەم و
دوایین ئاڵوگــۆڕ و پرۆژەکارییەکان لەو

دەورەی ٢٢٥ی سەرەتایی پێشمەرگە لە
شاخەکانی کوردستان کۆتایی پێهات

دەورەی ٢٢٥ی ســەرەتایی پێشــمەرگە ،لە
شــاخەکانی کوردســتان کۆتایــی پێهــات
و جێژنــی تایبــەت بــە دەورەی ســەرەتایی
پێشمەرگە لەو شوێنە بەڕێوە چوو.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ٢٩ی
جۆزەردانــی  ١٣٩٦هەتــاوی ،دەورەی
ســەرەتایی پێشــمەرگە لــە شــاخەکانی
کوردســتان کۆتایــی پێهــات و پۆلێــک
لــە الوانــی شۆڕشــگێڕی کوردســتان
پەیوەســت بە ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران بوون.
ئــەو ڕێوڕەســمە ســەرەتا بــە خوێندنــی
ســروودی نەتەوایەتــی ''ئــەی رەقیــب''
و ڕاگرتنــی خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی
کوردستان دەستی پێکرد.
دواتــر "عومــەر غواڵمعەلــی" ئەندامــی
کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران پەیامێكــی تایبــەت بە
ڕێوڕەســمی دەورەی ٢٢٥ی ســەرەتایی

پێشــمەرگەی پێشــکەش بە بەشــداربووانی
جێژنەکە کرد.
غواڵمعەلــی لــە قســەکانیدا گوتــی:
"هاوڕێیــان ،جێژنــی کۆتایــی دەورەکەتان،
جێژنــی دەســتپێکی خەباتــی نوێتــان لــە
وەرزێکــی نوێــی شۆڕشــەکەماندا کــۆی
کردووینەتــەوە .ئــەو وەرزەی لــە نــەورۆز و
بەهــاردا ئااڵکەیمان هەڵکــرد و بە خوێنی
ئازیزانی هاوســەنگەرمان ،دروشــمی لێک
گرێدانی خەباتی شــار و شاخمان بەکردەوە
واژۆ کــرد .بڕیارمــان دا شــار بکەینــە
ســەنگەر و شــاخەکانی کوردســتان ببنەوە
لەنگــەر ،هاوشــان شــەقامی خرۆشــاوی
شــار و گڕکانــی تووڕەیــی شــاخ بــە گــژ
دوژمنانی ماف و ئازادیەکانمان داکەین".
غواڵمعەلی هەروەهــا گوتی" :ئەگەرچی
رێــگاکان ئەســتەمن و خەباتمــان دژوارە،
بــەاڵم ئێمــە ئیرادەمــان بــە هێــزە و حیــزب
و بزووتنەوەکەمــان بــە هێــزی لــە بــڕان
نەهاتــووی خەڵکــی کوردســتان دڵگەرمە

و پشــت ئەســتوورە بــە لــە خۆبوردوویــی،
فیداکاری و پەروەردەی هێزی پێشمەرگە،
ئــەو هێــزەی بــەردەوام روو لــە گەشــەیە و
لــەم فێرگەیــەوە بــە چەکــی زانســتەوە،
سەنگەرەکانی ڕاسان دادەڕێژن".
دواتــر ســروودێکی شۆڕشــگێڕی لەژێــر
ناوی "پێشــمەرگەی دێموکــرات چاالکن"
لــە الیەن بەشــداربووانی دەورەوە پێشــکەش
کرا.
لــە بەشــێکی دیکەی ئەو ڕێوڕەســمەکەدا
ڕاپۆرتــی ئامووزشــی دەورەی ٢٢٥ی
ســەرەتایی پێشــمەرگە لــە الیــەن "فەریــاد
فێرگــەی
مامۆســتای
درودی"
کۆمیســیۆنی پــەروەردەی حیزبــەوە
پێشکەش کرا.
پاشــان پەیامی دەورەی ٢٢٥ی ســەرەتایی
لــە الیــەن بەشــداربووی دەورە "ئاســۆ
منبەری"ـیەوە خوێندرایەوە.
دواتــر ســروودێک لە الیەن بەشــداربووانی
دەورە لــە ژێــر نــاوی "ســاو پێشــمەرگەی
قارەمان" پێشکەش کرا.
لــە کۆتایــی ڕێوڕەسمەکەشــدا خــەاڵت بە
ســەر بەشــداربووانی دەورەی ســەرەتایی
پێشمەرگە ،کە لە بواری نەزم و دیسیپلین
و هەروەهــا وانــەکان ،نێونجــی نمرەکانیــان
بەدەست هێنابوو دابەش کرا.
ڕێوڕەســمەکە بە گۆرانییەک لەژێر ناوی
"ڕاســان" لــە الیــەن بەشــداربووانی دەورەی
سەرەتایی پێشمەرگەوە کۆتایی پێهات.

پێوەندییەدا و چەند پرسێکی تەشکیالتی
رێکخراو ،بەڕێوەبرد.
لــەو زنجیــرە کۆبوونەوانــەی پۆلەکانــی
کومیتــەی کێلەشــینی الوان لــە هێــزی
تایبەتــی حــدکا ،ئەندامانــی ئــەو
رێکخراوەیــە کۆمەڵێــک ســەرنج و
پێشــنیاریان لە هەمبــەر کاریگەریدانان
بەرەوپێشــچوونی
راســتای
لــە
پڕۆژەکارییەکانــی رێکخــراو خســتەڕوو
و نوێنــەری الوان بــە گەرمی پێشــوازی

لــە ســەرنج و تێبینییەکانیــان کــرد و
ئامادەیــی بەڕێوەبــەری یەکیەتیــی
الوانــی لە راســتای بەرەوپێشــبردنی ئەو
پێشنیارانە راگەیاند.
راســان و شــێوە خەباتــی نوێــی حــدکا و
کاریگەرییەکانــی کاری رێکخراوەیــی
یــەک لــەو پرســە گرینگانــەی نێــو
پێشــمەرگەکانی دێموکــرات بــوون
کــە لــە دەرەوەی کۆبوونــەوەکان و لــە
دانیشــتنەکانی نێــو بنکەکان بە ســەرنج

کوردستان بەرەوپیری ٢٢ی
پووشپەڕ چوو

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ،بــە بۆنــەی ٢٢ی
پووشپەڕ ٢٨ـەمین ساڵڕۆژی تیرۆرکرانی
دوکتــور قاســملوو ،لــە کوردســتانی
ڕۆژهــەاڵت تراکــت و وێنــەی شــەهید
دوکتور قاسملوویان باڵو کردووەتەوە.
لــە پارێــزگای کرماشــان ئەندامانــی بــە
ئەمــەگ و دڵســۆزی ڕێگای شــەهیدان،
تراکــت و پوســتێری تایبــەت بــە ٢٢ی
پووشپەڕیان باڵو کردووەتەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە شــاری
ســەرپێڵ زەهاو لە گەڕەکی شــاهدی پێنج
و شــەش و هەروەهــا شــارەکی ســەدرا بــە
نووســینی دروشــمی تایبــەت بــەو ڕۆژە،
تێرۆریزمــی ڕێژیمــی ئێرانیان مەحکووم و

وەفاداریی خۆیان بە ڕێبازی قاسملوو نوێ
کردووەتەوە.
لەالیەکی دیکەشەوە لەبەرەبەری ساڵڕۆژی
تێــرۆری ڤییــەن ئەندامــان و الیەنگرانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران لە
شــاری نەغــەدە ،بــۆ پشــتیوانی لە ڕاســان
و خەباتــی پێشــمەرگەکانی حیزبــی
دێموکــرات لــە چەندیــن گونــدی ســەر بە
شــاری نەغــەدە وەک "کهرێــزە ،حەلبــێ،
وێنسڵیان ،کۆيکان ودیالنچەرخ" چاالکی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
لەو چاالکیانەدا وێنە و تراکتی پێوەندیدار
بــە خەباتــی نوێی حیزبــی دێموکرات باڵو
کرایەوە.

و تێبینــی و خوێندنەوەکانــی خۆیــان
ئاڵوگــۆڕی بیروڕایان دەکرد و ئامادەیی
هەرچــی زیاتــری پێشــمەرگەکان لــە
راســتای گەشــەدان بــە شــێوە خەباتــی
نوێی رۆژهەاڵت کە ئامانجی گرێدانی
خەباتی شاخ و شارە ،پرسێکی دیکە بوو
کە الوانی تازە پەیوەستبوو بە ریزەکانی
حدکا لە رۆژەڤی باسەکانیاندا بوو.

درێژەی پەیڤ
پەیمانــی نوێکردنــەوەی ڕۆڵەکانــی
دێموکــرات لەگــەڵ ڕێبــەری ناوداریــان
دوکتــۆر قاســملووی نەمــردا ،ویســتیان
بە هێرشــی لەنــاکاو و چاوەڕواننەکراو،
کاوە و ســەرکەوت وەک دوو کــەوی
بێدەرەتان دەسبەســەر بکــەن و لەنێو رای
گشــتیدا بــە زەبوونــی نیشــانیان بــدەن
تاکــوو لــە رۆحیــەی شۆڕشــگێڕانەی
نەتەوەیــەک بــدەن و نــەک شــەڕێکی
کورتــی تاکتیکــی ،بەڵکوو لە شــەڕی
بەردەوامی داگیرکاری دژ بە رۆحیەی
ســەرهەڵدان و خۆڕاگریــی کوردســتاندا
پەیکی سەرکەوتنی مەزن لێدەن.
ڕۆژی ١٥ی پووشــپەڕ ،لــە شــەڕی
دەســتەویەخەی شۆڕشــگێڕی و
تاوانباریــدا ،دوو نوێنــەری ئــازا و ئازاد
و چــاو پڕلــە برووســکەی کۆڵنــەدان
و بەرخــۆدان ،مێژوویــان پەلکێشــی
کۆســااڵن و بۆڕیــەر کــرد و دووبــارە
دوژمنیــان مایەپــووچ کــردەوە و لــەو
شەڕە بەتەواوی نابەرابەرەدا ،دووئیرادەی
بــەرز و نارنجۆکێــک بەســەر ســەدان
پاســداری تیرۆریســت و جبەخانــەی
تاریکپەرســتیدا ســەرکەوتن ،تاکــوو
دووبــارە بســەلمێندرێتەوە کــە ئیــرادەی
شۆڕشــگێڕی و بــەرزی مرۆیــی زۆر
بەهێزتــر و بەرزتــرە لــە چەکوچۆڵــی
دوژمنان.
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بەرەی ڕێژیمی ئێران لە نێوخۆوە
کەیوان درودی
لەم دەقە هەوڵ دراوە بێ خزانە نێو
گشــتایەتیی بابەتی هۆ ،پاشــماوە
و دۆخــی هەنووکــەی کێبڕکێــی
ســەردەمی دووجەمســەری ـ کــە
پرسێکی لە بنەڕەتدا فرەال و ئاڵۆزە
ـ جەخت لە سەر ڕەوایەتی ،شێوازی
مامەڵــەی دەســەاڵت و کۆمەڵگە
و بــە گشــتی ڕوو و ڕەهەنــدی
ناوخۆیــی واڵتانــی ئــەم بــەرە لــە
ئێســتە ،بکــرێ .بە دیوێکــی تردا
مایــن ئایدیای ناودێڕەکان بەدوای
دەستخســتنی خوێندنەوەیەکــی
گشتییە لە سەر مەودای کۆمەڵگە
و دەســەاڵت ،لــەو واڵتانەی کە لە
ئێســتە بــە جۆرێــک میراتگــری
بــەرەی ســۆڤییەتی ئەوســان .لــە
٩١ی زایینی ،کۆتایی کێبڕکێ،
بــەر یەککەوتــن و شــەڕی
دووجەمســەر
هێژمۆنخوازیــی
بەشــێوەی نافەرمــی ڕاگەیەنــدرا،
بەویشــەوە هێشــتا بــە ڕادەیەکــی
کەمڕەنگتر هەر ئەو پرســە شــاراوە
یان ڕاشکاوە درێژەی هەبووە ،هەیە
و دیارە دەشبێت.
بــەاڵم ڕوویەکــی گرینگــی ئــەم
پرســە ئاڵــۆزە ،الیەنــی نێوخۆیــی
ئــەم واڵتانەیــە کــە بەجۆرێــک
بەشــێک لەم کێبڕکێ بڕســت بڕە
بوونــە و دۆزینــەوەی ســەرەدەزووی
ســەرکەوتنی ڕێژەیــی بــەرەی
ئیدئۆلۆژیی لیبراڵ ـ دێموکراســی
بەســەر چەپ/کۆمۆنیســتییەکان
لەباری سەقامگیری ،ئاشتەوایی،
پێشــکەوتوویی ،ڕەوایــی و ڕەهەندە
ناوخۆییەکانــی تــر .لــەم بــارەوە
لەوانەیــە ناســراوترین خوێندنــەوە
کــە پێشــبینییەکی بەجێی کردووە
بــۆ ئــەم ڕۆژانــە ،لــە دووتوێــی
پەرتووکــی کۆتایــی مێــژوو
بێــت کــە بــە قەڵەمــی میشــێل
فۆکۆیامــا ،فیلســووف ،نووســەر
و ئیستراتێژیســتی ئامریکایــی
نووسراوە.
فۆکۆیامــا لــە  ١٩٨٩لــەم
پەرتووکــەدا بــاس لــەوە دەکات
کــە لیبــراڵ ـ دێموکراســی وەک
زاڵتریــن ڕەوت لــە کۆی کێبڕکێ
هەڵقوڵیــوە
ئیدئۆلۆژیکــەکان
و دواییــن نەزمــی جیهانــی
دێنێتــە کایــەوە .خوێندنــەوەی
ئــەم بیرمەنــدە بــە تێڕامانێــک لــە
دۆخــی ناوخۆیــی (کۆمەاڵیەتی)
هەڵگرانــی دروشــمی دژی لیبراڵ
ـ دێموکراســی کــە ناســراوترینیان
دوای رووســیە ،کــۆرەی باکــوور،
ســووریە ،وێنزوئێال و ئێرانە ،بەجێ
بوونــی خوێندنــەوەی ئــەو بیرمەندە
پتــر دەردەخــات .ئاوڕدانەوەیکــی
کــورت لــە نێوخــۆی واڵتانــی
ســەرەکیی بەرامبــەری لیبــراڵ
دێمۆکراســی ڕووســیە لــەدوای
مێدوێــدۆف و هاتنــەوە ســەرکاری
پووتیــن لــە  ٢٠١٢گومــان لــە
ســاختەکاریی لە هەڵبژاردنەکانی
پارلمــان بــە قازانجــی حیزبــی
ڕووســیەی یەکگرتــوو ـ حیزبــی
پووتیــن ـ ئەوەنــدە بەهێــز بــوو کــە
بزووتنەوەیەکــی کۆمەاڵیەتــی لــە
فۆرمــی رێپێــوان و ناڕەزایەتیــی
سەرشــەقام رســکا .لێــرەوە بــوو کە
ڕووســەکان ،پەڕۆی سپییان وەک
ســیمبۆل بەرز کردەوە و "ئالێکسی
ناڤالنــی" پێشــەنگایەتی ئــەو
بزووتنــەوەی پــێ ســپێردرا .ناوبراو
لــە دروشــمە ناســراوەکەیدا دەڵــێ:
"گەرەکمانە شێوازی دەسەاڵتداری
لــەم واڵتــە بگۆڕیــن ،دەمانهــەوێ
ســەدوچل میلیــۆن هاونیشــتمانی

لــەم نیشــتمانە وا نــەوت و گازی
لێهەڵدەقوڵــێ ،لــە هــەژاری و
برســییەتی ڕزگاریــان بــێ و لــە
گرینگترین ڕستەیدا کە دەرخەری
پێشــکەوتوویی و لەهەمــان کاتــدا
شــێوەژیانی
ســەرکەوتوویی
کۆمەاڵیەتــی و قــەوارەی
دەســەاڵتی رۆژئاوایــی (هەمــان
لیبــراڵ ـ دێمۆکراســی)ە ،دەڵــێ:
"ئێمــە گەرەکمانــە وەک واڵتانــی
ئۆرووپایی بژین ئا لێرەوە سەرکوتی
کۆمەاڵیەتی لە ڕێگەی کوژرانی
ڕۆژنامەنووســان،
گوماناویــی
نیزامــی و کەســانی پلەبــەرزی
لێژنــەی دژەگەندەڵــی وەک ئانــا
پۆلیتکۆڤســکایا و ئەلیکســاندەر
لیتڤینینکۆ پەرەی سەند .هەر لەم
ماوەدا ناڤالی بۆ ماوەی سێ ساڵ
ســزای بەندکرانــی بەســەردا ســەپا
و گــەری کاســپارۆڤ ،قارەمانــی
شەترەنج ،واڵتی رووسیەی بەناچار
جێهێشت .بەاڵم مەودای کۆمەڵگە
و دەسەاڵت ئەو دەمەی کە یاسای
بنەڕەتــی لــە بەرژەوەندیــی حیزبی
حاکم ،گۆڕدرا ،فیشەکی کۆتایی
بە جەستەی رووسیەوە نیشت .بەند
و بڕگــە یاســاییەکانی تایبــەت بە
ســزا وەک ،ناپاکیــی نیشــتمانی،
توندتــر کردنــەوەی تاوانەکانــی
پەیوەســت بــە ناڕەزایەتیــی
جەماوەری ،بەرتەســک کردنەوەی
بازنــەی هەڵســووڕانی رێکخــراوە
مەدەنییــەکان و پێداچوونــەوە بــە
بڕگــە یاســاکانی توندئاژۆیــی
بــۆ ڕێخۆشــکردنی گرتــن و
دەستبەســەرکردنی خۆپیشــاندەران
و هتــد .کــورەی باکــوور هێشــتا
لێکەوتە و شــوێنەواری دەســەاڵتی
یەکییەتیی ســۆڤییەتی پێشــوو لە
دوای شــەڕی دووهەمــی جیهانــی
بەســەر جەســتەی ئــەم واڵتــەوە،
دیارە.
لێــرەش هاوشــێوەی حیزبــی
کۆمۆنیســت ،تاقــە حیزبێــک
بوونــی هەیــە و بژاردەکانــی
خەڵــک تەنیــا لیســتی دوور و
درێــژی حیزبــی حاکمــە .پێــوەرە
باوە گەردوونییەکانی حکوومەتی
مۆدێــڕن ،لــە نزمترین ئاســت دایە
و هاوشــێوەی یەکیەتی سۆڤییەت،
داخرانی دەرگای پەیوەندی ڕوو بە
دونیای دەرەوە ،تەنگی بە خەڵکی
ناوخــۆ هەڵچنیــوە .ســەرپێچی لــە
یاســا لــە الی تاکــە ئەندامێکــی
بنەماڵــەوە ،ڕاســتەوخۆ بــە واتــای
تاوانــی خێزانییــە و سزاکەشــی
جۆرێــک لــە کاری خۆڕاییــە
کــە زیاتــر لــە کەرتی کشــتوکاڵ
دا چــڕ دەبێتــەوە .بەرهەمــی ئــەم
کارە ،ڕاستەوخۆ دەچێتە خەزانەی
حیزبــی دەســەاڵتدار .بــەاڵم کــورە
لەبــەر یارمەتیــی دراوســێکەی،

واتــە چیــن ،توانیویەتــی زۆرێــک
لــە پەنابــەران لــە ســەر ســنوور یان
تەنانەت لە بەردەم باڵوێزانی واڵتان
لــە پێکــەن بگەڕێنێتــەوە و ســزای
بدات.
ڕێــژەی ئیعــدام زۆرە و قــات
وقــڕی دیاردەیەکــی نامــۆ نییــە،
لــە دواییــن کەڕەتــدا قــات وقــڕی
نزیــک بــە دوو میلیــۆن کەســی
لــەو واڵتە کردووەتــە قوربانی .ئەم
واڵتە هاوشــێوەی ئێران ،پێشــگری
کۆماریــی لەســەر ناوەکــەی
دانــاوە و کــۆی جمگەکانــی
ئابــووری ،سیاســی ،کۆمەاڵیەتی
و هتــد ..لــە پاوانی دەســەاڵتێکی
ئالیگاریشــیدایە .واڵتــی کیــم
جــوون ،ئێســتە نیمچەدوورگــەی
کــۆرە بــە تاقــی تەنیــا ماوەتەوە و
تەنیا شــتێک کە بەرووی دونیای
دەرەوە هێشــتا کراوەیــە ڕۆکیــت
هاویشــتنە .ڤێنزۆئێــا بێگومــان
نزیکتریــن واڵت بــە ڕێژێمی ئێران
لــە ئامریــکای التینــە ،کــە لــە
١٨١١ـــەوە لەژێــر داگیرکاریــی
ئیمپراتۆریــی ئیســپانیای ئەوســا
هاتــەدەر و ســەربەخۆیی خــۆی
بەدەست هێنا .ئەگەرچی ئەم واڵتە
کــە لــە ١٩٥٨ـــەوە دەســتێوەردانی
نیزامییــەکان ـ کــە گەورەتریــن
کێشــەی گۆڕەپانی سیاسی بووە ـ
ڕاگــرت ،بــەاڵم دواتر و لە درێژەی
ڕەوتــی پێشــوودا و لــە ١٩٩٨ـــەوە
و بەهاتنــی هۆگــۆ چاڤێــز دیســان
کەوتــە بەرزونزمییەکــی تۆقێنــەر
لــە پێشــکەوتن کــە ڕەهەندەکانــی
بەڕێوەبــەری و ئابــووری /دارایــی
بەرکەوتووترینــی بەشــەکانی ئــەم
ناسەقامگیرییە بوون .سەردەرکردن
لــە ڤێنزۆئێــای پــاش چاڤێــز،
پەیوەســتە بە ناسیارییەکی گشتی
لەســەر ناوبــراو .بەکورتــی هۆگۆ
چاڤێــز ،لــە شۆڕشــێکی مەزنــەوە
هاتەسەرکار و هەر لەو کاتەوە لەبەر
خوێندنــەوە مارکسیســتییەکەی
خۆی ،دەســتی کرد بە هەڵچنینی
دیوارێکی سیاســی/ئیدئۆلۆژیک
بە پەڕاوپەڕی واڵتەکەی و بەناوی
خۆڕاگری لە بەرامبەر لیبرالیزمی
جیهانگــر ،پەیوەندیــی خــۆی
بەرامبــەر بــە ئامریــکا و ئورووپــا
خستە حاڵەتێکی نائاساییەوە .هەر
لەودەمەوە ناوبراو هاوشێوەی پووتین
دەســتی کــرد بــە رێخۆشــکەریی
یاســایی و پێکهاتەیی بۆ مانەوەی
لــە لووتکــەی بڕیــاری واڵت.
چاڤێــز پێچەوانــەی یاســا بۆ چوار
جــاری لەســەریەک پۆســتی
ســەرکۆماریی بۆخۆی مســۆگەر
کرد ،ئەگەرچی ویســتی لە ساڵی
٢٠٠٧دا و لــە ڕێفراندۆمێکــدا
النیکەمــی رەوایــی مانــەوەی
بەدەســت بێنێ ،بــەاڵم بە زۆرینەی

رەها لــەالی هاوواڵتییانەوە دەنگی
"نا"ی وەرگرت.
پەیوەندیی چاڤێز و ئەحمەدی نژاد
ئەم دوو کەسە کە بەسەر شەپۆلی
ئاپۆڕەچیــی
حاکمییەتێکــی
ئیدئۆلۆژیکــدا ســوار ببــوون،
نێوانیــان لــە پەیوەندییەکــی بــاوی
دیپلۆماتیکــەوە بــۆ حاڵەتێکیــی
بنەماڵەیی و خزمایەتی گۆڕیبوو.
گەورەتریــن گرێبەســتەکانی
خانووبەرەسازیی قۆناغی ئەحمەدی
نژاد ،لە تەک چاڤێزدا بەسترا کە
لــە شــوێنی بوودجــەی گشــتیی
واڵتــی ئێرانــەوە پێخــۆر ئەکــرا.
هەروەهــا گرێبەســتە پڕمشــتومڕە
نەوتییەکان کە ســامانی گشــتیی
واڵتــی خســتە خزمــەت بــرەودان
بــە سیاســەتی حیزبــی پێــڕەوی
لــە ئێــران و ئامریــکای باشــوو
کــە نارەزایەتیــی سەرشــەقامی
لێکەوتــەوە .گرینگتریــن خاڵــی
پەیوەندیــی ئــەم دوو کەســە،
تەرخانــی دوو میلیــارد دۆالر لــە
ســامانی گشــتیی واڵتەکەیان بوو
بــۆ هاوپەیمانیەتییەکی دارایی لە
ژێرنــاوی هاریکاری بۆ واڵتانێک
کــە لــە هەوڵــی ڕزگاری لــە
کۆتوبەندی ئیمپێریالیزمدان.
هۆگــۆ چاڤــز لــە ســاڵی ٢٠١٣دا
کۆچــی دوایــی کــرد و هەتــا
ئێســتا ئــەو واڵتــە لە بشــێوییەکی
پێکهاتەیی و ئیستراتیژیکدا بەسەر
ئەبــات .لــەم دواییــە بەجۆرێــک
ئانارشیزم بەسەر سەحنەی سیاسیی
ئــەو واڵتەوە دەبینرێــت و دامەزراوە
حکوومییــەکان ئەکــرێ بڵێیــن
پەکیان کەوتووە و نارەزایەتییەکان
 ٧٦کــوژراو و ســەدان برینــدار و
چەنــد هــەزار کەیســی قۆڵبەســت
و لێپێچینــەوەی لێکەوتووەتــەوە و
هەنووکەش بەردەوامە.
ســووریە ،ئــەم واڵتــە کە بــەردەوام
ســنوورەکانی لەژێــر کاریگەریــی
ناوخۆیی و دەرەکی لە بەرتەســک
و بەرین بوونەوەدا بووە بە کوودەتای
حافیزئەســەد لــە  ١٩٧٠بــەم الوە
کەوتــە ژێــر پاوانــی بنەماڵــەی
ناوبــراو .هەنووکــە گرینگتریــن
پۆســتە حکوومەتییــەکان لــە
سیاســی هەتا نیزامی و ئەمنی لە
دەســتی بنەماڵەی ئەســەددایە کە
لــە عەلەوییەکانــی ئــەو واڵتــەن و
لــە ڕووی پێکهاتەیــی لــە خانــەی
کەمایەتییەکانــدا جــێ دەگــرن.
ســووریەی دوای  ٢٠١١لــەدوای
راپەڕینــە جەماوەییەکانــی دونیای
عەرەب (بەهاری عەرەبی) شەپۆلی
کەنارەکانــی
گۆڕانــکاری،
سووریەشــی گرتەوە .ئەم ڕاپەڕینە
کە دەرخەری بوونی پێویستییەکی
بەرچــاو بــۆ نەزمێکی نوێ بوو لە
چەنــد گــەورە شــاری ئــەو واڵتەوە

دەســتی پێکــرد و زۆری نەخایانــد
بە پەیوەست بوونی پەراوێزەکان بوو
بــە الفاوێکــی راماڵەر بۆ تەخت و
بەختی بنەماڵەی ئەسەد.
بــەاڵم ئەســەد کــە وردەوردە لــە
گۆڕانــی خۆپیشــاندان و رێپێــوان
بــۆ راپەڕیــن و شــۆڕش دڵنیــا
بــوو؛ لــە یەکــەم لێــدوان وەک
هاوبەرەکانیتــری ،دەســتی کرد بە
داتاشینی دوژمن و نەیاری دەرەکی
و ئەم پرسەی وەک دەستێوەردان و
پالنی ئیسرائیل ناو برد .سەرکوتی
جەمــاوەری خرۆشــاو ،بــەدوور
لــە ئــاکاری مرۆیــی وای کــرد
خەڵــک لە چوارچێوەی هێزەکانی
ســووریەی دێمۆکراتیــک خۆیــان
کــۆ بکەنــەوە .ئــەم ڕێکخســتنە
جەماوەرییــە ،بــە دەســتێوەردانی
ئاشــکرای ســوپای قودســی ئێــران
لــە وشــکانی و هێزەکانــی پووتین
لە ئاسمانەوە ،نەیتوانیی هێزەکانی
ئەســەد وەدەر بنێ ،لەگەڵ ئەوەشدا
کە پاشەکشــەی باشــی بەو هێزانە
کرد .هەنووکە دوای شــەش ســاڵ
لە شەڕی ناوخۆی سووریە ،هێزی
جۆراوجــۆر گۆڕەپانــی شــەڕیان
تەنیوەتەوە کە لە ئەگەری البردنی
ئەسەدیش ،ئاســۆی سەقامگیریی
سیاسی و رەوتی دێموکراتیزاسیۆن
لــەو واڵتە گەلێــک تەماوی دێتە
بەرچــاو .ئەمــەش ئەگەڕێتــەوە بۆ
ئیرادەگەرایی هاوپەیمانانی ئەسەد
و درێژەپێدان بەو شــەڕە بڕست بڕە.
ئێــران دوای داڕمانی حکوومەتی
میراتگرانــەی پەهلەوی ،لە ١٩٧٩
رێژیمێــک لەژێــر دروشــمی "نــە
شرقی نە غربی جمهوری اسالمی"
هەوڵیدا خۆی وەک جەمسەرێکی
خۆرهەاڵتــی لــە دونیــا پێناســە
بکات.
لــە ناوخۆوە بــە وەالنانی بازرگان و
بەنــی ســەدر و هتــد ..و هەروەهــا
حکوومەتێکــی نیزامــی بەســەر
هاوواڵتیانــی گەالنــی نێــو ئــەو
بەیەکەولکێنــدراوە،
جوغرافیــا
تۆتالیتاریــزم هــەر زوو خــۆی
بەبــااڵی ئــەم حاکمییەتــەوە نواند.
وردەوردە راگەیانــدن و بەتایبــەت
ناوەنــدی دەنــگ و ڕەنــگ
ڕاشــکاوانە بــە "رادیــو و تلویزیــون
جمهوری اسالمی ئێران" ناسێندرا و
کەوتە پاوانی دەسەاڵتی حیزبێک
کە ئیسالمیی سیاسیی لە جۆری
ویالیەتی فەقیهی کردبووە بنەمای
داڕشتنی سیاسەتی خۆی.
لــەو ڕۆژە بــەدواوە ئیتــر بــە روونی
دەرکــەوت کــە شــەڕ ،ســیخوڕی،
تیــرۆر و ئیرادەگــەری بەشــێکە لە
چییەتــی ئەو ڕێژیمە .دوای چەند
ساڵ ،هەموو ڕێکخراو و حیزبێکی
هەڵســووڕ لە گۆڕەپانی سیاســیی
واڵت بەزەبــری زۆر وەدەرنــران

و بناغــەی دیکتاتۆرییەکــی
ئەوپەڕخواز دانرا .لەپاشــان هەشــت
ســاڵ شــەڕ ،بەرۆکــی خەڵکــی
واڵتــی گرتــەوە و زیاتــر لــە
نیومیلیــۆن مرۆڤ تێداچوون .هەر
لــەو ســەروبەندەدا کۆمەڵکوژیــی
بەناوبانگــی  ٦٧روویــدا .دواتــر
گەورەترین کەســایەتییە سیاســییە
ناســراوەکانی ئێــران بــە کەڵــکاژۆ
لــە مەســڵەحەتە نێودەوڵەتییــەکان
لەجەرگــەی ئورووپــا تێــرۆر کران،
تێرۆرگەلــێ کــە تەنیــا یــەک
کەیســیان لە دادگادا دوای بڕینی
پرۆســەیەکی چەند ســاڵە قامکی
تاوانــی بــۆ الی رێژیــم راکێشــا و
ئەویش تێرۆری میکۆنۆس بوو.
ڕێژیــم توانــی بــۆ چەندیــن ســاڵ
دەســتی خــۆی بەســەر واڵتــدا
بگــرێ ،بەاڵم دواتر بە دەرکەوتنی
چاالکیــی شــاراوەی ناوکــی،
گەمــارۆی قــورس ڕووی تێکــرد.
بــەاڵم ئــەوە تەنیــا قەیــران نییــە؛
قەیرانــی ناڕەزایەتیــی گەالنــی
بندەست ،ئاو ،داڕمانی سیستەمی
بانکــی و دارایــی ،بێــکاری،
هەڵکشــانی تــاوان و بەشــداری لە
شــەڕە دەرەکییەکان وەک سووریە،
یەمەن و عێراق تەنیا بەشــێک لەو
قەیرانــە مەزنانەن کە ڕێژیمی زاڵ
بەســەر ئێــران بەرەوڕوویان بووەتەوە.
دۆخی هەنووکەیی ئەوە دەردەخات
کــە داهاتــوو نــە بۆ ئێــران و نە بۆ
هاوبەرەکانی ،ناتوانێ ئاســۆیەکی
ڕوون ـ النیکەم لەنێوخۆ ـ ی هەبێت.
هــەر بۆیەش دەشــێت لــە داهاتوودا
هەڵتەکاندنــەوەی
چاوەڕوانــی
پینەوپــەڕۆی ئــەم سیســتمانە بیــن
کــە بــە زەبروزەنگ ،کــپ کردن،
زۆر و ســەرکوت ڕاگیراون ،دەشێت
هەرشتێک رووبدا بەاڵم ئەوە دوورە
لــە چاوەڕوانــی کــە سیســتەمی
ئــەم واڵتانــە بتوانــێ لــە بەرامبەر
گۆڕانکاریــی کۆمەاڵیەتــی ـ
سیاســی و کولتــووری جیهانگــردا
خۆی وەک ڕابردوو ڕابگرێ.
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مستەفا هیجری
"ابوبکر البغدادی" بۆ ماوەیەکی
زۆر تــا کۆتایــی ســاڵی ٢٠١٣
فەرمانــدەی هەمــوو چاالکییــە
ســەربازییەکانی ئەلقاعیــدە لــە
عێراق بوو و لەو ماوەیەدا کردەوەی
تیرۆریســتی زۆری لــە عێــراق
بەڕێوەبرد.
دوای کشــانەوەی هێزەکانــی
ئەمریــکا لــە عێــراق لــە ســاڵی
١٣٩٠ی هەتــاوی بەرانبــەر بــە
٢٠١١ی زایینــی دەســت و باڵــی
زۆرتــر ئاوەڵــە بــوو بــۆ پەرەپێدانــی
چاالکییەکانــی ،لــە ســاڵی
١٣٩٢ی هەتاویــی بەرانبــەر بــە
٢٠١٣ی زایینــی دەســتی بەســەر
شــاری رەققەی ســووریەدا گرت و
لەو کاتەوە وشــەی " الشــام" ی بە
ناوی " الدولة االسالمیة في العراق
" زیــاد کرد کە کورت کراوەکەی
دەبێتە "داعش".
لــەم کاتــەوە داعــش لــە ســووریە
دەســتیدایە کــردەوەی توندوتیــژی
زیاتر وەک ســەربڕینی سەربازانی
ســووری و بەرتەســک کردنــەوەی
دەســەاڵتی دیکــەی گرووپــە
تێرۆریســتییەکان ،ئــەم شــێوە
هەڵســوکەوتە بوو بە هۆی شــەڕ و
کوشتار لە نێوان داعش و هێندێک
لە تاقمە تێرۆریســتییەکانی دیکە
بەتایبــەت تاقمــی "النصره" .بەپێی
ڕاپۆرتــی چاوەدێرانــی مافــی
مــرۆڤ لــە ســووریە لە مــاوەی ٣
مانگــدا نزیــک بــە  ١٧٠٠کــەس
لــەو شــەڕانەدا کــوژران .لــەو
ماوەیــەدا داعــش رایگەیانــد کــە
رێبەرانــی "النصــره" خەیانەتــکارن،
هــەر بۆیــەش "النصــره" لــەالی
"ئەیمــەن ئەلزەواهێری" شــکایەتیان
لــە ئەبووبکــر بەغــدادی کــرد.
زەواهێــری بــە دوای ئەو شــکایەتە
و بەمەبەســتی کۆتایــی هێنــان بە
شەڕی نێوان ئەو دوو تاقمە داوای
لــە بەغــدادی و جوالنی ( رێبەری
النصــره) کــرد لــە دادگایەکــی
شــەرعیدا کــە بــەو مەبەســتە
پێکــی دێنــێ ئامــادە بــن ،بــەاڵم
بەغــدادی لــە فایلێکــی دەنگیــدا
کــە لە تەلەفزیۆنی ئەلجەزیرە باڵو

بوویــەوە رایگەیانــد کە ئەو تەنیا "
ئوسامە بن الدەن" بە رێبەری خۆی
دەزانــێ و ئامــادە نییە پەیڕەوی لە
فەرمانەکانــی "الزواهێری" بکات.
بــە دوای ئــەوەدا و لەســەرەتای
ســاڵی ١٣٩٣ی هەتــاوی بەرانبەر
بــە ٢٠١٤ی زایینــی جیابوونەوەی
خــۆی لــە رێکخــراوی "ئەلقاعیدە"
راگەیانــد .لــەو کاتــەوە داعــش
هــاوکات لەگەڵ پەرەگرتنی هێز و
دەسەاڵتی ،پەرەی بە توندوتیژی و
کوشتار و وێرانی زیاتر دا.
هــۆی ســەرەکی پەرەگرتنــی
خێــرای داعــش دەگەڕێتــەوە بــۆ
پیالنێکــی ســەرکەوتووی رێژیمی
کۆمــاری ئیســامی بــە یارمەتی
هاوپەیمانەکانی لەشەڕی سوریەدا
( حیزبوڵــای لوبنــان ،رێژیمــی
ئەســەد و نووری مالکی سەرۆک
وەزیرانــی ئەوکاتــی عێــراق).
پیالنەکــە ئــەوە بــوو کــە لەســەر
پێشــنیاری ئێــران و بەمەبەســتی
نفووز و تا ئەندازەیەک کونتڕۆڵی
هێزەکانــی تێرۆریســتی بەتایبــەت
ئەلقاعیــدە ژمارەیەکــی بەرچاو لە
خەڵکــی شــارەزا و بەتوانــا لە بوارە
جۆراوجــۆرەکان لــە ئاوارەکانــی
ئەفغانــی لــە ئێــران ،حیزبوڵــا و
عەرەبی عێراق و سووری نێردرانە
نێو هێزەکانــی ئەلقاعیدە بەتایبەت
هێزەکانــی داعــش و هاندانــی ئەو
هێــزە بــۆ رووکردنــە توندوتیــژی و
کوشتار و وێرانی زیاتر ،بۆ ئەوەی
ســیمایەکی هەرچی دڕندەتر لەوان
بە دنیا نیشــان بــدەن ،ئەو دنیایەی
کــە لێبــڕا بــوو بەشــار ئەســەد
لــە دەســەاڵت البــدا .دەرهێنانــی
جەرگــی ســەربازێکی کــوژراوی
ســپای بەشــار ئەســەد لەالیــەن
یەکێــک لــەو تیرۆریســتانەی
ئەلقاعیــدە و خواردنی لــە بەرانبەر
دووربینــی تەلەفزیۆنــەکان کــە
لــەوێ ئامادەبــوون و باڵوبوونەوەی
ئــەو هەواڵــە لــە تەلەفزیۆنــەکان
و راگەیەنەکانــی دنیــا ،هەمــوو
الیەکی حەپەساند و شوێنەوارێکی
زۆر گرنگــی لــە بیــروڕای جیهان
بەتایبەت ئەو واڵتانەی کە بڕیاری
الدانی بەشار ئەسەد لە دەسەاڵتیان
دابــوو پێکهێنــا کــە یــەک لــەوان
واڵتــی ئامریکا بوو ،ئــەوان بیریان
لــەوە کــردەوە کــە ئەگــەر دوای

بەشــار ئەســەد ئــەم وەحشــییانە لــە
ســووریە دەسەاڵت بە چنگ بگرن
چ کارەساتێک دەقەومێ؟ ئەوەش
هاتنەدیــی مەبەســتی ئێــران بــوو
لــە خاوکردنــەوەی بڕیــاری الدانی
ئەسەد لە دەسەاڵت.
هەر بەپێی ئەم پیالنەی ئێران و بە
مەبەســتی بەهێزکردنــی داعش لە
ساڵی ١٣٩٢ی هەتاوی بەرانبەر بە
٢٠١٣ی زایینــی ،داعــش بڕیاری
هێرش بۆ سەر زیندانەکانی عێراق
و ئازادکردنــی زیندانیەکانیدا و بە
پێی فەرمانێکی نهێنی دەسەاڵتی
بەغــدا هیــچ بەرنگاربوونەوەیــەک
لــەو هێرشــانەدا رووی نــەدا و
دەرگای هەمــوو ئــەو زیندانانــە
شــکێندران و زیندانییــەکان کــە
زۆربەیــان شــەڕکەرانی ئەلقاعیــدە
بــوون ،ئازادکران .تەنیا لە زیندانی
ناوەنــدی بەغــداد " ئەبوو غۆرەیب"
لەنێــوان  ٥٠٠بــۆ  ٦٠٠کــەس لــە
شەڕکەرانی بە ئەزموون و گرنگی
ئەلقاعیــدە لــە زیندان ئــازاد بوون و
هەموویــان چوونــە ریــزی داعــش،
ئەو زیندانییانە کەســانی پسپۆڕ و
شــارەزای زۆری لــە بــواری بۆمب
دانانەوە ،تەقینەوە و فەرماندەگەلی
شــەڕی چریکی و ...تێدا بوو کە
هەموویان چوونە نێو داعشەوە.
دەست بەسەرداگرتنی سەربازگەی
گــەورە و بەناوبانگــی موســڵیش
لەالیــەن داعشــەوە بــە بــێ هیــچ
بەرەنگارییــەک بــە بوونــی ئــەو
هەمــوو فەرمانــدە و ســەرباز و بەو
هەموو چەک و تەقەمەنییەوە هەر
ئەلقەیــەک لە زنجیرەی ئەو پیالنە
بوو کە داعشــی کــردە ئەو هێزەی
کــە بــۆ مــاوەی چەندین ســاڵە لە
بەرانبــەر هێــزی یەکگرتــووی
هاوپەیماناندا خۆی راگرتووە.
ئــەم پیالنــەی رێژیمــی کۆمــاری
ئیســامی لــە یارمەتیــدان و
بەهێزکردنی داعش دەســکەوتێکی
گــەورەی بــۆ کۆماری ئیســامی
دەســتەبەر کــرد ،ئەو دەســکەوتەش
ئــەوە بوو کە بەناوی شــەڕ لەگەڵ
داعــش و بەرگــری کــردن لــە
حکوومەتــی عێــراق و ســووریە
لەبەرانبــەر داعشــدا ،نــەک هــەر
هێزێکــی بەرچــاوی خــۆی لــە
سپای قودس لەو دوو واڵتە جێگیر
کــرد ،بەڵکــوو نفووز و دەســەاڵتی

خــۆی لــە هەمــوو جومگەکانــی
ئــەو حکوومەتانــەدا چەســپاند بــە
شــێوەیەک کــە الوازی کــردن ،
ســڕینەوەی ئــەو دەســەاڵتە زۆر
بــە زەحمەتــە و ماوەیەکــی زۆر
دەخایەنێ.
بۆیــە ئێســتا رێژیمــی ئێــران
نیگەرانــی الوازکردن و لەناوبردنی
داعــش لــە ناوچــە بەهــۆی هێــزە
ئەمریکایــە،
هاوپەیمانەکانــی
لەبەرانبــەر ئەو یارمەتیدان و بەهێز
کردنەی داعشدا ،ئەوانیش قەدری
ئــەو خزمــەت پێکردنــە دەزانن و لە
بەرانبــەردا هیــچ کات بە شــێوەی
بەرنامەداڕێژراو هێرشــیان بۆ ســەر
ئێران و ئێرانییەکان نەکردووە و هەر
دووال پێوەندییەکــی گــەرم وگــوڕ
و نهێنــی لــە ئاســتی ســەرەوەیاندا
پاراســتووە ،تــا ئــەو رادەیــەی
کــە ســەرەڕای ئــەوەی لەبــاری
ئیدئۆلۆژییــەوە هــەرکام ئەویتــر
بــە دوژمنــی خۆی دەزانــێ ،بەاڵم
رێژیمی کۆماری ئیســامی هیچ
کاتێــک کۆســپی بــۆ تەبلیغاتــی
ســەلەفی جیهادییــەکان پێــک
نەهێنــاوە کــە لــە مزگەوتەکانــی
کوردســتانی ئێرانــدا تەبلیــغ بــۆ
بەرنامە و بیروباوەڕی خۆیان دەکەن
و تەنانەت گەنجەکانی کوردستان
هــان دەدەن کــە بچــن لە پاکســتان
و زاهیــدان لــە مەدرەســەکانی
سەلەفیەکاندا فێری ئیدئولۆژی و
بیروبــاوەڕی ئەوان بن ،یان بیاننێرن
بــۆ ریزەکانــی داعــش لــە واڵتانی
دراوســێ ،تەنیــا ئــەوە نەبــێ کــە
جاروبار بۆ بەالڕێدابردنی بیروڕای
جیهان و خەڵک ،هێرشیان کردبێتە
ســەر هێندێــک کــۆڕ و کۆمەڵی
ئــەو ســەلەفییانە لــە کوردســتانی
رۆژهــەاڵت و چەنــد کەســێکیان
بــۆ ماوەیــەک دەســتگیر کردبــێ
و دوای ماوەیەکــی کــورت ئــازاد
کراون ،کەســانێکیش لــەو گرووپە
کــە دوای دەستبەســەر کــردن
زیندانی درێژخایەنیان بۆ بڕاوەتەوە
یان تەنانەت چەند کەســێکیان لێ
ئیعدام کراوە ،کەسانێک بوون بەو
شــێوە پێوەندییــەی نێــوان داعــش و
ئێران ناڕازی بوون و بەم هۆیەوە لە
ژێر رێکخســتنی داعش دەرچوون،
ئێســتاش ژمارەیەک لەو کەســانە
لە زیندانەکانی رێژیم دەستبەســەر

و تەنانــەت هێندێکیشــیان حوکمی
ئێعدامیان بۆ دەرچووە.
پێوەندی نێوان کۆماری ئیســامی
و تاقمــە ســەلەفیە جهیادییــەکان
هــەر لــە ســەرەتای پەرەگرتنــی
ئــەم تاقمانــەوە دەســتی پێکــردووە،
رێژیمــی کۆمــاری ئیســامی
بــە پەرەپێدانــی ئــەو پێوەندییانــە
توانیویەتــی لەالیەکــەوە پیالنــی
دەســتدرێژییەکانی لــە ناوچــە و
دووبەرەکــی ســازکردن لــە نێــو
هــەر گرووپێــک کە بە پێویســتی
زانیبــێ ،بەرێتــە پێــش ،لەالیەکی
دیکــەوە لــەم رێگایــەوە کونتڕۆڵی
ئــەو تاقمانــەی بەدەســتەوە گرتووە
و خــۆی لــە زەرەری هێرشــی
ئــەوان پاراســتووە .بــۆ نیشــاندانی
وەفادارمانــەوە بــەو پێوەندییانــەش
هــەرکات ئەو تاقمانــە رووبەڕووی
تەنگانــە بوونەتەوە رێژیم بە هەموو
شێوەیەک یارمەتی پێ کردوون و
لە فەوتان رزگاری کردوون.
بۆ نموونە پاش هێرشەکەی بەهاری
٢٠٠٣ی زایینــی بــۆ ســەر بنکــە
و بارەگاکانــی ئەنسارولئیســام
لــە الیــەن ئەمریــکا و یەکیەتــی
نیشــتمانی کوردســتان و رووخانــی
ئیمارەتەکەیان ،بە شــپرزەیی خۆیان
گەیاندە کوردستانی ئێران ،لەالیەن
کۆمــاری ئیســامیەوە پەنــادران و
بــە پشــتیوانی و یارمەتییەکانــی
ئێــران دوای چەنــد مانــگ خۆیان
رێکخستەوە.
پێوەنــدی ئێران لەگەڵ ئەلقاعیدە و
یارمەتییەکانــی بــەو رێکخــراوە لە
هەموو بوارێکدا بۆ هەموو الیەک
ئاشــکرایە ،ئێران پەناگایەکی قایم
و جێــی متمانــە بــۆ ئەندامانــی
بنەماڵەی بن الدن بوو و هێندێک
لــە هەواڵــەکان بــاس لــەوە دەکــەن
کــە بــن الدەن بــۆ خۆشــی زۆرجار
کــە هێرشــی بەهێــزی لەســەر بووە
هاتووەتــە ئێران و لە الیەن رێژیمەوە
جێگا و ڕێگای مانەوەی بۆ دابین
کراوە.
بۆیــە پێویســتە دنیــا لەو ڕاســتییە
بــگا کە ئەگەر ڕێژیمی کۆماری
ئیســامی بــە پرۆپاگانــدە کــردن
دەیهــەوێ وا نیشــان بــدا کــە
لەالیــەن داعشــەوە لــە مەترســی
هێــرش کردندایە و تەنانەت جار نە
جارێــک رادەگەیەنێ کەســانێکی

ســەر بــە داعشــی لــە ســنوورەکان
دەســتگیر کــردووە و پرۆپاگاندەیان
پێوە دەکا ،زیاتر لە شانۆگەرییەک
نییە .تەنانەت رووداوەکانی رۆژی
١٧ی جۆزەردانــی ئەمســاڵی
تــاران کــە لــەودا هێــرش کرایــە
ســەر مەجلیســی رێژیــم و قەبــری
خومەینی ،بۆ خۆی دەیان پرســیار
و گومانی لەسەرە .بەاڵم بە دوای
ئــەو بەرنامەیــەدا ســەدان کــەس
لــە کوردەکانــی ئێــران لە تــاران و
شــارەکانی دیکــەی کوردســتانی
ئێــران بــە بیانــووی پێوەندییــان بــە
هێرشــکەرەکانی تــاران دەســتگیر
کران و خرانە زیندانەوە.
ئێستا رێژیمی کۆماری ئیسالمی
بــە نیــازە چاالکــی سیاســی و
چەکــداری کورد بــە دژی رێژیم،
بەنــاوی کەســان و گرووپگەلــی
بەستراوە بە داعش بە دنیا بناسێنێ
هەر بەو ناوەش سزای قورسیان بدا.
ئەمانــە هەموویــان نیشــانەی
پیالنێکی نوێی رێژیمی کۆماری
ئیســامین بــۆ ســەرکوت و
زەبروزەنگی زیاتر بۆ سەر نەتەوەی
کــورد و باقی نەتەوە بندەســتەکان
و ،لەالیەکی دیکەشەوه وادەنوێنێ
چوونکە شەڕ لەگەڵ داعش دەکا،
لە مەترسی هێرشی ئەو تاقمەدایە،
ئــەوە لەحاڵێکدایە کە بە شــاهیدی
مێژووی ئەو چەند ســاڵەی شەڕی
داعــش لــە ســووریە و ئەوانــەی
شاهیدی مەیدانەکانی شەڕ بوون،
رێژیمــی کۆمــاری ئیســامی لەو
ماوەیەدا هیچ شەڕێکی لەو واڵتە
دژی داعــش بەڕێــوە نەبــردووە و
هیــچ کەســێکی لە شــەڕی دژی
داعش نەکوژراوە ،بەڵکوو سەرجەم
کوژراو و بریندارەکانی لە سووریە
کــە چەنــد هــەزار کەســێکن ،لــە
شــەڕی دژی ئوپوزیســیۆنی
ســووریە کوژراون ،کە ئەو شەڕەش
بــۆ خــۆی لــە قازانجی داعشــدایە
چوونکــە داعشــیش لــە دژی
ئۆپوزیسیۆنی سووریە لە شەڕدایە.
بــە واتایەکــی دیکــە لە ســووریە،
کۆمــاری ئیســامی و داعــش لە
یەک بەرەدا شــەڕ دژی دژبەرانی
رێژیمی ئەسەد دەکەن.
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چاوخشــاندنێک بەسەر کارنامەی نیزیک بە ٤٠
ســاڵ شکستی ئابووری کۆماری ئیسالمیی ئێران

ن :موختار نەقشبەندی
و :سابیر فەتاحی
ئیدئۆلۆژیکــەکان
دەســەاڵتە
دەستێوەردان لە تەواوی کاروباری
نێوخۆیی واڵتدا دەکەن و تەواوی
کاروبــارەکان لــە ســەر بنەمــای
روانگەکانی خۆیــان بەرێوە دەبەن
تاکــوو وەک خۆیــان دەڵێــن دونیا
بکەنە " مدینه فاضله " تەنانەت،
دەســەاڵتە ئیدئۆلۆژیکەکانــی
دینی وەک کۆماری ئیســامی
لــەو بــوارەدا زیاتــر هەنــگاوی
هەڵێناوەتــەوە ،بــە جۆرێــک کــە
بەرنامەیان بۆ ژیانی دوای مردنی
مرۆڤەکانیــش دانــاوە! هــەروەک
خومەینــی دەیگوت ئێمە هاتووین
هــەم ئــەم دونیایــە و هەمیــش
دونیاکــەی دیکەتــان ئــاوەدان
کەین! ئێســتا بە چاوخشــاندنێک
بەســەر کارنامەی ئابووری رێژیم
دەبینیــن کــە تــا چ رادەیــەک
ژیانی خەڵکیان ئاوەدان کردووە!
بەپێــی ئاخاوتــن و ئامــارە
فەرمییەکانی نیهاد و بەرپرسانی
رێژیم ،ئابووریی ئێران لە دۆخێکی
زۆر خــراپ دایە بە جۆرێک کە
لە ئێستادا ئابووریی ئێران لەگەڵ
مەترســی بنکۆڵ بوونــی دووبارە
یــان گەشــەی یەکجــار زۆر کەم
بــەرەو روویــە چونکــە ،زۆرتریــن
گەشــەی بەهەمهێنانی ناپووختی
نێوخۆیــی ئێــران لــە چەند ســاڵی
رابــردوودا لەســەر هەنــاردەی
نــەوت بــووە و لەگەڵ گەیشــتنی
ئێــران بەو ئاســتەی بــۆی دیاری
کــراوە ئیدی ئیمکانی گەشــەی
هەنــاردەی نــەوت زۆر کەمــە
هەروەها ،لە ئەگەری لێکترازانی
رێککەوتنامــەی ناوکــی یــان
پەســەند بوونی گەمــارۆی نوێی
ئابــووری لــە الیــان ئامریــکاوە
ئابــووری ئێــران لەگــەل قەیرانــی
زۆر بــەرەوڕوو دەبێتــەوە چونکــە،
لــە تەنیشــت گرانــی و ئاریشــە
ئابوورییەکانــی دیکــە لــە ســاڵدا
پێویســتی بە هێنانە ئارای یەک
میلیــۆن هەلــی کار هەیــە تاکوو
ێیــژەی بێکاران لەوە زیاتر نەبێت؛

لــە حاڵێکــدا ناوەنــدی ئامــاری
رێژیــم لە ســەر بنەمــای ئەوەیکە
هــەر کــەس لــە حەوتوویەکــدا
کاتژمێرێــک کار بــکات وەک
کەســێک کــە کاری هەیــە بــە
ئەژمار دێت رێــژەی بێکارەکانی
واڵتــی بــە  ٣میلیــۆن و ٢٠٠
هــەزار کــەس راگەیانــدووە هــەر
لــەم پێوەندییەشــدا ناوەنــدی
لێکۆڵینــەوەی مەجلیســی رێژیــم
رێــژەی بێکارانــی بــە  ٧میلیــۆن
کەس راگەیاندووە! هەڵبەت دۆخی
ئــەو کەســانەی کــە کاریشــیان
هەیــە زۆر خراپــە بەجۆرێک کە
ئەمســال النــی کەمــی موچەی
کرێکارێــک  ٩٣٠هــەزار تمــەن
راگەیەنــدراوە بــەاڵم ،ناوەنــدی
لێکۆڵینەوەکانــی مەجلیــس لــە
ســەر بنەمــای هەاڵوســانەکان
لــە  ١٠ســاڵی رابــردوو تێچــووە
هەنووکەییــەکان هێڵــی هەژاری
لە ساڵی  ٩٥دا بە یەک میلیۆن
و  ٨٠٠هەزار تمەن راگەیاندووە و
تەنانەت هێندێک لە کارناســانی
باڵەکانــی رێژیــم ئــەم رێژەیەیــان
تاکــوو نیزیــک  ٣میلیــۆن تمەن
راگەیانــدووە و ئــەوەش قوواڵیــی
هــەژاری بــۆ ئەو کەســانەی کە
تەنانــەت کاریان هەیــە بە جوانی
روون کردۆتەوە!(بــە النیکەمــەوە
 ١٠ســاڵە کــە دەوڵــەت بــە
شــێوەی فەرمــی هێڵی هــەژاری
رانەگەیانــدوە) ،هەروەهــا لــە
حاڵێکــدا کــە بانکــی جیهانــی
و بنکــە ئابوورییەکانــی دیکــە
لــە هەمبــەر مایەپــووچ بوونــی
بانکەکان و بنکە ئابوورییەکانی
رێژیــم کــە بەشــی هــەرە زۆریــان
بــێ مۆڵەتن هۆشــداریان داوە کە
ســەرمایەدارە بیانییــەکان لەبــەر
مەترســی گەمــارۆی ئامریــکا
یــان هاتنــە ئــارای شــەڕ لەگەڵ
رێژیــم ،لــە هێنانــی دەســمایەی
زیاتــر بــۆ ئێــران خــۆ دەبوێــرن؛ لە
حاڵێکدا ئابووریی ئێران بەتایبەت
لە بواری پیشەی نەوت و گازی
ئێران پێویســتەکی یەکجار زۆری
بــە ســەرمایەی دەرەکــی هەیــە!
لــە پــاڵ تــەواوی ئــەم کێشــە و
گوشــارانە ،گەندەڵیــش بۆتــە
قەیرانێــک! بــە جۆرێــک کــە

ناوەندی بەرچاوروونی (شفافیت)
نێونەتەوەیــی لــە پلەبەندی ســاڵی
٢٠١٦ی خۆیدا و لە نێوان ١٧٦
واڵتــی جیهــان پلــەی ئێرانــی
لــە رووی گەندەڵییــەوە ١٣١
راگەیانــدووە! بــە پێــی لێــدوان
و ئامــاری خــودی بەرپرســانی
رێژیــم شــتیک لــە نێوان لەســەدا
 ٢٠تــا  ٣٠باســە ئابوورییــەکان،
بەلگــەی بەرجەوەنــی  ٢٠ســاڵە
کــە لــە ئێســتادا نیــوەی تەمەنی
تێپــەر کــردووە ،وەدی نەهاتــووە

حاڵــی گەشــە کردندایــە و بــۆ
لێکدانــەوەی ئەنجامــی ئابــووری
هــەر واڵتێــک باشــتر وایە کاتی
بەردەســت لەگــەل رکابەرەکانــی
ئــەم واڵتــە و ئابووریــی جیهانــی
بەراورد بکرێت.
لــە خشــتەی ســەرەوەڕا زۆر بــە
روونی دەردەکەوێت کە کۆماری
ئیســامی نەتەنیــا نەیتوانیــوە
ببێتــە هۆکاری بەرەو پێشــچونی
ئابــووری ئەم واڵتە بەڵکوو ،بۆتە
هۆکاری بەرەو پاشــچوونی ئێران

دواکەوتوویــی ئابووری ئەم واڵتە
لە کۆمەڵــگای جیهانیدا هەرەس
هێنانــی گەاڵڵەکانــی ئابــووری
رێژیــم و گەندەڵــی و نەبوونــی
بەرپرسایەتی کارامەیە ،کۆریای
باشــور کە هیچکام لەم خااڵنەی
واڵتــی ئێرانــی نەبووە لە ئێســتادا
بەرهەمــی ناپوختــەی ناوخۆیــی
زیاتر لە ســێ قاتی واڵتی ئێرانە!
واڵتی چین لە ماوەی  ٣٥ســاڵدا
توانیویەتــی ئابــووری خــۆی ٥٧
قــات بەرز کاتەوە کە بۆتە هۆی
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و بــە ســەرنجدان بــە ئامــارە باوەڕ
پێکــراوە جیهانییــەکان ئێــران بــە
هیچ شــێوەیەک ناتوانێت دوور و
نیزیکی ئامانجــە ئابوورییەکانی
بەرجەوەنــی ئابــووری ببێتەوە .بۆ
بەرچــاو روونــی زیاتر باشــتر وایە
ئەنجامی ئابووری رێژیم لەگەڵ
رکابەرەکانی پێش شۆڕشی ساڵی
 ٥٧و ئێستا بەراورد بکەین.
دەســەاڵتە
گشــتی
بــە
ئیدئۆلۆژیــک و دیکتاتــۆرەکان
بــۆ هەڵخەڵەتاندنی رای گشــتی
هەمــوو کات لە پڕوپاگەندەکانی
خۆیاندا ،کاتی ئێســتایان لەگەڵ
کاتــی هاتنــە ســەر دەســەاڵتیان
بــەراورد دەکەن ئــەوەش کارێکی
زۆر هەڵــە و هەڵخەڵەتێنــەرە
چونکــە ،تەواویەتــی دونیــا لــە

بەبــەراورد لەگــەڵ پێش شٶرشــی
٥٧دا ،لــە خشــتەی ســەرەوەدا
دەردەکەوێــت کــە تەنیــا واڵتــی
عەرەبســتان توانیویەتــی تۆزێک
گەشــە لەم بوارەدا بەدەســت بێنێت
و هۆکارەکەشی ئەوەیە کە پێشتر
ئابــووری ئــەم واڵتە بەشــی زیاتر
لەســەر پیشــەی نەوت داڕێژرابوو
بــەاڵم بــەرە بــەرە لەگــەڵ چوونــە
ســەری بەرهەمــە پیشــەیی و
تەنانەت وەرزێڕییەکان توانیویەتی
لە ئێســتادا بەرهەمــی ناپوختەی
ناوخۆیــی زیاتــر لە ئێــران بەرهەم
بینێــت! ئێــران کانــگا و هێــزی
کاری الو و زۆر هەرزانــی
لەبــەر دەســت دایــە و هەروەهــا
واڵتێکــی بەرچــاو لــە روی
گەشــتیارییە و تەنیــا هــۆکاری

سەرســوڕمانی هەمــوو جیهان لەم
بــارەوە ،بــەاڵم ئەگــەر رێژیمــی
ئێران لە ئێســتادا بە رادەی واڵتی
تورکیە بەرەوپێشچوونی هەبایە لە
ئێستادا بەرهەمهێنانی ناپوختەی
ناوخۆیــی دوو قاتــی ئێســتای
دەبوو! ئەگەرچی ئێران ئیمکانات
و دۆخی باشتر لە واڵتی تورکیە
و کۆرەی باشــوری لە بەردەســتدا
بووە.
تەنیــا رێگەی کەڵک وەرگرتنی
خەڵکــی ئێــران لــە ئیمکاناتــی
سروشتیی ،هێزی مرۆڤی وهزری
واڵت ،گۆڕانی دەسەاڵتە چونکە
پێشــمەرجی بنبڕکردنی گەندەڵی
ئــازادی دەربڕینــە ،کــە ئــازادی
دەربڕینیــش یەکێــک لــە هێڵــە
ســوورەکانی واڵتە دیکتاتۆرەکان

و یــەک لــەوان واڵتی ئێرانە و بە
بوونــی کۆمــاری ئیســامی لەم
واڵتــە هیــچ کات گەندەڵــی لــە
نێــو ناچێت ،چونکە ســەرچاوەی
هەمــوو گەندەڵییــەکان خــودی
بەرپرســانی رێژیــم لــەو واڵتــەن.
بــۆ ســەرمایەدانانی بەربــاوی
دەرەکی پێویســت بــە ئەمنیەت و
ســەقامگیری سیاسی و پێوەندی
دۆســتانە و بــە النیکەمــەوە دوور
لــە توندوتیــژی و دوژمنایەتییــە
لەگــەڵ واڵتانــی رۆژئاوایــی کە
بــە بوونــی کۆمــاری ئیســامی
پێوەندییەکــی لــەم چەشــنە هیچ
کات نایەتە ئاراوە!
بــۆ گەشــەی ئابووری پێویســت
بــە ئاســایش و یەکســانی
کۆمەاڵیەتییــە کــە بــە بوونــی
کۆمــاری ئیســامی هیــچ کات
نەتــەوەکان و ئایینە جیاوازەکانی
نێو ئێران هەســت بــە بەرانبەری و
ئازادی و ئاســایش ناکەن! ئەگەر
مەترســی شــەڕیش لەبەرچــاو
نەگرین و دۆخیش هەر بەم شێوەیە
بەرەو پێش بچێت دیسانیش دۆخی
ئابــووری ئێران لە بەرەو دواکەوتن
دایــە بەاڵم ،لە ئەگەری رووخانی
ئــەم رێژیمــە و دامەزراندنــی
دێموکراتیــک
واڵتێکــی
دەتوانرێــت بە کەڵک وەرگرتن لە
هەمــوو ئیمکاناتــەکان گەشــەی
خێــرا لە بواری ئابــووری لە ئێران
بێتە ئاراوە .خومەینی حکومەتی
ئێرانی بە دەســەاڵتی لێقەوماوانی
جیهان ناو دەبرد بەاڵم لە ئێســتادا
قەبــری ناوبــراو یەکێــک لــە
گرانتریــن قەبــرەکان لــە ئاســتی
جیهانــە کــە رووبەرەکــەی ٦٠٠
هــەزار میتــری چــوار گۆشــەیە!
لە حاڵێکدا کەســێکی هەژار لەم
واڵتــە تەنانــەت یــەک میتــری
چــوار گۆشــەی بۆ حەســانەوەی
شــەوانە لەبەردەســتدا نییــە و
ناچــارە بــۆ ئــەم مەبەســتە لــە
گۆڕســتانەکاندا بخەوێت! ئەگەر
ئــەوە ئــاوەدان کردنــەوەی دونیای
خەڵکــی ئێــران بوو گەلۆ ئاوەدان
کردنــەوەی دونیاکــەی دیکــەی
ئــەم خەڵکە دەبێــت چۆن بێت کە
خومەینی وادەکەی داوە!
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یاری کردن بە گیانی هاوواڵتییان
پێشوا ٢٤
ماوەیەکــە هاوواڵتییانــی
کوردســتان بەتایبــەت لــە چەنــد
شــاری وەک مەهابــاد ،بــۆکان،
ورمــێ ،سەردەشــت و نەغــەدە
تووشــی حاڵەتــی نائاســایی و
نەخۆشــینی نامــۆ دەبــن کــە
تەنانەت پزیشــکان و پســپۆڕانیش
تێڕامــاون؛ بــۆ بەدواداچوونــی
ئــەم ئاریشــە نوێیــە هەواڵنێرێکی
"کوردســتان" لیکۆڵینەوەیەکــی
مەیدانــی ئەنجــام داوە کــە لێرەدا
دەخرێتــە بــەر دیــدی خوێنەرانــی
بەرێزی "کوردستان".
نەخۆشکەوتنــی چەند کەس کە
نەخۆشــخانە بــە هــۆی دەرمانــی
کشت و کاڵی ماوە بە سەر چوو
هــۆكارى نەخۆشکەوتنــی ئــەو
چەنــد هاوواڵتییــە کــوردە ديار و
ناديــار و نامــۆ بوون پزيشــكانيش
پێی سەرسام بوون.
دوای بەدواداچوونــی هــۆكاری
ئــەو نەخۆشکەوتنــە پزيشــكان
ڕایانگەیانــد کــە جووتیــاران
کەڵکیــان لــه ســەمی شــيميايى
وەرگرتــووە و ئــەو دەرمانانە هيچ
كوالێتيیەكيــان نەبــووه و مــاوه
بەسەرچوو بوونه.
یەکێــک لــە بەرپرســانی "جهادى
كشــاورزى" رێژیــم ڕایگەیانــد كــه
هيچ ئازمايشــگا يان فيلتەرێک
نيیه بــۆ چاودێــری و لێكۆڵينەوه
لــەو جــۆره دەرمانانــەی كــه لــه
شــارەکانی مەهابــاد و بــۆكاندا
لەاليــەن جوتيــاران بــەكار دێــت.
ئــەوەش کێشــەیەکی زۆری بــۆ
جوتیارانــی كــەم داهــات دروســت
کردووە.
ئــەو هەواڵنێــرە هەروەهــا باســی
لــەوە کــرد ،دانــی ئــەو دەرمانــە
مــاوە بەســەر چووانە لــە كاتێک
دايــه كه نرخــى ئــەو دەرمانانە له
بازاڕدا بەهۆى نەناردنى فۆرموڵى
پپشــكەوتووى ســازكردنى ئــەو
دەرمانانە لە اليەن ئازمايشگاكانى
واڵتانــى ئورووپایــی و واڵتــى
ئامريــكا بــە ڕێژەیەکــی بەرچــاو
چووەته سەرێ.
هەواڵنێــری "کوردســتان" لــە
وتووێــژ لەگــەڵ موهەنديســێكى
ناســراو لــەو بوارەدا كــه له بنكەى
"جهادى كشاورزى" گوندی "گ
 "...ســەر بــه شــارى مەهابــاد
کار دەکات باســی لــەوە کــرد:
"گەمــارۆی ناردنــى فۆرمــوڵ و
مــاددەى پێشــكەوتووى بەرهەمــی
دەرمــان کاریگەریــی لــە ســەر
ڕێژیمی ئێران داناوە و ڕێژيميش
بۆ شــاردنەوەى ئــەو کەموکوڕییە
دەســتى كــردووه بــه ســازكردنى
بێمۆڵــەت و ناتەندروســت و
ناتەنكنيكــى ئــەو جــۆره مــادده
شــيميايانه و هەروەهــا لەبــەر
بەرزبوونــەوەى نرخى ئەو دەرمانانە
لەنێــو بــازاڕ لــه واڵتــى توركيەوه
لــە اليــەن ســوپاى پاســدارانەوه به
شــێوەيەكى قاچاغ و ناڕون هاوردە
دەكــرێ و تەزريقــى بــازاڕى بــێ
فيلتێر و بێ لێكۆڵينەوه دەكرێ.
هەروەهــا ســەرۆکی نەخۆشــخانە
شــاری مەهابــاد ڕایگەیانــدووە:
"ئێمە لە ســەر ئەو بابەته چەندين
جار هۆشــدارىی توندمــان داوەته
نهــاده پەيوەندیــداركان ،بــەاڵم
نەتەنيــا وەاڵمێــكان نەبــووه بەڵكو
هەڕەشەشــمان لێكــراوه كــه ئــەو
بابەتە زۆر كێش نەدەين".
هەروەها ئەو كەســانەى كه تووشى
ئــەو نەخۆشــیيه ناديارانــه دەبنەوه
لــە نەخۆشــخانەکان بيمــەی
دەرمانیــی ئــەوان قبــوڵ ناکرێــت
و ناچــارن بۆخۆیــان هــەوڵ بــۆ

چارەســەرکردنی نەخۆشییەکەیان
بــدەن کە لە زۆربەی حالەتەکاندا
تیچــووی
دانــی
توانــاى
نەخۆشخانەیان نییە.
زۆربــەى حاڵەتــى نەخۆشــى
شێرپەنجە لە اليەن پزیشكانەوه كه
لــەم دوایيانــەدا زيادى كــردووه بۆ

سيســتماتيك و نــا ئیينســانيانه
بەڕێــوه دەچــێ و بەداخــەوه هيــچ
كەس تواناى ڕێگرتن يان گۆڕينى
ئەو دۆخەى نيیه".
ئەندازیارێکــی کشــت وکاڵ
لــە وەاڵمــی ئــەو پرســیارەدا کــە
"ئايــا كێشــەى ئەو ژەهرانــە و ئەو

دواتــر بــە گشــتی فەرمانبەرانــى
ڕێژیمــی بــه كەمتەرخــەم دانــا و
گوتــى كــه ئەوانيــش ماوەيەكــى
زۆره كــه هەســت به بەرپرســايەتى
ناكــەن و كەمتەرخەمــن لــه بەجێ
گەياندنى ئەركەكانيان.
جگــە لەمــەش جوتيارانيــش زۆر

بەداخــەوه دوژمنێكــى يەكجــار زۆر بەهێز و پوشــتە به
چەکــى نامــۆ و ناديار و پێشــكەوتوو هاتۆته ســەر ســفرەى
ماڵەكانمان تەنانەت تا نەمانكوژێ به خۆشمان نازانين كە
پرسەكه زۆر زۆر گرینگه و گەیشتووەتە حاڵەتى هۆشدارەوه،
بــەاڵم بــەردەوام داواى پهردەپــۆش كردنيــان لــێ دەكــرێ.
ئەو بابەته گەڕێنەدراوەتەوه.
ئەو کێشەیە تەنانەت گەيشتووەته
مەجلیســی ئێرانيــش و لەوێــش
هــەاڵى لێكەوتۆتــەوه كــه گوايــه
اليــەن موهەنديس"مەحموود زاده"
نوێنــەری ڕێژیــم خەڵکی شــاری
مەهابــاد ناڕەزایەتیــی لــە ســەر
كراوه بەاڵم مۆڵەتى قسه كردن بە
ناوبراو نەدراوە.
هەواڵنێرەکەمــان دەڵــێ" :بەپێــی
لێكۆڵينەوەكانــى مــن كــه لەگەڵ
چەنــد مامۆســتای بوارى کشــت
وکاڵ لــه زانكــۆى مەهابــاد
قســەم کــردووە ئــەم حاڵەتانــە
دەرخــەری ئــەوەن كــه ئــەو پرســه
لەاليــەن ڕێژيمــەوه به شــێوەيەكى

نەخۆشــيانه دەگەڕێتەوە سەر کێ
و بــه خەتــاى كێ دەزانى و كێ به
كەمتر خەم دەزانى؟" گوتی کە:
يەكەم كەس كه دەبێ لێپرسینەوەی
لەگــەڵ بکرێــت حكوومــەت و
لەســەرووى هەمووان وەزيرى كشت
و كاڵ و دواتريش پيالن دارێژانی
كشــتوكاڵى و ڕاوێژكەرانــى
دەوروبەريەتــى كــه هيــچ پيــان
و بەرنامەيەكيــان نيیــه كــه بيــدەن
بــه ئێمــەى فەرمانبەر كــه ئێمەش
هەســتين بــه جێبەجــێ كردنــى
ئەركەكانمــان و بــه شــێوەيەكى
نازانستی و نا بەرپرسانه کەسانى
نەشــياو لەسەر پۆستى هەستیار و
تەكنيكى دادنێن.

ناشــارەزا و ناتەندروســت و بەبــێ
ڕاوێژكــردن بــه ئێمــه هەڵدەســتن
بەكڕيــن و سەمپاشــىیكردنى
نائوسولى كه يەكەم نازانن چ جۆره
دەرمانێــک به چ كوالێتیيەک و
لــه كــێ و چەنــده بكــڕن هەروها
كــه ســەممەكان بەكاردەهێنــن بــه
شێوازێكى ناتەندروست و بە لەبەر
چــاو نەگرتنــى ســامەتى خۆيان
لــه سەمپاشــيەكه نزيــك دەبنــەوه
بەبێ ئەوەى كه كەرســتەى تايبەت
بەكاربێنن.
ئــەم ڕێنماییانــەی کــە بــۆ ئێمــە
هاتــووه دەبــێ بــە دانانــى خولــى
فێــركارى كــه ئەویــش هێشــتا
بودجەی بــۆ دابين نەكراوە دژوارە

ئــەوەش لە کاتێک دایە كە ســێ
ســاڵ دەبێ ئەو بڕياره لەســەرووى
خۆمانەوه هاتووه.
پاشــان دەڵــێ :هەندێــک لــه
بازرگانــان كــه به ڕونــى ئاماژەى
بــەوەدا بــه پەيوەنــدى و پێدانــى
ســپاى پاســداران لــه هەندێــک
لــه واڵتانــى دراوســێوه تەنيــا بــه
مەبەســتى ســوودى شەخسى بەبێ
ڕەچاوكردنــى كوالێتــى و ڕێنمايى
و...هتد هەستاون به هاوردەكردنى
دەرمان بەبێ لێكۆڵينەوه.
هەروهــا دوكتورێكــى پســپۆڕی
بــوارى تەندروســتى "ســییەکان
و هەناسهكێشــان" لــە وتووێــژ
لەگــەڵ هەواڵنێــری "کوردســتان"
ڕایگەیانــد" :يەكــەم كــەس كــە
توشــی نەخۆشــی دەبن جوتيارانن
كــه ڕاســتەوخۆ ئــەو ژەهرانــه
بەكاردەهێنــن .دواتــر گوتــى
تــا ئێســتا تەنيــا لــه مەهابــاد و
تەنيا له مەتەبى شەخســى ئەو لە
ســەرەتاى ئەمساڵەوه  ١٠نەفەر لە
ســەر پرســى توند بوونى ســييەكان
و پشــوو ســواربوون و ژەهراویبوون
بــە ســەم پەيوەنديــان پێوه كــردووم
و ئــەوه جگــه لــەو كەســانەى كــه
دێــن بــۆ نەخۆشــخانەی گشــتی
و ئــەو كەســانەى كــه دەڕۆنه الی
دوكتورێكــى ديكــە كــه ئەويــش
پسپۆڕى بوارى هەناسەیە.
ئــەو دوکتــورە هەروەهــا باســی
لــەوە کــردووە ،لــەو ١٠کەســە
دۆخــی جەســتەیی دوو کەســیان
زۆر خــراپ بــووه كــه يەكێكيــان
لەبــەر نەبونــى پێداويســتى و
ئیمكاناتی پێويســت و پێشكەوتوو
بۆ نەخۆشــخانەى تاران ڕەوانەمان
کــردووە و ئــەوەى ديكــەش لــه
نەخۆشــخانەى "آذربايجان"ى شارى
ورمێ خەوێندراوە.
هــەر لــەم بارەیــەوە دوکتورێکــی
پســپۆڕی پێست و جوانکاری لەم
وتووێــژەدا باســی لەوە کــردووە" :
بەداخــەوه ئێــوە یەکەم کەســن كه
بەدواداچوونی ئەم کێشەیە دەكەن
يان النیكەم لێم دەپرســێت .ناوبراو
هەروەهــا گوتی حاڵەتــەكان هێڵى
سووريان تێپەڕاندووه به ڕادەيەک
کە لەو دوو سێ ساڵەى ڕابردوودا
زۆربەى نەخۆشــەكانم هەر لە سەر
ئەو بابەته هاتوونەته الی من که
پێوەنديیــان بــه ســەممەوه هەبــووه
كــه بەداخــەوه زانراوه كــه چەندين
حاڵــەت تووشــى ســەرەتانى جۆرى
پێســت بوون و چەند حاڵەتیشــمان
هەبــووە کــە بۆمــان ڕوون نەبووە
چییــە و دواى نموونــه نــاردن بــۆ
چەنــد زانكۆيەكــى شــارەزا و بــۆ
نەخۆشــخانەیەک لــه واڵتــى
ئــۆردۆن زانــراوه كــه جۆرێک له
"قارچــى" ژێــر پێســتىی نامــۆ"
و تــازه لــه پەيوەنــدى ئــەو مــادده
شــيميايیانه لەگــەڵ پێســتدا
ســاز دەبــێ كــه يەكەمجــار زۆر
مەترسیدارە بەاڵم ناگوازرێتەوە.
هەروەهــا بــۆ زانیاریــی زیاتــر لەو
کێشــەیە لــه زانكــۆى مەهابــاد
مامۆســتایەکی بەشــى كۆلێــژى
كشت و كاڵ كه له واڵتى هۆلەند
بڕوانامــەی دوكتــوراى وەرگرتووە
لــە وتووێــژ لەگــەڵ هەواڵنیــری
"کوردستان" ڕایگەیاند" :بەداخەوه
دوژمنێكــى يەكجــار زۆر بەهێــز
و پوشــتە بــه چەکــى نامــۆ و
ناديار و پێشــكەوتوو هاتۆته ســەر
ســفرەى ماڵەكانمــان تەنانــەت تــا
نەمانكــوژێ به خۆشــمان نازانين
كــە پرســەكه زۆر زۆر گرینگــه و
گەیشــتووەتە حاڵەتى هۆشــدارەوه،
بــەاڵم بــەردەوام داواى په ردەپۆش
كردنيان لێ دەكرێ.
ئــەو دوکتــورە هەروەهــا گوتــى:
"ئەو ژەهرانه تەنيا کاریگەری لە

ســەر پێســت دانانێن بەڵكو دەڕۆن
لــه زەنجيــرەى خواردنەکانەوه و بۆ
ســااڵنێكى زۆر لــه دانەوێڵەكانــى
كشــت و كاڵدا دەمێننەوه و هەموو
جارێ به پەيدابوونى دەرمان ئەوان
شــێوازى خۆيان دەگۆڕن ڕێك وەك
يــەك دانــە ڤایــرۆس و دواتريــش
گوتــى دەڕۆن لــه كــۆدى "دى ان
اى" و ژێن و تەواوى دانەوێڵەكانى
وەك گەنــم و جــۆ كــه بــۆ هەتــا
هەتايه ئەو مادده كيميايیه له نێو
خۆياندا هەڵ دەگرن و دەیگوازنەوە
به نەسڵەكانى داهاتوو.
دواتــر گوتــى واديــارە ئــەو پرســه
تەنيــا لــه ناوچــەى مەهابــاد و
ورمــێ و بۆکاندا زۆر باو و دياره
چونكه ناوچەيەكى كشت و كاڵيه
و جوتيــاران لــەو ناوچانــەدا بــه
خەياڵــى خۆيان زۆر پێشــكەوتوون
كــە ســەم بــەكار دەهێنــن واديــاره
هەندێکیــش بــە ئەنقەســت و بــه
"ســوء نيت"ـــەوه خەريكن پەره بەو
كاره دەدەن و بەکــردەوە بوونەتــه
هــۆى زياتربوونــى ئــەو كێشــه كه
بــه دڵنيايیــەوه مەبەســتى ســپاى
پاسداران بوو.
هەر له درێژەى قســەكانیدا گوتى
بــه هەمــوو شــێوەیەك هەوڵمــان
داوه جوتيــاران و خەڵكى نێو شــار
ئاگادار بكەينەوه بەاڵم لەبەرئەوەى
جوتيــاران بــە مەبەســتى ســوودى
زياتــر و زيادبوونــى بــەر و بومــى
خۆيان هەر به كارى دەهێنن و لەو
نێوەشدا کەسانی تریش هەڵدەستن
به بازرگانى كردنى ناياسايى.
هەروەها مامۆســتایەکی دیکەی
زانکــۆ لــەم بارەیــەوە باســی لــەوە
کــرد " :تەنيا جوتياران زەرەرمەند
نين بەڵكوو زەرەرمەندى ڕاستەقينه
بەكارهێنەرانى بەروبومى پیس بوو
بەو ســەممانەن كه ئەوان قوربانی
سەرەكين و گوتيشى كه يەكەمجار
زۆر مەترســیدارە کاتێــک کــە
دەچنە نێو زەنجيرەى خۆراکییەوە؛
تەنانەت باســى لە تێکەڵ بوون له
نێــو ئــاوی ماســی كــرد و گوتى
كــه هــۆكارى ســەرەكى زيادبوونى
شــێرپەنجەیە لــه ناوچــەی ئێمەدا
کــە ٪٨٠ی دەگەڕێتــەوه ســەر
سەمپاشى کردنەکان.
لــە درێــژەى ئــەو لێكۆڵينــەوەدا
مامۆســتايەكى بەشــى ياســا کــه
پێشــتر ڕاوێژكارى وەزيرى دەرەوەى
ئێــران بــووه ڕایگەیاند'' :له کاتى
ڕێژيمــى پەهلــەوىدا هــەر جــۆره
هاوردەکردن و بەكارهێنانى سەم بە
بێ تەئيديەى وەزارەتى تەندروستى
ئێران و فەرانســه قەدەغەكراو بوو
و تەنانــەت بازرگانــان بــه تونــدى
ســزاى زينــدان و تەنانەت حوکمى
كوشتنيشــيان هەبــووه .بــەاڵم
بەداخــەوه هــۆكارى زۆر بوونــى
ئــەو بابەته يەكــەم دەگەڕێتەوه بۆ
نەبوونــى ياســايەک بــۆ ڕێگــرى
كــردن له و جۆره كارانه و دووهەم
دەگەڕێتــەوه ســەر ئــەوەى كــه
سيســتماتيك پالنيــان بــۆ ناوچەى
موكريــان هەيــه و بــه هەمــوو
جۆرێــک خەريكــه دەمانســڕنەوه
و ئــەو بابەتــەى كــه باســى دەكەى
لــه چاو پيالنەكانــى ديكەيان هەر
هيــچ نيیــە؛ ئــەو كارخانەیــەش
ســەر بــه ســپايه و بەپێــى بــەدوا
داچوونــى مــن زياتــر لــه٪٦٠ی
ســەمى ئێران ئەوان سازى دەكەن و
هيــچ ئازمايشــگايهک يان هيچ
ڕێککەوتنێكيــان لەگەڵ وەزارەتى
بێهداشــت يــان زانكۆيەكــى دياردا
نيیــه و ســەربەخۆ تەنانــەت بــە
مۆڵەتی فەرمى كار دەكەن.
بەپێــی زانیارییــەکان ســەممی
"تــو فــوردى"
ناســراو بــه
مەترسیدارترین و پڕ کاربۆردترین
دەرمان الی جوتیارانە.
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زاڵبوونی حکوومەتی تێرۆر لە کوردســتان
و
تەبارناســینی مێژووی ئەم دیاردەیه
ن :شەهرام میرزایی
و :سەتار ئیبراهیمی
ئەگــەر تێــرۆر وەکــوو کــردەوه یــان
کۆمەڵــە کردەوەگەلێکی توندوتیژ لە
پێناوی گەیشتن بە ئامانجی سیاسی
پێناسە بکەین ،کە لە حاڵەتی گشتی
خۆیــدا دەبێتــە هــۆی باڵوبوونــەوەی
تــرس و دڵەڕاوکــێ لــە نێــو خەڵکــدا،
دەتوانیــن تێرۆریــزم لــە ژێــر نــاوی
"رێژیمی توقاندن" پێناســە بکەین ،لەو
پەیوەندییــەدا بــە دژواری دەتوانیــن لە
مێــژووی جیهانــدا نموونەیەک وەکوو
کوردەکان پەیدا بکەین کە لە تەواوی
بڕگه و قۆناغەکانی مێژوویی خۆیدا
شــایەتی زاڵبوونی "ڕیژیمی تێرۆر" لە
والتی خۆیان بوون.
ئەگــەر دەورانــی دەســەاڵتداریەتی
"ژاکوبــن"ەکان لــە واڵتی فەرانســە و
قوربانیدانــی زیاتر لە  ٤٠هەزار کەس
لــە خەڵکــی ئەو واڵتە به "ســەردەمی
تۆقانــدن" یــان تیــرۆر بناوبانــگ بووه
یــان زاڵبوونی"خمرهــای ســرخ" لــە
ســەر واڵتــی کامبــوج و کوشــتنی ١
میلیــۆن و  ٧٠٠هــەزار کامبوجــی بە
دەســتی کاربەدەســتانی ئــەو واڵتە لە
ماوەی چوار ساڵ دەسەاڵتداریەتیاندا،
هێمایــەک لــە زاڵبوونــی "نیزامــی
توقانــدن" لــە ســەر قــارەی ئاســیا نــاو
دەبــەن ،بــۆ ئێمــەی کــوردە تێــرۆر و
تێرۆریســم راســتییەیەکی تالــە کــە
هێرشــکەران و داگیرکەرانــی والتمــان
دژی نەتەوەکەمــان بــە کاریــان
هێنــاوە .ئەگــەر لــەو واڵتانــە تیرۆر و
دەســەاڵتی"ڕیژیمی تۆقاندن" تەنیا بۆ
چەندین ســاڵ یــان چەندین دەیە بووه،
مێژووی دەســەاڵتداران لــە دژی ئێمە
لــە راســتیدا ســەربووردەی دەســەاڵتی
تــەواوی تێرۆر و حاکمیەتی "رێژیمی
توقانــدن" لــە ســەر شــوێن بهشــوێنی
خاکەکەمــان و هەوڵــی دەســەاڵتدارن
بــۆ لــە ناوبردنــی بونیــادی ژیــان لــە
کوردســتان بــووە .ئێمــەی کــورد بــه
هــۆی ئــەوەی کــه لــەم ســەردەمەدا
دەولەتــی خوەمانمــان نەبــووه یــان لــه
هەر چەنشــنه پشــتیوانی نێونەتەوەیی
ڕوون و لێبــڕاوه بێبــەش بووین ،هیچ
کات نەماتوانییــووە ئــەوەی کــە بــە
ســەری ئێمە وباب و باپیرانمان هاتووە
لــە چوارچێــوەی حقووقی و زانســتی
پێناسە و تۆمار بکەین.
بــێ گومــان لە هیــچ شــوێنێکی ئەم
جیهانــەدا ناتوانین نموونەیەک وەکوو
کوردســتان پەیــدا بکەیــن کــە پڕاوپر
لــە نموونــەی بەربــاوو جۆراوجــۆر
لــە شــیوازەکانی تیــرۆر و دەســەاڵتی
بــەردەوام و درێژماوەی ڕیژێمی تیرۆر
لــه واڵتێکــدا بێت .هەر لــە کەتیبەی
"ئاشوور بانیپاڵ" لە ناوچەی سەرپێلی
زەهــاو و کەتیبــەی "تەنگــی وەر"
ســەر بــە شــاری کامیارانــەوە بگــرە
هەتــا دەگاتــە کەتیبــەی "بێســتوون"
کــە هەموویــان بــە شــیوەی نەقــش
و نووســراوە بــاس لــە کوشــتاری
کــوردەکان بە دەســتی داگیــرکاران و
کاولکارانــی ئەم ســەرزەوییه و تۆمار
کردنــی ئەو کارەســاتانە بــە ئامانجی
باڵوکردنــەوەی تــرس و تۆقانــدن و
وانەپێــدان بــه نەوەکانی داهاتووی ئەم
ســەرزەوییە بــووە ،دەکــەن .کاتێــک

داریوشی یەکەم لە کەتێبەی بێستوون
باس لە"مثلە" کردنی گئوماد دەکات
و دەڵیت":مــن گــوێ و لوتــی ناوبراوم
بڕیــەوە و چاوەکانیــم هەڵکڵۆفــی،
پیستیم لە جەستەی جیا کردەوە و کام
تێکرد بۆ ئەوەی کە ببێته وانەیەک
بــۆ نەوەکانــی داهاتــووە" مەگــەر ئەم
شــەرحه نمونەیەکــی روون لــه تۆمــار
کردنی "ترور" نیه؟؟!!
لەو ڕووەوە که مێژوو هەموو کات له
الیــەن "فاتحان"ەوه نووســراوتەوه ،هیچ
کەس باسی لە چاڵ کردنی  ١٢هەزار
مەزدەکــی بــە دەســت ئەنەوەشــیروانی
بــه نــاو دادپــەروەر و زەردەشــتییەکان
نەکــردووه ،هەتــا کەســێک لــه بیری
دەرچــوون لــه بازنــەی دەســەاڵتی
دەســەاڵتدارن و هەروەهــا تــرور و
تروریســتەکان نەبێت .ئەگەر جیهان لە
بەرانبەر دەسەاڵتی میژوویی"ڕیژیمی
تــرس و تۆقانــدن" زاڵ لــە ســەر
کوردســتان بێدەنگیــان هەڵبــژاردووە،
ئێمــە بێدەنگیمــان هەڵنەبــژاردوو و
هەڵنابژێرین ،بەردەوام دژی ئەو نیزامە
درۆیینــە راپەڕینمــان کــردووە و لــە
قواڵیی تاریکایی مێژوودا ،دەسەاڵتی
حاکمەکانمــان بردووتــە ژێر پرســیار و
بە چالشــمان کێشــاوە ،کە وابوو نابێ
پێمان ســەیر بێ کــە ئیمەی کورد بۆ
چــی کۆنترین و گەورەترین قوربانی
تیرۆر و تیرۆریسمین لە جیهاندا.
لــە ڕاســتیدا نــە تەنیــا شارســتانیەتی
بوونــی مــرۆڤ نەبووەتــه هۆکارێک
بــۆ ئاکارتــر بوونــی بەڵکــوو لەگــەڵ
ئــەو پێشــکەوتنە کــە ڕووی داوە،
چەکەکانــی تیــرۆر و زاڵبوونــی
دەســەاڵتی تۆقانــدن کاراتــرو
پێشکەوتووتر بووە .ئەگەر مێژوونووسان
تیرۆری ناسردینشــا بە دەســتی"میرزا
رەزای کرمانــی" وەکــوو دەســتپێکی
تیڕۆرلــە ســەدەرمی مۆدیرنیــان
ناوبردووە ،ئەمە تەنیا بۆ سەرپۆش دان

و فریــوکاری بــووە هەتا ڕاســتییەکان
لــە نــاو درۆیــی فاشیســتەکان و
لەناوبەرانــی مرۆڤایەتــی ون بکەن ،له
راستیدا سەرەتایی قۆناغێکی نوێ لە
"تیــرۆری حکوومەتــی" بورددومانــی
بەرباڵوی "خوڕم ئاوا" لە ساڵی ١٣٠٣
لــە الیــەن هێــزە هەواییەکانــی ئێران و
کوشتاری دەیان هەزار هاوواڵتیی لەو
خەڵکە تەنیا لە پێناوی باڵوکردنەوەی
تۆقانــدن و دروســت کردنــی تــرس لــە
نێــو خەباتکارانی لــور و ناچار بە خۆ
تەسلیم کردنەوەیان بووە،بۆیه دەبێ ئەم
قۆناغە مێژوویە وەکوو دەســتپێکێک
بۆ تیرۆریسمی مۆدێرن و حکوومەتی
ئێــران بــە ئەژمــار بیــت ،هەتــا لــەو
ڕێگەیــەوە بتوانیــن کەمێــک لــە
چەواشــەکاریەکان مێژوو بســڕینەوه و
له زولم بە نیســبەت خەڵکی زاگرۆس
باس بکەین و هەنگاوێک لە راستای
پێداچوونــەوە بــە میــژووی ئێــران و
ڕۆژهەاڵتــی ناوەراســت هەڵبگریــن.
لــە ســێدارەدانی قــازی محەممــەد
-١٣٢٦وتیــرۆری ڕیبەرانــی حیزبــیدێموکــرات لــە ســاڵەکانی ٤٦و٤٧
هەتــاوی نیشــانەی بەردەوامــی
ژیانــی ڕێژیمــی "تــرس و تۆقانــدن" و
بەرباڵوبوونــی دەســەاڵتی تیــرۆر لــە
کوردستان بووە.
بــه هاتنــە ســەر کاری ڕیژیمــی
خومەینــی دەورانــی حاکمیەتی تیرۆر
لە کوردســتان چووەتە فازێکی نوێدا.
چاالکانــی سیاســی وخەباتکارانــی
کوردســتان بــە نیســبەت نیەتــی
ڕیژیمــی نــوێ بــە گومــان بــوون و
تەنیــا بەو مەرجه چەکیان دادەنیا که
مافــی خۆدموختــاری بۆ کوردســتان
و پاراســتنی ئەمنیەتــی شــارەکان
بــە دەســت هێزەکانــی پێشــمەرگەوه
بێــت .راســتیەک کــه تەنیــا دوای
تێپەربوونــی چەن مانگ ئاشــکرا بوو
و رێژیمــی خومەینــی هێرشــی کــرده

سەر شــارەکانی کوردستان بە تایبەت
شــاری ســنە و دەســتیان بە کوشتاری
بــە کۆمەڵــی کــوردەکان کــرد .لــە
نەورۆزی ساڵی  ٥٨بەدواوە کوردەکان
و بزووتنــەوەی میللی_دیموکراتیــک
کوردســتان یەکەمیــن و تەنیــا
هێــزی پێشــڕەو ،ســکوالر و دژبــەری
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران بــوون کە
بــە تێکەڵکردنــی خەباتــی سیاســی،
مەدەنــی و پارتیزانــی لەبەربەرەکانــێ
لەگــەڵ دســەاڵتی زاڵ و هێژمونــی
ڕیژیمی تیرۆر لە ئێران و کوردستاندا
بوونیان هەبوو ،کە ئەمەش هەر وەکوو
نرخــی خــۆی هەبــووه .حکوومەتــی
ئێــران بەپێــی سیاســەتی بــەردەوام
داگیرکاری خۆی هەوڵی داوە کە به
سیاسەتی پەرەپێدان به ترس و تۆقاندن
لــە ڕێگای ئێعدامە بە کۆمەڵەکان و
گولەبــاران کردنی خەڵکــی بێ تاوان
پێــش بــە باڵوبوونــەوەی بزووتنــەوەی
ئازادیخــوازی کوردســتان و پەیوەســت
بــوون خەڵکی بەو بزووتنەوەیە بگرێت.
ناردنــی خەڵخاڵــی بــۆ شــارەکانی
کوردســتان و ئێعدامــی بەبــێ
دادگایــی کــردن لە الیەن ناوبراوەوە لە
درێــژەی ئــەو سیاســەت و هەواڵنــەی
رێژیمــەوه بــە ئەژمــار دێــت .ئــەم
ســااڵنە لە کوردســتان وەبیرهێنەرەوەی
حکوومەتی "خمرهای سرخ" لە واڵتی
کامبوجــە ،کە بووە بــە هۆی مردنی
هــەزارن مرۆڤــی بــێ تــاوان بەدەســت
جەالدەکانی ڕێژیمی ئیسالمی ئێران،
ئێعــدام لە فڕۆکەخانەی شــاری ســنە
کــە وێنەکانــی باڵوبــووە هەروەهــا
لــە ســێدارەدانی چاالکانــی سیاســی
کورد لە شــارەکانی کرماشان و ئیالم
وەک دوکتــور "شەهســوار شــەفیعی"
نمونەیەکن لە هەوڵەکانی ئەو ڕیژیمە
بــۆ ســەقامگیر کردنی "رێژیمی ترس
و توقاندن".

بــەاڵم ڕیژیمــی خومینــی بــۆ
باڵوکردنــەوەی ترســی زیاتــر دەســتی
داوەتــە کارگەکێــک وەک داخرانی
ڕێگاکان و پێشگیری لە گواستنەوەی
مــاددەی خۆراکــی پێویســت بــۆ
شــارەکانی کوردستان ،ئاگرتێبەردانی
گوندەکانــی کوردســتان ،بوردوومــان
کردنــی شــارەکانی ،ڕاکێشــانی
جەنــازەی بــێ گیانــی خەباتکارانــی
کــورد لــە ســەر شــەقامەکان و ناچار
کردنــی خەڵک بــۆ چاولێکردنی ئەو
ڕووداوانە ،وەێشــک کردنی باغەکان
و زەوویە کشــتوکالییەکان ،بە برامتە
گرتنــی بنەماڵــەی پێشــمەرگەکان
و چاالکانــی سیاســی کــورد و ئــازاد
کردنیان لە هەمبەر خۆتەسلیم کردنەوە
پێشــمەرگەکان" ،مثله" کردنی ئێعدام
کــراوەکان یان ئەو پێشــمەرگانەی کە
لــە شــەڕدا شــەهید بوونــه و تەرمیــان
کەوتووەتــە دەســت ســپای پاســداران،
دەســتدرێژی کردن بۆ ســەر زیندانیان
و ...کــه هەمووی ئەم کردەوانه تەنیا
لە ڕاســتای جێگرکردنی حکوومەتی
تــرس و تۆقانــدن بــووە .بــەاڵم لەگەڵ
هەمــوو ئــەم ڕووداوانە و تێکەڵچوونی
کــوردەکان لــە ڕوبەڕوبوونەوەیەکــی
نادادپەروەرانــە،
و
نابەرانبــەر
بزووتنــەوەی ئازادیخوازانــەی گەلــی
کــورد بــە ڕێبەرایەتــی ڕێبەرانێکــی
وەک قاســملوو و شــەرەفکەندی و
قارەمانانێــک وەک خەلیل خەلەبان و
ســەرگورد عەلیار ئــەو خەباتە چووتە
پێشەوە .بەاڵم بەو شێوەیە کە مێژووی
بەربەرەکانێــی هــەزاران ســاڵەی ئــەم
نەتەوەیە بە باشی نیشانی داوە دوژمن
بــۆ بە چــۆک داهێنانی بەربەرەکانێ
نەتەوەکەمان لە پیالن و پیالنگێری دا
بووە و هەیە ،تیرۆری دوکتور قاسملوو
لــە  ٢٢پووشــپەڕ و تیــرۆری دوکتــور
شــەرەفکەندی لــە ٢٦ی خەرمانــان
ســاڵی ٧١ی هەتاوی ،لە هەوڵەکانی

دیکەی ئەو ڕێژیمە بووە لە ڕاســتای
بەڕێوەبردنــی گەاڵڵەی لــه نێو بردنی
ڕێبەرانــی بزۆتنــەوەی کوردســتان،
ســەرەڕای هەمــوو ئەوانــە کۆمــاری
ئیســامی بــەوە قەناعەتــی نەکــردووە
و بــە تیــرۆر کردنــی زیاتــر لــە ٣٠٠
کادر و پێشمەرگە لە خاکی هەرێمی
کوردســتان لــە ســاڵەکانی دەیــەی
٧٠ی هەتــاوی ،کــەش و هەوایەکــی
ژەهــراوی لــە تــرس و تۆقاندنــی لــەو
ناوچەیــە دروســت کردبــووە هەتــا لەو
ڕێگایــەوە بتوانــێ هێــزی پووشــاڵی
خۆی بە خەڵک نیشــان بدات و ببێتە
هــۆی دروســت کردنی بــێ هێوای لە
نێو خەڵکدا.
ســەدەی  ٢٠کــه بــۆ ئێمــەی کــورد
لە الیــەک وەبیرهێنــەرەوەی ڕاپەڕینه
جۆراوجۆرەکانــی دژه ئســتعمار و
دژه داگیرکەرەکانــی واڵتمــان بــووە
و لــە الیەکــی دیکــەوە لێوانلێــو بــووە
لــە گۆڕانــکاری ژئۆپۆلتیکــی
لــە سەرانســەری جیهانــدا و
ســەربەخۆیی زۆربــەی نەتەوەکانــی
ژێــر ژێرچەپۆکــەی جیهــان ،شــتێک
بێجگــە لە دووپات بوونەوەی مێژووی
دیلیەتــی نەتەوەکەمــان نەبــووە.
ســەدەیەک که به هەمــوو گیانبازی
و لــە خۆبــووردی خەباتــکاران،
شۆڕشــگێران و پێشمەرگەکانی کورد
نەبووەتــە خاڵێکــی کۆتایــی لــە ســەر
مێــژووی داگیــرکاری نەتەوەکەمان.
بەم حالەیشدا کاتێک هەنگاومان ناوه
نێــو ســەدەی  ٢١کــە زیاتــر لــە جاران
لە ڕاستی و حەقانیەتی خەباتەکەمان
و بزووتنمەوەکەمــان باوەڕمــان هەیە و
شــلگێرانەتر بۆ بەردەوامی ئەو خەباتە
پێداگیــری دەکەیــن ،هەتــا ڕۆژێــک
ئێمەش سروودی خۆمان بخوێنینەوە.
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ڕۆژئاوای کوردستان

جەمیل ئەحمەدی
دوای دابەشــبوونی کوردســتان
لە نێوان هەردوو ئیمپراتۆری سەفەوی
و عوســمانی ،نزیــک بــە ســێ لــە
ســەر چــواری کوردســتان کەوتــە
ژێــر دەســەاڵتی عوســمانییەکان،
بــەاڵم دوای شــەڕی جیهانــی یەکــەم
و هەڵوەشــاندنەوەی ئیمپراتــۆری
عوســمانییەکان جارێکــی تــر ئــەو
بەشــەی کوردســتان کــە لــە ژێــر
دەســەاڵتی عوســمانییەکاندا بــوو،
کرا بە ســێ بەشــەوە کــە بچووکترین
بەشــی ئەو سێ پارچەیەی کوردستان
ڕۆژئــاوای کوردســتانە .ڕۆژئــاوا
نــەک هــەر بچووکتریــن بەشــی هەر
چــوار بەشــی کوردســتانە لــە بــواری
جوغرافیایــی و حەشــیمەتەوە ،بەڵکوو
خــودی ڕۆژئــاواش دابــەش بــووە
بــە ســەر دوو پارچــەوە ،هــەر بۆیــە
کێشــەی ڕۆژئاوای کوردستان زیاترە
لــە پارچەکانــی تــر .بــەاڵم ئەمــڕۆ
هیوایــەک لــە نێــو کــورددا دروســت
بــووە کــە ئەو بەشــەی کوردســتان بە
بەشــێک لــە مــاف و ئازادییەکانــی
بــگا (وەک باشــووری کوردســتان)
و چیدیکــە لــە الیــەن داگیرکەرانــەوە
نەچەوســێندرێتەوە؛ بێگومــان ئەمەش
بە هەوڵ و ماندووبوون و یەکگرتوویی
کوردانــی ئــەو بەشــەی کوردســتان
و گرتنەبــەری ڕێــگا عەقاڵنــی و
لۆژیکییــەکان دەبێــت ،ئەگینا ڕەنگە
زۆر شت لە دەست بدەن کە هەلیان بۆ
ڕەخساوە بە دەستی بهێنن.

''نەهامەتییەکان''

ئــەو نەهامەتییانــەی لــە  ١٠٠ســاڵی
ڕابردوودا بە ســەر خەڵکی ڕۆژئاوای
کوردســتاندا هاتــووە ،بێگومــان زیاتــر
نەبێــت لــە هــی بەشــەکانی تــری
کوردســتان کەمتــر نییــە و باشــترین
بەڵگــەش بــۆ ســەلماندنی ئەوەیــە کە
هەتــا مافــی وەرگرتنــی ناســنامە
(شناســنامە) یــا بەڵگــەی ســووری
بوونیــان نەبــووە و زیاتــر وەک ئــاوارە
ســەیریان کــردون ،ئەویــش ئــاوارە لــە
واڵتێکــی فاشیســت و دژە مرۆڤــی
وەک ســوریەدا .چەوســاندنەوە و
نکۆڵــی کــردن لــە ڕۆژئــاوا لەالیــەن
دەســەاڵتە یەک لە دوای یەکەکانی
ســوریە بــە ئاســتێک گەیشــتبوو کە
هەنــدێ الیەنــی کوردیــش نکۆڵی لە
هەبوونی ئەو بەشەی کوردستان بکەن
و کوردانــی ڕۆژئاوایــان بــە کــوردە
ئاوارەکانی سوریە دەزانی .ئەگەرچی
کوردانی ڕۆژئاوا لەســەدەی ڕابردوەوە
هەتاکــوو پێــش ڕاپەڕینــی گەالنــی
ســوریە لــە ســاڵی ٢٠١١دا زۆر

جــار دژی دەســەاڵتەکانی ســوریە
ڕاپەڕیبــوون ،بــەاڵم بــێ ئــاکام بــوو.
ڕاپەڕینــی ئــەم جــارەی ســوریەکان
دژ بــە دەســەاڵتی دژە مرۆیی بەشــار
ئەســەد و بنەماڵەکــەی ،دەرفەتــی
ئــەوەی بــەڕووی کوردانــی ڕۆژئاوادا
کــردەوە کــە هــەم بوونــی خۆیــان
بســەلمێنن و هــەم ڕزگاریــان ببێــت لە
چەوســانەوە و نکۆڵی لێکردن ،ئەگەر
خۆیــان دەرگاکان بــەڕووی خۆیانــدا
دانەخەن.

''قۆناغەکان''

لــە ســاڵی  ٢٠١١وە ڕۆژئــاوای
کوردســتان بــە چەندیــن قۆناغــدا
تێپەڕیــوە کــە دەتوانیــن قۆناغــەکان
بــەم شــێوەیە دابــەش بکەیــن ،یــەک:
دەستاودەســت کردنــی دەســەاڵت لــە
نێوان ڕێژیمی بەعسی سوریە و پەیەدە
یــا چۆڵکردنــی ناوچــەکان لەالیــەن
ڕێژیمــەوە بــۆ پەیــەدە .دوو :هێرشــی
گرووپــە جیهادییــەکان بــۆ ڕۆژئاوای
کوردســتان و بەتایبەتــی هێرشــی
دڕندانــەی داعش و بەرگری بێ وێنە
و مێژوویی کوڕان و کچانی ڕۆژئاوا
و ناردنی هێزی پشتیوانی لە باشووری
کوردســتانەوە .ســێ :بەدەســتهێنانی
پشــتیوانی نێودەوڵەتی و هاتنەناوەوەی
هێزەکانــی تورکیــە بــۆ نێــو خاکــی
ســوریە .چــوار :پێکهێنانــی هێــزی
ســوریەی دێموکــرات بــە ڕێبەرایەتی
پەیــەدە و دەســپێکی ڕزگاکردنــی
ناوچەکان و بەتایبەت شــاری ڕەقەی
پێیتەختــی خەالفەتــی ئیســامی لــە
عێراق و شام .ئەگەرچی ڕۆژئاوا لەم
چەنــد ســاڵەدا زۆر قۆناغــی دژوار و
پڕ لە شــانازی بڕیوە ،بەاڵم هێشــتا لە
نیوەی ڕیگاکەیدایە و دەبێ نیوەکەی
تریــش بــە ســەرکەوتوویی ببڕێــت ،بۆ
ئــەوەی بــگا بــە لێــواری ئارامــی و
گەڕانــەوەی ژیانێکــی شایســتە بــۆ
خەڵکە خێر لە خۆ نەدیوەکەی.

''فــراوان کردنــی ناوچەکانــی
ژێــر دەســەاڵتی پەیــەدە و
لکاندنیــان بــە ڕۆژئــاوای
کوردســتانەوە''

هێزەکانــی ڕۆژئــاوای کوردســتان
(پەیــەدە) دوایــی تێکشــکاندنی
شەمشــەمە کوێرەکانــی خەالفــەت
(داعــش) لــە کۆبانــێ بە پشــتیوانی
پێشــمەرگە و پێکهێنانــی هێزەکانــی
ســوریەی دێموکــرات و بــە دەســت
هێنانی هەندێک پشــتیوانی سیاســی
و ســەربازی .......لــە ئاســتی
نێودەوڵەتیــدا ،ئێســتا جگە لە زۆربەی
ڕۆژئــاوای کوردســتان ناوچەیەکــی
فراوانــی عەرەبــی ســووننە مەزهەبیان
بــە دەســتەوەیە و پێشــبینی دەکرێــت

دوای ئازادکردنــی ڕەقــە ،ناوچــەی
ژێــر دەســەاڵتی هێزەکانــی ســوریەی
دێموکــرات درێژ ببێتــەوە بۆ خوارووی
دەیــرەزور تــا دەگاتــە شــارۆچکەی
ئەبوو کەماڵ لە ســەر ســنووری نێوان
سوریە و عێراق .هەندێک سەرچاوە و
زانیاریش باس لەوە دەکەن کە هەوڵ و
پالنێک هەیە کە هێزەکانی سوریەی
دێموکــرات بــە ڕێبەرایەتــی پەیــەدە و
پشــتیوانی ئەمریکا ،ناوچەکانی ژێر
دەسەاڵتیان فراوان بکەن لە پارێزگای
ئیدلیب و الزقیەوە ،بۆ ئەوەی ڕۆژئاوا
ببەســتنەوە بــە دەریــای مەدیتەرانەوە.
ئەگەرچی ئەمە تا ڕادەیەک دژوارە،
بــەاڵم لــەو ئاڵــۆزی و ناڕوونییــەی
داهاتووی ســوریەدا ڕەنگە زۆر شــتی
جێگای سەرسووڕمان ڕووبدات.

''ســەرهەڵدانی شــەڕ لــە نێــوان
هێزەکانــی پەیــەدە و ڕێژیــم''

هــەر وەک ئاگاداریــن هەتا ئەمڕۆش
بەشــێک لــە هێزەکانــی دەوڵەتــی
ســوریە لــە ناوچە کوردســتانییەکانی
ڕٶژئــاوا ماونەتــەوە و بەشــێک لــە
کاروبــاری ئیداری ئەو ناوچەیەشــیان
بــە دەســتەوەیە ،جگــە لــەوە ڕێژیم لەو
ناوچانــە خۆی بە خاوەن ماڵ دەزانێت
و پەیــەدە و هێــزە کوردییەکانــی
تــر بــە میــوان ،بــەاڵم لــە واقیعــدا
وانییــە و هێزەکانــی بەشــار ئەســەد
داگیرکەرن لەو ناوچانەی کوردستان.
ســەرەڕای ئــەو تێڕوانینــە جیاوازانــە
کــە بــەدی دەکرێــت ،تــا دێ زیاتــر
پەیــەدە و ڕێژیمــی ســوریە لــە یــەک
دووردەکەونەوە و پەیەدە بە ئاراســتەی
ئەمریــکا و واڵتانــی هەوپەیمــان و
بەشــار ئەسەد بە ئاراســتەی ڕوسیە و
ئێــران هەنگاو دەنێت ،هــەر بۆیە دەبێ
چاوەڕوانی شــەڕی یەکالکــەرەوە بین
لــەو ناوچانەی هێزەکانی ڕێژیمی لێ
جێگیــرە ،بەاڵم ئەو شــەڕە لە کاتێکدا
دەســت پێــدەکا کە داعــش نەمابێ یا
الواز بووبێت و تا ڕادەیەکیش بااڵنسی
هێــز لــە نێــوان هێزەکانــی ســوریەی
دێموکرات و هێزەکانی بەشــار ئەســەد
دروســت بووبێت ،هەر بۆیە زوو بێ یا
درەنگ ئەو شەڕە ڕوودەدات.

''کاردانــەوەکان لــە بەرانبــەر
دەســەاڵتی
فراوانبوونــی
کــورد''

ڕەنگــە شــتێکی سرووشــتی بێــت لــە
جیهانی سیاســەتدا کە بە فروانبوونی
دەســەاڵتی سیاســی ،ســەربازی و
جوغرافیایــی و ...هتــد الیەنێــک،
هەندێــک لــە ئاســتی نێوخــۆی و
جیهانی پێی خۆشحاڵبن و هەندێکیش
نیگــەران ،بــەاڵم خۆشــحاڵی و
نیگەرانییــەکان هەمــوو کات جیاوازن

و بەتایبــەت نیســبەت بــە فراونبوونی
دەسەاڵتی کورد .لە ماوەی ڕابردوودا
تورکیە زۆر هەوڵیدا بەربەست دروست
بــکا لــە بەرانبــەر پێشــڕەوییەکانی
پەیــەدە و بە ئامانج نەگەیشــت ،بەاڵم
لە دوای دەســتپێکردنی ئۆپەراسیۆنی
ڕەقە کە دەرکەوت دەوڵەتی ســوریە و
ڕوســیەش بە پێشــڕەوییەکانی هەسەدە
خۆشــحاڵ نیــن کــە هاوپەیمانــی
نێودەوڵەتــی پشــتیوانیان لــێ دەکات،
هــەر بۆیــە پەیەدەیــان بــەوە تاوانبــار
کــرد کە دەروازەیەکــی بۆ دەرچوونی
داعــش لــە ڕەقــە کردۆتــەوە ،ئەمەش
بــووە هــۆی کاردانــەوەی پەیــەدە و
چەند بەرپرسێکیان بە تووندی واڵمی
ڕێژیمی ســوریە و ئێــران و تورکیەیان
دایــەوە .لە بەرانبەردا پێشــڕەوییەکانی
هەســەدە جێــگای دڵخۆشــییە بــۆ
هاوپەیمانــی نێودەوڵەتــی و بەتایبــەت
ئەمریــکا و ئــەو دەســکەوتانە بــە
دەســکەوتی سیاســی و ســەربازی
خۆیــان دەزانــن لــە ســوریەدا .لــە
الیەکــی تــرەوە ڕەنگــە واڵتانــی
عەرەبیــش بــە ڕێبەرایەتی عەرەبســتان
بە پێشــڕەوییەکانی هەسەدە خۆشحاڵ
بــن ،کە هەم داعش بــەرەو لەناوچوون
دەچێت و هەم ناکۆکی نێوان هەسەدە
و ڕێژیمی سوریە فراوان دەبێت.

''دابەشــبوونی ســوریە بــە بــێ
خواســتی زلهێــز و واڵتانــی
ناوچەکــە''

لە ســەرەتای خۆپێشاندانەکانی سوریە
و تا ساڵی ٢٠١٤ش هیوایەک هەبوو
کە ڕێژیمی بەشــار ئەســەد بڕوخێت و
دەوڵەتێکی نوێ لە ســوریە بێتە ســەر
کار و ئارامــی و خۆشــگوزەرانی و
ئاوەدانــی بۆ ســوریەیەکی یەکگرتوو
بگەڕێتــەوە ،بەاڵم دوای دروســتبوونی
دەیــان گروپــی تیرۆریســتی و
داگیرکردنــی یــەک لــە ســەر ســێی
خاکــی ســوریە و عێــراق لەالیــەن
داعشــەوە و هاتنەنــاوەوەی واڵتانــی
ناوچــە و زلهێــزەوە بــۆ نێــو خاکــی
ســوریە ،چیدیکــە کەس بــاوەڕی بەوە
نەمــاوە کــە ســوریە بــە یەکگرتوویی
بمێنێتــەوە و لــە حەقیقەتیشــدا دابــەش
بووە .لە ســێ ســاڵی ڕابردوودا هەموو
هێــزە نێودەوڵەتــی و نێوخۆییــەکان لــە
ســوریە بــە ڕێژیمیشــەوە ،ئەو ڕاســتیە
دەزانــن کــە ســوریە بــە یەکپارچەیــی
نامێنێتــەوە و هێــزەکان کەوتوونەتــە
ڕکابــەری یەکدی بۆ ئەوەی زۆرترین
خــاک بــە دەســتەوە بگــرن و وەک
ئەمری واقع ببن بە فەرمانڕەوای ئەو
ناوچەیــە کــە کونترۆڵــی دەکــەن ،جا
دەســت بەســەردا گرتنی ئــەو ناوچەیە
ڕاســتەوخۆ بــێ یان لەالیــەن هێزێکی
هاوپەیمانــەوە .ئەو هێزە شــەڕکەرانەی

لە ســوریە لە هەوڵــی کۆنترۆڵکردنی
ناوچەکانن بە هێزەکانی ڕیژیمیشەوە،
هــەر کامەیــان لەالیــەن زڵهێزێکــی
نێودەوڵەتی یا ناوچەییەوە پشــتیوانیان
لێ دەکرێت و هەتا باس لە پشتیوانی
گروپــە تیرۆریســتیەکانیش دەکــرێ،
ئەوەش بووەتە هۆکاری بێ متمانەیی
و قوڵبوونــەوەی ناکۆکــی نێــوان
واڵتانــی تــر و بەتایبــەت ئەمریــکا و
ڕوســیە .ئەگــەر جــاران ئەمریــکا و
ڕوســیە تەنیــا لــە ملمالنێــی یەکــدی
بــوون بــۆ کۆنترۆڵکردنــی خــاک و
ئاسمانی سوریە و ئەم واڵتەیان دابەش
نەکردبوو ،بەاڵم ئەمڕۆ دەبینین نەک
هــەر هەوڵەکانیــان چڕ کردۆتــەوە بۆ
گرتنــی زۆرتریــن خــاک ،بەڵکــوو
ئاســمانی سوریەشــیان دابــەش کردووە
و فرۆکــە شــەڕکەرەکانیان ناتوانێــت
ســنووری ئاســمانی ئــەوی دیکەیــان
ببەزێنێــت .لــە چەند ڕۆژی ڕابردوودا
بینیمــان کــە ئــەو ڕێککەوتنــەی
لــە نێــوان ڕوســیە و ئەمریــکا هەبــوو،
بەهۆی خستنەخوارەوەی فرۆکەیەکی
ڕێژیمــی ســوریە لەالیــەن ئەمریکاوە،
ڕوســیە ڕێککەوتنــی خــۆی لەگــەڵ
ئەمریــکا هەڵوەشــاندەوە و هۆشــداری
تووندی دا بە هێزی ئاسمانی ئەمریکا
کە ســنووری هێزەکانیان نەبەزێنن .لە
بەرانبــەردا ئەمریــکاش هوشــداری بە
فرۆکەکانــی ڕوســیە دا کــە نزیــک
ئاســمانی هێزەکانی هەســەدە نەبنەوە،
ئەگینا فرۆکەکانیان دەخاتە خوارەوە.

''دروســتبوونی دەوڵەتێــک لــە
ڕۆژئــاوا و بەشــێکی ســوریە''

هــەر وەک پێشــتر باســمان کــرد
کــە دابەشــبوونی ســوریە شــتێکی
چاوەڕوانکــراوە و بــاوەڕ ناکەم هیچ و
کەس و الیەنێک بتوانێت ڕێگر بێ لە
تیکە تیکە بوونی ئەو واڵتە ،ئەمەش
ڕەنگــە خەونی لە مێژینەی بەشــێک
لــە کــورد بــەدی بهێنێــت .هەنــگاوە
نوێیەکانــی پەیــەدە و دروســتکردنی
هەســەدە و بە دەســتهێنانی پشــتیوانی
ئەمریــکا و بەشــێکی زۆر لە واڵتانی
کاریگــەری ناوچەکــە و جیهــان بــۆ
ڕزگارکردنــی خاکــی ژێردەســتی
داعــش ،ئەگــەری ئــەوە بەهێــز دەکەن
کــە لــە داهاتــوودا دەوڵەتێــک لــەو
ناوچانــە لــە دایــک ببێــت و ببــێ بە
ئەمــری واقــع؛ بێگومــان ئــەو دەوڵەتە
بــە ڕێبەرایەتــی کــورد (پەیــەدە) و
بەشداری بەشێک لە عەرەبی سووننە
دەبێت .بەاڵم لێرەدا چەند پرســیارێکی
گرنگ دروست دەبن:
یــەک :ئایــا ئــەو دەوڵەتــە کــە بــە
هاوبەشــی کــورد و عەرەبی ســووننی
دروســت دەبێ ،دەتوانێت بێ الیەن بێ
لــە ملمالنێکانی ناوچەکەدا؟ دوو :چ

گەرەنتییــەک هەیــە شــەڕی کورد و
عەرەب لە سەر چۆنیەتی ئیدارەکردنی
دەوڵەتەکە دروست نابێ؟
ســێ :چــی دڵنیاییــەک هەیــە کــە
گۆڕانــی دێمۆگرافــی بــە قازانجــی
عــەرەب ڕوونــادات؟ چــوار :چ
گەرەنتییــەک هەیــە کــە عەرەبــی
ســووننە دەســت بــە ســەر دەوڵەتەکەدا
ناگرێــت لــە ڕێــگای هەڵبژاردنــەوە؟
دەبــێ ئەوەمــان لــە بەرچــاو بێــت کــە
لــەو ناوچانــەدا ڕێــژەی دەنگی کورد
و عــەرەب زۆر نزیکــە لــە یەکــەوە و
زۆرینەی الیەنە کوردستانییەکانی تر
پەراوێزخراون لەالیەن پەیەدەوە.

''پەیوەندیەکانــی نێــوان کــورد
و ئەمریــکا''

زۆر جــار بــاس لــە دۆســتایەتی نێوان
کورد و ئەمریکا دەکرێت و زۆرینەی
چاودێرانــی سیاســی و الیەنــەکان
لەســەر ئــەوە کۆکــن کــە پەیوەنــدی
باشــی نێــوان کــورد و ئەمریــکا بــە
قازانجــی هەردووالیە ،بەاڵم هەندێک
بــە گومانەوە دەڕواننــە پەیوەندییەکان
و پێیــان وایــە نابێ باوەڕ بــە ئەمریکا
بکرێــت و ئــەوان تــا ئــەو کاتــەی
پێویســتیان بــە کــوردە دۆســتایەتی
دەکەن .کورد دەبێ ئەوە بزانێت کە لە
جیهانی سیاســەتدا (نــە دووژمنایەتی
بۆ هەمیشەیە و نە دۆستایەتی) ،واتە
ئــەوەی دوو الیــەن دەکا بــە دۆســت و
دوژمنــی یەکتــر بەرژەوەندی هاوبەش
و دژ بــە یەکــە ،هــەرکات دوو الیــەن
بەرژەوەندی هاوبەشــیان هەبوو دەبن بە
دۆســت و بە پێچەوانەکەیشــیەوە دەبن
بــە دووژمنــی یەکــدی یــا دەکەونــە
ملمالنێــی یەکتــرەوە .لــە کاتــی
ئێســتادا بــاوەڕم وایــە بــۆ ماوەیەکــی
درێژخایەنیــش کــورد و ئەمریــکا
بەرژەوەندی هاوبەشیان زۆرە و لە پێناو
بەرژەوەندی هەردووال ناچارن دۆســتی
یــەک بــن ،گومانیشــمان لــەوە نەبێت
هــەر ئــەو بەرژەوەندی هاوبەشــەیە کە
ئێســتا کورد لە دوو بەشی کوردستان
پەیوەنــدی باشــیان لەگــەڵ ئەمریــکا
هەیــە و پاڵپشــتی یەکتــرن .چەنــدە
ئەمریــکا ســوود لــە پەیوەندییەکانــی
لەگــەڵ کــورد دەبینێــت ،بێگومــان
هێندەش سوودی بۆ کورد دەبێت ،هەر
بۆیــە نابــێ کــورد چــاوەڕوان بێ کە
تەنیا ئەو لەو دۆستایەتییە قازانج بکا
یا خۆی بە قوربانی ببینێت.
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دەســتدرێژییە نیزامییەکانــی ئێــران
بــۆ ســەر کوردســتانی باشــوور نــە
تەنیــا کارێکــی تــازە نیــە بەڵکــوو لە
ڕابردووشــدا ناوچــە ســنوورییەکانی
هەرێمــی کوردســتانی تۆپبــاران
کــردووە یــا لــە ڕێــگای نیزامــی و
ئەمنییەتییــەوە دەســتدرێژی بــۆ ســەر
خاکــی هەرێمــی کوردســتان کردووە.
بەهــۆی تۆپبارانەکانــی ناوچــە
ســنوورییەکانی باشــووری کوردستان
لە الیەن هێزەکانی ســپای تێرۆریستی
پاســدارانی ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێــران کــە لــە مــاوەی دوو ســاڵی
ڕابردوودا چڕتر بووەتەوە ،دانیشــتوانی
گوندەکانــی ســەر ســنوور ،کۆچەر و
وەرزێڕانــی ســەر ســنوور کەوتوونەتــە
بەر هێــرش و پەالماری تۆپخانەکانی
ڕێژیمــی ئێــران و زیانــی مــاددی و
مەعنــووی بــە خەڵکــی کوردســتان
گەیشتووە.
لــەو پێوەندییــەدا جیــا لەوەیکــە
تۆپبارانــی ناوچــە ســنوورییەکانی
کوردســتانی باشــوور ناڕەزایەتیــی
خەڵکــی لێکەوتووەتــەوە بەرپرســانی
حکومەتــی هەرێمــی کوردســتانیش
هۆشداریان بە ڕێژیمی ئێران داوە.
بــە هۆی ئــەو تۆپبارانانــە ڕێكخراوی
نهتــهوه بێدهوڵهتهكان ســاڵی ڕابردوو لە
بەیانییەیەکدا هێرشی ڕێژیمی ئێرانی
بۆ ســەر خاکی کوردســتانی باشــوور
مەحکــوم کــرد .ئــەو ڕێکخراوەیــە
لــەو بەیانییــەدا ڕایگەیاندبــوو
کــە ڕێژیمــی ئێــران سیاســەتێکی
تونــدی ســتەمکارانەی بەرانبــەر بــە
دانیشــتوانی کــورد و الیەنگرانــی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران
و ڕێخکراوەکانــی دیکــەی کــوردی
گرتووەتە پێش .ڕێژیمی ئێران هەروەها
هەڕەشــەی لــە حیزبــی دێموکــرات و
بنکەکانــی لــە باشــووری کوردســتان
کردووە و هاوکات هەڕەشــەی هێرشی
ســەر کەمپەکانــی پەنابەرانی کردووە
لــە هەمان ناوچە .حوســێن ســەالمی،
جێگری گشتیی فەرماندەی گشتیی
ســپای پاســداران ،هەرەشــەی کــردووە
کە بە "دەیان هەزار مووشەک" هێرش
بکاتە سەر باشووری کوردستان".
پاش راپەڕینی کوردەکانی عێراق لە
ساڵی ١٩٩١ی زایینیی هەتا ،٢٠١٢
بەهــۆی تۆپبارانەکانی رێژیمی ئێران
و دەوڵەتــی تورکیــە النیکــەم ٧٣
کەس کوژراون و  ٨٨کەسی دیکەش
برینــدار ،یــان بەشــێک لە جەســتەیان
لەدەست داوە.
حکومەتــى هەرێمــى کوردســتان
لــە بەیانییەیەکــدا وێــڕای ئەوەیکــە
تۆپبارانەکانــی ئــەم دواییــەی
ڕێژیمــی ئێــران مەحکــوم دەکات
ڕایگەیانــدووە "ئــەوە لــە کاتێــک
دایــە ئێمــە پابەندیــن بــە بنەماکانــى
دراوســێیەتى باش و دەستنەخســتنە ناو
کاروبــارى یەکتــر و الیەنێــک نین لە
کێشــەکانى نێوان ڕێژیمى ئیســامیی
ئێــران و گرووپەکانــى ئۆپۆزســیۆن و
گرفتەکانی نێوانیان".
هەروەها حکومەتى هەرێمى کوردستان
باســی لــەوە کــردووە" ،نامانهەوێــت
لەژێــر ئــەو پەردەیــە دانیشــتووانى
مەدەنیــی هەرێمــى کوردســتان لــە
ناوچە ســنورییەکان ،وەک کۆچەری
و گوندنشــینەکان ،ببنــە قوربانیــى
بۆردوومــان و تۆپبارانەکانــى ڕێژیمی
ئیسالمیى ئێران".
هەروەهــا حکومەتــی هەرێــم
ڕایگەیانــدووە "حکومەتــى هەرێمــى
کوردســتان لــە کاتێکــدا ئــەم کارە
ســەرکۆنە دەکات ،داواش لــە
ڕێژیمــی ئیســامیى ئیــران دەکات،
دەســت لــە هێرشــکردنە ســەر خەڵکــى
مەدەنــى و خاکى هەرێمى کوردســتان
هەڵبگرێــت" .حکومەتــى هەرێمــى

کاوە ئاهەنگەری لە وتووێژ لەگەڵ ڕۆژنامەی کوردستان

گۆڕانکاریــی به ڕێوهیهوه و کۆماری
ئیســامی ئهو هێزه نیه که
بتوانێ پێشــی پێ بگرێ.
کوردســتان بانگهێشــتى کۆنســوڵى
گشــتیى ڕێژیمــی ئیســامیی ئێرانی
کــردووە و ڕایگەیانــدووە ،ئامانــج
لــەو بانگهێشــتە "بــۆ گەیاندنــى پەیام
و هەڵوێســتى ناڕەزایــى حکومەتــى
هەرێمــى کوردســتانه ،تاوەکــو بەرزی
بکەنەوە بۆ پایتەختى خۆیان".
گهرچــی یهكهمیــن لێپرســراوێتی
سیاســهتی تۆپبــاران و دهســتێوهردانی
دهوڵهتانــی ناوچهكــه لــه ئهســتۆی
خــودی ئــهو دهوڵهتانــهدایــه ،كــه بهو
جۆره سیاســهته ههڵدهســتن و بهو كاره
دهیانههوێــت ههژموونــی خۆیــان لــه
ســهر كوردســتان پیشــان بــدهن ،بــهاڵم
بێهەڵوێســتیی دهســهاڵتی ناوهنــدی
عێــراق بهرامبــهر بهو سیاســهته ههیه،
وا دهكات بهشــێك لــه لێپرســراوێتییهكه
بخرێتــه ئهســتۆی ئــهوان و ئهوانیــش
لــه درێژهكێشــانی ئــهو تۆپبــاران و
دهســتێوهردانهدا بهرپرســیار بكرێن و بە
جۆرێک حکومەتی بەغداش هاوبەش
بکــرێ لــە گوشــار هێنــان بــۆ ســەر
خەڵکی کــورد و حکومەتی هەرێمی
کوردستاندا.
ڕۆژنامــەی کوردســتان ئۆرگانــی
کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران وتووێژیکــی
لەوباریــەوە پێــک هێنــاوە لەگــەڵ
کاوە ئاهەنگــەری نوێنــەری حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران لە واڵتی
بلژیک کە سرنجتانی بۆ رادەکێشین:

ـ دەست پێکردنەوەی تۆپبارانی هەرێمی
کوردســتان لەالیــەن ڕێژیمــی ئێرانــەوە
دەرخەری چ سیاسەتێکە؟
ئهم هێرشه درێژهی پیالنی دهستکردی
بــه ناو تێرۆری تاران له چهند حەوتوو
لهمەوپێشــه که به مهبهستی ههرچی
زیاتــر میلیتاریــزه کــردن و دیتنــهوهی
بیانوو و شــهرعیهتدان به ڕهشــبگیری

هاوواڵتیانــی کــورد لــه ئێــران
بهڕێوهچوو .ئهوه بۆ دوو ســاڵ دهچێت
که حیزبــی دیموکرات قۆناغی نوێی
خهباتــی خــۆی لەژێــر ناوی "ڕاســان"
دهســت پێکردۆتهوه ،ڕاسان لەالیهکهوه
نهتــهوهی کــورد لــه ئێــران به گشــتی
و الوانــی کــوردی ڕۆژههاڵتــی بــه
تایبهتــی بووژاندۆتــهوه و لــه الیهکی
دیکهوه ڕاســان ڕێژیمی ههژاندووه .له
ئاســتی ناوچهییشــدا پرســی ڕاپرســی
گشــتی بۆ ســهربهخۆیی له باشووری
کوردســتانیش زیاتــر ڕێژیمــی دژی
کــوردی خســتۆته ژێــر زهختــهوه و
جێگــهو پێگــهی کۆماری ئیســامی
ڕۆژ بــهڕۆژ زیاتــر دهکهوێته پهراوێز
و پاشهکشــهپێکــردن .هــهر بۆیــه ئهم
پهلهقاژانــه زیاتــر بــاس لــه دۆخــی
ئاڵــۆزی ناوخــۆی ڕێژیــم دهکات تــا
شتی دیکه.

ـ پێشــێلکردنی ســەروەریی خاکــی
هەرێمی کوردستان چ کاریگەرییەکی
لە سەر پێوەندییەکانی دەرەوەی ڕێژیمی
ئێران دەبێت؟
ئهگهر ئیدامــهی ههبێ دهکرێ ببێته
هــۆی دژکردهوه و ههڵوێســت گرتنی
واڵتانــی پێشــکهوتنخواز بــه تایبهتی
بهرهی ڕۆژئاوا و له ســهرووی ههموو
ئەوانهوه واشینگتۆن.

ـ مەحکــووم کردنــی تۆپبارانەکانــی
هەرێمی کوردستان چ کاریگەرییەکی
لەســەر پێگــەی هەرێمــی کوردســتان
دەبێت؟
لــه بــاری سیاســییهوه دهتوانــێ
دهســتکهوتێکی مهعنــهوی بــێ
بــۆ ههرێــم و بەتایبــهت کــه ههرێــم
بــهرهو ڕاپرســی دهڕوات دهتوانــێ
یارمهتیــدهری ههرێم بۆ ســهقامگیری
و ئاسایشی پتر له ناوچهدا بێ.
ـ ڕەوتــی میلیتاریزەکردنی شــارەکانی
کوردســتان و جێگیرکردنــی هێــزی
نیزامــی لــە ســنوورەکانی باشــوور و
ڕۆژهــەاڵت چ کاریگەرییەکــی لــە

ســەر پێوەندی ئێران وحکوومەتی هەرێم
دەبێت؟
پێموانیــه حکوومهتــی ههرێــم
کاردانهوهیهکــی ئهوتــۆ بــه نیســبهت
ڕۆژههاڵتــی
میلیتاریزهکردنــی
کوردســتان نیشــان بــدات و لــه
دۆخێکیشدا نییه که ئهم باسه لهگهڵ
تــاران یــان بهرانبهر به تــاران بکاتهوه،
بهاڵم به نیســبهت تۆپبارانی خاکی
ههرێمی کوردستان و بهزاندنی سنوور
پێموایــه جێی دژکردهوه و ههڵوێســتی
جیددیــه و جدییهتی حکومهتی ههرێم
دهتوانێ شــوێندانهریی ئهرێنی لهســهر
چهنــد و چــۆن حــزووری کۆمــاری
ئیســامی له ههرێــم و پێوهندییهکانی
نێــوان دوو الیــهن ههبێ .بــه زمانێکی
دیکــه جدییهتــی ههرێــم دهتوانــێ
کۆمــاری ئیســامی زیاتر ملکهچی
پێگهی ههنووکه و پرسی سهربهخۆیی
له داهاتوویهکی نزیکدا بکات.

ـ داهاتــووی ئــەم کردەوەیــەی ڕێژیمــی
ئێران لە بارەی هەرێمی کوردستان چی
لێ دەکەوێتەوە؟
وهکــوو پێشــتریش ئامــاژهم پێکــرد،
لــه ئهگــهری ئیدامــهی هێــرش و
تۆپپارانکــردن ئیمکانــی دژکــردهوهی
هاوپهیمانانــی ڕۆژئاوایــی ههرێمــی
کوردستان له ئارادایه.

ـ مووشــەک هاویشــتن بــۆ ســووریە لە
مــاوەی ڕابــردوو و ئێســتاش تۆپبارانی
هەرێمــی کوردســتان چــۆن شــرۆڤە
دەکەن؟
من پێمخۆشــه له ههمان دهســتهواژهی
خامنــهی ڕێبــهری ئێــران کهڵــک
وهربگــرم ،ئهوهیــش ئــهوه کــه ئــهم
کارانــه لــه چوارچێــوه و لــه دهقــی
گۆڕانکارییهکانــی ڕۆژههاڵتــی
ناوهڕاســت زیاتر وهک '' ترقه بازی''
دهچێــت .گۆڕانکاریی بــه ڕێوهیهوه و
کۆماری ئیســامی ئهو هێزه نیه که
بتوانێ پێشی پێ بگرێ.

ـ سیاســەتی دەستێوەردانەکانی ڕێژیمی
ئێــران لــە ناوچــەدا چ ئاکامێکــی لێ
دەکەوێتەوە؟
به باوهڕی من زیاتر و زووتر کۆماری
ئیسالمی بهرهو ههڵدێڕ دهبات.

ـ ڕێژیمی ئێران بە تۆپباران و هەڕەشــە
لە هەرێمی کوردســتان چ مەبەستێکی
هەیە؟
ئێــران لــه الیهکــهوه بــۆ مهســرهفی
نێوخۆیــی واته ترســاندن و هۆشــداری
دان بــه خهڵــک کــه گۆیــا خهتهر له
پهنــا گوێمانــه و دهبــێ وشــیار بیــن و
لــهم نێوهشــدا ئــهوه تهنیــا ڕێژیــم و
ســپای پاســدارانه کــه دهتوانــن حافــز
و دابینکــهری ئاســایش و ئهمنیهتــی
خهڵــک بــن ،لــه الیهکی دیکهشــهوه
پێی وایه بهو کارانه بااڵ دهستی خۆی
یــان ڕادهی مهترســیداربوونی بــۆ بــۆ
ســهر ههرێمی کوردســتان له ئهگهری
بهڕێوهبــردن یــان بــهرهو ســهربهخۆیی
ڕۆیشــتن نیشــان بــدات .بــهاڵم بــه
بــاوهڕی مــن هیــچ ئاکامێکــی نابێ
و لــه کۆتاییدا ههرێمی کوردســتان و
گهلی کورد سهردهکهوێ.

ـ بەڕێــوە بردنــی مانــۆڕی نیزامــی لــە
شــارەکانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت لە
الیــەن ڕێژیمی ئێرانــەوە چ ئاکامێکی
هەیە؟
بهشــێکی بــۆ ئامادهگــی و
تازهکردنــهوهی وزه و هێــزی نیزامــی
خۆیانه له ئهگهری ههاڵیســانی شــهڕ
لــه ناوخــۆ ،له الیهکی دیکهشــهوه بۆ
شــان و مــل نیشــاندنێک بــه گهالنی
ئێــران بــه گشــتی وگهلــی کــورد بــه
تایبهتی و چاوترساندنی خهڵک.

ـ ڕاو بۆچوونــی ئێــوە لــە ســەر ئــەم
سیاســەتانەی ئێستای ڕێژیمی ئێران لە
ناوچەکەدا چیە؟
بــه بــاوهڕی مــن ڕێژیمــی کۆمــاری

ئیســامی کهوتۆتــه فــازی کۆتایــی
تهمهنــی خــۆی و هیــچ ڕێــگای
ههاڵتنێــک نییــه .چ لــه ئاســتی
نێوخۆییدا و چ له ئاستی نێودهوڵهتیدا
نوقمــی قهیرانــه .ســهرباری ئهوانــهش
هیــچ پــان و ڕێــگا چارهیــهک بــۆ
دهربــاز بــوون نییــه و تــازه ئهگــهر بــه
کرچی و کاڵی و ناتهواوی بهشــێک
لــه ڕێژیم ههندێک بــاس دهورووژێنێ
ئــهوه باڵهکانــی دیکــهی ڕێژیــم بــه
گژیانــدا دهچنــهوه .بــه واتایهکــی
دیکــه گرژی نێــوان باڵهکانــی ڕێژیم
بــه ترۆپکــی خــۆی گهیشــتووه و بــه
بــاوهڕی مــن تهنیــا داڕمــان دهتوانــێ
کۆتایــی بــه کێشــهکانی ڕێژیمــی
کۆماری ئیسالمی بێنێ.
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٤٥ساڵ بەسەر کۆچی دوایی
هونەرمەندی هەزار ئاوازە تێپەڕی
عەلی شیرینی
ڕۆژی ٥ی پووشــپەڕی ١٣٩٦ی
هەتــاوی ٤۵میــن ســاڵ بەســەر
کۆچــی دوایــی مامۆســتا " حەســەن
زیــرەک " هونەرمەنــدی گــەورە
و نــاوداری کوردســتان ناســراو بــە
هونەرمەنــدی هــەزار ئــاوازە تێپەڕی.
" حەســەن زیــرەک" کــوڕی "
عەبدوڵــا " لــە مەڵبەنــدی موکریــان
لــە رۆژی  ٢٩/١١/١٩٢١زایینــی (
٨/٩/١٣٠٩ی ھەتــاوی ) لەدایــک
بووە .شوێنی لە دایکبوونی زۆر ڕوون
نییــە ،بــە گوێــرەی قســەی خەڵکــی
شــاری بوکان مامۆستا "زیرەک " لە
گەڕەکی قەاڵی ســەرداری ئەم شــارە
لــە دایــک بــووە و زۆر کەســیش لەو
کەســانەی کــە لە نزیکەوە دەیناســن،
گوندی "ھەرمێلە" کە لە نێوان شــاری
ســەقز و بۆکان ھەڵکەوتووە بە شوێنی
لــە دایکبوونــی دەزانــن .مامۆســتا "
حەســەن زیرەک " لە ژیانی رۆژانەی
خۆیــدا گەلێــک ڕەنــج و کوێــرەوەری
و نەهامەتــی دیتــووە و دەربــەدەری و
ئاوارەیی کێشاوە کە لێرەدا سەرەنجتان
بۆ خوێندنەوەی کورتەیەک لە ژیانی
مامۆســتا " حەســەن زیــرەک " و
بنەماڵەکەی ڕادەکێشین.
{ کورتەیــەک لــە ژیان و
بەرســەرهاتی هونەرمەندی
هەزار ئاوازە }
بــۆ ئەوەیکە باس لــە ژیانی رۆژانەی
مامۆســتا " حەســەن زیــرەک " و
بنەماڵەکــەی بکەیــن ڕەنگــە بــە
چەندین کتێب کۆتایی بە کوێرەوەری
و نەهامەتییەکانیــان نەیــەت بۆیــە
کورتەیــەک لــە ژیانــی بنەماڵەیــان
بــاس دەکەیــن " .عەبدۆڵــا " باوکی
مامۆســتا زیــرەک وەکوو رەعیەتێک
لــە الی ئاغــای گونــدی " ھەرمێلــە
" دەســتی بــە کار کــردووە تــا رۆژانە
بتوانێ پارووە نانێک بۆ بنەماڵەکەی
بەدەســت بێنێــت .کاک " عەبدۆڵــا
" لــە الی ئاغــای گوندەکــە لــە بــەر
لێھاتــووی و ئازایەتــی بــە عەبدوڵاڵ
زیــرەک ناوبانگی دەرکــردووە .ناوبراو
جگــە لــە " حەســەن " دوو کــوڕی
دیکــەی بــە ناوەکانــی " حوســێن " و
" مینــە "ی ھەبــووە " .حەســەن "ی
کــوڕی " عەبدوڵــا " لەتەمەنــی
 ٨-٧ســاڵیدا بەردەســتی مســگەری و
قاوەچییەتــی دەکا و ھەروەھا خزمەتی
ماڵــە دەوڵەمەندەکانــی بۆکانــی
کــردووە تاکــوو بتوانێــت پاڵپشــتێک
بێــت بــۆ باوکی و ئەرکی سەرشــانی
باوکــی کەمێــک ســووکتر بــکات.
ناوبــراو لــە تەمەنــی  ١٠ -٩ســاڵیدا
لەگــەڵ چەند کەس لــە گۆرانی بێژە
دەنگخۆشــەکانی شــاری بــۆکان لە
شــاییەکانی نێــو شــار و گوندەکانــی
دەوروبــەری شــاری " بــۆکان "
گۆرانییــان وتووەتــوە .مامۆســتا "
زیــرەک " لــە تەمەنــی  ١١ســااڵن
دەبێــت کــە باوکــی کۆچــی دوایــی
دەکات و بــە دوای مردنــی باوکیــدا
بنەماڵەکەیــان لــە گونــدی " هەرمێڵە
" بەرەو شــاری ســەقز کۆچ دەکەن و"
ئامیــن "ی دایکــی لە شــاری ســەقز
مێــرد دەکاتــەوە و ئەمــە دەبێتــە ھۆی
دژواری زۆرتــر لــە ژیانــی ئابووری و
کۆمەاڵیەتی " زیرەک " و خوشــک
و براکانــی .ناوبــراو لــە تەمەنــی ١٢
ســاڵیدا دەگەڕێتەوە گوندی " ھەرمێلە
" و لــە الی ئاغــای ئــەو گونــدەوە بە
کارەکــەر دادەمەزرێتــەوە و دەســت
دەکات بــە قاوەچییەتــی و بەردەســتی

ئاغا و ئاغاواتەکان.
{ تێپەڕاندنی ژیانی مامۆستا "
حەسەن زیرەک " لە گوندی "
ھەرمێلە " }
مامۆســتا " حەســەن زیــرەک " لــە
تەمەنــی  ١٢بــۆ  ١٣ســاڵی دەنگــە
خۆشــەکەی ســەرنجی خەڵکــی ئــەو
گونــدە ( گونــدی هەرمێڵــە ) بــۆ
الی خــۆی رادەکێشــێت و ھەمــوو
ھەوڵــی ئەوەیــان دەبێــت کــە " زیرەک
" لــە دەنگــە خۆشــەکەی بێ بەشــیان
نەکات و زۆر جاران کۆ دەبوونەوە کە
زیــرەک گۆرانییــان بۆ بڵێتــەوە .ئاغا
ناوبانگی دەنگە خۆشــەکەی زیرەک
دەبیســتێتەوە و ئەمجــار زیاتر بایەخی
پــێ دەدات و ڕێگــە دەدات کــە بێتــە
دیوەخــان و بــە گۆرانییەکانی کۆڕی
میوانانی خان بڕازێنێتەوە " .زیرەک "
مێرمنداڵێکی دەنگ خۆش دەبێت کە
شەوانە بە دەنگە خۆشەکەی گۆرانی
و شــەوداوەت و ڕەشــبەڵەکی کــوڕ و
کچــە هاوتەمەکانــی خــۆی گــەرم
دەکات و بەزمی شــەوانەیان بۆ خۆش
دەکات.
{کۆچ و کۆچکردنی مامۆستا
" زیــرەک " لە نێوان گوندی "
هەرمێڵە " و شاری " سەقز " }
دوای ســاڵێک مانــەوە لــە گونــدی "
هەرمێڵە " واتە لە تەمەنی ١٤ســاڵیدا
گونــد و الی ئاغــا بــە جــێ دێڵێــت و
ڕوو دەکاتــە شــاری ســەقز و دەچێتــە
کەبابخانەیــەک و لــەوێ وەکــوو
شــاگردی کەبابچــی دەســت دەکات
بەکار کردن و نزیک بە شــەش ســاڵ
لەم کەبابخانەیەدا خەریکی کارکردن
دەبێــت تاکوو ســاڵی ١٩٤١ی زایینی
( ١٣٢٠ی هەتــاوی ) بڕیــار دەدات
بگەڕێتــەوە بــۆ گوندی " هەرمێڵە " و
لەوێ وەک چەکدار لە ماڵی ئاغای
گوندەکــە دادەمەرزێت ،پاشــان بەینی
لــە گــەڵ ئاغــا تێکدەچێــت و واز لــە
چەکدارییەتــی و ئــازار و ئەزیەتــی
خەڵک لە پێناو ئاغادا دێنێت و دیسان
ڕێگای شــاری سەقز دەگرێتەوە بەر و
دەچێتــەوە بــۆ ســەقز و دەبێتە شــاگرد
شــۆفێری "مینە خانی ئەردەاڵن" و لە
نێــوان ســەقز و بانــەدا دەســت بــە کار
دەکات.
{ چۆنیەتی ئاوارەیی لە شاری
بەغدا }
پاش ئەوەیکە دەبێتە شاگرد شۆفێری
" مینــە خانــی ئــەردەاڵن " ڕۆژێــک
کــە مامۆســتا " زیــرەک " شــۆفێر
دەبێــت لە نێــوان جــادەی بانە،ســەقزدا
کوڕێکــی الو خەڵکــی گونــدی "
قــوڕەدەرێ " بــە نێــوی " مەحمــوود
نارنج " دەکەوێتە بەر ترۆمبیلەکەی و
دەکوژرێت و ئەویش لە ترســان سەری
خــۆی ھەڵدەگرێ و ئاوارە دەبێت تا لە
باشــووری کوردستان سەر دەردێنێت و
دواتر دەگاتە شاری بەغدا و لەوێ بە
ھۆی چەند کەسێک لە میوانخانەی
"شــومال ئەلکەبیــر" دادەمەزرێــت و
لەوێش دەســت دەکات بە گۆرانی وتن
و لــە ماوەیەکــی کــەمدا بــەم ھۆیــەوە
نێوبانــگ دادەخــات .چەنــد کــەس لە
ناودارانی مۆســیقای کــوردی وەکوو
مامۆســتا " عەلی مەردان " لە ساڵی
١٩٥٣ی زایینی ( ١٣٣٢ی هەتەوی
) لــەوێ زیــرەک دەبینــن و دەیبەنــە
بەشــی کــوردی رادیــۆ " بەغــدا " و
بــۆ یەکــەم جــار دەنگــی لــە رادیۆی
کــوردی " بەغــدا " بــاو دەبێتــەوە و
بــەم جــۆرە مەیدانێکــی بــاش بــۆ خۆ
نواندنــی گۆرانیبێــژی زیــرەک پەیدا
دەبــێ .مامۆســتا " حەســەن زیــرەک
" لــە مــاوەی مانــەوەی لــە " بەغدا "

دەیــان گۆرانــی تۆمار دەکات کە ئەم
گۆرانییانــە نــاو و ئاوازەی زیرەک بە
کوردســتاندا باڵو دەکەنــەوە .زیرەکی
گۆرانیبێــژ لــە مــاوەی نزیــک بــە
دە ســاڵ مانــەوە لــە عێراقــدا دەبێتــە
دۆســت و ئاشــنای زۆر ھونەرمەنــد و
گۆرانیبێژی بەناوبانگی کورد کە لە
ئەزمــوون و ڕێنوێنییەکانیــان کەڵک
وەردەگرێــت و ســرنجیان بۆ الی بەھرە
ھونەرییــە کــەم وێنەکــەی خــۆی
ڕادەکێشێ.
{ لە بەغــداوە گەڕانەوە بۆ
رۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران }
لــە ٦/٨/١٩٥٩ی زایینــی (
١٤/٥/١٣٣٨ی هەتاوی ) گەڕاوەتەوە
بــۆ رۆژهەاڵتــی کوردســتان و ئێران و
لە ڕادیۆی تاران ،کرماشــان و تەورێز
گۆرانــی خوێنــدووە و بــاو بووەتــەوە.
زۆربــەی بەرھەمەکانــی حەســەن
زیــرەک لــە ڕادیــۆ تــاران لەگــەڵ
گەورەکانــی مۆســیقای ئێرانی وەک
حســەین یاحەقی ،حەســەن کەســایی،
جەلیل شــەھناز ،جەھانگیر مەلەک و
ئەحمەد عیبادی بووە .ھەر لەو ساڵەدا
لــە ڕادیــۆی تــاران لەگــەڵ خاتــوو
" میدیــا زەنــدی " ئاشــنا دەبێتــەوە و
پێکــەوە ژیانــی ھاوبــەش پێــک دێنن
کــە ئاکامــی ئــەو ژیانــە دوو منداڵ
بــە ناوەکانــی "مەهتــاب" و "ئــارەزوو"
دەبێت.
{ هاتووچوو لە نێوان باشوور و
رۆژهەاڵتی کوردستان }
مامۆســتا " زیــرەک " بــۆ جارێکــی
دیکــە دیســان لــە ســاڵی ١٩٦٠ی
زایینــی ( ١٣٣٩ی هەتــاوی ) تــا
ســاڵی ١٩٦١ی زایینــی (١٩٤٠ی
هەتــاوی ) دەگەڕێتــەوە بــۆ شــاری
ســلێمانی و لــە تیپی "شــانۆی ھونەرە
جوانــەکان" لەگــەڵ " ســێوەخان " و "
رەســووڵ عەبدۆڵــا " لــە شــانۆکانی
«بووکــی ژێــر دەواری ڕەش» و
«خەسوو یان ئەژدیھا» و «تەڕپیر»
بەشــداری کردووە .حەسەن زیرەک لە
نێــوان ســااڵنی  ١٩٦٢تــا  ١٩٦٤لــە
ڕادیۆ کرماشــان کاری کــردووە .لەو
ماوەدا لەگەڵ گەورەکانی مۆسیقای
ئەو ســەردەمە وەک موجتەبا میرزادە،
محەمــەد عەبدولســەمدی ،ئەکبــەر
ئیــزەدی و بەھمــەن پوڵەکــی کاری
کــردووە و ئــەو ھاوکارییــە بــووە ھۆی
خولقاندنــی بەرھەمــی وا کــە وەک
شاکارەکانی مۆسیقای ئەو سەردەمە
بــە یــادگار مــاون .دواجــار لە ســاڵی
١٩٦٨ی زایینــی (١٣٤٧ی ھەتــاوی
) ماڵەکــەی دەباتــەوە رۆژهــەاڵت و
دەچێتــە شــاری " بانــە " و لــەوێ لــە
شــوێنێک بەناو " کانی مەال ئەحمەد
" چایخانەیــەک دادەمەزرێنێــت
و شــان بــە شــانی ئــەو کارەش لــە
وتنــەوەی گۆرانــی و کاری ھونــەری
ڕاناوەســتێت و لــە بــەزم و شــادی
خەڵکدا بەشداری دەکات و بە بۆنەی
جۆراوجــۆرەوە گۆرانــی تۆمار دەکات
و پاشــان دەچێتــە شــاری " مەھابــاد "
و لە دواکاتەکانی ژیانیشــیدا دەچێتە
شــاری " شــنۆ " لــەوێ بــە کار و
کاسبی ژیان تێپەڕ دەکات .مامۆستا
" حەســەن زیــرەک " ئەگەرچی لەبەر
بارودۆخی ئەســتەمی ژیان لە خوێندن
بێبەش بووە بەاڵم توانای بێوێنەی لە
ھۆنینەوەی شــێعری کوردی و دانانی
مۆســیقای کــوردی ھەبــووە کــە ئــەو
تواناییە لەگــەڵ دەنگی بێوێنەکەی
بوونەتە ھۆی ئەوەیکە گۆرانییەکانی
" زیرەک " لە سەرانسەری کوردستان
ببێتە خۆشەویستی جەماوەر و ئێستاش
لــە شــار و گوندەکانــی کوردســتان

و لــە ماڵــی کــوردەکان گــوێ لــە
گۆرانییەکانی دەگیرێت.
یەکێــک لــەو تایبەتمەندییانــەی کە
لە گۆرانییەکانی مامۆستا " حەسەن
زیــرەک " دەبینرێــت پشــت بەســتنی
ئەو بە گۆرانییــە فۆلکلۆرەکانە .ئەو
چــاوی بــە زۆر ناوچــە و مەڵبەنــدی
کوردســتان کەوتووە و لێیان ماوەتەوە،
الی خەڵکەکــەی میــوان بــووە و
ھەڵســان و دانیشــتنی لەگەڵیــان
هەبــووە و لەگــەڵ شــێوەی ژیانیــان و
جلوبــەرگ لەبەرکردنیــان و ھەڵــس و
کەتیان ئاشــنا بووە .ئەو گۆرانییانەی
لــە خەڵکــەوە بیســتوویە فێــر بــووە
هەرچەند " زیرەک " زۆر گۆرانیشی
هەیــە کــە ھەم ھەڵبەســتەکەی و ھەم
ئاھەنگەکەی ھی خۆیەتی .ناوبراو لە
شــێعری کوردیش کەڵکــی وەرگرتووە
و شــێعری شــاعێرانی وەکــوو نالــی،
وەفایــی ،ســەید کامیــل ئیمامــی،
کوردی ،ھەردی ،پیرەمێرد و هێمن بۆ
گۆرانییەکانی بەکار هێناوە ،بۆ وێنە
شــێعرێکی " ســەید کامیــل ئیمامــی
" بــە نــاوی " شــەو "ی کــردووە بــە
گۆرانی .مامۆســتا " حەسەن زیرەک
" بــە زمانەکانــی فارســی و ئازەریش
گۆرانــی وتــووە و ھەڵبەســتی کوردی
تێکــەاڵو کردوون وەکوو "گویلدر" کە
یەکێکە لەو گۆرانییانە کە بە زمانی
ئازەری وتوویەتی.
{ بەشــێک لە گۆرانییەکانی
مامۆستا " زیرەک " }
بە وتەی هەندێک لە فۆلکلۆرناســان
و مێژووناســانی ئەدەبــی کــوردی
و مۆســیقازانە گەورەکانــی کــورد
مامۆســتا " زیرەک " زۆرتر لە هەزار
تا سنوری هەزار و چوارسەد گۆرانی
وتووەتــەوە کــە بەرچاوترینیــان ئــەم
گۆرانییانەی خوارەوەن-١ .دیسان شەو
هــات -٢وەکــوو قومــری -٣لۆرکــێ
-٤کەتانــە -۵هــەی نــار هــەی نــار
-٦کابوکــێ -٧لەیــا -٨ئەمــان
دوکتــۆر -٩بــۆچ منــت نــاوێ -١٠
کەویــار و بەناوبانگتریــن گۆرانــی
ناوبــراو "کرماشــان شــاری شــیرینم

"ە .گەلێــک گۆرانــی بەرچــاوی
هەیــە کــە هەمووکات لە ســەر زاری
خەڵکــی کوردســتان لــە الو وپیــر و
کــچ و کــوڕ و ژن و پیــاو بوونەتــە
زەمزەمەیــان و دەوترێتــەوە و زۆر لــە
گۆرانــی بێژانــی ئــەم ســەردەمەش لە
گۆرانییەکانــی دووپــات دەکەنــەوە.
مامۆســتا " زیــرەک " لەگــەڵ زۆر
گۆرانیبێــژی کورد گۆرانــی گوتووە
بۆ نموونە "محەممەد ماملێ" " ،مەال
حســێنی عەبدۆڵــازادە"" ،عوســمان
بۆکانــی" و "ئەحمــەد شــەماڵ" کــە
پێکەوە گۆرانییان وتووەتەوە .نموونەی
بەرچــاوی ئــەو گۆرانییانــەی "ماڵی
بابــم بــێ وەفا" کە " حەســەن زیرەک
" و " محەممــەدی ماملــێ " و "
مــەال حســێنی عەبــدۆالزادە " ســاڵی
١٣٣٨ی ھەتــاوی پێکەوە بە یارمەتی
تیپــی موســیقای کرماشــان تۆماریان
کــردووە و هەروەهــا گۆرانییەکانــی
"بەرھەڵبێنــە" و "ھەوارە ،گوڵــم ھەوارە"
دوو گۆرانــی دیکەن کە مامۆســتا "
حەســەن زیــرەک " و " محەممــەدی
ماملێ " پێکەوە وتوویانە.
تــا ئێســتا چەنــد کتێــب لــە بــارەی
ژیــان و بەرهەمەکانــی هونەرمەنــدی
نەمــر حەســەن زیــرەک چــاپ و باڵو
کراونەتــەوە کە بریتیــن لە :چریکهی
کوردســتان ،ژیــان و هونــهری،
گهوههرێ ،حهســهن زیرهک و هێندێ
له بهرسهرهاتهکانی.

لــە گۆرانــی وتــن ناهێنێــت و لە کارە
هۆنەرییەکــەی بــەردەوام دەبێــت.
بەداخەوە لە رێکەوتی ٢٦/٦/١٩٧١ی
زایینــی ( ٥ی پووشــپەڕی ١٣٥١ی
هەتــاوی ) نەخۆشــییەکەی ھێرشــی
بــۆ دێنێــت و دوای ماوەیەکــی زۆر
لــە جێــگادا کەوتن لە نەخۆشــخانەی
شــاری " بــۆکان " دوا ماڵئاوایــی
لــە زێــد و نیشــتمانەکەی دەکات و
چــرای تەمەنــی لە ســووتان دەکەوێت
و پەپوولەی گیانی قەفەسی سینگی
پڕ لە ماتەمی بەجێ دێڵێت .لە ســەر
ویســت و وەســیەتی خۆی لــە داوێنی
کێوی ناڵەشــکێنە کە دەڕوانێتە ســەر
شاری " بۆکان " بە بەشداری خەڵکی
شاری " بۆکان " و بەشداری خەڵکانی
دیکــە لــە شــارەکانی کوردســتان
بەتایبــەت هونەرمەنــدە ناســراو و
ناودارەکانــی کــورد و هونەردۆســتان
بەخاکی پاکی نیشــتمان دەسپێردرێت.
بە مەرگی مامۆستا " حەسەن زیرەک
" شــەپۆلەکانی خــەم و ماتەمینــی
لــە دەســتچووی ئــەو گــەورە پیــاوە و
هونەرمەنــدە ناســراوەی گەلەکەمــان
لە ســنوورەکانی کوردستان تێپەڕی و
کــوردان و هۆنــەر دۆســتانی دەرەوەی
کوردستانیشی گرتەوە.
ئــەم شــیعرانەی خــوارەوەش بوونەتــە
ڕازێنەرەوەی کێلی گڵکۆکەی.

{ کۆچی دوایی مامۆســتا "
حەسەن زیرەک " }
مامۆستا " زیرەک " بەهۆی نەخۆشی
شێرپەنجە کە لە مێژبوو بە دەستییەوە
دەینااڵنــد لــە ســاڵی١٩٧٠ی زایینــی
(١٣٥١ی ھەتاوی ) نەخۆشــییەکەی
گوشــار دەخاتــە ســەری و ئــازاری
دەدات و لێی تووند دەکاتەوە .چەندین
جــار لــە نەخۆشــخانەی شــارەکانی
" ورمــێ " و " بــۆکان " دەیخەوێنــن
بەاڵم نەخۆشــییەکەی دەست بەرداری
نابێــت ،جێگای ســەرنجە کە لێرەشــدا
مامۆســتا " حەســەن زیــرەک " واز

زیرەک زۆرت کرد خزمەتی
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 KMMK-Gبە نیســبەت دەستبەسەرکردنە
خۆســەرانەکان لە کوردستان
نیگەرانی دەربڕی
ئاژانســی کوردپــا :کۆمەڵــەی مافی
مرۆڤی کوردســتانی ئێران_ژنێف داوا
لــە حکوومەتــی ئێــران دەکات پابەنــد
بــە کۆنوانســیونی ژنێــف و پەیماننامە
نێونەتەوەییەکانی مافی مرۆڤ بێت.
کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردستانی
ئێران_ژنێف بەیاننامەیەکی ســەبارەت
بــە دەستبەســەرکردنی ئەندامانــی
بنەماڵــەی حوســێن پەناهــی لــە الیەن
هێزە ئەمنییەتییەکانەوە باڵو کردەوە.
لــەو بەیاننامەیەدا هاتــووە ،کۆمەڵەی
مافــی مرۆڤــی کوردســتانی ئێــران_
ژنێــف دەستبەســەر و گوشــارهێنان

بــۆ ســەر بنەماڵــەی حوســێن پەناهــی
بــه ســەرکوتی ئــەو بنەماڵــەی
بە"نایاسایی"دەزانێ.
ئــەو ڕێکخــراوە مافــی مرۆڤییــە لــەو
بەیاننامەیــەدا ئاماژەی بــە بارودۆخی
نالەباری"ڕامیــن حوســێن پەناهــی"
کــردەوە و داوا لــە حکوومەتــی
ئێــران دەکات بەپێــی ماددەی"ســی"
ڕێکەوتنــی کۆنوانســیونی ژنێــف لــە
پەیوەندیــی لەگــەڵ ســزای نایاســایی
تۆمەت لێدراوەکان پابەند بێت.
کۆمەڵــەی مافــی مرۆڤــی ئێــران_
ژنێــف لــەو بەیاننامەیــەدا نیگەرانیــی

خۆی ســەبارەت بە دەستبەســەر کردنە
خۆسەرانەکانی هاوواڵتییانی کورد لە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەربڕی.
ئــەو ڕێکخــراوە مافی مرۆییە ،داوا لە
عاسیمە جەهانگیر ڕێپۆرتێری تایبەتی
ڕێکخــراوی نەتەوەیەکگرتــووەکان لــە
کاروباری مافی مرۆڤی ئێران دەکات
کە دەوڵەتی حەســەن ڕۆحانی ئەرکی
چارەســەریی پزیشــکی ڕامین حوسێن
پەناهــی لــە دەروەی گرتووخانــە لــە
ئەستۆ بگرێت.

ڕێکخراوی  UNPOدەستبەسەر و ئێعدامی زیندانیانی سیاسی کوردی مەحکووم کرد
ئاژانســی کوردپــا :لــە ســێزدەهەمین
کۆنگــرەی ڕێکخــراوی UNPO
بڕیارنامەیــەک لــە پەیوەندیی لەگەڵ
پێشــێکردنی مافــی مــرۆڤ لــە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت پەسند کرا.
ڕۆژی ســێ شــەممە ٦ی پووشــپەڕ،
ســێزدەهەمین کۆنگــرەی ڕێکخــراوی
 UNPOلــە دووهەمیــن ڕۆژی
کاری خۆیــدا ،بڕیارنامەیەکــی
لــە پەیوەندیــی لەگــەڵ بارودۆخــی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت پەسند کرد.
لــە بریارنامــەی ئــەو ڕێکخــراوەدا،
ئێعــدام کردنــی زیندانیانــی سیاســی
کــورد و چاالکانــی مافــی مــرۆڤ،
ڕۆژنامەوانــان و زیندانــی دیکــە لــە
الیــەن حکوومەتــی ئیســامیی ئێرانی

بە توندی مەحکووم کرد.
ڕێکخــراوی  UNPOداوا لــە
حکوومەتی ئێــران دەکات کە تەواوی
ئێعدامەکان ڕابگرێت و پابەند بە یاسا
نێونەتەوەیــەکان لــە پەیوندیــی لەگەڵ
زیندانیانی سیاسی بێت.
ئــەو ڕێکخــراوە نادەوڵەتییە نیگەرانیی
خۆی بە نیســبەت پێشێلکردنی مافی
مرۆڤــی نەتەوەکانــی دیکــە ئێــران
دەربڕی.
ئــەو ڕێکخراوەیە داوا لــە ئێران دەکات
دەســت لە میلیتاریزەکردنی کوردستان
و هەرێمــی نەتەوەکانــی دیکــە ئێــران
هەڵگرێت.
ئــەو ڕێکخراوەیــە هەروەهــا نیگەرانیی
خۆی بە نیسبەت بارودۆخی زیندانیان

سیاســی کــورد ،کــە بــە شــێوەی
نادادپەروەرانــە و لــە دەرەوەی چــوار
چێــوەی یاســای ئێعــدام و زیندانــی
درێژخایەن مەحکووم کراون ،ڕاگەیاند.
هەروەهــا ئــەو ڕێکخراوەیــە نیگەرانیی
خۆی ســەبارەت بە دەستبەسەر کردنی
چاالکانــی سیاســی ،نووســەران،
ڕۆژنامەوانــان و چاالکانی کرێکاری
و مافی مرۆیی دەربڕی.
ڕێکخــراوی  UNPOداواکاری
کۆتایی هێنان بە کوشتاری کۆڵبەران
لــە ناوچە ســنوورییەکانی کوردســتان
لــە الیــەن نیزامییەکانــی حکوومەتی
ئیسالمی ئێرانەوە کردووە.
ئــەو بڕیارنامەیــە لــە الیــەن حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،

دەستبەســەر کــراو لــە ئەگــەری
مەترســی ئێعــدام (بەبــێ دادگایــی
کردنــی دادپەروەرانە لە دادگایەکی
خــاوەن دەســەاڵت) بــە پێشــێلکردنی
مافی مرۆڤ دەزانێ.
ئــەو ڕێکخراوەیــە داوای هەرچــی
زوووتر پێڕاگەیشتن و دەوا و دەرمان و
دیاری کردنی پارێزەرێکی سەربەخۆ
بۆ ڕامین حوسێن پەناهی کردووە.

ئــەو ڕێکخراوەیــە لــە بەیاننامەیــەدا
دەڵێت :ڕامین حوســێن پەناهی دەبێت
لــە دادگایەکــی دادپەروەرانــە بەبــێ
بڕینــەوەی حوکمــی ســزای مــردن
موحاکمە بکرێت.
ڕامین حوسێن پەناهی ڕۆژی هەینی
٢ی پووشــپەڕ لە شەڕ و تێکەڵچوون
لە نێوان هێزەکانی سپای پاسدران لە
شاری سنە بە سەختی بریندار بوو و

لە الیەن هێزەکانی سپای پاسدارانەوە
دەستبەســەر و پێــش تــەواو کردنــی
کاروباری دەرمانی لە نەخۆشخانەی
شــاری ســنە بــۆ گرتووخانــەی ســپا
گواسترایەوە.
بــە وتــەی ئەمجەد حوســێن پەناهی،
ڕامین حوســێن پەناهی لەو شــەڕ دا
کە لە ڕۆژی ٢ی پووشــپەڕ دەستی
پێکــرد ســی گلولەی وەبــەر نێوقەد،

یەکێــک لــە حیزبــە کوردییەکانــی
ئۆپوزســیونی حکوومەتی ئیســامیی
ئێــران و یەکەمیــن حیزبــی گــەورەی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لــە
سێزدەهەمین کۆنگرەی پێشکەش و بە
تێکڕای دەنگ پەسەند کرا.
 UNPOبــە نەتەوە بــێ دەوڵەتەکان
دەگوتــرێ و مقــەری ســەرەکیی ئــەو
ڕێکخراوە نادەوڵەتییە لە واڵتی هولەند
دایە.

ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی نیسبەت به دەستبەسەر کردنی ئەندامانی بنەماڵەی حوسێن پەناهی
دژکردەەوەی نیشان دا

ئاژنســی کوردپــا :ڕێکخــراوی
لــە
نێونەتەوەیــی
لێبوردنــی
بەیاننامەیەکدا ،داوای لە بەرپرسانی
بــااڵی حکوومەتــی ئێــران کــرد
شــوێنی ڕاگرتــن و چارەنووســی
ئەندامانی بنەماڵەی حوسێن پەناهی
ڕابەگەیەنێت.
ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی لە
بەیاننامەیەکــدا داوای ئازاد کردنی

ئەندامانــی بنەماڵــەی دەستبەســەر
کراوی حوسێن پەناهی کردووە.
لەو بەیاننامەیەدا هاتووە ،ڕێکخراوی
نێونەتەوەیــی واڵم نەدانــەوەی
بەرپرسانی ئێران سەبارەت بارودۆخی
ئەندامانی بنەماڵەی حوسین پەناهی
بە "تاوان" دەزانێت.
لێبوردنــی
ڕێکخــراوی
کەســانی
نێونەتەوەییڕاگرتنــی

سەعید شێرزاد "ممنوع مالقات" کرا

ئاژانســی کوردپــا :بنەماڵــەی
یەکێــک لــە زیندانیانــی سیاســی
کــورد لــە زیندانــی رەجایــی شــاری
کــەرەج لــە چاوپێکەوتــن لــە گــەڵ
کوڕەکەیان بێبەری کران.
ڕۆژی چــوار شــەممەی ڕابــردوو،
ســەعید شــێرزاد زیندانــی سیاســی
لــە ســەر بڕیــاری دۆزگەری شــاری

کەرەج ،لە هەر جۆرە چاوپێکەوتنێک
لەگەڵ بنەماڵەکەی بێبەری کرا.
بە وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار،
بنەماڵــەی ئــەو زیندانییــە سیاســییە
کــوردە لە چەند مانگــی ڕابردوودا،
هــەر کات ویســتوویانە ســەردانی
کوڕەکەیــان لــە زیندانــی ڕەجایــی
شاری کەرەج بکەن لەگەڵ بیانوو و
بێڕێزی بەرپرسانی زیندان ڕوو بەڕوو
دەبوونەوە.
بەپێی ئەم هەواڵە بەرپرســانی زیندان
بەبــێ هیــچ روونکردنەوەیــەک
لــە ســەر ئــەو بریــارە بــە بنەماڵــەی
شــێرزادیان ڕاگەیانــدووە ،کــە مافی
چاوپێکەوتنیــان لــە ســەعید شــێرزاد
نیە.
ڕۆژی چــوار شــەممە یەکێــک
لــە براکانــی ســەعید شــێرزاد بــە
مەبەســتی چاوپێکەوتــن لەگەڵ ئەو

زیندانییە سیاســییە کوردە ســەردانی
زیندانــی ڕەجایــی کەرەجی کردبوو،
بــەاڵم بەرپرســانی زینــدان ئیزنــی
چاوپێکەوتنیــان لەگــەڵ ســەعید
شێرزاد پێ نەدابوو.
ئەو چاالکە سیاســییە کوردە تەمەن
 ٢٩ساڵەیە خەڵکی شاری کرماشانە
و پێشتر و هاوکات لەگەڵ مانگرتنی
لە خواردن ،تووشی ئازاری گورچیلە
و دابەزینــی کێــش و زەختــی خوێــن
بووە.
سەعید شێرزاد لە مانگی جۆزەردانی
ســاڵی ٩٣ی هەتاوی دەستبەســەر و
لــە لقــی ١٥ی دادگای ئینقالبــی
شــاری تــاران بەسەرپەرەســتی دادوەر
ســەڵەواتی بە تۆمەتــی " کۆبوونەوە
و پیالنگێــڕی دژ بــە تەناهیــی
نەتەوەیــی" ســزای  ٥ســاڵ زیندانــی
بەسەردا سەپا.

پشت و القی کەوتووە.
کردنــی
دەستبەســەر
پــاش
ڕامیــن حوســێن پەناهــی ،هێــزە
ئەمنییەتییەکان هەوڵی دەستبەســەر
کردنــی ئەنندامانــی بنەماڵــەی
حوسێن پەناهیان داوە.

جەواد الریجانی :لە ئێران زیندانیی سیاسی بوونی
نیە
ئاژانســی کوردپــا :محەممەد جەواد
الریجانــی بەرپرســی ســتادی مافی
مرۆڤــی هێــزی دادوەری کۆمــاری
ئیســامی لــە باری بوونــی زیندانی
سیاســی لــە ئێــران ڕایگەیانــد :لــە
ئێراندا زیندانی سیاسی بوونی نییە.
بەپێی هەواڵە باڵوکراوەکان ،بەرپرسی
ستادی مافی مرۆڤ قوەی قەزاییە
لــە بــارەی زیندانی سیاســی لە ئێران
دەڵێــت :ئێمــە لــە ئێرانــدا پرســێکمان
بەنــاوی زیندانــی سیاســی نییــە،
ئەگــەر لــەو پەیوەندەییــەدا تاوانێکی
سیاســی هەبێت ،دەکرێــت ئەو تاوانە
باس بکرێت.
ئــەو بەرپرســە حکوومەتییــە لــە
درێــژەدا دەڵێــت :زیندانــی سیاســی
دەســتەواژەیەکی ڕۆژئاواییــە و

ڕۆژئاواییــەکان ئــەو چەمکە بەکار
دەبەن هەتا لەو ڕێگایەوە پیرۆزی بە
پێشێلکارییە یاساییەکان بدەن.
ناوبــراو هەروەهــا پێداگــری لــە ســەر
ئــەوە دەکات کە؛ ئێمە بــۆ ئازاردان،
تاوانباران لە تەنیشت یەک دانانێین،
ئــەوە تۆمەتێکــی نابەجێیــە کــە لــە
قوەی قەزاییە دەدرێت.
الریجانی هەروەها وتوویەتی :ئازادی
بەیــان و ئــازادی کۆمەاڵیەتــی لــە
ئێــران لــە بەرەکەتەکانــی ئینقالبــی
ئیسالمییە و دەشڵێت :ئێمە بە کردەوە
پارێــزگاری لــەو ئازادییــە دەکەین و
دەبێ چوار چێوەی ئازادیش بناسین.
پێشــتر ئەندامێکــی مــاف و قەزایی
مەجلیســی ئێــران ڕایگەیاندبــوو؛
لــە زیندانەکانــی ئێرانــدا  ٤هــەزار و

 ٥٠٠زیندانیــی بوونیان هەیە و دەبێ
بــۆ چارەســەرکردنی ئــەو کێشــەیە
ڕێگەیەک لەبەرچاو بگرین.
بەرپرســانی ئێــران لــە بــە کار بردنی
دەستەواژەی"سیاســی" بــۆ زیندانیــان
سیاســی و عەقیدەتــی و دژبەرانــی
حکوومەتی ئیســامیی ئێران خۆیان
دەبوێــرن و ئــەوان وەکــوو "زیندانــی
ئەمنیەتی"ناو دەبەن.

