
تیرۆریزمی دەوڵەتی
تیرۆر و تیرۆریزم، ئەو دوو چەمكەن كە پانتایی 
سیاسی و كۆمەاڵیەتیی جیهانیان داگیر كردووە و 
لە گرینگترین ئاریشەكانی ئەم سەردەمەن و زۆرجار 
و  توندئاژۆ  گرووپگەلێكی  یان  كەسان  الیەن  لە 
ئەوپەڕگیرەوە وەكوو ستراتیژییەكی سیاسی بەكار 
دەهێنرێن بۆ دەستەبەركردنی قازانج و بەرژەوندیی 
مەبەستی  بە  دەسەاڵتێك  یان  تاكەكەس، گرووپ 

بێدەنگكردن و یان نەهێشتنی نەیارانیان. 
لە  هەر  نەك  تاكتیكێك  وەكوو  تیرۆریزم  دیارە 
لە  زۆرجار  بەڵكوو  گرووپێكەوە،  یان  تاك  الیەن 
خۆی  خەڵكەكەی  دژی  لە  دەسەاڵتێكەوە  الیەن 
ناوی  بە  چەمكێك  لێرەوە  و  دەهێنرێت  بەكار 
تیرۆریزمی دەوڵەتی سەرهەڵدەدات كە بە شێوەی 
نایاسایی و لە رێگەی رێكخستنی نهێنی و یان 
بەكرێگیراوەوە  و  خۆفرۆش  كەسانی  بەكارهێنانی 

بەڕێوە دەبرێت. 
كۆماری  دەوڵەتیی  تیرۆریزمی  لە  نموونەیەك 
ئیسالمیی ئێران، تیرۆری رێبەرانی ئۆپۆزیسیۆنی 
رێبەری  و  سەركردە  دوو  تایبەتی  بە  و  ئێرانی 
د.سادقی  و  نەمر  د.قامسلووی  كورد،  مەزنی 

هەمیشە لەیاد و هاوڕێیانیانە. 
دەسەاڵتە دیكتاتۆر و سەرەڕۆكان بۆ پاراستنی 
هەموو  لە  چاوپۆشی  ناڕەواكەیان،  دەسەاڵتە 
و  دەكەن  یاساییەكان  و  سیاسی  مرۆیی،  بەها 
كەرامەتی  و  گشتیی  رای  بۆ  بەهایەك  هیچ 
سەلماندوویەتی  مێژوو  بەاڵم  دانانێن.  مرۆڤایەتی 
كە نە كوشتنی كەسایەتی و رێبەرێك بزووتنەوەی 
نە  و  دەخات  پێ   لە  نەتەوەیەك  ئازادیخوازیی 
توندوتیژی  و  تیرۆر  بە  توانیویەتی  زاڵمێك  هیچ 
بەردەوامیی و مانەوە بە دەسەاڵتەكەی ببەخشێت.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە درێژایی 
خەباتی سیاسی خۆی، لەگەڵ ئەوەدا كە بەردەوام 
دەوڵەتیی  تیرۆریزمی  و  تیرۆر  هێرشی  لەگەڵ 
لە  هەرگیز  بووە،  بەرەوەڕوو  ئیسالمی  كۆماری 
نەداوە  الی  ئەخالقییەكان  و  سیاسی  پرەنسیپە 
مەحكووم  شێوەكانیدا  هەموو  لە  تیرۆریزمی  و 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  كردووە. 
ئەمڕۆ لە ئاستی نێوخۆیی و لە كۆڕ و كۆمەڵە 
گۆڕەپانی  لە  گشتی  بە  و  نێونەتەوەییەكاندا 
سیاسەتدا وەكوو حیزبێكی خاوەن مێژووی پاك و 

بەئەزموون ناسراوە. 
ساڵیادی  بیستەمین  بەسەر  رۆژ  چەند  تەنیا 
تیرۆری رێبەری هەمیشە لەیادمان، شەهید دوكتور 
سادق شەرەفكەندیدا تێپەڕیوە و هەر بۆیە وێڕای 
رێبازی  لەگەڵ  پەیمان  و  بەڵێن  نوێ كردنەوەی 
و  بەختەوەری  رێبازی  كە  شەهیدمان  رێبەرانی 
دەبەینە  هانا  نیشتمانەكەمانە،  و  گەل  سەروەریی 
كە  د.شەرەفكەندی  لە  بەنرخ  وتەیەكی  بەر 
فەرموویەتی: »با دایكانی كوردستان رۆڵەكانیان 
لە باوەشی گەرم و پڕ لە خۆشەویستیی خۆیاندا بە 
هەستی گەرمی نیشتمانپەروەری و ئازادیخوازی 
پەروەردە بكەن و چیرۆكی ژیانی دوكتور قاسملوو 
گوێدا  بە  رزگارییان  رێگای  شەهیدانی  و 

بخوێنن«.

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی
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د.سەعید رێبەرێكی بەهەڵوێست و بڕیاردەر بوو

لە پاریس، كۆنفڕانسێكی نێونەتەوەیی لە ساڵوەگەڕی تیرۆری دوكتور شەرەفكەندیدا بەڕێوە چوو

چاالكیی تەبلیغاتی بە بۆنەی 26ی خەرمانانەوە
ئەندامان و الیەنگرانی تێكۆشەری حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە بۆنەی 26ی 
خەرمانانی 1391، 20هەمین ساڵوەگەڕی تیرۆری شەهید دوكتور سادق شەرەفكەندی، 
چاالكیی  برد.  بەڕێوە  تەبلیغاتییان  چاالكیی  هاوڕێیانی  و  حیزب  پێشووی  سكرتێری 
گوندەكانی  و  ناوچەكان  و  شار  زۆربەی  لە  و  بەرین  شێوەیەكی  بە  حیزب  ئەندامانی 
تایبەت  فیلمی  باڵوكردنەوەی  بە  حیزب  الیەنگرانی  و  ئەندان  چوو.  بەڕێوە  كوردستاندا 
بەم بۆنەوە، وێنەی شەهیدانی میكونووس، نووسینی درووشمی شۆڕشگێڕانە و حیزبی و 
نەتەوەیی سیمایەكی خەباتگێڕانەیان بە شار و گوندەكانی كوردستان بەخشی. شایانی باسە 

ئەم چاالكییانە لە دۆخێكی توندوتۆڵی ئەمنییەتیدا بەڕێوە چوون.

بە بۆنەی 20ەمین ساڵوەگەڕی تیرۆری شەهید 
دوكتور سادق شەرەفكەندی و هاوڕێیانی، لە شوێنە 
بەڕێوە  تایبەتی  رێوڕەسمی  جیهاندا  جیاجیاكانی 

چوو. 
رێوڕەسمێك رێكەوتی 26ی خەرمانانی 1391ی 
هەتاوی بە بەشداریی ئەندامانی رێبەری، كادرەكان 
و  پ���ارت  ن��وێ��ن��ەران��ی  و  ح��ی��زب  پێشمەرگەكانی  و 
رێ��ك��خ��راوەك��ان��ی ك��وردس��ت��ان��ی ع��ێ��راق، ل��ە بنكەی 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری 

بە  رێوڕەسمەدا كە  لەم  بەڕێوە چوو.  لە كۆیە  ئێران 
رەقیب«  »ئەی  نەتەوایەتیی  سروودی  خوێندنەوەی 
لە  ریزگرتن  بۆ  بێ دەنگی  خولەكێك  راگرتنی  و 
گیانی پاكی تێكڕای شەهیدانی كوردستان دەستی 
پێكرد، پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی 
نەزیف  محەممەد  بەڕێز  الیەن  لە  ئێران  كوردستانی 
حیزبەوە  سیاسیی  دەف��ت��ەری  ئ��ەن��دام��ی  ق����ادری، 
بە  س��ەع��ی��دی  دوك��ت��ور  ب��ەڕێ��زی��ان  ك���را.  پێشكەش 

رێبەرێكی بەهەڵوێست و بڕیاردەر ناو برد. 

بە  رێ��وڕەس��م��ێ��ك  رۆژدا،  ه��ەم��ان  ل��ە 
هیجری،  م��س��ت��ەف��ا  ب��ەڕێ��ز  ب��ەش��داری��ی 
و  دێموكرات  حیزبی  گشتیی  سكرتێری 
كۆمەڵێك حیزب و كەسایەتی و چاالكیی 
گۆڕی  لەسەر  ئێرانی  و  كورد  سیاسیی 
پێرالشێزی  ل��ە  میكونووس  شەهیدانی 
پاریس بەڕێوە چوو. لەم رێوڕەسمەدا بەڕێز 

هیجری بۆ بەشداربووان دوا. 
لە  بۆنەوە  بەم  رێوڕەسمێك  ه��ەرروەه��ا 
»هۆڵی پێشەوا« لە هەولێر بە بەشداریی 
جێگری  ش����ەرەف����ی،  ح���ەس���ەن  ب���ەڕێ���ز 
و  دێموكرات  حیزبی  گشتیی  سكرتێری 
چەندین حیزب و رێكخراو و كەسایەتی لە 
هەر چوار بەشی كوردستان بەڕێوە چوو. 
لەم رێوڕەسمەدا بەڕێز شەرەفی لە بارەی 
بیروئەندێشەكانی دوكتور سەعید و پاشان 
بەڕێز رەحیم سورخی، مامۆستای زانكۆ 
رێبەرە  ئەو  تیرۆری  و  كەسایەتی  لەسەر 
مەزنەی گەلی كورد بۆ بەشداران دوان.

»هۆڵی  ل��ە  ب��ۆن��ەوە  ب��ەم  سمینارێك 
بەشداریی  بە  سلێمانی  شاری  تەوار«ی 
ئەندامی  جەهانگیری،  روس��ت��ەم  بەڕێز 
دێموكرات  حیزبی  سیاسیی  دەف��ت��ەری 
مستەفا  عیزەدین  پروفسۆر  بەڕێزان  بۆ 
دوكتور  و  زان��ك��ۆ  مامۆستای  رەس���ووڵ، 

كەیوان ئازاد، مامۆستای زانكۆ بەڕێوە چوو.  
لە رێوڕەسمێكی دیكە بەم بۆنەوە كە لە ناوەندی 
تەیموور  ب��ەڕێ��ز  چ����وو،  ب���ەڕێ���وە  ك��وردس��ت��ان  3ی 
حیزبی  سیاسیی  دەف��ت��ەری  ئەندامی  مستەفایی، 
هەروەها  دوا.  ب��ارەوە  لەم  بەشداربووان  بۆ  دێموكرات 
ناوەندیی  لە  خەرمانان  27ی  رێكەوتی  رێوڕەسمێك 
بەڕێز  رێوڕەسمەدا  لەم  بەڕێوە چوو.  1ی كوردستان 
تاهیر كەسیلی، ئەندامی كومیتەی ناوەندیی حیزبی 

دێموكرات و بەرپرسی ئەو ناوەندە بۆ بەشداران دوا.  
سمینارێك بەم بۆنەوە رێكەوتی 25ی خەرمانان لە 
دانمارك لە الیەن كومیتەی حیزب لەو واڵتەوە بەڕێوە 
ئەحمەدی،  ئیدریس  بەڕێز  سمینارەكەدا،  لە  چ��وو. 
م��ام��ۆس��ت��ای زان��ك��ۆی س��ت��ۆك��ه��ۆڵ��م س���ەب���ارەت بە 
ئامانجەكانی كۆماری ئیسالمی لە تیرۆری دوكتور 

شەرەفكەندی بۆ بەشداربووان قسەی كرد. 
خەرمانان  26ی  رۆژی  رێوڕەسمێك  ه��ەروەه��ا 
لەسەر مۆنۆمێنتی شەهیدانی میكونووس لە شاری 
كەسایەتیی  و  حیزب  چەندین  بەشداریی  بە  بێرلین 
كوردستانی و ئێرانی بەڕێوە چوو كە تیێدا پەیامی 
كومیتەی حیزب لەو واڵتە و چەندین پەیامی دیكە 

خوێندرانەوە. 
دێموكرات  حیزبی  كومیتەی  شاندێكی  هەروەها 
لە ئاڵمان لە رێوڕەسمی یادی شەهیدانی میكونووس 
سیاسیی  زی��ن��دان��ی��ی��ان��ی  ب��ەك��ۆم��ەڵ��ی  ئ��ێ��ع��دام��ی  و 
رێوڕەسمەدا  ل���ەم  ك���رد.  ب���ەش���داری  67دا  س��اڵ��ی 
بەم  حیزب  كومیتەی  پەیامی  خوێندنەوەی  وێ��ڕای 
پارێزەری  ئەریگ«،  »یووئاخیم  بەڕێزان  بۆنەوە، 
میكونووس،  دادگ���ای  ل��ە  تایبەتی  سكااڵكاریی 
»س���ارا دێ��ه��ك��وردی«، چ��االك��ی سیاسی و كچی 
شەهید نووری دێهكوردی، »پەرویز دەستماڵچی«، 
بواری  چەند  لە  میكونووس  رووداوی  شایەتحاڵی 

تایبەت بەم بۆنەوە بۆ بەشداربووان دوان. 
25ی  رۆژی  ب��ۆن��ەوە  ب��ەم  رێوڕەسمێك  ه��ەروەه��ا 
خەرمانان لە شاری »كیتچنێر«ی رۆژهەاڵتی كانادا 
لە الیەن كومیتەی حیزبی دێموكرات لە رۆژهەاڵتی 
پێشكەشكردنی  وێ��ڕای  تێیدا  كە  بەڕێوەچوو  كانادا 
»رەحیم  بەڕێز  الی��ەن  لە  حیزب  كومیتەی  پەیامی 
چەندین  پەیامەكانی  كومیتە،  بەرپرسی  بێهروز«، 
كانادا  پارلمانێكی  ئ��ەن��دام  و  كوردستانی  حیزبی 

خوێندرانەوە. 

20ەمین  ب��ۆن��ەی  ب��ە  نێونەتەوەیی  كۆنفرانسێكی 
ساڵوەگەڕی تیرۆری شەهید دوكتور سادق شەرەفكەندی 
و هاوڕێیانی، لە رێكەوتی 2٤ی خەرمانانی 1391ی 
لە  یەكێك  ه��ۆگ��ۆ«،  »ڤێكتۆر  ساڵۆنی  لە  ه��ەت��اوی 
بەشداریی  بە  فەڕانسە،  نەتەوەیی  پارلمانی  تاالرەكانی 
حیزبی  گشتیی  سكرتێری  هیجری،  مستەفا  بەڕێز 

دێموكراتی كوردستانی ئێران بەڕێوە چوو.
كۆنفڕانسەكە بە هاوكاریی ئەنستیتۆی كورد لە پاریس 
و دەفتەری نوێنەرایەتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران لە دەرەوەی واڵت لە ژێر ناوی »بارودۆخی ئێران 
لە كاتی رابوونەكانی عەرەب و بەهاری عەرەبی«، لە 

دوو پانێلی جیاوازدا بەڕێوە چوو.
پانێلی یەكەم لە ژێر ناوی »كۆمەڵگای هەنووكەیی 
ئێران« بە سەرپەرستیی بەڕێز »حەمید بوزئەرسەالن«، 
لەو  و  چوو  بەڕێوە  پاریس  زانینگەكانی  مامۆستای 

پانێلەدا ئەم بەڕێزانە لێدوانیان پێشكەش كرد:
زانینگەی  م��ام��ۆس��ت��ای  ئ���ەح���م���ەدزادە،  ه��اش��م   ����
رۆژهەاڵتی  ب��واری  ش���ارەزای  و  بریتانیا  ئێكستێری 
سیستمی  ئیتنیكییەكانی  كێشە  بە  س��ەب��ارەت  ناڤین، 

سیاسیی ئێران

نەتەوەیی  ناوەندی  توێژەری  ئێستفان دوودوانیۆن،   ��
بە  س��ەب��ارەت  ف��ەڕان��س��ە،  زانستییەكانی  لێكۆڵینەوە 

پێوەندیی ئێران و واڵتانی رۆژهەاڵت
ن��اوەن��دی نەتەوەیی  ت��وێ��ژەری  ���� م���اری الدی��ی��ە، 
ئێران  بە  سەبارەت  فەڕانسە،  زانستییەكانی  لێكۆڵینەوە 
2009ی  ساڵی  سەركۆماریی  هەڵبژاردنی  كاتی  لە 

زایینی
لێكۆڵینەوە  ئەنستیتۆی  توێژەری  ری  یۆ،  ژیل   ��
تاوتوێی  ب��ە  س��ەب��ارەت  ف��ەڕان��س��ە،  ستراتیژیكەكانی 
سەردەمی  لە  دەوروب���ەر  و  ناوەند  نێوان  پێوەندییەكانی 

رێژیمی ئیسالمیی ئێراندا
�� نووری یەشیل یوورت، مامۆستای زانستی سیاسی 
پێوەندی لەگەڵ ئاڵوگۆڕی  لە زانینگەی ئانكارا، لە 

پێوەندییەكانی توركیە و ئێران پاش بەهاری عەرەبی
پانێلی دووهەمی كۆنفرانس لە الیەن بەڕێز »كەنداڵ 
نەزان«، بەرپرسی ئەنستیتۆی كورد لە پاریس، لەسەر 
پرسی نەتەوە غەیرەفارسەكانی ئێران بەڕێوە چوو و لەو 

پانێلەشدا ئەم بەڕێزانە لێدوانیان پێشكەش كرد:
حیزبی  گشتیی  سكرتێری  هیجری،  مستەفا   ����

دێموكراتی كوردستانی ئێران

�� یووسف عەزیزی بەنی  تۆرۆف، توێژەر و نووسەری 
عەرەب

�� ناسر بوولیدەیی، سكرتێری گشتیی حیزبی خەڵكی 
بەلووچستانی ئێران

كۆمیتەی  ئ��ەن��دام��ی  س��وڵ��ت��ان��زادە،  ه��ی��دای��ەت   ����
دێموكراتی   ���� ف��ێ��دراڵ  ب��زووت��ن��ەوەی  ب��ەڕێ��وەب��ەری��ی 

ئازەریجانی ئێران

هاوپێوەندیی  حیزبی  وتەبێژی  عەبدیان،  كەریم   ��
دێموكراتیكی ئەهواز

لە  ب��ەرگ��ری  رێكخراوی  لە  ن���ەزەری  محەممەد   ��
مافی نەتەوەی توركمەن

سادق  دوك��ت��ور  ی��ادوب��ی��رەوەری��ی  ب��ە  كۆنفرانسەكە 
تیرۆریزمی  قوربانییانی  تێكڕای  و  ش��ەرەف��ك��ەن��دی 

دەوڵەتیی رێژیمی ئیسالمیی ئێران پێشكەش كرا.
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

راگەیەندراوی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، بە بۆنەی 
بیستەمین ساڵی تیرۆری دوكتور سادق شەرەفكەندی

كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ناوەندیی  كۆمیتەی  راگەیەندراوی 
ئێران، بە بۆنەی بیستەمین ساڵی تیرۆری دوكتور سادق شەرەفكەندی

هاونیشتمانە بەڕێزەكان!
كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان!

الیەنگران  و ئەندامانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران!
26ی خەرمانانی ئەمساڵ، بیست ساڵ بەسەر تیرۆری دوكتور سادق 
شەرەفكەندی، سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
 و هاوڕێیان فەتاح عەبدولی، هومایون ئەردەاڵن  و نووری دێهكوردی 

تێپەڕ دەبێ.
لە  بەرپرسانی  كە  ئیسالمی  كۆماری  وی��ژەی  هەیئەتی  بڕیاری 
ئازادیخوازەكانی  كەسایەتییە  تیرۆری  بۆ  رێژیمە  ئەو  ه��ەرەس��ەرەوەی 
ئێرانی پێك هاتووە، دژ بە گیانی دوكتور شەرەفكەندی لە كاتێكدا بە 
هۆی تیرۆریستەكانی ئەو رێژیمەوە بەڕێوە چوو كە هەیئەتی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران بە سەرۆكایەتیی دوكتور سادق شەرەفكەندی 
چووبوونە  سوسیالیست  ئینتێرناسیۆنال  كۆبوونەوەی  لە  بەشداری  بۆ 
رێكخراوە  ئەو  كۆبوونەوەی  كۆتایی  پاش  كاتژمێرێك  چەند  و  برلین  
نێونەتەوەییە لەگەڵ ژمارەیەك لە كەسایەتییەكانی ئوپۆزیسیونی ئێرانی 
بۆ باس لەسەر شێوەكانی هاوكاری لە خەبات دژی كۆماری ئیسالمی 

كۆ ببوونەوە.
تیرۆریستیی  ك��ردەوەی  تەنیا  شەرەفكەندی  سادق  دوكتور  تیرۆری 
كۆماری ئیسالمی دژ بە گیانی كەسایەتییە ئازادیخوازەكانی ئێرانی 
لەو  بەرچاو  ژمارەیەكی  پێشتریش  بەڵكوو  نەبوو،  واڵت  دەرەوەی  لە 
كەسایەتییانە لە الیەن ماشینی تیرۆری ئەو رێژیمەوە كرابوونە ئامانج  و 
لە یەكێك لە واڵتان گیانیان لێ ئەستێندرابوو، هەر لە درێژەی ئەو كردەوە 
تیرۆری  پێش  بوو كە سێ  ساڵ  ئیسالمیدا  تیرۆریستیانەی كۆماری 
گشتیی  سكرتێری  قاسملوو،  دوكتور  شەرەفكەندی،  سادقی  دوكتور 
حیزبی دێموكرات لە ڤییەن، پێتەختی ئۆتریش لە الیەن تیرۆریستەكانی 

ئەو رێژیمەوە تیرۆر كرابوو.
الیەن  لە  ئیسالمی  كۆماری  دژبەری  كەسایەتییەكانی  لەنێوبردنی 
دەزگاكانی تیرۆری ئەو رێژیمەوە سیاسەتێك بووە كە هەر لە سەرەتای 
دژی  و  كۆنەپەرستانە   نێوەڕۆكی  پێی  بە  رێژیمەوە  هاتنەسەركاری 
ئینسانیی ئەو رێژیمە بەكردەوە   و بە بەرباڵوی بەڕێوە چووە، بە شێوەیەك 
كە تیرۆریزم بووەتە بەشێكی جیانەكراوە لە نێوەڕۆكی رێژیمی كۆماری 
دێموكراتیكی  واڵتانی  لە  زیاتر  تیرۆرانە  ئەو  چەند  هەر  ئیسالمی. 
پێشیل  واڵتانە  ئەو  سەروەریی  راستیدا  لە  و  بەڕێوەچوون   ئورووپایی 
رێگر  ئەو واڵتانە  بەرژەوەندییەكانی  پێوەندییەكان  و  بەو حاڵەش  كران، 
بەرانبەر  جیددی  دژكردەوەنیشاندانی  ب��ەدواداچ��وون  و  ب��ەردەم  لە  بوون 
بە  ئاماژە  پێویستە  پێوەندییەدا  لەو  ئیسالمی.  كۆماری  رێژیمی  بە 
هەڵوێستی دەگمەن  و شوێندانەری دەزگای قەزایی ئاڵمان بكرێ ، كە 
بە پاراستنی سەربەخۆیی خۆی  و بەدواداچوونێكی عاداڵنە رێبەرانی 
ئەو  تیرۆریستەكانی  بڕیاردەر  و  بە  ئیسالمیی  كۆماری  پایەبەرزی 
رێژیمەی بە تاوانبار ناساند  و مۆری ریسوایی لە كارنامەی ئەو رێژیمە 
كۆماری  نیوەڕۆكی  لە  هەرگیز  دەوڵەتی  تیرۆریزمی  هەرچەند  دا. 
قەزایی  دەزگ���ای  بوێرانەی  ب��ڕی��اری  ب��ەاڵم  ن��ەب��ووە،  دوور  ئیسالمی 
ئاڵمان شوێنی لەسەر كەمبوونەوەی كردەوە تیرۆریستییەكانی كۆماری 
دەزگای  ئەگەر  بێگومان  دان��ا.  واڵت  دەرەوەی  لە  ئێران  ئیسالمیی 
قەزایی ئۆتریش لە تیرۆری دوكتور قاسملوودا، یان دەزگاكانی قەزایی 
باقی واڵتانی ئۆرووپایی رێگای دەزگای قەزایی ئاڵمانیان گرتبایەتە 
تیرۆری  یان  تیرۆری دوكتور شەرەفكەندی  و هاوڕێیانی  رەنگە  بەر، 

كەسایەتییەكانی دیكەی ئێران روویان نەدابا.
الیەنگری  ناسراو  و  ،ئازادیخوازێكی  شەرەفكەندی  سادق  دوكتور 
شێلگیری دێموكراسی بوو، دێموكراسی بۆ مرۆڤەكان ئەوەندە بە پێویست 
دەزانی كە هەوا بۆ ژیان  و زیندوومانەوە پێویستە، ئەو هەڵوەشانەوەی 
یەكیەتیی سوڤیەتی ئەوكاتی بە رەوتی بەرەوپێشچوونی دێموكراسی  و 
دوكتور  دەزانی.  ئاڵوگۆڕە  ئەم  هاندەری  بە  دێموكراسیخوازی  ویستی 
سادق وێڕای باوەڕی قوولی بە دێموكراسی پێداگر بوو لەسەر ئەوە كە 
مرۆڤ تەنیا بە دێموكراسی ناژی  و پێویستی بە دابینبوونی كۆمەڵێك 
و  دێموكراسی   دابینبوونی  بۆ  بۆیە  هەیە،  دیكەش  ئینسانی  نیازی 
دێموكراتیك  سوسیالیزمی  بە  قوولی  باوەڕی  كۆمەاڵیەتی  عەداڵەتی 

هەبوو  و لەو بوارەدا هاوبیری دوكتور قاسملوو بوو.
دوكتور سادقی شەرەفكەندی لە پێناو دابینبوونی دێموكراسیدا هەر 
ئەوە  لەسەر  پێی  دەك��ردەوە   و  رەت  ئیدئۆلۆژیكی  جۆرە حكوومەتێكی 
دادەگرت كە حكوومەتێك كە لەسەر بناغەی هەر ئیدئۆلۆژییەك یان 

هەر مەزهەبێك دابمەزرێ  لەگەڵ دێموكراسی  و ئوسوولە دێموكراتیكەكان 
یەك ناگرێتەوە. دوكتور سادق ئۆگری  ئاشتی  و ئارامی  و بەیەكەوەژیان 
بوو. بەاڵم پێی وابوو ئەم ئاشتی  و ئارامییە دەبێ  لە رێگای دابینبوونی 
ماف  گ��ەالن��ی  نەتەوایەتییەكانی  مافە  دێموكراتیكەكان  و  مافە 
پێشێلكراو  و یەك لەوان گەلی كورد دەستەبەر بێ   و ئەگەر ئەم مافانە 
لە گۆشەیەكی جیهان دەستەبەر بن بە مانای بوونی ئاشتی لە هەموو 
جیهان نیە. هەروەها لەو باوەڕەدا بوو لە حاڵێكدا كە كەمایەتییەك لە 
جیهاندا دەوڵەمەند  و بە  خێرایی دەڵەمەندتر دەبن  و زۆربەی هەرەزۆری 
خەڵكی جیهان نەدار  و رۆژبەرۆژ فەقیرتر دەبن، ناكرێ  هیوا بە ئارامی 
نێو مرۆڤەكاندا كێشەی لێ  لە  هەبێ   و جیاوازی بێ  سنووری ژیان 

نەكەوێتەوە.
رێبەری  و  سیاسی   تێكۆشەرێكی  وەك  ش��ەرەف��ك��ەن��دی  دوك��ت��ور 
بزووتنەوەی نەتەوەیەكی ژێردەستی وەك كورد خاوەن زۆر تایبەتمەندیی 
بەرزی ئینسانی بوو: ئەو لە باوەڕەكانیدا سادق، لە وتەكانیدا راستگۆ، 
لە  ئەو  بوو.  بەبڕشت  كرداریدا  لە  نەناس،  ماندوویی  تێكۆشانیدا  لە 
كاتێكدا كە جەستەی بزووتنەوەی كورد لە كوردستانی ئێران  و حیزبی 
قووڵی  زامێكی  د.قاسملوو  تیرۆری  بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
بە  و  گرت   وەئەستۆ  حیزبدا  لە  یەكەمی  بەرپرسایەتیی  هەڵگرتبوو، 
خۆی  بۆ  شانازییەی  ئەو  خۆی  لێهاتوویی  لێزانی  و  مودیرییەت  و 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  بە  خزمەتەی  ئەو  دەستەبەر  و 
چۆكداهێنانی  بۆ  ئیسالمی  كۆماری  خەونی  ن��ەدا  رێگای  كە  كرد 
بێتە  دی.  قاسملووەوە  دوكتور  تیرۆری  رێگای  لە  كورد  بزووتنەوەی 
وەفاداری دوكتور شەرەفكەندی بۆ قاسملووی رێبەر  و بۆ رێبازەكەی 
لەو وتەیەدا دەردەك��ەوێ  كە لە كاتی شەهیدبوونی دوكتور قاسملوودا 
دڵنیایی دا كە رێگاكەی هەتا سەر دەپێوێ  یان سەركەوتن لە ئامێز 
بەڵێنەشی  ئەو  دەگ��رێ ،  ئ��ارام  قاسملوو  دوكتور  پەنا  لە  یان  دەگ��رێ  
سادقانە بردە سەر. ئەو باوەڕانە، ئەو تایبەتمەندییانە   و ئەو شوێندارییەی 
تیرۆریزمی  ئامانجی  ك��ردە  زوو  زۆر  ئەویان  كە  ب��وون  س��ادق  دوكتور 

كۆماری ئیسالمی.
دوكتور سادق شەرەفكەندی یەكگرتوویی  و هاودەنگی هێزە دێموكرات 
كۆماری  بەسەر  سەركەوتن  مەرجی  بە  ئێرانی  ئازادیخوازەكانی   و 
ئیسالمیی ئێراندا دەزانی  و لە پێناو ئەو پێویستییەدا ماندوویی نەناسانە 
هەوڵی دا و هەر لەو پێوەندییەدا  و لە رەوتی ئەنجامدانی ئەو ئەركەدا 
گیانی لە دەست دا. ئەو شارەزای وەزعی ئێران  و كوردستان بوو و لە 
هەڵسەنگاندنی هەلومەرجی جیهانیشدا بەتوانا بوو، بۆیە نەمانی ئەو 
رێبەرە هەر ئەوەندە كە بۆ بزووتنەوەی كورد خەسار  و خەمهێنەر بوو، بۆ 

ئازادیخوازانی ئێرانیش بەژان  و كەلێنێكی گەورە بوو.
و  ك��ورد   مێژووی  لە  زۆری  شارەزاییەكی  شەرەفكەندی  دوكتور 
حیزبەكەیدا  و  خۆی   تێكۆشانی  رەوت��ی  لە  و  هەبوو  جوواڵنەوەكانی 
هەموو تاقیكارییەكان  و ئەزموونەكانی جوواڵنەوەكانی كوردی لەبەرچاو 
بوو، باوەڕمەند بە هاوچارەنووسی نەتەوەی كورد بوو بەتایبەت لەسەر 
یەكڕیزی هێزەكانی كورد  و دەستێوەرنەدان لە كار وباری یەكتردا پێداگر 
بەرپرسایەتی  لە  تێكۆشانی  و  ژی��ان   كورتی  م��ەودای  بەداخەوە  ب��وو. 
یەكەمی حیزبدا رێگای نەدا شاهیدی هەموو ئەو خزمەتانەی بین كە 

ئاواتی ئەنجامدانیانی هەبوو.
ئەمساڵ لە كاتێكدا و لە بیستەمین ساڵی شەهیدكرانی دوكتور سادق 
شەرەفكەندی  و هاوڕێیانیدا یادی ئەو رێبەرە دەكەینەوە كە واڵتەكەمان 
شوێندانەر  قەیرانی  گیروگرفت  و  لەگەڵ  بوارێكەوە  هەموو  لە  ئێران 
نێونەتەوەییەكانی  نەبڕاوەتەوە، سزا  ئێران  ئەتۆمی  كێشەی  بەرەوڕوویە، 
تەنگیان بە رێژیم هەڵچنیوە   و ئابووریی ئێرانی شپرزەتر لەوە كردووە كە 
بە هۆی نەزانی  و فەسادی ماڵی رێبەرانی رێژیمەوە لەگەڵی بەرەوڕوو 
بوو. كێشە نێوخۆییەكانی دەسەاڵتداران لە پەرەئەستاندندایە  و ناڕەزایەتیی 
خەڵكی ئێران لەوپەڕی خۆیدایە. هاوكات سیاسەتی دستێوەردانی رێژیم 
لە كاروباری واڵتان، ئاژاوەنانەوە لە ناوچە، داڵدەدانی دەستە و تاقمە 
توندڕەوەكان، پشتیوانیكردن لە دیكتاتۆری  و دژایەتی لەگەڵ سوڵح  و 
ئاشتی لە ناوچە  و ملهوڕی  و بەهێندوەرنەگرتنی یاسا نێونەتەوەییەكان 

هەروا درێژەی هەیە.
ئێستا بۆ كۆمەڵگای نێونەتەوەیی دەركەوتوووە كە رێژیمی كۆماری 
زەمینەی  كۆنەپەرستانەی  و  شەڕخوازانە  نێوەڕۆكی  بەپێی  ئیسالمی 
خۆگونجاندن لەگەڵ دنیای سەردەم  و تەبایی نیە و هەر بۆیەش چاوەڕوان 
دەكرێ  سزاكانی سەر ئەو رێژیمە بەردەوام بن  و زەختی زیاتریشی بەدوادا 
نادڵسۆزانە  و  نادرووست   بە هۆی سیاسەتی  ئێراندا  نێوخۆی  لە  بێ . 
  و بەفیڕۆدانی سەروەت  و سامانی واڵت لە الیەن رێژیمەوە گوزەرانی 

رۆژانەی خەڵك  
دابینكردنی  و 
یستییە  و ا پێد
سەرەتاییەكانی 
ژیان زۆر دژوار 
گرانی  ب��ووە   و 
تەنگی بەخەڵك 
 ، ە ڵچنیو هە
س�����ەرك�����وت�����ی 
ن����اڕازی����ی����ان  و 
ب����ەت����ای����ب����ەت 

ئازادیخوازانی ئێران بە بەرباڵوی  و بە توندی بەڕێوە دەچێ   و رێژەی 
ئێعدامەكان مانگ بە مانگ  و ساڵ بە ساڵ لە بەرەوژوورچووندایە. 
مافی مرۆڤ بە الی رێژیمەوە مانای نیە   و نەتەوەكانی ئێرانی زۆرترین 
مافیان پێشێل دەكرێ  و رۆڵەكانیان لەگەڵ توندترین سزاكانی بەرەوڕوو 
دەبن. هەاڵواردنی جنسی، نژادی، نەتەوەیی، ئایینی  و مەزهەبی بە 
ئاشكرا  و بە توندی بەڕێوە دەچێ   و سەپاندنی فەرهەنگی دواكەوتووانە 
 و باوەڕەكانی رێژیم بەسەر خەڵكی ئێراندا شێوەیەكی بە تەواوی دژی 
ئینسانی بە خۆیەوە گرتووە. بۆیە نەتەوەكانی ئێرانیش زیاتر هاتوونەتە 
سەر ئەو بڕوایەی كە لە رێژیمی كۆماری ئیسالمیدا هیچ ئاڵوگۆڕێك 
بە سوودی دابینبوونی ئازادی  و مافە دێموكراتیكەكانیان نایەتە دی  و 

دەبێ  لەسەر رووخانی ئەو رێژیمە پێداگر بن.
بە  دژ  س��ەره��ەڵ��دان  لە  ن��وێ   رەوتێكی  كە  حاڵێكدان  لە  ئ��ەوان��ەش 
دەستی  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  ناوچەی  لە  تایبەت  بە  دیكتاتۆرەكان 
پێكردووە  و ئاڵوگۆڕی بەرچاوی دەسەاڵت لە بەشێك لە واڵتان روویان 
داوە  و لە هێندێ  شوێن لە گۆڕێدایە. ئەوەش هۆیەكە بۆ دڵگەرمی 
خەڵكی ئێران لە خەباتی خۆیان دژ بە دیكتاتۆری  و هەست بە پێویستی 

یەكیەتیی هێزە دێموكراتیكەكانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی.
شەرەفكەندیدا،  س��ادق  دوكتور  شەهیدكرانی  ساڵی  بیستەمین  لە 
و  قاسملوو  ئێران، حیزبەكەی قازی  و  دێموكراتی كوردستانی  حیزبی 
شەرەفكەندی  و هەزاران شەهیدی دیكە، سەربەرزە كە لەگەڵ هەموو ئەو 
برینانەی هەڵی گرتن  و ئەو كەند  و كۆسپانەی بۆی پێك هاتن لە هەموو 
ئەو ماوەیەدا ئااڵی خەباتی شەكاوە راگرتووە و مەوقعییەتی خۆی لە 
هەر كۆڕ و كۆمەڵێكدا پاراستووە   و لە زۆر بارەوە بەرەوپێشچوونی بە 
خۆوە دیوە  و لەو موانسبەتەشدا جارێكی دیكە خەڵكی كوردستان دڵنیا 
دێموكراتیكی  ئێرانێكی  دابینكردنی  پێناو  لە  شێلگیرانە  كە  دەكاتەوە 
فیدراڵ  و وەدیهاتنی ویست  و داخوازییەكانی ئەوان تێ بكۆشێ   و لە 
توانا و  ئاڵوگۆڕێكدا خاوەنی  هەر دەرفەت  و ئەگەری روودان��ی هەر 

شوێندانەری خۆی دەبێ .
لە بۆنەی بیستەمین ساڵی تیرۆری میكۆنووسدا، یادی هاوڕێیانی 
بەڕێزمان كاك فەتاح عەبدولی، ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی  و نوێنەری 
حیزب لە دەرەوەی واڵت كە وەك الوێكی تێكۆشەر بە لێهاتوویی پلەكانی 
نوێنەرایەتیی  ئەركی  لە  و  بڕی   حیزبدا  ریزەكانی  نێو  لە  تەشكیالتی 
دەرەوەی واڵتیشدا شوێندانەری  و لێهاتوویی خۆی نیشان دا، هەروەها 
لە  سااڵنێك  كە  حیزب  ب��ەوەج��ی  ك��ادری  ئ���ەردەاڵن،  هومایونی  ك��اك 
كوردستان كار  و چاالكی بەرچاوی لە خۆی نیشان دا  و لە دەرەوەی 
واڵتیش وەك بەرپرسی كۆمیتەی ئاڵمانی حیزبی دێموكرات درێژەی بە 
خزمەتەكانی دا  و كاك نووری دێهكوردی وەكوو دۆستی لەمێژینەی 
بزووتنەوەی كوردستان  و حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران دەكەینەوە 

كە هەموویان لە تیرۆری میكونووسدا لە برلین سەریان نایەوە.
بە  كە  دەخ��وازی��ن  ئ��ەوە  ئاواتی  موناسبەتەدا  ل��ەو  دیكە و  جارێكی 
درێژەدانی خەبات  و سەركەوتن بەسەر دیكتاتۆریدا ئەو ئاواتانە بێنە دی 

كە شەهیدانمان گیانیان لە پێناویدا بەخت كرد.
و  كوردستان   ئازادیی  رێگای  شەهیدانی  پاكی  گیانی  لە  ساڵو 

ئێران
نەمان بۆ رێژیمی تیرۆریست  و تیرۆریستپەروەری كۆماری ئیسالمیی 

ئێران
بزووتنەوەی  ئ��ێ��ران  و  س��ەران��س��ەری��ی  ب��زووت��ن��ەوەی  ب��ۆ  س��ەرك��ەوت��ن 

كوردستان
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

كۆمیتەی ناوەندی
خەرمانانی 1391ی هەتاوی
سێپتامبری 2012ی زایینی
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وەاڵمێكی كورت بە پڕوپاگەندەی ژەهراوی 
دژی خەڵكی كوردستان

بەشداریی شاندێكی حیزبی دێموكرات لە یادی
 51 ساڵەی شۆڕشی ئەیلوول

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 
زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران سەبارەت بەو پڕوپاگەندەی كە 
لە دوای واژۆكردنی رێككەوتننامەی هاوبەشی ئەو دوو حیزبەدا 
كەوتبووە رێ، بۆ ڕای گشتی روونكردنەوەیەكی هاوبەشیان باڵو 

كردەوە.
دەقی روونكردنەوەكە بەم چەشنەیە:

لەم رۆژانەی دواییدا و بەدوای باڵوبوونەوەی رێككەوتننامەی 
كۆمەڵەی  و  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  هاوبەشی 
ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی زەح��م��ەت��ك��ێ��ش��ان��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران وێڕای 
پڕوپاگەندەی  لە  بەرباڵو، شەپۆلێك  پێشوازیی  و  پشتگیریكردن 
ن�����اڕەوای ب���ەالڕێ���داب���ەری راگ��ەی��ان��دن��ەك��ان��ی��ش س���ەب���ارەت بەم 
رێككەوتنامەیە كەوتە رێ كە روونكردنەوەی ئێمە ئیمزاكەرانی ئەم 

رێككەوتننامەیە بۆ بیروڕای گشتیی خەڵكی ئێران پێویستە.
بەشێك لە پڕوپاگەندەی راگەیاندنەكان وەها دوور لە راستی و 
قێزەون و وەها نزمە و ئاوێتەی سادەهەڵخڵەتێنییە كە شیاوی ئەوە 
نیە واڵمێكی جیدی لە الیەن ئێمەوە پێی بدرێتەوە. بە كەسانێك 
كە داوای تۆبە لە ویالیەتی فەقیه دەكەن و ستایشی سەركوتی 
گەلی كورد دەكەن و رایدەگەیەنن كە ئامادەن بۆ هاوكاری لەم 
سەركوتە، دەستی رێژیمی سەركوتكەری دەسەاڵتدار ماچ بكەن، 
تا بە خەیاڵی خۆیان بەر بە لەبەریەك هەڵوەشانی ئێران بگرن، چ 

واڵمێك دەكرێ بدەیتەوە؟
 خەڵكی كوردستان ئەم بێحورمەتی و هەڕەشانەیان زۆر بیستووە 
و لەبەرچاویان نەگرتووە. بەاڵم داخی ئێمە لە شەمشیركێشانی 
كەسانێكە كە لە بەشێك لە رۆشنبیر و سیاسییە هەڵكەوتوووەكانی 
ناڕاست  سەرتاپا  بەیاننامەیەكی  لە  ئێستا  و  هاتوون  پێك  ئێران 
كەوتونەتە ترس نانەوە و بەالڕێدابردنی بیروڕای گشتی و كەشی 
بەدگومانی و دوژمنایەتی لە نێو خەڵكی ئێراندا باڵو دەكەنەوە.
بە  یەكەمەوە  هەنگاوی  لە  ه��ەر  بەیاننامەكە  ئیمزاكەرانی 
درووشمی »دیفاع لە یەكپارچەیی« و »خەبات دژی لە بەریەك 
هەڵوەشان« واتە چەكێك كە تا ئێستا پەرەدەپۆشكەری گشتیی 
دێنە  ب��ووە،  كوردستان  لە  دەس��ەاڵت��دار  رێژیمی  سەركوتەكانی 
مەیدان. خودی مانشێتی بەیاننامەكەی ئەوان واتە پارێزگاری لە 
سەربەخۆیی و یەكپارچەیی ئێران، سەرەتای هەر جۆرە كارێكی 
بنەڕەتی سیاسی، لە سەر بنەمایەكی بەراوەژوو و نادێموكراتیك 

دادەنێ.
 بە باوەڕی ئێمە سەرەتای هەركارێكی سەرەكی سیاسی كە 
بكرێ ئەمڕۆ بنەمای یەكگرتنی ئۆپۆزیسیۆنی دێموكراسیخواز 
بنرێ،  بوونیاد  لەسەر  بنەڕەتی  یاسای  داه��ات��وودا  لە  و  بێ 
دێموكراسی، مافی مرۆڤ و فرەچەشنی و بە رەسمی ناسینی 
مافی نەتەوەكان و ملكەچبوون بۆ پەنانەبردن بۆ توندوتیژی لە 
پەیوەندییە ناوخۆییەكانی خەڵكی ئێرانە و رێك لە بەرچاوگرتن 
و پابەندبوون بەم بنەمایەیە كە دەتوانێ بە باشترین شێوە یەكێتی 
ئێران و سەربەخۆیی راستەقینەی واڵت، كە ئێمەش پارێزگاری 
دۆستانی  كە  داخە  جێی  بكا.  دابین  و  دەستەبەر  دەكەین،  لێ 
دێموكراسیخوازی ئێمە كە لە خاڵی دیكەدا بە ئاسانی ستایشی 
دێموكراسی دەكەن و لەوە سەرمایەیەك بۆ خۆیان دەستەبەر بكەن 
بەاڵم كە دەگاتە كوردستان و مافی نەتەوەیی كوردەكان، دیفاع لە 
دێموكراسی وەها دژوار دەبینن و لە بەرامبەردا وەها نامەسئووالنە 
پەنا دەبەنە بەر هەڵخڕاندنی هەست و پەنا دەبەنە بەر گۆپاڵی 
هەڕەشە و بێ هیچ ترسێكی ئەخالقی خۆیان لەگەڵ تیمسارەكانی 

دوێنێ و سەردارانی ئەمڕۆ یەكدەنگ و هاودروشم دەكەن.
لە واڵتێكی  بە ڕوونترین شێوە دەیسەلمێنی كە  ئەم دیاردەیە 
كێشەی  لەگەڵ  درووس���ت  هەڵسوكەوتی  ئێراندا  فرەنەتەوەیی 
ئ���ەوان چ سەنگی  م��اف��ی  ناسینی  رەس��م��ی  ب��ە  و  ن��ەت��ەوەك��ان 

مەحەكێكی باشە بۆ ناسینەوەی دێموكراسیخوازیی راستەقینە.
دۆستانی  لە  ژم��ارەی��ەك  كە  داخ��ە  جێی  بەتایبەت  ئێمە  بۆ 
لەگەڵ  نزیكیان  ئاشنایی  وێ���ڕای  بەیاننامەكە  ئیمزاكەری 
بزووتنەوەی كوردستان و حیزبە كوردییەكان و زانیارییان لە سەر 
باوەڕ و هەڵوێست و كردەوەی دەیان ساڵەی ئێمە و دوای تەمەنێك 
كە خۆیان لە گەڵ خەباتگێڕانی كورد پەیوەندییان بووە و هەروەها 
لە رابردوودا خۆیان بە الیەنگری مافی دیاریكردنی چارەنووس 
شتێكیان  هەموو  ئێستا  زانیوە،  ئێران  بۆ  فیدراڵی  سیستمی  و 
لەبیر بردووەتەوە و لەگەڵ تەرجیعبەندی »جیاخواز دەبێ ئێعدام 
پێكهێنانی  كە  نازانن  دۆستانە  ئەم  ئایا  بوون.  ه��اودەم  بكرێ« 
ترسی ناڕاست سەبارەت بە دابەشكردنی ئێران ئاوێكە راستەوخۆ 
بە  تەنیا  و  ئیسالمییەوە  ك��ۆم��اری  رێژیمی  ئ��اش��ی  دەچێتە 

پێكهێنانی دووبەرەكی و دڵساردی لە ریزی بزووتنەوەی گشتیی 
هەلومەرجێكدا  لە  ئەویش  دەك��ا.  خزمەت  ئێران  ئازادیخوازانی 
مەبەستی  بە  ئێران  نەتەوەكانی  تر  كاتێكی  هەر  لە  زیاتر  كە 
رووخاندنی رێژیمی كۆماری ئیسالمی و بوونیادنانەوەی ئێران 

پێویستی بە یەكڕیزی و بەرنامەی هاوبەش هەیە.
ئێمە ئیمزاكەرانی رێككەتننامەی هاوبەشی حیزبی دێموكراتی 
زەحمەتكێشانی  شۆڕشگێڕی  كۆمەڵەی  و  ئێران  كوردستانی 
بەندەكانی  لەسەر  دووب��ارە  پێداگری  وێ��ڕای  ئێران  كوردستانی 
دابینكردنی  ئێمە  مەبەستی  كە  رایدەگەیەنین  رێكەوتننامەكە 
ئێرانێكی  چوارچێوەی  لە  كورد  گەلی  بەرحەقەكانی  خواستە 
ئازاد و دێموكراتیك و فێدراڵ و سێكۆالردایە. ئێمە ئەم هەڵوێستە 
و  باوەڕمان  پێی  بە  بەڵكوو  ئەو  و  ئەم  دڵخۆشكردنی  بۆ  نەك 
حیزبەكانمان  س��اڵ��ەی  دەی���ان  سیاسیی  ب��ەرن��ام��ەی  پێناو  ل��ە 
وەرگرتووە. ئێمە بە راشكاوی لەسەر پێویستیی بەرقەراركردنی 
نیزامێكی فێدراڵ لە ئێران پێداگری دەكەین و پێمان وایە وەها 
نیزامێك نەك خواستی گەلی كورد و باقی نەتەوەكان ئێران بە 
باشترین شێوە دابین دەكا، بەڵكو هەنگاوێكی گەورەیە لە پێناو 
دێموكراتیزەكردنی ئێران و قەوارەی سیایسی دەوڵەت لەم واڵتەدا 
و هەروەها بەهێزترین زەمانەتی پاراستنی یەكگرتوویی ناوخۆیی 
پاراستنی  و  خەڵك  هێمنانەی  پێكەوەژیانی  ئێران،  كۆمەڵگای 
یەكپارچەیی واڵتی ئێرانە. بزوتنەوەی كورد هەرگیز پەرەی بە 
نەكردووە،  لەسەر  پێداگری  و  ن��ەداوە  قەومی  نەفرەتی  و  كینە 
پێشكەوتنخوازانە  و  دێموكراتیك  تەواو  ناوەرۆكێكی  لە  بەڵكوو 

بەهرەمەندە .
دروشمی  ل��ە  ئ��ەم��ڕۆ  ك��ە  ك��وردی��ش  نەتەوییەكانی  خواستە 
فێدرالیزمدا خۆی دەنوێنێ،  لە شێوازە ستانداردە دێموكراتییەكان 
هیچ  دژی  لە  و  دەك��ا  پەیڕەوی  جیهانییەكان  پەسەندكراوە  و 
ساختاری  دژی  بەڵكوو  نەبووە  فەرهەنگێك  و  زمان  و  نەتەوە 
سەركەوتنی  و  ئێران  لە  دەوڵ��ەت  تۆتالیتێری  و  نادێموكراتیك 
واڵتدا  لە  دیموكراتیك  گۆڕانكاریی  پێكهێنانی  لە  خۆیشی 
دەبینێ، نەك لە رێگای دوژمنایەتیی هیچ بەشێكی دیكەی 

كۆمەڵگای ئێران.
خۆمان  س��اڵ��ەی  دەی���ان  ك����ردەوەی  ب��ە  پشتبەستن  ب��ە  ئێمە 
ئازادیخوازیی  پتەوی  مەكۆی  كوردستان  كە  دەكەین  تەئكید 
دژوارترین  ل��ە  دەب���ێ،  و  ب��ووە  ئ��ێ��ران  ل��ە  دێموكراسیخوازی  و 
هاوكارییەك  و  دۆستایەتی  ج��ۆرە  هیچ  لە  هەلوومەرجیشدا 
لەگەڵ خەباتكارانی سەراسەری ئێران درێغی نەكردوووە، بەڵكوو 
ئەمڕۆش  بووە.  ئێران  ئازادیخوازانی  گشت  پاڵپشتی  هەمیشە 
كورد  پێشینەكانی  خاوەن  حیزبە  چڕوپری  هاوكاریی  و  نزیكی 
جەماوەریی  متمانەی  و  ج��ەم��اوەری  پێگەی  گ��ەورەت��ری��ن  كە 
بە  رێككەتننامەیەدا،  ئەم  چوارچێوەی  لە  پشتە،  لە  بەرینیان 
ئێران  لە  حاكم  سەرەڕۆیی  دژی  خەبات  بەرەی  خۆمان  بەشی 
بەهێز دەكا و دەتوانێ وەك بەرەیەكی بەهێز لە پێكهێنانی هەر 
ئێران  دێموكراسیخوازی  ئۆپوزیسیۆنی  هاوپەیمانییەكی  جۆرە 
پێشوازیی  لەگەڵ  راستیدا  لە  دەبێ  بۆیە  هەر  و  ببینێ  دەور 
و  بێ  ب��ەرەوڕوو  سەراسەری  دێموكراسیخوازی  ئۆپۆزیسیۆنی 

بەسەرەتایەكی باش سەیری بكرێ.
لە  ئەو دۆستانەی كە  بۆ هەموو  ت��ەواو  رێزی  وێ��ڕای  ئێمە 
بەرامبەر ئەم جۆرە هێرشە ناڕەوایانەدا دیفاعیان لە گەلی كورد 
بەرهەقەكانی و دیفاعیان لە حیزبە كوردستانییەكان  و خواستە 
گەلی  دژی  لە  كە  دوژمنانەیەی  ئاژیتاسیۆنە  ئەو  ك��ردووە، 
لە سەر  و  دەكەین  كەوتۆتە رێ مەحكووم  حیزبەكانی  و  كورد 
و  نامەسئووالنە  پڕوپاگەندە  و  زم��ان  ج��ۆرە  ئ��ەم  ب��اوەڕەی��ن  ئ��ەو 
نادێموكراتیكە، تەنیا فەزای سیاسی ژەهراوی و ئاڵۆز دەكا و لە 
هەموو الیەكەوە توندڕەوی پەرە پێدەدا و بزووتنەوی ئازادیخوازی 
و دژی سەرەڕۆیی گشتی لە ئێران الواز دەكا. هەر بۆیە داوا لە 
گشت رووناكبیران و كەسایەتییەكان و هێزە سیاسییەكان دەكەین 
وێڕای مەحكوومكردنی ئەم هاتووهاوارە تەبلیغاتییە ژەهراوییە، 
یارمەتی دابینكردنی فەزایەكی گونجاو بۆ دیالۆگی بوونیادنەر 

و هێمنانە بدەن.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران

22ی خەرمانانی 1391ی هەتاوی

هیجری،  مستەفا  بەڕێز  سەرپەرستیی  بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  شاندێكی 
سكرتێری گشتیی حیزب،  رۆژی دووشەممە، رێكەوتی 20ی خەرمانانی 1391ی هەتاوی، 
شۆڕشی  ساڵەی   51 ی��ادی  لە  كوردستان،  دێموكراتی  پارتی  فەرمیی  بانگهێشتی  لەسەر 

ئەیلوولدا بەشداری كرد
سەرەتای رێوڕەسمەكە بە بەخێرهاتن كردنی میوانان لە الیەن بەڕێز »كاكە ئەمین نەجار«، 
بەڕێز  دواتریش  و  پێكرد  دەستی  كوردستان  دێموكراتی  پارتی  سیاسیی  مەكتەبی  ئەندامی 
مەسعوود بارزانی، سەرۆكی هەرێمی كوردستان وێڕای باسكردن لەسەر دەسكەوتەكانی شۆڕشی 
ئەیلوول و رۆڵی مەال مستەفا بارزانی، باسێكی لەسەر رەوشی عێراق و كێشە و ئاستەنگەكانی 
نیوان كورد و حكوومەتی ناوەندی پێشكەش كرد و سەبارەت بە رەوشی كوردانی سووریە چەند 

باسێكی هێنایە ئاراوە.
نیشتمانیی  یەكیەتیی  سیاسیی  مەكتەبی  ئەندامی  پیرە،  ئەحمەد  سەعدی  بەڕێز  پاشان 

كوردستان، پەیامێكی بەو بۆنەوە پێشكەش كرد.
لەو رێوڕەسمەدا ژمارەیەكی زۆر لە هێز و الیەنە سیاسییەكانی كوردستان و پارلمانتارەكان و 

وەزیرەكان و كونسوولی واڵتان بەشدار بوون.

دوو حیزبی كوردی  رۆژهەاڵت و رۆژئاوا، لە هاودیتنێكدا لەسەر 
رەوشی واڵتەكەیان ئاڵوگۆڕی بیروڕایان كرد

بە سەرپەرستیی  لە سووریە  پێشكەوتنخوازی كورد  هەیئەتێكی حیزبی دێموكراتی 
بەڕێز عومەر جەعفەر، ئەندامی دەفتەری سیاسیی ئەو حیزبە، سەرلەبەیانیی رۆژی 
دەفتەری  س��ەردان��ی  ه��ەت��اوی،  1391ی  خەرمانانی  27ی  رێكەوتی  دووش��ەم��م��ە، 
سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی كرد  و لە الیەن هەیئەتێكی حیزبەوە بە 
سەرپەرستیی بەڕێز حەسەن شەرەفی، جێگری سكرتێری گشتیی حیزب  و ژمارەیەك لە 

ئەندامانی دەفتەری سیاسی  و رێبەریی حیزبەوە پێشوازییان لێكرا.

هاوڕێیانی حیزبی دێموكراتی پێشكەوتنخوازی كورد لە سووریە، وتیان: »سەردانی 
ئێمە لە دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات بەو ئامانجەیە كە لەسەر رەوشی سیاسیی 
سووریە و كورد لەو واڵتە  و رەوتی ئاڵوگۆڕەكانی سووریە  و خەباتی جەماوەریی كۆمەاڵنی 
خەڵك دژی رێژیمی دیكتاتۆریی بەشار ئەسەد ئاگادارتان بكەین. پێوەندییەكانی حیزبی 
لەگەڵ  و  هەیە   شانازیی  س��ەروەری  و  لە  پڕ  مێژوویەكی  ئێمە  حیزبی  و  دێموكرات  
رێبەرانی شەهید دوكتور قاسملوو و دوكتور شەرەفكەندی دۆستایەتییەكی لەمێژینەمان 
بووە. ئەو پێوەندییانە بۆ ئێمە زۆر گرینگی هەیە و بەردەوام دەبێ  لە پێوەندیدا بین«.

كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  بوونی  پێ خۆشحاڵ  شەرەفی  حەسەن  بەڕێز  پاشان 
پارتە  و خەباتی  لە سووریە  ك��ورد  ب��زووت��ن��ەوەی  دەرب��ڕی  و  س��ەردان��ەی��ان  ل��ەم  ئێرانی 
سیاسییەكانی كورد لەو واڵتەی بەرز نرخاند  و روانینی حیزبی دێموكراتی لەسەر پرسی 
كورد لە سووریە خستە بەر نەزەری دۆستانی كوردی سووریە. هەروەها ئاماژەی بە 
پێكهێنانی  ئاستەنگ  ئێران  و  ئیسالمیی  كۆماری  رێژیمی  دەستێوەردانی  سیاسەتی 
ئەو رێژیمەی لەسەر خەباتی كورد لە سووریە و جوواڵنەوەی ئازادیخوازیی كۆمەاڵنی 
خەڵكی سووریەی دژی رێژیمی بەشار ئەسەد كرد  و لەسەر رەوشی سیاسیی كورد لە 

ئێران  و سیاسەتی سەركوتی رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران قسەی كرد.

دانیشتنی  فەرمیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
لەگەڵ هاوڕێیانی جیابووەوە

محەممەد  بەڕێز  سەرپەرەستیی  بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  شاندێكی 
2٨ی  رێكەوتی  سێ شەممە،  رۆژی  سیاسی،  دەفتەری  ئەندامی  ق��ادری،  نەزیف 
دێموكراتی  حیزبی  لە  جیابووەوە  هاوڕێیانی  سەردانی  هەتاوی،  1391ی  خەرمانانی 
كوردستانی كرد  و لە الیەن هەیئەتێكی هاوڕێیانی پێشووی حیزب بە سەرپەرەستیی 

بەڕێز مستەفا مەولوودی، پێشوازییان لێكرا.
لە دانیشتنێكی فەرمیدا، بەڕێز محەمەد نەزیف قادری، ئاماژەی بە ئامانجی ئەم 
سەردانە كە هەوڵدان بۆ چارەسەریی گیروگرفتەكان لە رێگەی دیالوگ  و گرینگیدان 
جوواڵنەوەی  دێموكرات  و  حیزبی  یەكڕیزیی  یەكیەتی  و  خزمەتی  لە  كە  رێكارە  بەم 
مافخوازی خەڵكی كوردستانە كرد  و لە قسەكانیدا وتی رێبەریی حیزبی دێموكرات 
روانینەوە  بەم  هاوڕێیانیشمان  هیوادارە  و  دەدا   نەتەوەییە هەوڵ  پرسە  ئەم  بۆ  لێبڕاوانە 

هەنگاوی بۆ هەڵگرن.
پاشان بەڕێز مستەفا مەولوودی، وێڕای دەربڕینی خۆشحاڵیی خۆیان لەم سەردانە ، 
پێوەندییەدا خستە  لەم  باسی لە زەروورەت��ی دانیشتنەكە  كرد و را وبۆچوونی خۆیانیان 
پێشنیاراتی  نەزەر  و  كۆبوونەوەكە  بەشدارانی  پاشان  حیزب  و  هاوڕێیانی  نەزەری  بەر 
دۆستانەدا  كەشێكی  لە  كۆبوونەوە  كاتژمێر  دوو  لە  زیاتر  پاش  و  كرد  باس  خۆیانیان 

كۆتایی پێهات.
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هاونیشتمانانی بەڕێز!
خوشك و برایانی خۆشەویست ! 

بەشداربووانی هێژا!
میوانە بەڕێزەكان!

ئ��ی��زن دەخ�����وازم، ل��ە الی���ەن دەف��ت��ەری سیاسیی 
بەدڵ  پڕ  ئێرانەوە   كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
لە  ب��ەش��دارب��وون��ت��ان  سپاسی  و  بكەم  بەخێرهاتنتان 
شەهیدبوونی  س���اڵ���رۆژی  20���ەم��ی��ن  ڕێ��وڕەس��م��ی 
د.سادق  ك��اك  گەلەكەمان،  هەڵكەوتووی  رۆڵ��ەی 
گشتیی  سكرتێری   سەعید(،  )كاك  شەرەفكەندی 
هاوڕێیانی  و  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
بكەم كە لە الیەن تیرۆریستەكانی رێژیمی كۆماری 
كران.  شەهید  ئاڵمان  واڵتی  لە  ئێرانەوە  ئیسالمیی 
بەشداریی ئێوە لەم كۆڕەدا لە الیەكەوە، ڕێزگرتن و 
دەربڕینی هەستی پیرۆزی مرۆڤدۆستانەتان بەرانبەر 
الیەكی  لە  و  حیزبەكەمانە  تێكۆشەرەی  پۆلە  ب��ەم 
تیرۆریزمی  لە  بێزاریتان  و  ڕق  دەربرینی  دی��ك��ەوە 
تاوانە  ئەم  بڕیاردەرانی  و  ئێران  ئیسالمی  كۆماری 

گەورەیە.
بەشداربووانی هێژا، 

هەتاوی،  1371ی  ساڵی  هاوینی  كۆتایی  لە 
بە  د.سەعید  ك��اك  حیزبەكەمان  ب��ەوەج��ی  ڕێ��ب��ەری 
سیاسی،  ئەركی  كۆمەڵێك  ڕاپەڕاندنی  مەبەستی 
س��ەف��ەری ئ���ورووپ���ای ك���رد، ب��ۆ ب��ەش��داری��ك��ردن لە 
ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست چووە شاری  كۆنگرەی 
كە  د.سەعید  كاك  ئاڵمان.  واڵتی  پێتەختی  برلین، 
سەرۆكایەتیی شاندی حیزبی دێموكراتی دەكرد، لە 
لە  شیاو  شێوەیەكی  بە  كۆنگرەدا،  ك��اری  م��اوەی  
باس و بابەتەكانی كۆنگرە و رەوشی سیاسیی ئێران 
و پرسی كورد و سیاسەتە دژەمرۆییەكانی كۆماری 

ئیسالمیی ئێران قسەی كرد. 
پ��اش ت��ەواوب��وون��ی ك��ارەك��ان��ی ك��ۆن��گ��رە، بەشی 
دووه��ەم��ی س��ەف��ەرەك��ەی بریتی ب��وو ل��ە دی���دار و 
ئۆپۆزیسیۆنی  ل��ە  بەشێك  ل��ەگ��ەڵ  چ��اوپ��ێ��ك��ەوت��ن 
ئێرانی. بۆ ئەم مەبەستە، رێستورانی میكونووس لە 
و  د.سەعید  كاك  كرابوو.  دەستنیشان  برلین  شاری 
شاندی هاوڕێی كە بریتی بوون لە هاوڕێیان فەتاح 
نوێنەری  و  ناوەندی  ئەندامی كۆمیتەی  عەبدولی، 
ئەردەاڵن،  ه��وم��ای��وون  و  واڵت  دەرەوەی  ل��ە  حیزب 
دێهكوردی،  ن��ووری  و  ئاڵمان  لە  حیزب  نوێنەری 
دێموكرات،  حیزبی  دۆس��ت��ی  و  سیاسی  چ��االك��ی 
دوای  كۆبوونەوەكە،  شوێنی  بە  گەیشتنیان  پ��اش 
بە  گەیشتنیان،  لە  ك��ورت  ماوەیەكی  تێپەڕبوونی 
داخەوە تیرۆریستەكانی سەر بە رێژیم كە لەمێژ بوو 
شاندی  و  د.سەعید  كاك  لە  زەربەلێدان  هەوڵی  لە 
هاوڕێی بوون، خۆیانیان گەیاندە شوێنی كۆبوونەوەكە 
و ئەو هاوڕێیانەیان زۆر بێ بەزەییانە وەبەر دەستڕێژی 
ئەنجامدانی  بە  كردن.  شەهیدیان  و  دا  چەكەكانیان 
ئیسالمیی  كۆماری  ڕێژیمی  ڕێبەرانی  تاوانە،  ئەم 
بە  دەرح��ەق  دیكەیان  سامناكی  جینایەتێكی  ئێران 
خوڵقاند،  تێكۆشەرەكەمان  حیزبە  و  ك��ورد  گەلی 
ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  تیرۆریستانی  و  ڕێبەران 
دێموكرات،  حیزبی  و  ك��ورد  گەلی  كە  كاتێكدا  لە 
هێشتا برینی بەئێشی شەهیدبوونی ڕێبەری مەزنمان 
لە  هاوڕێیانیان  و  قاسملوو  د.عەبدولڕەحمان  ك��اك 
شاری وییەن سارێژ نەكردبوو، جینایەتێكی دیكەیان 
حیزبەكەمان  بەوەجەی  ڕێبەرە  ئەم  شەهیدكردنی  بە 
گەورەیە،  تاوانە  ئەم  ئەنجامدانی  پاش  برد.  بەڕێوە 
ئەمنییەتییەكانی  دەزگ��ا  و  ئاڵمان  وری��ای  پۆلیسی 
و  بگرن  قاتڵەكان  توانیان  و  ب��وون  دەستبەكار  خێرا 
ڕاپێچی دادگایان بكەن. لە لێكۆڵینەوە بەراییەكاندا 
دەركەوت ئەم تاوانەیش لە الیەن مرۆڤكوژانی رێژیمی 
كۆماری ئیسالمیی ئێران و بە بڕیاری ڕێبەرانییەوە 

بەڕێوە چووە.
شەهیدانی  دڵ��ت��ەزێ��ن��ی  ك��ارەس��ات��ی  ه���ەواڵ���ی  
گرینگەكانی  هەواڵە  لە  یەكێك  بە  بوو  میكونووس 
الیەن  لە  و  نێونەتەوەییدا  ئاستی  لە  راگەیەنەكان 
سیاسی  كۆمەڵە  و  ك��ۆڕ  و  پێشكەوتوو  واڵت��ان��ی  
هاودەردییان  و  كرا  مەحكووم  مرۆڤدۆستەكانەوە  و 
سەربەرزی  بنەماڵەی  و  دێموكرات  حیزبی  لەگەڵ 

شەهیدەكان كرد. هەر لەم بارەوە كەسایەتیی سیاسی 
وەزیری  كوشنێر،  د.بێرنارد  ئورووپایی  ناسراوی  و 
كاروباری مرۆیی فەڕانسە و دۆستی بەوەفای حیزبی 
دێموكرات و گەلی كورد، بە چاوی پڕ لە فرمێسك 
و دڵێكی پڕ لە هەستی ئینسانییەوە لە ڕێوڕەسمی 
گۆڕستانی  لە  شەهیدەكان  تەرمی  بەخاكسپاردنی 
پێرالشێز لە كاتی قسەكردنیدا وتی: »قاتڵەكان هەر 
هەر  قوربانییەكانیش  و  جارانن  قاتڵەكانی  هەمان 
بە  چەند  دونیا  هەمیشەییەكانن،  قوربانییە  هەمان 
هێواشی ئاڵوگۆڕی بەسەردا دێ ، ڕێگای عەداڵەت 
لە گۆڕی  پ��ڕە  و  درێ��ژ  ڕێگایەكی  ئ���ازادی چ  و 

براكانی ئێمە.«
د. كۆشنێر لە كۆتایی قسەكانیدا بە زمانی كوردی 
وتی: براكانم خەباتی ئێوە خەباتێكی بەرحەقە، ئەو 
خەباتە، خەباتی منیشە، هەرگیز فەرامۆشتان ناكەم، 

بژی ئازادی، بژی دێموكراسی . 
خوشك و برایانی بەڕێز!

ئەوە هەست و سۆزی ئەو كەسایەتيیە مرۆڤدۆستە 
لە  ك���ورد،  گەلی  و  شەهیدەكان  ب��ە  ب��ەران��ب��ەر  ب��وو 
ئیسالمی،  كۆماری  ڕێبەرانی  ناو  بە  بەرانبەریشدا 
وەك گورگی برسی فتوای جیهاد بەرانبەر بە گەلی 
كورد و، بڕیاری تیرۆری ڕێبەرانی حیزبی دێموكرات 

و تێكۆشەرانی ڕێگای ئازادی ئەدەن. 
بەڕێزان!

و  د.سەعید  كاك  تیرۆركردنی  پیالنی  داڕشتنی 
هاوڕێیانی، لە الیەن ڕێژیمێكی دیكتاتۆر و ڕق لە دڵی 
وەكوو كۆماری ئیسالمییەوە، شتێكی چاوەڕوانكراو 
بوو، ئەم ڕێژیمە تیرۆریستییە، بەو خەیاڵە، ڕێبەری 
كرد  تیرۆر  قاسملووی  د.عەبدولڕەحمان  گەورەمان 
ئازادیخوازیی  جوواڵنەوەی  و  دێموكرات  حیزبی  كە 
خەڵكی كوردستان بەچۆكدا دێنێ  و بێ  سەری دەكا، 
بەاڵم دیار بوو، ڕێبەرانی تیرۆریستپەروەری كۆماری 

بە  كە  وەرنەگرتبوو،  دەرسیان  مێژوو  لە  ئیسالمی 
دەیان  دێموكرات،  حیزبی  ڕێبەرێكی  شەهیدكردنی 
ڕێبازی  قوتابییانی  دێموكرات  تێكۆشەری  ڕۆڵەی 
د.سەعید  و  قاسملوو  د.  محەممەد،  قازی  پێشەوا 
بەوپەڕی لێوەشاوەییەوە درێژەپێدەری ڕیبازە پیرۆزەكەیان 
دەبن، هەروەك دوای شەهیدكردنی د.قاسملوو، كاك 
د.سەعید وەكوو یادگارێكی بەئەزموونی د.قاسملوو، 
سوارچاكی  ه��ەروا  دێموكرات  حیزبی  دا  نیشانی 
گۆڕەپانی خەبات و بەرخۆدانە، دوای شەهیدكردنی 
كاك د.سەعیدیش، بەخۆشییەوە خەونەكانی ڕێبەرانی 
كۆماری ئیسالمی بەدی نەهاتن، حیزبی دێموكرات 
لە هەموو بوارەكانی خەباتدا خۆی ڕێك خستەوە و 
بە گوڕوتینتر لە جارانیش درێژەی بە خەباتی ڕەوای 

گەلەكەمان دا. 
بەشداربووانی هێژا!

خزمەتەكانی  و  د.سەعید  كاك  لەسەر  قسەكردن 
بە حیزبی دێموكرات، كاتێكی زۆری دەوێ  لەم ماوە 
ڕوانینی  كۆمەڵێك  بە  ئاماژە  دەتوانم  تەنیا  كورتەدا 
سیاسی و پرەنسیپی شۆڕشگێڕی و بەها مرۆییەكانی 

ئەم رێبەرە بلیمەت و زانایە بكەم. 
ئەم ڕۆڵە تێكۆشەرە لە ساڵی 1352ی هەتاوی لە 
ڕێگەی پێوەندی بە ڕێبەری گەورەمان د.قاسملوو، 
دەكا،  پێ   دەس��ت  تەشكیالتی  و  سیاسی  خەباتی 
ڕاوێژكاری  ل��ە  تەشكیالتی  پلەكانی  چ��االك��ان��ە 
سیاسی  دەفتەری  ئەندامی  و  ناوەندی  كۆمیتەی 
گشتیی  سكرتێری  سەرەنجام  و  سكرتێر  جێگری  و 
حیزبی دێموكراتی بڕی و وەكوو ڕێبەرێكی بەوەج و 
سیمایەكی ناسراوی سیاسی لە ئاستی نێونەتەوەیی 
و بزوتنەوەی كورد و جوواڵنەوەی دێموكراسیخوازی 

ئێراندا ناسرا. 
لە بواری سیاسی و فیكرییەوە باوەڕێكی قووڵی 
ڕێبازی  ئۆگرێكی  وەك��وو  بوو،  د.قاسملوو  كاك  بە 

د.قاسملوو، داكۆكی لە پاراستنی بنەما سیاسی و 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  نەتەوەییەكانی 

دەكرد.
سیاسەتی  و  پ��ی��الن  پ��ووچ��ەڵ��ك��ردن��ەوەی   ل��ە   �
دوژمنانی  الیەن  لە  حیزبدا  رێبازی  بەالڕێدابردنی 
كورد و نەیارانی حیزب، شان بە شانی د.قاسملوو، 
ئەم  لە پشت  قایم  وەك��وو قەاڵیەكی  و  كرد  خەباتی 

رێبەرە گەورەیە مایەوە. 
� لەو باوەڕەدا بوو حیزبێكی سیاسی كاتێك دەتوانێ  
ڕێكخستنێكی  خ��اوەن��ی  كە  بگا  ئامانجەكانی  بە 
سیاسی، بە بیروباوەڕ و پێگەیشتوو بێ ، بە درووشمی 
»رێكخراو چەكی هەرەگرینگی ئێمەیە« بە كردەوە 
سیاسیی  پ������ەروەردەی  ه��ەوڵ��ی  و  ئ���ەدا  گرینگی 

ئەندامانی حیزبی ئەدا. 
لەو  دەك���رد،  پێشمەرگەبوونییەوە  بە  شانازیی   �
رەمزی ڕزگاری  وەكوو  پێشمەرگە  بوو كە  ب��اوەڕەدا 
و پاراستنی گەل و نیشتمان كار و كرداری دەبێ  لە 
ئاستی حیزبی دێموكراتدا بێت و بە ئاكار و كرداری 

شیاو، شۆڕشگێڕبوونی بسەلمێنێ .
پاراستنی  دەك��رد.  شانازی  كوردبوونییەوە  بە   �
ل��ە س����ەرەوەی هەموو  ئ��ەو  ب��ۆ  ن��ەت��ەوەی��ی  شوناسی 
ئیدئۆلۆژییەكەوە بوو. لەو باوەڕەدا بوو بۆ ئینسانی 
نەتەوەیی  شوناسی  سەلماندنی  ئ��ەوەڵ  شۆڕشگێڕ 
هەر  دیكە«.  خەڵكی  لە  داكۆكی  پاشان  گرینگە، 
لەم ڕوانگەیەوە بوو كە كۆنووسێكی لە شۆڕشەكانی 
هەموو پارچەكانی كوردستان و ئەزموونە بەنرخەكانی 
ئێستاش   و  نووسی  سەرهەڵدانانەی  و  ڕاپەرین  ئەو 

وەكوو وانەیەكی نەتەوەیی گرینگی خۆی هەیە. 
� ك��اك د.سەعید ل��ەو ب���اوەڕەدا ب��وو كە ه��ەم لە 
سەرتاسەریدا،  ئاستی  لە  هەم  و  كوردستان  ئاستی 
پێكهێنانی پالتفۆرمێك بۆ هاوكاری هێزە سیاسییەكان 
ڕێژیم  ڕووخاندنی  و  دیكتاتۆری  بە  پاشەكشە  بۆ 

بوو  ڕوانینەوە  ئەو  بە  هەر  سیاسییە.  پێویستییەكی 
میكۆنووسی  ك��ۆب��وون��ەوەی  پێكهێنانی  هەوڵی  كە 
دا، لە رێی هاوكاری و هاوخەباتیی ئۆپۆزیسیۆنی 
سەرتاسەریدا گیانی لە پێناوی ئامانجە پیرۆزەكانی 

گەالنی ئێران و دێموكراسیدا پێشكەش كرد. 
كران،  باس  خااڵنە  لەم  جگە  مەزنە،  رێبەرە  ئەم 
باوەڕێكی قووڵی بە دادپەروەری و یەكسانی هەبوو، 
ب���اوەڕی بە  ل��ە مافەكانی ژن��ان دەگ���رت و  رێ��زی 
سیاسیدا  كاری  لە  بەشدارییان  و  الوان  پێگەیاندنی 
بوو، هەروەها وەك كەسایەتییەكی زانستی، گرینگی 
ئەدا  ه��ەوڵ��ی  و  ئ��ەدا  خوێندكاری  ب��زووت��ن��ەوەی  ب��ە 
پێشڕەوانی ئەم بزووتنەوەیە لە دەوری سیاسەتەكانی 

حیزبدا كۆ بكاتەوە. 
ساڵ   20 ب��ە  نیزیك  م���اوەی  ل��ە  سەعید،  ك��اك 
خەبات و تێكۆشانی بێوچانی لە حیزبی دێموكراتدا 
و  ئ��ەرك  ل��ە  و  زۆر  ئەزموونێكی  خ��اوەن��ی  ب��ە  ب��وو 
سەركەوتوو  رێبەرێكی  نموونەی  بەرپرسایەتییەكانیدا 
بوو لە زۆربەی ئۆرگانەكانی حیزبیدا، ڕۆڵ و نەخشی 
رێبەرێكی  سەركەوتوو،  مودیرێكی  وەكوو  بوو،  دیار 
بەهەڵوێست و بڕیاردەر بوو بە سیمایەكی دێموكرات 
و كادرێكی باش و، كەسایەتییەكی راستگۆ لە نێو 

هاوڕێیانی و خەڵكی كوردستاندا ناسرا. 
میكونووس،  ك��ارەس��ات��ی  دی��ك��ەی  شەهیدێكی 
ئ��ەن��دام��ی كۆمیتەی  ه���اوڕێ  ف��ەت��اح ع��ەب��دول��ی، 
بوو.  واڵت  دەرەوەی  لە  حیزب  نوێنەری  و  ناوەندی 
كاك فەتاح یەكێك لە تێكۆشەرانی حیزبی دێموكرات 
بوو كە لە ماوەی خەبات و تێكۆشانیدا بە شانازییەوە 
ئەركە حیزبییەكانی بەجێ  گەیاند، وەكوو كادرێكی 
دەرەوەی  بەرپرسایەتیی  سەركەوتوو  و  هەڵكەوتوو 
ك��ات��ی شەهیدبوونی  ت��ا  و  ئ��ەس��پ��ێ��ردرا  پ��ێ   واڵت���ی 
ئامانجەكانی  بە  خزمەتی  دڵسۆزییەوە  ب��ەوپ��ەڕی 

حیزبی دێموكرات كرد. 
قوربانییەكی دیكەی ئەم ڕووداوە دڵتەزێنە، كاك 
نوێنەری  و  پایەبەرز  كادرێكی  ئ��ەردەاڵن،  هومایوون 
حیزب لە واڵتی ئاڵمان بوو، كاك هومایوون كادرێكی 
ماوەی  لە  بوو،  حیزب  پرەنسیبی  بە  و  تێگەیشتوو 
بەرپرسایەتیی حیزبیدا ئەركی خۆی بە باشی بەڕێوە 

برد. 
كەسایەتییەكی دیكە كە لەم پیالنە تیرۆریستییەدا 
دۆستی  دێهكوردی،  ن��ووری  ه��اوڕێ   ك��را،  شەهید 
ڕێگای  خەباتگێڕی  و  دێموكرات  حیزبی  دێرینی 
لە  یەكێك  سیاسییە  تێكۆشەرە  ئ��ەم  ب��وو،  ئ���ازادی 
خەباتگێڕانی شێلگیری دژی رێژیم بوو، سەرئەنجام 
لە پێناو ئازادی و دێموكراسیدا گیانی بەخت كرد. 

خوشك و برایانی بەڕێز!
ه��������ەروەك ئ����ام����اژەم����ان پ����ێ  ك������رد، دەزگ�����ا 
بە  فرسەتدان  بێ   توانیان  ئاڵمان  پەیوەندیدارەكانی 
ڕادەستی  و  ب��گ��رن  تیرۆریستەكان  زوو  قاتڵەكان 
و  ب��ڕی��اردەر  كە  رێژیم  ڕێبەرانی  بكەن.  دادگ��ای��ان 
بوون، هەموو هەوڵی  تیرۆرە  ئەم  پیالنی  داڕێ��ژەری 
خۆیان لە رێگەی كاناڵە بەناو دیپلۆماتیكەكانیانەوە 
بۆ پەكخستنی لێكۆڵینەوەكان و رەوتی كاری دادگا و 
كپكردنی لێدوانەكانی قازییەكانی دادگا دا. هەروەك 
باور، وەزیری ڕاوێژكار بۆ كاروباری  بێرند ئیشمیت 
لێكۆڵینەوەی  ك��ات��ی  ل��ە  ك��ە  ئ��اڵ��م��ان  ئەمنییەتی 
دادگای بااڵی بیرلیندا، وەك شاهید قسەی دەكرد، 
تیرۆری  بڕیاردەرانی  لە  یەكێك  كە  نا  ب��ەوەدا  دانی 
م��ی��ك��ون��ووس، ع��ەل��ی ف��ەالح��ی��ان زۆر ه��ەوڵ��ی داوە 
بەاڵم  بگرێ ،  دادگایە  ئەم  پێكهێنانی  بە  پێش  كە 
هەروەك باسمان كرد، دادگای ئاڵمان بوێرانە، ڕێگەی 
1997/٤/10ی  ڕۆژی  لە  سەرەنجام  و  پێوا  خۆی 
لێكۆڵینەوەیەی ورد  بە 5 ساڵ  نیزیك  زایینی پاش 
مرۆڤدۆستانەی  و  مێژوویی  بڕیاری  بێ الیەنانە،  و 
خۆی راگەیاند، لەم بڕیارە ئازایانەدا، ناوی قاتڵەكان 
رێژیمی  ڕێبەرانی  كە  تاوانەی  ئەم  بڕیاردەرانی  و 
ئاستی  بەرزترین  لە  و  ئێرانن  ئیسالمیی  كۆماری 
پەردە  و  ناسێنرا  گشتی  رای  بە  بەرپرسایەتیدان، 

د.سەعید مودیرێكی سەركەوتوو، رێبەرێكی بەهەڵوێست و بڕیاردەر بوو
دەقی وتەكانی بەڕێز محەممەدنەزیف قادری، ئەندامی دەفتەری سیاسیی PDKI لە رێوڕەسمی
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رۆژەڤ مستەفا هیجری:
دوكتور شەرەفكەندی بە رێبەرایەتی لێبڕاوانە و ژیرانەی خۆی توانی هیوا و 

هومێد لە نێو ریزەكانی حیزب و لە نێوی خەڵكی كورددا بێنێتە ئاراوە
دوژمنی سەرەكی جیوگرافیكی 

ئامریكا

وتارێكی  دەرەكی«  »سیاسەتی  ماڵپەڕی 
بە قەڵەمی جان ئاركویال بە ناوی » بەڵێ ، 
جیوگرافیكی  سەرەكی  دوژمنی  رووسیە 
بارەی  لە  رامنی  میت  بۆچی  ئێمەیە، 
مۆسكۆوە راست دەكات؟« باڵو كردەوە. نووسەر 
لە سەرەتادا نووسیویەتی: »زەقترین بزواندنی 
مۆرەی شەترەنجی ركەبەرایەتیی سەركۆماری 
بووە  ئەوە  رامنییەوە  میت  الیەن  لە  ئێستا  تا 
كە رووسیە دوژمنی پلە یەكی جیوگرافیكی 
یەكەم  كۆماریخوازەكان  كاندیدای  ئامریكایە. 
لە  و  كرد  باس  ئەمەی  پێشوو  مانگی  جار 
الیەن دێموكراتەكان تا ئێستا بە بیركردنەوەی 
تۆمەتبار  سارد  شەڕی  سەردەمی  كۆنی 
بۆچوونە  ئەم  باوەڕەدان  لەو  هێندێ   كراوە. 
لەوانەیە تەنانەت خەسار لە رادەی دەنگدەرانی 
نەریتییان  تێگەیشتنی  كە  كۆماریخوازەكان 
هەیە و لە كاروباری ئاسایشی نەتەوەییدا لە 

دێموكراتەكان زیرەكترن، بدات.« 
حەوتووی  رامنی  دەنووسێ   دواتر  ئەو 
رابردوویش هەر ئاماژەی بەم بۆچوونەی خۆی 
دا و وتی: »هەر شتەیەك كە ئێمە لە ئاستی 
هەوڵ  ئەوان  بیكەین،  دەدەین  هەوڵ  جیهاندا 
ئەو  »بەتایبەتی  دەكەن«.  دژایەتی  و  دەدەن 
سووریە  لە  شەڕ  هێوركردنەوەی  باسی  كاتێك 
و چارەسەریی قەیرانی هەردەم قووڵتری ئێران 
ئابستراكتیڤی  هەڵسوكەوتی  لە  دێتەگۆڕێ ، 

رووسەكان بەڵگە دێنێتەوە.« 
نووسەر دواتر بەڵگەیەك دژی بۆچوونەكەی 
پشتیوانی  هۆی  »بە  كە:  دێنێتەوە  رامنی 
بەردەوامی رووسیە لە شەڕ دژی تیرۆر و ئەو 
رایەڵەی  لە  مۆسكۆ  چارەنووسسازەی  رۆڵە 
هاوپەیمانیی باكوور یاری دەكات كە تەئیدی 
ئەفغانستان  لە  هاوپەیمانی  دەستێوەردانی 
تووشی  بیرۆكەكەی  وێدەچێ   دەكات، 
»ئەمە  دەڵێ   دواتر  بەاڵم  بێ «.   سستبوون 
بێ ،  لەگەڵدا  ئێستایشی  رامنی  نیە.  كێشە 
دواتر  و  دەكات«  راست  رووسیەوە  بارەی  لە 
ئاماژە بەوە دەدا كە رامنی وتوویەتی »ئێمە 
ژێئۆپۆلتیكەوە  دوورەدیمەنی  لە  جیهان  دەبێ  

هەڵسەنگێنین«.  
نووسەر دواتر ئاماژە بە هاتنەئارای چەمكی 
ژێئۆپۆلتیك و هەوڵی رووسیە بۆ كاریگەریدانان 
جێی  ناوچەكانی  لەسەر  جیاجیاكان  بوارە  لە 
واڵتە  ئەو  هەوڵی  هەروەها  و  ئامریكا  دزەی 
»هارتلەند«  ناوچەی  پاوانكردنی  بۆ  زلهێزە 
واتە دڵی ئۆراسیا و سەرچاوە سرووشتییەكانی 
و هەروەها ئەو هەزاران مووشەكە ناوكییەی كە 
هەیەتی، دەكات. دواتر دەنووسێ : »قسەكانی 
بارەی رووسیە دەبێ  كەمتر وەكوو  لە  رامنی 
بیرۆكەیەكی كۆنی ستراتیژیك و زیاتر وەكوو  
رەخنەیەك لە وەرچەرخانی ئارامی دەركەوتووی 
باراك ئۆباما ببینرێ  كە بە شێوەیەك دەڵێ  كە 
ببێتە دوژمنی  چین بەرەو شوێنێك دەڕوا كە 
سەرەكی ژێئۆپۆلتیكی ئێمە.« نووسەر دواتر 
ناتوانێ   چین  كە  دەخاتەڕوو  بەڵگە  چەندین 
ببێتە ئەو دوژمنە سەرەكییەی ئامریكا. دواتر 
پێی وایە چۆن ٤0 ساڵ لەمەوبەر، سەركۆمار 
»كارتی  لە  رووسیە  دژی  نیكسۆن  ریچارد 
چین« كەڵكی وەرگرت، ئێستایش دەبێ  ئەو 
كارە بكرێ . لە كۆتاییدا ئاماژە بە قسەیەكی 
دۆتۆكویل لە ساڵی 1٨35 لەسەر ئامریكا و 
رووسیە دەكات و پێی وایە پێشبینییەكەی لە 
دی.  هاتووە  هەنووكەیش  و  رابردوو  سەدەی 
جیاوازە  »دوامەنزڵیان  وتبووی:  دۆتۆكویل 
هەر  ئەمەیش،  سەرەڕای  جیاواز،  رێگەیان  و 
كامیان وێدەچێ  بە هۆی هێندێ  رێوشوێنی 
نهێنیی خواوەندەوە، رۆژێك چارەنووسی نیوەی 

جیهان لەدەستدا بگرن«. 

سەرچاوە:
Foreign Policy 

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

بەڕێز مستەفا هیجری لە كۆنفرانسی یادی 
20 ساڵەی شەهیدبوونی دوكتور شەرەفكەندی 
و هاوڕێیانی كە رێكەوتی 2٤ی خەرمانان كە 
فەڕانسە  پارڵمانی  هۆڵەكانی  لە  یەكێك  لە 
دەقی  كرد.  پێشكەش  وتارێكی  بەڕێوەچوو، 

وتەكانی بەڕێزی بەم شێوەیە: 

دێموكراسی لە ئێران، ئاشتی و سەقامگیری 
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست!
خوشك و برایانی هێژا!

كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  الی��ەن  لە 
ئێرانەوە بەخێرهاتنێكی گەرمتان دەكەم بۆ ئەم 
ئەنستیتۆی  سپاسی  خۆشە  پێم  كۆنفرانسە. 
ئەم  ئ��ام��ادەك��اری  بۆ  بكەم  پاریس  لە  ك��ورد 
رێوڕەسمە و ه��ەروەه��ا بۆ دان��ی دەرف��ەت بۆ 

ئاخافتنی من لێرە.
ئەمڕۆ لێرە كۆبووینەتەوە كە لە ساڵڕۆژی 
مەرگی دوكتور سادق شەرەفكەندی، فەتاح 
ئ����ەردەاڵن و نووری  ع��ەب��دول��ی، ه��وم��ای��وون 
ئازادیخوازانە  مرۆڤە  ئەو  یادی  دێهكوردی 
بكەینەوە. پەیوەستبوونی دوكتور شەرەفكەندی 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ریزەكانی  بە 
ئێران  دەگەڕێتەوە بۆ كۆتاییەكانی 1970، ئەو 
كاتەی قوتابی دوكتورا بوو لە فەڕانسە. ئەو 
هاوكاری  سااڵنێك  كە  بڕابوو  پێ  شانازییەم 
تێكۆشەرێكی  ش��ەرەف��ك��ەن��دی  دوك��ت��ور  ب��م. 
و  دێموكراسی  و  ك��ورد  مافی  بەئەمەگی 
ئازادی لە ئێراندا بوو. پاش تێرۆری دوكتور 
دوكتور   ،19٨9 ژوئیەی  13ی  لە  قاسملوو 
دێموكراتی  حیزبی  رێبەرایەتی  شەرەفكەندی 
قاسملوو،  دوكتور  تێرۆری  گ��رت.  وەئەستۆ 
خەسارێكی مەزن بۆ كورد بوو، بەاڵم لەو رۆژە 
سەخت  و دژوارانەدا دوكتور شەرەفكەندی بە 
رێبەرایەتی لێبڕاوانە و ژیرانەی خۆی توانی 
لە  و  ریزەكانی حیزب  نێو  لە  و هومێد  هیوا 

نێوی خەڵكی كورددا بێنێتە ئاراوە.
دوكتور شەرەفكەندی و سێ هاوڕێ تری، 
بە دەستی رێژیمی ئێران لە 17ی سێپتامبری 
ئەگەر  ك����ران.  ت��ی��رۆر  بێرلین  ل��ە  1992دا 
بڕیاری بوێرانەی بەشی دادوەریی ئاڵمان بۆ 
راكێشانی بكوژان بۆ بەردەم دادگا نەبووبایە، 
و  شەرەفكەندی  دوكتور  تێرۆری  دۆسیەی 
هاوڕێیانی بێ ئاكام دەمایەوە. تێرۆری دوكتور 
تیرۆرانەی  كۆمەڵە  لەو  یەك  شەرەفكەندی 
رێژیمی ئێران بوو كە لە ناو خاكی ئورووپادا 

ئەنجام دران.
بەپێی ناوەندی بەڵگەكانی مافی مرۆڤی 
لە  و  س��ەرب��ەخ��ۆی��ە  رێكخراوێكی  ك��ە  ئ��ێ��ران 
ساڵی 200٤ لە الیەن چەند پارێزەر و پسپۆڕ 
دامەزراوە، رێژیمی ئێران 162 جیابیری خۆی 
تێرۆر  جیهان  سەرانسەری  لە  واڵت   19 لە 
كردووە. زێدە لەمە، بۆ ئاگاداری ئێوە تەنیا 
ئێران  رێژیمی  90دا،  دەی��ەی  ساڵەكانی  لە 
151 ئەندامی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 

ئێرانی لە كوردستانی عێراق تێرۆر كرد.
دیكەش  واڵتانی  لە  هیندێك  ئەگەرچی 
دەرەوەی  ل��ە  خ��ۆی��ان  دژب��ەران��ی  و  جیابیران 
مەبەست،  ك���ردۆت���ە  خ��ۆی��ان  س��ن��وورەك��ان��ی 
كۆماری  رێژیمی  تێرۆری  رێوشوێنی  بەاڵم 
كە  راستییەیە  ئ��ەو  بەیانگەری  ئیسالمی 
تیرۆریزم بەشێكی جیانەبووەی ستراتیژیی ئەم 
لە  دیكتاتورییەت  بە  درێ��ژەدان  بۆ  رێژیمەیە 
لە  پەرەپێدانی توندئاژۆیی و خۆف  نێوخۆ و 
دەرەوە. پشتیوانی رێژیمی ئێران لە تێرۆریزم، نە 
تەنیا هاوواڵتییانی ئێرانی كردۆتە مەبەست، 
بەڵكوو هاوواڵتییانی بیانی و لە نێو ئەواندا 

ئوروپاییەكانیشی لێ بێبەش نەكردووە.
تێرۆریزم  كە   �� راستییانە  لەم  تێگەیشتن 
لە  رێژیم  ستراتیژیی  جیانەكراوەی  بەشێكی 
تەنیا  قوربانییانی  و  دەرەوەی���ە  لە  و  نێوخۆ 

ئێرانی نین �� كاردانەوەی سیاسیی گرینگی 
هەیە.

ئۆپۆزیسیۆنی  نێو  لە  ئێمە  ساڵە،  لەمێژ 
دێموكراتی ئێرانیدا پێداگریمان كردووە لەسەر 
خەڵكی  درێژخایەنی  بەرژوەندیی  كە  ئەوەی 
شتن:  یەك  نێودەوڵەتی  كۆمەڵگای  و  ئێران 
بە  ب���ەاڵم،  دێ��م��وك��رات.  و  ئ���ازاد  ئێرانێكی 
ئیسالمی  كۆماری  هەوڵی  لەبەرچاوگرتنی 
پشتیوانی  ناوكی،  چەكی  بەدەستهێنانی  بۆ 
لە تێرۆریزمی جیهانی و هەروەها هەوڵی ئەم 
رێژیمە بۆ سەیتەرەی تەواو بە سەر ناوچەی 
زۆر  جاران  لە  ئەمە  ناوەڕاستدا،  رۆژهەاڵتی 

روونترە.
راستییە،  ئ����ەم  ل��ەب��ەرچ��اوگ��رت��ن��ی  ب���ە 
پشتیوانیكردن لە خەباتی لەمێژینە بۆ ئازادی 
ئەخالقەن  تەنیا  نە  ئێراندا  لە  دێموكراسی  و 
درووس���ت���ە، ب��ەڵ��ك��وو ل��ە روان���گ���ەی ئاشتی 
ناوچەیی و سەقامگیرییەوە بە واتای پرسێكی 

ستراتژیكی حەیاتییە.
ب��ە ش��ێ��وەی س��رووش��ت��ی، ئ��ەوە ب��ەو واتایە 
پێناسەكی  پێویستە  سەقامگیری  ك��ە  دێ 
تەنیا  نابێت  سەقامگیری  بكرێت.  بۆ  نوێی 
بە واتای نەبوونی شەڕ، یان بوونی ئاڵۆزی 
بەڵكوو  بدرێتەوە،  لێك  بەرتەسك  ناكۆكی  و 
و  بخوێندرێتەوە  ئەرێنیدا  ب��اری  بە  پێویستە 
بدرێ  ب��ەردەوام گرێ  دێموكراسی  بوونی  بە 
�� وەك ئورووپای رۆژئاوا. لە حاڵێكدا واتای 
زاڵی »سەقامگیری« لە رۆژهەاڵتی ناڤیندا 
بووەتە تراژیدیایەكی مرۆڤایەتی سەلمێندراوە. 
سەرانسەری  ل��ە  م��رۆڤ  مافی  چاالكانی 
ن��اوچ��ەك��ەدا دەی���ان س��اڵ��ە ه���اوار دەك���ەن كە 
دامودەزگای  بەرهەمهاتووی  سەقامگیریی 
مرۆڤایەتییە  تراژیدیایەكی  نەتەنیا  سەركوت 

بەڵكوو ئاكامیشی هەر شكستە.
رۆژهەاڵتی  دیكتاتۆرییەكانی  رێژیمە 
كردۆتە  ناوچەیان  ناوەڕاست، حكوومەتەكانی 
بەهاری  و  هاوواڵتییانیان  گیانی  دوژمنی 
راستییەمان  ئ��ەم  دی��ك��ە  جارێكی  ع��ەرەب��ی 
وەب��ی��ر دێ��ن��ێ��ت��ەوە. ك���ەواب���وو، ن��اب��ێ جێگای 
هەڕەشە  مەزنترین  ك��ە  بێت  س��ەرس��ووڕم��ان 
سەركوتكەرەكانی  نامەشروع  و  رێژیمە  بۆ 
بەڵكوو  نین،  دەرەك��ی  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی 
ئەوان  »سەقامگیرییەی«  ئ��ەو  نێوخۆیین. 
پێیان وابوو پێی گەیشتوون  و بە پێشێلكردنی 
لە  رایانگرتبوو  سیستماتیكی مافی مرۆڤ 
تەواو  لەبەینچوونیان  و  رووخ��ان  بە  ئاكامدا 
بوو �� ه��ەروەك لە تونێس و میسر و لیبی و 
ئیستا  پرۆسەیە  ئەم  بووین.  شاهیدی  یەمەن 
رێژیمی  گەرچی  گ��رت��ووەت��ەوە،  سووریەشی 
دەسەاڵتدار بە هاوكاری تەواوی رێژیمی ئێران 
و بە بەكارهێنانی ماشینی كوشتار لە هەوڵی 
پرۆسەیەدایە.  ئ��ەم  لەگەڵ  بەرەنگاربوونەوە 
ئ��ەوان��ەی ك��ە پێشتر ل��ەو ب��ڕوای��ەدا ب��وون كە 
توانایی  ناڤین  رۆژهەاڵتی  لە  دیكتاتۆرەكان 
بەم  هەر  و  هەیە،  سەقامگیرییان  راگرتنی 
هۆكارەش چاویان لەم تراژیدیایە ئەخالقی و 
خوێندنەوەی  دەبێ  نووقاندبوو،  مرۆڤایەتییە 

ئەرێنی سەقامگیری رەچاو بكەن.
چەشنە  ب��ەم  سەقامگیری  خوێندنەوەی 
نوێیە نە  تەنیا ئەخاڵقەن درووستە، بەڵكو لە 
روانگەی ئاسایشی ناوچەیی لە رۆژهەاڵتی 
بۆ  ه��ەی��ە.  ستراتژیشی  بایەخی  ن��اوەڕاس��ت 
سەلماندنی ئەم راستییە تەنیا پێویستە سەیری 
ئەمریكا،  رۆژئ��اوا،  ئورووپای  پێوەندییەكانی 
دووهەمی  ش��ەڕی  پاش  ژاپ��ۆن  و  ئوسترالیا 
و  وات����ادار  سەقامگیریی  بكەین.  جیهانی 
بەردەوام  نێودەوڵەتی  و  ناوچەیی  ئاسایشی 
بەئاكام  دێموكراسییەوە  رێ��گ��ای  ل��ە  تەنیا 

دەگات.
مافە  لە  رێ��ز  كە  دێموكراتیك  ئێرانێكی 
ئایینییەكانی  و  ك��ول��ت��ووری  ن���ەت���ەوەی���ی، 
بوو  رێ��ب��ازە  ئ��ەو  بگرێ،  خ��ۆی  كۆمەڵگای 
كە دوكتور شەرەفكەندی خەباتی بۆ دەكرد. 
ئ��ەو ب���اوەڕی ب��ەوە ب��وو ك��ە ئێرانی ئ���ازاد و 
بەڵكوو  خۆی  لەگەڵ  هەر  نەك  دێموكراتیك 
دەبێ.  ئاشتیدا  لە  دەرەوەش  دونیای  لەگەڵ 
ئێران هەموو ئەو پۆتانسییەالنەی تێدا بەدی 
ئەندامێكی  و  گرنگ  واڵتێكی  كە  دەك��رێ 
بێت، گەر  نێودەوڵەتی  كارامەی كۆمەڵگای 
بێت و رێگای بەرەوە سەربەستی و دێموكراسی 

بگرێتە بەر.
بەاڵم هەتا هەنووكە رێژیمە دەسەاڵتدارەكانی 
شێوەیەكی  بە  هاوواڵتییانیان  مافی  ئێران 
سیستماتیك ژێرپێ ناوە. گەرچی بە میلیۆنان 
لەبەرچاوگرتنی  بەبێ   ئ��ێ��ران،  خەڵكی  ل��ە 
بەاڵم  ك��راون،  رەگ��ەز و جنسییەت، سەركوت 
بە  هەركام  كە  نەبینین  راستییە  ئەم  ناكرێ 
هۆكارێكەوە سەركوت دەكرێن. كورد، ئازەری، 
كەسانی  و  ع��ەرەب��ەك��ان  و  توركمان  ب��ەل��وچ، 
و  بەهایی  ئاینییەكانی  كەمایەتییە  بە  سەر 
نەتەوەیی، زمانی  بە هۆی شوناسی  یارسان 
تێگەیشتن  دەكرێن.  سەركوت  ئایینییانەوە  و 
هەیە  ئەساسی  گرینگییەكی  راستییە  ل��ەم 
لە  نوێ  سیاسیی  سیستمێكی  داڕشتنی  لە 

ئێراندا كە بە راستی دێموكراتیك بێ.
نەهادینە  سەركوت  ئێران  كوردستانی  لە 
كراوە و الیەنی سیاسی، كولتووری، ئابووری 
و كۆمەاڵیەتی هەیە. لە گشتیان گرینگتر، 
زگماكی  زم��ان��ی  ب��ە  خوێندن  مافی  ك��ورد 
پاراستنی  ب��ۆ  خ��ۆب��ەڕێ��وەب��ەری  م��اف��ی  و 
كەلەپووری نەتەوەیی و كولتووری لێ زەوت 
كولتووری  ك��ە  ئ��ەوە  ه��ۆی  بۆتە  ك��ە  ك���راوە 
ب��ەردەم مەترسیدا بێ.  لە  ب���ەردەوام  ك��وردی 
سەرەڕۆیانە،  دەسبەسەركرانی  لەمە،  زێ��دە 
مافی  چ��االك��ان��ی  شكەنجەكردنی  و  ب��ەن��د 
مرۆڤ، بیرمەندان و بگرە خەڵكی ئاساییش 
كردەوەگەلێكی رۆژانەن لە كوردستانی ئێران. 
بێجگە لەوانە ئاكامی رەوشی بەڕێوەبردنی ئەم 
سیاسەتە كوردستانی لە دۆخی خوار گەشەی 
نەرێنی  كاردانەوەی  هێشتووەتەوە  و  ئابووری 
و  پ���ەروەردە  گونجاوی  هەلی  نەبوونی  وەك 
كۆمەاڵیەتی،  ب��ەرب��اڵوی  دڵ��ەڕاوك��ێ��ی  ك��ار، 
لە  )بەتایبەتی  خۆكوژی  ئاستی  بەرزبوونی 
نێو ژناندا( گیرۆدەبوون بە مادە هۆشبەرەكان 

كۆمەاڵیەتی  ن��اح��ەزی  دی���اردەی  گەلێك  و 
دیكەی بەدواوە بووە.

بەرباڵوی  پشتیوانیی  ك��ە  هۆیانەن  ئ��ەم 
بۆ  ئێرانی  كوردستانی  خەڵكی  كۆمەاڵنی 
كەمی  بەشداریی  راكێشاوە.  رێژیم  گۆڕینی 
تەنانەت  شانۆییەكان،  هەڵبژاردنە  لە  خەڵك 
بایكوتكردنی ئەو هەڵبژاردنانەی كە رێژیمی 
دەبات،  ب��ەڕێ��وەی��ان  ك��وردس��ت��ان  ل��ە  ئاخوندی 
لە  دڵنیاین كە  ئێمە  راستییەن.  ئەم  بەڵگەی 
ئازاد  هەڵبژاردنی  لەئارادابوونی  ئەگەری 
و دادپ��ەروەران��ە �� كە بە ب��ڕوای ئێمە لە ژێر 
 �� نیە  مومكین  ئێستادا  رێژیمی  سێبەری 
خەڵكی كورد دەنگ بە دێموكراسی فێدارڵی 
وەبیرهێنانەوەیە  جێگای  دەدەن.  سێكوالر  و 
گشتی  راپرسی  ئێراندا،  كوردستانی  لە  كە 
ساڵی  لە  حكوومەت  چەشنی  دیاریكردنی 
وای���ە كە  ب��ڕوام��ان  ك���را.  ب��ای��ك��وت  1979دا 
لە  ن��وێ  سیاسیی  سیستمێكی  داخ��وازی��ی 
بەرباڵوی  پشتیوانیی  واڵت���دا  س��ەران��س��ەری 
ئەم  ب��ۆ  ئێمە  ب��ەڵ��گ��ەی  ل��ەگ��ەڵ��ە.  خ��ەڵ��ك��ی 
ئەگەر  دەردەك��ەوێ:  پرسیارەدا  لەم  بۆچوونە 
رێژیمی ئێستای تاران الی وایە كە پشتیوانیی 
زۆربەی حەشیمەتی ئێرانی لە پشتە، بۆچی 
رێگا بە هەڵبژاردنی ئازاد و دادپەروەرانە بە 
نادەن؟  نێودەوڵەتی  چاوەدێرانی  ئامادەبوونی 

واڵمی ئەم پرسیارە روونە و ئاشكرایە.
لە نیهایەتدا ئەوە ئەركی سەرشانی خەڵكی 
كە   �� جیاوازییەكانیانەوە  هەموو  بە   �� ئێرانە 
دەسەاڵتێكی دێموكراتیك لە واڵتەكەیان بێننە 
داخوازەكانیان  و  ویست  ئاوێنەی  كە  ئ��اراوە 
كۆمەڵ  و  ت��اك  مافە كانی  ل��ە  رێ��ز  و  بێت 
بگرێت. بۆ سەركەوتن لەو خەباتەیە كە ئێمە 
لەگەڵ  هاوپەیمانی  بە  2006دا  ساڵی  لە 
ژمارەیەك لە رێكخراوەكانی باقی نەتەوەكانی 
ئێرانی  ن��ەت��ەوەك��ان��ی  ك��ۆن��گ��رەی  ئ��ێ��ران��ی، 
لە  پێكەوە  ه��ەم��وو  ت��ا  هێنا  پێك  فێدراڵمان 
راستای بەئەنجامگەیاندنی ویست و داخوازە 
تێبكوشین  ئ��ێ��ران  گ��ەالن��ی  ن��ەت��ەوەی��ی��ەك��ان��ی 
خەباتە  ل��ەم  سەركەوتن  بۆ  كاتدا  هەمان  لە 
كۆمەڵگای  ئەخالقی  و  سیاسی  پشتیوانیی 
لەو  بەشێك  ئەمانە  پێویستە.  نێودەوڵەتیمان 
هۆكارانە بوون كە دوكتور شەرەفكەندییان هان 
دا كە لە ساڵی 1992دا سەفەری بێرلین بكات 
و كۆبوونەوە لەگەڵ سیاسەتڤانانی ئورووپایی 
خۆی  روانگەی  شیكردنەوەی  بۆ  بێنێ  پێك 
و  ئێران  بۆ  دێموكراتیك  داهاتوویەكی  لەسەر 

كۆكردنەوەی پشتیوانی بۆ ئەم رێبازە.
دوك���ت���ور ش���ەرەف���ك���ەن���دی و رێ���ب���ەران، 
سیاسەتڤانان و چاالكانی بێ ئەژماری كورد 
ژیانیان پێشكەشی ئەم رێبازە كردووە. حیزبی 
ئێران، خەباتی خۆی  دێموكراتی كوردستانی 
و  ك��ورد  نەتەوایەتی  مافی  وەدیهێنانی  بۆ 
پێ  درێ��ژە  ئێراندا  لە  دێموكراسی  و  ئ��ازادی 
دەدا. ئێمە، وەك هەمیشە، بۆ وەئەستۆگرتنی 
بەرپرسایەتی بۆ گواستنەوەیەكی دیمۆكراتی 

لە ئێراندا حازرین و قوربانیشی بۆ دەدەین.
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ئەدەب و هونەر

عەلی ئەشرەف دەرویشیانكاكە مراد
و: كوردستان

كاكە مراد بۆ چەندەمین جار پارەكانی 
بژاردەوە. هەركام لە پارەكانی بە وردی 
ئەمدیو و ئەودیو كرد. بە دەوری خۆیدا 
پشتەسەری  بۆ  ئاوڕێكی  و  سووڕایەوە 
خۆی دای��ەوە و دڵنیا بوو كە پارەكەی 

تەواوە.
بەخۆی گوت: » تا ساڵێكی دیكە خوا 
كێ   دەكەین،  خەرجی  ج��ارێ   كەریمە، 

بمێنێ  و كێ  بمرێ . بەتاڵی تۆش .«
دووكانی تەنەكەچییەكەی دۆزییەوە. بە 
زۆپاكان  سەیركردنی  سەرقاڵی  ح��ەزەوە 

بوو.
دەنگی ژنەكەی لە گوێیدا زرینگایەوە: 
موسوڵمانان  وەك��وو  پیاوەكە،  ئ��ەرێ    «
تۆش زۆپایەك بكڕە بەشكم بەدەس تەپ 
بێت.  رزگارمان  كوانووەوە  دووكەڵی  و 
منداڵەكانمن  تووشە،  ئەمساڵ  زستانی 

دەخنكێن.«
ی��ەك��ێ��ك ل���ە زۆپ���اك���ان���ی ه���ەڵ���ب���ژارد و 
ل���ە تەنشت  ك���ە  ت��ەن��ەك��ەچ��ی��ی��ەك��ە  ل���ە 
دووكانەكەوە خۆی دابووە بەر خۆرەتاوی 
»ئەكاتە  كرد:  پرسیاری  نیوەڕۆ،  پاش 

چەند برای باوكەكەم؟« 
� هەرچەند ئەدەی بیدە. پارەكەت حەاڵڵە 

ئیشەڵاڵ.
� وەڵ��اڵه��ی پ����ارەی وام����ە، ح���ەاڵڵ و 
حەرامەكەی نازانم. رەنگە حەاڵڵ بێت.

كاكە مراد كە هیالكی رێ  بوو، لەبەر 
دركەی دووكانەكە دانیشت و توورەكەی 
سەرقاڵی  و  دەره��ێ��ن��ا  ت��ووت��ن��ەك��ەی 

پێچانەوەی جگەرەیەك بوو.

لە  ب��ێ دەرپ��ێ   بچكۆالنەی  ك��وڕێ��ك��ی 
ناوەڕاستی كۆاڵنەكەدا میزی دەكرد.

م��ن��داڵ��ێ��ك��ی دی��ك��ە ك���ە ت���ۆزێ���ك لەو 
هەڵكشاوتر بوو، بە شەقازللە بە پشتەمل 

و سمتی رووتیدا دەیكێشا.
تەنەكەچی كە چاوی بڕیبووە منداڵەكان، 
»چۆن  ك��رد:  كاكەمراد  لە  پرسیاری 

وامت وەرگرت!«
� چەرمەسەری زۆرە. مانگ و نیوێك 
پەنجا  و  دووس��ەد  هەتا  كرد  راكەڕاكەم 
تمەن دەستی گرتم. دەبێت ساڵێكی دیكە 
بدەمەوە. خوا كەریمە،  سێسەد و پەنجا 
كێ  بمێنێ  و كێ  بمرێ ؟ غواڵمە شەلی 
پەنجا  و  دووس��ەد  پار  دراوسێمان ساڵی 
نەیتوانی  ئەمساڵ  وەرگ���رت،  تمەنی 
بگێڕێتەوە،  تمەنەكە  پەنجا  و  سێسەد 
ئێستا بووە بە چوارسەد و پەنجا تمەن. 
ئەیگەیەنێ .  خوا  باوكم.  برای  ئەیچی 
بڵێ  ئێستا  س��ازە.  سەبەب  خ��ۆی  خ��وا 

بزانم زۆپاكە بایی چەندە؟
� س���ی ت���م���ەن، ب���ە ق����ۆڵ ك������وورە و 

ئەژنۆكەیەوە.
ب��اوك��م، چەنێ  گ��ران��ە!! ئێستا  ب��رای   �
لەگەڵ من كەمتر حیساب بكە، لە الی 

»گاماسیاب«*ەوە هاتووم.
� ب��ە م��ای��ەك��ەی خ��ۆی ب��ۆم دان���اوی. 
كەمتر لەوە قازانجم بۆ ناكا. بە گیانی 

منداڵەكانم درۆ ناكەم.
خەواڵووەكانی  چ�����اوە  ت��ەن��ەك��ەچ��ی 
»ئەرێ   ب��وو:  ب���ەردەوام  و  هەڵگڵۆفی 
بابە پێنج تمەنیشی مەدە، حەاڵڵت بێت. 

بیبەوە با ماڵەكەت گەرم بێتەوە.«
كاكە مراد بەدەم پاڕانەوەوە گوتی: »تۆو 
قەمەری بەنی هاشم، تۆو زولفەقارەكەی 

عەلی، دە تمەنی وەرمەگرە.«
تووڕییەوە هاواری كرد:  بە  تەنەكەچی 
»بۆ سوێندم ئەدەی مامەگیان، كافرت 
حەوت  ئێستاش  ك��ەوت��ووە؟  چنگ  بەر 

تمەنی مەدە.«
ئ��ەو سێ   ب��اوك��م،  ب��رای  نا ئیدی  � دە 
منداڵەكانم،  ب��ە  ببەخشە  ت��م��ەن��ەش��ی 
نوقڵیان بۆ دەكڕم، زاریان شیرین بێ  و 

دۆعای خێرت بۆ بكەن.
� باشە مامەگیان، بێنە پارەكەت. ئەمڕۆ 
سیفتاحم نەكردووە. ئیشەڵاڵ دەستت خێر 

بێت.
هەتا  ئەبەستم  م���ەرج  خ��ێ��رە،  دەس��ت��م   �

خۆرئاوا سەدی دیكە دەفرۆشیت.
زۆپاكەی  دیكەی  سەیرێكی  كاكەمراد 
كردەوە. دیسانەوە لەپی دەستە شەقارشەقار 
دەنگێك  زۆپ��اك��ەدا.  بە  هێنا  ب��ووەك��ەی 
وەك���وو دەن��گ��ی س��ووان��ی ب��ڕب��ەن بەسەر 
ئاسندا هاتەبەر گوێ . دەستی لە هەموو 
كەلێن و قوژبنەكانی وەردا. كشایەوە و 
لە دوورەوە سەیری كرد. هەڵیگێڕایەوە و 
بەدوای  و  خۆرەتاوەكە  تیشكی  دایەبەر 
ئاسوودەی  هەناسەیەكی  گ��ەڕا.  كوندا 
هەڵكێشا. كیفی پارەكەی لە بن باخەڵی 
دەرهێنا. بە ئارامی، وەكوو كەسێك كە 
كەڵەشێرێكی الری لە بن چاكەتەكەی 
و  كرد  تەنەكەچی  لە  پشتی  دەربێنێ ، 

پەنجا تمەنییەكی دەرهێنا. 
زەوی  س��ەی��ری  وردی  ب��ە  س��ەرل��ەن��وێ  
نایەوە  ئ��ارام��ی  بە  كیفەكەی  ك���ردەوە. 
گیرفانی و تەپانییە بنی گیرفانەكەی. 
دەرەوە  دیوی  لە  زیاتریش  دڵنییایی  بۆ 
هەاڵوساوەكەیدا  گیرفانە  ب��ە  دەس��ت��ی 

هێنا.
تەنەكەچی پارەكەی وەرگرت و گوتی: 
» خودا بدا بەرەكەت، خێری لێ ببینی 

ئیشەڵاڵ.«
برای  ببینی،  پ��ارەك��ە  ل��ە  خێر  ت��ۆش   �

باوكەكەم.
نوقڵی بۆ منداڵەكانی كڕی. قەوارەیەك 
قوماشی چیتی گوڵداریشی بۆ ژنەكەی 
ك��ڕی. زۆپ��اك��ەی ن��اب��وو ب��ە شانیەوە و 
بە  قوماشیش  و  شیرینی  پریاسكەی 

دەستییەوە بوو.
ئاسمان  گاماسیاب.  كەناری  گەیشتە 

هەورین بوو. ئاوەكە پتر قوڕاوی ببوو.
شەڵوارەكەی دەرهێنا. خۆی رووت كردەوە. 
جلەكانی لە پریاسكەكە هەڵپێچا و نای 
رێگای  ئاوەكە.  لە  دای  و  سەریەوە  بە 

هەمیشەی گرتەبەر و چووە پێش. رووی 
دوورەوە سەری  لە  كە  كردە گوندەكەیان 
بە داوێنی گردەكانەوە نابوو و وەنەوزی 
لە  دەنووكیان  وردیلەكان  ماسیە  ئ��ەدا. 
پێستی  ئ��ەك��ردەوە.  قیزی  ئ���ەدا.  ران��ی 
ئاوڕووتكراوی  مریشكی  وەك��وو  لەشی 
دەیبڕی.  و  بوو  سارد  ئاوەكە  لێهاتبوو. 
بنەوە  لە  بڵێی  وەك  دەك���رد.  ت��ەن��وورەی 

دەكوڵی و هەڵیدەدا.
بنی  لمی  دەچەقییە  پێی  جار  هەندێ  
دەب���ووەوە و  بەتاڵ  رووب��ارەك��ە. ژێر پێی 

سەنگی تێكدەچوو.
بەخۆیەوە  توند  پریاسكەكەی  و  زۆپ��ا 
القی  ب���وو.  دوودڵ  ه��ەن��دێ   گ��وش��ی. 

هەڵێنا و سەرلەنوێ  كەوتەوە رێ .
دەهات.  چەناگەی  ژێ��ر  هەتا  ئ��اوەك��ە 
كاتێك لە گوند وەدەر كەوتبوو، ئاوەكە لە 
سینگی تێنەدەپەڕی. هەركە هەنگاوی 
هەڵدەگرت، ئاوەكە پێی لە بنی رووبارەكە 
دەب�����ڕی. ب����ەاڵم خ��ێ��را الق���ی ل��ە بنی 
رووبارەكە توند دەكرد. هەنگاوی ورد و 

كورتی هەڵدەگرت و دەچووە پێش.
پانتایی  دی��ارب��وو.  دوورەوە  لە  گوندەكە 
بەرینی ئاو و رۆخی رووبارەكە بەرچاوی 

گرتبوو.
ئاوەكە  ب��ەه��ێ��زی  و  خ��ێ��را  ت���ەن���وورەی 
بردییە  هەنگاوێك  چ��ەن��د  هەڵیكەند. 
خ��وارەوە، بەاڵم كاكە مراد بە هەوڵێكی 

زۆر خۆی راگرتەوە.
ك��ەوت��ەس��ەر ب��ەرزای��ی��ەك��ی پ��ت��ەو. سەری 
هەڵبڕی. ئاوەكە هەتا ژێر ملی دەهات. 
هەناسەیەكی هەڵكێشا. دەستەكانی رچا 
بوون و لە گۆ كەوتبوون. دەستەكانی بە 
هێزێكی بەدەر لە توانای خۆی، لكابوون 
دیكە  كەسێكی  دەتگوت  زۆپاكەوە.  بە 

زۆپاكەی گرتبوو.
شەپۆلێكی دیكە هەڵیبڕییەوە و خستییە 
قووڵكەیەكەوە. سەری بوو بە ژێر ئاوەكەوە 
و هاتەوە سەر. بە توندی دەكۆكی. زۆپاكە 
چەرمەسەری  بە  ب��ەرب��ووەوە.  لەدەستی 
زۆپاكەی گرتەوە. زۆپاكە پڕ ببوو لە ئاو 
دەكرد.  راكێشی  رووبارەكە  بنی  بەرەو  و 
بەدوای زۆپاكەدا دەڕۆشت و هەوڵی دەدا 
لە ئاوەكە دەریكێشێت. بەدەر لە ئیرادەی 
خ��ۆی ل��ە گ��ەڵ رەوت���ی ئ��اوەك��ە راكێش 
دەبوو. تەنیا بیری لەوە دەكردەوە كە دەبێ  

زۆپاكە دەربێنێت و بەرزی كاتەوە.
هێشتا پریاسكەی جلەكانی بەرنەدابوو.

شەپۆلێكی دیكە بۆ پێشەوەی برد. پێی 
نایە سەر لمە خزەكانی بنی رووبارەكە و 
كۆكی.  و  هەڵدایەوە  س��ەری  ب��وو.  نوقم 
شین و مۆر هەڵگەڕابوو. هەناسەیەكی 
وەهای  دەرفەتێكی  بەاڵم  ك��ردەوە،  نوێ  
ن��ەب��وو. ه��ەم��وو الی��ەك ئ��او ب��وو. بەرەو 
پێشەوە زەختی لەسەر بوو. كەوتەوە بیری 
ئەو كاتانەی لە سەفی بانكدا وەستابوو 

و خەڵك گوشاریان بۆ دەهێنا.
رفاندی.  دی��ك��ە  ق��ورس��ی  شەپۆلێكی 
چەند قومێك ئ��اوی خ���واردەوە. زۆپ��ا و 

پریاسكەكەی لە چنگیدا توند راگرت.
ه��اوارێ��ك��ی ك��ورت��ی ك���رد و چ���ووە بن 

ئاوەكە.
گوندی  چ���ەن���د  ل���ە  خ���ەڵ���ك  ك��ات��ێ��ك 
خوارووترەوە، تەرمەكەیان لە ئاو گرتەوە، 
هێشتا پریاسكە و زۆپاكەی بەرنەدابوو.

*گ��ام��اس��ی��اب: ن���اوی رووب��ارێ��ك��ە لە 
رۆژهەاڵتی كرماشان

شەهید
 

شەهید: نەمرە وەكوو شاخ
وەكوو بەفر، وەكوو درەخت

وەكوو بەهار و گوڵەباخ.
شەهید ئاوە

تینویەتی زەوی ئەشكێنێ
پەنجە و دەستە

ئازاری خاك رائەژەنێ
سومای چاوە

كام دوارۆژ دوورە ئەیبینێ
شەهید بااڵی

بەقەد بااڵی كوردستانە
دڵی ئازادی و بەیداخی

لووتكەی هەڵوێستی
 ئینسانە

شێركۆ بیكەس

لەبەرزایی شاهۆم پرسی:
قووڵترین رووباری جیهان؟

وتی: سیروان
قەندیل هەستا وتی: چۆمان

لە ئارارات و ئاگری
وتیان: فورات

لەچیاكانی دنیام پرسی
 هەموو سەریان نەوی كرد و 

وتیان:
دووچاوانەی گەش و سووری

 ناو دوو دڵی بەلێشاون
بە سەر سینەی گشت جیهاندا

بۆ كوردستان،
لە »ڤیەن« و »بەرلین«ەوە 

خرۆشاون...

                                        
) نەكەرۆز (                    
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شەبەنگێك لە تریفە زیوینەكانی بەفر
لەو دیو دڵی چۆلەكەیەكی كێوییەوە

دڵی پێیە ماندووكانم ناشت و
سەرم دڵنیا بوو

كە سەفەرە ئەفسووناوییەكانی پەنجەم
چیتر بەرەو وشە زیزەكانی شیعر ناڕۆنەوە و
بە لێواری دیوارە رووخاوەكانی ژیانەوە
بەرەو ئاوەدانییەكانی بەهەشت رۆیشتم

كەچی چەپكێك خەم
 لە رەنگی خەمەبەردینەكانی پووشپەڕ

رۆحی ماندوومی
 لە رووبارە سەرهەڵگرتووەكانی غەریبیدا خنكاند

ئەمێستاكە 
لێوڕێژ لە ژان و مەرگ

بێوەختە هەناسەی دەم گریانێكی خەست
ئەمباتەوە بۆ ئەو ساتەوەختانەی 

لە مندای و بۆنی غەریبیی من دەگریت

ئەمێستاكە 
كۆاڵنەكانی شارەكەم 

خەو بە دڵەڕاوكێی پشت دەالقەكانەوە دەبینن و
پادیواری لە گەرووی رێبواری شەودا

بێزوو بە خوێن ئەكات

كە من و هەناسەكانم
دوو رێبواری شپرزەی ئەم كاروانەین

ئێوە ئۆقرە  و ئێوە هەدان
وەك رۆژ لە كەلی ئاواتەوە سەرهەڵئەدەن

لە چیاكانی چاوەڕوانیەوە ئاوا ئەبن
سەرهەڵدانتان زامە  و ئاوا بوونتان ناسۆر

دڵداریتان خەمێكی خەستە  و
                           چاوەڕوانیتان كوشندە

نیگاتان ئاشنا  و سیحری پەنجەتان ئاشنا

باسی سەربووردەی ئەو گەاڵیانە دەكەم
 كە شەمشەمە كوێرەكانی تاران
لە جەستەی دارستانیان رنییەوە 
كەچی ئێمە لەو بارانە دەگەڕاین 

كە سەمای بە جەستەی درەختەكانی ئازادی دەكرد

ئەمە چیرۆكی كەڵەكێوییەكی بااڵ بەرزە
 ئێواران وەك تاڤگەیەكی بەلەز لەو شاخانە دەهاتە خوارەوە و

شەهید
 

شەهید: نەمرە وەكوو شاخ
وەكوو بەفر، وەكوو درەخت

وەكوو بەهار و گوڵەباخ.
شەهید ئاوە

تینویەتی زەوی ئەشكێنێ
پەنجە و دەستە

ئازاری خاك رائەژەنێ
سومای چاوە

كام دوارۆژ دوورە ئەیبینێ
شەهید بااڵی

بەقەد بااڵی كوردستانە
دڵی ئازادی و بەیداخی

لووتكەی هەڵوێستی
 ئینسانە

شێركۆ بیكەس

لەبەرزایی شاهۆم پرسی:
قووڵترین رووباری جیهان؟

وتی: سیروان
قەندیل هەستا وتی: چۆمان

لە ئارارات و ئاگری
وتیان: فورات

لەچیاكانی دنیام پرسی
 هەموو سەریان نەوی كرد و 

وتیان:
دووچاوانەی گەش و سووری

 ناو دوو دڵی بەلێشاون
بە سەر سینەی گشت جیهاندا

بۆ كوردستان،
لە »ڤیەن« و »بەرلین«ەوە 

خرۆشاون...

                                        
) نەكەرۆز (                    

ئەو ناوەی پڕ دەكرد لە هاژە
ئەمەچیرۆكی رووبارێكە

بەیانیان بەخوڕ تێدەپەڕی و
قەڵبەزەكانی عەشق و خۆشەویستیان دەبەخشییەوە

چیرۆكی مرۆڤێكە 
باخەڵی غەریبانی پڕ دەكرد لە عەتری لوولووپەڕ

ئەمە رەنگی شێعرێكی بااڵبەرزی كێوییە
بۆنی پنگە و هەزوێ و كاشمەی لێ دێ  و

ئەو ناوە پڕ دەكات لە سەرابی بوونی خۆی 
ئەمە كۆمەڵێك وشەی هەڵبزركاوی

دەم شنەباكانی ئازادییە
چەند پەیڤێكی ریزكراوی منە
بە دەم ئازارەكانی ئاسمانەوە

خەرمانانم  تاڵ تاڵ
نۆتەی سەمفۆنییەك ئەنووسێتەوە
كاروانێ  لە خەونی پاییزیی لەت وپەت

 بااڵی غەریبیی خەمەكانم بژەنێ 

گەر قاسملووی گلێنە مۆمی غەریبانی شار بوو
دوكتور سەعید شەبەنگێك بوو

شەبەنگێك لە تریفە زیوینەكانی بەفر
ئاوێزەی بەر هەتاوی رۆژهەاڵت

پەلكە زێڕینەیەك لە هیوا و
چرای سەر هەڵەمووتی خۆشەویستی و وەفا بوو

ئەی ئاشناكانی سیحری نوور 
چاوەڕوانم بن لە داهاتوویەكی نادیاردا

لە دوایین هەنگاوی سێبەرێكی شەكەتدا بۆم بگەڕێن
وەك دوایین دڵۆپی فرمێسكی مۆمێك 

سەری ماندووتان نایە سەر جەستەی ساردەوە بوو
كات بە كات

              هەناسە بە هەناسە
خاشە دائەكوتن لە هەستمدا و شین ئەبن

ئەبن بە الوالو بە بااڵی ئەوینمەوە بااڵ ئەكەن
ئەستێرە كۆچەرەكان

بە ئاسمانی كام شاری ئەوینەوە
سەقامگیر ئەبن.

ناهید حسەینی
��������������������������
كۆیە خەرمانانی 1391
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مستەفا هیجری: ئێمە لە 4 ساڵی رابردوودا توانیومانە بوونمان
لە ناوچەكانی كرماشان و ئیالم پەرە پێ بدەین

حیزبی  هیجری:  مستەفا 
دێموكرات لە ئێراندا حیزبێكی 
قەدەغەكراوە و تێكۆشەرانی 
ژێر  ل��ە  ن��اوخ��ۆ  ل��ە  ئێمە 
كۆماری  گ���وش���اری 
ئ��ی��س��الم��ی��دا درێ����ژە 
دەدەن  خ��ەب��ات  ب��ە 
لە  كارەكانمان  و 
ن����اوخ����ۆ 

ئەوە  ك��ە  دەدرێ���ت  ئەنجام  نهێنی  ب��ەش��ێ��وەی 
بەشێوەیەكی گشتی  بەردەممان.  لە  كۆسپێكە 
ئێمە  ئێران،  باردۆخی  لەبەرچاو گرتنی  بە  و 
لە جێبەجێكردنی ئەو دروشمە باش چووینەتە 

پێشێ.
هەر حیزبێك كە رێبەرایەتییەكەی لە دەرەوەی 
نافەرمی  بە  لەالیەن دەسەاڵتەوە  واڵت بێ و 
لە  تێكۆشەرانی  و  راگەیەندرابێت  یاساغ  و 
ژێر هەڕەشە و ئەشكەنجە و لێپرسینەوەدا بن، 
ناتوانێ بەو جۆرەی كە پێویستە بەرنامەكانی 
لە ناو خەڵكدا بباتە پێشەوە. بەاڵم سەرەڕای 
هۆی  ب��ە  هەمانە  ك��ە  گیروگرفتانەی  ئ��ەو 
كۆنی  مێژوویەكی  دێموكرات  حیزبی  ئەوەی 
لە ناو خەڵكدا هەیە و سەركردەكانی ناسراون 
و كار و تێكۆشانی حیزبی دێموكرات هەمیشە 
خەڵكدا  داخوازیی  و  ویست  چوارچێوەی  لە 
بووە، بۆیە خەڵك بەگشتی باوەڕیان بە حیزبی 

دێموكرات هەیە.
پێوەندیگرتن بە مامۆستایانی نیشتمانپەروەر 
و م��ی��ان��ەڕەوی ئ��ای��ی��ن��ی، پ��ێ��وەن��دی��گ��رت��ن بە 
مامۆستایانی زانكۆ و خوێندكاران و پسپۆڕان 
لە ناوەوە و دەرەوەی كوردستان، دامەزراندنەوەی 
پ��ێ��وەن��دی ل��ەگ��ەڵ ه��اوڕێ��ی��ان��ی ج��ی��اب��ووەوە و 
مۆركردنی رێككەوتننامەی ستراتیژی لەگەڵ 
زەحمەتكێشانی  ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی  ك��ۆم��ەڵ��ەی 
كوردستانی ئێران و... هتد، ئەوانە هەموویان 
لە چوارچێوەی بە جەماوەریكردنی خەبات و 
هاوكاری  بۆ  گونجاو  كەشێكی  پێكهێنانی 
هێزە سیاسییەكان و ئومێددان بە خەڵك ئەنجام 
دراون كە بەگشتی دەنگدانەوەی باشی هەبووە 

و خەڵك پێشوازی لێكردووە.
شێوەیەك  بە چ  دێموكرات  حیزبی  رووداو: 
توندڕەو  ئیسالمی سیاسی  لەگەڵ  مامەڵەی 

لە رۆژهەاڵتی كوردستاندا كردووە؟
م��س��ت��ەف��ا ه���ی���ج���ری: ل���ە م���ی���ان���ەی بە 
لە  پشتیوانیمان  خ��ەب��ات،  ج��ەم��اوەری��ك��ردن��ی 
ئایینیی  زان��ای��ان��ی  یەكیەتیی  پێكهاتنی 
كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  ئێران  كوردستانی 
زۆر  ئێمە  و  مسوڵمانن  ئێمە  خەڵكی  ك��رد. 
و  ن��ەرم  ئیسالمێكی  ئ��ەوەی  بو  پەرۆشین  بە 
لەو  ئێمە  ه��ەب��ێ.  كوردستاندا  ل��ە  م��ی��ان��ەڕەو 
مامۆستای  كۆمەڵیك  توانیمان  راس��ت��ای��ەدا 
دەوری  لە  نیشتمانپەروەر  و  میانەڕەو  ئایینی 

سەبارەت  وتووێژێكی  رووداو  رۆژن��ام��ەی 
كوردستان  و  ناوچە  رووداوەك��ان��ی  دوایین  بە 
هێناوە.  پێك  هیجری  مستە فا  بەڕێز  لەگەڵ 
لەبەر گرینگیی ئەو تەوەرانەی لەم وتووێژەدا 
هاتوونەتە بەرباس، بە پێویستمان زانی دەقی 
بەڕێزمان  خوێنەرانی  بۆ  وتووێژەكە  ت��ەواوی 

باڵو بكەینەوە.
گشتیی  س��ك��رت��ێ��ری  ه��ی��ج��ری،  مستەفا 
لە  ئ��ێ��ران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
تیشك  »رووداو«،  ل��ەگ��ەڵ  هەڤپەیڤینێكدا 
كوردستان  پێشهاتەكانی  دوایین  سەر  دەخاتە 
رێژێمی  رووخانی  »بە  دەڵ��ێ:  و  ناوچەكە  و 
سووریه بااڵنسی هێز لە ناوچەكە دەگۆڕدرێت 
رادیكاڵەكانی  گرووپە  بۆ  ئێران  هاوكاری  و 
رووب��ەڕووی گرفت  وەك حیزبوڵاڵ و حەماس 
دەبێتەوە و كۆماری ئیسالمی لە رووخان نزیك 

دەكاتەوە«.
دێموكرات خۆی  رووداو: ماوەیەكە حیزبی 
ئامادە  پانزدەهەمی  كۆنگرەی  بەستنی  بۆ 
گۆڕانكارییەكی  كۆنگرەیە  ئەو  ئایا  دەك��ات، 

بەرچاو لە سیاسەتەكانی حیزب دێنێتە دی؟
مانگ   ٨ ن��زی��ك��ەی  ه��ی��ج��ری:  مستەفا 
كۆنگرە  ئ��ام��ادەك��اری  كۆمیتەی  لەمەوپێش 
دیاری كرا و ئەو كۆمیتەیە لەو كاتەوە خەریكی 
و  كۆنگرە  راپ��ۆرت��ی  پێویستە.  ئ��ام��ادەك��اری 
بەرنامە و پێڕەوی كۆنگرەی 15 ئامادە كراوە. 
ئەمریكا  و  ئورووپا  لە  كۆنفرانسەكانی حیزب 
كۆتاییان پێهاتووە و نوێنەرانی كۆنگرە دیاری 
كراون. ئەندامانی حیزب لە هەرێمی كوردستان 
تەنیا  ئێستا  و  ب��ووە  ت��ەواو  كۆنفرانسەكانیان 
كۆنفڕانسی كادر و پێشمەرگەكان ماوەتەوە كە 

لەو رۆژانەدا بەڕێوە دەچێت.
هاوكاتە  ك��ۆن��گ��رەی��ە  ئ��ەو  ب��ەڕێ��وەچ��وون��ی 
لەگەڵ ئاڵوگۆڕە ناوچەیی و جیهانییەكان و 
گۆڕانكارییەكی بەرچاو بەسەر پرسی كورددا 
هاتووە بۆیە باس و لێكدانەوەكانی ئەندامانی 
بەشدار لە كۆنگرە لەسەر راپۆرتی كۆمیتەی 
ناوەندی و بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆیی حیزب 
كارێكی گرنگە كە دەبێ بەپێی بارودۆخەكە 
 ٤ ماوەی  لە  خۆمان  گشتییەكانی  سیاسەتە 

ساڵی داهاتوودا دیاری بكەین.
لە  دێ��م��وك��رات  حیزبی  دروش��م��ی  رووداو: 
كۆنگرەی 1٤دا بەجەماوەریكردنی خەبات بوو، 

هەتا چەند ئەو دروشمە جێبەجێ كرا؟

ب��ك��ەی��ن��ەوە ه��ەت��ا بتوانن  رێ��ك��خ��راوێ��ك��دا ك��ۆ 
باڵو  خەڵكدا  ناو  لە  نارادیكاڵ  ئیسالمێكی 
دانا  باشی  كاریگەرییەكی  ئ��ەوە  و  بكەنەوە 
ئیسالمییە  الیەنە  لە  زیاتر  خەڵك  ئ��ەوەی  بۆ 

توندڕەوەكان دوور بكەونەوە.
شێوەیەكدا  ه��ەر  لە  رادیكاڵیزم  بیرۆكەی 
و  بەتایبەتی  ك��ورد  خەڵكی  بۆ  گیروگرفت 
دەكات  دروس��ت  بەگشتی  ناوچەكە  خەڵكی 
بووەتە  ئێستا  رادیكالیزم  كە  دەبینین  ئێمە  و 
بەربەست لەبەردەم بەرەوپێشچوونی دێموكراسی 
رادیكاڵیزمی  ب��ێ گ��وم��ان  و  ن��اوچ��ەك��ەدا  ل��ە 
ئیسالمی كێشەی بۆ رۆژهەاڵتی كوردستانیش 
رادیكاڵیزمی  خۆشبەختانە  بەاڵم  خوڵقاندووە، 
وەك  ك��وردس��ت��ان  رۆژه��ەاڵت��ی  ل��ە  ئیسالمی 
ناوچەكانی دیكەی رۆژهەاڵتی ناڤین پەرەی 
نەسەندووە و من لەو باوەڕەدام كە ئەگەر بێت و 
كەشێكی ئازاد لە رۆژهەاڵتی كوردستان پێك 
بێت و پارتە سیاسییە پێشكەوتنخوازەكان بتوانن 
كار  كە  بەشەی  ئەو  بكەن،  ئازادانە چاالكی 
دەكەن بۆ باڵوكردنەوە و پەرەپێدانی ئیسالمی 

رادیكاڵ بێ هێزتر و الوازتریش دەبن.
ناوچە  ب���ۆ  ه��ەوڵ��ێ��ك��ت��ان  چ  رووداو: 
شیعەنشینەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان داوە؟

مستەفا هیجری: ئێمە لە ٤ ساڵی رابردوودا 
توانیومانە بوونمان لە ناوچەكانی كرماشان و 
ئیالم پەرە پێ بدەین. یەكەم بە هۆی ئەوەی 
زیاتر لە جاران كار و چاالكی رێكخراوەییمان 
لەو ناوچانە ئەنجام داوە و هۆكاری دووهەم بۆ 
خەڵكی ئەو ناوچانە دەگەڕێتەوە كە زۆرینەیان 
رووی  ئێستا  و  شیعەن  ئ��ای��ی��ن زای  ب��ە  س��ەر 
فەقیهی  ویالیەتی  حكوومەتی  راستەقینەی 
ئێرانیان بۆ دەركەوتووە و پرسی نەتەوایەتی و 
كوردایەتی زیاتر لە نێویاندا بوژاوەتەوە. حیزبی 
و  وەرگرتووە  دەرفەتە  لەو  كەڵكی  دێموكرات 
توانیویەتی خەڵكێكی زۆری ئەو ناوچانە بۆ 

الی خۆی رابكێشێت.
لە  سااڵنێكە  حیزب  رێبەرایەتیی  رووداو: 
دەرەوەی رۆژهەاڵتی كوردستانە، ئێوە و خەڵك 
و  دەگرن  یەكەوە  بە  پێوەندی  شێوەیەك  بە چ 

ئاڵوگۆڕی بڕیار و بیروڕا دەكەن؟
مستەفا هیجری: تەشكیالتی نهێنی حیزبی 
نێوان  پێوەندیی  پردی  ناوخۆدا  لە  دێموكرات 
شێوەیەكی  بە  و  حیزبن  رێبەرایەتی  و  خەڵك 
رۆژهەاڵتی  ناوچەكانی  سەرجەم  لە  بەرباڵو 

كوردستان بە نهێنی خەبات دەكەن.
هەرێمی  ئ���ەوەی  ه��ۆی  ب��ە  خۆشییەوە  ب��ە 
كوردستان ئازادە، ژمارەیەكی بەرچاوی خەڵكی 
رۆژهەاڵتی كوردستان بە مەبەستی سەردان، 
لێرە دەكەن و ئێستا بوونەتە  یان كاركردن روو 
ناوخۆدا.  خەڵكی  و  حیزب  نێوان  لە  پردێك 
ئامرازەكانی  رێگەی  لە  ل��ەوەی  جگە  ئ��ەوە 
راگەیاندنەوە بیر و بۆچوون و خواستی خەڵك 

بە حیزب و حیزب بە خەڵك دەگات.
بۆ  ن���اوە  هەنگاوێكتان  چ  ئ��ێ��وە  رووداو: 
دیكەی  »الی��ەن��ەك��ەی  ل��ەگ��ەڵ  یەكگرتنەوە 

دێموكرات!«؟
مستەفا هیجری: دامەزراندنەوەی پێوەندی 
لەگەڵ هاوڕێیانی جیابوو لە حیزب هەم لەسەر 
ویست و خواستی خەڵكە كە هەردەم خوازیاری 
سیاسییەكان  هێزە  هاوكاری  و  یەكگرتوویی 
گۆڕانكارییەكانی  دووه���ەم  بابەتی  و  ب��وون 
ناوچەكەیە كە پێویستە ئێمە بە یەكگرتوویی و 

هاوخەباتی بەرەو پیری بچین.
ئ��ێ��م��ە وەك�����وو ح���ی���زب ئ��ام��رازێ��ك��ی��ن بۆ 
بۆ  و  خ��ەڵ��ك  ئامانجەكانی  بەدەستهێنانی 
وەاڵمدانەوەی سەرەكیترین خواستی خەڵك كە 
یەكگرتوویی هێزە سیاسییەكانە، ئێمە زیاتر لە 
ساڵێكە پرسی یەكگرتنەوە لەگەڵ هاوڕێیانی 
بۆ  كارمان  و  رۆژەڤ��ەوە  خستووەتە  پێشوومان 

كردووە.
نیوێك  م��ان��گ و  راس���ت���ای���ەدا  ل���ەو  ه���ەر 

كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  لەمەوپێش، 
ئێران لە ئاخرین پلینیۆمیدا بڕیاری دا كە بە 
شێوەی راستەوخۆ لەگەڵ ئەو هاوڕێیانە وتووێژ 
بكەین و هەنگاو بە هەنگاو بچینە پێشێ هەتا 
كەشێكی دۆستانە بۆ لێك نزیكبوونەوە و لێك 
تێگەیشتن بخوڵقێنین و لە جیاتی دووبەرەكی 
بكەین  هاوكاری  یەكەوە  بە  دوژمنایەتی،  و 
بۆ ئەوەی لە ئاڵوگۆڕە چاوەڕوانكراوەكاندا بە 

باشترین شێوە كەڵك وەربگرین.
سەرەتای  لە  كە  بوو  پێوەندیەشدا  لەو  هەر 
ئ����ەم م��ان��گ��ە ب���ۆ ی���ەك���ەم ج����ار ل���ە دوای 
عەزیزی  خالید  كاك  لەگەڵ  جیابوونەوەیان، 
دامەزراندنەوەی  لە چاوپێكەوتنیكدا چۆنێتی 

پێوەندییەكانمان تاوتوێ كرد.
رووداو: ئێوە دەتانەوێ ئەوان بێنەوە ناو ئێوە 

یان وەك ئەوان دەڵێن یەك بگرنەوە؟
یەكگرتنەوەی  ه���ی���ج���ری:  م��س��ت��ەف��ا 
دێموكراتەكان ئامانجی سەرەكی و ستراتیژیی 
ئێمەیە، بەاڵم ئەو پرسە پرسێكی دووالیەنەیە 
ئێمە  بدەین.  بڕیار  تەنیا  بە  ناتوانین  ئێمە  و 
دەدەی���ن،  یەكگرتنەوە  ب��ۆ  ه���ەوڵ  ج��ی��دی  ب��ە 
لەگەڵ  یەكگرتنەوەمان  من  ب��ڕوای  بە  بەاڵم 
هاوڕێیانی پێشوو پێویستی بە كاتێكی زیاتر 
هەیە. پێویستە زیاتر لێك نزیك بینەوە و زیاتر 
ببینەوە.  چڕ  هاوڕێیانمان  ئامانجەكانی  لە 
ئێمە بەداخەوە ئەزموونێكی شكستخواردوومان 
هەیە لە جیابوونەوە و یەكگرتنەوەی حیزب لە 
ئێستا  هاوڕێیانەی  لەو  بەشێك  كە  راب��ردوودا 
جیابوونەوەكەی  لە  جیابوونەتەوە  حیزب  لە 

پێشتریشدا بەشدار بوون.
جارەی  ئ��ەو  یەكگرتنەوەی  ئایا  رووداو: 
دێموكراتەكان جیاواز دەبێت لە جارانی پێشوو؟
بە  دەم���ان���ەوێ  ئێمە  ه��ی��ج��ری:  مستەفا 
نەبین  ن��اچ��ار  ك��ە  بگرینەوە  ی��ەك  ش��ێ��وەی��ەك 
ببینین  حیزبدا  ن��او  لە  داب��ڕان  دی  جارێكی 
دێموكرات  حیزبی  زی��ان��ی  ب��ە  زۆر  ئ��ەوە  ك��ە 
و ب���زووت���ن���ەوەی رزگ��اری��خ��وازی��ی ك���ورد لە 
رۆژهەاڵتی كوردستاندا دەشكێتەوە. هەر بۆیە 
پێویستە هەنگاو بە هەنگاو درێژە بە بەیەكەوە 
لە  تاوەكوو  بدەین  تێگەیشتن  لێك  و  دانیشتن 

یەكگرتنەوە نزیك دەبینەوە.
ئەگەر بێت و بەبێ بەرنامە و لێك تێگەیشتن 
یەك بگرینەوە بە بڕوای من یەك نەگرتنەوەكە 
باشترە هەتا ئەوەی دوای ماوەیەك دووبارە جیا 
بوونەوە روو بدات. هەر بۆیە ئێمە بە وریایی 
پرسەكە  دەڕوانینە  زیاترەوە  وردبوونەوەیەكی  و 
قۆناخە  ئەو  بە هەنگاو  دەمانەوێ هەنگاو  و 

دەرباز بكەین.
من وەك خۆم گەشبینم و پێم وایە دەتوانین 
یەكگرتنەوە  ب��ەرەو  و  كەین  دەرب��از  گرفتەكان 
پ��ێ��داگ��ری��ن لەسەر  ئ��ێ��م��ە  ب��ن��ێ��ی��ن.  ه��ەن��گ��او 
بەردەم  كۆسپەكانی  بەرەوڕووی  و  یەكگرتنەوە 
و  دەبینەوە  یەكگرتنەوە  و  نزیكبوونەوە  لێك 
و  گ��ەڕ  دەخەینە  خ��ۆم��ان  هەوڵێكی  ه��ەم��وو 
هاوڕێیانمان  شانی  لەسەر  دەمێنێتەوە  ئەوەی 
دەب��ێ��ت ك��ە ه���ی���وادارم ئ��ەوان��ی��ش ب���ەو باوەڕە 
گەیشتبن كە ئەگەر لێك نزیكبوونەوەمان لەوە 
بە درەنگتر كەوێ بە زیانی حیزبی دێموكرات 

تەواو دەبێت.
مەسعوود  ه��ەوڵ��ەك��ان��ی  ب��ۆچ��ی  رووداو: 
دێموكراتەكان  ی��ەك��گ��رت��ن��ەوەی  ب��ۆ  ب��ارزان��ی 

ئەنجامی نەبوو؟
سەرەتای  رۆژەكانی  لە  هیجری:  مستەفا 
مەسعوود  بەڕێز  هاوڕێیانمان،  جیابوونەوەی 
كوردستان  ه��ەرێ��م��ی  س���ەرۆك���ی  ب���ارزان���ی، 
بكات  كێشەكە چارەسەر  دا  هەوڵی  راستەخۆ 
و لە دانیشتنێكدا سەرۆكی هەرێمی كوردستان 
نیشتمانیی  یەكێتیی  س��ەرك��ردای��ەت��ی��ی  و 
كێشەكە  بە  كۆتایی  دا  هەوڵیان  كوردستان 
هاوڕێیانی  ئ��ەوك��ات  ب��ەداخ��ەوە  ب��ەاڵم  بێنن. 
بۆ  بنێن  هەنگاو  ئامادە  نەبوون  جیابووەمان 

هەوڵ  و  تێكەڵبوونەوەمان  و  نزیكبوونەوە  لێك 
و تێكۆشانی سەرۆكی هەرێمی كوردستان بۆ 
تێكەڵبوونەوەمان لەبار چوو ئەگەر نا ئەوكات 

باشترین هەل بوو كۆتایی بە كێشەكە هاتبا.
تیسۆ  فرێدریك  ناوبژیوانییەكەی  رووداو: 
گەڕانەوەی  دوای  بەردەوامە  یان  بوو،  ت��ەواو 

بۆ فەرەنسا؟
دۆستان  ئێستا  تاكو  هیجری:  مستەفا 
پارچەی  چ��وار  ه��ەر  لە  ك��ورد  دڵسۆزانی  و 
داوە  زۆری���ان  هەوڵێكی  دەرەوە  و  كوردستان 
لە  ه��ەوڵ  دوای��ی��ن  و  نزیكبوونەوەی  لێك  بۆ 
پێشووی  كۆنسولی  تیسۆ،  فرێدریك  الی��ەن 
تیسۆ  درا.  كوردستان  هەرێمی  لە  فەڕەنسا 
یەكێك لە دۆستانی دێرین و دڵسۆزی گەلی 
كورد و حیزبی دێموكراتە كە تەنانەت كاتێك 
رێكخراوی  رێگەی  لە  بووین  ش��اخ  لە  ئێمە 
یارمەتی  راستەوخۆ  سنوورەوە  بێ  پزیشكانی 
و  ل��ە  ه���ەر  دەدا.  ئ��ێ��م��ەی  پێشمەرگەكانی 
چەند  ئێستا  هەتا  تیسو  فرێدریك  پێوەندییەدا 
داوای  من  لەگەڵ  دانیشتنەكانی  لە  جارێك 

كردووە هەوڵ بدەین بۆ لێك نزیكبوونەوە.
واژۆك����ردن����ی  دوای  ب���ۆچ���ی  رووداو: 
حیزبەكانی  ل��ە  ن��ێ��وان��ت��ان،  رێككەوتننامە 
بە  كۆمەڵە  و  ئێوە  ك��وردس��ت��ان  رۆژه��ەاڵت��ی 

تاكڕەوی تۆمەتبار دەكەن؟
ئەو  پ��ێ��چ��ەوان��ەی  ب��ە  ه��ی��ج��ری:  مستەفا 
 ،13 ك��ۆن��گ��رەی  ب��ڕی��اری  بەپێی  ب��ۆچ��وون��ە 
 6 بە  نیزیك  م��اوەی  بۆ  حیزب  رێبەرایەتیی 
مانگ لەگەڵ زۆربەی حیزبەكان كەوتە وتووێژ 
و دانیشتن بۆ لێك نزیكبوونەوەی الیەنەكان بە 
مەبەستی پێكهێنانی هاوپەیمانی، یان بەرەیەك 
و نەرمییەكی زۆریشمان لەخۆمان نیشان دا، 
ئەنجامێك.  بەداخەوە نەگەیشتینە هیچ  بەاڵم 
لە سیاسەتدا ناكرێ تۆ یان سفر بی یان 100، 
مادام هەموو حیزب و رێكخراوەكان نەیانتوانی 
بەیەكەوە بگەنە رێككەوتن با دوو سێ حیزب 
لە  زیاتر  دوای  ببنەوە.  كۆ  ی��ەك  دەوری  لە 
ساڵێك دیالۆگ و دانیشتن لەگەڵ هاوڕێیانی 
ناكۆكەكانمان  خاڵە  شۆڕشگێڕ،  كۆمەڵەی 
وەال نا و لەسەر كۆمەڵێك خاڵی هاوبەش رێك 

كەوتین.
و  دوژمنایەتی  بۆ  رێككەوتننامەیە  ئ��ەو 
بەڵكوو  نیە،  الیەنێك  هیچ  بەربەرەكانێكردنی 
لەسەر ئەو هیوایە پێك هاتووە كە ببێتە بەردی 
بناغەیەك بۆ دانیشتن و هاوكاریكردن لەگەڵ 
الیەنەكانی دیكە و دەرگای بۆ سەرجەم ئەو 

حیزب و الیەنەكان كراوەیە.
پێش  قۆناخی  ب��ۆ  رێككەوتننامەیە  ئ��ەو 
و  ئ��ێ��ران��ە  ئیسالمیی  ك���ۆم���اری  رووخ���ان���ی 
شێوەیەك  بەهیچ  دەڵێت  الی��ەن  هەندێك  وەك 
دابەشكردنی  و  دەس���ەاڵت  قۆرخكردنی  ب��ۆ 

بەرپرسیاریەتییەكان نیە.
هێزەكانی  یەكدەنگیی  و  ی��ەك��گ��رت��ووی��ی 
ئێستادا  قۆناخی  لە  كوردستان  رۆژه��ەاڵت��ی 
بە  ئێمە  و  ح��اش��اه��ەڵ��ن��ەگ��رە  پێویستییەكی 
لەسەر  كار  دەب��ێ  پێویستییە  لەو  تێگەیشتن 
رێك  لەسەریان  و  بكەین  هاوبەشەكانمان  خاڵە 

كەوین.
رووداو: رێككەوتننامەكەتان لەگەڵ كۆمەڵە 

هەر سیاسییە یان چەكداریشە؟
رێككەوتننامەكە،  ه��ی��ج��ری:  مستەفا 
رێككەوتننامە یەكی سیاسییە نێوان كۆمەڵە و 

دێموكرات.
نابێتە  رێككەوتننامەیە  ئەو  ئایا  رووداو: 
رۆژهەاڵتی  لە  بەرە  دوو  دروستبوونی  هۆی 

كوردستان؟
م���س���ت���ەف���ا ه����ی����ج����ری: ب���ەپ���ێ���ی ئ���ەو 
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تائیب،  م���ەه���دی  ئ���اخ���ون���د 
سەرۆكی قەرارگای »عەمار«، 
گوتوویە:  پ����اس����داران  س���پ���ای 
ل��ە دیدار  »ئ��اغ��ای خ��ام��ن��ەی��ی 
مەغوولستان  بەرپرسی  لەگەڵ 
سەرۆكی  مەبەستی  )پێموابێ  
چاكەی  هێندێك  واڵت��ەی��ە(  ئ��ەو 
ل��ەو واڵت��ە ب��اس ك���ردووە ك��ە ئەم 
بەرپرسەش بۆخۆی ئاگای لێیان 
نەبوو. دەبێ  ئەو زانیارییە بە نرخانە 
خودی  لە  خامنەیی  كە  بێت  چ 
ئاگاداریان  زیاتر  مەغوولەكانیش 
بزنەكانی  ژم���ارەی  ن��ەك��ا  ب��ێ��ت؟ 
جنۆكەكانی  ی��ان  چەنگیزخان، 
س���ەر ق���ەب���ری ق��ووب��ی��الی خان 
مەغوولەكان  چاكەی  خوا  بێت. 
بداتەوە كە ئەوەندە چاكەیان زۆرە، 
خۆیانیش پێی نازانن. هیچ نەبێ  
لە  خەڵكیان  خامنەیی  ق��ەد  ب��ە 
ئ��ێ��ران ك��وش��ت��ووە. ئ��ەوە ب��ە هۆی 
دەرحەق  م��ەغ��وول��ەك��ان  چ��اك��ەی 
خامنەیی  كە  بوو  ئاخوندەكان  بە 
عەرز  لەنگەری  بە  خۆی  ئێستا 
سەیدعەلی  دەزان��ێ��ت.  ئاسمان  و 
دەیهەوێ  بڵێ ئەگەر مەغوولێكی 
ئیسرائیل  نموونە،  )بۆ  دیكەش، 
خانی مەغوول( هێرش بكاتە سەر 
ئێران، خێری دەگات، چونكە ئێمە 
)وات��ە ئ��ەوان( شەڕ بە بەرەكەتی 

ئاسمانی دەزانن.
حوسێن حاجی عەلی، نوێنەری 
گوتوویە:  رێ���ژی���م  م��ەج��ل��ی��س��ی 
»ئینقالب پێویستی بە كەسانێكی 
مورتەزەوییە«  س��ەع��ی��د  وەك 
م���ورت���ەزەوی ك��ە دەگ���وت���رێ  لە 
دۆسییەی كوشتن و دەستدرێژی 
بۆ سەر زەهرا كازمی و هەروەها 
ل��ە س��وول��ەی ك��ەه��ری��زەك��دا وەها 
كەسێكە، هەر ئەو ئینقالبەیە كە 
دەتانگەیەنینە  »ئێمە  دەیانگوت 
ئەو  م����رۆی����ی«.  ك���ەرام���ەت���ی 
ئینقالبە پێویستی بە نێرەكەرە یان 
»قازە  روونە:  وەاڵم  شۆڕشگێڕ؟ 
و هیچی  م��ەرت��ەزەوی«  سەعید 

دیكە. 
ئەسەدوڵاڵ عەسكەری ئەوالدی، 
سەرۆكی ژووری بازرگانیی ئێران 
»بەداخەوە  گ��وت��ووی��ە:  چین  و 
م��ێ��ز )ی����ان م��ی��ز( ه��ێ��ن��دێ��ك لە 
دەسەاڵتدارانی ئێمەی گرتووە«.

قەپ  میز  ی��ان  مێز  هەڵبەت 
ناگرێ  و كەسیش ناتوانێ  بگرێ ، 
قەپیش  بە  ك��ەس  هێندێك  ب��ەاڵم 
بێت خۆیانی پێوە هەڵداوەسن و بە 
مشارەكەی عیزرائیلیش لێی جیا 
زیندووی  هەرە  نمونەی  نابنەوە. 
هێشتا  ك��ە  جەننەتییە  ئ��اغ��ای 
كەشتییەكەی  تەختەی  وردە  بە 
ح��ەزرەت��ی ن���ووح، ددان���ی خاوێن 
دنیای  ئەو  دەروازەی  و  دەكاتەوە 
هێندێك  داخ��س��ت��ووە.  خ���ۆی  ل��ە 
كەسیش دەڵێن كورسی لە كۆڵمان 
نابێتەوە، كە ئیدی پێموابێ  هێندە 
خۆیانەوە  بە  كوردییان  بنێشتی 
وەكوو  بەستەزمان  كورسی  داوە، 
مشكی سەر چەسپی لێ هاتووە 
و بە هیچ كلۆجێك ناتوانێ  خۆی 

لێیان بكاتەوە.

جووت حەوت

هەوراز

دەتوانن  دیكەش  الیەنەكانی  رێككەوتننامەیە 
و  هاوپەیمانیەتییەكەمان  ب��ە  ب��ن  پ��ەی��وەس��ت 
پەرچەكردارێك  وەك  بیانەوێ  نابینم  هۆكارێك 
بەاڵم  بێنن،  پێك  دیكە  هاوپەیمانەتییەكی 
دی  حیزبەكانی  حاڵەتدا  خراپترین  لە  ئەگەر 
كۆبوونەوە  نوێ  هاوپەیمانێتییەكی  دەوری  لە 
رێككەوتنی دوو هاوپەیمانی بەیەكەوە ئاسانترە 
هەتا 10 �� 15 حیزب بیانەوێ بەیەكەوە رێك 

بكەون.
ل���ەگ���ەڵ ئەو  ئ��ێ��م��ە ه����ەوڵ دەدەی������ن چ 
رێ���ك���خ���راوان���ەی ك���ە ج���ۆرێ���ك ج���ی���اوازی و 
راب���ردووی���ەك���ی ن��اخ��ۆش��م��ان ه��ەب��ووە چ ئەو 
هەیە،  دۆستانەمان  پێوەندییەكی  الیەنانەی 
یان  هاوپەیمانەتی  ئ��ەگ��ەر  و  ببینەوە  نزیك 
هەوڵی  هەر  ئەوكاتەش  هات  پێك  بەرەیەكیش 
لەگەڵیان.  دەدەین  نزیكبوونەوە  لێك  و  وتووێژ 
ئەوە باوەڕ و بەرنامەی ئێمەیە بە بڕوای من 
پێناو  لە  رێكخراوانەی  و  حیزب  ئەو  هەموو 
بەرژەوەندیی خەڵكی كوردستان كار دەكەن لە 
یەكێك لەو خااڵنەدا خۆیان دەبیننەوە و هەلی 

پێویست بۆ هاوكاری دەڕەخسێنن.
نەماوە،  چەكداریتان  خەباتی  ئێوە  رووداو: 
لە  چەكداری  خەباتی  كاتی  وایە  پێتان  ئایا 

رۆژهەاڵتی كوردستان نەماوە؟
مستەفا هیجری: ئێمە خەباتی چەكداریمان 
وەال نەناوە و هەتا ئێستاش خەباتی چەكداری 
بەاڵم  ئێمەیە،  بەرنامەی  و  ك��ار  لە  بەشێك 

ت��ێ��ی��دای��ن و  ل��ە ه��ەل��وم��ەرج��ێ��ك��دا ك��ە ئێستا 
ناكرێ  لە هەرێمی كوردستانە،  رێبەرایەتیمان 
ئەو  و  بكەین  چ��ەك��داری  خەباتی  لێرە  ئێمە 
بخەینە  ك��وردس��ت��ان  هەرێمی  دەس��ك��ەوت��ان��ەی 
خەباتی  بە  پ��ەرە  زۆرت��ر  بۆیە  مەترسییەوە، 
سیاسی و دیپلۆماسی دەدەین، بەاڵم هەركات 
لە رۆژهەاڵتی كوردستان پێویست بكات ئێمە 
هێزی پێشمەرگە و خەڵكمان ئامادەیە و دووبارە 

كەڵك لەو بەشە لە خەبات وەردەگرینەوە.
رووداو: ئێران لە رێگەی پارتی و یەكێتییەوە 

هیچ گوشارێك دەخاتە سەر ئێوە؟
مستەفا هیجری: بێ گومان لەو كاتەوە كە 
پارتەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان لە هەرێمی 
گوشارێكی  ئێران  ب��وون،  جێگیر  كوردستان 
زۆری خستووەتە سەر پارتی و یەكێتی و ئەو 
گوشارانە هەتا ئێستاش هەر بەردەوامن، بەاڵم 
بەخۆشییەوە پارتی و یەكیەتی ئامادە نەبوون 
لەو پێوەندییەدا گوشار بخەنە سەر ئێمە و كار 

و چاالكییە سیاسییەكانمان.
گوشارەكانی  ك��ەم��ب��وون��ەوەی  رووداو: 
ئەمریكا بۆ سەر ئێران نیشانەی تەمەندرێژیی 

سیستەمی ئێستای ئێران نیە؟
بڕوایە  ئەو  لەسەر  من  هیجری:  مستەفا 
نیم گوشار و هەڕەشەكانی ئەمریكا لە دژی 
پێچەوانەوە  ب��ە  بەڵكو  ك��ردب��ێ  كەمی  ئ��ێ��ران 
بووەتەوە.  چڕتر  و  بەهێزتر  زۆر  گوشارەكان 
ئەمریكاوە  ه��ۆی  بە  كە  گەمارۆیانەی  ئ��ەو 
كۆمپانیا كانی  و  بانك  ن��ەوت،  س��ەر  خ��راوەت��ە 
ئێران  ئێران، گورزێكی گەورەی لە ئابووریی 
داوە و ئێرانی بەرەو الوازی بردووە، بە جۆرێك 
لە  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  دەبینین  ئێستا  ك��ە 

 نێوخۆ تووشی قەیرانی ئابووری بووەتەوە و لە 
دەرەوش هیچكات بە ئەندازەی ئێستا نەخراوەتە 

پەراوێزەوە.
رووداو: تا چەند ئەگەری هێرشی سەربازی 

بۆ سەر ئێران هەیە؟
مستەفا هیجری: ئەمریكا ناتوانێ كۆماری 
قەبووڵ  هەستەیی  چەكی  خ��اوەن  ئیسالمی 
بكات و ئەگەر ئێران بەردەوام بێ لە پیتاندنی 
بە  دەستڕاگەییشتن  ل��ە  ئ��ەگ��ەر  و  ئ��وران��ی��ۆم 
چەكی ناوكی نیزیك بیتەوە، ئەگەری هێرشی 

ئەمریكا دێتە ئاراوە.
رووداو: رووخانی سووریە چ كاریگەرییەكی 

لەسەر ئێران دەبێت؟
پرسێكی  پرسی سووریە  مستەفا هیجری: 
چارەنووسسازە و ئەگەر بێت و رێژێمی ئەسەد 
بڕووخێت بااڵنسی هێز لە ناوچەكە دەگۆڕدرێت 
و گۆڕانكاری گەورە لە ناوچەكە روو دەدات. 
سووریە ئێستا تەنها واڵتێكی هاوكار و پاڵپشتی 
ئێرانە لە هێڵی تیرۆریزم و رادیكالیزمدایە و بە 
رووخانی رێژێمی ئەسەد، كۆماری ئیسالمی 
لە  دۆستی خۆی  تەنها  و  دەبێ  بێ هێز  زۆر 
نێو واڵتانی عەرەبی و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
تاكە  سووریە  كە  بەتایبەت  دەدات.  لەدەست 
پردێكە بۆ گەیاندنی چەك و تەقەمەنیی ئێران 
بە حیزبوڵاڵی لوبنان و حەماسی فەلەستین، 
هاوكاریی  ئەسەد  رێژیمی  رووخانی  بە  بۆیە 
رووبەڕووی  رادیكااڵنە  گرووپە  ئەو  بۆ  ئێران 
ئێران  پێگەی  ت��ەواوی  بە  و  دەبێتەوە  گرفت 
لە ناوچەكەدا الواز دەبێت و ئەو الوازبوونەی 
بەو  ئەوە  بەاڵم  نزیكی دەكاتەوە،  لە رووخانی 
ئەسەد،  رێژێمی  رووخ��ان��ی  ب��ە  نیە  مانایە 

كۆماری ئیسالمی كتوپڕ دەڕووخێت. هەر بەو 
یارمەتیی  هێزێكەوە  هەموو  بە  ئێران  هۆیەوە 
ئەسەد  بەشار  هەتا  دەدات  سووریه  رێژیمی 

لەسەر دەسەاڵت بمێنێتەوە و نەڕووخێت.
رووداو: بۆچی ئێران نێوانی لەگەڵ پارتی 

ناخۆشە؟
م��س��ت��ەف��ا ه��ی��ج��ری: م��ن زۆر ش����ارەزای 
وردەكارییەكانی پێوەندیی نێوان پارتی و ئێران 
سیاسییەوە  رووی  لە  وێدچی  وا  ب��ەاڵم  نیم، 
لە  ئێستا  ك��وردس��ت��ان،  دێ��م��وك��رات��ی  پ��ارت��ی 
لەگەڵ  كە  دەك��ا  پێڕەو  سیاسەتێك  ن��اوچ��ەدا 
ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  بەرژەوەندییەكانی 
یەك ناگرێتەوە، بەتایبەت لە پێوەندی لە گەڵ 
پرسی سووریە كە كۆماری ئیسالمی هەموو 
پشتیوانیكردن  بۆ  دێنێ  بەكار  خوی  هەوڵی 
پارتی  حاڵێكدا  لە  سووریە،  حكوومەتی  لە 
پشتیوانی لە داخوازیی رەوای خەڵكی سووریە 
دەكا كە ئەویش رزگاربوونیان لە چنگی زوڵم 
و زۆری حكوومەتی سووریەیە، دیارە ئەوەش 

بە دڵی كۆماری ئیسالمی نیە.
چ  ن���ەت���ەوەی���ی  ك��ۆن��ف��ران��س��ی  رووداو: 

كاریگەرییەك لەسەر پرسی كورد دادەنێت؟
باسی  زۆرە  ماوەیەكی  هیجری:  مستەفا 
پێكهێنانی كۆنگرەی نەتەوەیی كورد نابیستم 
و هەست بەوە دەكەم پێكهێنانی ئەو كۆنگرەیە 
هەڵوەشاوەتەوە، یان بۆ كاتێكی دی دواخراوە. 
ئێمە  بەدەستی  كۆنگرەش  ب��ەرن��ام��ەی  هەتا 
نەگات ناتوانین لەسەر پالن و كاریگەرییەكانی 

كۆنگرە هیچ قسەیەك بكەین.
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د.سەعید مودیرێكی سەركەوتوو، رێبەرێكی بەهەڵوێست و بڕیاردەر بوو

لەسەر ئەم جینایەتەی رێژیمی كۆماری ئیسالمیی 
ئەم  ئینسانیی  دژی  ماهییەتی  و  درا  ال  ئ��ێ��ران 
تریبوونەوە،  لەم  خۆیەتی  جێی  دەرك��ەوت.   ڕێژیمە 
رێز و پێزانینی خۆمان پێشكەش بە ئەو كەسانە بە 
و  میكونووس  دادگ��ای  بوێرەكانی  قازییە  تایبەت 
دامودەزگا ئەمنییەتییەكانی ئاڵمان بكەین كە لە بە 
ئاكامگەیاندنی ئەم بڕیارە مێژووییەدا رۆڵیان گێڕا. 
بارەوە  زۆر  ل��ە  میكونووس  دادگ����ای  ب��ڕی��اری 

گرینگە:
� یەكەم  دادگا سەربەخۆیی بڕیاردان و سەروەریی 
تیرۆریستیی  ماهییەتی  و  سەلماند،  خۆی  یاسایی 
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێرانی بە كۆمەڵگای 

نێودەوڵەتی ناساند. 
پاراست  و داكۆكی  دووه��ەم، بەها مرۆییەكانی 
لە شەهیدە سەربەرزەكان كرد كە بێ بەزەییانە شەهید 

كرابوون. 
س��ێ��ه��ەم، ك��ۆم��ەڵ��گ��ای ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی ه��ەژان��د و 
بۆ  سەفیرەكانیان  پێشكەوتوو  و  دێموكرات  واڵتانی 
واڵتەكانیان بە نیشانەی مەحكوومكردنی ئەو تاوانە 
پەیوەندییەكانیان  و  كردەوە  بانگهێشتن  تیرۆریستییە، 

لەگەڵ كۆماری ئیسالمی بۆ ماوەیەك راگرت. 
ل���ە ه���ەم���وو گ��ری��ن��گ��ت��ر، ب���ڕی���اری دادگ�����ای 
میكونووس فەسڵێكی نوێی بۆ لەقاودانی ماهییەتی 
تیرۆریستیی رێژیم و تەریكخستنەوەی لە پەیوەندییە 
هەڵوێستە  ئ��ەم  ئێستاش  و  ك��ردەوە  نێونەتەوەییەكان 
سەلمێنەری  ب��اوەڕپ��ێ��ك��راو،  س��ەرچ��اوەی��ەك��ی  وەك���وو 

تیرۆریستبوونی ئەم رێژیمەیە. 
خوشك و برایانی خۆشەویست !

كاك  شەهیدكردنی  ل��ە  س��اڵ   20 پ��اش  ئ��ەگ��ەر 
ورد  هەڵسەنگاندنێكی  ه��اوڕێ��ی��ان��ی،  و  د.سەعید 
و  دێ��م��وك��رات  حیزبی  و  ك��ورد  گەلی  خەباتی  ل��ە 
ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  رێژیمی  سیاسەتەكانی 
ئاستی  لە  رێژیم  كە  دەگەین  ئاكامە  ب��ەو  بكەین، 
زۆر  قەیرانێكی  تووشی  نێونەتەوەییدا،  و  نێوخۆیی 
ئابوورییەدا  و  سیاسی  بارودۆخە  لەم  ئەویش  ب��ووە، 
كە رەوت��ی ڕووداوەك���ان خێراتر لە ج��اران ب��ەرەو پێش 
دەچێ  و لەم پێشكەوتنەدا، تەنیا رێژیمی كۆماری 
دژی  ب����ەرەی  ل��ە  ه��اوپ��ەی��م��ان��ەك��ان��ی  و  ئیسالمی 
گۆڕانكارییەكانی سەردەمدان، لە ئاستی نێوخۆییدا 
بە سیاسەتی پێشێلكردنی مافی مرۆڤ درێژە ئەدا، 

ڕۆژ نیە كۆمەڵێك لە تێكۆشەرانی رێگای ئازادی 
و دێموكراسی نەگیرێن و ڕەوانەی ئەشكەنجەگاكانی 
نەكرێن و دوور لە هەموو رێوشوێنە مرۆییەكان ئازار و 
ئەزیەتیان نەدەن و بە هۆی درێژەدان بەو سیاسەتەی 
نێونەتەوەییەكانەوە  بەردەوام لە الیەن كۆڕ و كۆمەڵە 

مەحكووم  دەكرێ . 
شوناسی  لە  نكۆڵیكردن  سیاسەتی  بە  درێ��ژەدان 
و  ئێران  زەوتكراوەكانی  لێ  ماف  نەتەوە  نەتەوەیی 
بزووتنەوە ڕەواكانیان و گرتن  بۆ سەركوتی  هەوڵدان 
سیاسەتی  بووەتە  مافخوازەكانیان  رۆڵە  ئێعدامی  و 

نەگۆڕی رێژیم.
ئێران  نرخی دراوی  دابەزینی  ئابوریی،  شپرزەیی 
لەچاو دراوە بیانییەكان، پەرەسەندنی گرانی و بێكاری 
و سەرهەڵدانی دەیان دیاردەی ناحەزی كۆمەاڵیەتی 
بە  و سووكایەتیكردن  ژنان  بە كەمگرتنی مافی  و 
كەرامەتی مرۆڤ بەشێكی دیكەیە لەم سیاسەتەی 

رێژیم.
لە  پشتیوانیكردن  نێونەتەوەییشدا،  ئاستی  لە   
الیەنە  ب��ە  ی��ارم��ەت��ی��ك��ردن  و  جیهانی  ت��ی��رۆری��زم��ی 
قودسەوە،  سپای  الیەن  لە  راهێنانیان  و  توندڕەوەكان 
نەهێشتۆتەوە.  گومانی  الیەنێك  و  ك��ەس  هیچ  بۆ 
بزووتنەوە  س��ەرك��وت��ی  ل��ە  ه��ێ��زە  ئ���ەم  ب��ەش��داری��ی 
ج��ەم��اوەری��ی��ەك��ان��ی س��وری��ە و واڵت��ان��ی ع��ەرەب��ی و 
حیزبی  دیكتاتۆری  رێژیمی  مانەوەی  بۆ  هەوڵدان 
بەعسی سووریە نموونەی دەستێوەردانێكی ئاشكرا لە 

كاروباری واڵتانە. 
و  ناوكی  بە چەكی  دەستڕاگەیشتن  بۆ  هەوڵدان 
داخوازییەكانی  وەاڵمنەدانەوەی  یۆرانیۆم،  پیتاندنی 
ئەوە لە الیەن  بۆتە هۆی  نێونەتەوەیی،  كۆمەڵگای 
رۆژئاواوە گوشارێكی زۆری ئابووری بخرێتە سەر، 
پێچەوانەی لێدوانەكانی رێبەرانی ڕێژیم ئەم ئابلۆقە 
ئابووری  لەسەر  زۆری  شوێندانەرییەكی  ئابوورییە، 
واڵت و ژی���ان و گ��وزەران��ی ك��ۆم��ەاڵن��ی خ��ەڵ��ك و 
دابەزینی ئاستی بەرهەمهێنان بە تایبەت لە بواری 
بازاڕەكانی  لە  فرۆشتنی  و  ن��ەوت  هەناردەكردنی 

جیهاندا پێك هێناوە. 
ل��ە ب��ەران��ب��ەری��ش��دا ح��ی��زب��ی دێ��م��وك��رات دوای 
ورەیەكی  ب���ە  د.س���ەع���ی���د،  ك����اك  ش��ەه��ی��دب��وون��ی 
ئامانجەكانی  ب��ە  وەف������اداری  ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕان��ەوە، 
رێبەرانی شەهید و پشتبەستن بە هێزی كۆمەاڵنی 

و  ئەدا  خەباتی خۆی  بە  درێ��ژە  كوردستان  خەڵكی 
پێ بەپێی ئاڵوگۆڕە سیاسییەكان بە لێكدانەوەی ورد 
لە  كاریگەر  رۆڵ��ی  واقیعبینانەوە،  سیاسەتێكی  و 
و  دەگێڕێ   ئێراندا  و  كوردستان  سیاسی  گۆڕەپانی 
هەروەها جێی متمانەی كۆمەاڵنی خەڵك و هەموو 
كۆنگرەی  پێكهێنانی  واڵتەكەمانە.  ئازادیخوازانی 
نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵ، گرینگیدان بە دیالۆگ 
ئێران،  سیاسییەكانی  هێزە  گ��ەڵ  ل��ە  ه��اوك��اری  و 
سیاسییەكانی  ڕێكخراوە  لەگەڵ  ن��ەزەر  ئاڵوگۆڕی 
و  ب��ەری��ن  یەكگرتنێكی  ب��ۆ  ه��ەوڵ��دان  و  ك��وردس��ت��ان 
لەگەڵ  ه��اوك��اری  رێككەوتننامەی  م��ۆرك��ردن��ی 
زەحمەتكێشانی كوردستانی  كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 
ئێران، بەشێكی بەرچاو لە كار و تێكۆشانی حیزبی 
پەیوەندییە  ب��ە  گرینگیدان  ه��ەروەه��ا  دێ��م��وك��رات��ن. 
و  ك��ۆڕ  لە  چاالكانە  بەشداریی  و  نێونەتەوەییەكان 
كورد،   و  ئێران  پرسی  بە  پەیوەندیدارەكان  كۆبوونەوە 
پرۆسەی  ناوەڕاست و  روانینەوە كە رۆژهەاڵتی  بەم 
جەماوەرییەكان،  ڕاپەڕینە  و  سیاسییەكان  ئاڵوگۆڕە 
حیزبی  دەڕۆن،  سەركەوتن  بەرەو  و  پێشكەوتندان  لە 
دێموكراتیش بەرەو پیری ئەم گۆڕانكارییانە هەنگاو 
دەنێ  و بێ  دوودڵیش ئەم رێژیمە لەوە زیاتر ناتوانێ  
بە  درێ���ژە  س���ەردەم  ئاڵوگۆڕەكانی  پێچەوانەی  ب��ە 
لە چەندین  دەزانین  ه��ەروەك  ب��دا.  رەش��ی  دەسەالتی 
دادگای رۆژئاواییەوە بڕیاری تیرۆریستبوونی لەسەر 
ئاشكران، حوكمی  نموونەی  ئەمەیش چەند  دراوە و 
دادگای پاریس لەسەر تیرۆری د. شاپور بەختیار، 
ناوەندی  تەقاندنەوەی  لەسەر  ئارژانتین  دادگ���ای 
فەرهەنگیی جوولەكەكان، دادگای میكونووس لەسەر 
تیرۆری كاك د.سەعید. بێ گومان ڕەوتی ئاڵوگۆڕە 
سیاسییەكان زیاتر بەڵگەی تاوانەكانی رێژیم دەردەخا 

و لە كۆمەڵی نێونەتەوەییدا تەریكتر دەكەوێتەوە.
 هەڵوێستی بەجێی ئەم دواییانەی دەوڵەتی كانادا 
لەگەڵ  دیپلۆماسییەكانی  پەیوەندییە  پچڕانی  و 
دیپلۆماتەكانی  بەناو  دەرك��ردن��ی  و  ئێران  رێژیمی 
لە  دیپلۆماتەكانی  بانگهێشتكردنەوەی  و  واڵتە  لەو 
و  رێژیمە  ئ��ەم  تێرۆریستبوونی  نیشانەی  بە  ئێران 
یارمەتیكردنی بە رێژیمی دیكتاتۆری بەشار ئەسەد 
لە سوریە، نموونەی نوێیە. هەروەها واڵمنەدانەوەی 
رێژیم بە داخوازییەكانی واڵتانی رۆژئاوا و بێ ئاكام 
ئاسایشی  ئ��ەن��ج��ووم��ەن��ی  ك��ۆب��وون��ەوەك��ان��ی  ب��وون��ی 
چەكی  ل��ەس��ەر  یەكگرتووەكان  ن��ەت��ەوە  رێ��ك��خ��راوی 
ناوكی بوو بە هۆی ئەوە لە الیەن یەكیەتیی ئورووپاوە 
بڕیاری تەحریمەكانی لەسەر چڕوپڕتر بكەن و رەوشی 
سیاسی و ئابووریی رێژیم بەرەو ئاقارێك ببەن نەتوانێ  
درێژە بە ئەو سیاسەتەی بدا. ئەزموونی بزووتنەوەی 
هاوبەشی  خەباتی  واڵت��ەك��ەم��ان،   ئ��ازادی��خ��وازی��ی 

گەالنی ئێران و پشتیوانی مرۆڤدۆستانەی واڵتانی 
پێشكەوتوو لە پرۆسەی سیاسی و دێموكراسیخوازیی 
خەڵكی  كۆمەاڵنی  ئیرادەی  سەرەنجام  واڵتەكەمان، 
رێژیمە  ئەم  بەسەر  دێموكراسی  و  ئ��ازادی  تینووی 
دیكتاتۆرەدا سەر دەخا و ئاواتی شەهیدەكانیش دێتە 
دی و رێبەرانی تاوانباری وەك هەموو دیكتاتۆرەكانی 

دیكە بە سزای كردارە ناڕەواكانیان دەگەیەنێ .
بەڕێزان! 

لە چەند رۆژی رابردوودا بە هۆی باڵوبوونەوەی 
پیرۆزەكانی  سیما  دژی  ب��ێ رەوش��ت��ەوە  فیلمێكی 
ئایینی ئیسالم لە الیەن كۆمپانیایەكی رۆژئاواییەوە، 
لە  ن��اڕەزای��ەت��ی��دەرب��ڕی��ن  و  خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان  شەپۆلێك 
واڵتانی عەرەبی و ئیسالمی دەستی پێكردووە. لەم 
خۆپیشاندانانەدا خەڵكی ناڕازی و الیەنە ئیسالمییە 
توندڕەوەكان هێرشیان كردە سەر سەفارەتخانەی واڵتە 
یەكگرتووەكانی ئەمریكا و واڵتانی رۆژئاوایی. لەم 
واڵتی  لە  ئەمریكا  سەفیری  پەالمارانەدا  و  هێرش 
لیبی كوژرا و چەندین كوژراو و برینداری دیكەشی 

لێكەوتەوە.
سووكایەتیكردن  و  بێ ڕێزی  كە  شتێك  هەر  ئێمە 
بیروباوەڕێكەوە  بە هەر  پیرۆزەكانی مرۆڤ  بەها  بە 
بێ ، مەحكووم دەكەین و كردەوەی ناشیاوی پەالماری 
لە  داكۆكی  ناوی  بە  كەسانەیش  ئەو  تیرۆریستیی 
و  بۆ سەر سەفارەتخانەكان  ئیسالم  پیرۆزی  ئایینی 
كوشتنی سەفیری واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا لە 
لیبی مەحكووم دەكەین و ئەم جۆرە كردارە بە دوور 
نێونەتەوەییەكان  یاسا  و  دیپلۆماسی  رێوشوێنی  لە 
دەزان��ی��ن و ل��ەو ب��اوەڕەدای��ن كە ئ��ەم ج��ۆرە كردەوانە 
ناوچەیە  دیكتاتۆرەكانی  رێژیمە  خزمەتی  لە  تەنیا 
كە لە هەوڵی بەالڕێدابردنی رێبازی پێشكەوتووانەی 
پرۆسەی  و  ناوچە  ئازادیخوازیی  گەالنی  خەباتی 

دێموكراسییە.
خوشك و برایانی بەڕێز!

رێبەری  شەهیدبوونی  ساڵڕۆژی  بیستەمین  لە 
هەڵكەوتووی حیزبەكەمان، كاك د.سادق شەرەفكەندی 
و هاوڕێیانیدا جارێكی دیكە پەیمان نوێ  دەكەینەوە 
كە تا وەدیهێنانی ئامانجەكانی گەلی كورد و ئاواتی 
شەهیدان، درێژەدەری خەباتیان و ئااڵهەلگری رێگا 

و ڕێبازی پڕ لە شانازییان بین. 

ب���ەرز و ب��ەڕێ��ز ب��ێ ، ی���ادی رێ��ب��ەری شەهیدی 
گەلەكەمان، د.سادق شەرەفكەندی و هاوڕێیانی. 

بڕووخێ  رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران
گەلی  رزگاریخوازیی  ج��وواڵن��ەوەی  س��ەرك��ەوێ  

كورد. 
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رێبەرێك لە ئاوێنەی ئەندێشەكانیدا 
سەركەوتنی  مەرجەكانی  ل��ە  یەكێك 
زانا،  رێبەرییەكی  بوونی  شۆڕشێك  هەر 
شۆڕشێكی  ل��ە  ل��ێ��ه��ات��ووە.  و  شێلگیر 
بە  ك��ە  رێبەرییەك  ب��وون��ی  نەتەوەییشدا 
تەواوەتی شارەزای مافەكانی نەتەوەكەی 
گەمەی  و  خ��ەب��ات  میكانیزمەكانی  و 
سیاسی بێت و شێلگیرانە داكۆكییان لێ  

بكات، پێویستییەكی حاشاهەڵنەگرە.
رێبەرێكی نەتەوەیی دەبێ  پێش هەموو 
سیاسییەكان  دەستەواژە  و  چەمك  شتێك 
واتە  بناسێت،  حقوقییان  چوارچێوەی  و 
دەب���ێ  ب��زان��ێ دەس���ت���ەواژەی ن��ەت��ەوە چ 
باری  لە  و  هەیە  سیاسی  پێناسەیەكی 
دەتوانین  چ��ن،  مافەكانی  حقوقییەوە 
كاراكتەرە  لە  یەكێك  بنەمایە  ئەم  بێژین 
هەرە سەرەكییەكانی كەسایەتیی سیاسیی 
دوك���ت���ور ش��ەرەف��ك��ەن��دی��ی��ە. ب��ەڵ��گ��ە بۆ 
بۆ  ئاماژەیە  راستییەش  ئەم  سەلماندنی 
دوایین وتووێژی ئەو رێبەرە شەهیدە لەگەڵ 
عەلی كێشتگەر كە پووشپەڕی 1371ی 
هەتاوی لە رۆژنامەی »فیدایی«دا باڵو 

بۆتەوە.
پرسیارەكانی  ل��ە  یەكێك  واڵم���ی  ل��ە 
بیسەلمێنێ   دەی��ه��ەوێ   ك��ە  كێشتگەردا 
ئێرانیدا  بەرەیەكی  پێكهێنانی  پێناو  لە 
گرینگی  تەنیا  دێموكرات  حیزبی  دەبێ  
لە  و  بدات  بەرەكە  دێموكراتیكبوونی  بە 
سەر مافە نەتەوەییەكانی كورد پێداگری 
زانایانە  شەرەفكەندی  دوكتور  نەكات، 
و  دێموكراسی  پێوەندیی  لەسەر  جەخت 
دەكات  نەتەوەیی  كێشەی  چ��ارەس��ەری��ی 
كێشەی  ب��ە چ��ارەس��ەری��ی  ب��ای��ەخ��دان  و 
مەرجەكانی  لە  یەكێك  وەك��وو  نەتەوەیی 
لە  یەكێك  و  دێموكراسی  سەقامگرتنی 
دێموكراتیكبوونی  سەرەكییەكانی  نیشانە 
ناو دەب��ات و دەڵ��ێ : »ئێمە لەگەڵ  بەرە 
جارێك  ئێمە  نین.  پێكەوەبوونێكدا  هەموو 
لە راستیدا  ك���ردووە.  ئ��ەزم��وون  ئ��ەوەم��ان 
شێوەیەكی  ب��ە  ن��ەت��وان��ێ   شتێك  ئ��ەگ��ەر 
ئێمە  كێشەكانی  واڵم���دەری  دی��اری��ك��راو 
بێت، بێ مانایە و هیچی لێ  شین نابێت. 
النیكەم ئەوە دیاری بكەین كە لەگەڵ چ 
ئەگەر  و  دەكەین  هاوكاری  الیەنگەلێكدا 
ئێستا  رۆژێك ئەم الیەنانە جێی رێژیمی 
ئازادی  دەكەوێتەوە.  لێ  چییان  بگرنەوە 
ق���ورس و  دێ��م��وك��راس��ی دوو وش���ەی  و 
ناڕوونن، شایش باسی لە ئازادی دەكرد، 
ئیسالمی  كۆماری  رژیمی  ئێستا  ه��ەر 
مەگەر بە شێوەی خۆی باس لە ئازادی 

و دێموكراسی ناكات؟
كێشەكان  دێموكراسی  ئیدعای  تەنیا 
چارەسەر ناكات. كێشە لە ناوەرۆكی ئەم 
حاشا  كەسێك  وێنە  بۆ  دێموكراسییەدایە. 
لە مافی نەتەوەیی خەڵكی كوردستان و 
چۆن  دەك��ات،  ئێران  دیكەی  نەتەوەكانی 
هاوكاری  بۆ  بێت.  دێموكرات  دەت��وان��ێ  
هۆیەك  هیچ  هێزگەلێك  وەه��ا  ل��ەگ��ەڵ 
رووخانی  چیرۆكی  ه��ەم��ان  دی��س��ان  نیە 
لەگەڵ  چۆن  من  دەبێتەوە.  دووپ��ات  شا 
هێزێكدا هاوكاری بكەم كە هەر لە ئێستاوە 
مافی دێموكراتیكی نەتەوەیی قبوڵ نیە 
دیكە  خاڵێكی  دەك����ات.«   دژای��ەت��ی  و 
كاراكتەری  دەردەك��ەوێ   قسانەدا  لەم  كە 
پێشكەوتنخوازبوونی  و  ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی 
دەزانین  وەك  ش��ەرەف��ك��ەن��دی��ی��ە.  دوك��ت��ور 
بەرەو  گۆڕانێكی  راستەقینە  شۆڕشی 
ناتوانێ   گۆڕانێك  ه��ەم��وو  وات��ە  پێشە، 
شۆڕشگێڕ  مرۆڤی  و  ش��ۆڕش  پەسندی 
دەبێ   ب��ێ ئ��ەم��الوئ��ەوال  ب��ەڵ��ك��وو  ب��ێ��ت، 
و  ن��وێ��ب��وون��ەوە  تایبەتمەندیی  هەڵگری 
پێشكەوتنخوازی بێت. كەوابوو وەك رێبەری 
شەهید ئاماژەی پێ  دەكات، گۆڕانێكی 
پ��اش��ڤ��ەڕۆی��ان��ە ك��ە م��اف��ە ن��ەت��ەوەی��ی و 

دێموكراتیكەكانی نەتەوەی كورد دەستەبەر 
و  خەبات  بەفیڕۆچوونی  تەنیا  نەكات، 

تێكۆشانە و هیچ قازانجێكی نابێت.
شەرەفكەندی  دوك���ت���ور  ب��ۆچ��وون��ی 

سەبارەت بە میكانیزمی خەبات
یەكێك لە تایبەتمەندییەكانی رێبەرێكی 
دیاریكردنی  ل��ە  ك��ە  ئ���ەوەی���ە  م���ۆدێ���ڕن 
میكانیزمی خەباتدا راستبینانە هەلومەرج 
هەڵدەسەنگێنێت  دەوروب���ەر  ب��ارودۆخ��ی  و 
و ب��ەب��ێ  ئ����ەوەی س���ن���ووری ت��اك��ت��ی��ك و 
میكانیزمی  بكات،  تێكەڵ  ستراتێژی 
گ��ون��ج��او ه��ەڵ��ب��ژێ��رێ��ت. ب���ۆ وێ���ن���ە لە 
خەباتی  دەرەت��ان��ی  ك��ە  هەلومەرجێكدا 
ئاگری  ه��ەی��ە  ن��ات��ون��دوت��ی��ژ  و  م��ەدەن��ی 
ناگیرسێنێت و  ش��ەڕی چ��ەك��داری ه��ەڵ 
بە پێچەوانەش لە كەشوهەوایەكی داخراو 
ناكەوێتە  ساویلكانە  میلیتاریزەكراودا  و 
خەباتی  و  مەدەنی  خەباتی  وەهمی  نێو 
چەكدارانە رەد ناكاتەوە. لەو بارەوە دوكتور 
دەڵێ :  وتووێژدا  هەمان  لە  شەرەفكەندی 
»لە راستیدا كێشەی حیزبی دێموكرات و 
هیچ حیزبێكی دیكە چاالكیی چەكداری 
تەنیا  ئ��ەم��ە  و  نیە  ب��ڕی��ن  و  كوشتن  و 
لەگەڵ  رووب��ەڕووب��وون��ەوە  بۆ  میتۆدێكە 
رێژیم. لە راستیدا ئەوەی كە رێژیم ئیزن 
و  سیاسی  تێكۆشانێكی  شێوە  هیچ  بە 
راشكاوانە نادات و هەر شێوە چاالكییەك 
بە توندی سەركوت دەكات. یان دەبێ  واز 
بەرەنگاری  دەبێ   یان  بێنی  تێكۆشان  لە 
رێژیم،  ه��ێ��رش��ی  ك���ە  ئ��ێ��س��ت��ا  ب��ك��ەی��ت. 
ئێمەش  بەرەنگاریی  نیزامییە،  هێرشێكی 
نیزامی و چەكدارییە. بەاڵم شتێكی روون 
دێموكرات  حیزبی  هەركات  ئاشكرایە  و 
یاسایی  شێوەی  بە  بتوانێ   حیزبێك  وەك 
چاالكی بنوێنێ  و نەكەوێتە بەر توڕەیی 
درێژەدان  بۆ  هۆیەك  رێژیم،  سەركوتی  و 
ئێمە  نامێنێ .  چەكدارانە  تێكۆشانی  بە 
تا كاتێك  بە مافی خۆمان دەزانین  ئەوە 
واڵمی تێكۆشان و داواكانمان سەركوت و 
چەكدارانە  شێوازی  بە  بێت،  توندوتیژی 

بەرەنگاری لە خۆمان نیشان بدەین«.
كە  دەردەك���ەوێ���ت  ب��ۆم��ان  شێوەیە  ب��ەم 
دوكتور سەعید زۆر زانایانە هەلومەرجی 
پۆتانسیێلەكانی  و  دەخوێنێتەوە  خەبات 
ناتوندوتیژ  خەباتی  قبووڵی  ب��ۆ  رێ��ژی��م 
لێك دەدات��ەوە. بۆیە چاالكیی چەكداری 
وەك تاكتیكێك بۆ ئەو قۆناغە لە خەبات 

دەستنیشان دەكات.
دوكتور شەرەفكەندی لە گەمەی 

سیاسیدا
دوكتور  بەرەوڕووبوونەوەی  چۆنیەتیی 
سیاسییەكان  ك��ێ��ش��ە  ل��ەگ��ەڵ  س��ەع��ی��د 
سیاسەتە  ل���ەس���ەر  ل��ێ��ك��دان��ەوەك��ان��ی  و 
بەگشتی  و  ح���ی���زب  ف��ەرم��ی��ی��ەك��ان��ی 
زانایانەی  شرۆڤەی  و  ورد  خوێندنەوەی 
ل��ەس��ەر گ��ەم��ە س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان، سیمای 
پێ   ل��ێ��وەش��اوەی  و  بلیمەت  رێبەرێكی 

بەخشیبوو.
رێبەرێك كە بە لێوەشاوەییەوە هاوكێشە 
لەبەرچاوگرتنی  ب���ە  س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان 
بەرژەوەندیی كورد و ستراتیژییە نەتەوەیی 

و دێموكراتیكەكانی راڤە دەكات.
لە  نموونەیەك  چەند  بە  ئاماژە  لێرەدا 
قسەكانی دەكەم لە هەمان وتووێژ لەگەڵ 

عەلی كێشتگەردا:
یەكیان  ئ��ارادای��ە،  ل��ە  مەسەلە  »دوو 
سیاسەتی ئێمە لەگەڵ هەر شێوە رێژیمێك 
لەگەڵ  ئێمەیە  سیاسەتی  یەكیشیان  و 
شێوەیەكی  ب��ە  ئ��ی��س��الم��ی.  ك���ۆم���اری 
لە  دێموكرات  حیزبی  سیاسەتی  گشتی 
الیەك دێموكراسی بۆ ئێران و لە الیەكی 
كوردستانی  ب��ۆ  خ��ودم��وخ��ت��اری  ت��ری��ش 
دێموكرات  ح��ی��زب��ی  ئ��ام��ان��ج��ی  ئ��ێ��ران��ە. 

سەقامگیربوونی دێموكراسییە 
بۆچوونی  ب��ە  و  ئ��ێ��ران  ل��ە 
ئ��ێ��م��ە خ��ودم��وخ��ت��اری لە 
ئاكامی  ئێران  كوردستانی 
ئەم دێموكراسییە دەبێ . بەو 
واتایە كە ئەگەر دێموكراسی 

دەسەاڵتی خەڵكی  مانای  بە 
بێت و ئەوەی كە خەڵك سەبارەت 

بە  پێوەندی  كە  كێشەیەك  هەر  بە 
هەیە  خۆیانەوە  نیشتمانی  و  خ��اك 

دێموكراسی  كە  كاتێك  ب��دەن.  بڕیار 
لە سەرانسەری ئێراندا سەقامگیر بێت، 

دابەزاندنی ئەم دێموكراسییە لە كوردستانی 
دەبێت.  ف��ی��دراڵ��دا  ف��ۆرم��ی  ل��ە  ئ��ێ��ران 

هەیە،  دیارمان  دروشمێكی  كەوابوو 
لە  دێموكراسی  سەقامگیربوونی 

هەموو  كە  شێوەیەك  بە  ئێران 
راوبۆچوونی  بتوانن  خەڵك 

خ�����ۆی�����ان س�����ەب�����ارەت 
ب�����ە دی����اری����ك����ردن����ی 
خۆیان،  چ��ارەن��ووس��ی 

خۆیان  چارەنووسی  و  دەرب��ب��ڕن  ئ��ازادان��ە 
دی����اری ب��ك��ەن. ئ���ەم دێ��م��وك��راس��ی��ی��ە لە 
هەلومەرجی  بە  سەرنجدان  بە  كوردستان 
كوردستان بە شێوەی رەنگدانەوەی مافی 
تا  دەنوێنێ .  خ��ۆی  ئ��ەوان  نەتەوایەتیی 
شێوەی  لە  ویستانەمان  ئەم  ئێمە  ئێستا 
خودموختاریدا راگەیاندوە، بەاڵم ئەوكات 
)لە داهاتوودا( خۆیان )نەوەكانی داهاتوو( 
دیاری دەكەن ویستەكانیان بە چ شێوەیەك 

دەبێت.«
واڵتێكی  پ����ێ   ئ���ێ���ران���م���ان  »ئ���ێ���م���ە 
فرەنەتەوەیە... لەوانەیە رێچارەی گشتی 
كە  بێت،  فیدراتیو  سیستمی  ئ��ێ��ران  ب��ۆ 
مافی  خاوەنی  نەتەوەكان  سەرجەم  تیایدا 
بە  س��ەرن��ج��دان  ب��ە  خ��ۆی��ان��ن...  تایبەتی 
رەسمی  عادەتی  و  مێژوویی  پێشینەی 
مافی  قبووڵكردنی  هەیە  ئێراندا  لە  كە 
ن��ەت��ەوای��ەت��ی )ج��ی��ا ل��ە ف��ارس��ەك��ان( لە 
رادەیەك  تا  ئ��ەم��ڕۆدا  ئێرانيی  ب��ی��روڕای 
دژوار دێتە بەرچاو. هەر بۆیە ئێمە پێمان 
)بۆ  بە  سەبارەت  بێت  قەرار  ئەگەر  وایە 
وێنە مافی نەتەوەیی خەڵكی كوردستانی 
ئێران(، شوێن و ناوچەكانی دیكەی ئێران 
وەك: ئیسفەهان، شیراز، تاران و هتد بڕیار 
بدەن چونكی نەتەنیا مەسەلەكەیان بۆ دیار 
و ئاشنا نیە بەڵكوو شتێكە بە پێچەوانەی 
راو  باشترین حاڵەتدا  لە  رەسم و عادەت، 
ب��ۆچ��وون��ی ل��ەس��ەر ن���ادەن ی��ان ئەگەری 

ئ��ەوە هەیە دژای��ەت��ی بكەن. ك��ەواب��وو بە 
كە  ب��ەوەی  سەبارەت  بڵێم،  دەب��ێ   كورتی 
ئێرانێكی  لە  بیانەوێ   كوردستان  خەڵكی 
دیمۆكراتیكدا بمێننەوە یا نا، تەنیا دەبێ  

پرس بە خەڵكی كوردستان بكرێ .«
»من پێموایە رووناكبیری ئێرانی دەبێ  
خۆی لەم چوار چێوەیە دەرباز بكات  و 
لەو توێكڵە خۆی دەرهاوێ  و دوگمبوون 
ئێستا  هەر  بشكێنێ .  تابۆكان  نێت،  وەال 
دێموكراتیكەكانی  ویستە  ب��ە  س��ەب��ارەت 
خەڵكی كوردستان، رووناكبیران و كەسانی 
دەكەن  لێ  داوام���ان  ئێرانی  دێموكراتی 
تەواویەتی ئەرزی و ئەم جۆرە شتانە )كە 
قبوڵ  ب��وون(  شا  قسەی  هەمویان  ه��ەر 
كە  دێموكراتیكە  كوێی  ئەوە  بكەین.... 
و  تابۆ  دەك��ەن  ناچارمان  پێشدا  لە  ئێوە 
ئەوە هەمان  بكەین.  چوارچێوەیەك قبوڵ 
زۆرەملێیە. پێمان دەڵێن لە ئێراندا ستەمی 
هەبووە  ئ����ەوەی  و  ن��ەب��ووە  ن��ەت��ەوای��ەت��ی 
ستەمی گشتی بووە. ئێمە دەڵێین نا، جیا 
لە ستەمی گشتی ستەمی نەتەوایەتییش 
هەبووە. ئەوە ستەمی نەتەوایەتییە كە منی 
كورد هەر لە منداڵییەوە ناچار دەكرێم بە 
زمانی فارسی پەروەردە بم و تەنانەت لەم 
زمانی  بە  وشە  دوو  ناتوانم  قۆناغەشدا 
رووناكبیری  بنووسم...  )ك��وردی(  خۆم 
روانینێكی  ب��ە  چ��ۆن  وەك  ه��ەر  ئێرانی 
دێموكراتیكانەوە چاو لەو واڵتانەی دیكە 
و  پێشوو  سۆڤییەتی  كۆمارەكانی  وەك 

سەبارەت  دەك���ەن،  هتد  و  ی��وگ��ۆس��الوی 
و  بكەنەوە  بیر  ه��ەروا  دەب��ێ   ئێرانیش  بە 
تێبگەن كە پێكهێنانی واڵتێك و ژیان لە 
لە  تەنیا  جوگرافیاییدا  چوارچێوەیەكی 
رووی ویست و مەیل و هەستێكی قووڵ 
لە  ن��ەك  ئ��ارەزووم��ەن��دان��ەوە مسۆگەرە،  و 
رووی زەخت و چوارچێوەیەكی لە پێشدا 

دارێژراوەوە.«
ئاكام:

لە ئاكامی ئەم وتارە و كۆی باسەكەدا 
شەهید  رێبەری  كە  دەردەك���ەوێ   بۆمان 
د.شەرەفكەندی، رێبەرێكی ستراتیژیست، 
دێموكرات  سیاسی،  گەمەی  لە  ش��ارەزا 
د.سەعید  ه��ەروەه��ا  ب���ووە،  ن��ەت��ەوەی��ی  و 
بە  چ��ەپ  ب��ەاڵم  چەپە،  خەباتگێڕێكی 
لە  وەك  گ��ۆڕان��خ��واز،  و  نوێخواز  وات��ای 
دێموكراتیكەكاندا  و  نەتەوەیی  بۆچوونە 
دیارە چەپبوون لە الی د.سەعید زۆر دوورە 
ماركسیستییەكەی.  واتا  بە  لە چەپبوون 
ئ����ەو ش��ۆرش��گ��ێ��ڕێ��ك��ی ن���ەت���ەوەی���ی و 
دێموكرات بوو، خوێندنەوەشی بۆ كێشەی 
لە  تەواوەتی  بە  دێموكراسی  و  نەتەوەیی 
جیاوازە.  ماركسیستەكان  خوێندنەوەی 
و  د.سەعید  كەسایەتیی  راستییەكانی 
تایبەتمەندییە بەرزەكانی لە ژێر سێبەری 
هەبوونی گەورە رێبەری مێژووی كورد، 
د.قاسملوودا بە تەواوەتی بۆ خەڵك روون 
كە  مەخابن  و  حەیف  س��ەد  و  ن��ەب��وون��ەوە 
تەنیا  د.قاسملووش،  شەهیدبوونی  پاش 
ماوەیەكی كورت ژیا و نەیارانی ئازادی 
و دێ��م��وك��راس��ی ش��ەه��ی��دی��ان ك���رد. بەاڵم 
و شرۆڤەی  ل��ێ��ك��دان��ەوە  ح��اڵ��ەش��ەوە  ب��ەو 
نیە  بابەتێك  د.شەرەفكەندی  كەسایەتیی 
بەڵكوو  بگونجێت،  ئەوتۆدا  وتارێكی  لە 
ئەوە تەنیا ئاماژەیەكی كورت بە هێندێك 
لە كاراكتەرەكانی كەسایەتیی ئەو رێبەرە 

شەهیدە بوو.
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قەیرانی ئەتۆميی ئێران و گەمارۆی ئابووری

نیگەرانی و دڵەڕاوكێ  لە گۆڕانكارییەكانی بنەمای 
پەروەردە و فێركردن لە ئێراندا

بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

ئەوە شتێكی ئاشكرایە كە گەمارۆی ئابووری 
ئێران  گەالنی  ژیانی  لەسەر  قوڵی  كاریگەریی 
بەپێچەوانەی بۆچوونەكانی كاربەدەستانی  داناوە، 
پێیان  كە  ئێران  ئیسالميی  ك��ۆم��اری  س���ەرەوەی 
نەبووە.  كاریگەریی  ئ��اب��ووری  گ��ەم��ارۆی  وای��ە 
تەنانەت لە چەند رۆژی رابردوودا نرخی تمەن لە 
بەرانبەر دراوە دەرەكییەكاندا بە شێوەیەكی بەرچاو 
شێواوی  شاهیدی  واڵت  دانیشتوانی  و  دابەزیوە 
و  خ��وراردەم��ەن��ی  گرانيی  و  ب��ازاڕ  شڵەژاويی  و 
ئێستاش  هەتا  حكوومەت  بەرپرسانی  شتومەكن. 
هەر بێدەنگن و لۆكەیان لە گوێى  خۆیان ئاخنیوە. 
بەرزی و نزمی نرخی دراو ئەوەندە خێرا و نائاساییە 
كە زۆربەی سەڕاف و پارەفرۆشەكان بە پەرۆشەوە 
راگرتووە.  كارەكانیان  و  دەكەن  بازاڕەكان  سەیری 
ئەو رەوتەی لە مانگی سەرماوەزی ساڵی رابردووە 
دەستی پێ  كردووە، بەردەوامە بە جۆرێك كە بۆتە 
و  پیشەسازی  ب��ەره��ەم��ی  ك��ەم��ب��وون��ەوەی  ه��ۆی 
هەناردەكردنی غەیری نەوتی لە ئێراندا. زۆربەی 
كارناسانی ئابووریی پێیان وابوو هەڵچوونی نرخی 
چوونەسەری  ه��ۆی  دەبێتە  دەرەك��ی��ی��ەك��ان  دراوە 
ئەو  بەپێچەوانە  ب��ەاڵم  غەیرەنەوتییەكان  هەناردە 
لەگەڵ  هاوكات  و  دەرێ   نەهاتە  وا  پێشبینییە 
بە  پیشەسازییەكان،  ب��ەره��ەم��ە  ك��ەم��ب��وون��ەوەی 
گوێرەی ئاخرین راپۆرتی رەسمی گومرگی ئێران 
رادەی هەناردەكانی غەیرەنەوتیی ئێران بە توندی 
بەرتەسككردنەوەی  هۆی  بە  بەتایبەت  دابەزیوە. 
گەمارۆ لەسەر بانكەكان و هەناردەی نەوت و گاز 
لە الیەن یەكیەتيی ئورووپا و ئامریكا رۆژ بە رۆژ 
نرخی تمەن لە دابەزیندایە كە بۆتە هۆی ئاوسانی 

دراوی، گرانی لەرادەبەدەر، بێكاری، ئەوەش ژیانی 
لە  خەڵكی رەش��وڕووت و هەژار و كەمدەرامەتی 
ئێران خستۆتە مەترسییەوە. چونكە ناسەقامگیريی 
نرخی  دابەزینی  هۆی  دەبێتە  دراو  و  زێڕ  نرخی 
ئاوسانی  لەسەر  كاریگەری  راستەوخۆ  كە  تمەن 
چ���وون���ەس���ەری ن��رخ��ی خ�����واردن و ك��ەل��وپ��ەل و 
دەبێتە  رەوتە  ئەو  هەیە،  هاتووچۆ  و  سووتەمەنی 

هۆی زیادبوونی هەژاری لە كۆمەڵگادا.
رۆژان����ە 2/5 میلیۆن  راب����ردوو  س��اڵ��ی  ئ��ێ��ران 
بە گوێرەی  بەاڵم  دەكرد،  هەناردە  نەوتی  بەرمیل 
كۆمپانیا نەوتییەكان لە سەرەتای مانگی ژوئەنی 
ئەوساڵدا هەناردە نەوتییەكەی زیاتر لە میلیۆنێك 
و دووسەدهەزار بەرمیل كەم بۆتەوە كە رۆژانە 90 
میلیۆن دۆالر لە داهاتی ئەو واڵتە كەم بۆتەوە. كە 

بەرەبەرە داهاتی نەوتی لە دابەزیندایە.
بە كەمبوونەوەی هەناردەی نەوت و دابەزینی 
دابەزینێكی  ئێرانی  دراوی  داهاتی  نەوت،  نرخی 
زۆری بە خۆیەوە بینیوە و تووشی قەیران هاتووە. 
بەپێچەوانەی  وای��ە  پێیان  ئ��اب��ووری  كارناسانی 
ئیسالميی  كۆماری  كاربەدەستانی  ئیدیعاكانی 
ئێران گەمارۆ ئابوورییەكان كاریگەری بەرچاویان 
هەبوو. ئەحمەدی نژاد، سەرۆك كۆماری ئێران لە 
ئەنجوومەنی  دەكاتە  روو   13٨5 ساڵی  كودتای 
كۆ  ئەگەر  وای��ە  پێتان  »ئێوە  دەڵ��ێ :  و  ئاسایش 
ببنەوە كوتە كاغەزان بنێرن، دەتوانن پێشی ئیرادەی 
خەڵكی ئێران بگرن، ئێوە 2٨ ساڵ بەربەرەكانیتان 
گەمارۆ  دا،  ئەنجام  ئابووریتان  گەمارۆی  كرد، 
ئەوڕۆ  ب��ەاڵم  دا،  ئەنجام  سیاسیتان  گوشاری  و 
ئەو  دووب����ارە  ئ��ەگ��ەر  ئەتۆمییە،  ئ��ێ��ران  خەڵكی 
دەبیننەوە«.  ئاكامەكەی  بكەنەوە  دووپات  شتانە 
چوارەمین  ئاسایش  ئەنجوومەنی  كاتێك  دوات��ر 

ئێران  ئابووریی  گ��ەم��ارۆی  لەسەر  بڕیارنامەی 
بڕیارنامە  نژاد وتی: »ئەوەندە  ئەحمەدی  دەركرد 

بنێرن تا بڕیارنامەتان دەدرێ «.
و  ئاسایش  ئەنجوومەنی  بڕیارنامەی  دوای ٤ 
ناوەندی  بانكی  ئابووریی توند لەسەر  گەمارۆی 
یەكیەتيی  و  ئەمریكا  لە الی��ەن  و گ��از  ن��ەوت  و 
تووشی  ئێرانی  بارێكەوە  هەموو  لە  كە  ئورووپا 
قەیران كردووە، گرانی، بێكاری، دابەزینی نرخی 
لەسەر  زیاتر  رۆژ  لەگەڵ  رۆژ  ه��ەژاری��ی  دراو، 
وەك  هەر  دەك��ەن.  قورسایی  ئێران  گەالنی  شانی 
دەبینین نرخی خواردەمەنی بەگشتی لە پارەكەوە 
بەرەو  واڵت  ب��ووە.  گ��ران  بەرانبەر   3 ئێستا  هەتا 
دەچێ .  سیاسی  و  ئابووری  داڕمانی  و  خراپی 
ئێران  كاربەدەستانی رێژیمی كۆماری ئیسالميی 

ناتوانن حاشا لە راستییەكان بكەن.
لە  بەشێك  راب����ردوودا  مانگی   3 م���اوەی  ل��ە 
ئابوورییەكانی  و  سیاسی  كارناسە  و  بەرپرسان 
رێژیم لە ئاستی بااڵدا لە بواری خراپی و شپڕێوی 
نیگەرانیی  راشكاوی  بە  ئێران  ئابووریی  وەزعی 
خۆیان دەربڕیوە و هەستیان بە گوشاری گەمارۆ 
كردووە.  ئێران  ئابووریی  لەسەر  نێونەتەوەییەكان 
لەوە  ئەمنییەتی  و  سیاسی  بەرپرسانی  زۆرب��ەی 
نیگەرانن كە رۆژێك ئەو گوشارە ئابوورییانە ببنە 
نەكرێ و   ئابووری و كۆنتڕۆڵ  قەیرانێكی قوڵی 
شیرازەی كارەكە لە دەستیان ترازابێ  و ببێتە هۆی 
سەرهەڵدانی شۆڕشی شەقام، چونكە رێژیم هەموو 
سەیر  ڕا  ئەمنییەتی  دەروازەی  لە  ناڕەزایەتییەك 
دەكا تەنانەت مەحمودی ئەحمەدی نژاد، سەرۆك 
كۆمار نیگەرانە لە وەزعی شێواوی بازاڕ و گرانی 
گەمارۆكانی  كە  قەناعەتە  ئ��ەو  گەیوەتە  بۆیە 
سەر ئابووریی ئێران كاریگەری داناوە چونكە لە 

چەند رۆژ لەوەی پێش لە وتووێژ لەگەڵ كاناڵی 
رایگەیاند:  راشكاوی  بە  ئێران  تەلەفزیۆنی  1ی 
»دوژمن هەم بە وەڕێخستنی شەڕی رەوانی و هەم 
بە مەبەستی گرتنی رێگاكانی فرۆشی نەوت و 
گاز و گەمارۆی بانكی ناوەندی شەڕی تەواوی 
بێگومان   ... ك���ردووە  پێ   دەس��ت  ئێمە  دژی  بە 

گەمارۆكان كاریگەریی خۆیان داناوە«.
بەاڵم ئەو هۆكارانە چن؟ بۆ وەزعی ئابووریی 
دەڕوات؟  خراپی  ب��ەرەو  رۆژ  بە  رۆژ  واڵت��ە  ئ��ەو 
دەگەڕێنەوە سەر سیاسەتی  ئەو هۆكارانە  هەموو 
كۆماری  كاربەدەستانی  چەواشەكارانەی  و  هەڵە 
و  ژوورەوە  بەڕێوەبردنی  بوارەكانی  لە  ئیسالمی 
دەرەوەی ئێراندا. بەتایبەت لە نەبوونی شەفافییەت 
داڕشتنی  بۆ  واڵت��ە  ئ��ەو  دەرەوەی  سیاسەتی  لە 
دراوسێ   واڵت��ان��ی  ل��ەگ��ەڵ  عەقاڵنی  پێوەنديی 
كێشانی   و  نێونەتەوەیی  ب���واری  ل��ە  جیهانیدا  و 
ئەو  ك��ە  خ��ۆی��دا  دەوری  ب��ە  پۆاڵیین  دی��وارێ��ك��ی 
و  تەریك  و  ت��اك  ئێران  زیاتر  رۆژ  بە  رۆژ  ك��ارە 
ئیزۆلە دەكات. بە چاوخشاندنەوەیەك بە سیاسەتی 
ئیسالمیدا  كۆماری  رێژیمی  ئاڕمانگەرایانەی 
لە سەرەتای دەیەی  ئەو رێژیمە هەر  دەبینین كە 
لەسەر  خ���ۆی  دەرەوەی  س��ی��اس��ەت��ی  1360ەوە 
بناغەی والیەتی فەقیهە. هەناردەكردنی شۆڕشی 
ئیسالمی، جێگیركردنی سنووری ئیۆلۆژیكی لە 
لە  دەستێوەردان  جوغڕافییەكان،  سنوورە  جیاتی 
دوو  بەهێزكردنی  دەورووب���ەر،  واڵتانی  ك��اروب��اری 
ئیسالمدا  جیهانی  لە  سوننە  و  شێعە  جەمسەری 
و دامەزراندن و بە هێزكردنی هیاللی شیعە وەك 
بەرەی مقاومەت )ئێران، سوریە، عێراق، حیزبوڵالی 
لوبنان(. پێداگری كۆماری ئیسالمی لەسەر ئەو 
و  بڕیار  خ��اوەن  واڵتانی  كە  ك��رد  وای  سیاسەتە 

شڵەژاندنی  و  تێكدەر  وەك  جیهان  پیشەسازیی 
دوای  ب��ك��ەن.  ئ��ێ��ران  س��ەی��ری  جیهانی  ن��ەزم��ی 
هەڵبژاردنەكانی سەرۆك كۆماری لە ساڵی 13٨٤ 
و سەركەوتنی ئەحمەدی نژاد بۆ سەرۆك كۆماريی 
بونیادگەرایی  و  ئاڕمانگەرایی  سیاسەتی  ئێران، 
واڵتەدا  لەو  ناوكی  ئێرانی  پرسی  و  كرد  تۆختر 
هەستەییدا  كاروباریی  لە  و  رۆژ  پرسی  بە  ب��وو 
ئۆرانیۆم  پیتاندنی  لە  و  نەكرد  پاشەكشەی  هیچ 
هەر بەردەوامە و سانتریفیوژەكان هەر زیاد دەكات. 
یەكگرتووەكان  ن��ەت��ەوە  رێ��ك��خ��راوی  ئێستا  هەتا 
ناوكیی  بەرنامەی  دژی  بە  بڕیارنامەیان  چەند 
پیتاندنی  دەڵێ   ئێران  هەر چەند  دەرك��ردووە  ئێران 
كەڵكوەرگرتنی  مەبەستی  بە  ئێمە  ئۆرانیۆمى 
بەرنامەی  لە  دەڵێن  ئەوان  بەاڵم  ئاشتیخوازانەیە. 
ناوكی ئێراندا بەرهەمهێنانی ئۆرانیۆم بۆ ئامانجی 
لە  دیكەی  مەبەستی  بەڵكوو   نیە  ئاشتیخوازانە 
ئەندامی  واڵتانی  سێپتامبر  رۆژی 13ی  پشتە. 
ئەتۆم  وزەی  نێونەتەوەیی  ئاژانسی  ئەنجوومەنی 
لە كۆبوونەوەی بەڕێوەبەریی ئەو ئەنجوومەنەدا بە 
زۆرینەی دەنگ بڕیارنامەیەكیان لەسەر بەرنامەی 
ناوكی ئێران دەركرد. لەو بڕیارنامەیەدا كە رووسیا، 
بە  س��ەب��ارەت  ك��رد  پێشنیاریان  ئامریكا  و  چین 
كە  كرد  داوای��ان  و  نیگەرانن  ئۆرانیۆم  پیتاندنی 
 35 لە  بگوترێ   پێویستە  بكا  ئاژانس  هاوكاری 
واڵتی ئەندامی ئەنجوومەنی بەڕێوەبەریی ئاژانس، 
31 واڵت دەنگی ئەرێ  و كوبا دەنگی نەرێ  و 
تونس و میسر و ئێكوادۆر دەنگی بێ الیەنیان دا. 
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بتوانی  تاكوو  داهاتووە  بۆ  بەرنامەڕێژی 
كارێك بۆ چارەسەركردنی كێشە و گرفتەكان 
باشترین  و  بكەی  كۆمەڵگا  پێشكەوتنی  و 
و  پسپۆڕان  الی��ەن  لە  رێگاچارە  و  بەرنامە 

كارناسانەوە دەستنیشان بكرێ . 
بە  و  كۆمەڵگاكان  گشت  لە  گشتی  بە 
تایبەتی لە كۆمەڵگا پێشكەوتووەكان بە پێی 
بەرنامەڕێژی كورتماوە و  خواست و ویست، 
نێونجی ماوە و درێژخایەن، بە ئامانجێكی لە 
پێش دیاریكراو و لە الیەن بەرپرسانی پسپۆڕ 
و زانا دادەڕێژرێ  و بەردەوام تا تەواوبوونی 
بەو خواست و ویستەی  پالنەكە و گەیشتن 

كە مەبەستە، چاوەدێری دەكرێ .
كۆماری  هاتنەسەركاری  س��ەرەت��ای  ل��ە 
ئیسالمی كە زیاتر لە سێ  دەیەیە دەسەاڵتی 
ب��وارێ��ك��دا شاهیدی  هیچ  ل��ە  ب��ەدەس��ت��ەوەی��ە 
بەرنامەڕێژییەكی ماوە  دیاریكراو و درووست 
و كارناسانە نەبووین. ئەو بەرنامانەی كە بۆ 
خەڵك  كۆمەاڵنی  و  واڵت  بەرەوپێشبردنی 
ماوەیەكی  و  ئامانج  تەنیا  ن��ە  دای��دەڕێ��ژن 
الیەن  لە  بەڵكوو  نیە،  پشت  لە  دیاریكراوی 
تاقمێكەوە كە زۆربەیان هەر پسپۆڕ و كارناس 
نین، دێنە گۆڕێ  و بە بێ  ئ��ەوەی كە بیر 
لە داهاتوو بكەنەوە ئەو بەرنامانە پیادە دەكەن 
بەرنامانە  ئەو  كە  دەبینین  ماوەیەك  پاش  و 
قەیرانێكی  بەڵكوو  نەبوون  واڵمدەر  تەنیا  نە 
قەرەبووكردنەوەیان  كە  خۆڵقاندووە  زۆریشی 

زۆر سەخت و دژوارە.
لەو  یەكێك  ی��اران��ەك��ان  ئامانجداركردنی 
پێشوودا  ساڵی  چەند  ل��ە  ك��ە  بەرنامانەیە 

باسی لێدەكرا و نزیكەی دوو ساڵە جێبەجێ  
نەتەنیا  بەرنامەیە  ئەو  داڕێژەرانی  دەك��رێ . 
كارێكی  ه��ی��چ  ب��ەڵ��ك��وو  ن���ەب���وون  پ��س��پ��ۆڕ 
كارناسیش لەسەر ئەو بەرنامەیە نەكرا و بە 
لە  دوور  بە  و  بێ  بنەما  درووشمی  هێندێك 
كۆمەاڵیەتی،  دادپەروەریی  وەكوو  واقعییەت 
درووست  و  چینایەتی  جیاوازیی  الب��ردن��ی 
ئەو  ئ��اراوە.  هێنایانە  هتد،  و  مەسرەفكردن 
بەرنامەیان داڕشتووە و ئێستا دەبینین كە چ 

ئاسەوارێكی لەسەر كۆمەڵگا داناوە.
گۆلی  وشكبوونی  دیكە  نموونەیەكی 
دڵی  ل��ێ��دەك��رێ   باسی  كاتێك  ك��ە  ورم��ێ��ی��ە، 
هەر مرۆڤێك دەهەژێنێ . ئەو دەریاچەیە كە 
خەڵكانی  حەسانەوەی  شوێنی  رۆژگ��ارێ��ك 
دەبینین  ئێستا  بوو،  ئێران  نێوخۆی  و  دەرەوە 
بەڵكوو  لەناوچووندایە،  حاڵی  لە  تەنیا  نە 
كارەساتێكی مرۆڤی و ژینگەیی بە دواوەیە. 
بەرنامەڕێژییەكی  نەبوونی  دەبینین  لێرەشدا 
هۆكاری  بۆتە  نەكراو  پێشبینی  و  درووس��ت 
خوڵقاندنی ئەو كارەساتە و هەزینەیەكی زۆری 
ماددی دراوە بۆ ئەوەی بەو رۆژ دوچار بكرێ  
و هەر ئێستا چەند بەرابەری ئەو هەزینەیەی 
دەوێ  وەك هەوەلی لێبێتەوە كە ئەویش هاسان 
نیە و سەدان كێشە و گرفتی دیكە لە بواری 
بەرنامەڕێژی میللی و ناوچەیی و شاری و 
دەمانهەوێ   بابەتەدا  لەو  ئەوەی  گوندەكان. 
وەزارەتی  لە  بەرنامەڕێژی  بەرباس  بیهێنینە 
ئێرانی ژێر دەسەاڵتی  پەروەردە و فێركردنی 

كۆماری ئیسالمییە.
پەروەردە  وەزارەت���ی  لە  گۆڕانكارییەكان 

شتێكی  عالیدا،  ئاموزشی  و  فێركردن  و 
ئاڵوگۆڕی  ت��ووش��ی  ب����ەردەوام  و  نیە  ت���ازە 
ساڵی 13٨5ی  ل��ە  ب��وو.  چ��اوەڕوان��ن��ەك��راو 
هەتاوی بە دەستووری راستەوخۆی رێبەری 
15%ی  كە  درا  بڕیار  ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
زەرفییەتی زانكۆكان بە وەرگیرانی خوێندكار 
سەر.  بچێتە  ب��ەرز(  كارناسیی  ئاستی  )لە 
ئەو بڕیارە لە حاڵێكدا جێبە جێ  كرا كە دوو 
لە  مابوو.  زانكۆكان  كرانەوەی  بۆ  مانگی 
هەمووی گرینگتر ئەوە كە زانكۆكان هیچ 
رێژە  ئ��ەو  وەرگرتنی  بۆ  ئامادەكارییەكیان 
خوێندكارە نەبوو و روون بوو كە پاش ماوەیەك 
لەگەڵ كەمیی هەیئەتی عیلمی  زانكۆكان 
رووبەڕوو   ... هتد  و  ئامووزشی  ف��ەزای  و 
لەسەر  راستەوخۆی  شوێنەواری  و  دەبنەوە 
و  زانكۆ  چۆنایەتیی  و  چەندایەتی  ب��واری 

خوێندكارەكان دادەنێ .
لە زۆربەی واڵتانی پێشكەوتووی دونیادا، 
پ��ەروەردە و فێركردن پێكهاتەیەكی  وەزارەت��ی 
بارودۆخی  بە  سەرنجدان  بە  و  سەربەخۆیە 
واڵت بەرنامەڕێژی بۆ قوتابخانەكان دەكرێ . 
وەزارەتی پەروەردە و فێركردنی ئێران نە تەنیا 
پێكهاتەیەكی سەربەخۆ نیە، بەڵكوو زۆرجار 
لە  دیكە  كەسانێكی  و  دیكە  پێكهاتەكانی 

كارەكانیدا دەستێوەردان دەكەن.
بەرێوەبەرانی وەزارەتی پەروەردە و فێركردنی 
دیكە گۆڕانكاری  جارێكی  هیوان  بە  ئێران 
باس  جار  ئەم  و  بێنن  پێك  پێكهاتەیەدا  لەو 
 1391 � لەوە دەك��ەن كە سالێ خوێندن 92 
پ��ەروەردەی سەرەتایی ببێت بە 6 ساڵ واتا 

لە سیستمی ٤�3�5 بیگەرێننەوە بۆ سیستمی 
چەند  خۆیان  وتەی  بە  و  جۆرە  بەم   ،6�3�3
پەرتووكێك وەك »مەهارەت و ژیان«، »كار 
سەرەتایی  6ی  دەورەی  بە  فەنناوەری«  و 
زیاد بكەن تا بەو شێوەیە هەم قوتابی و هەم 
مامۆستا لێكۆڵەر و پژوهەندە بن و بەو شێوەیە 
پەروەردەو  وەزارەت���ی  لە  بنەڕەتی  گ��ۆڕان��ی 
فێركردن بێتە دی. ئەوە لە حاڵێكدایە كە لە 
چەند دەیەی رابردوودا گۆڕانكاری وەك » 
دانانی  و  جەدید  نیزامی  بۆ  قەدیم  نیزامی 
ساڵێك بە ناوی پێش دانشگاهی« كە وەكی 
بە  ساڵێك  دانانی  دەڵێن  دەك��ەن،  باس  ئێستا 
هەڵەی  گەورەترین  دانشگاهی  پێش  ن��اوی 
پەروەردە و فێركردن بووە. شێوەی بەرپرسایەتی 
لە بەرپرسی قوتابخانە بۆ بەرپرسی متمركز 
)ناوەندگەرا( � شێوەی نومرە بۆ تەوسیفی و 

... لەم نیهادە پێك هاتووە.
هێنانە  ئ��اش��ك��رای��ە  و  روون  ك��ە  ئ����ەوەی 
بەرباسی ئەم گۆڕانكارییە لە هەشت مانگدا 
سەرماوەزی  مانگی  لە  بڕیارە  ئەو  وات��ا  و 
90دا درا كە نە تەنیا هیچ كارێكی كارناسی 
بۆ نەكرابوو، بەڵكوو بە هۆی بڕیاری چەند 
شەخسی  هەموویان  ل��ەس��ەرەوەی  و  كەسێك 
درا،  ئەنجامدانی  ب��ری��اری  بابایی  حاجی 
ئێستا لەگەڵ رەخنەی زۆربەی مامۆستایان 
و  بووەتەوە  رووب��ەڕوو  ئێران  رووناكبیرانی  و 
باس لەوە دەكەن كە ئەو بڕیارە زۆر بە پەلە 
بڕیاریش  ئەگەر  ب��اوەڕەن  ئەو  لەسەر  و  بووە 
بێ،  گۆڕانكارییەك بكرێ  دەبێ  لە بنەڕەتەوە 

بێ .

دەبێ   ك��ە  گرینگ  ه���ەرە  كێشەی  دوو 
 )91  �  92( قوتابخانەكان  ك��ران��ەوەی  ت��ا 
یەكیان  بكرێ   بۆ  گونجاوی  چارەسەرێكی 
فەزای ئامووزشییە، كە لە سااڵنی رابردوودا 
بوو،  كالسە  پێنج  س��ەرەت��ای��ی  دەوران����ی  ك��ە 
قوتابییەكان لەگەڵ بێ  ئیمكاناتی رەفاهی و 
پایەكی  »ئێستا  بوون  ب��ەرەوڕوو  ئامووزشی 
دیكەش بە دەورانی سەرەتایی زیاد كراوە«.

ئایا  ك��ە  مامۆستایە،  كێشەی  دووه���ەم 
كەڵك  ت��ازە  مامۆستاكانی  ل��ە  دەی��ان��ه��ەوێ  
و  ن��اوەن��دی  مامۆستایانی  لە  ی��ان  وەرگ���رن 

دواناوەندی.
لە ماوەی كەمتر لە دوو مانگدا بۆ كرانەوەی 
قوتابخانەكان بەرپرسانی پەروەردە و فێركردن 
چارەسەركردنی  بیری  ل��ە  دەت��وان��ن  چ��ەن��دە 
بن، دەبێ  چاوەڕوانی داهاتوو  ئەو كێشانەدا 
بین تا چەندە سەركەوتوو دەبن. لە حاڵێكدا 
ب��ۆ چ��ەن��دەم��ی��ن ج���ار ل��ە م����اوەی تەمەنی 
كۆماری ئیسالمی گۆڕانكاری لە وەزارەتی 
ب��واری )ساختاری،  لە  پ��ەروەردە و فێركردن 
تەنانەت  دێ ،  پێك  پەرتووك(  بەرپرسایەتی، 
بۆ جارێكیش ئەم بەرپرسانە باسیان لە ئەسلی 
15ی یاسای بنەڕەتی كە خوێندن بە زمانی 
دایكی نەتەوەكانی ئێرانییە، نەكردووە، كە بە 
بێ  سەرنج دان بەو بابەتە و پێشێلكردنی مافە 
سەرەتاییەكانی نەتەوەكانی ئێران )خوێندن بە 
زمانی دایكی( هەرگیز شاهیدی پێشكەوتن 
چارەسەركردنی  و  ئ��ێ��ران  ك��ۆم��ەڵ��گ��ای  ل��ە 

كێشەكان نابین.

موعتەسەم نوورانی

ئیسماعیل زورمەند
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دێموكراسی و كورتەئاوڕێك 
لە پێشڤەچوونی

رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان 5 ساڵ لەمەوبەر، 
جیهانیی  رۆژی  وەك�����وو   سێپتامبری  15ی 
بەمەبەستی  رۆژە  ئەم  ك��رد.  دی��اری  دێموكراسی 
هەڵسەنگاندنی رەوتی بەرەوپێشچوونی دێموكراسی 
درووستكردنی  ب��ە  گ��ری��ن��گ��ی��دان  و  ج��ی��ه��ان��دا  ل��ە 
فێركاریی  رێ��گ��ەی  ل��ە  دێموكراتیك  ك��ول��ت��ووری 
مەدەنییە  رێ��ك��خ��راوە  ل��ە  پ��ش��ت��ی��وان��ی  و  خ��ەڵ��ك 
دێموكراتیكەكان دیاری كرا. رەوتی بەرەوپێشچوونی 
دێموكراسی لە هەر شوێنێكی جیهاندا، فرەڕەهەند 
كۆمەڵگایە.  ب��وارەك��ان��ی  س��ەرج��ەم  گ��رێ��دراوی  و 
ناكرێ  هەڵسەنگاندن لەم بوارەدا، تەنیا بە دەركەوتە 
سیاسییەكان ببەسترێتەوە و ئاوڕ لە بوارە ئابووری 
و كۆمەاڵیەتی و كولتوورییەكان نەدرێ . گومانی 
تێدا نیە داكشانی ئابووری لە جیهان كاریگەریی 
بەرەوپێشچوونی  رەوت����ی  ل��ەس��ەر  پ��ێ��چ��ەوان��ەی 
لە  ئەگەرچی  ه��ەب��ووە.  جیهاندا  لە  دێموكراسی 
واڵتانی ئورووپایی و ئامریكادا بە هۆی بەهێزبوونی 
ئابووری  داكشانی  لەوانەیە  دێموكراسی  ریشەی 
ئەوەندەی ئەو داكشانە كاریگەری لەسەر  نەتوانێ  
كاریگەری  دەب��ێ ،  جیهاندا  دیكەی  شوێنەكانی 
بەاڵم  دابنێ ،  دێموكراسی  رەوت��ی  لەسەر  خ��راپ 
دیسان لەو واڵتانەش شوێنەوارە خراپەكان دەبینرێ . 
راستگەرایی  و  راسیسزم  بەهێزبوونی  نموونە،  بۆ 
ساڵی  یەك  هەڵبژاردنەكانی  رەوتی  لە  ئورووپا  لە 
كاریگەریی  راستییەیە.  ئەم  دەرخ��ەری  راب���ردوودا 
بوارەكانی كۆمەاڵیەتی و كولتووریش لەسەر رەوتی 
بەرەوپێشچوونی دێموكراسی لە یەك ساڵی رابردوودا 
بە زەقی بینرا. بۆ نموونە، لە كاتێكدا شۆڕش لە 
لەو  سەركۆماری  هەڵبژاردنی  و  سەركەوت  لیبی 
ئەو  ه��ۆی  بە  كە  بینیمان  چ��وو،  بەڕێوە  واڵت��ەدا 
بەردەم  لە  رێگرن  كە  كۆمەاڵیەتییانەی  نەریتە 
دێموكراسی و هەروەها بە هۆی نەبوونی كولتووری 
دێموكراتیك و بوونی كولتووری توندوتیژی لە نێو 
خەڵكی ئەو واڵتەدا، رەوتی دێموكراسی نەیتوانیوە 
ببێنێ .  بەخۆیەوە  ئەوتۆ  سەركەوتنێكی  ئێستا  تا 
دیارە رێژیمی سیاسی لە واڵتێكی دیكتاتۆرلێدراودا 
كۆمەاڵیەتییەكان  و  كولتووری  بنەما  لە  خێراتر 
ه���ۆی ئەوەی  دەب��ێ��ت��ە  ئ���ەوەی���ش  دەگ������ۆڕدرێ  و 
چاوەڕوانییە  ئ���ەو  لیبیدا  وەك  واڵت��گ��ەل��ێ��ك  ل��ە 
سیاسیی  رێژیمێكی  هاتنەسەركاریی  كە  هەبێ  
گۆڕانكاریی  كورتخایەندا،  لە  نیمچەدێموكراتیك 
بە  درێژخایەندا  لە  كولتووریشی  و  كۆمەاڵیەتی 

قازانجی دێموكراسی بەدواوە بێ .    
بەرەوپێشچوونی  رەوت���ی  ل��ە  وەرچ���ەرخ���ان  خ��اڵ��ی 
ساڵی  ی��ەك  م���اوەی  ل��ە  جیهاندا  ل��ە  دێموكراسی 
رابردوودا، بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی سەركۆماری 
لە میسر بوو.  هەروەها پاشەكشەنەكردنی خەڵكی 
خوێناوییەكانی  سەركوتە  ب��ەرام��ب��ەر  ل��ە  س��ووری��ە 
رابردوودا  ساڵی  لە  ئەگەرچی  ئەسەد،  رێژیمی 
نەیتوانی مزگێنی رووخانی ئەو رێژیمە سەرەڕۆیە 
خەڵك  راپەڕینی  خ��ودی  ب��ەاڵم  ب��دات،  جیهان  بە 
ئەرێنی  زۆر  خاڵێكی  دی��ك��ت��ات��ۆری  دژی  ب��ە 
لە  باس  ناكرێ   دی��ارە  ئەژمار.  دێتە  رەوت��ەدا  لەم 
رۆڵی  بكەین،  دێموكراسی  بەرەوپێشچوونی  رەوتی 
زلهێزگەلێك وەك چین و رووسیە لە پشتیوانی لە 
نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  لە  دیكتاتۆرییەكان  رێژیمە 
حیزبە  لە  پشتیوانی  لە  و  التیندا  ئامریكای  و 
لەبەرچاو  رۆژهەاڵتدا  ئورووپای  لە  راستگەراكان 

نەگرین. 
رەوتی  پێویستە  جیهانیشدا  شوێنی  هێندێ   ل��ە 
چەندە  كە  هەڵسەنگێندرێ   شێوە  بەو  دێموكراسی 
دیكتاتۆری و سەرەڕۆیی چووەتە پێش. بۆ نموونە 
فەزای  هێندێ   ئەگەرچی  ب��اك��وور  ك���وورەی  ل��ە 
كراوەتر  پێشوو  لەگەڵ ساڵی  ب��ەراورد  لە  ئابووری 
پێی  بە  واڵتە  ئەو  نوێی  رێبەرایەتیی  بەاڵم  بووە، 
لە  س��ەرەڕۆت��ر  سیاسییەوە  ب���واری  ل��ە  فاكتەكان 
پێشوو كار دەكات. لە ئێراندا كاریگەریی گەمارۆ 
ئابوورییەكان و زاڵبوونی هەرچی زیاتری سپاییەكان 
بەسەر هەموو بوارەكانی كۆمەڵگادا، بووەتە هۆی 
لە  زەبر  و  پێشەوە  بچێتە  زیاتر  سەرەڕۆیی  ئەوەی 
لەو  دژەدیكتاتۆری  و  دێموكراسیخوازانە  خەباتی 

واڵتە بدرێ . 

زایـــــەڵــــــــە

باران


