دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

 115س������اڵ لەمەوبەر ش������اری مەهاباد لەدایك بوونی كۆرپەیەكی بەخۆیەوە بینی كە لە
داهاتوودا ببێتە مایەی س������ەربەرزیی نەتەوەیی و هەموو نەتەوەی كورد شانازی بە بوونیەوە
بكات .پێش������ەوای نەمر شەهید قازی محەممەد ئەو ئەستێرە پرشنگدارە بوو كە لە ڕۆژی
11ی بانەم������ەڕی س������اڵی 1279ی هەتاوی لەدایك بوو بۆ ئ������ەوەی الپەڕەكانی مێژووی
نەتەوەك������ەی بە ناوی خۆی بڕازێنێتەوە و س������ەروەری یەكەمین كیانی كوردییان بۆ تۆمار
بكات.
ب������ەرز و پیرۆز بێت یادی  115س������اڵەی لەدای������ك بوونی یەكەمین س������ەرۆك كۆماری
كوردستان.
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زوڵم و ستەمەكانی ڕێژیم كرێكارانی
هێنایە سەر شەقام
كۆبوونەوە بەرب���ڵ��اوە كرێكارییەكان لە
ئێران و كوردستان بەبۆنەی ڕۆژی جیهانیی
كرێكار ،هاوكات ب������وو لەگەڵ زەخت و
گوش������ارەكانی ڕێژیم بۆ س������ەر چاالكان
و دامەزراوە كرێكارییە س������ەربەخۆكان و
هەوڵی ڕێژی������م بۆ بەالڕێدابردنی داخوازە
ڕاستەقینەكانی كرێكاران.
بەپێی هەواڵی ئاژانس������ی هەواڵدەری
كوردپا ،ڕۆژی هەین������ی ڕێكەوتی 11
بانەم������ەڕ بەبۆن������ەی ڕۆژی جیهانی������ی
كرێكارەوە ،كۆبوونەوەیەكی چەندین هەزار
كەسی لە بەردەم بینای ماڵی كرێكار لە
تاران بەڕێوەچوو.
بەش������داربووانی ئ������ەم كۆبوونەوەی������ە
بریتی بوون ل������ە كۆمەڵێكی بەرچاو لەو
كرێكارانەی كە لە شارە جۆربەجۆرەكانی
ئێرانەوە بۆ بەش������داری لە خۆپیشاندانی
ڕۆژی جیهانیی كرێكار لە تاران ئامادە
ببوون.
كرێكارانی بەشداربوو لەم كۆبوونەوەدا
ب������ە دروش������مگەلی وەك «دابین كردنی
كۆمەاڵیەتی ماف������ی بێئەمالوئەوالی
ئێمەیە» ناڕەزایەتی خۆی������ان لەهەمبەر
بارودۆخی ژیانیان دەربڕی .لەم نێوانەدا
دروش������مگەلی ڕەگەزپەرس������تانەی وەك
«خاوەنكار شەرم بكە ،ئەفغانییەكان دەر
بكە» دەبیندرا كە بە بەشێك لە هەوڵەكانی
نیهادی حكومەت������ی «ماڵی كرێكار»
دەزانرێت بۆ ئەوەیكە تاوانی هەموو زوڵم
و زۆریی������ەكان و كێش������ەكانی كرێكارەكان
بخرێت������ە ئەس������تۆی ئەفغانییەكان������ی

دانیشتووی ئێران.
ئەم هێرش������ە ب������ۆ س������ەر كرێكارانی
ئەفغان������ی ل������ە ه������ەل و مەرجێكدایە كە
ئ������ەم كرێكاران������ە زیاتر س������ەرقاڵی كارە
دژوار و مەترس������یدارەكانن و لە زۆربەی
پارێزگاكانی ئێران یان لە كارخانە گەورە
و بەرهەمهێنەرە س������ەرەكییەكاندا بوونیان
نییە.
چاالكان������ی كرێ������كاری ،بەرباڵویی

خۆپیش������اندانەكانی ڕۆژی كرێ������كار لە
تاران ،ب������ە نیش������انەی نالەباریی دۆخی
ژیانی كرێكاران لە ئێران دەزانن.
ئەم چاالكانە دەڵێن :ئەگەری دەس������ت
پێڕاگەیش������تنی كرێ������كاران ب������ە داخوازە
سینفییەكانیان تەنیا لە كاتێكدا دێتەدی
ك������ە ئەنجومەن������ە س������ینفیە س������ەربەخۆ
كرێكاریی������ەكان بەش������ێوەیەكی ئازادان������ە
چاالكی بكەن.

لە خاكەلێوەی ساڵی  93تاكوو 10ی
بانەمەڕی س������اڵی  94سەرجەم  35جار
كۆبوون������ەوەی ئیعترازی كرێ������كاری لە
بەردەم مەجلیسی ڕێژیمدا بەڕێوەچووە كە
ئەم ڕێژەیە بەب������ەراورد لەگەڵ كۆبوونەوە
ئێعترازیی������ەكان لە م������اوەی وێكچووی
ساڵی پێشوو گەش������ەی كردووە و پەرەی
ئەستاندووە.
لەالیەك������ی دیكەش������ەوە زیندانیان������ی

سیاسی زیندانی مەهاباد بەبۆنەی ڕۆژی
جیهانیی كرێ������كارەوە ڕاگەیەندراوێكیان
باڵو كردۆتەوە.
هەروەه������ا زیندانی������ە سیاس������یەكانی
ڕەجایی ش������ەهری ك������ەرەج و زاهێدانیش
بە باڵوكردن������ەوەی ڕاگەیەندراوی جیاواز
بەمبۆنەوە  ،پشتیوانی خۆیان لەم چینەی
كۆمەڵگە ڕاگەیاندووە.
لە ڕۆژان������ی ڕابردوودا و لە بەرەبەری
ڕۆژی جیهانیی كرێكاردا ،نیزیك بە 20
چاالكی كرێكاری كورد لەوانە مەحموودی
ساڵحی و عوسمان ئیسماعیلی لە شاری
سەقز ،لەالیەن دامەزراوە ئەمنییەتیەكانی
ڕێژیمەوە دەس������ت بەسەر كراون و شەیسی
ئەمانییش لە س������نە بانگهێشتی ئیدارەی
ئیتالعاتی ئەو شارە كراوە.
چاالكانی كرێكاری لە كوردس������تان،
گرت������ن و هەڕەش������ەكردن ل������ە چاالكانی
كرێكاری لە بەرەبەری ڕۆژی جیهانیی
كرێكار بە «گوش������اری سیس������تماتیكی
نیهادە ئەمنیەتیەكان» بۆ سەر ئەم چینە
دەزانن.
هەروەه������ا كۆمەڵێك ل������ە كرێكارانی
نانەواییەكان������ی س������نە ب������ۆ ڕێزگرتن لە
ڕۆژی جیهانی������ی كرێ������كار ،ئێ������وارەی
ڕۆژی پێنجش������ەممە 10ی بانەم������ەڕی
 ،1394ب������ە بەڕێوەبردنی ڕێوڕەس������می
تایب������ەت و خوێندن������ەوەی بڕیارنامەیەك
خوازیاری البردنی حوكمە نایاس������اییەكان
لەدژی چاالكانی س������ینفی كرێكاری و
مامۆستایان بوون.

ههزاران كهس ل ه سووریه به بۆمبی بهرمیلی كوژراون
ڕێكخراوی لێبوردنی نێونهتهوهیی ،دهوڵهتی
سووریهی ب ه بهكارهێنانی بۆمب ه بهرمیلییهكان
دژی خهڵكی س������ڤیل تۆمهتب������ار كردووه .ل ه
ڕاپۆرتێكدا كه ئهم ڕێكخراوهی مافی مرۆڤ
ڕۆژی سێ شهمم ه 5ی مای15 ،ی بانهمهڕ
ب���ڵ��اوی كردووهتهوه ،هاتووه « :ب ه هۆی وهها
هێرش������گهلێكهوه له ژانوییهی ساڵی  2014تا
ئێستا تهنیا له ش������اری حهڵهبدا زیاتر له سێ

ههزار خهڵكی مهدهنی كوژراون».
بهپێی ئ������هم ڕاپۆرته ،تهنی������ا ل ه مانگی
ئاوریلی ئهمس������اڵدا له حهڵ������هب  110كهس
ل������ه خهڵك������ی مهدهنی ب������ه ه������ۆی بۆمب ه
بهرمیلییهكانهوه كوژراون .ئهمه له كاتێكدای ه
كه ژم������ارهی قوربانیانی مهدهنی تهقینهوهی
ئهم جۆر بۆمبانه له سهرانسهری سووریهدا ل ه
سهرهتای س������اڵی 2012ی زایینیهوه زیاتر ل ه

 11ههزار كهسه.
ل������ه ڕاپۆرتهكهی ڕێكخ������راوی لێبوردنی
نێونهتهوهیی كه به ن������اوی «تاوانی جهنگی
و پێش������ێل كردنی مافی مرۆڤ له حهڵهب»
باڵو بووهتهوه ،هاتووه ،دهوڵهتی س������ووریه ب ه
شێوهی «ئامانجدار و سیستماتیك» هێرشی
كردووهت ه سهر خهڵكی مهدهنی و نهخۆشخانه،
قوتابخان������ه ،بازاڕ و مزگهوت������هكان بوردمان

دهكات.
ڕێكخ������راوی لێبوردن������ی نێونهتهوهی������ی
لهس������هر ئهو بڕوایهیه كه «ماوه ،س������نوور و
توندی������ی هێرش������هكان» دژی حهڵهب ،باس
له «سزادانێكی گش������تی» دهكات ك ه دژی
شارۆمهندانی ئهم ش������اره بهكارهێندراوه .ئهم
ڕێكخراوه وهها «س������زایهكی گش������تی» به
«تاوانی جهنگی» ناساندووه.

ل������هم ڕاپۆرت������هدا ههروهه������ا هێم������ا كراوه
بۆ هێرش������ێك ل������ه ژوهنی 2014دا بۆ س������هر
ش������اری حهڵ������هب كه ل������ ه ئهنجامی������دا باڵ ه
فڕه س������هربازییهكان ،بۆمبێك������ی بهرمیلییان
تهقاندووتهوه بهس������هر  150كهسی مهدهنیدا.
ئهم  150كهس������ه ل������ه س������هرهی وهرگرتنی
خۆراكی یهكێك له ڕێكخراوه مرۆڤدۆستهكاندا
وهستابوون.

ناوگانی ئامریكا ئیسكۆرتی كەشتییەكانی بریتانیای لە گەروی هۆرمۆز دەست پێكرد
هێ������زی دەریای������ی ئامریكا ئیس������كۆرت
كردنی كەشتییە بازرگانییەكانی بریتانیای
ێ لە گەروی
دەس������ت پێكرد كە دەیانه������ەو 
هۆرمۆزەوە تێپەڕن.
وەزارەتی بەرگری ئامریكا (پێنتاگۆن)
وێ������ڕای باڵوكردن������ەوەی ئ������ەم هەواڵ������ە لە
ڕێكەوتی 14ی بانەمەڕ ئاش������كرای كرد:

پ������اش ئەوەیكە كەش������تییەكی بازرگانی بە
ئااڵی بریتانی������اوە داوای لە هێزی دەریایی
ویالیەت������ە یەكگرتووەكانی ئەمریكا كرد كە
ب������ۆ تێپەڕین لە گەروی هۆرمۆزە هاوكاری
بكات ،هێزی دەریایی وەاڵمی پۆزەتیڤی بەم
داواكارییە دایەوە.
هێزی دەریایی ئامری������كا ماوەی چەند

ڕۆژێكە لە دژكردەوە بە ڕاگرتنی كەشتییەكی
بارهەڵگر كە ئااڵی دوورگەكانی مارشاڵی
لە س������ەر بووە و لە كەنداو لەالیەن س������پای
پاسدارانەوە ڕاگیرابوو ،ئیسكۆرتی كەشتییە
بارهەڵگ������ر و بازرگانییەكان������ی واڵتەكەی
دەس������ت پێكردووە كە لە كەن������داو و گەروی
هۆرمۆزدا هاتوچۆ دەكەن.

هەروەه������ا كۆمپانی������ای كەش������تیڕانی
مۆڕسێك كە كەش������تییە بازرگانییەكەی و
پێرسۆنێلی كەش������تییەكەی هەنووكە لەالیەن
ئێرانەوە دەست بەسەر كراون ،ڕایگەیاندووە كە
جارێكی دیكە وتووێژی لەگەڵ لێپرسراوانی
كۆماری ئیس���ل��امی كردووە بەاڵم تا ئێستا
ێ ئاكام ماوەتەوە.
هەوڵەكانیان ب 

كۆمپانیای هێمابۆكراو ڕایگەیاندووە كە
نوێنەرەكەی������ان چاوپێكەوتنی لەگەڵ گەورە
بەرپرس������انی بەندەرەكان و كەشتیڕانی ئێران
ئەنج������ام داوە و باڵوێ������زی دانماركی������ش لەو
پێوەندییەدا چاوی بە لێپرسراوانی وەزارەتی
كاروب������اری دەرەوەی كۆماری ئیس���ل��امی
كەوتووە.
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پـەیڤ
ناهید حسێنی
ئەمس������اڵیش وەكوو س������ااڵنی پێش������وو
كرێكاران������ی واڵت ل������ە كاتێ������كدا ب������ەرەو
پێش������وازی ١ی گواڵن ،ڕۆژی جیهانیی
كرێكاران ڕۆیش������تن كە سیاس������ەتە دژی
كرێكارییەكان������ی كۆم������اری ئیس���ل��امی،
تەنگیان بە چینی هەژار و دەس������تكورتی
واڵت هەڵچنیوە١ .ی گواڵنی ئەمساڵیش
بۆ میلیۆنان كرێ������كار و ڕەنجدەری واڵت
ب������ە مەینەت و ئازار تێپ������ەڕی .كۆماری
ئیس���ل��امی ب������ە قەدەغەكردن������ی كاری
ڕێكخراوەیی و چاالكیی پیش������ەیی چین و
توێژە جیاوازە كۆمەاڵیەتیەكان ،بە هەموو
ش������ێوەیەك هەوڵ دەدا پێش بە سەرهەڵدانی
داخوازییە پیش������ەیی ،ئابووری ،سیاسی و
كۆمەاڵیەتیەكان بگرێ .مەالكان ،بازرگانە
دەستڕۆیشتوەكانی سەر بە سوپا و بەسیج،
فەرمان������دارە پلە بەرزەكان������ی ئەو ئۆرگانە
س������ەركوتكەرانە و بەڕێوەبەران������ی بنیاتە
جیاوازەكانی س������ەر بە بەیت������ی خامنەیی
دەس������تیان بە س������ەر پتر لە  ٪٨٠ی داهات
و س������ەرمایەی واڵتدا گرتوە و هەڵكێش
و داكێش������ی بازاڕی پاش������ماوەی ٪٢٠ی
داراییەكانی واڵتیش كۆنتڕۆل دەكەن.
بە شێوەی ڕواڵەتی ،كۆماری ئیسالمی
شێوە یاس������ایەكی كاری تایبەت بە خۆی
هەی������ە كە ن������ە لەگەڵ یاس������اكانی كار و
كرێكاری������ی باو لە جیهاندا دەگونجێ و نە
بە هیچ شێوەیەك ماف و بەرژەوەندییەكانی
كرێكاران مس������ۆگەر دەكا .لە یاس������اكانی
كۆماری ئیس���ل��امی دا ،كرێكاران مافی
مانگرتن و خۆپیشاندانیان نییە ،ناتوانن بە
شێوەی ڕێكخراو س������ەبارەت بە هەقدەست،
مەرجەكان������ی كار ،النیكەمی تەمەنی كار
و چوارچێ������وەی ژینگ������ەی كار لە گەل
خ������اوەن كارەكان بكەون������ە دانوس������تانەوە یا
داخوازییەكانیان لە بەرامبەر دەس������ەاڵتی
زالدا بەرز بكەنەوە.
س������ەرەڕای هەم������وو بەربەس������ت و
گیروگرفتەكانی س������ەر ڕێ������گای خەباتی
ب������ە ڕێكخراوی كرێ������كاران و مەرجەكانی
تاقەتپرووكێن������ی كار ،گرفتێكی دیكەی
س������ەرەكی بۆ كرێكارانی واڵت ،نەبوونی
گارانتی پاراس������تنی دەرفەت������ی كارە .بە
ش������ێوەیەك كە لە هەموو كات و س������اتێكدا
مۆتەك������ەی بێ������كاری و بێداهاتی باڵی
ڕەش������ی بە س������ەر ژی������ان و چارەنووس������ی
كرێكاراندا كێشاوە و هەڕەشەی بێدەنگبوون
و قبووڵی چارەڕەشیان لێ دەكا.
گرفتی لەوەش ب������ە ئازارتر ئەوەیە كە
پت������ر لە  ٪٢٥هێ������زی كار و زیاتر لە ٪٤٠
توێژی الوی واڵت بێكارن .ئەگەر كاری
وەرزی ،دەستفرۆشی و ئەو شێوە كارانەی
كە ناكەونە خانەی ئەو كارانەی كە داهاتی
بەردەوام و جێ������گای متمانەیان بە دواوەیە
لە ب������ازاری كاری واڵت دەرباوێین ،نیوەی
هێزی كاری واڵت بێ داهاتە .لەو ڕەوشەدا،
كرێكارانی واڵت و ئەوانەی دەكەونە ڕیزی
دەستكورتترین و بێ داهاتترین توێژەكانی
كۆمەڵگاوە هیچ دەرفەت و دەرەتانێكیان نیە
كە داخوازە مرۆڤیەكانیان بێننە زمان .ئەوان
ناچار كراون كە تاوانی سزایەك بكێشن كە
سووچدارە سەرەكییەكانی كاربەدەستە هەرە
بەرزەكانی واڵتن.
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پەیكەرسازێكی كورد لە الیەن حیزبی دێموكراتەوە ڕێزی لێ گیرا
ڕێكەوت������ی ٥ی بانەم������ەڕی1394ی
هەتاوی،نوێن������ەری حیزب������ی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران لە شاری هەولێر بۆ
بەرز نرخاندن������ی دوا بەرهەمی هونەریی
«شۆڕش ئاهی» وێڕای سەردانی ناوبراو،
لەوحەی ڕێزلێنانی حیزبی دێموكراتیان
پێشكەش بە ناوبراو كرد .ئەو هونەرمەندە

كە ئێس������تا س������ەرقاڵی درووس������تكردنی
پەیكەری شەهید دوكتور «قاسملوو»یە،
وێڕای دەستخۆشی و بەرز نرخاندنی ئەو
كارە هونەریە لەوحەی ڕێزلێنانی حیزبی
دێموكراتی لە لەیەن كاك موحمەد ساڵح
قادری ،ئهندامی كومیت������هی ناوهندی
و بهرپرس������ی پهیوهندییهكانی ههولێرهوه

پێشكەش كرا .شۆرش ئاهی ،پەیكەری
ڕێبەری ش������ەهیدی گەلەكەمان دوكتور
«قاس������ملوو»ی نەمر وەك������وو ڕەمزی
«هونەری بەرگری» پێناس������ە دەكات.
شۆرش ئاهی هونەرمەندی پەیكەرساز،
كوڕی ش������ەهید «عەبدولق������ادر ئاهی»
ش������ەهیدی حیزبی دێموكرات ،خەڵكی

ش������اری مەهابادە و ناوبراو هەتا ئێس������تا
بە بەرهەم������ە هونەرییەكانی لە چەندین
فێستیڤالی هونەری لە شارە جیاجیاكانی
كوردس������تان و تاران بەش������داریی كردووە.
ئەو هونەرمەندە لەس������ەر داوای دایكی،
پەیكەری دوكتور قاس������ملووی دروست
كردووە.

لە سلێمانی شاندی حیزبی دێموكرات
لە سێمیناری ڕۆژی جیهانی كرێكاردا
بەشداری كرد

شاندی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سەردانی نوێنەری حكوومەتی هەرێم لە ئەمریكای كرد
ڕێكەوت������ی 2ی بانەم������ەڕی ١٣٩٤ی
هەتاوی ،شاندێكی حیزبی دیمۆكراتی
كوردس������تانی ئێ������ران ل������ە ئەمریكا بە
سەرپەرەستیی «ئارش ساڵح» نوێنەری
پێوەندییەكان������ی حیزب������ی دێموكرات لە
ئامریكا سەردانی دەفتەری نوێنەرایەتی
حكوومەتی هەرێمی كوردس������تانیان لە
واش������نگتۆن كرد و لە الی������ەن «بەیان
س������امی عەبدولرەحم������ان» نوێن������ەری
حكوومەتی هەرێمەوە پێش������وازییان لێ
كرا .سەرەتا «ئارەش ساڵح» باسی لە
س������ەر ئەوە كرد كە لەو واڵتەدا هەندێك
بواری هاوبەش هەن كە دەكرێت بنەمای

هاوكاری بتەویان لەس������ەر دابنێردرێت و
ئاماژەی ب������ە كولت������ووری هاوبەش و
شوناسی هاوبەش كرد كە دەتوانێت ببێتە
بنەمایێكی بەهێز بۆ هەموو چەش������نە
هاوكاریێ������ك لە ئەمری������كادا .هەروەها
نوێنەری حیزب داوای كرد كە پەیوەندی
حیزبە كوردستانیەكان لە سەر بنەمای
دوو چەمكی بەرژەوەندی نەتەوایەتی و
ئاسایشی نەتەوایەتی دابمەزرێت و الیەنە
سیاسیەكان بتوانن لە پەیوەندییەكانیان
لەگەڵ یەك بە تێگەیشتنێكی هاوبەش
لەو دوو چەمكە بگەن« .بەیان سامی
عەبدولڕەحم������ان» وتی كە نوێنەرایەتی

حكوومەتی هەرێم لە ئەمریكا هەست بە
پێویستی هاوكاری لەو بوارە هاوبەشانە
دەكات و ل������ە چوارچێ������وەی واقعیەتی
سیاس������یدا زۆر پێشوازی لە بیرۆكەی
هاوكاری حیزبە كوردستانیەكان دەكات.
پاش������ان جەماڵ عەبدوڵاڵزادە بەرپرسی
كۆمیتەی حیزب لە ئامریكا ئاماژەی
بە هاوكارییەكان������ی كۆمیتەی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە ئەمریكا
كرد كە هەتاكوو ئیس������تا چی لەدەستی
هات������ووە بۆ یارمەت������یدان بەرژەوەندیی
كورد ل������ە ئەمریكا درێغ������ی نەكردوەو
و لەمەوب������ە دواش ه������ەر بەو ش������ێوەیە

دەجووڵێنەوە .ل������ە كۆتاییدا هەر دوو ال
وێڕای تەئكید كردن لە س������ەر پێویستی
هاوكاری زیاتر ل������ە ئەمریكا وتیان كە
بەتایب������ەت الوەكان و جیلی دووهەمی
كۆچب������ەران بابەتێكی زۆر گرینگن كە
پێویستە زۆرتر لەسەریان كار بكریت بۆ
ئەوەی كە هەم ئ������اگاداری كەلتووری
كوردەواری ببن و هەم ئەوەی بەشداری
زیاتر بك������ەن لە بۆن������ە كەلتووریەكان.
هەروەها هەر دوو ال تەئكیدیان لە سەر
ئەوە كردەوە كە بۆ ئەوەی هاوكاریەكان
كاریگەرتر بن پێویس������تە ئەو هاوكاریانە
سیستماتیك بكرێن.

شاندی حیزبی دێموكرات لە سێمیناری
پارتی دێموكراتی پێشڕەوی كوردی سووریە بەشداریی كرد
ڕێكەوت������ی 4ی بانەم������ەڕی 1394ی
هەتاوی ،ش������اندێكی حیزبی دێموكرات
بە سەرپەرەستیی بەڕێز محەممەدساڵح
ق������ادری ،ب������ە بانگهێش������تی فەرمی،
لە س������ێمینارێكی پارت������ی دێموكراتی
پێش������ڕەوی كوردی س������ووریە ،بەشدار

بوون .ئەم سێمینارە بۆ حەمید دەرویش
سكرتێری حیزبی دێموكراتی پێشڕەوی
كوردی سوریە ،سەبارەت بە بارودۆخی
ئێستای سووریە ،ڕۆژئاوای كوردستان
و ڕەهەندە پێوەندییدارەكان ڕێكخرا بوو.
ئەو سێمینارە بە بەشداری زۆربەی هێز

و الیەنە سیاسییەكانی كوردستان بەرێوە
چوو .هەر لەم پێوەندییەدا ،لە بەش������ی
وەاڵم و پرس������یارەكاندا محەممەدساڵح
ق������ادری ،ئەندامی كۆمیتەی ناوەندیی
حیزبی دێموكرات بە تیش������ك خس������تنە
سەر هەڵوێس������ت و پرنسیپەكانی حیزب

ل������ە پێوەن������دی ل������ە گەڵ پاراس������تنی
سەربەخۆیی سیاسی و دەستێوەرنەدانی
هێ������زە سیاس������ییەكان ل������ە كاروب������اری
بەشەكانی دیكەی كوردستاندا لە سەر
كاری هاوبەش������ی الیەن������ەكان لە پێناو
بەرژەوەندی نەتەوەییدا پێداگری كرد.

شاندێكی حیزبی دێموكرات لە كۆنفرانسی حیزبی كرێكارانی نۆروێژدا بەشداریی كرد
لە سەر بانگهێشتی فەرمیی حیزبی
ك��رێ��ك��اران��ی ن���ۆروێ���ژ ،شاندێكی
پەیوەندییەكانی حیزبی دێموكراتی
ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران ل��ە ن��وروێ��ژ بە
س��ەرپ��ەرەس��ت��ی��ی ع��ەزی��م ئەلیاسی
بەرپرسی پێوەندییەكان لە ٦٥همین
كۆنگرەی ئەم حیزبەدا بەشداریی كرد.
ئەم كۆنگرەیە م��اوەی چوار ڕۆژی
خایاند .جگە لە ك��ارە ئاساییەكان،

كۆنگرە بەشێكی بەرچاوی كارەكانی
ب��ۆ ب��اس��ك��ردن ل��ە س��ەر هەڵبژاردنی
شارەوانییەكان و هەروەها ئالۆزییەكانی
ج��ی��ه��ان و ن���اوچ���ەی ڕۆژهەاڵتی
ن����اوەڕاس����ت ت���ەرخ���ان ك����ردب����وو .لە
پەراوێزی دانیشتنەكانی كۆنگرەدا،
سێمینارێكی ت��ای��ب��ەت ب��ە میوانە
بیانییەكان ڕێ��ك��خ��را و تیشكییان
خ��س��ت��ە س���ەر گ��رف��ت��ە ن��اوچ��ەی��ی و

جیهانییەكان و سیاسەتی حیزبی
كرێكاران بۆ مامەڵەكردنی لەگەڵ
ئ��ەم گرفتانە كە لەالیەن «ئانیكن
ه��وی��ت��ف��ل��ت» ب��ەرپ��رس��ی كۆمیتەی
كاروباری دەرەوە و بەرگری پارڵمان
بەڕیوەچوو .لەم سێمینارەدا نوێنەری
ح��ی��زب��ی دێ��م��وك��رات��ی كوردستانی
ئ��ێ��ران باسی ل��ە ڕێژیمی كۆماری
ئیسالمیی ئێران و دەستێوەردانەكانی

لە كاروباری واڵتانی سووریە ،عێراق،
یەمەن ،لوبنان و هەروەها سیاسەتی
ناكۆكی دروستكردن لە نێوان شیعە
و سوونە لەم واڵتانە ك��رد .هەر لەم
ب���ارەوە باسی ئ��ەوە ك��را كە ڕێژیمی
ئێران بە چەك و بێ چەكی ناوكی
هەڕەشەیەكی جیدییە بۆ سەر ئاسایش
و سەقامگیری ناوچەكە و جیهان.

هەیئەتێكی یەكیەتیی نیشتمانی كوردستان
سەردانی نوێنەرایەتی حیزبی دێموكرات لە سلێمانی كرد
ڕێكەوت������ی3ی بانەمەڕی 1394ی
هەتاوی ،بەڕێز «مامۆس������تا ئیكرام»
بەرپرس������ی مەكتەب������ی پێوەندیی������ە
كوردستانییەكانی یەكیەتیی نیشتمانی
كوردستان هاوڕێ لەگەڵ «مەحموود
دەربەندیخان������ی» ئەندامی مەكتەب و

بەرپرسی بەشی كوردستانی ڕۆژهەاڵت
ل������ەو مەكتەب������ە س������ەردانی دەفتەری
پێوەندییەكان������ی حیزبی دێموكراتیان لە
شاری سلێمانی كرد و لەالیەن محەممەد
ساحێبی ،ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی
و بەرپرس������ی پەیوەندییەكانی حیزب لە

س������لێمانی پێشوازییان لێكرا .ئەو دیدارە
لە درێ������ژەی پێوەندییەكانی ڕابردووی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و
یەكیەتیی نیشتمانی كوردستان بوو ،كە
تێیدا باس لە سەر بارودۆخی سیاسیی
كوردس������تان ،ناوچ������ە و ئەركی حیزبە

كوردییەكان لەم بارودۆخەی ئێس������تادا
كرا .ل������ە كۆتایی دیدارەكەدا ،هەردووال
جەختی������ان لە س������ەر ب������ەردەوام بوونی
دۆس������تایەتی و هاوكاری زیاتری نێوان
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و
یەكیەتیی نیشتمانی كوردستان كردەوە.

شاندێكی حیزبی دێموكرات
لە كۆنگرەی سااڵنەی پارتی سوسیالیستی گەلی دانمارك بەشداریی كرد
ش������اندێكی پێوەندییەكان������ی حیزبی
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێ������ران
ل������ە كۆنگ������رەی س������ااڵنەی پارت������ی
سوسیالیستی دانمارك ( )SFلە شاری
كۆپێنهاگ بەشداریی كرد .شاندێكی
پێوەندییەكان������ی حیزب������ی دێموكرات بە
سەرپەرستیی «سەعید سووڵتانپوور»

لە سەر بانگهێشتی فەرمی ئەو پارتە
بەشدارییان لە كۆنگرەی سااڵنەی پارتی
سوسیالیستی گەلی دانمارك كرد .لەو
كۆنگرەیەدا پەیامی هاوبەشیی حیزبی
دێموك������رات و پارتی سوسیالیس������تی
كوردس������تان ( )PSKخوێندرای������ەوە.
نوێن������ەری حیزب������ی دێموك������رات ل������ە

نێوئاخنی كۆنگرەكەدا لەگەڵ سەرۆك و
بەرپرسانی دیكەی پارتی سوسیالیستی
گ������ەل چاوپێكەوتنیان ك������رد .هەروەها،
شاندی پێوەندییەكانی حیزبی دێموكرات
لە چەندین كۆبوونەوە و ۆركش������اپی ئەم
كۆنگرەیە بەش������دارییان كرد و ڕا و بۆ
چوون������ی حیزبی دێموكراتیان لە س������ەر

پرسە جۆراوجۆرەكان خستە ڕوو .هەروەها
شاندی پێوەندییەكانی حیزبی دێموكرات
لەگ������ەڵ بەرپرس������انی باڵوێزخان������ەی
ئامریكا ،سوید ،نۆروێژ ،پارتی سەوزی
ئالمان و پارتی سوسیالیس������تی بۆلیویە
كە لەو كۆنگرەیەدا بەشدارییان كردبوو
چاوپێكەوتنیان كرد.

ڕێكەوت������ی ٥ی بانەم������ەڕی
1394ی هەتاوی ،ش������اندێكی حیزبی
دێموك������رات بە سەرپەرەس������تیی بەڕێز
«محەمم������ەد س������احێبی» ،ئهندامی
كومیتهی ناوهندی و نوێنەری حێزبی
دێموك������رات ،لە س������ەر بانگهێش������تی
فەرمی ،ل������ە س������ێمینارێكی حیزبی
ش������یوعی كوردستان ،بەش������دار بوون.
ئەم س������ێمینارە بە بەشداری نوێنەرانی
حی������زب و الیەنەكان������ی كوردس������تان،
ڕێكخراوەكان������ی كۆمەڵگای مەدەنی
و كاناڵەكانی ڕاگەیاندن ،لە ش������اری
س������لێمانی بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی
كرێكار لە س������ەر بارودۆخی سیاسیی
هەرێ������م و كاردان������ەوەی بارودۆخ������ی
هەرێم لە س������ەر بارودۆخی كرێكارانی
كوردس������تان پێكهات .بەپێی ئامار و

داتاكانی ڕێكخراوەكانی كرێكاری كە
لە س������ێمینارەكەدا باس كرا ،بە هۆی
داخرانی كارگەكان ڕێژەی بێكاری لە
هەرێمی كوردستان لە ڕووی زیاد بوون
دای������ە و ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ بارودۆخی
ژیان������ی كرێكارانی كوردس������تان و بە
تایب������ەت كرێكاران������ی بارچەكان������ی
دیكەی كوردس������تان خراپتر دەبێت ،كە
هۆكاری س������ەرەكی بۆ ئەم بارودۆخە
نا لەبارەی كرێكاران ،شەڕی داعش،
بڕانی بوودجەی هەرێمی كوردس������تان
لە الی������ەن حكوومەتی ناوەندی و زۆر
بوونی كرێكار لە كوردستان بە هۆی
ئ������اوارە و پەنابەرانەوە ب������وو .كۆتایی
س������ێمینارەكە ب������ۆ پرس������یار و وەاڵم و
ڕێكارەكانی باش������تر بوونی بارودۆخی
كرێكاران تەرخان كرابوو.

لە سوید سێمینارێكی تایبەت بە
تێرۆریزمی نێودەوڵەتیی ڕێژیمی ئێران
بەڕێوەچوو
ڕێكەوتی ٢٩ی خاكەلێوەی ١٣٩٤ی
ه���ەت���اوی ،ك��ۆم��ی��ت��ەی ستۆكهۆڵمی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سێمینارێكی بۆ «ئۆسكار هێدین»
ڕۆژنامەوان و دەرهێنەری بەناوبانگی
س���وی���دی و «م���اگ���ن���وس نۆرێل»
لێكۆلەری تێرۆریزم و ڕاوێژكاری بااڵ
لە دام��ەزراوەی «The European
Foundation for Democracy
 »– Brusselsسویدی سەبارەت بە

ی��ادك��ردن��ەوە لە سێ ئەندامی حیزبی
دێ��م��وك��رات��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران كە
بەدەستی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی
ئ��ێ��ران ل��ە ساڵەكانی دەی���ەی نەوەدی
زایینی لە واڵتی سوید تێرۆر كرابوون،
پێك هێنا .س��ەرەت��ای سێمینارەكە بە
س��روودی نەتەوایەتی «ئەی رەقیب»
و ڕاگ��رت��ن��ی خولەكێك بێدەنگی بۆ
ڕێزگرتن لە گیانی پاكی شەهیدانی
كورد و كوردستان دەستی پێكرد .دواتر
پەیامی كۆمیتەی ستۆكهۆڵمی حیزبی
دێ��م��وك��رات ل��ە الی��ەن «ئ��اس��ۆ ساڵح»
خوێندرایەوە .ن��اوب��راو لە بەشێكی لە
پەیامەكەدا ئ��ام��اژەی ب��ەوە ك��رد ،ئەو
ت���ێ���رۆران���ەی ك��ە ڕێ��ژی��م��ی كۆماری
ئیسالمیی ئ��ێ��ران ل��ە دەرەوەی واڵت
ئ��ەن��ج��ام��ی داون و ت��ێ��ی��دا چاالكانی
سیاسی و ف��ەره��ەن��گ��ی نەتەوەكانی
ئێرانی تێرۆر كردووە ،یەك لەوان نەتەوەی
ك����وردە ك��ە ب��ووەت��ە ق��ورب��ان��ی .پاشان
ل��ەو سێمینارەدا كورتەیەك لە فیلمی
«دۆكۆمێنتاری كۆماندۆی تێرۆر»
پیشان درا .دواتر هەریەك لە « ئۆسكار
هێدین و ماگنوس نۆرێل» باسەكانی
خۆیان پێشكەش كرد .ئۆسكار هێدین
ڕۆژنامەوان و دەرهێنەری بەناوبانگی
س��وی��دی ،باسێكی لەسەر پرۆژەكەی
خ���ۆی وات����ە ف��ی��ل��م��ی «كۆماندۆی
ت��ی��رۆر «»Terrorkommandot
پ���ێ���ش���ك���ەش ك������رد« .ك����ۆم����ان����دۆی
تیرۆر» فیلمێكی بەڵگەییە ،لەسەر
ت��ێ��رۆر ك��ردن��ی چ��االك��ان��ی سیاسیی
ئۆپۆزیسیۆنی ئ��ێ��ران��ی ،ب��ە تایبەت
ئەندامانی حیزبی دێموكرات لە واڵتی
سوید بەدەستی تیرۆریستانی ڕێژیمی
ئێران كە لە ساڵی ٢٠٠٢ی زایینی دا

دروس��ت ك��راوە .دوات��ر ماگنوس نۆرێل
لێكۆڵەری تیرۆریزم و ڕاوێژكاری بااڵ
لە دام��ەزراوەی «The European
– Foundation for Democracy
 »Brusselsبە گوێرەی ئەزموون و

لێكۆڵینەوەكانی خۆی باسێكی لەسەر
ت��ی��رۆری��زم��ی ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��ی ڕێژیمی
ك��ۆم��اری ئیسالمی ئ��ێ��ران پێشكەش
ك��رد .ماگنوس نۆرێل س��ەرەت��ا باسی
لەوە كرد كە دەوڵەتی سوید نەیتوانیوە
ئاسایش بۆ ئەو چاالكە سیاسیانە دابین
بكات و وتی ئەو مەترسییە تا ئەوڕۆش
هەر لە سوید بەردەوامە .ماگنوس لە
بەشێكی دیكەی قسەكانیدا پێی وابوو
كە مەترسیی هەرە گەورەی ئەمڕۆ لە
سەر سوید و هەموو واڵتانی رۆژئاوا،
ئایینی سیاسیی و بەتایبەت ئیسالمی
سیاسیی و توندڕەویی ئایینیە .ناوبراو
لە درێ��ژەی باسەكەیدا ئاماژەی بەوە
ك���رد ك��ە ئ��ای��ی��ن و س��ی��اس��ەت ل��ە هەر
بڕگەیەكی مێژووییدا تێكەڵ كرابن،
ئاكامەكەی مەترسیدار بووە .ماگنوس
بۆ سەلماندنی قسەكانی ڕۆیشتنەوەی
دانیشتووانی سوید و بە تایبەت الوانی
وەك نموونەیەك هێنایەوە كە دەڕۆنەوە
بۆ واڵتانی ڕۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت و
پێوندی بە گ��رووپ��ە تیرۆریستەكان و
یەك لەوان ،دەوڵەتی ئیسالمیی عێراق
و شام «داعش»ـەوە دەگرن .ماگنوس
ل��ە ب��ڕگ��ەی��ەك��ی دی��ك��ەی باسەكەیدا
ئ��ام��اژەی ب��ە ڕێككەوتنی واڵتانی
 ١+٥و ئێرانی ك��رد و وت��ی :من بە
هیچ شێوەیەك بەو ڕێكەوتنەی ئێران
گەشبین نییم و پێم وا نییە ئەوە هیچ
ئاڵوگۆڕێكی سیاسیی لە ئێراندا پێك
بهێنێت ،چونكە ڕێكەوتننامەكە تەنیا
ج��ەخ��ت ل��ە س��ەر پ��رس��ی ن��اوك��ی ئێران
دەكاتەوە و بایەخ بە مافەكانی مرۆڤ
و ئازادییە تاكەكەسییەكان نادا و مافی
ن��ەت��ەوە بندەستەكانی دی��ك��ەی ئێران
دەخ��ات��ە پ��ەراوێ��زەوە.ل��ە بەشی كۆتایی
سێمینارەكەدا دەرفەت درا بە بەشداربووان
ب��ۆ دەرب��ڕی��ن��ی ڕا و ب��ۆ چوونەكانیان
سەبارەت بە قسە و باسهكانی ماگنوس
و ئۆسكار و لەالیەن هەر دوو ناوبراوەوە
وەاڵم درانەوە.
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شاندێكی حیزبی دێموكرات لە پرسەی دیلمان ئامێدی بەشداریی كرد
رۆژی ش��ەم��م��ە رێ���ك���ەوت���ی ٥ی
بانەمەڕی ١٣٩٤ی هەتاوی ،شاندێكی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە
سەربەرستیی «ق��ادر مێهفەر» بەشی
پەیوەندییەكانی ك��ورد و كوردستانی
ك��ۆم��ی��ت��ەی س��وی��د ،ل��ە ك���ۆڕی پرسە
و س��ەرەخ��ۆش��ی «دی��ل��م��ان ئامێدی»

ئەندامی پێشووی دەف��ت��ەری سیاسی
حیزبی شیوعی كوردستان و بەرپرسی
ن��اوەن��دی چ��اودێ��ری حیزبی شیوعی
كوردستانی عێراق لە شاری ستۆكهۆڵم
بەشداری كرد« .محەممەد ئەحمەد»
ناسراو بە «دیلمان ئامێدی» ،بەرپرسی
ن��اوەن��دی چ��اودێ��ری حیزبی شیوعی
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جهولهی خوێندكارانی دێموكرات ب ه بۆنهی ڕۆژی خوێندكاری كوردهوه

ك��وردس��ت��ان و پێشتریش ه��ەت��ا ساڵی
٢٠١٢ی زایینی ،ئەندامی دەفتەری
سیاسی حیزبی شیوعی كوردستان و
ئەندامی خولی دووه��ەم��ی پەرلمانی
كوردستان بووە« .دیلمان ئامێدی» بە
هۆی نەخۆشییەكی كوتوپڕهوه كۆچی
دوایی كردوە.

لە برۆكسێل كۆمیتەی حیزبی دێموكرات
بەشداریی رێوڕەسمی ڕۆژی كرێكاری كرد
ڕێكەوت������ی ١١ی بانەم������ەڕی
١٣٩٤ی هەت������اوی ،بەبۆنەی ڕۆژی
جیهانی������ی كرێكار ،ڕێوڕەس������مێكی
بەرین لە ش������اری برۆكسێل پایتەختی
واڵتی بلژیك بەڕێوەچوو و تێیدا دەیان
پارت و الیەنی سیاسیی و كرێكارییە
بەش������داربوون .ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران
لە بلژی������ك بەش������داریی چاالكانەیان
ل������ە ڕێوڕەس������می ڕۆژی جیهانی������ی
كرێ������كاردا ك������رد .لەو ڕێوڕەس������مەدا
س������ەدان ڕێكخ������راوی سیاس������یی و

س������ەندیكا كرێكارییەكان������ی بلژیك و
دەیان واڵتی دیكه بەشدارییان كردبوو.
لەو ڕێوڕەس������مەدا پەیامی كۆمیتەی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران
ــ بلژیك بە دوو زمانی فەڕانس������ەوی
و هۆڵەن������دی خوێندرایەوە .لە پەیامی
كۆمیتەی حیزبی دێموكراتدا باس لە
دۆخی خراپ و نالەباری كرێكارانی
ئێ������ران و ب������ە تایبەت كوردس������تانی
ڕۆژه������ەاڵت كرابوو و بە وردی مافە
پێشێلكراوەكانی كرێكارانی لە ئێرانی
ژێر دەس������ەاڵتی ڕێژیم������ی كۆماری

ئیسالمی شی كردبووەوە .ئەم ڕێورەسمە
لە دوو ش������ێوێنی جیاواز لە ش������اری
برۆكسێل بەڕێوەچوو كە یەكێكیان لە
الیەن فەرانس������ەوی زمانەكان بەڕێوە
دەچ������وو و الیەنێكی دیكەش لە الیەن
هۆلەندی زمانەكان������ەوە بەڕێوە چوو.
لەو ڕێوڕەس������مەدا ،بە هۆی ئەو شەڕە
قارەمانانەی كە ك������ورد لە بەرامبەر
تێرۆریستان لە كوردس������تان بەڕێوەی
دەب������ەن بەش������دارانی ڕێورەس������مەكە
پش������تیوانی و هاودڵ������ی خۆی������ان بۆ
كوردستان و كورد دەربڕی.

نوێنەری حیزبی دێموكرات
لە ئوتریش سەردانی پارلمانی ئەو واڵتهی كرد
ڕێكەوتی ١٠ی بانەمەڕی ١٣٩٤ی
هەتاوی ،هیوا بەهرامی نوێنەری حێزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە ئوتریش
س��ەردان��ی پارلمانی ئ��ەو واڵت��ەی كرد
و چ��اوی بە «ئالێف ك��ۆروون» ئەندام
پ��ارل��م��ان��ی پ��ارت��ی س���ەوز و سەرۆكی
كۆمێسیونی مافی م��رۆڤ��ی پارلمان
ك����ەوت .ل���ەم چ��اوپ��ێ��ك��ەوت��ن��ەدا وێڕای
باسێكی گشتی س��ەب��ارەت ب��ە ه��ەل و
مەرجی سیاسیی ئێران ،چەند بابەتی
دیكەو لەوانە وتووێژەكانی نێوان واڵتانی
 ١ +٥و ئێران س��ەب��ارەت بە قەیرانی
ناوكی ،پرسی مافی مرۆڤ لە ئێران
بە گشتیی و كوردستان بە تایبەتی،
چوونەسەری ڕادەی لە سێدارەدان پاش

هاتنە س��ەرك��اری دەوڵ��ەت��ی ڕووحانی،
بابەتگەلێك بوون كە لە الیەن نوێنەری
حێزبەوە بە وردی باسیان لێكرا .هەر لەو
دانیشتنەدا ،هیوا بەهرامی ڕەخنەی لە
سیاسەتی واڵتانی ڕۆژئاوا گرت و وتی:
لە گەڵ ئ��ەوەی زانیاریان سەبارەت بە
بارودۆخی سیاسیی ناوخۆی ئێران هەیە
و پێشێلكاری ڕۆژانەی مافی مرۆڤ لە
الیەن ڕێژیمی ئێرانەوە دەبینن ،بەاڵم بو
ئەوەی دانووستانەكانیان لە گەڵ ڕێژیم
بە ئاكامی دڵخواز بگات ،خویان لەو
بابەتانە دەدزنەوە .نوێنەری حیزب وێڕای
ئ���ەوەی چ��ەن��دی��ن زان��ی��اری نووسراوی
سەبارەت بە پێشلكردنی مافی مرۆڤ
لە كوردستان خستە بەر دیدی سەرۆكی

كۆمێسیونی مافی مرۆڤی پارلمانی
ئوتریش و لە س��ێ��دارەدان ،مانگرتن و
گ��ی��ران و ئەشكەنجەی زۆر ی �هك له
هاوواڵتییانی كوردی كە لە مانگەكانی
دوای��ی��دا ڕووی���ان داوە هێنایە بەرباس.
شایانی باسە ،پارتی سەوزی ئوتریش و
فراكسیۆنی پارلمانی ئەو حیزبە لە چەند
مانگی ڕابردوودا لە مەڕ ڕووداوەكانی
كوردستانی ئێران و بە گشتیی ئێران
چەندین جار بەیاننامەیان داوەتە دەرێ
و جارێكیش وەزیری دەرەوەی ئوتریشیان
ب��ە ف��ەرم��ی بانگهێشتی پارلمان كرد
و بەشێك لە پرسیارەكانیان تایبەت بە
ب��اروودۆخ��ی مافی م��رۆڤ لە ئێراندا
بوون.

لە سوید ئەندامانی حیزبی دێموكرات
لە ڕێپێوانی ڕۆژی جیهانی كرێكاردا بەشدارییان كرد
ڕێكەوتی ١١ی بانەمەڕی ١٣٩٤ی
هەت������اوی ،ئەندام������ان و الیەنگران������ی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران
لە شاری س������تۆكهۆڵم لە ڕێوڕەسمێكی
ڕێزگرت������ن ل������ە «ڕۆژی جیهانی������ی
كرێكار» ك������ە لە الی������ەن ڕێكخراوی
كرێكارانی سویدییەوە ناسراو بە()LO
ڕێكخراب������وو ،بەش������دارییان ك������رد .ئەو
رێوڕەسم ە بە شێوەی ڕێپێوانێكی چەند
هەزار كەسی بەڕێوەچوو كە الیەنگرانی
بیرۆكەی سۆسیال دێموكراسی و چەپ
بە گش������تیی و الیەنگران������ی خەباتی
كرێ������كاری بە تایبەتی پێیەوەپێوەس������ت
دەب������وون .لە نێو كاروانی ئەو ڕێپێوانەدا
ئااڵی كوردستان و چەندین درووشمی

سیاسیی دژ بە ڕێژیمی ئێران دەبینران
كە ئەندامانی حیزبی دێموكرات بەرزیان
كردبوونەوە .درووشمەكان وێڕای ئاماژە
بە سیاسەتی ئێعدام و تۆقاندنی ڕێژیمی
كۆماری ئیسالمیی ئێران و بارودۆخی
نالەباری كرێ������كاران ل������ەو ڕێژیمەدا،
دروشمی بژی پێش������مەرگە وترایەوە و
هاوكاتیش داوای هاوپشتی و هاوكاری
ك������ورد لە گەالن������ی جیهان ك������را .لەو
ڕێپێوانەدا كە بە «شەمەندەفەری ١ی
مای» ناودێر كراب������وو ،بە دەیان پارت
و ڕێكخراوی جیاواز لە سەرتاس������ەری
جیهان تێیدا بەش������دار بوون .ئەندامانی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران
هەوڵی������ان دا ڕووی دزێ������وی ڕێژیمی

كۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ جارێكی
دیكە نیشانی جیهانیان بدەن و سیاسەت
و كردەوەكانی ئەو ڕێژیمە ش������ەرمەزار
بك������ەن .ه������اوكات ڕێكەوت������ی ١١ی
بانەمەڕ ،كۆمیتەی ئێسكیلس������تونای
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران
وێرای ئەندام������ان و الیەنگرانی حیزبی
دێموكرات لەو شارە و دەورووبەری ،وەك
سااڵنی پێش ،لە ڕێپێوانی ڕێزگرتن لە
ڕۆژی جیهانی كرێكار لەگەڵ سوسیال
دێموكراتەكانی ش������اری ئیسكیلستوناو
ب������ە بەش������داری چەندی������ن ڕێكخراوی
پێشەیی و سیاسی و هەروەها كۆمەڵیك
ڕۆژنامەنوس و كەس������ایەتی سیاسی و
مەدەنی بەشداریی كرد.

لە مەهاباد ئەندام و پێشمەرگەیەكی دێرێنی
حیزبی دێموكرات كۆچی دوایی كرد
ڕێ���ك���ەوت���ی ١٤ی بانەمەڕی
١٣٩٤ی ه������ەت������اوی« ،ق������ادر
پوورحوسێنی» ناسراو بە «مەال قادر
الچینی» ئ��ەن��دام و پێشمەرگەی
ح��ی��زب��ی دێ��م��وك��رات��ی كوردستانی
ئێران بە هۆی نەخۆشی مااڵوایی
ل��ە ژی��ان ك��رد .م��ەال ق��ادر الچینی
ساڵی ١٣١٩ی ه��ەت��اوی ،لە دایك
بووە و لە كۆتاییەكانی دەیەی سی
كۆچیدا ب��ووە ب��ە ئەندامی حیزبی
دێموكرات و لە ڕاپەڕینە چەكدارییە
بەشكۆكەی ساڵەكانی ٤٧ــ ١٣٤٦ی
ه��ەت��اوی دژی ڕێژیمی پاشایەتی

بەشداریی ك��ردووە .ناوبراو دوات��ر بە
ه��ۆی پیالنێكی س���اواك دەستگیر
كرا و بۆ م��اوەی  ١٠ساڵ زیندانی
ك���را و ل��ە ب���ەرەب���ەری سەركەوتنی
شۆڕشی گەالنی ئێراندا لە زیندان
ئ���ازاد دەب��ێ��ت و پ��اش ئ���ازادب���وون و
خ��ەب��ات و ت��ێ��ك��ۆش��ان��ی ئاشكرای
ح��ی��زب��ی دێ��م��وك��رات��ی كوردستانی
ئ��ێ��ران چ��االك��ی��ی خ��ۆی دەس���ت پێ
دەكاتەوە .قادر پوورحوسێنی ماوەی
چەند ساڵ لە نەخۆشخانەی حیزب
لە گوندی «دەشتێو»ی ناوچەی
س��ن��وور خ��زم��ەت دەك����ات و دوات���ر

لەسەر ڕەزامەندی حیزب دەگەڕێتەوە
س��ەر ژیانی ئاسایی خ��ۆی و هەتا
دوایین ساتەكانی ژیانی وەف��ادار بە
ئامانجەكانی حیزب مایەوە .تەرمی
ن��اوب��راو ل��ە نێو ئ��اپ��ۆڕای خەڵكی
ناوچەكە ،دۆستان و ئاشنایان و خزم
و كەس و كاری لە مەهاباد بە خاك
سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران وێڕای سەرەخۆشی لە بنەماڵە
و كەسو كاری مەال قادر الچینی،
خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك
و بەشدار دەزانێت.

یەكیەتی������ی خوێندكارانی دێموكراتی
كوردستانی ئێران بە بۆنەی ١٢ی بانەمەڕ
ڕۆژی «خوێندكاری كورد» جەولەیەكی
نیزام������ی بەڕێوەبرد .بە پێ������ی ڕاپۆرتی
ماڵپەڕی «خوێن������دكاران» ،یەكیەتیی
خوێن������دكاران ڕێكەوتی ١١ی بانەمەری
1394ی هەتاوی ،بە بەشداری ئەندامان

و الیەنگرانی ئ������ەو یەكیەتییە ڕێزیان لە
١٢ی بانەم������ەڕ ڕۆژی ش������ەهیدكرانی
سمایل ش������ەریفزادە ،هێمای بزووتنەوەی
خوێندكاری كورد گرت .ئەو ڕێزگرتنەی
یەكیەتی������ی خوێندكاران������ی دێموكراتی
كوردستانی ئێران بە جەولەیەكی نیزامی
پیرۆز كرا .ش������ەهید س������مایل شەریفزادە

لەگەڵ چەند هاوڕێی دیكەی ،پاش ١٨
مانگ ش������ەڕی قارەمانانە و خۆڕاگری
ل������ە ڕۆژی ١٢ی بانەم������ەڕی 1347ی
هەت������اوی ش������ەهید ك������ران .یەكیەتیی
خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی ئێران
ئ������ەو ڕۆژەی وەك «ڕۆژی خوێندكاری
كورد» دیاری كردووە.

لە سلێمانی شاندی حیزبی دێموكرات لە كۆنفڕانسی
ڕۆژی جیهانیی ڕۆژنامەگەری بەشداری كرد
رێكەوتی ١٣ی بانەمەڕی ١٣٩٤ی
هەتاوی ،شاندێكی حیزبی دێموكرات بە
سەرپەرەس������تیی «محەممەد ساحیێبی»
ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی و بەرپرسی
پێوەندیی������ەكان لە س������ەر بانگهێش������تی
فەرمی ،لە كۆنفڕانسی میترۆ لە هۆڵی
س������لێمانی پااڵس بەشدار بوون .سەرەتای
كۆنفڕانس������ەكە بە خولەكێك بێدەنگی بۆ
ڕێزگرتن لە ش������ەهیدانی ڕۆژنامەنووس

دەس������تی پێكرد .پاش������ان وتارێك لە سەر
بارودۆخی ڕۆژنامەنووس������انی كوردستان
لە الیەن «ڕەحمان غەریب» س������ەرۆكی
س������ەنتەری میترۆ ،پێشكەش كرا .دواتر
باسێك لە س������ەر گوتاری توندوتیژی لە
الیەن بەش������ێك لە بانگخوازانی هەرێمی
كوردس������تان ك������ە ل������ە ڕێ������گای میدیا
ئیس���ل��امییەكان و ماست میدیا بە دژی
ژنان ،پێش������مەرگە و ئازادییەكانی دیكە

و ڕێگە چارە بۆ پێش������گرتن لەو وتارانە
لە الی������ەن «ئاریان محەممەد» ئەندامی
سەنتەری میترۆوە پێشكەش كرا .بەشێكی
كۆنفڕانسە تەرخان كرابوو بۆ دوو وتاری
دیكە لە سەر بارودۆخی ڕۆژنامەگەری
لە هەرێم و وت������اری یەكیەتیی زانایانی
ئاینیی كوردستان كە لە الیەن مامۆستا
«نەجمەدی������ن ق������ادر» س������ەرۆكی لقی
سلێمانی ئەو یەكیەتییە پێشكەش كرا.

نەبوونی ئیمكاناتی فێركاری
قوتابیانی ناوچەی ئیالمی لە خوێندن بێبەش كردووە
قوتابخانەكانی گوندەكانی ش������اری
ئەیوان لە پارێزگای ئیالم لە النیكەمی
ئیمكاناتی خوێندن بێبەشن و بە هۆی
نەبوونی بینای خوێندن لە خێوەت كەڵك
وەردەگ������رن .قوتابیانی ئ������ەو ناوچەیە،
دۆخێك������ی زۆر نالەباری������ان هەی������ە و
بەرپرس������انی پەروەردە و بارهێنان هیچ
ئاوڕێك بۆ چارەس������ەری ئەو كێشەگەلە

نادەنەوە .ش������وێنی ئەو قوتابخانانە لە
ب������واری هەڵكەوت������ی جوغرافیایی لە
ش������وێنێكی زۆر مەترسیدار و دووردایە
و ئەم قوتابخانانە س������ەرەڕای كێشەی
فیزیكی ،هیچ ئیمكاناتێكی پێویستیان
نییە و ئەوەش لە حاڵێكدایە كە چەندین
جار داوا لە ئیدارەی پەروەردە و بارهێنانی
ئەم شارس������تانە كراوە كە كەرس������تەی

پێویستی ئەو قوتابخانانە دابین بكات.
ئەوه لە حاڵێكدایە كە بە هۆی سیاسەتە
دوژمنكارییەكان������ی ڕێژیمی كۆماری
ئیس���ل��امییەوە زۆرب������ەی گوندەكانی
پارێزگاكانی ورمێ ،س������ـنە ،كرماشان
و ئیالم لە خزمەتگوزاریی فێركاری و
بارهێنانی قوتابیان ،بێبەشن.

لە كۆیە شاندێكی حیزبی دێموكرات لە ڕێوڕەسمی ئەنفالدا بەشداریی كرد
ڕێكەوتی ١٤ی بانەمەڕی ١٣٩٤ی
هەتاوی ،ش������اندێكی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران بە سەرپەرەستیی بەڕێز
لوقم������ان مێهف������ەر ،ئەندامی كۆمیتەی
ناوەندەیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران ،لە ریوەڕس������می ئەنفال لە دەشتی

كۆیە ،بەشداریان كرد.ئەو ڕێوەڕەسمە لە
الیەن وەزارەتی شەهیدان و ئەنفالكراوەكان
و ڕێكخ������راوی كۆژان بۆ پرس������ەكانی
ئەنفال س������از كرابوو .لەو ڕێوڕەس������مەدا
پەیام������ی كومیت������ەی پێوەندییەكانی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بەم

بۆنەیەوە پێش������كەش كرا .پاشان پەیامی
حكوومەت������ی هەریم ،ل������ە الیەن وەزیری
كاروباری ش������ەهیدان «مەحموود حاجی
س������اڵح» خوێندرایەوە .هەروەها چەندین
شێعر و پەخش������ان و شانۆی تایبەت بەو
ڕێوڕەسمە ،پێشكەش كرا.

لە ورمێ كەسایەتییەكی خۆشناو و نیشتمانپەروەر كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ٩ی بانەمەڕی ١٣٩٤ی
هەت������اوی« ،الزم موراد پەرەس������ت»
كەسایەتییەكی خۆشناو و نیشتمانپەروەر،
بە هۆی نەخۆش������ی دڵەوە لە تەمەنی
 ٤٩س������اڵیدا لە شاری ورمێ مااڵوایی
لە ژیان كرد« .الزم مورادپەرەس������ت»
كەس������ایەتییەكی خۆش������ناو و جێگای

متمانەی خەڵكی ناوچەكە بوو و دەیان
جار ل������ە الیەن هێ������زە ئەمنیەتییەكانی
ڕێژیم������ی كۆم������اری ئیس���ل��امییەوە
دەستبەسەر و بێحورمەتی پێ كرابوو.
تەرمی «الزم موراد پەرەست» لە نێو
ئاپۆڕای خەڵكی ناوچەكە ،دۆس������تان
و ئاش������نایان و خ������زم و كەس و كاری

لە گون������دی «دۆڵەپێس������ان» بە خاك
سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران،
سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەسو كاری
ئەو كەسایەتییە خۆشناو و نیشتمانپەروەرە
دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە
شەریك و بەشدار دەزانێت.

ئەندامێكی حیزبی دێموكرات بە ڕووداوی هاتوچۆ كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوت������ی 27ی خاكەلێ������وەی
1394ی هەتاوی ،س������یروان حەقانی
ك������ۆڕی ئەحمەد و خات������وو خاوەر و
خەڵكی ش������اری سەقز ،لە دایكبووی
س������اڵی ١٣٦٩ی هەتاوی ،ئەندامی
حیزب������ی دێموك������رات ،ل������ە گ������ەڵ
بنەماڵەك������ەی لە رێگای مەس������یف
سەالحەدین ــ هەولێر تووشی ڕووداوی
هاتوچ������ۆ دەبێت .ل������ەو ڕووداوەدا بە

داخەوە هاوسەر و منداڵەكەی گیانیان
لە دەست دەدەن و سیروان دوای چەند
ڕوژ بەس������تری بوون لە نەخۆشخانە
ب������ە هۆی قوڵ������ی برینەكەی گیانی
لە دەس������ت دەدا .س������یروان لە ساڵی
١٣٨٦ی هەتاوییهوه ،ئەندامی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران بووە و لە
كار و تێكوشانی حیزبیدا زۆر چاالك و
هەڵسووڕ بووە .تەرمی سیروان حەقانی

لە نێو ئاپۆرای هاوس������ەنگەرەكانیدا
لە گۆرس������تانی ش������ەهیدانی حیزبی
دێمۆكرات ئەسپەردەی خاك كرا.
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی
ئێران ،پرس������ە و سەرەخۆشیی خۆی
ئاراس������تەی بنەماڵ������ە ،كەسو كار و
دۆستانی س������یروان حەقانی دەكات و
خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك
و بەشدار دەزانێت.
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بهشی یهكهم:
لە نوسینگە سادەكەی خۆی و بەشێوازە
خاكەڕاییەكەی خۆی پێش������وازی لێكردین.
وەاڵمی هەموو پرسیارەكانی دایەوە و خۆی
لەهیچ پرسیارێك نەبوارد ،چ لەبارەی ئێران
و پرس������ە نێوخۆییەكانی حیزبی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران و بارودۆخی ئێستایان،
چ لەب������ارەی ئ������ەو كتێبەی ب������ەو دواییانە
بەناوی «نس������كۆ و دابڕان» نوسیویەتی و
تێیدا باس������ی وردەكارییەكانی تیرۆركردنی
رێبەرانی شەهید «د.قاس������ملو و د.سادق
ش������ەرەفكەندی» و سێ ئینش������یقاقی ناو
حزب دەكات و ب������ۆ یەكەمجاریش هەندێك
روونكردن������ەوە و زانی������اری نوێ������ی تێ������دا
خستۆتەڕوو.
رەنگە كەم كەس تێبینی ئەو راس������تیەی
كردبێت ،كە ئەو یەكەم س������كرتێری حزبێكی
كوردی������ە بەر ل������ە  20س������اڵ لەكۆنگرەی
دەیەمی حزبەكەیدا دەس������بەرداری پۆستی
س������كرتێری ح������زب دەبێت ب������ۆ بەرژەوندی
حیزبەك������ەی و پیرۆزبایی س������ەركەوتن لە
عەبدوڵ���ڵ��ا حەس������ەنزادە دەكات و لەماوەی
سێ كۆنگرەی داهاتووش������دا وەك جێگری
س������كرتێر و دواتریش ئەندامێكی ئاس������ایی
دەفتەری سیاس������ی حیزب بەردەوام دەبێت،
تا دواتر ل������ە كۆنگرەی 13هەمدا جارێكی
تر وەك سكرتێر هەڵدەبژێردرێتەوە .كاتێكیش
لەمبارەوە پرس������یارمان لێكرد ،بەپێكەنینەوە
گوت������ی «خۆ نابێت من خۆم باس������ی ئەوە
بكەم».
بەش������ی یەكەمی ئەو دیمانە تایبەتە بە
تەوەری ئێ������ران و پرس������ەكانی تری حزب.
بەشی دووەمیشی تایبەت دەبێت بە كتێبی
«نسكۆ و دابڕان».
سڤیل :دەگوترێت زەرەرمەندی یەكەم لە
ڕێككەوتنی نێ������وان ئێران و گروپی 1+5
هێزە ئۆپۆزس������یۆنەكانی ئێران������ن ،بەحیزبە
كوردییەكانیش������ەوە .تا چەن������د لەگەڵ ئەم
بۆچوونەدای؟
مس������تەفا هیجری :ئەو ڕێككەوتنە بە
زەرەری خەڵك������ی ئێران ت������ەواو نابێت ،كە
خەڵكی خۆرهەاڵتی كوردستانیش بەشێكن
لە خەڵكی ئێران ،چونكە لەڕووی ئابوورییەوە
بڕێ������ك دەبووژێنەوە ،ڕەنگە دەرفەتی كاری
زیاتر بڕەخس������ێت ،بەاڵم نەك بەو شێوەیەی
ئێس������تا خەڵكی ئێ������ران چاوەڕوانی دەكات،
چونكە ئاستی چاوەڕوانی خەڵك زۆر بەرز
بۆتەوە و ڕاس������تیەكانیش شتێكی دیكەن.
بەاڵم لەالیەكی ت������رەوە ،پێمانوایە كۆماری
ئیسالمی ئێران ئێستا لەڕووی ئابوورییەوە
لەدۆخێكی ئێجگار ش������پرزەدایە ،هەر لەبەر
ئەو هۆیەش������ە ئامادە بووە گفتوگۆ لەگەڵ
ئەمریكا بكات ،ئەمریكایەك كە ساڵەهایە بە
شەیتانی گەورە ناوی دەبات و لە ڕێبەرەوە
تا دەسەاڵتدارانی خوارەوە ڕایانگەیاندبوو كە
ئەوان قەت لەگەڵ ئەمریكا گفتوگۆ ناكەن،
كەچی ئێستا وتووێژیان كرد و ملیشیان بۆ
مەرجەكانی ئەمریكا و خۆرئاوا كەچ كرد.

جا كە ئەوان گەمارۆی ئابوورییان لەس������ەر
نەمێنێت ،بێگومان دەس������تیان لەئێستا پڕتر
دەبێت ،لەئاكامیش������دا توانای دەستێوەردان
لەكاروباری واڵتانی دەرەوە و گوش������ارهێنان
ب������ۆ نەیارانی خۆیان لەدەرەوە زیاتر دەبێت و
دەس������تیان ئاوەاڵتر دەبێت ،كە ئۆپۆزسیۆنی
ك������وردی ئێرانی������ش بەش������ێكن لەدژبەرانی
كۆماری ئیسالمی و ئێس������تا لەباشووری
كوردس������تان نیش������تەجێن .دیارە تا ئێس������تا
كۆماری ئیس���ل��امی هەرچی لەدەس������تی
هاتووە هەر كردویەتی ،بەاڵم ئێستا دەستی
ئاوەاڵتر دەبێت.
سڤیل :پێتوایە ئێران دەسبەرداری دروشم
و خەونی لەمێژینەی بێت ،كە بەدەستهێنانی
وزەی ئەتۆمە و ساڵەهایە خەڵكی واڵتەكەی
بەهۆی������ەوە گرفتار كردووە؟ واتە بەڕای تۆ
ئێران ڕاستگۆیە لە رێككەوتنەكە و پێیەوە
پابەند دەبێت؟
مس������تەفا هیجری :كۆماری ئیسالمی
ئێ������ران تەحەمول������ی ئەو هەم������وو زەرەرەی
ك������رد ،كە بەس������ەدان میلی������ارد دۆالر زیان
ب������ەر ئابوورییەك������ەی ك������ەوت و خەڵكی
ئێرانی توش������ی بێكاری و هەژاری كرد و
لەكۆمەڵگای نێودەوڵەت������ی پەراوێزكەوت،
لەپێن������اوی ئ������ەوەدا بوو چەك������ی ئەتۆمی
بەدەست بهێنێت وڕێژیمەكەی پێ بپارێزێت،
بەاڵم ئ������ەو بەرنامەیە قەیران������ی ئابووریی
ب������ەدوای خۆیدا هێنا .ئێس������تا ئەگەر مل
ڕانەكێش������ێ و ئەركەكان������ی خ������ۆی ل������ەو
ڕێككەوتنە جێبەجێ نەكات ،گەمارۆكانی
لەسەر هەڵناگیرێ ،واتە ئەوكات لەالیەنی
ئابوورییەوە كێش������ەی بۆ دروس������ت دەبێت و
ناتوانێت واڵتەكە بەڕێوە ببات .بۆیە دیسان
هەر بۆ ئامانجی پاراس������تنی ڕێژیمەكەی
مل بۆ ڕێككەوتنەكە ڕادەكێش������ێت ،نەك بە
دڵخوازی خۆی ئەمە بكات.
سڤیل :بەاڵم ئەوەی ئێران لەو ڕێككەوتنە
دەستیكەوتووە 10 ،ساڵ لەمەوبەر دەیتوانی
بەدەس������تی بهێنێت ،بێ ئ������ەوەی خەڵكی
ئێران توشی ئەو هەموو نەهامەتیە بكات.
ئەمە ئەوە ناگەیەنێ������ت ،كە ئێران لەڕووی
مەعنەوی و سیاسیەوە الیەنی دۆڕاوی ئەو
ڕێككەوتنەیە؟
مس������تەفا هیج������ری :بێگوم������ان ئێران
دۆڕاوی ئەسڵی ئەو ڕێككەوتنەیە .من لە
وتارێكدا نوسیومە ئەو ڕێككەوتنە مانای
گەڕانەوەی ئێرانە بۆ خاڵی سفر ،واتە ئەو
ڕۆژەی كە هێش������تا دەس������تی نەكردبوو بە
پیتاندن������ی یۆرانیۆم و گەمارۆی نەخرابووە
س������ەر .ئێستا دوای ئەو هەموو خەسارەت و
دروشمدانە ،تازە گەڕاوەتەوە ئەو خاڵەی كە
دەس������تیپێكردبوو .واتە ئێران زەرەری زۆری
كرد ،بەاڵم ڕۆژئاوا هیچی لەدەست نەداوە،
بەڵكو دەس������تكەوتێكی گ������ەورەی هەبوو و
بەئامانجی خۆی گەیشت ،ئەویش ئەوە بوو
كە كۆماری ئیس���ل��امی دەستی بە چەكی
ئەتۆمی ڕانەگات ،خ������ۆ ئەگەر كۆماری
ئیسالمی ئەوەی درێژە پێبدابایە ،ئەوا قسە
لەپەالمار و هێرشی س������ەربازیش دەكرا بۆ

سەر ئەو واڵتە ،بەاڵم ئێستا ڕۆژئاوا تەنیا
بە وتووێ������ژ و بێ ئەوەی هیچ تێچوویەكی
هەبێت ،كۆماری ئیسالمی بەچۆكدا هێنا
و مەرجەكانی خۆی بەسەردا سەپاند .بۆیە
لەو ڕێككەوتنەدا یەك دۆڕاو هەیە ،ئەویش
كۆماری ئیسالمیە.
سڤیل :ئەی كاریگەری ئەم ڕێككەوتنە
بەش������ێوەیەكی گش������تی لەس������ەر هەرێمی
كوردستان چۆن دەبینی؟ پێتوایە ئەو هێژمۆن
و نف������وزەی ئێران لەهەرێمدا هەیەتی ،دوای
ئەو ڕێككەوتنە زیاتریش بێت و س������ێبەری
ئێران لەسەر هەرێم قورستر بێت؟
مس������تەفا هیجری :بێگومان كۆماری
ئیسالمی ئێران ئامانجی ئەوەیە هێژمۆنی
خۆی زیاتر بكات .دەیەوێت لەگەڵ عێراق
بەگش������تی و لەگەڵ هەرێمی كوردستانیش
بەجۆرێك سیاس������ەت بكات ،كە بەدڵخوازی
خ������ۆی بێ������ت .دوای ئ������ەو ڕێككەوتنەش
دەس������ەاڵتی زیاتری دەبێت ،چونكە باشتر
دەتوانێ هاوكاری هاوپەیمانەكانی لەناوچەكە
و ئەو گروپانەش بكات ،كە سەر بەخۆیەتی.
بەاڵم لێرەدا پرسیار ئەوەیە ،ئایا ڕۆژئاوا كە
بەرژەوەندی لەخۆرهەاڵتی نێوەڕاستدا زۆرە،
ڕێگە بە ئێران دەدات بە دڵی خۆی دەست
وەربداتە ئەم واڵت و ئ������ەو واڵت؟ چونكە
ئێس������تا دەبینین هەندێك بەرگری بەرامبەر
بە هەوڵەكانی ئێران لەناوچەكەدا دروس������ت
بووە ،بۆ نمونە حوس������یەكانی سەر بە ئێران،
كە لەیەمەن دەس������تیان پێكرد ،پێش������بینی
ئەوەیان نەدەك������رد ،ڕووبەڕووی دژكردەوەی
ئاوا توندوتیژی عەرەبەكان و هەڵوێس������تی
توندی واڵتانی خۆرئ������اواش ببنەوە .بۆیە
ڕەنگ������ە واڵتانی ڕۆژئاوا ئێران ناچار بكەن
جۆرێك لەهاوسەنگی ڕابگرێت و وەك ئێستا
مەیدانی بۆ ئاوەاڵ نەكەن.
سڤیل :تۆ وەك س������ەركردەی حیزبێكی
كاریگ������ەری ك������وردی ل������ە خۆرهەاڵتی
كوردس������تان ،لەگ������ەڵ بیس������تنی هەواڵی
ئ������ەو ڕێككەوتنە ،هیچ ج������ۆرە نائومێدی
یان نیگەرانی������ەك داینەگرت������ی ،لەبارەی
ئایندەی خەباتی سیاس������ی و چەكداریتان
لەخۆرهەاڵتی كوردستاندا؟
مس������تەفا هیجری :هی������چ نیگەرانیەك
داینەگرتم و بۆش������م ش������تێكی تازە نەبوو،
چونكە بەپێ������ی لێكدان������ەوەكان و هەندێك
زانی������اری ك������ە خ������ۆم هەمب������وو ،پێ������ش
دەس������تپێكردنی وتووێژەكانی ژێنێڤ ،ساڵ
و نیوێ������ك لەمەوبەر من وتارێكم نوس������یبوو
و ئام������اژەم بەوە داوە ،ك������ە لەبەر كۆمەڵێك
ه������ۆكار ،كە لەوێدا باس������م كردب������وون ،لەو
وتووێژانەدا كۆماری ئیس���ل��امی بە چۆك
دادێ و تەس������لیمی مەرجەكان������ی خۆرئاوا
دەبێت .پێشبینی ئەو ڕێككەوتنەم كردبوو.
ئێستاش كە زۆر كەس گومانی لەوە هەیە
تا مانگی ش������ەش بە ڕێككەوتنی كۆتایی
دەگەن یاخود ن������ا ،پێموایە بە ڕێككەوتنی
كۆتایی������ش دەگەن ،پێش������بینی دەكەم ئێران
بەتەواوەتی پابەن������دی ڕێككەوتنەكە بێت،
جگە لەوەش هیچ ڕێگاچارەیەكی دیكەی

نی������ە .ئەمەش نەك لەب������ەر خاتری خەڵكی
ئێران ،چونكە خەڵكی ئێران لەو ڕێككەوتنە
شتێكی ئەوتۆیان دەس������ت ناكەوێت ،بەاڵم
كۆم������اری ئیس���ل��امی بۆی������ە كۆم������اری
ئیسالمیە ،كە بەپێی ئیدیۆلۆژی و یاسای
بنچینەییەكەی بتوانێت شۆڕش هەناردەی
دەرەوە بكات ،چونكە لەئێس������تادا كۆماری
ئیسالمی دەبێ شەڕی سوریا بەڕێوەببات،
هاوكاری حیزبوڵ���ڵ��ای لوبنان بدات ،دەبێ
هاوكاری حوس������یەكان بكات و كەرەس������تە
و توان������ای جەنگی������ان بۆ دابی������ن بكات،
كە هەمووی������ان ڕەش������وڕووت و بێداهات و
ماڵوێرانن ،هەروەها زۆر گروپی تیرۆریستی
تری دیكە لەناوچەك������ە ،دەبێت یارمەتیان
ب������دات ،ئەگەر پ������ارەی نەبێ������ت ،ناتوانێت
ببێتە كۆماری ئیس���ل��امی ،بۆیە مەجبوورە
سەردانەوێنێت و بەچۆكدا بێت.
سڤیل :هەڵوێستی حیزبەكانی باشووری
كوردس������تان ،بەرامبەر بە هەوڵەكانی ئێران
بۆ س������ەپاندنی هێژمۆنی خۆی لەهەرێمدا
بەتایبەت چۆن دەبینی؟ پێتوایە لەئاس������تی
پێویس������تدا بوونە لەوەس������تانەوە بەرامبەر بە
هێژمۆنی ئێران ،یاخ������ود تاڕادەیەك خۆیان
بەدەستەوە داوە؟
مستەفا هیجری :پێم وابێت ئێستا هەموو
شتێك ئاشكرایە و شتی شاراوە نەماوەتەوە،
كۆماری ئیسالمی ئێران لەهەموو عێراقدا
نفوزێك������ی ئێج������گار زۆر بەرباڵوی هەیە،
بەكوردستانی باشووریش������ەوە ،لەباشووریش
دەس������تێوەردان دەكات و كێش������ە سازدەكات،
ب������ەردەوام خەریكی ئاژاوە نانەوەیە .گومانم
لەوەدا نیە ،زۆربەی ئەو كێشە و دووبەرەكی
و دژایەتی������ەی لەنێو هێزە س������ەرەكیەكانی
باش������ووردا هەیە ،دەستی ئێرانی تێدا هەیە،
هێندەش������ی بتوانێ������ت درێژە ب������ەم ئاژاوانە
دەدات.
س������ڤیل :ئێوە كە لەناوچ������ەی جێنفوزی
یەكێتین ،نزیكی ئەو هێ������زە لە ئێران هیچ
جۆرە گوشارێكی بۆ سەر ئێوە دروستكردووە،
یاخود س������نووری ئ������ازادی جموجۆڵی لێ
بەرتەسك كردبنەوە؟
مستەفا هیجری :تائێستا لەجموجۆڵی
كاروب������اری سیاس������یماندا ئ������ازاد بووی������ن،
تێلێڤیزیۆن و دەزگای ڕاگەیاندنمان هەبووە،
بەشی ئاشكرای حیزبمان بە ڕێبەرایەتیەوە
لێ������رەوە س������ەفەری دەرەوە دەكەین ،لەگەڵ
هەر ش������وێن و جێگایەك مەبەستمان بێت،
چاوپێكەوت������ن پێكدێنین .تائێس������تا هیچ
گرفتێ������ك لەس������ەر ڕێگای ئێمە دروس������ت
نەكراوە.
سڤیل :بەاڵم ڕەخنەیەك كە زیاتر هەر لە
نوسەران و ڕۆشنبیرانی خۆتانەوە دەگیرێت،
ئەوەیە كە حیزب������ە كوردیەكانی ڕۆژهەاڵت
لێرە لە باشووردا ڕۆڵی پاشكۆیەتی حیزبە
سەرەكیەكانی باشووریان پێڕەوا بینراوە ،بۆ
نمونە لەمەسەلەی بەشداریكردنتان لەشەڕی
داعش؟
مس������تەفا هیج������ری :ئ������ەوە بەڵگەی
پاش������كۆیەتی ئێمە بۆ الیەنێك نیە ،بەڵكو

بەڵگەیە لەس������ەر ئ������ەوەی ك������ە ئێمە وەك
حیزبێكی سیاسی بەدروستیڕەفتار دەكەین.
سیاس������ەتی ئێم������ە لەگەڵ پەكەك������ە ،یان
الیەنەكانی دیكە جیاوازی هەیە .پێمانوایە
حیزبەكانی باش������وور و خۆرهەاڵت و باكوور
و خۆرئاوا ،هەموویان دەبێت لەچوارچێوەی
ئەو بەشەدا كە هەن ،كار و چاالكی خۆیان
ئەنجام ب������دەن ،لەپێناو ئ������ازادی و مافی
خۆیان خەبات بكەن .وەزیفەی ئێمە ئەوەیە
یارمەتی بەرەوپێشچوونی خەبات لەهەموو
بەشەكاندا بدەین ،پشتیوانیان بكەین ،بەاڵم
ئەو پشتیوانیە ئەو كاتەیە كە بەخۆیان داوا
بكەن ،چونكە ل������ەو باوەڕەداین ،كە خۆیان
داوا نەكەن و سەرەڕۆیانە بچین لەبەرەیەكی
شەڕ یان لەهەر كارێكی دیكەدا بەشداری
بكەین ،ئەوا دەس������تێوەردانە .كاتێك داوامان
لێك������را پێش������مەرگەكان بنێرین������ە بەرەكانی
ش������ەڕ ،وەك ئەركێكی نەتەوایەتی ئەوەمان
جێبەجێ كرد .پاشانیش پێمان ڕاگەیاندوون،
هەركاتێك ئەوان داوامان لێبكەن ،هێزەكانی
ئێمە ئامادەن .كاتێكیش سوپاسیان كردین و
گوتیان پێویس������تمان بەئێوە نیە و بكشێنەوە،
ئێمە كشاوینەتەوە .بۆیە ئەوە بەهیچ جۆرێك
بەمانای پاشكۆبوون نیە ،دەبێ هەموو كورد
ڕێز بۆ یاسا و سنوری هەرێم دابنێت.
س������ڤیل :كەواتە م������ادام هەڵوێس������تی
ئێوە ڕێزگرتن بێت لەیاس������ا و س������ەروەری
هەرێم ،ئەوەی هێزێكی دیكە بێ پرس������ی
هەرێم دەیكات ،بۆ نمون������ە ئەوەی پەكەكە
لەناوچەی ش������ەنگال دەیكات ،پێشێلكردنی
ئەم سەروەرییە و یاسای هەرێمە؟
مستەفا هیجری :ئەگەر بێ ڕەزامەندی
و داخ������وازی حكومەت������ی هەرێ������م بیەوێت
موداخەلە بكات ،بەڵ������ێ ئەوە لەژێرپێنانی
سەروەری ئەو بەشەیە لە نیشتیمان.
س������ڤیل :یەكێكی دیكە لەو ڕەخنانەی
لەحیزب������ی دێمۆكراتی كوردس������تانی ئێران
دەگیرێت ،ئەوەیە تا ئێس������تا كەیس������ی ئەو
 250كادرەت������ان ،كە لەس������ااڵنی نەوەدەكان
بەدەس������تی كۆماری ئیسالمی تیرۆركراون،
لەدادگایەك������ی هەرێم ،ی������ان لەدادگایەكی
نێودەوڵەتیدا نەتانكردۆتە كەیس������ێك و دژی
ئێران نەتانجواڵندووە؟
مس������تەفا هیج������ری :زۆرب������ەی ئ������ەو
ڕووداوان������ەی هاتنەپێش������ێ ،كاتێك بوو كە
هێش������تا حكومەتی هەرێم پێ������ك نەهاتبوو،
لەماوەی نێوان پاشەكشەی هێزەكانی سەدام
حوس������ێن تا پێكهاتن������ی حكومەتی هەرێم
ب������وو ،لەو ماوەیەدا ژمارەیەكی زۆر كادر و
پێشمەرگەی ئێمە وڕێكخراوە سیاسیەكانی
دیك������ەی ئۆپۆزس������یۆنی ك������وردی ئێرانی
تیرۆركران .ئەوكات حكومەتێك نەبوو بەدوای
ئەمەوە بێت ،هێزە سیاسیەكانیشڕەنگ بێت
بەه������ۆی ئ������ەو دژبەریەی لەگ������ەڵ یەكتر
هەیان������ە ،بەتایب������ەت پارت������ی و یەكێتی،
نەیانویستبێت یان نەیانتوانیبێت بەو جۆرەی
پێویس������تە بەو ئەركە هەڵبس������تن و بەدوای
ئەو تیرۆریس������تانەدا بگەڕێن و بیانبیننەوە
و س������زایان ب������دەن .چونكە تیرۆریس������تان

هەموویان مەعلومن ،كە لەالیەن كۆماری
ئیسالمی ئێرانەوەڕێكدەخرێن و ئێمەش جگە
لەكۆماری ئیسالمی ئێران كەس و الیەنی
دیكە بە دوژمنی خۆمان نازانین .لەبارەی
ئەو پێش������مەرگە و كادرە تیرۆركراوانەشەوە،
دەبێت بەڵگ������ەكان بەجۆرێك بن كە قابیلی
قبوڵك������ردن ل������ە دادگا ب������ن ،ئێم������ە ئەو
بەڵگانەمان لەبەردەستدا نین .ڕاستە خۆمان
بەشێكی زۆری ئەو تیرۆریستانە دەناسین،
بەاڵم بەڵگەی یاساییمان لەبەردەستدا نیە،
تا بیاندەین بە دادگا ،الیەنی دیكەش حاشا
دەكات ،بۆی������ە ڕەنگە ئ������ەوە لەدادگایەكی
نێودەوڵەتیدا نەكرێت.
س������ڤیل :ب������ەاڵم خ������ۆ هەرنەبێ������ت لە
ڕاگەیاندن������دا دەنگدان������ەوەی دەبێ������ت ،كە
دۆس������یەی تیرۆركردنی س������ەدان كەس دژ
بەكۆماری ئیسالمی ئێران جوڵێندراوە؟
مس������تەفا هیج������ری :ئێمە ل������ە كۆڕ و
كۆبوون������ەوە نێودەوڵەتیەكان������دا و لەگ������ەڵ
ئ������ەو واڵتانەیڕۆژئ������اوادا ك������ە پەیوەندیمان
هەیە ،هەمیش������ە باس������ی ئەوەمان كردووە و
ورژواندومانە ،بەاڵم تائێستا وەك كەیسێكی
یاسایی بەهیچ دادگایەكمان نەداوە.
س������ڤیل :هیچ كام لەو تیرۆریس������تانەی
باس������یان دەكەی ،ك������ە ژمارەیەكی زۆریان
لێدەناس������ن ،لەهەرێمی كوردس������تاندا ماون
و دەژی������ن ،ك������ە ئازادان������ە بس������وڕێنەوە و
لێكۆڵینەوەشیان لەگەڵ نەكرابێت؟
مستەفا هیجری :بەڵێ هەن.
س������ڤیل :هەیانە لە پێگەی دەس������ەاڵتدا
بێت ،یان لە سەركردایەتی حیزبەكاندا بێت؟
مس������تەفا هجیری :تاكوتەرا لە پێگەی
دەسەاڵتیشدا هەن.
س������ڤیل :تائێس������تاش ئ������ەو مەترس������ی
تیرۆركارییە لەسەر ئێوە و كادرەكانتان هەر
ماوە؟
مس������تەفا هیج������ری :ئەو مەترس������یە
قەت لەس������ەر ئێمە نەڕەویوەتەوە ،بەاڵم كە
تائێس������تا تیرۆری دیكە جێبەجێ نەكراون،
دوو هۆكاری هەیە ،یەكەمیان :بۆ خۆمان
لەهاتوچ������ۆ و هەڵ������وس وكەوتمان������دا زۆر
وریاترین .دووەمیان :كۆماری ئیس���ل��امیش
لەو هەلومەرجە كە لەدونیادا پەراوێزخراوە،
توشی گرفتی سیاسی گەورە بووە ،ڕەنگە
تا ئێستا بەپێویستی نەزانیبێت ،كە درێژە بە
تیرۆركاریەكانی بدات .بەاڵم هەرگیز لەوە
نەوەستاوە ،كە جاس������وس بنێرێتە ناومانەوە،
كێش������ەمان بۆ دروس������ت بكات و زانیاری
كۆبكات������ەوە .ڕەنگە ل������ە كاتێكی دیكە كە
لەڕووی سیاسیەوە بۆ خۆیان لەباری بزانن،
كاری تیرۆرییش دەستپێبكەنەوە.
س������ڤیل :ڕێفۆرمخوازانی كورد لەئێران
چ������ۆن دەبینی؟ دواجار هەڵوێس������تی ئەوان
دەچێت������ە خان������ەی بەرگری ل������ە ڕێژیمی
ئیسالمی یان بەرگری لەمافی كورد؟
مس������تەفا هیج������ری :پێموای������ە
ڕێفۆرمخوازەكان������ی ئێ������ران بەگش������تی و
ڕێفۆرمخوازەكان������ی ك������وردی ئێرانی������ش
بەتایبەت������ی ب������ەدوای كاڵوی باب������ردوو
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بەرەو
كانیاو
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران،
یەكێك لە گرنگتری������ن و بە ڕابردووترین
حیزبەكانی كوردستانە .خاوەن ئەزموونی
حكوومەتداری 11مانگ������ەی كۆماری
كوردس������تانە .هەروەها لە نێ������و ڕووداوە
سیاس������ییە گرنگ و چارەنووسسازەكانی
مێژووی هاوچەرخی بزاڤی نەتەوایەتیی
كوردس������تاندا ڕۆڵی كارێگەر و دیاری
هەب������ووە و وەك جیزبێك������ی جەماوەری،
مۆدێ������ڕن و پێش������ەنگی بزاڤی میللی -
دێموكراتیك لە كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت
دەركەوت������ووە .ه������ەر بۆیە هەڵوێس������ت و
سیاس������ەتەكانی حیزب������ی دێموكرات لەو
ماوەیەدا س������ەبارەت بە كێشە سیاسیی و
نەتەوایەتییەكان������ی ه������ەم گەالنی ئێران
و ه������ەم بزاڤی نەتەوایەتیی كوردس������تان
بایەخی تایبەت و گرنگی خۆی هەیە.
ئامانج ل������ەو دوورە دیمەنەی ،خەبات لە
پێناوی دێموكراس������ی ،ئازادی و مافی
نەتەوایەتی������ی ،خوێندنەوە و ئاوڕدانەوە لە
چەند بڕگەی پڕ لە ش������انازیی خەباتی
خوێناویی و هەڵوێس������ت و سیاسەتەكانی
حیزب������ی دێموكرات������ە لە ئاس������ت بزاڤی
دێموكراسیخوازی گەالنی ئێران و مافی
نەتەوایەتی گەلی كورد لە كوردس������تانی
ڕۆژه������ەاڵت .ئێمە لێ������رەدا هەوڵ دەدەین
وێنای������ەك لە ڕاب������ردووی خەباتی پڕ لە
ش������انازی و خوێناویی حیزبی دێموكرات
ك������ە خ������اوەن ئەزم������وون و ڕابردوویەكی
خاوێنە ،بخەین������ە بەرچاویی خوێنەرانی
ڕۆژنامەی»كوردستان».
بڕگەی یەكەم :دوورە دیمەنێك لە 18
مانگ خۆڕاگری وبەرخودان
ل������ە كۆتاییەكان������ی دەی������ەی چلی
هەتاویدا لە ئاس������تی جیهانیدا ،شەڕێكی
س������ارد لە نێوان دوو جەمسەری ڕۆژئاوا
و ڕۆژهەاڵتدا لە ئ������ارادا بوو و هەركام
لە جەمس������ەرەكانی ئامریكا و یەكیەتیی
سۆڤیەتی پێشوو بۆ پاراستنی بەرژەوەندی
و پەرەپێدانی ناوچەی ژێر دەس������ەاڵتی
خۆیان هەوڵیان دەدا .لە هەمان كاتدا لە
بەشێك لە واڵتانی جیهاندا ،بزووتنەوەیی
ڕزگاریخ������وازی گ������ەالن ،بە ش������ێوەی
خەبات������ی چەكدارانە ب������ۆ دابین كردنی
مافە س������ەرەتاییەكانیان لە ئارادا بوو .لە
قارەی ئاس������یا شەڕی ڤەیتنام و چەندین
بزووتنەوەی ڕزگاریخ������وازی گەالن بە
ش������ێوەی خەباتی چەكداری������ی لە ئارادا
بوو .نێوانی واڵتی چی������ن بە ڕێبەریی
مائۆ لەگەڵ واڵتی یەكیەتیی سۆڤیەتی
پێشوو زۆر ئاڵوز ببوو.لە ساڵی 1968ی
زایینی لە ئورووپا ،ئالێكساندر دوبچێك
وەك س������ەرۆكی حیزبی كومۆنیس������تی
چێكوس������لۆڤاكیا ،بنچین������ەی بەهاری
پراگی داڕشت و لە فەرانسە بزووتنەوەی
خوێندكاری لە ساڵی  1968پاشەكشەی
بە دووگ������وڵ س������ەركۆماری ئەو كاتی
ئەو واڵت������ه كرد .ل������ە ئەمریكای التین
جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازیی چەكداریی
شكڵیان گرتبوو.لە ڕۆژهەاڵتی ناڤیندا
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كەوتوون .ئەوەی ئێستا زۆر ڕوونە ،ڕێفۆرم
یەكێكە لە تایبەتمەندییەكانی حكومەتێكی
دیمۆكراتیك ،لەوێدا ڕێفۆرم دێتە پێش������ێ،
ئەوڕۆ كەموكوڕیەكی هەیە ،خەڵك فش������ار
دێنێت ،بەخۆیدا دەچێت������ەوە و دەزانێت كە
هەڵەیەك������ی ك������ردووە ،هەڵەكەی ڕاس������ت
دەكات������ەوە و هەنگاو بەهەن������گاو دەچێتە
پێشەوە ،ئەمە ڕێفۆرمە .بەاڵم لە واڵتێكدا
كە یاساكەی بەئاسمانی دەزانێت ،پێیوایە
كامڵترین یاسایە لەجیهاندا و سەرچاوەكەی
لەش������ەریعەتی ئیس���ل��امی و ویالیەت������ی
فەقیه������ەوە وەرگرتووە ،ل������ەو واڵتەدا چۆن
دەتوانرێت ڕێفۆرم بكرێ������ت؟ وەك دەبینین
لەماوەی  36ساڵی ڕابردوودا لە ڕێژیمی
ئیسالمی ئێراندا گەر ئاڵوگۆڕێك كرابێت،
ئاڵوگۆڕ بەرەو دواوە بووە و ڕۆژ بەڕۆژیش
توندوتیژت������ر ب������ووە .ب������ۆ نمون������ە لەكاتی
هەڵبژاردنەكاندا بەڵێ������ن دەدەن ،وەك چۆن
لەدوایی������ن هەڵبژاردندا حەس������ەن ڕۆحانی
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ش������ەڕی  6ڕۆژەی ئیسرائیل و واڵتانی
عەرەبی بە سەركەوتنی واڵتی ئیسرائیل
كۆتایی پێهات .لە وەه������ا بارودۆخێكدا
ڕێژیم������ی حەمەرەزا ش������ای پەهلەوی،
بناغەی دەس������ەاڵتی ڕەشی دیكتاتوری
خۆی قایمت������ر كردب������وو .چونكە پاش
كودیت������ای 28ی گەالوێژی 1332ی
هەتاوی ،هەموو حیزب و ڕێكخراوەكانی
ئۆپوزیس������یۆنی چ������ەپ و دێموك������رات
س������ەركوت كرابوون و زیندانەكان لە ڕۆڵە
ئازادیخ������واز و شۆڕش������گێڕانی گەالنی
ئێران ئاخێندرابوون .ه������ەر بۆیە لە وەها
بارودۆخێكدا هیچ دەرەتانیك بۆ خەباتی
سیاسی و مەدەنی لەو سیستمە سەرەڕۆ
و دیكتاتوریی������ەی حەم������ە ڕەزا ش������ادا
بوونی نەبوو .تەنانەت میهدی بازرگان
س������كرتیری نێهزەتی ئ������ازادی لە بەردەم
دادگای س������ەربازیدا لە ساڵی 1343ی
هەتاویدا دەڵێ« :ئێمە دوایین كەسانێكین
كە ل������ە ڕێ������گای یاس������اییەوە خەباتی
سیاس������یی دەكەین» .ل������ە خۆرهەاڵتی
كوردستان ،دەسەاڵتی ڕەشی بێ سنووری
س������اواك و ژاندارمە ،ژیانی ئاساییان بە
خەڵكی كورد لە ش������ار و گوندەكان تاڵ
كردبوو .تەشكیالتی حیزبی دێموكراتی
كوردستان كە لە س������ەردەمی دەسەاڵتی
دوكت������ور موحەممەدی موس������ەدیق لە
ساڵی 1332ی هەتاویدا بووژابووە ،پاش
كودیت������ای 28ی گەالوێ������ژ ،كەوتە بەر
هێرش������ی ساواك و بەش������ێكی بەرچاو لە
ئەندامانی لێوەشاوەی حیزبی دێموكراتی
كوردستان ،یان تووشی زیندان بوون ،یان
پەڕیوەی باش������ووری كوردستان بوون .لە
الیەكی دیكەوە ڕێژیمی حەمە ڕەزاشای
پەهلەوی بە هۆی پارەی زۆری فرۆشی
نەوت تووشی نەخۆش������یی خۆبەزلزانین
ببوو و بە تەواوەتی خۆی لێ گۆڕابوو.
بە هۆی پ������ارەی زۆر و زەوەندی نەوت،
ش������ا توانی تازەترین و باشترین چەك و
چۆڵ بكڕێت و ئەڕتەش������یكی بەهێزی
دامەزراند .هەر بۆیە ڕێژیمی حەمە ڕەزا
شا ببوو بە ژاندارمی كەنداو و ئیدعای
دەكرد كە ئێ������ران دوورگەی ئارامییە لە
ناوچەی ئاڵ������وزی ڕۆژهەاڵتی ناڤیندا.
گوشار و سەركوتی ساواك بۆ ڕاوهدوونان
و گرتن و زیندان و ئیعدامی چاالكانی
سیاس������ی ،نیشانەیەكی دیكەی داخرانی
ڕێگاكانی خەباتی ئاش������تیخوازانە بوو.
هەر بۆیە خەباتگیرانی حیزبی دێموكرات،
بیریان لە شێوازی تازەی خەبات دەكردەوە
كە ئەویش خەبات������ی چەكدارانە بوو .بە
تایبەت كە كەش و هەوای جیهانیش كە
تێدا گوتاری شۆڕش������گێڕی و خەباتی
چەكدارانە زاڵ ب������وو ،هاندەرێكی دیكە
بوو بۆ ڕاپەڕینی جوواڵنەوەی چەكدارانە
لە كوردس������تانی ڕۆژه������ەاڵت .لە وەها
باردۆخێكی ئاڵوزدا حەمە ڕەزا ش������ای
پەهلەوی لە ژێر گوشار و ئامۆژگاری
جان اف كنێدی س������ەركۆماری ئەوكاتی
ئامری������كا و هەروەها س������ەرۆك وەزیری
ئێران «عەلی ئەمینی» ،دەس������تی كرد
ب������ە هێندیك چاكس������ازی ل������ە ژێرناوی
«شۆڕشی س������پی» لە ئاستی ئێراندا و

ه������ات بەڵێنی زۆری بە ك������ورد و غەیری
كورد دا ،ب������ەاڵم بەپێی ئامارەكانی جیهان
و هی خۆشیان ،ژمارەی لەسێدارەدانەكان
لەو ماوەیەدا لە هی سەردەمی ئەحمەدی
نەژاد زیاترە .ئەو ڕێژیمە لەواقعدا پێیوایە
هەموو شتێك دەزانێت ،وەلی فەقیە خۆی
بە نوێن������ەری ئیمامی زەم������ان دادەنێت و
بەس������تراوەتەوە ب������ە ئاس������مانەوە ،تۆ چۆن
دەتوانی قس������ە لە قسەی كەسێكی ئاوادا
بكەی ،یان ش������تێكی پێ بڵێی لە هی ئەو
باش������تر بێت؟!! بۆیە ئەو جۆرە سیستەمانە
ڕێفۆرم هەڵناگرن.
س������ڤیل :لە خوێندن������ەوەی كتێبەكەتدا
«نس������كۆ و دابڕان» نائومێدیەكی زۆرت
هەیە لەوەی ڕۆژێك لە ڕۆژان ئەو ڕێژیمە
بێتە بەر بار و بە ئاش������تیانە كێشەی كورد
چارەسەر بكات .تۆ هیچ ئومێدێكت بەوە
هەی������ە لە ڕێگەی دیالۆگ و بەش������ێوەی
ئاش������تیانە ڕۆژێ������ك ل������ە ڕۆژان لەگەڵ
كۆماری ئیس���ل��امی س������ەبارەت بەمافی
كورد بگەنە ڕێككەوتنێك؟
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ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموكرات
سیستمی دەرەبەگایەتی هەڵوەشاندەوە.
ل������ە وەها هەلومەرجێك������دا خەباتگێڕانی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران لە
باشوری كوردستان ،هاتنە سەر ئەو باوەڕە
كە تەنیا ڕێ������گای بەربەرەكانێ لەگەڵ
ڕێژیم������ی حەمە ڕەزا ش������ای پەهلەوی
ڕاپەڕین و خەبات������ی چەكدارانەیە و بۆ
ئەم مەبەس������تەش بەش������ێكی گرینگ
ل������ە ئەندامان������ی ڕێب������ەری و كادر و
پێش������مەرگەكانی حیزب������ی دێموكراتی
كوردس������تان ،ب������ۆ زین������دوو كردن������ەوەی
ڕێكخس������تنەكانی حیزب لە كوردستانی
ڕۆژهەاڵت ،كومیتەی شۆڕش������گێڕی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێرانیان
پێكهێنا .لەگەڵ گەرمبوونی شۆڕشی
ئەیلوول لە باش������وری كوردس������تان و بە
لە ب������ەر چاو گرتنی ئەو ڕاس������تییە كە
ڕێژیمی حەمە ڕەزا شا هیچ پێگەیەكی
لە كوردستانی ئێراندا نییە و «شۆڕشی
سپی» شا ،هیچ قازانج و دەسكەوتێكی
خۆش������بژێوانەی بۆ خەڵك������ی كورد بە
دیاری نەهێناوە و دەرەبەگەكان هەر وەك
جاران خەڵكی زەحمتكێش دەچەوسێننەوە
و كێش������ە سیاس������ی و نەتەوایەتیی������ەكان
چارەسەر نەكراون ،خەباتگێڕانی حیزبی
دێموكرات ،بۆ زیندوو كردنەوە و گەیشتن
ب������ە ئامانج������ە نەتەوەییەكانی كۆماری
كوردس������تان ڕووی������ان ل������ە ش������اخەكانی
كوردستانی ڕۆژهەاڵت كرد و مەشخەڵ
و چەخماخ������ەی جوواڵنەوەیەك������ی
چەكدارانەیان هەڵگیرساند .كاك سمایلی
شەریف زادە لە تۆی نامەیەكدا بۆ شەهید
دوكتور قاسملوو ئهو دۆخهی كوردستانی
ئێران ش������رۆڤە دەكا و دەنوسی« :ئەوڕۆ
توفانێك������ی بە تەوژمی شۆڕش������گێڕانە
سەرانس������ەری واڵتەكەمانی داگرتووه،
كۆمەاڵنی خەڵك هاتوونەتە س������ەر ئەوه
كە تەنیا ڕێگای ڕزگاری دەس������ت دانە
چەك و وەشاخ كەوتنە .بەڵكوو ڕێگای
ڕزگاری هەموو نەتەوەیەكی ژێردەس������ت
و چەوس������اوەكان هەر ڕێگای ڕاپەڕینی
كۆمەاڵنی زەحمەتكێش������ە ،واتا شەڕی
پارتیزان������ی كە لە پێش������دا ل������ە دێهاتەوە
دەس������ت پێ بكری و كۆمەاڵنی بهرینی
جوتی������ار و تێكۆش������ەرەكان ه������ان بدا بۆ
خەباتی چەكدارانە  .»....جوواڵنەوەی
چەكدارانەی كومیتەی شۆڕش������گێڕی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران لە
س������اڵەكانی 47-1346ی هەتاوی كە لە
سەر یەك  18مانگی خایاند ،سەرهەڵدانی
یەكەم جوواڵن������ەوەی چەكدارانە لە دژی
دەس������ەاڵتی حەمە ڕەزا شای پەهلەوی
بوو كه دوای كودیتای 28ی گەالوێژی
1332ی هەتاوی لە ئێران و كوردس������تان
بوو .لە واقیعدا ئەو جوواڵنەوە چەكدارییە
بڕگەیەكی زێڕین ل������ە مێژووی حیزبی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێرانە .هەروەها
ئەو جوواڵن������ەوە چەكدارییە بڕگەیەكی
پرش������نگداری مێژووی نەتەوەیی كورد
لە كوردس������تانی ڕۆژهەاڵتە كە ڕابردوو
و ئێس������تای بزوتن������ەوەی میلل������ی –
دێموكراتیكی گەلی كورد لە كوردستانی
ڕۆژهەاڵت پێكەوە گرێ دەدا.

خاڵێك������ی گرینگ كە دەب������ێ لێرەدا
هێمای بۆ بكرێ ئەوەیە كە بە پێچەوانەی
هێندی������ك بۆچوون������ی چەواش������ەكارانە،
جوواڵن������ەوەی پرش������نگداری خەبات������ی
چەكداری ساڵەكانی 67-46ی هەتاوی
كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت ،ب������ە هەموو
پێوەریك ،خەباتێك������ی ئامانجدار و ڕەوا
بوو .چونك������ە ئامانجی ئەو جوواڵنەوەیە
دابین كردنی ماف������ی نەتەوایەتی كورد
لە ئێرانی ئ������ەو كاتدا بوو و ڕەواش بوو،
چونكە نەتەوەی كورد لە كوردس������تانی
ڕۆژهەاڵت هەم������وو مافێكی لێ زەوت
كرابوو .هەروەها بیرلێكراو وخەڵكی بوو.
چونكە پێش������تر خەباتی ئاشتیخوازانە بە
ش������ێوەی خەباتی مەدەنی لە سەردەمی
كۆماری كوردس������تان تاقیكرابووە ،بەاڵم
بەداخەوە دیتمان كۆماریان بە هێرش������ی
س������ەربازی ڕووخاند و بێرەحمانە پێشەوا
و هاوڕێیانی لە س������ێدارە دران .هەروەها
خەڵكی ب������وو چونكە ه������ەم بەرهەمی
ڕاپەڕینی ڕۆڵە ئازا و چاونەترس������ەكانی
گەل������ی ك������ورد ب������وو و هەم ل������ە الیەن
خەڵكی كوردەوە پش������تیوانی لێ دەكرا.
ڕاس������تە ئەو جوواڵن������ەوە چەكدارییە بە
ئاكام نەگەیش������ت ،بەاڵم شوێندانەری و
كاریگەریی ئەو جوواڵنەوە ش������كۆدارە لە
س������ەر نەوەی دواتر ب������ە ڕادەیەك بوو كە
پاش س������ەركەوتنی شۆڕش������ی گەالنی
ئێ������ران ل������ە س������اڵی 1357ی هەتاویدا
بە ه������ەزاران الو بە ئیله������ام وەرگرتن لە
خەباتگێڕان������ی جوواڵنەوەی چەكداریی
47-46ی هەتاوی ،چەكی ش������ەرەفی
پێشمەرگایەتیان كردە شان.
ڕاپەڕین������ی ش������كۆداری خەبات������ی
چەكدارانە ،لە كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت
ب������ە ڕێبەرایەت������ی حیزب������ی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران ،كە لە پارێزگاكانی
كوردس������تان چاالكییەك������ی بەرب���ڵ��اوی
سیاسی و سەربازییان هەبوو ،كاریگەری
خۆی لە س������ەر كۆمەڵگای كوردس������تان
لە بواری سیاسی ،هەستی نەتەوایەتی
و ب������ە تایبەت لە ب������واری فەرهەنگ و
ئەدەبییش������دا بەجێ هێش������ت .لە بواری
ئەدەبییەوە بە س������ەدان شێعر و پەخشان و
ڕۆمان لە وەس������فی ئەو شۆڕشگێڕانەدا
هۆنراوەت������ەوە و ئەدەبیات������ی بەرگ������ری
بیچمی گرت .لە الیەكی دیكەوە چونكە
خەڵكی كوردستانی ڕۆژهەاڵت ئامانج
و ویس������تەكانی خۆیان ل������ە نێو ئامانج و
ویس������تەكانی ڕاپەڕین������ی چەكدارانەی
حیزب������ی دێموكرات������دا دەدی ،بە تەواوی
پشتیوانی جوواڵنەوەی چەكدارانە بوون.
هەروەها لە ئورووپاش كۆنفیدراس������یۆنی
خوێندكارانی كورد و ڕووناكبیرانی كورد
بە خوپێشاندان لە چەند واڵت پشتیوانی
خۆی������ان ب������ۆ ڕاپەڕین������ی چەكدارانەی
خۆرهەاڵتی كوردستان دەربڕی .خەباتی
چەكداران������ەی س������اڵەكانی 47-46ی
هەت������اوی بوو بە تیش������كاوێژی خەباتی
دوا ڕۆژ و ئامانجەكان������ی كۆم������اری
كوردس������تانی بە زیندووی������ی ڕاگرت و
ڕەگ و ڕیش������ەی حیزب������ی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێرانی لە نێو كۆمەاڵنی

خەڵكی كوردس������تاندا بە زیندوو ڕاگرت.
هەر چەند كادر و پێشمەرگەكانی حیزبی
دێموكرات ،پشتی جەبهە و ئیمكانتاتی
باشیان بە دەس������تەوە نەبوو بەاڵم توانیان
بەربەرەكانێیەك������ی قارەمانانە لە خۆیان
نێشان بدەن و ماوەی  18مانگ ئااڵی
خەبات������ی چەكدارانە ب������ە دژی ڕێژیمی
حەمە ڕەزا شای پەهلەوی بەرز ڕاگرن.
ئەگ������ەر ئ������ەو جوواڵن������ەوە چەكدارییە
پش������تیوانی كرابای������ە و ئیمكان������ات و
پش������تی جەبهەی هەبووایە بە دڵنیاییەوە
دەیتوانی ماوەیەكی زیاتر لە س������ەر پێی
خۆی ڕاوەس������تی و زەبری كاریگەرتر لە
پەیكەرەی ڕێژیمی پاشایی بدا .ئەگەر
چ������ی زۆرب������ەی ڕێبەران������ی ڕاپەڕینی
جوواڵنەوەی چەكدارانە وەك :شەهیدان،
س������لێمان موعینی ،س������مایل ش������ەریف
زادە ،عەبدوڵ���ڵ��ا موعینی ،مەال ئاوارە،
نەحۆی ش������كاك ،م������ەال ڕەحیم وێردی،
م������ەال مەحموود زەنگەن������ە و دەیان كادر
و پێشمەرگەی قارەمانی دیكە ،شەهید
بوون ،بەاڵم خەبات و تیكۆشان درێژەی
كێشا و ش������انە و ڕێكخراوەكانی حیزبی
دێموكرات هەر وا بەردەوام مانەوە لە كار
و تێكۆشان لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵتدا.
هەروەها پاش ڕاپەڕین������ی چەكدارانەی
ساڵەكانی 47-46ی هەتاوی ،ڕێژیمی
حەم������ە ڕەزا ش������ا هێرش������ی بەرباڵوی
هێنایە س������ەر خەڵكی كوردس������تان و بە
سەدان كەس������ی دەستبەسەركرد .چەندین
پێش������مەرگەی قارەم������ان ب������ە فەرمانی
تیمسار ئۆوەیسی جینایەتكار لە پادگانی
جەڵدیان ئیعدام كران ،كە وەك پەڵەیەكی
ڕەش ب������ە مێ������ژووی پڕ ل������ە جینایەتی
ڕێژیمی پەهلەوی دەمێنێتەوە .ڕاپەڕینی
چەكدارانەی كومیتەی شۆڕش������گێڕی
حیزبی دێموكراتی كوردستان ،هەر چەند
 18مانگ لە بەرانبەر هێرش������ی بەرباڵو
و دڕندانەی ڕێژیمی حەمە ڕەزا ش������ادا
خۆڕاگری كرد و ئ������ەو دوورگە ئارامە
دەش������ڵەقێنی كە حەمە ڕەزای پەهلەوی
ش������انازی پێوە دەكرد ،بەاڵم سەبارەت بە
بارودۆخ������ی نالەبار و نەبوونی پش������تی
جەبه������ە و بەرتەنگیی ناوچەی ڕاپەڕین
و گەلێك هۆكاری دیكە تووشی ناكامی
دێت .ئیستا كە پاش  47ساڵ دەڕوانێنە
س������ەردەمی جوواڵن������ەوەی چەكدارانەی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران لە
س������اڵەكانی 47-46ی هەتاویدا ،دەبێنین
ئیستا زۆر شت گۆڕاوە .هەر چەند ئێستا
گوتاری زاڵ بە س������ەر جیهاندا گوتاری
شۆڕش������ی مەدەنی و ئاش������تیخوازانەیە.
ش������ێوازەكانی ڕێفورم و خەباتی مەدەنی
لە بەشێك لە ناوچەكانی باڵكان ،قەفقاز،
واڵتانی عەرەبی «بەهاری عەرەبی» بە
سەر سیس������تمە دیكتاتۆر و سەرەڕۆكاندا
سەركەوتوون یان تووشی شەڕی نێوخۆیی
بوون .ب������ەاڵم لە هەمان كات������دا نۆرم و
بایەخەكانی ڕاپەڕینی چەكدارانەی -46
47ی هەتاوی ،ئیستاش������ی لەگەڵ بێ
یەكێك لە ش������ێوازەكانی خەباتە بە دژی
دەسەاڵتە سەرەڕۆ و دیكتاتۆرەكان وەكوو
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران.

مس������تەفا هیج������ری :ئ������ەوەی م������ن
باس������مكردووە ل������ە ڕووی نائومێدیەوە نیە،
لەو ڕووەوە بووە ك������ە خەڵكی وەك ئەوەی
ڕیفۆرمخوازەكان ئاواتی بۆ دەخوازن ،چاو
لەوە نەبڕن و بەتەمای ئەوە نەبن ڕێژیمی
ئیس���ل��امی ئێران ماف و ئازادییەكی كەم
بدات������ە خەڵكی ئێران ،لەجیاتی ئەوە هێزی
خۆی������ان كۆبكەنەوە ب������ۆ ڕووخاندنی ئەو
ڕێژیم������ە ،چونكە لەحاڵ������ی مانەوەی ئەو
ڕێژیمەدا هی������چ ئەگەرێك نیە بۆ ڕێفۆرم
و دان������ی ماف������ی ك������ورد و پێكهاتەكانی
دیكە .ئەو حكومەتە باوەڕی بە شتێك نیە
بەناوی مافی ك������ورد و عەرەب و بەلوچ
و پێكهاتەكان������ی دیكە .ئەو ئاخوندانە زۆر
باش ڕەوانشناسی خەڵكی ئێرانیان ناسیوە
و دەزان������ن چەندە دژیان������ن وڕقیان لێیانە،
بۆیە باش دەزانن گەر كەمترین ئازادی و
دەرفەتیان پێبدرێت ،ئیدی حكومەتەكەیان
نامێنێت .درزی نێوان ڕێژیمی ئیس���ل��امی
ئێران لەگەڵ خەڵك ئەوەندە گەورە بۆتەوە،
كە تازە پڕ نابێت������ەوە ،متمانە لەنێوانیاندا

نەم������اوە .بۆیە ئ������ەوەم لەب������ەر نائومێدی
نەگوت������ووە ،بەاڵم دەڵێم خەڵ������ك لەجیاتی
ئەوەی بەناوی ڕێفۆرم������ەوە وزەی خۆیان
بەم ش������ێوەیە خەرج دەكەن و دەچنە زیندان،
دەبێ هێزەكانیان كۆبكەنەوە و خۆیان ڕێك
بخەن بۆ ئ������ەوەی ئەو حكومەتە بڕوخێنن،
ئەگەر دەیانەوێت بە ئازادی بگەن.
س������ڤیل :كەناڵی ئاس������مانی تیشكتان
بۆچی داخس������ت؟ لەبەر نەبوونی توانای
دارای������ی ب������وو ،ی������ان نەبوون������ی كادری
ڕاگەیاندنكاری پێویست بوو؟
مس������تەفا هیجری :داخرانی تیش������ك
بەهۆی كێش������ەی داراییەوە ب������وو ،لەبەر
نەبوون������ی تێچ������ووی كەناڵەكە ب������وو .تا
كاتێكی������ش متمانەمان نەبێ������ت كە بتوانین
بەشێوەیەكی باش������تر بەردەوامی پێبدەین،
ڕەنگە ئەو كەناڵە دەس������ت بەكار نەكاتەوە.
ئەزموونی پێشووتر كەموكوڕی و هەڵەی
تێدابووە ،ب������ەاڵم ئەوجارە ئەزموونمان زیاتر
دەبێت .لەبەرامبەر ئەوەدا هەوڵ دەدەین ئەو
ڕاگەیاندنانەی دیكەمان كە هەمانە ،وەك

ماڵپەڕی حزب ،بەهێزتری بكەین.
سڤیل :ئەنجامی كاری ئەو لێژنەیەی
پێكهێنراب������وو بۆ لێكۆڵین������ەوە لەرووداوی
هەڵكوتانە سەر كەمپەكەتان لەالیەن پۆلیس
و ئاسایشی كۆیەوە چی بەسەر هات؟
مس������تەفا هیج������ری :ئێم������ەش ه������ەر
چاوەڕوانی ئەنجامین ك������ە پێمان بڵێنەوە.
چونكە ئەوكات������ەی برادەران������ی لیژنەكە
هاتنە الی ئێمە ،باس������یان ل������ەوە كرد كە
لێكۆڵنەوە دەكەن و تاوانبارەكان سزادەدەن،
بەاڵم گوتی������ان ماوەیەك������ی پێدەچێت تا
لێكۆڵینەوەكەمان بەئەنجام دەگات .تائێستا
هیچ ئەنجامێكیان بەئێمە نەداوەتەوە.
س������ڤیل :هیچ ئومێدێكت بەو لیژنەیە
هەیە ئەنجامێكی هەبێ������ت ،یان وەك هەر
لیژنەیەك������ی ت������رە كە ب������ۆ لەبیربردنەوەی
كێشەكان پێكدەهێنرێن؟
مس������تەفا هیجری :لەراس������تیدا ئێمە
تائێس������تاش هیوادارین كە ئەمە بەو جۆرە
نەبێت و ئومێدمان بەرنەداوە.
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ئاشتیخوازی
یان
شەڕخوازی؟
و :ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

ماڵپەڕی «ئێكۆنۆمیس������ت» لە
وتارێك������دا لە ژێر ن������اوی «ئێران و
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست ،ئاشتیخوازی
یان شەڕخوازی؟» بە قەڵەمی بەشی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و ئەفریقای
خۆی ،تاوتوێی دوایین ڕووداوەكانی
پەیوەندی������دار بە كێش������ەی كۆماری
ئیسالمی لەگەڵ واڵتانی عەرەبی
و باس������ی سیاس������ەتی دووفاقیانەی
ئ������ەو ڕێژیمەی بەرامب������ەر جیهانی
دەرەوە بەتایب������ەت ئەمریكا كردووە.
لە س������ەرەتای ئەو وتارەدا ئاماژە بە
قس������ەكانی جەواد زەری������ف ،وەزیری
كاروب������اری دەرەوەی ئێ������ران لەمەڕ
پێویس������تی دیالۆگێك������ی ناوچەیی
لەسەر كێش������ەكانی ناوچە لە نێوان
ئێران و واڵتانی عەرەبی كراوە ،بەاڵم
ل������ە پاراگرافەكانی دواتردا باس������ی
كردەوە شەڕخوازانەكانی ئەو ڕێژیمە
لە ناوچەكە و تۆمەتەكانی واڵتانی
عەرەبی بەرامبەری كراوە و هەروەها
ئاماژە بە دەقی وتەكانی جەعفەری،
فەرماندەی س������وپای پاسداران كراوە
كە دەڵێ« :ئەمڕۆ ،عەرەبس������تانی
سعوودی بە شێوەیەكی بێ شەرمانە
و زۆرناحەز خەریك������ی بۆمباران و
كۆمەڵكوژی نەتەوەیەكە كە دەیەوێ
سیستمی زاڵ ڕەد بكاتەوە...ئەمڕۆ،
ئالی سعوود لە لێواری داڕمان لەتر
لێدەدا».
دواتر نووسراوە« :مونارشییەكانی
كەن������داو ئەگەرچ������ی ب������ەو جۆرە
لەبەرچاوی گش������تیدا باسی ناكەن،
ب������ەاڵم ئەوەن������دەی ئیس������رائیل لە
پێوەندی لەگ������ەڵ ئەو «رێككەوتنە
خراپ»ە كە ئەمریكا لەگەڵ ئێران
وتووێژی لەسەر دەكات ،نیگەرانن.
ل������ە ڕوانگەی ئ������ەوان ،ئەمریكا لە
بەرامب������ەردا وەك������وو هەژمۆنێكی
ناوچەی������ی ددان ب������ە ئێراندا دەنێ و
بە هۆی الچوونی گەمارۆكانیش،
سەرچاوەی زیاتری بۆ پشتیوانی لە
هاوپەیمان و ش������وێنكەوتووەكانی لە
سەرانسەری واڵتانی عەرەبی دەست
دەكەوێ .لە كاتێكدا دەسەاڵتدارانی
كەنداو خۆیان بۆ كۆبوونەوە لەگەڵ
باراك ئۆبام������ا لە كەمپ دەیوید لە
كۆتاییانی ئەم مانگە ئامادە دەكەن،
خوازی������اری جۆرێك بەڵێنی فەرمین
كە نیشانی بدات ئەمریكا تەقەالی
زیات������ر دەكات ك������ە پێش ب������ە ئێران
بگرێ».
ل������ە كۆتایی������دا هات������ووە« :وەك
هەمیش������ە سیستمی سیاسی ناڕوون
و ب������اڵ باڵێن بووەت������ە هۆی ئەوەی
ئێران بە زەحم������ەت بخوێنرێتەوە .لە
كاتێكدا سەركۆمار حەسەن ڕۆحانی
ڕەنگ������ە بەدوای هەڵك������ردن لەگەڵ
ئەمریكا بێت ،س������وپای پاس������داران
بەدوای پەرەدان بە شوێندارییەكانیان
لە عێراق ،سوریە ،یەمەن و زاڵبوون
بەس������ەر ڕێگەئاوییە سەرەكییەكانن.
ئایەتوڵ���ڵ��ا خامنەیی لە نێو ئەو دوو
الیەنەدا خۆی مات داوە.
وەك یەكێ������ك ل������ە ش������رۆڤەكارە
ڕێفۆرمیستەكانی نزیك لە دەوڵەتی
حەس������ەن ڕوحان������ی دەڵێ������ت« :بێ
متمانەییەك������ی زۆر لەئارادای������ە كە
ڕێژیم پێی وایە ئەمریكا لە داهاتوودا
دەس������تێوەردان دەكا و پێوەندیی������ە
باڵییەكان لە تاران دەگۆڕێ .ئەگەر
ئەمریكا پش������تیوانی ل������ە ڕوحانی
بكات ئ������ەوە تەنیا ترس������ەكە زیاتر
دەكات .بۆیە ل������ە كاتێكدا ڕوحانی
وادیارە خەریكە دەركەی هاریكاری
دەكات������ەوە ،خامنەی������ی هەمیش������ە
ئەوەندە ل������ە دەركەكە نزیك دەبێ كە
لە پێناو پاراس������تنی یەكگرتووییدا
دایبخاتەوە».
سەرچاوە:
Economist.com
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وتووێژی ڕۆژنامە ی ئاوێنە (ژمارە  )474لەگەڵ بەڕێز مستەفا هیجری
ی ئەمڕۆ
ی گرینگ 
ئاوێنە :مەسەلە 
ی نێ������وان ئێران و
ی لۆزان 
ڕێككەوتن������ 
ی تۆ ئەم ڕێككەوتنە
ڕۆژئاوایە ،بەبڕوا 
ئێران و ناوچەكەش بەرەو چ ئایندەیەك
دەبات؟
ی
مس������تەفا هیجری :ناتوانین ئەوە 
هاتووەتە دەست پێی بڵێین ڕێككەوتن،
ی گشتییە بڕیار
بەاڵم وەكوو تەوافوقێك 
وایە تاكوو مانگ������ی تەموزی داهاتوو
ی
هەموو الیەن������ەكان لەس������ەر خاڵەكان 
ی
ئ������ەو بەیاننامەیە كە لەالی������ەن وەزیر 
ی ئێ������ران محەمەد
كاروب������اری دەرەوە 
ی
ی سیاس������ەت 
جەواد زەریفو س������ەرۆك 
ی ئۆروپا خوێندرای������ەوە ئەوكاتە
یەكێت 
دەبێتە ڕێككەوتنێ������ك ،كە خۆیان پێی
ی كۆتای������یو ئیمزا
دەڵێ������ن ڕێككەوتن 
بكرێت .ئەگ������ەر ئەوە بێتەدی بێگومان
ئ������ەوا دەتوانێت ببێتە ه������ۆی ئاڵوگۆڕ
هەم لەئێران و ه������ەم لەناوچەكەش ،بە
ی ئێمە ئ������ەو تەوافوقە ئەگەر
بۆچون������ 
ی
ی ناوە بەناوە 
جێبەجێ بكرێ������ت البردن 
ی
ی ئیسالم 
گەمارۆكانە لەسەر كۆمار 
ی
ی خەڵك لەنێوخۆ 
ئێ������ران ،هەلومەرج 
ی
ئێران كە لەگ������ەڵ قەیرانێكی گەورە 
ی ڕووبەروو بۆت������ەوە ،وردە وردە
ئابوور 
ی بۆ خەڵك
ببوژێت������ەوە و كاروكاس������ب 
ی ئێران
پەی������دا بێت ،ئەوەش ب������ۆ خەڵك 
ی
دەس������تكەوتێكە ،هەربۆیە دوای ئەوە 
ی
ئەو بەیاننامەی������ە ڕاگەیەندرا ،خەڵك 
ش������ارەكان لە تاران و هەندێك ش������اری
دیك������ەش ڕژانە س������ەر ش������ەقامەكان،
ی
بەتایبەت الوەكان دەستیان كرد بەخۆش 
ی بەوە بگەن كە گەمارۆكان
بەو ئامانجە 
البچ������ن ئەوانیش ل������ەڕووی ئابووریەوە
كاریان دەستبكەوێت بۆ ئەوەی ژیانیان
ی ئەو
ی تر 
باش������تر بێت ،بەاڵم الیەنێك 
ی
ی ئیسالم 
مەسەلە ئەوەیە كە كۆمار 
ئێران بەداهاتێك������ی زیاتر كە چاوەڕوان
ی
دەكرێت لە فرۆش������ی نەوت و الچوون 
ی
ی كەوێت دەس������ت 
گەمارۆكان دەس������ت 
ی ل������ە ناوچەكە
پڕتر دەبێ������ت بۆ ئەوە 
ی
ی زیاتر بكات ،یارمەت 
دەس������تێوەردان 
ی خۆی لەناوچەدا
ی هاوپەیمانان 
زیاتر 
ی لوبنان و س������وریاو
وەك������وو حیزبواڵ 
ی یەمەنو گروپە
ئێستاش حوس������یەكان 
ی
ی ت������ری ڕۆژهەاڵت 
تیرۆریس������تیەكان 
نێوەراس������ت بدات ،بەو ش������ێوەیە كێشە و
ئاژاوەی زیاتر لەناوچەكە بنێتەوە ،بەاڵم
لە ڕووی بوژانەوەی ئابوورییەوە پێمان
وانیە ئ������ەو بووژانەوەی������ە ئەوەندە بەرین
ی
ی ئیس���ل��ام 
بێت كە ئابووریی كۆمار 
ئێ������ران ڕاس������ت بكات������ەوەو زۆر بەرە و
پێش������ی بەرێت ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ
ی نەوت لەدونیادا دابەزیوە
ی نرخ������ 
ئەوە 
ی
ی ئیسالمیش  %40داهاتەكە 
كۆمار 
ی نەوت������ە ،ئەگەر ئەو
لەهەناردەكردن������ 
ی ئەوی������ش بێتە ب������ازار بڕێكی
نەوتە 
ی
تریش دادەبەزێ������ت ،جگە لەوە كۆمار 

ی دەوێت
ی ماوەیەك������ی زۆر 
ئیس���ل��ام 
تاكوو چاڵە نەوتیەكانی نۆژەن بكاتەوە،
ی دەمێكە لەكاركەوتوون
ئەو كەرەستانە 
ی
دەبێ������ت چاك بكرێنەوە ،ب������ەاڵم ئەوە 
ی
ی بەڕێوەبردن������ 
گرینگ������ە سیس������تەم 
ی
ی ئیسالم 
ی واڵت لە كۆمار 
ئابووری 
ی سەقەتە،
ی سیاسەتەكان 
ئێراندا وەك باق 
ێ
ی ن������ژاد بەرمیل 
ی ئەحمەد 
لەدەوران������ 
نەوت ل������ە 100دۆالر زیات������ری دەكرد،
نەوتێكی یەكجار زۆریان فرۆشت ،بەاڵم
ئابووری خەڵكەكە هەر خراپ بوو.
ی
ی هەڵوێس������ت 
ئاوێن������ە :ئای������ا دوا 
پاكس������تان بەرامبەر ب������ەیەمەن كە لە
ی
ی ئێراندا بوو ،دوای سەردان 
بەرژەوەند 
ئەردۆغانیش بۆ تاران ،ئەم ڕێككەوتنە
ی ئێران بەسەر ناوچەكەدا زیاتر
هێژموون 
ناكات؟
مس������تەفا هیج������ری :ئەگ������ەر ئەو
ی تەمووزدا ئیمزا
تەوافوقە لە مانگ������ 
ی زیاتر دەكات
بكرێت هێژمونییەك������ە 
چوونكە وەك ئاماژەم پێدا دەستی پڕتر
ی ئابووری������ەوە ،هەروەها
دەبێ������ت لەبوار 
كۆم������اری ئیس���ل��امیش زۆر ه������ەوڵ
ی
دەدات ب������ۆ ئ������ەوەی هێژمۆنی خۆ 
ی
ی لەیاس������ا 
زیاتر ب������كات ،لەبەرئەوە 
ی ئیس���ل��امی ئێراندا
ی كۆمار 
بنچینەی 
یەكێك لە ئامانجە هەرە گرینگەكانیان
ی
ی خۆیانە ،ئەوە 
ی شۆڕش 
هەناردەكردن 
ی بۆ
ی شۆڕش 
تاكوو ئێس������تا كردوویەت 
عێرا ق و س������وریاو یەم������ەنو لوبنان و
ی ش������وێنەكان هەن������اردە كردووە،
زۆربە 
ی
ی ئێران دەس������ت 
بەهێزبوون������ی ئابووری 
وااڵتر دەكات كە دەرئەنجامەكەی كێشە
ی زیاتر لەو ناوچەدایە.
و ئاژاوە 
ئاوێن������ە :ئەگەر ئ������ەم ڕێككەوتنە
س������ەر بگرێت ،كاریگەرییەكانی لەسەر
ی كوردستان و هێزە سیاسیە
ڕۆژهەاڵت 
ی
ی وەك ئێ������وە چ������ 
ئۆپۆزیس������یۆنەكان 
دەبێت؟
ی
مستەفا هیجری :لەسەر دانیشتوان 
ی هەیە كە ڕەنگە
ئەو ناوچەیە كاریگەر 
ی ئابووریەوە هەندێك
خەڵكەكە ل������ەڕوو 
ی كوردس������تان كە
ببوژێتەوە ،ڕۆژهەاڵت 
ی
ئێس������تا لەژێر گەمارۆیەكی ئابوور 
سەختدایە بێكاری زۆرە و داهات كەمە،
ی ئ������ەو ناوچەیە تۆزێك لە
بۆیە خەڵك 
ی ئابووریی������ەوە دەبوژێنەوە هەروەها
ڕوو 
ی
ل������ە دەرئەنجام������دا هەم ل������ە نێوخۆ 
كوردس������تانداو هەم لەهەم������وو ئێراندا
ی
ی خەڵك لەبوار 
كاتێك پێویس������تییەكان 
ئابووری������ەوە دابین بوو ،ئەوس������ا بیر لە
ی
ی ژیان 
ی دووەم 
مەسەلەی پێویس������ت 
ی
دەكەنەوە كە ئازادییە ،هەرچەندە خەڵك 
ی
كوردستان تاكوو ئێستاش لەگەڵ ئەوە 
لەژێر زەبروزەنگ بوونە ،بەاڵم لەهەموو
ی خۆیان بەرامبەر بە
كاتێكدا ناڕەزایەت 
ی نیش������انداوە ،بەاڵم
كۆماری ئیسالم 
لەهەمان كات������دا ئێمە چاوەڕێ دەكەین
ئ������ەو ناڕەزایەتی������ە زیاتر بێ������ت ئەوەش
ی خەڵك تەواو دەبێت.
بەقازانج 

ی ئێ������وە چاودێرن
ئاوێن������ە :ئەوەندە 
هەس������ت دەكەن هێژمۆنی ئێران بەسەر
ی
هەرێمی كوردستاندا لەسایەی شەڕ 
داعشدا زیاترو گەورەتر بووە؟
مس������تەفا هیجری :بەڵ������ی ،دیارە
ی
ی ئیس���ل��امی ئێران پێش شەڕ 
كۆمار 
داعش������یش لەسەرانس������ەری عێ������راقو
ی خۆی هەبوو و
كوردستانیش������دا نفوز 
دەس������تێوەردانی دەكرد ،بەاڵم بێگومان
ی
ی شەڕی داعش ئێران دەسەاڵتەكە 
دوا 
زیاتر بووە.
ئاوێنە :سیاسەتی حیزبەكانی هەرێم
بەرامبەر بە هێژمۆنی ئێران بەسەر عێراق
و ناوچەكەدا چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
ی
مستەفا هیجری :ئەو پەیوەندیانە 
كە حیزبەكان������ی كوردس������تانی عێراق
لەگ������ەڵ كۆم������اری ئیس���ل��امی ئێران
ی
لەالیەنێكی الوازەوەیە ئەوەش بەشێك 
ی
دەگەڕێتەوە بۆ ئ������ەوەی كە لەنێوخۆ 

ی زیاتر
ی فش������ار 
هەرێم هێناوە بۆ ئەوە 
بخەنە سەر ئێمە ،بەربەست دروست بكەن
لەسەر كار و چاالكیەكانمان ،بەاڵم ئێمە
هەس������تی پێناكەین ل������ەو پێوەندییەدا
زەختمان لەسەر بێ.
ئاوێن������ە :هەس������تتان نەك������ردوە كە
ی
دەس������تێوەردانی ئێرانو ستایش������كردن 
ی
ی مەترس 
ی قاس������می سلێمان 
بەردەوام 
ی
لەس������ەر ئێوە دروست كردوە لە هەرێم 
كوردستاندا؟
مس������تەفا هیجری :بێگومان ،ئێمە
ی
هەمیشە مەترسی كۆماری ئیسالم 
ی
ی دەسەاڵت 
ئێرانمان لەس������ەرە ئەوەندە 
ی ئێران زۆرتر بێت
كۆماری ئیس���ل��ام 
ی بۆ ئێمە زیاترە ،هەموومان
مەترس������ 
لەبیرمان������ە كە چەند س������اڵ لەوەوپێش
ی ئێران
ی ئیسالم 
لەش������كرێكی كۆمار 
هات ئەم كەمپەیان تۆپباران كرد ،ئێستا
ی ئێران زیاتر بووە و جموجۆڵ
دەسەاڵت 

پێموایە كە حكومەتی هەرێ م و هێزە
سەرەكیەكان ی هەرێم دەرهەق بەهێزە
ئۆپۆزسیۆنەكان ی ڕۆژهەاڵت ی كوردستان
كەمتەرخەم بوون ،پێشموایە بەو جۆرە ی
پێویستە یارمەتیان نەكردووە
حیزب������ە سیاس������یەكان یەكگرتویی نیە،
ی یەكت������ری دەكەن زۆرجاری وا
دژایەت 
ی
ی بیركردنەوە لەپاراس������تن 
هەیە لەجیات 
ی
بەرژەوەندییەكانی هەرێم زۆرتر دژایەت 
ی
یەكت������ر دەك������ەن ،ئ������ەوەش فەزایەك 
ی
گونجاوتری خوڵقان������دووە بۆ كۆمار 
ی
ی ئێران تاكوو بتوانێت نفوز 
ئیس���ل��ام 
ی عێراق زیاتر
خۆی لەنێو كوردس������تان 
ی
بكات ك������ە ئاكامەكەی هەم بە زەرەر 
ی
ی كورد و هەم بە زەرەری خود 
خەڵك 
حیزبەكان دەشكێتەوە.
ی یەكێتی و
ئاوێنە :ئایا سیاس������ەت 
ی بەرامبەر بەئێران ،زەختی لەسەر
پارت 
ی
كوردی ڕۆژهەاڵت و هێزە سیاسییەكان 
وەك ئێوە پێك نەهێناوە؟
مس������تەفا هیجری :تاكو ئێستا ئێمە
ی
بۆ خۆمان وەكوو حیزب������ی دێموكرات 
ی ئێران ئەو زەرەرەمان هەست
كوردستان 
پێنەكردوە ،ئێمە لەكوردس������تانی عێراق
لەچاالكیەكانم������ان ب������ەردەوام بووی������ن،
ی
پێش������مەرگەمان هەبووەو كارو چاالك 
دیكەش������مان بەڕێوەبردووە ،هەربۆیەش
بەربەس������تێك بۆ ئێمە دروس������ت نەبووە،
ئەوەش دەزانین كۆماری ئیسالمی ئێران
ی
ی بۆ حیزبەكان 
هەندێك جار گوش������ار 

و هاتوچۆكانی لەهەرێم زیادی كردووە
ی س������ەر ئێمەش
بۆیە مەترس������ییەكان 
زیادی كردووە.
ی
ئاوێن������ە :ئای������ا ئێس������تا وەك حیزب 
دێموك������رات لەبەرەكان������ی ش������ەڕی دژ
بەداعشدا بەشدارن؟
ی
مس������تەفا هیج������ری :ئێمە س������اڵ 
ڕابردوو كاتێك داعش هێرش������ی كرد بۆ
گوێرو مەخمور بەحكومەتی هەرێممان
ی بكەین و
ڕاگەیان������د ئامادەین بەرگر 
ی ش������ەڕ دژی داعش،
بچین������ە بەرەكان 
لەپێشدا ڕەزامەندیان نیشاندا ئێمە چەند
سەد پێش������مەرگەیەكمان ئامادە كرد و
ی شەڕ لەو ناوچەیە،
ناردمان بۆ بەرەكان 
ی  24كاتژمێر
ب������ەاڵم بەداخ������ەوە دوا 
ئێمەیان ئاگادار كردەوە و وتیان پێویست
ناكات و پێی������ان ڕاگەیاندین هێزەكانتان
بگەڕێننەوە! ئێس������تاش ڕایدەگەیەنین
ه������ەر كاتێك ئەوان داخوازمان لێ بكەن
كو
هێزەكانمان ئامادەن یارمەتی خوش������ 
براكانیان بدەن لەبەرەكانی ش������ە ڕ و شان
ی داعش شەڕ بكەن.
بەشانی ئەوان دژ 
ی ب������ە ئێوەیان ڕاگەیاند
ئاوێنە:بۆچ 
هێزەكانتان بگەڕێننەوە؟
ی
مستەفا هیجری :پێموایە كۆمار 

ی لێكردن كە
ی ئێ������ران داوا 
ئیس���ل��ام 
ی
ی ئێمە بەشدار نەبن ،لەبەرئەوە 
هێزەكان 
ی
ی ئێمە لەبەرەكان 
ی هێزەكان 
بەش������دار 
ی
ش������ەڕدا بەبۆچونی كۆماری ئیسالم 
ی ك������ەوا ئێمە وەكوو
دەبێتە هۆی ئەوە 
ی ئێران
حیزبی دێموكراتی كوردس������تان 
ی هەبێت لەدونیادا
ی زۆرتر 
دەنگدانەوە 
و لەناوچەكەدا ،هەروەها دەبێتە جۆرێك
ی
ی پێش������مەرگەكان 
لەراهێنانی ش������ەڕ 
ی
ئێم������ە .النیك������ەم ئەو پێش������مەرگانە 
ی دژی ئێران بەش������دار نەبون
لەش������ەڕ 
لەو ش������ەڕە ڕاهێنان دەك������ەن ،هەربۆیە
ی ئێمە
ئێران بەوە ناراحەت ب������ووە بەوە 
ئەو دەس������تكەوتە سیاس������یە بەدەس������ت
بهێنین ،هەربۆیەش گوش������اری هێناوە
ی ئێمە بەش������دار
ب������ۆ ئ������ەوەی هێزەكان 
نەبن ،وەكوو هەم������ووان دەزانین كاتێك
باس������ی پێش������مەرگە دەكرێت لەدونیادا
ی
قارەمانیەكەی و نیشتیمانپەروەریەكە 

ی داوەتەوە.
دەنگ 
ی
ئاوێنە :ئای������ا پێتانوایە كە هێزەكان 
ی كوردس������تان بەرامب������ەر بە
هەرێم������ 
رۆژهەالت������ی كوردس������تان كەمتەرخەم
بون؟
مستەفا هیجری :بەڵی ،پێموایە كە
ی
ی هەرێم و هێزە سەرەكیەكان 
حكومەت 
ی
هەرێم دەرهەق بەهێزە ئۆپۆزسیۆنەكان 
ڕۆژهەاڵت������ی كوردس������تان كەمتەرخەم
ی پێویستە
بوون ،پێش������موایە بەو جۆرە 
یارمەتیان نەكردووە ،ك������ورد هەرچەند
داب������ەش كراوین بەدەس������تی زۆرداری،
بەاڵم هەمومان یەك نەتەوەین ،النیكەم
ی عێراق
ی كوردستان 
قواڵیی ستراتیژیەت 
ی
دەتوانێت ببێتە قواڵیی س������تراتیژیەت 
ی
ی ت������رو پێویس������تە یارمەت 
پارچەكان 
بكرێن ،بەاڵم بەداخەوە لەو پەیوەندییەدا
چ وەكوو حكومەت������ی هەرێم چ وەكوو
ی هەرێم وەك پێویست
هێزە سەرەكیەكان 
یارمەتیان نەكردین.
ی
ی چاودێرییو ئەزمون 
ئاوێنە :بەپێ 
ی
خۆت������ان پێتانوای������ە كە دروس������تكردن 
ی
حەشدی ش������ەعبی هاوشێوەی سوپا 
ی كوردستان
پاسدارانو بەسیج بۆ ئایندە 
ی مەترسییە؟
و عێراقیش جێ 
مس������تەفا هیجری :بێگومان ،ئێمە
ی
پێمانوایە كە دروس������تكردنی حەش������د 
ش������ەعبی و پ������ەروەردە كردنیان ،چەك
پێدانی������ان و بەرێوەبردنی������ان لەالی������ەن
ی ئێرانەوە
فەرماندەكان������ی عەس������كەر 
ب������ۆ داهات������ووی عێراق و كوردس������تان
ی
زەرەرو زیانی هەیە ،ئەوەش نیش������انە 
ی ئێران
ی ئیس���ل��ام 
ئەوەی������ە كە كۆمار 
ی سیاس������یەوە بەڵكوو
نەك ه������ەر لەبار 
ی سەربازیشەوە دەستێوەردانەكانیان
لەبار 
لەداهات������وودا زی������اد دەكات ،هەروەها
ی شەعبیش هەر وەكوو بیستومانە
حەشد 
ی شەڕیان لێكردوە ،بەاڵم
ئەو ش������وێنانە 
ی كوشتارو
بۆ خۆش������یان بوونەتە مایە 
وێران كردن ،ئ������ەوەش پیالنێكە ئێران بۆ
ی دەكات.
عێراق جێ بەجێ 

ی
ی بەستنی كۆنگرە 
ئاوێنە :مەسەلە 
ی بەكوێ گەیش������ت ،باس لەوە
نەتەوەی 
ی دەربڕیوە
دەكرێت كە ئۆجەالن ڕەزامەند 
ی
ی س������ەرۆكایەت 
ی بارزان 
لەس������ەر ئەوە 
ی بكات؟
ی نەتەوەی 
كۆنگرە 
مس������تەفا هیج������ری :لەڕاس������تیدا
ی ئێمە بانگهێشت كرابوین
لەگەڵ ئەوە 
ی دوو س������اڵ
بۆ كۆبوونەوەیەك كە دەور 
ی
ی كۆنگرە 
لەوەپێ������ش بۆ ڕێكخس������تن 
ی پێك ه������ات نوێنەری ئێمەش
نەتەوەی 
ی
ی پێكهێنان 
ی بەرەوپێش بردن 
لەكاروبار 
كاری كۆنگرەكە بەش������دار بوو هەر ئەو
كات������ە دەمانزانی ئەو كۆنگرەیە س������ەر
ی
ی كە پەیوەند 
ناگرێت بەدەلیلی ئەوە 
نێوان هێزەكانی كورد زۆر تەندروس������ت
نەب������وو ،هەربۆیە كۆنگرەكە س������ەری
نەگرت ،ئێس������تاش ه������ەر بەهۆی ئەو
ی كورد
كێشە و دووبەرەكییەی هێزەكان 
ی
ی پەكەكە و پارت 
بەگشتیو بەتایبەت 
لەالیە ك و ئەو كێشەو ناخۆشیەی نێوان
ی تاكوو ئێستا چارەسەر
پارتی و یەكێت 
نەك������راوە ،هەربۆی������ە پێمانوایە هەوڵدان
بۆ بەس������تنی ئەو كۆنگرەیە لە ئێستادا
ی واش������دا ئەگەر
بێس������ودە ،لەحاڵەتێك 
ببەس������ترێت دەبێتە كۆنگ������رەی حیزبێك
ی بۆ كورد نابێت،
كە ئەوەش س������ودێك 
هەروەها دەبێتە كەرەستەیەك بۆ حیزبێك
ی ب������ەرەو پێش
ی خۆ 
ك������ە ئامانجەكان 
بەرێت.
ی
ئاوێن������ە :بەڕێزتان وەك س������كرتێر 
ی
حیزب������ی دیموكراتو كەس������ایەتییەك 
خاوەن ئەزمون تا چەند لەگەڵ ئەوەدان
ی
گۆڕانكاریی لەپۆس������تی سەرۆكایەت 
هەرێم������دا بكرێت یاخ������ود بەپێچەوانەوە
مانەوەی بارزانی لەو پۆستەدا بەپێویست
دەزانن؟
مس������تەفا هیج������ری :ئێم������ە بەبێ
ی ل������ەو پەیوەندی������ەدا موافق بین
ئەوە 
ی������ان موخالیف بی������ن پێم������ان وایە كە
ی
دەبێت دەس������توری حكومەتی هەرێم 
كوردس������تان چ ڕێگای������ەك دەدات ئەوە
ی یاس������ایی بێت،
هەڵبژێرن واتە ڕێگا 
بەاڵم گومانیش������ی تێدا نی������ە لەهەل و
ی كوردستان
مەرجی ئێس������تادا هەرێم 
ی كۆمەڵێك كێش������ەو گرفت
ڕووبەروو 
بۆتەوە .لەالیەكەوە لەگەڵ بەغدا تاكوو
ی ئەو گەمارۆ
ئێس������تا نەیتوانیوە كێشە 
ی داناوە هەڵیبگرێت و
ئابورییە لەسەر 
ی داعش
ی شەڕ 
ی ترەوە توش������ 
لەالیەك 
ی لەنێوان
بووە ،هەروەها ئەو كێش������ەیە 
ی
هێزە سیاسییەكان هەیە بۆ دیاریكردن 
ی
ی هەرێمیش ببێتە كێش������ەك 
س������ەرۆك 
ی كورد نازانین،
تر ئەوەش بە قازانج������ 
ی
هەربۆیە پێمانوایە دەبێت بە ڕێگایەك 
ی هەمەالیەنە
یاس������اییو بە س������ازانێك 
بتوانن ئەو مەس������ەلەیە چارەسەر بكەن،
ێ بەپێی ئەو یاس������ایە دەبێتە
ئەوكاتە ك 
ی
س������ەرۆكی هەرێ������م ئێم������ە پیرۆزبای 
ی
لێدەكەین ه������ەر لەئێستاش������ەوە هیوا 
ی بۆ دەخوازین.
سەركەوتن 

ژمارە  652ـ 5ی مای 2015

7

مامۆستایانی مافخواز دیسان پێشەنگن
حەسەن ساڵحزادە
ڕاگەیەن������دراوی سەرانس������ەریی
یەكێەتیی پێش������ەیی مامۆستانی ئێران
بۆ جارێكی دیك������ەش توانی لە ٢٧ی
خاكەلێوەدا مامۆستایانی قوتابخانەكان
ل������ە دەوری یەكتر كۆ بكاتەوە و لە بێ
دەنگییهكی ماناداردا داوای دەستەبەر
كردنی مافەكانیان بكەن .لە ڕەوتێكی
بێ وێن������ەدا ،بزوتن������ەوەی ناڕەزایەتی
ئەم جارەی مامۆس������تایان كە زۆربەی
ش������ار و ناوچەكانی ئێران������ی گرتەوە،
وەك س������ەركەوتنێكی ڕاستەقینە ترس و
دڵەڕاوكێ������ی لە ناو بەرپرس������انی ڕێژیم
دا دروس������ت كرد .مەبەس������تی سەرەكی
ناڕەزایەتییەكان ل������ە ئارادابوونی فەرق
و جی������اوازی لە نێوان ئ������ەوان و باقی
كارمەندانی دەول������ەت لە الیەك و ،لە
الیەكی تریش������ەوە بۆ وهگهڕخستنهوهی
ویست و داخوازییەكانیان بوو كە چەندین
س������اڵە بە هەڵواس������راوی و ب������ێ وەاڵم
ماونەتەوە .بەرێوەچوون������ی ناڕەزایەتی
ئەم جارە لە حاڵێكدا هاتە ئاراوە كە هێزە
ئەمنیەتییەكان������ی ڕێژیم بەر لە ڕۆژی
دیاریكراو س������ەدان كەسیان لە چاالكان
و هاندەرانی كارام������ەی بزوتنەوەكەیان
ڕادەستی ناوەندە ئەمنیەتیەكان كردبوو.
هەر وەها وەزارەتی پەروەدەش لە ڕێگەی
نەهادە تایبەتییەكانی خۆیەوە ئاگاداری
باڵو كردبۆوە كە بەشداران و بەرێوەبەرانی
س������ەرەكی ئەم جوواڵنەوەیە شناس������ایی
دەكرێن و س������زا دەدرێن .بەاڵم هەروەك
بینرا ،هەوڵی بەرپرس������انی حكوومەت
لە م������ەڕ پێكهێنانی ف������ەزای ترس و
گومان ،نەیتوانی پێش بە ڕێكخستنی
خۆپیش������اندانە سەرانسەرییەكە بگرێ و
زۆر پوختە و تۆكمەت������ر لە بڕگەكانی
ڕابردوو كۆتایی پێهات .جموجۆڵی ئەم
س������ێ مانگەی دوایی كە مامۆستایان
لە خۆی������ان نیش������انیان داوە ،لە چەند
ڕەهەن������دەوە جێگەی س������ەرنجن و دەبێ
وەك خاڵێك������ی گرینگ بۆ بووژانەوەی
خەبات������ی مەدەنی كۆمەڵ������گای ژێر
دەسەالتی نیزامی كۆماری ئیسالمی
چاوی لێبكرێ .خەبات������ی هێمنانەی
مامۆستایان لە حاڵێكدا وەك پێشەنگی
بزوتنەوە پێشەییەكان سەری هەڵدایەوە كە
زیاتر لە پێنج ساڵ بە سەر كپ كردنی
دەنگە نارازییەكان لە هەموو بوارەكاندا
تێدەپەری .دوایین جار كە مامۆستایان
هاتنە مەیدان و بە هەڤرا داخوازییەكانی
خۆیان بە گۆێی بەرپرسانی پەروەردە و
فێركردن گەیاند ،پێنج ساڵ لەمەوبەر،
واتە بانەمەری س������اڵی  ١٣٨٨بوو .ئەو
سەر و بەندە لە كاتێكدا خەباتی مەدەنی
و ڕێخراوەیی مامۆس������تایانی مافخواز
بەرێوە دەچوو كە ئاس������تی زەبرو زەنگی
ڕێژیم لە ژێر ناوی «مهر و عدالت»دا
لە بەرزترین پلەی خۆیدابوو ،گوش������ار
و س������ەركوتی دەس������ت و پێوەندەكانی
دەسەاڵت بە ڕادەیەك لە سەرەوە بوو كە
هیچ بوارێك بۆ چاالكیی سەندیكایی
نەمایەوە .ئێس������تاش كە پێنج ساڵ بە
سەر دوایین جوواڵنەوەی مامۆستایاندا
تێدەپ������ەرێ ،بەرپرس������انی حكوومەتی
نە تەنی������ا هی������چ هەنگاوێكی������ان بۆ
چارەسەری گرفتەكانیان هەڵنەگرتووە،
بەڵكوو چەندین پرس������ی نوێی دیكەی
بێ وەاڵمیش پەیدا بوون كە پرۆس������ەی
پ������ەروەردەی ئێمەی������ان ب������ەرەو هەڵدێر
پاڵ پێوەناوە .بەرپرس������انی دەس������ەاڵتی
ئیسالمی بێ ئەوەی گۆێ لە دەنگی
نوێنەران������ی ناوەندە پێش������ەییەكان بگرن
و هەوڵ������ی چارەس������ەری كێش������ەكانی
ب������ەردەم دەزگای پەروەردە بدەن ،مخابن
بە پێی خ������ووی هەمیش������ەیی خۆیان
هەڵیان كوتایە س������ەر ناوەندەكانی سەر
بە كانوونی پیش������ەیی مامۆستایان لە
سەرانس������ەری ئێ������ران و وەك دەربڕینی
ڕق و قین بە شێوەگەلی ناڕەوا سزایان
بە س������ەر زۆربەی ئەندامە چاالكەكاندا
سپاند .بەم ش������ێوەیە كاربەدەستانی داخ
لە دڵی كۆماری ئیسالمی توانیان بۆ
ماوەی چەند س������اڵ ڕیزەكانی خەباتی
مامۆستایان باڵوە پێبكەن .بەرپرسانی

دەس������ەاڵتی كۆنەپەرەس������تی حاكم ،لە
س������ایەی كەش و ه������ەوای خۆڵقاوی
خۆیان������دا دەس������تیان دایە ش������ێواندنی
ئەمانج������ە بایەخدارەكانی پ������ەروەردە و
تێكدانی بنەما سەرەكییەكانی سیستمی
فێركاری .بەرپرس������انی بیرتەس������كی
حكوومەت������ی ئیدئۆلۆژیكی كۆماری
ئیس���ل��امی لە حاڵێكدا دەس������تكاریی
ناوەرۆكی كتێبە دەرس������ییەكان دەكەن و
شێوازی سیس������تمی پەروەردە دەگۆڕن
كە هی������چ خوێندنەوەیەكی زانس������تیی
بۆ كۆمەڵگای ڕاس������تەقینەی ئێران و
ویستەكانی س������ەردەمی ئەمرۆ ناكەن.
زۆربەی چاالكانی سینفی گۆرەپانی
پەروەردەو فێركاری لە سەر ئەو باوەرەن
كە بە بەتاڵ هێش������تنەوەی حیس������ابی
سەرانەی قوتابخانەكان و گوشار هێنان
بۆ سەرپەرەستیی قوتابیان بە مەبەستی
دابین كردنی تێچ������وی خوێندنگەكان،
دوور كەوتن������ەوەی ل������ە ڕادە ب������ەدەری
م������ەودای مووچەی مامۆس������تایان لە
هەمبەر ڕادەی ئاوس������انی ،پەرەپێدان
بە ڕەوتی نەخۆش و الوازی مودیریەت
ل������ە هەم������وو بوارەكان������دا ،ئاڵوگۆڕی
نازانس������تیانەی مادە دەرس������ییەكان و
گۆڕینی ناس������ەردەمیانەی سیستمی
پەروەردە ،بەش������ێكن ل������ەو هۆكارانه كە
ناڕەزایەتی بەرفراوانی مامۆس������تایانی
لەم دواییانەدا لێ كەوتۆتەوە .دەسپێكی
زنجیرە مانگرتن و خۆپێش������اندانەكانی
بڕگەی نوێی مامۆستایان لە مانگی
بەفرانب������اری س������اڵی  ١٣٩٣هات������ە
ئاراوە .ئەگەر چی لە س������ەرەتادا هیچ
ناوەندێك������ی س������ەندیكایی بە فەرمی
ڕاگەیەندراوێكی ڕوونی باڵو نەكردەوە،
بەاڵم بەو حاڵەش ڕێژەی بەش������داران و
ڕەوتی بە ئەنجام گەیەندنی چاالكییەكان
لە جێی خۆیاندا جێگەی س������ەرنج بوون
و كۆتاییان بە بێ دەنگی چەند س������اڵە
هێنا .ه������ەر لە درێژەی ئ������ەم ڕەوتەدا
ڕاگەیەندراوی هاوبەش������ی ش������وورای
پێكهاتە س������ینفیەكانی سەرانس������ەری
ئێران لە مانگی خاكەلێوەی ئەمس������اڵ
بوو بە هۆی ئەوەی كە مامۆس������تایان
و دەرس������وێژانی تێك������ڕای واڵت ل������ە
بەردەم ئیدارەی پ������ەروەردەو فێركردنی
ش������ار و پارێزگاكان كۆببنەوە و لەوێدا
بە مەبەستی نارازیبوون لە بارودۆخی
ژیان������ی خۆی������ان گردبوون������ەوەی بێ
دەنگی بەرێوە ببەن .هۆكاری سەرەكی
خۆپیش������اندانەكەش دەگەڕای������ەوە ب������ۆ
هەبوونی فەرق و جیاوازی و ئەویش لە
سەر ئەو پالكارت و نووسراوانەدا ڕەنگی
دەدایەوە كە بەش������داران بە دەس������تیانەوە
گرتب������وون .جێی ئاماژەیە كە هەیئەتی

دەول������ەت لە وەاڵمی ناڕاس������تەوخۆ بە
ناڕەزایەت������ی مامۆس������تایان ڕێكەوتی
٢٧ی ڕەش������ەمە گەاڵڵەیەكی پەسەند
ك������رد كە لەودا مەس������ەلەی ڕەدەبەندی
مامۆس������تایانی هێنا ئاراوەو ڕایگەیاند
كە بە نی������ازە لە داهات������وودا كاری لە
سەر بكا .مامۆستایان بۆ خۆیان پێیان
وایە كە ئ������ەم گەاڵڵەیە نە تەنها هیچ
یارمەتییەك بە چارەس������ەری گرفت و
ئاریش������ەكانی ئەوان نادا ،بەڵكوو دەبێتە
پاڵنەرێ������ك بۆ قووڵبوون������ەوەی زیاتری
فەرق و جیاوازییەكان .ئەوان لە سەر ئەو
باوەڕەن كە دەوڵەت هیچ گارانتییەكی
ئەوتۆی پێ نیە ك������ە بتوانێ بەڵێن بە
مامۆستایان بدا پەس������ەندكراوەكەی تا
مانگی ڕەزبەری ئەمس������اڵ بە ئەنجام

كە بزاڤ������ی كۆمەاڵیەتی و ناڕەزایەتی
وەكوو تاقە ڕێگەی ڕزگاربوون لە دەست
زوڵم و سەركوتی حكوومەتی كۆماری
ئیسالمی بەرەو پێش������ەوە دەچێ ،نابێ
ڕێگە بدرێ كە ئەم ڕێژیمە فێلبازە ،بیر
و زەینی ئێمە بەالڕیدا ببات .هەر وەك
دەزانین ١٢ی بانەمەڕ هاوكاتە لە گەڵ
ڕۆژی مامۆستای قوبخانە لە ئێران و
بە پێی عادەتی نەهادە دەوڵەتییەكانیش
ڕێورەسمەكانی پێوەندیدار بەم ڕۆژەوە بۆ
ماوەی هەفتەیەك درێژە دەكێشن .هەر
لەم پێوەندیەدا چاالكانی مەدەنی بواری
پەروەردە ،لە ژێر ناوی «شورای ناوەندیی
پێكهاتە س������ینفیەكانی سەرانس������ەریی
مامۆس������تایان» ڕاگەیەندراوێكی پڕ
ناوەرۆكتر ل������ە جارانیان باڵو كردۆتەوە.

بەمجۆرە دەردەكەوێ كە بۆ دۆخی ئێستا
شێوازی داكۆكی كردنی مامۆستایان لە
مافەكانی خۆیان وانەیەكی هەرە گرینگ و
شوێندانەرە كە قوتابییەكان دەتوانن
فێریان ببن
بگەیەن������ێ .دەبێ ئەوەش ل������ە بەرچاو
بگرین كە دەوڵەت لەم بارەوە بە ئانقەست
و ب������ە ئامانجی ب������ە الرێدابردنی بیری
كۆمەڵگا تەنها مەس������ەلەی مووچەی
وەك كێشەی مامۆستایان زەق كردۆتەوە.
ئەم هۆكارانە و ئەزموونەكانی ڕابردوو
مامۆس������تایانیان هێناوەت������ە س������ەر ئەو
قەناعەتەی كە بەرپرسانی حكوومەت،
گوێڕایەڵ������ی دەنگ������ی ئ������ەوان نابن و
دەیان������ەوەێ بە درێژكردن������ەوەی زەمان
ویس������ت و داخوازییەكانی نارازییان بە
فەرامۆشی بسپێرن.
بە گوێرەی ئەو هەواڵ و زانیارییانەی
كە باڵو كرانەوە ،دەردەكەوێ كە پانتایی
تازەترین خۆپێشاندانی مامۆستایان كە
لە فەزای بێ دەنگیدا و بێ گوتنەوەی
درووش������م و وتار س������ەری گ������رت ،لە
مێژووی پ������ەروەردەی ئێراندا كەم وێنە
بووە .هەروەها چەند ڕۆژ پێش دەربڕینی
ناڕەزایەتییەكان ١٢ ،كەس لە زیندانیانی
سیاس������یی زیندانی ڕەجایی ش������اری
كەرەج ،ل������ە بەیاننامەیەكدا خوازیاری
پیشتیوانیی سەرجەم چین و توێژەكانی
كۆمەڵگ������ە ل������ە مامۆس������تایان بوون و
ڕایانگەیاند كە لەم دۆخەی ئێس������تادا،

مامۆستایان لە توێی ڕاگەیەندراوەكەدا
بەرپرسانی حكوومەت ئاگادار دەكەنەوە،
كە ئەگەر ب������ە زوویی داواكارییەكانیان
چارەسەر نەكەن ،ڕۆژی ١٧ی بانەمەڕ
لە بەردەم ئیدارەی پەروەردەو فێركردنی
ش������ارەكان كۆبوونەوەیەك������ی ئیعترازی
بەرینت������ر لە ج������اران وەرێدەخ������ەن .لە
ڕاگەیەندراوەكەدا س������ەرەرای ئاماژە بە
كۆمەڵێك زانی������اری و ئامار دەربارەی
گرفتەكان������ی فێ������ركاری و ئی������داری،
داخوازییەكانی مامۆستایانیش������ی لە
چەند برگەدا گونجاندووە كە شیاوی
ئام������اژە پێكردنن .وەك :بەرزكردنەوەی
مووچەی مامۆس������تایان بۆ سەرووی
هێڵی هەژاری ،س������ەقامگیر كردنی
بیمەی دەرمانی بە كەڵك ،گەرانەوە بۆ
سەركاری تێكڕای ئەو مامۆستایانەی
كە بە هۆی چاالكیی س������ەندیكایی
دەسبەس������ەر یان لە مامۆستایەتی بێ
بەش كراون ،ئیجرای ئەس������لی ٣٠ی
یاسای بنەرەتی سەبارەت بە خوێندنی
خۆڕای������ی و نەهێش������تنی جی������اوازی
چینایەت������ی قوتابخان������ەكان ،هەروەها
هوشداری جیدی لە پێوەندی لە گەڵ
كەمتەرخەمی وەزارەت������ی پەروەردە و

فێرك������ردن بەرانبەر بە گیانی قوتابیان
لە بەرانبەر خەسارە كۆمەاڵیەتییەكان
و پەرە گرتنی دیاردەی توند و تیژی.
لە الیەكی دیكەوە ،هەروەك چاوەروان
دەكرا ،مامۆس������تایانی كوردس������تان بە
نیشانەی هاودەنگی ،وەاڵمی ئەرێنیان
ب������ە داخوازیی هاوبەش������ی ڕێكخراوە
پێش������ەییەكانی ئێران دایەوە .لە هەمان
كاتیش������دا س������ەلماندیان ك������ە ڕادەی
كێشەكانی بەردەم پەروەردەی كوردستان
لە ناوەچەكان������ی دیكەی ئێران زیاترن
و ئ������ەوان جی������ا ل������ەوەش داواكاری و
وتاری تایب������ەت بە خۆیان هەیە .هەر
وەك دیتم������ان لە ماوەی چەند مانگی
ڕابردوودا ،مامۆستایانی كورد هاوڕێ
لە گەڵ مامۆس������تایانی سەرتاسەری
ئێ������ران بە نێش������انەی نارازیب������وون لە
بارودۆخ������ی هەنووكەیی ،چەندین جار
بە شێوازی جۆراوجۆر مانیان گرت و
داوایان لە حكوومەت و بەرپرسەكانی
كرد ك������ە داخوازییەكانی������ان جێبەجێ
بكەن .مامۆستایانی نارازی شارەكانی
كوردس������تان بێجگە لە داخوازیگەلی
هاوبەشی سەرانس������ەری وەك كۆتایی
هێنان ب������ە ه������ەاڵواردن و زیادكردنی
بودج������ەی قوتابخانەكان،خوێندن������ی
قوتابیان بە زمانی زگماكی و كۆمەڵێك
جیاوازی������ی كولتووریی دیكەش������یان
بە ش������ێوازی شارس������تانیانە و هێمنانە
هێنایە ئ������اراوە .دیارە كۆمەڵگای ژێر
دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمی ئێران لە
باری ئەزموونی چاالكی ڕێكخراوەیی
و كاری هاوبەش������دا لە ئاستێكی نزم
دایە .ئەوەش دەگەرێت������ەوە بۆ پێگەو
بناغەی دەس������ەاڵتە دیكتات������ۆرەكان
كە لە س������ەرتوند و تیژی و كوشت و
بڕین بنیان ن������راون .فێر كردنی وانەی
مافخ������وازی و پێداگ������ری لە س������ەر
داخوازییە ڕەواكان بە شێوەی مەدەنی
و ب������ە دوور ل������ە توند و تی������ژی ،لەو
وانە هەرە گرینگان������ەن كە بە داخەوە
لە سیس������تمی پەروەردەی ئێمەدا پشت
گوێ خراون .بە خۆشییەوە بەشداری
چاالكان������ەی مامۆس������تایانی بوێر و
مافخوازی كوردكە لە مانگرتنەكانی
١٠ی ڕەش������ەمە و٢٧ی خاكەلێ������وەدا
هاوكات لەگەڵ ناڕەزایەتی س������ەرجەم
مامۆس������تایانی دیكەی نەتەوەكانی
ئێران بەرێوە چوون ،ئەو بۆش������اییانەیان
بە كردەوە پ������ڕ كردەوە .ئ������ەم مێتۆدە
باش������ترین ش������ێوەی تێ������ۆری خەباتی
مەدەنییە كە مامۆس������تایان دەتوانن بۆ
قوتابییان و شارۆمەندانی كۆمەڵگای
خۆیانی لێكبدەنەوە .دیارە بەش������داریی
مامۆستایانی كوردس������تان هەڵگری

هەن������دێ پەیامی س������نیفیە ،بەاڵم لە
سوێنگەی نەتەوەییەوە سەرەكیترینیان
داخ������وازی دەس������تەبەر كردنی مافی
خوێندن بە زمانی دایكی بۆ منااڵنی
نەتەوەكانی دانیشتووی ئێرانە .ئەوەی
تا ئەمرۆ لە ئارادابووە تەنها مندااڵنی
نەتەوەی با اڵدەست ،واتە فارسەكانن
كە خوێندن بە زمانی دایكی بە مافی
خۆی������ان دەزانن و لە ژێ������ر هێژموونی
ئەوانیشدا ڕێگە بە هیچ نەتەوەیەكی
دیكە نادرێ كە ئەم مافە س������ەرەتاییە
بۆ خۆی دەس������تەبەر ب������كا .بۆ یەكەم
جار لە بەش������ێك لە شارەكانی كورستان
من������دااڵن بە ك������ردەوە هاتنە مەیدان و
داخوازییەكانی������ان واتە مافی خوێندن
ب������ە زمانی دایكی������ان ب������ەرز كردەوە
ك������ە ئەمەش واتایەك������ی جوانتری بە
مانگرتنی ئەم جارەی مامۆستایانی
كوردس������تان بەخش������ی .یەكێ������ك ل������ە
ئەندامانی بەش������دار ل������ە كۆبوونەوەی
مانگرتنی مامۆس������تایانی كوردستان
لە شاری سەقز لە سەر گردبوونەوەی
٢٧ی خاكەلێ������وە ،بۆچوون������ی خۆی
بەمج������ۆرە دەردەبڕێ« :س������ەرەڕای
ئەوەی كە چەند الیەن حەولی زۆریان
دا ب������ە ش������ێوەی توند و دەس������تكرد،
ئاستی دەنگدانەوەی چاالكی پێشەیی
مامۆستایان لە كۆمەڵگا كەمڕەنگ
بكەنەوە ،ب������ەو حاڵەش بزووتنەوەكەمان
توانی لە چەند ڕوانگەوە شوێندانەریی
خۆی بچەس������بێنێ .كە بە ڕای من
بریتین لە:
 .١فێركردن������ی وان������ەی بوێری و
مافخوازی بە شێوازی كرداری
 .٢چەس������باندنی مانگرت������ن وەك
شێوازێكی دێموكراتیك و سەردەمیانە
بۆ دەستەبەر كردنی مافە ڕەواكان
 .٣گەڕاندن������ەوی شوناس������ی
ڕاستەقینە بۆ كەسایەتی مامۆستا بەو
پێیەی قوتابی و كۆمەڵگا چاوەڕێی
دەكا ئەویش بریتیە لە بوونی مامۆستا
بە هێمای مافخوازی و پێش������ەنگی
گۆڕانكاری لە ناو كۆمەڵگا
 .٤س������ەلماندنی كاریگەری������ی
یەكگرتوویی وڕێكخراوەیی مامۆستایان
بۆ گەیاندنی بانگەوازەكانیان بە گوێی
بەرپرسان
.٥خولقاندن������ی دۆخی پرس������یار لە
كۆمەڵگا لە هەمب������ەر ڕەوا یا ناڕەوا
بوونی داخوازییەكانی مامۆستایان كە
ئەمەش لە خۆیدا وانەیەكی گرینگ
و س������ەرەكییە كە ئێمەی مامۆس������تا
پێویستە بیڵێینەوە».
بەمجۆرە دەردەكەوێ كە بۆ دۆخی
ئێس������تا ش������ێوازی داكۆك������ی كردنی
مامۆس������تایان ل������ە مافەكانی خۆیان
وانەیەكی هەرە گرینگ و شوێندانەرە
كە قوتابیی������ەكان دەتوانن فێریان ببن.
بە س������ەرنجدان بەوەی كە نەوەی نوێی
ئێمە دەرفەتی ئەوەیان نادرێتێ كە لە
لە گەڵ خەباتی مەدەنی ئاش������نابن،
ئەم شێوە ناڕەزایەتی دەربڕینە دەتوانێ
ئامرازێك بێ بۆ ڕاهێنانی قوتابی لە
گەڵ خەباتی مەدەنی و سەردەمیانە لە
مەڕ دەستەبەر كردنی داخوازیەكانیان.
بەو پێیە چۆن وتنەوەی ئەو وانەگەلە
ئەركی مامۆس������تا قورستر دەكەن ،بە
چەش������نێك كە بتوانن لە س������ەر ڕای
گش������تیی ش������وێندانەرییان هەب������ێ.
ئەزموونەكانی ڕابردوو نێش������انیان داوە
كە الیەنی بەرانبەرمان زمانی لۆژیكی
نیە و هیچ كات زمانێكی وای بە كار
نەهێن������اوە كە بە ئاخاوتن و ش������ێوازی
شارستانیانە كێشەكان چارەسەر بكرێن،
هەر بۆیە لەم هەلومەرجەدا پێویس������تە
ك������ە مامۆس������تایان بۆ پت������ەو كردنی
ڕیزەكانی������ان تۆكمەت������ر و ڕێكخراوتر
لە ج������اران هەنگاو بنێ������ن .ئێمە دەبێ
چەمكی خەباتی مەدەنی بۆ دەس������ت
پێڕاگەیش������تن بە مافەكانمان بكەین
بە ئام������رازی گەڕانەوەی شوناس������ی
ڕاستەقینە بۆ كەسایەتی مامۆستای
قوتابخانە ،باش������ترین پێناسەش بۆ ئەو
شوناسە مامۆستای مافخوازە تا هەر
وا پێشەنگ بمێننەوە.

8

ژمارە  652ـ 15ی بانهمهڕی 1394

«ئابووری سیاسیی تەحریمەکان»
«کاریگەریی البردنی گەمارۆکان بۆ سەر ئابووری ئێران»
دیاکۆ خەیات
هەر وەک دەزانین ماوهیهك لەمەو
بەر ڕاگەیاندرا کە وتووێژەکانی ئێران
و  ٥+١ل������ه دواقۆناغی خۆی نزیك
بۆتهوه و الیەنەکان تهفاهومنامهیهكیان
واژۆ ک������ردووە ک������ە ب������ە پێ������ی وی
هەندێک لە گەم������ارۆ ئابورییەکانی
س������ەر ئێران الدەچن .ئ������ەوەش بوو بە
جێگەی خۆش������حاڵی کەسانێکی زۆر
لە نێوخۆی ئێ������ران و دەرەوەش .ڕەنگە
بەشێکی هەرە زۆری خۆشحاڵییەکە
لەب������ەر ئەوە بێ کە پێیان وایە یەکەم،
گەمارۆکانی سەر ئێران ئیدی نامێنن
و بە ت������ەواوی الدەچ������ن و دووەم ،بە
الچوونی گەمارۆکان ،ئابووری ئێران
دەگەش������ێتەوە و قۆناغ������ی کرانەوە و
بووژانەوەی ئابووری دەست پێ دەکات.
لەگەڵ وەیک������ە زۆربەی ئەو کەس و
الیەنانەی کە بەو «لێكتێگهیشتنه»
خۆش������حاڵن زیاتر لە دەوڵەتی ڕوحانی
نزیک������ن و ئ������ەوە بە دەس������کەوتێکی
دەوڵەتی «تەدبیر و ئومێد» دەناسێنن
هەندێ������ک کەس������یش هەی������ە کە بە
دوور ل������ەو بازنەیە بە خۆش������بینییەوە
دەڕواننە ئاکام������ە ئابوورییەکانی ئەو
ڕێککەوتنە و پێیان وایە ئەوە باش������تر
بوونی دۆخ������ی ئاب������ووری و بژێوی
ژیانی خەڵک������ی لێدەکەوێتەوە .لێرەدا
بە پێویست دەزانرێ بە لێکدانەوەیەکی
واقعبینانە و لە سەر ئەساسی فاکتە
ئاماری و پێکهاتەییەکانی ئابووری
ئێران ،الیەنە نادیارەکان بۆ خوێنەری
بەرێز دەسنیشان بکرێ.
بە پێویس������ت دەزانرێ بگوترێ کە
بە پێی ئ������ەو ڕێککەوتنە ،ماوەیەکی
 12هەتا  15س������اڵە بۆ بەجێ هێنانی
هەموو بڕگ������ەکان دیاری کراوە .واتا
تەنانەت ئەگەر لە ١٠ی پووش������پەڕی
ئەوساڵدا بگەنە ڕێککەوتنی کۆتایی،
هێشتا زۆر سااڵن دەخایێنێ کە هەموو
گەمارۆکان لە س������ەر ئێران الچن .بە
زانینی ئەو ڕاس������تییە ،لێکدانەوەکان
واقعبینانەتر دەب������ن .هەرچەند جارێ
دی������ار نییە کە کامە تەحریم کەنگێ
و چۆن هەڵدەگیرێ ب������ەاڵم لێرەدا بە
خۆش������بینییەوە وای دادەنێین کە لەو
س������اڵدا و لە چوارچێ������وەی «برجام»
جگە لە هەڵگرتنی ئاس������تەنگەکانی
بەر هەناردەکردنی نەوت و کەشتیرانی
و بیمە و سیستمی بانکی ،هەموو ئەو
پارانەی کە بلۆک کراون و بە زیاتر
لە  ١٠٠میلیارد دۆالر دەخەمڵێندرێ
ئازاد بکرێن و بگەنە دەس������ت ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمی.
لە درێژەدا بە دەسنیش������ان کردنی
بابەتییانەی هۆکارەکان ،دەس������ەلمێ
کە خۆش������حاڵی و خۆشبینییەکان بە
نیس������بەت داهاتووی ئاب������ووری ئێران
لە جێی خۆیان������دا نین و بێ بنەمان؛
هەروەک وەزی������ری ئاب������وری ئێران،
تەییب نیا ،لە کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ
بەرپرسانی سیس������تمی بانکیی ئێران
کوتوویەت������ی کە «س������اویلکەییانەیە
ئەگ������ەر پێم������ان واب������ێ ب������ە نەمانی
گەمارۆکان ،کێش������ەکانمان چارەسەر
دەبن» .چەند هۆکاری گرینگ کە
وا دەک������ەن ئابووری ئێران بەو زووانە و
لە ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا
بووژانەوە بە خۆیەوە نەبینێ بریتین لە:
س������ەقەت بوونی پێکهاتەی ئابووری،
فەزای نەگونجاوی کەس������ب و کار،
الوازی بەره������ەم هێنانی نەوت ،هاتنە
خوارێی بەهای نەوت وقەرزی دەوڵەت
بە بانکی ناوەندی.
الف–گرینگترین بەربەست لە بەردەم
پەرەس������ەندنی ئابووری ئێران ،کێشەی
پێکهاتەیی و نەهادیی ئابووری ئێرانە.
ڕەنگە ئەو بەربەس������تە زۆر پێوەندی بە
بابەتی تەحری������م و دۆخی ئەو ڕۆژانە
نەبێ بەاڵم وەک بەربەستی سەرەکی
مەوزووعییەتی هەیە .ئەو کێشەیە وا

دەکات کە تەنانەت ئەگەر لە ساڵێک
ی������ان چەند س������اڵدا زۆرترین ڕەونەقی
داهاتی������ی و دراوی������ی بگاتە دەس������ت
دەوڵەت������ی ئێران ،نەتوانێ گەش������ەی
ئاب������ووری و پەرەپێدان بە دوای خۆیدا
بهێنێ .گەش������ەی ئابووری کاتێک
مانای دەب������ێ کە ل������ە مەودایەکی
درێژخایەندا و بە شێوەیەکی بەردەوام
و لەسەرەخۆ ڕوو بدات .دەنا ڕەنگە لە
ساڵێک دا شاهیدی گەشەی ئابووری
%٦ی بین ،بەاڵم دوای ئەو ساڵە ببێتە
 %١و دواتر ببێتە  %٣و ساڵی چوارەم
بۆ  -%٢دابەزێ .ئ������ەو ئولگوویە لە

ئەو شیوە
دابەشبوونەی
کەرتی دەوڵەت و
کەرتی تایبەت،
پێکهاتەی
السەنگی ئابوری
لێکەوتۆتەوە
ڕەوەندی ئابووری ئێران دا زۆر بەرچاو
دەکەوێ .بۆیە تا ئێس������تاش گەشەی
تاقان������ەی ی������ەک س������اڵ نەیتوانیوە
خزمەتێک ب������ە پەرەپێدانی ئابووری
ئێران بکات .لەگەڵ هەمووی ئەوانە،
بەشی هەرە زۆری گەشەی ئابووری
ئێران لە هەڵچوون������ی کاتیی داهاتی
نەوت و هەناردەکراوەکانی پێوەندیدار
ب������ە نەوت������ەوە س������ەرچاوەی گرتووە و
بەرهەمی گەورەبوون و پەرەس������ەندنی
ئابووری نییە .حەوجەی ئاماژەیە کە
هۆکاری سەرەکی گەشەی ئابووری
لە واڵتانی پێشکەوتووی پیشەسازیدا
پێش������کەوتنی تەکنۆل������ۆژی و ل������ە
پەنای ئەوەدا کەڵەکەی سەرمایەیە.
لێرەدا بە پێویس������ت دەزانرێ ئەو خاڵە
سەرەکییانەی کە نیشانە و هۆکاری
نەخۆش������ی پێکهاتەی������ی و نەهادیی
ئابوری ئێران������ن ئاماژەیان پێ بکرێ
کە بەشێوەی خوارەوەیە:
لە الیەک بەش������ی هەرە
زۆری ئابوری ئێران(  )%٨٥لە دەست
دەوڵ������ەت دایە و ئ������ەوەی دیکەش کە

هی کەرتی تایب������ەت و نیوەدەوڵەتییە
بەس������تراوەیەکی حەیاتی بە دوڵەتەوە
هەیە و لەو پەڕی الوازی و بێ توانایی
دایە .ئەو شیوە دابەشبوونەی کەرتی
دەوڵەت و کەرتی تایبەت ،پێکهاتەی
الس������ەنگی ئابوری لێکەوتۆتەوە کە
سەرچاوەی سەرەکیی ناکارامەیی لە
بەرهەم هێنان و دابەش کردن و تەنانەت
بەکارهێنانی(مصرف) ئابوری ئێرانە.
ل������ە الیەکی دیک������ە بە
هۆی بەس������تراوەیی بودجەی دەوڵەت
بە داهاتی ن������ەوت ،بودجەی دەوڵەت
هەموو س������اڵێ السەنگ بووە و دەخڵ
و خەرج یەک������دی نەگرتۆتەوە ،چون
بەه������ای نەوت و ڕێژەی فرۆش������تنی
ن������ەوت قەت ب������ەو جۆرە نەب������ووە کە
پێشبینی کراوە .وێڕای ئەوە بە هۆی
سیاس������ەتە پۆپۆلیستییەکانی دەوڵەت
و زاڵ بوونی ئیدئۆلۆژی دەس������ەاڵت
بە س������ەر بڕیارە ئابورییەکاندا ،چ لە
کات������ی زیادهێنانی بودج������ە و چ لە
کاتی کورتهێنانی بودجە ،نەختینەی
ئێران بە ڕێژەیەکی زۆر نابەرپرس������انە
زیاد کراوە و س������اڵ لە دوای س������اڵ
ههاڵوسانی زیاتر لە %٣٠ی بە دوای
خۆیدا هێناوە .هەموو جارەش دەوڵەت
ب������ۆ هەوس������ارکردنی ڕواڵەتیی ئەو
هەاڵوس������انە پەنای بۆ هاوردەکردنی
بێ سەرەوبەرە بردووە .بە جۆرێک کە
خواستی نێوخۆی بە هاوردەی کااڵ و
شمەکی دەرەکی واڵم داوەتە .ئەوەش
زەربەی قورس������ی لە جەستەی الوازی
کەرتی بەهەمهێنانی نێوخۆ داوە و لە
ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا چەندین
کارگ������ە و کۆمپانی������ا بەرشکس������ت
بوون ی������ان زەرفییەتی بەرهەمهێنانیان
گەیش������تۆتە خ������وارەوەی  .%٢٥ل������ە
ئاکامدا ئ������ەو دەردەی پێی دەکوترێ
نەخۆشی هۆڵەندی ،بە قورسترین شێوە
پێکهات������ەی ئابوری ئێرانی داگرتووە.
نیشانەکانیش������ی ههاڵوس������ان وێڕای
کەس������ادی و ڕکوودە کە چەند ساڵە
لە ئارادایە.
هەروەه������ا یەکێکی دیکە
لە نیش������انەکانی نەخۆشی پێکهاتەی
ئابووری ئێران ،ههاڵوسانی درۆیینی
کەرت������ی خەدەماتە.کەرتی خەدەمات
 ٤٥لە س������ەدی بەرهەمی ناخالس������ی
نێوخۆیی پێ������ک دێنێ کە هەرچەند
زۆر لە خوارەوەی نێونجی جیهانە بەاڵم
لەگەڵ ئ������ەوەش ،کارکردەکەی زۆر
جیاوازە لەگ������ەڵ خەدەماتی واڵتانی
پێشکەوتوو .لە واڵتانی پێشکەوتوو،
ئەرکی س������ەرەکی کەرتی خەدەمات
یارمەتی دان و ئاسانکاری بۆ کەرتی
پیشەس������ازی و کشتوکاڵە کەچی لە

ئێران ئەو کەرتە بە ڕادەیەکی بەرچاو
تەنیا «واس������طەگری»یە و کەمترین
پێوەندی لەگەڵ کەرتی پیشەس������ازی
و کش������توکاڵ هەیە .لێ������رەدا ئاماژە
بە یەکێ������ک ل������ە دەرخەرەکانی ئەو
ڕاس������تییە دەکەین .کاتێک س������اڵی
 ٢٠٠٨قەیران������ی ئاب������ووری واڵتانی
ڕۆژئاوایی و بە گشتی دنیای داگرت
بەش������ی بانکداری������ی وەک یەکێک
لە بەش������ەکانی کەرت������ی خەدەمات،
زۆرترین خەس������اری بەرکەوت .واتا
کاتێک بەشی ڕاستەقینەی ئابوری
(بخش واقعی اقتصاد) تووشی قەیران
دەبێ بانکدارییش کە وەسڵە بە بەشی
واقع������ی ئابوورییەوە تووش������ی قەیران
دەب������ێ و دیتمان ک������ە چەند بانک و
شیرکەتی بیمە بەرشکست بوون .بەاڵم
لە ئێران بە پێچەوانە ،لەگەڵ ئهوەیکە
سااڵنێکە ئابوری ئێران تووشی قەیران
و ڕک������وردی ههاڵوس������انییە (رکورد
تورمی) و بەش������ی واقع������ی ئابوری
تێکقرماوە بەاڵم دەبینین هەر س������اڵەو
بانکێک و موئەسیس������ەیەکی بانکی
هەڵدەتۆقێ و س������ەر دێنێت������ە دەرێ.
لەگ������ەڵ ئەوە ک������ە ئەو موئەسس������ە
بانکییانە سەر بە کەسانی نزیک لە
بەیتی خامنەیی و س������پای پاسداڕانن
ب������ەاڵم ئەوەی لێ������رەدا گرینگە ئەوەیە
کە زیاد بوونی ژمارەی بانکەکان و
ڕەونەقی بانکداری لە ئێران نیشانەی
نەبوونی پێوەندی لە نێوان بانکداری و
بەشی واقعی ئابووری ئێرانە .ئەوەیکە
بۆت������ە هۆی ڕەونەق������ی بانکداری لە
ئێران ،کەرت������ی خەدەمات بووە کە لە
ژێر س������ایەی زیادبوون������ی بێ وێنەی
نەختینە و ڕەونەقی س������ات و سەودای
«واسطەگری» هەڵمساوە.ئەو ڕەونەقە
درۆیین������ەش لە تێڕژان������ی بەرباڵوی
نەختینەی بانکی ناوەندی لە ڕێگەی
کاناڵە بە ناو ڕەس������مییەکان ( بەاڵم
گەندەڵەکانەوە) سەرچاوە دەگرێ.
هەروەها یەکێکی دیکە و
ڕەنگە س������ەرەکیترین هۆکار و نیشانە
لە ناساغییەکانی پێکهاتەی ئابووری
ئێران ،زاڵ بوونی پێکهاتەی ناسالمی
سیاس������ی بە سەریدایە .بەو مانایە کە
قورس������ایی تێبینییە سیاسییەکان بە
سەر تێبینییە زانستییە ئابوورییەکان
هەمیشە زیاتر بووە.ناوەندی دەسەاڵت
لە ئێران بە تەواوی بە س������ەر ئۆڕگانە
ئابوورییەکان������دا زاڵ������ە و بڕیارات������ی
ئابوری بەجۆرێک دی������اری دەکرێن
ک������ە قازان������ج و بەرژەوەن������دی تاقمی
دەسەاڵتدار دابین بێت نەک باشترین
تەرخ������ان ک������ردن (تخصی������ص) بێتە
ئاراوە .ه������ەروەک دەزانن بنەماییترین

پێناس������ە بۆ ئابووری ،تەرخان کردنی
باش������ینەی (بهینەی) سەرچاوەکانە.
بەاڵم ئەو پێناسەیە لە ئێران مەرجدارە.
مەرجەکەش دابین کردنی بەرژەوەندی
تاقمی دەس������ەاڵتدارە .هۆیەکەش������ی
دیارە چییە .سیستمێکی حکومەتی
کە سەرچاوەی ش������ەرعییەتی خۆی
لە خەڵکی وەرناگرێ و دەستیش������ی
بە س������ەر هەموو س������امان و سەرچاوە
سرووش������تییەکانی واڵت������دا گرتووە بە
پێویستیش������ی نازانێ باش������تر کردنی
باری ئابووری واڵت و خەڵک بکاتە
ئامانجی خ������ۆی و خەمی لێ بخوا.

ڕانت و
گەندەڵی وەک
نەخۆشییەکی
بێ چارەسەر
بۆتە بەشێک
لە پێناسەی
ئابووری ئێران
یەکێک ل������ە نموونەکانی زاڵ بوونی
دەسەاڵتی نابەرپرس بە سەر ئابووریدا
و ڕەنگ������ە چکۆلەتری������ن دەرخ������ەری
گەندەڵ������ی ڕانت������ی ،لێخۆش������بوون لە
باجی(ماڵی������ات) چەن������د ناوەندێکی
وەک ئاس������تانی قودس������ی ڕەزەوی و
بونیادی موس������تەزعەفان و س������تادی
فەرمانی «ئیمام» و چەند ناوەندێکی
دیکەیە کە زیاتر لە %٣٥ی ئابووری
ئێرانیان لە خۆ گرت������ووە .هەموو ئەو
ناوەندانە لە ژێر کۆنترۆڵی خامنەیی
دان و کەس ناتوانێ لێپرسینەوەیان لێ
بکات .بە وتەی سەرۆکی سازمانی
کاروب������اری ماڵیاتی ئێ������ران %٥٠ی
ئابوری ئێران نادیارە و «ئێمە ناتوانین
ماڵیاتی������ان لێ وەرگری������ن» .لەگەڵ
ئەوەیکە ئ������ەو ناوەن������دە زەبەالحانە لە
پێوەندی لەگ������ەڵ هاوردە و هەناردەی
بازرگانی بە ش������ێوەی سەربەخۆ و بە
دوور لە چاودێری ناوەندە ڕەس������مییە
ئابوورییەکان کار دەکەن .بۆیە ڕانت
و گەندەڵی وەک نەخۆش������ییەکی بێ
چارەس������ەر بۆتە بەشێک لە پێناسەی

ئابووری ئێران.
ب -فەزای قەیراناوی کەس������ب و
کار:
نیش������اندەری
س������ەرەکیترین
گونجاوبوونی بارودۆخی ئابووری بۆ
گەش������ەی ئابووری ،شاخسی فەزای
کەس������ب و کارە ،کە هی ئێران لە نێو
 ١٨٩واڵتدا ١٣٠یە .ئەو نیش������اندەرە
ک������ە لە الی������ەن بانک������ی جیهانییەوە
دەردەک������رێ ئاماژەیەک������ە بە هەموو
ئ������ەو فاکتەرانەی کە ل������ە دەرەوەی
دەسەاڵتی کۆمپانیا ئابوورییەکاندان
و کارتێکەری ڕاستەوخۆیان هەیە لە
سەر سەرکەوتووی کۆمپانییاکان .بە
لەبەرچاو گرتنی ئەو ڕاس������تییە کە
بەشی هەرە زۆری ئەو فاکتەرانەی کە
بوونەتە هۆی قەیراناوی بوونی فەزای
کەسب و کار لە ئێران ،دەگەڕێنەوە بۆ
گەندەڵی ڕانتی و س������ەرەرۆیی ناوەندە
سیاس������ییەکان و لە پێش هەموویاندا
بەیت������ی خامنەیی ،چاکس������ازی لەو
نیش������اندەرەدا هەتا کاتێک کۆماری
ئیس���ل��امی هەبێ������ت ب������ەدی نایا .بە
زانینی ئەو ڕاستییەش کە هەر جۆرە
باش������تر بوونێک لە کەرتی تایبەتدا
بەس������تراوەتەوە بە باش������تر بوونی ئەو
نیش������اندەرە ،ئەوەمان بۆ ڕوون دەبێتەوە
کە البردنی گەمارۆکان لە سەر ئێران
ناتوانێ کاریگەرێکی ئەوتۆی هەبێ
لە س������ەر ڕەونەقی کەرتی تایبەت و
بازارل������ە ئێراندا بەڵک������وو تەنیا ڕەنگە
ڕەونەقی ئۆرگان������ە ڕانتییەکانی لێ
بکەوێتەوە.
ج -الوازیی بەرهەم هێنانی نەوت:
ل������ەو ماوەیەدا ک������ە گەمارۆکان
بە س������ەر کۆماری ئیسالمیدا دیاری
کراب������وون و ب������ە تایبەتی ل������ە چوار
پێن������ج س������اڵی ڕاب������ردوودا ،بە هۆی
نەبوونی س������ەرمایەگوزاری پێویست
لە کەرتی ن������ەوت دا ،هاوکۆڵکەی
گەڕاندنەوەی(چریب بازیافت) چااڵوە
نەوتییەکان������ی ئێران ب������ە ڕادەیەکی
بەرچاو دابەزیوە .بۆیە لە ژمارەیەکی
بەرچ������اوی چ������ااڵوە نەوتیی������ەکان
هەڵێنجانی نەوت مومکین نەماوە .ئەو
کێشەیە بە شرینقەی گازی سروشتی
دە چااڵوە نەوتییەکان چارەسەر دەبوو،
بەاڵم چوون ئێ������ران لە بەرهەم هێنانی
گازی سروش������تیدا تووشی ئاستەنگ
ب������وو و هەروەه������ا س������ەرمایەگوزاری
دەرەکی بۆ ڕانەدەکێشرا ،ئەو کارەی
ب������ۆ جێبەج������ێ نەبوو .ب������ە کورتی،
کێشەی نەبوونی س������ەرمایەگوزاری
دەرەک������ی وای ک������ردووە بەرهەم������ی
ڕۆژانەی نەوت بۆ  ٢٧٠٠هەزار (دوو
میلیۆن و حەوس������ەد هەزار) بۆش������کە
دابەزێ کە یەک ملیۆن و حەوس������ەد
هەزاری بۆ بەکارهێنانی نێوخۆ بەکار
دێ و تەنی������ا یەک میلیۆنی هەناردە
ب������کات .ڕەقەمی هەن������اردە کردنی
نەوتی ئێران لەو ڕۆژانەی ئێس������تادا
دەورووبەری یەک میلیۆن و سێ سەد
هەزار بۆشکەیە .بەاڵم ئەوەی جێگەی
سرنجدانە ئەوەیە کە بوژاندنەوەی ئەو
چااڵوە نەوتان������ە النی کەم پێنج هەتا
 ١٠س������اڵ دەخایێن������ێ .ل������ە الیەکی
دیکە البردنی یاس������ای سزادانی ئەو
کۆمپانیان������ەی کە لە کەرتی نەوتی
ئێران س������ەرمایەگوزاری دەکەن و لە
الیەن کۆنگرێسی ئەمریکاوە پەسەند
ک������راون ماوەیەک������ی زۆر دەخایێنێ.
بۆیە تەنانەت ئەگەر لە چەند مانگی
داهاتوودا دانوس������تانەکان بە ئاکامی
کۆتایی خۆی بگات هێشتا چەندین
س������اڵی پێویس������تە هەتا ڕەنگدانەوەی
خۆی لە بەرهەم������ی ڕۆژانەی نەوت
دا دەبینێتەوە.
د -بەهای نەوت:
بە ه������ۆی بەس������تراوەیی ئابووری
ئێ������ران ب������ە داهاتی ن������ەوت ،بەهای
ن������ەوت ڕۆڵێکی س������ەرەکی هەیە لە
ڕێژەی گەش������ەی ئاب������ووری ئێران.
هەروەک دەزانین بەهای نەوتلە بازارە
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پرسی ئازادیی ڕاگەیەنەكان لە ئێران
هیوا میرزایی
ڕاگەیەن������ەكان ل������ە ئەم������ڕۆی
جیهان������دا ڕۆڵێك������ی ئەرێنی������ان
هەیە ل������ە گواس������تنەوەی زانیاری
و دەستنیش������انكردنی گرفت������ە
كۆمەاڵیەتیی������ەكان و لەقاودان������ی
سیاس������ەتە دژە مرۆیی������ەكان لە
كۆمەڵ������گا و
هەر ئەمە
وایكردووە
ك������ە

وەك ڕۆژی جیهانیی ڕاگەیەنەكان
ناوەزەد كراوە .ئازادی ڕاگەیەنەكان
گەرەنتیەكە كە لە الیەن دەوڵەتەكانەوە
بە ڕاگەیەنەكان دراوە و لە بەشێكی
زۆر لە واڵتاندا لە یاسای بنەڕەتی
هێم������ای بۆ ك������راوە و هاتووەتە نێو
بەندەكانی یاسای بنەڕەتییەوە.
واڵت������ی ئێ������ران یەكێ������ك ل������ەو
واڵتانەی������ە ك������ە ب������ەردەوام مافی
ڕاگەیەنەكارەكانی پێشێل كردووە
و لە بنەڕەتدا ڕاگەیەنەكان
لە سیس������تمی كۆماری
ئیس���ل��امیدا تەنیا ئەو
بەشە دەگرێتەوە كە
پڕوپاگەن������دە ب������ۆ
سیاس������ەتەكانی
ئ������ەم ڕێژیمە
بكەن و چاو
لە ڕاستی
و گرفتە

سیا سە تێكی
هەڵەی كۆماری
ئیسالمیان كردووە و
بەردەوام ڕێژیم تۆمەتی
دژە نیزام بوونی خستووەتە
پاڵ ئ������ەم ڕاگەیەنان������ە و بەم
تۆمەت������ە ڕێ������گای كونترۆڵێكی
تەواوی بەسەریاندا خۆش كردووە.

ئ������ا ز ا د ی
ڕاگەیەنەكان
ل������ە جیهان������دا
ینگ������ی
گر
تایبەتی پێ بدرێ
و وەك دەبینین لە الیەن
یونسكۆوە ڕۆژی 3ی مای
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جیهانییەکان لە ماوەی چەند مانگی
ڕاب������ردوودا بە ڕادەیەک������ی بەرچاو تا
ئاس������تی  ٥٠دۆالر داشکاوە .ئەوە لە
کاتێکدای������ە کە دەوڵەت خۆی دانابوو
بەه������ای نەوت النی ک������ەم  ٧٢دۆاڵر
بێت و بودجەکەی لە سەر نەوتی ٧٢
دۆاڵری بەس������تبوو .دابەزینی بەهای
نەوت فاکتەرێک������ی دیکەی داهاتی
دراوی ئێرانە کە خۆی لە کورتهێنانی
بودجەی ئەو س������اڵدا دەردەخا .ئەوە لە
کاتێکدایە کە خەرجییە دۆالرییەکانی
دەوڵەت بۆ بەرەو پێش بردنی سیاسەتە
ئاژاوەگێڕییەکان������ی ڕژی������م نەتەنیا
کەمی نەک������ردووە بەڵکوو هەر وەک
باس کرا زیادیشی کردووە .کە وابوو
قهیرانی دۆالر تازە لەو س������اڵدا دەست
پێ دەکات و البردن������ی گەمارۆکان
بە هۆی داش������کانی بەهای نەوت بێ
کاریگەر دەبێ.
لێرەدا بە پێویست دەزانرێ بە کورتی
باس������ێک لە سەر بودجەی دامودەزگا
نیزامی و ئاژاوەگێڕەکان پێش������کەش
بکرێ .ڕژیمی کۆماری ئیس���ل��امی
بۆ ب������ەرەو پێش بردن������ی پیالنەکانی
خ������ۆی لە ناوچ������ەدا هەموو س������اڵێ
پێویس������تی بە بڕێک������ی زۆری دۆاڵر
و باق������ی دراوە بیانییەکان هەیە .هەر
وەک پێش������تریش ئاماژە کرا ،پیالن و
ئاژاوەگێڕییەکانی کۆماری ئیسالمی
لە ناوچەکەدا ش������تێکی حەیاتییە بۆ
مانەوەی خۆی .بۆیە هەموو س������اڵێ
بودجەیەک������ی سەرس������ووڕهێنەر ب������ۆ
دەزگایەک������ی وەک س������وپای قودس
تەرخان دەکرێ .ب������ە تایبەتی کە لە
ماوەی یەک دوو س������اڵی ڕابردوودا
دەس������تێوەردان و ئاژاوەگێڕییەکان������ی
س������وپای قودس لە عێڕاق و س������وریە
و یەم������ەن و باق������ی واڵتان������ی ناوچە

ڕیش������ەییەكانی كۆمەڵ������گا دابخەن
و تەنیا ب������ە بااڵی كاربەدەس������تان
و سیاس������ەتە دواكەوتووەكان������ی ئەم
ڕێژیمە هەڵبڵێن .بوونی سانسۆرێكی
ئێج������گار زۆر ل������ە ئێراندا پرس������ی
ئازادی ڕاگەیەنەكانی خس������تووەتە
پەراوێ������زەوە و دەتوانی������ن بڵێ������ن لە
ئەمڕۆی ئێراندا هیچ ڕاگەیاندنێك
ناتوانێ ڕاشكاوانە زانیاری دروست
بگوازێتەوە و ئەو ڕاگەیەنانەیش������ی
كە بیانهەوێ كەمێك ئەم س������نوورە
ببەزێنن بە توندی لە الیەن ڕێژیمەوە
سزادەدرێن و دادەخرێن و هەر ئەمە
وایك������ردووە كە ئێران ب������ە زیندانی
گەورەی ڕاگەیەندكاران بناسرێت و
وەك دەبینین لە مێژووی دەسەاڵتی
ئەم ڕێژیمەدا بە س������ەدان ڕاگەیەنە
داخ������راون تەنیا ب������ە تاوانی ئەوەی
كە ل������ە بابەتێ������ك یان بە
كاریكاتۆرێك باسی
كاربەدەس������تێك
ن
ی������ا

چەند قات زی������ادی کردووە .هەر لەو
سۆنگەیەش������ەوە دەبینین کە بودجەی
س������وپای پاسداران بۆ س������اڵی ١٣٩٤
ب������ە ڕێ������ژەی  %٥١زیاد ک������راوە و لە
چوار میلیارد دۆالر ڕا گەیش������تۆتە
 ٦میلی������ارد دۆالر،ک������ە بەش������ێکی
زۆری ئەو گوژمەیە بە دۆالر دەدرێ
بە س������پای پاس������داران .ئەوە بێجگەلە
١٣ه������ەزار میلی������ارد تمەنێکە کە بە
پێی بودجەی ئەو ساڵ()١٣٩٤لە ژێر
ناوی خەرجییە نادیارەکان(هزینەهای
متفرق������ە) و ب������ە ش������ێوەی نهێنی بۆ
ش������وێنی تایبەت تەرخان کراوە .بۆیە
دەوڵ������ەت ناچارە لە هەر حاڵدا دۆالر و
بودجەی ئەو ڕێکخراو و ناوەندانە کە
بە بێ لێپرس������ینەوە و لە ژێر فەرمانی
خامەنەییدا چاالک������ی دەکەن بدات.
ب������ە قەول������ی خۆیان کارک������ردی ئەو
بودجەی������ە ئەوەیە ک������ە «دوژمن»ی
لە س������ەدان و هەزاران کیلۆمیتر لەو
الی سنوورەکانی ئێران ڕاگرتووە؛ کە
ئاماژەیەکە بە چاالکییە تێرۆریستی
و ئاژاوەگێڕییەکانی ڕژیمی ئیسالمی
ئێران.
ه -ق������ەرزی دەوڵ������ەت ب������ە بانکی
ناوەندی:
یەکێ������ک ل������ەو خااڵن������ەی ک������ە
دواب������ەدوای ڕێککەوتنەکەی ١٣ی
خاکەلێوە باس������ی لێوە دەکرێ و بۆتە
مایەی هی������وای هەندێک کەس کە
ئابووری ئێرانی پ������ێ ببوژێتەوە ئازاد
کردنی ئ������ەو پارانەی ڕێژیم بوون کە
ل������ە بانکەکانی دنی������ا ڕاگیرابوون و
وێدەچ������ێ دەوری  ١٠٠میلیارد دۆاڵر
بێ������ت .بە کورتی پێویس������تە بکوترێ
کە ئ������ەو دۆاڵرانە پێش������تر لە الیەن
دەوڵەتی ئەحمەدی ن������ژادەوە بە ناوی
«ارز قابل وصول» بە بانکی ناوەندی
فرۆش������راون و ڕیاڵەکەی وەرگیراوە و
خەرجیش کراوە و ههاڵوسانەکەش������ی

بە خەاڵت بۆ ئاب������ووری ئێران هات.
ئەو پارەیە ئی������دی ماڵی دەوڵەت نییە
و هی بانک������ی ناوەندییە .جا ئەگەر
بانک������ی ناوەندی لە ژێر گوش������ار و
فەرمانی ناوەندە سەرەڕۆکاندا تووشی
هەڵەیەکی ئاوا گەورە بێ کە دیسان
ڕیاڵی لە بەرامبەردا بدات بە دەوڵەت
کە وێ ناچێ هەڵەی وا بکەن-ئەوەههاڵوسانی هەوسارپس������او کەمترین
ئاکامی ئەو کردەوە هەڵەیە دەبێ .بۆیە
دڵخۆش بوون بەو  ١٠٠میلیارد دۆاڵرە
کە ئەویش دیار نییە چۆناوچۆن ئازاد
دەکرێ ،بێ بنەمایە.
لە کۆتایی������دا وێڕای ئەو خااڵنەی
کە لە س������ەرەوە باس ک������ران چەندین
خاڵی دیکەش هەن کە دەیس������ەلمێنن
کە ئابووری ئێران لە ژێر دەس������ەاڵتی
کۆماری ئیس���ل��امیدا ب������ە ڕادەیەک
ناس������اغ و تێکقرماو هەیە کە تەنانەت
البردنی گەمارۆکانیش نەتوانن چارەی
بکەن .باس کردن������ی گەمارۆکان لە
ماوەی  ١٠ساڵی ڕابردوودا باڵەکانی
ڕژیمیش������ی تووشی شێواوی کردبوو.
واتا ،س������ەردەمانێک ئەحمەدی نژاد
بە «کاغەز پارە» ناوی دەبردن دواتر
کە زانی نا بە ڕاس������تی کاغەز پارە
نەبوون کوتی ئەو گەمارۆیانە پشتی
ئابووری ئێرانی ش������کاندووە و هەموو
ناکارامەیی������ەکان و شکس������تەکانی
خس������تە ئەس������تۆی گەمارۆکان .لە
کاتی بانگەشەکانی «هەڵبژاردنی»
سەرۆککۆماریدا ،ڕوحانیش بە ووتنی
ئەو ڕستەیە کە «س������انتریفیوژەکان
دەبێ هەڵس������ووڕێن بە مەرجێک کە
چەرخ������ی ئابووریش هەڵس������ووڕێ»
ڕاستەوخۆ کاریگەریی گەمارۆکان بۆ
سەر ئابووری ئێرانی پشتراست کردەوە
و بەڵێنی ئ������ەوەی دا کە بە کۆتایی
هێنان بە کێش������ەی ناوکی ،دەرگای
ئابووری ئێران بە ڕووی دەرەوە دەکاتەوە

لە كوردس������تان بە باڵوكردنەوەی
یەكەم ڕۆژنامەی كوردی بە ناوی
كوردستان لە ساڵی  1898مێژووی
ڕۆژنامەگەری كورد دەست پێدەكات
و سەرەڕای بوونی دەیان كۆسپ و
بەربەس������ت لە الی������ەن داگیركەرانی
كوردستانەوە ڕەوتی ڕۆژنامەگەری
و كاری ڕاگەیاندن هەر بەردەوام بووە
و لە ئێرانی كۆماری ئیسالمیش������دا
سەرەڕای ئەوەی كە ئیزنی خوێندن
بە زمان������ی زگماكی ب������ۆ كورد و
نەتەوەكانی دیكە نادرێت بەاڵم وەك
دەبینین بە ه������ەوڵ و ماندووبوونی
چاالكان و دڵس������ۆزانی نەتەوەكەمان
دەی������ان باڵوك������راوە و ڕۆژنامە
ب������ە زمانی ك������وردی باڵو
دەبێت������ەوە ه������ەر چەند
چاالكی������ی ئ������ەم

رۆژنامەنووسانە
بێ فیداكاری نەبووە
و وەك دەبینین لە ئێستادا
نزیك ب������ە  13ڕاگەیەنكاری
كورد ل������ە زیندانەكانی كۆماری
ئیس���ل��امیدان و لە ماوەی تەمەنی
كۆماری ئیسالمیشدا شاهیدی ئەوە
بووی������ن كە زۆر ج������ار ڕۆژنامەكان
تووش������ی س������زای داخ������ران ب������وون
سەرەڕای هەموو بەربەست و كۆسپە
ناڕەوایان������ە و سیس������تماتیكەكانی
كۆم������اری ئیس���ل��امی لە ب������ەردەم
دەستاودەس������تكردنی ئازادان������ەی
زانیاری بەاڵم ئ������ەم ڕەوتە ڕیگای
خۆی دەپێوێ و سەرەنجام ئاسانكاری
دەكا بۆ نەمانی دیكتاتۆری.

و حەولی البردنی تەحریمەکان دەدات.
واتا دوو س������اڵ لەمەوبەر سەرچاوەی
کێش������ە ئابوورییهكان لە گەمارۆکان
ڕا دەزانی .بەاڵم ئێس������تا کە س������ەر و
بەندی الچوون یان ک������ەم کردنەوەی
گەم������ارۆکان هات������ووە ،چەندین جار
خۆی و وەزیرەکان������ی ڕایانگەیاندووە
کە نابێ پێمان وابێ کە بە الچوونی
تەحریم������ەکان ،کێش������ەی ئاب������ووری
ک������ەم دەبێتەوە .چونک������و ڕوحانی و
دەوڵەتەکەی باش������تر لە هەموو کەس
دەزانن کە کێش������ەی ئاب������ووری ئێران
ئەگەرچ������ی پێش تەحریمەکانیش هەر
قووڵ و قەیرانی������ی بوو بەاڵم بەهۆی
ئەو گەمارۆ س������ەختانە ب������ە تەواوی
بۆت������ە قەیرانێکی چارەهەڵنەگر .بۆیە
نایانه������ەوێ چاوەڕوان������ی خەڵک لە
دوای نەمان������ی تەحریمەکان ،کرانەوە
و ڕەونەقی ئاب������ووری بێ بەاڵم دواتر
هەمان ئاش و هەمان کاس������ەی جاران
بێت .ب������ە واتایەکی دیک������ە ڕوحانی
دەیهەوێ خۆی لە شکس������تی قەتعی
داهاتوو لە پێوەن������دی لەگەڵ قەول و
بەڵێنییە ئابوورییەکان بێ خاوەن بکات
و بڵێ کێشەی ئابووری پێکهاتەییە و
خەتای دەوڵەت نەبووە کە س������ەرەڕای
نەمانی تەحریمەکان بۆی چارەس������ەر
نەبووە .ئەوە خوێندنەوە و پێشبینییەکی
دروس������تە بۆ س������ەرنەگرتنی ئەو قەول
و بەڵێنییان������ەی تا ئێس������تا دەدران بە
خەڵک .ب������ەاڵم داخەکە دەوەدایە کە
بەشێکی خەڵک هەر هیوایان بەو قەول
و بەڵێنییانەیە و دڵیان پێی خۆش������ە لە
کاتێک دا دەوڵەت خۆی هیوای پێی
نییە و هاوار دەکات کە جێبەجێ نابێ.
جا بەڵێنییەکانی دیکەی لە پێوەندی
لەگەڵ کرانەوەی فەزای سیاس������ی و
ئازادییە مەدەنیی������ەکان بمێنێتەوە کە
لێرەدا جێگا نییە بپرژێینە سەری.

جووت حەوت

هەوراز

زۆر جار بیر ل������ەوە دەكەمەوە كە واڵت������ەكان خاوەنی
سروشتێكی نەگۆڕن كە لە هەڵسوكەوتی خەڵكەكەیاندا
ڕەنگ دەداتەوە .لە خۆڕا نەبوو كە چەند جارێك ئیبنی
خەلدوونی ڕەحمەتی پێی گوتم« :جوغرافیا كاریگەریی
هەی������ە لە س������ەر ئەخالق و هەڵس������وكەوتی سیاس������ی و
كۆمەاڵیەتی» .بۆ نموونە هەڵس������وكەوت و ڕەوش������تی
خەڵكی دەش������تەكان لە گەڵ خەڵكی شاخەكان جیاوازە
و ش������تی لەو بابەتە .هەڵبەت ئەوە لە كۆمەڵگایەكدا وە
ڕاست دەگەڕێ كە خەڵك هێشتا وەك شارستانیەتەكانی
مەڵبەندی ئێمە دیلی ژینگە و سروش������ت و قەزا و قەدەر
بن .ب������ە بینینی گژوگیای بەه������اری وە هەڵپەڕكێ و
لەوانەی������ە حەرەكات������ی مەوزوون و نام������ەوزوون بكەون و
هەموو شتێكی ژیان و دەوروبەریان لە بیر بچێتەوە.
هەرچی كۆمەڵگاكان پێشكەوتووتر بن ،كارتێكەریی
سروشت لە سەریان كەمترە ،بەاڵم بۆ نموونە لە ئاسیای
ناوەڕاست یان ئاسیای تۆزێك ئەمبەرتر یان روژهەاڵتی
ناڤین یان ش������اخی ئەفریقا یان ژێر س������كی ئەفریقا یان
سەر پشتی ئەفریقا یان رووسیەی ورچە زەبەالحەكە (كە
هەرچی گەورەت������ر بوو لە جیاتی ئاقڵتر ببێ ،زەبەالحتر
بوو) زۆر گرینگ نیە كە ناوی سیس������تمی سیاسی چ
بێت و چ كەسانێك دەسەاڵتدار بن.
بۆ نموونە لە لیبی ،ئێران ،عێراق ،سووریە ،پاكستان،
ئەفغانس������تان و  ...تا ئێستا گرینگ نەبووە ڕێژیمەكە
كۆم������اری بێت ی������ان پاش������ایەتی ،خێڵەك������ی بێت یان
سۆسیالیستی .هەڵبەت بۆ هەموان ڕوون و ئاشكرایە كە
دێموكراس������ی و حكوومەتی یاسا لە هەموو حكوومەتێك
باشترە و دەبێ هەوڵی بۆ بدرێت ،بەاڵم زۆر جار دەبینی
خ������ودی خەڵك كەیفیان بەوە نایەت چارەنووس������ی خۆیان
بە دەس������تەوە بگ������رن و عەقڵی خۆیان دەدەنە دەس������تی
ئیمامزادەكان و خۆیان لە دەردەس������ەریی تێفكرین و هزر و
ئاوەز ڕزگار دەكەن ،ئەوانەشیان كە خۆیان بە خاوەن ماف
دەزانن ،لە الی������ەن خەڵكی دیكەوە گاڵتەیان پێ دەكرێت
و دەگیرێن و هتد.
مەبەست ئەوەیە كە ئەگەر دیكتاتۆری بوو بە بەشێك
لە تایبەتمەندییەكان������ی ژینگە و جوغرافیا ،ئیدی زۆر
فەرق ناكات كە واڵت پاش������ایەتی بێت یان كۆماری یان
شێوازێكی دیكە .چ خومەینی ڕێبەر بێت و چ ڕەزاخان
پاش������ای واڵت ،سەدام حسەین س������ەركۆمار بێت یان یان
قەزافی قائیدی سەورە ،س������ەركۆمار سێ ساڵ جارێك
هەڵبژێردرێت یان بیس������ت ساڵ جارێك بێت ئەنجامەكەی
هەر یەكە .لە ئۆزبەكس������تان و قەزاقستان و تاجیكستان
و ڕووس������یە و بالڕووس دەبینی كە س������ەردەمانێك واڵت
سۆسیالیس������تییە و ئیس���ل��ام كەریم������ۆف ،نەزەربایۆف،
ئیمامعەل������ی ڕەحمان������ۆف ،یەڵتس������ین و لۆكاش������ێنكۆ
هەم س������كرتێری حیزبی كۆمۆنیس������ت و ه������ەم ڕێبەری
چەوساوەكانی سەر ڕووی زەوین ،پاشان كە واڵت دەبێتە
كۆم������اری ،هەر ئەو پیاوە بەڕێزانە دەبنە س������ەركۆماری
الیەنگری لیبرالیزم و سەرمایەداری ،دواتر هەڵبژاردن لە
دوای هەڵبژاردن دەبنەوە بە س������ەركۆمار و دواتریش وەك
حەیدەر عەلی ئۆف یان حافزی ئەسەدی برادەری برادەران
كاتێك كە مردن ك������وڕە گەورەكەیان جێگایان دەگرێتەوە
دواتریش ئەگەر بە كوودەتایەك واڵت بوو بە پاشایەتی،
جەنابی س������ەركۆمار دەبێتە پاش������ا و قیبل������ەی عالەم،
ئەگەریش خیالفەتی ئیسالمی دامەزرا تاجی پاشایەتی
فڕێ دەدات و مەندیلی خەالفەت لە س������ەر دەكات ،واتە
سیس������تمەكە بە ڕواڵەت دەگۆڕێت بەاڵم قیبلەی عالەم
هەر خۆی حیس������ابە .سیستمی كۆماری بۆ ئەوە هاتووە
كە دەس������ەاڵتداران بە س������ندووقی دەنگدان لە كۆشكی
كۆماری دەربكرێن نەك بە قۆناخە تفەنگ ،كەچی الی
ئێمە یان دەبێ بە قۆناخە تفەنگ خانەنش������ینیان بكەی
یان تەنیا حەزرەتی عیزرائیل دەتوانێ سەركۆمار ال ببات
(ئەویش بە س������ەد پاڕانەوە و هەزار فرت و فێڵ و «لە
بەرت دەمرم» و هەڵمەتە پێاڵو).
كاب������را س������كرتێری حیزبێك بووە .كاتێ������ك كە ماوەی
س������كرتێرییەكەی بە هۆی چوونە س������ەری تەمەنی بە
س������ەر چووە ،تازە بووە بە ڕێبەری ڕەوتی ڕیفۆرمخواز
و گەاڵڵ������ەی ب������ۆ داهات������ووی حیزب لە ژێ������ر ئەمری
ملووكان������ەی خۆی یان ئاغازادەیدا پێش������كەش كردووە.
ئێس������تاش لە س������ااڵنی بەرەو كۆتایی تەمەنیدا (ببوورن
لە س������ەر لە پیریدا) تازە حیزبی گەنجان دادەمەزرێنێ و
دەبێتە ڕێبەری پش������تی پەردە و بە نووسینی ئەزموونی
خەباتی خۆی ڕێگای موتالیعە بۆ «نەس������لی جەوان»
دیاری دەكات .لەوانەیە لە داهاتووشدا خودای نەخواستە
ئەگەر جەڵتەیەكی خانەنشینكەر لێی بدات ببێتە باوكی
میللەت .پاش������ان كە دەمرێت دەبێت������ە خانی خانان .ئیتر
وەزعەكە لەم مەڵبەندەی ئێم������ەدا ئاوایە .ئێوەش ئەگەر
پێتان ناخۆشە النیكەم دەتوانن حیزبێك یان كۆمپانیایەك
یان قاوەخانەیەكی س������ەرەڕێ دامەزرێن������ن و بۆ خۆتان
خاوەنش������كۆیەتی بكەن .كێ دەڵێ س������ەخڵەتە؟ ئەوە نیە
كردوویانە و دەشبیێت؟
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12ی بانەمەڕ سەلمێنەری پێشەنگایەتی خوێندكاری كورد
شەماڵ تەرغیبی
«ئەمڕۆك������ە تۆفانێك������ی بەت������ەوژم
سەرانس������ەری واڵتی گرتۆتەوە .هەموو
الیەك بە ئۆمێ������دی بێپایانەوە دەڕواننە
خەباتی نەتەوەكەم������ان و ئەگەر بێت و
بەشێوەی عیلمی و دڵسۆزانە ئەم خەباتە
بەڕێوە ببرێت ،دڵس������ۆزان و تێگەیشتوان
و پێگەیش������توانی سیاسی ،ڕوناكبیران و
شۆڕشگێڕان بێنە كایەوە و جڵەوی كارەكان
بەدەستەوە بگرن ،ئەودەم داری هومێدی
هەموو الیەك بەردێت و نەتەوەكەمان بە
ئامانجی خۆی دگات».
بەش������ێك لە نامەی ش������ەهید سماییل
شەریفزادە بۆ د.عەبدوڕەحمان قاسملوو
دیرۆكی هەم������وو نەتەوەكانی جیهان،
چ ئەوانەی بە م������اف و ئازادییەكانیان
گەیش������توون و چ ئەوانەی كە هێش������تا
ب������ۆ وەدەس������تهێنانی مافەكانیان خەبات
دەك������ەن و تێدەكۆش������ن لێوانلێ������وە ل������ە
س������ەربوردە و حەماس������ەخوڵقێنی ڕۆڵە
گیان لەس������ەر دەست و گیانفیداكانیان.
گەلی كوردیش كە دەیان س������اڵ خەباتی
توندوتیژو خوێناوی ئەزموون كردووە لە
كارنامەی خۆیدا ناوی زۆر شۆڕشگێڕ
و خەبات������كاری لێبڕاو و مافویس������تی
تۆمار كردووە كە هەركام لە بڕگەیەكی
مێژووی������ی تایبەت������دا بۆ گەیش������تن بە
ئامانج������ە ب������ەرزە مرۆڤتەوەرانەكانیان
كۆڵنەدەرانە لەدژی م������اف زەوتكردنی
كورد دەنگیان هەڵبڕیوە و گیانی خۆیان
كردۆت������ە پردەب������ازی س������ەركەوتن بەاڵم

هیچكات ئامادە نەبوون بستێك لە ویستە
ڕەوا بەاڵم پێش������ێلكراوەكانیان بكشێنەوە.
یەكێك لەو ڕۆڵە بەئەمەگ و بلیمەتانەی
ك������ورد كە تاهەتایە ناوی لە ئاس������مانی
خەباتی گەلەكەمان دەدرەوشێتەوە ،هەر
خودی شەهید سماییل شەریفزادەیە كە
وێڕای چەند هاوڕێیەكی خۆنەویس������ت
و مافویس������ت الپەڕەیەكی زێڕینیان لە
دیرۆكی گەلەكەیاندا تۆمار كرد.
دواب������ەدوای رووخان������ی كۆم������اری
كوردستان لە س������اڵی 1326ی هەتاوی
و زاڵبوونی جەوی پۆلیسی و خەفەقان،
فەزایەك������ی تەژی ل������ە بێدەنگی باڵی
بەسەر كوردستاندا كێشا و پاش ماوەیەك
بی������ری چەپی ئ������ەو كات (تودەئیزم) و
پرس������ی میللیگەرایی (پانئیرانیست)،
هەرچەند بەكزی ،بەرەب������ەرە لە هەوڵی
ئەوەدا ب������وو كە كوردس������تان بتەنێتەوە.
ئەمەش هاوكات بوو لەگەڵ پەرەسەندنی
ناڕەزایەتیی������ە جەماوەرییەكان لە دەیەی
40ی هەتاوی لە سەرانس������ەری ئێراندا.
ل������ە وەه������ا هەلومەرجێك������دا كۆمەڵێك
ل������ە خوێندكاران������ی دەروەس������تی كورد
لەوانە شەهید سماییل ش������ەریفزادە لە
زانكۆكانەوە دەس������تیان دای������ە چاالكی
سیاسی و پێوەندی تەشكیالتیان لەگەڵ
بزووتن������ەوەی میلل������ی دێموكراتیك������ی
كوردس������تان دامەزراند كە ل������ەو كاتەدا
لە تاراوگە و لە باش������وری كوردستاندا
نیش������تەجێ بوو .پاش ماوەیەكی كورت
هاوڕێیان سماییل ش������ەریفزادە ،سلێمان
موعین������ی ،مەال ئ������اوارە ،حەمەدەمین
سیراجی ،ساالر حەیدەری ،نحۆی شكاك

و سەنار مامەندی كۆمیتەیەكیان لە ژێر
ناوی «كۆمیتەی شۆڕشگێڕی حدكا»
دامەزران������د و بزووتن������ەوەی چەكداری
 47 – 46ی������ان وەڕێخس������ت كە توانی
ل������ە ماوەیەكی كورتدا هیوا و هۆمێد لە
نێو دڵی گەالن������ی هیوابڕاوكراوی ئێران
بەتایبەت لە كوردس������تان بگەشێنێتەوە و
گیانێكی نوێ ب������ە بزووتنەوەی میللی
دێموكراتیك������ی گەل������ی ك������ورد بدات.
هەڵگیرس������انەوەی شۆڕشی چەكداری
بە ئامانج������ی بنبڕكردنی دەس������ەاڵتی
س������ەرەڕۆی ئ������ەوكات و گەیاندن������ی
گەل������ی كورد ب������ە مافی ئ������ازادی و
چ������ارەی خۆنووس������ین ڕێبازێكی نوێی
پیش������انی گەلی كورددا و ڕێگر بوو لە
بەالڕێداچوونی بزووتنەوەی كوردستان.
بەداخ������ەوە دەرەنجامی ئەم قۆناغە لە
خەباتی گەلەكەمان بەهۆی خەیانەتی
كەس������ێك بەناوی كوێخاشەریف شەهید
بوونی هاوڕێ س������ماییل ش������ەریفزادە
و چەن������د شۆڕش������گێڕێكی دیك������ەی
بزووتن������ەوەی چەكدارانەی 47 – 46ی
لە ڕێكەوت������ی 12ی بانەمەڕی 1347
لێكەوتەوە .فەلسەفەی ڕاستەقینەی ئەم
هەوڵە پڕ لە ماندوویەتییەی كاك سماییل
و هاوڕێیانی ئەو هەقێقەتە بوو كە ناوبراو
بە باش������ی دركی بەو ڕاس������تییە كردبوو
كە كەمتەرخەم������ی توێژی خوێندەوار و
ڕوناكبیر لە هەر گەل و كۆمەڵگەیەكدا
دەتوان������ێ كاریگ������ەری كوش������ندەی بۆ
نەت������ەوە ب������ەدواوە بێت بۆی������ە بێدەنگ
نەبوو و وەك مرۆڤێكی بەرهەڵس������تكار
بەگ������ژ نادادپەروەرییەكان������دا چوویەوە.

ڕاستی و درووس������تی ئەم مەسەلەش بە
ئاوڕدانەوەیەك بەس������ەر نامەی ش������ەهید
سماییل بۆ شەهید قاسملوو دەردەكەوێت
كاتێك كە باس لە نەخش و ڕۆڵی توێژی
خوێن������دكار و پێگەیش������تووی كۆمەڵگا
دەكات و دەڵێ :بە ڕەچاوكردنی مێتۆدی
زانس������تیانە بۆ خەبات و پەلكێشكردنی
توێ������ژی روناكبی������ری شۆڕش������گێڕ بۆ
بەدەس������تەوەگرتنی جڵ������ەوی كاروان������ی
خەبات داری هۆمێد و ئاواتی گەل بەر
دەگرێت.
لەس������ەر ئ������ەم بنەم������ا عەقاڵنییە و
درك ك������ردن بەو ڕاس������تیەی كە هەموو
بزووتنەوەیەكی شۆڕش������گێڕی لەحاڵی
خەبات ،پێویس������تی بە هێما و سیمبۆلی
نەتەوەیی و شۆڕش������گێڕانە هەیە ،ساڵی
1384ی هەتاوی یەكیەتی خوێندكارانی
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێ������ران ل������ە
هەوڵێك������ی تۆكم������ەدا 12ی بانەمەڕ،
س������اڵڕۆژی ش������ەهیدكرانی ش������ماییل
ش������ەریفزادە و هاوڕێیانی وەكوو ڕۆژی
خوێندكاری كورد دیاری كرد .ئەمەش
هەنگاوێكی پۆزەتیڤ و پێویس������ت بوو
تاكوو بەدەستنیش������انكردنی هێماكان و
ئامانجەكان ،بە یەكخستن و ڕێكخستنی
ڕیزەكان������ی ،پێش ب������ە پەرتەوازەیی هێز
و وزەی توێژی خوێن������دكار وەك یەكێك
لە چاالكتری������ن توێژەكانی كۆمەڵگای
كوردس������تان بگرێ������تو لەم پێناوەش������دا
توانیویەت������ی زانكۆ بكات������ە مەتەرێزی
بەگژداچوون������ەوەی تاریكپەرس������تی كە
بەردەوام وانەی مەرگدۆستی بە گوێی
خوێندكاراندا دەچرپێنن.

کرێکارانی هەرزان و بێدەنگ
نيشتمان ڕووحانی
سەرەتای مانگی مەی هەر ساڵێک
یاد کردنە لە خەباتی چینی کرێکاران،
ئەوان زۆرترین ڕێژەی هێزی مرۆیی و
لە هەمان کاتدا بێبەشترین توێژی هەر
کۆمەڵگایەکن .لە س������اڵیادی ڕۆژی
جیهانی کرێکار لە ئێران هیچ شتێکی
دڵخۆشکەر بۆ ئەو توێژه نیە ،و بەردەوام
ڕەوتی ڕووداوەکان و هەواڵەکان لە سەر
دۆخی کرێکاران ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ بە
ئاراس������تەی خراپتر دەڕوات .بارودۆخی
خراپی ئاب������ووری و تەحریمەکان زیاتر
لە هەر توێژیک بەرۆکی کرێکارانی
گرتۆتەوە ،س������ەرەڕای خراپیی دۆخی
کرێکاران بەگش������تی ،ڕێژەیەکی زۆر
ل������ەو توێژە بوونیان هەیە بە کرێکاریش
ئەژمار ناکرین « .کرێکارانی هەرزان
و بێدەنگ» باشتر وایە بەم دەستەواژە
ناویان ببەین ،ژنانێ������ک کە ناچار بە
هەرزان فرۆش کردن������ی هێزی کاری
خۆیان������ن بێ ئەوەی بتوانن یا دەرفەتی
ئەوەیان پێ ب������درێ دەنگی ناڕەزایەتی
خۆیان هەڵبڕن.
ژنان و بەتایبەت������ی ژنانی کرێکار
بەردەوام س������تەمی زیاتری������ان لێ کراوە
و هەوڵی������ان داوە دەنگ������ی ناڕهزایهتی
خۆیان هەڵبڕن .س������ەرەتای دەستپێکی
ناڕهزایهتیەکانی������ان ب������ۆ پێ������ش ل������ە
خۆپێش������اندانە کرێکارییەکانی ساڵی
 ١٨٨٦دەگەڕێت������ەوە٨ ،ی مارس������ی
١٨٧٥ی زایینی وەبیرهێنەری خەباتی
ژنانی کرێکارە ،بەمەبەستی دەربڕینی
ناڕهزایهتیان لە دۆخی خراپی ش������وێنی
کار ،کاتەکانی زۆری کار ،حەقدەستی
کەمتر ،نەبوونی هیچ پێداویس������تیەک
کە ژنانی کرێکار کە ناچار بوون بۆ
بژێوی ژیانی خێزانەکانیان لە خراپترین
دۆخ کار بکەن.
ژنان������ی کار بێبەش������ترین و
ستەملێکراوترین توێژی کۆمەڵگای
ئێران و کوردستانن .بە بۆنەی ڕۆژی
جیهان������ی کرێکار پێویس������تە ئاوڕ لەو

توێژە ل������ە کرێ������کاران بدەین������ەوە کە
بەشێکی زۆر لە هێزی کار پێک دێنن
و ئ������ەو مافانەی بۆ کرێ������کاران دەبی
هەبێت بۆی������ان ڕەوا نابینن ،و تەنانەت
بە کرێکاری������ش هەژمار ناکرێن .ژنان
ب������ە کارکردنیان ل������ە کارەگە گەورە
و بچووک������ەکان ،کوورەخان������ەکان و
کارگەکانی ڕستن و چنین و هەروەها
کاری ماڵ������ەوە ڕووبەڕووی هەاڵواردن
دەبنەوە و تەنانەت هیچ شوێنیکیان لە
یاساکانی کاری ئێراندا نیە.
یاس������اکانی کار لە بەرژەوەندی ئەو
ژنان������ەش نیە کە ب������ە فەرمی وەک
کرێ������کار کار دەک������ەن و زیاتر لەوەی
پش������تیوانیان بێت ،بەربەست و ڕیگری
زیاتریان بۆ دروس������ت دەکات .بەش������ی
س������ێیەم لە یاس������ای کاری کۆماری
ئیس���ل��امی تایبەتە ب������ە کار کردنی
ژنان������ی کرێ������کار ،بەاڵم ئەو یاس������ایە
ناڕاس������تەوخۆ بێکار کردن������ی ژنان و
هێشتنەوەیانە لە ماڵ کە بیانووی زیاتر

بە خاوەنکارەکان دەدات لە هێزی ژنان
کەڵک وەرنەگرن.
ل������ە دەوڵەتی خاتەمیدا بە هۆی ئەو
گۆڕانکارییەی کە لە یاس������ای کاردا
ک������را ،ئ������ەو کارگانەی ک������ە ڕێژەی
کرێکاران������ی لە  ١٠ک������ەس کەمتر
بێت ئەوە یاساکانی کار نایانگرێتەوە،
بە پ������ێ ئامارەکانیش بەش������ێکی زۆر
ل������ە ژنان������ی کار ل������ەو کارگانە کار
دەکەن ه������ەر بۆیە بێبەش دەبن لە بیمە
و خزمەتگوزارییەکان������ی تایب������ەت بە
کرێکاران .ئەوان ناچار بە کار کردنن
لەو کارگانە بەاڵم حەقدەستی کەمتر
لە پی������اوان وەردەگرن بە بیانوی الوازی
هێزی جەس������تە و ئەوەی ک������ە پیاوان
دابینک������ەری بژێوی خێزان������ن .هیچ
خزمەتگوزاری ئیمەنی و پاراستنیان لە
کاتی کار پێشکەش ناکرێ ،بۆ نموونە
کاڵو و پێاڵوی ئیمەنی یا دەس������تکێش
بۆ کار ک������ردن کەمتر ب������ە قەبارەی
بچوک ب������ۆ ژنان هەی������ە ،ئەمەش لە

توان������ای کاری ئەوان ک������ەم دەکاتەوە
و ئاس������تی بەرهەمهێنان لەو کارگانە
دێنێت������ە خ������وارەوە و بیانوویەک������ە بۆ
وەرنەگرتنی ژنان لە کارگە گەورەکان.
ئەمە لەحاڵێکدای������ە ڕێژەیەکی زۆر لە
ژنانی کار خۆیان سەرپەرەستی خێزانن
ی������ا ئەوەی ب������ە هۆی سەرپەرەس������تی
خراپی خێزان « بد سرپرستی» ناچار
بە بەڕێوە ب������ردن و دابینکردنی بژێوی
ژیانی خێزانەکانیان������ن .بەپێی ئامارە
نافەرمییەکان زیاتر ل������ە  %٨٠ژنانی
ئێران بێکار و ل������ە ماڵەوەن ،کەمتر لە
 %١٢کار و پیش������ەیان هەی������ە .بە بەرز
بوون������ەوەی ڕیژەی بێ������کاری لە ئێران
ڕیژەی بێکاری ژنان س������ێ قات زیاترە
لە نرخی بێکاری بە گشتی.
دەکرێ ژنانی کار لە ئیران بۆ چەند
دەستە دابەش بکەین:
یەک������ەم_ ئەوان������ەی ل������ە کارگە
گەورەکان بە شێوەیەکی فەرمی وەک
کرێکار وەرگیراون ،و تا ڕادەیەک لە

دۆخێکی باش������تردان و یاساکانی کار
دەیانگرێتەوە ،ئەگەرچی لەم دۆخەی
ئێ������ران و بەهۆی داخ������ران و مایەپووچ
بوونی کارخان������ەکان ڕێژەی������ان بەرەو
کەمبوون دەڕوات.
دووەم_ ئ������ەو ژنانەی ل������ە کارگە
بچووکەکان کار دەکەن و یاس������اکانی
کار نایانگرێت������ەوە ،ئ������ەوان هی������چ
خزمەتگوزاییەکیان بۆ دابین ناکرێ و
تەنانەت حەقدەستیان لە پیاوان کەمترە،
ڕێژەیەکی زۆر لە ژنانی کار لەو بەشە
کار دەک������ەن و خاوەنکارەکان بە هۆی
ئەوەی کە لە ژێر چاوەدێری یاساکانی
کار نی������ن ،ناچ������ار بە دابی������ن کردنی
خزمەتگوزاییە پێویستەکان و بیمە نین،
زیاتر لە پی������اوان لە هێزی کاری ژنان
کەڵک وەردەگی������ردرێ .زیاتر لە هەر
شوێنیک س������ووکایەتی و دەستدرێژی
کردن بۆ سەر ژنان لەم کارگانە بوونی
هەیە ،بەاڵم زۆرێک لە ژنان بۆ دابین
کردنی بژێوی ژیانیان پێویس������تیان بەو

کارە هەیە ناوێ������رن دەنگی ناڕهزایهتی
خۆی������ان هەڵب������رن ،ئەم ش������وێنانە هیچ
ئەمنیەتێکی بۆ ژنان نیە.
س������ێیەم_ ئ������ەو ژنان������ەی ک������ە بە
ڕێژەیەک������ی بەرچ������او کاری پ������اک
وخاوێن������ی کارگ������ەکان و ش������وێنە
ئیدارییەکان دەکەن.
دەستەی چوارەم؛ لە هیچ شوێنیکی
ئام������ارەکان بۆنیان نیە ،ئەو ژنانەی لە
م������اڵ کار دەکەن ،ئەڵبەت مەبەس������ت
کاری ماڵ نی������ە بەڵکو کار کردن لە
ماڵ ،وەکو کاری دەستی ،قاڵیبافی،
بەرگدووری و ...
بێبەشترین گرووپ لە ژنان نەک
لە هیچ ئامارێک و شوێنیک باسیان
لێ������وە ناکرێ بەڵکو تا ئێس������تاش کار
کردنی������ان هیچ بەه������ا و نرخێکی بۆ
دانان������رێ  ،ئەو ژنان������ە زیاتر لە پیاوان
کار دەک������ەن و ماندوو دەبن بێ ئەوەی
تەنان������ەت حەقدەس������تی کار کردنیان
وەرگ������رن ،ژنانی ماڵ ک������ە بە ژنانی
« خانەدار» ناس������راون .ئەگەرچی لە
چەند ساڵی ڕابردوودا هەندیک هەوڵ
درا کە بیمە ی������ا مووچەیەک بۆ ئەو
ژنانە دیاری بکرێ بەاڵم لە ئاراستەی
سیاسەتی ناردنەوەی ژنان بۆ کونجی
ماڵ بوە ،کە تا ئێستاش نەچۆتە بواری
جێبەجێ کردنەوە.
شەشەم :بێبەش������ترین و فەرامۆش
کراوترین دەس������تە ل������ە ژنانی کار کە
تەنان������ەت بارودۆخیان لە ژنانی ماڵەوە
خراپترە و هیچ ئاوڕێکیان لێ نادرێتەوە
بەداخەوە تەنان������ەت چاالکانی مافی
ژنانیش ئەوانی������ان فەرامۆش کردووە،
ژنانی گوندنشینن جگە لەوەی ئەرکی
بەخێوکردنی منداڵ و کاری ماڵەوەیان
لە ئەس������تۆیە هاوش������ان لەگەڵ پیاوان
لە م������ەزراکان کار دەک������ەن ،بە هۆی
ئەوەی کە لە ئێ������ران و بەتایبەتیش لە
کوردس������تان هێشتا کاری کشت وکاڵ
و بەخێوکردنی ئاژەڵ بە ش������ێوەیەکی
نەریتی بەڕێوە دەچێت ،بەش������ێکی زۆر
لەو ئەرکە لە ئەستۆی ژنانە بێ ئەوەی
هیچ حەقدەست یا مافێکیان هەبێت.

ئەدەب و هونەر

«خەونی شەیتان» (بۆ گولی بیابان)
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هەموو شەوێ

ج خەونێکی دیوە شەیتان

مینێکم پێدەدەیت

کە کازیوە بەربینگی دوند ناگرێ و

چاوەکانی تۆش هەڵنایە بە ڕووی بنمیچی بەختەوەری؟

پێبکەنە بە رووی بەدبەختی و

هەتا لە شێعرەکانمدا بیچێنم.

تۆ نیت

تەنیا ئەوانەی

ئەوین ئاوەدان کەوە بە خەونی شەیتان!

مردووانیان زیاتر لە باڵندەکان خۆشدەوێ

تێبگە لە تان و پۆی خۆر،

شێعرەکانم دەخوێننەوە و

کە هیوادارە بە مەرگی بسکەکانت!

هەموو شەوێ
ئهرسهالن چهلهبی

کە مانگ لەودیو پەنجەرەکەیانەوە تێدەپەڕێ

دەتەقێتەوە

پهرویز زهبیح غوالمی

....
برینێک

لە پەنجەمەوە نەفەس دەکێشێ

لە پەیتا

نوسینم دەکولێتەوە..

بە سەر شانی چەپمەوە

کتێبێک شین دەبێ...

تەنیا کەسایەتی کتێبەکە تۆی

دیکتاتۆرێک....لە تەفەکورت دا دەژیم و
لە تەنیاییەکی دژواردا ...شاعێرم

...

هەاڵڵە سۆهرابی

ژوان
چڕەی ئاوی چەم و تیشکی چرای مانگ و دڵی شەو
سەمای بسک و تریفەی جوانی الجانگ و من و ئەو
لەرەی تاسە لە سەر لێو و تەمی شەرم و تەزووی ماچ
پەلەی چرکە و جودایی و تیری برژانگ و گڕی نەو

سهفهری مهودا
ههر لهم کاتانهدا بوو
یانی کاتێ له وێنهی ئهم کاتانه بوو
مانگ به ئێرهدا تێ دهپهڕی و
من،
ساڵوێک به کۆاڵن قهرزار بووم.
له زهردهخهنهیهکی ههژده ساڵهیی دا
گهڕهکه شهرمێک ههیه و
بۆیه درهختهکانی ئهم ڕێیه دهبوو
زۆرتر چاوهڕوان بن
له شاردا باران باری و
دواتر با هات و
من،
ئێسته لێرهم.
مانگ
به ئێرهدا تێ دهپهڕێ و
من،
ماڵ ئاواییهک به کۆاڵن قهرزارم
له بوغزهکانی چل ساڵهیی دا
خهمێکی وهڕهز ههیه
حسێن جەوانشیر

ئازاد مەحموودی

باڵوكراوهی نوێ

تاوانی کامە وەرزە
قژەکانم ئە یدەنەوە

سێ بەرهەم لە سەر ئەنفال كردنی كوردان چاپ و باڵو بوون
لە  27همین س������اڵڕۆژی ژینۆس������ایدی كوردانی باشووری كوردستان ،ئەم س������ێ بەرهەمە (گەالوێژ ،حەپسە،
ش������ەمیلە) لە الیەن دەزگای رۆش������نبیریی جەمال عیرفان و لە سەر حس������ابی دوكتور تاها رەسوول چاپ و باڵو
كرانەوە.
ئەو سێ بەرهەمە لە الیەن نووسەری كورد بەڕێز عارف قوربانییەوە نووسراون و لە الیەن بهڕێز سەلیم زەنجیرییەوە
پێش������مەرگەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانهوه له زاراوهی سۆرانییهوه گۆڕدراوهته سهر زاراوهی كرمانجی
ژوورو.

لەناو تابڵۆی بەیەک بوونمانەوە
کەخۆماڵی چڕژی دەبرد
دڵنیام و
ئارخەیان بە
خۆ شەوەکی نەڕۆیشتم
ئارەزوو ئهحمهدی

رۆژنامەی «كوردستان» و ماڵپەڕەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
لە تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:

http://www.pdki.org
pdkiran@club-internet.fr

www.kurdistanmedia.com
info@kurdistanmedia.com

چارەسەری غەبغەبە دۆزرایەوە
دەزگای خۆراك و دەرمانی ئەمریكی ( )FDAبەكارهێنانی دەرزییەكی پەس������ەندكرد بۆ
چارەسەری غەبغەبە ،كە لەنێو ئەمریكییەكاندا بە «دیاردەی دوو چەناگەیی» ناسراوە.
لە ناساندنی دەرمانە نوێیەكەدا ،كە بە كیبێلال ناسراوە ،دەزگا ئەمریكییەكە دەڵێت «لێدانی
دەرزییەكە بۆ نێو غەبغەبەكە ،دەبێتەهۆی تێكش������كاندنی ئ������ەو خان ه چەورییانهی هۆكاری
درووستبوونین و بەوەش غەبغەبەكە دەپووكێتەوە».
ب������ەاڵم دامەزراوەی بلومبێ������رگ دەڵێت ئەگەر بە ش������ارەزاییەوە دەرزییەكە لێنەدرێت ،ئەوا
دەبێتەهۆی تێكشكاندنی خانەكانی پێستیش ،بەوەش جوانیی پێست دەشێوێنێت.
بەگوێرەی ڕاگەیەنراوەكەی  FDAبۆ لەنێوبرنی غەبغەبە ،پێویست بە لێدانی  50دەرزیی
كیبێلال دەكات.
 FDAڕەتیدەكات������ەوە ئەو دەرزییە بۆ چەورییە زیادەكانی
دیك������ە بەكاربهێنرێت و دەڵێت ئێم������ە تەنیا بۆ چەوریی
غەبغەبە كیبێلالمان پەسەندكردووە.
بەكارهێنانی دەرزییەكە بە نەشارەزایی ،جگە لە
ئەگەری پوكاندنەوەی خانەكانی پێست ،ڕەنگە
زیان ل������ە دەمارەكانی ژێرچەناگ������ەش بدات،
ئەوەش ماس������وولكەكانی ڕوخسار الواز دەكات
و قوتدانی خۆراكیش سەخت دەكات.
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كاریگهرییهكانی بێكار ی
لهسهر مرۆڤ

زانایان كۆشش بۆ ڕواندنەوەی سەری مرۆڤ دهكهن
كه بیرۆكەكە لەس������اڵی 2013دا پەیدا بووە ،لەو
كاتەوە كار لەس������ەر پرۆژەك������ە دەكرێت و هەموو
تەگەرەكان������ی بەردەمی الب������راون و ڕواندنەوەی
س������ەرو بەس������تنەوەی دەمارەكان بەسەركەوتوویی
ئەنجام دراون بەبێ ئەوەی الش������ە س������ەرە نوێكە
ڕەتبكاتەوە.
تەئكیدیش������ی كردووەت������ەوە پێش پرۆس������ەكە،
الش������ەكە و كەللەس������ەرەكە تا پلەیەكی زۆر نزم
سارد دەكرێتەوە بۆ ئەوەی ماوەی ژیانی خانەكان
بەبێ ئۆكسجین درێژ بكرێتەوە و دواتر پرۆسەكە
دەس������تپێدەكات ،دوای پرۆس������ەكەش نەخۆشەكە
دەتوانێ������ت لەماوەی  4هەفت������ەدا بەهۆش خۆی
بێتەوە.

گوڵی بەیبوون ڕێگری دەكات لە تووشبوون بەم جۆرەی شێرپەنجە
گوڵی بەیبوون یەكێكە لەو گوڵە كێویانەی لە وەرزی
بەهاردا بەشێوەیەكی سروش������تی دەڕوێت و كۆمەڵێك
سوودی تەندروستی هەیە.
ل������ه توێژینەوەیەكی نوێدا كە لە یۆنان ئەنجامدراوه
پزیشكەكان گەیشتنە ئەو ئەنجامەی بەكارهێنانی
ئەم جۆرە گوڵە ئەگەری تووشبوون
بەنەخۆشی ش������ێرپەنجەی
ڕژێنی پەریزاد (غودەی
دەرەقی) كەمدەكاتەوە
ئەم توێژینەوەیە
لە گۆڤاری
ز ا نس������تی
()European Journal of Public Health

باڵوكراوەتەوە.

شهڕی زێڕنگهری
فاتیح ساڵحی

توێژینهوهیهكی زانس������تی دهری
بێ������كاری دهبێته ه������ۆی گۆڕانی
خس������تووه كه
تاكهكان له كهس������ایهتیهكی كراوه و به
كهس������ا یهتی
هیواوه بۆ ژیان بۆ كهسایهتییهكی داخراو و گۆشهگیر ،ئهم ڕێژهیهش بهپێی پلهی بێكاری له
كۆمهڵگهدا گۆڕانی بهسهردا دێت.
توێ������ژهران ڕوونی������ان كردۆتهوه كه ههڵس������وكهوتی تاكهكان گۆڕانی بهس������هردا دێت لهگهڵ
لهدهس������تدانی ههلی كاركردندا ،لهو بارهیهوه د .كریس������تۆڤهر بویس له زانكۆی ستێرلینگ له
سكاتلهند به ڕۆژنامهی دهیلی مهیلی ڕایگهیاندووه ئهنجامی توێژینهوهكه دهریخستووه كهسی
كاركهر بهش������ێوهیهكی جێگیر خاوهن كهس������ایهتیهو لهدوای لهدهس������تدانی كاریش دهبێته خاوهن
كهسایهتیهكی دیكه كه له ڕووی دهروونیهوه پێشبینیكراو نیه.
سهبارهت به ئهنجامی توێژینهوهكهش د .كریستۆڤهر بویس دامهزراوه جیهانیهكان و حكومهتی
واڵتان دڵنیا دهكاتهوه كه ئهزمهی ئابوری تهنها كاریگهری خراپ دروست ناكات لهسهر الیهنی
ئابووری بهڵكوو بێكاری دهبێته هۆی گۆڕانی ژیانی كۆمهاڵیهتی مرۆڤهكان.

چەند زانایەك������ی ئیتاڵیایی ئاش������كرایان
كرد كه نەش������تەرگەری پرۆسەی ڕواندنەوەی
سەری مرۆڤ نزیك بووەتەوە و ئامادەكاریان
ك������ردووە بۆ ئەوەی لەس������اڵی 2017دا یەكەم
پرۆسە ئەنجام بدەن.
ڕۆژنامەی «دەیلی میرۆر»ی بەریتانی،
باڵوی كردەوە دكتۆر (س������ێرجیۆ كانافارۆ)ی
ئیتاڵی كە سەرپەرش������تیی پرۆژەكە دەكات،
ڕایگەیان������دووە ،كە پرۆس������ەی ڕواندنەوەی
سەری مرۆڤ هاوكاری ئەو كەسانە دەكات
كە تووشی شێرپەنجە بوون یان ماسولكەكانیان
لەگەشەكردنی وەستاون.
ئەو دكتۆرە ئیتاڵیاییە ،باسی لەوەش كردووە

زایەڵە

ئەم توێژینەویە لەسەر ژمارەیەك
خۆبەخ������ش ئەنجام������درا و
ئەنجامەكەش������ی ب������ەو
ش������ێوەیە ب������وو ،ئ������ەو
كەس������انەی ڕۆژان������ە
چ������ای
كوپێ������ك
بەیبونی������ان پێدەدرا ئەوە
بەڕێژەیەك������ی بەرچاو
خانە شێرپەنجەییەكانیان
لە گەشە وەستا بوون.
خواردن������ەوەی دوو بۆ
ش������ەش كوپ چ������ای بەیبوون
لەهەفتەیەك������دا ئەگ������ەری تووش������بوون
ب������ەم ج������ۆرەی ش������ێرپەنجە بەڕێ������ژەی 70%
كەمدەكاتەوە.

مێژووی سی و چهن ساڵهی كۆماری
ئیس���ل��امی پیش������انی داوه ه������هركات ئهم
ڕێژیمه ل������ه پێوهندی لهگهڵ كێش������هیهك
یان خود دۆس������یهیهكدا تووشی شكست و
دۆڕان بووه ،ش������هڕی زارهكی و نمایشیی
نێوان كاربهدهس������تانی ڕێژیم تا ئاس������تێك
ب������هرز دهبێتهوه ك������ه تهنان������هت ڕاگهیهنه
گشتییهكانی خودی ڕێژیمیش به شێوازی
خۆیان دهیانگوازنهوه ب������ۆ نێو كۆمهڵگا.
بهاڵم بابهتی س������هرهكی ل������هم پێوهندییهدا
خس������تنهڕووی ئ������هو ڕاس������تییهیه كه ئهم
ش������هڕه دندووكه به ش������ێوهیهك له شێوهكان
تهنی������ا بۆ فریودانی بیروڕای گش������تییه.
ئهگینا له چییهت������ی خۆیدا هیچ كام له
بهرپرس������ان و دهسهاڵتبهدهستانی كۆماری
ئیسالمیی ئێران لهسهر ئهو پرسه گرینگ
و بنهڕهتییانهی ك������ه پێوهندییان به مان و
نهمانی كۆماری ئیسالمییهوه ههیه هیچ
جۆره جیاوازییهك������ی بیروڕایان نییه و له
ههندێ حاڵهتی كهم بایهخدا نهبێ ههرگیز
پشت له یهكدی ناكهن.
له یهكهمین ناكۆكییهكانی خواردنهوهی
یهكهمین جامی ژههر له الیهن خومهینی،
دیاری كردن������ی خامنهی������ی وهك ڕێبهر،
شكستی سیاسی ڕهفسهنجانی ،هاتنه سهر
كاری دهوڵهت������ی خاتهمی ،دووههم خولی
هاتنه سهركاری ئهحمهدینژاد ههتا هاتنه
س������هر كاری حهسهن ڕووحانی و دهنگۆی
واژۆكردنی ڕێككهوتنامهی ناوكی نێوان
واڵتان������ی پێنج زێ������ده ی������هك و كۆماری
ئیس���ل��امی و ب������ه واتای������هك خواردنهوهی
دووههمین جامی ژهه������ر ،ههموویان ئهم
ڕاس������تییهمان بۆ دهردهخهن كه له قۆناغه
ههس������تیارهكاندا كاربهدهس������تانی ڕێژی������م
ڕهنگ������ه بۆ فریوی بیروڕای گش������تی دژ
به یهكتر ههندێ لێدوانی جیاوازیان دابێ
بهاڵم له ڕاستیدا هیچ كات ئهو لێدوانانه
نهگهیش������توونهته سنوورێ كه ههڕهشه بن
بۆ س������هر مان و مهوجوودییهتی ڕێژیمی
كۆماری ئیسالمیی ئێران.
ب������ۆ وێن������ه كاتێ له س������اڵی 1388دا
چهند س������هد ه������هزار كهس ل������ه خهڵكی
وهزاڵههاتووی شاره گهورهكانی ئێران وهك
تاران بۆ ناڕهزایهتی دهربڕین بۆ ئهنجامی
ههڵبژاردنهكانی س������هرۆك كۆماری ڕژانه
سهر شهقامهكانی ئهو ش������ارانه ،تهنانهت
به ن������او ڕێبهرانی ئهو ناڕهزایهتییانه هیچ
كاتێ باس������ی ئهوهیان نهكرد كه ئامانجیان
گۆڕینی ڕێژیمه بهڵكوو ههموو قس������هیان
ئهوه ب������وو ك������ه م������ان و مهوجوودییهتی
كۆماری ئیسالمی له مهترسیدایه و ئهوان
لهم������هڕ ش������ێوازی بهڕێوهبردنی كۆماری
ئیس���ل��امی ڕهخن������ه و س������كااڵیان ههیه.
ئهگینا زۆر مل ئهس������توورتر له الیهنی به
ناو ڕاست لهو ڕێژیمهدا ،داكۆكیان دهكرد
له یاسای بنهڕهتی ئهو ڕێژیمه و ئهسڵی
ویالیهتی فهقیهـ كه هۆكاری س������هرهكی
داڕمانی سیاسی ،ئابووری ،كۆمهاڵیهتی
و فهرههنگی واڵتی ئێرانن.
ل������ه دوایی������ن نموونهش������دا ناكۆكییه
ڕواڵهتییهكان������ی باڵی ڕهفس������هنجانی و
حهس������هن ڕووحانی لهگ������هڵ الیهنگرانی
خامنهیی و كاربهدهس������تانی سوپا لهمهڕ
واژۆ كردن������ی ڕێككهوتنامهی ناوكی ئهو
ڕێژیمه كه له ڕاستیدا شكستی بنهڕهتی
و س������تراتژیكی ههموو سیاسهتهكانی ئهو
نیزامهیه ،پیش������اندهری ئهم ڕاستییهیه كه
ه������هردووال لهوپهڕی توان������ادا له ههوڵی
ئهوهدان كه به جۆرێك بیروڕای گش������تی
واڵتی ئێران لهههمبهر ئهم دۆڕانه مهزنه
بهاڵڕێدا ببهن و به تۆمهتبار كردنی یهك
سهبارهت به لهمهترسی كهوتنی داهاتووی
سیاس������ی ڕێژیمی كۆماری ئیس���ل��امی
تا ئهو ش������وێنهی پێی������ان دهكرێ خهڵكی
وهزاڵههات������ووی ئێران س������هرقاڵی ههندێ
بابهت������ی الوهك������ی بكهن كه ل������ه ژێر ئهو
دهمامكهدا شكس������ته قورس و مهزنهكانی
ڕێژیمهكهیانی پێ داپۆشن.

