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ڕه تكردنه وه ی ڕێككه وتننامه ی ناو كی 
كه وته  ڕۆژه ڤی كۆنگرێسه وه 

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات بە بۆنەی 
بەڕێوەچوونی دەیەمین پلینۆمی كۆمیتەی ناوەندی

*
ڕاگەیەندراوی كۆمیتەی ناوەندی حیزبی دێموكرات سەبارەت بە 

PKK بوردومانکردنی بنکەکانی

پـەیڤ
ناهید حسێنی

واژۆكردنی ڕێككەوتننامەی ئەتۆمیی 
نێوان ئێران و واڵتانی 1+5، لە ڕوانگەی 
زۆرێك لە ش������رۆڤەكارانی سیاس������ییەوە بە 
تەسلیم نامەی ڤییەن ناوزەد كراوە. زۆرێك 
بڕوایان بەوە هەیە كە بەو واژۆیە سەربەخۆیی 
واڵتی ئێران و تەناهیی سیاسی، نیزامی و 
مەترسییەوە.  كەوتۆتە  ئابووریشی  تەنانەت 
واڵتانی ڕۆژئاوایی هەردەم پەنجەیان لەسەر 
پەلەپیتك������ە داناوە و ب������ژاردەی نیزامی و 
گەڕاندنەوەی گەم������ارۆ ئابوورییەكان وەك 
هەڕەش������ە بەرەوڕووی ئێ������ران دەكەنەوە. لە 
تازەتری������ن لێدوانیدا ئۆباما باس لەوە دەكات 
كە ڕەتكردنەوەی ڕێككەوتننامەكە لە الیەن 
س������ەنای ئەمریكاوە بە مانای هەڵكردنی 
ئااڵی شەڕە لەگەڵ ئێران. لەم الشەوە شەڕە 
ڕێژیم  باڵەكانی  نێ������وان  زێڕینگەرییەكانی 
خەڵكی ئێران و كۆمەڵ������گای نێونەتەوەیی 
بە ئاقارێكی دیكەدا دەبەن. بوارخۆش كردن 
بۆ شانۆسازییەكانی داهاتوو لە هەڵبژاردنی 
مەجلیسی ش������وورای ئیسالمی و هەروەها 
مەجلیس������ی خوبرەگان و خ������ۆڵ دەچاوی 
خەڵ������ك و دنیا ك������ردن كە گوای������ە باڵێكی 
ڕێفۆرمخ������واز لە ئێران������دا بوونی هەیە كە 
هەوڵ بۆ چارەسەری ئاشتیخوازانەی كێشە 
نێوخۆی������ی و نێونەتەوەییەكان������ی ئەو واڵتە 
دەدات و پێویس������تە بەهێز بكرێت و دەنگی 
پێ  بدرێت لە بەرامب������ەر باڵێكی بناژۆخواز 
و كۆنەپارێز و ش������ەڕخوازدا. لەو الش������ەوە 
دەبینین ك������ە بە هەموو ش������ێوەیەك ڕەخنە 
گرتن و هەبوون������ی ڕوانگەی ڕەخنەگرانە 
ب������ەو ڕێككەوتنە یاس������اغ كراوە  بەرامبەر 
و ئ������ەو ڕۆژنام������ە و باڵوكراوانەی كە لە 
س������ەر ئەو تەوەرە ڕوانگەیەك������ی جیاواز لە 
دەس������ەاڵتیان هەیە دادەخرێن و ڕووبەڕووی 
سزای یاسایی دەبنەوە. »پاراستنی نیزام« 
و مەترس������یی هاتنە ئارای شەڕێك كە بە 
دڵنیاییەوە دۆڕاوی گۆڕەپانەكەی ڕێژیمی 
ئێران دەبێت، ئەو خاڵە هاوبەشەیە كە هەموو 
بۆچوونە جیاوازەكانی نێوان دەسەاڵتدارانی 
ئێرانی لێك نزیك كردۆتەوە. بە ڕوانینێكی 
ناوەڕۆك������ی  ك������ە  دەبینی������ن  س������ەرپێییش 
ڕێككەوتننامەك������ە تەنی������ا ل������ە پێن������اوی 
مانەوەی ڕێژیمدا، ت������ا چەند بەرژەوەندییە 
نەتەوەییەكان������ی ئێران������ی كردۆتە ئامانج و 
بڕین������ی هەموو ئەو هێڵە س������وورانەی تێدا 
بەدی دەكرێت كە ئێران مانۆڕی لە س������ەر 
دەدا. دیارە خۆڵی ئەم سات و سەودایەش لە 
كۆتاییدا هەر لە چاوی خەڵكی بێدەرەتانی 
ئێران دەچێت. س������ەروەت و سامانی واڵت 
ناوكییەكانی  بەرزەفڕییە  تێچووی  خەرجی 
ئێس������تاش  ئێ������ران كرا و  دەس������ەاڵتدارانی 
خەرجی لەناوبردن������ی ئەو بنكە ئەتۆمییانە 
و ڕاگرتن������ی پاش������ماوەی دامودەزگاكانی 
گەمارۆیەكی  الیەك������ەوە  ل������ە  دەكرێ������ت. 
چڕ كەوتۆتە س������ەر چ������ەك و چۆڵی ئێران 
و ل������ە الیەكی دیكەش������ەوە ئێران بۆی نییە 
هی������چ ناڕەزایەتییەك بەرامب������ەر راپۆرتی 
پش������كێنەرانی ئاژانسی ئەتۆمی دەرببڕێت 
و بە س������ەرنجدان بەوەش ك������ە لە هەر ئان و 
س������اتێكدا كە الیەنی دیك������ەی وتووێژكەر 
بیەوێ ، ئەگەری گەڕاندنەوەی گەمارۆكان 
ل������ە ئارادایە، زیاتر بۆمان ڕوون دەبێتەوە كە 
ئێران دۆڕاوی س������ەرەكیی وتووێژەكانە و لە 

واڵتێكی تەسلیم بوو زیاتر نییە.
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ئێ������د ڕۆی������س، س������ه رۆكی كومیته ی 
پێوه ندیی������ه  ده ره كییه كان������ی مه جلیس������ی 
نوێنه ران������ی ئه مری������كا، گه اڵڵه یه كی بۆ 
ناوكی  ڕێككه وتننامه ی  ڕه تكردن������ه وه ی 
ئێ������ران و ش������ه ش واڵته كه  پێش������كه ش به  
مه جلیس������ی نوێنه رانی ئه مریكا كردووه ، 
ده ڵێ  س������ه ناش  زۆرین������ه ی  س������ه رۆكی 
س������ه ناتۆره كان بڕیارنامه ی ڕه تكردنه وه ی 

ڕێككه وتننامه ی ڤییه ن په سه ند ده كه ن.
ڕۆیتێرز،  هه واڵنێریی  ڕاپۆرتی  به پێی 
ئێد ڕۆی������س، س������ه رۆكی كۆماریخوازی 
ده ره كییه كان������ی  پێوه ندیی������ه   كومیت������ه ی 
مه جلیس������ی نوێنه رانی ئه مریكا، ڕۆژی 
سێ شه ممه  13ی گه اڵوێژ، گه اڵڵه یه كی 
پێشكه ش كردووه  كه  له  ئه گه ری په سه ند 
كردنی������دا، ڕێككه وتننامه ی ناوكی ئێران 
پووچ������ه ڵ و هه ڵده وه ش������ێته وه . بڕیاره  ئه م 
گه اڵڵه یه  سه ره تای مانگی سێپتامبر له  
مه جلیسی نوێنه رانی ئه مریكا بخرێته  به ر 

ده نگدان.
به پێی یاس������ایه ك كه  له  مانگی مایدا 
به  په س������ه ند گه یشت، كۆنگره ی ئه مریكا 
س������ێپتامبر )26ی خه رمانان(  تا 17ی 
مۆڵه تی هه یه  تا ڕێككه وتننامه ی ناو كی 
له گه ڵ ئێراندا په سه ند یان ڕه ت بكاته وه .

له  ئه گه ری دابینبوونی داخوازییه كانی 

بڕیارنامه ی  ته نی������ا  كۆماریخ������وازه كان، 
ناو كی  ڕێككه وتننامه ی  ڕه تكردن������ه وه ی 
له گه ڵ ئێراندا له  مه جلیس������ی نوێنه ران و 
س������ه نادا ده خرێته  به ر ده نگدان و په سه ند 
كردن������ی ئ������ه م ڕێككه وتننامه یه  ته نانه ت 
وه ك بژارده یه كی������ش نایه ت������ه  ئاراوه . میچ 
م������ه ك كان������اڵ، ڕێب������ه ری زۆرین������ه ی 
كۆماریخ������وازه كان له  س������ه نای ئه مریكا 
ڕایگه یان������دووه  كه  س������ه ناش بڕیارنامه ی 
ناوكی  ڕێككه وتننامه ی  ڕه تكردن������ه وه ی 

ده خاته  به ر ده نگدانه وه .
ب������ه م حاڵ������ه ش، پاڵپش������تی كردن������ی 
دێموكرات������ه كان ل������ه  ڕێككه وتنامه ك������ه ، 
ئه گ������ه ری پووچه ڵ كردن������ه وه ی مافی 
ڤێتۆی سه رۆككۆمار له  كۆماریخوازه كان 
وه رده گرێته وه ، چونكوو ئه وان بۆ گه یشتن 
به م ئامانجه  ده ب������ێ ده نگی ئه رێنی دوو 
له سه ر س������ێی ئه ندامانی كۆنگره  به ده ست 

بێنن.
مه جلیس������ی نوێنه رانی ئه مریكا ئێستا 
نوێن������ه ری كۆماریخ������واز و 188   264
نوێن������ه ری دێموكرات������ی هه ی������ه . ڕێژه ی 
پێویس������تی دوو له سه ر س������ێ بۆ په سه ند 
ڕه تكردن������ه وه ی  بڕیارنام������ه ی  كردن������ی 

ڕێككه وتننامه ی ناوه كی، 290 ده نگه .

وه زیر نێوخۆی یه مه ن به  پشتڕاستكردنه وه ی 
ئه م هه واڵه  وتی: »75 له سه دی پارێزگای 
س������تراتژیكی ته عه ز له  كونتڕۆڵی سوپای 
به رگریكاره كان������ی  هێ������زه   و  نه ته وه ی������ی 
الیه نگری مه نسوور هادی سه رۆككۆماری 
یه مه ندایه .« له  هه مان كاتدا س������ه رچاوه  
ڕایانگه یاندووه ،  یه مه ن������ی  خۆجێییه كانی 
نێوان حوسییه كان و  تێكهه ڵچوونه كانی  له  

سه رچاوه  سه ربازییه كانی یه مه ن ڕۆژی 
چوارش������ه ممه  5ی ئاگۆس������ت باڵوی������ان 
كردووه ته وه ، كه  75 له س������ه دی پارێزگای 
ستراتژیكی ته عه ز له  كونتڕۆڵی میلیشیا 
حوس������ییه كان و  هێزه كانی عه لی عه بدوڵاڵ 
س������اڵح س������ه رۆككۆماری البراوی یه مه ن 

نه ماوه .
سوپاساالر موحه ممه د عه بده  ئه لحه زیقی، 

به رگریكاره  خه ڵكییه كانی الیه نگری  هێزه  
مه نس������وور هادی له  ناوچه كانی ئه لزه باب، 
ئه ربه عی������ن، و جه به ل وه ع������ش له  ته عه ز 
النیكه م 5 كه س له  میلیش������یا حوسییه كان 
كوژراون و زیاتر له  70 كه س������ی دیكه ش 

بریندار بوون.
ل������ه  هه م������ان كات������دا س������ه رچاوه كانی 
ئه لعه ره بییه  ل������ه  پارێزگای له حه ج باڵویان 

كردووه ته وه  كه  له  تێكهه ڵچوونه كانی نێوان 
هێزه كانی به رگریكای خه ڵكی و ملیش������یا 
حوس������ییه كان نزی������ك به  470 ك������ه س له  

حوسییه كان تا ئێستا كوژراون.
ك������ه  هێزی  ل������ه  كاتێكدای������ه   ئه م������ه  
درێژه ی  له   یه مه ن  به رگریكاری خه ڵكیی 
به   نزیك  توانیویه تی  تێكهه ڵچوونه كانی������دا 
100 كه س له  میلیشیا حوسییه كان به دیل 

بگرێ.
میلیش������یا  دیك������ه وه ،  الیه ك������ی  ل������ه  
حوس������ییه كان و هێزه كانی عه لی عه بدوڵاڵ 
س������اڵح بۆ قه ره بووكردنه وه ی شكسته كانیان 
له  له حه ج و ته عه ز و ناوچه  مه ده نییه كانی 
ئه لزه بووعه ، گه ڕه كی ئه لمه س������به ح، وادی 
ق������ازی و جه به ل جه ڕه یان به  چه كی قورس 

به  خه ستی تۆپباران كردووه .

باس������ی له وه  كردبوو كه  توركیه  له  سه ر 
بنه م������ای ڕێككه وتنێ������ك ك������ه  له گه ڵ 
ئه مریكا هه یه تی، به ته مای وه ڕێخس������تن 
و دامه زراندن������ی ناوچه یه كی ئارامه  له  
نیو خاكی س������ووریه   كه  ب������ۆ كورده كان و 
گرووپی نه سر لقی ئه لقاعیده ، ناوچه ی 

قه ده غه كراو ده بێت.
به   شه رقولئه وسه ت ڕۆژی سێشه ممه  
پشت به ستن به  س������ه رچاوه  فه رمییه كان 

وه زیری  ئۆغڵ������وو  چ������اووش  مه ولود 
ڕۆژی  توركی������ه   ده ره وه ی  كاروب������اری 
ئاگۆست  5ی  ڕێكه وتی  چوارش������ه ممه  
ڕایگه یاند كه  واڵته كه ی وێڕای ئه مریكا 
تا ماوه یه كی دیكه  هێرشێكی هه مه الیه نه  
ل������ه دژی گرووپی ده وڵه تی ئیس������المی 

ناسراو به  داعش ئه نجام ده دات.
ئه م������ه  ل������ه  حاڵێكدای������ه  كه  پێش������تر 
»شه رقولئه وس������ه ت«  ڕۆژنام������ه ی 

له  توركیه  باڵوی ك������رده وه  كه  ئه م واڵته  
جموجۆڵه كان������ی خ������ۆی ب������ۆ جیبه جێ 
ده س������ت  ڕێككه وتننامه یه   ئ������ه م  كردنی 
پێك������ردووه . فڕۆك������ه  ئه مریكاییه كانیش 
له  فڕۆكه خانه ی س������ه ربازی ئینجێرلیك 
جێگی������ر ب������وون و ئۆپه راس������یۆنه كان له م 
حه وت������ووه دا یان له  س������ه ره تای حه وتووی 

داهاتووه وه  ده س پێده كات.
ڕایانگه یان������دووه   س������ه رچاوانه   ئ������ه م 

وتووێژه كانی نێ������وان  توركیه  و ئه مریكا 
بۆ گه یش������تن به م ڕێككه وتنه ، ماوه ی 8 
مانگ درێژه ی كێش������اوه  بۆ ئه وه یكه  له  
كۆتاییدا ئاكامێكی باشی لێ بكه وێته وه  

و ناوچه یه كی ئارام ساز بكرێت.
ئه م سه رچاوانه  هه روه ها ڕایانگه یاندووه  
كه  توركه كان به هۆی جموجۆڵه كانی داعش، 
ده وڵه تی س������ووریه  و هێزه  كوردییه كان و 
له گه ڵ ئه وانه شدا هه ڕه شه ی ڕاسته وخۆی 

ئه گه ری دامه زرانی هه رێمێكی كوردی 
له  باكوری س������ووریه  له  ژیر گوش������اردا 
بوون. به  وته ی ئه م س������ه رچاوانه  توركیه  
ب������ه  هێزی س������ه ربازی ناوچه یه كی ئارام 
ئۆپۆزسیۆنی  هیزه كانی  و  داده مه زرێنێ 
س������ووریه  به  پش������تیوانی توركیه  هێرش 
ده كه نه  س������ه ر ناوچه كانی ژێر ده سه اڵتی 
داعش و گرووپ������ه  توندره وه كانی دیكه ی 

ئه و ناوچه یه .

75 له  سه دی پارێزگای ته عه ز له  كونتڕۆڵی حوسییه كاندا نه ما

توركیه  بۆ سازكردنی ناوچه یه كی ئارام له  باكوری سوریه دا هه نگاوه كانی خۆی ده ست پێكرد

الپه ڕه   2«
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بەشداری شاندی حیزبی دێموکرات لە 
یەکەمین ساڵڤەگەڕی کارەساتی شەنگال

بەشداریی شاندێکی حیزبی دێموكرات 
لە دوویەمین ساڵیادی كۆچی دوایی 

فەلەكەدین كاكەیی

ڕاگەیەندراوی كۆمیتەی ناوەندی حیزبی 
دێموكرات سەبارەت بە 

PKK بوردومانکردنی بنکەکانی

ڕێکەوتی  یەکش������ەممە  ڕۆژی 
11ی گەالوێژی1394ی هەتاوی، 
ش������اندێکی حیزب������ی دێموکرات بە 
شەرەفی«  »حەسەن  سەرپەرەستی 
جێگری سکرتێری حیزب بەشداریان 
لە یەکەمین کۆڕیادی ساڵڤەگەڕی 
کارەساتی شەنگال لە هەولێر کرد.

هەر بەم بۆنەوە پەیامی دەفتەری 
سیاسی حیزبی دێموکرات پێشکەس 

بە ئامادەکارانی کۆڕیادەکە کرا.

هەروەه������ا بە بۆن������ەی یادی ئەو 
کارەساتە و ڕۆڵی پێشمەرگەوە دوو 
بەرهەمی ئۆرگس������ترای مامۆستا 
دڵش������اد س������ەعید خرانە بەرچاو كه  
س������ەر  لە  بەرچاوی  کاریگ������ەری 

بەشداربووان دانا.
ل������ە پەراوێزی ئ������ەو کۆڕیادەدا 
ش������اندی حیزب چاوی بە چەندین 
الیەن و کەس������ایەتی سیاس������ی و 

ڕۆشنبیرانی کورد کەوت.

گ����ەالوێ����ژ  8ی  ڕێ����ک����ەوت����ی 
بیرئانینی  بەبۆنەی  کۆڕیادێک 
کۆچی دوایی فەلەکەدین کاکەیی 
لە  ڕووناکبیری کورد،  کەسایەتی 

شاری هەولێر بەڕێوە چوو.
ماتەمینییەدا  ڕێ��وڕەس��م��ە  ل��ەو 
بە  دێ��م��وک��رات  حیزبی  شاندێکی 

محەممەدنەزیف  س��ەرپ��ەرەس��ت��ی 
قادری، ئەندامی دەفتەری سیاسی 

حیزب بەشدار بوو.
لەو کۆڕیادەدا پەیامی دەفتەری 
سیاسی حیزبی دێموكرات بەبۆنەی 
دوویەمین ساڵیادی کۆچی دوایی 

ئەو کەسایەتییە پێشكەش کراوە.

ل������ە كاتێك������دا ك������ە ڕێبەرایەت������ی 
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران 
ل������ە كۆبوونەوەیەكی ئاس������ایی خۆیدا 
بوو ئ������اگادار کرایەوە ك������ە کاتژمێر 
11ی دوانی������وەڕۆی ڕۆژی هەین������ی 
2015/7/24ی زایین������ی بەرانبەر بە 
2ی گەالوێ������ژی 1394ی هەت������اوی 
ئەرتەش������ی  بۆمب هاوێژەكانی  فڕۆكە 
توركیە هێرش������یان كردە س������ەر بنكە  و 
گریالكان������ی P.K.K ل������ە هەر دوو 
دیوی س������نوور لە ئامێدی  و قەندیل 
كە زیانی گیانی  و ماڵی لێكەوتەوە  و 
بوو بە هۆی مەترس������ی شكاندنی ئەو 
نێ������وان حكوومەتی  ئاگربڕەی كە لە 
توركیە  و P.K.Kدا بە مەبەس������تی 
بەرەوپێش بردنی ڕەوتی ئاشتی كە دوو 
س������اڵ لەوەپێش لە نێ������وان P.K.K  و 
حكوومەتی توركیە دەستی پێكردبوو.

زۆر ئاساییە كە هەر جۆرە هێرش  و 
پەالمارێك بە دوور لەوەیكە كام الیەن 
قورس  زەبری  كردووە  دەست پێشخەری 
لەو ڕەوتە ئاشتییە دەدا كە كۆمەاڵنی 
خەڵكی توركیە  و ڕۆڵەكانی نەتەوەی 
كورد لەو واڵتە بە ئومیدی چارەسەری 

كێش������ەكانیان هیوایان پێ  بەس������تووە. 
گومان لەوەدا نییە كە هەڵگەڕانەوەی 
ڕەوتی ئاش������تی بۆ شەڕ و پێكدادان لە 
بەرژەوەندی گشتی هیچ الیەكدا نییە 
بێجگە لە قوربانی وەرگرتنی زیاتر  و 

وێرانی پتر.
حیزب������ی  ناوەن������دی  كۆمیت������ەی 
ئێ������ران  كوردس������تانی  دێموكرات������ی 
هیوادارە هەر دووالیەن بە هەس������ت بە 
بەرپرس������ایەتی زیاتر و لەبەرچاوگرتنی 
بەرژەوەندییە بااڵكانی گش������تیی  و لە 
پێناو وەگەڕخستنەوەی ڕەوتی ئاشتیدا 
لە ه������ەر حەرەكەتێكی دژ بە دیالوگ  
و ڕەوتی ئاش������تی خ������ۆ ببوێرن  و هەر 
جۆرە هێ������رش  و پەالمارێك ڕابگرن  و 
ڕاگرتنی  بۆ  هەمووالیەكیشە  ئەركی 
هەر حەرەكەتێكی دژ بە ڕەوتی ئاشتی 

یارمەتیدەر بن.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆمیتەی ناوەندی

1394/5/4ی هەتاوی
2015/7/26ی زایینی

بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی کۆتایی کۆنگرەی 8ی 
یەکیەتی الوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران

یەکیەتی ژنان سەردانی مەقەڕی پێشمەرگەکانیان لەناوچە سنوورییەکان کرد

هەڵوێستی یەکیەتی زانایانی ئایینی کوردستانی ئێران سەبارەت بە تێکدانی 
نوێژخانەی سوننە مەزهەبەکان

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات بە بۆنەی 
بەڕێوەچوونی دەیەمین پلینۆمی كۆمیتەی ناوەندی

2ی  ڕێکەوت������ی  هەین������ی  ڕۆژی 
هەت������اوی،  1394ی  گەالوێ������ژی 
کۆنگ������رەی  کۆتای������ی  ڕێوڕەس������می 
8ی یەکیەت������ی الوان������ی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران کە لە ژێر درۆشمی 
» ئەمڕۆ خەب������ات دەکەین بۆ ئەوەی 
س������بەی بەئازاد بژین« پاش دوو ڕۆژ 
کاری ب������ەردەوام، بەڕێوە چ������وو. ئەو 
ڕێوڕەس������مە بە بەش������داری ئەندامانی 
ڕێبەری حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران و ئەندامانی بەڕێوەبەری یەکیەتی 

الوان و ژمارەیەکی بەرچاو لە ئەندامان 
و کادر و پێش������مەرگە و بنەماڵەکانی 
حیزبی دێموکرات لە بنکەی سەرەکی 
دەفتەری سیاس������ی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران بەڕێوەچوو.
س������ەرەتای ڕێوڕەس������می کۆتای������ی 
کۆنگ������رەی 8ی یەکیەت������ی الوان بە 
نەتەوەیی«ئەی  سروودی  خوێندنەوەی 
ڕەقی������ب« و ڕاگرتن������ی خولەکێ������ک 
لەگیانی پاکی  بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن 
سەرجەم شەهیدانی ڕێگەی ڕزگاریی 

کوردستان دەستی پێکرد.
پاش������ان پەیام������ی یەکیەتی الوانی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران بە بۆنەی 
کۆتایی کۆنگ������رە 8 لەالیەن »ئەمین 
ئیبراهیم������ی« ئەندام������ی بەڕێوەبەری 

یەکیەتی الوانەوە خوێندرایەوە.
لە بەشێکی دیکەی ئەو ڕێوڕەسمەدا، 
س������کرتێری  ڕەوانگ������ەرد«  »ج������ەالل 
یەکیەت������ی الوان بۆ ڕێز لێنان لە هەوڵ 
خاکی  »فوئاد  ماندووبوونەکان������ی  و 
بەیگی« سکرتێری پێشووی یەکیەتی 

ئێران،  کوردستانی  دێموکراتی  الوانی 
چەپکە گوڵێکی پێشکەش کرد.

لە درێژەی ئەو ڕێوڕەسمەدا، »جەالل 
ڕەوانگ������رد« س������کرتێری یەکیەت������ی 
الوانی دێموکراتی کوردس������تانی ئێران 
چەند وتەیەکی س������ەبارەت بە کۆتایی 

کۆنگرەی 8ی الوان پێشکەش کرد.
پاش������ان چەن������د س������روودی کوردی 
لەالی������ەن گرووپ������ی مووزیکی حیزبی 

دێموکراتەوە پێشکەش کرا.

ماڵپەڕی کوردستان  هەواڵی  بەپێی 
ڕێکەوتی  چوارشەممە  ڕۆژی  میدیا، 
14ی گەالوێ������ژی 1394ی هەتاوی، 
ژمارەیەک لەئەندامانی یەکیەتی ژنان 
بەڕێوەبەریی  ئەندامانی  هاوڕییەتی  بە 
ئ������ەو ڕێکخراوەیە، بنک������ە و مەقەڕی 
پێش������مەرگەکانی حیزبی دێموکراتیان 
لە ناوچەی س������نووری کێلەشین بەسەر 

کردەوە.
سەردانی پێشمەرگە و فەرماندەکان 
لەس������تادی فەرماندەیی ش������ەهید قادر 
کەریم������ی و س������ەردانی چەندین پەل و 

مەق������ەڕی دیکە ل������ە چاالکییەکانی 
یەکیەت������ی ژنان ل������ە بەرەبەریی 25ی 
گەالوێژ یادی 70 ساڵەی دامەزراندنی 

حیزبی دێمۆکراتدا بووە.
یەکیەتی������ی ژنان������ی دێموکرات������ی 
مەبەس������تی  بە  ئێ������ران  کوردس������تانی 
پێشمەرگەکان و  لەدۆخی  ئاگاداربوون 
بە  پەیمانی وەفاداری  نوێ کردنەوەی 
ڕێبازی دێموکرات س������ەردانی شوێنی 
مان������ەوەی پێش������مەرگەکانیان لەناوچە 

سنوورییەکان کردووە.

جیهانی  ئایینی  م��ام��ۆس��ت��ای��ان��ی 
ئیسالم و کوردستان

موسوڵمانانی بەڕێز
سایتی  لە  کە  زانیارییەک  بەپێی 
بووەتەوە،  ب���اڵو  ئ��ان��الی��ن��ەوە  س��ون��ن��ی 
نێو  بە  ئایینی کۆماری  دژە  ڕێژیمی 
چوارشەممە  ڕۆژی  ئێران  ئیسالمیی 
1394ی  گ��ەالوێ��ژی  7ی  ڕێکەوتی 
تەنیا  ڕووخاندنی  بە  دەستی  هەتاوی، 
شوێنی نوێژکردنی موسڵمانانی سوننە 

مەزهەب لە ت��اران ک��ردووە و ئەمە لە 
چوارملیۆن  لە  زیاتر  کە  حاڵێکدایە 
سوننە مەزهەب لەو شارەدا نیشتەجێن، 
دی����ارە ئ���ەو ک����ردەوە و ک���اران���ەی ئەم 
ڕێژیمە دژە مرۆییە تازەگی نییە و هەر 
لە سەرەتای دامەزرانی بە سەدان جار 
بێ ڕێزی بە شوێنە پیرۆزەکانی مەزهەب 
و ئایینە جیاوازەکان کردووە و هەر لە 
ڕووخاندنی مزگەوتی سەڵماسەوە بگرە 
پیرۆزەکانی  شوێنە  تێکدانی  هەتاکوو 

ئایینە جیاوازەکان.
سااڵنە  ك��ه   حاڵێکدایە  ل��ە  ئ���ەوەش 
ئ��ەو ڕێ��ژی��م��ە ب��ۆ ف��ری��ودان��ی خەڵکی 
ئیسالمی  جیهانی  و  ئێران  ساویلکەی 
دەکات،  یەکبوون  و  وەح��دەت  لە  باس 
ئایینی  زان����ای����ان����ی  ی���ەک���ی���ەت���ی���ی 
کوردستانی ئێران وێڕای ئیدانەکردنی 
کۆماری  ئایینییەی  دژە  ک��ردەوە  ئەو 
لە  داوا  ئ���ێ���ران،  ئیسالمیی  ن���او  ب��ە 
جیهانی  ئایینی  مامۆستایانی  هەموو 

کوردستان  موسڵمانانی  و  ئیسالمی 
هەڵویستەی  ئ��ەم  بەرانبەر  لە  دەک��ات 
ڕێژیمی ئێران بێ دەنگ نەبن و دەنگی 
ن��اڕەزای��ەت��ی خ��ۆی��ان دەرب���ڕن ک��ە ئەوە 

ئەرکێکی ئایینی و ئەخالقییە.

ئایینی  زان����ای����ان����ی  ی���ەک���ی���ەت���ی 
کوردستانی ئێران

گەالوێژی 1394ی هەتاوی

حیزب������ی  ناوەن������دی  كۆمیت������ەی 
دەیەمین  ئێران  دێموكراتی كوردستانی 
پلینۆم������ی خ������ۆی لە س������ەعات 9ی 
س������ەر لەبەیانی ڕۆژی ش������ەممە 3ی 
گەالوێژی 1394ی هەتاوی بەرامبەر 
ب������ە 25ی ژوالی 2015ی زایین������ی 
بە بەش������داری زۆربەی ه������ەرە زۆری 
ئەندامانی ئەسڵی و جێگرانی كۆمیتەی 
ناوەندی و نوێنەرانی ئەندامانی ڕێبەری 

لە دەرەوەی واڵت پێكهێنا.
پلینۆم بە خۆلەكێ������ك بێدەنگی و بە 
پێوەڕاوەس������تان بۆ ڕێزگرتن لە گیانی 
پاك������ی ش������ەهیدان بەتایب������ەت دوایین 
ش������ەهیدی حیزب كاك قادر كەریمی 

دەستی پێكرد.
دوات������ر دەس������توری كاری پلین������ۆم 
كە پێش������تر بە ئ������اگاداری ئەندامانی 
ڕێبەری گەیشتبوو باسی لێوەكرا و پاش 
پەس������ندكرانی دەستووری كار هاوڕێی 
بەڕێز كاك مستەفا هیجری سكرتێری 
گشتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران باس������ێكی گش������تی سیاس������ی و 
ڕاپۆرتی سەفەر و سەردانەكانی خۆی 
ب������ۆ دەرەوەی واڵت پێش������كەش كرد. 
ل������ەو ڕاپۆرتەدا ئام������اژەی بەو باس و 
بابەتانە كردبوو ك������ە لە دیدار لەگەڵ 
واڵتانی  لە  بەش������ێك  كاربەدەس������تانی 
ئامریكا و  تایب������ەت  بە  ڕۆژئاوای������ی و 
ئاڵمان هەیب������وو و ئەندامانی پلینۆمی 
دەیەمی لە ڕاوبۆچوونی ئەوان بەرانبەر 
بە مەسەلەكانی پێوەندیدار بە ناوچەی 

ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست ئاگادار كرد.
لە بەش������ێكی دیكەی ڕاپۆرتەكەی 
سكرتێری گش������تی دا ڕێككەوتنەكەی 
1+5 لەگەڵ كۆماری ئیسالمی ئێران 

هاتبوو كە پێش������تر حیزبی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێران پێش������بینی كردبوو 
 و باس������ی لەوە كردبوو ك������ە كۆماری 
ئیس������المی بە دوای ئەو ڕێككەوتنەدا 
تا ڕادەیەك بە ئازادكردنی داراییەكانی و 
گەمارۆكان و  س������ووك كردنی  ئەگەری 
بردن������ە س������ەری هەناردەكردنی نەوت 
بتوان������ی داهات������ی خۆی  وێدەچ������ێ  
بەرەوژوو بەرێ ، بەاڵم بەش������ی خەڵكی 
ئێران لەم داهاتە زۆر كەم و زیاتری بۆ 
دام ودەزگا سەركوتكەرەكانی ڕێژیم وەك 
ئەمنییەتی و  دەزگا  پاسداران،  سوپای 
ئیتالعات������ی و بەس������یجییەكان تەرخان 
دەكرێ  و لە دەرەوەی واڵتیش س������ەرفی 
دابینكردنی هەزینەكانی هاوپەیمانانی 
لوبنان،  وەك حیزب������واڵی  ناوچ������ە  لە 
حوس������ییەكانی یەم������ەن، حكوومەتی 
بەشار ئەسەد لە سوریە و باقی دەستە و 
گرووپ������ە ورد و درش������تەكانی دیكەی 
ئاش������كرایە  تەرخان دەكا.  هاوپەیمانی 
ك������ە بەهێزكردنی ئەم گرووپە توندڕەو و 
ئاژاوەگێڕان������ەش ب������ە كردەوە كێش������ە و 
ئاژاوەی پتری لە واڵتانی ناوچەدا بە 
دوای خۆیدا دێنێ . بەشدارانی پلینۆم 
سكرتێری  ڕاپۆرتەكانی  بیستنی  پاش 
خۆیان  بۆچوونەكانی  پرسیار و  گشتی 
هێنایە گۆڕ و س������ەفەری س������كرتێری 

حیزبیان بە پڕبەرهەم زانی.
ل������ە بڕگەیەك������ی دیك������ەی كاری 
پلین������ۆم دا بەڕێز حەس������ەن ش������ەرەفی 
جێگری س������كرتێری گش������تی حیزب 
دۆزی  لەسەر  سیاسی  لێكدانەوەیەكی 
كورد لە هەموو پارچەكانی كوردستان 
هەركام بە تایبەتمەندی و هەل ومەرجی 
خۆیانەوە پێشكەش بە بەشدارانی پلینۆم 

حیزب  بەڕێوەبەری  ئەندامان������ی  كرد. 
لەم بەشە لە باس������ەكانی پلینۆمیشدا 
س������رنج و تێ  بینییەكان������ی خۆی������ان لە 
پێوەن������دی لەگەڵ وەزع������ی كورد لە 
هەر پارچەیەكی كوردس������تان دەربڕی و 
لێكدانەوەی جێگری سكرتێری گشتی 
حیزبی������ان بە واقعبینانە هەڵس������ەنگاند 
ك������ە ئاماژەی بە خاڵە بەهێز و ئەرێنی و 
خاڵ������ە الوازەكانی دۆزی كورد لە هەر 

پارچەیەكی كوردستان كردبوو.
بڕگەیەكی دیك������ەی كاری پلینۆم 
تەرخان كرابوو بۆ بیستنی ڕاپۆڕتێكی 
نیزامی«   � سیاس������ی  »كۆمیسیونی 
حیزب ك������ە تایبەت بوو ب������ە ئاكامی 
حەرەكەت������ی ئ������ەم دوایان������ەی هێزی 
پێشمەرگەی حیزب لە نێوخۆ و دەرەوەی 
واڵت و ل������ە باش������ووری كوردس������تان و 
جێگیربوونیان لە ناوچە سنوورییەكان. 
بەش������دارانی پلینۆم ب������ە ئاماژە بە 
الیەنە ئەرێنییەكان و ئاكامە بەنرخەكانی 
ئەو حەرەكەتە وێڕای سوپاس لە كادر و 
پێش������مەرگە و ئەندامان������ی حی������زب لە 
نێوخۆ و دەرەوەی واڵت و لە باش������ووری 
یەكیەتییەكانی  ئەندامانی  كوردستان و 
الوان، ژن������ان، خوێندكاران و دۆس������تان و 
دێموكرات������ی  حیزب������ی  دڵس������ۆزانی 
كوردس������تانی ئێران كە ل������ە ڕەوتی ئەم 
حەرەكەتەدا ئەوپ������ەڕی فیداكاریان لە 
خۆیان نیش������ان دا و هەركام بە جۆرێك 
 و بە پێ������ی ئەرك������ی دیاریكراویان بە 
دڵس������ۆزیەوە هاوكار و پشتیوانی هێزی 
پێشمەرگەی حیزب بوون، ئاماژەیان بە 
هێندێ  ك������ەم و كووڕی لەو بارەوە كرد و 
ڕێبەری حیزبیان ڕاسپارد ئەو دەسكەوتە 
بپارێزێ  و ب������ە لەبەرچاوگرتنی هەل و 

مەرجی ناوچە و ئێران، بەپێی توانا بۆ 
بەرەوپێشبردن و شوێندانەرتر كردنی ئەو 
حەرەكەت������ە هەنگاو هەڵبگرێ  و بۆ ئەو 
هەبێ   گونجاوی  بەرنامەی  مەبەستە 
كە یارمەتیدەری گەشەكردنی زیاتری 
ڕۆژهەاڵت  كوردس������تانی  بزووتنەوەی 
بێ ، هەروەها پلین������ۆم پێزانینی خۆی 
بۆ هەڵوێس������تی هەموو ئ������ەو حیزب، 
كەس������ایەتی و   ،NGO ڕێكخ������راو، 
الیەنان������ە دەربڕی كە ل������ە ڕەوتی ئەو 
ش������ێوەی جۆراوجۆر  بە  حەرەكەت������ەدا 
پش������تگیری حیزبی دێموكراتیان كرد و 
حەرەكەتەكەیان بەجێ������ی و بەرحەق و بە 

هەنگاوێكی شوێندانەر زانی.
دوایی������ن بڕگ������ەی كاری دەیەمین 
پلینۆم������ی كۆمیتەی ناوەندی حیزبی 
باسێكی  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
گش������تی لەس������ەر وەزع������ی كار وباری 
حی������زب لە چەن������د بوارەوە ب������وو. لەو 
بارەوە بەش������دارنی پلینۆم بە دەربڕینی 
ڕا وبۆچوون������ی خۆی������ان ل������ە پێوەندی 
لەگ������ەڵ هەركام لە ب������اس و بابەتەكان 

بڕیاری پێویستیان بۆ دان.
دەیەمی������ن پلینۆم������ی كۆمیت������ەی 
ناوەندی پاش 3 ڕۆژ كاری بەردەوام، 
دوانیوەڕۆی ڕۆژی دووش������ەممە 5ی 
گەالوێژی 1394ی هەتاوی بەرانبەر 
ب������ە 27ی ژوالی 2015ی زایین������ی 

كۆتایی بە كارەكانی هێنا.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

1394/5/5ی هەتاوی
2015/07/27ی زایینی



3 ژمارە 658 ـ 6ی ئاگۆستی 2015

ڕۆژی یەکش������ەممە ڕێکەوت������ی 
11ی گەالوێژی 1394ی هەتاوی، 
»حەسەن مەوالی«، باوکی شەهید 
مەنس������وور مەوالی لە تەمەنی 79 
س������اڵیدا، بە هۆی بەس������ااڵچوویی 

مااڵوایی لە ژیان کرد.
تەرم������ی مام حەس������ەن ل������ە نێو 
ئاپۆڕای خەڵکی ناوچەکە و خزم و 
کەس وکاری و دۆستانی بە خاک 

سپێردرا.
شەهید مەنس������وور مەوالی ساڵی 
ئاوای������ی  ل������ە  هەت������اوی  1340ی 
»بامناوا« س������ەر بە شاری سنە لە 
دایک بووە. ناوبراو پاشان بە ڕیزی 
دێموکراتی  حیزبی  پێشمەرگەکانی 
کوردستانی ئێران پەیوەست بووە و لە 
ڕێکەوتی 2ی بانەمەڕی 1361ی 
قارەمانانەدا  شەڕێکی  لە  هەتاوی، 

بە دژی هێزەکانی ڕێژیمی ئێران لە 
شوێنێک بە ناوی کەرەسی شەهید 
بوو و گڵکۆکەی لە کاشتەر دایە.

حیزبی دێموکراتی کوردس������تانی 
ئێران پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە 
و کەس وکاری مام حەسەن دەکات 
و خۆی بە شەریکی خەم و پەژارەیان 

دەزانێت.

دووش������ەممە ڕێکەوتی  ڕۆژی 
1394ی  گەالوێ������ژی  5ی 
هەتاوی، عەلی ئیس������ماعیل پوور، 
ناسراو بە وەس������تا عەلی قەرەخان 
بە هۆی »س������ەکتەی مێشک« 
لە تەمەنی 68 س������اڵیدا مااڵوایی 

لەژیان کرد.
نیش������تمانپەروەرە  ئ������ەو  تەرمی 
کوردە لە نێ������و ئاپۆڕای خەڵکی 

ناوچەکەدا بە خاک سپێردرا.

وەستا عەلی قەرەخان یەکێک 
ل������ە ئەندامانی دێرین������ی حیزبی 
دێموکرات بوو و لەساڵی 1369ی 
هەت������اوی بە تاوان������ی هاوکاری 
حیزب������ی  لەگ������ەڵ  پێوەن������دی  و 
دێموکرات������ی کوردس������تانی ئێران 
دەستبەسەر و 15 ساڵ زیندانی بۆ 
بڕایەوە و سەرجەم ئەو حوکمەی لە 
ئیسالمیی  ڕێژیمی  زیندانەکانی 
ئێراندا لە ژێر ئەشکەنجە و ئازاردا 

تێپەڕ کرد.
وەستا عەلی پاش ئازادبوونیشی 
لە زیندان هەر لەسەر ڕێبازەکەی 
س������وور بوو و پێوەندیی بە حیزبی 

دێموکراتەوە کردبوویەوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران، سەرەخۆش������ی لە بنەماڵە و 
کەسوکاری عەلی ئیسماعیل پوور 
دەکات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا 

بە شەریک و بەشدار دەزانێت.

ڕێکەوت������ی  دووش������ەممە  ش������ەوی 
12ی گەالوێ������ژی 1394ی هەتاوی، 
»ڕەس������ووڵ عەلیزادە« پێش������مەرگەی 
دێرینی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران، بە هۆی نەخۆشی لە یەکێک لە 
نەخۆشخانەکانی شاری هەولێر کۆچی 

دوایی کرد.
ک������وڕی  عەلی������زادە  ڕەس������ووڵ 
»شوکری« ساڵی 1338ی هەتاوی، 
لە گوندی »زەنگیاوێ« سەر بە شاری 
پیرانشار لە بنەماڵەیەکی نیشتمانپەروەر 

لە دایک بوو.
ناوبراو لە س������ەرەتای دەستپێکردنی 
خەباتی ئاش������کرای حیزب پەیوەس������ت 

حیزبی  پێش������مەرگەکانی  ڕی������زی  بە 
دێموکراتی کوردس������تانی ئێران بوو و 
لە کۆمیتە  لە هێزی »س������مکۆ«دا، 

شارستانی شنۆ سازمان درا.
م������ام ڕەس������ووڵ س������اڵی 1362ی 
هەتاوی لە شەڕ لەدژی داگیرکەرانی 
کوردستان لە گوندی خورینج سەر بە 

شاری پیرانشار بریندار دەبێت.
ڕەس������ووڵ عەلیزادە، س������اڵی 1365 
حیزبیدا  مەئموریەتێکی  ل������ە  هەتاوی 
لە باش������ووری کوردس������تان بە توندی 
بریندار بوو و دوای س������اڕێژ بوونەوەی 
برینەکەی گەڕایەوە سەنگەری خەبات 

و تێکۆشان.

و  تیکۆش������ەر  کەس������ێکی  ناوبراو، 
دڵس������ۆز و پێش������مەرگەیەکی جێگەی 
متمانەی حیزب و هاوڕێیان و خەڵکی 

ناوچەکە بوو.
تەرم������ی کاک ڕەس������ووڵ ل������ە نێو 
ئاپ������ۆڕای خەڵک������ی نیش������تمان پەروەر 
و هاوس������ەنگەرانی ل������ە گۆڕس������تانی 
ش������ەهیدانی حیزب ل������ە جەژنیکان، بە 

خاک سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، 
سەرەخۆش������ی لە بنەماڵ������ە و کەس و 
کاری »ڕەسووڵ عەلیزادە« دەکات و 
خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریک 

و بەشدار دەزانێت.

دادوەری تاران لەگەڵ داواکاریی 
بەرپرسی زیندانی ئێوین بۆ گۆڕینی 
دۆخی زیندانی کەبوودوەند و ئازادیی 
مەرجداری ناوبراو دژایەتی کردووە.

بەرپرس������ی زیندان������ی ئێوی������ن لە 
کۆتایی مانگی ڕابردوودا داوای لە 
دادستانی تاران کردبوو كه  ئاڵوگۆڕ 
زیندانی سیاسی  بارودۆخی  بە سەر 
كورد محەمەد س������دیق کەبوودوەنددا 
بێنێت و بە ش������ێوەی مەرجدار ئازاد 

بکرێت.
ماڵپەڕی ڕێکخراوی بەرگری لە 
مافی مرۆڤی کوردستان لەم بارەیەوە 
ڕایگەیاندووە: لە وه اڵمی داواکاریی 

بەرپرس������ی زیندانی ئێوین دادستانی 
ت������اران وتوویەت������ی: داواکاریی ئێوە 
پووش������پەڕی  30ی  ڕێکەوت������ی  لە 
ئازادی  بە  سەبارەت  1394هەتاوی، 
س������ەدیق  محەمم������ەد  مەرج������داری 

کەبوودوەند دژایەتی کراوە. 
محەمم������ەد س������ەدیق کەبوودوەند 
ڕێکەوتی 10ی خاکەلێوەی 1386ی 
هەتاوی دەسبتەس������ەر و بە تۆمەتی 
»هەوڵ������دان دژی تەناهیی نەتەوەیی 
لە ڕێگەی دامەزراندنی ڕێکخراوی 
مافی مرۆڤی کوردستان« حوکمی 
10 س������اڵ زیندانی بەسەردا سەپا و 
هەروەها بە تۆمەت������ی »پڕوپاگەندە 

پێوەندی  نیزام« لە ڕێگ������ەی  دژی 
و قس������ەکردن لەگ������ەڵ ڕێکخ������راوە 
نێودەوڵەتییەکان������ی ماف������ی مرۆڤ 
و پیوەن������دی لەگ������ەڵ کوفی عەنان 
ڕێکخراوی  پێش������ووی  س������کرتێری 
وتووێژ  و  یەکگرت������ووەکان  نەت������ەوە 
لەگ������ەڵ میدیاکان، یەک س������اڵی 

دیکە زیندانی بۆ بڕایەوە.
حوکم������ی 11 س������اڵی زیندان������ی 
محەمم������ەد س������ەدیق کەبوودوەند لە 
لق������ی 65ی دادگای پێداچوونەوەی 
پارێزگای تاران، پشتڕاس������ت کرایەوە 
و هەنووکە لە زیندانی ئێوین ماوەی 

حوکمەکەی تێپەڕ دەکات.

تیزاب  پژاندن������ی  ڕووداوی  پ������اش 
لەشاری بۆکان بە جەستەی چەند ژن 
و کچێکدا، ماوەیەکیش������ە بنەماڵەی 
چاالکانی سیاس������ی کورد لە س������ەقز 
کەوتوونەتە ژێر هەڕەش������ە و فش������اری 
کەس������انێکی تایبەت و نەناسراو و لە 
ڕێگ������ەی کورتەنام������ە و تەلەفوونەوە 

هەڕەشەی زۆر توندیان لێکراوە.
تەنان������ەت  و  ئ������اگادار  کەس������انی 
چەند بنەماڵەیەکی������ش وێڕای ناردنی 
نێوەڕۆکی کورتەنامەکان بۆ ماڵپەڕی 
کوردستان میدیا باسیان لەوە کردووە، 
کە ئ������ەو کورتەنامانە م������اوەی چەند 

حەفتەیە بەردەوامی هەیە.

به پێی ئه م هه واڵ������ه  کورتەنامەکان 
بۆ بەش������ێک لە بنەماڵەی چاالکانی 
سیاسی ڕەوانە کراوە بەاڵم لە نێویاندا 
زۆرتری������ن کورتەنامە و هەڕەش������ە لەو 
کەس������ێکی  کە  ک������راوە  بنەمااڵن������ە 
زۆر نزیکی������ان لە نێو ڕی������زی حیزبی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران دان.
ل������ە کورتەنامەکاندا هاتووە، »ئێوە 
بە حوکمی ئەوەی کەس������ێکتان لە نێو 
حیزبی دێموکرات دایە و زیدی ئینقالبن 
ل������ە داهاتوویەکی نزیکدا دەکەونە بەر 

هێرشی تێزاب پژاندن«.
ڕووی هەڕەش������ەکانیش زیات������ر لە 
کچ������ان و ژنانی بنەماڵ������ەکان بووە و 

ئەو هەڕەش������انە ترس و دڵەڕاوکێیەکی 
زۆری الی بنەماڵەکان دروست کردووە 

و بە پارێزەوە هەڵسوکەوت دەکەن.
ب������ۆ  ئ������اگادار  س������ەرچاوەیەکی 
کوردس������تان میدیا باسی لەوە کرد کە 
ئ������ەو کارە بە دڵنیایەوە هاوچەش������نی 
ڕوداوەکەی ش������اری بۆکان دەس������تی 
ڕێژیمی  ئەمنیەتییەکان������ی  ناوەن������دە 

ئێرانی لە پشتە.
ن������اوی ئ������ەو بنەمااڵن������ەی ک������ە 
هەڕەشەیان لێکراوە، هەروەها ئەو ژمارە 
پێ  کورتەنامەکانی  کە  تەلەفوونەی 
ڕەوانە کراوە الی ماڵپەڕی کوردستان 

میدیا پارێزراوە.

ڕووبەرێک������ی زۆر لە لەوەڕگە و 
لە  بەمۆ  دارس������تانەکانی چی������ای 

کرماشان لەئاگردا سووتان. 
ئاژانس������ی  هەواڵ������ی  بەپێ������ی 
هەواڵدەریی کوردپا، ڕێکەوتی 5ی 
لەوەڕگەکانی  و  دارستان  گەالوێژ، 
چیای بەمۆ لەناوچەی سەالس������ی 
باوەجانی ئاگریان گرت و خەسارێکی 
بەرچاو بە ژینگ������ەی ئەو ناوچەیە 

گەیشتووە.
ئەو ئاگرکەوتنەوەیە بە هاوکاری 
چاالکانی  ناوچەک������ە،  خەڵک������ی 
مەدەن������ی و ژینگ������ە پارێزیی دوای 

چەند کاتژمێر کونتڕۆڵ کراوە.
هەر ل������ەو پەیوەندییەدا ڕێکەوتی 
دارس������تانەکانی  گەالوێژیش،  1ی 
گون������دی »کوپان������ە«ی س������ەر بە 
جوانڕۆ  »باین������گان«ی  بەخش������ی 

ئاگریان گرتبوو.
هه روه ها ڕێکەوتی 6ی گەالوێژی 

و  دارس������تان  هەت������اوی،  1394ی 
»ئاالن«ی  چی������ای  لەوەڕگەکانی 
سەر بە سەردەشت ئاگری تێبەردراوە 
و زیانێک������ی زۆر ب������ە ژینگەی ئەو 

شوێنە گەیشتووە.
سەرچاوەیەک باسی لەوە کردووە 
کە ئەگەری ئ������ەوە هەیە ئەو ئاگرە 
لەالی������ەن ک������ەس یان کەس������انێکی 
هەلپەرەستەوە لە شێخە سوور، گرویس 

و ڕەزگە بەردرابێت.
ب������ە هەوڵ و  ئاگرکەوتنەوەک������ە 
خۆجێی  دانیش������وانی  تێکۆش������انی 
گون������دەکان و پ������اش 3 کاتژمێ������ر 

کۆنتڕۆڵ کراوە.
له الیه كی دیكه شه وه  ڕۆژی شەممە 
ڕێکەوت������ی 10ی گەالوێژ، چیای 
ناسراو بە »دینارکێو« لە شارستانی 
ئابدانان و س������ەر بە پارێزگای ئیالم 
ئاگری تێبەردراوە و زیانێکی زۆر بە 

ژینگەی ئەو ناوچەیە گەیشتووە.

بەپێی دوایین ئامارە فەرمییەکان 
پێوەندیدارەکانی  ناوەندە  لەالیەن  کە 
سەر بە ڕێژیمی ئێران، لە سەرەتای 
ئیستا النیکەم 25  ئەمساڵەوە هەتا 
و  لەدارستان  ئاگرکەوتنەوە  حاڵەتی 

لەوەڕگەکانی ئیالم ڕووی داوە.
ل������ە  دیکەش������ەوە  لەالیەک������ی 
ش������اری مەریوان دەی������ان هێکتار لە 
دارستانەکانی »سەیفی سەروو« لە 
ئاگردا سووتاوە و ئاگرەکە بەشێک 
ل������ە لەوەڕگ������ە و دارس������تانەکانی 
»چاوگ«یشی  و  »سەلەس������ی« 
لەخۆگرت������ووە و زیانێکی بەرچاوی 

بەو دارستانانە گەیاندووە.
دەوترێ������ت ئ������ەو ئاگرکەوتنەوەیە 
بە هەوڵ و چاالکیی دانیش������توانی 
س������ەروو،  س������ەیفی  گوندەکان������ی 
ئەنجومەنی  و  سەلەس������ی، چاوگ 

سەوزی چیا کۆنتڕۆڵ کراوە.

کارناسێکی کورد، لە توێژینەوەیەکدا 
باڵوی کردووەتەوە، لە سەدا 37ی ئەو 
کەسانەی کە ساڵی 1385ی هەتاوی 
کەوتوونەتە س������ەر مینە چێنراوەکانی 
س������ەردەمی ش������ەڕی ڕێژیمی ئێران و 
عێراق و برین������دار بوون، کەمتر لە 15 

ساڵ تەمەنیان هەیە.
ل������ە توێژین������ەوەی دکتور حوس������ێن 
محەمم������ەدزادەدا هاتووە کە لە س������ەدا 
95ی بریندارەکانی������ش پی������اون وبەپێی 
دوایین زانیارییەکان، کاریگەری مینە 
چێنراوەکانی سەردەمی شەڕی ئێران و 
عێراق هەتا 50 ساڵی داهاتوو بەردەوام 

دەبێت«.
بە وتەی ناوبراو، »لەس������ەدا 9/7 لە 
مینە بەجێ ماوەکانی سەردەمی شەڕ لە 
ناوچە سنوورییەکانی پارێزگاکانە و لە 
س������ەدا 80ی لە گوندەکان و لە س������ەدا 

17ی لە شارەکان دایە«.
هه ر له مب������اره وه  ڕۆژی دوش������ەممە 
ڕێکەوت������ی 12ی گەالوێژ، لە نزیکی 
گوندی »لەنگریز« سەر بە شارستانی 
س������ەواڵوا بە هۆی تەقین������ەوەی مین، 
کوڕێک������ی تەمەن 13 س������اڵ بە ناوی 
»بێهزاد ئیبراهیمی« گیانی لە دەست 
دا و منداڵێکی تەمەن 12 س������اڵیش بە 

ناوی »فەرشاد یەعقووبی« بە توندی 
بریندار بوو.

ئامارەکان باس لەوە دەکەن لەسەرەتای 
ئەمس������اڵەوە هەتا ئێستا 16 هاوواڵتی 
کورد لەپارێزگا کوردنشینەکان بوونەتە 
قوربانی مینە چێنراوەکان کە لە نێوان 
قوربانیاندا کچێکی تەمەن 17 ساڵ و 

دوو منداڵی کەم تەمەن دەبیندرێت.
ئامارە فەرمییەکان باس لەوە دەکەن، 
زیات������ر لە 20 میلیۆن مینی دژە نەفەر 
لە ناوچە سنوورییەکانی پارێزگاکانی 
)س������نە، کرماش������ان، ورم������ێ، ئیالم و 

خوزستان( بوونی هەیە.

کۆڵبەرێکی کورد بە ناوی »عەلی 
وەیسی« لە ناوچەی سنووری شلێر، 
لەالیەن هێزە ئینتزامییەکانی ئێرانەوە 
تەقەی لێکراوە و فیشەک بەر پشتی 

کەوتووە و بە توندی بریندار بووە.
دەوترێ������ت ئ������ەم هاوواڵتییە کوردە 
تەمەنی 34 ساڵە و خاوەنی 2 منداڵە 
ناجێگیرە  تەندروس������تی  بارودۆخی  و 
و هێزە ئینتزامیی������ەکان بە برینداریی 

دەستبەسەر و پاش چەند کاتژمێرێک 
پزیش������کییەکانیان  ناوەندە  ڕەوان������ەی 

کردووە.
هه روه ها ڕێکەوت������ی 2ی گەالوێژ 
لە ڕەبەت چەکدارێکی سەر بە ڕێژیم 
»محەممەد  ناوی  به   هاوواڵتییەکی 
وەستا ڕەحمانی«  لە بەردەم مزگەوتی 
»جامیعە«ی ئه م شاره  بریندار کرد.

ل������ە  ک������ورد  مێرمنداڵێک������ی 
الی������ەن(  چەن������د  تۆرنۆمێنتی)ی������اری 
کاپ������ی 2015 کە لە واڵت������ی نۆروێژ 
بەڕێوەدەچێت، وەکوو باش������ترین یاریزان 

دەست نیشان کرا.
بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی 
کوردپا، تیمی مێرمندااڵنی تەمەن ژێر 
11 س������اڵی ئێران كه  لەگەڵ دوو تیم لە 

کاپی نۆروێژ بەشداری کردبوو، توانی 
لە دوو یاریی جیاوازدا لە بەرامبەر تیمی 

نۆروێژ سەرکەوتن بە دەست بهێنێت.
تیمی مێرمندااڵن������ی ئێران لە یاری 
یەک������ەم توان������ی 16گوڵ و ل������ە یاری 

دووهەم 15گوڵ تۆمار بکات.
لە کۆتایی ئ������ەو یارییانەدا، یادگار 
ڕۆس������تەمی یاریزانی کوردی خەڵکی 

شاری مەریوان بە تۆمارکردنی 8 گوڵ 
وەکوو یەکێک لە باشترین گوڵکارەکانی 

ئەو کێبڕکێیە هەڵبژێردرا.
یارییەکان������ی کاپ������ی نوروێ������ژ ، بە 
گەوەرترین تۆرنۆمێنتی فووتباڵی دونیا 
دێتە ئەژماركه  بەبەش������داری 52واڵت، 
تماش������اچی  32ه������ەزار  و  1639تی������م 

بەشدرابووی هەیە بەڕێوە دەچێت.

چەن������د ڕۆژلەمەوب������ەر ف������ەرزاد 
م������ورادی نی������ا ل������ە الی������ەن دەزگا 
قەزاییەکانی ڕێژیم لە ش������اری سنە 
بانگهێش������ت و داوای لێکراوە کە بە 
مەبەستی تێپەڕاندنی 3 ساڵ زیندان 
خۆی بە گرتووخانەی ناوەندی سنە 

بناسێنێت.
ئەو هاوواڵتییە س������نەییە لەحاڵی 
حازردا بەدەس������ت نەخۆشی هەناوەوە 

دەناڵێنێ.

ئەو چاالک������ە کرێکارییە لەالیەن 
لقی چواری دادگای پێداچوونەوەی 
شاری سنە بە 3 سال زیندانی کردن 

حوکم دراوە.
سەرەتاییدا  لەداگای  نیا  مورادی 
دوو س������اڵ زیندانی ب������ۆ بڕابوویەوە 
کە پاش������ان ئەو حوکمە بە تۆمەتی 
کۆمیت������ەی  ل������ە  »ئەندامەت������ی 
هاوکاری ب������ۆ پێکهێنانی دامەزراوە 
کرێکاریی������ەکان و پڕۆپاگەن������دە بە 

دژی نیزام« بە س������ێ ساڵ زیندانی 
زیاد کرا.

ئەو هاوواڵتییە کوردە سەرماوەزی 
1393ی هەتاوی������ش، لەالی������ەن هێزە 
ئێرانەوە  ڕێژیمی  ئەمنیەتییەکان������ی 
لە س������نە و لە ناو ماڵەکەی خۆیدا 
دەستبەسەر کرابوو و دوای 25 ڕۆژ 
دەستبەس������ەریی بە دانانی بارمتەی 
70 میلیۆن تمەنی بە شێوەی کاتی 

ئازاد کرابوو.

دژایەتی لەگەڵ ئازادیی مەرجداری کەبوودوەند کرا

کۆچی دوایی باوکی شەهیدێکی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان

ئەندامێکی حیزبی دێموکرات لە نەغەدە کۆچی دوایی کرد

پێشمەرگەیەکی دێرینی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
مااڵوایی لە ژیان کرد

لە سەدا 37ی بریندارانی تەقینەوەی مین لە کوردستان 
تەمەنیان کەمتر لە 15 ساڵە

هێزە ئینتزامییەکان لەناوچەی شلێر کۆڵبەرێکی کوردیان 
دایە بەر دەستڕێژ

دارستان و لەوەڕگەکانی چیای بەمۆ لە ئاگردا سووتان

مەترسیی دووپات بوونەوەی 
ڕووداوی تێزاب پژاندنەکەی بۆکان لەشاری سەقز

یاریزانێکی مێرمنداڵی کورد 
پێشەنگی تۆرنۆمێنتی 2015ی نۆروێژی وه ده ست هێنا

چاالکێکی کرێکاری کورد بۆ تێپەڕاندنی حوکمەکەی 
ڕەوانەی زیندانی سنە کرا
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پێشبینییەکەمان وەدی هات و الوازبوونی ئێران دەرکەوت
سکرتێری گش������تی حیزبی دێموکراتی 
دیمانەیک������دا  ل������ە  ئێ������ران  کوردس������تانی 
لەگەڵ ئاژانس������ی »ئەنادۆلو« باسی لە 
ئێران  ڕێژیم������ی  نێوان  ڕێککەوتنەک������ەی 
و واڵتانی ڕۆژئاوایی کردووە و له  س������ه ر 
چه ندی������ن بابه ت������ی پێوه ندیدار ب������ه  حیزبی 
دێموكرات و كوردس������تانی ئێ������ران وه اڵمی 
پرسیاره كانی ئه م هه واڵده ریه ی داوه ته وه  كه  
ئه م������ه  ده قی وتوێژی ئاژانس������ی ئه نادۆلو 

له گه ڵ به ڕێزیانه .
مستەفا هیجری دەڵێت هێزیان بردووەتە 
س������ەر س������نوور و ویس������توویانە بەشێك لە 
پێشمەرگەکانیان بچنەوە بۆ ڕۆژهەاڵت و 
لەوێ لەگەڵ خەڵكدا پەیوەندییان هەبێت و 
جەختیش������ی لەوە کردەوە بارودۆخی واڵتی 
ئ������ەوان لەگەڵ تورکیە جی������اوازە. هیجری 
پێی وایە ل������ە هەر واڵتێک هەلی گونجاو 
هەبێ بۆ سیاسەت کردن ئەوە بەکارهێنانی 
چ������ەک گونجاو نییە و ل������ە تورکیە ئەو 
دەرفەت������ە بۆ کورد ڕەخس������اوە کە خەباتی 

مەدەنی بکات.
سكرتێری گش������تیی حیزبی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێران مس������تەفا هیجری لە 
هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ ئاژانس������ی ئانادۆڵو 
باس ل������ەوە دەکات کە لە س������ەردانەکەیدا 
ب������ۆ ئامریکا، ئەوان پێیان ڕاگەیاندوون کە 
بەپێ������ی بارودۆخی هەر واڵتیک یارمەتی 
کوردەکانی ئەو واڵت������ە دەدەن. ئەو گوتی 
لە بەرنامەشمان دایە کە پەیوەندیمان هەبێ 
لەگەڵ واڵتانی عەرەب������ی و لە پەیوەندی 
لەگەڵ توركیەش دەڵ������ێ »ئەو پەیوەندییە 
هێشتا  چاوەڕوانین  خۆمان  دیپلۆماسییەی 

بەرقەرار نەبووە«.
لەب������ارەی ڕێككەوتن������ی چەند ڕۆژی 
ڕابردووی ئێران و واڵتانی پێنج كۆ یەك كە 
لە ڤییەن لەسەر پرسی پڕۆگرامی ناوكیی 
ئێ������ران ئیمزا كرا مس������تەفا هیجری دەڵێت 
پرس������ی گفتوگۆكردن لەس������ەر مەسەلەی 
پیتاندان������ی ئۆرانی������ۆم لە نێ������وان ئێران و 
واڵتان������ی پێنج كۆ ی������ەك ماوەیەكی زۆرە 
دەس������تی پێكردبوو، بۆ ئەوان ئەنجامەكەی 

لە سەرەتاوە دەركەوتبوو.
هیجری لەو ڕووەوە دەڵێت »من پێش������تر 
ئام������اژەم بۆ كردبوو كۆماری ئیس������المیی 
ئێران لەب������ەر ئەوەی لەب������اری ئابوورییەوە 
تووش������ی گیر و گرفتێك������ی یەكجار زۆر 
گ������ەورە بووەت������ەوە، بۆیە ناچ������ارە هەموو 
مەرجەكان������ی ڕۆژئ������اوا قب������وڵ بكات بۆ 
ئەوەی ك������ە بتوانێت گەمارۆكان لەس������ەر 
خۆی البەرێت، لەو ماوەیەشدا كە زیاتر لە 
ساڵێكی خایاند و چەندین جار درێژكرایەوە 
لەگەڵ بڕگە جۆراوجۆرەكانی، ئێران هەوڵی 
دا دەستكەوتی زیاتر بەدەست بهێنێت، بەاڵم 
لە كۆتایی������دا مەرجەكانی ڕۆژئاوای قبوڵ 
كرد، تەس������لیم بوو ب������ەوەی كە گەمارۆكان 
لەسەر خۆی البەرێت و بتوانێت بارودۆخی 
ئابووری خۆی ساغ بكاتەوە، ئەو پڕۆسەیە 
ب������ووە ه������ۆی ئەوەی  ك������ە ئەنجامەكەی 
گەمارۆكان بەسەر خەڵكی ئێران بسەپێنرێت 
و خەڵكەكەی تووش������ی گیر و گرفتێكی 
زۆر ببێتەوە لە بێكاری و بێ بەرنامەیی و 
ڕاوەستانی هەزاران پڕۆژەی خزمەتگوزاری 
لەناو ئێراندا هەم������وو ئەوانە ئەنجامی ئەو 
بەرزە فڕییانەی ئێران بوون بەوەی پیتاندنی 
ئۆرانیۆم بكات بۆ ئەوەی دەستی بە چەكی 

ئەتۆمی ڕابگات«.
»واڵتانی  دەڵێ������ت  زیاتریش  هیج������ری 
ڕۆژئاوا بە هاوپشتی لەگەڵ بەشی زۆری 
واڵتان������ی دنیا پێش������یان بە ئێ������ران گرت و 
ناچاری������ان كرد بێتە س������ەر مێزی گفتوگۆ 
و ئەویش بە قەناع������ەت و دڵخوازی خۆی 
نەهاتە س������ەر مێزی گفتوگۆ، ئەوەش������ی 
ڕوویدا ل������ە ڕێككەوتن لەس������ەر ئەوە نییە 
كە كۆماری ئیس������المیی ئێ������ران باوەڕی 
پێیەتی، بەڵكوو پێ������ی وایە دەبێت چەكی 
ئەتۆمی هەبێت و لە هەر دەرفەتێكدا بۆی 
هەڵبكەوێ������ت ئەو بەرنامەیە درێژە پێدەدات، 
واتە ئەو مەس������ەلەیە لە ڕووی قەناعەت و 

باوەڕوە نەبووە«.
دەش������ڵێت دوو فاكتەری دیكەش لە پاڵ 
ئەوانی ترەوە هەن كە وایكردووە ئێران هەوڵی 
دەست پێڕاگەیشتن بە چەكی ئەتۆم بدات، 
هیجری ل������ەو ڕووەوە ب������ۆ ئانادۆڵو دەڵێت 
»كۆماری ئیس������المیی ئێران دوو دوژمنی 
گ������ەورەی  وه هم������ی بۆ خۆی دروس������تی 
ك������ردوون، یەكەمیان كۆمەڵ������ەی هێزەكانی 
س������ونیین كە دەوروبەری ئێرانییان گرتووە و 
ئێران بە دوژمنی خۆی دەزانێت، دووهەمیان 

خۆرئاوا بەگشتی و بەتایبەت ئامریكا كە 
كۆماری ئیس������المیی ئێران لەوباوەڕە دایە 
ك������ە دەیانەوێ بیڕوخێن������ن، بۆیە كۆماری 
ئیسالمیی ئێران كەوتە ئەوەی بۆ پارێزگاری 
لەخۆی و حكوومەتەكەی چەكی ئەتۆمی 
بەدەستەوە بێت، ئەوەتا بینییمان لە دە پازدە 
س������اڵی ڕابردوودا ب������ە تەحەمولی هەموو 
گەمارۆكان و پەراوێز كەوتنی لە سیاسەتی 
نێودەوڵەتی و دووركەوتنەوە لە كۆمەڵگەی 
گش������تی ناوچەكە، زیانێكی زۆر گەورە بۆ 
خ������ۆی و خەڵكەكەی بەدی هێنا، بەاڵم لە 
كۆتاییدا ئێران تەسلیم بوو و بەناچاری ئەو 

ڕێككەوتنەی ئیمزا كرد«.
سکرتێری گش������تیی حیزبی دێموکرات 
بەگشتیش پێی وایە کە »ئەو ڕێككەوتنە 
ئەگەر بەپێی ئەو بەڵێنانەی ئێران داویەتی 
و بەپێ������ی ئ������ەو مەرجانەی ك������ە ڕۆژئاوا 
بۆیان داناوە ئەگەر كۆماری ئیس������المیی 
ئێران دەس������تی بە چەكی ئەتۆم ڕانەگات 
ئەوا بۆخۆی و س������ەقامگیری ناوچەكە و 
دونیا باش������ە، بەاڵم لەبەر ئەوەی كۆماری 
ئیسالمیی ئێران باوەڕی بەو مەسەلەیە نییە 
و بە پێویس������تی دەزانێ������ت چەكی ئەتۆمی 
بەدەس������ت بێنێ، بەڵێنەكانی جێی ئیعتیبار 
نیی������ە، هەروەك لە ڕاب������ردوودا بەڵێنی دا و 

جێبەجێی نەكرد«.
ه������اوكات لە ڕوویەكی دیكەوە پێی وایە 
ئێران ل������ە ڕێگەی ئەو ڕێككەوتنەوە پارەی 
زیاتری وەدەس������ت ده كه وێ������ت و كاولكاری 
زیاتر دەقەومێنێ������ت، ئەو دەڵێت »لەالیەكی 
دیك������ەوە الچوونی گەمارۆكان دەبنە هۆی 
ئەوەی كۆماری ئیس������المیی ئێران زیاتر لە 
100 میلی������ارد دۆالر ك������ە پارەی خۆیەتی 
و ل������ە بانكەكان������ی دنیایە ئ������ازاد ببێت و 
نەوت دەفرۆش������ێت و لە ڕووی ئابوورییەوە 
دەس������تی پڕ دەبێت و دەس������ت پڕ بوونیشی 
واتە یارمەتی زیاتری هاوپەیمانانی خۆی 
وەكو ڕێژیمی بەش������ار ئەسەد و شیعەكان لە 
عێراق و حیزبواڵی لوبنان و حووسییەكانی 
یەمەن دەدات، بەگشتی ئێران گرووپەكانی 
تیرۆریس������تی لە ناوچەك������ە بەهێز دەكات و 
ئەوەش دەكاتە شەڕ و ئاوارەیی و كوشتاری 
زیات������ر كە ئێران ئەمە ل������ە قازانجی خۆیدا 
دەبینێت، بۆیە لەمەودوا ش������ەڕ و ئاژاوە و 
كوشتار و وێرانی لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاست 
زیاتر دەبێت و ئەوە هۆكارێكە لە دەس������تی 
كۆماری ئیسالمی ئێراندا بۆ یارمەتیدانی 
ئاب������ووری زیات������ر ب������ە هاوپەیمانەكان������ی 

لەناوچەكەدا«.
لە وەاڵمی ئەوەیكه  ئەو ڕەش������بینییەی 
ئەوان لەس������ەر ڕێككەوتنەكە كە سەرۆكی 
ئامری������كا و ئێران و چەندین واڵتی دیكەش 
ب������ە پۆزەتیڤییان زانی، مس������تەفا هیجری 
دەڵێ������ت »ئەگ������ەر كۆماری ئیس������المیی 
ئێران لە ئەزموونی زیاتر لە س������ی ساڵەی 

ڕابردوودا ئەزموونێكی س������ەركەوتووی دابا 
نێودەوڵەتی  لەوەی دەیەوێ لە كۆمەڵگای 
نزیك بێت و لەگەڵ خەڵكی نێوخۆی ئێران 
و دراوس������ێكان تەعامول ب������كات ئەوا ئەوان 
دەیانگ������وت ئەو ڕێككەوتنە ب������ە قازانجی 
خەڵكی ئێران تەواو دەبێت، بەاڵم ئەزموونی 
ئەو چەند ساڵەی ڕابردوو لەگەڵ كۆماری 
ئەو  پێچەوانەی  ئێران هەیانە  ئیس������المیی 

چاوەڕوانییەیە كە پێیان دەڵێت«.
ڕووەوە  ل������ەو  هیج������ری  مس������تەفا 
ڕایدەگەیەنێت »پاش شەڕی هەشت ساڵەی 
ئێران لەگ������ەڵ عێراق و پەس������ەند کردنی 
بەرپرسانی  یەکگرتووەکان،  نەتەوە  بڕیاری 
ئەو واڵت������ە دەس������تیان كرد بەكوش������تاری 
زیندانییانی سیاس������ی لە نێوخۆی ئێراندا، 
زەبر و زەنگ بۆ سەر خەڵك زیاتر بوو، لەو 
كاتەش������ەوە دەبینین ئەگەر ئاڵوگۆڕ كرابێت 
بەرەو دواوە و بەس������تراوه یی و توندوتیژییە، 
ئایدۆلۆژییەوە هەرچی                باری  لە  بەتایبەت 
پڕه نس������یپەكانی ڕێكخ������راوی مافەكان������ی 
مرۆڤ������ی نەتەوە یەكگرتووەكان پەس������ەندی 
كردووە كۆماری ئیسالمیی ئێران دژیەتی، 
ئ������ەوەی ئێ������ران ب������اوەڕی پێیەت������ی دژی 
مافەكانی مرۆڤە، ئەو ئامادە نییە تەعامول 
لەگەڵ دنیای دەرەوە بكات تەنانەت ئامادە 
نیی������ە ئەوانەی ل������ە دامەزراندنی كۆماری 
ئیس������المیی ئێران ه������اوكار و وەفادار بوون 
هەبێت،  جیاوازی������ان  بۆچوونی  كەمتری������ن 
ئایەتوڵاڵ مونتەزری نموونەی ئەوانەیه  كە 
ئێران بێحورمەتییان  كۆماری ئیس������المیی 
پێ������دەكات تەنها لەب������ەر كەمترین جیاوازی 
بیروبۆچوونیان، بۆیە كۆماری ئیس������المی 
ب������ەرەو كرانەوە و دیموكراس������ی و تەعامول 
لەگەڵ دنیا و دراوسێیەكان هەنگاو نانێت، 
چونكە سیاسەت و بیروباوەڕ و دەستووریشی 

ئەوە بە ئێمە ناڵێت«.
لە تەوەرێك������ی دیكەی هەڤپەیڤینەكەیدا 
لەگ������ەڵ ئاژانس������ی ئانادۆڵو س������كرتێری 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  گش������تیی 
ئێران مستەفا هیجری باسی سەردانەكەی 
ئەم دوایی������ەی دەكات بۆ ئاڵمان و ویالیەتە 
دەڵێ������ت  و  ئامری������كا  یەكگرتووەكان������ی 
»س������ەفەرەكە لە کاتی بەرەو پێش������چوونی 
ڕێككەوتنەك������ەی ئێران و واڵتانی پێنج كۆ 
یەك بوو، لەگ������ەڵ ئامریكا و ئەڵمانییەكان 
باس������ی ئەوەمان كرد كۆماری ئیسالمیی 
ئێران پ������اش ڕێككەوتنەكە چی لێ دێت، 
بۆ ئێمە گرینگە دنیا لەبارەی لەژێر پێنانی 
مافەكانی  بەتایب������ەت  مرۆڤ  مافەكانی 
گەلی كورد ته نی������ا بینه ر نەبێت، كۆماری 
ئیسالمیی ئێران لە هەڵگرتنی گەمارۆكان 
لەس������ەری، بەدڵ������ی خ������ۆی یارمەتیدەری 
هاوپەیمانانی خۆی دەبێ بۆ دووبەرەكی و 

شەڕی زیاتر لە ناوچەکەدا«.
هیجری دەشڵێت »لە نێو ئامریكاییەكان 

زیات������ر لە كۆماری خوازەكان و بەش������ێكی 
ڕێككەوتنەوە  ئ������ەو  لەبارەی  دێموكراتەكان 
زۆر بەدبینی������ن و پێی������ان وای������ە ئیمتیازی 
زیات������ر بە كۆماری ئیس������المی ئێران دراوە 
و دەب������وو مەرج������ی زیات������ر بەس������ەر ئێران 
س������ەپانرابا، لەالیەكی دیك������ەوە باوەڕیان بە 
ئێ������ران نییە و پێیان وایە لە هەر دەرفەتێكدا 
ئەو پڕۆس������ەیەی پیتاندنی ئۆرانیۆم درێژە 
پێدەدا، هەندێكیان باس������یان لەوە دەكرد پاش 
كە  دێموكراتەكان  حكوومەت������ی  تەواوبونی 
ئۆبام������ا س������ەرۆكایەتی دەكات، دەبێت ئەو 

ڕێككەوتنە نەمێنێت«.
س������ەبارەت بە ك������ورد ل������ە ڕۆژهەاڵتی 
كوردستان بە الی ئامریكا و ئاڵمانییەكانەوە، 
مس������تەفا هیجری هێمای بۆ ئەوە كرد كە 
ئەوان بە ڕوونی باس������یان ل������ەوە كردووه  كە 
پێویستە كورد لەو پارچەیە یارمەتی زیاتر 
بدرێت، ئەو ڕوونی دەكاتەوە »ئەوان گوتیان 
دەبێت لەهەموو بەش������ەكان یارمەتی كورد 
بدرێ������ت بەاڵم بەپێی ش������وێن و جواڵنەوە و 
چۆنییەتی ڕەفتاری ڕێژیمەكەی دەبێ ئەو 
یارمەتییە بدرێت و لەوێدا كوردی ئێرانیش 
پێیان وابوو دەبێت زیاتر یارمەتی بدرێت«.

دەش������ڵێت ئەوان ت������ا ئێس������تا یارمەتی 
تایبەتیی������ان ن������ەداون، ب������ەاڵم داوایان كرد 
لە ڕەوش������یان زیات������ر ئاگادار ب������ن و زیاتر 
پش������تگیرییان بكەن لە ڕووی سیاسییەوە، 
گوتیش������ی »دیارە كوردی ئێران لە ڕووی 
سیاس������ییەوە دەبێت زیاتر ه������ەوڵ بدەین و 
زیاتر دنیا ش������ارەزا بێت لەوەی بەسەر كورد 

دێت«.
س������ەبارەت بە پەیوەندی������ی حیزبەکەیان 
بە واڵتانی عەرەبییەوە مس������تەفا هیجری 
گوتی »تا ئێس������تا هی������چ پەیوەندییەكی 
ڕاستەوخۆ لەنێوان ئێمە و واڵتانی عەرەبی 
نییە، هەرچەندە پێمان وایە وەكوو حیزبێكی 
سیاس������ی كە خەبات ل������ە دژی كۆماری 
ئیس������المیی ئێران بەڕێوە دەبەین پێویس������تە 
لەگەڵ هەم������وو واڵتانی دنی������ا بەتایبەت 
هەبێت  پەیوەندییم������ان  ناوچەكە  واڵتان������ی 
كە ل������ە نزیكەوە چاودێ������ری بارودۆخەكەن 
و كاریگەرییان لەس������ەر بارودۆخی ئێران و 
بەتایب������ەت عەرەبەكان،  هەیە،  خەڵكەكەی 
بەاڵم ئەوان پەیوەندیی ڕاستەوخۆیان لەگەڵ 
نەبەستووین، ئێستاش پێمان وایە پەیوەندیی 
خۆم������ان لەگ������ەڵ واڵتان������ی خۆرهەاڵتی 
نێوەڕاس������تدا دەبێت هەبێت، لە بەرنامەماندا 

هەیە پەیوەندییمان هەبێت«.
هەرچی دەربارەی پەیوەندییەكانییانەوەیە 
لەگ������ەڵ توركیا گوت������ی »لەگەڵ توركیە 
ئ������ەو پەیوەندییە دیپلۆماس������ییەی خۆمان 
چاوەڕوانیین هێش������تا بەرقەرار نەبووە، بەاڵم 
دەس������تمان پێكردووە لە هەن������دێ كەناڵەوە 
چووینەتە پێشەوە و هیوادارین زیاتر بچینە 

پێشەوە و پەرەی پێبدەین«.

سكرتێری حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران مستەفا هیجری لە درێژەی قسەكانیدا 
بۆ ئاژانس������ی ئانادۆڵو هێما بۆ ئەوە دەكات 
كە ئەوان هێزیان بردووەتە سەر سنوورەكانی 
ئێران و دەڵێ������ت »ئێمە وەكوو سیاس������ەتی 
گشتی لە سەرەتاوە پاش ڕووخانی ڕێژیمی 
ش������ا لە ئێران خەباتێكی چەكداری چەندین 
ساڵەمان لەگەڵ كۆماری ئیسالمی هەبووە. 
لەو دەمەوە تا ئێس������تا خەباتی چەكداریمان 
وەكوو بەش������ێك لە خەبات ڕەت نەكردووەتەوە 
و هەمیش������ە باس������مان لەوە كردەوە خەباتی 
چەكداری دەبێت ڕێبەرایەتی حیزب بڕیاری 
لەس������ەر بدات كە قازانج������ە وەكوو خەبات، 
بەپێی ئاڵوگۆڕەكانی ناوچەكە و بارودۆخی 
نێ������و كۆماری ئیس������المیی ئێ������ران و ئەو 
ستەمەی لەسەر كوردی ئێراندا كردوویەتی 
هەوڵمان داوە پێشمەرگەكان نزیك بكەینەوە 
و بیانبەینە سنوورەكان و ئەگەر گونجاو بوو 
بەشێوەیەک بیاننێرینەوە بۆ ڕۆژهەاڵت بۆ 
ئەوەی لەگەڵ خەڵك لە پەیوەندیدابن، بۆیە 

دەستمان پێكردووە«.
لەبارەی خەباتی چەكداریشەوە هیجری 
ڕەتی دەكاتەوە وازیان لێ هێنابێت، ئەو بۆ 
ئانادۆڵو دەڵێت چەك وەك ڕزگاریدەری كورد 
لەخەباتەكه ماندا نازایین لەهەموو بەشەكانی 
وەكوو  دەتوانێت  بەاڵم چەك  كوردس������تاندا، 
بەشێك لە خەبات بێ دەتوانێ شوێندانەری 
هەبێت، ئێستا ئەو ڕۆڵە دەبینین لە به رامبه ر 
كۆماری ئیس������المی ئێران كە لە خزمەتی 

سیاسەتی حیزب بچێتە پێشەوە«.
هیج������ری لە وەاڵمی ئەو پرس������یارە کە 
لە کاتێکدا ل������ە تورکیە هەوڵی چەکدانان 
دەک������رێ بۆ پەکەکە کەچ������ی ئەوان تازە 
بە تازە چەک وەکوو گوش������ارێک بەکار 
دێنن گوتی: »ئەمە ب������ۆ توركیە جیاوازە 
و لەوێ بواری خەبات������ی مەدەنی هەیە و 
كورد بە هەڵبژاردن دەتوانن نوێنەری خۆیان 
ببەن������ە پەرلمان، هەدەپە بەش������ێكی زۆری 
ش������ارەوانییەكانی كوردنشینی بەدەست هێنا 
و ژمارەیەكی زۆری كورس������ی لە پەرلمان 
وەدەس������ت هێن������ا، بۆیە لە ه������ەر جێگە یان 
شوێنێكی كوردس������تان ئیمكاناتی خەباتی 
مەدەنی هەبێت نابێ������ت خەباتی چەكداری 
بكات، بەاڵم لە بەشێك كە خەباتی مەدەنی 
مەجال������ی نییە دەكرێت س������وود لە خەباتی 
چەكداری وەربگرین، ئەگەر وەكوو توركیە 
بوایه ی������ن ئ������ەوا ڕەنگە بڕیارێك������ی ترمان 

دابایە«.
هیجری دەربارەی ئامادەییان بۆ دانیشتن 
و گفتوگۆكردن لەگەڵ كۆماری ئیسالمیی 
ئێران دەڵێت »ئێمە هه ر له  سه ره تای هاتنە 
س������ەركاری كۆم������اری ئیس������المیی ئێران 
پێش������نیاری وتوێژمان كردووە، ئەو كاتە بوو 
كە دەستەی نوێنەرایەتی كورد لە كوردستان 
بە هاوكاری حیزبی دێموكراتی كوردستانی 

ئێران و هەندێك لە هێزە سیاسییەكانی دیكە 
كە لە گۆڕەپانی سیاس������ی كوردس������تانی 
ئێراندا بوون، كۆماری ئیسالمیی ئێران ئەو 
كاتە دەریخس������ت باوەڕی بە دیالۆگ نییە 
و دەی������ەوێ هێزەكانی ك������ۆ بكاتەوە، دوای 
ئەوەی هێزەكانی كۆ كردەوە هێرش������ی كردە 
ئێمە  بەاڵم  سەر ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان، 
دوای ئ������ەوەش هەوڵم������ان داوە لە ڕێگەی 
دیالۆگەوە كێش������ەكانمان لەگەڵ كۆماری 
ئیس������المیی ئێران چارەس������ەر بكەین، ئەوە 
بوو بینیمان ش������ەهید د. قاسملوو و شەهید 
كاك عەبدوڵاڵ قادری ئازەر لەسەر داوەتی 
كۆماری ئیس������المیی ئێران و لەسەر مێزی 
گفتوگۆ ش������ەهید كران ك������ە چەند ڕۆژێك 

لەمەوبەر یادمان كردەوە«.
دەش������ڵێت »كێش������ە ئەوەی������ە كۆماری 
ئیس������المیی ئێ������ران ب������اوەڕی ب������ە مافی 
نەت������ەوەكان و ماف������ی كورد و ئ������ازادی و 
دێموكراسییەت نییە، خۆزگە باوەڕی ببایە 
تا بمانتوانیبا كێش������ەكان چارەسەر بكەین، 
لەگەڵ ئەوەش������دا هەر كاتێك هەست بكەین 
كۆماری ئیسالمیی ئێران دەیەوێ كێشەی 
كورد لە كوردستانی ئێراندا لە ڕێگەی باس 
و گفتوگۆوە چارەسەر بكات، ئێمە ئامادە 
دەبین بە س������وود وەرگرتن لە ئەزموونەكانی 

ڕابردوومان«.
لە بارەی بوون������ی هەوڵی نێوەندگیریش 
بۆ دانیش������تن هیجری گوتی »لە سااڵنی 
ڕابردوودا لەوبارەیەوە هەوڵ دراوە دۆستانی 
ئۆروپاییمان كە دۆس������تی ئێمە و كۆماری 
ئیسالمیی ئێران بوون ویستیان ئەو دانیشتانە 
هەبێت س������ەرەتا كۆماری ئیسالمیی ئێران 
پێیان باش ب������وو، دوایی كە زانییان جیدی 
بووین ئەوان پەش������یمان بوون������ەوە، بەاڵم لەم 
سەردەمە نوێیەدا داوامان نەكردووە، چونكە 
ئێ������ران بۆ وتووێ������ژ و دیال������ۆگ جیددی 

نییە«.
دەربارەی هەوڵەكانی یەكگرتنی هەردوو 
هیجری  مس������تەفا  دێموكراتیش  حیزب������ی 
دەس������تپێكردنەوەی  »ئەگ������ەری  گوت������ی 
وتووێ������ژەكان هەی������ە و لەالی������ەن خۆمانەوە 
خوازی������اری وتووێژین، الیەن������ی بەرامبەر 
هەرچەن������د ڕایاننەگەیاندووە وتووێژ ناكەن، 
بەاڵم ئیدی ه������ەر دوادەكەوێت، بۆیە هەوڵ 
دەدەین قبوڵی بكەن دووبارە دابنیش������ینەوە 
لەس������ەر گفتوگۆكان، ئ������ەوەی هەوڵی بۆ 
دەدەین ئۆرگانی زۆر س������ەرەوەتری ئێمەیە 
وەك������و كۆنگرە بڕیاری لەس������ەر داوە، پێمان 
وایە ئێس������تا كاتی ئەوەیە لەم بارودۆخە كە 
ناوچەكە لە گۆڕاندایە و ش������تی نوێ پاش 
ڕێككەوتنەكە له  ئێ������ران دیته  ئاراوه  دەبێت 
یەكبگرینەوە بۆ ئەوەی هێزێكی یەكگرتووتر 
بەرامب������ەر بە كۆماری ئیس������المیی ئێران 

بین«.
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دیپلۆماسییەكی سەركەوتوو بەرهەمی سیاسەتێكی واقعبینانەیە

به ره و              ساڵه ی حیزبی دێموكرات

حیزب������ی  دیپلۆماس������ی  سیاس������ەت  و 
لە دروشم  ئێران،  دێموكراتی كوردس������تانی 
 و هەڵوێس������ت  و ڕوانگەی سیاسی حیزبیدا 
وەك بەهایەكی ئینسانی  و مێژوویی ڕەنگی 
داوەت������ەوە. ل������ە 25ی گەالوێژی 1324ی 
1945ی  ئاگۆس������تی  16ی  هەت������اوی) 
زایینی( كە حی������زب دامەزراوە تا هەنووكە 
كە 70 س������اڵ لە تەمەنی پڕ لە ش������انازی 
ئەم حیزبە تێكۆشەر  و دێموكراتە تێدەپەڕێ، 
بە درێژایی ئەم مێژووە پڕ لە س������ەروەری، 
ش������انازیی و ئەو هەموو هەوراز  و نشێوە كە 
حیزب لە گۆڕەپانی خەبات لەگەڵ ڕێژیمە 
دیكتاتۆر  و كۆنەپەرەستەكانی پاشایەتی  و 
كۆماری ئیس������المی ڕووبەڕووی بووەتەوە، 
بەها سیاس������ی، نەتەوەی������ی  و مرۆییەكانی 
پاراستووە  و لەس������ەر ئەو بنەما فیكرییانە 
كە ش������یاوی جوواڵنەوەیەكی مافخوازیی  و 
پێش������كەوتووخوازانەیە، جەختی كردوەتەوە. 
ل������ە هەمان كات������دا ڕێچك������ە  و ڕێبازێكی 
لە سیاس������ەت  و دیپلۆماس������ی  و شێوازی 
خەباتی خۆیدا هەڵبژاردووە كە لەگەڵ ئەو 
یاسا  و ڕێس������ا نێونەتەوەییانە  و مەنشووری 
جاڕنام������ەی گەردوونی مافی مرۆڤ كە 
ڕێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان بانگەشەی 

بۆ دەكا، بە تەواوی یەك دەگرێتەوە.
لەم پێوەندیی������ەدا ئەگەر ئاوڕدانەوەیەكی 
كورت بە پێوەندییەكانی حیزب لە ئاس������تی 
نێوخۆیی  و هەرێمی  و نێونەتەوەیی بدەینەوە، 
ڕاستی ئەم پێوەندییەانە دەردەخا. لە هەركام 
بزووتنەوەی  سیاس������ییەكانی  قۆناغ������ە  لە 
كورد بەگش������تی  و جوواڵنەوەی مافخوازی 
كورد ل������ە ڕۆژهەاڵت������ی كوردس������تان، لە 
كاتی دامەزراندنیدا ك������ە ڕێبەرانی حیزب 
بە تایبەت پێش������ەوا ق������ازی محەممەد لە 
س������ەفەرەكانی بۆ باكوو پێتەختی كۆماری 
ئازەربایجان لە یەكیەتی س������وڤیەتی پێشوو 
 و س������ەردانەكانی بۆ تەورێ������ز  و ئاڵوگۆڕی 
بیروڕا لەگ������ەڵ ڕێبەرانی دەوڵەتی میللی 
ئازەربایجان  و دی������دار  و چاوپێكەوتنەكانی 
لە تاران  و مەهاب������اد لەگەڵ هەیئەتەكانی 
دیاریكراو بۆ دیالۆگ لەگەڵ پێش������ەوا  و 
نوێنەرانی كورد، دیپلۆماسی كورد  و حیزبی 
دێموكرات كە ئااڵهەڵگری ئامانجە سیاسی 
 و نەتەوەییەكانی كورد بووە لەسەر بنەما  و 
پێوەرەكانی ڕێزی بەرانبەر، باوەڕبەخۆبوون، 
بڕی������اردان،  و  سیاس������ی  س������ەربەخۆیی 
ڕەچاوكردن������ی بەرژەوەندییە نەتەوەییەكانی 
كورد، ڕەتكردنەوەی بەس������تراوەیی سیاسی 
و... بونیاد نراوە. لە س������ەردەمی كۆماری 
كوردس������تاندا دیپلۆماتەكان������ی یەكیەت������ی 
س������ۆڤییەت ب������ە هەماهەنگ������ی لەگ������ەڵ 
حكوومەت������ی میلل������ی ئازەربایجان هەموو 
هەوڵیان ئەوە بوو پرسی كورد  و چارەنووسی 
ببێتە  ل������ە ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان  كورد 
بەش������ێك لە كۆم������اری ئازەربایجانی ئێران، 
پێش������ەوا ق������ازی محەمم������ەد زۆر بوێرانە 
ل������ە بەرانبەر ئەم سیاس������ەتەدا ڕاوەس������تا  و 
ملی بەم بەس������تراوەیە سیاس������ییە نەدا  و تا 
س������ەرئەنجام قبوڵی بڕی������اری دیاریكردنی 
مافی دیاریكردنی چارەنووس������ی كوردیان 
پەسند كرد  و دەوڵەتی جمهوری كوردستان 
ڕاگەیەندرا  و دیپلۆماس������ی  و دیالۆگ بۆ 
لێكگەیش������تن بەرە و ئاشتی  و پێكەوەژیان  و 
ڕێز لە سەروەری نەتەوەیی گەالن لە خەباتدا، 
بۆ گەیش������تن بە مافە سیاسییەكانیان، بوو 
بە ڕێبازی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران. لەم پێوەندییەدا زۆر كەس لە گەڕیدە 
بیانیی������ەكان  و دیپلۆمات������ە ڕۆژئاواییەكان 
تێبینییەكانی خۆیانیان نووسیوە  س������رنج  و 
 و باڵوكردوەتەوە. لەم بارەوە یادداش������تەكانی 
ج������ۆرج ئالەن باڵوێ������زی ئەوكاتی ئەمریكا 
جێ������ی س������ەرنجن  و لە س������ەفەری مانگی 
پووش������پەڕی 1325ی هەت������اوی پێش������ەوا 
قازی محەممەددا بۆ ت������اران  ئەو وێڕای 
ئاڵوگۆڕی بیروڕا لەگەڵ هەیئەتی دەوڵەت 
ل������ە تاران  و دی������داری لەگ������ەڵ دیپلۆماتە 
بیانیی������ەكان ل������ە خوێندن������ەوە  و ڕوانگەی 
واقعبینانەی پێش������ەوا ق������ازی محەممەد  و 
ش������اندی هاوڕێی قسە دەكا. بە تایبەت لە 
دیداری لەگەڵ باڵوێزی بریتانیا و لەگەڵ 

بووە.  چاوپێكەوتن������ی  ڕۆزڤێل������ت  ئارچی 
ڕۆژنامەكانی ئەو كاتی ئێرانیش »رهبر  و 
ایران« كە وتووێژیان لەگەڵ كردووە باسی 
سیاسەتی حەكیمانە  و دیپلۆماسی ژیرانەی 
ئەم ڕێب������ەرە هەڵكەوتووەیان ك������ردووە. ئەم 
ڕوانین������ە وردبینەش دەگەڕێتەوە بۆ الیەنی 
پەروەدەیی  و ئەو دۆس������تایەتییەی لەگەڵ 
میس������یۆنی ئایینی ئەمریكایی كە لە ژێر 
چاوەدێری  میللەرMr: Mller لە شاری 
سابالغ  و دۆس������تایەتی بەردەوامی لەگەڵ 
دوكتور شالكی  Dr: Shalekئاڵمانی 
لەسەر فەرهەنگی ڕۆژئاوا كە شوێندانەریی 
ڕاستەوخۆیان لەسەر پێشەوا  و دیپلۆماسی 
حیزب  و ڕێبەرانی داناوە. دوای ئەو قۆناغە 
 و گۆڕین������ی ش������ێوازی خەبات������ی حیزبی 
دێموكرات  و دەستپێكردنی قۆناغی نهێنی، 
ڕێبەرانی حیزب هەوڵ������ی خۆپێگەیاندن  و 
لێكۆلێنەوە  و زانیاری وەرگرتنیان لەس������ەر 
نێودەوڵەتی  و ئەزموون  وەرگرتن  سیاسەتی 
لە قوتابخان������ە فیكریەكانیان وەرگرتووە كە 
ئامانجیان گەیشتن بە ئازادی  و دێموكراسی 
 و دادپەروەری  و گەیش������تنی كورد بە مافە 
ڕەواكانی بووە  و ڕێبازێكیان بۆ دیپلۆماسی 
لە خزم������ەت كۆمەڵگەی  هەڵبژاردووە كە 
مرۆڤایەتیدای������ە  و ش������ێوازی مودێرنی������ان 
لە خەبات������دا دیاری ك������ردووە  و ئەو دیاردە 
مەترس������یدارانەیان وەك تیرۆر  و بەكاربردنی 
زمانی زبر و نەفەر  و فڕۆكەڕفاندنیان ڕەت 
كردوەتەوە. بۆ ڕەچاوكردنی سیاس������ەتێكی 
واقعبینانە سروشتییە پێڕەویی لە ڕێڕەوێك 
بكا كە ڕای گشتی كۆمەڵگەی پێشكەوتوو 
ب������ۆ الی خەباتی ك������ورد  و بەنێونەتەوەیی 
كردنی ئەم پرسە گرینگانە بكاتە هەوێنی 
دیپلۆماس������ییەتی خۆی. بە خۆشییەوە هەر 
ئەم كولتورە سیاسییە بوو حیزبی دێموكراتی 

كوردس������تانی ئێرانی كردە قوتابخانەیەك لە 
بەها مرووییەكان، لەم پرۆس������ەیەدا ڕێبەری 
ئەم  مەزنمان دوكتور قاس������ملوو میعماری 
پرنسیپە  نەهادینەكردنی  لە  دیپلۆماس������ییە 
مودێرنەكانی دیپلۆماس������ی لە بزووتنەوەی 
بەركەوتووە  نەتەوەی كورددا پشكی شێری 
و  ب������وو ب������ە س������یمایەكی دیپلۆماتیك  و 
بە دیالۆگ  بایەخدان  هەڵكەوتووی كورد، 
لەس������ەر بنەم������ای ڕێزگرتن������ی بەرانبەر  و 
واقعبینی  و هونەری قەناعەت پێهێنان لەم 
بابەت������ەدا لە خاڵە بنەڕەتییەكانی ڕوانگەی 
ئ������ەم دیپلۆمات������ە گەورەیەن، بە خس������تنە 
بەرباسی ئەم كۆمەڵە پرسە، دیپلۆماسیەتی 
حیزب توانی ڕەوایی خۆی بس������ەلمێنێ  لە 

هەموو بوارەكاندا.
مێ������ژووی خەباتی خوێن������اوی  و پڕ لە 
بەرخودانی كورد بۆ گەیشتن بە دەسەاڵتی 
نەتەوەیی، ئەزموونێكی گرینگە كە ئەگەر 
لە هەر تاكێكی كورد بپرس������ی ڕات چییە 
لە پێكهێنانی كیانی كورد بە بێ   ڕاوەستان 
دەڵێت ئەوەی خولیای من  و هەموو گەلی 
كوردە س������ەربەخۆیی كوردس������تانە. حیزبی 
دێموك������رات هەر لە كاتی دامەزراندنیەوە تا 
ئێستا هەوڵی گەیشتنی كوردی بە دەوڵەت 
 و سەروەری نەتەوەیی داوە. لە چوارچێوەی 
دیاریك������راودا لەگ������ەڵ ئەوە فەلس������ەفەی 
سیاسی  و هەوڵە دیپلۆماتیكانەشدا لەسەر 
یەك نەت������ەوە  و یەك نیش������تمانبوونی كورد 
ئەوە  بۆچوونەكەش������ی  كردوەتەوە.  جەختی 
ب������ووە ئەگەر ڕۆژێك ل������ە ڕۆژان ئەو خاكە 
دابەش ك������راوە  و نەتەوە لە یەك دابڕاوە یەك 
بگرن������ەوە ئەوە مافێك������ی بێئەمالوئەوالی 
كوردە  و ئەو دابڕان و لێكترازانە لە ئاكامی 
سیاس������ەتی پاوانخوازانە  و دوژمنكارانەی 
نەیارانی  ك������ورد بووە. بۆیە گەیش������تنی 

كورد بە دەوڵەت������ی نەتەوەیی، دەكرێ  وەك 
سەقامگیربوونی  بۆ  یاریدەدەر  فاكتەرێكی 
ئاش������تی  و نەهادینەبوون������ی دێموكراس������ی 
لەبەرچ������او بگی������رێ . ل������ەم پرۆس������ەیەدا 
بزووتنەوەی كورد بەردەوام لە بەرەی ئاشتی 
 و دژی تیرۆریزم  و عەقلیەتی ش������وینیزمی 
بووە. ئۆگری پێكەوژیانە لەگەڵ گەاڵنی 
ناوچ������ە  و پێكهاتەكانی كوردس������تان. لەبەر 
تیش������كی ئەم دیپلۆماس������یە ب������ووە لەگەڵ 
كۆماری ئازەربایجان ڕێككەوتنی مێژوویی 
7 خاڵیی م������ۆر كرد  و لەگ������ەڵ گەالنی 
دیكەی ئێران خەباتی هاوبەش������ی پێكهێنا 
 و لە هەوڵی بەنێونەتەوەیی كردنی پرس������ی 
كورددا، لەس������ەر ئەو پرنس������یپە سیاسی  و 
لە  ه������ەركام  تێكۆش������اوە  دیپلۆماس������ییانە 
بارودۆخی  بە پێی  بەشەكانی كوردس������تان 
خۆی������ان بە مافەكانیان بگەن  و لەم پێناوەدا 
دیالۆگ و لێكتێگەیش������تنی بۆ فورمولی 
چارەسەری ئەو مەسەلەیە هەڵبژاردوە. هەر 
چەند ئەزموونێكی تاڵ  و خوێناویشی لەم 
مەس������ەلەیەدا هەیە  و چەندین سیاسەتڤانی 
گەورەی كورد لە پێشەوا قازی محەممەدەوە 
بگرە تا دوكتور قاسملوو لەسەر ئەم ڕێبازە 
شەهید كران  و دوژمنانی كورد بە غەدر  و 
خیانەت لەگەڵ بزووتنەوەی كورد  و حیزبی 
دێموكرات لە كوردستانی ئێران جوواڵونەتەوە 
 و پێچەوانەی كورد  و بەرەی پێش������كەوتوو 
 و ئاش������تیخواز كە لە دیالۆگ بۆ ئاشتی 
كەڵك وەردەگرن، ڕێژیم������ە دیكتاتۆرەكان و 
ی������ەك لەوان ڕێژیمی كۆماری ئیس������المی 
ئێ������ران بە ناوی دیالۆگەوە تاوانی گەورەی 
وەك شەهیدكرانی دوكتور قاسملوو و دەیان 
تێكۆشەری ڕێبازی ئاشتییان ئەنجام داوە.

لە بورای بەنێونەتەوەیی كردنی پرس������ی 
كورد

ئاش������ناكردنی  لە  حیزب  دیپلۆماس������ی 
ڕای گشتی بە پرسی كورد، هەڵكەوتەی 
كوردس������تان لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������ت  و 
ئاستەنگەكانی سەر ڕێگای خەباتی كورد 
لە كۆڕ  و كۆمەڵە سیاس������ییەكاندا ڕۆڵێكی 
كاریگەر  و ش������وێندانەری ب������ووە، هەروەك  
دەزانین داگیركەرانی كوردس������تان هەوڵیان 
داوە  پرس������ی ك������ورد وەك مەس������ەلەیەكی 
نێوخۆیی واڵتەكانیان باس بكەن  و هەر جۆرە 
هاوكاری  و هاودەنگی واڵتانی دێموكرات  و 
كەسایەتی  و الیەنە مرۆڤ دۆستەكان لەسەر 
سیاس������ەتی نكۆڵیكردن لە پرسی پێكهاتە 
ئیتنیك������ی  و ئایینیی������ەكان  و تاوانەكانیان 
دەرحەق بە مافخوازان  و ئازادیخوازانی ئەو 
واڵتانە بە پرسێكی نێوخۆیی زانیوە، بەاڵم 
دیپلۆماسی حیزب پێچەوانەی ئەم هەوڵەی 
ڕێژیم������ە داگیركارەكان ب������ۆ لەقاودانی ئەو 
سیاس������ەتە بووە، ت������ا ب������ە پێوەندیگرتن بە 
الیەنە مرۆڤدۆس������تەكانەوە كە پرسی مافی 
م������رۆڤ  و دێموكراس������ی  و دادپەروەری  و 
پاراس������تنی كەرامەتی مرۆڤیان ال گرینگە 

لە پشتیوانی ئەوان كەڵك وەر بگرێ .
لە یارمەتی������ە مرۆییەكانی دامەزراوەی 
میتران)فران������س  م������ادام  خێرخ������وازی 
بێسنوور،  پزیشكانی  ڕێكخراوی  لیبرتی(، 
ئینترناسیۆنال سووسیالیت  و UNPO  و 
دەیان دامەزراوە ئینسانی و كەسایەتی دیكە 
كەڵ������ك وەرگرێ   و دەنگی كورد  و گوتاری 
كوردیان پ������ێ بگەیەنێ   و ل������ە تەنگانەدا 
ب������ە هانای كوردەوە بێن. كەس������انێكی وەك 
د. بیرنادكوش������نێر و د. فریدریك تیسۆ و د. 
پێش������ەنگەكانی  كەس������ایەتیە  لە  گرانژون 

ڕۆژەڤـ

توركیە، ئەمریكا و 
كوردەكان

و: ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

»ئیكۆنۆمیس������ت«  ماڵپ������ەڕی 
وتارێكی ل������ە ژێر ن������اوی »توركیە، 
هاوپەیمانە  ك������وردەكان،  و  ئەمری������كا 
دژوارەكان« ب������اڵو كردووەت������ەوە كە لە 
ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  الیەن »بەشی 
و ئەفریق������ا«ی ماڵپەڕەك������ەوە ئامادە 
كراوە. لە س������ەرەتادا هاتووە: »كاتێك 
ل������ە س������ەرەتای حەوت������ووی ڕابردوو 
هەواڵ������ی بەپەل������ەی ڕێككەوتنێك لە 
نێ������وان توركی������ە و ئەمریكا لەس������ەر 
سووریە باڵو بووەوە، وەكوو هۆكارێكی 
گۆڕانكەر پێشوازی لێكرا. بەاڵم زۆر 
بە زوویی دەركەوت كە ڕێككەوتنەكە 
و  جیاواز  ئەجێنداگەلێكی  ئاوێت������ەی 

چەندفاقیانەیە.«
دوات������ر هات������ووە: »لە ڕاس������تیدا، 
توركیە بۆ چەندی������ن حەوتوو بەرەبەرە 
ب������ەرەو هەبوونی ڕۆڵێك������ی زیاتر لە 
هاوپەیمان������ی دژی داع������ش چووبوو، 
ك������ە ڕەنگە ئ������ەوە ئامانجی هێرش������ە 
هۆكارگەلێك  بووب������ێ .  خۆكوژییەكە 
زیاتربوون������ی  وەك  ب������وون  لەئ������ارادا 
مەترس������ی بەهێزبوون������ی پەیوەن������دی 
نێ������وان ئەمریكاییەكان و ك������وردەكان، 
ئەندامگیری������ی چاالكی داعش لە نێو 
نیگەرانی  توركیە و  شارە گەورەكانی 
لەمەڕ ئ������ەو زەبرەی خەریكە بە هۆی 
هەڵكردنی لەگەڵ داعش لە ناوبانگی 
توركیە دەكەوێ . لە مانگی ژوئەندا، 
ب������اراك ئۆبام������ا ل������ە كۆبوونەوەیەكی 
لە توركیە گرت  جەماوەریدا ڕەخنەی 
ك������ە نەیتوانیوە پێش ب������ە هاتووچۆی 
ش������ەڕكەرانی بیانی و گواس������تنەوەی 
چەكوچۆڵ لە س������نوورەكانیەوە بۆ نێو 

سووریە بگرێ .« 
لە شوێنێكی دیكەدا نووسەر باسی 
ئەوە دەكات كە ئامانجە سەرەكییەكانی 
ئەمریكا لەو هاوپەیمانییە چی بوون. 
ئامانجێكی  نووس������ەر،  قسەی  بەپێی 
ئەمری������كا كەڵكوەرگرت������ن لە پایگای 
»ئینجیرلی������ك«ی توركیە بۆ لێدانی 
پێگەكانی داعش لە نێو خاكی سووریە 
بووە چوونكە فڕۆكە ش������ەڕكەرەكانی 
ئەمری������كا ئەگ������ەر لەوێ������وە بفڕن بە 
تێچوویەكی كەمت������ر و بۆ ماوەیەكی 
تا  ئۆپەراس������یۆنیان پێ دەكرێ   زیاتر 
ئەوەی ل������ە پایگاكان������ی ئەمریكا لە 
كەنارەكانی كەن������داو بفڕن. داخوازیی 
دووەمی ئەمریكا، بەش������داریی »ئێف 
� 16«ەكان������ی توركی������ە ل������ە ش������ەڕ 
ل������ە بەرامبەردا  ب������ووە.  دژی داعش 
ك������ە  ب������وون  ڕازی  ئەمریكایی������ەكان 
یارمەتی دامەزراندنی ناوچەیەكی 65 
مایلی بەتاڵ ل������ە داعش بە درێژایی 
توركیە  سنووری  ڕۆژئاوای  بەشێكی 
� س������وریە كە لە باك������ووری حەلەبەوە 
تا فورات دەگرێتەوە، بدەن. نووس������ەر 
دەڵێ  ئ������ەو ناوچەیە هەمان ئەو ناوچە 
دژەفڕینە نییە كە توركیە لە سەرەتای 
تەشەنەسەندنی ش������ەڕی نێوخۆیی لە 
س������ووریە داوای كردبوو. ئەو ناوچەی 
ك������ە توركیە پێش������تر داوای دەكرد، لە 
هێزەكانی بەش������ار ئەسەد و بەتایبەتی 
لە حاڵێكدا  دەبوو،  بەتاڵ  فڕۆكەكانی 
ئەمەی ئێستا ئامانجی ناوچەیەكە كە 

داعشی تێدا نەبێ .  
نووسەر دواتر بە وردی باسی ئەوە 
دەكات ك������ە توركیە ل������ە چەند ڕۆژی 
ڕابردوودا، زیات������ر لەوەی لە هێزەكانی 
پارتی  هێزەكان������ی  ب������دات،  داع������ش 
كرێكارانی كوردستان و »یەكینەكانی 
پاراس������تنی گ������ەل«ی )كە س������ەر بە 
»پ.ك.ك«ەیە( بۆمباران كردووە، لە 
كاتێكدا هاوكات فڕۆكە ئەمریكاییەكان 
لە نزیكی »گرێ سپی« بە پشتیوانی 
لە »پ.ك.ك«، هێزەكانی داعش������یان 

بۆمباران كردووە. 
نووس������ەر لە كۆتاییدا دەنووس������ێ : 
»هاوپەیمانییەك������ەی دژ ب������ە داعش 
بەدەس������ت ئامانجی زۆر لەیەك جیاواز 
و بەڵێن������ی الوازەوە دەناڵێنێ . وێناچێ  

گۆڕانكاری لێبكەوێتەوە«.
سەرچاوە: 
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هەوڵە دیپلۆماس������ییەكانی حیزبن  كە ئەو 
ش������انازیەش دەگەڕێت������ەوە بۆ ئ������ەو هەوڵە 
قاسملوو.  دوكتور  بێ  وچانەی  دیپلۆماسیە 
هەر ئەوەیش������ە زۆر كەس لە نووس������ەران  و 
هەواڵنێرانی بەناوبانگی وەك جاناتان ڕێندل 
ل������ە كتێبی بەناوبانگی »با این رس������وایی 
چ������ە بخشایش������ی«  و كارول پرۆنهۆبێر لە 
كتێبی »خولیا و مەرگی ڕەحمانی كورد« 
لەس������ەر گرینگی دانی ڕێبەرانی حیزب بە 
دیپلۆماسی  و شێوازی خەباتی مەدەنیانە  و 
مودێڕن بە بایەخەوە باس دەكەن. بەگشتی 
ئەگ������ەر ڕێژیم������ە دیكتات������ۆرەكان توانای 
سەربازیی و س������امانە سروشتییەكانی وەك 
نەوت و زێڕ دەكەنە پێوەری دیپلۆماس������ی 
لەگەڵ دەرەوە، حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران ئامانجە مرۆڤدۆستەكان  و پاراستنی 
بەها مرۆیییەكان  و سیاسەتی ئاشتیخوازانە 
 و دژی تیرۆریزم  و توندوتیژی  و هەوڵدانی 
پێكەوەژیان������ی بە ئاش������تی لەگەڵ گەالن 
هەڵبژاردووە وەك پێوەرەكانی دیپلۆماس������ی 
خۆی  و ل������ەم ڕێبازەش س������ەركەوتوو بووە 
 و ه������ەر ئەوەیش������ە دۆس������تەكانی حیزب لە 
پەیامی  باڵوێزی گەیاندنی  بوونەتە  دەرەوە 

ئاشتیخوازانەی نەتەوەی كورد.
خاڵێكی  دیكە كە جێی خۆیەتی لەسەر 
دیپلۆماس������ی حیزب باس������ی بكەین  و وەك 
الپەڕەیەكی مێژوویی ئاوڕی لێ بدەینەوە، 
مەحكووم كردنی داگیركردنی باڵوێزخانەی 
واڵتەیەكگرتووەكان������ی ئەمریكایە لە تاران 
كە ل������ە ڕێكەوتی 13 خەزەڵوەری 1358ی 
هەتاوی)4ی نوامبری 1979ی زایینی( 
پێ������ڕەوی خەتی  لە الی������ەن خوێندكارانی 
ئیمام������ەوە. لەم كردەوەیەدا ك������ە دوور بوو 
لەگەڵ یاس������ا  و ڕێس������ای دیپلۆماس������ی، 
ئ������ەوان دیپلۆماتەكانیان ب������ە بارمتە گرتن 
 و ب������ێ ڕێزیان پێك������ردن و بۆ ماوەی 444 
ڕۆژ ل������ە ئێران دەستبەس������ەر كران. حیزبی 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران لەسەر ئەم 
كردەوەیە نابەرپرسیارانەیە هەڵوێستی گرت 
 و بە ش������ێوەی فەرم������ی ناڕەزایەتی خۆی 
دەرب������ڕی  و بە كارێك������ی نادیپلۆماتیكی 
زانی  و ڕایگەیاند ئ������ەو كردەوەیە دوورە لە 
عورفی دیپلۆماسی. ئەوە لە حاڵێكدا بوو 
لەو بارودۆخە سیاس������ییەی ئەوكاتی ئێران 
كەم كەس  و الیەن دەیانتوانی هەڵوێس������تی 

بوێرانەی لەو چەشنە بگرن.
خاڵێكی  دیكە كە لە دیپلۆماسی حیزبدا 
جێی سرنجە لە دەستپێكردنی شەڕی ئێران 
و عێراقدا بوو. بە دەستپێكردنی شەڕەكە  و 
هێرشی بەرباڵوی ئەرتەشی عێراق بۆ سەر 
ئێران، حیزبی دێموكرات لە بەیاننامەیەكی 

ڕەس������میدا ڕایگەیاند  و داوای لە ڕێژیمی 
ئێران كرد بە مەرجێك ش������ەڕ لە كوردستان 
ڕابگ������رێ   و هێزەكانی������ان لە ش������ارەكانی 
هێزەكانی  ئامادەیە  بكشێنێتەوە،  كوردستان 
پارێزگاری لە خاك������ی واڵتەكەی بكا كە 
كەوتووەتە بەرهێڕش������ی ئەرتەشی واڵتێكی 
دیكە. بەاڵم ڕێبەرانی ش������ەڕخوازی ڕێژیم 
ئ������ەم پەیامەی������ان وەرنەگ������رت. ه������ەر لەم 
پێوەندییەدا دوای تێكش������كاندنی هێزەكانی 
ڕێژیمی ئێ������ران لە بەرەكانی ش������ەڕی 8 
س������اڵەی  ئێ������ران  و عێراق ك������ە خومەینی 
پیالەی  بە خواردن������ەوەی  داماویی خۆی 
ژەهر  و قبوڵكردنی ناچاریی بڕیارننامەی 
598ی ئەنجوومەنی ئاسایشی ڕێكخراوی 
28ی  ل������ە  ك������ە  نەتەوەیەكگرت������وەكان 
پووش������پەڕی1366ی هەت������اوی بەرامبەر 
ب������ە 20ی ژوویی������ەی 1989 ی زایینی 
ڕاگەیەندرا، پیشان دا، حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران جارێكی  دیكە ڕوانگەی 
خۆی دەرب������ڕی  و داوای لە ڕێژیمی ئێران 
كرد بۆ ئەوەی گەالنی ئێران بە یەكجاری 
لە ش������ەڕ خەالس������یان بێ  ئاورێك لە پرسی 
كورد  و ... بدەنەوە  و هەوڵی چارەس������ەری 
پرس������ی كورد ب������دەن. بەداخ������ەوە واڵمی 
بە  حیزبیان  ئاش������تیخوازانەی  دیپلۆماسی 

تیرۆری ڕێبەرانی حیزب دایەوە.
نێونەتەوەی������ی  كۆنفرانس������ی  گرتن������ی 
پاری������س ل������ە س������اڵی 1989ی زایین������ی 
لەس������ەر كیمیابارانكردنی شاری هەڵەبجە 
بەرهەمێكی دیكەی دیپلۆماس������ی حیزبی 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێ������ران بوو. ئەم 
كۆنفرانس������ەش بە هەوڵ������ی ڕێبەری مەزن 
دوكتور عبدالرحمان قاس������ملوو  و دۆستانی 
فەرانس������ەیی كورد بوو، بە پێكهێنانی ئەم 
كۆنفرانس������ە پرس������ی كورد  و بەشخوراوی 
 و سیاس������ەتی ژینۆس������ایدی داگیركەرانی 
كوردس������تانی دەرحەق بە نەت������ەوەی كورد 
بە ڕای گش������تی ناس������اند  و ئ������ەو تاوانە 
گەورەیان لەقاو دا. هەر ئەوەیش بوو دواتر 
كۆنفرانسەكەیان بە ناوی دوكتور قاسملوو 

ناودێری كرد.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە 
بە درێژایی مێژووی  ئاستی سەرتاسەری 
بەرەیەكی  داوە  سیاس������ی خۆی هەوڵ������ی 
سیاس������ییەكانی  هێزە  لەگەڵ  دێموكراتیك 
ئێران كە باوەڕیان بە دێموكراس������ی  و مافی 
نەتەوایەت������ی گەالنی ئێران هەیە  و لەگەڵ 
حیزب  و الیەنە سیاسییەكانی گەالنی ئێران 
كە ب������ۆ مافە سیاس������ی  و نەتەوەییەكانیان 
خەب������ات دەكەن پێك بێنێ ، ب������ەم ڕوانینەوە 
بوو كە لە س������اڵی 1362ی هەتاوی چووە 
نێو ش������ورای نیش������تمانی بەرگ������ری ئێران 
 و پ������اش هەوڵێك������ی زۆر توانی گەاڵڵەی 
پەس������ند  بە  كوردس������تان  خودموخت������اری 

بگەیەن������ێ  وەك بەڵگ������ەی دێكۆمێنتی  و 
بایەخدار چاوی لێ بكرێ   و لە ڕێكەوتی 
كۆمەاڵنی  ئ������اگاداری  ب������ە   1362/4/2

خەڵكی كوردستانی بگەیەنێ .
كۆنگ������رەی  پێكهێنان������ی  هەروەه������ا 
نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵ لە 20 فورییەی 
2005ی زایینی لە شاری لەندەن یەكێكی 
دیك������ە لە هەوڵە سیاس������ییەكانی حیزب  و 
ئاستی  لە  دیپلۆماسی گشتگیری حیزب 
سەرتاسەرییە، س������ەرەڕای ئەم هەواڵنە لە 
ئوپۆزیس������یۆنی  كۆبوونەوەكانی  ك������ۆڕ  و 
ئێرانیدا هەوڵی داوە فاكتەری ڕێكخستنیان 
بێ   و بەو ڕوانینەەوە پرس������ە سیاسییەكانی 
ش������رۆڤە كردووە، كە بڕی������ار  و ئیرادەیەكی 
یەكگرتووان������ەی بە دواوە ب������ێ ، هەرچەند 
كۆمەڵ������ە  هەوڵەكانی������دا  ل������ە  زۆرج������ار 
ئاس������تەنگێكی بۆ هاتووەتە پێش  و لەگەڵ 
عەقڵیەت������ی پاوانخوازی  و شوینیس������تی  و 
بەرەوڕوو  الی������ەن  هێندێك  نابەرپرس������انەی 
بووەتەوە، بەو حاڵەش هەناسەی  سوار نەبووە 
 و لەم سیاسەتەشی بەردەوامە  و هەر لەسەر 
سیاسەتی ئاش������تیخوازانەی  و هاوخەباتی 
لەگ������ەڵ هێزە سیاس������ییەكانی ئێ������ران بوو 
تێكۆشەری حیزب دوكتور سادق  ڕێبەری 
ش������ەرەفكەندی لە الیەن تیروریس������تەكانی 
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی ئێران لە 26ی 
خەرمانان������ی 1371ی هەت������اوی لە برلین 

شەهید كرا.
پێوەندییە  ل������ە  حی������زب  دیپلۆماس������ی 

كوردستانییەكاندا
ڕاس������تیە  ئەو  لەبەرچاوگرتن������ی  ب������ە 
پارچەكانی  ل������ە  بارودۆخ������ی هەركام  كە 
لەگەڵ  ك������ورد  بزوتنەوەی  و  كوردس������تان 
دەوڵەتانی پێوەندیدار بە مەسەلەی كوردەوە 
 و تایبەتمەن������دی جی������اوازی خۆی هەیە، 
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران لەو 
ب������اوەڕەدا ب������ووە  و هەیە، حی������زب  و الیەنە 
بیری  سیاس������ییەكانی كورد كە هەڵگری 
نەتەوەیی  و ڕزگاریخوازین پێویستە پێكەوە 
هاوكار  و یارمەتیدەری یەكتر بن. هەروەها  
پێوەندیەكانیان لەگەڵ ئەو واڵتانە جۆرێك 
ڕێك بخەن زیان ب������ە بزووتنەوەی كورد لەو 
پارچە نەگەیەنێ   و ڕێگر نەبێ  لە ڕێگای 
خەبات������ی نەتەوەییاندا. جگ������ە لەوەیش لە 
كار و باری پارچەكانی دیكە كوردس������تاندا 
دەس������تێوەردان نەكەن  و چارەنووسی گەلی 
كورد بهێڵنەوە بۆ بڕیاری سیاس������ی حیزبە 
سیاسییەكانی ئەو پارچەیە لە كوردستان  و 
ئیرادەی سیاسی گەلی كورد لەو بەشەی  
بە درێژایی مێژوو، سیاسەتی  كوردستان. 
خۆیش������ی لەس������ەر ئەم بنەما دیپلۆماتیكە 
دارش������تووە  و لە هەموو كاتێكیشدا پێڕەوی 
ل������ەم ڕێوش������وێنە ك������ردووە و فاكت������ەری 
یارمەتیدەریش بووە بۆ خەباتی پارچەكانی 

دیكەی كوردستان.
پێوەندییەكان������ی حیزب������ی دێموكرات لە 
سەرەتای ساڵی 1970ی زایینییەوە لەگەڵ 
حكوومەتی بەعسی عێراق تا ڕووخانی ئەم 
ڕێژیمە ئەو ڕاس������تیەی سەلماند كە حیزب 
لەو پێوەندیی������ەدا، بەرژەوەندی بزووتنەوەی 
كوردی چەند بە بەرپرسایەتییەوە پاراستوە 
 و لەو پێوەندییەدا چەند خزمەتی بە حیزب 
 و الیەنەكانی باش������ووری كوردستان كردوە 
 و هەر لەم س������ۆنگەوە بوو سیاسەتمەدار  و 
كەس������ایەتی ناس������راوی كورد لە باشووری 
كوردستان دوكتور مەحموود عوسمان دوای 
ڕووخانی ڕێژیمی بەعس لەكۆبوونەوەیەكی 
گش������تیدا ڕایگەیان������د، ئێم������ە هەموومان 
ش������انازی بە حیزبی دێموكراتەوە دەكەین. 
زۆر  عێراق������دا  لەگ������ەڵ  پێوەندیەكان������ی 
نەتەوەییانە بووە  و بەڵگەكان دەرخەری ئەو 
ڕاس������تییەن كە دیپلۆماسی حیزب لەگەڵ 
ڕێژیمی بەعس������ی عێراق لەسەر بنەمای 
سیاس������ەتێكی واقعبینانە  و سەربەخۆ بووە 
 و فاكتەرێكی یارمەتیكردنی خەباتی كورد 
بووە لە باش������وور و ... ناوب������راو لە درێژەی 
قس������ەكانیدا وت������ی ئاواتم ئەوەی������ە الیەنە 
سیاس������ییەكانی كورد ل������ە پێوەندییەكانیان 
لەگ������ەڵ واڵتانی دراوس������ێ  لەس������ەر ئەو 
سیاسەتەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێ������ران پێوەندییەكانیان ڕێك بخەن  و بەپێی 

ئەو ئەزموونە، پێوەندیی بگرن.
دوای  سیاس������ییەكانی  ئاڵوگ������ۆڕە 
هەرەس������هێنانی یەكیەتی سۆڤییەتی پێشوو 
 و كۆتایی هاتنی دونیایی دوو جەمسەری 
ئەو ڕاستییەیان س������ەلماند، دیپلۆماسییەك 
س������ەردەكەوێ  ك������ە ئیرادەیەكی گش������تیی 
ل������ە پش������ت ب������ێ . ئ������ەو ڕێككەوتنامە  و 
پرۆتوكۆالنەی كە لە چوارچێوەی یاس������ا  و 
ڕێس������ا نێونەتەوەییەكان زیاتر شوێندانەریان 
لەس������ەر چارەسەركردنی كێشەی سیاسی  و 
نەتەوەیی  و ئایینیەكان دەبێ  كە خوێندنەوەی 

دادپەروەرانەی لەسەر بێ .
كۆمارەكانی  جیابون������ەوەی  ئەزموونی 
س������ۆڤییەت  و  یەكیەت������ی  پێكهێن������ەری 
گەیش������تنی گەالنی ئاسیای ناوەڕاست بە 
سەربەخۆیی  و كێشەكانی شەڕی نێوخۆیی 
نەتەوەكان������ی  یوگوس������الوی  و خەبات������ی 
ئەو واڵتە بۆ س������ەربەخۆیی  و سیاس������ەتی 
ژینۆس������ایدی دیكتاتۆرەكان������ی ئەو واڵتە 
ل������ە بەرانبەر خەڵكی ڕاپەڕیو  و بە تایبەت 
ئەنجامدان������ی تاوانەكانی������ان دەرح������ەق بە 
خەڵكی مافخوازی كۆسوڤو، كۆمەڵگای 
نێونەتەوەیی هەژان������د  و ڕێبەرانی واڵتانی 
دێموكراتیكی هێنایە س������ەر ئەو باوەڕە بە 
پەلە دەس������ت بەكار بن. وتەكانی تۆنی بلێر 
س������ەرۆك وەزیرانی ئەوكاتی بریتانیا  و بیل 
كلینتون سەرۆك كۆماری ئەوكاتی ویالتە 

یەكگرتووەكانی ئامریكا  و گێرهارد شرۆدێر 
ڕاوێژكاری ئەوكاتی ئاڵمان بۆ یەكخستنی 
ڕزگاركردنی  كاریگەر  و  دیپلۆماسییەكی 
نەتەوە ماف پێش������ێلكراوەكانی یوگوسالوی 
 و... بڕیارێكی مێژوویی  و چارەنووسسازی 
ب������ە دواوە ب������وو، ه������ەر ئەم دیپلۆماس������یە 
مرۆڤدۆس������تانە بوو كە دوات������ر لە چەندین 
واڵتی دیكە بە پێی بارودۆخی ژئۆپۆلتێكی 
ڕەچاوكراو هێزەكانی هاوپەیمانان سیاسەتی 
دەس������تێوەردانی مرۆییان بەڕێ������وە برد. ئەم 
سیاسەتە لە باشووری سوودان لە بەرانبەر 
تاوانەكانی عومەر حەس������ن بەش������یر  و لە 
عێراق لە بەرانبەر  كوشتاری بە كۆمەڵی 
كورد  و ش������یعە  و ... لە الی������ەن ڕێژیمی 
بەعس������ی عێراق بەڕێوە چوو  و ئێس������تاش 
پێوەندییە دیپلۆماتیكەكانیان بۆ گەیش������تن 
بە هەڵوێستێكی یەكالكەرەوە لەسەر بەشار 
ئەس������ەد لە ئارادایە، گەلی كوردیش كە بە 
درێژایی مێژووی پڕ لە خەبات  و خوێنی كە 
ناوچەیە،  قوربانی ڕێژیمە دیكتاتۆرەكانی 
لە دەستپێكی هاوپەیمانیەتی ڕۆژئاواییەكان 
ل������ە داگیركاری  دژی ڕێژیم������ی بەعس 
واڵتی كوەیتدا تا ئێستا لە چەند قۆناغی 
جی������اواز بەم دیپلۆماس������ییە نێودەوڵەتییەوە 
گرێ  دراوە ئەگەر بە وردی  و كارناس������انە 
ئەم ڕەوتە ش������رۆڤە بكەین ل������ە ئازادكردنی 
كوەیەت������دا دەرەتانێكی مێژوویی بۆ گەلی 
كورد ڕەخسا  و كورد لە باشووری كوردستان 
لە ڕاپەرینێكی ك������ەم وێنەدا لە ماوەیەكی 
كوردس������تانی  خاكی  زۆرب������ەی  كورت������دا 
ئازاد كرد  و دوای بە هێرش������ەكردنە س������ەر 
گەلی كورد لە الیەن ڕێژیمی بەعس������ەوە 
 و ك������ۆڕەوە مێژوویەكەی گەلی كورد بەرە 
و س������نوورەكانی ئێران  و توركیا، كۆمەڵی 
نێودەوڵەتی هێڵی پاراستنی 36 دەرەجەیان 
بۆ پاراس������تنی كورد ڕاگەیاند  و بەم جۆرە 
سیاسەتی دەستێوەردانی مرۆیی كوردیشی 
ب������ە جۆرێك گرتووەت������ەوە. دوایی ڕوخانی 
ڕێژیمی بەعسی عێراق لە ساڵی 2003ی 
زایین������ی  و پێكهێنان������ی حكوومەتی نوێ  
ل������ە عێراق، گەل������ی ك������ورد هەنگاوێكی 
خێراتری لە پێناوی پاراس������تنی دەسكەوتە 
سیاس������ی  و نەتەوەییەكان������ی  هەڵ گرتووە 
 و بە خۆش������یەوە پرس������ی كورد لە قۆناغی 
نكۆڵی كردن ئێستا بە قۆناغی سەلماندنی 
شوناس������ی نەتەوەیی خۆی گەیشتووە، ئەم 
هەڵگرتنی  بە  دەگەڕێتەوە  دەس������كەوتەش 
ڕێب������ازی ئاش������تیخوازانە  و مرۆڤتەوەرانە 
 و ڕەچاوكردن������ی بنەم������ا مودێڕنەكان������ی 
دیپلۆماس������ی لە پێوەندیی������ە نێودەوڵەتی  و 

ناوچەییەكانی ڕێبەرانی كورددا.
لە ش������ەڕی داعشیش������دا هەڵوێس������تی 
تیرۆریس������تانی  لەگەڵ  بەرەنگاربوون������ەوە 
داعش  و بەربەرەكانێی هێزی پێشمەرگە لە 

بەرەكانی ش������ەڕ لەگەڵیان  و ڕزگاركردنی 
ه������ەزاران كەس لە كچ  و ك������وڕ  و ... لە 
چن������گ ئ������ەم جینایەتكارانە، س������رنجی 
ڕای گش������تی بەالی كورددا ڕاكێش������ا  و 
كورد  بە  هەمەالیەن������ەی  یارمەتییەك������ی 
گەیان������د  و ك������وردی گەیان������دە لووتكەی 
داكۆكیكردن لە بەها مرۆییەكان. هەر ئەم 
دیپلۆماسی  و ڕێبازە پێشكەوتووانەی كوردە 
كە دیپلۆماتێكی ئورووپایی دۆستی كورد 
 و حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران وەك 
دوكتور برنارد كۆش������نەر دەڵێت مەسەلەی 
كورد، مەس������ەلەی گەلێكی مافپێشێلكراو 
پیك������ۆ   � س������ایس  ڕێككەوتننام������ەی   و 
هەڵوەشاوەتەوە  و ڕەوایی نیە بۆیە پێویستە 
كورد خۆی ڕێك بخ������ا و بە یەكگرتووییەوە 
بەرەوپیری گەیشتن بە سەرووەری نەتەوەیی 
ب������ڕۆن  و دەوڵەتی نەتەوەیی مافی خۆیانە 
لەبەر ڕۆشنایی ئەم ئاڵوگۆڕە سیاسیانەیە. 
حیزب������ی دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێران 
ك������وردی  نێونەتەوەی������ی  دیپلۆماس������ی 
هەڵگرتووە  و جەختی لەس������ەر سیاس������ەتی 
دەس������تێوەردانی مرۆیی كردوە  و سیاسەتی 
چەواشەكاری  ڕێبەرانی  چەواش������ەكارنی 
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی لەقاو داوە لەم 
بارودۆخە هەستیارەدا كە حیزب بەرەوپیری 
جێژنی 70 س������اڵەی دامەزراندنی دەڕوا  و 
ڕێژیمی ئێ������ران لەگەڵ واڵتانی 1+5 بە 
ناوكی  لەسەر پرسی چەكی  ڕێككەوتنێك 
گەیشتووە  و دەیەوێ  پرس������ی نەتەوەكانی 
ئێ������ران  و مافی مرۆڤ بخاتە س������ێبەری 
نەتەوە  ئەم ڕێككەوتنامەیەوە، چارەنووسی 
ماف پێشێلكراوەكانی ئێران  و پرسی مافی 
مرۆڤ ئەو زەروورەت������ەی هێناوەتە بەردەم 
ئێمە  و هەموو ئوپۆزیسیۆنی پێشكەوتووی 
ئێران بە لەبەرگرتنی سیاسەتی لەقاودانی 
لە  ئێران  ئیس������المی  ڕێژیمی كۆم������اری 
كار وب������اری واڵتان������ی ناوچ������ە و دەبێ بە 
هەماهەنگی لەگەڵ یەكدا دیپلۆماسییەك 
ل������ە پێش بگری������ن ئەم ڕێژیمە ل������ە ناوەندە 
سیاس������ییەكاندا زیاتر تەری������ك ببێتەوە  و بە 
پشتبەس������تنی بەهێزی گەالن������ی ئێران  و 
پش������تیوانی داكۆكیكارانی مافی مرۆڤ، 
ئەم ڕێژیم������ە بەرەو چارەنووس������ی ڕێژیمە 
دیكتاتۆرەكانی لە چەشنی  خۆی ببەین  و 
گەالنی ئێران بە ئامانجەكانیان بگەیەنین.

ئێران  كوردس������تانی  دێموكراتی  حیزبی 
بووە  و  دیپلۆماسیە  ئەم  دەست پێش������خەری 
لە داهاتوویشدا لەسەر ئەم ڕێبازە بەردەوام 
دەبێ ،  هێنری كیسینجەر وەزیری پێشووی 
دەرەوەی ئامریكا دەڵێ������ت ئەگەر دەوڵەتێك 
یا الیەنێك لەس������ەر واقعبینی دیپلۆماسی 
بكا زوو یا درەنگ بە ئامانجەكانی دەگا 
 و حیزب������ی دێموكراتیش لە ماوەی خەباتی 

سیاسی لەم ڕێبازە پێڕەوی كردووە.

درێژه ی الپه ڕه  5«

پۆلێك له  پێشمه رگه  قاره مانانه كانی حیزبی دێموكرات له سه ر شاخه كانی كوردستان
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ئەوەندەی خودی واژۆكران و دەقی 
ڕێككەوتننام������ەی ڤییەنی كۆماری 
ئیس������المی و گرووپی پێنج زێدە یەك 
ش������ایانی تاوت������وێ و لێوردبوونەوەی 
زیاترە، پەرچەكرداری الیەنە جیاوازەكان 
و بەتایبەت������ی هەڵپەڕكێ  و خۆش������ی 
دەربڕین������ی كۆمەڵێك خەڵك لەس������ەر 
شەقامەكانی ش������ارە گەورەكانی ئێران 
جێگای تێڕامان و قسەلەس������ەركردنە. 
داخوا ئەو ژم������ارە خەڵكە پێیان وایە 
بەهەشتێكی ئابووری دێتەدی، داخوا 
زۆربەیان كەسانێكی بێكار و بێداهاتن 
ك������ە دڵیان بە زۆربوون������ی هەلی كار 
خۆشە، داخوا خەڵكی بااڵشارەكانن و 
ح������ەز دەكەن ئیزن بە ژن������ان بدرێ  لە 
یاری������گای واڵیباڵدا ئام������ادە بن، یان  
ڕەنگە بەش������ێكیان منداڵ������ی بازاڕییە 
ب������ن و حەزیان  س������ەرمایەكان  خاوەن 
لوكستریان  ماش������ینێكی  پاپایان  لێیە 
ب������ۆ بكڕێ  و هتد. بەاڵم هەر چۆنێك 
بێت ڕاس������تییەك بوونی هەیە و دەبێ  
هەم������ووان بزان������ن، ئەویش ئ������ەوە كە 
دەكرێ  تا ڕادەی نزیك بە یەقین بڵێین 
بارودۆخی  لەبەر  ئیسالمی  كۆماری 
خراپ������ی ئابووری ئێ������ران لە نێوخۆی 
واڵت ئ������ەو ڕێككەوتننام������ەی واژۆ 
نەكردووە، بەڵكوو لەبەر هاوپەیمانانی 
لە ناوچەكە، واتە حیزبوڵاڵی لوبنان، 

حوس������ییەكانی یەم������ەن، كۆمەڵێ������ك 
گرووپی شێعە لە عێراق و بەتایبەتیش 
دەوڵەتی بەشار ئەسەد لە سووریە ئەو 
كارەی كردووە. بەڵگەهێنانەوە بۆ ئەم 
ڕاس������تییە ن������ەك دژوار نییە، زۆریش 

هاسانە.
بە وەاڵمدانەوەی چەند پرس������یاری 
س������ەرەكی لەم بوارەدا دەكرێ  بگەینە 
دەرەنجامێك������ی ڕاس������ت. كۆم������اری 
ئیسالمی تا چەند خراپی بارودۆخی 
ئابووری خەڵكی ال گرنگە، ئەگەری 
ئەوە چەندە كە كۆماری ئیس������المی 
لە ترس������ی ڕاپەڕینی خەڵك بە هۆی 
ئابوورییەوە ملی بەو كارە  بارودۆخی 
داب������ێ ، ئەگەر ڕێ������ك نەكەوتبا چی 
بەس������ەر گرووپ������ە هاوپەیمانەكانی لە 
ناوچەكەدا دەهات، داخوا بەتەمایە بۆ 
هەمیشە واز لە دروستكردنی بۆمبی 
ناوك������ی بێنێ  یان ئەگ������ەر هەلی بۆ 

بڕەخسێ  دەست پێدەكاتەوە.
لەمەر ئەوەی كۆماری ئیس������المی 
تا چەن������د خراپی بارودۆخی ئابووری 
خەڵك������ی ال گرنگ������ە، دەب������ێ  بڵێین 
ئابووریی ئێران لە بناخەدا نەخۆش������ە، 
چوونكە ئابوورییەك������ی دەوڵەتییە كە 
ڕەهبەری  بەیتی  لەدەست  جمكەكانی 
و سوپاییەكاندایە، بە جۆرێك كە پێش 
لە گەمارۆ ئابوورییەكانیش بەدەس������ت 
دەی������ان دی������اردەی خراپ������ی ئابووری 
گەمارۆكانیش  الچوونی  و  دەینااڵند 
هی������چ یارمەتییەك ب������ە چاكبوونیان 

ناكات. هەروەها ئەگەر بگوترێ  هەر 
دوابەدوای ڕێككەوتننامەكە كۆمپانیا 
دەس������تیان  ڕۆژئاوایی������ەكان  مەزن������ە 
ب������ە دەربڕینی ویس������تیان بۆ  كردووە 
سەرمایەگوزاری لە ئێراندا و ئەمەش 
ڕاكێشانی س������ەرمایە و هەلی كاری 
ب������ەدواوە دەبێ ، ئ������ەوا دەبێ  بگوترێ  
پێش ل������ە گەمارۆكان ژم������ارەی ئەو 
ئێراندا كەم  ل������ە  جۆرە كۆمپانیاگەلە 
ئەوتۆیان  قازانجێكی  كەچی  نەبوون، 
نەگەیاندبوو،  ئێ������ران  كۆمەڵگای  بە 
چونكە ش������تێك بە ناوی ئەمنییەتی 
ناویشی  ئێراندا هەر  لە  سەرمایەدانان 
نییە. گرنگتر لەوانەش، مەگەر ئەوە 
نەبوو لەسەر حەس������ێبی نانی خەڵك، 
دەس������تیان كرد بە قوماری ئەتۆمی، 
خۆ ئەگەر خەڵكیان بۆ گرنگ بوایە، 

قوماری وایان نەدەكرد. 
پرس������یارەی كە  ئەو  لە وەاڵم������ی 
ئەگەری چەندە كۆماری ئیس������المی 
لە ترس������ی ڕاپەڕینی خەڵك بە هۆی 
ئابوورییەوە ملی بەو كارە  بارودۆخی 
دابێ ، دەبێ  بوترێ  الوازە. هۆكارەكەی 
زۆر ڕوونە، لە الیەكەوە خۆ ڕێژیم بۆ 
خۆی لە هەموو الیەك باشتر دەزانێ  
كە پێ������ش لە گەم������ارۆكان خەڵك لە 
ڕێژی������م ڕازی نەب������وون و چاوەچاوی 
دەرفەتێكیان كردووە بیڕووخێنن، بەاڵم 
ئەوە سەركوتی هەوسارپچڕاو بووە كە 
نەیهێشتووە جووڵە و ڕاپەڕینە یەك لە 
دوای یەك������ەكان لە ناوچەیەك، بیاڤی 

پیش������ەیەك، لە نێو چین یان توێژێكدا 
ی������ان لە ماوەیەكی كورت������ی زەمەنیدا 
دەرنەچن و نەبنە گشتگیر و ئامرازی 
الیەكی  ل������ە  ڕێژیمەكە.  ڕووخان������ی 
دیكەوە نەتەنیا هیچ نیشانەیەك بوونی 
بیهەوێ   نییە كە كۆماری ئیسالمی 
ئاس������تی س������ەركوتكردن كەم بكاتەوە، 
بەڵك������وو زۆر نیش������انەی دەرخ������ەری 

پێچەوانەی لە ئارادان.   
لەو بارەوە كە ئەگەر ڕێك نەكەوتبا 
چی بەس������ەر گرووپە هاوپەیمانەكانی 
ل������ە ناوچەكەدا دەه������ات، دەبێ  بڵێین 
س������ەرەكیترین هان������دەری كۆم������اری 
ئیس������المی ب������ۆ واژۆكردن������ی ئ������ەو 
ل������ە وەاڵمی ئەم  ڕێككەوتننامەی������ە 
پرس������یارەدا حەشار دراوە. سەرانسەری 
ئ������ەو ناوچەی كە بە هیاللی ش������ێعە 
ناوی دەركردووە، س������ێ  چوار س������اڵ 
كە  بارودۆخێك  لەمەب������ەر گەیش������تە 
ئەرخەیانی  پاڵی  ئیسالمی  كۆماری 
لێداب������ووەوە كە ئیدی ئ������ەو ناوچەیە 
بەتایب������ەت عێراق، س������ووریە و لوبنان 
بەشی خۆی و مەیدانی تەڕاتێنیەتی، 
بوون������ە  پێنەچ������وو  زۆری  ب������ەاڵم 
توندڕەوی  هێزێكی  هێرشی  ئامانجی 
هاوچەش������نی خۆی بەاڵم لە جۆری 
س������ونییەكەی، وات������ە داعش. »والی 
ناس������ر« لە وتارێكدا ل������ە ژێر ناوی 
»بۆچی ئێ������ران ڕێككەوتنێكی واژۆ 
كرد كە دەبێتە هۆی الوازبوونی پێگە 
ناوچەییەكەی؟« كە لە »واشینگتۆن 

پۆست« باڵوی كردەوە، تا ڕادەیەكی 
زۆر تیشك دەخاتە س������ەر ئەم بابەتە. 
ناوبراو پێی وایە ئەگەرچی كۆماری 
ئیسالمی لە زۆر ڕەهەندەوه  بەتایبەتی 
لە باری وازهێنان لە بەرنامەی چەكی 
ئەتۆمیی������ەوە لە ناوچەكە الواز دەبێ ، 
بەاڵم ئ������ەوە بەهێزبوونی هێزێكی وەك 
داعش و نەبوونی پارەی پێویس������ت بۆ 
پڕچەككردنی گرووپە هاوپەیمانەكانی 
لە ناوچەكە بوو كە پاڵی پێوە نا وەها 

ڕێككەوتنێك واژۆ بكات.  
لەمەڕ ئەو پرسیارەش كە ڕێژیم لە 
داهاتوو درێژە بە زێدەڕۆییەكانی و یەك 
لەوان زێدەڕۆییەكەی بۆ دروستكردنی 
بۆمبی ناوك������ی دەدات یان نا، دەبێ  
بگوترێ  كاتێ������ك لەبەر ناچاری و لە 
ناوچەكە  لە  زیاتر  بێهێزنەبوونی  پێناو 
ڕێككەوتنەك������ەی واژۆ ك������ردووە نەك 
لەبەر ئ������ەوەی عەقڵییەتی گۆڕاوە و 
دەی������ەوێ  لەگەڵ جیهان������ی دەرەوە لە 
دەركەی هاریكارییەوە بچێتە ژوورەوە، 
كاتێك سەركوتكردنی خەڵكی كردووەتە 
و  ڕێژیمەكەی  جیانەكراوەی  بناخەی 
ئەوەش بەودیویدا واتای بەردەوامبوونی 
ترسی ڕێژیم لە خەڵكەكە دەگەیەنێ ، 
ئیدی چۆن دەتوانێ  واز لە بیركردنەوە 
لە دروس������تكردنی چەكێكی بەهێزی 
وەك چەك������ی ئەتۆمی بێنێ . »جان.
ئێر.بۆڵت������ون« لە وتارێك������دا لە ژێر 
ن������اوی »راب������ردووی مەترس������یداری 
مامەڵەی ئێ������ران« كە لە »نیۆیۆرك 

تایمز«دا باڵوی كردووەتەوە، چەندین 
هۆكار دەهێنێتەوە بۆ س������ەلماندنی ئەو 
پێشبینییەی كە كۆماری ئیسالمی لە 
داهاتوودا بەندەكانی ڕێككەوتننامەكە 
جێبەجێ ناكات و دیس������ان دەكەوێتەوە 
دوای دروس������تكردنی چەكی ناوكی. 
ناوبراو پێی وایە گەڕانەوەی كۆمپانیا 
ئەورووپایی������ەكان ب������ۆ ئێ������ران، دەبێتە 
كارتێكی گوش������اری ڕێژیم بۆ س������ەر 
ڕۆژئاوا تا لە ئەگەری هاتنەبەرباسی 
گەمارۆكان������دا  وەگەڕخس������تنەوەی 
بەكاری بێنێ . بە زمانێكی س������ادەتر، 
كۆماری ئیس������المی بیر لەوە ناكاتەوە 
هەل������ی كار بڕەخس������ێ  و س������ەرمایە 
ڕابكێش������ێتە نێو ئێ������ران، بەڵكوو بیر 
لەوە دەكاتەوە بۆ جارێكی تر س������مێڵی 
كۆمپانیا مەزنە ئەورووپاییەكان چەور 
بكات ك������ە ببنە تەگەرەیەك لە بەردەم 

وەگەڕخستنەوەی گەمارۆكاندا. 
كەواتە دەكرێ  بڵێین پاشەكش������ەی 
تیرۆریس������تە  پێن������او  ل������ە  ڕێژی������م 
هاوپەیمانەكان������ی بووە ن������ەك لە پێناو 
خەڵك������دا، ج������ا لە هەر چی������ن، توێژ 
ی������ان گرووپێك������ی كۆمەاڵیەتی بن و 
ئەوانەی شاییان گێڕاوە زۆر بەهەڵەدا 
چ������وون، مەگ������ەر ئەوانەی������ان كە بۆ 
بەشداری لەو نمایش������انەدا، قازانجی 
خۆیان لە پێش������دا بە پارەی نەخت یان 
شمەكێكی دەرهەس������ت نەك خەیاڵ و 

ئاواتی خۆڕایی وەرگرتبێ .

دارس������تانه كانی  س������ووتانی  هه واڵی 
كوردس������تان، هه موو س������اڵێك له  وه رزی 
هاوین������دا، یه كێك ل������ه و هه وأاڵنه یه  كه  
ب������ه رده وام دووپات ده بێت������ه وه  و هه موو 
ساڵێك خه س������ارێكی قه ره بوو نه كراوه  له  
ژینگه ی كوردستان ده درێت، ژینگه یه ك 
كه  به هۆی ده وڵه مه ندی و تایبه تمه ندییه  
جوانه كانیی������ه وه  ل������ه  باری ڕاكێش������انی 
توانیویه تی  ناوچه ك������ه   بۆ  گه ش������تیار 
ببێت������ه  یارمه تدیده رێكی باش له  بواری 
ئابووری������ه وه  بۆ خه ڵك������ی ناوچه كه  له م 
كوردس������تان  ئابوورییه ی  ناله باره   دۆخه  
و ئێراندا. دارس������تانه كانی كوردستان له  
دوای دارس������تانه كانی باكووری ئێران له  
باری بایه خه وه  له  پل������ه ی دووهه مدایه  
و ڕووب������ه ری لێڕه وار و دارس������تانه كانی 
ب������ه  40له   كوردس������تان  ڕۆژهه اڵت������ی 
سه دی ڕووبه ری گش������تیی دارستان و 
لێره واره كان������ی ئێران مه زن������ده  ده كرێت و 
ه������ه ر ئه مه ش  وایكردووه  كه  س������ووتانی 
ئه م دارس������تانانه  له  الی ژینگه پارێز و 
كه س������انی پس������پۆڕ و خه ڵكی ناوچه كه  
گرینگ������ی زۆری پێ بدرێت. بێگومان 
سووتانی دارستان شتێكی نوێ نییه  و 
وه ك ده بینین له  هه موو شوێنێكی جیهان، 
دارستانه كان به  هۆكارگه لی جۆراوجۆر) 
ئه نقه س������ت و غه یره  ئه نقه ست( ئاگریان 
تێبه ر ده بێ به اڵم ئه وه ی دارستانه كانی 
كوردستانی له  شوێنه كانی دیكه ی ئێران 
و جیهان جیا ده كاته وه ، حاڵه ت و به رده وام 
بوونی ئه م سووتانانه یه  كه  هه رچی زیاتر 
گومانی ده س������تێوه ردان و به ئه نقه س������ت 

بوونی ئه م سووتانانه  زیاتر ده كا.
دژایه تی كۆماری ئیس������المیی ئێران 
له گه ڵ كوردس������تان ته نیا له  پرسگه لی 
سیاس������ی و ئاب������ووری و فه رهه نگ������ی 
به رته س������ك نه بووه ته وه  به ڵك������وو هه موو 
بواره كان������ی له  خۆگرت������ووه  و ژینگه ی 
ئامانجانه یه   له و  یه كێك  كوردس������تانیش 
كه  كۆم������اری ئیس������المی پێكاویه تی ، 
ژینگه یه ك كه   وێڕای جوانیی سروشت 
به  هۆی شاخاوی و دارستان بوونه یه وه  
هه میش������ه  په ن������اگا  و یارمه تی������ده ری 
بزووتنه وه  ڕزگاریخوازه كانی كوردستان و 
پێشمه رگه  بووه   و دوور نییه  مه به ستی 
سه ره كی ڕێژیم له  سووتاندنی ژینگه  و 

دارستانه كانی كوردستان ئه وه  بێ.
ئه مساڵیش وه ك سااڵنی ڕابردوو به اڵم 
ل������ه  پانتاییه كی به رباڵوت������ر و به رینتردا 
دارس������تانه كانی كوردس������تان تووش������ی 
له   ئاگركه وتنه وه   ب������وون،  ئاگركه وتنه وه  
سلێمان  دارس������تانه كانی  ئاویه ر،  كێوی 
به گ������ی بانه ، دارس������تانه كانی ناوچه ی 
»قه اڵالنی دااڵه������ۆ« و »چوارزه بر« 
ئیس������الم ئاب������اد، دارس������تانه كانی پاوه ، 
دارس������تانه كانی س������ه واڵوا و دارستان و 
ڕووبه ر  نیشانده ری  به مۆ  له وه ڕگه كانی 
ئاگركه وتنه وه كانی مانگی  و گه وره یی 
پووش������په ڕ و گه الوێ������ژی ئه مس������اڵن، 
ئاگركه وتنه وه یه ك كه  ته نیا به  یارمه تی 
و یه كگرتوویی خه ڵكی ناوچه كه  تاكوو 
ئێس������تا كونترۆڵ كراوه  و به رپرس������ان و 
ئیس������المی  كۆماری  كاربه ده س������تانی 

كه متری������ن ه������اوكاری و یارمه تیه كیان 
بۆ كونترۆلی س������ووتانی دارس������تانه كان 
نه داوه  كه  دیس������ان ئه مه یش سه لمێنه ری 
ئه م ڕاس������تییه  كه  هه ر خ������ودی ئه وانن 
كه  ه������ۆكاری ئ������ه م ئاگركه وتنه وانه ن، 
ه������ه ر بۆیه ش هیچ هه وڵێ������ك بۆ گرتن 
و لێكۆلینه وه  له و كه س������انه  كه  هۆكاری 
ئ������ه م ئاگركه وتنه وانه ن ن������اده ن ئه مه  له  
كاتێكدای������ه  بۆ پرس������گه لی دیكه  وه ك 
پرس������ی سیاس������ی ده س������به جێ ناوه نده  
س������یخورییه كانی كۆماری ئیس������المی 
ده س������ت به كار ده بن و به  گوته ی خۆیان 
س������ه ربازانی بێ ناونیشانی ئیمام زه مان 
دژبه ران ده سبه س������ه ر ده كه ن و دادگای 
نمایش������ی بۆ ساز ده كه ن و له  ماوه یه كی 
كورتدا سزای به سه ردا ده سه پێنن، به اڵم 
سووتانی دارستان و له نێوبردنی ژینگه ی 

گرینگییه كی  ئ������ه وان  بۆ  كوردس������تان 
ئه وتۆی نییه  ك������ه  خۆیانی پێوه  ماندوو 
بكه ن و شوێنی بكه ون و ته نانه ت وه المی 
ناڕه زایه تی ژینگه پارێز و خه ڵك ناده نه وه 
هه ر بۆیه ئ������ه وه  ژینگه پارێز و خه ڵكی 
ناوچه كه ن كه  به په رۆش������ه وه  تاكوو ئێستا 
هه وڵی ڕزگاركردنی دارستانه كانیان له  

ئاگر داوه  و پێوه ی ماندوو بوون.
ئه مڕۆژانه   ك������ه   دیكه   هه وأڵێك������ی 
ده نگدان������ه وه ی زۆری هه ب������وو، بارینی 
ب������اران له  وه رزی هاوین له  به ش������ێك له  
باران  بارینی  بوو،  شاره كانی كوردستان 
ئه ویش له م دۆخه  ناله باره ی ژینگه ییدا، 
كه  به شێكی زۆری ئێران و كوردستان له  
قه یرانی وشكه ساڵی و بێ ئاویدا به سه ر 
ده بن ڕه نگه  هه واڵێكی خۆش بێ. به اڵم 
هاتنی سێاڵو له  ش������اره كانی كوردستان 

به ه������ۆی نه بوون������ی زێراب������ی گونجاو 
ل������ه  ش������اره كان ئ������ه م ڕووداوه  به ڕواڵه ت 
خۆش������ه ی كرده  كاره س������ات و گرفت بۆ 
خه ڵكی شاره كانی كوردستان و زه ره ر و 
زیانێك������ی زۆری له  خه ڵك دا به تایبه ت 
بازاڕی ش������اره كان. پێش������بینی كه ش و 
ه������ه وا ئه مڕۆژانه  ل������ه  جیهاندا به هۆی 
بوون������ی تێكنۆل������ۆژی و كه ڵكوه رگرتن 
ل������ه  ماهواره كانی تایبه ت به  چاوه دێری 
كه ش و هه وا وایكردووه  كه  ناوه نده كانی 
پێش������بینی كه ش و ه������ه وا چه ند ڕۆژ 
پێش������تر خه ڵك له  ڕوودانی كاره س������تانه  
سرووش������تیه كان ئ������اگادار بكه ن������ه وه  و 
ڕێگه چاره ی  كاربه ده س������تان  و  به رپرس 
گونجاو ب������ۆ ڕووبه ڕووبوونه وه  بدۆزنه وه . 
به اڵم له  ئێراندا ئ������ه م ناوه ندانه  به كرده وه  
توانای پێشبینی كه ش و هه وایان نییه ، 

هۆیه كه یشی بوونی پارازیتێكه  كه  ناوه نده  
س������یخۆڕی  و زانیارییه كانی كۆماری 
ئیسالمی بۆ گرفت دروستكردن له  سه ر 
باڵوبوون������ه وه ی به رنامه  ماهوارییه كانی 
به ناو دژه  شۆڕش باڵوی ده كه نه وه  و جیا 
له  گرفت دروستكردن بۆ پێشبینی كه ش 
و هه وا لێكۆڵینه وه كان ده ریان خس������تووه  
كه  ده بێته  هۆی نه خۆش������ی ش������ێرپه نجه  

به تایبه ت له  منداالندا.
به گشتی پرس������ی پاراستنی ژینگه  
ئێس������تا بووه ته  یه كێك له  گرینگترینی 
ئه و پرس������انه ی كه  خه ڵكی كوردس������تان 
پێوه  س������ه رقاڵن و به  دامه زراندنی ناوه ند 
و  جۆراوج������ۆر  ڕێكخراوگه لێك������ی  و 
پاراستنی  ڕێكخس������تنی خه ڵك هه وڵی 
ژینگ������ه ی كوردس������تان و بوون������ه وه ر و 
توانیویان������ه   و  ده ده ن  په له وه ره كان������ی 
پێشكه وتنی به رچاو له م بواره دا به ده ست 
بێنن و ببنه  نموونه یه كی جوان بۆ ش������ار 
و ناوچه كان������ی دیكه ی ئێران و هه ر ئه م 
ناوه ند و ڕێكخراوانه یش������ن كه  له  كاتی 
ڕوودان������ی دیارده یه كی سرووش������تی یان 
ئاگركه وتنه وه  له  لێڕه وار و دارستانه كانی 
كوردس������تان ب������ه  به خش������ینی خێ������رای 
زانی������اری له  تۆڕه  كۆمه اڵیه تییه كاندا و 
ڕێكخس������تنی خێرای خه ڵك، كونترۆڵی 
ئه م ڕووداوه  تااڵنه  ده كه ن. ڕووداوگه لێك 
كه  ئه گه ر ب������ه  زوویی كونترۆڵ نه كرێ 
قه ره بووی������ان زۆر ئه س������ته مه . هه روه ها 
یه كێكی دیكه  ل������ه  كاره كانی ئه م ناوه ند 
و ڕێكخراوان������ه  نوێژنكردن������ه وه ی ئ������ه و 
ش������وێنانه یه  كه  تووش������ی ڕووداو بووه  و 
ب������ه  یارمه تی وه رگرتن له  خه ڵك ڕۆحی 
هاوكاری و پێكه وه  كاركردنیان كردووه ته  
فه رهه نگێكی نموونه یی له  كوردس������تان 
و به  پشتبه س������تن به  خۆیان ڕووبه ڕووی 
كاره س������ات و ڕووداو و سیاس������ه ته كانی 
كۆماری ئیس������المی ده بنه وه  و به باشی 
له و مه س������ه له یه  ئاگادارن كه  كۆماری 
ئیس������المیی ئێران به  هه موو ش������ێوه یه ك 
دژی كورد و كوردستانه  و به  ئاگردانی 
دارس������تان و كه مته رخه م������ی له  بواری 
له  شاره كانی كوردستان  خزمه تگوزاری 
هه وڵ������ی زیاتر له  په راوێزهێش������تنه وه ی 
كوردس������تانی هه یه  و به جێی ئه وه ی له  
ش������اره كانی كوردستان سه رمایه گوزاری 
بكا، ده یهه وێ ئه و س������ه رمایه  بچووك و 
خۆجێیانه یش  له  كوردستان بباته  ده ره وه  و 

به  ته واوه تی كوردستان ئیفلیج بكا.

هیوا میرزایی

شایی و گۆڤەند! بۆچی؟

پرسی ژینگه  و سووتانی دارستانه كانی كوردستان

ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

دیمه نی الفاوه كه ی رۆژانی رابردوو له  رۆژهه اڵتی كوردستان
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م������ه رگ«.   »كۆمیس������یۆنی 
ناوێك������ی ئاش������نا له  نێ������و دیرۆكی 
هاوچه رخی ئێران������ه . كاتێك ئاوڕ له  
مێژووی 30 س������اڵی ڕابردووی ئێران 
ده ده یته وه  چاوت به  كۆمه ڵێك ڕووداوی 
ك������ه  هه موویان  ده كه وێت  دڵته زێ������ن 
به پێی یاس������ا و ڕێسا نێونه ته وه ییه كان 
به دژی  جینایه ت  خان������ه ی  ده كه ونه  
مرۆڤایه تیه وه . كوشتاری به  كۆمه ڵی 
زیندانیانی سیاسی له  هاوینی 1367 
به  ده س������تی كۆمیس������یۆنی مه رگی 
كۆماری ئیس������المی نموونه یه كه  له و 
جینایه تانه ی كه  بۆ هه تاهه تایه  به نێو 
ته وێڵی كۆماری سێداره وه  ده مێنێته وه . 
ئه و زیندانیانه ی ك������ه  ته نیا تاوانیان 
جیابیری و نه بوونی بڕوا و متمانه  به  
حكوومه تی ئیدئۆلۆژیكی ویالیه تی 

فه قیه� بوو.
ل������ه  كۆتاییه كانی پووش������په ڕی   
س������اڵی 67دا خومه ین������ی ناچار بوو 
بڕیارنامه ی 598ی شورای ئاسایش 
قبوڵ ب������كات كه  ب������ه  خواردنه وه ی 
جام������ی ژه هر ناوبانگ������ی ده ركرد و 
به هۆیه وه  كۆتایی هات به  8 س������اڵ 
شه ڕی ماڵوێرانكه ر له  نێوان ئێران و 
عێراق������دا. واژۆ كردنی ئه م ئاگربڕه   
نوخته ی كۆتایی  به   بوو  ئه گه رچی 
ش������ه ڕێكی بێ ئه نج������ام و له  هه مان 
كات������دا كرانه وه ی نوخت������ه  هۆمێدێك 
ب������ۆ گه النی ئێ������ران تاك������وو بتوانن 
دوور ل������ه  ش������ه ڕ و بوردومان ژیانی 
ڕۆژانه یان ده س������ت پ������ێ بكه نه وه  و 
ویسته  ئینسانییه كانیان بێننه  گۆڕێ 
به اڵم له  هه مان كاتیش������دا بووه  خاڵی 
ده سپێكی وه ڕێخس������تنی الفاوێك له  
خوێن له  نێوخۆی واڵتدا. خومه ینی 
و داروده س������ته كه ی كه  له م ملمالنێیه  
ناپیرۆزه دا تامی شكستیان چه شتبوو 
ل������ه  هه وڵی تۆڵه كردنه وه  و ڕش������تنی 
ڕق و قین������ه  په ن������گ خواردووه كانی 
خۆیاندا بوون و بۆ ئه م مه به س������ته ش 
ده ستیان دایه  گه وره ترین جینایه ته كان 
ل������ه  نێوخۆی واڵت و ل������ه  ژێرناوی 
پاراس������تنی ئیسالم و واڵت ئێعدامی 
به  كۆمه ڵ و كوش������تاری زیندانیانی 
سیاس������ییان له  به ش������ێكی به رچاو له  

پێكرد  ده س������ت  ئێران  به ندیخانه كانی 
كه  به پێی هه ندێك ئامار ڕێژه ی ئه و 
به   نیزیك  ئێع������دام كراوانه   زیندانییه  

12هه زار كه س مه زنده  ده كرێت.
ڕه فتارییه كان������ی  سه رباش������قه  
حكوومه ته  ناخه ڵكی و خۆسه پێنه ره كان 
پێكهێنانی كه ش������ی  ل������ه   بریتیی������ه  
پۆلیس������ی و كپ كردن و ترساندن و 
نائارامی. هه رچه ند كه  ئه م نائارامی 
و ترس������ه  له  ناخی ئاڵۆزی سه ركرده  
كه   ده گرێت  نه خۆشه كانه وه  سه رچاوه  
به رده وام له  س������اوێری پیالنگێڕییاندا 

خول ده خواته وه .
وه بیرهێنانه وه ی ئ������ه م ڕووداوه  له م 
ك������ه  ڕێككه وتنی  س������اته دا  كات و 
ناوكی ل������ه  نێوان ئێ������ران و واڵتانی 
ڕۆژئاوای������ی له  ڤییه ن������ی پێته ختی 
ئۆتریش واژۆ كراوه  گرینگی تایبه ت 
به خۆی هه یه . گرینگی ئه م بابه ته ش 
له وه ڕا دێت ك������ه  كارنامه ی ته مه نی 
كۆماری ئیس������المی ئه و ڕاستییه ی 
سه لماندووه  كه  بیری گۆڕانخوازی و 
بنیاتنانی كۆمه ڵگایه كی سه ربه ست و 

دێموكراتیك هێڵی سووری ده سه اڵتی 
تارانه  و بۆ ئه وه یكه  خوازیارانی ئه م 
بیرۆكه  له و ماف������ه  بنه ڕه تییه  بێبه ش 
ب������كات دۆكتۆرین������ی س������ڕینه وه  و 
تێرۆری فكری و فیزیكی ده گرێته  
ب������ه ر. بۆیه  هیچ ب������ه  دوور نازانرێت 
كه  پ������اش ڕێككه وتنی ئه مجاره  ئه م 
هاوش������ێوه ی  دیكه ،  جارێك������ی  تێزه  
كاره س������اته كانی هاوینی ساڵی 67، 
به  پانتاییه ك������ی به رباڵوتره وه  دووپات 

بكاته وه . 
هه رچه ند كه  س������ه رانی كۆماری 
ئیس������المی هیچ كات بۆ جێبه جێ 
كردنی ئه م سیاسه ته  سنوور و هێڵێكی 
دانه ناوه  و  بۆ خۆی������ان  دیاریكراویان 
ته نانه ت به  ئه ركێكی نیش������تمانی و 
ئایینی خۆیان زانیوه  به اڵم دیسانیش 
پڕئاشكرایه  كه  ده سه اڵته  تۆتالیتێره كان 
له  هێزی یه كگرتوو و یه ك گوتاری 
خه ڵ������ك تۆقیون و هه م������وو هه وڵ و 
ماندوو بوونیشیان بۆ ئه وه یه  كه  ڕێگه  
ل������ه  كاری به كۆمه ڵ و ڕێكخراوه یی 
بگرن. كه واته  س������ڕینه وه ی فیزیكی 

ئه و كه سانه ی كه  توانای ڕێكخستنی 
كۆمه اڵن������ی خه ڵكیان هه ی������ه  ده بێته  
سه ردێڕی پیالن و به رنامه كانیان بۆ 
پڕۆژه یه ش  ئه م  ته واوكه ری  داهاتوو. 
ده توانێ س������ه رقاڵ كردنی خه ڵك به  
پرسه  له  په راوێزخراوه كان یان هه وڵدان 
بۆ به الڕێدابردنی بیروڕای گش������تی 
له هه مبه ر كه تواره كانی كۆمه ڵگا بێت. 
هاوکێشەی هەرەگرینگ و مێژوویی 
نێوخ������ۆی ئێ������ران، مافە سیاس������ی، 
فەرهەنگی و نەتەوەییەکانی گەالنی 
بێگومان  ئێرانە.  واڵتی  پێکهێنەری 
گەالنی ئێران لەم کەش������ە نوێیەدا، 
بەتێبینی������ی ئەوەیک������ە ده س������ه اڵتی 
ناوه ندیی ئێران لە ژێر چاوه دێرییەکی 
چڕی نێودەوڵەتیدایە، لەسەر داوا ڕەوا 
نەتەوەی������ی و ئێتنیكییەکانی خۆیان 
سوورتر دەبن. كه واته  زۆر ئاساییه  كه  
حكوومه ت������ی زام هه ڵگرتووی تاران 
بیهه وێ به  س������ه ركوتی ئه م داوایانه  
س������اڕێژی برینه  ت������ازه  و كۆنه كانی 
بكاته وه . واته  ساڕێژكه ری ئه م برینه  
نوێیه  بریتی ده بێت ل������ه  هه وڵدان بۆ 

نه هێشتن و س������ڕینه وه ی ئه و كه س و 
الیه نانه .

جێگ������ه ی  دیك������ه ی  خاڵێك������ی 
س������رنج كه  ده ك������رێ وه ك یه كێك له  
لێكه وته كان������ی ڕێككه وتن������ی ڤییه ن 
هه وڵێكی  بكه ی������ن  بۆ  گریمان������ه ی 
چڕوپڕی ده سه اڵتدارانی ئێران له مه ڕ 
ته س������لیم  ڤیروس������ی  باڵوكردنه وه ی 
خ������وازی و خۆبه ده س������ته وه دان و له  
هه مان كاتیش������دا بێ هیوایی له نێو 
ئۆپۆزسیۆنی ڕێژیمه . له  ده یه ی 70ی 
هه تاوی به م������الوه  یه كێك له  جیددی 
ترین پڕۆژه كان������ی ڕێژیم، به تایبه ت 
ده زگای ئیتالع������ات، باڵوكردن������ه وه 
و چاندن������ی تۆوی ب������ێ هیوایی له  
نێو الیه ن������ه  دژبه ره كان������ی خۆی به  
تایبه تی و گه النی ئێران به گش������تی 
بووه . ئێس������تاش ئ������ه م ڕه وته  درێژه ی 
هه ی������ه  و ویالیه تی فه قیه�  له  هه وڵی 
ئه وه دا ده بێت كه  ئه و خه یاڵ و وه همه  
جێگیر بكات كه  هیچ هێز و الیه نێك 
ته نانه ت واڵتانی ڕۆژئاواییش ناتوانن 
ڕێژیمه كه ی������ان به چۆكدا بێنن، كه  به  

وردبوونه وه یه كی خێرا ده رده كه وێ كه  
ئه م خاڵه ش له  ناخی شیزۆفێرنیایی 
ده گرێت  س������ه رچاوه   ده سه اڵته وه   ئه و 
چونكه  كاتێك س������ه یری الپه ڕه كانی 
مێژووی مرۆڤایه تی ده كه ین ده بینین 
ك������ه  هه م������وو دیكتات������ۆره كان وه ها 
بۆ چاره نووسی  بانگه ش������ه گه لێكیان 
خۆیان كردووه  ب������ه اڵم له  كۆتاییدا و 
به پێچه وانه ی گه نكه شه كانیان ڕه وتی 
ڕووخ������ان و له نێوچوونه كه یان خێراتر 

بووه ته وه .
به گش������تی ئه وه یكه  بۆ داهاتووی 
ئێران ل������ه  دوای ڕێككه وتنی ڤییه ن 
پێش������بینی بۆ ده كرێت ل������ه  الیه كه وه  
چوونه س������ه ری ڕێژه ی پێش������ێلكاری 
مافه كان������ی مرۆڤ و به رته س������كتر 
بوون������ه وه ی هه رچی زیاتری ئازادییه  
ل������ه   تاكه كه س������ی و گش������تییه كانه  
كۆمه ڵگادا و له الیه كی دیكه ش������ه وه  
چوونه سه ری ئاستی داخواز و ویسته  
نه ته وه ی������ی و ئیتنیكییه كانه  له الیه ن 

نه ته وه كانی ئێرانه وه یه  .

ئه م خوله ی هه ڵبژاردنه  پارله مانییه كان 
له  توركیه  گۆڕانكاری له  بااڵنس������ی 
ده سه اڵتی سیاسییدا پێكهێنا. ده وڵه تی 
ئه ردۆ غان به  له ده ستدانی نزیك به  10 
له س������ه دی ده نگه كانی پێش������وو خۆی 
چیدی ناتوانێ تاقه سواری گۆڕه پانی 
سیاس������ی توركیه  ب������ێ. حیزبی داد و 
ده وڵه تی  پێكهێنانی  بۆ  گه ش������ه پێدان 
نوێ ناچ������اره  هاوپه یمانی بكا له گه ڵ 
یه كێك له  س������ێ حیزبی س������ه ركه وتوو 
له  هه ڵبژاردنه كان������دا یان ڕووهێنان له  
هه ڵبژاردنێكی پێشوه خت.  ڕووداوه كانی 
ئ������ه م دواییانه  له  توركی������ه  و تیرۆری 
خوێناوی شاری سنووری سووروج كه  
شه هیدبوونی 32كه س و برینداربوونی 
زیاتر له  100 كه س ل������ه  خوێندكاران 
سه رانسه ریی  سووسیالیس������ته كانی  و 
هه روه ه������ا  لێكه وت������ه وه ،  توركی������ه ی 
پێكهێنانی ئاڵۆزی حیزبی ده سه اڵتدار 
دوای شكس������تی له  هه ڵبژاردنه كان و 
گومانی هاوكاری ئه م حیزبه  له گه ڵ 
تیروریس������ته كانی  و  بناژۆخ������وازه كان 
ده وڵه تی ئیسالمی داعش، پابه ند نه بوون 
به  پرۆسه ی ئاشتی له گه ڵ كورده كان 
و زۆر پرس������ی دیكه ی نێوخۆیی ڕۆژ 

به  ڕۆژ له  خۆشه ویس������تی حیزبی داد 
و گه ش������ه پێدانی كه م كرده وه  و بازنه ی 
متمان������ه ی ل������ه  الی ده نگده رانی ئه م 
حیزبه ی چووكه تر كرده وه . به  له به رچاو 
گرتنی ئه م پرس������ه ، به ڕواڵه ت حیزبی 
ئه ردۆغ������ان چاره یه ك������ی بێجگ������ه  له  
هاوپه یمانی  حكوومه ت������ی  پێكهێنانی 
خ������ۆی  ك������ه   مه س������ه له یه ك  نیی������ه ، 

ئاڵۆزیگه لێكی زۆری به دواوه یه .
دی������دار و وتووێژه كان بۆ پێكهێنانی 
ده وڵه ت������ی هاوپه یمانی درێژه ی هه یه . 
ب������ه اڵم ئه وه مان له به رچ������او بێ كه  چ 
تاوی  ده توانێ  هاوپه یمانیی������ه ك  جۆر 
ئاڵۆزییه  سیاس������ییه كانی هه نووكه  له  
توركی������ه  كه م بكاته وه؟ زی������اد له  دوو 
حیزبی ڕكابه ر، واته  حیزبی ده سه اڵتدار 
و حیزبی كۆم������اری گه الن و حیزبی 
ڕه گه زپه ره س������تی بزاڤی نه ته وه یی، به  
س������ه ركه وتنی حیزب������ی دێموكراتیكی 
گ������ه الن ) ه� د پ( ل������ه  هه ڵبژاردنه  
پارله مانییه كان ئالترناتیڤێكی دیكه ی 
به م هه ڵبژاردانه  زی������اد كردووه . به اڵم 
ئه گه ر س������ه ره نجی ج������ۆری تێروانین 
و به رنامه كان������ی ئ������ه م حیزبانه  بده ین 
ده ره تانی هاوكاری له  نێوان ئه وان زۆر 
به رته س������كه  و هێندێكجار نه لواو دێته  
به رچاو. بۆ وێن������ه  هاوپه یمانی حیزب 
كۆم������اری گه الن )ج ه������� پ( و یا 
حیزبی داد و گه شه پێدان ) ئا ك پ( 
نه ته وه یی )م  بزاڤ������ی  له گه ڵ حیزبی 

ه� پ( النیك������ه م دژوار دێته  به رچاو، 
له به ر ئه وه ی ئه م حیزبانه  له  ڕیزه كانی 
خۆی������ان ئه ندامگه لێكی������ان له  عه ره ب 
و ت������ورك و كورد هه ی������ه  و تا ڕاده یه ك 
نه ته وه یه كان  خواسته   هێنانه گۆڕی  له  
ناترس������ن به اڵم ئه م مه سه له  بۆ حیزبی 
بزاڤی نه ته وه ی جێگه ی په سه ند نییه .

پاش دی������دار له گه ڵ ئ������ه م حیزبانه  
باغچه ڵ������ی، ڕێب������ه ری حیزبی بزاڤی 
نه ت������ه وه ی ب������ه  پێش������نیاری كلیچدار 
ئۆغڵوو كه  خوازیاری پله ی س������ه رۆك 
وه زی������ران له م هاوپه یمانیه  بوو دژایه تی 
ك������رد و ڕایگه یاند ك������ه  ئێمه  ده توانین 
ڕۆڵی ئۆپۆزیسیۆنی دایكمان هه بێ. 
ب������ه م قس������ه یه  ده ره تان������ی پێكهێنانی 
ده وڵ������ه ت له  الیه ن ئه وان������ه وه  بێ ئاكام 
مایه وه . ئه گ������ه ر هه موو هه ڵبژارده كان 
له به رچاو بگرین، دیس������ان پێكهێنانی 
هاوپه یمانی له الیه ن )م ه� پ( و )ه� 
د پ( كارێك������ی دژواره  له به ر ئه وه ی 
نه ل������واوه . هه روه ها )ه� د پ( له گه ڵ 
)ج ه� پ(یش هه ڵبژارده یه كی به جێ 
نین له ب������ه ر ئه وه ی كه مالیس������ته كانی 
حیزبی كۆماری گه الن به ریانێكیان بۆ 
هاوكاری له گه ڵ حیزبی دێموكراتیكی 
گه الن نیشان نه داوه  و ئه م بێ مه یلییه  
ده ره تانی هاوكاری له  نێوان الیه نه كانی 

نه لواو كردووه .
حیزبی دێموكراتیكی گه الن هه ر له  
سه ره تاوه  هاوكاری له گه ڵ حیزبی داد 

و گه شه پێدانی ڕه ت كرده وه ، هه رچه ند 
دوای وتووێژه  چه ند الیه نه كانی نێوان 
حیزبه كان، دانیشتنێك له  الیه ن ئه وانه وه  
ئه نج������ام درا و حیزب������ی )ه������� د پ( 
پێشنیارگه لێكی خسته ڕوو كه  ده یتوانی 
ده ره تانی ه������اوكاری له  نێوان ئه م دوو 
حیزبه  خۆش بكا، ب������ه اڵم حیزبی داد 
و گه ش������ه پێدان ئاماده ی ئه نجامدانی 

هیچكام له م پێشنیارانه  نه بوو.
هه نووك������ه  ل������ه م هه لومه رجه،  ته نیا 
كوالیس������یۆن ی������ا هاوپه یمانی������ه ك كه  
ده توان������ێ ئه نجام ب������درێ هاوپه یمانی 
حیزب������ی داد و گه ش������ه پێدان له گه ڵ 
حیزبی كۆم������اری گه النه . پێكهاته ی 
ته شكیالتی »پێگه ی كۆمه اڵیه تی« 
خواس������ت و به رنامه  سیاس������ییه كان و 
ڕێبه رانی  به رزه فڕییه كانی  هێندێكجار 
هه ر دوو حیزب و له  هه موو گرینگتر 
پێگه ی قایم و هێندێكجار هاوته ریبی 
دوو حیزب ل������ه  به هێزترین ناوه ندكانی 
بڕیاردان له  واڵت، واته  س������وپا، بواری 
هاوكاری سیاس������ی و هاوپه یمانی له  
نێوان دوو حیزب ده هێنێته  گۆڕێ. له  
الیه كی دیكه وه  به ڕێز كه مال قلیچدار 
میانه ڕوه ،  سیاسه تمه داریه كی  ئۆغڵوو 
قسه كانی ئه و بۆ )ئا ك پ( گونجاو 
دێته  به رچ������او، له ب������ه ر ئه وه یكه  وه ها 
س������ازانێك ناتوانرێ له  باغچه ڵی و یا 
دمیرتاش������دا ببینرێ. له ب������ه ر ئه وه یكه  
یه كێ������ك له وان������ه  پش������تیوانی مافی 

توركه كانه  و ئه وی دیكه یان الیه نگری 
به رانبه ری نه ته وه كانی توركیه یه .

له  كۆتایی������دا وه ها دێت������ه  به رچاو 
كه  ته نیا ش������یمانه ی زاڵ، هاوپه یمانی 
نێ������وان حیزب������ی داد و گه ش������ه پێدان 
له گه ڵ حیزب������ی كۆماری گه النه . له  
كاتێكدا كه  حیزبی داد و گه ش������ه پێدان 
ژماره ی������ه ك پل������ه ی وه زارتخانه یی به  
الیه نی به رانبه ر داوه  و هێندێكجاریش 
مافگه لێكی بۆیان له به رچاو گرتووه ، 
ده توانرێ به  ئاسانی ئه و حیزبه  له گه ڵ 
خ������ۆی هاوده نگ بكا. ب������ه  ڕواڵه ت 
ئه م ڕێگه چاره ی������ه  ته نیا ڕێگه چاره ی 
له  قه یرانی سیاسی  ڕزگاری توركیه  
هه نووكه یه . به اڵم ته نانه ت له  ئه گه ری 
چاره سه ری گرفته كانی نێوان حیزبه كان 
و پێكهێنان������ی ده وڵه ت������ی هاوپه یمانی 
دوو حیزب������ی ناوب������راو  دیس������ان وه ها 
سیاسه تی  له   هه ستپێكراو  گۆڕانێكی 
توركیه  ڕوو نادات. وه ها هاوپه یمانێك 
ڕه نگه  ل������ه  داهاتوودا ب������ه  تایبه ت له  
هه ڵبژاردنه كانی داهاتوو ڕێگه یه ك بۆ 
حیزبه كانی دیك������ه ، به تایبه ت حیزبی 
دێموكراتیك������ی گ������ه الن بۆ ب������وون به  
ئۆپۆزیسیۆنێكی دایك خۆشتر بكا. له  
هه ر دوو حاڵه تدا، وه ها دێته  به رچاو كه  
حیزبی دێموكراتیكی گه الن تاكوو ئێره  
براوه ی مه یدانی سیاس������یی توركیه یه  
و متمانه یه ك������ی زۆری له  به س������تێنی  

كۆمه ڵگا كۆكردووه ته وه .

له  ئه گه ری ئه وه دا كه  هاوپه یمانی 
نێوان )ئا ك پ( و )ج ه� پ( ئه نجام 
نه درێ و كار به  هه ڵبژاردنی پێشوه خت 
بگات، دیسان ئه م چوار حیزبه  له گه ڵ 
یه كت������ر ده كه ونه  كێبه ركێی������ه وه . له به ر 
بااڵنس������ی  ناكرێ  گومان  ئه وه یك������ه  
سیاس������ی نێ������وان ئ������ه م حیزبان������ه  به  
ش������ێوه ی  جیددی گۆڕانی به سه ردا 
ب������ێ. ئه مج������اره  به  ئه گ������ه ری به هێز 
حیزبی ئه ردۆغ������ان ژماره یه كی زۆرتر 
له  ده نگه كانی خۆی له ده س������ت ده دا، 
به اڵم ه������ه روا پێش������ه نگ ده مێنێته وه . 
ڕه نگه  حیزبی بزاڤ������ی نه ته وه یی هه ر 
ئه و ئاس������ته  ده نگه ی پێش������وو خۆی 
بپارێزێ. حیزب������ی كۆماری گه الن و 
حیزبی دێموكراتیكی گه الن به  كه مێك 
زیادبوون������ی ده نگ ڕه نگ������ه  پێگه ی 
خۆی زیاتر جێگیر بكا. به اڵم دیسان 
بۆ پێكهێنانی ده وڵ������ه ت، حیزبی براوه  
پێویستی به  هاوپه یمانی له گه ڵ یه كێك 
له  حیزبه كان هه یه . له مڕووه وه ، ڕه نگه  
كه م كێشه ترین ڕێگه چاره  له  بارودۆخی 
ئێس������تای توركیه دا هاوپه یمانی نێوان 
دوو حیزبه  به هێزه ی توركیه  )ئا ك پ( 
و )ج ه� پ( بێ، هاوپه یمانیه ك كه  له  
یه كه م هه نگاودا ده بێ پرس������ی ئاشتی 
له گه ڵ بزووتنه وه ی كوردستان، خه بات 
دژی تیروریزمی داعش و پێش������گرتن 
له  دابه زینی ئاب������ووری توركیه  بخاته  

یه كه مایه تی كاره كانی خۆیه وه .

تراژێدیای هاوینی 67 و ڕێككه وتننامه ی ڤییه ن

قووڵتربوونه وه ی ئاڵۆزییه  سیاسییه كان دوای هه ڵبژاردنه  پارله مانییه كانی توركیه 

شه ماڵ ته رغیبی

ئیبراهیم قاسمی زاده

و: نسار

گۆڕستانی به شێك له و كه سانه ی كه  له  كۆمه ڵكوژی ساڵه كانی 67 و 68 شه هید كران
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جووت حەوت

هەوراز

لە هەموو ش������وێنێكی ئەم جیهانەدا شتانێك هەن كە كە 
وەكوو سەیروس������ەمەرە و عەجایبات باسیان دەكرێت و روون 
نیە كە ئەم عەجایباتە چۆن دروس������ت ك������راون. بۆ نموونە 
ئەهرامی میسر كە هەرچی بیر دەكەمەوە نازانم ئەم بەردە 
زەبەالحانە بە عەقڵی مرۆڤی سەردەمی كۆن چلۆن لە سەر 
یەك دانراون كە مرۆڤی سەردەمی داعش و ئەلقاعیدەش تا 
ئێستا نەیتوانیوە تەنانەت تێكیان بدات. یان بۆ نموونە باخە 
هەڵواس������راوەكانی بابل كە حەوت نهۆم لە سەر یەك باخیان 
دروست كردووە و لە هەر نهۆمێكیدا جۆرە میوەیەك بەرهەم 
هێنراوە. ئەوەش لە عێراقێكدا كە دەزانین ئێستاشی لەگەڵ 
بێت، باخ و بێس������تانی یەك نهۆمەیشی لێ شین نابێت و 
خشت لە سەر خشت راناوەس������تێ. هەڵبەت كەسانێك هەن 
كە پێیان وایە ئەم عەجایباتە كاری دەستی مرۆڤ � و بە 
تایبەتی مرۆڤی ئەو واڵتانە � نین و بوونەوەرە ئاسمانییەكان 
دروس������تیان كردوون بەو هیوایەی كە مرۆڤی ئەو واڵتانە 
رۆژێك لە واتای عەقڵ و بیركاری و شارس������تانیەت تێ 
بگات، بەاڵم دواتر كە بینیویانە رەنجیان بە خەسار دەچێت، 

وازیان هێناوە و گەڕاوەنەتەوە بۆ ئاسمانەكان.
لە دەڤ������ەرە حەیاتەكەی خۆمانیش������دا ك������ە پێی دەڵێن 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، عەجایباتی وا هەیە كە ئەگەر لە 
ئورووپا باسیان لێ بكەی، لەوانەیە پێیان وابێت گاڵتەیان 
پێ دەكەی. ئەم س������ەیر و سەمەرانە روون نیە كە بوونەوەرە 
ئاس������مانییەكان بۆیان هێناوین یان هەر لە خۆڕا دروس������ت 
بوونە، چوونكە لێمان روون������ە كە مرۆڤی دەڤەركەی ئێمە 
كاتی خۆی بە دروس������تكردن و بنیاتنان خەس������ار ناكات و 
زیاتر حەزی ل������ە تێكدان و رووخاندنە تا دروس������تكردن و 
بنیاتنان. لێرەدا 7 عەجایباتی ئەم دەڤەرەتان بۆ باس دەكەین 
كە لە فانۆس������ی دەریایی ئەسكەندەریە و دیواری چین و 
پەیكەرەی رۆدێس و ئەوانی دیكەش سەیروس������ەمەرەترن. 

بۆ نموونە:
1: لەم دەڤەرەدا بەش������ێك لە دەس������ەاڵت، حكوومەتە و 
بەشێكی دیكەی دەبێتە ئۆپۆزیسیۆن. واتە حیزبی وامان 
هەیە هەم ئوپۆزیس������یۆنە و هەم دەسەاڵت، هەم دادوەرە و 
هەم تۆمەتبار، ش������ەش وەزیر و شەش خەروار كاربەدەستی 
حكوومەتی و شەش ناوچەی قۆرخكراوی كراوی تایبەت 
بە خۆی و ش������ەش دەزگای ئەمنی و ش������ەش جۆر هێزی 
چەكدار و ش������ەش ئیمپراتۆریی بنەماڵەیی و شەش شاژن 
و ش������ەش شازادەی جێنشین و شەشسەد جۆر رانتی ناڕەوا 
و شەشس������ەد گومرك و شەشسەد چاڵە نەوتی هەیە و لە 
كاتی هەڵبژاردنیش������دا هێرش دەكاتە و سەر حكوومەت و 
دامودەزگا داپڵۆس������ێنەرەكانی حكوومەت! و خۆی دەكاتە 
م������ەڕی پێغەمبەران و ل������ە بەر گەندەڵی������ی حكوومەت، 

زریكەی تا ئاسمانی حەوتەم دەچێت.
2: حیزبی واش������مان هەیە كە ب������ۆ خۆی لە پارلەمانی 
واڵتێك������دا هەیە و لە ژێر وێنەی رێب������ەران و ئااڵی ئەو 
واڵتەدا سوێندی یاس������ایی دەخوات، بەاڵم خەڵكی دیكە 
بەوە تاوانبار دەكات كە لە بۆنەكانی ساڵیادی دامەزرانی 

هەمان واڵتدا بەشدارییان كردووە.
3: ئ������ەو حیزبان������ەی كە زیاتر لە هەم������وو حیزبەكانی 
دیكە پێكەوە كێشەیان هەیە، بە یەكتر دەڵێن »هاوپەیمانی 

ئیستراتژیك!«. 
4: ل������ەم دەڤەرەدا زۆرترین ناكۆكی������ی بەرژەوەندییەكان 
لەگەڵ دۆستان و زۆرترین خاڵی هاوبەش لەگەڵ دوژمنان 

هەیە.
5: خەڵكی ئەم دەڤەرە تا كاتێك كە لە واڵتی خۆیانن، 
هەموو هەوڵ و هیوا و ئاواتیان ئەوەیە كە لەو جەهەننەمە 
دەرب������از بن و خۆیان بگەیەنن������ە واڵتێكی ئەمریكایی یان 
ئورووپایی )تەنانەت ئەگەر مەكزیك و یۆنان و ئۆكراین و 
پۆرتەغالیش بێت(، بەاڵم هەر لە یەكەم س������ەیتەرەی یۆنان 
كە تێپەڕین، ئورووپایان لێ دەبێتە جەهەننەمێك كە دەبێ لە 
هەموو شتێكدا خۆی وەكوو واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
لێ بكات تا ببێتە بەهەش������تی دڵخوازی ئەوان. بۆ نموونە 
ئەگەر لە واڵتێكی وەك ئاڵمانیش بن، وا نیش������ان دەدەن كە 
ئەو واڵتە خاوەنی نەخوێندەوارترین و گەمژەترین حەشیمەت 
و خراپترین یاس������اكان و دواكەوتووترین سیستمەكانە و نە 

نیچەی بە خۆیەوە دیوە و نە كانت و هێگل.
6: بەشێك لە خەڵكی ئەم دەڤەرە پێیان وایە دێموكراسی 
باش������ترین شێوازی دەس������ەاڵتدارییە، بەاڵم كاتێك كە لێیان 
دەپرس������ی »چ جۆرە یاسایەكت بە دڵە؟« دەڵێن یاساكانی 

ئێرانە حەیاتەكە.
7: ل������ەم واڵتانەدا هەموو ك������ەس دەزانێ كە بۆ نموونە 
سیس������تمی سیاس������یی س������ووییس یان نوروێژ لە ئێران و 
عەرەبس������تان باش������ترە، زۆرینەی خەڵكیش لە حكوومەت 
ناڕازین، بەاڵم بەردەوامیش لە خوا دەپاڕێنەوە كە »خوایە 

ئەم ئاسایش و ئەمنیەتەمان لێ نەسێنی!«.
لەم ش������تە س������ەیر و س������ەمەرانە كە ئەهرامی میسر و 
باخەكانی بابلیش لە الیان هیچن، لە دەڤەری ئێمەدا زۆرن، 
بەاڵم لێرەدا مەجال نیە هەموویان باس بكەین. بۆیە ئەگەر 
تەمەن باقی بوو، لە دەرفەتێكی دیكەدا رەنگە بپەرژێینە 

سەر حەوت عەجایباتی دیكەی دەڤەرە حەیاتەكەمان.

جەنگەڵ و دارستانەکان یەکێک 
لە سامانەکانی هەر واڵتێک و بە 
هەژمار  ژیان  نەتەوەیی  سەرچاوەی 
دەکرێ������ن. س������ااڵنێکە لەنێوچوونی 
ژینگ������ە لە زۆرب������ەی ناوچەکانی 
بەرچاوی  بەرزبوونەوەیەکی  جیهان 
بە خۆی������ەوە بینیوە و ئەمەش بووەتە 
هۆی ئەوەی کە چاالکانی مەدەنی 
و لەوانی������ش چاالکان������ی مەدەنیی 
»پاراس������تنی  هەڵگرتنی  بە  کورد 
ژینگ������ە، پاراس������تنی ژیان������ە« بە 
دەی������ان ئەنجوم������ەن و کەمپەین������ی 

ژینگەپارێزیی دابمەزرێنن.
چاالکان������ی مەدەنی������ی ک������ورد 
لەو  لە كوردس������تانی ڕۆژه������ه اڵت 
پاراس������تنی  لەپێناو  چاالکانەن کە 
چەندین  واڵتەکەم������ان  ژینگ������ەی 
کەمپەین، ئەنجوم������ەن و گرووپیان 
لەو ڕاستایەدا چاالکی  ناوە  بنیات 

دەکەن.
لەو  یەکێ������ک  ئاگرکەوتن������ەوە 
ڕووداوانەی������ە کە لە ڕەوتی مێژوودا 
خەس������ارێکی بەرچاوی بە ژینگە و 
بە تایبەتی دارستانەکان گەیاندووە.
و  دارس������تان  لە  ئاگرکەوتن������ەوە 
باشتر  کە  کوردستان  لێڕەوارەکانی 
ناوی  »ئاگرتێبەردان«  وەکوو  وایە 
ل������ێ ببەین، لە م������اوەی ئەم چەند 
ساڵەی دواییدا داوێنی ژینگە و بە 
تایبەتی دارستانەکانی کوردستانی 
ڕۆژهەاڵتی گرتووەتەوە و تا دەڕوات 
ڕه وتی پەرەسەندن به خۆیه وه ده بینێ.

پەرەس������ەندن و بەرینتربوون������ەوەی 
ئاگرکەوتن������ەوە لە دارس������تانەکانی 
كوردس������تانی ڕۆژهه اڵت لەم چەند 
لە  پرسیاری  س������اڵەدا، کۆمەڵێک 
کورددا  هاوواڵتیان������ی  مێش������کی 

ورووژاندووە.
ئ������ەم  ه������ۆکاری  گەل������ۆ   *
ئاگرکەوتنەوان������ە هەروەک لەالیەن 
ناوەندە پێوەندیدار و هەواڵدەرییەکانی 
حکوومەت������ی ئیس������المیی ئێرانەوە 
ڕادەگەیندرێ������ت،  »سروش������تی« 

»سروشتی«�یە؟!
ئ������ەم  ه������ۆکاری  ئەگ������ەر   *
ئاگرکەوتنەوە زنجیرەییانە ناسروشتیە 
و بە ئەنقەس������ت ئاگر لە دارس������تان 
و لەوەڕگ������ەکان تێب������ەر ئەدرێ������ت، 
»کێ« ی������ان چ ناوەند و گرووپ 
و دەس������تەیەک لە پش������تەوەی ئەم 
ژینگەی  ئەنقەستەی  بە  لەنێوبردنە 

کوردستانە؟!
یەکەم خاڵ کە خاڵێکی جێگای 
س������ەرنجە و پێویس������تە لێرەدا ڕوون 
بکرێتەوە، سروشتی بوون، یا سروشتی 

نەبوونی ئاگرکەوتنەوە لە دارستان و 
لێڕەوارەکانی کوردستانە.

�� ئاگرکەوتنەوەی سروش������تی لە 
دارستان و لیڕەوارەکانی کوردستان:
سروش������تی  ئاگرکەوتن������ەوەی 
لە دارس������تانەکانی کوردس������تان بە 
شێوەیەکی بەرچاو لە کەمتەرخەمیی 
س������ەرچاوە  کوردەوە  هاوواڵتیان������ی 

دەگرێت.
کە  ئاگرکەوتنەوانە  ج������ۆرە  ئەم 
بەپێ������ی بەڵگەکان بەش������ێکی کەم 
لە ئاگرکەوتن������ەکان پێک دێنێت، 
پێوەندیدارەکانی  ناوەن������دە  لەالی������ەن 
و  ئیس������المی  حکوومەت������ی 
ئەو حکوومەتەوە،  هەواڵدەرییەکانی 
ه������ۆکاری س������ەرەکی لەنێوچوونی 
ژینگەی کوردس������تان ڕادەگەینرێت 
و زەق دەکرێت������ەوە و حکوومەت بە 
هەموو شێوەیەک هەوڵ دەدات کە 
سروشتیەکان  ئاگرکەوتنەوە  ڕێژەی 

زۆرتر نیشان بدات.
ئەمە لە کاتێک دایە کە زۆربەی 
هاوواڵتیانی کورد لەو باوەڕەدان کە 
ئاگرکەوتن������ەوە زنجیرەیی������ەکان لە 
کوردستان سروش������تی نین و دەشێ 

دەستی الیەنێکیان لە پشتەوە بێت.
� ئاگرکەوتنەوە ناسروشتییەکان لە 
کوردستان  لێڕەوارەکانی  و  دارستان 

)ئاگرتێبەردان(:
ناسروش������تی  ئاگرکەوتن������ەوەی 
هۆکاری تایبه تیی لە پش������تەوەیە و 
وایە وەکوو »ئاگرتێبەردان«  باشتر 
ن������اوی ل������ێ ببەی������ن. ئ������ەم جۆرە 
ئاگرکەوتنەوەیە لەم چەند س������اڵەی 
لە  بەرچاو  بە ش������ێوەیەکی  دواییدا 
بەم  و  س������ەندووە  پەرەی  کوردستان 
هۆی������ەوە ڕووبەرێک������ی ف������راوان لە 
دارستان و لەوەڕگەکانی کوردستان 
لەئاگردا سووتاون و بوونەتە خه ڵووز 

و خۆڵەمێش.
دارس������تانێک  لە  ئاگرکەوتنەوە 
ل������ە چەن������د ش������وێنی جۆراوجۆرەوە 
ئەس������تەمبوونی  مەبەس������تی  ب������ە 
کوژاندن������ەوەی  و  کۆنترۆڵک������ردن 
و  لەالیەک������ەوە  ئاگرکەوتنەوەک������ە 
هاوکاری نەکردنی ناوەندە پێوەندیدارە 
حکوومەتیەکان لە الیەکی دیکەوە 
و بگرە بەربەس������ت دروس������تکردن بۆ 
ئاگرکەوتنەوەکان  کوژاندن������ەوەی 
لەالیەن ئەو ناوەندانەوە، بەڵگەیەکی 
ڕوونە کە دەری دەخات حکوومەتی 
ئێران لە پش������تی ئەم  ئیس������المیی 

ئاگرتێبەردانانەیە.
ئ������ەو لێکۆڵینەوانە کە  بەپێ������ی 
مەدەنی������ی  چاالکان������ی  لەالی������ەن 
ک������ورد و بە تایبەت������ی چاالکانی 
ژینگەپاریزییەوە بە شێوەی مەیدانی 
ئەنج������ام دراون و هەروەها بەپێی ئەو 

ڕاپ������ۆرت و هەوااڵنەی کە لەالیەن 
بە  کوردییەکان������ەوە  هەواڵدەریی������ە 
هاوواڵتییانی  قسەی  بە  پشتبەستن 
ک������ورد ل������ە ناوچ������ە جیاجیاکانی 
کوردس������تان باڵو دەکرێنەوە، ناوەندە 
نیزامییەکان������ی  و  ئەمنیەت������ی 
حکوومەت������ی ئیس������المیی ئێران لە 
ماوەی ئەم چەند س������اڵەی دواییدا 
بە مەبەستگەلی تایبەتی خۆیان لە 
پێوەندییەکانیانەوە  و  دەست  ڕێگای 
لێڕەوارەکانی  ئاگر لە دارس������تان و 

کوردستان بەر دەدەن.
کوردس������تانی ڕۆژه������ەاڵت پاش 
هاتن������ە س������ەرکاری حکوومەت������ی 
بزووتن������ەوە  بەه������ۆی  ئیس������المی 
ئازادیخوازەکانەوە بەردەوام ڕوانگەی 
ئەمنیەت������ی لەس������ەر ب������ووە و ئەو 
حکوومەتە کوردستانی ڕۆژهەاڵتی 
ب������ە هەموو ش������ێوەیەک میلیتاریزە 
ک������ردووە و ئ������ەم بەپادگانیکردنەی 

کوردستانە تا دێت چڕتر دەبێتەوە.
ب������ۆ نه وه ی جموجوڵ������ی حیزب و 
ڕێکخراوە سیاسییە ئازادیخوازەکانی 
ب������ە  ڕۆژه������ەاڵت  کوردس������تانی 
به ناو  دابینکردن������ی  »بیان������وو«ی 
»ئەمنیەت« ئاگر لە دارس������تان و 
لێڕەوارەکانی کوردستان و بەتایبەتی 
ناوچە سنوورییەکان ده دات و تا بەو 
شێوەیە پێش بە خۆحەشاردانی هێزە 

ئازادیخوازەکان بگرێت.
دارس������تانەکانی  ئاگڕتێبەردانی 
کوردس������تان لەالیەن ناوەندە نیزامی 
و ئەمنیەتییەکان������ی حکوومەت������ی 
ئیس������المییەوە لە ماوەی ئەم چەند 
س������اڵەی دوایی������دا بە ش������ێوەیەکی 
سەرس������ووڕهێنەر پەرەی سەندووە و 
ناڕەزایەتی������ی هاوواڵتیانی  ئەمەش 
ک������ورد و بەتایبەت������ی چاالکان������ی 
مەدەن������ی و ژینگەپارێ������زی ل������ێ 

کەوتووەتەوە.
لەسەر  ژینگەپارێزی  چاالکانی 
ک������ە حکوومەتی  ب������اوەڕەن  ئ������ەو 
کوردس������تان  لە  ئێران  ئیس������المیی 
سەوز«ی  »ژینۆسایدی  سیاسەتی 
لە پێش گرتووە و بە لەبەرچاوگرتنی 
دژەک������ورد و کوردس������تان بوون������ی 
حکوومەتی ئیس������المیی ئێران، ئەو 
ش������ێوازێک  هەموو  بە  حکوومەتە 
کوردس������تان  لەنێوبردنی  هەوڵی  لە 
دایە و لە ڕاس������تای ئەم دژایەتییە 
لەنێوبردن������ی  سیس������تماتیکەدا، 
ژینگەی کوردستانی گرتووەتە بەر 
و بەو شێوەیە دەیهەوێ کە ژینگەی 

کوردستان تێک بدات.
ناڕەزایەتی������ی هاوواڵتیانی کورد 
و چاالکان������ی مەدەنی������ی کورد بە 
نیسبەت ئاگرکەوتنەوە زنجیرەییەکان 
ل������ە چیاکانی کوردس������تان تاکوو 

ئێس������تا هی������چ پەرچەکردراێک������ی 
پێوەندیدارەکانی حکوومەتی  ناوەندە 
نەکەوتووەت������ەوە  ل������ێ  ئیس������المی 
لێڕەوارەکان������ی  و  دارس������تان  و 
کوردس������تان ه������ەروا لە س������ێبەری 
کەمتەرخەم������ی و وەاڵمدەرنەبوونی 
ناوەن������دە حکوومەتییەکان لە ئاگردا 
دەس������ووتێن و ڕۆژان������ە ڕووبەرێکی 
فراوان لە ژینگەی کوردستان تێک 

دەچێت.
سروشت و ڕوانگەی ئەمنی

كوێس������تانی بوونی کوردستان و 
بوونی بزووتنەوە سیاسییەكانی كورد 
و گەشەکردنیان لە شاخ وەك پاڵپشتی 
س������ەرەكی تێكۆش������ه ران یەکێ������ک 
ل������ەو هۆیانەیه ك������ه حكوومەتەكانی 
زاڵ بەس������ەر ك������ورددا تەنانەت ببنە 
دوژمن و نەیاری ش������اخ و سروشت 
و ژینگ������ەش و داخی دڵی خۆیانی 
پێ بڕیژن. چاالكوانانی سیاس������یی 
كورد پێیان وایە زاڵبوونی تێڕوانینی 
بۆ  ئێران  حكوومەت������ی  ئەمنیەتیی 
ك������ورد و شۆڕش������ەكەی، داوێن������ی 
سروشتیش������ی گرتووەتەوە و زۆرجار 
بۆ ش������ێواندنی پەنا و پەس������ێوگەی 
پێش������مەرگە بە ئەنقەس������ت ئاگر لە 
كوێس������تانەكان ب������ەر دەدەن و ئەگەر 
چاالكانی خۆڕسكی ژینگەپارێزیش 
كوژاندنەوەی  و  كۆنت������رۆڵ  هەوڵی 
ب������دەن، لەالی������ەن هێ������زە ئەمنی و 
پەیوەندیدارەكان������ەوە  دام������ودەزگا  
دەگیرێن و ب������ە تۆمەتی هاوكاری 
له گه ڵ نەیارەكانی حكوومەت س������زا 

دەدرێن.
چاالكوانانی سیاسیی ڕۆژهەاڵتی 
كوردس������تان و ژینگەپارێ������زان هێزە 
بەتایبەت  و  ئێران  س������ەربازییەكانی 
س������وپای پاسداران بە س������ووتاندنی 
دارس������تان و لێ������ڕەوارەكان تۆمەتبار 
دەك������ەن و لەم بارەوەش������ەوە بە دەیان 
بەڵگ������ە و دیكیۆمێن������ت و وێنەی 

ڕاستەقینە لەبەردەست دان.
نموون������ەی حاڵەتی لەم چەش������نە 
لە س������ااڵنی ڕاب������ردوودا زۆر بووە و 
چەندی������ن چاالكوانی ژینگەپارێزی 
ژینگەپارێزی!  تۆمەت������ی  بە  كورد 
س������زای زیندانیان بۆ بڕاوەتەوە. لە 
حاڵێكدا بەپێی یاساكانی حكوومەتی 
ئێران، پاراس������تنی سروشت و ژینگە 
لە ئەس������تۆی حكوومەت������ە و دەبێ 
ناوەندەكانی ژینگەپارێزی و لێڕەوار 
و دارستان كە چەندین لق و یەكەیان 
هەیە و بوودجەی تایبەت وەردەگرن، 
یارمەتی������ده ر و ڕێنوێنی چاالكانی 
ژینگەپارێ������ز بن، كەچ������ی نەتەنیا 
یارمەتی������ده ر نین، بەڵك������وو لەمپەر 
و ه������ۆكاری س������ەرەكیی فەوتان و 

سووتانی سروشتی ڕۆژهەاڵتن!!

ئاگرتێبەردانی سروشت و ژینگەی كوردستانی ڕۆژهه اڵت 
و ژینۆسایدی سەوز

کەمپیەنی نا بۆ سووتاندن و گڕتێبەردانی دارستان و لێڕەوارەکانی کوردستان
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له  كوردس������تانی ڕۆژه������ه اڵت، له  
ناو شااڵوی كێش������ه كانی پێوه ندیدار به  
نه بوونی دێموكراسی و ئازادی ڕاده بڕین، 
كێش������ه ی نه ته وه یی و بیری نه ته وه یی، 
قوتابخانه ش  مامۆس������تایانی  كێشه ی 
به شێكه  له و پێكهاتانه  كه  مامۆستایان 
و قوتابیان تووش������ی له خۆنامۆبوون و 
بارگرانی ژیان و چه وس������اندنه وه  ده كا. 
ژیانی مامۆستایانی قوتابخانه  هه ر له  
سه ره تای چوونیان بۆ زانكۆی ته ربیه ت 
موعه لیم تووشی سه ختی و سه خڵه ت 
ده بێ و ده توانی������ن بڵێین زۆربه ی ئه و 
كه س������انه  یان له به ر بارگرانی ئابووری 
ی������ان له به ر  ئه و پیش������ه یه  هه ڵده بژێرن 
ئه وه یك������ه  وابی������ر ده كه نه وه  پیش������ه ی 
ئابووری  گه ره نتیه كی  مامۆس������تایی 
باش������ه  بۆ داهاتوو و ئه توانن له  ته مه ن 
22 ساڵیدا ببن به  مووچه خۆری ده وڵه ت 
و ته نیا ڕێژه یه كی كه م له وان له  ڕووی 
ئۆگرییه وه  ئه و پیش������ه  یان هه ڵبژاردووه  
چوونك������ه  نێوه ڕۆكی ئه و پیش������ه یه  له  
ئێران، فێركردن������ی زمانه  بیانییه كان و 
زمانی ده سه اڵت وه كوو زمانی عه ره بی 
و فارسییه  و ده بێته  هۆی پاشه كشێ له  
خوێندنی قوتابیان و ته نانه ت ئاكامی 
لێ  قوتابیانیشی  مێشكی  دواكه وتنی 
ده كه وێت������ه وه . به  پێ������ی لێكۆڵینه وه ی 
و  ده روونناس������ی  ب������واری  زانایان������ی 
س������ایبرئه تنیك ئ������ه و قوتابیانه ی وا به  
زمان������ی دایكیی خۆیان فێ������ری وانه  
زانستییه كان نابن تووشی دواكه وتوویی 
ڕێژه یی مێشك ده بن. به و مانایه كه  له  
به راوه رد له گه ڵ ئ������ه و قوتابیانه ی كه  
به  زمانی دایكیی ده خوێنن چاالكیی 

مێشكیان كه متره .
ئێس������تاكه  منداڵ هه ر له  سه ره تای 
چوونی ب������ۆ قوتابخانه  ل������ه  ته مه نی 
حه وت س������اڵیدا تووشی ئاسیمیالسیۆن 
ده بێ������ت و قۆتاغی س������ه ره تایی ته واو 
ناكات كه  ده ست و پێوه ندییه كانی ڕێژیم 

ئه یكه نه  ئه ندام له  ڕێكخراوی به سیج و 
به ره  به ره  فێری وشه  و چه مكگه لێكی 
وه كوو كه ربه ال و شوهه دا و ئیمام زه مان 
و زهوور )هاتن������ه وه ی ئیمام مێهدی( 
و ت������ه واوی ئه و ش������تانه ی پێوه ندی به  
ئایدیالیس������تیه كانی  ئامانجه   و  ئایین 
ئایینی شێعه وه  هه یه ده كه ن  و ئه مه ش 
له  نێوه ڕۆكی خۆیدا  یانی كاره س������ات و 
ناساندنی دونیای ده ره وه  به  شێوازێكی 
غه ی������ره  عه قالن������ی و خه ی������ااڵوی و 
ناچارن  نه خوازان������ه   مامۆس������تایانیش 
ه������اوكاری و په ی������ڕه وی له و ش������ێوازه  

فێركاریه  بكه ن.

ئامووزش  وه زاره ت������ی  به رپرس������انی 
و پ������ه روه رش نێوه ڕۆك������ی كتێبه كان به  
ش������ێوازێك داده ڕێ������ژن و ده ری ده كه ن 
كه  بابه ته  ناڕاس������ته كان و سه فسه ته كان 
له گه ڵ بابه ته  ڕاسته كان و زانستییه كان 
له  كتێبه  ده رسیه كاندا ده گونجێنن و یا 
ده توانین بڵێین بابه ت و ڕووداوه كان به  
شێوازێكی ناڕاست ده گێڕنه وه . مه به ستم 
له  ناڕاست ئیجباره ن درۆ نییه  و ئه وان 
ئه و خااڵنه ی پێی������ان خۆش بێ زه قی 
ده كه نه وه  و ئه وه ی به  دڵیان نه بێ باسی 

لێناكه ن یان كه مڕه نگی ده كه نه وه .
وه كوو  مامۆستایان  بارودۆخه دا  له م 

یه كه یه ك������ی كۆمه اڵیه تی له  الیه كه وه  
بیر له  ماف������ه  نه ته وایه تییه كان و مافه  
دێموكراتیك������ه كان ده كه نه وه  و خولیایان 
ده ب������ن و ه������اوكات ب������ه رده وام ڕۆژانه  
قۆناغه كانی  كتێبه كانی  نێو  وانه كانی 
خۆێندنی قوتابی������ان بۆ ئه وان ئه ڵێنه وه  
و له  ئاكامدا تووش������ی له خۆنامۆبوون 
ده بن و بارودۆخی ده روونی و ئامانجه  
ده روونییه كانی������ان له گه ڵ ژیانی ده ره وه  
و نێوه ڕۆكی پیشه كه ی جیاوازی هه یه  
مامۆس������تایان  له خۆنامۆبوونه،   ئه م  و 
تووش������ی كێش������ه ی ده روونی ك������ردووه  
و هه روه ه������ا ده بینین له  كوردس������تانی 

ڕۆژهه اڵت������دا ئ������ه و كه س������انه ی ب������ه  
به رده وامی كاری مامۆس������تایی ده كه ن 
ناچارن به رده وام له گه ڵ به رپرس������ان و 
كاربه ده ستانی ڕێژیم پێوه ندییان هه بێت 
و ئ������ه و پێوه ندییه  وه ك������وو پێوه ندییه كی 
پیشه یی و یان دامه زراوه یی به حیساب 
دێت و مامۆس������تایان هه وڵ ده ده ن كه  
هۆش������یار بن ت������ا له  الی������ه ن ده زگای 
حه راس������ه تی ئامووزش و په روه رش������ه وه  
كێش������ه یان بۆ درووس������ت نه بێ و ئه م 
ڕ س������ته  له  نێو كۆمه ڵگای كورده واریدا 
ب������او بووه  كه  ده ڵێن، زمان ڕاوه س������تێ، 
س������ه ر س������اڵمه ته.  هه بوون و هه ن ئه و 

مامۆس������تایانه ی كه  به  بۆنه ی قس������ه  
و دروش������می نه ته وه ی������ی و ته نان������ه ت 
خوێندنه وه ی شێعری كوردی یان له سه ر 
كار ده ركراون و یان بۆ شارێكی غه یره  

كورد نێردراون و دوورخراونه ته وه .
وه ك قسه ی كۆتایی ده توانین بڵێین 
پێكهاته یه كی  هاوشێوه ی  مامۆستایان 
كورده وارین  كۆمه ڵگای  چه وس������اوه ی 
بڵێنه وه  كه   كه  ناچ������ارن وانه گه لێ������ك 
پێیان خۆش نییه  و ده ستیان وانه گه لێك 
بنووسێ كه  مێش������كیان ڕازی نییه  و 

پێی خۆش نییه .

و  زۆر  تێچوویەك������ی  س������ەرەڕای 
قەیران������اوی  و  خ������راپ  باندۆرێك������ی 
لەس������ەر كۆمەڵگای ئێران بە گشتی و 
ڕووخانی ئابووری واڵت و لەدەستدانی 
متمانەی ڕێژیم تا ئاستی ڕووخان، لە 
پێناو بەردەوامی و بە دەس������ت خستنی 
چەكی ئەتۆمی و خەونی دامەزراندنی 
ئیمپراتوورییەتی شیعە، دواجار كۆماری 

بە  ئێران  ئیس������المیی 

ناچاری 
ژەهری  جام������ی 

دوا  ل������ە  و  نۆش������ی 
گرووپی  لەگ������ەڵ  ڕێككەوتنی 

5+1 لەم������ەڕ بەرنام������ەی ناوكی ئەو 
واڵتەدا، گەڕایەوە س������ەر خاڵی س������فر. 
ل������ە ئەگ������ەڕی پابەند بوون������ی ڕێژیم 
ڕێككەتنامەیە،  ئ������ەو  بەندەكان������ی  بە 
هەنگاو بە هەن������گاو گەمارۆ ئابووری 
ئ������ەو واڵتە  و سیاس������ییەكانی س������ەر 
هەڵدەگیرێ������ن. ئەگەرێك كە بە بڕوای 
زۆرێك لە چاوەدێرانی سیاسی و بەپێی 
ئەزموونەكانی ڕاب������ردووی ئەو ڕێژیمە 
لەمەڕ پابەند نەبوون بە یاس������ا و ڕێسا 
نێونەتەوەیی������ەكان، لەگ������ەڵ نێوەڕۆك و 

ڕێژیمدا  چەواش������ەكارانەی  سیاسەتی 
ناتەبایە.

كاریگەری و كاردانەوەی س������ەڕەكی 
ئەو ڕێككەوتنامەیە لەس������ەر پێوەندیی 
نێوان ئێران و ئامریكا تەوەری سەرەكی 

ئەم مژارەیە. 
ئازادیخوازان������ەی  دوای شۆڕش������ی 
گەاڵن������ی ئێ������ران، لە یەك������ەم ڕۆژی 
بەدەس������تەوە گرتنی دەسەاڵت لە الیەن 
خۆمەینییەوە، بە فەرمانی ناوبڕاو هێرش 
كرای������ە س������ەر باڵوێزخانەی 
ئامری������كا و 

داخستن  بە 
گرتن������ی  باڕمەت������ە  و 

ئەو دوو  نێوان  پێوەندی  كارمەندەكانی، 
واڵتە بە ت������ەواوی تێكچوو و ڕێژیمی 
ب������ەڕز كردنەوەی دروش������می  بە  ئێران 
دژ ب������ە ئامری������كا و هاوپەیمانەكانی، 
و  واڵت������ە  ئ������ەو  بەرژەوەندییەكان������ی 
هاوپەیمانەكان������ی لە ئاس������ت ناوچە و 
تیرۆریستانەی  ئامانجی  كردە  جیهاندا 

خۆی.

دیپلۆماس������ی ڕۆژئاوا و بە تایبەتی 
ئامریكا، دوای چەندین ساڵ مڵمالنێ 
توانی ئێ������ران بە چۆك������دا بێنێت و لە 
ڕێككەوتنێكدا پ������رۆژەی ئەتۆمی ئەو 
كە  ڕێككەوتنێك  ڕابگرێ������ت.  واڵت������ە 
وێرای ناڕەزایەتی بەشێكی بەڕچاو لە 
هاوپەیمانەكانی ئامریكا لە ناوچەكەدا 
بە تایبەتی عەرەبس������تان و ئیس������رائیل، 
لەگەڵ دژایەتی بەش������ێكی بەرچاو لە 
باڵ������ی توندڕەوی ڕێژی������م و نیگەرانی 
بەش������ێك ل������ە كۆمەڵ������گای ئامریكا و 
ب������ە تایبەت������ی كۆماریخوازەكانی ئەو 
واڵتە ڕووبەڕوو ب������وو. لێدوانە دژ بە 
یەكەكانی بەرپرسانی ئەو دوو واڵتە 
لە دووای ڕێككەوتنامەكە، گومان 
دەخاتە س������ەر ئاسایی بوونی پێوەندی 

نێوان ئەو دوو واڵتە.
گیروگرفتی  و  ئاس������تەنگ 
گ������ەورە لەس������ەر ڕێگای 
بوونەوەی  ئاس������ایی 
نێوان  پێوەن������دی 
دوو  ئ������ەو 
هەیە.  واڵتەدا 
یەكێ������ك لەو 

نە  ئاستەنگا
ئەوەیە ك������ە لەو دوو 
هێ������زی   ، واڵت������ەدا 
پ������ڕ نف������ووز و مۆخالف������ی  ئەو 
ڕێككەوتنامەی������ە هەیە ك������ە بە هەموو 
ش������ێوەیەك لە دژی س������ەرگرتنی ئەو 
تەوافۆقە و شكەس������ت پێ هێنانی كار 
دەكەن. هەتا ئێس������تاش گیر و گرفتی 
گرین������گ و گەورە  لەس������ەر پرس������ی 
جۆراوج������ۆر و بەردەوامی������ی ش������ەڕ و 
ئالۆزییەكان������ی ناوچە و پێوەندیی ئێران 

لەگەڵ ئیسرائیل و عەرەبستان و واڵتانی 
عەرەب������ی كەن������داوی فارس و پرس������ی 
مافی مرۆڤ هەن كە دەتوانێ ئاسایی 
بوونەوەی پێوەندی نێوان ئەو دوو واڵتە 
ڕووبەروو  جیدی  ئاس������تەنگی  لەگەڵ 
بكات. زیاتر لە س������ێ دەیەیە كە ڕێژیم 
لە هەوڵ������ی ڕووخاندنی واڵتانی ناوچە 
و هێنانە س������ەر كاری حكوومەتگەڵی 
ش������یعە و دژە ڕۆژئاوایی و ئامریكاییە 
و لەو پێوەندییەدا بە پش������تیوانی كردنی 
گرووپ������ە توندڕەو و تیرۆریس������تەكانی 
وەك حوس������ییەكان و حیزبۆالی لۆبنان 
و ڕێكخ������راوی جیه������ادی ئیس������المی 

هەوڵەكانی پراكتیزە دەكات. 
كێش������ەی ئێران و ئامریكا لەسەر 
چۆنیەتی  و  ناوچ������ە  پرس������ەكانی 
مۆدیرییەت كردنی بواری ئەمنییەتی 
ناوچەك������ە و ش������ەڕی تیرۆری������زم، 

لە  ئێران  بەردەوامی  پش������تیوانی 
گرووپ������ە تیرۆریس������تەكان و 

ل������ە  دەس������تێوەردان 
كاروباری واڵتان 
بۆ  هەوڵدان  و 
درۆست كردنی 
ندی  بە ر مە كە
ت������ی  منییە ئە
و  ش������یعە 

می������ی  ا و ە د ر بە
ك������ردن  دژایەت������ی 

ن������ە لەگەڵ مێحوەری س������وننە، 
تەنیا كاریگەری نەرێنی لەس������ەر نزیك 
بوون������ەوەی پێوەن������دی نێوان ت������اران و 
واش������ینگتۆن دادەنێت، بەڵكوو دەتوانێت 
پراكتی������زە كردنی توافۆقی ناوكی ئێران 
ئالۆزتر بكات. ب������ە تایبەتی ئۆباما و 
خامنەیی دوای ئەو ڕێككەوتنامەیە تا 
ئێس������تا چەندین جاڕ لە لێدوانەكانییاندا 

هێمایان بۆ ئەوە كردووە كە، ڕێككەوتنی 
ناوكی تەنیا پێوەندی بە پرسی ناوكییەوە 
هەیە و چۆنییەتی مۆدیرییەت كردن و 
چارەسەری  كێشەكانی ناوچە و باشتر 
بوونی پێوەندیی نێوان ئێران و ئامریكا، 

پێوەندی بەو ڕێككەوتنامەیەوە نییە. 
سیاس������ەتی شەڕخوازانەی ئێران و بە 
ئامانج گرتنی بەرژەوەندییەكانی ڕۆژئاوا 
و بە تایبەتی ئامریكا، هێژموونخوازی 
ئێران لە ئاس������تی ناوچەدا و بااڵدەست 
بوونی ئێران لە ئاست واڵتانی وەك عێراق 

و سووریە و فەلەستین، دژایەتی 
بەردەوامی لەگەڵ 

نی  تا اڵ و
نش������ینی  ننە سو
ناوچ������ە و هاوپەیمان������ی ئامریكا 
و لە هەم������ووی گرینگتر دوژمنایەتی 
س������تراتێژیكی ئ������ەو واڵت������ە لەگ������ەڵ 
بیروبۆچوون  جی������اوازی  و  ئیس������رائیڵ 
لەمەڕ چۆنیەت������ی مۆدیرییەت كردنی 
كێشە و ئالۆزییەكانی جیهان بە گشتی 
و ناوچەك������ە بە تایبەتی، ئاس������تەنگی 
سەڕەكی سەر ڕێگای ئاسایی بوونەوەی 

پێوەندییەكانی نێوان ئەو دوو واڵتەن.
لەگەڵ  ئێران  س������تراتیژی  پێوەندیی 
چین و ڕووسیە بە تایبەتی، وەكوو دوو 
زڵهێزی ڕكابەری ئابووری و سیاس������ی 
ئامریكا، لەس������ەر بنەم������ای هاوكاری 
هاوبەش و كەمڕەنگ كردنەوەی ڕۆڵی 
ئامریكا لە ئاست هاوكێشە سیاسییەكانی 
ناوچە و جیهاندا و هەروەها هەوڵەكانی 
ئێ������ران بە خ������ۆ تەیار كردن ل������ە بواری 
مووش������ەكی دوورهاوێژ كە مەترسی بۆ 

سەر هاوپەیمانەكانی ئامریكا لە 
ناوچەكەدا دروست 

 ، ت كا ە د
خاڵی پڕ كێش������ەی 

نێوان ئەم دوو واڵتەن.
و  دژایەت������ی  هەروەه������ا 
دوژمنایەت������ی چەندین دەیەی نێوان ئەو 
دوو واڵتە، پێویس������تی بە دروستكردنی 
كلت������وور و فەرهەنگێكی متمانەپێكراو 
لە نێ������وان ئ������ەو دوو حكوومەتە دژ بە 
یەكە هەیە كە بتوانێت بەستێنێكی قایم 
و بناخەدانەر بۆ دانان������ی پێوەندییەكی 
ئاس������ایی و باوەڕپێك������راو دابنێ������ت كە 
ئەوەیش پێویستی بە كات و لە هەمووی 
گرینگت������ر پابەن������د بوونی ئێ������ران بەو 
پراكتیكی  هەنگاوی  و  ڕێككەتنامەیە 

ئەو واڵتەوە هەیە. 

پێوەندیی ئێران و ئامریكا دووای ڕێككەوتنی ناوكی

باروودۆخی مامۆستایانی قوتابخانه كان له  كوردستانی ڕۆژهه اڵت

دارا ناتق

فاڕووق فیرووز

دیمه نێك له  مانگرتنی مامۆستایان له  ئێران
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چراکانیان کوژانەوە!
شەوێک بوو هاوین باوێشکی تێدا ئەدا

شەوێک بوو بۆنی بێهۆشیی لێ ئەهات و
شەقام.. گێژ و

مێژووم.. گێژ و
لەو شەوەدا

مانگ خەمی دابوو بە خۆیدا و
»گۆیژە« چاوی بە وەنەوز و
درەخت بە پێوە نووستبوو!

لەو شەوەدا
شەمشەمەکوێرەی شارەکەم

بە دانی تیژی تاریکیی
کەوتنە رووناکی قرتاندن

چراکانیان کوژانەوە و
من ئازادیم تاریک داهات!

لەو شەوەدا
چراکانیان کوژانەوە

تا تەوری بەرماڵ لە کۆڵ و
تا شمشێری دەس نوێژگرتوو.. بێنە ژوورێ و

وەک تارمایی بە ناو خەوما یەک یەک رەت بن!
چراکانیان کوژانەوە..

هاتنە ژوورێ.. سابرێنە شیر بە دەستەکان.. هاتنە ژوورێ
»بە سواری تۆپی رەمەزان هاتنە ژوورێ«

سێ سەد کیلۆمەتری دڵمیان بڕی و هاتنە ژوورێ
»بەرەو هەواری »ئەی رەقیب« کەوتوونە ڕێ«

سێ سەد کیلۆمەتری چاومیان بڕی و هاتنە ژوورێ
»بەرەو پەڵە گوڵجاڕێکی خوێنی »قازی« کەوتوونە ڕێ«

سێ سەد کیلۆمەتری ڕۆحمیان بڕی و هاتنە ژوورێ
»بەرەو گۆمێکی بچووکی شیعری هێمن کەوتوونە ڕێ«

چراکانیان کوژانەوە..
سەدان چیای بێوەژن و سەدان جۆگەی جوانەمەرگ و

سەدان دەشتی ژانی منیان پێچایەوە و.. هاتنە ژوورێ.
من هەر دوێنێ

هەر دوێنێ شەو
پەنجەکانی خۆم داگیرسان
بۆ کەوەکانی »ئاڵوەتان«.

من هەر دوێنێ
هەر دوێنێ شەو

بااڵی خۆم کرد بە شمشاڵ و
شمشاڵم دایە دەست »بۆکان«.

سەری خۆم کرد بە شاپڵیتە و
شاپڵیتەم دایە دەست سنە و

خوێنی خۆم کرد بە جۆگەلە و
کردمە سەر »موکریان«.

بەاڵم ئەمشەو چراکانیان کوژانەوە
لەو شەوەدا

لە دووڕییانی هەولێر و »تەق تەقا« بوو
»کۆیە« سەری خۆی ون کرد و

»حاجی قادر« بۆی ئەگەڕا.
لەو شەوەدا

لە دووڕییانی هەولێر و تەق تەقا بوو
شیعرەکانم قووقەی سەربڕاوی خۆم بوون

بە چواردەوری بێدەنگیدا ئەخوالنەوە.
لەو شەوەدا.. شیعرەکانم

بووبوون بە پەیکەری »پی« و
بە گەرمای شەرمەزاریی خۆم ئەتوانەوە!

لەو شەوەدا«

ئەدەب و هونەر

كتێبی »70 وێستگەی مێژوویی« نووسینی به ڕێز تەیموور مستەفایی، ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران چاپ و باڵو كرایەوە. ئەم كتێبە كە بە بۆنەی حەفتادەمین ساڵوەگەڕی دامەزرانی 
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران نووسراوە، 343 الپەڕە لە خۆ دەگرێت. تیراژی ئەم كتێبە 1000 دانەیە، لە 

»چاپخانەی رۆشنبیری« لە شاری هەولێر چاپ كراوە. 
نووس������ەر لەم كتێبەدا حەفتا بڕگەی تەمەنی خەباتی پڕش������انازیی حیزبی دێموكرات لە ماوەی حەفتا س������اڵ 
تەمەنی ئەو حیزبەدا دەخاتە بەر باس. باس������ەكانی ئەم كتێبە بە كەڵك وەرگرتن لە بەڵگە و دۆكۆمنتی پێوەندیدار 

بە باس������ەكان دەوڵەمەند كراون. 
لەوەدایە  كتێبە  ئەم  گرینگیی 
پەرژاوەتە  یەكەمج������ار  بۆ  كە 
س������ەر هێندێك لە قۆناغەكانی 
دێموكرات  حیزب������ی  مێژووی 
كە تا ئێس������تا كەمتر باس������یان 
لێ كرابوو. ئۆگرانی كتێب و 
دەستڕاگەیشتن  بۆ  خوێندنەوە 
س������ەردانی  دەتوانن  كتێبە  بەم 
هەرێم������ی  كتێبخانەكان������ی 
هەروەه������ا  و  كوردس������تان 
كتێبخانەی گش������تیی حیزبی 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران 

لە كۆیە بكەن.

باڵوكراوه ی نوێ

شێركۆ بێكه س
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