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کەبوودوەند ئازاد بکەن

بوونی بەکرێگیراوانی ڕێژیم لە شەڕی فەللوجە بەرچاوە

جان کێری: سانسۆڕ کردنی ڤیدیۆی وتووێژە ناوکییەکان 
کردەوەیەکی ساویلکانەیە

پـەیڤ

ڕۆژی ١٤ی جۆزەردانــی ١٣٦٨ی 
هەتــاوی، لــە بڵینگۆکانــی مزگەوت 
شــوێنە  و  حوســەینیە  و  قوتابخانــە  و 
گشتیەکانی دیکەوە، ڕایانگەیاند کە 

خومەینی مردووە.
بــەو  هەواڵــە  ئــەم  باڵوبوونــەوەی 
شــێوازە خەمگینەوە کە  ڕێژیم باســی 
دەکــرد و لــە نێــو الیەنگــران و گۆپاڵ 
بــوو  پــەژارە  جێــگای  بەدەســتانیاندا 
بۆیــان، بــەاڵم لــە دڵــی خەڵکــی ئێران 
بەگشتی و نەتەوە ستەملێکراوەکان لە 
ئێراندا شــایی و خۆشــییەکی فراوانی 

دروست کردبوو.
ئــەوکات کــە لەنــاکاودا هەواڵێک 
بــاڵو بــۆوە کــە دڕندەیــەک لەکۆڵــی 
گەالنــی ئێــران بۆتــەوە، بــە میلیۆنــان 
ئاســوودەیان  هەناســەیەکی  خەڵــک 
کێشــا و بــە میلیۆنان دل ســووکناییان 

پێدا هات.
مردنی خومەینی، هەرچەند  ڕێژیم 
پڕوپاگەنــدەی زۆری پێــوە دەکرد و لە 
تەلەویزیۆنەکانیەوە نیشــانیان دا کە بە 
ســەدان هــەزار کەس لە ســەر شــوێنی 
داخــدار  و  کۆببونــەوە  ناشــتنەکەی 
بــوون، بــەاڵم بــە میلیۆنــان خەڵک لە 
بەردەم تەلەویزیۆنەکانیان دانیشتبوون و 
چــاوەڕێ بــوون کــە بە چــاوی خۆیان 
ببینن کە جەلالدێک چاڵ دەکرێت و 
شــەڕ و ماڵوێرانی و نەگبەتی لەســەر 

خەڵکانی ئێران کەم دەبێتەوە.
نەتەوەکانــی  و  خەڵــک  نێــو  لــە 
دنیادا، کەســانی لــەو بابەتە زۆرن کە 
بــە ڕۆژان و مانگان و ســااڵن خەڵک 
کــە  ڕادەوەســتن  نــزا  و  دەســتەودۆعا 
بەشکوو بەاڵی لەسەریان کەم بێتەوە.

دێوەزمەیــەی  ئــەو  خومەینــی، 
کــە  بــوو،  دڕندەییــە  و  نەهامەتــی 
گیانــی هــەزاران ڕۆڵــەی ئــەم واڵتە و 
نەتەوەکانی ئێرانی لێیان ئەســتاندبوو و 
گیانی سەدان هەزاری دیکەی فیدای 
کردبــوو،  دەروونییەکانــی  نەخۆشــییە 
نێعمەتێکــی  »شــەڕ  دەیگــوت:  کــە 

ئیالهیە«.
سەدان هەزار کوژراو و بە میلیۆنان 
ئــاوارە و دەربــەدەر و میلیۆنان کەســی 
وێرانبوونــی  کــراو،  خانــە  و  بێالنــە 
ســەروبنی سیســتمی ژیانــی واڵت و 
ســووکایەتی بــە ســەرتاپای کەرامەت 
ئێــران،  نەتەوەکانــی  شوناســی  و 
بەرهــەم  لــە  بچــووک  گۆشــەیەکی 
و میراتەکانــی خومەینــی بــوون کــە 
وای لــێ کردبــوو ئــەو خەڵکــەی کــە 
لە ســەرەتادا خۆڵیــان لە چاو کرابوو و 
بە شوێن وێنەکانی ئەو لە نێو مانگدا 
کۆتایــی  ســااڵنەی  لــەو  دەگــەڕان، 
دەیەی شەســتی هەتاویــدا، دەمامکی 
دڕندەیەکــی خوێنمژیــان لــە ســیمای 

دزێوی خومەینی دا دەدیت.
هەرچەنــد خەڵک وایان دەزانی کە 
دوای مەرگــی جەلالد، هەناســەیەکی 
خۆشی و ئاسوودەییان بە بەردا دێتەوە، 
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کەبوودوەنــد،  ســدیق  محەممــەد 
دامەزرێنــەری ڕێکخــراوی مافــی مرۆڤی 
کوردســتان، لــە ڕۆژی ١٩ی گواڵنــەوە، 
بــە مەبەســتی ناڕەزایەتــی دەربڕیــن لەمەڕ 
ســەپاوی  بەســەردا  و  نــاڕەوا  حوکمــی 
خــۆی، لــە زینــدان دەســتی دایە مانگرتــن. 
لەحاڵێکــدا کــە دۆخــی تەندروســتیی ئــەم 
بــە  مــرۆڤ  مافــی  ناســراوەی  چاالکــە 
هــۆی مانگرتنــەوە ڕووی لــە خراپــی ناوە، 
کەســایەتییەکان  ناوەنــدەکان،  حیزبــەکان، 
و تــاک بــە تاکــی خەڵکی کوردســتان لە 
ئەکســیۆنی جیاوازدا، داکۆکییان لە ماف 

و خواستەکانی ناوبراو کردووە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانیش 
بــە باڵو کردنــەوەی بانگەوازێــک، وێڕای 
جەخت کردنەوە لەســەر ئازادیی زیندانیانی 
سیاســی و بــە تایبەتــی محەممــەد ســدیق 
ڕێژیمــی  زیندانەکانــی  لــە  کەبوودوەنــد 
خوازیــاری  ئێــران،  ئیســالمیی  کۆمــاری 
دابیــن کردنــی داواکارییــە بەرحەقەکانــی 

ناوبراو لە الیەن ڕێژیمەوە بوو.
ڕاگەیەندراوەکــەی  لــە  بەشــیک  لــە 
حیزبــی دێموکراتــدا هاتووە کــە: »دەنگی 
بــە  دژ  کەبوودوەنــد  ســدیقی  ناڕەزایــی 
بێدادگاکانــی  ســتەمکاریی  و  بێــدادی 
ڕێژیــم بە نیســبەت ئــەوەوە، دەنگی هەموو 
زیندانیانی سیاســیی نەتەوەکان و بەتایبەت 

ماڵپــەرە هەواڵدەرییەکانــی ئێران وێنەی 
هەنــدێ لــە فەرماندەرانــی ڕێژیــم وەکــوو 
»محەممەد پاکپوور«، فەرماندەی هێزی 
زەمینیی ســپای تێرۆریســتی پاســدارانیان 
باڵو کردۆتەوە کە لەگەڵ قاســم سلێمانی 
فەرمانــدەی ســپای تێرۆریســتی قۆدســی 
دەوروبــەری  ناوچەکانــی  لــە  پاســداران 

فەللوجە ئامادەن.

جــان کێری، وەزیــری دەرەوەی ئامریکا، 
جــۆزەردان،  ١٤ی  هەینــی  ڕۆژی 
دەستکاری کردن و سانسۆڕی بەشێک لە 
فیلمی پرسیار و وەاڵم سەبارەت بە وتووێژە 
نهێنییەکان لەگــەڵ ئێرانی مەحکووم کرد 
و بە کردەوەیەکی »ساویلکانە و نابەجێ« 

لەقەڵەمی دا.
بەپێــی ڕاپۆرتی هەواڵدەریی فەڕانســە، 
لــەو  تونــدی  ڕەخنــەی  هەروەهــا  کێــری 
کردەوەیەی ئەو بەرپرسەی وەزارەتخانەکەی 

خۆی گرتووە.
جێیمــز ڕۆزێــن هاواڵنێری فاکس نیووز، 
لە دێسامبری ساڵی ٢٠١٣دا، پرسیاری لە 
جین ســاکی، وتەبێــژی ئەوکاتی وەزارەتی 
دەرەوەی ئامریــکا کــردووە کە ئایا نکوڵی 
لــە ئەنجامــی وتووێژە نهێنییــەکان لەگەڵ 
وەاڵمــدا  لــە  ئەویــش  و  دەکات؟  ئێــران 
گوتویــە کــە؛ هەندێ جــار بۆ پێشــکەوتنی 
دیپلۆماســی، پێویســت بــە بوونــی بیاڤــی 
خسووســی هەیە و ئەم کەیســە یەکێک لە 

نموونە باشەکانیەتی.
درێژە لە الپەڕەی 3ڕۆزێــن پــاش ماوەیــەک ســەرنج دەدات 

نەتــەوەی کــوردە کە خوازیــاری ئازادی و 
ژیانــی ئینســانین«. بانگــەوازی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، هەروەهــا 
وێــڕای داکۆکی لــە داخوازیی محەممەد 
ســدیق کەبوودوەنــد لەمــەڕ ئــازاد کرانی و 
پشــتیوانیی  لەســەری،  ســتەم  نەهێشــتنی 
خــۆی بــۆ ســەرجەم زیندانیانــی سیاســیی 
نەتــەوەی  بەتایبــەت  ئێــران،  نەتەوەکانــی 
کــورد دەربڕیوە و خوازیاری ئازادیی بەڕێز 

»جیــم موویێــر«، پەیامنێــری بــی بی 
ســی، کە هەواڵەکانی ئەو شــەڕە لەدژی 
ڕوومــاڵ  داعــش  تێرۆریســتی  گرووپــی 
ڕایگەیانــدووە  ڕاپۆرتێکــدا  لــە  دەکات، 
بــە  شــەعبی  حەشــدی  هێزەکانــی  کــە؛ 
ڕێبەرایەتیــی قاســم ســلێمانی، لــە ڕێــی 
پێکــەوە  فارســی  زمانــی  بــە  بیســیمەوە 
دەدوێــن و لــە بیســیمی ژووری چاالکیی 

کەبوودوەند لە زیندان بووە.
لــەم پێوەندییــەدا، بەیاننامــەی حیزبــی 
کردنــی  دەستنیشــان  وێــڕای  دێموکــرات، 
سیاســی،  و  مەدەنــی  ڕێــکاری  چەندیــن 
الیەنگــران،  و  ئەندامــان  لــە  داوای 
نوێنەرایەتییەکانی دەرەوەی واڵت و هەستە 
کــە  کــردووە  حیــزب  تەشــکیالتییەکانی 
بــە ڕەچــاو کردنــی ئــەم ڕێکارانــە، لەڕێی 
ئازادیــی کەبوودوەند و دیکەی زیندانیانی 

هاوبەشیشــەوە، تێکەڵەیەک لە گوتوبێژی 
فارسی و عەرەبی بەرگوێ دەکەوێت.

دانانــی  لــە  بــاس  هەروەهــا  موویێــر 
وێنەکانی خومەینی لە ژووری چاالکیی 
نیزامیی فەللوجە و نووســینی دروشــمی« 
ئێران سپاست دەکەین« و »قاسم سلێمانی 
سپاست دەکەین«، لە الیەن بەکرێگیراوانی 
ڕێژیم لەســەر دارودیواری شــاری فەللوجە 

سیاســی لە زیندانەکانی ڕێژیم، چاالکانە 
کار بکەن. لەم پێوەندییەدا، ڕێکخراوەکانی 
ژنــان، خوێنــدکاران و الوانــی دێموکراتــی 
دەرکردنــی  بــە  ئێرانیــش،  کوردســتانی 
بەیاننامــەی هاوبــەش داوایــان لــە خەڵکی 
کوردستان کردووە: »بەرانبەر بە دۆسیەی 
دۆســیەی  ڕاســتیدا  لــە  كــە  كەبوودوەنــد 
هەموومــان و چیرۆكی بێ مافیی گەالنی 
ئێران لە بەرانبەر سیستمێكی داپڵۆسێنەری 

دەکات.
چاوەدێــران و ڕامیاران نیگەرانی ئەوەن 
کــە وەکــوو جارەکانی پێشــوو، ئەم شــەڕە 
تێرۆریســتی  ســپای  فەرماندەرانــی  کــە 
پاســدارانی ڕێژیــم چاوەدێریــی دەکەن، لە 
باتیــی ئــازاد کردنــی شــاری فەللوجە لە 
دەســتی داعــش، ببێتــە گۆڕەپانــی تۆڵــە 
ســەندنەوە لــە خەڵکــی ســوننە مەزهەبــی 

ئیدئۆلۆژیكدایــە، بێدەنــگ نەبــن و بە هەر 
شــێوەیەك كە دەتوانن، دەنگــی ناڕەزایەتیی 
خۆیــان بەرانبــەر بــەو ڕێژیمــە ئازادیكــوژە 
لــە  خۆیــان  پاڵپشــتیی  و  بكەنــەوە  بــەرز 
داخوازییەكانی بەڕێز كەبوودوەند دەرببڕن«.
دەقــی تــەواوی بانگەوازەکــەی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە الپەڕە 
٤ی ئەم ژمارەیەی ڕۆژنامەی کوردستاندا 

هاتووە.  

شاری فەللوجە.
پێشتر نوێنەرانی پارێزگای ئەلئەنبار لە 
پارلمانــی عەراق، ناڕەزایــی خۆیان لەمەڕ 
ئامادەبوونــی قاســم ســلێمانی و دیکــەی 
فەرماندەرانی نیزامیی ئێران لەم شــەڕانەدا 
ڕەهەنــدی  نیشــانەی  بــە  و  ڕاگەیانــد 

فیرقەیی ئام شەڕانە لەقەڵەمیان دابوو.

کە ئەو پرسیارە لە وتووێژەکە البراوە و لەو 
پێوەندییــەدا، پێوەندی بــە وەزارەتی دەرەوەی 

ئامریکاوە دەگرێت.
تۆڕی هەواڵدەریی سی ئێن ئێن، ڕۆژی 
١٣ی جــۆزەردان، لــە زاری جــان کێربــی، 
ئامریــکاوە،  دەرەوەی  وەزارەتــی  وتەبێــژی 
بەرپرســێکی  کــە،  کردبــووەوە  بــاڵوی 
حکوومەتــی لــە پەیوەندییەکــی تەلەفۆنی 
خوازیــاری  وەزارەتخانەیــە،  ئــەم  لەگــەڵ 
سانسۆڕی ئەم پرسیارە و وەاڵمەکەی بووە.
کۆمیتــەی  بەرپرســی  ڕۆیــس،  ئێــد 
مەجلیســی  دەرەکییەکانــی  پێوەندییــە 
نوێنەرانــی ئامریــکا، لــەو ڕووەوە کــە ئــەم 
پرســیارە ئاوڕ لە بابەتێکی هەستیار وەکوو 
وتووێــژی ناوکیی ئێران دەداتەوە، سانســۆڕ 
کردنــی بــە جێــگای نیگەرانــی لەقەڵــەم 

دەدات.
ڕەخنەگرانــی ئۆبامــا دەڵێن کــە ناوبراو 
لەپیوەنــدی لەگــەڵ ڕێککەوتنــی ناوکی، 
بیروڕای گشــتی گۆمڕا کردووە و هەندێ 
لــە زانیارییەکانــی لــە دەستپێڕاگەیشــتنی 

گشتی پاراستووە.

كەریم پەرویزی
مەرگی جەلالد
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حیزبــی  ناوەندیــی  کۆمیتــەی 
ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
ڕێکەوتــی  سێ شــەممە  ڕۆژی 
٤ی جۆزەردانــی١٣٩٥ی هەتــاوی، 
مانگــی  ی  بــە٢٤  بەرانبــەر 
مەی٢٠١٦ی زایینی، سێزدەهەمین 

پلینۆمی خۆی پێکهێنا.
بــە  پلینــۆم ســەعات ٩ی بەیانــی 
ڕاگرتنــی دەقیقەیەک بێ دەنگی و 
بەپێــوە ڕاوەســتان بــۆ ڕێــز گرتن لە 
گیانی پاکی شــەهیدان بە تایبەتی 
شــەهیدانی ئــەم دوایانــەی حیزب و 
گــەل کاک »چەکــۆ ڕەحیمی«، 
و  ناوەنــدی  کۆمیتــەی  ئەندامــی 
دروودگــەر«،  »ســەیدڕەزا  کاک 
ئەندامی پێشــووی ڕێبەریی حیزب، 
کارەکانی خۆی بەپێی دەســتووری 
کاری ئەم پلینۆمە دەست پێ کرد.

لــە بڕگــەی یەکەمــی کارەکانــی 
پلینۆمدا ســکرتێری گشتی حیزب 
هیجــری  مســتەفا  کاک  بەڕێــز 
ئاڵوگۆڕەکانــی  لەســەر  باســێکی 
ئــەم دواییانــە چ لــە ئێــران و چ لــە 
پێوەنــدی لەگــەڵ مەســەلەی کورد 
لــە هــەر پارچەیەکــی کوردســتاندا 

پێشکەش کرد.
لە باســەکەی ســکرتێری گشتی دا 
و لە پێوەندی لەگەڵ ئێراندا ئاماژە 
بــەوە کرابــوو کــە ئابووریــی ئێــران 
پــاش ڕێککەوتنەکــەی کۆمــاری 
ئیســالمیی ئێــران لەگــەڵ ٥ کۆی 
بــە  و  شــپرزەیە  هــەروا  ١)برجــام(، 
ڕادەیەکــی زۆر کــەم نەبــێ، بــاش 
بوونێکی بەرچاوی بە خۆیەوە نەدیوە. 
بانکە گەورە و ناســراوەکانی بیانی 
بــە پارێــزەوە هەڵســوکەوت لەگــەڵ 

هاونیشتمانیانی مافخواز،
گەالنی ستەملێکراوی ئێران،

کۆڕ و کۆمەڵە نێونەتەوەییەکان،
هەر وەک لە ڕاگەیەنە گشتییەکاندا 
بیــروڕای گشــتی  و  بووەتــەوە  بــاڵو 
ســدیقی  محەممــەد  ئــاگادارە، 
ڕێکخــراوی  بەرپرســی  کەبوودوەنــد 
مرۆڤــی  مافــی  لــە  داکۆکــی 
کوردستان، لە زیندانەکانی کۆماری 
ئیســالمی دا، بۆ ماوەی ٩ ســاڵە کە 
دەستبەســەر کــراوە و لــەو ماوەیــەدا 
بەناحــەق  تۆمەتــە  هەمــوو  وێــڕای 
مافــی  زۆر  لــە  وەپاڵدراوەکانــی، 
ئینســانیی زیندانییەکــی  ســەرەتایی 
سیاســی بێبــەش کراوە و لــە زینداندا 
بــەرەوڕوو  نەخۆشــی  زۆر  لەگــەڵ 

بووەتەوە. 
ســەرەڕای ئــەوە، لــەم ســاڵدا دووبــارە 
زیندانــدا  لــە  دیکەیــان  تۆمەتــی 
خســتە پاڵــی بــۆ ئــەوەی یاســایەکی 

مســتەفا هیجری ســکرتێری گشتیی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ڕاگەیاندنــی  ڕێوڕەســمی  لــە  ئێــران، 
هەولێــر  لــە  ئامریــکا،  ســەربەخۆیی 

بەشداریی کرد.
ڕۆژی پێنج شەممە ١٣ی جۆزەردانی 
کۆنســوولگەریی  هەتــاوی،  ١٣٩٥ی 
ئامریــکا  یەکگرتووەکانــی  والیەتــە 
ڕاگەیاندنــی  ســاڵڕۆژی  بۆنــەی  بــە 
ســەربەخۆیی ئامریکا ڕێوڕەســمێکیان 
لە هۆتێل ڕۆتانای هەولێر بەڕێوە برد.
ســەرۆکی  ڕێوڕەســمەدا،  لــەو 
»مەســعوود  کوردســتان  هەرێمــی 
بارزانــی«، کۆنســوولی بەشــێک لــە 
کۆنســوولگەرییەکانی واڵتانی بیانی 
لــە هەولێــر، ســەرۆکی بەشــێک لــە 
حیزبەکانی هەر چواربەشی کوردستان 
سیاســی  زۆری  کەســایەتییەکی  و 
باڵوێــزی  لــە الیــەن  و  بــوون  بەشــدار 

دێموکراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
کوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرەســتی 
»مستەفا هیجری«سکرتێری گشتیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، 
بەشــداریی لــە ٤١همین ســاڵڤەگەڕی 
نیشــتمانی  یەکیەتیــی  دامەزرانــی 
ســێ  ڕۆژی  کــرد.  کوردســتان دا 
شــەممە ڕێکەوتــی ١١ی جۆزەردانــی 
١٣٩٥ی هەتاوی، لەســەر بانگهێشتی 
نیشــتمانیی  یەکیەتیــی  فەرمیــی 
کوردســتان، هەیئەتێکــی پایەبــەرزی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
بە سەرپەرەســتی »مستەفا هیجری« 
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات، 
هەولێــر،  شــاری  دیوانــی  هوتێــل  لــە 
٤١همیــن  مەراســمی  لــە  بەشــداریی 
ســاڵڤەگەڕی دامەزراندنی یەکیەتیی 
نیشــتمانیی کوردســتان داکرد کــە لــە 
و  ســەرکردایەتی  ئەندامانــی  الیــەن 

خەڵکــی ئــەو واڵتــە و کــورد لــە 
باکــوور بۆتەوە. ئەوەیــش دەرخەری 
ئەو پێشــبینییە بــوو کە پێمان وابوو 
پەکخرانی ڕەوتی ئاشتی لەو واڵتە 
ناتوانــێ ئامانجــی هیــچ الیــەک 
بێنێتــە دی، بــە پێچەوانــە زیــان و 
خەســاری قەرەبوو نەکراوی بەدوادا 
هیواخوازیــن  ئێســتاش  بۆیــە  دێ، 
کۆتایی بەم هەلومەرجە ئاڵۆز و پڕ 
زیانە بێ و هەوڵی وەگەڕخستنەوەی 
ڕەوتــی ئاشــتی، هەرچەند الوازیش 

بێ، بەئاکام بگا.
لێکدانەوەکــە لــە پێوەنــدی لەگــەڵ 
هەرێمــی  و  عێــراق  وەزعــی 
کوردستاندا باسی لە ئاڵۆزییەکانی 
ئــەم واڵتە کردبــوو و ئاماژەی بەوە 
دابــوو کــە کــورد لــە عێــراق پــاش 
ڕووخانــی ڕێژیمی ســەدام حوســێن 
بونیــاد  لــە  بەرچــاوی  دەورێکــی 
و  عێــراق  حکوومەتــی  نانــەوەی 
پێکــەوە ژیانــی بــەدوور لــە کێشــە 
و ئاڵــۆزی گێــڕا، بــەاڵم بەداخــەوە 
پێوەنــدی  لــە  ناوەنــدی  دەســەاڵتی 
لــەو  کــورد  مەســەلەی  لەگــەڵ 
واڵتەدا، نە ڕەچاوی شــەراکەتێکی 
ڕاستەقینە و نە تەنانەت گرینگی بە 
یاسای بنەڕەتیی عێراق دا، بەڵکوو 
ڕۆژبــەڕۆژ هەوڵــی دا دەســەاڵتی 
هەرێــم کەم کاتەوە، حزووری کورد 
بکاتــەوە  کەمڕەنــگ  بەغــدا  لــە 
لەگــەڵ  هەرێــم  زۆربــارەوە  لــە  و 
بــەرەوڕوو بــکات.  گێــرە و کێشــە 
بەغــدا  و  هەرێــم  کێشــەی  ئێســتا 
کێشــەی  کــە  نەکــراوە  چارەســەر 
نێوماڵــی بەغــداش ســەری هەڵدا و 
نێــوان هێزەکانــی  ناکۆکییەکانــی 

ئێران، وێڕای پشــتیوانی لە داخوازیی 
بــۆ  کەبوودوەنــد  ســدیق  محەممــەد 
ئــازادی و هەڵگرتنی بێدادی لەســەر 
ناوبراو، پشــتیوانی لە ئازادیی هەموو 
نەتەوەکانــی  سیاســیی  زیندانیانــی 
نەتــەوەی کــورد  بەتایبــەت  ئێــران و 

دەکەین.
داواکاریــن هەرچی زووتر کەبوودوەند 

لە زیندان ئازاد بکرێ.
ئــەم  سەرخســتنی  پێنــاوی  لــە 
داواکارییــە و ئەم پشــتیوانییەدا، داوا 
لە هەموو ئەندام و الیەنگرانی حیزبی 
دێموکــرات دەکەیــن کــە چاالک بن 
و بــە هــەر شــێوەیەک کــە ئیمکان و 
دەرەتانیــان هەبــێ، لــەو پێنــاوەدا تــێ 

بکۆشن.
هەندێک لەو ئیقدامانەی کە دەکرێ 

بەڕێوەی ببەن، بریتین لە:
کەمپەینــی  وەڕێخســتنی  ١ـ 
ئازادیــی  بــۆ  واژۆ  کۆکردنــەوەی 

کۆماری ئیســالمیی ئێــران دەکەن 
چاوەڕوانیەکانــی  گوێــرەی  بــە  و 
کۆمــاری ئیســالمی لەگــەڵ ئــەو 
بۆیــە  ناکــەن،  هــاوکاری  ڕێژیمــە 
جیاوازییەکــی  بــە  نیگەرانییــەکان 
کــەم بــە نیســبەت پێــش »برجــام« 

هەر لە جێگای خۆیانن.
مەســەلە  لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە 
نێوخۆییەکانی ئێران، باس لە ناتەبا 
بڕیارەکانــی  و  هەڵوێســت  بوونــی 
و  دەوڵــەت  لەگــەڵ  خامنەیــی 
شەخســی حەســەنی ڕووحانــی کرا 
مەســەلەی  هێنــدێ  لــە  کــە  بــوو 
گرینگــدا بــە تــەواوی دژ بە یەکن 
و لــە باســەکەدا ئامــاژە بــە چەنــد 

نموونەی لەو بابەتە کرا بوو.
ئیســالمیی  کۆمــاری  تێوەگالنــی 
ئێران لە شــەڕی سووریە و لە دیفاع 
لــە بەشــار ئەســەددا، جگــە لــەوەی 
ئەو ڕێژیمەی لەبەرچاوی بیروڕای 
گشــتی خەڵکی سووریە و تەنانەت 
واڵتانــی عەرەبــی ناوچــەدا دزێوتــر 
ڕادەی  ســەری  چوونــە  کــردووە، 
کــوژراو و بریندارەکانــی هێزەکانی 
کۆمــاری ئیســالمیی ئێرانیــش لــە 
ســووریە، لە نێوخۆی واڵتدا دەنگی 
ناڕەزایەتی لێ بەرز بۆتەوە. هەروەها 
لەگــەڵ هەڵگیرانــی بەشــێک لــە 
سیاســەت  بەپێــی  گەمــارۆکان، 
ســەبارەت  ڕێژیــم  هەڵوێســتی  و 
و  بالســتیکەکان  مووشــەکە  بــە 
و  ڕۆژئاواییــەکان  نیگەرانیــی 
ئەمریــکا لــەو بــارەوە، گەمــارۆی 
دیکەی بەرەوڕووی ئێران کردۆتەوە.
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ کوردســتانی 
ئامــاژەی  باســەکە  ڕۆژهەاڵتــدا 

تایبەتیی ڕێژیم کە ماوەی زیندانیی 
زیندانیــی سیاســی کــەم  هێندێــک 
دەکــردەوە ناوبــراو نەگرێتــەوە، ئەمانە 
هەمــووی بوونــە هــۆکاری ســتەمی 
زیاتر لەســەر ناوبراو و ئەویش دەســتی 
داوەتــە ناڕەزایی دەربڕین بەرانبەر بەو 

ستەمکارییە چەند قاتەیە.
محەممــەد  هەواڵــەکان،  بەپێــی 
ســدیقی کەبوودوەند لە ڕۆژی ١٩ی 
بانەمــەڕەوە دەســتی داوەتــە مانگرتن 
لــە خواردن و داوای هەڵوەشــاندنەوەی 
حوکمە ناڕەوا و داســەپاوەکان لە سەر 

خۆی دەکات.
ئــەوەی کــە ڕوون و ئاشــکرایە، لــە 
نێو سیســتمی کۆماری ئیسالمی دا، 
هیــچ بایەخێــک بــە گیان، ئــازادی 
نادرێــت،  مــرۆڤ  کەرامەتــی  و 
لــە  فەقیهـــ،  ویالیەتــی  ڕێژیمــی 
ئــازادی  دژی  ئێرانــدا  سەرتاســەری 
و مافــی مــرۆڤ لە هیــچ تاوانێک 

ئامریــکا لە بەغدا، ســەر کۆنســوولی 
کۆنســوولگەریی ئامریکا لە هەولێر و 
باقی بەرپرســانی ئەو واڵتە پێشوازییان 

لێ کرا.
باڵوێــز و ســەر کۆنســوولی ئامریــکا 
لــه  لــەوە  باســیان  ڕێوڕەســمەدا  لــەو 
مەترســییەکانی داعــش بــۆ ناوچــە و 

جیهان کرد.
لــەو پێوەندییــەدا ڕۆڵــی پێشــمەرگە لە 
شــەڕی دژی داعــش بــەرز نرخێنــدرا 
و پێداگــری لەســەر ڕۆڵــی ئامریکا و 
درێژەدانــی یارمەتییەکانیــان بۆ هێزی 
هەرێــم  حکوومەتــی  و  پێشــمەرگە 

کرایەوە.
وەزیرانــی  ســەرۆک  پەیامــی  لــە 
کوردســتان،  هەرێمــی  حکوومەتــی 
نێچیــروان بارزانــی کە لە الیەن فەالح 
پێوەندییەکانــی  بەرپرســی  مســتەفا 
خوێندرایــەوە،  هەرێــم  حکوومەتــی 

بــە  یەکیەتییــەوە  مەکتــەب سیاســی 
گەرمــی پێشــوازییان لــێ کــرا. لــەو 
مەراسمەدا مستەفا هیجری پیرۆزبایی 
حیزبی دێموکراتی بە بۆنەی ٤١همین 
ســاڵڤەگەری دامەزراندنــی یەکیەتیی 
پێیــان  کوردســتانی  نیشــتمانیی 
ڕاگەیاند. لە میانەی ئەو مەراسمەدا، 
هەیئەتــی حیزبــی دێموکــرات لەگەڵ 
کۆمەڵێــک لــە حیزبە سیاســییەکانی 
هەر چوار بەشی کوردستان و بەشێک 
نوێنەرانــی واڵتــان،  و  لــە کۆنســوول 
حکوومەتــی  بەرپرســانی  هەروەهــا 
هەرێمــی کوردســتان وەک نێچیرڤــان 
حکوومەتــی  جێگــری  و  بارزانــی 
کوردســتان قوبــاد تاڵەبانــی دیداریــان 
کــرد. هەروەهــا ڕۆژی چوارشــەممە 
جۆزەردانــی  ١٢ی  ڕێکەوتــی 
هەیئەتێکــی  هەتــاوی،  ١٣٩٥ی 
حیزبــی دیمۆکراتــی کورســتانی ئێران 

و  خۆپیشــاندان  گەیانــدە  بەغــدای 
تەنانەت کوشــتن و بریندار کردن و 
گرتنی خۆپیشاندەران. لێکدانەوەکە 
بــە دووری زانیبــوو کــە بــەم زووانە 
بێتــەوە  ئاســایی  عێــراق  وەزعــی 
هەرێمــی  لەگــەڵ  کێشــەکانی  و 
کوردســتان چارەســەر بــکات. بۆیە 
وەزعــی عێراق لەگــەڵ ئاڵوگۆڕی 
دەراوێکــی  و  بەرەوڕوویــە  مەنفــی 
ڕوون بــۆ چارەســەرییەکەی بــەدی 

ناکرێ.
گشــتی  ســکرتێری  باســەکەی 
بــەو  خۆیــدا  هەڵســەنگاندنی  لــە 
ئاکامە گەیشــتبوو کە؛ ســەرەڕای 
نێونەتەوەیــی  هەوڵێکــی  هەمــوو 
بــۆ چارەســەری وەزعــی نالەبــاری 
ســووریە، دوورەدیمەنێکــی لەبــار بۆ 
کۆتایی هاتن بەم شەڕ و ماڵوێرانیە 
تێوەگالنــی  بــە  تایبــەت  بــە  نیــە، 
و  ئێــران  ئیســالمیی  کۆمــاری 
هێنــدێ الیەنی دیکە لەو شــەڕەدا، 
بــەدی ناکــرێ. وەزعی کــورد لەو 
واڵتەش ســەرەڕای ڕووبەڕووبوونەوە 
نــە  نیــە،  ڕوون  داعــش  لەگــەڵ 
دەســەاڵتی ناوەندیی سووریە دان بە 
مافــی کــورد لــەو واڵتــەدا دەنێ و 
نە ئۆپۆزیسیون ئاوڕێک لە دەوری 
کــورد و داخوازییەکانــی دەداتــەوە 
و نــە کوردیــش لەو واڵتــە بەداخەوە 
هەڵوێســت  یــەک  و  یەکگرتــوو 
یەکگرتوویــی  داخــوازە.  یــەک  و 
کورد بــە لەبەرچاوگرتنی ڕوانینی 
ڕۆژئاوایــی  واڵتانــی  موســبەتی 
بــۆ مەســەلەی کــورد لە ســووریە، 
دەتوانێ لەســەر چارەنووســی کورد 

لە سووریە شوێندانەر بێ.

کەبوودوەند.
٢ـ لە شــارەکانی کوردستانی باشوور 
و لە شارە ئورووپاییەکاندا، ئەندامانی 
گەیاندنــی  پێنــاوی  لــە  حیزبــی 
زیندانیانــی  ئازادیخوازیــی  دەنگــی 
سیاســیی کــورد و بــۆ پشــتیوانی لە 
هــەوڵ  چاالکانــە  داخوازییەکانیــان 

بدەن.
واڵتانــی  شــوینێکی  هــەر  لــە  ٣ـ 
شــارە  لــە  بەتایبــەت  و  ئورووپایــی 
بــواری  لــە  ئورووپــا  گرینگەکانــی 
و  بروکســێل  وەکــوو  سیاســییەوە، 
پاریــس و ژنێــڤ و ... کۆبوونــەوەی 
پشــتیوانی لە کەبوودوەنــد و ئازادیی 

زیندانیانی سیاسی بەڕێوە ببرێ.
٤ـ نوێنــەری پێوەندییەکانی حیزب لە 
واڵتانــی دەرەوە لەگــەڵ ناوەندەکانــی 
مافی مرۆڤ، بەشی مافی مرۆڤی 
واڵتــان،  دەرەوەی  وەزارەتەکانــی 
پێوەندی بگرن و داوایان لێ بکەن بۆ 

کاتــی  لــە  ڕێژیــم  پیالنــی  بــە 
و  مەجلیــس  هەڵبژاردنەکانــی 
ناکۆکی دروست کردن لە نێوان دوو 
نەتــەوەی کــورد و تورکــی ئازەری 
لــە پارێــزگای ورمــێ کردبــوو کە 
ئاســەواری ئــەو ناکۆکــی نانەوەیە 
ئێســتاش هــەر مــاوە و پێویســتە بۆ 
و  ناکۆکییــە  ئــەو  نێوبردنــی  لــە 
هــەوڵ  ئاســەوارەکانی  ســڕینەوەی 
باســەکەی  لــە  هەروەهــا  بــدرێ. 
ســکرتێری گشــتی حیزبــدا ئاماژە 
بــە دەنگدانــەوە و ڕەنــگ دانــەوەی 
پەیامــی نەورۆزیی حیزب لەو کات 
و لەو شوێنەدا کرا بوو، و پێداگری 
لەســەر ئەنجامدانی و کارکردن بۆ 
گەیشــتن بــەو هەدەفانــە کرابــووەوە 
پەیامەکەیــان  نێوەرۆکــی  کــە 

پێکهێنا بوو.
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ دژکــردەوەی 
تایبــەت  بــە  کوردســتان  خەڵکــی 
لــە ناوچــە ســنوورییەکان بەرانبــەر 
بــە بڕیــاری کۆمــاری ئیســالمیی 
ئێران ســەبارەت بە داخستنی دەروازە 
هەرێمــی  لەگــەڵ  ســنوورییەکان 
پاشەکشــەی  کــە  کوردســتان، 
بــە  بــوو،  دواوە  بــە  ڕێژیمــی 
کردەوەیەکــی بەرهەمــدار زانــی و 
نیشــانی  دا کە هێزی یەکگرتووی 
خەڵکــی کوردســتان دەتوانێ ڕێژیم 
لــە بەشــێک لە پیــالن و سیاســەتە 

دزێوەکانی پاشگەز بکاتەوە.
گشــتی  ســکرتێری  باســەکەی 
ئــاوڕی لــە وەزعی تورکیە و کورد 
لــە باکووری کوردســتان دابووەوە و 
ئاماژەی بەو خەســارانە کردبوو کە 
لە ئاکامی ئەو شــەڕەدا بەرەوڕووی 

نێــو  لــە  بەتایبــەت  و  ناســڵەمێتەوە 
و  تــاوان  ســتەملێکراوەکاندا  نەتــەوە 

بێدادییەکانی چەند قاتە دەبنەوە.
لــە نێو هەمــوو نەتەوەکان لــە ئێراندا، 
ڕۆڵــە ئــازا و ئازادیخوازەکانــی ئــەو 
نەتەوانە هەن کە کۆماری ئیسالمی 
ســااڵنێکە لە زیندانی خســتوون و لە 
نێو نەتــەوەی کوردیش دا، ژمارەیکی 
زۆر لە مافویســتانی کورد ئێســتاش 
لــە زیندانەکانــی ئــەم ڕێژیمــە دژی 
ئازادییــەدا بــە بارمتە گیــراون، بۆیە 
دەنگی ناڕەزایی ســدیقی کەبوودوەند 
ســتەمکاریی  و  بێــدادی  بــە  دژ 
نیســبەت  بــە  ڕێژیــم  بێدادگاکانــی 
ئــەوەوە، دەنگــی هەمــوو زیندانیانــی 
بەتایبــەت  و  نەتــەوەکان  سیاســیی 
خوازیــاری  کــە  کــوردە  نەتــەوەی 

ئازادی و ژیانی ئینسانین.
سیاســیی  دەفتــەری  وەکــوو  ئێمــە 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 

ســاڵیادی  پیرۆزبایــی  وێــڕای 
ئامریــکا،  ســەربەخۆیی  ڕاگەیاندنــی 
سپاســی ئــەو یارمەتییانەیــان کرد کە 
حکوومەتــی ئامریــکا لــەو ماوەیــەدا 
بەتایبــەت لــە شــەڕی دژی داعش بە 
کوردســتانی  هەرێمــی  حکوومەتــی 

عێراقیان کردووە.
هەروەها، مســتەفا هیجری ســکرتێری 
دێموکراتــی  حیزبــی  گشــتیی 
ســەر  لــە  کــە  ئێــران  کوردســتانی 
بانگهێشــتی فەرمی کۆنســولگەریی 
ئامریــکا لــە هەولێــر بەشــداری ئــەو 
ڕێوڕەسمە بوو، وێڕای پیرۆزبایی کردن 
لــە باڵوێزی ئامریکا لە بەغدا و ســەر 
کۆنســوولی کۆنسوولگەریی ئامریکا 
لەگــەڵ  بۆنەیــەوە،  بــەو  هەولێــر  لــە 
ژمارەیەک لە کۆنســوولگەرییەکانی 
بیانــی و ســەرۆکی حیزبەکان دیدار و 

چاوپێکەوتنی پێکهێنا.

بەسەرپەرەســتی »محەممەدنەزیــف   ،
قادری« ئەندامی دەفتەری سیاســیی 
کورســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێــران لــە شــاری کۆیــە، بەشــداریی 
دامەزرانــی  ســاڵیادی  ٤همیــن  لــە 
نیشــتمانیی کوردســتانی  یەکیەتیــی 
کــرد و لــە الیــەن »ڕەهبــەری ســەید 
ســەرکردایەتی  ئەندامــی  برایــم« 
)ی.ن.ک( و ئەندامانــی مەڵبەنــدی 
٤ی ڕێکخســتنی کۆیەی یەکیەتیی 
نیشــتمانیەوە پێشــوازییان لێ کرا. لەو 
مەراســمەدا قادری، پیرۆزبایی حیزبی 
دێموکراتی پێشــکەش کردن و هیوای 
سەرکەوتنی بۆبه ئاوات خواستن و لە 
بەرانبەردا ڕەهبەری سەید برایم سپاس 
و پێزانینــی یەکیەتیــی نیشــتمانی بە 
وەڤدی حیزبــی دێموکرات ڕاگەیاند و 
پێــی لە ســەر بەهێزترکردنــی پێوەندی 

هەر دووالیەن داگرتەوە.

کاری  دیکــەی  بڕگەیەکــی  لــە 
پلینۆمــدا جارێکــی دیکــە باس لە 
حیــزب  ئورگانەکانــی  پێکهاتــەی 
هەلومەرجــی  لەبەرچاوگرتنــی  بــە 
تێکۆشــانی  بەرنامــەی  و  نــوێ 
حیــزب درایەوە و بەشــدارانی پلینۆم 
ئــەو  لەســەر  ڕاوبۆچوونــی خۆیــان 

مەسەلەیە دەربڕی.

پلینــۆم  کاری  کۆتایــی  بڕگــەی 
باســێک بــوو لــە پێوەنــدی لەگەڵ 
حیــزب.  ١٦هەمــی  کۆنگــرەی 
لــەو بــارەوە پــاش بــاس و نەزەردانی 
ئەندامانــی  پلینــۆم،  بەشــدارانی 
کۆمیتــەی ئامــادەکاری کۆنگــرە 
دیــاری کــران و ڕاســپێردران کە بۆ 
ئامــادەکاری و جێبەجــێ کردنــی 
کارەکانــی پێوەندیــدار بــە کۆنگــرە 

دەست بەکار بن.
ســێزدەهەمین پلینۆمــی کۆمیتەی 
بەشــداریی  بــە  کــە  ناوەنــدی 
ئەندامانــی  ئەســڵی،  ئەندامانــی 
و  ناوەنــدی  کۆمیتــەی  جێگــری 
کاروبــاری  کۆمیتــەی  نوێنــەری 
حیزب لە دەرەوەی واڵت پێکهاتبوو، 
کاتژمێــر ٦ی ئێوارەی هەمان ڕۆژ 

کۆتایی بە کارەکانی هێنا.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران

دەفتەری سیاسی
١٣٩٥/٣/٥
٢٠١٦/٥/٢٥

ئازادیی محەممەد سدیق کەبوودوەند، 
ژێــر  بخەنــە  ئیســالمی  کۆمــاری 

گوشارەوە.
و  حیزبــی  ئەندامانــی  ٥ـ 
هــەر  بــە  حیــزب  ڕێکخســتنەکانی 
شێوازیکی دیکە کە بۆیان دەڕەخسێت 
لە پێناوی پشــتیوانی لەو داخوازییەدا 
چاالک بن و هەروەها هەوڵ بدەن کە 
هەرچی زیاتر سەرنجی خەڵكی کورد 
و بیــروڕای گشــتیی ڕۆژئاواییــەکان 
بــۆ الی پرســی داخوازیــی ئازادیــی 
هەمــوو  ئازادیــی  و  کەبوودوەنــد 
زیندانیانی سیاسیی کورد ڕابکێشن.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

١٣ی جۆزەردانی ١٣٩٥ی هەتاوی
٢ی ژوئەنی ٢٠١٦ی زایینی

ڕاگەیەندراوی پلینۆمی سێزدەهەمی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

بانگەوازێک بۆ ئازادیی زیندانیی سیاسی

مستەفا هیجری لە ڕێوڕەسمی یادی ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی 
ئامریکادا بەشداریی کرد

حیزبی دێموکرات بەشداریی لە مەراسمی دامەزراندنی یەکیەتیی 
نیشتمانیی کوردستان دا کرد
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دێموکراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
کوردســتانی ئێران لە سەر بانگهێشتی 
زانکــۆی  ســەرۆکایەتیی  فەرمیــی 
کۆنفڕانســی  لــە  بەشــداریی  کۆیــە، 
نێودەوڵەتیــی حاجــی قــادری کۆیی دا 

کرد.
یەکشــەممە ٢ی جۆزەردانــی  ڕۆژی 
١٣٩٥ی هەتــاوی بەرانبــەر بــە ٢٢ی 
بانگهێشــتی  لەســەر   ،٢٠١٦ مــەی 
زانکــۆی  ســەرۆکایەتیی  فەرمیــی 
کۆیە، هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرەســتیی 
جێگــری  شــەرەفی  حەســەن  بەڕێــز 
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی 

لــە پرێــس کۆنفڕانســێکدا لــە هەولێــر 
ســدیق دەرویشــی ئەندامــی ڕێبەریــی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، 
پشــتیوانیی لــە پارلمانتارانــی هادەپ 

دەربڕی.
٢ی  ڕێكەوتــی  یەكشــەممە  ڕۆژی 
هەتــاوی،  ١٣٩٥ی  جۆزەردانــی 
دێموكراتــی  پارتــی  بــارەگای  لــە 
پرێــس  هەولێــر،  لــە   HDP گــەالن 

ســەید عەبدوڵــاڵ  ســەید »حەســەن 
زادە« پێشــمەرگەی دێرینی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە 
دوایــی  کۆچــی  مەهابــاد  شــاری 

کرد.
٣١ی  ڕێکەوتــی  هەینــی  ڕۆژی 
بانەمەڕی ١٣٩٥ی هەتاوی، سەید 
حەســەن سەید عه بدوڵاڵزاده خەڵکی 
گونــدی حاجــی لــەک لــه چۆمی 
نە خۆشــینی  بە هــۆی  مەجیدخــان، 
شــێرپە نجە  لە  نە خۆشــخانە ی بۆکان 

ماڵئاوایی لە ژیان کرد.

محەممــەدی«  »گوڵبــاخ  دایــە 
دایکــی شــەهید »محەممــەد عەلــی 
محەممەدی« له ناوچەی »لەیالخی 

سنه« ماڵئاوایی لە ژیان کرد.
٩ی  ڕێکەوتــی  یەکشــەممه  ڕۆژی 
جۆزەردانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی، دایــه 
گوڵبــاخ محەممەدی دایکی شــەهید 
محەممەد عەلی محەممەدی خەڵکی 
کۆچــی  ســنه،  لەیالخــی  ناوچــەی 

دوایی کرد.
و  دڵســۆز  کەســێکی  گوڵبــاخ  دایــە 

حاجــی ســماییل ئاغای ئیلخانیزادە، 
کۆمــاری  ڕێگەوبانــی  وەزیــری 
 ١١٤ تەمەنــی  لــە  کوردســتان، 

ساڵی دا کۆچی دوایی کرد.
ئیلخانیــزادە،  ســماییل  حاجــی 
ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ٢ی 
هەتــاوی،  ١٣٩٥ی  جۆزەردانــی 
لــە تەمەنــی ١١٤ ســاڵی دا و پــاش 
ســااڵنێکی دوورودرێژ لە خەبات بۆ 
ڕزگاریی گەل و نیشتمانەکەی، لە 
شاری بۆکان کۆچی دوایی کرد.

بەرپرســایەتییە  لــە  جگــە  ناوبــراو 
کابینــەی  لــە  گرینگەکــەی 
کۆماری کوردســتاندا، بە یەکێک 

حیزبــی  ڕێبەریــی  هەیئەتێکــی 
ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
بەشــدارییان لە پرسە و سەرەخۆشیی 
یادگارێکی کۆماری کوردســتاندا 

کرد.
ڕێکەوتــی ســێی جۆزەردانی ١٣٩٥ 
سەرەخۆشــی  و  پرســە  هەتــاوی، 
سماییل ئاغا ئیلخانیزادە بە بەشداریی 
هەیئەتێکــی حیزبــی لــە بــارەگای 
ناوەندیی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی 

ناوەنــدی نێرگز تایبەت بــە پەروەردەی 
مندااڵن لە بنکەی ســەرەکیی حیزبی 

دێموکرات ڕێوڕەسمێکی بەڕێوە برد.
ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ١٢ی 
بــە  هەتــاوی،  ١٣٩٥ی  جۆزەردانــی 
بۆنــەی ڕۆژی جيهانیــی منــدااڵن لە 
الیــەن ناوەنــدی نێرگــز، بە بەشــداریی 
و  کادر  و  ڕێبەرایەتــی  ئەندامانــی 
حیزبــی  بنەماڵەکانــی  و  پێشــمەرگە 
ســەرەکیی  بنکــەی  لــە  دێموکــرات 
ڕێوڕەســمێک  دێموکــرات  حیزبــی 

بەڕێوە چوو.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بــە ســروودی 

کاک حەسەن لەگەڵ ئاشکرابوونی 
خەباتــی حیزبی دێموکرات پێوەندی 
بــە حیزبــەوە کــرد و لــە ســەرەتای 
ســاڵی )٥٨(ەوە پەیوەســت بە ڕیزی 
پێشــمەرگەکانی حیزبی دێموکرات 
 ٣ شــەڕی  لــە  چاالکانــە  و  بــوو 

مانگەدا بەشداریی کرد.
لەگــەڵ  تێکهەڵچــوون  لــە  ناوبــراو 
دوژمن دا، بە قورســی بریندار دەبێت 
و بــە هــۆی قووڵیــی برینەکەیــەوە 
ناتوانێــت درێژە بە پێشــمەرگایەتیی 
بــدات و هــەر بۆیــە لــە ســەر ئیزنی 

نیشــتمانپەروەر و وەفــادار بــه ڕێبــازی 
دێموکراتــی  حیزبــی  و  کوڕەکــەی 

کوردستانی ئێران بوو.
نێــو  لــه  بەڕێــزەوه  ناوبــراو  تەرمــی 
ئاپــۆرای خەڵکــی ناوچەکــه و خزم و 

که س وکاری دا، به خاک سپێردرا.
شــەهید محەممەد عەلی محەممەدی 
ســاڵی ١٣٤٣ی هەتــاوی لــه گوندی 
»بەوه جان« سەر به ناوچەی لەیالخی 
ســنه له دایــک بــووه و یەکێــک لــە 
فەرماندەرانــی هێزی پێشــمەرگەکانی 

لە نووسەرانی گۆڤاری نیشتمانیش 
نازنــاوی  بــە  کــە  دەژمێــردرێ 
بابەتەکانــی  و  وتــار  »پشــتیوان« 
بــاڵو دەکــردەوە و هــەردەم هانــدەری 
خەڵــک و بەتایبــەت الوەکان بــووە 
بــۆ فێربوونی خوێندن و نووســین بە 
زمانــی زگماکــی. حاجی ســماییل 
ڕووخانــی  پــاش  لــە  ئیلخانیــزادە 
کۆمــار، هەمــوو تەمەنــی پــڕ لــە 
تەرخــان کردبــوو  خــۆی  شــانازیی 
بــۆ خەبات لــەدژی داگیرکــەران و 
ســەرەڕای گوشــاری لەڕادەبەدەری 
کۆمــاری ئیســالمی، هیــچ کات 
ســەری دانەنەوانــد و هەمــوو کات 

کوردستان بەڕێوەچوو.
لــەو ڕێوەڕەســمەدا، بەڕێــز حەســەن 
شەرەفی جێگری سکرتێری گشتی 
هــاوڕێ لەگــەڵ هەیئەتــی حیــزب 
سەرەخۆشــی خۆیــان لــە کەســوکار 
و  خوالێخۆشــبوو  بنەماڵــەی  و 
عومــەری  کاک  بەتایبەتــی 
مەرحــووم  کــوڕی  ئیلخانیــزادە، 

سماییل ئاغایان کرد.
ئیلخانیــزادە،  ســماییل  حاجــی 

نەتەوەیی »ئەی ڕەقیب« و ڕاگرتنی 
خولەکێــک بێدەنگی بــۆ ڕێزگرتن لە 
گیانــی پاکــی ســەرجەم شــەهیدانی 
ڕێگای ڕزگاریی کورد و کوردســتان 

دەستی پێ کرد.
پاشــان شــانۆیەک لە الیەن مندااڵنی 
ناوەنــدی نێرگز پیشــانی بەشــدابووانی 

ڕێوڕەسمەکە درا.
لە بڕگەیەکی دیکەی ئەو ڕێوڕەسمەدا 
کێبڕکێی »شــوتی خواردن« لە نێوان 
چەنــد منداڵی ناوەنــدی نێرگز بەڕێوە 
چوو و ســەرکەوتووانی ئەو کێبڕکێیە 

خەاڵتیان پێ بەخشرا.

و  خێــزان  نێــو  دەچێتــەوە  حیــزب 
بنەماڵەکــەی و تــا کاتــی کۆچی 
و  حیــزب  وەفاداربــە  هــەر  دوایــی، 

ڕێبازەکەی مایەوە.
تەرمــی کاک ســەید حەســەن لــە 
نێــو ئاپــۆرای خەڵکــی ناوچەکــە و 

دۆستانی، بە خاک ئه سپێردرا.
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێران، سه ره خۆشی له بنه ماڵه و خزم 
و  دەکات  ناوبــراو  کــه س وکاری  و 
خۆی به شەریکی خەمیان ده زانێت.

حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
بــوو کــه ڕێکه وتــی ١٢ی گەالویژی 
١٣٦٥ی هەتاوی لە شەڕی نەخوازراودا 
لە گوندی«ماســیەرکۆن«ی ســەر به 
دیوانــدەره شــەهید بــوو و گڵکۆکــەی 

هەر له ماسیەرکۆنه.
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
پرسه و سه رەخۆشیی خۆی له بنەماڵه 
گوڵبــاخ  دایــه  وکــه س وکاری  وخــزم 
دەکات و خــۆی به شــەریکی خەمیان 

دەزانێت.

وەک کەســایەتییەکی ئازادیخــواز 
و نیشــتمانپەروەر لــە نێــو خەڵکــی 

ناوچەدا باسی لێوە دەکرا.
ناوبراو بەردەوام بە شــانازییەوە باسی 
لە بیرەوەرییەکانی سەردەمی کۆمار 
و شەخســی پێشەوا قازی محەممەد 
دەکــرد و هەمــوو کات خــۆی بــە 
قوتابییەکی پێشەوای مەزن دادەنا.

کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
خەڵکــی  لــه  سه ره خۆشــی  ئێــران، 
بنه ماڵــه  و  بەگشــتی  کوردســتان 
ناوبــراو  کــه س وکاری  و  خــزم  و 
بــه  خــۆی  و  دەکات  بەتایبەتــی 

شەریکی خەمیان ده زانێت.

ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ٢ی 
هەتــاوی،  ١٣٩٥ی  جۆزەردانــی 
لــە تەمەنــی ١١٤ ســاڵی دا و پــاش 
ســااڵنێکی دوورودرێژ لە خەبات بۆ 
ڕزگاریی گەل و نیشتمانەکەی، لە 
شاری بۆکان کۆچی دوایی کرد.

ڕێگەوبانــی  وەزیــری  ناوبــراو 
کۆماری کوردســتان و بە یەکێک 
لــە نووســەرانی گۆڤــاری نیشــتمان 

دەژمێردرێ.

دواتــر لە الیــەن گرووپــی هەڵپەڕکێی 
نێرگــز،  ناوەنــدی  مندااڵنــی 
بــە  پیشــکەش  هەڵپەڕکێیــەک 

بەشداربووان کرا.
لە بەشێکی دیکەی ئەو ڕێوڕەسمەدا، 
منداڵــە  ئــەو  بەســەر  خــەاڵت 
سەرکەوتووانەدا کە لە ناوەندەکانی ١ 
و ٢ و ٣ی کوردســتانەوە، بەشــدارییان 
لــە کێبڕکــێ جیاوازەکانــدا کردبــوو، 

دابەش کرا.
کۆتایی ڕێوڕەســمەکە بە هەڵپەڕکێی 
مندااڵنــی ناوەنــدی نێرگــز کۆتایــی 

پێهات.

دایکــی  ســلێمانی«  »تووبــا  دایــە 
زاده«  ئەمیــن  »عەبدوڵــاڵ  شــەهید 
»شارانی«ـــی  گونــدی  خەڵکــی 
ناوچــەی مەریوان ماڵئاوایی لە ژیان 

کرد.
ڕۆژی سێ شــەممە ڕێکەوتــی ١١ی 
جۆزەردانــی ١٣٩٥ی هەتــاوی، دایه 
»تووبــا ســلێمانی« خێزانــی شــەهید 
»ڕەحمــان ئەمیــن زادە« و هەروەهــا 
دایکــی شــەهید »عەبدوڵــاڵ ئەمیــن 
شــارانیی  زادە«، خەڵکــی گونــدی 
ناوچــەی مەریــوان لــە تەمەنــی ٨٤ 
ســاڵی دا بــە هــۆی پیــری کۆچــی 

دوایی کرد.
ژنێکــی  ســلێمانی  تووبــا  دایــه 
نیشــتمانپەروەر و دایکێکــی دڵســۆز 
بــۆ هەمــوو پێشــمەرگەکانی حیزبی 

هۆڵــی  لــە  ئێــران،  کوردســتانی 
ســەرۆکایەتیی زانکۆی کۆیە ئامادە 
ڕێوڕەســمی  لــە  بەشــدارییان  و  بــوون 
کرانــەوەی کۆنفڕانســی نێودەوڵەتیــی 
یــادی ٢٠٠ ســاڵەی حاجــی قــادری 

کۆیی دا کرد.
ســاڵەی   ٢٠٠ یــادی  کۆنفڕانســی 
حاجــی قــادری کۆیــی بۆ مــاوەی ٢ 
ڕۆژ، لــە ٣ تــەوەری؛ زمــان و ئەدەبی 
و  مێژوویــی  الیەنــی  قــادر،  حاجــی 
ڕەهەندە ڕۆشــەنگەرییەکانی، بەردەوام 
دەبێــت و لــە الیــەن توێــژەران، ئەدیبان 
و  ژیــان  پســپۆڕەوە  لێکۆڵەرانــی  و 
کۆیــی  قــادری  حاجــی  شــێعرەکانی 

كۆنفڕانســێک لــە الیــەن KNK بــە 
مەبەســتی پشــتیوانی لە پارلمانتارانی 
بڕیــاری  شــەرمەزاركردنی  و  هــادەپ 
تورکیــه بــۆ هەڵگرتنــی پارێزبەنــدی 
لەســەر پارلمانتارانــی هادەپ بەســترا، 
كــە تێیــدا چەنــد الیەنێكــی سیاســی 
پشــتیوانیی خۆیان بۆ خەباتی هادەپ 

دووپات كردەوە.
لــەو پێوەندییەدا، »ســدیق دەرویشــی« 

دێموکراتی کوردستانی ئێران بوو.
کۆچکردنــی  کاتــی  هەتــا  ناوبــراو 
ڕێبــازی  و  ڕێــگا  بــە  وەفــادار 
شــەهیدەکانی و حیزبەکــەی مایەوە. 
لــە  تووبــا  دایــه  پیــرۆزی  تەرمــی 
بــه  شــارانی،  گونــدی  گۆڕســتانی 
بەشــداریی خەڵکــی ناوچەکــه له نێو 
ئاپۆرای خەڵک بە خاک سپێردرا.

شــه هیــد ڕەحمــان ئەمین زاده ســاڵی 
گونــدی  لــه  هەتــاوی،  ١٣٢٩ی 
بــووه،  له دایــک  مەریــوان  شــارانی 
ناوبــراو ئەندامی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران بــوو و له مانگی 
هەتــاوی،  ١٣٦٥ی  جۆزەردانــی 
لــه شــاری مەریــوان ئیعــدام کــرا و 

گڵکۆکەی له گوندی شارانیه.
شــەهید عه بدوڵاڵ ئەمین زاده، ســاڵی 

تیشکیان دەخرێتە سەر.
حاجی قادری کۆیی سەرباری ئەوەی 
شــاعیرێکی گــەورەی کوردســتانە لە 
ســەدەی نۆزدەی زاینیــی دا، بەتایبەت 
لــە پــاش کۆتایــی هاتنــی سیســتمی 
لــە  مەزنــی  ڕۆڵێکــی  میرنشــینی، 
نەتەوەیــی  هۆشــیاریی  ســەرهەڵدانی 

سەردەمی خۆیدا هەبووە.
یــادی  نێودەوڵەتیــی  کۆنفڕانســی 
٢٠٠ ســاڵەی حاجــی قــادری کۆیی، 
بــە  جــۆزەردان،  ٣ی  پاشــنیوەڕۆی 
پێشکەش کردنی کۆنسێرتێک لە ژێر 
نــاوی »ئارامــی ڕۆح« کۆتایــی بــە 

کارەکانی دێت.

ئەندامــی كۆمیتــەی ناوەندیی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، لــەم 
كۆنگــرە ڕۆژنامەوانییەدا پشــتیوانیی 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێران 
لــە پارلمانتارانــی پارتــی دێموكراتــی 
گەالنی ڕاگەیاند و داوای كرد كە ئەم 
كێشانە لە ڕێگای دیالۆگ و ئاشتی 

چارەسەر بكرێت.

١٣٤٣ی هەتاوی، له گوندی شارانی 
مەریــوان له دایک بووه، ناوبراو جێگر 
پەلــی پەلێــک لــه پێشــمەرگەکانی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
بــوو و له ڕێکەوتی ١٩ی ڕێبەندانی 
١٣٦١ی هەتــاوی، لــه شــوێنێک به 
نــاوی »دراوه پێچون« له شــەڕێکی 
قاره مانانــەدا، دژ بــە داگیرکەرانــی 
کوردستان شەهید دەبێ و گڵکۆکەی 

له »تاڵەوەران«ـه.
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێران پرســه و سەرەخۆشــیی خۆی له 
بنەماڵه و خزم و که س و کاری دایه 
تووبــا دەکات و خــۆی بەشــەریکی 

خەمیان دەزانێت.

کوردســتان میدیا: سکرتێری گشتیی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
لــە نامەیەکــدا بــە بۆنــەی دەســپێکی 
پارتــی  چاالکییەکانــی  فەرمیــی 
سۆسیالیســتی کوردســتان لــە واڵتــی 
و  کــردن  لــێ  پیرۆزبایــی  تورکیــە، 

پشتیوانیی لەو هەنگاوەیان دەربڕی.
بەڕێــز مســتەفا هیجــری، ســکرتێری 
دێموکراتــی  حیزبــی  گشــتیی 
نامەیەکــی  ئێــران،  کوردســتانی 
پیرۆزبایی بۆ ڕێزدار مەسعوود تەک، 
سۆسیالیســتی  پارتــی  ســکرتێری 
کوردســتانی تورکیە نارد و هەنگاوی 
نوێیــان کــە بــە فەرمــی لــە واڵتــی 
تورکیە دەســتیان بــە چاالکی کردووە 
و لــە ژێــر ناوی پارتی سۆسیالیســتی 
کوردســتان، بــە شــێوەی فەرمــی لــەو 
سیســتمەدا دەرەتانــی چاالکییــان پــێ 
بەرپرســیارانە  بەهەنگاوێکــی  دەدرێ، 
و گرینــگ ناو بــردووە. دەقی نامەکە 

بەم شێوەیە:
بەڕێــز مەســعوود تــەک، هــاوڕێ و 

دۆستی خۆشەویست
ئەندامانــی  و  بەڕێوەبــەران  بەڕێــزان 
پارتــی  هاوڕێمــان  و  دۆســت  حیزبــی 

سۆسیالیستی کوردستانی تورکیە،

بەداخــەوە کــە نەمانتوانی لەبەر کار و 

گرفتەکان، لە ڕێوڕەســمی کردنەوەی 
و  فەرمــی  دەســپێکی  و  ڕەســمی 
تێکۆشــەرەکەتان  حیزبــە  ئاشــکرای 
ئــەو  و  بیــن  بەشــدار  تورکیــەدا  لــە 
شــانازییەمان پێ بــدرێ کە لە یەکەم 
و  دۆســت  حیزبــی  هەنگاوەکانــی 
هاوڕێی مێژوویی ماندا کە بە شــێوەی 
ڕەســمی لــە واڵتــی تورکیە دەســت بە 
تێکۆشــانی ئاشکرا دەکات، لەگەڵتان 
بین، ئەویش هۆیەکەی دەگەڕێتەوە بۆ 
ئەوەی تەنیا ڕۆژێک پێش پێکهاتنی 
نامەکەمــان  بانگهێشــت  گونگــرە 

پێگەیشت.
بــەو بۆنــەوە پیرۆزبایــی ئــەو هەنــگاوە 
نوێیەتان لێ دەکەین و وەک هەمیشە 
درێــژی  دوورو  ڕابــردووی  وەک  و 
هــاوکاری و هاوپێوەندیمــان، پێداگری 
لــە ســەر دۆســتایەتی لەگــەڵ ئێــوەی 

تێکۆشەر دەکەینەوە.
لــەم کاتــە ناســک و هەســتیارەدا کە 
خەباتــی کورد لــە هەموو بەشــەکاندا 
دەچێتــە  جۆربەجــۆرەوە  شــێوازی  بــە 
پێــش و لــە تورکیەشــدا بارودۆخێکــی 
پێــش  مێژوویــی  و  هەســتیار  زۆر 
هاتووە، دڵنیاین کە ئێوە بە سیاســەتی 
دروســت و نەتەوەییتــان کــە بــەردەوام 
و  دەور  دەتوانــن  گرتــووە،  لەپێشــتان 
هەبــێ.  بەرچاوتــان  کاریگەرییەکــی 

بەتایبەت کە ئێســتا بەشێوەی ئاشکرا 
زۆر  ســااڵنێکی  دوای  ڕەســمی  و 
تێکۆشــانی نهێنــی و قەدەغەکراو، لە 
نێــو واڵتێکی گرنگی وەکوو تورکیە، 
لــە ناو بەشــێکی گرنگی کوردســتان 
وەکوو کوردســتانی باکــوور چاالکی 
دەکــەن، هــەم دەرەتــان و ڕێگاکانتــان 
بــۆ ئاوەاڵتــر دەبــێ و هــەم ئــەرک و 

بەرپرسیارەتییەکانتان زۆرتر دەبێ.
لــە هەموو ئــەو ڕێگایــەدا ئێمە وەکوو 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
بــە هــاوڕێ و دۆســت و هاوپەیمانــی 
تــا  و  بزانــن  خۆتــان  هەمیشــەیی 
ســەرکەوتنی یەکجاریی نەتەوەکەمان 
و دواتریــش لەپێنــاو بەرەوپێــش بردنــی 
ئــازادی  گەشــەکردنی  و  کۆمەڵــگا 
و دادپــەروەری دا، لەپەنــای خۆتانمــان 

ببینن.
بەهیوای سەرکەوتن

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
سکرتێری گشتی
مستەفا هیجری
٢٠١٦/٥/٣١
١٣٩٥/٣/١١

بەشداریی هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران لە کۆنفڕانسی نێودەوڵەتیی حاجی قادری کۆیی

نوێنەری حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە پرێس 
کۆنفڕانسێکدا پشتیوانیی لە پارلمانتارانی هادەپ دەربڕی

پێشمەرگەیەکی دێرینی حیزبی دێموکرات لە مەهاباد 
کوچی دوایی کرد

دایکی شەهیدێکی ڕێگای رزگاریی کوردستان کۆچی 
دوایی کرد

دایکی شەهیدێکی ڕێگای ڕزگاریی کوردستان کۆچی 
دوایی کرد

وەزیری ڕێگەوبانی کۆماری کوردستان کۆچی دوایی 
کرد

بەشداریی هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات لە پرسەی 
سماییل ئاغا ئیلخانیزادە

ناوەندی نێرگز بە بۆنەی ڕۆژی مندااڵن مەراسمێکی 
بەڕێوە برد

مستەفا هیجری پیرۆزبایی لە بەڕیز مەسعوود تەک کرد.

بەاڵم لە ســەر هەمان کورســی و لە هەمان تیرە و تەبار، دێوەزمەیەکی دیکە دانیشــت و هەمان ڕێچکەی خوێنڕێژی و ماڵوێرانیی 
گرتەبەر، کە ئێســتا دوای ٢٧ ســاڵ لەو میراتگرییە، نەک تەنیا ئێران، بەڵکوو سەرتاســەری ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت بە 

دەست مەیلی سووتان و ماڵوێرانکردنی جەلالدەکانی جەمارانەوە دەناڵێنن. 
مەرگی جەلالدێک ژیانی ئاســوودەی دابین نەکرد، بەڵکوو پێویســتە ئەو تەخت و بەختەی کە جەلالد پەروەردە دەکات تێکەوە 

بپێچرێ.

درێژەی ستونی پـەیڤ
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ڕاگەیەندراوی هاوبەشی یەكیەتییەكانی ژنان، الوان و خوێندكارانی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران بۆ پشتیوانی لە محەممەد سدیق كەبوودوەند

ڕۆڵی ئەفسەرانی نیشتمانپەروەر لە بزاڤی نەتەوایەتی گەلی كورددا

ڕۆژهەاڵت

ن: ناسر ساڵحی ئەسڵ

داكۆكیكارانی مافی مرۆڤ!
ئازادیخوازان!
مرۆڤدۆستان!

ســاڵە   ٩ مــاوەی  ئــاگادارن  وەك 
كەبوودوەنــد،  ســدیق  محەممــەد 
نەتــەوەی  بەئەمەگــی  ڕۆڵــەی 
ستەملێكراوی كورد و خەباتگێڕی 
ڕاســتەقینەی ڕێگای داكۆكی لە 
مافی مرۆڤ، لە گرتووخانەكانی 
ڕێژیمــی مرۆڤكــوژی كۆمــاری 
قارەمانانــە  ئێرانــدا،  ئیســالمیی 
دڕندانەتریــن  بەرەنــگاری 
هەڵسوكەوتی سیستمێك بۆتەوە كە 
ســتەم و هــەاڵواردن و بێ مافیــی 
بناغــەی  كردۆتــە  مرۆڤەكانــی 
سەرەكیی دەسەاڵت و ئیدئۆلۆژیی 
خۆی، هەر بۆیە هەوڵ و خەباتی 
كەبوودوەندەكان بۆ وەبیرهێنانەوەی 
مرۆڤبوونی مرۆڤــەكان بە دەنگی 

ئاشــكرایە كە باسكردن لە 
ڕۆڵی ئەفســەرانی نیشــتمانپەروەر، 
لــە  ئازادیخــواز  و  شۆڕشــگێڕ 
ڕزگاریخوازیــی  بزووتنــەوەی 
لــە  كــورد  گەلــی  نەتەوەیــی 
خۆرهەاڵتــی كوردســتاندا، كــە هەم 
لــە مێــژووی هاوچەرخــی خەباتــی 
نەتەوایەتیــی گەلی كــورددا جێگە 
و  هەیــە  تایبەتیــان  پێگەیەكــی  و 
هــەم وەكــوو ڕووداوێكــی گرینگــە 
شــانازیی  لــە  پــڕ  خەباتــی  لــە 
دەســەاڵتێ  بــە  دژ  چەكــداری، 
ڕێژیمــی  دیكتاتــۆری  و  ســەرەڕۆ 
پێویســتی  ئیســالمی،  كۆمــاری 
و  وردبوونــەوە  و  لێكۆڵێنــەوە  بــە 
باســكردنی زیاترە. هــەر بۆیە لێرەدا 
بــە كورتــی بــاس لــە كاریگەریی و 
و  ئەفســەران  ڕۆڵــی  كاردانــەوەی 
دەرەجەدارانــی شۆڕشــگێڕی كــورد 
لە ســەر بەرەوپێــش چوونی خەباتی 
چەكداریــی و نەتەوایەتــی گەلــی 
كــورد لــە خۆرهەاڵتــی كوردســتان 
دەكەین. پاش سەركەوتنی شۆڕشی 
پەیوەســتبوونی  ئێــران،  گەالنــی 
ئەفسەر و دەرەجەدارانی شۆڕشگێڕ 
بــە  كــورد  نیشــتمانپەروەری  و 
پێشــمەرگەی  هێــزی  ڕیزەكانــی 
كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 
ئێران، بە هەڵوێستێکی گرینگ لە 
مێــژووی خەباتی ڕزگاریخوازیی و 
نەتەوەیــی و دێموكراتیكــی گەلــی 
كــورد لــە خۆرهەاڵتــی كوردســتان 
دەژمێردرێ. بە خۆ ڕێكخستنەوەی 
ســەر لــە نوێــی حیزبــی دێموكراتی 
كوردســتانی ئێــران لە ژێر تیشــكی 
مــەزن  ڕێبــەری  ڕێنوێنییەكانــی 
نەمــر،   قاســملووی  دوكتــور 
بەشــێك لــە ئەفســەر و دەرەجــەدارە 
شۆڕشــگێڕەکانی كــورد، لــە كاتی 
خۆپیشــاندانەكانی  گەالنی ئێران و 
بەشــێكی دیكەش پاش سەركەوتنی 
شۆڕشــی گەالنــی ئێــران، لە گەڵ  
حیزبی دێموكرات پێوەندییان دەگرت 
و وەك ئەندامێكــی چاالكی حیزبی 
سیاســیی  تێكۆشــانی  دێموكــرات 
خۆیــان دەســت پێدەكــرد. هــەر بۆیە 
تێكەڵبوونی ئەفسەرانی شۆڕشگێڕ 
و ئازادیخــوازی كورد لە شــۆڕش و 
ڕاپەڕینی خەڵكی مافویستی كورد 
لە خۆرهەاڵتی كوردستان، بۆ دابین 
كردنــی مافــە نەتەوایەتییەكانــی و 
ئــازادی و دێموكراســی لــە ئێراندا، 
شۆڕشــگێڕانە،  هەڵوێســتێكی 
الپەڕەیەكــی زێڕیــن لــە خەبــات بۆ 

ڕاگەیەندراوە، سەرەڕای ئەوەی كە 
بەرپرســانی پێوەندیداری كۆماری 
لــە  ئاوڕێكیــان  هیــچ  ئیســالمی 
داخوازییەكانــی ناوبراو نەداوەتەوە، 
بەردەوامبوونــی مانگرتنەكە بۆتە 
هــۆی مەترســیی زیاتــر بــۆ ســەر 
تەندروســتیی بەڕێــز كەبوودوەند و 
تەنانەت بەپێی هەواڵە باڵوكراوەكان 

دەوترێت گیانی لە مەترسیدایە.
ئێمــە ڕێكخراوەكانــی الوان، ژنــان 
دێموكراتــی  خوێندكارانــی  و 
وێــڕای  ئێــران  كوردســتانی 
هەڵســوكەوتی  مەحكوومكردنــی 
دژە مرۆیــی كۆمــاری ئیســالمی 
لەگــەڵ پرســی مافی مــرۆڤ و 
بــە تایبەتی دۆســیەی محەممەد 
ســدیق كەبوودوەند، دەنگی خۆمان 
دەخەینــە پاڵ دەنگــی هەموو ئەو 
كەس و الیەنە مرۆڤدۆستانەی كە 
لــەو ماوەیــەدا هەوڵیان داوە كۆڕ و 

چەپەڵــی خۆیــدا، پــاش داڕشــتنی 
پیالنێكــی دژە مرۆیی، ســەرئەنجام 
توانی شەهیدان سەرگورد حەبیبوڵاڵ 
ئەحمــەد  ســەروان  و  عەبباســی 
شــوورای  بنكــەی  لــە  چەڵەبــی 
نیزامیی حیزبی دێموكرات لە شاری 
مەهابــاد بــە فێــڵ و تەڵەكــە تیرۆر 
بكات. ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی 
پــاش ئــەو تیــرۆرە، دەیــان و ســەدان 
كــردەوەی تیرۆریســتیی دیكــەی لە 
شــوێنە جیاجیاكانــی كوردســتان بە 
دژی ئەفســەرانی شۆڕشگێڕ كورد 
و هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتان 
بــۆ ڕێژیمــی  بــەاڵم  بــرد.  بەڕێــوە 
كۆمــاری ئیســالمی دەركــەوت كــە 
بــە گرتنەبــەری  تیــرۆر و گرتــن و 
ئێعدامــی ئەفســەرانی شۆڕشــگێڕ 
خەڵكــی  كــورد،  ئازادیخوازانــی  و 
پاشــگەز  ئامانجەكانــی  لــە  كــورد 
بــاوەڕی  و  ورە  بەڵكــوو  نابێتــەوە، 
بــۆ گەیشــتن  خەڵكــی كوردســتان 
بــە مافــی نەتەوایەتــی و ئازادی و 
دێموكراســی، زیاتر و بە گوڕوتینتر 
دەكات. چوونكــە لە ڕەوتی خەباتی 
خۆیناویــی نەتــەوەی كورددا بینراوە 
دەرەجەدارانــی  و  ئەفســەر  كــە 
شۆڕشــگیڕی كــورد هــەم بوونەتــە 
خەباتــی  پێشــەنگی  ســیمای 

»نا«یەكــی ڕووخێنــەر بــۆ بناغە 
وەهمییەكانی دەســەاڵتی نگریسی 
وەك  و  دەدات  لەقەڵــەم  خــۆی 
نەریتــی هەمیشــەیی خــۆی، بــە 
زمانــی ســیاچاڵ و ســەركوت و 

سرێنەوە وەاڵمی دەداتەوە.
لــە مــاوەی ئــەو ٩ ســاڵەدا، بەڕێز 
كەبوودوەنــد كە ڕێكخراوی مافی 
مرۆڤی كوردســتانی بــۆ داكۆكی 
لە مافی پێشێلكراوی مرۆڤەكانی 
واڵتەكــەی دامەزراندبــوو، هەر بە 
هــۆی ئەو هەنــگاوە مرۆییەی كە 
لە سیســتمی كۆماری ئیسالمیدا 
بــە گەورەترین تــاوان دەژمێردرێ، 

دەستبەسەر كرا. 
كەبوودوەنــد لــەو ماوەیــەدا لــە نێو 
ئەشكەنجەگاكانی ڕێژیم تەنانەت 
لە سەرەتاییترینی ئەو مافانەش كە 
هەوڵــی دەدا بۆ مرۆڤەكانی دیكە 
دەســتەبەریان بــكات، بێبەش كرا و 

و  نەتەوایەتــی  مافــی 
مێژوویەكــی پــڕ لــە شــانازییە لــە 
دێموكراتــی  حیزبــی  بــۆ  خەبــات 
كوردســتانی ئێــران. پــاش بەتــااڵن 
بردنــی دەســكەوتەكانی  شۆڕشــی 
الیــەن  لــە  ئێــران  نەتەوەكانــی 
بــە  تــازە  ئاخوندەكانــەوە، ڕێژیمــی 
دەســەاڵت گەیشــتووی »كۆماری 
ئیســالمیی ئێــران« لــە الیــەك بــە 
هەموو شــێوەیەك دژایەتی لە گەڵ 
ئەو فەزا ئازاد و دێموكراتیكە دەكرد 
خۆرهەاڵتــدا  كوردســتانی  لــە  كــە 
پێكهاتبــوو و لــە الیەكــی دیكــەوە 
چارەســەر  بــە  باوەڕێكــی  هیــچ 
مافــە  ئاشــتیخوازانەی  كردنــی 
نەتەوایەتییەكانی نەتەوەكانی ئێران و 
بەتایبەت مافی نەتەوایەتیی گەلی 
كورد لە كوردســتانی ئێراندا نەبووە. 
هــەر بۆیــە  ڕێژیمــی خومەینــی، 
هێــزە گۆپــاڵ بەدەســتەكانی  وەك 
پاســدارەكانی  و  كۆمیتەچییــەكان 
بــۆ شــەڕ و ئاژاوەنانــەوە، ڕەوانــەی 
كوردســتان و شــوێنەكانی دیكــەی 
ئێران كرد. بە هەڵگیرســاندنی شەڕ 
لــە شــاری ســنە و پــاوە و نەغــەدە 
ڕاگەیاندنــی  بــە  ســەرئەنجام  و 
فتــوای جیهــاد بــە دژی نەتــەوەی 
كــورد لــە خۆرهەاڵتــی كوردســتان، 
ڕێژیمی ئیســالمی ویستی كە هەم 
ئــەم فــەزا ئــازاد و دێموكراتیكــەی 
كوردســتان تێــك وپێــك بــدات و هەم 
نەتــەوەی  چاوســووركردنەوە،  بــە 
كــورد لە خۆرهەاڵتی كوردســتان لە 
ویســت و داخوازییــە نەتەوەییەكانی  
بۆیــە  هــەر  بكاتــەوە.  پاشــگەز 
ڕێژیمــی ئێران بــۆ داگیركردنەوەی 
شــار و گوندەكانــی كوردســتان بــە 
فڕۆكە و تانک و تۆپ هێرشێكی 
هەروەهــا  گرتەبــەر.  وەحشــییانەی 
ڕێژیمی ئیســالمی دەســتی كرد بە 
گرتن و  كوشــتاری خەڵكی ســڤیل 
و ئاشــتیخواز و مافویســتی گەلی 
كــورد و بــە هــەزاران كەس تووشــی 
گرتن و زیندان و ئێعدامی بەكۆمەڵ 
و ئاوارە بوون هاتن. خەڵكی سڤیلی 
و  كــران  كوشــتار  گونــد   ســەدان 
بــە میلیاردەهــا تمــەن زیــان وەبــەر 
ســەروەت و ســامانی خەڵــك كەوت. 
ئەفسەر و دەرەجەدارانی مافویستی 
بــە  بارودۆخێكــدا  وەهــا  لــە  كــورد 
دیتنی، پێشــێلكردنی تەواوی مافە 
نەتەوەیــی و سیاســی و فەرهەنگی 
كــورد  نەتــەوەی  مرۆییەكانــی  و 
لــە كوردســتانی ئێرانــدا، لــە الیــەن 
ئیســالمییەوە   كۆمــاری  ڕێژیمــی 
بــۆ  ڕێژیمــە  ئــەو  هەنگاونانــی  و 

كۆمەڵــە جیهانییــەكان و بیروڕای 
مرۆیــی  كۆمەڵــگای  گشــتیی 
مافــی  قەیراناویــی  دۆخــی  لــە 
مــرۆڤ لــە ئێــران و كوردســتانی 
ژێردەسەاڵتی كۆماری ئیسالمیی 
بكەنــەوە و داوا  ئــاگادار  ئێرانــدا 
هەمــوو  لــە  دەســتبەجێ  دەكەیــن 
مەبەســتی  بــە  میكانیزمــەكان 
گوشــارهێنان بــۆ ســەر ڕێژیمــی 
ئێــران كەڵك وەربگیرێت و داوا لەو 
ڕێژیمــە بكرێــت بــە زووترین كات 
كەبوودوەنــد ئــازاد بــكات و ڕێگا 
بدات تیشكی چاوەدێریی مرۆیی، 
ڕێژیمــە  ئــەو  ســیاچاڵەكانی 
بوونەتــە  كــە  بكاتــەوە  ڕوونــاك 
ئازاردانــی  بــۆ  ئەشــكنجەگایەك 
مرۆڤــەكان و مافخوازانــی ئێران و 

كوردستان.

هەروەها داوا لە خەڵكی كوردستان 

كــە  نەتەوەكەیــان،  ڕزگاریخوازیــی 
لــە مێژووی سیاســیی كوردســتاندا 
جێگــەو پێگــەی تایبەتییــان هەیــە 
لــە  بــە هــەزاران ڕۆڵەیــان  و هــەم 
پێگەیانــدووە.  كــورد  تێكۆشــەرانی 
ئەفســەرانی شەهیدی وەك: شەهید 
عەبباســی  حەبیبوڵــاڵ  ســەرگورد 
بەرپرســی  و  مەهابــاد  خەڵكــی 
شوورای نیزامی، شەهید سەرگورد 
كەریم عەلیار بەرپرسی كۆمیسیونی 
پێشمەرگە و خەڵكی بۆكان، شەهید 
ســەروان ئەحمــەد جاویدفــەر« كاك 
هــەژار« خەڵكی مەهاباد، شــەهید 
بــە  ناســراو  زەرع  خەلیــل  ســەروان 
خەلیــل خەلەبــان خەڵكی كرماشــان 
شــەهید   ،١٤ ئیــف  فروكەوانــی  و 
ســەروان حاتەم دوعاخــوان فروكەوان 
و خەڵكــی ورمێ، شــەهید ســەروان 
ئیقبــاڵ كەریــم نژاد خەڵكی ســنە،  
شــەهید ســەروان ئەحمــەد چەڵەبــی 
خەڵكــی مەهاباد، شــەهید ســەروان 
خەڵكــی  ئەفشــین  عەبدوڵــاڵ 
مــورادی  خەلیــل  شــەهید  بــۆكان، 
خوێنــدكاری فڕۆكەوانــی خەڵكــی 
ســەقز، شــەهید ســەروان ئیبراهیــم 
ئەحمــەدی خەڵكــی شــاری ســنە، 
شــەهید ســەروان تەحســین برومەنــد 
خەڵكی پاوە، خوالێخۆشبوو ئەحمەد 

هــەر بــەو هۆیــەوە لــە بەندیخانەدا 
لەگــەڵ دۆخێكی نالەبار بەرەوڕوو 
كرا و تووشی چەندین نەخۆشی و 
تێكچوونی باری تەندروستی بوو.
لــەو  كــە  ســتەمێك  دواییــن 
خەباتــكارەی ڕێــگای بەدیهێنانی 
بەختەوەریی مرۆڤ كرا، ئەوە بوو 
كــە بە نزیكبوونەوە لە مانگەكانی 
كۆتایی حوكمــی نادادپەروەرانەی 
داتاشــینی  بــە  ڕێژیــم  زینــدان، 
هێندێــك تۆمەتــی نــوێ، هەوڵــی 
دا مــاوەی بەندكرانــی كەبوودوەند 

درێژ بكاتەوە.
لە بەرانبەر ئەو غەدرە ئاشكرایەدا، 
ڕۆژی  لــە  كەبوودوەنــد  بەڕێــز 
١٩ی بانەمــەڕەوە دەســتی داوەتــە 
داوای  و  خــواردن  لــە  مانگرتــن 
هەڵوەشــاندنەوەی حوكمــە ناڕەوا و 
داسەپاوەكان لە سەر خۆی دەكات.
بەداخــەوە تــا كاتی دەرچوونی ئەم 

زیاتــر میلیتاریزەكردنی كوردســتان، 
سیاســەتی  گرتنەبــەری  هەروەهــا 
ڕاوەدوونــان و گرتــن و ئەشــكەنجە 
مافخوازانــی  كردنــی  زیندانــی  و 
كــورد لــە الیەن ڕێژیمەوە، ئەفســەر 
شۆڕشــگێڕی  دەرەجەدارانــی  و 
كوردی   هێنایە سەر ئەو باوەڕە كە 
تەنیــا ڕێگا دژ بە دەســەاڵتی ڕەش 
و ســەرەڕۆ و دیكتاتــۆری ڕێژیمی 
خەباتــی  ئیســالمی،  كۆمــاری 
چەكدارییــە. پــاش كۆتایــی هاتنی  
حیزبــی  چوارەمــی  كۆنگــرەی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران، چەند 
كــەس لــە ئەفســەرانی شۆڕشــگێڕ  
كۆمیتــەی  ئەندامەتــی  بــە 
ناوەنــدی هەڵبژێــردران و بەشــێكی 
دیكەیــان دوای كۆنگــرە، لــە کارە 
نیزامییەکانــی حیزبــی دێموكراتــدا  
لە پێگەیاندنی هێزی پێشــمەرگەی 
بەرچاویــان  ڕۆڵــی  كوردســتاندا 
هەبووە. هەر بۆیە ڕێژیمی كۆماری 
ئیســالمی هەمیشە  لە ئەفسەرانی 
نیشــتمانپەرور و ئازادیخوازی كورد 
لــە بۆســە و پیالنگێڕییــدا بــوو، بۆ 
ئــەوی بتوانــێ یان لــە نێویان بەرێ 
یان لە مەیدانی بە كردەوەی خەبات 
ڕێژیمــی  بۆیــە  خاتــەوە.  دووریــان 
ئیســالمی لــە یەكەمیــن كــردەوەی 

و ئێرانیــش دەكەیــن بەرانبــەر بــە 
لــە  كــە  كەبوودوەنــد  دۆســیەی 
ڕاســتیدا دۆســیەی هەموومــان و 
چیرۆكــی بــێ مافیــی گەالنــی 
سیســتمێكی  بەرانبــەر  لــە  ئێــران 
ئیدئۆلۆژیكدایــە،  داپڵۆســێنەری 
بێدەنــگ نەبن و بە هەر شــێوەیەك 
كــە دەتوانن، دەنگــی ناڕەزایەتیی 
ڕێژیمــە  بــەو  بەرانبــەر  خۆیــان 
و  بكەنــەوە  بــەرز  ئازادیكــوژە 
پاڵپشتیی خۆیان لە داخوازییەكانی 

بەڕێز كەبوودوەند دەرببڕن.

یەكیەتییەكانی خوێندكاران، الوان 
و ژنانی دێموكراتی كوردستانی 

ئێران

پێنج شەممە ١٣ی جۆزەردانی 
١٣٩٥ی هەتاوی

٢ی ژووئەنی ٢٠١٦ی زایینی

ڕەبیعی ناسراو بە كاك چیا خەڵكی 
شــەهید  ســەرئەنجام   و  مەهابــاد 
ســەروان چەكــۆ ڕەحیمــی خەڵكــی 
مەهاباد، ئەو ئەفســەر و دەرەجەدارە 
ئازادیخوازانــەی  و  نیشــتمانپەروەر 
كوردســتانی ئێــران  بــوون كــە بــۆ 
هەتاهەتایــە لــە الپەڕەكانــی پــڕ لە 
شــانازیی مێــژووی خەباتی ڕەوای 
ڕێبەرایەتــی  بــە  كــورد  نەتــەوەی 
كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 
ڕێبازیــان  و  ڕێــگا  و  نــاو  ئێرانــدا 
هــەر  دەمێننــەوە.  زیندوویــی  بــە 
بۆیــە كاریگــەری و شــوێندانەریی  
و  نیشــتمانپەروەر  ئەفســەرانی 
ڕەوای  خەباتــی  لــە  شۆڕشــگێڕ  
و  ئــازادی  بــۆ  كــورد  نەتــەوەی 
دێموكراســی و مافــی نەتەوایەتی، 
بۆتــە حەقیقەتێــك و هێمایــەك بــۆ 
خەباتــی ڕەوای نەتەوایەتــی گەلی 
كورد. ئێســتا خەڵكی كوردســتان و 
بە تایبەت  الوان، شانازی بە ڕێگا 
و ڕێبازی ئەفسەرانی نیشتماپەروەر 
و شۆڕشــگێڕ دەكەن و تا گەیشــتن 
بــە ئامانجەكانی ئەو شــەهیدانە لە 
تێكۆشــان و خەبــات لە پێناو مافی 
نەتەوایەتی و ئازادی و دێموكراسی 

بەردەوام دەبن.
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ئەمریــكا  كۆنگرێســی  نوێنەرانــی 
كاتێــك كــە لــە ڕۆژەكانــی كۆتایــی 
ساڵی ٢٠١٤دا باسیان لە نزیكایەتیی 
قەتــەر و توركیە لەگــەڵ ڕێكخراوی 
حەمــاس كرد، لەوانەیە لە تێكچوونی 
ئــەو  و  ئێــران  نێــوان  پێوەندییەكانــی 
ڕێكخــراوە ئــاگادار بووبــن. گڵۆڵەی 
ئــەو پێوەندییانــە بــۆ جــاری یەكەم و 
لــە ژێــر كاریگەریــی ئاڵوگۆڕەكانی 
ناوچەدا كەوتە ســەرەولێژی. حەماس 
 ٢٠٠٦ ســاڵەكانی  نێــوان  مــەودای 
زێڕینــی  ســەردەمی  بــە   ٢٠١٢ تــا 
پێوەندییەكانــی خــۆی لەگــەڵ ئێــران 
دەزانێــت. لــە مــاوەی ئــەو ســااڵنەدا 
ئێــران هەمــوو پێداویســتییە ماڵــی و 
لۆجســتیكییەكانی حەماســی دابیــن 
دەكــرد. بــە میلیۆنــان دۆالر داهاتــی 
فرۆشــی نەوتــی ئێــران لەم ســااڵنەدا 
دەدرایە ئەو ڕێكخراوە تیرۆریســتییە. 
بــەاڵم لــە ســااڵنی ڕابــردوودا ئێــران 
تووشــی  جــار  چەندیــن  حەمــاس  و 
لێكتۆران و ئاشــتەوایی بوونە كە ئەو 
پێوەندییانــە،  هەڵكشــان و داكشــانی 
زیاتــر بــە هــۆی پرســەكانی ناوچەوە 

بووە.
لــەم وتــارەدا هــەوڵ دەدەیــن ئامــاژە 
بە بەشــێك لە هەڵكشــان و داكشــانی 
پێوەندییەكانــی نێوان ئێران و حەماس 
و هۆكارەكانی ئەو مەسەلەیە بكەین. 
لە كۆتاییدا بانگەشــەی ئەوە دەكرێت 
كایــە  لــە  حەمــاس  بەشــداریی  كــە 
ئــەو  زیندوویەتیــی  ناوچەییەكانــدا، 

ڕێكخراوەیە دەگەیەنێت.
پێوەندییەكی كتوپڕ

كۆنگرێســمانی  چــوار  و  بیســت 
دێســامبری  لــە  ئەمریكایــی 
٢٠١٤دا بــە نووســینی نامەیــەك بــۆ 
دەیویــد كۆهێــن، جێگــری وەزارەتــی 
خەزانەداریــی ئەمریــكا داوایــان كــرد 
چاالكییەكانــی قەتــەر و توركیــە بــۆ 
پشــتیوانی لــە حەمــاس بخرێتــە ژێر 
چاوەدێــری. ئەوان لەو بــاوەڕەدا بوون 
كــە ئەو دوو واڵتە جێــگای نەریتیی 
ئێرانیان لە پاڵپشــتیكردنی حەماســدا 
گرتۆتــەوە. ئــەو نامەیــە ئەگەرچــی 
وردەكاریــی  هێندێــك  لــە  باســی 
تایبــەت بــە یارمەتییە چنــد میلیۆن 
توركیــە  و  قەتــەر  دۆالرییەكانــی 
بــۆ حەمــاس دەكــرد، بــەاڵم هــاوكات 
نیشــاندەری تێكچوونی پێوندییەكانی 
نێــوان ئــەو ڕێكخراوە تیرۆریســتییە و 
كۆماری ئیسالمی بوو. ئەو پێوندییە 
ســاڵێك پێشــتر لەو نامەیەش، هەوراز 
و نشێوی بە خۆیەوە دیتبوو. نزیك بە 
ســاڵێك پێشــتر، ڕۆژنامەی »القدس 
العربــی« چاپــی لەندەن باســی لەوە 
كردبوو كە ئێران پێشــی بە ســەردانی 
لقــی  ســەرۆكی  مەشــعەل،  خالیــد 
سیاســیی حەماس بۆ تــاران گرتووە. 
دیكــە  هەواڵێكــی  باڵوبوونــەوەی 
هەشــت مانــگ پــاش ئــەو ڕاپۆرتــە 
و چــوار مانــگ پێشــتر لــە نامــەی 
ئەمریكاییــەكان،  كۆنگرێســمانە 
بــۆ جارێكــی دیكــە پێوەندیــی ئێــران 
پرســیار.  ژێــر  بــردە  حەماســی  و 
موحســین ڕەزایی )سكرتێری كۆڕی 
ڕێژیــم(  مەســڵەحەتی  لێكدانــەوەی 
كەناڵــی  لەگــەڵ  وتووێژێكــدا  لــە 
»العالــم« ڕایگەیانــد تەكنۆلۆژیــی 
بــەر  كەوتۆتــە  ئێــران  مووشــەكیی 
دەســتی حەمــاس. بــەو شــێوەیە بــۆ 
جارێكــی دیكــە ســەرنجەكان بۆ الی 
نەریتیــی  و  گەرموگــوڕ  پێوەندیــی 
تیرۆریســتیی  ڕێكخــراوی  و  ئێــران 
حەماس ڕاكێشران. ئەوە بۆ یەكەم جار 
نەبــوو كــە پێوەندیی ئێــران و حەماس 
زۆرێــك لــە چاوەدێرانــی سیاســی و 
شــارەزایانی پرســەكانی ڕۆژهەاڵتــی 
سەرســووڕمان  تووشــی  ناوەڕاســتی 
دەكــرد. لە ماوەی ســااڵنی ڕابردوودا 
حەمــاس و كۆمــاری ئیســالمی بــە 
هۆی كاریگەریی پرســەكانی ناوچە، 

لێــك نزیــك بوونەتــەوە یــان لێــك دوور 
كەوتوونەتەوە.

نشــیوی  و  هــەوراز  هۆكارەكانــی 
پێوەندییەكان

بابەتــی زۆر و جۆراوجــۆر و هێندێــك 
جــار پێكــەوە پێوەندیــدار، لــە مــاوەی 
هــۆی  بوونەتــە  ڕابــردوودا  ســااڵنی 
دووركەوتنەوەی حەماس لە ئێران. بۆ 

نموونە:
یەكەم، قەیرانی سووریە و پشتیوانیی 
بــە  ئۆپۆزیســیۆن:  لــە  حەمــاس 
كوشــتوبڕی خەڵكــی  دەســتپێكردنی 
ســووریە و بە تایبەتی كۆمەڵكوژیی 
خێوەتگــەی یەرمــووك لــە باشــووری 
دیمەشــق لــە الیــەن ڕێژیمــی بەشــار 
سیاســیی  دەفتــەری  ئەســەدەوە، 
حەمــاس كە ناوەندەكەی لە دیمەشــق 
بوو، گوازرایەوە بۆ قەتەر و پێوەندیی 
ئــەو ڕێكخراوەیــە لەگــەڵ ڕێژیمــی 

بەشار ئەسەد پچڕا.
لــە  حەمــاس  پشــتیوانیی  دووەم، 
هاوپەیمانیــی عەرەبی لە شــەڕی دژ 
بە حووســییەكاندا: ڕێبەرانی حەماس 
لــە پێوەنــدی لەگەڵ پرســی یەمەندا 
هەمیشە ڕایانگەیاندووە كە دژایەتیی 
دەســتێوەردانی دژە عەرەبــی )واتە لە 
الیــەن ئێرانــەوە( لە یەمەنــدا دەكەن و 
پشــتیوانی لــە عەبدڕەببــە مەنســوور 
هادی، ســەرۆك كۆمــاری ئەو واڵتە 
سیاســیی  گۆڕەپانــی  لــە  دەكــەن. 
بــە  ئــەوە  یەمەنــدا،  دووجەمســەریی 
واتــای پشــتیوانی لــە هاوپەیمانیــی 
عەرەبی بە ڕێبەرایەتیی عەرەبســتان، 

لە بەرانبەر ئێراندایە.
حەماســی  نزیكبوونــی  ســێهەم، 
ئیخوانــی:  توركیــەی  لــە  ئیخوانــی 
بــە ســەرنجدان بــەوەی كــە حەمــاس 
توركیــە  دەســەاڵتداری  حیزبــی  و 
هــەر دووكیــان لە ڕیــزی بزووتنەوەی 
ئیخوانیدان، لێكنزیكبوونی ئەو دوانە 
تــا ڕادەیــەك بــە ئاشــكرا دەبینرێــت، 
بــەاڵم دووربوونەوەی هەڵوێســتەكانی 
ئێران و توركیە لە یەكتر، لە پێوەندی 
بــە  و  ناوچــە  پرســەكانی  لەگــەڵ 
تایبەتــی ســووریەدا، بــوو بــە هــۆی 

دووركەوتنــەوەی ئــەو ڕێكخراوەیە لە 
ئێران.

لــە  زیاتــر  نزیكایەتیــی  چــوارەم: 
ڕابــردووی حەمــاس لە عەرەبســتان: 
ڕابــردووی  ســاڵی  چاوپێكەوتنــی 
خالیــد مەشــعەل و مەلیــك ســەلمان، 
شــای عەرەبســتان دەرخەری كۆتایی 
ساردوســڕیی  ســەردەمێكی  هاتنــی 
سێ ساڵە و دەستپێكردنی سەردەمێك 
لــە پێوەندیی نزیكی نێوان حەماس و 
عەرەبســتانە. ئەو چاوپێكەوتنە تەنیا 
چەند ڕۆژ پاش ڕێككەوتنی ناوكیی 
نێــوان ئێران و واڵتانــی ڕۆژئاوایی و 

هەروەهــا تێكچوونــی پێوەندییەكانــی 
ئێــران و عەرەبســتان، زۆر گرینــگ 

بوو.
پێنجــەم، زاڵبوونــی الیەنــی ئایینــی 
)ســوننە( و نەتەوایەتی )عەرەب( بە 

سەر پێوەندییە سیاسییەكاندا.
ســاڵی  دانوســتانەكانی  شەشــەم، 
ئیســراییل  و  حەمــاس  ڕابــردووی 
نەرمئاژۆیانەتــری  هەڵوێســتی  و 
ڕێبەرانی ئەو ڕێكخراوەیە بەرانبەر بە 
ئــەو واڵتە. بۆ نموونــە دەربڕینەكانی 
مەحمــوود  لەمەوپێشــی  ماوەیــەك 
ئەلزەهــار، یەكێك لە ڕێبەرانی حماس 
ڕێكخراوەیــە  ئــەو  ئەوەیكــە  لەمــەڕ 
نایهەوێ لەگەڵ ئیســراییل بە شــەڕ 

بێت.
ڕێكخــراوی  پێكهێنانــی  حەوتــەم، 
جێگــرەوە لــە الیەن ئێرانــەوە: هاوكات 
لەگــەڵ تێكچوونــی پێوەندییەكانــی 
نێوان كۆماری ئیسالمی و حەماس، 
ڕێژیمی ئێران بۆ پاراستنی دەسەاڵتی 

دەســتبەجێ  لــە فەلەســتین،  خــۆی 
هەوڵی دا لە ئەگەری لەدەستچوونی 
ڕێكخراوانــەدا،  ئــەو  تــەواوی 
حەمــاس  هاوتەریبــی  ڕێكخــراوی 
فەلەســتین  ئیســالمیی  جهــادی  و 
ئەنســارولجابرین(  )ڕێكخــراوی 
بــوو  ئــەو مەســەلەیە  پێــك بهێنــێ. 
بــە هــۆی دووركەوتنــەوەی هەرچــی 
بــە  ئێــران،  لــە  حەمــاس  زیاتــری 
جۆرێــك كــە تەنانــەت بــوو بــە هۆی 
ســندووقی  دەستبەســەرداگرتنی 
خێرخوازیی ئێران كە لە كەرتی غەزە 
لــە ژێــر دەســتی ئــەو ڕێكخراوەیــەدا 

بوو. ئەو دەستبەسەرداگرتنە لە الیەن 
وزارەتێكی ژێر كۆنترۆڵی حەماسەوە 

بە ڕێوە چوو.
الیــەن  لــە  نێوانــەدا  لــەم  هەڵبــەت 
هــۆكاری  هێندێــك  شــرۆڤەكارانەوە 
ساردوســڕیی  بــۆ  دیكــەش 
پێوەندییەكانــی ئێــران و حەمــاس لەم 
دەكرێــن.  بــاس  دواییــدا  ســااڵنەی 
بــۆ نموونــە، خۆئامادەكردنــی ئێــران 
ڕێككەوتنــی  بــە  گەیشــتن  بــۆ 
ناوكــی لەگــەڵ ڕۆژئــاوا و هەروەها 
ســەرچاوە  و  داهــات  كەمبوونــەوەی 
ماڵییەكانــی ئــەو واڵتــە، بــەاڵم بــە 
بــاوەڕی نووســەری ئــەم دێڕانە، ئەو 
بــن،  ناتوانــن ڕاســتەقینە  هۆكارانــە 
چوونكــە هــاوكات ئێران لە ســااڵنی 
و  ماڵــی  پشــتیوانیی  ڕابــردوودا 
لۆجســتیكیی لە چەندین ڕێكخراوی 
تیرۆریســتیی هاوشــێوە لــو لەوبنــان 
و هێندێــك واڵتــی دیكــەی ناوچەدا 

)وەكوو یەمەن( كردووە.

بــە كورتــی دەتوانیــن ئامــاژە بە دوو 
خاڵی ســەرەكی بكەین كە یارمەتیدەر 
بوونــە بــۆ ئــەوەی كــە حەمــاس لــە 
ســااڵنی ڕابــردوودا لــە نێــو گێژاوی 
ئاڵوگۆڕەكانــی  و  ڕووداوەكان 
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا بۆ جارێكی 
دیكــە و جاربەجــار لــە ئامێــزی ئێران 
ئــەو  ئەگەرچــی  ببێتــەوە،  نزیــك 
نزیكبوونەوانــە بــە كاتــی و زووتێپــەڕ 

دێنە پێش چاو. بۆ نموونە:
١ـ ڕووخانــی حكوومەتی مۆرســی و 

ئیخوانولموسلمین لە میسر.
٢ـ واژۆكرانی بەیاننامەی ئەنجومەنی 
هاریكاریــی كەنداو لە الیەن قەتەرەوە 
لــە  نەكــردن  پشــتیوانی  لەمــەڕ 
كــە  ئیخوانولموســلمین  بزووتنــەوەی 
حەماسیش بەشێكە لەو بزووتنەوەیە.
حەماس وەكوو ڕێكخراوێكی زیندوو

لــە  ئاڵوگــۆڕەكان  خێرایــی 
پێوەندییەكانی نێوان ئێران و حەماسدا 
ئاڵوگۆڕەكانــی  خێرایــی  ڕادەی  بــە 
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بووە. 
ئاڵوگۆڕەكانی ئەو ڕێكخراوە هاوكات 
ئاڵوگۆڕەكانــی  شــەپۆلی  لەگــەڵ 
زیندوویەتیــی  نیشــانەی  ناوچــە، 
ڕێكخــراو یــان بزووتنــەوەن. حەمــاس 
بــەو ئاڵوگۆڕانــە زیندوویەتیی خۆی 

دەردەخات.
واڵتــە  الیــەن  لــە  پێشــتر  حەمــاس 
و  ئەمریــكا  یەكگرتووەكانــی 
یەكێتیــی ئورووپاوە بــە ڕێكخراوێكی 
ئەژمــار،  دەهاتــە  تیرۆریســتی 
ئــەو  چاالكانــەی  بەشــداریی  بــەاڵم 
ڕێكخراوەیــە لــە ئاڵوگــۆڕە خێراكانی 
بــە  بــوو  ناوەڕاســتدا  ڕۆژهەاڵتــی 
هــۆی ئــەوەی كــە تەنیا چەنــد ڕۆژ 
پاش باڵوبوونــەوەی نامەی نوێەرانی 
یەكێتیــی  ئەمریــكاوە،  كۆنگرێســی 
ئورووپــا لــە هەنگاوێكــی كتوپــڕ و 
كــە  ڕابگەیەنێــت  چاوەڕواننەكــراودا 
ڕێكخــراوە  لیســتی  لــە  حەماســی 

تیرۆریستییەكان هێناوەتە دەرەوە.
پــاش  كــە  كاتێــك  حەمــاس 
خێوەتگــەی  كۆمەڵكوژییەكــەی 
یەرمــووك كۆتایی بــە پێوەندییەكانی 

ســووریە  ڕێژیمــی  لەگــەڵ  خــۆی 
هێنــا، زۆر بــاش دەیزانــی كــە ئــەوە 
بە واتــای خەوشــهەڵگرتنی جیددیی 
ڕێكخراوەیــە  ئــەو  پێوەندییەكانــی 
لەگــەڵ ئێرانیــش دەبێــت، بــەاڵم بــەو 
شــێوەیە دەری خســت كە خەڵكەكەی 

لە هەموو شتێك بۆی گرینگترن.
بزووتنەوەیەكــی  وەكــوو  حەمــاس 
عەرەبــی بــەو شــێوەیە دەری خســتووە 
كــە لــە چاویلكــەی ناســیۆنالیزمی 
لــە  هێندێــك  ســەیری  عەرەبییــەوە 
بــۆ  دەكات.  ناوچــە  پرســەكانی 
نموونــە لــە مەســەلەی یەمەنــدا دژ 
دەســتێوەردانێكی  چەشــنە  هــەر  بــە 
بــەو  و  وەســتایەوە  »ناعەرەبــی« 
هێنــدەی  هەڵوێســتە  ئــەو  گرتنــی 

دیكەش لە ئێران دوور كەوتەوە.
لــە  نزیكبوونــەوە  بــە  حەمــاس 
جەمســەری عەرەبستان لە ناوچەدا و 
گۆڕینی دەربڕینی خۆی لە بەرانبەر 
ئیسراییلدا، پێداگریی لە سەر حەزی 
كایــە  لــە  بەشــداریكردن  بــۆ  خــۆی 
لــە  شــوێندانەربوون  و  ناوچەییــەكان 
ئاڵوگۆڕەكانــدا كــردەوە و بەو شــێوەیە 
زیندوویەتیی خۆی پشتڕاست كردەوە.
و  زیندوویەتــی  ســەر  لــە  پێداگــری 
بــە  حەمــاس  بوونــی  پراگماتیســت 
هەڵســوكەوت  پەســەندكردنی  واتــای 
و  ڕێكخــراوە  ئــەو  سیاســەتی  و 
داخوازییەكانــی  لــە  پاڵپشــتیكردن 
نیــە، بەڵكــوو تەنیــا بــۆ پێداگری لە 
و  مەیــل  وەهــا  پێویســتبوونی  ســەر 
زیندووبیەتییــەك لە نێو هەر ڕێكخراو 

و بزووتنەوەیەكدایە.
هــاوكات بــە واتــای وەبیرهێنانــەوەی 
پێوەندییــەكان  كــە  ڕاستییەشــە  ئــەو 
دەكــرێ درێژخایــەن نەبن و هەر جۆرە 
ناوچەیــی  ئاســتی  لــە  ئاڵوگۆڕێــك 
بــە  ئاڵوگــۆڕ  دەتوانــێ  جیهانیــدا  و 
بهێنێــت.  پێوەندییانــەدا  ئــەو  ســەر 
»زیندوویەتیــی« هــەر بزووتنەوەیەك 
بــە واتای بوونــی بزووتنەوەیــە دەبێت 
و ئــەوە تاقــە ڕاســتییەكە كــە دابــڕاو 
فاكتەرێكــی  هــەر  لــە  ســەربەخۆ  و 

جیهانی و ناوچەییە.

حەماس وەكوو ڕێكخراوێكی زیندوو:
شرۆڤەیەك بۆ هەڵكشان و داكشانی پێوەندییەكانی حەماس و كۆماری ئیسالمی

ئێران

ئاسۆ ساڵح

و: سەالم ئیسماعیلپوور

حەماس وەكوو بزووتنەوەیەكی عەرەبی 
بەو شێوەیە دەری خستووە كە لە 

چاویلكەی ناسیۆنالیزمی عەرەبییەوە 
سەیری هێندێك لە پرسەكانی ناوچە 

دەكات
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و  بانــک  کردەکیــی  بەشــداریی 
سیســتمی  لــە  ماڵییــەکان  دامــەزراوە 
بانکیــی واڵتانی بیانی و بەهێز بوونی 
ئاســتی  لــە  بانکییــەکان  پێوەندییــە 
نێونەتەوەییــدا یەکێــک لــە هێماکانی 
گەشــەی ماڵیی هــەر واڵتێکە کە بۆ 
گەیشــتن بەم مەبەســتەش سیستمێکی 
بانکیی بەهێز پێویســتە، تاکوو بتوانێ 
هاوتەریب لەگەڵ تێکنۆلۆژیی سەردەم 
و شان بە شانی بانکە پێشکەوتووەکانی 
جیهان هەنگاو بنێت. چاوخشــاندنێکی 
و  داتــاکان  و  ئامــار  بەســەر  خێــرا 
بەراوردکردنــی دۆخــی ئێــران لەگــەڵ 
سیستمە نێونەتەوەییەکانی بانکی، ئەو 
ڕاســتییەمان پیشــان دەدات کە پشکی 
ئێــران لــەم بیاڤــەدا زۆر زۆر کەم و بێ 
بایەخە. بەاڵم پرسیار ئەوەیە کە بۆچی 
واڵتــی ئێــران پــاش نیزیــک بــە ١٠٠ 
ســاڵ لــە هەبوونی بانک و سیســتمی 
بانکی، هێشــتا ناتوانێ وەک پێویست 
لە نێو سیستمە نێونەتەوەییەکاندا خۆی 

ببینێتەوە؟
چەند ســاڵ پێش ئێســتا بیانوویەک 
بۆ وەاڵمدانەوە بەم پرسیارە بوونی هەبوو 
کــە ئەویش بریتی بوو لە چەســپاندنی 
ســەر  بــۆ  نێونەتەوەییــەکان  گەمــارۆ 
کۆماری ئیســالمی و سیســتمی دراو 
البردنــی  پــاش  ئێــران.  بانکــی  و 
گەمارۆکان و واژۆکرانی بەرجام، ئەو 
فکــرە لە نێو کۆمەڵــگای ئێراندا باڵو 
کرایەوە کە چیدیکە پەراوێزکەوتوویی 
نەمــاوە  بوونیــان  دوورخرانــەوەکان  و 
جیهانییــەکان  بانکــە  لەمەوبــەدوا  و 
بۆخۆیــان ناچــار دەبــن کــە پێوەندیمــان 
تێپەڕینــی  پــاش  ئێســتا  بگــرن.  پێــوە 
ڕووداوە،  لــەو  ســاڵ   ١ بــە  نیزیــک 
دەبینیــن کــە نەتەنیــا گۆڕانێکی وەها 
هەســت پێکــراو ڕووی نــەداوە، بەڵکوو 

لە حاڵێکدا کە گەورەبەرپرسانی 
ئێــران  ئیســالمیی  حکوومەتــی 
لــە  ئابــووری  گەشــەی  لــە  بــاس 
دەکــەن،  نیزیکــدا  داهاتوویەکــی 
کارناســانی ئابــووری پێیــان وایــە 
ئەمجۆرە قسانە کۆمەڵێک قسەی 

بێ نێوەڕۆکن.
کیامێهــر،  غواڵمــڕەزا 

هــاوکات لەگــەڵ پڕوپاگەنــدای 
تەبلیغییەکانــی  دەزگا  بەردەوامــی 
لەمــەڕ  ئیســالمی  کۆمــاری 
هیوادارکردنی خەڵک بە داهاتووی 
بەرپرســانی  واڵت،  ئابووریــی 
ئێعتــراف  بــە  ناچــار  حکوومەتــی 
لەمــەڕ شــپرزەیی دۆخــی ئابــووری 

دەبن.
کۆمــاری  ئابووریــی  وەزیــری 
بــۆ  لێدوانێکــدا  لــە  ئیســالمی 

حکوومەتــی  ئابووریــی  وەزیــری 
ئیســالمیی ئێران دەڵێ؛ پڕۆژە گەورە 
کێشــە  بەهــۆی  ئابوورییەکانمــان 
سیاســییەکانەوە لــە پەراوێز دەخرێن و 

ناچنە بواری جێبەجێ کردنەوە.
کــۆڕی  لــە  نیــا  تەیێــب  عەلــی 
سیاسەتی ئەرزی و دراودا ڕایگەیاند؛ 

دەرەکیــی  بازرگانیــی  ئاســتی 
ئێــران وەک چاوەڕوان دەکرا، لە ٢ 
مانگی ڕابردووشــدا دیســان ڕەوتی 

پێچەوانەی پێواوە.
حکوومەتیــی  هەواڵدەریــی 
لــە  کــردووە،  ئاشــکرای  تەســنیم 

لەگــەڵ  وتووێــژ  لــە  ئابوورینــاس، 
هەواڵدەریی »جوان«دا ڕایگەیاندووە: 
هەلومەرجــی  لەبەرچاوگرتنــی  بــە 
نرخــی  گرانیــی  و  ئێــران  ئێســتای 
خزمەتگوزارییــەکان  و  شــتومەک 
لــە  کــە  بنەماڵەیــەک  تــاران،  لــە 
مانگدا کەمتر لە ٣.٥ میلیۆن تمەن 
داهاتــی هەبــێ، دەکەوێتە ژێر هێڵی 

ڕۆژنامەی »ابرار اقتصادی« دەڵێ: 
ئابووریی ئێران نەخۆشــە و ســەرەڕای 
ڕابــردوودا  ســاڵی   ١٠ لــە  ئەوەیکــە 
ئێران داهاتــی زۆری نەوتیی هەبووە، 
ئابووریمــان ڕەوتــی  بــەاڵم گەشــەی 

بەپێچەوانەی پێواوە.
کــۆڕی  لــە  نیــا  تەیێــب  عەلــی 
دراویشــدا  و  ئــەرزی  سیاســەتی 
ڕایگەیاندبوو: چەند نیگەرانی گەورە 
ئامانجــە  وەدیهێنانــی  ڕێگــەی  لــە 

چەنــد نیگەرانیــی گــەورە لــە ڕێگەی 
وەدیهێنانــی ئامانجــە ئابوورییەکانمــان 
بوونی هەیــە کە گرینگترینیان بریتین 
لــە بوونــی کێشــە و ناکۆکــی قوڵــی 
سیاســی و بانــدی، نەبوونــی متمانــە، 
زۆرەکانــی  قــەرزە  دارایــی،  کێشــەی 
دەوڵەت و قەتیس مانەوەی ســەرمایە و 

مانگەکانــی خاکەلێوە و بانەمەڕی 
بازرگانیــی  ڕێــژەی  ئەمســاڵدا 
دەرەکیــی ئێــران، ١٢میلیــارد دۆالر 
بــووە، کــە بــە بــەراورد لەگــەڵ ٢ 
مانگی هاوشــێوەی ســاڵی ڕابردوو، 
لە بواری بایەخەوە نیزیک بە ١٥% 

هەژارییەوە.
هاوکات لەگەڵ وتەکانی ناوبراو، 
کرێــکارە  یەکیەتیــی  ســەرۆکی 
فەتحوڵــاڵ  ئێــران،  پەیمانییەکانــی 
بەیات، ڕایگەیانــدووە؛ بەپێچەوانەی 
داتاکانــی ناوەنــدی ئامــار کــە باس 
لــە ١میلیــۆن و ٨٢٠ هــەزار تمــەن 
خانەوارێکــی  مانگانــەی  تێچــووی 

کــە  هەیــە  بوونــی  ئابوورییەکانمــان 
گرینگترینیان بریتین لە بوونی کێشە 
و ناکۆکیی قوڵی سیاسی و باندی، 
نەبوونــی متمانــە، کێشــەی دارایــی، 
قــەرزە زۆرەکانــی دەوڵــەت و قەتیــس 
داراییەکانــی  و  مانــەوەی ســەرمایە 

واڵت.
ســەرۆکی  لەالیەکــی دیکەشــەوە 
ئیســالمیی  شــوورای  مەجلیســی 
ئێران، لە کۆنفرانســێکی خەبەریدا بە 

داراییەکانی واڵت.
ناوبــراو لە شــیکردنەوەی نیگەرانی 
یەکەمی دا دەڵێ: کێشــە و ناکۆکییە 
الیەنــە  و  بانــد  نێــوان  سیاســییەکانی 
سیاسییەکان وای کردووە کە پرسگەلی 
و  پەراوێــزەوە  بکەونــە  ئابوریــی واڵت 
خۆمانــدوو کردنیش بە پــڕۆژە کەاڵنە 

کەمی کردووە.
بەپێی ئەم ڕاپۆرتە کەمبوونەوەی 
لــە هەردووبەشــی  بۆکــراو  ئامــاژە 
هەناردەکردن و هاوردەدا ڕووی داوە.
پێشــتریش ناوەنــدی گۆمرۆکــی 
ئێــران ئاشــکرای کردبــوو کــە لــە 

شارنشــین دەکات، ئاســتی تێچووی 
مانگانــەی خانەوارێکــی کرێکاری 
میلیــۆن   ٣ گەیشــتۆتە  ئێرانــدا  لــە 
تمــەن. پێشــتریش لــە ٧ی بانەمەڕی 
کانونــی  ســکرتێری  ئەمســاڵدا، 
ســینفییە  ئەنجومەنــە  بــەرزی 
کرێکارییەکانــی ئێران ڕایگەیاندبوو 
داهاتــی  و  تێچــوو  کەلێنــی  کــە؛ 

ڕۆژنامــەی »تفاهــم«ی گووتــووە: 
زۆر  پرســێکی  ئابــووری  داتەپینــی 
جیددییە لە ئێراندا و پێویستە دەوڵەت 
بــە زووتریــن کات ئــاوڕی جیــددی 

لێ بداتەوە.
ئــەم لێدوانانــە لــە کاتێکــدا بــاڵو 
دەبنــەوە کە وەزارەتی ســەنعەتی ئێران 
لە نوێترین ئاماری خۆیدا ئاشــکرای 
کــردووە؛ مۆڵــەت نامە پیشــەییەکان 
لــە ســاڵی ٩٤دا، بــە بــەراورد لەگەڵ 

ئابوورییەکان بێ ئەنجامن.
بەرپرســانی  لــە  ڕوو  نیــا  تەیێــب 
حکوومەتــی دەڵێ: تەنیا ڕێگەچارەی 
زاڵ بــوون بەســەر کێشــە ئابوورییەکان 
بریتییــە لــە یەکگرتوویــی فیکری – 
بوونــی  بــە  کــردن  و درک  سیاســی 
کێشــەیەکی هاوبــەش و دۆزینــەوە و 

ســاڵی  یەکەمــی  ڕۆژی   ٣٠٠
ئامانجــە  نیــوەی  لــە  ٩٤دا، زیاتــر 
ئابوورییەکانــی دەوڵــەت نەهاتبوونە 
پێوەندیــدار  وەزارەتەکانــی  و  دی 
دانــی  نیشــان  پۆزەتیــڤ  بــۆ 
لــە  بــە تایبــەت  چاالکییەکانیــان، 

خانەوارە کرێکارییەکان قوڵتر بۆتەوە 
و ٨٠%ی کرێکارانــی ئێــران لــە ژێر 

هێڵی هەژاریدا دەژین.
دۆخــی  ئێــران  ڕۆژنامەکانــی 
شپرزەی ئابووریی ئێرانیان بە »مرگ 
تێیــدا  کــە  شــوبهاندووە  مغــزی« 
دەرەتانــی کارکردن و ســەرمایەدانان 
لەبەرانبەریــش دا،  و  نییــە  بوونــی 

ســاڵی ٩٣، ١٤.٢% کەمــی کــردووە 
 %١٢ ســەنعەتییەکانیش  پیشــە  و 

کەمبوونەوەیان بەخۆوە بینیوە.
لــە  تەســنیمیش  هەواڵدەریــی 
هەواڵێکــدا بــاڵوی کــردەوە؛ حســەین 
هێــزی  فەرمانــدەی  ئەشــتەری 
ئینتزامیــی کۆمــاری ئیســالمی، بە 
هەواڵنێرانی وتووە؛ ئەوەندەی کە کااڵ 
و شــتومەکە قاچاخــەکان لە ســنوورە 
فەرمییەکانــەوە هــاوردە دەکرێــن، لــە 

ئابووریــی  سیاســەتێکی  پیادەکردنــی 
ســەردەمیانە، دواتریــش بــە پاڕانــەوەوە 
داوا لە هەموو باند و تاقمەکان دەکات 
کــە نەهێڵــن ڕووداوەکانــی هەڵبــژاردن 
و پەراوێزەکانــی لەمپــەڕ بخەنــە بەردەم 

گەشەی ئابووری.
ئــەم قســانەی وەزیــری ئابــووری لە 

پێترۆشــیمی،  و  ســەنعەت  کەرتــی 
دەستکاریی ئامارەکانیان کردبوو.

٩٤دا،  ســاڵی  لــە  گشــتی  بــە 
ئێــران  لــە  هەناردەکــردن  ڕێــژەی 
١٦.١١% کەمــی کــرد و ڕێــژەی 
کردبــوو؛  کەمــی   %٢٣ هــاوردەش 

وەک »حســەین ڕاغفــەر« دەڵــێ: 
ئابووریی ئێران تووشی کۆمەڵێک 
بەالڕیداچوونــی بناغەیــی بۆتــەوە 
و ئــەم کەمایەســییە پێکهاتەییانــە 
وای کردووە ئابوریی ئێران نەتوانێ 
پارامێترەکانــی  لەگــەڵ  خــۆی 
ئێســتای دنیای ئابوری بگونجێنێ 

و ڕێفۆرم لە خۆیدا پێک بێنێ.

ســنورە نافەرمییەکانــەوە ناهێنرێنــە 
نێو خاکی ئێران، کە ئەمە دەرخەری 
بوونی سیستمی بەرتیل خواردنە لە 
و  حکوومەتــی  دەزگا  و  دام  نێــو 
ســەربازی و ئەمنیەتییەکانی ئێران 
و وەک ئابووریناســان دەڵێــن، ئــەم 
دیــاردە کــە بەشــێکە لــە گەندەڵیی 
سیســتماتیک، بووەتە بەشــێک لە 
ئابووریــی  و  ئیــداری  فەرهەنگــی 

حکوومەتی ئیسالمی.

کاتێکــدا باڵو دەبنەوە کە ماوەیەک 
پێش ئێســتا ڕۆژنامەی ئیندیپێندێت 
لــە شــڕۆڤەیەکدا باســی لــە دۆخــی 
شپرزەی ئابووریی ئێران کردبوو و بۆ 
وێنە باســی لە هەاڵوســان لــە ئێراندا 
کردبــوو کــە بــە نیزیک بــە ٣٠%ی 

خەماڵندبوو.

ئــەم ئامارانــەش هــاوکات لەگەڵ 
بەردەوامەکانــی  بەڵێنییــە  و  وادە 
بەرپرســانی کۆمــاری ئیســالمی 
باشــترکردنی  ڕۆژ  هــەر  لەمــەڕ 
دۆخی ئابووریی ئێران دێنە ئاراوە.

وەک محەممەدجــەواد زەریفیش دەڵێ: 
بانکــە ئورووپاییەکان ناوێرن پێوەندیمان 
پێــوە بگــرن و هــاوکاری لەگــەڵ ئێران 
بکــەن، چونکە هێشــتا فەزای فکریی 

بیانییەکان فەزای پێش لە بەرجامە.
ئەمــە یەکەمجــار نیــە کــە گــەورە 
بەرپرســانی تاران پاســاوی لەم چەشنە 
بۆ داپۆشــینی سیاســەتە هەڵە ئابوریی 
و بانکییەکانیــان دەهێننەوە و ئامریکا 
دۆخــی  هــۆکاری  بــە  ڕۆژئــاوا  و 
ئاماژەبۆکــراو نــاو دەبــەن. لــە بەرانبەر 
ئەم قسانەی زەریفدا کە لە لەهێستان و 
لە چاوپێکەوتن لەگــەڵ ڕۆژنامەوانان 
جێگــری  زوبیــن«  »ئــادام  کــردی، 
ئامریــکا  خەزێنەداریــی  وەزارەتــی 
ڕایگەیانــد:  و  گــرت  هەڵوێســتی 

واڵتــەدا؛ وتەیــەک کــە بــە شــێوەی 
ناڕاستەوخۆ لە الیەن وەزیری ئابووریی 
ئێرانیشــەوە درکاوە؛ عەلــی تەیێــب نیا 
ڕایگەیانــدووە کــە ئابووریی ئێران پێش 
لــە شۆڕشــی ســاڵی ٥٧ زۆر زۆر لــە 
ســەرکەوتووتر  ئێســتامان  ئابووریــی 
بــووە. ناوبــراو لە دانیشــتنی بەڕێوەبەرە 
لــە  وتوویەتــی  ئێــران  ماڵیاتییەکانــی 
گەشــەی  نرخــی  ١٣٤٠دا،  ســاڵی 
ئابــووری لە ســەروی ١٨% بووە، بەاڵم 
لە ئێســتادا لە ژێــر ٣%ەوەیە، کە ئەمە 
نەبوونــی  وەک  هۆکارگەلێکــی  بــە 
گەشــەی بەردەوام، پشــکی نێگەتیڤی 
کەڵــک وەرگرتــن، هەاڵوســانی زۆر، 
بەستراوەیی ئابووریی بە داهاتی نەوت 
و سیستمی نەخۆشی بەڕێوەبەری )کە 

»ئامریــکا نابێتــە لەمپــەڕ لــە بــەردەم 
یاســاییەکانی  بازرگانییــە  چاالکییــە 
ئێران و ڕێگە لە دەسپێڕاگەیشتنی ئەم 
واڵتــە بە ســەرچاوە داراییەکان ناگرین 
و هیچ کەســێکیش بــۆ وەها کارێک 

هان نادەین«.
لــە درێــژەی قسەکانیشــی دا زوبیــن 
دەڵــێ: هــۆکاری شــک و گومان یان 
ترســی ناوەنــدە نێونەتەوەییەکانــی دراو 
بــۆ هــاوکاری نەکــردن لەگــەڵ ئێــران 
ئامریــکا  یەکالیەنەکانــی  ســزادانە 
بەهــۆی پشــتیوانی ئێــران لــە تێرۆریزم 
نیــە،  موشــەکییەکان  تاقیکارییــە  و 
ئــەم  ســەرەکیی  هــۆکاری  بەڵکــوو 
هــاوکاری نەکردنــە بریتییــە لە بوونی 
لــەم  سیســتماتیک  »گەندەڵــی« 

مەبەســت هەمــان گەندەڵییــە( هاتۆتە 
ئاراوە.

ماوەیــەک پێــش ئێســتاش ئەحمــەد 
مەجلیســی  نوێنــەری  تەوەکۆلــی 
ڕێژیــم لــە ئاخاوتنێکــدا گووتبــووی؛ 
ئەوەیکــە هەڕەشــە لە ئێــران دەکات نە 
هێرشــی ســەربازییە، نە گەمارۆکانن، 
نە شۆڕشــی مەخمەڵییــە، بەڵکوو ئەو 
گەندەڵیەیە کە بەشێوەی سیستماتیک 
هەموو قوژبنەکانی واڵتی تەنیوەتەوە.
ســەبارەت بــە پرســی گەندەڵــی لــە 
ئێران، کە وەک باس کرا سەرەکیترین 
هۆکاری هاوکاری نەکردنی سیستمە 
جیهانییەکانــی دراوە، دەبــێ بگوتــرێ 
ســەرەکیی  بناغــەی  و  ڕەگ  کــە 
و  ئازادیــی  نەبوونــی  دیــاردە،  ئــەم 

»بەرچاوڕوونــی«ە؛ بــەو واتایە کە تا 
ئــەو کاتــەی ئازادیــی زانیارییەکان و 
»بەرچاوڕوونــی«ی ئابــووری بوونــی 
نەبێــت، بــە دڵنیاییــەوە گەندەڵــی هــەر 
بوونــی دەمێنێــت و بەردەوامیــش خۆی 

دەژیێنێتەوە. 
لــە  ئابــووری،  زانســتی  بەپێــی 
کۆمەڵگایەکــدا کــە زانیارییــەکان بە 
ئاشکرا و بێ سانسۆڕکردن ئاڵوگۆڕی 
پــێ بکرێــت، لــە بــواری ئابوورییــەوە 
تێچــووی ئاڵوگۆڕەکان کەم دەبێتەوە و 
ئەو کاتەش وەها کۆمەڵگایەک بەرەو 
ســەقامگرتوویی هەنــگاو دەنێت و بوار 
بۆ ســەرمایەدانانی بەرهەمهێنەر خۆش 
دەبێــت، بــە واتایەکی دیکــە ئەگەر لە 
ئێرانــدا »بەرچاوڕوونــی«ی ئابووریی 
زاڵ بێت، دەرەتان بۆ سەرهەڵدانی دەاڵڵ 
و ڕانت خۆر و ساختەکار کەم دەبێتەوە، 
کــە واتە بە هۆی »بەرچاوڕوونی« و 
ئاڵووێــری ئازادی زانیارییــە ئابووری، 
فەرهەنگییــەکان،  و  کۆمەاڵیەتــی 
جگە لە ســەقامگرتوویی و ئەمنیەتی 
ئابــووری، دەبێتــە هــۆی ئەوەیکە وەها 
کۆمەڵگایــەک بــەرەو ڕکەبەرایەتیی 
لــە  کــە  بنێــت  هەنــگاو  تەندروســت 
کۆمەڵگایــەک بــەم تایبەتمەندییــەوە 
و  دەدات  هــەڵ  ئابووریــی  داهێنانــی 

ئەمەش یانی گەشەی بەردەوام.
بەم پێیە ڕوون دەبێتەوە کە هاوشێوەی 
زۆرێــک لە سیاســەتەکانی کۆماری 
ئیســالمی، لــە بیاڤــی ئابوورییــش دا، 
ئــەوە خــودی سیســتم و یاســاکانیەتی 
کە ڕێگرە لەبەردەم گەشەکردن، نەک 
واڵتانــی بێگانــە و دوژمنــە فەرزی و 
خەیاڵییەکانــی تــاران کــە بــە وتــەی 
ئــەوان لــە هەمــوو کــون و قوژبنێکــی 
ژیانمانــدا بوونیــان هەیــە و لە هەلێک 

بۆ زەربەلێدانمان دەگەڕێن!!!

بانکە ئورووپاییەکان بۆچی هاوکاریی ئێران ناکەن؟

هێڵی هەژاری لە تاران3 میلیۆن و 500 هەزار تمەنە

بەرپرسانی حکوومەتی: ئابووریی ئێران نەخۆشە و کێشەی جیددی بەرۆکی گرتووە

وەزیری ئابووری: کێشە سیاسییەکانمان ناهێڵن کێشە ئابوورییەکان چارەسەر بن

بازرگانیی دەرەکیی ئێران بەردەوامە لە داچۆڕین

شەماڵ تەرغیبی

 ئابووری
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یەكەمیــن وێنــا بــۆ هــەر تاكێك لە 
دارســتان، شــوێنێكی ســەوز لە گەڵ 
چریكــەی باڵنــدە و خــۆڕەی ئــاو و 
بۆنــی ژیــان و هەوایەكــی خاوێــن و 
پاكــە. بــەاڵم ســااڵنێكە داگیركــەری 
كــە  خولقانــدووە  دۆخێكــی  واڵت 
لەگــەڵ بیســتنی وشــەی دارســتان، 
قرچــە قرچــی ســووتانی جەســتەی 
دووكــەڵ،  هــەوری  گیانەلەبــەر، 
و  ســووتاو  جەســتە  كۆتەرەدارێكــی 
ڕەشستانێكی پڕ لە مەرگمان بۆ وێنا 

دەكرێت.
واڵت  ســامانی  تەنیــا  داگیركــەر 
تەنیــا  داگیركــەر  نــاكات.  تــااڵن 
هەوڵــی لەناوبردنــی شــوناس نــادات. 
ئــەو تەنیــا نایهەوێــت پێوەندیــی نێوان 
تاكــەكان بپچڕێنێت و كۆمەڵگایەكی 
داگیــر  بــكات.  دروســت  لێكدابــڕاو 
تەنانــەت لــە پێوەندی نێوان كۆمەڵ و 
سروشــتیش نیگەرانە. بۆیە ئەوەی لە 
نێو سروشــتدا بــۆ تااڵنكــردن هەبێت، 
دەیدزێــت و ئــەوەی بــۆی نەدزرێــت 
لــە نێوی دەبــات. داگیركــەر لەگەڵ 
خۆیشــیدا  دەوروبــەری  جیهانــی 
مامەڵەچییەكــی فێلبازە. ئەگەرچی 
جیهانــی دەرەوەش زۆربەیــان هــەر لــە 

ڕەگەزی خۆدی ئەون.
لــە  ژووەن  ٥ی  ڕۆژی 
نەتــەوە  ڕێكخــراوی  الیــەن 
ڕۆژی  وەكــوو  یەكگرتووەكانــەوە 
 World(ژینگــە جیهانیــی 
Environment Day( ناودێر 
كراوە. ئامانج لە دیاریكردنی ئەم ڕۆژە 
بردنەســەرەوەی ئاستی زانیاری خەڵك 
بــۆ پارێزگاری لــە ژینگە و هاندانی 
دانــی  مەبەســتی  بــە  سیاســەتوانان 
بڕیاری شیاو لە هەمبەر لەناوچوونی 

ژینگە و گیانلەبەراندایە.
زنجیرە شــاخەكانی زاگرۆس، واتە 

خاكی كوردســتانی ڕۆژهەاڵت، ساڵ 
نیە ئاگری تێبەر نەدرێت و دارستان و 
لێڕەوارەكانی نەسووتێندرێت. ساڵ نیە 
كە بەرپرســانی دەســەاڵتی داگیركەر 
لە كوردســتان وادە و بەڵێنی پووچەڵ 

بە خەڵك نەدەن. 
ڕێژێمی كۆماری ئیسالمی خۆی 
و  كۆنوانســیۆن  هەمــوو  بــە  پابەنــد 
بڕیاڕنامــە نێونەتەوەییــەكان دەزانێت، 
بــەاڵم لــە كــردەوەدا هیــچ هەنگاوێك 
بۆ جێبەجێكردنیان هەڵناگرێت و هەر 

گرنگیشیی پێ نادات.
 ساڵ دێت و دەڕوات و سووتماكی 
شــاخ و لێــڕەواری ئــەم خاكــە هــەر 
بەردەوامــە و ڕووبەرەكەشــی تــا دێت 
پشــتی  دەســتی  دەبێــت.  بەرباڵوتــر 
ئــەم ئاگركەوتنەوانــەش ئیــدی نــەك 
بەڵكــوو  دیــارە،  الیــەك  هەمــوو  بــۆ 
بەرپرسانی ڕێژیمیش خەریكن خۆیان 

دانی پێدا دەنێن.
ڕۆژانێك ئەگەر بگوترایەت دەست 
و پێوەندییەكانی كۆماری ئیســالمی 
بــە هــۆی بوونــی حــزووری هێــزی 
پێشــمەرگە لە شاخەكانی كوردستان، 
لێــڕەوارەكان  و  دارســتان  لــە  ئاگــر 
بەرلەشــكر  كەواســوورانی  بــەردەدن، 
و بــە نــاو ئیلیــت دەبوونە دەمڕاســتی 
ڕێژیم و هەزار پاساویان بۆ دەهێنایەوە 
و هێرشــیان دەكردە ســەر ئەو میدیا و 
ڕۆژنامەوانانــەی كە وەها هەواڵێكیان 

باڵو دەكردەوە.
جۆزەردانــی  ٤ی  ڕێكەوتــی  لــە 
»ایلنــا«  هەواڵدەریــی  پــار،  ســاڵی 
ســەرهەنگ  گــەڵ  لــە  وتوێژێكــی 
»قاســم ســبز علــی« فەرمانــدەری 
ڕێكخــراوی  پاراســتنی  یەكــەی 
دارســتانەكانی واڵت بــاڵو كردەوە كە 
ناوبــراو لــەوێ وێــڕای دانپێدانان بەوە 
كــە پارێزگاكانــی كوردســتان و ئیالم 
زۆرتریــن هەژمــاری ئاگركەوتنەوەی 

ڕۆژهــەاڵت تۆمــار كرابــوو كە ١٧٤ 
حاڵەتــی تایبەت بە پارێزگای ســنە، 
٣٧ حاڵەت لە كرماشــان، ١٧ حاڵەت 
ورمــێ و ٧ حاڵــەت لــە پارێــزگاری 

ئیالم ڕووی دابوو.
لــە هەوڵــدان بۆ كوژاندنــەوەی ئەم 
دامودەزگاكانــی  ئاگركەوتنانــەدا، 
ڕێژیــم نەك بەشــدار نەبــوون، بەڵكوو 

ڕێگــر بــوون لــە بەرانبــەر ڕێكخــراوە 
ژینگەپارێزەكان كە خەڵكێكی دڵسۆز 

بە دڵخواز دایانمەزراندبوو.
و  ژینگەپارێــز  چاالكانــی 
ئەندامانــی خــودی ئــەم ڕێكخراوانە، 
زۆرجــار لــە وتوێژەكانیــان لــە گــەڵ 
میدیــاكان باســیان لــەوە كــردووە كــە 
ئــەم  پشــت  لــە  شــاراوە  دەســتێكی 
زۆرجــار  و  هەیــە  ئاگركەوتنانــەوە 
هێماكان ڕوو لە دەسەاڵتی داگیركەر 

و سپای پاسداران بووە.
لــە ســاڵی ٩٤دا، تەنیا لە شــاری 
بانــە ١٢٨  حاڵــەت،  مەریــوان ٢٤٠ 
حاڵەت، كرماشان و ئیالم ٥٣ حاڵەت، 
شــوێنكەكانی  و  حاڵــەت   ٨ خانــێ 
حاڵەتــی   ٣٧ كوردســتان  دیكــەی 

ئاگركەوتنەوە تۆمار كراوە. 
كارتێكەریی ئەم سووتماكە لە سەر 
ژینگەی كوردســتان زۆر مەترسیدارە 
و هەڕەشەی لە ناوچوونی ژینگە بۆ 
نەوەكانی داهاتوو لە ئارادایە. جیا لە 
سووتان و لەناوچوونی دار و لێڕەوار و 
گژ و گیا، دەیان گیانلەبەر و پەلەوەر 
یــان دەســووتێن یاكــوو ســەرگەردان و 
بــە ناچار ئەو شــوێنانە بە جێدەهێڵین 
و ئەمــەش مەترســیی لــە ناوچوونی 

جۆرە دەگمەنەكانی لە گەڵە.
ماڵپــەڕی  ڕاپۆرتــی  بەپێــی 
١١ی  میدیا)ڕێكەوتــی  كوردســتان 
كارگێــڕی   ،)١٣٩٤ پووشــپەڕی 
سروشــتیەكانی  ســەرچاوە  گشــتیی 
پارێزگای ســنە گوتبــووی كە زیاتر 
لــە ٣٥٠ هێكتــار لــە دارســتانەكانی 
شاری مەریوان لە ئاگردا سووتاون.

ژینگەپارێــز  هەروەهــا چاالكانــی 
باسیان لەوە كردبوو كە ٢٠ لە سەدی 
دارســتانەكانی بەڕووی كوردستان بە 

بە ئەنقەســتی دارســتانەكانیان هەیە، 
ئاگركەوتنــەوە  هۆكارەكانــی  لەمــەڕ 
گوتبووی : »هۆكاری ئاگرتێبەردانی 
بەئەنقەست لە پارێزگا سنوورییەكانی 
وەك ســنە و ئیــالم حــزووری عەشــیرە 
و خێــڵ و گرووهەكەكانە)مەبەســتی 
سیاســییە  پارتــە  پێشــمەرگەكانی 
كوردەكانی دژبەری ڕێژیمی ئێرانە(.
بەپێــی  ١٣٩٣دا،  ســاڵی  لــە 
 ٢٣٥ كوردپــا،  ئاژانســی  ئامــاری 
حاڵەتی ئاگركەوتنەوە لە كوردستانی 

هــۆی ئاگركەوتنــەوە و بۆ هەمیشــە 
توانــای ڕۆنانیــان نەمــاوە. هــەر لەم 
ڕاپۆرتــەدا ئــەم بەرپرســە گوتبــووی 
كە كۆپترێك بۆ گواســتنەوەی هێزی 
تایبــەت بــۆ كوژاندنــەوەی ئاگــر لــە 

پارێزگای سنە بوونی نیە.
تابنــاك،  ماڵپــەڕی حكوومەتیــی 
لــە  ئەمســاڵ  جۆزەردانــی  ٤ی 

مرواریــد«  ڕەزا  زاری »محەممــەد 
ئیالمــەوە  پارێــزگای  پارێــزگاری 
زیادبوونــی  كــە؛  كــردەوە  بــاڵوی 
لــە  ئاگركەوتنــە  هەژمــاری 
دارســتانەكانی ئیالم لە ساڵی ٩٤دا، 
پرســیار هەڵگرە و بە هیچ شــێوەیەك 
سروشــتی نیــە. ناوبراویش دیســانەوە 
بــۆ  كۆپترێــك  نەبوونــی  لــە  باســی 
گواســتنەوەی هێزی تایبەت لە ئیالم 

كردبوو.
دەسەاڵتانی داگیركەر باش دەزانن 
کــە گەمــە لەگــەڵ هزری گشــتی 
بكەن. خۆیان ئافرێنەری ڕووداوەكانن 
و ڕووداوەكان تــا ســنووری كارەســات 
دەبــەن، ئەگەرچــی خۆیــان هــەر لــە 
كەرەســتەی  و  توانایــی  ســەرەتادا 
ڕووداوەكان  ڕوودانــی  لــە  پێشــگرتن 
و كۆنترۆڵكردنیــان هەیــە، بــەاڵم لــە 
ڕووداوەكانــەوە،  خولقاندنــی  پشــتی 

مەبەستێكی نگریس نووستووە.
هــەروەك لــە ســەرەوە باســمان كــرد 
پاراســتنی  یەكــەی  فەرمانــدەری  و 
ڕێكخــراوی دارســتانەكانی واڵتیــش 
لــە  یەكێــك  نابــوو،  پێــدا  دانــی 
هۆكارەكانی ئاگركەوتنەوەكان بوونی 
پێشــمەرگەكانی پارتــە كوردییەكانی 
دژبــەری ڕێژیمە لە ناوچــەدا. بەاڵم 
ئــەم  ئەنجامــدەری  و  بكــەر  ئــەوان 
كارەســاتە نیــن. ڕێژیــم دەیهەوێــت بە 
لێــڕەوارەكان  و  دارســتان  لەناوبردنــی 
حەســانەوەی  و  حەشــاردان  شــوێنی 
ئەوان لە ناوببات و هەروەها خەریكی 
دروســتكردنی بەســتێنێكە كــە وەهــا 
نیشــان بــدات كــە ئەمــە بەرهەمــی 
كــردەوەی ئەوانــە. ئەگەر ئــەوان واتە 
نەبــن  ئەنجامدەریشــی  پێشــمەرگە 
بــە هــۆی ئەوانەوەیــە كــە ژینگــەی 

لەنــاو  و  دەســووتێندرێت  كوردســتان 
دەچێــت.  بــەاڵم كۆماری ئیســالمی 
لــە كوێ و ڕاســتگۆیی و دڵســۆزی 
بــۆ خەڵكی كوردســتان لــە كوێ؟ تۆ 
بڵێی گۆلی زرێبار، ئاوی كانی بڵ، 
گۆلی ورمێ، تاقۆســانی كرماشــان، 
ســەراو نیلووفــەری كرماشــان و .... 
هەمووی هەوارگەی پێشــمەرگە بێت 
كــە ڕێژیــم هێــدی هێــدی خەریكــی 
كردنــی  دژایەتــی  لەناوبردنیانــە. 
كۆمــاری  داگیركــەری  دەســەاڵتی 
ئیســالمی لــە گــەڵ گەلــی كــورد، 
ڕاستیەكی حاشــاهەڵنەگرە، بێشك لە 
تــاران كــورد نــەك هاوواڵتــی بەڵكوو 
دوژمنێكــی هەمیشــەییە. ســەركوت 
دەبێــت هەمیشــە وانــەی یەكــەم لــە 
لــە  بەرەوڕووبوونــەوە  و  هەڵســوكەوت 
گــەڵ وان بێــت. بیركردنەوە لــە تاران 
ئاوەهایــە و ئەمەش هەم پاشــخانێكی 
مێژوویی هەیە و هەمیش گوتارێكی 
گشــتگیر و بیچــم گرتــووە. كــوردی 
هاوواڵتــی لــە الی وان هەوســار لــە 
ملێكی بێ شوناســی شوێنكەوتووی 

خواست و داخوازییەكانی ئەوانە.
بــۆ هەرچــی  پیالنەكانــی ڕێژیــم 
زیاتر لە ناوبردنی ســامان و سروشتی 
و  زمــان  تواندنــەوەی  و  كوردســتان 
كوردســتان  كولتــووری  و  شــوناس 
هــەر بەردەوامــە و بێگومــان پالنێكی 

درێژخایەن و كار لەسەركراوە.
لە ناوبردنی ژینگە و ڕووتاندنەوەی 
شــاخەكانی كوردســتان، بەشــێك لــەم 
پیالنە نگریســەیە. تۆ بڵێی ڕێژیمێك 
كە ڕۆژانە دەیان تۆن چەك و چۆڵی 
و  عێــراق  و  لۆبنــان  بــۆ  ســەربازی 
سووریە و یەمەن و ... بەڕێ دەكات، 
توانــای دابینكردنی دوو كۆپتری بۆ 

ئیالم و سنە نەبێت.
ڕێژیمێــك كە ســەدان هــەزار هێزی 
سەربازیی لە كوردستان جێگیر كردووە 
و لەســەر هــەر تەپۆڵكــە و شــاخێكی 
ســەربازیی  پێگەیەكــی  كوردســتان 
دروســتكردووە و بــە میلیــارد پارە بۆ 
بە بەسیج كردنی خەڵك خەرج دەكات، 
توانایی دابینكردنی چەن كەرەســتە و 

ماشینێكی ئاگركوژێنەوەی نەبێت.
دەبێــت تێبفكریــن، بەهــا و نرخــی 
لــە  كوردســتانیان  واتــە  خۆمــان 
و  دروشــم  لــە  بزانیــن.  ڕێژیــم  الی 
پڕوپاگەنــدەكان گەڕێیــن و كردەوەكان 
بڵێــی  تــۆ  ببینیــن. پرســیار بكەیــن 
لوبنان و كەربال و نەجەف نزیكتر بێت 
لە تاران یان ســنە و كرماشــان؟ ئەوان 
ســااڵنێكە لەگەڵ ئەمە ڕاهاتوون كە 
ئێمە برا و یار و دۆستی ئەوان نین؟ 

لە هەر چوار پارێزگاکەی کوردستانی ئێران زیاتر لە یەک میلیۆن و شەش سەد و چل و یەک هێکتار لێڕەوار بوونی 
هەیــە، کــە ئیــالم بــە ٦٤٠ هــەزار هێکتــار و ورمێش بە ١٠١ هەزار هێکتار، زۆرترین و کەمترین ڕووبەریان لەو ســەرچاوە 

سروشتییە گرتۆتەوە.
بەڕوو، وەن، گۆییژ، هەرمێ و بادامی کێوی لە گرینگترین دار و درەختی ئەو ڕووبەرەیە کە لێڕەوارەکانی کوردستان 

پێکدێنی و بەپێی ئامارە نیوە فەرمییەکان، نزیک بە ٩٠ی% کۆی لێڕەوارەکانن.
سەبارەت بە بەڕوو هەندێ زانیاری هەن کە بریتین لە:

١ـ لە سەرووی ٥٠٠ ساڵ دەمێنێ و هەندێ جار بۆ ١٥٠٠ ساڵیش تەمەنی درێژ دەبێتەوە.

٢ـ بااڵی تاکوو ٥٠ میتر هەڵدەکشێت و ڕۆژانە دەتوانێ زیاتر لە ١٥٠ لیتر ئاو هەڵمژێت.
٣ــ زۆرێک لە گیانلەبەرانی وەک کۆتر، بەراز، ئاسکە کێوی، سمۆرە، مشک و... لە مێوەکەی کەڵک وەردەگرن.
٤ـ هێمای هێز و خۆڕاگرییە بە چەشــنێک کە لە واڵتانی وەک ئاڵمان، لەهســتان، لیتۆنی و فەڕانســە بە »ڕووەکی 

نەتەوەیی« ناسراوە و لە پلەبەندیی ئەفسەرانی ئەڕتەشی ئامریکادا کەڵک لە هێمای گەاڵکەی وەرگیراوە.
سەبارەت بە فرەچەشنیی گیانلەبەرانیشی، ئامار و سەرژمێرییەکان باس لەم چەشنانە دەکەن:

ـ زیاتر لە ٥٠ چەشن مەمکدار
ـ ٢٢٥ چەشن لە باڵندەکان

ـ خزۆکەکانیش خۆیان لە ٥٥ چەشن پێکدێن
ـ ماسییەکان لەسەرووی ٣٣ چەشنن

ـ هەروەها وشکاوەکی)دو زیست(ـەکان لە ١٢ چەشن پێکدێن.
لــە نوێتریــن ڕاپۆرتــی چاالکانــی ژینگە و بەڕێوەبەرایەتییەکانی پاراســتنی ژینگە لەو چــوار پارێزگایە، النیکەم ١٥ 

گیانلەبەر لە بەرەبەرەی پاشەبڕ بووندان.
پڵنگ، داڵە کەرخۆر، ئاســک، کەڵ، گەوەزن، چیڕگ، ڕێوی، بەرانەکێوی، داڵی مارخۆر، ســەگی ئاوی، ســمۆرە، 
مــاری ئەفعــی، مــراوی سەرســپی و پۆڕ، ناوی ئەو چەشــنە گیانلەبەرانن کە یان لەناوچوون یــان ئەگەری لەناوچوونیان 

لە ئارادایە.
لەبارەی ئەو هۆکارانەی کە مەترسی زۆرجیددی بۆ ژینگە و ژیانی وەحشی کوردستان پێکدێنن، دەتوانیی هێما بۆ 
ئاگرکەوتنەوە، وشکەســاڵی، ڕاوی بێســەرەوبەرە، خۆڵبارین، مین و کەرەســتەی شــەڕ لە ســنوورەکان، کەمیی ژینگەوان، 

بەڕێوەبەریی الواز، پەرەپێدانی کشتوکاڵ و ... بکەین.

ڕێبین

دارستانی سووتاو

ژینگەی کوردستان

کۆمه ڵگا

چاالكانی ژینگەپارێز و ئەندامانی خودی ئەم 
ڕێكخراوانە، زۆرجار لە وتوێژەكانیان لە گەڵ 

میدیاكان باسیان لەوە كردووە كە دەستێكی شاراوە لە 
پشت ئەم ئاگركەوتنانەوە هەیە و زۆرجار هێماكان 
ڕوو لە دەسەاڵتی داگیركەر و سپای پاسداران بووە.
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دەســەاڵتداریی خۆی، لــە هەموو 
ئامرازە پێشــکەوتوو و بەردەستەکان 
بۆ پەرەپێدانی فەرهەنگی نەتەوەیی 
_ دێموکراتیــک و بردنەســەرەوەی 
نەتەوەیــی  زانیاریــی  ئاســتی 
کەڵکــی وەرگــرت کە بــەو هۆیەوە 
بینیمــان جوواڵنــەوە شوناســخوازانە 
لــە  کــورد  مافخوازانەکانــی  و 
زاگــرۆس  دیکــەی  بەشــەکانی 
تەمەنــی  بــەاڵم  ســەند،  گەشــەی 
کورتــی کۆمــاری کوردســتان ئەو 
دەرەتانەی نەڕەخساند کە چاالکانی 
سیاســیی کــورد بتوانن بە گشــتی 
هەمــوو ئیمکاناتەکانی حکوومەت 
بەرژەوەندییــە  خزمــەت  بخەنــە 

نەتەوەییەکان.
ئەزموونی کوردســتان و چەندین 
خەبــات،  و  بەربەرەکانــێ  ســاڵ 
پراگماتیســتەکانی  تیۆریســیەنە 
کوردی هێنایە سەر ئەو بڕوایە کە 
کەڵــک وەرگرتن لــە هێزی هونەر، 
ئەویــش لــە نێــو خەڵکانێــک کــە 
فەرهەنــگ و هونەریــان لــە ماوەی 
چەند ســەدەی ڕابــردوودا، یەکێک 
لــە ســەرەکیترین چەکەکانیــان بــۆ 
بەرەنگاری بووە، دەتوانێ بۆ هاندانی 
خەڵــک بۆ خەبات و هاوئاهەنگیی 
نێوخۆیــی کاریگــەری هەبێت. هەر 
لــەو پەیوەندییــەدا بــوو کــە دوکتور 
قاســملوو -دامەزرێنەری سەرەکیی 
بزووتنــەوەی مۆدێڕن و ئاوانگاردی 
پێداگــری  بــەردەوام  کوردســتان،- 
بەرهەمهێنانــی  و  هەبــوون  لەســەر 
هونــەری بەڵێنــدەر بــە کۆمەڵــگا و 

خەباتی مرۆیی، دەکردەوە.
 زاگرۆس ، تاڵ و ساڵەکانی 

سەرکوت
بەپێــی بەڵگە مێژووییــەکان کە 
لــە کاتی داگیرکردنی کوردســتان 
بــە دەســتی ئاشــوورییەکان دەســت 

دەســەاڵتەكان یــان بكرێتــە تێچــووی 
ڕێژیــم  تیرۆریســیتەكانی  لقوپۆپــە 
لــە لوبنــان و فەلەســتین و یەمــەن و 
سووریا و عێراق و ...، ئۆپۆزیسیۆنی 
ناوەندگەرا و ڕووناكبیری فاشیستیش 
هــەر  و  هەڵبــژاردووە  بێدەنگییــان 

ئاوڕیشی لێ نادەنەوە.
و  هــەژاری  بــە  پــەرە  ڕێژیــم 
و  بــژاردە  دەدات،  دواكەوتوویــی 
لــە  دەكات،  دەستبەســەر  چاالكــەكان 
جیاتــی كارگــە و ســەرمایەگوزاری، 
كرێــكاران و كاســبكاران دەداتــە بــەر 
ڕێژنەی گوللە تا بەم چەشنە تەمەنی 

نگریسی خۆی درێژتر بكاتەوە.
ئیالم الی ئێرانیەكان سەرزەمینێكی 
كــە  ســەرزەمینێك  كــراوە.  لەبیــر 
تاوانــی  ســاڵ   ٨ دانیشــتوانەکەی 
و  دایــەوە  خومەینییــان  زێدەخوازیــی 
دوای كۆتایــی هاتنــی شــەڕیش، هەم 
گەیشــتە  ســەری  بێــكاری  ئامــاری 
و  خۆكوژیــی  هەمیــش  و  عــەرش 
پلــەی  پارێزگایــە  لــەم  خۆســووتاندن 

جیهانیی بەدەست هێنا.
»ئیلیتــەكان و خەڵكــی بەتوانــای 
خۆجێیــی لــە ئیالم كــۆچ دەكەن و لە 
ماوەی ٥ ساڵی ڕابردوودا، ٥٠ هەزار 
لە حەشــیمەتی ئــەو پارێزگایە كەمی 
كــردووە«، ئەمــە وتەكانــی محەممەد 
ئەوكاتــی  پارێــزگاری  مرواریــد  ڕەزا 
ئیالمــە لــە چاوپێكەوتنێــك لــە گــەڵ 
هەواڵدەریــی حكوومەتیــی« مهــر » 
لە ڕێكەوتی ٢٦ی خەرمانانی ســاڵی 

کەوتــووە، بــە کۆیلە گیرانی ژنان 
کۆچــی  و  زاگــرۆس  پیاوانــی  و 
زۆرەملی ئەو خەڵکە بۆ نیشــتمانی 
ئاشوورییەکان بە مەبەستی خزمەت 
بــە ئیمپراتۆریی ترس و دڵەڕاوکێ، 
چــەک  تەنیــا  ئــاواز  و  موســیقا 
ڕێــگای  و  خەبــات  ئامــرازی  و 
فەرهەنــگ  و  شــوناس  پاراســتنی 
چــەک  گرینگتریــن  هەروەهــا  و 
بــووە.  بێ هیوایــی دا  بەرانبــەر  لــە 
لەوکاتــەوە هەتــا ئێســتا موســیقا و 
ئــاواز لــە نێــو کــوردەکان دا وەکــوو 
چەکێکــی بەرنگاری بەکار هاتووە 
و ئێســتاش وەک خــۆی ماوەتــەوە. 
ڕاســتییەک کــە ئــەوڕۆ دەتوانیــن 
جەمــاوەری  چووکەتریــن  نێــو  لــە 
نیشــتمان  لــە  دوور  کوردەکانــی 
موســیقای  بیبینیــن.  ڕوونــی  بــە 
کوردەکانــی خۆراســان، کوردانــی 
باشــووری  کوردەکانــی  قەزوێــن، 
بەندەريیــەکان،  ناوچــەی  و  ئێــران 
لــە وێنــە بەرچاوەکانــی ئــەم ڕەوتە 
ڕەوتێکــی  دێــن.  ئەژمــار  بــە 
کــە  ســەرکی  و  »ناخودئــاگاه« 
شوێن پێی ژێنێتیکییەکەی دەتوانین 
لە قوواڵیی مێژووی ئەم نەتەوەیەدا 

بەشوێنیدا بگەڕێین.
لــە  کــوردەکان  ســەرکوتی 
دەســتپێکی ئەم ســەدەیەدا بەتایبەت 
لەلوڕستان، بووە هۆی سەرهەڵدانی 
جۆرێکی موســیقای خەباتگێڕانە و 
شۆڕشگێڕانە لە نێوان ئەو خەڵکەدا، 
کە بەهۆی بەرباڵویی ژینۆســاید و 
دواتــر بیچــم گرتنــی خولــی نوێی 
فەرهەنگــی،  ئاسمیالســیۆنی 
نەیتوانــی بەئەنجــام بــگات و تەنیا 
وەکــوو فولکلــۆر درێژەی بە ژیانی 
خۆی دا، هەتا ڕەزا سەقایی وەکوو 
مەســیحی زاگــرۆس پێــی نایــە نێو 
هونــەری زاگــرۆس و بــە دەنگــی 

ی١٣٩٣ هەتاویدا.
ماڵپــەڕی حكوومەتیی »تابناك« 
ســەرۆكی  زاری  لــە  گێڕانــەوە  بــە 
ڕێكخراوی پیشەســازی، کانگاکان و 
تیجارەتی ئیالم نووسیبووی: سەرچاوە 
مەزنەكانــی گاز و نەوتــی ئیــالم لــە 
گــەڵ واڵتــی قەتــەر یەكســانە. )١٣ 
اردیبهشــت ١٣٩٣( تابنــاك هەروەهــا 
ئیــالم  پارێــزگای  كــە  نووســیبووی 
خاوەنــی ١٤ تریلیۆن میتری ســێ جا 
گاز و زیاتــر لــە ١٧ میلیــارد بەرمیل 

پاشكەوتی نەوتیە.
. ی ر ڵپــە ما
لــە   businessinsider
٢٠١٥دا،  جــووالی   ١٣ ڕێكەوتــی 
دەوڵەمەنــدی  واڵتــی   ٢٣ پێرســتی 
واڵتــی  كــە  كــردەوە  بــاڵو  جیهانــی 
ســەرانەی  داهاتــی  بــە  قەتــەری 
دۆالر،   ١٠٥٠٩١.٤٢ نەتەوەیــی  
وەکــوو دەوڵەمەندتریــن واڵتــی جیهان 

ناساندووە.
ســەرچاوە  كــە  ئیــالم  پارێــزگای 
نەوتــی و گازییەكــەی بەپێی لێدوانی 
بەرپرســانی پلەبەرزی ڕێژیم یەكســانە 
واڵتــی  دەوڵەمەندتریــن  گــەڵ  لــە 
جیهــان و لە بــواری حەشیمەتیشــەوە، 
حەشــیمەتی كەمتــرە لە واڵتی قەتەر، 
پەلــەی یەكەمــی بێــكاری لــە ئێراندا 

هەیە.
هەواڵدەریی حكوومەتیی »تسنیم« 
بە باڵوكردنەوەی هەواڵێك لە ژێرناوی 
»بێــدادی بێكاری، نرخی ٤٠ لەســەد 

حیزبــی  دامەزراندنــی  دوای 
دێموکــرات و ڕاگەیاندنی کۆماری 
١٣٢٤ی  ســاڵی  لــە  کوردســتان 
هەتاوی دا، بزووتنەوەی ئازادیخوازیی 
کــورد چــووە نێو قۆناغێکــی نوێی 
خــۆی  مافخوازانــەی  خەباتــی 
کــە تایبەتمەندیــی ســەرەکیی ئــەو 
و  بــوون  سیســتماتیک  قۆناغــە، 
داواکاری  بوونــی  چوارچێــوەدار 
و ئارمانجەکانــی ئــەم خەڵکــە لــە 
الیەک و هاوئاهەنگ بوون لەگەڵ 
ئاڵوگۆڕەکانــی دونیای مۆدێڕن لە 

الیەکی دیکەوەوە بوو.
مــاوەی  لــە  کــە  کــوردەکان 
ڕەزاخــان دا،  دەســەاڵتداریی 
لــوڕەکان  بەربــاڵوی  ژینۆســایدی 
و  خوڕەم ئــاوا  بوردمانــی  و 
بزووتنــەوە  بەربــاڵوی  ســەرکوتی 
لــە  خۆیــان  ناڕەزایەتییەکانــی 
بــوو،  بینــی  دیکــە  ناوچەکانــی 
نێــوان  هاوئاهەنگــی  نەبوونــی  لــە 
جوواڵنــەوە  و  بزووتنــەوەکان 
و  بــوون  نــاڕازی  جیاجیــاکان 
بەدەستیەوە و دەیاننااڵند، كێشەیەک 
چاالکانــی  و  ڕۆشــنبیران  کــە 
سیاسیی کورد بە ڕوونی دەیانبینی 
و هەوڵی چارەســەرکردنیان بۆ دەدا، 
هەتــا ئــەوەی کــە لــە ســاڵەکانی 
کۆتایی شــەڕی دووهەمی جیهانی 
و لــە بۆشــایی حکوومەتی ناوەندی 
لــە کوردســتان کەڵکیــان وەرگــرت 
حیزبێکــی  چوارچێــوەی  لــە  و 
مودێڕنی دێموکراتیکدا، ئەم ئاواتە 

لەمێژینەیەی کوردەکان هاتەدی.
وەکــوو  دێموکــرات  حیزبــی 
دامەزرێنەری کۆماری کوردســتان 
لــە مــاوەی ١١ مانــگ ئەزموونــی 

سیاســییەكان،  ڕەوتــە  الی 
ڕووناكبیــران، گرووپــە دژبــەرەكان و 
... باسكردن لە ئێش و ئازاری نەتەوە 
ســتەملێكراوەكانی ئێران نە گرنگیی 
هەیە و نە كڕیار. بۆ ئەوانیش درەگا 
لە ســەر هەمان گێژەنە دەسووڕێ كە 

بۆ دەسەاڵت دەسووڕێت.
فاشــیزم نــە تەنیــا لە نێــو ئەواندا، 
بەڵكوو لە نێوان زۆرینەی هەرەزۆری 
نەتــەوەی  ئاســایی  هاوواڵتیانــی 
گرتــووە.  بیچمــی  بااڵدەستیشــدا 
هەموویانــدا  نێــو  لــە  كۆدەنگییــەك 
هــاوڕان  هەمــوو  و  هەیــە  بوونــی 
ئــەوان  غەیــری  كۆمەڵــگای  كــە 
بێــت  دواكەوتــوو  و  هــەژار  دەبێــت 
ئــەم  مافخــوازی  هەردەنگێكــی  و 
نەتەوانــە دەبێــت ســەركوت بكرێــت. 
ســامانی ئــەم ســەرزەوینانە بە مافی 
بــێ ئەمــالو ئــەوالی خۆیــان دەزانن، 

نەك دانیشتوانی ئەو شوێنانە.
خاڵــی  تێڕوانینــە  چەشــنە  ئــەم 
و  ئیســالمی  كۆمــاری  هاوبەشــی 
ناوەندگەراكەیەتــی.  ئۆپۆزیســیۆنە 
ناوچانــە  ئــەم  ســامانی  ڕێژیــم 
هەڵدەلووشێ تا لە یەزد و ئیسفەهان و 
تاران كارگە و شارەدێی پیشەسازی، 
بنكەی ناوكی و ... دروســت بكات. 
نەوت و گاز و ...هتدی ئەم ناوچانە 
تــااڵن دەكات تــا پارەكەی یان بچێتە 
ســەر حسێبی بانكیی بەرپرسە خاوەن 

خۆی گیانێکی نوێی بەخشییە ئەم 
نەتەوەیــە. ئەو نــەک هەر چاالکی 
سیاسی نەبوو، بەڵکوو لەهەرچەشنە 
بیرۆکەیەکی سیاسیش بەدوور بوو، 
بەاڵم پاکیی و پاراوی موسیقاکەی 
کە لە قۆناغێکی پڕ لە دڵەڕاوکێ 
هەڵدابــوو،  ســەری  ترســدا  و 
بەشــێوەیەکی سیســتماتیک چــووە 
بازنەی سیاسی _  کۆمەالیەتی و 
ئەرکی سەرەکیشــی بردنەسەرەوەی 
زانیاریــی خەڵکەکەیەتــی  ئاســتی 
بــە نیســبەت ئەوەی کە لەدەســتیان 
دابــوو، واتــە زانیــاری بــە نیســبەت 
هەبــوون و شوناســی خۆیــان. ڕەزا 
ســەقایی لەو ڕێگایەدا بە باشــترین 
شــێوە جوواڵیەوە و بــەردی بناغەی 
شوناســخوازانەی  بزووتنــەوەی 

خەڵکەکەی دانا.
شــارام نــازری یەکێکــی دیکــە 
لــە خەباتکارانــی ئــەم ڕێگایەیــە، 
بێ گومــان ناوبــراو ســەرەتا بــۆ ئەم 
نێــو موســیقاوە،  مەبەســتە نەهاتــە 
هــەر  کــە  ڕوانگــەوە  لــەو  بــەاڵم 

لە پارێــزگای ئیالم )١٦دی ١٣٩٤ 
_ ٠٥:٣٠(، نرخــی بێكاریــی لــەم 
پارێزگایەی بە ٤٠ لە ســەد ئەژمار 

كردووە.
نیــوز«  »ســالمت  ماڵپــەڕی 
جێگــری  زاری  لــە  گێڕانــەوە  بــە 
گوتبــووی  خۆشــبژێوی  وەزیــری 
كــە؛ خۆســووتاندن لــە ئیــالم پلــەی 
یەكەمــی لە گشــت جیهانــدا هەیە.
)١٣٩٤/٠۵/١٣( پارێــزگای ئیــالم 
لــە  خۆكــوژی  یەكەمــی  پلــەی 
ئێرانــدا هەیــە، هــۆكاری ســەرەكیی 
خۆســووتاندن و خۆكوژی، بێگومان 

هەژارییە.
حكوومەتــی  بەرپرســانی  بێشــك 
خۆیــان،  لێدوانەكانــی  بەپێــی  و 
ئاگاداری گشــت ئەم گێرەوكێشــانە 

هەن.
ئــەم  چارەســەریی  چاوەڕوانیــی 
كێشانە لە ڕێژیمێك كە خۆی هۆكار 
و بەرهەمهێنەری گشــت ئەم كێشــە 
و گرفتانەیە، ئاو لە بێژنگ كردنە، 
چوونكە نە مەیلی هەیە چارەسەری 
بكات و نە ئیرادەیەك لە ئارادایە بۆ 

چارەسەری ئەم كێشانە.
بەرمیلە نەوتییەكان دەبێت بەرهەم 
بهێنرێــت و گازیــش هەناردە بكرێت، 
نــەك بــۆ ئــەوەی بەردێــك لــە ســەر 
بناغــەی ئاوەدانیــی ئیــالم دابنرێت، 
بەڵكوو بۆ ئەوەی خەزانەی ڕێژیم و 
ناوەندنشــینەكان بــۆ تااڵنی هەرچی 

زیاتر پڕتر بێت.

بــەرزە مرۆڤێک »پیــاوی قۆناغی 
خۆیەتــی«، لــە ڕەوتــی گەشــەی 
موســیقا و زەینــی خۆیــدا دەســتی 
دایــە گرێدانــی موســیقا و ئــەوەی 
زاگرۆســدا  لــە  مرۆڤایەتــی  کــە 
ڕێگایــەدا  لــەم  ئــەو  دەیهەویســت. 
»شــانامەی  باڵوکردنــەوەی  بــە 
کــوردی« یــان هەمــان » ئــاوازی 
ئەســاتیر«، ئەوپەڕی پێبەند بوونی 
هونەری خۆی کێشــا بە ڕوخساری 
ناوەنــدە هزری _ فاشیســتییەکان دا 
شــەپۆلێکی  ٧٠دا  دەیــەی  لــە  و 
نوێی بزووتنەوەی شوناســخوازانە لە 
نێــوان کوردانی کرماشــان، ئیالم و 
لوڕســتان دا دەســت پێ کــرد. نازری 
بۆ شۆڕشگێڕانەتر کردنی هونەری 
خۆی، زیاتر لە موســیقای یارســان 
کەڵکی وەردەگرت و لەو ڕووەوە کە 
خۆی لەگەڵ ئەو موســیقایە گەورە 
ببوو، بەڕاســتی زۆر بەجێ و شــیاو 

کەڵکی لەو موسیقایە وەرگرت.
لــە الیەکــی دیکەوە، موســیقای 
ســەدەکانی  لــە  هــەر  یارســان 
ڕابڕدووەوە بەرەنگاری داگیرکەرانی 
کوردســتان بووەتەوە و بە ئۆرگانیزە 
کردنی »مەقامە« خۆجێییەکانی 
کوردســتان، هەنــگاوی ناوەتــە نێــو 
لــە  و  شۆڕشــگێڕانە  ڕەوتێکــی 
هــەر ســەدەیکدا بــەرزە مرۆڤێکــی 
گۆڕەپانــەوە.  ئــەو  نێــو  هێناوەتــە 
عەلــی ئەکبــەر مــورادی کــە بــە 
کۆنــی  مۆســیقای  خســتنەڕووی 
یارســان و دەرخســتنی زاتی مرۆیی 
و شۆڕشــگێڕانەی ئەو مۆسیقایە و 
ناســاندنی بــە جیلی ئەمــڕۆ، تەواو 
کردنی بەشێک لە نهێنیی هونەری 

زاگرۆسی بە ئەستۆ گرتووە.
لــەو نێوانــەدا، کەیهــان کەلهــۆڕ 
نوێنەرایەتیــی  کەمانچەکــەی  و 
جیلێــک دەکــەن کــە تەکاموڵــی 
شــعووری نەتەوەیی و بەکارهێنانی 
ئاکادمیکــی موســیقای لێکداوە و 
لەنێوچوونی هیواکانی نەتەوەکەی 
لــە بەرهەمێکــی بێ وێنــە و پێبەنــد 
بەناوی »شــاری خامۆش« دەکاتە 
ووەکــوو  کــە  بەرهەمێــک  ئــاواز. 
مرۆڤــی  ڕووخســاری  شــەقەزللە، 
خەوتووی جیهانی ئێمەی کردووەتە 
ئامانج و بۆنی »خەردەل« و مردن، 
کەشێکی وەهمیی تێدا دەخولقێنێ.
ئــەو کــە خــۆی قوربانیی شــەڕە 
ئــەو  هــۆی  بــە  بنەماڵەکــەی  و 
لەدەســت  وێرانکــەرەوە  مــاڵ  بــەاڵ 
غەمهێنــەری  ئــاوازی  داوە، 
کەمانچەکــەی دەکاتــە گــەرووی 
هەتــا  هەڵەبجــەوە،  بێ دەنگــی 
ئەمجارەیــان دەنگــی حەقخوازانەی 

کوردســتان لــە ڕێــگای گــەرووی 
برینــداری هونەری کرماشــانەوە بە 
گوێــی خەڵکی جیهــان بگەیەنێت. 
شــاری  دەتوانیــن  ڕاســتی دا  لــە 
خامۆش وەکوو خاڵێکی وەرچەرخان 
لە موسیقای ئەم بەشە لە زاگرۆس 
چاو لێ بکەین کە هەواڵی ڕاسانی 
لــە  جیلێکــی پێیــە کــە دەتوانێــت 
بــۆ گەیشــتن  هەمــوو ئامــرازەکان 
بــە ئــازادی و هەبوونــی ژیانێکــی 

ئینسانی کەڵک وەر بگرێت.
بــەاڵم، کاری هاوبەشــی ئیــرەج 
عەندەلیبــی  شــاهۆ  و  فەرەج پــوور 
لــە چوارچێــوەی گرووپــی »تاڵ« 
لــە  ڕاســتیانەیە  ئــەو  دەرخــەری 
و  زاگرۆســدا  کۆمەڵــگای 
جیلێکــی  داواکاریــی  هەروەهــا 
نوێــی کوردەکانــە کــە لــە ڕێگای 
شوناســخوازیی و مــاف ویســتی دا، 
هەنگاویــان هەڵێناوەتــەوە. ئــەوان لە 
بزووتنەوە بەردەوام و بەرفراوانەکانی 
نەتەوەکەیــان لــە ســەدەی ڕابردوودا 
کۆڵەبارێکــی  بــە  و  تێگەیشــتوون 
ئیــدی  ناســیاری،  و  ئەزمــوون 
نایانهــەوێ وەکوو بــاو و باپیرانیان، 
وەکوو نەتەوەیەکی جیا هەستنەوە و 
شۆڕش هەڵگیرسێنن. ئەگەر هونەر 
بە کاردانەوەی دونیای دەورووبەری 
بێ گومــان  بزانیــن،  خۆمــان 
گرووپــی  هاوبەشــەکانی  کارە 
»تاڵ«)لوڕی_ســۆرانی( دەنگــی 
جیلێکە کــە دەیهــەوێ بزووتنەوەی 
مافویســتانەی  و  ئازادیخوازیــی 
کوردســتان لــە هەموو شــوێنەکانی 
ئــەم نیشــتمانە بــە بــێ لەبەرچــاو 
و  تایفــە  و  هــۆز  ئاییــن،  گرتنــی 
یەکانگیــر  چوارچێوەیەکــی  لــە 
هیــزی  هەمــوو  بــە  وئامانجــدار، 
خۆیــەوە بــەرەو پێــش بــڕوات هەتــا 
بتوانێ هیوا و ویســتی نەتەوەیەک 
کــە چەندین ســەدەیە دەچەوســێتەوە 

وەدی بێنن و بە ئازادی بگەن.
فەرەج پوور و عەندەلیبی لە کۆی 
کارەکانــی خۆیانــدا ئاوازگەلێکیان 
کــە  خوێندوویانــە  و  هەڵبــژاردووە 
لــە زۆربــەی ناوچەکانــی زاگرۆس 
گوێــی  بــە  ئاشــنایە  و  هاوبەشــە 
بەردەنــگ و لە ماوەی ســەدەکانی 
ڕابردوودا، لە »ناخی« ئەم خەڵکەدا 
بیچمــی گرتــووە . دژکردەوەیەکی 
هونەری، بــەاڵم بە تەواوەتی پێبەند 
و ورووژێنــەر کــە بەردەنگــی خۆی 
کردووەتــە ئامانجــی ڕاســتەوخۆ و 
ســکااڵی لە دۆخــی هەنووکەیی و 
جیایی ئەوان لە خەبات و تێکۆشان 

هەیە.

تاڵ، هاوارێک بۆ یەکگرتن
)ئاوڕێــك لەمــەڕ مۆســیقا و ڕاســانی 

زاگرۆس(

لە ئیالم نەدوێن، شووشەی ناسكی فاشیزم درز هەڵدەگرێت
كەیهان یووسفی

 شارام میرزایی

و: ئەرسەالن یارئەحمەدی
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بــە کردەوەکــردن و ڕەنگدانەوەی 
پێگە، دەفرایەتی و توانایی کوردەکان 
لــە مــاوەی چەند دەیــەی ڕابــردوودا، 
گۆڕانکارییەکــی بنەڕەتیی لە پێگە، 
قورســایی و هێزی دیپلۆماسیی ئەوان 
بۆ بەدواداچوون و ڕێگا چارەی کێشە 
ناوچەییەکان و دۆزینەوەی ڕێکارەکان 
لە بوارە جیاوازەکانی یاســایی بەدواوە 
دەبێــت. بێگومــان لەبەرچــاو نەگرتنی 
و  نەکــردن  تاوتــوێ  و  ئــەو کێشــانە 
لــە  پرســانە  ئــەو  هەڵنەســەنگاندنی 
ناوەنــدە ئاکادمیکــەکان، لێکۆڵینەوە، 
ژووری  و  توێژینــەوە  گرووپەکانــی 
فیکر، هەر وەک ڕابردوو دەبێتە هۆی 
دیپلۆماســی  الوازیــی  بەردەوامیــی 
لەگەڵ واڵتانی نادۆست و دوژمنانی 
بەپێــی  دەبــێ  بۆیــە  کــورد.  گەلــی 
تایبەتمەندیــی فەرهەنگــی، شوناســی 
مێژوویــی، پشــتیوانیی خەبــات، کــە 
ڕیشــەکەی لــە بەهــا مرۆییــەکان و 
تایبەتمەندیی جیهانی هەیە، گوتاری 
دیپلۆماســیی ئاشــتیانەی دامەزرانــد. 
لە تەنیشــت ئیرادە و ئیمانی نەتەوەیی 
بــە خۆڕاگــری، پاراســتن و ڕاگرتنی 
شــوناس و ناوەرۆکی ئاشــتیخوازانەی 
کــوردەکان،  خەباتــی  و  مێــژوو 
بەربــاڵوی و فرەچەشــنیی خــاک بــە 
تایبەتمەندییەکانی سازش، هاوژینیی 
ئاشــتیخوازانەی مێژوویــی و خەبــات 
کــە ڕوحییــەی بەرگری و پاراســتنی  
بــۆ  دەســدرێژی  دەرەوەی  لــە  خــاک 
تایبەتمەندییــە  لــە  یەکتــر،  واڵتانــی 
ئــەو  بنەڕەتییەکانــی  و  ســەرەکی 
بــۆ  مێژوویــی  خەباتــی  گوتارەیــە. 
ئــازادی و عەدالــەت لــە ســەرمایە و 
سامانە مەعنەوییەکانی ئەو نەتەوەیە. 
ئەو توخمانە و تواناییەکان لە تەنیشت 
مرۆییــەکان  و  مێژوویــی  میراتــە 
یەکگرتوویــی،  بــە  ســەرنجدان  و 
دەردی  و  چارەنــووس  هاوگەرایــی، 
دابەشــبوونی  مێژوویــی،  هاوبەشــی 
و  دەرد  قەبووڵکردنــی  و  خــاک 
ئــازارە کۆمەاڵیەتــی، فەرهەنگــی و 
سیاســی لە توخمەکانــی پێکهێنەر بۆ 

بیچمگرتنــی یــەک دوکتوریــن 
و ســتراتژیی ســەقامگیر و ئاشــکرای 
کــوردەکان بــۆ بەرگــری لــە خاک و 
شوناســی خویان دەبێت. جێبەجێکردنی 
ئــەو ســتراتژییە بە تەوەری شــوناس و 
مێــژووی مرۆڤایەتــی و کۆمەڵــگای 
کوردی لە خاکی خۆیان بە ڕوانینێکی 
نــوێ بــە ئایینەکانــی کــورد، وەک 
درێژەپێدانــی  بــۆ  ڕێــگا،  چرایەکــی 
ڕێــگای پــڕ لــە کۆســپ و مانــەوە و 
خەبــات لــە بەرانبــەر چەقبەســتوویی 
و ئــاژاوەی دوژمنــان بــۆ لەناوبردنــی 
الیەکــی  لــە  دەبێــت.  کــوردەکان 
دیکــەوە ئــەو دوکتورینــە لــە ڕەوتــی 
جووڵــەی خۆیــان دەتوانن بۆ ناســین و 
بەدواداچوونــی زیاتــری تواناییــەکان، 
دەفرایەتییــەکان و پاراســتنی پێگــەی 
خۆیان لە ناوچەیەکی قەیران لێدراو و 

نادێموکراتیکی لێ بکەوێتەوە.
عەقیدەتــی  ناوەرۆکێکــی  بوونــی 
کۆمــاری  حکوومەتــی  سیاســیی  و 
سیاســەتی  تەنیشــت  لــە  ئیســالمی 
زێدەخوازانە و تێکدەرانە کە پێکهاتوو و 
درێژەدەری هەمان سیاسەت و دروشمی 
»صدور انقالب اســالمی«ی ڕێژیمی 
دینییە، لە کردەوەدا کێشــەگەلی زۆر 
بــۆ دراوســێکانی خــۆی بــە شــێوەی 
کــوردەکان  بــۆ  هەروەهــا  و  گشــتی 
پێوەندیــی  لــە  تایبــەت،  بەشــێوەی 
سیاسی و دیپلۆماتیک پێک هێناوە. 
کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران لە دوای 
شۆڕشی ســاڵی ١٣٥٧ی نەتەوەکانی 
لــە بنەڕەتــدا شــۆڕش و  ئێــران، کــە 
گەیشــتن  بــۆ  مێژوویــی  ویســتێکی 
بــە ئــازادی، عەداڵــەت، پێشــکەوتن، 
بەرابەری و دەســەاڵتداریی یاســا بوو، 
بــە هــۆکاری زۆر کە لێرەدا پێویســت 
بــە هێمــا بۆ کردنیان نیــە، کەوتە بەر 
دەستی ئاخوندەکان و ئیسالمگەرایانی 
دینیــی  ڕێژیمــی  تونــدڕەو. 
دەســەاڵتگەرا. ڕێژیمــی پێکهاتوو لەو 
شۆڕشــە، بەپێی بیرۆکــەی ویالیەتی 
نیزامێکــی  خومەینــی،  موتڵەقــەی 
ئیسالمی بە ناوەرۆکی ئیدئۆلۆژیکی 
ئــەوە  لێکەوتــەوە.  دەســەاڵتگەرای  و 
لەحاڵێکــدا بــوو کــە ڕێژیمــی دینیی 
دەســەاڵتگەرا، میراتگری ڕێژیمێکی 
ملهۆڕی پاشــایەتی لە ســەر بنەمای 

شــۆڤێنیزمی ئێرانی بوو، نیزامی 
پاشــایەتی کــە لــە کــردەوە و بیــردا، 
حاشــاکەر و دژبەری باقی شــوناس و 
نەتەوەکانــی ئێران بوو. شــرۆڤەی ئەو 
لــە باقــی شــوناس و نەتــەوەکان، زۆر 
لێک جیاواز و سووک ڕوانینانە بوو. 
لە ســەر بنەمــای خەیاڵی ئێــران کۆن 
لە هەوڵی دەســەاڵت و بااڵدەســتی لە 
ســەر کەســانی دیکە لە سەر بنەمای 
نکۆڵــی، لەناوبــردن و تواندنەوەیــان لە 
نێــو خۆیــدا، لەژێــر نــاوی واڵتێک و 
دینــی  ڕێژیمــی  بــوو.  نەتەوەیەکــدا 
کــە میراتگــر و جێگــری ئــەو نیزام و 
بیرۆکە نەخۆشــە بــوو، بەپێی بنەمای 
دینی، باســی ئۆمەتی ئیســالمی کە 
دژبــەر و حاشــاکەری شوناســی باقی 
نەتەوەکانی دیکە )نەتەوەییـ  زمانی( 
لــە بەرانبەر ئیســالمدا دابێت، پێڕەوی 
دەکــرد. کــە بەجۆرێــک درێــژەدەر و 
و  بیرۆکــە  لــە هەمــان  شــرۆڤەیەک 
بیــری ئێرانچێتــی کــۆن، ســەڵتەنەت 
لــە ئێرانــە. بەاڵم بــە جۆرێکی دیکە، 
بەاڵم بە هەمان کەرەســتەی سەرکوت 
و خەفەقانــی سیاســی. بــەو جۆرە، بە 

هــۆی بەرباڵویــی حەشــیمەتی شــیعه 
ڕۆژهەاڵتــی  دیکــەی  واڵتانــی  لــە 
نیوەڕاســت، ئــەو پرۆژەیــە و خەیاڵــی 
شــیعە  سیاســیی  ئیســالمگەرایانی 
زیاتــر هاتە دی. خومەینی شۆڕشــی 
خــۆی بە درێــژەی نێهزەتی ئەنبیا  بە 
شــێوەی گشــتی و نێهزەتــی عاشــوورا 
بــە شــێوەی تایبەتــی دەزانــی. بۆیــە 
بــە هێنانــە بەرباســی هەناردەکردنــی 
جیهانــی  بڕییــە  چــاوی  شــۆڕش، 
ئیسالم. لەو ڕێگایەدا هەوڵی دا تا بە 
پشــتیوانی کردن لە بزووتنەوە و جووڵە 
ئیســالمییەکان، خــۆی لــە دژایەتــی 
لەگەڵ ڕۆژئاوا، دەسەاڵتدارانی سوننە 

بــکات،  پێناســە  ئیســرائیلدا  و 
بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا، دروشــمی 
یەکگرتوویی جیهانی ئیسالمی دەدا. 
بەپێی قوواڵیی ستراتژیی  لە دەرەوەی 
جوغرافیــای ئێــران، خــۆی دیــاری و 
پێناســە دەکات. بــۆ وەدیهاتنــی ئــەو 
مەبەســتە، بە کەرەستەکانی نیزامی، 
مەزهەبــی،  سیاســی،  ئەمنییەتــی، 
و  ماڵــی  تێرۆریســتی،  تەبلیغاتــی، 
لــە نێــو کۆمەاڵنــی  خزمەتگــوزاری 
خەڵکــدا لــە نێــو واڵتانــی ئیســالمی 
ڕووی  شــیعەکان،  حەشــیمەتی  و 
لــە هەمــوو واڵتــان کــرد. بــە کەڵک 
وەرگرتــن کــە دەفرایەتی و بارودۆخی 
ناوچەکە لە هەموو بوارەکاندا لە سەر 
دروســتکردنی قەیــران، بــۆ وەدیهاتــن 
و درێــژەی هەناردەکردنــی شۆڕشــی 
ئیســالمی بە شــێوازی جیاواز هەوڵی 
دا. ئــاکام و لێکەوتــەی ئەو ئەندیشــە 
ئیسالمگەرایانە و ڕادیکاڵە لە ماوەی 
ئــەم ســااڵنەدا، بــوو بــە ڕۆژهەاڵتــی 
لــە  پڕاوپــڕە  کــە،  نێوڕاســتێک 
قەیــران، هەڕەشــە و شــەڕی ئایینی و 
عەقیدەتی. بێگومان لەو شوێنانە و لە 

نێــوان ئەو واڵتانەی بــە تایبەتمەندیی 
ئیستبدادی، دواکەوتوویی و پێکهاتوو 
لــە دیکتاتــۆری، کودتــا و هەروەهــا 
بــە ناوەرۆکێکــی ئیدئۆلۆژیــک کــە 
خەیاڵــی گەڕانــەوە بــۆ ســەرەتاکانی 
یــا حکوومەتــەکان و باقــی  ئیســالم 
ئیســالمییەکانن،  ئیمپراتوورییــە 
دیپلۆماســی و درێــژەی سیاســەتێکی 
پێشــکەوتوو و پێشــڕەو کــە وێکچــوو 
بــە کۆمەڵگایەکــی دێموکراتیکــە و 
دەســت پێڕاگەیشــتن بــە بەرژەوەندییــە 
نەتەوەییەکانه، زۆر ســەخت و دژوارە. 
نێوانــەدا  لــەو  ئەوەیکــە  تایبــەت  بــە 
و  گشــتی  شــێوەی  بــە  کــوردەکان 

حکوومەتی هەرێمی کوردســتان 
بــە هۆکاری زۆر، لەگەڵ دژواریی و 
کێشــەی زۆر لە پێوەندییە سیاســی و 
دیپلۆماتیکەکان لەگەڵ دراوسێکانی 
بــە  خــۆی و نیزامــی دینیــی ئێــران 
دەرگیــر  و  تێکــەڵ  تایبــەت  شــێوەی 
دەبێت. چوونکە لە ئەمری سیاســیدا، 
کــوردەکان چ بە شــێوەی بزووتنەوەی 
خەبــات و چــە بــە شــێوەی ئەزموونی 
کــورت مــاوە و نــوێ لــە ســەردەمی 
ئێســتادا، لە ســەر ڕەوتێکی ســێکۆالر 
و غەیــری دینی لە حکوومەتگەرایی 
و  پێداگــرن  سیاســی  کاروبــاری  و 
لــە  کــە  هەرچەنــد  هەیــە.  باوەڕیــان 
مــاوەی خەباتــی خۆیاندا لــە کردەوەدا 
نەیانتوانی لە پێکهاتە ســوننەتییەکان 
ناوچــە جوغرافیاییەکانــی خۆیــان  و 
کە بە جۆرێک پاشــماوەی سەردەمی 
میرنشــینە کوردەکانــە تێپــەڕ بــن، بە 
جۆرێــک دەتوانیــن بڵێین: کــوردەکان 
و  نێوخۆیــی  زۆری  هــۆکاری  بــە 
و  پێکهاتــە  نەیانتوانیــوە  دەرەکــی 
لــە  یەکگرتــوو  دەوڵەتێکــی  بیچمــی 
کــە  یاســایی  پێکهاتەیەکــی  ســەر 
لــە کــردەوەدا، حیزبــەکان و خەڵکــی 
بەرپرســیار لــە بەرانبەر ئــەودا بەرپرس 
بــن تێپــەڕ بکەن. نەبوونــی ئەو ئەمرە، 
لــەو بابەتەدا یارمەتی بە ئێمە دەکات 
پێداگــر  ئــەو عەقیدەیــە  لەســەر  کــە 
لــە  کــوردەکان  دیپلۆماســیی  بیــن. 
کوردســتان،  هەرێمــی  حکوومەتــی 
نەبوونی یەک ستراتیژی و بەرباڵویی 
بیاڤی سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکەی، 
لە سەر بنەمای شوناس و سەربەخۆیی 
نەتەوەیــی و سیاســی یەک شــکڵ و 
یــەک ئیرادەیــە. هەر ئەو دۆخەیە کە 
دزەکــردن  بەســتێنەکانی  و  دزەکــردن 
چارەنووســی  لــە  دەســتێوەردان  و 
سیاســی و نەتەوەیــی کــوردەکان بــۆ 
دوژمنــان و لــە ســەرووی هەموویــان 
کۆمــاری ئیســالمی ئامــادە دەکات. 
نەبوونی گوتارێکی سەرتاســەری کە 
توخمەکانی لە ناوەندەکانی نەتەوەییدا 
ئیــرادەی  بتوانێــت  و  دەرخــات  خــۆ 
یەکگرتوویــی  ڕۆحــی  و  نەتەوەیــی 
و تێپەڕبــوون بــۆ نەتەوەســازی پێکەوە 
گڕی بدات و شــکڵ پەیدا بکات. لە 
هۆکارەکانی ئەسڵی و بنەڕەتی بۆ لێ 

نەهاتوویــی، تاکەکەســی بوونی 
دیپلۆماسی، حیزب گەرایی، ڕوانینی 
سیاســەتی  بچــووک،  و  ناوچەیــی 
کاتــی، نەبوونــی ئامانج لە سیاســەت 
و جۆرێــک سەرلێشــێواوی دێنێتە ڕوو 
کە لە کۆتاییدا ملمالنێ و شەخســی 
بوونی بەرژەوەندییەکان لە چوارچێوەی 
و  حیزبیــی  بەرژەوەندیــی  و  تەنــگ 
شەخســیی لێدەکەوێتــەوە. لــە مــاوەی 
قورســایی  ســەرەڕای  ســااڵنەدا  ئــەو 
کۆمــاری  دەســتێوەردانەکانی  و 
سیاســەتەکان،  لــە  ئێــران  ئیســالمیی 
حکوومەتــی  لەگــەڵ  پێوەندییــەکان 
بەشــە  لــە  کوردســتان  هەرێمــی 
جیاوازەکان، کوردەکان لەو جوغرافیایە 
و بەشــەکانی دیکەی کوردســتان زۆر 
باشــیان کار نەکــردووە. بەپێــی بوونی 
جیاوزاییەکانــی ســوننەت ـ مۆدێــرن، 
مەدەنــی  کۆمەڵــگای  ـ  حیزبــەکان 
بیچمگرتنــی  بوارەکانــی  نەبوونــی  و 
دەســەاڵتێکی یەکگرتــوو و یەکپارچە 
لــە حکوومەتــی هەرێمی کوردســتان، 
دامودەزگای سیاســی و دیپلۆماســیی 
کوردەکان بۆ کەڵکوەرگرتن لە سوودە 
جوغرافیاییــەکان، دەســەاڵتی خاک، 
بەرباڵویــی  شــوناس،  توخمەکانــی 
خەباتەکان و زۆر لە توخمە دینامیک 
بــە  شــکڵدان  بــۆ  پۆتانســیەلەکان  و 
دیپلۆماسێکی ســەرکەوتوو، ناکارامە 
ئــەو  ڕەوتــی  و  ئاکامــە  ئــەو  بــووە. 
کردەوەیــە، دەبێتــە هــۆی ناڕەزایەتــی 
لــە  هەندێــک  سیاســییەکان،  هێــزە 
کەســایەتییە سیاسییەکان لە نێوخۆی 
ناوچــەی هەرێــم و لــە نێــو نەتــەوەی 
کــورد لــە هەموو بەشــەکانی دیکەی 
کاتێــک  بێگومــان  کوردســتان. 
ستراتژییەکی سیاسی چەند الیەنە بە 
هۆی دۆخی کورد لە واڵتانی جیاوازدا 
نەبێــت و خەبــات و خاڵە هاوبەشــەکان 
لــە  و هەروەهــا مەبەســتی نەتەوەیــی 
خــۆی  ســتراتژی  بەشــەکان  هەمــوو 
ســتراتژییەکی  ناتوانێــت  نەپارێزێــت، 
پتــەو، کارامــە و ئاکامــدەر لە بواری 
دیپلۆماســی و پێوەندییە سیاســییەکان 
لەگــەڵ واڵتانێــک بێت کە بەشــێک 
ئــەوان  نیشــتمانی  و  حەشــیمەت  لــە 

کوردستان و کوردەکانن.

دیپلۆماسیی »حکوومەتی ناوچەیی کوردستان«
لەگەڵ کۆماری ئیسالمیی ئێران )بەشی یازدەهەم و کۆتایی(

ن: پەرویز جەباری 

و: جەماڵ ڕەسوڵ دنخه

کۆماری ئیسالمیش زۆر پێویستی و ئۆگریی 
بە پێوەندیی و هاوکاری لەگەڵ حکوومەتی 

هەرێمی کوردستانە بۆ بەرەوپێشبردنی سیاسەتی 
ناوچەیی خۆی لە ملمالنێ لەگەڵ زلهێزە گەورە و 

ناوچەییەکان، بەاڵم لە ئاراستەی تێکدانی دا
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باشــووری کوردستان لە قۆناغێکی 
هەســتیار و هــاوکات وەرچەرخانێکــی 
بــە  ئەوەیکــە  ســەرەڕای  گەورەدایــە، 
دەســتی کۆمەڵێــک کێشــە و گرفتی 
جیدییــەوە دەناڵێنێ، بــەاڵم ڕێفراندۆم و 
ســەربەخۆیی و ئیــرادەی سەرخســتنی 
ئــەو پرســە، باســێکی گــەرم وهەروەها 
ڕۆژەڤــی سیاســیی کوردســتانە، لــەم 
گفتگۆیــەدا، هــەوڵ دەدەیــن کــە لــە 
گــەڵ بەڕێــز عەلی عەونــی، ئەندامی 
دێموکراتــی  پارتــی  ســەرکردایەتی 
کوردستان تاوتوێی ئەو پرسە بکەین: 
کوردستان: دوای شەڕی داعش، 
و  ڕێفرانــدۆم  باســی  ئێســتا 
هــەرە  باســی  ســەربەخۆیی، 
گرینگی باشووری کوردستانە، 
ئەمــە لە چییــەوە ســەرچاوە 

دەگرێت؟
پێشــێلکراوی  مافــی  لــە  ئەمــە  و: 
کــوردەوە ســەرچاوە دەگرێت کە وەکوو 
هەمــوو گەالنی دونیــا مافی خۆیەتی 
دەوڵەتــی خــۆی هەبێــت، کــە نەیبووە، 
غەدرێکــی گــەورە لــە گەلــی کــورد 
ئیعالنــی  ســاتەوەختی  بۆیــە  کــراوە، 
دەوڵەتــە و پێمــان وایە کــە ڕۆژهەالتی 
نێوەڕاســت بــەو دیزاینــە کالســیک و 
زۆردارانــەوە، چیدیکە بەرگە ناگرێت. 
دونیــا لە بــەردەم گۆڕاندایە و ئیرادەی 
جیهانیش گەیشتووەتە ئەو باوەڕەی کە 
دیزاینێکــی نوێ بــۆ ناوچەکە بکات، 
کاراکتەرێکــی  کــورد  ئەگــەر  بۆیــە 
دەتوانــێ  بێــت،  لێهاتــوو  و  زیــرەک 

کەڵک لەو دیزاینە نوێیە وەربگرێت.
کوردســتان: ئــەو ڕێفراندۆمــە 
ســەربەخۆیی  بــۆ  هــاوکات 
ڕاپرسییەکە  یان  کوردســتانە، 
ڕوو لــە دەرەوە و کۆمەڵــگای 

نێونەتەوەیی؟
و: مــن بــەش بەحاڵــی خــۆم ڕەفــزی 
ئێــران،  دەوڵەتــی  دەکــەم،  ڕێفرانــدۆم 
واڵتــەی   ١٦ ئــەو  عێــراق،  دەوڵەتــی 
کــە لــە شــۆرەوی جیــا بوونــەوە، یــان 
 ،... و  یووگســالوی  پارچەبوونــی 
نەکــراوە،  بــۆ  ڕێفراندۆمــی  هیچیــان 
گەلــی کوردســتانیش حەقــی خۆیەتی 
کە ســەربەخۆ بێت. بەڵێ ڕێفراندۆم بۆ 
ئەمە دەکرێت کە لە بەردەم ڕاگەیاندن 
دا ڕوو لــە کۆمەڵــگای نێونەتەوەیــی 
ئێعــالم بکرێت کە خەڵکی ئێمە داوای 
ســەربەخۆیی کوردســتان دەکات، هــەر 
چەند ئەمە جاریکی تریش بە شــێوەی 
نافەرمــی لە ســاڵی ٢٠٠٥ دا کراوە و 
٩٨%خەڵکی دەنگی بۆ داوە و ناکرێت 
ئێمە ماوەمــاوە ڕێفراندۆم بکەین، ڕای 
خەڵکی کوردســتان ئاشکرایە و سەدان 
هەزار شەهید، ئەنفال، شەڕ و بەرخۆدان 
و کاوڵــکاری و کیمیابــاران و...هتــد، 
لــە بــەر ئەم مافــە بووە وئەگــەر کورد 
تەســلیم ببوایــە و داوای ئــەم مافانەی 
نەکردابایــە، ئەو هەمــوو قوربانیدانەش 

نەدەبوو.
کوردســتان: کــە وایــە بۆ چی 
نادرێــت و  تــا زووە ئەنجــام 
ڕاناگەیەندرێــت، چوونکە زۆر 
کــەس ئەمــەی بــە دروشــمێک 
بــۆ بازارکردن لــە الیەن پارتی 
کوردســتانەوە  دێموکراتــی 

دەبینن؟
کوردســتان  دێموکراتــی  پارتــی  و: 
خــۆی  دامــەزراوە  کــە  ڕۆژەی  لــەو 
شــیخ  ڕێبــازی  پێــدەری  درێــژە  بــە 
عوبەیدوڵــاڵ نەهــری، شــێخ ســەعیدی 
پیــران، ســەید ڕەزا،  ئیحســانی نووری 
پاشــا، شــێخ مەحموودی حەفید، شــیخ 
پێشــەوا  و  بارزانــی  عەبدولســەالمی 
قــازی محەممەد و هەموو ســەروەرانی 
کورد کە بۆ ســەربەخۆیی کوردســتان 
ســەربەخۆیی  دەمــاری  تێکۆشــاون. 
پارتــی دێموکراتــی  نــاو  لــە  خــوازی 
کوردستاندا، دەماری هەرە بەهێزە، ئێمە 
میراتگری ئەو شۆڕشگێڕانەین و هیچ 
تیجارەتیشی پێوە ناکەین. ئێمە دەزانین 
کــە لــەو پێوەندییــەدا چەنــد خەتــەری 

گەورەمــان لــە پێــش و لەســەرە و ئــەو 
هەمــوو دژایەتییەی کە لەگەڵ پارتی 
دێموکــرات دەکرێــت، لەوەوە ســەرچاوە 
دەگرێــت. پێگەی پارتی هیندە نزم نیە 
کە بازار بە شــتی واوە بکات، بەڵکوو 
ئیمانێکــە کــە ئیرادەیەکی بەهێزی لە 

پشتە. 
ئەو پرســە بــەر لــە هەڵبژاردنەکانی 
ئامریــکا ئەنجــام دەدرێت. ئــەوەی کە 
دەدرێــت  هــەوڵ  دەکەوێــت،  درەنــگ 
هەمــوو حیزبــەکان تێــدا بەشــدار بــن، 
چوونکە تەنیا پرسی پارتی دێموکراتی 
کوردســتان نیــە، پرســی هەموو گەلی 
کوردســتان و حیزبەکانیەتــی، تەنانەت 
دەردی  وایــە  پێیــان  کــە  ئەوانەشــی 
کــورد لە کارتۆن، کانتۆن، خۆســەری 
و دێموکراتیزەکردنــی ئانــکارا، تــاران، 
بەغــدا و شــام دایــە. بــە پێچەوانــەوە، 
کێشــەی ئێمە، دەردی بــێ دەوڵەتییە. 
بۆیــە هــەوڵ دەدەیــن کــە هەمــوو ئــەو 
و  خۆمــان  بــەرەی  بێنینــە  حیزبانــە 
بۆخــۆی  پارتــی  نەکــرا،  ئەگەریــش 
یەکالیەنە ئەو کارە دەکات و باوەڕمان 
هەیــە کــە گەلــی کوردســتان واز لــە 
خەونــی خــۆی ناهێنێــت و لــە دەوری 
پەیامــی حەقیقیی خۆی کۆ دەبێتەوە، 
لە کراســی فەلسەفە و فکری غەریب 
پرســی ژێردەســتەیی،  و جۆراوجــۆردا 
داگیرکاریی واڵت و ســەلبی ئیرادەی 
میللەتێــک چارەســەر ناکرێــت و بــە 
دەوڵەتخوازیی ئازاد، چارەسەر دەکرێت. 
کێشــە  کوردســتان: 
نێوخۆییەکانــی بــەردەم ئــەم 

پرسە چین؟
و: بەڵــێ بەداخەوە ئاســتەنگ و جۆرە 
دابەشــبوونێک لە نێوان بەرەی کورددا 
هەیــە. الیەن هەیە کە دەڵێت دەوڵەتمان 
ناوێت و لە زاری کادیری پلە بااڵیەوە 
وتــراوە کە ڕۆژی ڕێفرانــدۆم دەکەینە 
نامانەوێــت  ئێمــە  و  خوێــن  گۆمــی 
کــە برایەتــی گــەالن لــە ســەر مافــی 
هەرێمــی  لــە  بچێــت.  تێــک  کــورد 
لــە  الیــەن  هەنــدێ  کوردســتانیش دا، 
هەوڵــدان کــە مەخرەجێک بدۆزنەوە بۆ 
ئەمەی کە خۆیان لە پرســی نەتەوەیی 
و دەوڵەتــی ســەربەخۆ بدزنــەوە. بۆیــە 
ئێســتا پارتــی دێموکراتــی کوردســتان 
بــە تەنیــا و جیدی لە ســەر ئــەو مژارە 
لە ســەر خەتە. گەورەترین ئاســتەنگی 
بــەردەم کــورد و پرســی ســەربەخۆیی 
کوردستان، کورد بۆخۆیەتی بە حیزبە 
ســەیر و ســەمەرەکانیەوە. ئەوانەی کە 
دەڵێــن دەوڵەتمــان ناوێــت و بەداخــەوەش 
هەنــدێ لــە خەڵکی چەپڵەیــان بۆ لێ 

دەدەن. 
کوردستان: کێشە دەرەکییەکانی 

بەردەم ئەو پرسە چین؟
و: لــە کاتێکــدا کــە هەمــوو دونیــا 
بڕیــاری ژێردەســتەبوونی کوردی دا و 
هاودەنــگ بوون لە دژی پارچەکردنی 
گەلــی  بەرانبــەردا  لــە  کوردســتان، 
کوردیــش بــۆ ئازایخــوازی لــە هەموو 
دا،  شۆڕشــی  بڕیــاری  پارچەکانــدا 

بۆیــە هەنــدێ واڵت هەن کە دژی 
ئێمەن و ڕەنگە شەڕیشمان 

هەندێکــی  بکــەن، 
دۆســت  دیکــەش 
هاوپەیمانمانن  و 
و پشــتگیریمان 
 ، ن کــە ە د
هەندێ واڵتی 
دیکــەش هەن 
ڕەنگــە  کــە 
و  بێدەنــگ 
الیــەن  بــێ 
بۆیــە  بــن، 

ئێمــە 
گرینگی 
یــن  ە د نا
بەوەی 

کــە 

چــی  دونیــا  واڵتانــی  بەرژەوەندیــی 
بــەوە  گرینگــی  بەڵکــوو  دەخــوازێ، 
دەدەیــن کــە بەرژەوەندیــی گەلــی ئێمە 
لــە چیدایــە و ئەگــەر پێویســت بکات 

قوربانییشی بۆ دەدەین.
کوردستان: فەرمووت واڵت هەن 
کە ڕەنگە شــەڕمان لــە گەڵ دا 

بکەن، کێن ئەو واڵتانە؟
و: ئەوانــەی کــە ئێســتا لــە ڕێــگای 
دەست و پێوەندییەکانیانەوە بە وەکالەت 
شــەڕمان پێ دەفرۆشــن، دەر و جیرانی 
ئێمە کە هەتا ئێســتا کوردستان بۆیان 
وەکــوو مانگایەکــی شــیردەر بــووە و 
تااڵنیــان  و  دزیویانــە  و  دۆشــیویانە 
کــردووە، بەاڵم ئێســتا کــە دەبینن ئەو 
مانگایــە بــێ خــاوەن نیــە و خاوەنــی 
ئەســڵیی پەیدا بووە و چیدیکە ناتوانن 
بیدۆشــن، بــە وەکاڵــەت لــە ڕێــگای 
گــەڵ  لــە  شــەڕمان  نوێنەرانیانــەوە 
دەکــەن، گەماڕۆی ئابــووری، بڕینی 
مووچــە و برســی کردنــی خەڵــک و 
ئالۆزییەکانــی نێوخــۆی کوردســتان، 
بەشــیکە لەم شــەڕە کە هی دەوروبەرە 
و بە وەکالەت لە دژی ئێمە دەکرێت.

بــە  کــەس  زۆر  کوردســتان: 
واڵتانــی  دژایەتــی  بیانــووی 
دەوروبەر و بە تایبەتی ئێران، 
دەڵێن کاتــی ڕێفرانــدۆم نیە، 
ئایــا دەکرێــت ئەمــە بکرێتــە 
پاســاو بــۆ دەســت هەڵگرتــن 
لــەو مافــە و لەکیســدانی ئەو 

دەرفەتە؟
و  عێــراق  نــاوی  بــە  شــتێک  و: 
دوو  لــە  النیکــەم  و  نەمــاوە  ســووریە 
دەتوانیــن  ئێمــە  کوردســتاندا  بەشــی 
بکەیــن،  دروســت  خۆمــان  ناوماڵــی 
کــە ڕەنگە لە ســەد ســاڵی دیکەشــدا 
فورســەتی ئاوامان بۆ نەڕەخســێتەوە و 
ئەگــەر نەیکەیــن، ڕێبەرانمان دەکەونە 
بــەر نەعلەتــی مێــژوو و نەســلەکان و 
جنراسیۆنەکانی دواڕۆژی کوردستان. 
بۆیــە ئەوانــەی کە وا بیــر دەکەنەوە، 

ژێردەســتەکردنی  بــۆ  پاکانــە 
و  دێننــەوە  کوردســتان 
کاتێــک عێراقیش ڕووخا، 
بــە دوای داگیرکەرێکی 
تــا  دەگەڕێــن  دیکــەدا 
بــکات،  داگیرمــان 
چوونکە بۆخۆیان هیچ 
وێنایەکیان بۆ دەرەوەی 
زینــدان نیــە و ناتوانــن 
بێ ئەرباب هەڵ بکەن.
 : ن ســتا د ر کو
ســی  و نو ە ر چا
و  کەرکــووک 
نــی  کا چە و نا
ســنووری  دەرەوەی 
هەرێم چیی لێ دێت؟

کــە  وایــە  پێــم  مــن  و: 
پێویستی بە ڕێفراندۆم ناکات، 

بــەاڵم لە شــنگالەوە هەتا 
بــە  خانەقیــن 

کەرکووکیشەوە، بەشــداری ڕێفراندۆم 
دەبن. بەخۆشیییەوە ئێستا ٩٥% خاکی 
کوردســتان ئــازادە و لــە ژێــر دەســتی 
پێشــمەرگەی قارەمــان و حکوومەتــی 
هەرێمی کوردستاندایە، تازە مومکین 

نیە داببڕێن.
ڕابــردووی  ســاڵی  ســەردانی  لــە 
جەنابــی بارزانــی و شــاندی یــاوەری 
بــۆ ئامریکا و ئورووپــا، دەرکەوت کە 
گشــتی  پەســندێکی  و  قەبووڵکــردن 
هەیە بۆ پرســی کــورد. بۆیە داوا کرا 
کــە ژوورێکــی عەمەلیات لــە هەموو 
حیزبەکان پێک بهێنرێت تاکوو ئامادە 
سازی بۆ ســەربەخۆیی و ڕاگەیاندنی 
بــە  دەرفــەت  هەفتەیــەک  و  بــکات 
نوێنەرەکانیــان  تــا  درا  الیەنــەکان 
بنێــرن، بــەاڵم بــە داخــەوە لــە جیاتــی 
ئــەوەی کە نوێنەرەکانیان بنێرن و کار 
ســەربەخۆیی کوردســتان،  بــۆ  بکــەن 
گەلەکۆمەکیــان کرد بۆ الدانی بەرێز 
هەرێــم.  ســەرۆکایەتی  لــە  بارزانــی 
ئێســتاش لــە گفتگۆدایــن لــە گــەڵ 
سیاســی  ســەرەکییەکانی  یاریکــەرە 
کوردســتان، بۆ یــەکال کردنەوەی ئەو 
پرســە، چوونکە پرسی هەموو خەڵکی 
کوردســتانە وهەمــوو هەوڵی خۆشــمان 
دەدەیــن کــە ئــەو دەرفەتە کــە دووبارە 

بوونەوەی نیە، لە دەست نەدەین.
کوردســتان: لــە چەنــد ڕۆژی 
ڕابــردوودا وەزیــری ئیتالعاتی 
باشــووری  ســەردانی  ئێــران 
دەکرێــت  کــرد،  کوردســتانی 
باس لــە ئامانــج و ئەجیندای 
کاتــە  لــەم  ســەرەدانەکەی 

هەستیارەدا بکەیت؟
و: کۆمــاری ئیســالمی دەزانــێ کــە 
دەوڵەتی کوردســتان حەقیقەتێکی تاڵە 
کە بەڕێوەیە، بۆیە هەوڵ دەدەن سەرەتا 
بە ترس و تۆقاندن پەشیمانمان بکەنەوە 
و ئەگــەر نەتوانــن، بــە کەمترین زەرەر 
و تێچــوو لەو 

گەمەیــە دەرباز بن. ناوماڵی شــیعەش 
ئالــۆزی و درزی گــەورەی تێکەوتــووە 
و داوا کــرا کــە کاک مەســعوود لەو 

پێوەندییە دا ڕۆلی خۆی بگێڕێت.
ئۆپۆزیســیۆنی  کوردســتان: 
کــوردی ڕێژیــم و جمۆجۆڵیان 
لە ســەر ســنوورەکان، چەندە 
لە ئەجیندای سەردانی وەزیری 

ئیتالعاتدا بوون؟
و: مــن ئــاگادار نیم و دەبێ لە خودی 
ڕۆژهــەاڵت  کــوردی  ئۆپۆزیســیۆنی 
کوردســتان  گەڵــی  بــەاڵم  بپرســن، 
گەلــی خۆمان لــە ڕۆژهەالت و الیەنە 
سیاســییەکانی دڵنیــا دەکەینــەوە کــە 
ئــەو  کوردســتان  دێموکراتــی  پارتــی 
قەوارەیە نیە کە بازار لە ســەر ماف و 

گەڵی خۆی بکات.
کوردستان: هەر لەو پێوەندییەدا 
بەڕێــز بارزانی دەعوەتی ئێران 

کرا، بۆچی لەو کاتەدا؟
دۆســییەی  ســەرۆک  جەنابــی  و: 
ئــەوان  بــۆ  کوردســتان  ســەربەخۆیی 
دەبــات، هــەر وەک چــۆن پێشــتر بــۆ 
تورکیە کە بناغەی لە سەر ئینکاری 
کورد دامەزراوەی برد و ئێســتا ئااڵی 
کوردســتان لــە کۆشــکی چانکایــادا 
بــەرز دەکرێتــەوە، بۆیــە ئــەو پرســە بۆ 
ئێرانیــش دەبرێــت و پێیان دەڵێن کە ٢٥ 
ســاڵە کــە حکوومەتــی خۆمــان هەیــە 
و ئێمــە ژێــدەر و مەســدەری مەترســی 
نەبوویــن بــۆ ئێوە و ناوچەکــە، بەڵکوو 
ئارامــی  و  ســەقامگیری  فاکتــەری 
و  ئابووریــن  گەشــەی  تەنانــەت  و 
دەتوانین پێوەندییە ئابووری، سیاســی و 
کۆمەاڵیەتییەکانمــان بەهێزتر بکەین. 
لەو ماوەیەشدا سەلماندوومانە کە ئێمە 
مەترسی نین بۆیان و باشترین سنوورمان 
هەبــووە لە گەڵیــان، لە حاڵێکدا کە لە 
الیــەن ئەوانەوە گرفت و مەترســی زۆر 
بۆ سەر کوردستان دروست کراوە، بۆیە 
باشترە لە جیاتی دڕندەی وەکوو بەعس 
و داعش، کورد جیرانیان بێت. هەروەها 
لــە  هێلکــەکان  هەمــوو  نامانەوەێــت 
ســەبەتەی تورکیــە بکەیــن و ئێرانیش 
حەقیقەتێکــە و دەبــێ لــە بەرچاوی 

بگرین.
لــە  بێجگــە  کوردســتان: 
هەمــوو  و  شەڕفرۆشــی 
پیالنەکانــی دیکەی لە دژی 
ئێســتا  کوردســتان، 
ڕێژیم لە بەرزاییەکانی 
لــە  چیــای ســوورێن 
دامەزراندنــی  هەوڵــی 
مووشــەکییە،  بنکــەی 
ئایــا ئەمــە خەتەرێکــی 
جیــدی نیە بۆ باشــووری 

کوردستان؟
و: مۆدێلی پەالماردان و داگیرکردنی 
واڵتان بەســەرچووە، کە ئێرانیش باش 
دەزانــێ. ئەگــەر ڕێــگای ئەمــە 
تورکــەکان  هەبوایــە، 
لــە دژی 

کــورد لەوان دژوارتر بوون و دەیانکرد، 
بــەاڵم ئەگەر زاهیریش بێت دیتمان کە 
زێهنییەتیــان گــۆڕدرا، بــەاڵم ئەوان لە 
ڕێگای نوێنەرەکانیانەوە شــەڕی ئێمە 
دەکــەن. بــۆ نموونە ئێران دەیتوانی زوو 
شــەڕی بەغــدا لــە گــەل کوردســتان 
دامرکێنــی، بــەاڵم نەیکــرد، چوونکە 
ئەوانــە وەکیلــی ئێرانن و نفووزی ئێران 
لــەو واڵتەدا ئینــکار نەکراوەیــە. بۆیە 
هــەوڵ دەدەین کە ئێرانیــش بگەیەنینە 
ئــەو قەناعەتــەی کــە چــی دیکــە لە 

دژی ئێمە پیالن نەگێڕێت.
کوردستان: بەســتنی کۆنگرەی 
نەتەوەیــی لــەم کات و ســاتە 
دەتوانێ  هەســتیارەدا چەنــدە 
ســەربەخۆیی  قازانجــی  لــە 

باشووری کوردستان بێت؟
و: دیتمــان کە هەوڵەکانی پێشــوو بۆ 
بەســتنی کۆنگــرەی نەتەوەیــی، کران 
بــە مینبەرێــک بۆ عەربەدە کێشــی و 
زێدەخوازیــی هەنــدێ الیــەن کە دژی 
دەوڵەتی کوردین. ئەوانەی کە بڕوایان 
بــە دەوڵەتــی کــوردی هەیە پشــتیوانن 
و ئەوانــەی کــە نیشــیانە، نابــێ ئــەو 
کۆنگــرەی  کــە  بدەیــن  دەرفەتــەی 
نەتەوەیــی بکەینــە دەرفەتێــک بۆیــان 
گشــتی.  ڕای  بردنــی  بەالڕێــدا  بــۆ 
الیەنێــک کە بە ئاشــکرا هاوار بکات 
کە دەوڵەتمان ناوێت، دەوڵەت خیانەت، 
لــە  خەنجەرێکــە  و  دواکەوتوویــی 
بەرژەوەندی برایەتی گەالن. کۆنگرەی 
نەتەوەیــی بــۆ ئــەو کــەس و الیەنانەیە 
کــە بڕوایان بە دەوڵەت و ســەربەخۆیی 
کوردســتان و ڕزگارکردنــی لە دەســت 
ئــەو  بــۆ  نــەک  داگیــرکاران هەیــە، 
هەمــوو  دەدا  هــەوڵ  کــە  الیەنــەی 
کۆنگرەکــە پــاوان و مۆنۆپــۆل بــکات 
و الیەنەکانــی دیکــەش بکاتــە پاڵە و 

چاولەدەست. 
کوردســتان: وێڕای ســوپاس و 
بەڕێزتان،  لە  ماندوونەبوونی 
دوا قســەتان بــۆ خوێنەرانــی 

کوردستان؟ 
و: ئێمــە بــە گەلی کوردســتان دەڵێین 
کــە ئێســتا ســاتەوەختی بیناکــردن و 
ڕاگەیاندنی ســەربەخۆیی کوردستانە، 
بــا هەنــدێ لــە الیەنــەکان بــە نێــوی 
دێموکراســی، کۆمۆنیزم، خۆســەری، 
کانتــۆن و ...هتــد، فریــوی خەڵکــی 
نــەدەن، چوونکــە هیــچ ئالترناتیڤێک 
نیە بۆ جێگــرەوەی دەوڵەتی نەتەوەیی، 
بێجگــە لــە دەوڵەتی نەتەوەیــی نەبێت. 
نابــێ لــە بیــر بکەین کە هــەر تەرح و 
پالنێــک بە ناوی دێموکراســییەوە، بە 
مەبەســتی داگیرکردنــی ئێمەیــە، بــە 
ناوی ئیســالم، کۆمۆنیــزم، کاپیتالیزم 
و ...هتــدەوە، بــۆ داگیرکردنی خاک 
هــەر  واتــە  تااڵنکردنــی واڵتمانــە،  و 
چــی دوژمن پێی هەســتێت، پیالنێکە 
بــۆ هەڵمژینــی خوێنی ئێمــە و دزینی 
ئیــرادەی کوردســتانیان. نابێ بە هیچ  
ئیمتیاز و پالنی ئەو چوار واڵتە ڕازی 
ببــن، چوونکــە بەدیلی ســەربەخۆیی، 
هــەر ســەربەخۆییە و ئەمــە 
ئــەو  ســاتەوەختی 

ئیرادەیەیە.

وتووێژ: سەلیم زەنجیری

عەلی عەونی:
گەورەترین ئاستەنگی بەردەم کورد و پرسی سەربەخۆیی کوردستان، کورد بۆ خۆیەتی بە 

حیزبە سەیر و سەمەرەکانیەوە
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ئەدەب و هونەر

ئێوە ڕووباری دوڕ و کارێزی ڤیان و 
خۆری سەر دەریا و دەنگی هاواری سووری خاکن.

پۆل پۆل خەنجەرن
کۆڵ کۆڵ مەرجانن

زمانێکن گەردوون دەتوانێ بتانخوێنێتەوە
تەوارن، لە خاکدا ڕواون..

شاخن، کێون، ترۆپکن،
ڕووبەڕووی الفاو و دۆزەخ و مەرگ وەستاون.

ئێوە وەرچەرخانن، چاخی تاریکیی و
ڕۆژژمیری ڕۆژژمێر و 

نەخشەی زەمەنتان گۆڕی
بارانن، بیابانتان بە کێڵگەی گوڵە گەنم گۆڕی.

مانای – با- و مانای زریانتان گۆڕی.
ئێوە زەریایێ فرمێسکی سەوز و خۆرەتاوی سوورن
تابلۆی نیشتمانتان لەسەر شێوەی نوێ کێشاوە

ناسنامەکانتان بخەنە ناو دەریایێ ئاگر،
ئێوە هەم شوناسی نیشتمان و هەم نیشتمانن.

کێ هەیە نەیانناسێ؟
بڕۆن لە سەرما بپرسن و بزانن

شەوێکی هاوین بوو. مانگ بە ئاسمانەوە نەبوو. ئەستێرەش نەبوو. نووتەکی نووتەک بوو. نیوەی شەو بوو. قالۆنچەکان گۆرانییان دەچڕی. هیچ دەنگێکی 
دیکە نەبوو. پشیلەیەکی ڕەش لەوسەری دیوارەکەوە دەهات. سەری شۆڕ کردبووەوە، بۆنی دەکرد و لۆژە لۆژ دەهات.

پشیلەیەکی سپیش لەم سەری دیوارەکەوە دەهات. سەری شۆڕ کردبووەوە، بۆنی دەکرد و لۆژە لۆژ دەهات.
ئەمانە هاتن و هاتن و ڕێک لە نێوەڕاستی دیوارەکە کەللەیەن بەر یەک کەوت. هەر یەکەو »پڤ ڤ!..«ێکیان کرد و بستێک پازیان دایە دواوە. پاشان دانیشتن و چاویان 
بڕییە یەکتر. مەودای نێوانیان دوو بست زیاتر نەبوو. دڵی هەردووکیان »ترپە ترپ«ی دەکرد. ساتێک هەروا دانیشتن. هیچیان نەگوت. فنەفنێکیان لێوە هات و ڕوانییان. 

دواجار پشیلە ڕەشەکە بۆ پێشەوە خزا. پشیلە سپییەکە جووڵەیەکی کرد و خێرا گوتی: میاوو!.. مەیەرە پێشەوە!..
پشیلە ڕەشەکە گوێی نەدایە. خزایە پێشترەوە، لە ژێر لچەوە فنەفنیان دەکرد. مەودای نێوانیان ببووە بستێک. پشیلە ڕەشەکە دیسانەوە دەخزایە بەرەوە. پشیلە سپییەکە چیدیکە 

چاوەڕوانی نەکرد. بە خێرایی چنگێکی لە پشیلە ڕەشەکە گرت، لێی دا و گوێی پچڕی. دواتر قیژاندی: میاوو!.. پڤ ڤ!..ساویلکە نەمگوت مەیەرە پێشەوە؟..
پشیلە ڕەشەکەش بە سڕەی خۆی قیژاندی: پاڤ ڤ!..

بەاڵم ئەو نەیتوانی غەنیمەکەی بریندار کات. زۆر تووڕە بوو. بڕێک کشایەوە و لەسەر پێ گوتی: میاوو!.. ڕێگەم بدە بە من بڕۆم. دەنا گلەیی لەسەر خۆت!
پشیلە سپییەکە لە قاقای پێکەنینی دا، سمێڵەکانی لستەوە و گوتی: گەپجاڕی باشت الیە تۆ! ڕێگەت پێ بدەم دەرباز بیت! ئەگەر ڕێگە پێ دان کارێکی باشە، بۆچی خۆت ڕێگە 

نادەیت من بڕۆمە ئەو سەری دیوارەکە؟
پشیلە ڕەشەکە گوتی: گوتم ڕێم پێ بدە تێپەڕم، دواتر تۆش وەرە و ملی خۆت بشکێنە.

پشیلە سپییەکە بەرزتر پێکەنی و گوتی: ئەمجارەیان ئەگەر بە گوێم نەکەیت، دەتکەمە یەک پاروو.
پشیلە ڕەشەکە تووڕە بوو و لە پڕ هاواری کرد: میاوو !.. بگەڕێوە و بڕۆڕە سەربان! ڕیگەم پێ بدە با بڕۆم! مشکە تۆپیو!..

پشیلە سپییەکە دەماری غیرەتی جوواڵ. پێکەنینەکەی بڕی. دەنگی دەلەرزی. پڕ بە قوڕگی هاواری کرد: میاووو!.. گوتت مشک؟.. گێلۆکە!.. پڤ ڤ!..بیگرە!..پیڤ ڤ ڤ!..
دیسانەوە چنگێکی ئاراستەی پشیلە ڕەشەکە کرد. پشیلە ڕەشەکە ئەمجارەیان خۆی قوتار کرد و لێی دا و لمبۆزی پچڕاند. خوێن بەر بوویەوە. چیدیکە پشیلە سپییەکە پێشی 

پێ نەدەگیرا. پشتی کووڕ کرد. مووەکانی ڕاست بوونەوە. کردیە هاتوهاوارێک کە تەنانەت قالۆنچەکانیش بێدەنگ بوون و سەرئەندەرپا بوونە گوێ.
گوڵێکی سوور کە سەرقاڵی پشکووتن بوو، بە نیوەچڵی وەستا. ئەستێرەیەکی درشت لە ئاسمان کەوت.

پشیلە سپییەکە بە تووڕەییەکی زۆرەوە گوتی: میاوو!..مەگەر گوێت لێ نەبوو کە پێم گوتی بگەڕێوە دواوە، ڕێگە بدە با من بڕۆم؟ مشکە ڕەشی تۆپیو!..
سەڕەی پشیلە ڕەشەکە بوو پێبکەنێ. پێکەنی و گوتی: یەکەم ئەوەیکە مشک زیاتر سپین هەتاکوو ڕەش. کە واتە خۆت مشکی. دووهەمیش ئەوەیکە هێندە قاڵی مەکە، مرۆڤەکان 
هەڵدەستێنی، دێن و لە هەردووکمان دەدەن. من وەکوو خۆم لە قاڵە قاڵ ناترسم و ناشکشێمەوە. هەر لێرە دادەنیشم هەتا تاقەتت بچێ و بێزار بیت و بەڕیی خۆتدا بگەڕییەوە. 
پشیلە سپییەکە بڕێک هێور بوویەوە و گوتی: من تاقەتم بچێت؟ حەزم دەکرد نیوەڕۆ لە چێشتخانەکەی حەسەنی سەروپێ چی دەبووی و دەتبینی کە چلۆن سێ کاتژمێری ڕەبەق 

چاوم نەترووکاند و لە پێش کونی مشکەکە دانیشتم.
پشیلە ڕەشەکە بێدەنگ بوو. بە هێمنی دانیشتبوو و سەیری دەکرد. پشیلە سپییەکەش دانیشت و بێدەنگ بوو. دەنگی گریانی منداڵێک هاتەبەر گوێ. دواتر منداڵەکە بێدەنگ 
بوو.  سەرلەنوێ دەنگی قالۆنچەکان و خشە خشی گوڵە سوورەکە کە خەریک بوو دەپشکووت. ماوەی دوو خولەک پشیلەکان چاویان لێک نەترووکاند. هیچیان ڕوویان نەشکا. 

بەاڵم دیار بوو بێتاقەت ببوون. هەر یەکەیان دەیویست ئەوی دیکە سەری قسە بکاتەوە. 
لە پڕ پشیلە سپییەکە گوتی: من ڕێگا چارەیەکم دۆزییەوە.

پشیلە ڕەشەکە گوتی: چ ڕێگایەک؟
پشیلە سپییەکە گوتی: من کارێکی واجب و فەرزم هەیە. زۆر زۆر فەرزە. تۆ بگەڕێوە و بچۆرە ئەوپەڕی دیوارەکە. من تێپەڕم و دواتریش تۆ بڕۆ.

پشیلە ڕەشەکە پێکەنین دایگرت و گوتی: ڕێگای چاکت دۆزییەوە! منیش کارێکی زۆر واجب و زۆر فەرزم هەیە. نیو چرکەش ناتوانم بوەستم.
پشیلە سپییەکە دۆشی داما و گوتی: ناگونجێی کاکە نگونجێی! گوتم کارێکی فەرزم هەیە، لێم وەربگرە و لەسەرەڕێم دوور کەوەرەوە!..پشیلە ڕەشەکە دەنگی بەرزتر کردەوە و 

گوتی: میاوو!.. مەگەر تۆ چی منیت وا ئەمرم بەسەردا ئەکەیت؟ ئاگات لە دمت بێت!..
پشیلە سپییەکە فنەفنێکی لێوە هات، هاستا و هاواری کرد: میاو!..من ئاگام لە دمی خۆمە. تۆ لە بنەڕەتا پشیلەیەکی قیرسچمی. من دەبێ بڕۆم بۆ ماڵی حەسەنی سەروپێ چی. 

لەوێ بۆنی سەروپێم کردووە. ئێستاش تێنەگەییت چ کارێکی فەرزم هەیە؟
پشیلە ڕەشەکە فنەفنێکی کرد و گوتی: میاوو!.. تۆ پێت وایە من بەسەر دیواری خەڵکەوە وەیالنم؟ منیش لەو دەوروبەرە بۆنی سەوزی قاورمەم کردووە و زۆریشم برسییە. ئەگەر 

بێتوو سەرەڕیم بەرنەدەیت، وەها لێت دەدەم کە بکەویتە خوارەوە و مێشکت بپژێت.
پشیلە سپییەکە خۆی پێ ڕانەگیرا و هاوری کرد: میاو!.. ساویلکە الچۆ!..پڤ ڤ!.. بیگرە!..

لەپڕ بە نینۆکەکانی چنگی لە مووی سەری پشیلە ڕەشەکە گرت. مووەکانی لە هەوادا باڵو بوویەوە. هەردووکیان کەوتنە »پڤە پڤ« و کەوتنە وزەی یەکتری و ئەوەی دەیانگوت 
نەیاندەگێڕایەوە.

پشیلەکان سەرقاڵی شەڕ بوون کە کەسێک لە بن دیوارەکەوە ئاوێکی ساردی بەسەردا پڕژاندن. هەردووکیان دەستەپارچە بوون و شڵەژان. بە خێرایی گەڕانەوە و ڕایانکرد.
هەرکامەیان لەو ڕێگەیەوە کە پێدا هاتبوو، ڕایکرد و ئاوڕیشی لە پشتە سەری نەدایەوە. 

سەمەد بێهرەنگی
و: ناهید حسێنی

دوو پشیلە لەسەر دیوار

ئاگر و پشکۆ
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بڕۆن لە –با – بپرسن و بزانن
شنانەوەی پژوپۆی

درەختەکانی دارستانی ئەو قەدپاڵە
یا ئااڵیان

پڕ سەماترە؟
لە ڕەشەبا و زریان و گەردەلوول بپرسن و بزانن

ڕەگی داربەڕوو
یا ڕەگی ڕۆحی ئەوان

لە هەناوی خاکدا پتەوتر و ڕەگاژۆترە؟
بڕۆن لە ورە بپرسن و بزانن

کەڤر و پۆاڵ، یا باوەڕی ئەمان تواناترە؟
بڕۆن لە هێز بپرسن و بزانن

هێز، یا هێزی ئەمان؟
لە جوانیی بپرسن و بزانن

جوانی، یان جوانیی ئیمان و ڕۆحی 
پێشمەرگەیەک

                                 بەهار حسێنی
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دە ڕێكخراوی مافی مرۆڤ داوایان لە یەكێتیی ئورووپا كرد كە بە زووترین كات پێشگیری لە ئەشكنجەدانی شارۆمەندانی 
بەهایی لە ئێراندا بكرێت و حوكمی زیندانیان لە الیەن كۆماری ئیسالمییەوە هەڵوەشێتەوە.

بەپێی ڕاپۆرتی كەمپەینی داكۆكی لە زیندانیانی سیاســی و مەدەنی، دەیان شــارۆمەندی بەهایی بە بیانووی پڕوپاگەندەی 
بەهاییەت لە ناو موســوڵماناندا، بۆ ئەوەی دان بەســەر تۆمەتەكانیاندا بنێن، دەستبەســەر كراون و كەوتوونەتە ژێر ئەشــكەنجەی 

جەستەیی و درەوونی.
پێشتر كەمپەینی نێونەتەوەیی مافی مرۆڤ لە ئێراندا باسی لە ئەشكنجەدانی كۆمەڵێك لە بەهاییەكان لە پارێزگای گورگان 

كردبوو.
بانــی دۆگال، نوێنــەری كۆمەڵــگای نێونەتەوەیــی بەهاییەكان لــە ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتــووەكان، ڕایگەیاند كە بارودۆخی 
بەهاییەكان تەنانەت لە ســەردەمی دەســەاڵتی ڕووحانیشــدا بەرەو باشــی نەڕۆیشــتوە و وتی: »ڕوون نیە بەهاییەكان تا كەی 
دەبێ لە ئێراندا بە جیاوازی چاویان لێ بكرێت و مافی خوێندنیان نەبێت و تەنانەت نەتوانن تەرمی مردووەكانیان بە دڵنیایی 
بنێژن«. ڕێكخراوەكانی مافی مرۆڤ باســیان لە ئەشــكنجە و ئازاری بەهاییەكان لە زیندانەكانی كۆماری ئیســالمی دا بۆ 

یەكێتیی ئورووپا كرد و داوایان كردووە لەم بوارەدا هەڵوێستێكی بەپەلە بگرن.
شــایەنی باســە كــە لــەم دواییانــەدا، چاوپێكەوتنــی فائیــزە ڕەفســەنجانی لەگــەڵ فەریبا كەمال ئابــادی، زیندانیــی بەهایی، 
هەڵوێســتی توندی كاربەدەســتانی ڕێژیمی لێ كەوتەوە و تەنانەت عەلی ئەكبەر هاشــمی ڕەفســەنجانی ئەم كارەی كچەكەی 
خۆی وەك »هەڵەی خراپ« ناو برد و داوای لێ كرد یان تۆبە بكات و دوور بكەوێتەوە لە بەهاییەكان، یان وەك خۆی وتوویە 

»پێداچوونەوە« بە هەڵسوکەوتیدا بكات.

هەواڵــی قامچــی لێدانــی کۆمەڵێــک لە خوێندکارانی ئێرانی کە ئاهەنگی دەرچوونی خۆیان لە زانکۆ دەگێڕا، زۆرێک لە 
ڕاگەیاندنەکان و واڵتان و لەوانە ئاڵمانی هێنایە دەنگ.

پــاش ئەوەیکــە حەوتــووی ڕابــردوو، کۆمەڵێــک لــە خوێندکارانی شــاری قەزوێن کە لــە خانەباغێکدا ئاهەنگــی دەرچوونی 
خۆیان لە زانکۆ دەگێڕا، دەستبەسەر کران و بە لێدانی ٩٩ قامچی لە هەر کامیان، سزای شادمانییەکەیان بینی، »بێربێل 
کوفلێر«، بەرپرسی کاروباری مافی مرۆڤی دەوڵەتی ئاڵمان، ڕۆژی دووشەممە ١٠ی جۆزەردان/٣٠مەی، ڕەخنەی توندی 
لــەو کردەوەیــەی دەوڵەتــی ئێــران گــرت و بە هەڵســوکەوتێکی »نامرۆڤانە و زاڵمانە« لەقەڵەمــی دا. ناوبراو بە هۆی خێرایی 

بەڕێوەچوونی ئەو سزایە، گومانی خستەسەر دادپەروەریی ڕەوتی دادگایی کردنیان.
لە هەواڵێکی دیکەی پەیوەندیدار بە قامچی لێدان لە ئێراندا کە ڕای گشتیی ورووژاند، ١٧ کرێکاری لەسەر کار دەرکراوی 
کانــگای ئاڵتوونــی »ئــاق دەڕڕە« لــە ئازەربایجانی ڕۆژئاوا، کە ناڕەزایەتییان لەمەڕ لەســەر کار دەرکردنی ٣٥٠ کرێکاری 
هــاوکاری خۆیــان دەربڕیبــوو، جگــە لە بڕینەوەی نەفەری ٥٠٠ هەزار تمەت ســزای نەخدی، هــەر کامەیان بە لێدانی ٣٠ بۆ 

١٠٠ قامچی سزا دران.
پێشتریش سێ کرێکاری هەمان کانگا بەهۆی لەسەر کار الدرانیان، هەوڵی خۆکوژییان دابوو.

شــایانی باســە کــە ٧ میلیــۆن کرێــکار لە ئێرانــدا کەمتر لە النیکەمی حەقدەســتی خۆیان، حەقدەســت وەردەگرن و لە کاتی 
ناڕەزایەتی دەربڕینیشدا، لە دەوڵەتی تەدبیر و هیوای ڕووحانی دا، بەرەوڕووی سزای قامچی دەبنەوە.

کانگای ئاڵتوونی ئاق دەڕڕە لە ٣٠ کیلۆمیتریی شارستانی تیکاب و لە ١٥ کیلۆمیتریی کۆمەڵگای میراتی کولتووریی 
تەختی سولەیمان لە باشووری ئازەربایجانی ڕۆژئاوا هەڵکەوتووە.

کۆمیساریای مافەکانی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان لە ڕاگەیەندراوێکدا لێدانی قامچی لە ٣٥ کچ و کوڕی خوێندکار 
لــە قەزویــن و کرێکارانــی کانــگای زێــڕی ئــاق دەڕڕەی مەحکــوم کــرد. ڕۆژی سێ شــەممە ڕێکەوتــی ١١ی جــۆزەردان، 
کۆمیســاریای مافەکانــی مــرۆڤ ســەر بە نەتەوە یەکگرتــووەکان، قامچی لێدانی ٣٥ کوڕ و کچــی قەزوینی بە بیانووی 
بەشــداری کــردن لــە میوانییەکــدا مەحکــوم کــرد و ئــەم کــردەوەی کۆماری ئیســالمی بە »قێــزەون« ناوزەد کــرد. ڕۆژی 
دووشەممەش »بێربێل کوفلێر«، بەرپرسی کاروباری مافی مرۆڤی دەوڵەتی ئاڵمان، ڕەخنەی توندی لەو کردەوەیەی دەوڵەتی 
ئێــران گــرت و بــە هەڵســوکەوتێکی »نامرۆڤانــە و زاڵمانە« لەقەڵەمی دا. ناوبراو بە هۆی خێرایی بەڕێوەچوونی ئەو ســزایە، 
گومانی خستەســەر دادپەروەریی ڕەوتی دادگایی کردنیان. حەوتووی ڕابردوو، کۆمەڵێک لە خوێندکارانی شــاری قەزوێن 
کە لە خانەباغێکدا ئاهەنگی دەرچوونی خۆیان لە زانکۆ دەگێڕا، دەستبەسەر کران و بە لێدانی ٩٩ قامچی لە هەر کامیان، 
ســزای شــادمانییەکەیان بینی؛ ســماییل ســادقی، دادســتانی گشــتی قەزوێن لەمبارەوە ڕایگەیاندووە؛ ئەم کەســانە بەهۆی 
»شــکاندنی نۆڕمەکان« ســزا دراون. کۆمیســاریای مافەکانی مرۆڤ لەم ڕاگەیەندراوەدا وتوویەتی: کەڵک وەرگرتن لەم 
شێوازانە بۆ سزادان، دوور لە مرۆڤایەتی، بێ بەزەییانە و لێوانلێوە لە سووکایەتی و دەکرێ وەک ئەشکەنجە ناوی لێ ببەین 
. لــە بەشــێکی دیکــەی ئــەم ڕاگەیەنــدراوەدا بــاس لە دەرکردنی حوکمــی قامچی بۆ ١٧ کرێکارەکــەی کانگای ئاڵتوونی 

»ئاق دەڕڕە« کراوە کە بەهۆی ئێعتراز کردنیان بە دەرکرانی ٣٥٠ کەرێکاری ئەم کانگایە، ئەم حوکمەیان بۆ دەرچبوو.

گیانــی محەممەدســدیق کەبوودوەنــد، زیندانیــی سیاســیی کورد لە مەترســیدایە و لەبــەر نالەباریی و جێگــر نەبوونی دۆخی 
تەندروستیی، ئەگەری لەدەستدانی گیانی هەیە.

محەممەد سدیقی کەبوودوەند کە لە ساڵی ١٣٨٦ەوە دەستبەسەر کراوە و بە تاوانی پارێزگاری کردن لە مافی مرۆڤ و لە 
ژێر ناوی دژایەتیی ئەمنیەتی ئێران، لە بێ دادگەی ئێراندا، حوکمی زیندانی بەسەردا سەپا، ماوی زیاتر لە ٢٠ ڕۆژە مانی 

لە خواردن گرتووە و دۆخی تەندروستیی زۆر مەترسیدار بۆتەوە.
ســەبارەت بە دۆخی تەندروســتیی کەبوودوەند، ڕێکخراوی داکۆکی لە مافی مرۆڤی کوردســتان، ڕۆژی یەکشــەممە ٩ی 

جۆزەردانی ١٣٩٥ی هەتاوی، ڕاگەیەندراوێکی باڵوکردۆتەوە کە تێیدا هاتووە:
بەپێی دوایین هەواڵەکان، محەممەد سدیقی کەبوودوەند بە هۆی دابەزینی زۆری پەستانی خوێنیەوە، کە بە هۆی مانگرتن 
لە خواردن تووشی بووە، چۆتە حاڵەتی بێهۆشی و ئەگەری ئەوەی هەیە لە بەشی چاوەدێریی تایبەتی نەخۆشخانەی تاڵەقانی 

ڕابگیرێت. پزیشکەکان وتوویانە کە بە درێژە کێشانی مانگرتنەکەی، ئەگەری ڕاوەستانی دڵی هەیە.
لە درێژەی ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە کە؛ »کەبوودوەند بە هۆی ئەو تۆمەتە نوێیانەی کە خســتوویانەتە پاڵی و هەروەها بە 
دژی بەڕێوە نەچوونی مادەی ١٣٤ی یاســای نوێی تاوان بەنیســبەت ئەوەوە، لە ڕۆژی ١٩ی بانەمەڕی ١٣٩٥ەوە دەســتی 

داوەتە مانگرتن و تۆمەتە وەپاڵ دراوەکانی خۆی ڕەد دەکاتەوە و داوای ئازاد بوونی هەرچی زووتری دەکات«.

10 ڕێكخراوی مافی مرۆڤ، داوا دەكەن كۆتایی بە ئەشكەنجەدانی 
بەهاییەكان لە ئێراندا بهێنرێت

دەوڵەتی ئاڵمان ڕەخنە لە لێدانی قامچی لە خوێندکاران لە ئێران 
دەگرێت

کۆمیساریای مافەکانی مرۆڤ کۆماری ئیسالمیی مەحکووم کرد گیانی کەبوودوەند لە مەترسیدایە

ژنێــک لــە واڵتــی کــوردان، مــاوەی نزیــک بــە دە ســاڵە کــە هاوســەرەکەی لێــی دوورە. ئــەم ژنە لەگــەڵ هەموو ئــازار و دەرد و 
مەینەتییەکانی ژنبوون لە ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی دا، دە ساڵیشە کە لە هاوسەرەکەی دووریان خستۆتەوە.

دەردی دووریی هاوســەر، کاتێک لەگەڵ زیندانی بوونی هاوســەر تێکەڵ دەبێ، دەردێکی لێ دروســت دەبێ کە مەگەر تەنیا ئەو 
ژنانەی هاوسەرەکانیان لە چاڵە ڕەشەکانی کۆماری ئیسالمی دا دەستبەسەر کراون، بزانن چ دەردێکە؟

ئەو ڕۆژانەی کە ماڵەکەت چۆڵە و دار و بەرد و دیواری ماڵەکەت جێی یادگاری هاوسەرەکەتی لێوە دیارە و چاو بە هەر الیەکدا 
دەگێــڕی وێنەیەکــی ئــەوت دێتــەوە بەرچــاو و لە نێو ئەو وێنە پڕئازارانەدا، تەلەفۆنەکەت زەنگ لێ دەدا و لە ئیتالعات و حەراســتی 
زیندان و شــوێنە دزێوەکانی دیکەوە تەلەفۆنت بۆ دەکەن و دەڵێن کە دەبێ گوشــار بۆ هاوســەرەکەت بێنی تاکوو دەســت لە مانگرتن 
هەڵ گرێ، لەناکاودا بەندی دڵت بەتەواوی خاڵی دەبێتەوە و دڵت دادەتەپێ. چی بووە؟ دووبارە چی بووە؟ لە زینداندا دووبارە چییان 

بەسەر هێناوە کە دەستی داوەتە مانگرتن؟
ئەمانە دەتوانێ تەنیا گۆشەیەکی بچووک لە ژیانی پڕ ژانێ ژنێک بێ کە هاوسەرەکەی بۆ داکۆکی لە مافی مرۆڤی کورد 

لە زیندان کرابێ و ئێستا لە مانگرتندایە و لە لێواری مەگ نزیک بۆتەوە.
١٠ ساڵ کە هەر ساتێکی بە هەزاران ژان تێپەڕیون، ئایا دەردی زیندانی کێشانی کەبوودوەند پر ئازارتر بووە، یان دەرد و ڕەنجی 

ژنەکەی کە بە ڕواڵەت لە دەرەوەی زیندانە و هەموو شەوێکی زیندانێکی پڕ ئازارتر بووە.

ژنێکی دیکە لە واڵتی کوردان، بە دڵی پڕ لە خۆشەویســتی بۆ نیشــتمان، بەاڵم خۆی وەک ژنێک لێوانلێو لە ژیان، جلوبەرگی 
ڕۆڵە ئازاکانی نیشتمانی لە بەر کردووە و بۆ ڕێزگرتن لەوان و پشتیوانی لەوان چۆتە نێو سیمای ئەوانەوە.

ئەمانە دەربڕینی هەست و سۆزێکی ژنانەن بەرانبەر بە پێشمەرگە، بەرانبەر بە گیانبازی و بەرانبەر بەوانەی ڕێبازێکی پڕ شانازی 
درێژە دەدەن.

هەر لەم ڕێبازەدا ژنان، لیوانلێون لە ژنبوون، ئەوان نە حاشا لە بوونیان دەکرێ و نە دەکرێن بە بووکەشووشەی بەر ویترینی سەرکردە 
و بەرپرسەکان و نە دێکۆراسیۆنی ڕازێنەرەوە و بازار گەرمیین.

ژنێک لە ڕیزی پێشمەرگە و ئەندامانی حیزبی دێموکراتدا، بۆنخۆش و ڕازاوە و ناسک، بەاڵم پر لە ژیان و پڕ لە مرۆڤ بوون، بە 
مانا و پێناسەیەکی ژنانەوە، نە ترس و شەرمی لە ژنبوونی خۆی هەیە و نە ڕق و بێزاریی بەرانبەر بە پیاو هەیە، ژنێکی دێموکراتە، 

خۆی بەرهەمی سەنگەر و قوتابخانەی دێموکراتە و ژنێکە کە ژیانی داهاتوو دەڕازێنێتەوە.
لــەم ڕۆژانــەدا زۆرکــەس شــانازی و شــاییان کــرد بــە وێنەی ژنێکی ڕازاوە و هەســت ناســک لــە نێو جلی پێشــمەرگە و لە ڕیزی 
پێشــمەرگەی دێموکراتــدا، بــەاڵم ژمارەیەکیــش هەبوون کە ڕشــانەوە بەســەر ئەو وێنەیەدا، کە بەداخەوە ژنیشــیان تێــدا بوو کە یان لە 
ڕژدی و بەخێڵی بەرانبەر بەو ژنە یان بە پێشمەرگەدا یان بەرانبەر بە جوانیی وێنەکە، ویستیان وێنەکە سووک بکەن، بەاڵم نەیانزانی 
دژایەتییــان بــۆ ئــەو وێنەیــە، دژایەتییــە بــە نیســبە ژیان، بەگژ ژیانــدا چوونەوە و هــەر بەگژداچوونێک دژ بە ژیــان، دەچێتە خانەی 

مەرگدۆستی و خورافات پەرستییەوە.

هێرۆ هاشمیلەگەڵ خانمان دا


