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ئەمریکا دژی فرۆشتنی فڕۆکەی شەڕکەری ڕووسی بە ڕێژیمی ئێرانە 

یەکیەتیی ئورووپا ڕێژیمی ئێران بە هەڕەشەیەک بۆ سەر ئاشتی دەزانێ

چاودێریی نێونەتەوەیی سەبارەت بە »سپی کردنەوەی پارە« لە مامەڵە لەگەڵ ئێران هۆشداریی دا

پـەیڤ

دوو ســاڵ و نیــو پێــش ئێســتا، لــە 
هاوینــی ســاڵی ١٣٩١، واتــە ســاڵی 
الیەنــە  هەوڵەکانــی  زایینــدا   ٢٠١٣
سیاســیەکانی کوردســتان بــۆ گرتنی 
چرتــر  کــورد  نەتەوەیــی  کۆنگــرەی 
ببوەوە و چەندین کۆبوونەوەی فراوانی 
و  گیــرا  سیاســیەکان  الیەنــە  و  هێــز 
ســەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستانیش 
کۆبوونەوەکانــی  چروپــڕی  بــە 
ســکرتاریای  و  دەکــرد  سەرپەرســتی 
کۆنگــرە دامــەزرا و لیژنــەکان پێــک 
هاتــن و کار دەکــرا کــە کۆنگــرەی 
نەتەوەیــی کــورد ببەســترێ، بەاڵم ئەو 
نەبــوو و  هەمــوو هەوڵــە ســەرکەوتوو 
بەتایبەت هێژموونی خوازیی هەندێک 
الیەن بەســتنی کۆبوونەوەی بااڵی بۆ 
نەتەوەیــی!  ســتراتیژیی  دیاریکردنــی 

پەک خست.
ئێســتا و دوای هێرشــی داعــش بــۆ 
ســەر کورد و کوردستان و ئاڵوگۆڕی 
زۆر لــە ناوچە و هێرشــی هەمەالیەنی 
چەندیــن قەیرانــی سیاســی بــۆ ســەر 
کــورد لە هەمــوو بەشــەکاندا، بە پێی 
بەرژەوەندیــی  و  سیاســی  لۆژیکــی 
نەتەوەیــی دەبێ هەوڵی زیاتر و جیدیتر 
نەتەوەیــی  کۆنگــرەی  بەســتنی  بــۆ 
هەبــێ و کــورد وەکــوو نەتەوەیەکــی 
دابەشــکراوی  بــەاڵم  یەکهەڵوێســت 
خــۆی  قەیرانەکانــدا  لــە  بەزۆرەملــێ 
مەترســیەکان  بــەرەوڕووی  و  بنوێنــێ 
بێتــەوە، بــەاڵم ئــەوەی کــە لــەو نێوەدا 
نادیارە لۆژیکی سیاسی و نەتەوەییە.

هەمــوو نەتەوەکانــی دونیا لەکاتی 
مەترســیدارەکاندا  و  تونــد  هەڕەشــە 
یەکدەنــگ دەبــن و گرفتــە نێوخۆیــی 
و جیاوازیــە ســەلیقەیی و بەرژەوەندیــە 
و  دەنێــن  وەال  کورتخایەنــەکان 
نەتەوەیەکــی  وەکــوو  هاوهەڵوێســت، 
بەئیــرادە، بــە دژی گرفتە گــەورەکان 
دەبــن،  زاڵ  بەســەریدا  و  دەوەســتنەوە 
بــەاڵم بەداخــەوە کــە لــە نێــو نەتەوەی 
کــورددا بەتایبــەت کــە بە ســەر چەند 
واڵتــدا دابــەش کراوە، لــەو کاتەدا کە 
دوژمنانــی رەنگاورەنــگ هەرەشــە لــە 
مانــی ئــەم نەتەوەیــە دەکــەن، نــەک 
نەتــەوەی کــورد یەکدەســت و یــەک 
هەڵوێســت نەبووە، بەڵکوو پەرتەوازەترو 

شپرزتر بووە.
وای لــێ هاتــوە کــە چاوەڕوانیــی 
نەبــێ  نەتەوەییمــان  یەکهەڵوێســتیی 
و  پشــتیوانی  چاوەڕوانیــی  هیــچ، 
بەشــی  و  گــرووپ  لــە  هاوپشــتیی 
بەشــی  و  گــرووپ  بەنیســبەت  جیــا 
جیاجیاشــمان نەبــێ و لــەوە خراپتریــش 
کــە  دۆخێــک  گەیشــتووینەتە 
ئاواتەخوازیــن کــە پێش لــە دوژمنانی 
نەتەوەکەمــان، بەشــیکی کــورد زەربە 
الیەنێکــی  نــەدا!  بەشــەکەیتر  لــەو 
سیاســی وەپێــش نەکــەوەێ و پێــش لە 
دۆژمنــان، هەڕەشــە نەبــێ بــۆ الیەنی 
دیکــە! برایەکمــان نەبێ بــە قەڵغان بۆ 
دژمنــان و برایەکــی دیکەمــان پاڵمان 
پێــوە نەنــێ بــۆ قوواڵیــی دۆڵەکەمــان 

بەرنەداتەوە.
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ناوەندێکــی چاودێریــی نێونەتەوەیــی لە 
ســەر ســپی کردنــەوەی پــارە لــە جیهانــدا، 
ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ٣٠ ڕێبەنــدان، 
داوای لــە واڵتانــی ئەنــدام کــرد کــە لــە 

مامەڵەکردن لەگەڵ ئێران زیاتر وریا بن.
هەواڵدەریــی ڕۆیتێــرز بــاوی کــردەوە، 
ماڵــی«  کاروبــاری  کاریــی  »گرووپــی 
کــە ناوەندەکــەی لــە پاریســە، دەڵێــت بــە 

ئەمریــکا دەڵێت فرۆشــتنی شــەڕکەری 
دەتوانێــت  ئێــران،  ڕێژیمــی  بــە  ڕووســی 
گەمارۆکانــی  پێشــێلکردنی  مانــای  بــە 
چەک وچــۆڵ لە الیەن ڕێکخــراوی نەتەوە 
یەکگرتووەکان، دژی کۆماری ئیسالمیی 

ئێران بێت. 
دەرەوەی  وتەبێــژی  تۆنێــر،  مــارک 
ئەمریکا گوتوویەتی فرۆشــتنی فڕۆکەی 
بــە   »٣٠ »ســۆخۆ  جــۆری  شــەڕکەری 
ئێــران دەبێت لــە الیەن شــووڕای ئەمنیەتی 
یەکگرتووەکانــەوە  نەتــەوە  ڕێکخــراوی 

پشتڕاست بکرێتەوە.
دەرەوەی  وەزارەتــی  بەرپرســەی  ئــەو 
ئەمریکا داوای  لە گرووپی ١+٥ کردووە 
هەندێــک  فرۆشــتنی  بــن  ئــاگادار  کــە، 

چەک وچۆڵ بە ئێران قەدەغەیە.
ڕابــردوودا،   مــاوەی چەنــد ڕۆژی  لــە 
میدیاکانی ڕووســی لــە زاری ڕۆژنامەی 
کردۆتــەوە  باویــان  »کومرســانت«ەوە 
کــە ڕێژیمــی ئێــران دەیهەوێــت بــە بڕێ ٨ 
میلیــارد دۆالر چەک وچۆڵــی نیزامــی لە 
ڕووســیه بکڕێت، کە پێشــتر لیســتەی ئەو 
چەک وچۆڵە داواکراوەی ئێران بۆ ڕووسیە 

ئەندامــی  واڵتانــی  بەرپرســانی 
هەینــی  شــەوی  ئورووپــا،  یەکیەتیــی 
پاش دانیشــتنی خۆیان لە بروکســێل،  لە 
بەیانییەیەکــدا ڕایانگەیانــد کە ڕێژیمی 

ئێران هەڕەشەیە بۆسەر ئاشتی.
بــاوی  ڕۆیتێــرز  هەواڵدەریــی 
کــە:  هاتــووە  بەیانییــەدا  لــەو  کــردەوە، 

»یەکیەتیــی ئورووپــا داوا لــە ڕێژیمــی 
کــە  دەکات  هاوپەیمانانــی  و  ســووریه 
لــە زووتریــن کاتــدا هێرشــەکانی خۆیان 
بۆســەر ئۆپۆزیســیۆنی ســووریه ڕابگرن، 
چوونکــە ئــەوە لەمپەرێكــی گەورەیە بۆ 
دورەدیمەنی ئاشــتی، یارمەتی بە داعش 

و دروستكردنی قەیرانی پەنابەری«.

لــە بەیانییــەی بەرپرســانی یەکیەتیی 
ئورووپادا، هەروەها وێڕای تاوانبارکردنی 
ڕووســیە بــە بۆردومانــی ناوچــە غەیــرە 
نیزامییەکان لە نزیکی شاری حەلەب لە 
ناوچــەی ســنووریی تورکیــە، داوا کراوە 

کە ئەو هێرشانە ڕابگیردرێت.
کــە؛  کردووەتــەوە  بــاوی  ڕۆیتێــرز 

بەرپرســانی واڵتانی ئورووپایی، ڕێژیمی 
ئێران و ڕووســیە یان بە هەڕەشــەیەک بۆ 

سەر ئاشتی وەسف کردووە.
دیپلۆماتێکی پایەبــەرزی ڕۆژئاوایی 
ڕێژیمــی  لــە  پشــتیوانی  گوتوویەتــی 
گەورەتــری  مەترســیی  ســووریه، 

لێ کەوتووتەوە.

شــوورای  لــە  فەڕانســە  نوێنــەری 
نەتــەوە  ڕێکخــراوی  ئەمنیەتــی 
»ئێمــە  ڕایگەیانــد:  یەکگرتــووەکان 
لەگــەڵ چەشــنێک جووڵەی ســەربازیی 
مەترســیدار لــە ســووریە بەرەوڕوویــن کە 
بە ئاســانی کۆنتڕۆڵ ناکرێت و چووەتە 

قۆناغێکی نامۆوە«.

شــێوەیەکی »تایبەت و جیدی« نیگەرانی 
ناکارامەیــی سیســتمی ماڵیــی ئێــران لــە 
بەڕێوەبردنــی ئــەو یاســا وڕێســایانەیە کــە 
پشــتیوانیی  بەرانبــەر  لــە  لەمپــەر  دەبنــە 
ماڵیــی تێرۆریــزم دا و ئــەو مەســەلەیەش بە 
هەڕەشــەیەکی جیــدی بۆ ســەر سیســتمی 

ماڵیی نێونەتەوەیی دێتە ئەژمار.
ئــەو ناوەنــدە داوای لە ئێــران کردووە کە 

لــە  ماڵــی  کاروبــاری  گرووپــی 
ڕەزبــەری ســاڵی ١٣٨٦ی هەتاویــش دا، لە 
بەیانییەکــدا نیگەرانی خۆی لە »نەبوونی 
بــۆ  ڕوون  و  هەمەالیانــە  پێکهاتەیەکــی 
پێشــگرتن لــە ســپی کردنــەوەی پــارە« لــە 

ئێراندا، دەربڕیبوو.
نێونەتەوەیــی  چاودێریــی  گرووپــی 
بەرەنگاربوونــەوەی ســپی کردنــەوەی پــارە 

هەیــە  ئــەوە  »ئەگــەری  ڕایگەیاندبــوو: 
کــە گرووپــە تیرۆریســتییەکان لــەو خاڵــە 
ماڵیــی  پاڵپشــتیی  بــۆ  ئێــران  الوازانــەی 

کردەوەکانی خۆیان کەڵک وەردەگرن«.
ئــەو گرووپە ســاڵی ١٩٨٩ی زایینی لە 
الیــەن حــەوت واڵتی پیشــەییەوە دامەزرا و 
ئەرکــی ئــەو ناوەنــدە بەرەنگاربوونەوە دژی 

سپی کردنەوەی پارە و تیرۆریزمە.

نێردرابوو.
فڕۆکــە  ڕاپۆرتــە،  ئــەو  بەپێــێ 
شــەڕکەرەکانی جــۆری ســۆخۆ ٣٠ ئێــس 
ئێم، جۆری پێشــکەوتووی ڕاهێنانی یاک 
١٣٠، ســووک، هێلی کۆپتێــری ترابــەری 
ئێــم ئــای ١٧ و ئێــم ئــای ٨، ســامانەی 
پەدافەندی مووشەکیی کەنارئاوی سەییار 
ـ  دیزێکــی  ژێردەریایــی  و  پــی   ٣٠٠ کا 
ئێلکتریکی، بەشــێک لەو چەک وچۆاڵنە 

بوون کە ئێران داوای کردووە.
میدیاکانــی ڕێژیمــی ئێران تا ئێســتا لە 
بــارەی ئەو ڕاپۆرتەوە هیچ هەڵوێســتێکیان 
نەگرتووەتــە بــەر، بــەاڵم حوســێن دێهقــان، 
پێشــتریش  ڕێژیــم،  بەرگریــی  وەزیــری 
پشتڕاســتی کردبــووەوە کە ئێــران دەیهەوێ 
فڕۆکــەی شــەڕکەری ســۆخۆی ٣٠ لــە 

ڕووسیە بکڕێت.
هەروەهــا قــەرار بــوو کە پێنج شــەممەی 
ڕابردوو، ئێران مووشــەکەکانی ئێس ٣٠٠، 
لــە ڕووســیه وەرگریــت، بــەاڵم بەرپرســانی 
ڕووســی ڕایانگەیانــد کە ئێــران پارەی ئەو 

مووشەکانەی نەداوە.

كەریم پەرویزی

یاســاکانی دژی ســپی کردنەوەی پارە لەو 
واڵتە جێبەجێ بکات.

لــە  نێونەتەوەیــی  چاودێریــی  ناوەنــدی 
سەر ســپی کردنەوەی پارە دەڵێت، »ئەگەر 
ئێــران تــا مانگــی ژانویــە هەنگاوێــک یا 
یاســایەک بۆ دژی ســپی کردنــەوەی پارە 
نەگرێتــە بەر، واڵتانی ئەندامی ئەو ناوەندە 

بۆخۆیان دژی ئێران هەڵوێست دەگرن«.
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بــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
ســاحیبی،  محەممــەد  سەرپەرەســتی 
ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەندیــی حیزبی 
نوێنەرایەتــی  بەرپرســی  و  دێموکــرات 
حیزبی دێموکراتی لە شــاری سلێمانی، 
لــە ســاڵڕۆژی دامەزراندنــی کۆمەڵــە 
حیزبــی  کوردســتانی  ڕێکخــراوی  ـ 

کمۆنیستی ئێران بەشداریی کرد.
لــەو  دێموکــرات  حیزبــی  هەیئەتــی 

گومانمــان نییە لەوەی کــە پەرەگرتنی 
دەســەاڵتی ئــەو ڕێژیمــە لــە ناوچــەدا 
بــۆ زۆربــەی پێکهاتــەکان بــە تایبــەت 
بــۆ کــورد و، لەنێــو کوردەکانیشــدا بۆ 
مەترســیدارە.  ئێــران  کــوردی  ئێمــەی 
کــوردی  هێزەکانــی  کــە  بەتایبــەت 
دژبــەری کۆمــاری ئیســالمی لە پرش 
و باویــدان و بــەم شــێوەیە تواناکانیــان 
لــە هەمــوو ڕەهەندێکــەوە بــەرەو کــزی 
چــووە، بەداخــەوە حیزبــی دێموکرات بە 
کــە  ڕیزەکانیــدا  لــە  جیابوونەوەیــەک 
لــە ســاڵی٨٥ ڕویــدا، وەک حیزبێکــی 
ســەرەکی دژبەری کۆماری ئیسالمی 
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و بگــرە لە 
ئێرانیشدا، لەو نەخۆشییە بە دوور نەماوە. 
ئــەو جیابوونەوەیــە زەربەیەکــی گــەورە 
بــوو لــە پەیکەری حیزبــی دێموکرات و 
بێجگە لە ڕێژیمی کۆماری ئیســالمی 
ئێــران و نەیارانــی دیکەی کورد، کەس 

قازانجی لێ نەکرد.
لێکدابڕانــە  و  جیایــی  ســااڵنەی  ئــەو 
ئــەوەی  بــۆ  نەبــوو  کــەم  ماوەیەکــی 
هەموومان لێی فێربین و بە هەڵەکانماندا 
بچینــەوە، بــۆ ئەوەی لەم کاتە ناســک 
لەبەرچاوگرتنــی  بــە  و  هەســتیارەدا  و 
کوردســتانی  لــە  کــورد  چارەنووســی 
ئێــران، ڕەوتــی دانوســتاندنەکانمان کــە 
پــێ کــردووە  دەســتی  ســاڵێکە  چەنــد 
و  نزیکبوونــەوە  لێــک  مەبەســتی  بــە 
لــە ئاکامــدا یەکگرتنەوەمــان، خێراتــر 
پێوەندییــەدا  لــەو  بکەیــن.  جیددیتــر  و 
کونگرەکەتــان ئەرکی قورســی لەســەر 

دێموکراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
سەرپەرســتیی  بــە  ئێــران  کوردســتانی 
مســتەفا هیجــری ســکرتێری گشــتیی 
تەکیــەی  لــە  دێموکــرات،  حیزبــی 
تاڵەبانی شــاری کۆیە، لە ڕێوڕەســمی 
سەرەخۆشــیی شــێخ جەنگی تاڵەبانی دا 

بەشدارییان کرد.
لــە ڕێوڕەســمی پرســە و سەرەخۆشــیی 
شێخ جەنگی تاڵەبانی، برای مام جەالل 

بەرپرســی  و  ناوەندیــی  کۆمیتــەی 
دێموکــرات  حیزبــی  پێوەندییەکانــی 
٢٢هەمیــن  بۆنــەی  بــە  هەوڵێــر،  لــە 
یەکگرتــووی  دامەزرانــی  ســاڵیادی 
ئیســالمیی کوردســتان، ســەردانی ئەو 
حیزبەیــان لــە شــاری هەولێر کــرد و لە 
الیــەن محەممــەد فــەرەج، ئەمینــداری 
ئیســالمی  یەکگرتــووی  گشــتیی 
یەکگرتــووی  ســەرکردایەتیی  و 
ئیســالمیەوە، پێشــوازییان لێ کــرا. لــەو 

دێموکــرات،  رێژیــم هێزه كانــى خۆى له  
نێو شــاردا باوه  پێ  كردووه   و به شــوێن 
و  دەگەڕێــت  كاره دا  ئــه و  بكه رانــی  
ده ســتیان كــردووه  به  پــاک كردنەوەی  
دروشمه كان له سه ر دیواره كان. هەروەها 
دێموکراتــی  حیزبــی  ئەندامانــی 

کوردستانی ئێران، ،

 لــە شــاری بــۆكان بــە باوكردنەوەی 
و  دێموکــرات  حیزبــی  بەیاننامــەی 
نادەیــن«  »دەنــگ  دەنگــی  فایلــی 
لــە  تایبــەت  پوســتری  و  تراكــت  و 
زۆربــەی گەڕەكەكانــی شــاری بۆكان 
و بەشــیكی زۆر لــە گوندەكانی ســەر 
بەو شــارە چاالكیی بەرینی تەبلیغییان 
بەڕێــوە برد.  ئەندامانی حیزب فایلی 
دەنــگ و بەشــیک لــە بەیاننامــەی 
لــە  تراكتیــان  و  دێموکــرات  حیزبــی 
ڕێــگای ئێــس ئێــم ئێــس، تێلێگــرام و 
ئینســتاگرام و تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان 

لێكــراو، خەباتێكــی پــڕ هــەوراز و 
نشــێو و خاوەنی مێژوویەكی پڕاوپڕ 
لە سەروەری و شانازی و چیایەک 
قوربانیدان و ڕەنج و تێكۆشــانە، كە 
چاالكانــەی  بەشــداریی  بەهــۆی 
ڕۆڵــە خەباتگێڕەكانــی گەلەكەمان 
لــە چیــن و توێــژە جۆراوجۆرەكانی 
ئــەم گەلــە لە ڕیزی ئــەو خەباتەدا، 
توانیویــە بە درێژایــی چەندین دەیە 
ڕێژیمــی  دوو  هــەر  بەرانبــەر  لــە 
سەرەڕۆ و كۆنەپەرستی پاشایەتی و 
ویالیەتی فەقیهدا وەكوو قەاڵیەكی 
لــە گیراننەهاتوو خۆڕاگری بكات، 
و سەرەڕای هەموو كاولكارییەكانی 
هێزەكانــی ئــەو دوو ڕێژیمــە دژی 
مەجوودییەتــی  و  مــان  گەلییــە، 
و  نەتەوەكــەی  و شوناســی  خــۆی 
زیندوویەتی و شــكۆی خەباتەكەی 

بە سەربەرزییەوە بپارێزێت.
لــەم نێوانــەدا توێــژی خوێنــدكار و 
نوخبەی ئاكادێمیكی پێگەیشتووی 
بەرچاویــان  ڕۆڵێكــی  واڵتەكەمــان 
لــە بەرەوپێشــبردنی ئــەو خەباتــەدا 
و  زانســت  هێــزی  بــە  و  گێــڕاوە 
ئەزموونی سیاســی و ڕۆشــنبیریی 
خۆیــان پاشــخانێكی دەوڵەمەندیــان 
بزووتنــەوەی  تەیاركردنــی  بــۆ 
ڕزگاریخوازانــەی مۆدێڕنــی كورد 
زانســتی ســەردەمیانە  بــە چەكــی 
وە ســەر یــەک نــاوە كــە لــە ڕیزی 

هەرە پێشــەوەی ئەو كاروانەدا ناوی 
ڕێبەرمــان  هەمیشــە  شــەهیدانی 
دوكتــور  و  قاســملوو  دوكتــور 
شــەرەفكەندی وەكوو دوو ئەستێرەی 
پڕشنگدار تا هەتایە دەدرەوشێتەوە.

حیزبی دێموكرات هەر لە ســەرەتای 
بــە  هەســتكردن  بــە  دامەزرانیــەوە 
وەرگرتــن  كەڵــک  پێویســتیی 
و  ڕۆشــنبیری  و  زانســت  لــە 
تەكنیكــی ســەردەم بــۆ بنبڕ كردنی 
لــە  دواكەوتوویــی  ئاســەوارەكانی 
كۆمەڵگای كوردســتاندا هەنگاوی 
هەڵگــرت. یەكێک لــەو هەنگاوانە 
ناردنــی كۆمەڵێک لە الوانی كورد 
لە ســەردەمی كۆماری كوردستاندا 
بۆ یەكیەتیی سۆڤیت. بە مەبەستی 
خوێنــدن لــە زانكــۆدا بــوو تاكوو لە 
گەڕانەوەدا بناغەكانی پێشكەوتنی 
كۆمەڵگای كوردســتان و بنیاتنانی 
داهاتوویەكــی گەش بۆ گەلەكەمان 
دابڕێــژن كــە بــە داخــەوە بــە هــۆی 
تەمەنــی كورتی كۆمار و ڕووخانی 
بــە پیالنێكــی نەیارانــی كــورد، ئەو 
بــە  پێشــكەوتنخوازانەیە  هەنــگاوە 
نیوەچڵــی لــە بــار بــرا و نەیتوانــی 
ئامانجەكانــی وەدی بێنــێ. بــەاڵم 
كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 
ئێــران لە درێژەی خەباتی خۆیدا لە 
بەشــداركردن و هانــدان بۆ خەبات و 
ڕێكخســتنی توێــژی خوێنــدەواری 

كوردســتان لــە نێــو ڕیزەكانی خۆیدا 
لــە نێوخــۆی زانكۆكانــی ئێــران و 
دەرەوەی واڵت ڕانەوەستا. بەشداریی 
چاالكانــەی نوخبەكانــی ئــەم توێژە 
لە ڕاپەڕینی شــكۆداری ساڵەكانی 
دێموكراتــی  حیزبــی  ٤٦ـ٤٧ی 
كوردســتاندا كــە شــەهید ئەندازیــار 
»ئیســمایل شــەریفزادە« لــە ســیما 
هەرە ناسراوەكانیان بوو، چڵەپۆپەی 
ئــەو هاوپێوەندییــە شۆڕشــگێڕانەیە 

بوو.
شۆڕشــی  ســەركەوتنی  پــاش  لــە 
گەالنی ئێرانیش ڕۆڵی خوێندكارانی 
كورد لە ڕیزەكانی حیزبی دێموكرات 
و بزووتنــەوەی كــورددا و خەباتــی 
ئەوان شانبەشانی چین و توێژەكانی 
دیكەی خەڵكی كوردستان یەكێك لە 
حەماسە هەتاهەتاییەكانی مێژووی 
خەباتــی ئازادیخوازانــەی خەڵكــی 
هۆكارێكــی  و  خولقانــد  كــوردی 
گرینگ بــۆ جێگیربوونی هەرچی 
زیاتــری بەها مرۆییەكان و زانســت 
لــە  ســەردەمیانە  هەڵســوكەوتی  و 
كۆمەڵگا و بزووتنەوەی كوردستاندا 
و  تایبەتــی  پێگەیەكــی  كــە  بــوو 
هەمــوو  نێــو  لــە  ڕێــزی  جێــگای 
الیــەن و پێكهاتەكانــی كۆمەڵگای 
سیاســیی ئێرانــدا بــۆ فەرهەنگــی 
سیاســی و ڕۆشنبیریی بزووتنەوەی 

كوردستان بە دیاری هێنا.

لەم سااڵنەی دواییدا شاهیدی ئەوە 
بوویــن كە خوێندكارانی كوردیش لە 
زانكۆكانی سەرتاســەری ئێران و لە 
نێــو بزووتنــەوە ئیعترازییەكانــی ئەو 
واڵتەدا وەك خەســڵەتی هەمیشەیی 
گەلەكەیــان،  ڕەوای  بزووتنــەوەی 
خەباتــكاری  و  پێشــەنگ  ڕۆڵــی 
ڕاســتەقینە و لێبڕاویــان گێــڕاوە و 
بــە شوناســی نەتەوەیــی خۆیانــەوە 
گیانێكــی تازەیــان بــە بــەر خەباتی 
پێشــكەش  بــە  ئێرانــدا  گەالنــی 
كردنــی گیانــی پاكــی چەند كەس 
لــە خوێندكارە ئازاو بوێرەكانی كورد 

كردووە.
ئــەو ڕەوتەشــدا  لــە درێــژەی  هــەر 
كاتێك كە كۆمەڵێك لە خوێندكارانی 
كــورد  شۆڕشــگێڕی  و  ماڤخــواز 
بڕیاریان دا، بۆ بە ڕێكخراوەییكردنی 
و  زانكــۆ  لــە  خۆیــان  خەباتــی 
كۆمەڵــگادا، ڕێكخســتنێک لەژێر 
خوێندكارانــی  یەكیەتیــی  نــاوی 
ئێــران  كوردســتانی  دێموكراتــی 
دابمەزرێنــن، حیزبــی دێموكــرات بە 
ســەرنجدان بــە ئامانــج و بەرنامەی 
پێشــكەوتووی ئــەو ڕێكخراوەیە، لە 
ڕێنوێنیدان و هاوكاریكردنیان خۆی 
نەبــوارد و هەتــا ئێســتاش هــەردەم 
چاالكییەكانــی  و  كار  پاڵپشــتی 
یەكیەتیی خوێندكارانی دێموكراتی 
لــە  و  بــووە  ئێــران  كوردســتانی 

داهاتووشدا ئامادەیە بۆ بەدیهێنانی 
ئامانجــە ڕەواكانی ئــەوان و هەموو 
خوێندكارانی خەباتكاری نێو ڕیزی 
بزووتنــەوەی ڕەوای هەقخوازانــەی 
گەلــی كورد لــە كوردســتانی ئێران 

یارمەتیدەریان بێت.
دیكــە  جارێكــی  كۆتاییــدا  لــە 
بۆنــەی  بــە  پیرۆزبایــی  وێــڕای 
یازدەهەمیــن ســاڵیادی دامەزرانــی 
یەكیەتیی خوێندكارانی دێموكراتی 
كوردســتانی ئێران، سەركەوتنی ئەو 
ڕێكخــراوە لــە خەبــات بۆ گەیشــتن 
بــە ئامانجــە ڕەواكانیــدا بــە ئــاوات 
دەخوازین و ساو دەنێرین بۆ هەموو 
هڵوێســتانەی  بــە  خوێنــدكارە  ئــەو 
گەلەكەمان كە لە نێوخۆ و دەرەوەی 
واڵت بوێرانــە بەرەنگاری سیاســەتە 
ڕێژمــی  گەلییەكانــی  دژی 
كۆنەپرەســتی كۆماری ئیســالمیی 
لێــرەوە دەســتی  ئێــران بوونەتــەوە و 
خەبــات و تێكۆشــانیان بــە گەرمی 

دەگوشین.
ســەركەوێ خەباتــی ماڤخوازانــەی 
خوێندكارانی ئازادیخوازی كورد لە 

كوردستانی ئێران
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

دەفتەری سیاسی
٢٣ی ڕێبەندانی ١٣٩٤ی هەتاوی

پیرۆزبایــی  پەیامــی  ڕێورەســمەدا، 
حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئیرانیان 
پیشكەشــی بەڕێوەبەرانی ڕێوڕەســمەكە 
كــرد. لە پەیامەكەدا، وێڕای پیرۆزبایی 
زیاتــر  هاوكاریــی  ،هیــوای  یــادە  ئــەو 
حیزبەكانــی  نێــوان  نیزیكاتیەتــی  و 
كوردســتانی ئیــران بۆ هــەر چی چڕتڕ 
كردنــەوەی خەباتی ئازادیخوازانی كورد 

لە كوردستان و ئیراندا، خوازرابوو.

شــانە کــە بڕیاری یەکالکــەرەوە بدا بۆ 
ئەوەی لەوە زیاتر کات بە فیڕۆ نەدەین.

بەڕێزان!
لــە ئاڵوگۆڕەکانی داهاتــووی ناوچە و 
شەترنجی خاوەن کایەکانی ئەو مەیدانە 
دەگرێتــەوە،  ئێرانیــش  بێگومــان  کــە 
یەکگرتوویــی ئێمــە هێزێکی زۆر زیاتر 
لەهێزی ئەو دوو الیەنەمان پێ دەبەخشێ 
و، جێگە و پێگەی کوردی خۆرهەاڵت 
لە ناوچە و دنیاشدا قورستر دەکا، هەر 
بۆیەشە، کۆماری ئیسالمی لە هەوڵی 
زۆر جیددیدایــە بــۆ ئەوەی تێکۆشــانی 

ئێمە بۆ ئەو مەبەستە لە باربەرێ.
داواتــان لــێ دەکەیــن بــۆ گەیشــتن بــە 
ئەنجامــی دڵخــواز، بــا هەســتی تۆڵــە 
کردنەوە و ڕقەبەری لەسەر هیچ، نەبنە 
لەمپــەڕ بــۆ ئــەوەی ئامانجــە گرنــگ 
یەکگرتنەوەیــە  کــە  ســەرەکییەکە  و 
نەبینــدرێ، وەک دەڵێــن دارێــک بــەر 
جەنگەڵەکــە  کــە  نەگــرێ  چاومــان 

نەبینین.
دڵســۆز  کوردێکــی  هەمــوو  و  ئێمــە 
لــە  براکانمــان  و  خۆشــک  بەتایبــەت 
نیگەرانیــەوە  بــە  ئێــران  کوردســتانی 
کونگرەکەتــان  ئاکامــی  چاوەڕوانــی 
دەکەیــن، هــەر وەکــوو چــۆن ڕێژیمــی 
کۆماری ئیســالمیش بە مەبەســتێکی 

دوژمنکارانە لە چاوەڕوانیدایە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

دەفتەری سیاسی
٥/١١/١٣٩٤
٢٥/٠١/٢٠١٦

تاڵەبانی سکرتێری گشتیی یەکیەتیی 
نیشتمانی کوردستان)puk(، مستەفا 
هیجــری پرســە و سەرەخۆشــیی حیزبی 
دێموکراتــی بە بنەماڵە و کەســوکاری 
حیزبــی  و  ڕاگەیانــد  جەنگــی  شــێخ 
دێموکراتی بە بەشدار لە خەم و پەژارەی 
کەســایەتییەی  ئــەم  دەســتدانی  لــە 

باشووری کوردستان زانی.

دیــدارەدا هەیئەتــی حیزبــی دێموکــرات 
پەیامــی پیرۆزبایی ڕێبەرایەتی حیزبی 
دێموکراتیان بە یەکگرتووی ئیسالمیی 
کوردســتان ڕاگەیاند و هیوایان خواست 
پێنــاو  لــە  ئیســالمی  یەکگرتــووی 
بــرەودان بــە ڕوحی تەبایــی و ڕاگرتنی 
هاوســەنگیی نێوان الیەنە سیاسییەکان، 
تەعبیــر لــە هەڵوێســتە نەتەوەییەکانــی 

بکات .

و بــۆ هاوواڵتییــان نــاردووە. ئه ندامــان 
دێموکــرات  حیزبــی  الیه نگرانــی      و 
ته حریم كردنــی   بــۆ  شــنۆ  شــاری   لــه  
شــانۆی  هه ڵبژاردنەکانــی مەجلیســی 
ڕێژیمی ئێران، ده ســتیان دایه  چاالكی  
ته بلیغییاتــی و بــە نووســینی دروشــم، 

ئەو  هەڵبژاردنایان بایکۆت کرد. 

هەروەهــا ئەندامی حیزبــی دێموکرات 
بــە  ســەر  »ئاڵیــاوێ«  گونــدی  لــە 
شــاری شــنۆ، چاالکیــی تەبلیغییــان 
بــۆ بایکۆت کردنــی هەڵبژاردنەکانــی 

مەجلیسی ڕێژیم بەڕێوە بردووە.
ئەو دروشمانە بریتی بوون لە: 

»دەنــگ نادەیــن بە مانــەوەی ڕێژیم، 
دەنــگ نادەیــن بــە دواڕۆژی ناڕوون، 
هەڵبژاردنــدا  شــانۆگەریی  لــە  ئێمــە 
بەشــداری ناکەیــن، دەنــگ نادەین بە 
ڕێژیمی ســێدارە، نەمــان بۆ کۆماری 

ئیسالمی و نەمان بۆ جاش«.

حیزبــی  پێوەندییەکانــی  هەیئەتێکــی 
ـ  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
ســاڵڕۆژی  ڕێوڕەســمی  لــە  ســلێمانی 
ڕێکخــراوی  کومەڵــەـ  دامەزراندنــی 
کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران 

بەشداریی کرد.
٢٣ی  ڕێکەوتــی  هەینــی  ڕۆژی 
هەتــاوی،  ١٣٩٤ی  ڕێبەندانــی 
حیزبــی  پێوندییەکانــی  هەیئەتێکــی 

بەڕێز / کاک خالید عەزیزی
نوێنەرانی بەڕێزی کۆنگرە ! 
وێڕای ساوێکی دۆستانە !

کونگرەکەتانــەوە  بەســتنی  بەبۆنــەی 
پیرۆزبایی لە ئێوە و نوێنەرانی بەڕێزی 
هیوایــن  بــە  دەکەیــن  کونگرەکەتــان 
بەرنامــەی کاری کونگــرە لــە خزمەت 
بە دۆزی کورد لە کوردستانی ئێران بە 

ئاکامی دڵخواز بگات.
هاوڕێیانی بەڕێز!

بێگومــان هەموو الیــەک ئاگادارن کە 
ئــەم کونگرەیەتان لــە هەل و مەرجێکی 
زۆر هەســتیار بۆ کــورد پێک دێ، لە 
ناوەڕاســت)کە  خۆرهەاڵتــی  الیەکــەوە 
کوردســتانیش بەشــێکە لــەو ناوچەیــە( 
بووەتــە چەقی شــەڕ و ئاڵۆزی لە نێوان 
ئایینــی،  جیــاوازە  الیەنــە  و  گــرووپ 
نەتەوەیــی و سیاســییەکان کە زۆربەیان 
بــە نوێنەرایەتی زلهێزێکی جیهانی یان 
ناوچەیی لە کوشتار و وێرانی تێوەگالون 
بە جۆرێک کە داهاتووی چارەنووســی 
ئــەو ناوچەیــان تــەم و مــژاوی کردووە. 
کۆماری ئیسالمی ئێران لە سازکردنی 
ســەرەکی  دەوری  ناکۆکییانــە  ئــەو 
دەگێــڕێ، چوونکــە بەرژەوەندییەکانی 
خــۆی لــە نائارامــی ناوچــەدا دەبینێ، 
یەکێــک لــە بەرژەوەندییەکانــی ئەوەیە 
کە بەهــۆی ئەم وەزعە ئاڵۆزەوە هەوڵی 
داوە نفوز و دەسەاڵتی خۆی ڕۆژبەڕۆژ 
لە پانتایی ناوچەکەدا پەرەگرتووتر بکا، 
بەداخەوەلەو پێوەندییەدا سەرکەوتنیشــی 
هەمووشــمان  هێنــاوە.  چنــگ  بــە 

دێموکراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
سەرپەرســتی  بــە  ئێــران  کوردســتانی 
»مستەفا هیجری« سکرتێری گشتیی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، 
لــە ڕێوڕەســمی پرســە و سەرەخۆشــیی 
»شــێخ جەنگی تاڵەبانی«دا بەشداریی 

کرد.
پاش نیوەڕۆی ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی 
هەتــاوی،  ١٣٩٤ی  ڕێبەندانــی  ١٦ی 

دێموکراتــی  حیزبــی  هەیئەتێکــی 
سەرپەرســتیی  بــە  ئێــران  کوردســتانی 
»محەممــەد ســاڵح قادری« بەرپرســی 
دێموکــرات  حیزبــی  پێوەندییەکانــی 
یەکگرتــووی  ســەردانی  هەوڵێــر،  لــە 
شــەممە  ڕۆژی  کــرد.  ئیســالمییان 
ڕێکەوتــی ١٧ی ڕێبەندانــی ١٣٩٤ی 
هەتاوی، هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی 
سەرپەرســتیی  بــە  ئێــران  کوردســتانی 
ئەندامــی  قــادری،  ســاڵح  محەممــەد 

ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
٢١ی  ڕێبه ندانــی  ١٣٩٤ی هه تــاوی ، 
نهێنیــی   الیه نگرانــی   ئه ندامــان  و 
حیزبی دێموکرات له  شــاری  سه قز بۆ 
ته حریم كردنی  شانۆی  هه ڵبژاردنەکانی 
مەجلیســی ڕێژیمــی ئێــران، ده ســتیان 
بــە  و  ته بلیغییاتــی  چاالكــی   دایــه  
نووســینی دروشــم ئــەو  هەڵبژاردنایــان 

بایکۆت کرد. 

ئه م چاالكییه  به  شــێوه یه كی  به رین له م 
گه ڕک و شــه قامانه ی  شــاری  سه قز 

به ڕێوه  چوو:
حاجــی   میتــری ،   ٣٢ »شــه قامی  
ئــاوا، كه ریم ئــاوا، شــه هره كی  گواڵن، 
فه رهه نگیــان،  شــه هره كی   ســاڵحاوا، 
كوشــتارگای   شــیرازی   و  ئوســتاد 

قه دیم«.
دوای  ئــه و چاالكییــه  ته بلیغیاتییــەی 
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 

ئازادیخــواز  و  خوێندكارانــی 
ماڤخوازی كوردستان!

دەســتەی  ئەندامانــی  بەڕێــزان، 
بەڕێوەبەریی یەكیەتیی خوێندكارانی 

دێموكراتی كوردستانی ئێران!
ئامادەبوانی هێژا!

سیاســیی  دەفتــەری  نــاوی  بــە 
كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 
و  ڕۆژە  ئــەم  پیرۆزبایــی  ئێرانــەوە 
تێكۆشــانی  ســاڵی  یازدەهەمیــن 
خوێندكارانــی  مافخوازنــەی 
لــە  واڵتەكەمــان  ئازادیخــوازی 
یەكیەتیــی خوێندكاراندا ئاراســتەی 
و  ئەندامــان  الیەنگــران،  ســەرجەم 
ڕێكخــراوە  بەڕێوەبەریــی  دەســتەی 
تێكۆشــەرەكەتان دەكەیــن و هیــوای 
ســەركەوتنتان لــە ئەركــی پیــرۆزی 
ڕێكخســتن و هاندانی خوێندكارانی 
واڵتەكەماندا بۆ پەرەپێدانی خەباتی 
مافخوازانــە و بەشــداریی چاالكانە 
نەتەوەیــی  خەباتــی  ڕەوتــی  لــە 
لــە  گەلەكەمــان  دێموكراتیكــی 
بــە  بــۆ  ڕۆژهەاڵتــدا  كوردســتانی 

ئاوات دەخوازم.
بەڕێزان!

كــورد  گەلــی  ڕەوای  خەباتــی 
بــە  ئێرانــدا  كوردســتانی  لــە 
پێشــەنگایەتیی حیزبــی دێموكرات، 
ڕەواكانــی  مافــە  دابینبوونــی  بــۆ 
ســتەم  نەتەوەیەكــی  وەكــوو  خــۆی 

بەشداریی هەیئەتێکی  پێوەندییەکانی حیزبی دێموکرات لە 
ڕێورەسمی ساڵڕۆژی دامەزراندنی کۆمەڵە ـ ڕێکخراوی کوردستانی 

حیزبی کۆمۆنیستی ئێران

پەیامی یەکگرتووخوازیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بۆ 
خالید عەزیزی و هاوڕێیانی 

بەشداریی هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات لە ڕێوڕەسمی پرسە و 
سەرەخۆشیی شێخ جەنگی تاڵەبانی

هەیئەتێکی حیزبی دێموکرات سەردانی یەکگرتووی ئیسالمیی 
کوردستانیان کرد

چاالكیی  ته بلیغاتی  بۆ بایکۆت کردنی هەڵبژاردنەکان له  چەند 
شاری کوردستان بەڕێوە چوو

یازدەهەمین ساڵوەگەڕی دامەزرانی
 یەكیەتیی خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی ئێران
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ڕۆژی هەینی ، ڕێکەوتی ٢٣ی  ڕێبه ندانی  ١٣٩٤ی هه تاوی،  له  شاری  ورمێ 
مەال جەلیل فاڕوقی ، پێشــمەرگەی پێشــووی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران كۆچی  دوایی  كرد. کاک جەلیل تا دوایین هه ناسه ی ژیانییەوە  وه فادار 
به  ڕێبازی  حیزب  و گه ل مایه وه . مەال فاڕوق لە کاتی سەرکەوتنی شۆڕشی 
گەالنی ئێران و سەرەتای دەست پێکردنی خەباتی ئاشکرای حیزبی دێموکرات، 
پەیوەســت بــە ڕیزەکانــی پێشــمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئیران 
بوو. کاک فاڕوق دواتریش وەکوو کەسایەتییەکی ناسراو لە نێو کوردەکانی 
شــاری ئورمیــەدا خاوەن پێگەیەکــی تایبەت بوو. ناوبــراو ڕۆڵێکی بەرچاوی 
لە ئاراستە کردنی الوانی کورد بەرەو ئامانجەکانی حیزبی دێموکراتدا هەبوو 
و تا دوایین ساتەکانی ژیانی بە ئامانجەکانی نەتەوەکەی وەفادار مایەوە.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، پرسه و سەرەخۆشیی خۆی له بنەماڵه 
و کەس وکاری کاک فاڕوق دەکات و خۆی به شــەریکی خەم و پەژارەیان 

دەزانێت.

»ڕەزا شــەجیعی« کــوڕی »محەممــەد حوســێن« پێشــمەرگەی پێشــووی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران مااڵوایی لە ژیان کرد.

ڕۆژی چوارشــه ممه ، ٢١ی  ڕێبه ندانــی  ١٣٩٤ی هه تــاوی،  له  شــاری  ســه قز 
ڕه زا شــه جیعی ، كوڕی  محه ممه د حوســێن، له  ته مه نی  ٥٤ ســاڵیدا به  هۆی  
وه ستانی  دڵ  كۆچی  دوایی  كرد. ڕه زا شه جیعی ، له  ڕێبه ندانی ساڵی  ١٣٦١ی  
هه تاوییه وه  تا ســاڵی ١٣٧٤ی هەتاوی، پێشــمه رگه ی  حیزب دێموکرات بوو  و 
دواتــر له ســه ر ئیزنی  حیــزب گه ڕایه وه  نێوخــۆ  و دوای  ماوه یه ک زیندانی  كران 
ئــازاد كــرا. کاک ڕەزا تــا دواییــن هه ناســه ی ژیانییــەوە  وه فادار بــه  ڕێبازی  
حیزب  و گه ل مایه وه .  ناوبراو جگه  له وه ی  كه  كه ســایه تییه كی  خۆشه ویســتی  
ناوچه كه  بوو، برای  شه هید »عه لی  شه جیعی« پێشمه رگه  حیزبی دێموکرات 
بوو  و له  شه ڕی  سێ  مانگه  له گه ڵ  ڕێژیمدا شه هید بوو. حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران، پرســه و سەرەخۆشــیی خۆی له بنەماڵــه و کەس وکاری 

کاک ڕەزا دەکات و خۆی به شەریکی خەم و پەژارەیان دەزانێت.

مــام »عەبدوڵــا وەتەن خــا« باوکــی شــەهید »جەالل و عوســمان وەتەن خا« لە 
شــاری بانــە ماڵئاوایــی لــە ژیــان کــرد. ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ١٨ی 
بەفرانبــاری ١٣٩٤ی هەتــاوی، مــام عەبدوڵــا وەتەن خــا، خەڵکــی گونــدی 
»زەرواوی خــواروو« و باوکــی دوو شــەهیدی ڕێــگای ڕزگاریی کوردســتان، 
له تەمەنی ١٠٥ســاڵیدا، کۆچی دوایی کرد. مام عەبدوڵا کەســایەتییەکی 
خۆشناوی ناوچەکه بوو و تەرمی ناوبراو له نێو ئاپۆرای خەڵکی ناوچەکە و 

خزم وکەس وکاری له شاری بانه به خاک سپێردرا.
شــەهید »عوســمان وەتەن خا ســاڵی ١٣٣٩ی هەتاوی، له گوندی »زەرواوەی 
خوارەوو« له شاری بانه لەدایک بوو، ناوبراو پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران بوو که له ڕێکه وتی ٢٦ی سەرماوەزی ١٣٦٠ی هەتاوی، 
له شوێنێک به ناوی »بێلوێ« لە ئەنجامی تۆپ بارانی ڕێژیمی ئیسالمیی 
ئێــران شــەهید بــوو. شــەهید »جــەالل وەتەن خا« ســاڵی ١٣٤٥ی هەتــاوی، له 
گوندی »هەورازە« له شــاری بانه لەدایک بوو، ناوبراو پێشــمەرگەی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران بوو کــه له ڕێکەوتی ٢٣ی ڕەزبەری ١٣٦٦ی 
هەتــاوی، لــه »بــەردەڕەش« شــەهید بــوو. هەروەهــا مام عەبدوڵــا مامی دوو 
شــەهیدی حیزبــی دێموکــرات بــە ناوەکانــی »ئەحمــەد و ســاڵح بەهلوول«ـــیە 
کــە شــەهید ئەحمــەد لــە شــەڕی پادگانــی بانــە شــەهید بوو و شــەهید ســاڵح 
بەهلوولی فەرماندەی دەستە لە شەڕی زەرواو شەهید بوو. حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران، پرسه و سەرەخۆشیی خۆی له بنەماڵه و خزم وکەس وکاری 

مام عەبدوڵا دەکات و خۆی به شەریکی خەم و پەژارەیان دەزانێت.

پێشمه رگه یه كی  پێشووی  حیزبی دێموکرات 
لە شاری ئورمیە كۆچی  دوایی  كرد

پێشمه رگه یه كی  پێشووی  حیزبی دێموکرات 
لە شاری سەقز كۆچی  دوایی  كرد

کۆچی دوایی باوکی دوو شەهیدی ڕێگای 
ڕزگاریی کوردستان له بانه

یەکیەتیی پیشەیی مامۆستایانی کوردستانی ئێران هەڵبژاردنەکانی مەجلیسی ڕێژیمی 
ئێرانی بایکۆت کرد

ئیالم/ پڕوپاگەنەدەی ئەندامانی بەسیج دژ بە حیزبە کوردییەکان

ڕێوڕەسمی یازدە ساڵەی دامەزرانی یەكیەتیی خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
بەڕێوەچوو

منداڵێکی تەمەن ژێر 18ساڵ حوکمی ئیعدامی بۆ دەرچوو

یادی 70 ساڵەی دامەزرانی یەکیەتیی الوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران بەڕێوەچوو

مامۆســتایانی  پیشــەیی  یەكیەتیــی 
كوردستانی ئێران لە ڕاگەیەندراوێکدا، 
هەڵبژاردنەکانــی مانگــی ڕەشــەمەی 
ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێرانــی بایکۆت 
کرد. لە بەشــێک لــەم ڕاگەیەندراوەدا 
هاتووە »ئێمە وەك یەكیەتیی پێشــەیی 
مامۆســتایانی كوردســتانی ئێــران، بە 
خوێندنەوەی ڕابردوو، لەبەرچاوگرتنی 
داهاتــووی  ئەمڕۆكــە،  وەزعــی 
بارودۆخەكەمــان هێناوەتە پێش چاومان 
و لێكدانــەوەی وردمــان لــە ســەر ئــەم 
نمایشــە ئەنجــام داوە. لــە كۆتایــی دا، 
بۆمــان ڕوون بۆتەوە كە قازانجی گەلە 
بەشــخوراوەكەمان لەوەدایــە كــە بــە دەم 
بــە  بانگــەوازی ڕێژیمــەوە نەچێــت و 
دوورەپەرێــزی لــەم كــردەوە بــێ مانایە، 

هەڵبژاردنەکانــی  بەرەبــەری  لــە 
و  ئیســالمیی  شــوورای  مەجلیســی 
ڕێکخــراوی  ئێــران،  لــە  خوبــرەگان 
بەســیج لــە پارێــزگای ئیالم، دەســتی 
کــردووە بــە باوکردنــەوەی تراکــت و 
نووســراوە لە دژی ئۆپۆزیســیونەکانی 
دژبــەری ڕێژیمی ئیســالمیی ئێران لە 

ناوخەڵکدا.
لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا، ڕێکخراوی 
بەســیج ســەر بــە ســپای پاســداران، لە 
پارێــزگای ئیــالم بــە باوکردنــەوەی 

دوانیوەڕۆی ڕۆژی هەینی، ڕێکەوتی 
٢٣ی ڕێبەندانــی ١٣٩٤ی هەتــاوی، 
ســاڵڕۆژی  یازدەهەمیــن  بۆنــەی  بــە 
دامەزراندنــی یەکیەتیی خوێندکاران، 
ڕێوڕەســمێك بە بەشــداریی ســكرتێری 
گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
و  ڕێبەرایەتــی  ئەندامانــی   ، ئێــران 
بەشێك لە ئەندامانی حیزبی دێموكرات 
و ژمارەیــەک لــە میوانــان لە بنكەی 
دەفتــەری سیاســیی حیزبی دێموكرات 
بەڕێوە چوو. سەرەتای ڕێوڕەسمەكە بە 
سروودی نەتەوایەتیی »ئەی ڕەقیب« 
بــۆ ڕێزگرتــن  بێدەنگــی  و خولەكێــك 

حوکمــی ئیعدامــی مندااڵنــی تەمەن 
درێــژەی  ئێــران  لــە  ١٨ســاڵ  ژێــر 
هەیــە، هــەر لــەو پەیوەندییــەدا دیوانی 
بــااڵی واڵت، حوکمــی ئیعدامــی بۆ 
منداڵێکــی دیکــەی تەمــەن ژێــر ١٨ 

سااڵن بڕییەوە.
دیوانــی بــااڵی واڵت، ڕۆژی ٢٧ی 
ڕێبەندانــی ســاڵی ١٣٩٤ی هەتاوی، 
»هێمــن  بــۆ  ئیعدامــی  حوکمــی 

هەورامی نیژاد« بڕییەوە.
ســزای  یاســای  ٩١ی  مــادەی  لــە 

٣٠ی  ڕێکەوتــی،  هەینــی  ڕۆژی 
هەتــاوی،  ١٣٩٤ی  ڕێبەندانــی 
ســاڵەی   ٧٠ یــادی  ڕێوڕەســمی 
دێموکراتــی  الوانــی  یەکیەتیــی 
بەشــداریی  بــە  ئێــران  کوردســتانی 
کادر،  ڕێبــەری،  ئەندامانــی 
پێشــمەرگە و بنەماڵــە حیزبییــەکان 
الوان  ئەندامانــی  لــە  بەشــێک  و 
و  حیــزب  نوێنــەری  و  میوانــان  و 
ڕێکخــراوە سیاســی و مەدەنییــەکان 
لــە هەرچواربەشــی کوردســتان، لــە 
بنکــەی ســەرەکی یەکیەتیی الوان، 

بەڕێوە چوو.
 ســەرەتای ڕێورەســمەکە بە ســرودی 
و  ڕەقیــب«  »ئــەی  نەتەوایەتــی 
گیانــی  بــۆ  بێدەنگــی  خولەکێــک 
کوردســتان  شــەهیدانی  پاکــی 
بەتایبــەت شــەهیدانی الوان دەســتی 

پێکرد.
 دواتــر ســروودی تایبــەت بــە الوانی 
بــە ئامادەبووانــی  کــورد پێشــکەش 

تاكەكانــی  كەرامەتــی  و  شــەرافەت 
خۆی بپارێزێت.«

لــە  ڕوو  و  ڕاگەیەنــدراوەدا  لــەم 
هاتــووە:  کوردســتان  مامۆســتایانی 
»هەر وەك ئاگادارن، دۆخی نالەباری 
ژیان و پێگەی مامۆســتایان، بەرنامە 
خوێندنگــەكان  كۆنــی  پرۆگرامــی  و 
قەیراناویــی  مەرجــی  و  هــەل  و 
كۆمەڵــگای كوردســتان، بــۆ هەمــوو 
الیەكمان ڕوون و ئاشكرایە و لەوپەڕی 
وێنــە،  بــۆ  خراپی دایــە.  و  ئاڵۆزیــی 
ڕێكخراوەیــی  چاالكییەكانــی  و  كار 
بەربەســت  گشــتی  بــە  مامۆســتایان 
كراون. ئەو مامۆستا و دڵسۆزانەی كە 
دەیانــەوێ داكۆكی لــە داخوازییەكانی 
خۆیــان و قوتابیانــی كوردســتان بكەن، 

تراکت و پوستێر لە نێو خەڵکدا، حیزبە 
کۆمــاری  دژبــەری  کوردییەکانــی 
ئیســالمی ئێرانــی بــە خائیــن و کافر 

ناوبردووە.
ڕێکخراوی بەســیجی ئــەو پارێزگایە، 
لــەو تراکــت و نووســراوانەدا هەوڵــی 
بردنــی  بەالڕێــدا  و  چەواشــەکاریی 
مێــژووی حیزبــە کوردییەکانــی داوە 
و بــە دوژمنانی ئیســالم نــاوی بردوون 
و لــەو ڕێگایــەوە دەیهــەوێ هەســتی 
ئایینیــی خەڵــک بەرانبــەر بــە حیزبە 

لــە گیانــی پاكی شــەهیدانی ڕێگای 
خوێنــدكاری  بزووتنــەوەی  و  ئــازادی 
دەستی پێكرد. پاشان پەیامی هەیئەتی 
ئیجرایــی یەكیەتیــی خوێنــدكاران لــە 
الیــەن »جەمــال فەتحــی«، ئەندامی 

هەیئەتی ئیجراییەوە خوێندرایەوە.
پاشــان، پەیامــی دەفتــەری سیاســیی 
حیزبــی دێموكراتی كوردســتانی ئێران 
بــەو بۆنەیــەوە لــە الیــەن »محەممــەد 
نەزیــف قادری«، ئەندامــی دەفتەری 
سیاســیی حیزبەوە پێشكەش كرا كە لە 
پەیامەکەیدا ئاماژەی بە پشــتگیریی 
و  خەبــات  لــە  دێموكــرات  حیزبــی 

ئیســالمی دا هاتــووە، هــەر کەســێک 
لەکاتی ئەنجامدانی تاوانێکدا، درکی 
بــە تــاوان بوونــی کردەوەکــەی خــۆی 
نەکردبێــت، یــان لەبــواری مێشــکەوە 
بــە تەواوی گەشــەی نەکردبێت و یان 
تەمەنــی لــە ژێــر ١٨ســااڵنەوە بێــت، 
لــە حاڵەتــی ڕوودانــی کوشــتندا، بــە 

»قیساس« مەحکووم ناکرێت.
دەستنیشــان  بــۆ  یاســایی  پزیشــکی 
هێمــن  مێشــکی  گەشــەی  کردنــی 
هەورامی نیژاد لە کاتی ئەنجام دانی 

مەراسمەکە کرا. 
پاشــان پەیامــی یەکیەتیــی الوانــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە 
الیەن »جەالل ڕەوانگەرد« سکرتێری 
یەکیەتیــی الوانــەوە پێشــکەش کرا.
ڕەوانگــەرد لــە پەیامەکەیــدا باســی 
لــەوە کــرد کــە یادگارەكــەی كۆمار 
بیروبــاوەڕی  بــە  وەفــادار  هەنووكــە 
و  نەتەوەیــی  پرەنســیپە  و  كۆمــار 
نیشــتمانیەکانی، درێژە بە تێكۆشــان 
پێمــان  كۆمــار  وانەكانــی  دەدات. 
دەڵێــن: ئــەی الوی كــورد! ئۆگــری 
و  سەربەســتی  بــە.  نیشــتمانەكەت 
هــەروەك  گرانــە،  نرخــی  ئــازادی 
ڕێبــەری خەباتگێــڕی ڕاســتەقینەی 
ڕێگای ئاشتی و ئازادیخوازی کورد 
دەفەرمێــت: »گەلێك ئــازادی بوێ، 
دەبێ نرخی ئەو ئازادییەش بدات«. 
دیکــەی  بەشــێكی  لــە  ناوبــراو 
بــەوەدا  ئامــاژەی  پەیامەکەیــدا، 
تــا ئێـستـــا  کــە یـەكـیـەتیــــی الوان 

پەروەندەیان لە شوێنە ئەمنییەتییەكاندا 
بــۆ دەكرێتــەوە و نەهــادە نیزامییــەكان 
مومكیــن  شــێوەی  تووندتریــن  بــە 
بەرنامــەی  دەبنــەوە.  بەرەوڕوویــان 
ئامووزشــیی قوتابخانەكان و ناوەرۆكی 
بابەتە دەرســییەكان بە بەراورد لە گەڵ 
بارودۆخی سەردەم، لە نزمترین ئاستی 
پیشــەیی  یەکیەتیــی  دان.«  خۆیــان 
لــە  ڕوو  کوردســتان  مامۆســتایانی 
دەڵێ:«ئێــوە  كوردســتان  قوتابیانــی 
نــەوەی  و  خوێنــدكار  چینــی  وەك 
تێگەیشــتووی داهاتوو، خزم و كەس و 
دەوروبەرتان ئاگادار بكەنەوە كە دەنگ 
نــەدان گەلێك ســەربەرزانەتر لەوەیە كە 
فریوی درۆ و دەلەسەی حكوومەتێكی 
دیكتاتۆری ئیسالمی بخۆی، كە هیچ 

مافێك بە گەلی كورد ڕەوا نابینێ.« 
پێشــەیی  یەكیەتیــی  كۆتاییــدا،  لــە 
ئێــران  كوردســتانی  مامۆســتایانی 
جەخت لە ســەر ئەو ڕاســتییە دەكاتەوە 
كــە مەجلیســی شــوورای ئیســالمی و 
مەجلیســی خوبــرەگان، تەنهــا نمــادی 
بــە  ڕەوایــی دان  بــۆ  ســەمبوولیكیان 
دەســەاڵتی ئاخونــدەكان هەیــە و تەنهــا 
و  قازانــج  پاراســتنی  خزمــەت  لــە 
بەرژەوەندییەكانــی نیزامــی ویالیەتــی 
فەقیهـــ دان. كــە واتە بەشــداریی كردن 
لــەم هەڵبژاردنــەدا، دەبێتــە هــۆی زۆر 
بوونــی زوڵم و ســتەم و بــێ عەداڵەتی 
زیاتر لە جاران و لە ئاكامدا بە دەستی 
خۆمــان ڕێگــەی دز و جــەردە بــۆ نێو 
ماڵ و سامانی خۆمان نیشان دەدەین.

کوردییەکان ببزوێنێ.
ڕێبەرانــی  باوکراوانــەدا،  لــەو  هــەر 
کوردی وەک دوکتور عەبدولڕەحمانی 
قاســملوو و فوئاد مســتەفا ســوڵتانی، 
و  دێموکــرات  حیزبــی  ڕێبەرانــی 
کۆمەڵەی بە خائین و کافر ناوبردووە.
ئــەو تراکــت و نووســراوانە، لــە شــەقام 
و لە شــوێنە گشــتییەکاندا، بە شێوەی 
ئاشــکار لە الیەن ئەندامانی بەســیجی 

ئەو پارێزگایەوە باو دەبێتەوە.
هەندێــک لــەو نووســراوانە نهێنــی و 

تایبــەت بوونە بــۆ ڕێنمایی ئەندامانی 
بەسیجی ئەو شارە، کە ڕێکارگەلێک 
بگرنەبــەر بــۆ یەک نەگرتنــی حیزبــە 
کوردییەکان و چۆنیەتیی نفووز کردن 
لە ناو ئەو ڕێکخراوانەدا. شایانی باسە، 
ئەم هەوڵەی بەســیج، بەرپەرچدانەوەی 
بایکۆتــی هەنــدێ لە حیزبــە کوردییە 
ئۆپۆزیســیۆنەکانی دژبەری ڕێژیم لە 

مەڕ هەڵبژاردنەکانە.

كــورد  خوێندكارانــی  چاالكییەكانــی 
لــە ئێــران و بــە تایبەتــی یەكیەتیــی 
خوێندكاران وەكوو بەشێك لە بزووتنەوی 
ڕزگاریخوازیی نەتەوەی كورد كرابوو. 
لە بەشــێكی دیكەی ڕێوڕەســمەکەدا، 
»حیســام دەســت پیش«، مامۆســتای 
زانستە سیاسییەكان باسێكی زانستیی 
لــە ســەر پێگــە و تایبەتمەندییەكانــی 
ئەركــی  و  خوێنــدكاری  بزووتنــەوی 
و  ئێســتا  خەباتــی  لــە  خوێنــدكاران 
داهاتووی كوردستانی ئێراندا پێشكەش 
بڕگــەی  دوو  لــە  هەروەهــا  كــرد. 
یەكیەتییەكانــی  پەیامــی  جیــاوازدا، 

تاوانەکــەی دا، تەنیــا چەند پرســیاری 
لێ کــردووە و تاقیکارییەکی زانســتی 
یــان پزیشــکی لە ســەر ناوبــراو ئەنجام 

نەدراوە.
هێمــن لــە دایکبووی ســاڵی ١٣٧٣ی 
هەتاوییــە و لــە کاتــی ئەنجامدانــی 
تاوانەکەی دا، تەمەنی ١٧ســااڵن بووە 
منداڵــە،  ئــەو  ئیعدامــی  حوکمــی  و 
بەبێ ڕەزامەندیی بنەماڵەکەی بەڕێوە 
دەچێت. هەواڵدەریی چاالکانی مافی 
مــرۆڤ لە ئێران، ناوی ســێ کەســی 

ڕێگایەكی بە درێژایی ٧٠ ســاڵ پڕ 
لــە هەوراز و نشــێو بڕیــوە و بە هەوڵ 
و تێكۆشان بە مەبەستی گەیشتن بە 
ئامانجەكانی درێژە بە خەبات دەدا. 

یەکیەتیــی  پەیامــی  دوابــەدوای 
پێشــمەرگە  هونەرمەنــدی  الوان، 
گۆرانییەکــی  فاتحــی«  »غــواڵم 
بڕگەیەکــی  کرد.لــە  پێشــکەش 
لــە  مەڕاســمەکەدا  دیکــەی 
ڕێگــەی »سایدشــۆ« بەشــێک لە 
چاالکییەکانی الوان لە ماوی شەش 
مانگی ڕابــردوودا، بە ڕێپۆرتاژێک 

باوکرایەوە. 
دواتــر پارچــە شــێعرێک لەژێر ناوی 
»حەفتــا ســاڵ تێکۆشــان« لە الیەن 
پێشکەشــی  یەعقــەوب«  »دێــدەوان 

ئامادەبووان کرا.
بەڕێوەچوونــی  ڕاپۆرتــی  هەروەهــا   
چاالکیــی تایبەت بە ٣٠ی ڕێبەندان 
لە »ناوخۆی کوردستانی ڕۆژهەاڵت 

و دەرەوەی واڵت« پێشکەش کرا. 

ژنان و الوانی دێموكراتی كوردســتانی 
ئێــران و پەیامــی پیرۆزبایی كۆمەڵێك 
لە كەســایەتی و ڕێكخراوە زانســتی و 

خوێندكارییەكانیش پێشكەش كرا.
لــە نێوئاخنــی كۆڕیــادی یازدەهەمیــن 
یەكیەتیــی  دامەزرانــی  ســاڵوەگەڕی 
خوێندكارانــی دێموكراتی كوردســتانی 
كــۆڕی  هونەرمەندانــی  ئێرانــدا، 
پــەروەردی  كۆمیســیۆنی  مووزیكــی 
كۆپلــە  چندیــن  دێموكــرات  حیزبــی 
گۆرانی و ســروودی شۆڕشــگێڕانەیان 
پێشــكەش كرد كــە لەگەڵ پێشــوازیی 

بەشداربوان بەرەوڕوو بوو.

دیکەشــی لــە زیندانــی ســنە ئاشــکرا 
کرد کە تەمەنیان لە ژێر ١٨ســاڵەوەیە 

و مەترسیی ئیعدام کردنیان لەسەرە.
کــوردە،  چوارمنداڵــە  ئــەو  شوناســی 
»هێمــن  محەممــەدی«،  »یووســف 
»ســیاوەش  نیــژاد«،  هەورامــی 
مەحموودی« و »ئامانج حوســێنی«، 
عەربســتان  ئێــران،  ڕاگەیەنــدراوە. 
ســعوودی، پاکســتان و ســوودان، تەنیا 
واڵتگەڵێکن کە مندااڵنی تەمەن ژێر 

١٨ساڵ بە ئیعدام مەحکووم دەکەن.

زیاتر لە ٤٦ پەیام لە ئاستی »جیهانی 
کوردســتان«  هەرچواربەشــی  و 
و  ڕێکخــراوەکان  لــە  کۆمەڵێــک 
کەســایەتییە نەتەوەییــەکان پەیامــی 

پیرۆزباییان بۆ یادەکە ناردبوو.
پاشــان، گۆرانییەکی دیکە لە الیەن 
بــە  پێشــکەش  موزیکــەوە  کــۆڕی 

ئامادەبووان کرا. 
لە نێو ئاخنی ڕێورەســمەکەدا وێڕای 
دەستخۆشی لە سەرجەم ئەو ئورگان و 
الیەنانەی کە هاوکاری بەڕێوەبردنی 
ڕێورەســمەکە بــوون، نوێنەرانیــان لــە 
الیەن »لوقمان عەبدوڵازادە و دیاکۆ 
ســکرتێری  جێگرانــی  مەســعودی« 
پێشــوو و ئێســتای یەکیەتیــی الوان، 
لەوحــی ڕێزلێنانیــان پێشــکەش کرا. 
دواتــر چەند تابلۆیەکــی هەڵپەڕکێ 
»کیژانــی  گرووپــی  الیــەن  لــە 

ڕۆژهەاڵت«ەوە نمایش کرا. 
ڕێورەســمەکە بە شایی و هەڵپەرکێی 

ئامادەبووان کۆتایی هات.

نموونــەی ئــەو جــۆرە هەڵوێســتە نانەتەوەییانــە کە لــەم رۆژانەدا بینیمــان، کرانەوەی 
دەزگای »رۆشــنبیریی خومەینــی« لــە کەرکــووک بوو کە پارێــزگاری کەرکووک 
کــە خــۆی ســەردەمانێک لــە رێکخراوێکــی بــە نــاو کۆنگــرە نەتەوەیــی کاری دەکرد 
! ئــەو دەزگایــەی کــردەوە. ئــەوەی کــە چەمکــی »رۆشــنبیری« و دیــاردەی دزێوی 
»خومەینــی« تاچەنــد لەگــەڵ یــەک ناتەبــان و دژبەیەکــن، کەس حاشــای لێ ناکا 
و گــەر گومانێــک لــەو بــارەوە هەبێ دەبێ پرســیار لــە بەڕێز پارێــزگاری کەرکووک 
بکــرێ تــا گومانــەکان بڕەوێنێتــەوە. بلەوە کارەســاتبارتر ئەوەیە کــە خومەینی گەر بۆ 
فارس و ئێرانیەکان ڕۆشــنبیر بێو ســەمبۆلی رۆشــنبیری بێ ) کە وا نیە و ســەرتاپای 
خەڵکی ئێران بە دواکەوتووی دەناســن(، بەاڵم خۆ بۆ کورد و النیکەم بۆ کوردســتانی 
رۆژهەاڵت، دڕندەیەکی تاوانبار بووە کە فەرمانی جەهادی بە دژی نەتەوەی کورد دەر 
کردوە و بە هەزاران رۆلەی کورد بە فەرمانی خومەینی کوژراون و دەیان هەزار کەس 
بریندار و زیندانی و بێ ســەرو شــوێن کراون و دەیان هەزار کەس لە ژێر هێرشــی ســپای 
درنــدەی خومینیــدا ئــاوارە والتــان بوون. هەر بە فەرمانی خومەینــی زیاتر لە مانگێک 
شاری سنە تۆپباران کرا و هەر بە فەرمانی خومەینی سوپا و ئەرتەش و بەسیج و جاش 
و بەکرێگیراوان هێرشــیان کرد ســەر شــار بەشــار و گوند بە گوندی کوردستان و ئەوەی 

تاوانیان لە دەست دەهات دژ بە نەتەوەی کورد کردیان.
لــە سەرتاســەری دونیــادا بگەڕێــی تاکــە یەک جوولەکــە نادۆزیتەوە کە بە شــان و 
بــااڵی هیتلێــردا هــەڵ بڵێ. لە دونیادا گرووپ و رێکخراو و ســازمانی جوولەکە پەیدا 
دەبــن و هــەن کە ئیدئۆلۆژیی ســەهیۆنیزمیان قبووڵ نیە، هەیانە سۆسیالیســتە، هەیانە 
لیبراڵــە، هەیانــە مەزهەبیــی تونــدە، هەیــان المەزهەبە، بــەڵآم تاکە یــەک جوولەکەیان 
تێــدا پەیــدا ناکــەی کــە هیتلێــری پێ »رۆشــنبیر« بێ! نە بە تاک و نــە بە رێکخراو 
هیچ جوولەکەیەک نیە کە پشــتیوانی لە هیتلێر و نازیســم بکا و هەوڵی داپۆشــینی 
تاوانەکانیــان بــدا. بۆیە جوولەکــە وەک نەتەوەیەک کە دەتوانن بەرەوڕووی قەیرانەکان 
ببنــەوە دەر دەکــەون و کوردیــش وەکــوو نەتەوەیــەک کــە لــە قەیــران و هەڕەشــەکاندا 

پەرتەوازەتر دەبێ، نمایش دەکرێ.
هەوڵی داپۆشینی تاوان و جینایەتەکانی خومەینی و کۆماری ئیسالمی، نەک لە 
راســتای بەرژەوەندیی نەتەوەییدا نیە و بە هیچ لۆژیکێکی سیاســی و نەتەوەیی پاســاو 

نادرێتەوە، بەڵکوو رێک نیشاندەری کارەساتی نەتەوەییە. 
دوای دوو ساڵ و نیو لە هەوڵەکان بۆ گرتنی کۆنگرەی نەتەوەیی! ئێستا گەیشتووینە 

خاڵی خولقاندنی کارەساتی نەتەوەیی بە دەستی خۆمان وەک نەتەوەی کورد.

درێژەی پەیڤ
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بۆچی گەشەکردنی زمانی دایکی پێویستە؟

ماستێر پالنی نوێ و چارەسەری پرسی كورد لە توركیە

پێناسە
لــە کــۆی ٦٧٠٠ زمان کە هەنووکە 
لە الیەن دانیشتووانی گۆی زەوییەوە 
کەڵکــی لــێ وەردەگیــرێ، نیزیــک 
بــە نیوەیان بەرەو لەنێوچــوون هەنگاو 
دیاری کردنــی  پێیــەش  بــەم  دەنێــن. 
ڕۆژی ٢١ی فێبرییــە وەکوو ڕۆژی 
جیهانیی »زمانی دایکی« لە الیەن 
یونسکۆوە، لە ڕاستیدا دژکردەوەیەکە 
بــەو مەترســییە کــە شارســتانیەتی 

مرۆڤ لەگەڵی دا بەرەوڕوویە.
بەپێــی پێناســەیەک کــە لە زانســتە 
دەســتەواژە  ئــەم  بــۆ  مرۆییەکانــدا 
کــراوە، زمانــی دایکــی بریتییــە لــە 
یەکــەم زمانێــک کــە منــداڵ پــاش 
لەدایکبــوون و لــە ڕەوتــی پێوەنــدی 
خــۆی  دەوروبــەری  لەگــەڵ  گرتــن 
فێــری دەبێــت، کەواتــە زمــان تەنیــا 
ئامرازێــک بۆ پێوەنــدی گرتن نییە، 
بەڵکــوو کەرەســتەیەکە بۆ فێربوون و 
تێگەیشــتنی »بــوون« و بــەم پێیەش 
شووناســی تاکەکەسی و بەکۆمەڵی 
هــەر تاکێک دیاری دەکات. ئەگەر 
بەبــاری مێژووییــەوە لە پرســی زمان 
زمــان  ئــەو  کــە  دەبینیــن  بڕوانیــن، 
ئەمڕۆکــە  کــە  زمانانــەی  بــن  و 
بوونیــان هەیــە، بە درێژایــی چەندین 
وێــڕای  و  گرتــووە  شــکڵیان  ســەدە 
شارســتانیەتی مرۆڤــەکان گەشــەیان 
هاوڕێبــازی  و  هــاوڕێ  و  کــردووە 

توركیــە  پۆلیســی  دوو  كوژرانــی 
ئــەو  مەرزیــی  شــارێكی  لــە 
ســەرلەنوێ  چەخماخــەی  واڵتــە، 
نێــوان  شــەڕی  هەڵگیرســانەوەی 
گریالكانی »پ ك ك« و ئەرتەشی 
كــردەوە  بــە  و،  لێدایــەوە  توركیــەی 
هــەوڵ و ماندووبوونی ســێ ســاڵەی 
بەئەنجــام  لەمــەڕ  هــەردووالی، 
لــەو  ئاشــتی  پرۆســەی  گەیاندنــی 
واڵتەدا، بە »با« دا و پرۆســەكە بە 
فەرمــی شكســتی هێنا. بەم شــێوەیە 
قۆناغێكی نوێ و پڕ ژانی شــەڕ لە 
كوردســتانی باكوور هاتۆتە ئاراوە كە 
دوای دەربازبوونــی چەنــد مانگێــك 
كــە  ئــەوەی  ســەرەڕای  بەســەری دا، 
هــەردووال زەرەری گیانیــی و مادیی 
زۆری لــێ دەبینــن، بــەاڵم قوربانیی 
ســەرەكیی ئــەو شــەڕ و ملمالنێیــە، 
خەڵكی ســڤیل و مەدەنیی ئەم بەشــە 
لــە خاكی كوردســتانن كە تا ئێســتا، 
بــە دەیــان و بــە ســەدان گەنج و ژن و 
منداڵ لە ناوچەكانی شووری ئامەد 
و نسێبین و جزیرەی بۆتان و شرناخ و 
...هتــد، بوونەتــە قوربانی و بە دەیان 
هەزار كەســیش مــال و حاڵیان بەجێ 
هێشــتووە و ئاوارەی شوێنە ئارامەكان 
بــوون و شــار و گوندەكانیــان لــە ژێر 
وێــران  توركیــەدا  ســپای  تۆپبارانــی 

بوون.
ئاڵۆزیانــەی  و  گرژیــی  ئــەو  دوای 
توركیــە، بــۆ جاری ســێهەم لەم چەند 
ســەرۆكوەزیرانی  دواییــدا،  ســاڵەی 
داوودئۆغڵــوو«  »ئەحمــەد  توركیــە 
لــە ســەردانێكی بــۆ شــاری ماردیــن 
لــە كوردســتانی باكــوور، پاكەتێكــی 
)پــڕۆژە( نوێــی دە خاڵیــی بــە نێوی 
دژی  لــە  كردەوەیــی  بــە  »پالنــی 
تیــرۆر« كە لــە میدیاكانی توركیەدا 
بــە »ماســتەر پالن« بانگــەوازی بۆ 

كرا، پێشكەش كرد.
نوێیــەی  پاكەتــە  ئــەو  دیــارە 
ســەروكوەزیرانی توركیــە هاوكات بوو 
لەگەڵ بەڕێوەچوونی كۆنفڕانســێكی 
نــاوی  ژێــر  لــە  كــورد  نەتەوەیــی 
»كۆنفڕانسی كۆتایی هێنان بە شەڕ 
پێرســپێكتیڤەكانی چارەســەری«،  و 
كە لە شــاری ئامەد و بە مەبەســتی 
پێكهینانــی یەكگرتوویــی نەتەوەیــی 

مرۆڤەکان بوون. کەواتە تا ڕادەیەک 
دەتوانیــن بــەو ڕاســتییە بگەیــن کــە 
مرۆڤناســانەی  ئاوێنــەی  زمــان 
ئاڵۆزییەکانی مێژووی مرۆڤایەتییە.
زانســتی  ڕوانگــەی  لــە 
دایکــی  زمانــی  ســایکۆلۆژییەوە، 
یەکەمیــن و گرینگتریــن هــۆکار و 
فاکتــەرە لــە ڕەوتــی شــکڵ گرتنی 
کەســایەتیی مــرۆڤ و لــە هەمــان 
کاتیشــدا لەنێوچوونــی، کاریگەریی 
ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆی دەبێــت 

لەسەر کەسایەتیی تاکەکان.
پرســی زمانــی دایکــی لــە ئاســتی 

جیهانیدا
جیــا لەوەیکە ڕێکخــراوی فێرکاری، 
نەتــەوە  فەرهەنگیــی  و  زانســتی 
)یونســکۆ(  یەکگرتــووەکان 
پێشــنیاری واڵتی بەنگالدێش لەمەڕ 
دیاریکردنــی ٢١ی فێبرییــە، وەک 
ڕۆژی جیهانیــی زمانــی زگماکیی 
خستە بەر دەنگدان و دەنگی ئەرێنیی 
بــۆ وەرگــرت، لــە چەندیــن بەڵگــەی 
نێونەتەوەییشــدا، پرسی ئاماژەبۆکراو 
گرینگیــی پــێ دراوە کــە بەکورتــی 
دەتوانیــن بــەم شــێوەیە ئاماژەیــان پێ 

بکەین:
جیهانیــی  ڕاگەیەنــدراوی   .١
مافەکانــی مــرۆڤ، پەســندکراوی 
مــادەی   ،١٩٤٨ دێســامبری  ١٠ی 

.٢٦
نێونەتەوەیــی  میســاقی   .٢
سیاســییەکان،  و  مەدەنــی  مافــە 

و خســتنەڕووی گۆتارێكــی هاوبەش 
لــە نێو هەمــوو قەوارە و پێكهاتەكانی 
كــورد لە كوردســتانی باكــوور بەڕێوە 
چــوو، تاكــوو لــەوە بــەدواوە هەمــوو 
حیزب و الیەنەكانی كورد لە توركیە، 
یــەك دەنــگ و یــەك هەڵوێســت لــە 
بەرانبــەر دەوڵەتــی توركیەدا داكۆكی 
لە مافەكانی گەلی كورد بكەن، هەر 
ئــەوەی كە زۆربەی كاتەكان دەوڵەتی 
الوازی  خاڵێكــی  وەكــوو  توركیــە 
گەلــی كورد مانۆڕی لەســەر دەدات 
و بانگەشــەی ئــەوە دەكات كــە كورد 
لــە توركیــە خاوەنــی یــەك داخوازیی 
دیاریكــراو نیــە. هەرچەند ســەرەڕای 
حیزبەكانــی  هەمــوو  كــە  ئــەوەی 
كوردســتانی باكــوور كــە لــە هەشــت 
حیزبــی ســەرەكی پێــك دێن، بــۆ ئەم 
كۆنفڕانســە بانگهێشت كرابوون، بەاڵم 

دێســامبری  ١٦ی  پەســندکراوی 
١٩٦٦، مادەی ٢٧.

نەهێشــتنی  کۆنوانســیۆنی   .٣
پــەروەردە  سیســتمی  لــە  هــەاڵواردن 
١٤ی  پەســندکراوی  فێــرکاری،  و 
دێسامبری ١٩٦٠ لە الیەن یونسکۆ، 

مادەکانی ١و ٢و ٣.
مافەکانــی  کۆنوانســیۆنی   .٤
٢٠ی  پەســندکراوی  منــدااڵن، 
نۆڤامبری ١٩٨٩ی کۆڕی گشتیی 

نەتەوە یەکگرتووەکان، مادەی ٣٠.
نێونەتەوەیــی  کۆنوانســیۆنی   .٥
البردنــی هەرچەشــنە هەاڵواردنێکی 
٢١ی  پەســندکراوی  نــژادی، 
نەتــەوە  ١٩٦٥ی  دێســامبری 

یەکگرتووەکان، مادەی ١.
٦. ڕاگەیەنــدراوی مافــی کەمینــە 
ئێتنیکــی  نەتەوەیــی،  مەزهەبــی، 
١٨ی  ڕێکەوتــی  زمانییــەکان،  و 
٤و  مادەکانــی  دێســامبری ١٩٩٢، 

٢و ١.
جیهانیــی  ڕاگەیەنــدراوی   .٧
پەســندکراوی  زمــان،  مافەکانــی 

ساڵی ١٩٩٦.
دایکــی،  زمانــی  مەنشــووری   .٨
١٩٩٦ی  ســاڵی  پەســندکراوی 

یونسکۆ، مادەکانی ١و ٢و ٣.
 پرسی زمانی دایکی لە ئێراندا

گومانێــک  و  شــک  هیــچ  بەبــێ 
یاســاکانی  لــە  بلێیــن  دەتوانیــن 
ئێرانــدا، زمانی دایکی یەکێک لە، 
کــە  پرســەکانە،  لەپەراوێزخراوتریــن 

بەداخەوە »پە كە كە« و »هەدەپە« 
جارێكی دیكە سیاســەتێكی هەڵەیان 
كۆنفڕانســەیان  ئــەم  و  پێــش  گرتــە 
بایكــۆت كرد و تەنانــەت بە خراپەش 

باسیان لێوە كرد.
كــە  ئەوەیــە  مەبەســتم  لێــرەدا 
هەندێــك لەســەر پاكەتــە نوێیەكــەی 
داوودئۆغڵــوو و هاوكات كۆنفڕانســی 
پارتــە كوردییــەكان لــە ئامــەد بدوێــم 
كــە دەتوانــم بڵێــم لــە بەرانبــەر یەكتر 
ڕاوەستان و وەاڵمی یەكتریان دایەوە.

لــە پاكەتــە دە خاڵیەكەی حكوومەتدا 
كــە لــە الیــەن میدیاكانــی ســەر بــە 
حكوومەتــەوە بانگەشــەی پۆزێتیڤ 
و شــرۆڤەی جۆراوجــۆری بــۆ كــرا، 
بــە گشــتی چەنــد خاڵــی جێگــەی 
ســەرنج هــەن كــە دەكــرێ پێداگرییان 
لەســەر بكەی. بۆ نموونە لە خاڵێكدا 

هیچکات وەک پێویســت گرینگیی 
پــێ نەدراوە. ســەرەڕای بەربالویی لە 
ڕادەبــەدەری کەمینــە نەتەوەییــەکان 
)لە باری ڕێژەوە( لە ئێران و هەبوونی 
کــورد،  وەک  نەتــەوەی  چەندیــن 
تــورک ئــازەری، عــەرەب، بەلــووچ 
و.... زمانی ئەم پێکهاتە نەتەوەییانە 
هیــچ جێگەیەکیان لە نێو سیســتمی 
فێرکاریی ئێراندا نیە. لە حاڵێکدا کە 
لێکۆڵینەوە کۆمەڵناســییەکان دەریان 
خســتووە کە سیاســەتی چەندزمانی 
پەروەردەیــی دا،  کاروبــاری  لــە 
کاریگەریــی ئەرێنی لەســەر ڕاگرتن 
گەشــەکردنی  و  پەرەســەندن  و 
و  هەیــە  نەتەوەییــەکان  فەرهەنگــە 
بــە پێچەوانــەی ئیددعــای هەندێک 
کــەس و الیــەن )بــۆ وێنــە کۆماری 
پــان  ڕەوتــی  و  ئێــران  ئیســالمی 
بــە  فێــرکاری  پرســی  ئیرانیســتی( 
زمانی دایکی، نابێتە هۆکارێک بۆ 
لێک دوورکەوتنەوە یان جیابوونەوەی 
نەتــەوەکان و زمانــەکان. بــۆ وێنە لە 
واڵتی سووئیس خەڵک بە ٤ زمانی 
ئیتالیایی، ئینگلیســی، فەڕانسەوی 
هیــچ  و  دەئاخفــن  ئاڵمانــی  و 
کیشــەیەکیش لــە باری سیاســییەوە 
بــۆ ئەم واڵتە درووســت نەبووە، بەاڵم 
بــە پێچەوانــەوە گرینگــی نــەدان بــە 
زمانی نەتەوەکان لە واڵتێکی وەک 
ئێرانــدا، گرفتــی زۆر ڕیشــەیی چێ 
کــردووە. ئەوەیکە هەنووکە لە ئێراندا 
دەبیندرێــت، چەشــنێک لــە پیڕەوی 

حكوومــەت  ســەرەتا  كــە  هاتــووە 
و  ئەمنییــەت  تــەواوی  بــە  دەبــێ 
ئاسایشــی شــارەكان بگرێتەوە دەســت 
و بیانپارێزێــت، جــا دووایە هەنگاوی 
دێموكراتیك هەڵبگرێت. یا ئەوەی كە 
لــە خاڵێكــی دیكەدا باس لەوە دەكات 
دەوڵەتــی  بەردەنگــی  چیــدی  كــە 
توركیــە بۆ چارەســەری پرســی كورد 
لە توركیەدا، ئۆجەالن و قەندیل نین. 
لــە خاڵێكــی دیكــەدا دەوڵــەت بــاس 
لــە گۆڕانكاریــی یاســای بنەڕەتــی 
دەكات.  شــارەوانییەكان  و  پارێــزگا 
لــە خاڵێكــی دیكەدا بــاس لە قەرەبوو 
كردنــەوەی ئەو كەســانە دەكات كە بە 
هۆی شــەڕەوە ئاوارە بوون و هەروەها 
لــە بــاس لــە ئاوەدانكردنەوەی شــار و 
كۆتایــی  دوای  دەكات  گونــدەكان 
هەموویــان  لــە  و  شــەڕەكە  هاتنــی 

کــردن لــە دۆکتۆرینــی بەناوبانگــی 
»ئادۆڵف هیتلیری«ە کە دەیگووت: 
نەتەوەیــەک  دەتانهــەوێ  »ئەگــەر 
زمانەکــەی  ســەرەتا  ببــەن،  لەنێــو 
ئــەم  هــۆکاری  بســتێننەوە«.  لــی 
قســەش بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە کــە 
کاریگەرییەکانــی  لــە  جیــا  زمــان 
کەســایەتیی  قەوارەگرتنــی  لەمــەڕ 
تاکەکەســی، باندۆڕ و شوێندانەریی 
شووناســی  لەســەر  ڕاستەوخۆشــی 

نەتەوەیی دەبێت.
ئەگــەر زمانــی دایکــی لەنێوبچێت، 
لەبیــر  نەتــەوەش  مێــژووی  بەرەبــەرە 
دەس  بــە  هەلپەرســتان  و  دەکرێــت 
ئاوەڵەییــەوە ســەرقاڵی بەالڕێدابردنی 
شــێوەیەش   بــەم  دەبــن،  مێژووەکــەی 
زەیــن و ئــاوەزی ئــەو نەتەوە تووشــی 
داڕمان و نەخۆشی دەکەن؛ بەرهەمی 
ئــەم حاڵەتــەش لەنێوچوونــی ئــارام و 
بێدەنگــی هەموو تــەوەر و ئالیەکانی 

ژیانی ئەو نەتەوەیە.
پەراوێزخســتن  لــە  سیاســەتی 
زمانــی  بــە  نــەدان  گرینگــی  و 
ڕاســتەقینەی  وێنایەکــی  دایکــی، 
دەکارکردنی توندوتیژی سیمبۆلیکە 
لــە دژی منــدااڵن )نــەوەی نــوێ(
ســووکایەتی  لــە  چەشــنێک  کــە 
کولتووری لێ دەکەوێتەوە. ڕوونە کە 
فێربوونی هەر زمانێک پێویســتی بە 
تێپەڕاندنــی ٤ قۆنــاغ هەیە: بیســتن، 
ئاخاوتــن، خوێندن و نووســین. ئەگەر 
فێربوونــی  ڕەوتــی  لــە  کەســێک 

گرینگتــر، تەنانــەت بۆ یــەك جاریش 
باس لە كوردســتان و پرســی كورد لە 

توركیەدا نەكراوە.
كۆتایــی  »كۆنفڕانســی  بــەاڵم 
هێنــان بە شــەڕ و پێرســپێكتیڤەكانی 
چارەســەری«، ســەرەڕای ئەوەی كە 
لە الیــەن »پەكەكە« و »هەدەپە«وە 
بایكــۆت كرابــوو، بــە یــەك گوتــار و 
یەك هەڵوێســت، وەاڵمی پاكەتەكەی 
و  دایــەوە  توركیەیــان  حكوومەتــی 
ڕووی  نابێــت  كــە،  ڕایانگەیانــد 
كۆنفڕانســە  لــەو  تەنیــا  حكوومــەت 
و ئــەو چەنــد حیزبــەی بەشــدار لــەو 
كۆنفڕانســەدا بێــت، چوونكــە هیــچ 
پــڕۆژە و پاكەتێك بەبــێ »پەكەكە« 
ئــەوە  دەبــێ  و  نابێــت  ســەركەوتوو 
»پەكەكــە«  كــە  بكەیــن  قەبــووڵ 
هێــزی  بەهێزتریــن  و  ســەرەكیترین 

زمانەکەیــدا )زمانی دایکی( ئەم ٤ 
قۆناغــە تێنەپەڕێنێــت، ئەوا تووشــی 
لــە  و  دەبێــت  فێربــوون  لــە  الوازی 
دوور  ڕاســتییەکان  کردنــی  درک 
دەکەوێتــەوە. ئەنجامی ئەم حاڵەتەش 
بریتییە لە الوازیی کەســایەتی. واتە 
تایبەتمەندییە ڕەوانی و ئەخالقییەکان 
بــەالی نێگەتیڤــدا دەشــکێنەوە و بەم 
شێوەیە ترس، شەرمێونی و خەمۆکی 
لــە ناخــدا شــکڵ دەگــرن. ڕوونیشــە 
تایبەتمەندییانــەوە  بــەم  کەســێک 
درووســت  پێوەندییەکــی  ناتوانێــت 
کۆمەڵــگا  لەگــەڵ  بەکەڵــک  و 
بەرامبــەردا،  لــە  بــکات.  درووســت 
بــە  تاکێــک  وەهــا  کۆمەڵــگاش 
کەسێکی نائاسایی بەئەژمار دێنێت 
و لــە ئاکامــدا مــەودای نێوان تاک 
دەبێــت.  زیاتــر  و  زیــاد  کۆمــەڵ  و 
دەرهاویشتەی ئەم هاوکێشەش دەبێتە 
فیکــری،  یەکگرتوویــی  ئەوەیکــە 
پیــک  نەتەوەیــی  و  کۆمەاڵیەتــی 
لــە گەیشــتن  و کۆمەڵگــە  نایــەت 
بــە ویســت و داخوازەکانــی بــەردەوام 
بــەرەوڕوو  نــوێ  ئاریشــەی  لەگــەڵ 
ببێتەوە. ئەوەیکە لێرەدا خرایە بەرباس 
بەشــێکە لــە وەاڵمی ئەو پرســیارەی 
کــە »بۆچــی کۆمــاری ئیســالمی 
ئیزن بە گەشەکردنی زمانی دایکی 

لە نێو نەتەوەکانی ئێراندا نادات

سیاسیی كوردستانی باكوورە و دەبێ 
لە ڕەوتی دانووســتان لەگەڵ توركیە، 

ڕۆڵی خۆی ببینێت.
ڕاگەیاندنــی  هەروەهــا  كۆنفڕانــس 
ئاگربەســتی یەك الیەنەی بە ئەستەم 
بینی، بۆیە داوای ڕاگرتنی شەڕ لە 
باكووری كوردستانی لە هەردوو الیەن 
»پەكەكــە« و ئەرتەشــی توركیە كرد 
تا كوو بەم شێوەیە ڕێگە لە كوشتاری 
زیاتری خەڵكی ســڤیل و بێ تاوان و 
وێرانبوونی زیاتری كوردســتان بگرن. 
هەروەها هەندێك چاالكڤانی سیاسی 
و شــارەزا لە دۆخی سیاسی كورد لە 
توركیــە، لێدوانــی جۆراوجۆر دەدەن و 
لەســەر ئەو بــاوەڕەن كە، ئــەو خاڵەی 
كــە باس لــە پاراســتنی ئەمنییەت و 
ئاسایشــی شــار و گونــدەكان دەكات، 
هەر بە واتای درێژەدان بە سیاســەتی 
خەڵكــی  كوشــتاری  و  توندوتیژیــی 
بــێ تاوانــە لە ژێــر ناوی پاراســتنی 
ئەمنییەت و ئاسایش دێت. بەشێكیان 
هەروەهــا دەڵێن كە گۆڕینی یاســای 
دەســەاڵتی  بــە  تایبــەت  بنەڕەتیــی 
لــە  شــارەوانییەكان،  و  پارێــزگا 
ڕاســتیدا مەبەســتدارە بــۆ زیادكردنی 
و  ناوەنــد  حكوومەتــی  دەســەاڵتی 
كردنــی  دەســەاڵت  بــێ  هــاوكات 
شــارەوانی و پارێزگاكان. لە كۆتاییدا 
دەتوانین بڵێین، ســەرەڕای ئەوەی كە 
پارتــی دەســەاڵتدار لــە توركیــە واتە 
»ئاكەپە«، بە ئامانجی چارەســەری 
نیســبیی پرســی كــورد لــە توركیــە 
پــڕۆژەی ئاشــتیی ســێ ســاڵ لــەوە 
پێشــی خســتە ڕۆژەڤــی سیاســەتی 
توركیــە و لــە كۆتاییــدا بــە هەندێــك 
هــۆكاری ڕوون و ئاشــكرا پرۆســەكە 
بــوو،  ڕوو  بــەرەو  شكســت  لەگــەڵ 
بــەاڵم هــەر وەك شــرۆڤەكاران باســی 
دەكــەن، پاكەتــی نوێــی داوودئۆغڵوو 
كــە لــە شــاری مێردیــن ڕاگەیەندرا، 
ســەركەوتوو نابێــت، چوونكــە تەنیــا 
بەرژەوەندییەكانی توركیە دەپارێزیت و 
تەنانەت هیچ باســێك لە پرسی كورد 
لــەو واڵتەدا ناكات كە خاوەنی نیزیك 
حەشــیمەتە  كــەس  میلیــۆن  بــە ٢٠ 
و هــاوكات زیاتــر لــە ســەدەیەكە بــۆ 
بەدەستهێنانی مافە ڕەواكانی خەبات 
دەكات و لەو پێناوەدا بە دەیان و بگرە 
ســەدان هەزار ڕۆڵــەی خۆی كردۆتە 

قوربانی.

شەماڵ تەرغیبی

عارف وەڵزی
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نەتــەوە  بەردەوامــی  ســەركوتی 
و  ئێرانــدا  لــە  ژێردەســتەكان 
ڕۆژانــەی  بەرزبوونــەوەی 
گوشــاری ئەمنیەتی و سیاسەتی 
ناوچانــەی  لــەو  میلیتاریزەكــردن 
كــە ئــەو نەتەوانە تێیــدا دەژین، لە 
مــاوەی چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا 
دەرخــەری ئەوەیە كە بەپێچەوانەی 
لــە ســەر  پڕوپاگەنــدەی درۆییــن 
لــەو  گرفــت  و  كێشــە  نەبوونــی 
پەیوەندییەدا، ڕێژیم هێشــتا و هەر 
ڕۆژ زیاتــر لە دوێنــێ، ناكۆكی و 
كەلێنــە نەتەوەییەكان بە گەورەترین 
مەترســی بــۆ ســەر مانــی خــۆی 
دەزانێت. سیاســەتەكانی ڕابردوو و 
ئێستای ڕێژیم نەك هەر یارمەتیی 
ئــەو  بــە چارەســەری و البردنــی 
ناكۆكی و كەلێنانە نەداوە، بەڵكوو 
بــۆ خۆی هــۆكار و پاڵنەریان بووە 
و زیاتر بەنزینی بە سەر ئاگرەكەدا 

كردووە.
بــە دڵنیاییــەوە دەتوانیــن بڵێیــن كە 
ئێســتا سیاسەتی ســەركوتی پەتی 
و ڕووت و گشــتگیر دژ بــە هــەر 
شتێك كە رەنگ و بۆی نەتەوەیی 
بدات، ڕیزبەندیی هەموو سیاسەتە 
دەرەكــی و نێوخۆییەكانی ڕێژیمی 
ئیســالمیی خســتووەتە  كۆمــاری 
ژێــر باندۆری خۆی و ئاراســتەیان 

دەكات.
لــە بــواری نێوخۆییــەوە ئەســتەمە 
بتوانیــن قوژبنێــك  لــە فەرهەنگ 
ڕێژیمــدا  سیاســیی  كــرداری  و 
لــە  هێمایــەك  كــە  بدۆزینــەوە 
شــەرمێونانەی  پەلەقــاژەی 
داگیركــەری  ئیمپراتوورییەكــی 
ڕوو لــە مەرگــی پێوە دیــار نەبێت 
لەگــەڵ  بەربەرەكانــێ  بــە  كــە 
شۆڕشــی گەالنــی ژێر دەســت بۆ 
وەدواخستنی هەڵوەشانەوەی خۆی 

تێدەكۆشێت.
بۆ وێنە دەتوانین بڵێین كە ئابووری 
لە ئێراندا ئۆرگانیزمێك لە شێوەی 
ئەژدیهایــە كە بە واتای پۆمپاژی 
هێــزە  و  ســەرچاوە  ســەرمایەكان، 
پســپۆڕ  هێــزی  )چ  مرۆییــەكان 
و چ هێــزی كاری دەســتی( لــە 
نیشــتمانی نەتەوە ژیر دەستەكان و 
ناوچــە پەراوێزەكانــی مەحكووم بە 

و  نەتەوەییــەكان  و  فەرهەنگــی 
تواندنەوەی تەواویان لە فەرهەنگ 

و ئیدئۆلۆژیی دەسەاڵتدا.
پێویستیی دەسەاڵت و فەرهەنگی 
نەتەوەی بااڵدەســت بە خۆسەپاندن 
كەســانی  لــە  حاشــاكردن  و 
ئــەو  الوازبوونــی  لــە  كــە  دیكــە 
فەرهەنگــەوە ســەرچاوە دەگرێــت، 
نەك هەر نەبووەتە هۆی گەشــەی 
فەرهەنگیــی پێكهاتەی نەتەوەیی 
دەســەاڵت،  خــاوەن  و مەزهەبیــی 
بەڵكــوو بــە كــردەوە بووەتــە هــۆی 
ئیدئۆلۆژییــە  بــە  گرێدراویــی 
خۆســەپێنەكانەوە  و  حاشــالێكەر 
هەتــا لــەو ڕێگایــەوە  ســەروەری 
خەیااڵویــی  لەپێشــبوونی  و 
بســەلمێنێت.  خــۆت  فەرهەنگــی 
پێویســتیی  دیكــە  واتایەكــی  بــە 
درێژەدانی دەسەاڵت و داگیركاری، 
نەتــەوەی خاوەن دەســەاڵتی وا لێ 
ســەرقاڵی  بــەردەوام  كــە  كــردووە 

زیاتــری  بەرهەمهێنانــەوەی 
فەرهەنگێكــی دیكتاتۆرلێــدراو و 
خۆبەزلــزان بێت كــە لە درێژماوەدا 
و  خــۆی  گیانــی  بــەاڵی  بۆتــە 
ســەر  لــە  گــەورە  لەمپەرێكــی 

ڕێگای ئازادیی ئێران.
هەروەهــا لــە ماوەی یەك ســەدەی 
نەتــەوەی  پێویســتیی  ڕابــردوودا، 
بااڵدەســت بــە درێژەدانــی زاڵبوون 
بەندكــراو  نەتەوەكانــی  ســەر  بــە 
لــە جوغرافیــای ئێرانــدا، بووەتــە 
چەمكــی  كــە  ئــەوەی  هــۆی 
لــە  نــەك  »نیشــتمانپەروەری« 
بیانییــەكان،  ڕووبەڕووبوونــەوەی 
بەڵكــوو لــە دژایەتیكردنــی نەتەوە 
بكرێــت.  پێناســە  ژێردەســتەكاندا 
واتە مەترسیی ڕاستەقینە بۆ سەر 

ئێــران، لــە ڕوانگــەی فەرهەنگی 
سیاسیی دەسەاڵتەوە، نەك هێرشی 
دەرەكــی بــۆ ســەر خاكــی ئێــران، 
بەڵكوو دابەشبوونی ئێران لە الیەن 

نەتەوە ژێردەستەكانەوە بووە.
ئەرتەشــی  دوو  بۆیــە،  هــەر 
كۆمــاری  و  شاهەنشــاهی 
ســوپای  هەروەهــا  و  ئیســالمی 
بوونەتــە  كــردەوە  بــە  پاســداران 
ئامرازێــك بۆ ســەركوتی نێوخۆیی 
و تەنیا لە نێو ســەركوتەكانیان دژ 
بەم نەتەوە ژێردەستانەدا دەتوانن بۆ 
ســەركەوتن و ڕووداوێــك بگەڕێــن 
ســوپایەكی  وەكــوو  خۆیانــی  كــە 
ئــازا و لێهاتــوو پــێ هەڵبكێشــن، 
هێرشــی  بەرانبــەر  لــە  چوونكــە 
دەرەكیــدا نەیانتوایــوە ئازایەتییــەك 
بنوێنــن كە شــایانی گێڕانــەوە بۆ 
مێــژوو و فەرهەنگــی دەســەاڵتی 

شوڤینیستیی خۆیان بێت.
گرینگیــی  نیشــاندانی  بــۆ 
مەســەلەكە، وەبیرهێنانــەوەی ئــەو 

لــە  بابەتــە بەســە كــە 
ســەردەمی شاهەنشــاهیدا، ڕۆژی 
ڕۆژی  كــە  ســەرماوەز  ٢١ی 
سەركوتی بزووتنەوە نەتەوەییەكانی 
ئازەربایجان و دواتر كوردستان بووە 
و وەكــوو ڕۆژی »ڕزگاركردنــی 
ئازەربایجــان« نــاوی لــێ دەبــەن، 
وەكــوو ڕۆژی »ئەرتەش« دیاری 
كرابوو. لە پاش شۆڕشی گەالنی 
گەرماوگەرمــی  لــە  ئێرانیــش 
لەســێدارەدان و پاكتاوی خوێناویی 
بەرپرســانی ئەرتەشدا كە دەنگۆی 
هەڵوەشــانەوەی ئەرتەش زار بە زار 
دەگــەڕا، ئەرتەشــی دژی گەلیی 
شــا بــۆ ئــەوەی وەفاداریــی خۆی 
بســەلمێنێت،  نــوێ  بــۆ ڕێژیمــی 
لــە كوردســتانەوە دەســتی پێكرد و 

فڕۆكــە و تۆپخانەكانــی كە هیچ 
شــەڕێكی  گۆڕەپانــی  لــە  كات 
دوژمنانــی  بــە  دژ  راســتەقینەدا 
بــۆ  نەكرابوونــەوە،  تاقــی  بیانــی 
بۆردمانی شاری سنە و كوشتاری 
ڕەوانــەی  مەدەنــی  خەڵكــی 

كوردستانی كران.
خێرایــی و بەرباویــی هەوڵەكانی 
ئــەم ئەرتەشــە لــە مرۆڤكوژیدا بۆ 
ڕێژیمــی نــوێ تا ئەو جێگایە بوو 
كــە خومەینــی و ڕێژیمەكــەی لە 
پڕێكدا عابای ئیسالمییان بە سەر 
شــێنێلی ســەربازیی ئەرتەشدا كرد 
و وەكــوو »ئەرتەشــی مەكتەبی« 
واتە »لە ڕەگەزی خۆیان« ناویان 
بــرد و ڕەزامەندییــان بــە نیســبەت 

مانەوەی ئەرتەش دەربڕی.
جەلالدەكــەی  كــە  بــوو  ئاوەهــا 
جەمــاران هاتــە گــۆ و وتــی :« 
لەگــەڵ  دژایەتــی  ئێســتادا  لــە 
ئەرتەشی ئیســالمی كە پارێزەری 
پاســەوانی  و  ســەربەخۆیی 
نابەجێیــە،  كارێكــی  ســنوورەكانە 
ئێمە و ئێوە و ئەرتەش، 
برایانــە دەبێ 

بــۆ 

و  مانــەوە 
واڵتمــان  تەناهیــی 
بــە  كۆتایــی  و  بدەیــن  هــەوڵ 
ئاژاوەگێــڕان  و  ئاژاوەگێــڕی 

بێنین«.
ئــەم پەیامــە و ئــەو ناودێركردنــە 
پشتڕاســتكردنەوەی ســەر لەنوێــی 
نەتــەوە  ســەركوتی  »گرینگیــی 
وەكــوو  ئێــران«  ژێردەســتەكانی 
ئەركێكــی ســەرەكیی ئەرتەش بوو 
كە دەری دەخســت ئەرتەشی ئێران 
بە پێچەوانەی نەریت و یاســا باوە 
نێونەتەوەییــەكان تەنیــا گاردێكــی 
ســوپای  نیوخۆییــە.  ســەركوتی 
پاســدارانیش كــە چ بــە كــردەوە و 
چ لــە ڕووی تیــۆری و بەرنامــە 
و پێــڕەوی خۆیــەوە، لــە ڕاســتیدا 
بــە ئامانجــی پاراســتنی شــۆڕش 
)ڕێژیــم( لــە هەمبــەر مەترســیی 
ڕووخــان هاتە ئاراوە كە گرینگیی 

نێوخۆیــی«  زیاتــری »ســەركوت 
بــە بــەراورد لەگــەڵ » شــەڕكردن 
لەگــەڵ دوژمنی دەرەكی« وە بیر 

دێنێتەوە.
تەنانەت لە سیاســەتی دەرەكیشــدا 
رۆڵــی بەرچاوی ســپای پاســداران 
ئــەو  مرۆڤكوژیــی  بریــگادی  و 
ســنوورەكان  دەرەوەی  لــە  ســپایە 
)ســپای قــودس( لــە بەڕێوەبردنی 
كاروبارەكانــدا بەتایبەتی لە ناوچە 
و لە پەیوەندی لەگەڵ دراوسێكانی 
ئێراندا، بە مەبەســتی بەربەرەكانێ 
هەرچەشــنە  ئەگــەری  لەگــەڵ 
بەهێزكردنێكی بزووتنەوەكانی سەر 
بــە نەتەوە ژێردەســتەكانی ئێران لە 
لــە  كــە  ســنوورەكانەوەیە  دەرەوەی 
ئێســتادا ئــەو رێكخــراوەی كــردووە 
بــە چاالكــی بێ ڕكابەر لــە بواری 
و  ڕێژیمــدا  دەرەكیــی  سیاســەتی 
بــە كــردەوە كۆنترۆڵــی لە دەســتی 
ڕێژیــم  دیپلۆماســیی  دەزگای 
دەرچــووە. لە وەهــا كۆمەڵگایەكدا 
و  بااڵدەســت  پێكهاتــەی  كــە 
سیســتەمی سیاسی، كۆمەاڵیەتی 
و گوتــاری دەســەاڵت، مانــەوەی 
خــۆی لــە هــەر بوارێكــەوە گــری 
داوە بــە تواندنــەوە و حاشــاكردن لە 
نەتەوەكانی ژێر دەسەاڵتی خۆی و 
ملدان بۆ هەر ڕێككەوتنێك لەگەڵ 
بیانییەكان و ڕێك نەكەوتن لەگەڵ 
نەتــەوە ژێردەســتەكانی خۆی بۆتە 
بەشــێكی دانەبڕاو لە شوناسی ئەو 
سیستمە و تەنانەت ئۆپۆزێسیۆن و 
رۆشــنبیرانی دوورخراوی نەتەوەی 
بااڵدەســتیش لــەو بــوارەدا لەگــەڵ 
ڕێژیــم یەكدەنگــن و داكۆكــی لــە 
»دێمۆكراســی كێســەڵی و دڵۆپ 
دڵــۆپ، بە بێ لــە بەرچاوگرتنی 
خەڵــك  زۆرینــەی  مافەكانــی 
چاوەڕوانــی  دەكــرێ  دەكــەن،   «
و  لەنێوچــوون  كــە  بیــن  ئــەوە 
هەڵوەشــانەوەی ڕێژیــم ببێتە هۆی 
ڕوودانــی تەقینەوەیــەك لــە جۆری 
یەكیەتیی سۆڤێت و یۆگوسالویی 
پێشوو، چونكە گوتاری پاوانخواز 
و نەگۆڕی دەســەاڵت هەرچەشنە 
دابینبوونــی مافێكــی پــێ قبووڵ 
بــە  خــۆی  مانــەوەی  و  ناكــرێ 
و  داوە  ئێرانــەوە گــرێ  مانــەوەی 
بەرپرسایەتیی ئەم هەڵوەشاندنەوەش 
لــە داهاتــوودا لــە ئەســتۆی ئــەم 
گوتارە دەســەاڵتخواز و خۆبەچەق 

زانەیە.

سةالم ئيسماعيل ثوور

و: ئەرسەالن یارئەحمەدی

بەاڵلێدراوی و هەژاری و نەبوونی 
سیاســەتە  )بەهــۆی  تەناهییــەوە 
نێوخۆیــی و دەرەكییەكانی خودی 
ڕێژیــم( و هەناردەكردن و تەزریقی 
بــۆ ناوەنــد و دڵی ئەم ئەژدیهایەیە 
كــە درێژەدانی ژیانی خۆی گرێ 
ڕەوتــە  ئــەو  پەرەپێدانــی  بــە  داوە 
ستەمكارانەیەوە و بەشیكی بەرچاو 
لــە پۆتانســێلە ئابوورییەكانیش لە 
پێنــاوی درێــژەدان و پێشخســتنی 
ئــەم سیاســەتەدا بە فیــڕۆ دەچێت 
ڕێــگای  واڵت  ئابووریــی  و 
ون  پێشــكەوتن  و  گەشەســەندن 
درێژەدانــی  چونكــوو  دەكات. 
ئابوورییەكــی  وەهــا  تەمەنــی 
نەخۆشی  مشەخۆرانە گرێ دراوە 
بــە چاوپۆشــیكردن لە پێویســتیی 
گەشــەی ئابــووری و لــە ئاكامدا 
وازهێنان لە گەشەپێدانی سیاسی. 
بــەو واتایــە كــە نابــێ چــاوەڕوان 
بیــن لە ســكی ئاوســاوی زالووی 
كۆرپەیەكــی  ئێــران،  ئابووریــی 
وەك دێموكراســیی ســووییس یــان 

پاكســتان  تەنانەت 
بێتە دنیا. 

كــرێ  نا
بــە حاشــاكردن 

ســتەمی  درێژەدانــی  و 
نەتەوەیــی، بگەیتە دێموكراســی و 
گەشەســەندن و حكوومەتی یاسا. 
ئەمــە ڕاســتییەكە كــە چاالكانــی 
نەتــەوەی بااڵدەســت بە ئەنقەســت 
یان لە ڕووی كەمتەرخەمییەوە بە 
خەمساردی لە تەنیشتی تێدەپەڕن 
و بــە هیوای دۆزینــەوەی رێگای 
كورتتــر و پڕتێچووتر و ناڕوونتری 
گەورەكانــی  پــردە  گەشەســەندن، 

پێش و پاش خۆیان دەتەقێننەوە.
هەروەهــا فەرهەنــگ لــە ئێرانــدا 
كــە لــە ڕاســتیدا دەبــێ شــوێنی 
ئاڵوگــۆڕی ژیــار و پێكەوەژیان و 
تۆلێرانســی زیاتــر بێت، بــە كردەوە 
ڕمبازێنــی  گۆڕەپانــی  بووەتــە 
و  شۆڤێنیســتی  ئیدئۆلۆژییــە 
و  دەســەاڵت  مەزهەبییەكانــی 
جۆراوجۆرییــە  لــە  حاشــاكردن 

 
لە ماوەی یەك سەدەی ڕابردوودا، پێویستیی 

نەتەوەی بااڵدەست بە درێژەدانی زاڵبوون بە سەر نەتەوەكانی 
بەندكراو لە جوغرافیای ئێراندا، بووەتە هۆی ئەوەی چەمكی 

»نیشتمانپەروەری« نەك لە ڕووبەڕووبوونەوەی بیانییەكان، بەڵكوو 
لە دژایەتیكردنی نەتەوە ژێردەستەكاندا پێناسە بكرێت
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هه ڵبژاردنه كانــی ئێران هه رده م خاڵه  
گۆڕانێكی به ره و دواوه  بۆ پرسی كورد 
لــه  كوردســتانی ڕۆژهــه اڵت بــووه  كه  
ده ستڕۆیشــتوویی  ئاســتی  و  متمانــه  
ڕێژیمــی لــه  ناوچه  كوردییــه كان زیاتر 
به هه نــدێ  توانیویه تــی  و  كــردووه  
سیاسه تی زیره كانه ی وه ك دروستكردنی 
پاڵێوراوانــی  نێــوان  لــه   ڕكابه رایه تــی 
ناوچه یی، زه مینه  بۆ به شــداری كردنی 
خه ڵكێكی زیاتر لەســه ر سندووقه كانی 

ده نگدان خۆش بكات.
كــه   نییــه   شــاراوه   كــه س  لــه    
بــه  درێژایــی  ئێــران  هه ڵبژاردنه كانــی 
ته مه نــی كۆماری  ســێداره ، له  جیاتی 
ئــه وه ی كه  ده رفه تێك بۆ خســتنه ڕووی 
كردنــی  به رجه ســته   و  كــورد  پرســی 
فه رهه نگــی،  سیاســی،  خواســته  
بێــت،  كۆمه اڵیه تییــه كان  و  ئابــووری 
بۆته  ئامرازێكی سیاسی و یاسایی به  
ده ست ده سه اڵتدارانی ئێرانه وه  كه  ته نیا 
له سه ر ئاستی نێوخۆیی نێوان باڵه كانی 
پێكهێنــه ری ڕێژیم هه ندێ ده رفه ت به  
كه ســه كانیان دراوه ، كــه  ئه ویــش ته نیــا 
بــۆ پاراســتنی هاوســه نگیی نێوانیــان 
بووه  ، به م شێوه یه  كه  ئه گه ر ده سه اڵتی 
باڵێكــی  به ده ســتی  جێبه جێــكار 
بــه  به كارهێنانــی  ڕێژیمــه وه  بووبێــت، 
میكانیزمه  سیاســی و یاســاییه كانیان، 
كه شــوهه وا یه ك ده خوڵقێنــن كه  باڵێکی 
دیکە، بۆ نموونه  ده ســه اڵتی یاسادانان 
به ده ســته وه  بگرێــت. هــه ر وه ك ئــه وه ی 

كــه  مافــی خۆ پااڵوتنی به شــی هه ره  
ڕیفۆرمخــوازی  پاڵێوراوانــی  زۆری 
نێــو ده ســه اڵت لــه  الیــه ن ئه نجومه نــی 
ڕه تكرایــه وه ،  ده ســتووره وه   پاراســتنی 
بــۆ ئــه وه ی كــه  په رله مان لــه  به رانبه ر 
نێــو  ڕیفۆرمخوازانــی  حكوومه تــی 
ده سه اڵت بكه وێته  ده ست كۆنه پارێزانی.
پێــش ئه وه ی كــه  باس له  هه ڵبژاردن 
ســێداره   كۆمــاری   چوارچێــوه ی  لــه  
نێــوان  جیاوازیــی  پێویســته   بكرێــت، 
هه ڵبژاردنه كانی ئێران و واڵتانی خاوه ن 
دێموكراســیی ڕاســته قینه  ده ستنیشــان 
بكرێــت كــه  ئامانــج و ئاراســته ی هه ر 

كامه یان به  چ شێوازێكه .  
هه ڵبــژاردن لــه  ڕاســتیدا گۆڕه پانی 
مه ده نییــه   و  سیاســی  خه باتێکــی 
بــۆ به ده ســته وه  گرتنــی ئاشــتییانه ی 
ده سه اڵت، یان جێگۆڕكێی نێوان الیه نه  
سیاســییه  جیاوازه كانــی واڵت كه  هه ر 
كامه یــان به  پالن و پرۆژه ی جیاواز بۆ 
به ده ســته وه  گرتنی ده سه اڵت به شداری 
هه ڵبــژاردن ده بــن، به بێ ئــه وه ی كه  هێز 
ئایینــی،  ناڕه واكانــی  میكانیزمــه   و 
ســه ربازی، ئه منی و سامانی گشتی 
بۆ مه ڕامه  سیاسییه كانیان به كار بێنن.
هه ڵبژاردن له  كۆماری ئیســالمیی 
ئێرانــدا، بۆ گواســتنه وه ی ئاشــتیانه ی 
به شــداری كردنی  یــان  ده ســه اڵت 
لەڕێــی  خه ڵــك  ڕاســته قینه ی 
به ڵكــوو  نیــه ،  نوێنه ره كانیانــه وه  
داڕێــژراوه   به یاســا  چوارچێوه یه كــی  
بــۆ پاراســتنی ویالیه تــی فه قیهـــ، كه  
پێویسته  ئامرازه  جیاوازه كانی سیاسی، 

ئه منــی و ئایینــی له  كات و شــوێنی 
گونجــاودا بــۆ پاراســتنی ڕێژیم به كار 
بهێنرێــن. هه ڵبژاردنه كانــی ئێــران لــه  
جیاتــی ئه وه ی كه  ئازادی بۆ خه ڵكی 
ئێــران مســۆگه ر بكــه ن و ڕێگــه  بــه  
به شــداری كردنی بیــر و ڕای جیــاواز 
له  ده ســه اڵت و ســه نته ره كانی بڕیاردان 
خــۆش بكات، بووه  بە ئامرازێكی ڕه وا 
و دانپێدانــراوی جیهانــی دێموكراســی 
بــۆ درێژكردنــه وه ی ته مه نــی كۆماری 

ئیسالمیی ئێران. 
لــه  ڕاســتیدا هه ڵبژاردن لــه  ئێران له  
جیاتی ئه وه ی به شــداریی سیاسی بێت 
بۆ به شداری كردن له  به ڕێوه بردنی واڵت 
و گواســتنه وه ی ئاشــتیانه ی ده سه اڵت 
لــه  نێوان الیه نه  جیاوازه كانی سیاســی، 
بــووه  بە شــانۆیه كی سه رنجڕاكێشــی و 
تایبه تی به  كۆماری ئیســالمیی ئێران 
كه  جۆرێكه  له  به سیجی سیاسی، واته  
به سیج كردنی خه ڵك بۆ ڕه وایی به خشین 
بــه  چوارچێــوه ی كۆماری ئیســالمی 
و گوتنــی »لبیــك« بــه  داواكاریــی 
ڕێبــه ری ڕێژیــم بــۆ به شــداری كردنی 
هه مــوو الیه نێك لــه  هه ڵبژاردنێكدا كه  
هه مــوو كــه س و الیه نێــك مافــی خــۆ 

پااڵوتنی نیه .
ئه گه ر بۆ ســه ر ئاستی كوردستانی 
ڕۆژهه اڵت شــۆڕ ببینه وه ، هاوكێشه كه  
دیــاره ،  پێــوه   زیاتــری  ئاڵۆزییه كــی 
ناوچــه   ئاســتی  له ســه ر  چوونكــه  
كوردییــه كان، ســه ره ڕای بوونی كێشــه  
سه رتاســه رییه كانی ئێران وه ك نه بوونی 
ئــازادی و دێموكراســی و گوشــاری 

تایبه تــی  گرنگییه كــی  ئابــووری، 
بــۆ كۆمــاری ئیســالمی ئێــران هه یــه  
كــه  به هــۆی زینــدوو بوونی خواســتی 
بــۆ  هه ڵبــژاردن  كــورد،  نه ته وه یــی 
ڕێژیمی ئیسالمی وه ك »به  تیرێك له  

دوو نیشانه دان« وایه . 
تــه واوی  وه ك  الیه كــه وه   لــه  
ناوچه كانــی دیكه ی ئێران، ڕه واییه كی 
لــه   كــه   دێنــێ  به ده ســت  جه مــاوه ری 
ڕاســتیدا دانپێدانــی نێوده وڵه تییــه  بــه  
ڕه وایــی كۆمــاری ئیســالمی ئێــران. 
له الیه كــی تــره وه  بــه  هــۆی هه ڵبژاردن 
لــه  كوردســتانی ڕۆژهــه اڵت و دانــی 
مافــی خۆپااڵوتــن به  هه ندێ كه ســی 
و  ناوچه كــه   لــه   خــۆی  الیه نگــری 
ڕاكێشــانی خه ڵــك بۆ ســه ر ســندووقی 
ده نگــدان بــه  بیانــووی جیــاوازی وه ك 
له ســه ر  ڕكابه رایه تــی  دروســتكردنی 
هه موویــان  كــه   پاڵێــوراوان  ئاســتی 
بــێ  دروشــمی  هه نــدێ  هه ڵگــری 
نــاوه رۆك و فریــوده رن، بوونــی پرســی 
كــورد وه ك كێشــه ی نه ته وه یــه ك ده باته  
ژێــر پرســیاره وه . كۆماری ئیســالمیی 
ســێداره، به  به ڕێوه بردنی هه ڵبژاردن له  
كوردســتان و ڕاكێشانی خه ڵك بۆ سه ر 
سندووقه كانی ده نگدان، به  پراكتیك بۆ 
خه ڵكــی دیكه ی ئێــران و كۆمه ڵگه ی 
یه كگرتــووه كان  نه تــه وه   نێوده وڵه تــی و 
ده ســه لمێنێت كه  شــتێك به ناوی پرسی 

كورد له  ئێراندا نیه . 
پیالنــه ی  ئــه م  پووچه ڵ كردنــه وه ی 
ڕێژیم له  كه شــوهه وای ئێســتای ئێران 
و كوردســتانی ڕۆژهــه اڵت، ئه ركێكی 

قۆرســتر له  جاران ده خاته  ســه ر شــانی 
الیه نــه  سیاســییه كانی ڕۆژهــه اڵت كه  
پێویســته  ته واوی هێز و توانای خۆیان 
بــه   خه بــات  جیاوازه كانــی  بــواره   لــه  
ئاراســته ی شكســت پێهێنانی شانۆی 
هه ڵبژاردن له  كوردســتانی ڕۆژهه اڵت 
هاوده نگییه كــی  و  بخــه ن  به گــه ر 
نیشــتمانی بــۆ ئــه م مه به ســته  له ســه ر 
جیهانــی  و  كوردســتانی  ئاســتی 
بهێننــه وه  ڕۆژه ڤی سیاســی خه بات له  

كوردستانی ڕۆژهه اڵتدا.
به داخه وه  كه مته رخه مییه كی به رچاو 
بــه  ســیمای پارته كانــی كوردســتانی 
ڕۆژهه اڵته وه  دیاره  كه  له وانه یه  نه بوونی 
توانایی دارایی هۆكارێكی ســه ره كیی 
ئه م بێ ده نگییه  بێت كه  نه یانتوانیوه  له  
ئاســت داخوازییه كانی گه لی كورد له  
ڕۆژهــه اڵت و پیالنه كانی ده وڵه ت بن. 
چوونكه  به  گه رمبوونی كه شــوهه وای 
هه ڵبژاردن و زاڵبوونی به ســه ر ته واوی 
بواره كانــی تــری ڕۆژه ڤــی سیاســیی 
ڕۆژهــه اڵت،  كوردســتانی  و  ئێــران 
كه شوهه وای زاڵ به سه ر پارته  سیاسی 
و  ســارده   كــورد  چه كدارییه كانــی  و 
به م ئاســته  نییــه  كه  توانــای به ره نگار 
بوونه وه ی پیالنه كانی كۆماری  سێداره  
بۆ شــانۆی هه ڵبژاردنی به سیج كردنی 

خه ڵك هه بێت.
له گه ڵ ئه وه شدا ده توانن به  مانۆڕی 
سیاســی و ڕاگه یاندن وه ك ســازكردنی 
ســیمینار و كۆنفڕانــس و گردبوونــه وه،  
و  ده وڵــه ت  ڕاســته قینه ی   ڕووی 
ئامانــج و پیالكانی له  پشــت شــانۆی 

هه ڵبژاردنی به ســیج كردنی خه ڵك، بۆ 
ڕای گشــتی شــی بكه نه وه  و به  كه ڵك 
وه رگرتنــی هه واڵگریــی و چاالكی له  
میدیای باشــووری كوردستان، ده نگ 
و هه ڵوێستی خۆیان بگه یەننه  نێوخۆی 

كوردستانی ڕۆژهه اڵت.
له ســه ر ئاســتی نێوخۆیی، به داخه وه  
به هــۆی كه شــوهه وای لــه ڕاده به ده ر ی 
ئه منــی و تــرس و تۆقانــدن و ڕۆژانــه  
لــه  ســێداره دانی خه ڵــك بــه  بیانــووی 
جیــاوازه وه ، هیــچ ده رفه تێــك به  چینی 
خوێندكاران، مامۆســتایان، ڕۆشنبیران 
لــه   كــورد  نیشــتمانپه روه رانی  و 
ڕۆژهه اڵت و ئێران نادرێت كه  النیكه م 
ڕه خنــه  له  شــێوازی هه ڵبــژاردن بگرن، 
چ بگاتــه  ئــه وه ی كــه  حه ز و خواســته  
ڕاسته قینه كانیان به  شێوه یه كی ئاشكرا 
بخه نــه ڕوو. هه روه هــا مرۆڤی ئاســایی 
كوردیــش به هــۆی تــرس و گوشــاری 
ئابووریــی و خنكانــی له نــاو كێشــه ی 
گوزه رانێكــی  و  ژیــان  ڕۆژانــه ی 
لــه   دووركه وتنــه وه    و  ناته ندروســت 
و  ڕاســته قینه كان  سیاســییه   پرســه  
ڕكابه رایه تیــی  بــه   تێكه اڵوكردنیــان 
نێــوان ئــه م و ئــه و پاڵێــوراو،  ناتوانــێ 
وه ربگرێــت  هه ڵوێســت  پێویســت  وه ك 
و بــه ده م خواســتی پارتــه  سیاســیی و 
چه كدارییه كانی ده ره وه ی سنوور بچێت 
و بایكۆتــی هه ڵبژاردنێــك بــكات كــه  
به هۆیــه وه  بــووه  بــە ئامرازێك به ده ســت 
ڕێژیمــه وه  بۆ به ده ســتهێنانی ڕه وایی و 

دانپێدانانی نێونه ته وه یی. 

»هەڵبژاردنەكانــی  مــژاری 
مەجلیسی شــووڕای ئیسالمی« 
لەگــەڵ  وتووێژێكــدا  لــە 
ســولەیمان كەلەشی چاودێری 

سیاسی     
ئێــوە  بــڕوای  بــە  پرســیار: 
بــە  ئێرانــدا  لــە  هەڵبــژاردن 
شێوەیەكی ئازاد و دێموكراتیك 

بەڕێوە دەچێ؟
لــە  هەڵبژاردنێــك  هیــچ  نــە،  وەاڵم: 
چوونكــە  نیــە.  دێموكراتیــك  ئێرانــدا 
تەنیــا  ئێــران  ڕێژیمــی  كاربەدەســتانی 
قبــووڵ  كاندیدانــە  ئــەو  شــیاوبوونی 
دەكــەن كــە ســەر بە وان بــن و دواتریش 
ڕادەگەیەنــن كە دەبێ خەڵك نوێنەرانی 
هەڵبژێــرن.  خۆیــان  ڕاســتەقینەی 
سیســتمی زاڵ لــە ئێراندا سیســتمێكی 
دیكتاتــۆر و ئیدئۆلۆژیكــە و بێجگــە 
لــە بیروبۆچوونی خۆیــان ناتوانن هیچ 

بۆچوونێكی  دیكە قبووڵ بكەن. 
بــۆ خەڵكــی جیهــان بەگشــتی و بۆ 
بــە تایبەتــی ئاشــكرا  ئێــران  خەڵكــی 
بــووە كــە جیناحی حاكم لــە ئێراندا، بە 
ڕێبەریــی عەلــی خامنەیی و ســوپای 
پاســداران، نــە تەنیا هیــچ بۆچوونێكی 
جیــاواز لە بۆچوونــی ویالیەتی فەقیهـ 
قبــووڵ نــاكات، بەڵكــوو ئەوانــەی كــە 
بڕوایــان بــەو سیســتمەش هەیــە، بەاڵم 
ســەلیقەی جیاوازیــان هەیــە، تەحەمول 
نــاكات. واتە لە فەلســەفەی كۆماری 
ئیســالمیی ئێراندا ئەوە جێی نابێ، كە 
خەڵــك بەبــێ تــرس و لەرز بڕۆنە ســەر 
ســندووقەكانی دەنگــدان و نوێنەرانــی 

ڕاستەقینەی خۆیان هەڵبژێرن.
پرســیار: بــە بــڕوای ئێــوە لەگــەڵ 
هەمــوو ئــەو بەربەســتانەش، بایكــۆت 
ئێــڕان  هەڵبژاردنەكانــی  كردنــی 

بڕیارێكی دروستە؟
ژێــر  لــە  كــە  هەڵبژاردنێــك  وەاڵم: 
سێبەری وەلیی فەقیهـ و بە دانانی ئەو 
هەمــوو فیلتێــرە بەڕێوە بچــێ، ناتوانێ 

ئــازاد و دێموكراتیــك بــێ و خەڵكیــش 
ناتوانن نوێنەرانی ڕاســتەقینەی خۆیان 
بنێــرن بــۆ مەجلیس، كە واتــە بایكۆت 
لۆژیكانەیــە.  و  بەجــێ  بڕیارێكــی 
ئەوانــەی كــە خەبــات بــۆ ئازادیــی و 
مافــی مــرۆڤ و دادپــەروەری دەكەن، 
ســندووقی  ســەر  چوونــە  بــە  نابــێ 
هەڵبژاردنــەكان، ڕەوایــی بەو ڕێژیمە و 

سیاسەتەكانی ببەخشن.
بەاڵم ڕەخنەم لە هێندێك لە هێزەكانی 
ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان هەیە كە تەنیا 
قەناعــەت بە نووســینی ڕاگەیەندراوی 
بایكــۆت كردنــی هەڵبــژاردن دەكــەن و 
هەمــوو هێــزی خۆیان بۆ ســەركەوتنی 
سیاســەتی بایكۆتــی هەڵبژاردن بە كار 
ناهێنن. لە الیەكی دیكەشــەوە ئەوانەی 
كە بایكۆتــی هەڵبژاردنەكانیش دەكەن، 
یەكگرتــوو و یەكدەنــگ نیــن و ناتوانن 
ئــەو دەرفەتانــەی كــە لــە هەلومەرجی 
لــە  دەبــن  دروســت  هەڵبژاردنەكانــدا 
ڕاســتای گەیشــتن بــە ئامانجەكانیــان 
دەزانیــن  وەك  هــەر  بــەاڵم  بقۆزنــەوە. 
ئیمكاناتــی  و  هێــز  هەمــوو  ڕێژیــم 
بــۆ گەرمكردنــی  بەكاردێنــێ  خــۆی 
تەنــووری هەڵبژاردنــەكان و تەنانەت لە 
هەســتی نەتەوەیــی و مەزهەبیش كەڵك 

وەردەگرێ. 
لــە  كــورد  نوێنەرانــی  پرســیار: 
مەجلیسی شــووڕای ئیسالمیی ئێران، 
چەنــدە توانیویانــە خزمەتــی خەڵكــی 

خۆیان و شارەكانیان بكەن؟ 
وەاڵم: كورد لەو مەجلیسەدا نوێنەری 
نیــە. هــەر وەك  ڕاســتەقینەی خــۆی 
لــە ســەرەتادا باســم كرد، خەڵــك لە نێو 
ئــەو كەســانەدا نوێنــەر هەڵدەبژێــرن كە 
بۆیــان  فەقیهـــ  ویالیەتــی  سیســتمی 
دیــاری دەكات. بۆیــە نەتەنیــا نوێنــەرە 
كــوردەكان، بەڵكــوو هەمــوو نوێنەرانــی 
مەجلیســی ڕێژیمــی ئێــران، ناتوانن لە 
ئیدئۆلۆژیــی  و  هــزر  و  بیــر  دەرەوەی 
ویالیەتی فەقیهـــ هیچ گۆڕانكارییەك 

بكەن. 
پرســیار: ئاخافتنە دژ بە یەكەكانی 

نێــوان  ڕووحانــی و خامنەیــی دەتوانێ 
نیشانەی بوونی كێشەگەلێكی جیددی 

لە نێوانیاندا بێ؟  
وەاڵم: ئەوان لە سەر پاراستنی یاسای 
ناكۆكیــی  ڕێژیمەكەیــان  بنەڕەتیــی 
پێكــەوە  ئیدئۆلۆژییــان  و  سیاســی 
نیــە و ئەگەریــش ناكۆكییــەك هەبــێ، 
جیناحیــە  مەســەلەی  ســەر  لــە  ئــەوە 
و هــەر یەكێكیــان لــە هەوڵــی ئەوەدایە 
كە كەســانی ســەر بــە خۆیــان بهێننەوە 

مەیدان. 
لــە الیەكــی دیكــەوە ڕەتكردنــەوەی 
بەربژێــرەكان  لــە  هێندێــك  شــیاویی 
تەنــووری  ڕاگرتنــی  گــەرم  بــۆ 
خەڵكــە  هێنانــەوەی  و  هەڵبژاردنــەكان 
بۆ ســەر ســندووقەكانی دەنگــدان. هەر 
تەنانــەت  دەڵــێ،  خامنەیــی  بۆیــەش 
ئەوانــەی كــە بڕوایــان بــەو نیزامــەش 
نیــە، دەتوانــن دەنگ بدەن، چوونكە بۆ 
كاربەدستانی ئەو ڕێژیمە دڕێژتربوونی 
ڕیــزی خەڵــك لــە ســەر ســندووقەكان 
گرینگە، نەک ئەوەی كە كێ لە سەر 

سندووقەكان ئامادە بووە.  
چ  ڕێژیــم  ئەمجارەیــان  پرســیار: 
تاكتیكێكــی نوێی پێیە بــۆ هێنانەوەی 
خەڵــك بــۆ ســەر ســندووقەكان )چونكە 
لــە هەڵبژاردنی پێشــوودا، هەڵبژاردنی 
ئیســالمی  شــوورای  مەجلیســی 
و  گونــد  شــوورای  هەڵبژاردنــی  و 
بــۆ  یــەك،  گــەڵ  خســتە  شــارەكانیان 
گرمكردنی تەنووری هەڵبژاردنەكان(. 
وەاڵم: هــەروەك دەزانیــن ڕێژیــم هیچ 
وتەیەكــی نوێــی پــێ نیــە بــۆ هێنانی 
خەڵك بۆ ســەر سندووقەكانی دەنگدان، 
بێجگە لەوەی كە باس لە ڕێككەوتنی 
خەڵــك  ئەویــش  كــە  بكــەن  ئەتۆمــی 

باجێكی گەورەیان لە سەر داوە.    
هەرچەنــد كــە سیاســەتە هەڵەكانــی 
كۆماری ئیسالمی بۆتە هۆی بێكاری 
و  برســییەتی  و  زۆرداری  و  زوڵــم  و 
بێچارەیــی خەڵــك، بــەاڵم ڕێژیــم زۆر 
دژبەرانــی  لــە  باشــتر  و  زیرەكانەتــر 
خــۆی كار لــە ســەر خەڵــك دەكات و 

دەتوانــێ بە شــانۆگەریی جۆراوجۆر و 
بەبەرچاو نیشاندانی هەبوونی جیناحی 
جۆراوجۆر و كەڵكوەرگرتن لە هەســتی 
نەتەوەیی و مەزهەبی، خەڵك بكێشــێتە 
ســەر ســندووقەكانی دەنگدان، بەاڵم بە 
داخەوە ئۆپۆزسیۆن نەیتوانیوە بە باشی 
دەرفەتەكان بۆ ئامانجە سیاســییەكانی 

بقۆزێتەوە.  
پرســیار: بە بۆچوونی ئێوە »بەرەی 
وەك  دەتوانــێ  كــورد«  یەكگرتــووی 
»ه.د.پ« ببێتــە هێزێكی كاریگەر لە 

سەر ئاستی كوردستانی ڕۆژهەاڵت؟
وەاڵم: نەخێــر، ئەوان ناتوانن ئەو ڕۆڵە 

بگێڕن، بە چەند هۆیەك:

دەســەاڵتداریی  سیســتمی  یەكــەم: 
توركیــە بــە تــەواوی جیــاوازە لــە هــی 

ئێران.
نوێنەرانــی  توركیــە  لــە  دووهــەم: 
ڕاســتەقینەی خەڵك لــە الیەن خەڵكەوە 
»ه.د.پ«  هەروەهــا  هەڵدەبژێردرێــن. 
وەك پارتێكــی یاســایی لــە پارلەمان و 
لــە دەرەوەی پارلەمــان زۆر بــە باشــی 
بەرگــری لــە گەلەكــەی دەكات. بەاڵم 
لــە ئێرانــدا ڕەنگبــێ نوێنەرانــی كــورد 
بتوانــن بــە جڵوبەرگــی كــوردی بڕۆنە 
مەجلیــس، بــەاڵم ناتوانــن بــە بیرێكــی 
كوردانــە و بــە شــێوەیەكی جیــدی كار 
بــۆ پرســی كــورد بكــەن و هــەوڵ بــۆ 

بــدەن.   كێشــەكانیان  چارەســەركردنی 
ئــەوان تەنانــەت ئامادە نیــن جارێكیش 
بــۆ بەرگــری لــە مافەكانیــان بڕۆنــە 
بــەردەم دادگا، بەاڵم »ه.د.پ«ییەكان 
بــە هەمــوو هێــزی خۆیانــەوە كار بــۆ 
پرســی نەتەوەكەیان دەكەن. هەر بۆیەش 
یەكگرتــووی  ئەوان-بــەرەی  جــارێ 
»ه.د.پ«  بــە  ببــن  ناتوانــن  كــورد- 
بــۆ كوردســتانی ڕۆژهــەاڵت. بەاڵم بە 
بــڕوای مــن ئەگەر ئەوان كار و خەبات 
بــۆ پرســە نەتەوەییەكان بكــەن، خەڵكی 
كوردســتانی ڕۆژهەاڵتیش وەك كوردی 
باكووری كوردستان پاڵپشتییان دەكەن. 

هەڤپەیڤین: شەهاب خالیدی

چه نگیز شكاك

گه لی كورد له  گێژاوی سیاسیی هه ڵبژاردنه كانی ئێراندا

سولەیمان كەلەشی: 
»خەڵك لە نێو ئەو كەسانەدا نوێنەر هەڵدەبژێرن
كە سیستمی ویالیەتی فەقیه بۆیان دیاری دەكات«.
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ئایــا کۆمــاری ئیســالمی ده توانێ 
له ســه ر ڕێککه وتــن له گــه ڵ واڵتانــی 
ئه تۆمــی،  پرســی  له ســه ر   ١+٥
به خۆدابچێتــه وه ، سیاســه تێکی جیاواز 
لــه و  و  بــه ر  بگرێتــه   ڕابــردوو  لــه  
ده رفه تــه  بــۆ بووژاندنــه وه ی ئابــووری 
واڵت که ڵــک وه ربگــرێ، زیاتــر لــه  
هــه ر پرســیارێکی دیکــه  چاوه دێرانی 
سیاســیی نێوخۆ و ده ره کــی به خۆیه وه  

سه رقاڵ کردووه .
به نیســبه ت  واڵمدانه وه یه کــی  بــۆ 
پێویســته   پرســیاره  ،  بــه و  واقعبینانــه 
کــه   بکــرێ  ڕاســتییه   بــه و  ئامــاژه  
و  ئێــران  نێــوان  ڕێککه وتنامــه ی 
واڵتانــی ١+٥ ڕێککه وتننامه یــه ک 
نیــه  کــه  له ســه ر بنه مــای متمانــای 
دوواڵیه نه  وه دیهاتبێ. به پێچه وانه ، ئه و 
ڕێککه وتننه له سه ر بناخه ی ئه وپه ڕی 
بــێ متمانایــی و لێــک له گومانبوون 

داڕژراوه :
یه که م، لــه  ڕۆژی یه که مه وه  ئێران 
هه وڵــی دا به رنامــه  ناوکیه کــه ی لــه  
کۆمه ڵگای نێونه ته وه یی و به تایبه تی 
لــه  »ئاژانســی نێونه ته وه یــی ئینرژی 
و  بشــارێته وه    IAEA ناوکــی« 
لــه   هه ڵفریوێنــێ.  گشــتی  بیــروڕای 
کــه   زایینییــه وه   ٢٠٠٢ی  ســاڵی 
به رنامه ی ناوکی کۆماری ئیسالمی 
له قــاو درا و پاشــان ســاڵی ٢٠٠٦ی 
زایینی شووڕای ئاسایشی ڕێکخراوی 
نه تــه وه  یه کگرتووه کان له  بڕیارنامه ی 
دوای  بۆیه که مجــار  ژمــاره  ١٦٦٩دا 
وه ســتاندنی پیتاندنــی ئورانیومــی لــه  
ئێــران کــرد، هه تا ئــه وڕۆ ڕێژیم ته نیا 
پێــی لــه  و شــتانه  نــاوه  کــه  نه یتوانیوه  
بیانشــاڕێته وه ! بۆیــه  ئێــران بــۆ ڕۆژاو 

جێگای متمانا نیه .
فشــاری  له ژێــر  ئێــران  دووه م، 
تاقه تپڕووکێنــی ســزا ئابوورییه کانــدا 
ڕۆژاوا  له گــه ڵ  وتووێــژ  بــۆ  ملــی 

ڕاکێشا. 

خومەینــی  قســەکانی  کاتــی  لــە 
لەگــەڵ  جنســی  پێوەندیــی  لەمــەڕ 
کەســانی مەحــرەم و بوومەلەرزە تاکوو 
»تەرانــە  کوشــتنی  و  دەســدرێژی 
زۆر  مەودایەکــی  مووســەوی«، 
بــەدی ناکرێــت. حکوومەتێــک کــە 
کۆڵەکــە ئیدئۆلۆژیکەکانــی لە ســەر 
بناغــەی ئیســالمێک داڕێژرابێت کە 
لــە فیلتێرینگــی ویالیەتــی فەقیهــەوە 
تێدەپــەڕێ و ئــەم کۆڵەکەیەی لەســەر 
بناغــەی کوشــتن و ئێعدامــی بەرباو 
قایــم کردبێــت، بۆچــی لە دەســدرێژی 
تاکــی  هەندێــک  ســەر  کردنــە 

»الوازی« کۆمەڵگا بترسێ؟
نامەکــەی  نووســینی  کاتــی  لــە 
لــە  مۆنتەزێــری«  عەلــی  »حســێن 
ڕەزبــەری ١٣٦٥ەوە  ڕێکەوتــی ١٧ی 
کــە بــۆ خومەینــی نووســی؛ »گەلــۆ 
دەزانــن لــە هەندێک لــە زیندانەکانی 
کۆمــاری ئیســالمی دا، بــە زۆرەملــی 
کچانــی  ســەر  دەکرێتــە  دەســدرێژی 
الو؟ گەلــۆ دەزانن لەکاتی لێپرســینەوە 
قێزەونــی  جنێــوی  کچانــە،  لــەم 
تاکــوو  پێ دەدرێــت؟«  نامووســییان 
لــە  کەڕووبــی،  مێهــدی  نامەکــەی 
بــە  ئامــاژەی  تێیــدا  ســاڵی ٨٨ کــە 
ڕێــژەی بەرچــاوی دەستبەســەرکراوان 
و دەســدرێژی کردنەســەریان کرابــوو، 
گۆڕانێکــی ئەوتــۆ نابیندرێــت، جگــە 
لەوەیکــە پانتایــی هەڵبژاردنی ســووژە 
بــۆ کەڵکاژۆوەرگرتنــی  جنســییەکان 
ئاخونــدی  ڕێژیمــی  کاربەدەســتانی 
زیادیــان کــردووە و ڕەگــەزی پیاویــش 
بەم خشــتەیە زیادی کــردووە. هەڵبەت 
دەبــێ ئــەو ڕاســتییەش وەبیــر بێنینەوە 
کــە دەســدرێژی کــردن لــە سیســتمی 

ســێیه م، پێــوه ر و مه رجه کانــی کــه  
واڵتانــی ١+٥ لــه و ڕێکه وتننامه یه دا 
به سه ر ئێرانیاندا سه پاندووه ، گومانێک 
بــۆ نه بوونــی متمانای ئــه و واڵتانه  به  
کــه   به شــێوه یه ک  ناهێڵێتــه وه ،  ئێــران 
بــه و  ئێــران ده کوتــرێ کــه   لــه   هــه ر 
ڕێککه وتننامه یــه  مافــی ســه روه ریی 

ئێران پێشێل کراوه !
چــواره م، گونجاندنی ده ســته واژه ی 
لــه   کــه    snap back
به مانــای  دا  ڕێکه وتننامه کــه  
ئابوورییــه کان  ســزا  داســه پاندنه وه ی 
هاتــووه ، ئه گه ر له  درێژه ی چاوه دێری 
و کۆنتروڵه کانــیIAEA ده ربکه وێ 
کــه  ئێــران لــه  به جێگه یاندنــی ئه رک 
کۆتایــی  دا  »تعهدات«ـــه کانی  و 

کردووه .
پێنجه م، لێکجیاکردنه وه ی سزاکان. 
ته نیــا ئــه و ســزایانه ی پێوه ندییــان بــه  
به رنامــه ی ناوکــی ڕێژیمــه وه  هه یــه ، 
هه ڵده گیرێن! ئه و سزایانه ی له  پێوه ندیی 
مووشــه کی،  به رنامــه ی  له گــه ڵ 
مــرۆڤ  مافــی  پێشــێلکارییه کانی 
و پشــتیوانی کۆمــاری ئیســالمی له  
تێروریــزم دا به ســه ر ئێراندا داســه پاون، 

له جێگای خۆیان ده مێننه وه .
بــه  زمانێکــی دیکــه  یانــی ئه وه ی 
قه بووڵــی  ئیســالمی  کۆمــاری 
کردووه  که  پشــتیوانی لــه  تێروریزمی 
بــۆ  هه ڕه شــيیه   و  ده کا  نێونه ته وه یــی 
ئه منییــه ت و ئاسایشــی کۆمه ڵــگای 

جیهانی! 
بۆیــه  ڕێککه وتنامــه ی نێــوان ئێران 
و واڵتانــی ١+٥ ڕێککه وتننامــه ی 
ئاشــتی و دواییهێنان به  کێشه که  نیه ، 
به ڵکــوو ســه ره تای تاقیکردنه وه یه کــی 
نوێ و چوارچێوه یه که  بۆ کۆمه ڵێک 
ملمالنــه  و بێنه وبه ره  له  نیوخۆی ئێران 

و سه باره ت به  کۆماری ئیسالمی. 
ســه ره ڕای ئه وه ، ڕێککه وتننامه که  

باری ئه رێنیشی تێدا به دی ده کرێ:
ئه رێنــی  خاڵــی  گه وره تریــن   •
ئــه و  ده ســکه وتی  گرینگتریــن  و 

ویالیەتــی دا، تەنیــا بــۆ زیندانــەکان و 
زیندانییە سیاسییەکان نیە. زانکۆکان 
و حەراســەتی زانکــۆکان – بەهــۆی 
بــەم  کــە  ڕەهایــەی  دەســەاڵتە  ئــەو 
ناوەنــدە ئەمنیەتییــە دراوە – بەشــێکن 
لــەو ناوەندانەی کە بواری دەســدرێژی 
کردنیــان تێدایــە. زانکۆکانی قەزوین، 
پەیــام نــووری کرماشــان و ســەهەندی 
کەڵکاژۆوەرگرتنــی  و  تەورێــز 
بەرپرســانی زانکۆ و حەراسەتەکانیان، 
چەنــد نموونەیەکــی دیاری ئەم پرســە 
لە ســاڵەکانی دەیــەی ٨٠ی هەتاوین. 
ســەرۆکی  تەوحیــدی«  »ئەندازیــار 
نــووری  پەیــام  زانکــۆی  حەراســەتی 
لــە خوێنــدکارە  یەکێــک  کرماشــان، 

کۆمــاری  کــه   ئه وه یــه   ڕێککه وتنــه  
بــۆ  هه وڵه کانیــدا  لــه   ئیســالمی 
ناوکــی  چه کــی  به رهه مهێنانــی 

شکستی هێنا. 
کۆمــاری  لێوردبوونه وه یــه:  جێــی 
ئیســالمی ڕێژیمێکــه  کــه  تێروریزمی 
ده وڵه تــی لــه  نێوخــۆ و ده ره وه ی واڵت 
گه یاندۆته  ئاستی سیاسه تی ڕه سمی و 
تاوانباره  به  پشــتگیریکردن و په ره پێدان 
به   تێروریزمی نێونه ته وه یی، به ئاشــکرا 
هــه وڵ ده دا بــۆ نانــه وه ی ئاڵــۆزی و 
ناســه قامگیریی لــه  واڵتانی ناوچه دا، 
لــه  کۆمه ڵــگای نیونه ته وه یــی یاغــی 
بووه  و ته نیا له ژێر فشــار و هه ڕه شــه دا 
یاســا و ڕێســا نێونه ته وه ییه کان پێشــێل 
ناکا و به پێچه وانه ی هه موو عورفێکی 
به کرێگیراوه کانــی  دیپلوماســی، 
و  باڵوێزخانــه   ســه ر  ده به نــه   هێــرش 
کونســوولگه رییه کانی واڵتانی بیانی 

له  تاران.
و  ســه رکوت  واڵتــدا  له نێوخــۆی 
هــه اڵواردن و ئیعدامی الوانی کردووه  
به  سیاسه تی ڕۆژانه ی خۆی و نه ته وه  
تریــن  ســه ره تایی  لــه   بنده ســته کانی 
مافه کانی ئینسانی و سیاسی بێبه ش 
کردووه  و هه رچه شنه  داوایه کی ڕه وایان 
بــه  کوشــتن و ئیعــدام واڵم ده داته وه  و 
ســاڵ نیــه  به هــۆی پێشــێکارییه کانی 
مافی مرۆڤ له الیه ن ڕێکخراوه کانی 

مافی مرۆڤه وه  مه حکووم نه کرێ. 
ئه گــه ر ڕێژیمێکــی ئه وتــۆ پێشــی 
چه کــی  بــه   ده ســتی  پێبگیــرێ 
کۆمه ڵکــوژی ڕابــگا، ته نانــه ت بــۆ 
بۆخــۆی  بــێ،  ســاڵیش  ده   مــاوه ێ 
بــۆ  ده ســکه وت  و  ســه رکه وتنه  
بــۆ  نێونه ته وه یــی،  کۆمه ڵــگای 
مرۆڤایه تی و بۆ گه النی چه وســاوه ی 

ئێران.
• له  یه که م تێڕوانین، سازان له گه ڵ 
ناوکــی  به رنامــه ی  له ســه ر  ڕۆژاوا 
ســه رکه وتنیک بــوو بــۆ ســه رکۆمار 
حســن روحانی. چون چاره ســه رکردنی 
بــوو کــه   به ڵێنێــک  ناوکــی  پرســی 

کچەکانــی ئــەم ناوەنــدە فێرکارییــەی 
لەوپــەڕی  و  گوشــار  ژێــر  خســتە 
کــە  لێکردبــوو  داوای  بەدڕەوشــتی دا 
پێوەنــدی لەگەڵدا دابمەزرێنێت و خۆی 
بەدەســتەوە بــدات، ئەگینــا پەروەنــدەی 
سیاسیی بۆ دەکاتەوە، کە لە ئەنجامی 
تۆمارکردنی ســکااڵی ئەم کچە الی 
ناوەنــدە قەزاییــەکان، زانکــۆی ئاماژە 
بۆکراو ناچــار دەبێت »تەوحیدی« لە 
سەرۆکایەتی حەراسەت ال ببات. بەاڵم 
بــە پێچەوانــەی چاوەڕوانییەکان پلەی 
زانکۆکانــی  گشــتیی  ســەرۆکایەتی 
پەیام نووری پارێزگای کرماشانی پێ 
سپێردرا کە لە ڕاستیدا ئەمە جۆرێک 
ڕێزلێنان لەو هەوڵە بەدڕەوشتانەیە بوو.

روحانــی له کاتــی خه باتــی هه ڵبژاردن 
دا دابووی به  ده نگده رانی.

دوای له ئاوکردنــی ســه دان میلیارد 
دواڵر، ڕه وتــی به فیڕۆدانــی ســه روه ت 
بــۆ دروســتکردنی  و ســامانی واڵت 
ماوه یــه ک  بــۆ  ناوکــی،  چه کــی 

ڕاده وه ستێ. 
 ٤٠ ده وری  ئازادبوونــی  هه روه هــا، 
- ٥٠ میلیــارد دواڵر دارایــی ئێــران 
)ڕاده ی ئــه و پووڵــه  به تــه واوی ڕوون 
نیــه  و ئامــاری جیــاواز باوبۆتــه وه (، 
بێگومــان ده توانــێ ده رفه تێک بێ بۆ 
سه روســاماندان بــه  ئابووریی شــپرزه ی 

واڵت به  قازانجی خه ڵک. 
لــه و پێوه ندیــی له گه ڵ پرســیاره که ، 
جیــدی  کۆســپی  کۆمه ڵێــک 
بــه دی  ســاختاریی  و  »ماهــوی« 
ده کرێــن کــه  ڕێگــه بــۆ گه شــبینی 
ناهێڵنــه وه  ڕێژیم بتوانێ له  ڕێکه وتنی 
١٦ی جــووالی ٢٠١٦ی زایینــی بــه  
که ڵــک  ئێــران  خه ڵکــی  قازانجــی 

وه رگرێ: 
و  داخــراو  نیزامــی  بێگومــان   •
ســه ره ڕۆی سیاســی ئێــران گه وره ترین 
ڕیفورمــی  ڕێــی  له ســه ر  کۆســپه  
ئێــران  سیاســیی  نیزامــی  ئابــووری. 
زه رفییه تــی پێکهێنانــی ئاڵووگــۆڕی 
لــه   که ڵکوه رگرتــن  و  پێویســت 
ئیمکاناتــی زۆر و به ربــاوی واڵتــی 

نیه . 
لــه   ســه رکۆمار  به قســه ی 
کۆبوونــه وه ی »به ڕێوه بردنــی به رجــام 
...« لــه  ٢٩ به فره نبــار/دی ١٣٩٤، 
ئێران بۆ گه یشتن به  هه ڵدانی ئابووری 
 ٥٠ بــه   پێویســتیی  ســاڵێ  دڵخــواز، 
میلیــارد دواڵر ســه رمایه ی ده ره کــی 

هه یه . 
به اڵم کام سه رمایه دار و کام واڵت 
ئامــاده  ده بێ به هاســانی لــه  واڵتێکدا 
ســه رمایه ی خــۆی وه گــه ڕ بخــا کــه  
حکوومه ته که ی یاغی و ناسه قامگیره  
کۆمه ڵــگای  متمانــای  جێــگای  و 
نێونه ته وه یــی نیه  و یاســاکانی له گه ڵ 

»پرێــس تی ڤی« و هەناردەکردنی 
لــە  خومەینــی  جینســی  دەســدرێژیی 
تامەزرۆیــی هەناردەکردنــی شۆڕشــی 
و  ناوچــە  واڵتانــی  بــۆ  ئیســالمی 
و  دۆشــداماویی  لەوپــەڕی  جیهــان، 
پاش نۆشــینی جامی ژار، کۆتایی بە 
تەمەنی هات، بەاڵم میراتگرانی تاج و 
تەختــی خومەینی، ڕێگە پڕهەڵەکەی 
ناوبراویــان درێــژەدا و لــەم ڕاســتایەدا 
جۆربەجۆریــان  گەاڵڵــەی  چەندیــن 
وەگــەڕ خســت. دامەزراندنــی کاناڵــە 
تەلەفزیۆنییەکانی وەک »ســەحەر«، 
دواییانەشــدا  لــەم  و  »ئەلعالــەم« 
»پرێــس تــی ڤــی« لــە ڕاســتای ئــەم 
بــووە.  نەزۆکــەدا  خەیاڵــە  و  وەهــم 

میرۆ عه لیار

ن: شارام کرماشانی
و: جاقل

ئایا کۆماری ئیسالمی ده توانێ له  ده رفه تی ڕێککه وتن له گه ڵ ڕۆژاوا که ڵک وه رگرێ؟

سیستمی ویالیەتی و عێمادیی ڕەداڵە

بــۆ  نێونه ته وه ییــه کان  ســه لماوه   یاســا 
سه رمایه گوزاری، نه گونجاون؟ 

وه  ئه گه ریــش الیه نێــک ئامــاده ی 
سه رمایه گوزاری بێ، ئه وکاته  ئه وه نده  
مــه رج داده نــێ و ئیمتیــاز داوا ده کا 
که  ســوودی چاوه ڕوانکراوی بۆ ئێران 

لێناکه وێته وه !
• یه کێ له  پێشمه رجه  سه ره کیه کان 
بــۆ که ڵکوه رگرتــن لــه  ئیمکانــات و 
سامانی واڵتێک به قازانجی خه ڵک، 
ئه وه یــه  کــه  ده وڵــه ت بتوانــێ هێــزی 
مرۆیــی )نیــروی انســانی( واڵته کــه  
وه گــه ڕ بخــا. بــه اڵم ئه و ئه رکــه  ته نیا 
بــه  نیزامێکــی سیاســیی دێموکرات و 
خه ڵکــی به ڕێــوه  ده چــێ. گه نده ڵــی، 
هه اڵواردنــی جۆراوجۆر و دیکتاتوری 
ڕێگه ی به شــداری خه ڵــک له  ژیانی 
سیاســی و ئابوورییــان به ســتووه . ئێران 
لــه  ڕیزی پێشــه وه ی ئــه و واڵتانه  دایه  
که  به ده ســت ڕاکردنی مێشــکه کانه وه  

)فرار مغزها( ده ناڵێنێ!
که ڵکوه رگرتــن له  هێزی ئینســانی 
پێکهێنانــی  موســته لزمی  واڵت 
ئاڵووگۆڕی قوڵی ساختاری، یاسایی 

و سیاسییه .
• نه بوونــی سیســتمێکی واحیــدی 
و  جۆراوجــۆر  الیه نــی  بڕیــاردان. 
ده سه اڵتدار که  ده ست و ده خاله تیان له  
ئابووری ئێراندا هه یه،  له  »حیطه »ی 
کۆنتروڵ و ئیختیاراتی ده وڵه ت به ده ره ن 
و ته نیــا به رژه وه ندیی خۆیان له به رچاوه  
و بیــر لــه  به رژه وه ندی واڵت ناکه نه وه : 
ســوپای پاســداران، ئیتالعــات، به یتی 
جۆراوجــۆره کان...  بنیــاده   ره بــه ری، 
واڵتــدا  ئابووریــی  به ســه ر  چنگیــان 
گرتــووه  و بۆتــه  کۆســپێکی جیــدی 
بــۆ بووژانــه وه  و حه ســانه وه ی ئابووری 

سه قوشڕبووی ئێران.
• گه نده ڵی ســه رله به ری سیســتمی 
به شــیوه یه ک  ئێرانــی  حکوومه تــی 
بــۆ  ده ره تانێکــی  کــه   داگرتــووه  
چاکسازی و ڕێکخستنه وه ی نیزامی 

ئابووری نه هێشتۆته وه .

بەرپرســانی  کــە  هۆیــەوە  بــەو  بــەاڵم 
ئــەم کاناڵــە تەلەفزیۆنییانــە لــە نێــوان 
مــۆرە ئەمنییەتــی و ســەربازییەکانی 
ســپای  بەتایبــەت   – حکوومــەت 
پاســداران – هەڵدەبژێردریــن، بەرەبــەرە 
مەیل و ویســتە جنسییەکانی ویالیەت 
لە کاناڵە ســەتەالیتییەکانی ئێرانیش دا 
خۆیان دەرخســت و شــوێنێکی گونجاو 

و لەباریان بۆ پەروەردەبوون دۆزییەوە.
و  قســە  ســااڵنەدا،  ئــەم  لەمــاوەی 
قســەڵۆک و بانگەشــەی جۆراوجــۆر 
لەپێوەندی لەگەڵ کەڵکاژۆی جنسیی 
بەرپرســانی دەنگ و ڕەنگی کۆماری 
تەواویــان  دەســەالتی  کــە  ئیســالمی 
بەســەر کارگێــڕ و فەرمانبەرەکانیاندا 

ئێــران ئێســتا له  چه نــد واڵت خۆی 
تووشــی شه ڕ کردووه  و بۆته  به شێکی 
عێــڕاق،  کێشــه کانی  لــه   ســه ره کی 
ســوورییه ، لوبنان، یه مه ن، فه له ســتین. 
ئــه و ده ســتتێوه ردان و ماجه راجووییانــه  
هه زینه یه کــی قــورس به ســه ر خه ڵکی 

ئێراندا داده سه پێنێ.
بــه اڵم ســوپای پاســداران هه تا پێی 
بکــرێ کۆتایی به  شــه ڕ و کێشــه  له  
ناوچــه دا نا هێنــێ، چــون ته واوبوونــی 
شه ڕ و ئاڵۆزی له و  واڵتانه دا به مانای 
که مڕه نگبوونــه وه ی ده ور و داکشــانی 
نفــووزی ســوپا لــه  ناوچه یــه  و ئه وه ش 
لــه   ســوپا  ده ســتی  کورتبوونــه وه ی 
واڵتــی  ئابــووری  ئه هرومه کانــی 

لێبکه وێته وه .
ســوپای  نفــووزی  و  ده ســه اڵت 
پاسداران به ستراوه ته وه  به  بوونی قه یران 

و شه ڕ له  ناوچه دا.
• نرخــی نه وتیش چاوه ڕوان ناکرێ 
به وزووانــه  تا ئاســتێکی به رچــاو به رز 
بێته وه . به تایبه تی دوای هه نگاوه کانی 
ئه مریــکا بــۆ به رهه مهێنــان و ته نانه ت 

هه نارده کردنی نه وت. 
به وجــۆره ، ئێــران بۆ ئــه وه ی بتوانێ 
واڵت  به قازانــی  ڕێککه وتنــه   لــه و 
که ڵک وه رگرێ و به گه ڕێته وه  بۆ نێو 
سیستمی ئابووری جهانی، پێویستیی 
بــه  ســه رمایه ی خارجــی هه یــه و بــۆ 
وه دیهێنانی ئه و ئامانجه ش ڕێگایه کی 
بێجگه له  مودێڕنیزه کردنی خۆی نیه . 
فورمولێکــی  به گوێــره ی  بــه اڵم 
گشــتی، به خۆداچوونه وه  و پێکهێنانی 
زه رووری،  ڕیفورمێکــی  هه رچه شــنه  
پێویســتیی بــه  ئیــراده ی به هێــز و بــه  
هه یــه .  سیاســی  زه رفییه تــی  بوونــی 
ڕابــردوو، ماهییــه ت و سیاســه ته کانی 
کۆماری ئیسالمی و کارنامه ی دوو 
ساڵی ڕابردووی حسن روحانی، ده ری 
ده خه ن که  نیزامی سیاسیی ئێران توانا 
 و زه رفییه تی  سیاســی  بــۆ پێکهێنانی 

ئاڵووگۆڕی قووڵ و ئه ساسی نیه .

هەیە دەبیسترا، بەاڵم هیچ بەڵگەیەک 
لەبەردەستدا نەبوو کە بتوانێ ئەوپەڕی 
سیســتمی  بەرپرســانی  بێ ڕەوشــتی 
ویالیەتی دەربخات، تا ئەوەیکە »شینا 
شــیرانی« بێدەنگییەکانــی شــکاند و 
باســی لە گوشــارەکان بۆ ســەر خۆی 
کــرد. موحەممــەد ســەرئەفراز کــە بە 
ســاڵی  لــە  حکوومەتــی  بڕیارێکــی 
٢٠١٣دا، وێــڕای عێمــادی، بەهــۆی 
مــرۆڤ  مافەکانــی  کردنــی  پێشــێل 
لەالیــەن یەکیەتیــی ئورووپــاوە خرایــە 
لیستی گەمارۆکانەوە، پاش بەدەستەوە 
گرتنی سەرۆکایەتی دەنگ و ڕەنگی 
بــە گۆڕینــی  کــرد  دەســتی  ڕێژیــم، 
بەربــاوی بەڕێوەبــەر و بەرپرســەکان و 
تەکــووزی کــردە ســەر ئەمنییەتــی و 
سیاســیی کردنی ئــەم ناوەنــدە. ناوبراو 
کــردە  عێمــادی«  ڕەزا  »حەمیــد 
بەرپرسی کاناڵی پرێس تی ڤی، بەاڵم 
بێ ئــاگا لەوەیکــە، ئاغــای عێمــادی 
بــۆ دامرکاندنی تامەزرۆیی جینســیی 
خــۆی پەالمــاری »شــینا شــیرانی« 
لــە  چاوەڕوانیمــان  نابــێ  دیــارە  دەدا. 
دامەزراوەیەکی وەک دەنگ و ڕەنگی 
ڕێژیمی ئیســالمی لەمــەش زیاتر بێت 
کــە ئەرکــە ســەرەکییەکەی بریتییــە 
لــە دەســدرێژی کردنــە ســەر ڕەوان و 
دەزگایــەک  مرۆڤــەکان.  جەســتەی 
کە لەســەر بنچینــەی ڕێنوێنییەکانی 
کەســێک بەڕێوەدەچــێ کــە لە کتێبە 
توضیح المســائل دا،  بەناوبانگەکــەی، 
دەســدرێژی کردنــە ســەر کۆرپەلــەی 
کچ، بەبێ ئەوەیکە بەتەواوی لەگەڵی 
بــە ڕەوا و ڕێگەپێــدراو  بــێ،  جــووت 
دەزانێت و لە الیەن کەسانێکەوە بەڕێوە 
دەبرێــت کە لــە دامــەزراوە ئەمنییەتی 
و ســەربازییەکان بارهاتوون و بۆخۆیان 
ئەزمــوون  هاوشــێوەیان  بەســەرهاتێکی 

کردووە.
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ئیدریس ستوەت

ن: جەماڵ ڕەسوڵ دنخه

دیــاردەی  بەتایبــەت  كــراوە و  تۆمــار 
كوردســتان  لــە  دەروونییــەكان  كێشــە 
تێچــووی  زیادبوونــی  و  مەترســیدارە 
دەرمــان و گرانیــی نرخــەكان، بــووە بە 
هــۆی ئــەوە كــە نەخۆشــەكان واز لــە 
درێــژەی دەرمانكردنــی خۆیــان بێنــن. 
ئێســتا بەشــێك لــە خەڵكی كوردســتان 
ڕێــگای  لــە  ڕۆژانەیــان  داهاتــی 
كۆڵبەرییەوە بەدەست دێنن و بەگشتی 
هەر لە ســەرەتاوە سیاســەتی ئابووریی 
ئێــران هیــچ جــۆرە بەرژەوەندییەكی بۆ 

دانیشــتوانی خۆی نەبووە و نیە. 
كــران  بــاس  كــە  ئامارانــەی  ئــەو 
ئامــاری خــودی ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیســالمین و بێگۆمــان ئامارەكان زۆر 
لــەوە زیاتــرە، بــەاڵم بەپێــی ئامــاری 
ڕێژیــم بــە بــەراورد لــە گەڵ ســااڵنی 
دوســاڵی  لــەو  بەتایبــەت  و  ڕابــردوو 
ڕابردوودا كە دەوڵەتی تەدبیر و ئۆمید 
بوو، هەڵكشــانی زۆری بەخۆیەوە دیوە 
و كلیلەكــەی ڕووحانی هیــچ قفڵێكی 

نەكرایەوە. پێ 
 كارناســان هــۆكاری ئــەو بێكاریی 
و دیاردانــەی كــە لــە ئێرانــدا هەیــە، 
دەگێڕنــەوە بۆ هەوڵی وەدەســت هێنانی 
چەكــی ناوكــی و دژایەتیــی ئێــران لە 
گــەڵ جیهــان و یارمەتیــی میلیۆنــان 
تیرۆریســتە  بــۆ  ئێــران  دۆالری 
كەڵك وەرگرتنــی  و  ئیســالمییەكان 
لــە  ئێــران  دەســەاڵتدارانی  خراپــی 

ئابووریی ئەم واڵتە.
كــە  ئاشــكرایە  هەموومــان  بــۆ 
دەســەاڵتی كۆنەپەرەســت و دیكتاتــۆر 
چیدیكــە ناتوانــێ خەڵــك فریــو بــدات 
و ئــەم دیكتاتۆرە لــە بەرانبەر گەالنی 
ئێرانــدا خــۆی ڕاناگرێــت و مەحكووم 

بە نەمان دەبێ.

ئــەو ئامارانە پێمان دەڵێن كە دیاردەی 
كۆمەاڵیەتــی لــەو پارێزگایانــەدا زۆر 
زیاتــر لــە شــوێنەكانی دیكەیــە و لــە 
هــۆی  بــە  ڕۆژ  بــە  ڕۆژ  كوردســتان 
ڕێــژەی  هەژارییــەوە،  و  بێكاریــی 
خۆكوشــتن،  فرۆشــتن،  گورچیلــە 
منــدااڵن  خوێندنــی  لــە  وازهێنــان 
بــۆ  ناردنیــان  و  نەداریــی  هــۆی  بــە 
كێشــە  بــە  خەڵــك  تووشــبوونی  كار، 
دەروونییــەكان، گیرۆدەبــوون بــە مــادە 
هۆشــبەرەکان، كــۆچ كــردن و تــەاڵق 
و... هتــد، زیــاد دەبــێ و گەیشــتۆتە 
ئاســتێكی مەترســیدار و هــەر بەپێــی 
ئامارەكانی خــودی ڕێژیم، پارێزگای 
ئیــالم لــە ٩ مانگی ڕابردووی ســالی 
تــەاڵق،   ٣٨٦ ڕێــژەی  بــە  ١٣٩٤دا، 
یانــی ٣٢%ی تەاڵق لــەو پارێزگایەدا 

ئێــران هەیــە، لە ڕاســتی دا كوردســتان 
پشــكی شێری بەركەوتووە، هەر بەپێی 
ئیســالمیی  كۆمــاری  ئامارەكانــی 
وەك  كرماشــان  پارێــزگای  ئێــران، 
دەردێكی هەمیشــەیی، پلەی یەكەمی 
بێكاریــی بــە ڕێژەی ٤.٤٧% لە ســەر 
ئاســتی ئێرانــدا هیناوەتــەوە و میداڵی 
نســیبی  بــە  بێكاریــی  قارەمانیەتــی 
خــۆی كــردووە و پارێــزگای ئیالمیش 
دووهەمــی  ڕیزبەنــدی  لــە   %٤٠ بــە 
جێــی  ئێرانــدا  ئاســتی  لــە  بێــكاری 
پارێــزگاری كوردســتانیش  و  گرتــووە 

٢٨% بێكاریــی هەیە.
ڕێــژەی  كارناســان  وتــەی  بــە   
لــە  كــورد  ژنانــی  نێــو  لــە  بێــكاری 
كوردســتاندا زیاتــر لــە ســێ بەرابەری 
ڕێــژەی بێكاریــی پیاوانــە و بێگومــان 

دەبن.
 زیادتــر لــە ٢٠ هەزار كارتۆن خەو 
كــە ٢١%ی  بوونــی هەیــە  ئێــران  لــە 
كارتــۆن خــەوەکان لە ژنــان پێكهاتووە 
وەك  دیکــەی  دیــاردەی  هــزاران  و 
و  گورچیلــە  بــە  کــردن  بازرگانــی 
منــداڵ و كێشــەی دیكــە كــە ڕۆژ بە 
شــایانی  و  زیادبوونــە  لــە  ڕوو  ڕۆژ 
باســە كــە هیــچ یــەك لــە ناوەندەكانی 
حكوومەتــی خۆیــان لــە بەرانبــەر ئەو 

دیاردانــەدا بە بەرپرس نازانن. 
خــۆ  ســەرەڕای  كوردســتانیش  لــە 
و  ئامانجــدار  سیاســیی  زاڵكردنــی 
ســەرکوت كــردن و گرتــن و كوشــتنی 
ئازادیخوازان و سیاســەتی تواندنەوەی 
نەتەوەیی كورد و ... هتد، لە هەموو 
ئــەو دیاردانــەی كــە لــە كۆمەڵــگای 

كــردن، زینــدان، ئەشــكەنجە، تیربــاران 
و لەســێدارەدان، خاتــی دامەزرێنەران 
و دەســەاڵتدارانی كۆماری ئیسالمیی 
ئێــران بوون بــۆ كۆمەڵــگای ئێران. بە 
پێــی ئامارەكانی كۆماری ئیســالمیی 
ئێــران؛ زیاتــر لــە ٤٠%ی حەشــیمەتی 
ئێــران لەژێر هێڵــی هەژاریی موتڵەقدا 

ژیان بە ســەر دەبەن.
هــۆكاری  ٥٥%ی   لــە  زیاتــر   
نەخۆشــینە دەروونییــەكان پێوەندیی بە 

هەژاریــی و بێكارییەوە هەیە.
 زیادتــر لــە ١میلیــۆن و ٧٠٠ هزار 
منداڵــی كار لــە ئێــران هەیــە كــە بــە 
پێــی توێژینەوەكان ٤.٥%ی مندااڵنی 
كۆكەرەوەی زبڵ و دەستفرۆش، توشی 
ئیــدز دەبــن. لــە ئیرانــدا لە هــەر پێنج 
تــەاڵق  توشــی  یــەك  هاوســەرگیری، 

  بێــكاری یەكێــك لــەو دیاردانەیــە 
كــە لــە ئێران بە گشــتی و كوردســتان 
بەرچــاو  شــێوەیەكی  بــە  بەتایبەتــی 
گەلێــك  ئــەوەش  دەكەوێــت.  بەدیــار 
هــۆكاری لــە پشــتەوەیە و كاریگەریی 
و دەرئەنجامەكەشــی لــە زۆر بــواری 
ژیانــدا ڕەنگــی داوەتــەوە. بــۆ ئــەوەی 
بتوانیــن بارودۆخــی كوردســتان ئاوای 
كە هەیە بخەینە بەر باس و لێكدانەوە، 
پێویســتە لە پێشدا ئاماژە بە كۆمەڵێك 
كۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی  واقعیەتــی 

ئێران و كوردســتان بكەین.
لە كەس شــاراوە نیە كە بێكاری لە 
كۆمەڵــگای ئێران بەشــێكی بەرچاری 
دەگەڕێتــەوە بــۆ سیاســەتی نەگونجاو 
دەســەاڵتدارانی  نازانســتیانەی  و 
ئێــران. واڵتــی ئێــران لەگــەل ئەوەیكــە 
ماڵیــی  گــەورەی  ســەرچاوەی 
بەدەســتەوەیە، و لــە بــواری ژێرخانــی 
نەوتــەوە  بەتایبــەت  و  ئابووریــی 
دەوڵەمەندە، بەاڵم بە هۆی سیاســەتی 
و  ئێــران  نازانســتیانەی  و  نەگونجــاو 
نەبوونــی بەرنامەی تۆكمەی ئابووری 
و  بەگشــتی  ئێــران  كۆمەڵــگای  لــە 
بەتایبەتــی كۆمەڵگای كوردســتان، بە 

دەســت بێكارییەوە دەنالێنێ.
كاریگەریــی  گشــتی  بــە  بێــكاری 
گۆمەڵــگای  ســەر  لــە  خراپــی  زۆر 
ئێــران دانــاوە و دیــاردەی خەمۆكــی، 
دزی، قومارکــردن، بازرگانــی کــردن 
بــە گورچیلــە، بازرگانــی کــردن بــە 
منــداڵ، كارتۆن خــەوی، كۆچ كردن، 
تــەاڵق، تاوان، لەشفرۆشــی و... هتد، 
و چەندین دیاردەی دیكە كە هەمووی 
لــە بێكارییــەوە ســەرچاوەی گرتــووە و 
لــە ڕاســتی دا ئەو دیاردانــە و چەندین 
بەســەر  دەســت  وەك  دیكــە  دیــاردەی 

بێكاری سەرچاوەی كێشە ئابووری و كۆمەاڵیەتییەکانە لە كوردستان

ڕۆچوونی ڕێژیمی ئێران لە باتاڵقی شەڕی سووریەدا

شــەڕی ســووریه لــە ڕۆژهەاڵتــی 
ناوەڕاســت لە ســەدەی بیســتویەکەمدا 
زیاتــر  کــە  قۆناغێــک  ناوەتــە  پێــی 
لــە ٢٥٠ هــەزار کــوژرا و زیاتــر لــە 
میلیۆنان کەسی ئاوارەی ئەو واڵتەی 
کۆمەڵــگای  و  کەوتووەتــەوە  لــێ 
بــەو شــەڕە کــە  جیهانیــش نیســبەت 
جەنایەتــی جەنگــی ڵــی کەوتووەتەوە 
بێ دەنگییەکی سیاسی و بەرژەوەندی 
خۆیــان گرتووەتــە بــەر و ئــەوەش ڕۆژ 
بــە ڕۆژ قەیرانــی ئــەو شــەڕە قووڵتــر 

دەکاتەوە.
دیکــەوە  الیەکــی  لــە 
دەستێوەردانەکانی ڕێژیمی ئیسالمیی 
ڕێژیمــە  ئــەو  پشــتیوانیی  و  ئێــران 
لــە  توندڕەوەکانــی کــە  لــە گرووپــە 
ئــەو  ئۆپۆزیســیۆنی  ســووریەدا دژی 
واڵتــە شــەڕ دەکــەن گرێــی کێشــەی 
ئەو شــەڕەی توندتر کردووە و ناهێڵێت 
کــە ئەو کێشــەکە چارەســەر بکرێت. 
دەســتێوەردانی نیزامیــی ڕووســیه لــەو 
شــەڕەدا و بۆردوومانــی فڕۆکەکانی 
ئــەو واڵتــە بووەتــە هــۆی ئەوەیکە نە 
تەنیــا ئــەو واڵتــە یارمەتییــەک بــە 
چارەسەریی کێشەکە ناکات، بەڵکوو 
زیانێکــی زیاتری هەیە و هەتا ئێســتا 
ئۆپۆزیســیۆنی ســووریه نیســبەت بەو 
بۆردوومانانــەی ســووریه ناڕەزایەتیــی 
ڕایگەیانــدووە  و  دەربڕیــووە  تونــدی 
کــە هێرشــە ئاســمانییەکانی ڕووســیە 
لــە باتی داعــش شــوێن و بارگاکانی 
و  ئامانــج  دەکاتــە  ئۆپۆزیســیۆن 
پشتیوانی لە هێزەکانی ئەسەد و باقی 
هێزە هاوپەیمانەکانی ئەسەد دەکات.

لــەو نێوانــەدا ڕێژیمــی ئێــران کــە 
هەر لە ســەرەتای دەســتپێکی شــەڕی 
ســوویەدا پشــتیوانی خۆی بــە هەموو 
شــێوەیەک چ مــاددی و نیزامــی لــە 
ڕێژیمــی ئەســەد دەربــڕی؛ مانــەوەی 
بەشــار ئەســەد بــە نرخی کوشــتوبڕ و 
ئاوارەبوونــی خەڵکی خۆی مســۆگەر 
کردووە و ڕێژیمی ئیسالمیی تاران لەو 

نێوانەدا ســەرەڕای قەیرانی ئابووری و 
ماڵــی نێوخۆیی بە دابینکردنی هێڵی 
ئیعتباریــی میلیارد دۆالری و ناردنی 
چەکوچۆڵ زیاتر ئاگری شــەڕەکەی 

خۆشتر کرد.
و  ئەمنیەتــی  بــااڵی  بەرپرســانی 
سیاســیی ڕێژیمــی ئێــران لــە هەمــوو 
فەرمــی  بــە  خۆیانــدا  لێدوانەکانــی 
باســیان لــەوە کــردووە کــە ئێمــە لــە 
بــۆ  خۆمــان  پشــتیوانییەکانی  ســەر 
ســووریه ســوورین و تەنانــەت مێهــدی 
تائیــب لە لێدوانێکدا ســاڵی ١٣٩١ی 
هەتاوی، باســی لەوە کرد کە سووریه 
پارێزگای ٣٥ـەمینی ئێرانە و ئێمەش 
بە هەموو هێز و تواناوە پشتیوانی لەو 
واڵتە دەکەین. عەلیئەکبەر ویالیەتی 
ڕاوێــژکاری خامنەیی بــۆ کاروباری 
نێودەوڵەتــی، لــە چەندیــن ســەفەر و 
لێدوانــی خۆیــدا لــە ســووریه و ئێــران، 
باســی لــەوە کــردووە کــە ئەســەد بــۆ 
ئێمە هێڵی ســوورە و دەســتی دوژمنان 

کورت دەکەینەوە.
دوای  ســووریە  شــەڕی  کێشــەی 

ناردنــی هێــزی ســەربازی لــە الیــەن 
ڕێژیمــی ئێرانــەوە بۆ ئــەو واڵتە، دۆخ 
و هاوکێشــەکانی ناوچەکەی گۆڕی 
و بــە هاتنــی داعش لە نیوەی ســاڵی 
هەروەهــا  و  هەتاوییــەوە  ١٣٩٣ی 
پشتیوانیی ناڕاستەوخۆی ئەو ڕێژیمە 
داعــش  تیرۆریســتی  گرووپــی  لــە 
وای کــرد کــە هێزی ئۆپۆزیســیۆنی 
ســووریه لــەو واڵتــەدا تەنیا بااڵنســی 
هێــزی خــۆی ڕابگرێت و دژی هێزی 
ســەربازیی و باقــی هێزەکانــی دیکــە 
ڕابوەســتێت. ڕێژیمی ئێران لەسەرەتاوە 
ناردنــی هێــزی ســەربازیی و بوونــی 
هێزێکی چەکداری لە ســوویەدا ڕەت 
دەکردەوە، بەاڵم پاش ئەوەیکە واڵتانی 
ڕۆژئاوایــی و دراوســێ نیســبەت بــە 
بوونــی هێــزی ســەربازیی ئــەو واڵتــە 
بەرپرســانی  دەربــڕی،  ناڕەزایەتییــان 
ڕێژیمــی ئێران دانیان بە بوونی هێزی 
نیزامــی خۆیانــدا هێنا و باســیان لەوە 
لــە چوارچێــوەی  دەکــرد کــە تەنیــا 
یــا  نیزامــی«  »موستەشــاری 
ڕاوێــژکاری نیزامــی لەو واڵتەدا کار 

دەکەن.
سەرەڕای شــاردنەوەی ڕاستییەکان 
ڕێژیمــە  ئــەو  دەســتێوەردانەکانی  و 
لــە کاروبــاری نێوخۆیــی ســووریەدا، 
هەنووکە ڕێژیمی ئێران بە شــێوەیەک 
تێــوەگالوە  ســووریەدا  شــەڕی  لــە 
کــە بەرپرســانی ئــەو ڕێژیمــە دەڵێــن 
ســووریه خاکی ئێمەیــە!! هەروەها ئەو 
کەســانەی لــە ســووریەدا دەکوژرێــن 
لــە الیەن خامنەیــی ڕێبەری ڕێژیمی 
ئێرانــەوە بە کوژراوانــی »ئینقالبی« 

ناودێر دەکرێن.
ئێــران،  ڕێژیمــی  ئەمڕۆکــە 
لقــی  قــودس  هێــزی  ڕێــگای  لــە 
ســپای  دەرەکیــی  تیرۆریســتیی 
پاســداران، بە فەرمی شــەڕی سووریە 
دەکات و تــا ئێســتا بەپێــی ئامارەکان 
٧٠٠ کــەس لە ئەندامانی ئەو ســپایە 
لــە ســووریە کــوژراون و ژمارەیەکــی 

بەرچاویش بریندار بوونە.
ئێــران  ڕێژیمــی  پێوەندییــەدا،  لــەو 
هەروەها جاش و بەکرێگیراوانی خۆی 
بــۆ شــەڕی ســووریە ڕەوانــە دەکات و 

تــا ئێســتا چەندیــن کەس کــوژراون و 
ڕووسیەش وەکوو هاوپەیمانی ڕێژیمی 
وەکــوو  ڕێژیمــە  لــەو  تەنیــا  ئێــران، 
مــۆرەی خۆی کەڵــک وەردەگرێت و 
بەرژەوەندییەکانــی خــۆی بــۆ داهاتوو 
دەستنیشان دەکات. هەنووکە ڕێژیمی 
ئێــران لــە شــەڕی ســووریەدا بە چڕی 
شــەڕ دەکات و  خەســاری گیانیی و 
مادیــی زۆری بەرکەوتووە، خامنەیی 
نیسبەت بە دەستێوەردانەکانی سپا هاتە 
دەنــگ و گوتی کە؛ ئەو کەســانەی 
لــەو شــەڕەدا دەکوژرێــن ئینقالبیــن و 
ئەگــەر لەوێــش نەکوژرابــان دەبــوا لە 

کرماشان و هەمەدان کوژرابان.
ئــەو قســەی خامنەیــی دەرخــەری 
ئێرانــی  بەرپرســانی  کــە  ئەوەیــە 
ئەگەرچــی ئیدعــا دەکــەن کــە ئێران 
واڵتێکی ئەمنە، ئەو واڵتە لەو پەڕی 
نائەمنیدایە و لە ترســی ســەرهەڵدان و 
ناڕەزایەتیــی خەڵک دۆخەکە ئاڵۆزتر 
دەنێتــەوە  زیاتــر  ئــاژاوە  لەناوچــەدا  و 
و لــە نێوخــۆی واڵتیــش ســەرکوت و 

چاوترسین کردنی زیاتر کردووە. 

بــاش  ڕێژیمــە  ئــەو  بەرپرســانی 
دەزانــن کــە لــە کوردســتان بــە هێزی 
چەکمە و پۆســتاڵ خۆیان ســەپاندووە 
و دانیشــتوانی کوردســتانیش بــاوەڕ و 
متمانەیــان بــەو ڕێژیمــە نیــە و بۆیــە 
خامنەیی بە فەرمی باس لەوە دەکات 
کە ئەو کەســانە ئەگەر لە ســووریەش 
نەکوژرابــان دەبــوا لــەو دوو پارێزگایە 

کوژرابان.
هەروەها، لە دوایین پشتیوانییەکانی 
ســتادی  ئەندامــی  ڕێژیمــە،  ئــەو 
»مدافعــان حرم« واتە بەرگریکارانی 
لــە  ورمــێ،  پارێــزگای  لــە  حــەرەم 
لێدوانێکــدا ڕایگەیاندووە کە؛ خەڵک 
پەتوو و جەلوبەرگی گەرم بۆ شــەڕی 
ســووریە کــۆ کەنــەوە و ئەگــەر ئــەو 
یارمەتیانە نەختی و مادی بێت، زۆر 
بــە کەڵکتــرە. ئەگەرچــی تــا ئێســتا 
واڵتانــی دراوســێی ئێران نیســبەت بە 
دەســتێوەردان لــە کاروبــاری نێوخۆیی 
ئــەو  پشــتیوانیی  و  واڵتانــە  ئــەو 
ڕێژیمــە لە گرووپە تیرۆریســتییەکان، 
بــەردەوام ناڕەزایەتییان دەربڕیوە، بەاڵم 
بەرپرســانی ڕێژیمــی ئێــران درێــژە بە 
کارەکانــی خۆیــان دەدەن. لــە دواییــن 
ئاڵوگۆڕەکاندا عەرەبستانی سعوودی 
ئامادەیــی دەربڕیــوە هێــزی ســەربازی 
بــۆ ســووریە ڕەوانــە بــکات و ئــەوەش 
ترس و نیگەرانیی توندی بەرپرســانی 
نیزامیی ئێرانی بەدواوە بووە و هەرکام 
لــە بەرپرســە نیزامییەکانــی لێدوانــی 
جیــاواز دەدەن و دەڵێــن ڕەوانەکردنــی 
هێزی سەربازی لە الیەن عەرەبستانەوە 
بۆ ســووریە بە زیانی ئەو واڵتە تەواو 
دەبێــت، بــەاڵم ئــەوەش لــە کاتێکدایە 
کــە ئەمریکا پێشــوازی و پشــتیوانی 
لەو هەڵوێســتەی عەرەبستان کردووە و 

ڕێژیمی ئێران ترسی لێ نیشتووە.
دۆڕاوی سەرەکیی شەڕی سووریە 
ئێرانــە و لــە داهاتــووی ئــەو شــەڕەدا 
هیــچ بەرژەوەندییەک بۆ ئێران نایەتە 
دی و هەوڵەکانــی ئــەو ڕێژیمــە بــۆ 
مانــەوەی ئەســەد لەســەر کار بێئاکام 

دەمێنێتەوە.
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لــە ســەرەتاكانی هێرشــی ئیمام بــۆ ئێراندا، كەســانێك هەبوون 
كە الی ئێمە پێیان دەگوتن »حیزبی شــێت«، لە هێندێك شــوێن 
وەكوو »گۆپاڵ بەدەستی حیزبوڵا« یان »دانیشجووی پەیڕەوی 
خەتــی ئیمــام« دەناســران وەك ئەكبەر گەنجــی )ئەكبەر پوونێز( 
و مەعســوومە ئیبتــكار و عەبــاس عەبــدی و هتــد، كەســانێك 
لەوانــەش وەك ســەعید حەجاریان، جەالیی پــوور، موحەممەدیی 
گیالنی، الجوەردی، خەڵخاڵی، موحتەشــەمی پوور، مووسەوی 
تەبریــزی، مووســەوی خویینیهــا، مووســەوی ئەردەبیلی هەبوون 
كە كاریان تیرۆر و ئیعدام و ئەشــكەنجە و داخ و درەوشــكردن و 
گــوێ بڕیــن و چاودەرهێنان و زیندووبەچاڵكردن و دەســتدرێژیی 
سێكســی لــە زینداندا و هتد بوو، بــەاڵم لە الیەن »ئاخوندۆف و 
چەپەتولئیسالمەكانەوە« بە قارەمانی خەباتی دژە ئیمپریالیستی 

دەناسران.
ئــەو كاتــە ئەگــەر كەســێك ئازادیخواز بوایە، دژ بــە ئەمانە و 
خودی ئیمام خومەینی شــەڕی دەكرد.بەاڵم پاش چەند ســاڵێك 
گــەرای ئیســاحخوازیی جەماعەتــی خاتەمــی لــە گۆمێكــی 
قــوڕاوی و لیخنــدا هاتــە بــەر، مەبەســتیان لــە ئازادیخــوازی، 
گەڕانــەوە بــۆ ڕێبازی ئیمام بوو. ئیساحخوازییەكەشــیان دژ بە 
كێ بوو؟ دژ بە گەندەڵی و دیكتاتۆری و تیرۆریزمی هاشمیی 
ڕەفســەنجانی و ڕەیشــەهری و فەالحیان و دوڕڕیی نەجەفابادی 
و هتد. ســومبۆلەكانی دێموكراســی و ئیسالحخوازی كێ بوون؟ 
خەڵخاڵــی، الجــوەردی، ئەكبەر پوونێز، عەباس عەبدی، ســەعید 
حەجاریان، جەالیی پوور، موحەممەدیی گیالنی، موحتەشەمی 
پــوور، مووســەوی خویینیهــا، مووســەوی ئەردەبیلــی، ئەكبــەر 
پوونێــز )گەنجــی( كــە ئیســتا ببــوو بــە ڕۆشــنفیكری دینــی و 
هتــد كــە لە هەڵبژاردنی مەجلیســی شەشــەمدا كردبوویانە هات 
و هاوار و بە خەڵكیان دەگوت دەنگ بە ڕەفســنجانی مەدەن با 

دێموكراسییەكەمان نەكەوێتە مەترسییەوە. 
پاش ماوەیەك كە ڕەفســنجانی لە هەڵبژاردنی ســەركۆماریی 
ئیســاحخوازەكان  نــژاد،  ئەحمــەدی  ڕكابــەری  بــە  بــوو  ٨٤دا 
الیەنگــری  بــە  بــوون  نەمابــوو،  یارییەكــەدا  لــە  كەســیان  كــە 
ڕەفســەنجانی، واتــە هەمــان ئەو كەســەی كە ئیســاحات دژ بە 
حكوومــەت و بنەماڵــەی ئــەو دەســتی پــێ كردبوو. لــەو كاتەوە 
ڕەفســەنجانی بوو بە پیر و مورادی جەماعەتی ئیســاحخواز و 
چەپەتولئیســالمەكانی وەك فــەڕوخ نیگەهدار و ڕۆشــنفیكرانی 
دینیــی وەك جەماعەتی بی.بی.ســی و هتــد. لەم هەڵبژاردنەی 
ســەركۆماریی دواییــدا كاتێــك كــە ڕەفســەنجانی ڕەد كرایــەوە، 
جەماعــەت شــینی ئیمــام حوســەینیان بــۆ كــرد، بــەاڵم لــە پاش 
ئەویش پەكی كاری خۆیان نەخست و ئەمجارە خۆیان بە عەبای 
ڕۆحانی و ڕیشــی پڕۆفیســۆریی زەریفی قوتابیی ئەنجومەنی 
حوجەتییــەدا هەڵواســی و بــە ســوێند و قورعــان كردنیــان بــە 
ئیساحخواز و تا ئێستاش كە هیچ یەك لەو دوانە دانی خێریان 
بە ئیساحخوازیدا نەهێناوە و هیچیان بە كاویان نەپێواوە، ئەمان 
هــەر حیســابی خودییــان بۆ دەكەن. لــە هەڵبژاردنی مەجلیســی 
خوبرەگانــی ئەمساڵیشــدا ئیســاحخوازان و شــوێنكەوتوانیان لە 
دەرەوەی واڵت كە ئێســتا بنەماڵەی حەســرەتی ئیمامیشــیان پێ 
زیــاد بــووە )واتــە هەمــان ئەو بنەماڵە كە ئەم قوڕە ســوورەیان بۆ 
هەموان گرتەوە و ئێستا بۆ خۆیان بە چەكمە دەیشێلن( بە خەڵك 
دەڵێــن ئەگــەر دەنــگ بە لیســتی ئاغــای ڕەفســەنجانی نەدەن، 
جەننەتــی دەیباتــەوە و كارەســات ڕوو دەدات. ئێســتا بــا بزانیــن 
لیســتی دێموكراســیخوازانی ســەر بــە ئاغــای ڕەفســەنجانی چ 
كەسانێكن كە دەبێ لە جەننەتی باشتر بن؟ كاتێك چاو لێ دەكەین 
دەبینیــن لیســتەكەی ئەمجــارەی ئیســاحخوازان لــە ئاســتێكی 
بــەرزی جیهانیدایــە واتــە بەشــێكی زۆریان لە جیهانــدا حوكمی 
دەستبەســەركرانیان دەرچــووە و ئینترپــۆل بــە دوایانــدا دەگەڕێت 
یــان بەهۆی ڕۆڵیان لە پێشــێلكردنی مافــی مرۆڤدا كەوتوونەتە 
بــەر ڕەحمەتــی گەمــارۆ نێونەتەوەییەكان، وەكــوو خودی ئاغای 
ڕەفســەنجانی، عەلی فەالحیان )وەزیری ئیتالعاتی ســەردەمی 
خــودی  لەگــەڵ  كــە  واڵت  دەرەوی  ئازادیخوازانــی  تیــرۆری 
ڕەفســەنجانی بــە هــۆی دۆســیە تیرۆریســتییەكانی میكۆنۆس 
و ئامیــا حوكمــی دەستبەســەركرانی لــە دەرەوەی واڵتــدا هەیە(، 
محەممەدیی ڕەیشــەهری )قەســابی دەیــەی ٦٠ی زیندانەكانی 
ئێــران و وەزیــری ئیتالعاتــی پێشــووتر(، دوڕڕیــی نەجەفابــادی 
)وەزیری ئیتالعاتی سەردەمی قەتڵە زنجیرەییەكان(، موەحیدیی 
كرمانــی )نوێنەری پێشــووی خامنەیی لە ســپای پاســداراندا(، 
هاشمیی شاهڕوودی )سەرۆكی دەزگای قەزایی و بەرپرسی دە 

ساڵ تاوان و پێشێلكاری لەو دەزگایەدا( و... . 
كۆمــاری  لــە  سیاســی  تەكامولــی  ڕەوتــی  بەپێــی  لێــرەدا 
ئیسالمیدا لیستی ئیساحخوازان بۆ خولی داهاتووی خیبرەگان 
نــەدەن، دێموكراســی  ڕادەگەیەنیــن كــە ئەگــەر دەنگیــان پــێ 
دەكەوێتــە مەترســییەوە. ئــەم كەســانەش بریتین لــە: موهەندیس 
ئەحمــەد جەننەتــی )ســەرۆكی لیســت و نووســەری یاســاكەی 
حاموورابی(، دوكتور موجتەبا خامنەیی )مامۆســتای زانكۆی 
ئاكســفۆرد(، قازی ســەڵەواتی )دادوەری دادگای الهە(، قازی 
سەعید مورتەزەوی )چاالكی مافی مرۆڤ(، پارێزەر ئەبووبەكر 
بــۆ هەمــوان(،  پارتــی دێموكراســی  ئەلبەغــدادی )ســەرۆكی 
حوجەتولئیســالم ڕاســپووتین )چاالكــی ژینگەپارێــز و نوێنەری 
وەلی فەقیه لە ڕووســیەی قەیســەری(، دوكتور بەشــار ئەســەد 
)خاوەنی ڕێكخراوی منداڵپارێزی حافز ئەسەد و نوێنەری وەلی 
فەقیه لە سووریە(، غواڵمحسەین موحسنیی ئیژەیی )زیندانی 
سیاســیی پێشــوو و كەســایەتیی فەرهەنگیی ناسراو(، موستەفا 
پوورمحەممەدی )مودیری باخچەی ســاوایانی پوورە قالونچە( 
و ئایەتوڵــا دوكتــور مەحمــووود ئەحمــەدی نــژاد )مۆدیــل و 

مانكەنی ناسراو(.

سەرچاوەکانی دیپلۆماسیی 
حکوومەتی هەرێمی کوردستان

ئــەو ناوچەیــە بــە هــۆی دراوســێ 
بــوون لەگەڵ واڵتانێک کە بەشــێک 
لە حەشــیمەت و پێکهاتەی نەتەوەکان 
لــە  کوردەکانــن،  دانیشــتووەکانی  و 
دۆخێکــی تایبەتیــدا جێگایان گرتووە. 
سیاســی،  جوغرافیــا  ئــەو  بوونــی 
سروشــتی و مرۆییە قازانج و ئاڵۆزیی 
تایبــەت بە دیپلۆماســیی ئەو ناوچەیە 
دەبەخشــێت. ئــەو دۆخەش بە جۆرێک 
بــاش نیــە کــە دەتوانین ئــەوەش وەک 
و  گرینــگ  زۆر  ســەرچاوەیەکی 
سیاســەتی  ســتراتژیی  لــە  بەبایــەخ 
بــە  ناوچەیــەدا  ئــەو  جوغرافیایــی 
ئەژمــار بێنیــن. دراوســێیەتی لەگــەڵ 
درێژایــی  لــە  کــە  واڵتانــەی  ئــەو 
نیشــتەجێن،  ســنوورەکانی کــوردەکان 
دەتوانیــن بــە جۆرێک بڵێین: خاک و 
نیشــتمانی ئــەو کوردانەیــە کــە لەژێر 
دەســەاڵتی واڵتانی غەیرە کورد دان. 
خەڵکانێــک بــە ڕابردوویەکی خەبات 
لــە  کــە   شــوناس،  خۆڕاگریــی  و 
مێــژووی خەباتی سیاســی و نیزامیی 
خویانــدا، لــە هەمــوو بوارەکانــدا هەر 
کوردســتان  لــە  بەشــە  ئــەو  لەگــەڵ 
کــە ئەمڕۆکــە حکوومەتــی هەرێمی 
کوردســتان لــە چوارچێــوەی عێراقــی 
هاوکاریــی،  دەناســرێت،  فێدڕاڵــدا 
و  یارمەتیــدەر  یەکگرتوویــی، 
هــاوکاری  هەبــووە.  هاوڕێیەتیــان 
ڕیشــە،  کــە  هاوڕێیەتییــەک  و 
ڕابــردوو و مێژووەکــەی بۆ شوناســی 
هاوبەشــی نەتەوەیەکــی پارچە پارچە 
دەگەڕێتــەوە. لــە نێوان ئــەو واڵتانەی 
کە خاوەنی ســەرەکی و ڕاســتەقینەی 
پێوەندییــە  ئــەو  نیــن،  کوردســتان 
زۆربــەی  لــە  شوناســە  و  نەتەوەیــی 
ئاڵوگــۆڕی  لەگــەڵ  حاڵەتەکانــدا 
فەرهەنگــی، بنەماڵەیــی، بازرگانی، 
ئامووزشــی، هونەریــی، کۆمەاڵیەتی 
بــووە. مــۆرال،  و مێژووییــدا تێکــەڵ 
ئیــرادەی نەتەوەیی و ژانی هاوبەشــی 
ئــەو پێوەنــد و یەکگرتووییــەی زیاتــر 
یەکتــر  لەگــەڵ  کردووەتــەوە.  قــووڵ 
بــوون لــە هەندێــک قۆناغــێ خەبــات 
و هەروەهــا بە هــاواری یەکترهاتن لە 
ڕۆژانــی تــاڵ و بەئێشــدا، پێوەنــدی و 
گرێچنــی ئەو خەڵکانە لە دوو الیەنی 
گرێیەکــی  الی  بــۆ  ســنوورەکان، 
مێژوویی، سیاســی، شوناس و وێڕای 
هاوبــەش  هەڵبژاردنــی  و  چارەنــووس 
ڕاکێشــاوە. هــەر ئــەو دۆخــە یەکێک 
لــە ســەرچاوە بەهێــز و گرینگەکان لە 
هەرێمــی  حکوومەتــی  دیپلۆماســیی 
کوردســتان لەگــەڵ دراوســێیەکان، بە 
ئــەو  تایبــەت کۆمــاری ئیســالمییە. 
تەنیشــت  لــە  نەتەوەییــە  پشــتیوانییە 

کەڵک وەرگرتن لە توخم و هێزە توانا 
لەگــەڵ  هــاوکات  نەتەوەییــەکان،  و 
و  سیاســی  ســەربەخۆیی  پاراســتنی 
دەفرایەتییەکــە  نەتەوەیــی  ئیــرادەی 
کــە بە شــێوەیەکی ئەساســی تاوتوێ 
نەکــراوە. ئەوەش لــە حاڵێکدایە کە بە 
هــۆی دەســەاڵتی حیزبــی و ملمالنێی 
لــە  ناســالم  ڕادەیــەک  تــا  سیاســیی 
کوردســتان،  هەرێمــی  حكوومەتــی 
ناکارامــە  ئەوانــی  دیپلۆماســیی 
توخمــی  و  شــوناس  بــە  بەســتراوە  و 

نەتەوەیی کردووە.
لــە بنەڕەتــدا لــە مــاوەی ســااڵنی 
بەشــەکانی  لــە  خەبــات  ڕابــردووی 
دەســتبەرکردنی  بــۆ  کوردســتان، 
دێموکراســی و مافی نەتەوەیی دژی 
دیکتاتۆریــی  و  ســەرەڕۆ  ڕێژیمــی 
زاڵ بەســەر هــەر کام لــە بەشــەکانی 
کوردســتان، جۆرێــک لــە توخمــەکان 
لــە  نەتەوەســازی  ســەمبولەکانی  و 
تەنیشــت باقی ســەرچاوە ســەرەتایی و 
بنەرەتییەکانی نەتەوە لە کوردســتاندا 
و  توخــم  ئــەو  کــراوە.  ،دروســت 
لــە  ئەمڕۆکــە  کــە  ســەمبوالنەی 
دیپلۆماســی دا، دەبێ بۆ بەدواداچوون 
و دەســتەبەرکردنی ئارامانج و خواستە 
نەتەوەییــەکان، ســەرنجیان پێ بدرێت. 
بــەو پێیە دەبــێ زیاتر لە هەر کاتێک 
ســەرنج بــە بەهــا و پێگــەی ئــەوان لە 
پێوەندییە سیاســی و دیپلۆماســییەکان 
کۆمــاری  و  تورکیــە  لەگــەڵ 
حکوومەتــی  الیــەن  لــە  ئیســالمی 
بــەو  بدرێــت.  کوردســتان  هەرێمــی 
بنکەکانــی  لــە  بااڵتــر  مانایــە 
نەتەوەســازی و ناوەنــدە دەوڵەتییەکان، 
بەخشــین  زانیــاری  ڕێــگای  لــە 
و  خۆڕســک  ئامووزشــی  بەخــۆت، 
کاری  نەتەوەیــی  مۆرالــی  و  ئیــرادە 
نەتەوەانــن  لــەو  کــوردەکان  کــردووە. 
کە لە کاتی شــەڕی ڕزگاریخوازانە، 
ســەمبول و توخمەکانــی شــوناس بــۆ 
نەتەوەســازی  پرۆســەی  و  پێکهاتــە 
داوە  ئەنجامیــان  کــە  بەشــانەی  لــەو 
و بــە هــۆی پشــتیوانیی مێژوویــی و 
ئاســەواری  هەروەهــا  و  شارســتانیەت 
مێژوویــی، شارســتانیی و فەرهەنگی 
کوردســتان  بەشــی  هەندێــک  لــە 
لــە ســەرچاوە و ســەرمایەی زۆر بــۆ 
نەتەوەســازییان  و  شووناسبەخشــی 
لەدەست دایە. ئێمە لە کردەوەدا بۆ ئەم  
مەبەســتە هیچ کارێکمــان نەکردووە. 
ئــەو خەباتــە بەردەوام بە پشــتیوانیی و 
هاوڕێیەتــی هێــزە نەتەوەیی و هەروەها 
دینییــەکان بە جەخت کردنەوە لەســەر 
توخم و شوناســی کوردی لە حەوزەی 
ئازادیخوازانــەی  و  خەباتــی سیاســی 
و  فیکــری  هێــزی  لەســەر  خۆیــان 
کردووەتــەوە.  جەختیــان  ســێکۆالر 
باوەڕمەندانــی  ئەوەیکــە  ســەرەڕای 
دینــی و زانایانــی دینیــش، بــەردەوام 
و  خەبــات  لــەو  گرینــگ  بەشــێکی 
بەرخۆدانە نەتەوەیی و شوناســە، بوونە 

ســروودی هاوبەش، ئــااڵ، جلوبەرگ، 
نــەورۆز و شوناســی کــوردی، زمــان، 
ڕێبەرانــی  هاوبــەش،  مێــژووی 
هاوبــەش،  خەباتــی  نەتەوەیــی، 
ڕابردووی مێژوویــی، میراتی ئەدەبی 
و فەرهەنگــی، ئاســەواری مێژوویی، 
شارســتانییەت و کەونارایی، پێوەندییە 
دینــی و ئایینییەکان بە جۆراوجۆریی 
و هەروەهــا زۆر حاڵەتــی دیکــە وەک 
چارەنووســی مێژوویی لە ســەرچاوە و 
کاریگەریــی  و  بەهێــز  بەســتێنەکانی 
دیپلۆماســیی کوردەکانــە کــە بەپێــی 
ســمینار،  بەرنامەڕێــژی، خوێندنــەوە، 
کۆنفڕانــس، بەرهەمــە هونەرییەکان و 
بەرنامــەی دێکۆمێنتــاری و هەروەها 
ئامووزشــی،  ناوەنــدی  دروســتکردنی 
فەرهەنگییــەکان،  و  هونــەری  بەشــە 
دەفرایەتییــەکان  زیاتریــن  دەتوانیــن 
ســەرکەوتوو  دیپلۆماســییەکی  بــۆ 
لێــوەر  کەڵکیــان  کارامــە،  و 
بگیردرێــت. ئەمڕۆکــە لــەو دۆخــەدا 
کــە حکوومەتــی هەرێمی کوردســتان 
تێی دایــە، هــەر کام لــەو ســەرچاوە و 
تایبەتمەندییانــە وەکوو کۆد و کارتی 
بــە  دەتوانرێــت  کــە  دیپلۆماســیین 
کەڵکوەرگرتــن لــە هێــز، کاریگەریی 
جوغرافیــا  ئــەو  قازانجەکانــی  و 
و  مێژوویــی  سیاســی،  فەرهەنگــی، 
بــۆ  بــاش  شــێوەیەکی  بــە  شوناســییە 
چەســپاندنی شوناســی خۆیــان و ئــەو 
بەشــە لــە کوردســتان و خەڵکەکانــی 
غەیــرە  دەســەاڵتی  لەژێــر  کــە 
کەڵــک  ئێــران دان،  دێموکراتیکــی 
قازانــج  بــەو  مانایــە  بــەو  وەرگــری. 
قوواڵیــی  دەتوانرێــت  دەرفەتانــە،  و 
ســتراتژیکی نەتەوەیــی و شوناســی ـ 
پێناســە بکــەن.  فەرهەنگیــی خۆیــان 
ئەو بەشە لە کوردستان بە پشتیوانیی 
مێژوویــی، فەرهەنگــی و شارســتانی 
بەشــەکانی  و  خۆیــان  ناوچــەی  لــە 
دەتوانێــت  کوردســتان،   دیکــەی 
نەتەوەیــی  لەســەر توخــم و ســەمبولە 
و مێژووییکانــی خــۆی لــە سیســتمە 
ئیــداری،  ڕاگەیانــدن،  ئامووزشــی، 
مێعماری، فەرهەنگــی، هونەرییەکان 
و هەروەهــا لــە پێوەندییەکانــی خۆیان 
لــە بیاڤە جیاوازەکانی دیپلۆماســی و 
کاریگەریــی لە پێوەنــدی ناوچەیی و 
ئــەو  وەربگرێــت.  قازانــج  نێودەڵەتــی، 
دۆخە، پێناســە و دووبارە خوێندنەوەی 
شــوناس و مێژووی نەتەوەیــی، دەبێتە 
هــۆی ئەوەیکــە، تــا ئــەو نەتەوەیــە بە 
و  بەهێــزەکان  بەشــە  لەســەر  تێڕامــان 
باوەڕمەنــد بــە چارەنووســی هاوبــەش 
بەدواداچــون  بــۆ  ئیــرادە  هەروەهــا  و 
خۆیــان،  چارەنووســی  گۆڕانــی  و 
دیپلۆماســیی کوردیــی زیاتر دەخرێتە 
بەر باس و ناســراو و کارامەتر دەبێت.
کوردســتان  هەرێمــی  حکوومەتــی 
و  ســەرچاوە  ئیمکانــات،  لەگــەڵ 
دیپلۆماســییەکی  بــۆ  دیکــە  هێــزی 
کۆمــاری  لەگــەڵ  ســەرکەوتووتر 

دیپلۆماسیی »حکوومەتی ناوچەیی کوردستان« لەگەڵ کۆماری 
ئیسالمیی ئێران )بەشی پێنجەم(

و: جەماڵ ڕەسوڵ دنخە
بــەاڵم ن: پەرویز جەباری  بەرەڕوویــە،  ئێــران  ئیســالمیی 

خااڵنــە  بــەو  ئامــاژە  ئەوەیکــە  پێــش 
بکەیــن، وەبیرهێنانــەوەی ئــەو خاڵــە و 
شــی کردنەوە بۆ حكوومەتی هەرێمی 
مەجلیســی  حیزبــەکان،  کوردســتان، 
کەســایەتییەکان،  ناوچەیــی، 
و  چاپەمەنــی  ناوەنــدەکان، 
دیپلۆماســییە  ئــەو  ڕەخنەگرانــی 
بایەخێکــی گرینگی هەیــە. پێوەندییە 
سیاســیی و  دیپلۆماتیکەکان بۆ هەر 
واڵتێــک لە چوارچێوەی بەرژەوەندییە 
و  گشــتی  بابەتێکــی  نەتەوەییــەکان، 
بەشێک لە پێویســتیی پێوەندییەکانی 
کــە  دەوڵەتەکانــە  و  نەتــەوە  نیــوان 
بیاڤــی جیــاواز لەخــۆ دەگرێــت. بــەو 
پێیــە بۆ ئەوەیکە کێشــەکانی نێوانیان 
چارەســەر بکرێــت، بــۆ پێشــگرتن بــە 
هیدایــەت،  بــۆ  ناکۆکــی،  و  قەیــران 
لەبــارەی  گفتوگــۆ  و  بەڕێوەبەریــی 
بەرژەوەندیــی و ئۆگریە هاوبەشــەکان، 
بــۆ پەرەســەندن، گەشــە و هاوکاریــی 
نێــوان واڵت و نەتــەوەکان ،پێویســتیی 
و  سیاســی  پێوەندیــی  پێوەنــدی،  بــە 
دیپلۆماتیک، شــتێکی پێویســتە. ئەو 
ئامانجــە لــە هەمــوو بەســتێنەکان لــە 
ڕێــگای جۆاروجۆری دیپلۆماســییەوە 
بێ گومــان  دەچێــت.  بەڕێــوە 
حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان بــە 
هــۆی دراوســێیەتی لەگەڵ کۆماری 
ئیسالمی لە سنوورە دوور و درێژەکان 
و پێوەندییەکــی درێــژ لە ماوەی ســێ 
دەیــەی ڕابردوو لە هەمــوو بوارەکاندا 
چارەیەکــی  نیــە، جیــا لــە درێــژەی 
دیپلۆماسی لەگەڵ ئەو ڕێژیمە، بەاڵم 
بەرژەوەندییــە  بەپێــی  لــەو ڕێگایــە و 
نەتەوەییەکانــی خۆی، ســەرنجی زۆر 
دەدات بــە شــوناس و نەتــەوەی کــورد 
کوردســتان  دیکــەی  بەشــەکانی  لــە 
و  دینــی  حکوومەتــی  لەژێــر  کــە 
ئیران دایــە.  دێموکراتیکــی  غەیــرە 
بەاڵم پێوەندیی دیپلۆماســیی چاالک 
کۆمــاری  ،لەگــەڵ  پێویســت  یــا 
حکوومەتــی  بــۆ  ئێــران  ئیســالمیی 
هەرێمــی کوردســتان، دەبــێ لەگــەڵ 
ناســین و ئاگاهــی و لەبەرچاوگرتنی 
بزووتنــەوەی  پێگەکانــی  و  بزوێنــەر 
نەتەوەیــی ـ دێموکراتیکــی کوردەکان 
بێــت.  کوردســتاندا  ڕۆژهەاڵتــی  لــە 
و  پێوەنــدی  لەبەرچاوگرتنــی  بــە 
سیاســەتی دوژمنکارانە و دژەمرۆیی 
کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران نیســبەت 
پێوەندیــی  و  بــاوەڕ  کــوردەکان،  بــە 
هەمــە الیەنــەی ئەو ڕێژیمە نیســبەت 
بە کوردســتان و مەسەلەی کوردەکان 
بــە  و  لەســەرخۆ  بــەردەوام  دەبــێ 
شــێوەیەک لەگــەڵ ڕەشــبینی تێکەڵ 
بێت. هۆکاری ئەوەش بۆ سیاســەت و 
هەڵوێســتە دژە کوردییەکانی نیزامی 
دینیــی زاڵ بەســەر ئێــران لــە کاتــی 
هاتنــە ســەرکاریەتی، کە دەگەڕێتەوە 
کــوردی  دژە  ڕێژیمــی  میراتــی  بــۆ 

پەهلەوی.
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لــە ٣٧ ســاڵ دەســەاڵتی کۆمــاری 
ئیسالمی دا، نە تاوانی سیاسی پێناسەی 
بۆ کرا و نە دەستبەسەرکراوانیش لەسەر 
بنەمــای »سیاســی بــوون« دادگایــی 
بەڵکــوو دۆســیە سیاســییەکان  کــران، 
لەژێــر نــاو و ناتــۆرەی »ئەمنیەتــی« 
و لــە دادگا داخراوەکانــدا و بــە ئیزنــی 
ناوەندە ئیتالعاتییەکان، لێک درانەوە.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
لە ســەرەتای شۆڕشــی گەالنی ئێران و 
بــە بڕیــاری خومەینی، »هەڵوەشــاوە« 
ڕاگەیەنــدرا و ئەندامــان و الیەنگرانــی 
ئەم حیزبە بەرەوڕووی »سزای قورس« 
بــە تاوانی داتاشــراوی »موحاریبە«ن. 
ئێســتاش کــە پــاش ئــەو هەموو ســاڵە، 
سیاســی«  »تاوانــی  گەاڵڵــەی 
پەیــژەی یەکەمــی بــە نابەدڵــی تێپــەڕ 
کــرد، دووبــارە »هۆکارەکانــی تاوانــی 
سیاســی« زۆر ئایدیۆلۆژیانــە قەتیــس 
کــراون و هیوایــەک بۆ چــاک بوونی 
دۆخی دۆســییەی زیندانیانی سیاســی 

بەدی ناکرێت.
لــەو  یەکێــک  دۆخــی  لێــرەدا 
زیندانیانــە کــە ماوەیــەک پێش ئێســتا 
کــرا،  ئــازاد  یــەزد  گرتووخانــەی  لــە 
دەکەینــەوە،  بــاو  خۆیــەوە  زاری  لــە 
تاکــوو ڕەهەندەکانی ســتەمی دەزگای 
دادوەریــی ئێــران لەســەر زیندانیــان، پتر 

دەربکەون.
وتوێــژەدا  لــەم  محەممــەد مــورادی 
دەپەرژێتــە ســەر هەلومەرجی گشــتیی 
بەرپرســانی  ڕوانگــەی  و  زینــدان 
سیاســیی  بــۆ چاالکانــی  گرتووخانــە 

کورد. 

کوردســتان: بــە گشــتی چەند 
لــە دەستبەســەریدا مایتەوە و 
لەکام شاردا زیندانيت کێشاوە؟
محەممــەد مــورادی: مــاوەی ١٩ 
ســاڵ و ٧ مانــگ زیندانی بوومە، کە 
١٠ ســاڵی لــە زیندانــی دیــزڵ ئابــادی 
کرماشــان و ٩ ســاڵ و حەوت مانگیش 

لە شاری یەزد زیندانی بووم.

کوردستان: 
دەستبەسەرکردنەکەت کەی و 

چۆن بوو؟

محەممــەد مــورادی: مــن و عەلی 
ساڵحی لە الیەن چەند بەکرێگیراوێکەوە 
لــە گوندی کــزێ دەستبەســەر کراین. 
بەرپرســی خۆفرۆشــەکان کەسێک بوو 
بــە نــاوی عەبــاس ئەحمــەدی کــوڕی 
عەلی فەرەج، کە مامۆستای گوندەکە 
بــوو و بۆ ســپای پاســدارانی سەالســی 
باوەجانــی کاری دەکرد. هۆی گیرانی 
ئێمــە ئــەوە بــوو کــە لــە هاوڕێکانــی 
دیکەمــان هەڵبڕایــن، ئەویــش بە هۆی 
ناشــارەزایی  و  شــەڕەکەوە  ســەختیی 
پــاش  لــە کۆتاییــدا  ناوچەکــەدا،  لــە 
٦ ڕۆژ گــەڕان لــەو دەڤــەرە، ویســتمان 
بگەڕێینــەوە بۆ باشــووری کوردســتان، 
ڕێگەمــان کەوتە ئەو گوندە و لە الیەن 
ئــەو خۆفرۆشــانەوە، بــە بــێ چــەک و 
تەقەمەنی دەستگیر کراین. ئێمە چوون 
دەمانهەویست بگەڕێینەوە بۆ سنوور و 

شارەزاییشــمان نەبــوو، 
باشــمان  بــە 

نــی  ا ز
کە 

و  چــەک 
لــە  چۆڵەکانمــان 

شاخ و کێوی شاهۆ بشارینەوە.

کوردســتان: یەکــەم حوکــم و 
پرۆسەکەی  باس بکە؟

محەممــەد مورادی: حوکمــی ئێمە 
لــە الیەن وەزارەتی ئیتالعاتی ڕێژیمەوە 
دیــاری و دەسنیشــان کرابوو. قازییەکە 
دەیگــوت ڕەحمتــان پێ کــراوە، چوونکە 
ئەگەر بەدەست من بێ، ئەوا دەبێ ئیعدام 
بکرێن. دیاربوو کە قســەکەی ڕاســتە، 
چــوون لەکاتــی قســەکردندا قازییەکە 
لەگــەڵ ڕاوێــژکار و پارێزەرەکە کە بۆ 
ئێمەیــان دەستنیشــان کردبــوو، هەمــوو 
کاتێ شیرینییان دەخوارد و پاش چەند 
جار هاتوچۆمان بۆ دادگا و لە ماوەی 
١١ مانگــدا، کــە بــە تونــدی لەژێــر 
چاوەدێریــی ئیتالعاتــدا بوویــن، دادگا 
ئێمەی بە تاوانی ئەندام بوون لە حیزب 

و دژایەتــی دەگــەڵ ڕێژیــم و هەوڵــدان 
دژ بــە تەناهیــی نەتەوەیی و دەرگیریی 
چەکداریی دژبە هێزەکانی حکوومەت 
و سپای پاسداران بەم شێوەیە مەحکووم 
کــرد: ١ـ والــی دروودی کوڕی ئەنوەر 
»چڕۆســانە«ی  گونــدی  خەڵکــی 
ســەربە شــاری کامیــاران بــە زیندانــی 
هەتاهەتایی)ابــد( ٢ـ عومــەر ئیمامــی 
گونــدی  خەڵکــی  حەســەن  کــوڕی 
»کاشــی هــەوش«ی ســەربە شــاری 
جوانــڕۆ بــە زیندانــی هەتاهەتایی)ابد( 
یەعقووبی)مــورادی(  محەممــەد  ٣ـ 
گونــدی  خەڵکــی  عەبدوڵــا  کــوڕی 
»چەوتە«ی ســەربە شــاری ســەرپێڵی 
زەهــاو بە ٢٠ ســاڵ زیندانــی ٤ـ عەلی 
ساڵحی کوڕی محەممەدساڵح خەڵکی 

ی  نــد گو

»شــەژوێ«ی سەربە شــاری ڕوانسەر 
بە ٢٠ ساڵ زیندان.

کوردســتان: لە الیــەن کۆماری 
ئیســالمییەوە بە چی تۆمەتبار 

کرای؟
الیــەن  لــە  مــورادی:  محەممــەد 
کۆماری ئیســالمیی ئێرانەوە تۆمەتی 
دێموکراتــی  حیزبــی  لــە  ئەندامەتــی 
کوردســتانی ئێــران و دژایەتــی دەگەڵ 
تەناهیــی  دژی  هەوڵــدان  و   ڕێژیــم 
نەتەوەیــی و دەرگیــری چەکداریــی دژ 
بە هێزەکانی حکوومەتی ئێرانم لێ درا.

کوردســتان: کێ بوون ئەوانەی 
کە لەگەڵ تۆدا گیران و ئێســتا 

لە کوێن؟
محەممەد مورادی: ئەو هاوڕێیانەی 
کــە نــاوم بردن، والی دروودی و عومەر 
ئیمامــی لــە زیندانــی ناوەندیی شــاری 
یــەزد دان، عەلی ســاڵحی ئازادکراوە و 

لە ماڵی خۆیاندایە.

هەڵســووکەوتی  کوردســتان: 
قازییەکان لەگەڵت چۆن بوو؟

محەممــەد مــورادی: بــاش نەبــوون. 
بــۆ ئێمــە قازییــەک، ڕاوێژکارێــک و 
پارێزەرێکیــان دیــاری کردبــوو کــە بــە 
زۆری لــە جیاتــی  ئێمــە، بەرگرییان لە 
ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێــران دەکرد. لەو 
شــوێنەی کە دەبووایە قسەیان بکردایە، 
قســەیان نەدەکــرد و لــەو شــوێنەش کە 
یــە  ا و بو ە د

بەرگرییان 
حکوومەتــی  لــە  بەرگرییــان  کردبــا، 
ئیسالمی دەکرد. بە گشتی هەرسێکیان 
ئێمەیــان بە ئینســان دانەدەنــا و تەنانەت 
ئـێمەیان بە مرۆڤکوژ و خراپکار دەزانی 

و دەناسی.

ڕوانگــەی  کوردســتان: 
زیندانییانــی غەیــرە سیاســی 

سەبارەت بە تۆ چۆن بوو؟
محەممەد مورادی: زۆربەیان لەگەڵ 
ئێمــە فرە باش نەبوون. لەبەر ئەوەی کە 
هەموویــان یان لە پێوەندی لەگەڵ مادە 
هۆشــبەرەکان گیرابــوون یان ســیخۆڕی 
و  عێــراق  ڕێژیمــی  خۆفرۆشــی  و 
حکوومەتی ئیســالمیی ئێران بوون. ئەو 
کار و کردەوەیــان بــۆ ئیمتیــاز وەرگرتن 

داخوازییەکانیــان  کردنــی  جێبەجــێ  و 
بــوو. هەندێکیــان هاوکاریی عەوامێلی 
ڕێژیمیــان دەکــرد و  دەگەڵ زیندانیانی 
سیاســی دەرگیر دەبوون. لــەو زیندانییە 
غەیــرە سیاســیانەدا هەبوون کەســانێک 
کــە دەگــەڵ ئێمــە باش بــوون و حەزیان 
حیزبــی  هەواداریــی  و  نزیکــی  بــە 
دێموکــرات دەکرد و هــەر ئەوەش دەبووە 
هــۆی ڕاپۆرتدانــی لــە الیــەن زیندانییە 

خراپەکانەوە.

کوردســتان: باســی دۆخی ناو 
زیندانەکانی دیزڵ ئاباد و یەزد 

بکە؟
محەممەد مورادی: ئێمە هەمووکات 
لەژێــر چاوەدێــری دا بوویــن. زۆرجار لە 
الیــەن حیفــازەت ئیتالعاتــی زیندانــەوە 
بانــگ دەکرایــن و هەنــدێ جاریــش 
نوێنــەری  الیــەن  لــە 
تــی  ە ر ا ز ە و

ئیتالعاتەوە 
بانگهێشــت دەکراین 
و هەڕەشــەی ئەوەیــان لێ دەکردین 
کــە مافی قســەکردن و پێوەندی گرتن  
دیکەمانــدا  زیندانییەکانــی  دەگــەڵ 
نیــە. ئــەوان پێیــان وابــوو کە ئــەو جۆرە 
هەڵسوکەوتەی ئێمە دەبێتە هۆی ئەوەی 
ئازادبوونیــان  پــاش  کــە زیندانییــەکان 

بچنەناو شۆڕشەوە.

کوردســتان: ئەو ئەو زیندانییە 
سیاســییانەی)کورد( کە زۆر بە 
کەمــی لــە ڕاگەیەندراوەکانــدا 
باسیان لێوە کراوە، کامانەن؟

ئێمــە چوارکەس  محەممد مورادی: 
و  کــراوە  بــاس  لەســەرمان  بەکەمــی 
گلەییشــمان لەوبــارەوە هەیــە و دەتوانــم 
لە الیەن ئەوانیشــەوە ئەو گلەییە بکەم. 
هەنــدێ زیندانیــی سیاســیی دیکــەش 
هــەن کە کوردن، بەاڵم ئەندامی حیزب 

نەبــوون و پێوەندییان بــە ڕێکخراوەکانی 
دیکــە وەک پ.ک.ک هەبوو. لەناو 
ئەو کەسانەدا دەتوانم ناوی خالد زەمانی 
و ڕۆستەم ئەرکیا بێنم کە هەریەکەیان 

بە ٣٠ ساڵ زیندان مەحکووم کراون.

کوردستان: سەردانی بنەماڵەت 
و  بوونتــدا  زیندانــی  لەکاتــی 
پێدانی مەرەخەسی چۆن بووە؟

محەممــەد مورادی: مــن هیچکات 
لەماوەی زیندانی بوونمدا مەرەخەسییان 
پێ نــەدام. بنەماڵەکەیشــم لەنــاو خاکی 
ئێراندا نەبــوون و نەیاندەتوانی زەمانەتی 
ئەمــن بــۆ پێدانــی مەرەخەســی بکــەن، 
بەاڵم دوو هاوڕێی دیکەم پاش ١٨ ساڵ 

و شەش مانگ مەرەخەسیان پێ درا.

کوردســتان: ئێســتا کــە ئازاد 
بوویت چ هەستێکت هەیە؟

هەســتێکی  مــورادی:  محەممــەد 
بــەرز و باشــم هەیــە و زۆر خۆشــحاڵ 
و بەختــەوەرم کــە جارێکــی تــر توانیــم 
و  بنەماڵــە  باوەشــی  بگەڕێمــەوە 
لــەو  هەیــە  ناڕەحەتیشــم  حیزبەکــەم. 
بارەیەوە کە حیزبەکەم تووشــی دابڕانی 
کۆمەڵێــک لە هاوڕێیانــی بووە و ئەوە 
حیزبــی الواز کــردووە کــە هیوادارم کە 
چاالکییەکانــی لەوەی ئێســتا هەیەتی 
زۆرتــر و زیاتر بێ. ئــەو الوازییە بووەتە 
هۆی خۆشــحاڵیی دوژمنەکەمان یانی 

کۆماری ئیسالمیی ئێران.

لــە  بەتەمــای  کوردســتان: 
داهاتوودا چی بکەی؟

محەممەد مــورادی: مــن زۆرم پێ 
توانامــەوە  هەمــوو  بــە  بتوانــم  خۆشــە 
بــە  بــەاڵم  بکــەم،  حیــزب  خزمەتــی 
داخــەوە هــەروەک حیزبیــش ئــاگادارە، 
بــووم  نەخۆشــییەک  تووشــی  ئەمــن 
کــە لــە کوردســتان چارەســەری نییــە 
بــۆ دەرمــان بڕۆمــە دەرەوەی  و دەبــێ 
واڵت. نازانــم حیزبیــش تا چ ڕادەیەک 
دەتوانێــت لەمبارەیــەوە یارمەتیــم بدات. 
خــۆ ئەگەریــش بڕۆمــە دەرەوە و چاک 
ببمەوە هەر لە پێناو ئازادی گەلەکەمدا 
ئــەوەی لــە توانامــدا بــێ بــە حیزبەکەم 

خزمەت دەکەم.

دیمانە: غالب حەبیبی

محەممەد مورادی لە وتووێژی »کوردستان«دا:
پیاوانی حکوومەت، ئـێمەیان بە مرۆڤکوژ و خراپکار دەزانی

لــەو   
هەبــوون  سیاســیانەدا  غەیــرە  زیندانییــە 

کەسانێک کە دەگەڵ ئێمە باش بوون و حەزیان بە نزیکی و 
هەواداریی حیزبی دێموکرات دەکرد و هەر ئەوەش دەبووە هۆی 

ڕاپۆرتدانی لە الیەن زیندانییە خراپەکانەوە
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ئەدەب و هونەر

هیوا هەرگیز نابێت بکوژێتەوە
چوار مۆم بە هێمنی داییسان، ئاقاریان هێند بێدەنگ بوو کە دەکرا گوێت 

لە ئاخاوتنی نێوانیان بێت.
هیچکەس ناتوانێت بۆ هەمیشە یەکەم مۆم گوتی: »من ئاشتیم، 

بە زوویی دەکوژێمەوە«. بە داگیرساوی ڕامبگرێت. وابزانم 
نەگەشتبووە کۆتایی کە گڕەکەی هێشتا وتەکانی مۆمی ئاشتی 

کز بوو و کوژایەوە.
ئیمانم، هەر بەڕاست وادیارە مۆمی دووهەم گوتی: »من 

هەربۆیە منیش مەیلم نییە چیتر کەس پێویستی بە من نییە، 
لەگەڵ کۆتایی هاتنی گوتەکانی بە داگیرساوی بمێنمەوە.«، 

هەڵی کرد و کوژاندییەوە.مۆمی ئیمان، شنەیەک بە هێمنی 
هات، بە خەفەتەوە گوتی: »من کاتێک سەرەی سێهەمین مۆم 
نەماوە، خەڵک منیان وەال ناوە و عەشقم، توانای داگیرساوییم 

کەن! تەنانەت لەبیریان کردووە هەست بە بایەخی من ناکەن، سەیر 
بەرانبەر بە نزیکترین کەسەکانیشیان سۆز و خۆشەویستی دەرببڕن.«، 

هەربۆیەش مۆمی عەشقیش دەستبەجێ کوژایەوە.
منداڵێک خۆی بە ژوورەکەدا کرد و بینی کە سیان لە مۆمەکان 

کوژاونەتەوە. گوتی: »خۆ ئێوە بڕیارتان دابوو تا دوا سات 
بەداگیرساویی بمێننەوە، ئەی بۆ چیدیکە ناییسێن؟«، چوارەمین مۆم 
گوتی: »نیگەران مەبە، تا ئەو کاتەی من دەگڕێم، بە یارمەتیی یەکتر 
دەتوانین مۆمەکانی دیکەش داگیرسێنینەوە. من هیوام.«، چاوەکانی 

منداڵەکە بریسکانەوە، مۆمی هیوای هەڵگرت و دیکەی مۆمەکانی 
داگیرساندەوە.

هەربۆیەش ئەم گڕی هیوایە هەرگیز نابێت بکوژێتەوە. ئێمە پێویستە 
هەردەم هیوا، ئیمان، ئاشتی و عەشق لە ناخی خۆماندا ڕاگرین.

نیک ساڵحی
و:کوردستان

چەند دڕیژ بۆتەوە ئەم شەوە
وەرە ئەم مۆمانە

یەکیان تۆ هەڵیگرە
یەکیان من

ویشک هەڵگەڕا لە تینوویەتی دا لێومان
وەرە ئەم جامانە

یەکیان تۆ بینۆشە
یەکیان من

بۆنی شێ ئەم ماڵەی هەڵگرت 
وەرە ئەم نەستەرەنانە

یەکیان تۆ بیچصێنە
یەکیان من

لە کۆاڵن دەنگی ساز دێت
وەرە ئاوازەکانی

یەکیان تۆ بیڵێرەوە
یەکیان من

بە هەر هەنگاوێک کە دەبێ بڕۆین و
هەر هاوارێک کە دەبێ بیکەین

یەکیان تۆ بیکە
یەکیان من...

مەسعوود سەمیمی
بە یادی سیاوەش کەسرایی

 و: کوردستان
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دەستبەســەرکردنی هاوواڵتییانــی کــورد لەالیــەت هێــزە لیبــاس 
شەخســییەکانی وەزارەتــی ئیتالعاتــی ئێران لە کوردســتان درێژەی 
هەیە ولە شــاری دێوالنیش، ڕەوتی دەستبەســەر کردنەکان بێبەری 

نەبووە.
٢٢ی  ڕێکەوتــی  پێنجشــەممە  ڕۆژی  کوردپــا:  ئاژانســی 
ڕێبەندانــی ١٣٩٤ی هەتــاوی، ســەلمان حوســێن پەناهی، چاالکــی 
سیاســیی کورد لە شــاری دێوالن لەالیەت لیباس شەخســییەکانی 
ئەو ئیدارەی ئیتالعەتەوە دەستبەســەر کراوە و بۆ شــوێنێکی نادیار 

ڕاگوێزراوە.
سەرچاوەیەکی ئاگادار وێڕای پشتڕاست کردنەوەی ئەو هەواڵە، 
بە ئاژانســی کوردپای ڕاگەیاند: ئەو چاالکە سیاســییە کوردە لە 
کاتی دەستبەســەر کردنیدا، لەالیەت هێزە لیباس شەخســییەکانەوە 

بێ ڕێزی پێی کراوە و لەگەڵ ئازار و ئەشکەنجە و لێدانیش بەڕەوڕوو بووتەوە.
هەتــا کاتــی باوبوونــەوەی ئــەم هەواڵــە لــە هۆکاری دەستبەســەر کردنی ئەو چاالکە سیاســییە کورد هیــچ زانیارییەک لەبەر 

دەستدا نیە.

کۆمیتــەی مافەکانــی منــدااڵن، ســەر بــە ڕێکخــراوی نەتــەوە 
یەکگرتــووەکان، لــە پێوەنــدی لەگــەڵ پێشــێل کردنــی مافەکانــی 

مندااڵن لە ئێران، بڕیارنامەیەکی دەرکرد.
ڕێکەوتــی ١٥ی ڕێبەنــدان، بەرزتریــن ناوەنــدی نێونەتەوەیــی بۆ 
مافەکانــی منــدااڵن، بڕیارنامەیەکــی لە پێوەنــدی لەگەڵ دۆخی 
خراپی مندااڵن، بەتایبەت کچانی ژێر ١٨ ســاڵ، لە ئێراندا پەســند 
کــرد کە تێیدا،»حجــاب«ی زۆرەملەی کچانــی منداڵکارەی، بە 
پێشێل کردنی ئاشکرای بەڵێن نامە نێونەتەوەییەکانی کۆنوانسیۆنی 

مافی مندااڵن ناو بردووە.
لــە بڕیارنامــەی ئاماژەبۆکــراودا هاتــووە؛ ناچارکردنــی کچــان 
بــۆ ڕەچاوکردنــی »حجــاب« لــە شــوێنە وەرزشــییەکان، ناوەنــدە 
فەرهەنگی و هونەرییەکان و ئیزن نەدان بەم توێژە بۆ بەشداری لە 

یاریگا وەرزشییەکان، پێشێل کردنی ئاشکرای مافەکانی مندااڵنە و ئەمەش جێگەی نیگەرانییە.
کۆمیتــەی مافەکانــی مندااڵنــی نەتــەوە یەکگرتــووەکان، هەروەهــا داواکارە ئێعدامــی مێرمندااڵن بە زووتریــن کات ڕابگیرێت 
و مافی مندااڵنی کەمینە مەزهەبی و ئێتنیکی و جنســییەکان، ڕەچاو بکرێت و مێکانیزمی گونجاو بۆ چارەســەری کێشــەی 

مندااڵنی کار و مندااڵنی سەر شەقام و مندااڵنی کەم ئەندام بگیرێتە بەر.
دوایین ئامارەکان باس لەوە دەکەن کە لە ئێراندا، مندااڵن لە دۆخێکی خراپدان و یاساکانی حکومەتی ئیسالمیش ڕێگەخۆشکەرن 

بۆ بەردەوامیی ئەم ڕەوشە.

دادگای ئینقالبی شاری سەقزحوکمی ١ساڵ زیندانیی تەعزیری بە سەر 
چاالکێکی کرێکاری خەڵکی ئەو شارەدا سەپاند.

کرێکاریــی  چاالکــی  ئیســماعیلی«  »عوســمان  کوردپــا:  ئاژانســی 
کوردســتان لــە الیــەن دەزگای قەزایــی ئێرانــەوە بە تۆمەتــی »چاالکیی لە 
بــواری مافــی کرێکاران و پێوەنــدی گرتن لەگەڵ هەواڵدەرییەکان« ســزای 
یــەک ســاڵ زیندانــی بۆ بڕایەوە. ئەو حوکمە چەنــد ڕۆژ لەمەوبەر لە الیەن 
دادگای ئینقالبی شــاری ســەقز دەرکراوە. ســەرچاوەیەک وێڕای پشتڕاســت 
کردنەوەی ئەو بڕیارە، بە کوردپای ڕاگەیاند: عوسمان ئیسماعیلی تۆمەتی 
ئەندامیەتــی لــە یەکێک حیزبە کوردییەکانیشــی درابووە پاڵ، کە بە هۆی 
نەبوونــی بەڵگەی پێویســت، لەو تۆمەتە بێبەریــی کرا.« چەند مانگ پێش 
ئیســتا، عوســمان ئیســماعیلی لە وتوێژێکدا لەگەڵ ئاژانســی کوردپا باسی 
لــە دەستبەســەرکردن و هەڕەشــە لــە هاوواڵتییانــی کــورد لەبەرەبەری ڕۆژی 
جیهانی کریکار کردبوو و ئەو کارانەی بە »فشــاری سیســتماتیکی ناوەندە 
ئەمنییەتییەکان« لە قەڵەم دابوو. پێشتر عوسمان ئیسماعیلی لە ٨ی مانگی بانەمەڕی ئەمساڵەوە لەالیەت هێزە ئیتالعاتییەکانەوە 

دەستبەسەر کرابوو و دوای ١٢ ڕۆژ لە ژووری تاکەکەسی بە دانی بارمتەی ٧٢میلیونی ئازاد کرا.

لــە درێــژەی ڕەوتــی دستبەســەرکردنی هاوواڵتیانــی کــورد لــە 
کوردستان، هێزە ئیتالعاتییەکانی شاری کامیاران، هاوواڵتییەکی 
خەڵکی ئەو شارەیان دەستبەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار گواستووەتە.
ئاژانسی کوردپا: هێزە ئیتالعاتییەکانی حکوومەتی ئیسالمیی 
ئێران لە شــاری کامیاران، بۆ ســێهەمین جار زیندانییەکی پێشووی 

سیاسیی کورد، بە ناوی حوسێن کەمانگەریان دەستبەسەر کرد.
 هەتــا کاتــی بــاو بوونــەوەی ئەم هەواڵــە، ناوەنــدە ئەمنییەکان 
هیچ زانیارییەکیان ســەبارەت بە هۆکاری دەستبەســەر کردنی ئەو 
هاوواڵتییە کوردە بە بنەماڵەی نەداوە. هەواڵنێری کوردپا لە شاری 
کامیارانــەوە ڕایگەیانــد: »هێزە ئیتالعاتییەکانی ئەو شــارە بە بێ 
ئیجازە و بێ موڵەتی یاسایی، ڕژاونەتە ماڵ ناوبراو و کۆمەڵێک 

کەرەسە و کەلوپەلی شەخسیی حوسێن یان لەگەڵ خۆیان بردووە.
پێشتریش حوسێن کەمانگەر لە ساڵی ١٣٩٠ی هەتاوی دا، لە الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانی شاری کرماشان، دەستبەسەر کرابوو 
و دوای دوو مانگ دەستبەسەری، بە دانی بارمتە ئازاد کرا. هەروەها لە ساڵی ١٣٩٢ی هەتاوی دا، جارێکی دیکەش دەستبەسەر 
و لە الیەن دادگای شۆڕشــی شــاری ســنەوە، بە تۆمەتی »هەوڵدان دژی تەناهیی نەتەوەیی«، بە ١٠مانگ زیندانی بوون حوکم 

درابوو.

گوشار و هەڕەشە لە زەینەب جەاللیان لە الیەن ناوەندە ئەمنییەکانی حکوومەتی ئیسالمیی ئێرانەوە، چووە قۆناغێکی نوێوە.
بەپێــی هەواڵــە بــاو بووەکان، بەرپرســانی گرتووخانەی شــاری خۆی لە پارێــزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوا، لە دانی هەرچەشــنە 
مەرەخەســییەکە بــە زیندانییەکــی سیاســیی کــورد خۆدەبوێرن. ئــەو ژنە زیندانییەی خەڵکی ماکۆ، لە ماوەی ٨ ســاڵی ڕابردوودا، 
لە مافی مرەخەســی بێ بەش کراوە. پارێزەری زەینەب جەاللیان لە نوێترین وتووێژیدا وتوویەتی کە؛ پێشــگرتن بە مرەخەســیی ئەو 
زیندانییە سیاسییە، لەوانەیە بۆ ناچار کردنی بە دانپێدانانی تەلەفزیۆنی بێ. کەمپەینی نێونەتەوەیی مافی مرۆڤ لە ئێراندا، لە 
زاری محەممەد شــەریف ڕایگەیاند: »بەرپرســانی زیندان، ئیزنی مەرەخەســی نادەن و بەپێی هەلومەرجی ئەو زیندانییە، شــیمانەی 
ئەنجامدانــی دانپێدانانــی تەلەفزیۆنــی دەکەم«. دانپێدانانی تەلەفزیۆنی، زاراوەیەکی ناو ئەدەبیاتی سیاســیی کۆماری ئیســالمیی 
ئێرانــە، کــە دژبەرانــی ئــەو سیســتمە بــە تایبەتی زیندانییەکان، بە شــێوەی زۆرەملێ و لەژێر ئەشــکەنجەدا ناچار بــە ڕەخنە گرتن 
و ڕەت کردنــەوەی بیــر و کــرداری پێشــووی خۆیــان دەکرێن و لــە کاناڵە تەلەفزیۆنییەکانی وەک پرێس تیڤی، ســەحەر و جام جەم، 

بــاو دەکرێنــەوە. زەینــەب جەاللیــان کــە تەمەنــی ٣٣ ســاڵە و ٨ 
ســاڵ بەرلە ئێســتا لە خاڵی پشــكنینی »قازانچی«، لە الیەن هێزە 
لیبــاس شەخســییەكانەوە دەستبەســەر و دواتــر بۆ ســتادی خەبەریی 
ئیدارەی ئیتالعاتی کرماشــان ڕاگوێزرا. حوکمی دەزگای قەزایی 
ئێــران بــۆ ناوبــراو، لــە ســەرەتادا ئیعــدام بــوو و پاشــان بــۆ زیندانی 
هەتاهەتایی کەم کرایەوە و هەوڵ و تێکۆشانی بنەماڵە و پارێزەری 
زەینــەب، بــۆ داشــکاندنی ئەو ســزایە بــۆ ماوەی ١٥ ســاڵ، تاکوو 
ئێســتا بێ ئــاکام ماوەتــەوە. ئەو زیندانییە سیاســییە کوردە، بەهۆی 
دۆخــی ناتەندرووســتی زیندانــەوە، تانــە کەوتۆتــە ســەر چــاوی. 
هەروەهــا ڕێگــری لە چاوپێکەوتنی بەردەوامــی حەفتانەی لەگەڵ 

بنەماڵەکەی لێ دەکرێت.

چاالکێکی سیاسی کورد دەستبەسەر کرا

 نەتەوە یەکگرتووەکان بڕیارنامەیەکی دیکەی لە دژی کۆماری ئیسالمی
پەسند کرد

دەستبەسەر کردنی هاوواڵتییان و ناڕوونیی چارەنووسیان

مەرەخەسی بە مەرجی دانپێدانان بۆ زیندانییەکی کورد

حوکمی یەک ساڵ زیندانیی بۆ چاالکێکی کرێکاری بڕایەوە

خانمانــی کــورد، وەکــوو هەمــوو خانمانی دونیا هەندێک ســۆز و هەســتی تایبەتییان هەیە کە لە پیاوانیان جیــا دەکاتەوە. کاتێک دەوترێ کە 
هەست و سۆزێکی تایبەتی لە خانماندا جیاوازیان دەکاتەوە لە پیاوان، ڕەنگە هەندێک کەس وا بیر بکەنەوە، یان وای لێ تێبگەن کە مەبەستەکە 
ئەوەیە کە خانمان ئەو ســۆز و هەســتەیان هەیە و پیاوان لێی بێبەشــن و بەم شــێوەیە قســەیەک کە نەت وتووە و مەبەســتی تۆ ئەوە نیە، ڕێک لێت 
بکــەن بــە تــاوان و گونــاح.  بــە تاوانی نەکردوو دادگاییت بکەن و لەو دادگاییە فەرزییەدا مەحکوومیشــت بکەن کە تۆ شــتێکی سەیروســەمەرەت 
گوتووە و چوونکە ئاوات وتووە، ئیتر مافی ئەوەت نیە جارێکیتر قسە بکەی و هەرقسەیەکی دیکە بکەی، دەڵێن: تۆ شتی ناڕاست هەڵدەبەستی 

بە سرووشتەوە و خراپیان حاڵی کردووی!
بەاڵم بە هەموو ئەو قســە و تێگەیشــتنە ناڕاســتانەوە، هەندێک ســۆز و هەســت و حەز لە الی خانمان هەیە کە جیاوازیی لەگەڵ پیاواندا هەیە. 
بەو مانایە کە لە نێو پیاوانیشــدا ئەو ســۆز و هەســتە هەیە و لە پیاوێکەوە بۆ پیاوێکی دیکە ڕەنگە جیاواز بێ، هاوکات ئەو هەســت و ســۆزەش لە 

نێو خانماندا لە خانمێکەوە بۆ خانمێکی تر جیاوازە. بەاڵم بە شێوەی  گشتی ئەو جۆرە هەست و سۆزە لە نێو خانماندا لە پیاوان زۆرترە.
یەکێک لەو هەست و حەز و سۆزە تایبەتانە، حەزی خانمانە بۆ ئەوەی »سوورپرایز« بکرێن! 

خانمان بە شــێوەیەکی گشــتی حەزیان لێیە کە شــتی لەناکاویان بۆ بکرێ و بە وشــە ڕۆژئاواییەکەی »ســوورپرایز« بکرێن و حەز و خۆشیی و 
چێژ لەوە وەردەگرن کە لە ناکاودا شتێکیان بۆ بکرێ کە چاوەڕوانی ئەوەیان نەبوو.

لەم نێوەدا دوو دیوی تایبەتی ئەم جۆرە سوورپرایزکردنانە هەیە:
یەکەم: 

ئەوەی بینیومە و لێی ئاگادارم لە نێو بنەماڵە و دەوروبەری ناوچەی خۆمان، واتە ڕۆژهەاڵتی ناوڕاستە و لە کۆمەڵگاکانی هەڵبەگ شارەزاییم 
نیە کە چۆنە، بەاڵم لە کۆمەڵگاکانی خۆمان و نزیک دیومە ئەوەیە کە زۆرجار ژنان و کچانی کورد کە دەچنەوە بۆ ماڵ )ئەڵبەت هەندێک 
کــچ و ژن هــەن کــە ڕێگــەی ڕۆیشــتنە دەرەوەیــان نیــە تاکوو چوونەوە بــۆ ماڵ ئەزموون بکەن!( ، لەو کاتەدا کە قاچیــان دەخەنە ئەو دیو درگا و 
چاوەڕوانــی چاکــی و چۆنــی و بــزە و بەخێــر هاتنــەوەن، لەناکاو ســوورپرایز دەکرێن و بە زللە و مشــت و پێالقە ســوورپرایز دەکرێن! ئەو ژن و کچە 
کە دەگاتەوە ماڵ، لە الیەن باوک یان برا یان مێردەوە گومانی لە ســەر بووە کە داخۆ بۆ چ شــوێنێک ڕۆیشــتبێ و لەگەڵ چ کوڕەتیوێک یان 

پیاوێکی مل ئەستوور بووە! بەم شێوەیە سوورپرایز دەکرێن و پیاوەتیی خۆیانی بەسەردا دەسەلمێنن!
دووهەم:

خانمانێک هەن هەر لەم کۆمەڵگایەی خۆمان و شــوێنانی دیکەشــدا کە لە ڕۆژانی ژیانی ئاســایی خۆیاندا کە کات تێ دەپەڕێنن یان کار 
دەکەن، لەناکاو یان لەماڵەوە پێیان دەڵێن یان لە ســەر کار، یان لە دەرەوە تەلەفۆنیان بۆ دەکەن و پێیان دەڵێن: »خۆشەویســتم ڕۆژی خۆشەویســتیت 

لێ پیرۆز« و گوڵێکیان پێ پێشکەش دەکەن یا کادۆیەکی دیکە، هەرچی بێ.

ئەم شێوە سوورپرایزبوونە، بەالی خانمانەوە زۆر زۆر جالب و خۆشە و پڕ بە دڵ حەزی پێ دەکەن. هەڵبەگ خودی کادۆ و گوڵەکە بەالیانەوە 
گرینگ نیە، )کە ئەگەر شــتی باشــتریش بێ، زۆر باشــتر!(، بەاڵم هەر ئەوەندەی ســوورپرایز دەکرێن و کادۆیەک وەردەگرن چێژ و خۆشــییەکی 
زۆریان پێ دەدا. ئەم هەســت و ســۆزەی خانمان بۆ ســوورپرایز بوون، بەو ڕادەیە لە نێو پیاواندا نیە و لەالی خانمان توندترە. هۆکاری سەرەکیشــی 
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی کــە خانمــان بەو ســوورپرایز بوونە، لە ناخەوە هەســت بەوە دەکەن کــە گرنگییەکیان پێ دراوە و کەســی بەرانبەریان ئەوەندە 
بایەخی بۆ داناون و لە فیکریاندا بووە کە ڕێگایەک بدۆزێتەوە بۆ سوورپرایزکردنیان. لە ڕاستیدا بەم شێوازە نەک خودی سوورپرایز بوون، بەڵکوو 

هەست بە بایەخداربوونە کە چێژیان پێ دەبەخشێ.

هێرۆ هاشمیلەگەڵ خانمان دا

جارێکی تــر قوتابییەکــی کــورد لەالیــەت مامۆســتاکەیەوە لــە 
یەکێک لە قوتابخانەکانی شاری سەقز بەر لێدان کەوت.

ئاژانســی کوردپا: لە یەکێک لە قوتابخانەکانی شــاری ســەقز 
قوتابییەکی پۆلی سێهەمی سەرەتایی لە الیەن مامۆستاکەیەوە بەر 
لێدان و ئازاردان دەکەوێت. ئەم منداڵە ٩ ساڵە کە تووشی نەخۆشی 
دیابێتیشــە، تەنیــا بەهــۆی ئەوەیکــە یەکێــک لــە کەرەســتەکانی 
یاری کردنــی بــۆ قوتابخانە بــردووە کەوتووەتە بەر لێــدان و کوتانی 
مامۆســتاکەی کــە بــەو هۆیــەوە مــاوەی ٢ ڕۆژ لە نەخۆشــخانەدا 
ڕاگیــراوە. بەپێــی ئــەم هەواڵــە، بنەماڵــەی ئــەم قوتابییە لە ترســی 
ئەوەیکــە مامۆســتاکەی ڕق لــە منداڵەکەیــان هەڵنەگرێــت حــازر 

نەبوونە لە ڕاگەیەنەکاندا باسی ئەم ڕووداوە بکەن.
ئەمە یەکەمجار نییە کە لە قوتابخانەکانی ئێراندا حاڵەتی لەم 
شێوە ڕوو دەدات و پێشتریش هەواڵی لەم چەشنە لە چەندین شاری وەک »ئەلیگودەرز«، »هەمەدان«، »زاهێدان«، »وەرامین«، 
»گەناوە«، »گیالن«، »هەنار«، »تاران« و چەند شــاری دیکەی ئێران و تەمبێ کردنی ســەیر و ســەمەرەی قوتابیان لە الیەن 
مامۆســتا و بەرپرســانی قوتابخانەکانەوە باو کراوەتەوە. ئەم چەشــنە هەوااڵنە لە کاتیکدا باو دەبنەوە کە بەرپرســانی حکوومەتی 

بەتایبەت لەو دەوڵەتی ڕوحانی، بەردەوام بانگەشەی ئەوە دەکەن کە داکۆکیکاری کەرامەتی مرۆڤەکانن.

 قوتابییەکی کورد لە ســەقز بەهۆی هەڵگرتنی کەرەســتەی یاریکردن
بەر لێدان و ئازار دەکەوێت


