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یارسان، دڕکێک لە چاوی فاشیزمی ئایینی دا

ڕێژیمی ئێران بەردەوام هەڕەشەیە بۆ سەر ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست

پـەیڤ

بــەردەوام  ســاڵە  لــە ٣٠  زیاتــر   
دەبیســین و گوێمــان لــێ دەبــێ کە 
ڕەخنــە لــە خەڵکــی ئێــران دەگیرێ 
کە بۆچی بە هەموویانەوە تووشــی 
نەخۆشیی کورتبینی هاتن و وەدوای 
دیکتاتــۆر و جەلالدێــک بــە ناوی 
خومەینــی کەوتن؟ لــەم زیاتر لە ٣ 
دەیــەدا، زۆر لێکۆڵەر و سیاســەتڤان 
لێیــان پرســییەوە و بــەدوای کەوتون 
کــە بزانــن بۆچی ئــەو خەڵکەی لە 
ســاڵی ١٣٥٧دا، نووری ڕزگارییان 
لە سیمای خومینی دا بینی، بۆچی 
ئەو هەموو کون و قوژبنە تاریکەی 
ئەشــکەوتە پــڕ درەدەکانــی هــزری 
خومەینیان نەبینی؟ زۆرجار قســە و 
کتێــب و نامیلکەکانــی خومەینــی 
و  دواکەوتوویــی  فاکتــی  وەکــوو 
دژە مــرۆڤ بــوون و دژە ژن بوونی 
ڕەخنــە  هێنراوەتــەوە،   خومەینــی 
لــە مرۆڤــەکان و لــە ژنــان گیــراوە 
کــە چــۆن بــوو وەدوای خومەینــی 

کەوتن؟
لــە  ســاڵ   ٣٧ دوای  بــەاڵم 
هەڵبژاردنــدا،  شــانۆگەرییەکی 
خەڵکــی ئێــران بەشــێکی بایکۆتی 
هــەر  بــە  بەشــێکیش  و  دەکــەن 
بــە  یــان  ناچــاری  بــە  هۆیــەک 
هــۆکاری شەخســی بەشــدار دەبــن، 
بەاڵم بەشیکی دیکە لەو خەڵکە بە 
هیواوە دەڕۆن دەنگ بە کەسانێکی 
وەکوو ڕەفسەنجانی و ڕەیشەهری و 
نەجەف ئابــادی و ... دەیان کەســی 
تیرۆریســت و جەلــالد و بڕیــاردەری 
بــەو  دەدەن،  ئەشــکەنجە  و  ئێعــدام 

هیوایەی کە ڕزگاریان بکەن!
لــە نێو ئەو بەشــە لە خەڵکدا کە 
بەو شێوازە بەشدار بوون، بەتایبەت لە 
شاری تاران و لە نێو کەسانی بەناو 
خوێنــدەوار و چاالکڤانــدا، شــتەکە 
هەرچەنــد  بەرچــاو.  دێتــە  زەقتــر 
هــەر لــە شــاری تارانیــش، زیاتر لە 
نیوەی خەڵک شانۆکەیان بایکۆت 
کــرد و ڕێژیم بە دەســکاری کردنی 
ئامارەکان، بە زۆرەملێ  ڕێژەکەی 
گەیانــدە ٥٠%، بەاڵم ئەو ژمارەیەی 
لــە تــاران بەشــدار بوون، بــە هیوای 
ئەوەی ڕەفســەنجانی و ڕەیشــەهری 
ببنــە ڕزگاریدەریــان، دەنگیــان بــەو 
لیســتە جەلــالدە داوە کــە هاوتــای 
جەنەتــی  دیکــەی  لیســتەکەی 
وەکــوو یەک جەلــالد و تاوانبارن و 
سەرچاوەی تاوانباری و تااڵنکارین 

لە ئێراندا.
کاتێــک لــەم ڕووادوە لــە ئێراندا 
دەڕوانــی کە لەو نێوەدا کەســانێک 
چــوون  بــۆ دەنگــدان کــە خۆیــان 
خۆیــان  و  زیندانــدان  لــە  ئێســتاش 

ئەو هەڵبژاردنە 
لەبەر ئەوەیکە 

ئازاد و 
دێموكراتیک 

نیە... 

هۆکارناسیی 
کێشەی کۆمەاڵیەتیی 

کێشانی قلیان

شانۆی 
هەڵبژاردن و 

پرسی ئابووریی 
ئێران

دیپلۆماسیی 
»حکوومەتی 
ناوچەیی 

کوردستان«... 46710

بەرپرســانی  میدیــا:  کوردســتان 
پایەبــەرزی ســەربازی ئەمریکا بەردەوام 
بــاس لــەوە دەکــەن کــە ڕێژیمــی ئێــران 
و  ئەمنییــەت  ســەر  بــۆ  هەڕەشــەیەکە 
ڕۆژهەاڵتــی  ناوچــەی  ســەقامگیريی 

نێوەڕاست.
باڵوکــراوەکان،  ڕاپۆرتــە  بەپێــی 
بەڕێوەبــەری  ســتوارت«  »فێنســێنت 
ئیــدارەی ئیتالعاتی ســەربازی ئامریکا 
لــە کۆبوونەوەیەکدا باســی لەوە کردووە 
کــە ڕێژیمی ئیســالمیی ئێــران بەردەوام 
ڕۆژهەاڵتــی  ســەر  بــۆ  هەڕەشــەیەکە 

لە درێژەی ڕەوتی فشار هێنان بۆ سەر 
پێڕەوانی ئایینە غەیرە حکوومەتییەکان 
شــاهێدی  شــائاباد  شــاری  ئێــران،  لــە 
ســووکایەتی  لــە  نــوێ  شــەپۆلێکی 
بەکرێگیراوانــی  هێرشــی  و  پێ کــردن 
ڕێژیم بۆ پێڕەوان، سیمبۆلەکان و ناوەندە 

ئایینییەکانی ئایینی یارسان بوو.
بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی 
کوردپا، ڕۆژی شــەممە ٨ی ڕەشــەمە، 
نزیــک بــە ١٠٠ کــەس لــە کەســانی 
»توندئــاژۆی ئایینــی« بــە دار و بەرد 
هێرشــیان کردە ســەر دوایین جەمخانەی 
ئــەو  شووشــەی  و  یارســان  پێڕەوانــی 
بــە  شــوێنەیان شــکاندووە و خەســاریان 

بیناکەش گەیاندووە.
ئــەو کەســانە، گرووپێکــی پێکهاتوو 
لــە توندئــاژۆ ئایینییەکانــی بەســتراوە 
بــە پشــتیوانیی  بــوون کــە  بــە ڕێژیــم 
مەئمــوورە  و  ئەمنییــەکان  هێــزە 

شــوێنە  لــەو  ڕێژیــم  ئینتیزامییەکانــی 
ئامادە بوونە و بێڕێزی و ســووکایەتییان 
ئایینــی  ســیمبۆلەکانی  و  هێمــا  بــە 
کەونارای یارســان کردووە و دروشــمیان 

لە دژی پێڕەوانی ئەم ئایینە داوە.
دروشــم،  دانــی  وێــڕای  هێرشــبەران 
گشــتیی  لەناوچوونــی  خوازیــاری 

پێڕەوانی ئایینی یارسان بوون.
هــاوکات  ڕێژیــم  بەکرێگیراوانــی 
لەگــەڵ هێــرش کردنەســەر جەمخانەی 
ئیسالم ئاباد، ڕێژەیەک لە شارۆمەندانی 
یارســانیان کــە ناڕەزایەتییان لەمەڕ ئەو 
هێرشــە دەربڕیبــوو، دایــە بــەر لێــدان و 

کەوتنە وزەیان.
ئەم کەســانە بە ئازادی لە نێو شاردا 
بــە  و  بــوو  تەڕاتێنیــان  و  دەســووڕانەوە 
شــێوەیەکی بەربــاڵو لــە ئاســتی شــاردا 

دەگەڕان و دروشمیان دەدا.
ڕۆژی  دیکەشــەوە،  الیەکــی  لــە 

ڕەشــەمە،  نــۆی  یەکشــەممە، 
کۆبوونەوەیەکــی ناڕەزایــی دەربڕیــن بە 
مەبەســتی داکۆکی کردن لە پێڕەوانی 
ئایینــی یارســان، بەرانبــەر بەخشــداریی 
»گاوارە«، سەر بە شارستانی »کرند« 

بەڕێوەچوو.
شــارۆمەندانی  ڕێپێوانــەدا،  لــەم 
کوردی پێڕەوی ئایینی یارســان داوایان 
لــە دەســەاڵتدارانی ڕێژیم کرد کە پێش 
ڕێــزی  شــکاندنی  و  ســووکایەتی  بــە 

ئایینەکانی دیکە بگیردرێت.
هێــزە  کــە  هاتــووە  ڕاپۆرتــەدا  لــەو 
پاســدارانی  ســپای  ســەرکوتکەرەکانی 
بەردەوامیــی  لــە  ڕێگرییــان  ڕێژیــم، 
بوونــی  پەیوەســت  و  ڕێپێوانەکــە 
ڕێپێوانــە  بــەو  دیکــە  شــارۆمەندانی 
دیکەشــەوە  الیەکــی  لــە  کــردووە. 
ناوچــە  جەمخانەکانــی  زۆربــەی  لــە 
یارســان نشــینەکانی ئێــران، خەڵــک بە 

مەبەســتی دەربڕینــی بێزاریــی خۆیــان 
لــە ڕووداوەکــەی شــائاباد و پرۆتێســتۆ 
کردنی ســووکایەتی و دەســتدرێژی بۆ 
ســەر پێڕەوانــی ئــەم ئایینــە، بەشــێوەی 
واژۆیــان  و  کۆبوونەتــەوە  خۆڕســک 

کۆکردۆتەوە. 
لــە فــەزای مەجازییــش دا، هەنــدێ 
لــە بەکارهێنــەران، لە هەر چوار بەشــی 
ڕووداوە  ئــەم  بەرانبــەر  کوردســتان، 
هەڵوێستیان گرتووە و کەمپەینێکیان بە 
ناونیشانی»من کوردم... من یارسانیم« 
بەکارهێنەرانــی  و  خســتووە  وەڕێ 
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان بە مەبەســتی 
دەربڕینی هاوســۆزی لەگــەڵ پێڕەوانی 
ئایینــی یارســان و پرۆتێســتۆ کردنــی 
ئــەو ڕووداوانە، وێنەی پرۆفایلی خۆیان 
گۆڕی بە دروشــمی» من یارســانیم«. 
بەپێــی ڕاپۆرتــی ئاژانســی هەواڵدەریی 
کوردپــا، گەنجان و چاالکانی یارســان 

ڕاگەیەندراوێــک،  دەرکردنــی  بــە 
خوازیاری ڕێکخستنی کۆبوونەوەیەکی 
ئاشتیخوازانە لە ڕۆژی شەممە پازدەی 
ڕەشەمەدا بوون لە بەرانبەر فەرمانداریی 
کرماشــان دا. ئایینی یارســان لــە ئایینە 
و  کوردســتانە  ڕەســەنەکانی  و  کــەون 
نیــوە  هەڵســەنگاندنە  بنەمــای  لەســەر 
میلیــۆن   ٢ نزیکــەی  فەرمییــەکان، 
شــارۆمەندی پێڕەوی ئایینی یارسان لە 
ئێران و بە تایبەتی لە کوردستان بوونیان 
هەیــە، بــەاڵم ئــەم ئایینــە لــە یاســای 
بنەڕەتیــی ئێرانــدا بەفەرمــی نەناســراوە 
و کەرامەت شــکاندن لە ڕێی تاشــینی 
سمێڵی پیاوانی یارسان و زۆرێک ستەم 
و هەاڵواردنی سیســتماتیک و ڕۆژانە، 
لــەم  ئایینــە،  ئــەم  پێڕەوانــی  لــە دژی 
چەنــد ســاڵەی دووایــی دا، بووەتە هۆی 
دەربڕینــی ناڕەزایەتی لە نێوان پێڕەوانی 

ئەم ئایینەدا. 

نێوەڕاست.
ســتوارت لــەو کۆبوونــەوەدا لەگــەڵ 
چەکدارەکانــی  هێــزە  کۆمیتــەی 
ئەمریــکادا  نوێنەرانــی  مەجلیســی 
مووشــەکە  کــە  کــردووە  لــەوە  باســی 
بالســتیکەکانی ڕێژیمــی ئێــران دەتوانن 
ئامانجــی  بکەنــە  ناوچەکــە  واڵتانــی 
خۆیــان و بــۆردی ئــەو مووشــەکانەش 
دەگاتە باشووری ڕۆژهەاڵتی ئورووپاش 
کە ئەو ڕێژیمــەش بێ لەبەرچاوگرتنی 
بــه  درێــژە  ناوکــی،  ڕێککەوتنــی 

تاقیکردنەوەی مووشەکەکان دەدات.

ئەمریــکا  نیزامیــی  ئیتالعاتــی 
گوتوویەتی کە لە کۆتاییەکانی ساڵی 
٢٠١٥ی زایینیــدا ڕێژیمــی ئێــران زیاتر 
لــە هــەزار کەس لە هێــزە زەوینییەکانی 
خۆی بۆ شەڕی سووریه ڕەوانە کردووە.
٢٠ی  ڕێکەوتــی  پێوەندییــەدا،  لــەو 
خەزەڵوەری ١٣٩٤ی هەتاوی، شــوورای 
هاوکاریی کەنداو لەکۆتایی ١٣٦ـەمین 
کاروبــاری  وەزیرانــی  کۆبوونــەوەی 
شــوورای  ئەندامــی  واڵتانــی  دەرەوەی 
هاوکاریــی کەنــداودا، کــە لــە واڵتــی 
بەڕێوەچــوو،  ســعوودی  عەرەبســتانی 

له هه مبــه ر هەوڵەکانــی ڕێژیمــی ئێــران 
بۆ نانەوەی ئاژاوە و شەڕ لەناوچەکەدا، 

هۆشداریی جیددیان بەو ڕێژیمە دا .
دەســتێوەردانەکانی ڕێژیمــی ئێران لە 
کاروبــاری واڵتانی ناوچە و پشــتیوانی 
لــە ڕێژیمــی بەشــار ئەســەد و گرووپــە 
تیرۆریســتییەکانی ناوچە، بووەتە هۆی 
وەکــوو  ئێســتا  ڕێژیمــە  ئــەو  ئەوەیکــە 
گەورەتریــن پشــتیوانی ماڵیــی تیرۆریزم 

لە جیهاندا بناسرێت.

كەریم پەرویزی

دیکــەی  بەشــێکی  لــە  ناوبــراو 
لــەوە کــردووە کــە  قســەکانیدا باســی 
عێراقــی  هاوپەیمانانــی  مانــەوەی 
ئێــران  ڕێژیمــی  لەگــەڵ  ســووری  و 
ئەولەویەتــی بنەڕەتیی ئــەو ڕێژیمەیە و 
بۆ ئەو مەبەســتەش هێزەکانی قۆدســی 
ســپای پاســداران و حیزبوڵــاڵی لوبنــان 
لــە باســکە بەهێزەکانــی ڕێژیمــی ئێران 
ئەژمــار دەکــرێ کــە دەتوانــن لــە ڕێی 
ئــە وانــەوە   پەرە بە دەســتێوەردانەکانی 

خۆیان لە واڵتانی ناوچەکەدا بدەن.
ئیــدارەی  بەڕێوەبــەری  هەروەهــا 

لێاڵوی سیاسەت

سپاسنامەی کۆمیسۆنی تەشکیالتی حیزبی دێموکرات لە خەڵکی کوردستان...      2

بەیاننامەی دەفتەری سیاسی سەبارەت بە ئاکامی هەڵبژاردنەکانی...           2        

یەکیەتیی الوانی دێموکرات لە کۆنگرەی جیهانی IUSYدا بەشداريی کرد     3 
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کومیتــەی  ڕاســپاردەی  لەســەر 
ناوەندیــی حیزبەکەمان، ،کۆمیســیۆنی 
دێموکــرات،  حیزبــی  تەشــکیالتی 
وەک ئەرکــی تەشــکیالتی نێوخۆیــی، 
ســەرجەم ئەندامــان و الیەنگرانی خۆی 
ڕاســپارد کــە بەشــێوەیەکی بەربــاڵو و 
بەرنامەداڕێــژراو هەوڵ و توانای خۆیان 
بخەنــە گــەڕ تــا سیاســەتی تەحریمــی 

فەعال ببەنە پێش.
کار و چاالکیــی تەبلیغیــی ئەندامــان 
دێموکــرات  حیزبــی  الیەنگرانــی  و 
ڕێژیمــی  کــە،  بــوو  کاتێکــدا  لــە 
وەک  ئێــران،  ئیســالمیی  کۆمــاری 
سیاســەتی هەمیشــەیی خــۆی، بەپێــی 
پــالن و پیالنــی پێشــوەخت، دۆخێکــی 
ئەوتــۆی پێکهێنابــوو کــە لەالیــەک، 
بــۆ  کردبــوو  تــەواوی  ئامادەکاریــی 
کان«،  ە و ا ر د ێــر ڵبژ ردنی»هە ڵبژا هە
لــە  وەک  هــەر  دیکــەوە،  لەالیەکــی 
بــە  تایبــەت  ئەمنیەتیــی  ئەتڵەســی 

»حوســین«، بەرپرســی پێوەندییەکانــی 
کوردســتان  باشــووری  لــە  کەجەکــە 
ســەردانی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی کــرد 
و لــە الیــەن هەیئەتێکــی حیزبــەوە بــە 
هیجــری«  »مســتەفا  سەرپەرەســتی 

پێشوازییان لێکرا.
لــەو ســەردانەدا، بــاس لــە ســەر دۆخی 

لــە قۆناغە جیاجیاکانــدا بەرنامەکانی 
٧ی  ڕۆژی  لــە  و  پێــش  بردنــە 
ڕەشەمەشــدا کــە بــۆ ڕۆژی دەنگــدان 
دەزگای  ، هەمــوو  دیارییــان کردبــوو 
بەســیج  و  پڕوپاگەنــدە  و  تەبلیغــی 
کردنــی خەڵکــی وەگەڕ خســت تاکوو 
خەڵک بکێشــێنە ســەر ســندووقەکان و 
لــە بــەر چــاوی دووربینەکانــەوە ڕیزی 

بەشــدار  خەڵکــی  درێــژی  و  دوور 
کــە  ماوەیــەدا  لــەم  بــدا.  نیشــان 
حیزبــی دێموکــرات وەک هێزێکــی 
ئازادیخــوازی واقیع بین، سیاســەتی 
و  ڕێژیــم  شــانۆگەریی  بایکۆتــی 
هاندانــی خەڵــک بۆ نەچوونە ســەر 
ســندووقەکانی دەنگدانــی ڕێژیمی 
بنەمــای  ســەر  لــە  پێــش،  گرتــە 
لێکدانەوەیەکــی دروســتی سیاســی 
و بــە ناســینی ڕێژیــم و بــە ئاگادار 
بوون لە هەموو چەواشەکارییەکانی 
ئــەو ڕێژیمە، ئەو سیاســەتەی گرتە 
پێش و هەم دروستیی سیاسەتەکەی 
دەرکەوت و هەم ئەندام و الیەنگرانی 
تێکۆشەری حیزبیش لەم ماوەیەدا بۆ 
ســەرکەوتنی ئەو سیاسەتە و بردنی 
سیاســتی حیــزب بــۆ نێــو خەڵــک 

ئەوەی لە دەستیان هات ئەنجامیان دا و 
بە چاالکییەکانیان هەنگاوی کردەییان 
بۆ پووچەڵکردنەوەی پیالنەکانی ڕێژیم 

هەڵگرت.
هاونیشتمانیانی بەڕێز!

هەروەک ئاگادارن، ڕێژیمی ئیسالمی 
ســەر  بــۆ  خەڵــک  ڕاکێشــانی  بــۆ 
جۆربەجــۆر  پیالنــی  لــە  ســندووقەکان 
ناڕاســت  دەنگــۆی  باڵوکردنــەوەی  و 

هه ڵبژاردنەکانی مەجلیســی ڕێژیمی 
چاالكــی   دایــه   ده ســتیان  ئێــران، 
ته بلیغاتی و بە نووســینی دروشم ئەو 

 هەڵبژاردنانەیان بایکۆت کرد. 
ئه م چاالكییه  به  شێوه یه كی  به رین له م 
گه ڕک و شــه قامانه ی  شاری  سه قز 
به ڕێوه  چوو: »شه قامی  ٣٢ میتری ، 
حاجــی  ئــاوا، كه ریــم ئاوا، شــه هره كی  
شــه هره كی   ســاڵحاوا،  گــواڵن، 
شــیرازی   و  ئوســتاد  فه رهه نگیــان، 

كوشتارگای  قه دیم«.
دوای  ئــه و چاالكییــه  ته بلیغیاتییــەی 
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دێموکــرات،  رێژیــم هێزه كانى خۆى له  
نێو شاردا باڵوه  پێ  كردووه   و به شوێن 
و  دەگەڕێــت  كاره دا  ئــه و  بكه رانــی  

ده ســتیان كــردووه  به  پــاک كردنەوەی  
دروشمه كان له سه ر دیواره كان.

دێموکراتــی  حیزبــی  ئەندامانــی 
کوردستانی ئێران، ، لە شاری بۆكان 
بــە باڵوكردنەوەی بەیاننامەی حیزبی 
دێموکــرات و فایلی دەنگی »دەنگ 
نادەین« و تراكت و پوستێری تایبەت 
شــاری  گەڕەكەكانــی  زۆربــەی  لــە 
بۆكان و بەشیكی زۆر لە گوندەكانی 
ســەر بــەو شــارە، چاالكیــی بەرینــی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد. 
هەروەهــا ئەندامانــی حیــزب فایلــی 
دەنگــی و بەشــیک لــە بەیاننامــەی 
تراكتیــان  و  و  دێموکــرات  حیزبــی 
و  تێلگــرام   ،sms« ڕێــگای  لــە 
ئینســتاگرام و توڕەكۆمەاڵیەتییــەكان 

و بە تایبەت بۆ موبایلی هاوواڵتییان 
نێردراوە.

هەروەها ئەندامانی حیزبی دێموکرات 
لــە گونــدی »ئاڵیــاوێ« ســەر بــە 
شــاری شــنۆ، چاالکیــی تەبلیغییــان 
بــۆ بایکۆت کردنــی هەڵبژاردنەکانی 

مەجلیسی ڕێژیم بەڕێوە بردووە.
لــە:  بــوون  بریتــی  دروشــمانە  ئــەو 
»دەنــگ نادەین بە مانــەوەی ڕێژیم، 
دەنــگ نادەین بــە دواڕۆژی ناڕوون، 
لــە شــانۆگەریی هەڵبژاردنــدا  ئێمــە 
بەشــداری ناکەین، دەنــگ نادەین بە 
ڕێژیمی ســێدارە، نەمان بۆ کۆماری 

ئیسالمی و نەمان بۆ جاش«.
هەروەهــا له شــاری مەهاباد ئەندامان 
دێموکراتــی  حیزبــی  والیەنگرانــی 

شــوێنانە  لــەم  ئێــران  کوردســتانی 
بەڕێوەبــرد:  تەبلیغاتییــان  چاالکیــی 
باغی شــایگان، مەیدانی ئیســتقالل، 
جــادەی تاقــەدار، پارکــی میکائیل، 
پۆمپــی بەنزینی مەیدانی ئیســتقالل، 
تێرمیناڵــی گونــدەکان، مەدرەســەی 
گازی  پۆمپــی  عەبدوڵــاڵ،  حاجــی 
شــیالنان،  بــەری  بیمارســتان،  پشــت 
حکمــەت،  پــردی  شــارەداری، 
مەدرەســەی ســەید یوســف، شەقامی 
ئەرتــەش، فەرمانــداری، مەحوەتــەی 
کۆســار،  فەلەکــەی  مەنگــوڕان، 
ســەید  پارکــی  و  ســەفا  باغــی 
قوتــب ئــەو شــوێنانەن کــە تراکــت و 
پۆســتێری تایبەت بە بایکۆت کردنی 
هەڵبژاردنەکانــی مەجلیســی ڕێژیــم 

باڵو کرابوونەوە.
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
ڕۆژی  لــە  ســنە  ژاوەرۆی  لــە 
بەڕێوەبردنــی  بــە  هەڵبژاردنەکانــدا 
شــانۆی  تەبلیغاتــی  چاالکیــی 
هەڵبژاردنەکانی مەجلیسی ڕێژیمیان 

بایکۆت کرد.
حیزبــی  الیه نگرانــی     ئه ندامــان  و 
ســنە  ژاوەرۆی  لــه   دێموکــرات 
شــانۆی   ته حریم كردنــی   بــۆ 
هه ڵبژاردنەکانی مەجلیســی ڕێژیمی 
چاالكــی   دایــه   ده ســتیان  ئێــران، 
ته بلیغاتی و بە نووسینی دروشم، ئەو 

 هەڵبژاردنانەیان بایکۆت کرد. 

هاتبــوو،  ١٣٩٤دا  هەڵبژاردنەکانــی 
فەزایەکی ئەمنی و پۆلیســی سەرجەم 
کوردســتانی  ڕۆژهەاڵتــی  شــارەکانی 
تەنیبــووەوە. لــەم ڕووەوە دەســتوپێوەند و 
دامــودەزگا ئەمنیەتییەکانی کۆماری 
جــۆرە  هــەر  دەدا  هەوڵیــان  ئیســالمی 
ژێــر  بخەنــە  تێکۆشــانێ  و  چاالکــی 

چاوەدێری و کۆنتڕۆڵەوە.
لە وەها دۆخێکدا ئەندامان، تێکۆشەران 
و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکــرات لــە 
نێوخــۆی واڵت، بــە بــاڵو کردنــەوەی 
تراکت، نووســینی دروشم، ڕۆشنگەری 
و لەقاودانــی سیاســەتەکانی ڕێژیمــی 
بەرپەرچــی  ئیســالمی،  کۆمــاری 
پیالنەکانــی ڕێژیمیــان دایــەوە. خاڵــی 
بــە  کــردن  پێوەنــدی  ســەرنج،  جێــی 
ژمارەیــەک لــە بەربژێرەکانەوە بوو کە 
ئەنجامەکــەی بــوو بــە کشــانەوەیان لە 

شانۆگەریی هەڵبژاردنەکان.
لەو ماوەیەدا، بەتایبەتی لە سەروبەندی 

هەڵبژاردنــی  کەمپەینــی  و  بانگەشــە 
الیەنگرانــی  و  ئەنــدام  بەربژێــرەکان، 
حیــزب زۆر چاالکانــە ڕاپۆرتــی کار 
بــۆ  دەنــاردەوە  چاالکییەکانیــان  و 
و  ئــاکام  تەشــکیالت.  کۆمیســیۆنی 
کاروتێکۆشــانەی  ئــەم  دەرەنجامــی 
لــە  حیــزب  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
نێوخــۆی واڵت، بــووە هۆی ئەوەی کە 
جێــی  فەعــال«  سیاســەتی»تەحریمی 
خــۆی بکاتــەوە و ڕەنگدانەوەی باشــی 
لە نێو کۆمەڵگای کوردســتاندا هەبێ. 
تــا ئــەو جێگایــە کــە لە چەنــد گوند و 
ناوچەیەک ڕێگا بە بەربژێرەکان نەدرا 
ســتادی تەبلیغاتــی دابنێن و بانگەشــە 
بــۆ بەرنامەکانی خۆیان بکەن. ئەمەش 
هەڵوێستێکی شۆڕشــگیڕانە و جێگای 
ڕاپــۆرت  ئــەو  بــە گوێــرەی  پێزانینــە. 
و زانیاریانــەی کــە بــە کۆمیســیۆنی 
زۆربــەی  لــە  تەشــکیالت گەیشــتووە، 
کوردســتانی  ناوچەکانــی  و  شــار 

بەشــداری کردن  ڕێــژەی  ڕۆژهــەاڵت، 
لەم بەناو هەڵبژاردنانە ئاســتێکی نزمی 
هەبــووە. ئەمــەش بەرانبەر بە سیاســەت 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  پیالنەکانــی  و 
ئیسالمی، سەرکەوتنێکی گەورە بوو.

بەرانبەر بە ڕێژەی خوارەوەی بەشــداری 
کــردن لــە هەڵبژاردنــەکان، کۆمــاری 
ئیســالمی و دامــەزراوە پێوەندیدارەکان، 
وەک سیاســەتی هەمیشەیی خۆیان، وا 
دەنوێنن کە ڕێژەی بەشدارییەکان زۆر و 
»دڵخــواز«ی ڕێژیم بووە. لێرەوە جەخت 
لــەوە دەکەینەوە کە ئەم چەواشــەکاری 
وەک  ڕێژیــم،  ئامارســازییانەی  و 
هەمیشــە دوورە لە ڕاســتی. بەم هۆیەوە 
نــاو  بــە  شــانۆگەری  ڕایدەگەیێنیــن 
هەڵبژاردنــەکان تەنانــەت بــەو شــێوەی 
کە کاربەدەســتانی کۆماری ئیسالمی 
چاوەڕوانییان دەکرد سەرکەوتوو نەبوو.

لێــرەوە، ســپاس و پێزانینمــان هەیــە بــۆ 
ســەرجەم ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی 

دێموکــرات لــە نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت 
کــە زۆر بــە بەرنامــە و یەکگرتووانــە، 
و  تەشــکیالتی  خەتــی  توانیــان 
سیاســەتی بایکۆتــی فەعــال بەرانبــەر 
بــە شــانۆگەرییەکانی ڕێژیمــی تــاران 
ڕەچــاو بکــەن و بەم شــێوەیە بەرپەرچی 
سیاســەتەکانی ڕێژیم بدەنەوە. هاوکات 
سپاســی ئــەو بەربژێرانــە دەکەیــن کــە 
لــە ســەر داوا و ڕێنوێنیی تەشــکیالتی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، 

لە شانۆی بەناوهەڵبژاردن کشانەوە.
ســەرکەوتن بــۆ بزووتنــەوەی نەتەوەیی-

دێموکراتیکی کوردستانی ئێران
ســەرکەوتن بۆ ئیرادەی شۆڕشگیڕانە و 

یەکگرتوویی خەڵکی کوردستان

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
کۆمیسیۆنی تەشکیالت

١٠ی ڕەشەمەی ١٣٩٤ی هەتاوی
٢٩ی فێوریەی ٢٠١٦ی زایینی

ڕۆژهەاڵتــی  و  باکــوور  لــە  کــورد 
کوردستان کرا و هەر دوو الیەن ڕوانگە 
و بۆچوونەکانــی خۆیان لە ســەر پرســە 
پێوەندیدارەکان بە کورد خستە بەرباس.

هەروەها له کۆتاییدا، پێداگری لە سەر 
ئــەوە کرایەوە کە کورد بۆ چارەســەری 
کێشەکانی ڕێگای دیالۆگ و ئاشتی 

فەرامۆش نەکات.

و  هەڕەشــە  و  وەبەرنــان  تەمــاح  و 
چاوســوورکردنەوە لــە خەڵــک هەوڵــی  
دا کــە بەناچاری بەشــێک لە خەڵک 
پەلکێشــی سەر ســندووق بکا. هەروەها 
بــە دیاریکردنــی بەربژێری دەســکردی 
خــۆی لــە نێــو گــرووپ و پێکهاتــە و 
چیــن و توێژی جۆربەجۆری کۆمەڵگا 
و بەتایبەت لە کوردســتاندا، هەوڵی دا 

کــە هــەم بازاڕگەرمییەکــی ناواقیعی 
بــۆ هەڵبژاردنەکــەی وەدەســت بخــا و 
هــەم کێشــە و ملمالنێــی ناتەندروســت 
بخاتــە نێــو کۆمەڵگای کوردســتانەوە. 
لــە ڕۆژی بەنــاو دەنگدانیــش دا، هــەم 
لەپێشــدا  دەنگــی  زۆری  ژمارەیەکــی 
ئامادەکراوی خستە نێو سندووقەکانەوە 
و هــەم خەڵک و دەســتوپێوەندییەکانی 
خــۆی لەمبــەر بــۆ ئەوبــەر گواســتەوە، 

تاکــوو هــەم تەقەلوبیان پــێ بکا و هەم 
لــە بەرچــاوی دووربینەکانــی خۆیــەوە 
مانــۆڕ و نمایشــیان پــێ بــدا. وەکــوو 
ئاســتی  لــە  هەڵبژاردنیــش،  ئاکامــی 
سەرتاســەری دا، ڕێژیــم ڕایگەیاند کە؛ 
بەشدارییەکی نزیک بە ٦٠%ی هەبووە، 
دەســکاری  لەبەرچاوگرتنــی  بــە  کــە 
و گزەکردنــی هەمیشــەیی ڕێژیــم لــە 

ئامارەکانــدا، بۆمــان دەردەکــەوێ کــە 
ئاســتی بەشــداریی خەڵــک بەگشــتی 
لــە خــوارەوە بــووە. هەروەهــا لــە ناوچــە 
بەپێــی  کوردســتاندا،  جیاوازەکانــی 
بەشــداریی  تایبەتمەنــدی،  هەندێــک 
ئــەو  بەپێــی  بــووە.  جیــاواز  خەڵــک 
ئامارانــەی لــە الیەن خــودی ڕێژیمەوە 
بەشــداریی  ئاســتی  بوونەتــەوە،  بــاڵو 
خەڵــک لە پارێزگای ســنە لــە خوارەوە 

لــە  بــاس  زانیارییــەکان  کــە  بــووە 
بەشــداریی کەمتــر لــە ٤٠%ی خەڵک 
لەو پارێزگایە دەکەن. لە پارێزگاکانی 
ئاســتی  کوردســتانیش  دیکــەی 
بەشــداریی خەڵــک کەمتر لە ئاســتی 
گشــتیی ئێــران بــووە، تەنیــا لــە چەنــد 
شــوێنی ئیالم و پارێزگای ورمێ نەبێ 
کــە لەبــەر پێکهاتــەی کۆمەاڵیەتیــی 
ئــەو ناوچانــە و تایبەتمەندییــان، 
هەروەهــا هەندێــک پیالنی ڕژیم 
کێشــەکانی  زەقکردنــەوەی  بــۆ 
ڕێگــەی  لــە  پێکهاتــەکان،  نێــو 
دسنیشــان کراوەکانەوە،  کاندیــدا 
بەداخــەوە ڕێژیــم لــە ڕاکێشــانی 
ســەرنجی خەڵک لەو شــوێنانەدا 

سەرکەوتوو بووە.
ئــەوەی لــەم بەناو هەڵبژاردنەشــدا 
بۆ جارێکی دیکە نیشان درایەوە، 
ئــەوە بــوو کــە ڕێژیــم لەوپــەڕی 
تەنانــەت  لەرزۆکیــی دا  و  تــرس 
کــە  خۆیشــی  کاندیداکانــی 
پێشــتر لێیان دڵنیابــوو، لە مەیدان 
دەری کــردن، تاکــوو هیــچ جۆرە 
ڕیســکێکی بۆ دۆخی لەرزۆکی 
داهاتووی نەکردبێ و مەبەســتی 
ڕژیــم تەنیــا ئــەوە بــوو کــە خەڵکێک 
بکێشــێتە ســەر ســندووقەکان، دەنــا نــە 
ئەوتۆیــان  دەســەاڵتی  مەجلیســەکانی 
نێــو  بانــدە جیاوازەکانــی  نــە  و  هەیــە 
ڕێژیــم هیــچ خەمێکــی مافی خەڵک 
دەخــۆن، تەنیــا لــە ســەر بەرژەوەندیــی 
خۆیــان پێکــەوە کێشــەیان هەیــە و لــە 
ســەر ســتەمکردن لە خەڵک هاودەنگن 
و لــە کاتــی هەســتیاردا بۆ پاراســتنی 

دژبەرییەکانیــان  نیزامەکەیــان هەمــوو 
کۆتایــی دا  لــە  پێویســتە  دەنێــن.  وەال 
سپاســی هەمــوو ئــەو کەســانە و ئــەو 
تێکۆشــەرانەی دێموکــرات بکەیــن کە 
لە پێناو سەرخستنی هەڵوێستی حیزبی 
هەڵوێســتێک  تێکۆشــان،  دێموکراتــدا 
بــوو  هاوئاهەنــگ  و  هاوتەریــب  کــە 
لەگــەڵ زۆربــەی هــەرەزۆری ڕێکخراو 
کوردســتان  سیاســییەکانی  الیەنــە  و 
کــە هەڵبژاردنەکانیــان بایکــۆت کرد. 
هەروەهــا ســپاس و پێزانیــن بەرانبەر بەو 
خەڵکــە دەرببڕیــن کــە ســندووقەکانی 
چەواشکاریی ڕێژیمیان بایکۆت کرد. 
هەروەهــا بــەو ژمارەیــەی خەڵکیش کە 
بە ناچــاری یان لە دۆخی ئاڵۆزکراوی 
ســندووقەکان  ســەر  چوونــە  ڕژیمــدا 
بەنــاو  ڕابگەیەنیــن کــە دوای ڕۆژی 
دەنگدان، ڕوونتر دەردەکەوێ کە هەموو 
ئــەو کەســانەی کە دەبرێنە مەجلیســی 
ڕێژیــم، دامودەزگاکانــی ڕێژیــم خۆیان 
دیارییــان کــردوون و دەچنــە شــوێنێک 
کە هیچیان لەدەســت نایە بۆ پشتیوانی 
لــە مافــی گــەل، بەڵکــوو ئــەوان تەنیا 
دەزگای  سیاســەتەکانی  بەڕێوەبــەری 

ویالیەتی فەقیهن و هیچی تر.
نەمان بۆ کۆماری ئیسالمی

سەرکەوتن بۆ ئازادی

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

٩ی ڕەشەمەی ١٣٩٤
٢٨ی فێوریەی ٢٠١٦

هاونیشتمانانی بەڕێز!
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 

دێموکرات!
کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران، لە ڕێکەوتی ٣٠ی 
لــە  هەتــاوی،  ١٣٩٤ی  بەفرانبــاری 
بەیاننامەیەکــدا بــە شــێوەی فەرمــی، 
دەوری  هەڵبژاردنەکانــی  نــاو  بــە 
دەیەمی مەجلیســی شوورای ئیسالمی 
مەجلیســی  پێنجەمــی  خولــی  و 
خوبرەگانــی ڕێبەریــی بایکــۆت کــرد. 
لــەم بەیاننامەیەدا کومیتــەی ناوەندیی 
هاونیشــتمانان  لــە  داوای  حیــزب 
کــرد کــە بەشــداری لــە شــانۆگەریی 
هەڵبژاردنەکانــی کۆماری ئیســالمیی 

ئێراندا نەکەن.
هــەر لــەم پێوەندییــەدا، بــە مەبەســتی 
ڕێکخســتن و بەرەوپێشبردنی کاروبار و 
چاالکییەکانــی تایبەت بە »تەحریمی 
هەڵبژاردنــەکان،  نــاو  بــە  فەعــال«ی 

کە.جــە. پێوەندییەکانــی  بەرپرســی 
کــە )K.C.K( ســەردانی دەفتــەری 
دێموکراتــی  حیزبــی  سیاســیی 
کوردســتانی ئێرانی کرد و لە ســەردانە 
پرسە پێوەندیدارەکان بە کورد خرانە بەر 

باس.
٥ی  ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
ڕەشــەمەی ١٣٩٤ی هەتــاوی، دوکتور 

بەدەستی ئەم جەلالدانە سووکایەتییان پێ کراوە و بە دەستی کەسانی نێو ئەو لیستانە، فەرق ناکا کام لیستیان، کەسێکیان 
ئێعدام کراوە، بەاڵم ڕۆیشتوون دەنگیان داوە و هیوایان پێ هەڵبەستوون، دووبارە بوونەوەی مێژوو دەبینی.

ســەردەمێک بە تەبلیغاتی ڕادیۆ بی بی ســی، خومەینیان لە خەڵکی ئێران کرد بە ئازادیخواز و وێنەکەیان چەســپاند بە 
مانگەوە! ئێستاش هەر بە هەمان تەبلیغات و بە هەمان دەزگای تەبلیغاتی، ڕەفسەنجانی و باندە تیرۆریست و جەلالدەکەی، 

کراون بە پیاوی چاکسازییەکان و »هیوا«ی لەسەر دادەمزرێنن!
پرســیارێکی گرنگ و بنەمایی لەم نێوەدا خۆی زەق دەکاتەوە: ڕۆشــنبیر و الیەنە سیاســییەکان کە پاســاویان بۆ دڕندەیی 
و بیــری تاریکــی خومینــی هێنایــەوە، لە ئێســتاش دا، هەمان کار و کردەوە بە نیســبەت کەســێکیتر لەهەمــان ڕەگەز دووپات 

دەکەنەوە، گەر جاری یەکەم تێی کەوتبوون و فریویان خواردبوو، ئەمجارەش فریویان خواردوە یان بۆ فریودان هاتوون؟

هاونیشتمانیانی بەڕێز!
خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!

هــەروەک لەپێشــتردا بــاس کــرا بــوو و 
چــاوەڕوان دەکــرا، ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیســالمی شــانۆیەکی دیکــەی لە ژێر 
نــاوی هەڵبژاردنــدا بەڕێــوە بــرد کــە لە 
سەرەتای نمایشەکەوە هەتاکوو پەردەی 
بــۆ  بەرنامــەی  شــانۆکەی،  کۆتایــی 
داڕشــتبوو و بە وەڕێخســتنی هەندێک 
دەنگۆ و خۆڵ لە چاوی خەڵک کردن، 
وای دەنوانــد کــە شــانۆی ئەمجــارەی 
لەگــەڵ جارانــی دیکــە جیــاواز دەبــێ 
باندەکانــی  و  مــۆرە  لــە  هەندێــک  و 
نێــو ڕێژیمیــش وایــان دەنواند کــە لەبەر 
نەخۆشــیی ڕێبــەری ڕێژیــم و هەروەهــا 
ڕۆژئــاوا  بــە  بەرانبــەر  تەســلیم بوونیان 
لــە پرســی ناوکــی دا، هەڵبژاردنــی ئەم 
لەســەر  زۆرتــری  کاریگەریــی  جــارە 
جێگــرەوەی  و  ڕێژیــم  سیاســەتەکانی 
بــەاڵم  دەبــێ.  خامنەیــی  داهاتــووی 
هەمــوو ئەوانــە تەنیــا بــۆ گەرمکردنی 
بــازاڕی شــانۆگەریی هەڵبــژاردن بــوو 
و ڕێبــەری ڕێژیمیــش کــە لــە دۆخــی 
لــە  داوای  ڕێژیمەکــەی دا  نالەبــاری 
تەنانــەت دژبەرانــی ڕێژیمیــش کردبــوو 
کە لەم هەڵبژاردنەدا بەشــدار بن، دوایە 
لە ترســی ئەوەی کە نەکا دۆخەکەیان 
کــە  ڕایگەیانــد  بچــێ،  دەر  لەدەســت 
وتوویانــە کــە دژبەرانــی ڕێژیــم دەنگ 
بــدەن و نەیانوتــووە کــە دەتوانــن بچنــە 
مەجلیــس! بــەم شــێوەیە ڕێژیــم هەمــوو 
بەڕێوەبردنــی  بــۆ  ئامادەکارییەکــی 
و  بێ نێــوەڕۆک  هەڵبژاردنێکــی 
چەواشــەکراو و فریوکارانــە کردبــوو و 

حیزبــی  الیه نگرانــی     ئه ندامــان  و 
شــاری  چەندیــن  لــه   دێموکــرات 
کوردستاندا بۆ ته حریم كردنی  شانۆی  
هه ڵبژاردنەکانی مەجلیســی ڕێژیمی 
ئێران، لە چوارچێوەی ڕاگەیەندراوی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، 
ده ســتیان دایه  چاالكی  ته بلیغییاتی و 
بــە باڵوکردنــەوەی تراکت و پۆســتێر 
بــە  تایبــەت  دەنگیــی  فایلــی  و 
بایکــۆت کردنی هەڵبژاردنەکان، ئەو 

 هەڵبژاردنەیان بایکۆت کرد. 
ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
٢١ی  ڕێبه ندانــی  ١٣٩٤ی هه تاوی ، 
نهێنیــی   الیه نگرانــی   ئه ندامــان  و 
شــاری   لــه   دێموکــرات  حیزبــی 
شــانۆی   ته حریم كردنــی   بــۆ  ســه قز 

سپاسنامەی کۆمیسۆنی تەشکیالتی حیزبی دێموکرات لە خەڵکی کوردستان بۆ بایکۆت کردنی هەڵبژاردنەکان

بارودۆخی کورد لە باکوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەگەڵ 
بەرپرسی پێوەندییەکانی ک.ج.ک تاوتوێ کرا

بەیاننامەی دەفتەری سیاسی سەبارەت بە ئاکامی هەڵبژاردنەکانی ئەم دواییانە لە ئێراندا

بە مەبەستی بایکۆت کردنی شانۆی هەڵبژاردن لە چەندین شاری کوردستاندا چاالکی بەرینی تەبلیغی بەڕێوە چوو

دریژەی پـەیڤ
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»محەممەدئەمین ئەحمەدپوور« باوکی شــەهیدێكی حیزبی دێموکرات و 
پێشمەرگەی دێرینی ئەم حیزبە لە شاری مەهاباد ماڵئاوایی لە ژیان کرد. 
ڕۆژی ســێ شــەممە ڕێكەوتی ٤ی ڕەشەمەی ١٣٩٤ی هەتاوی، کاک 
محەممەدئەمیــن ئەحمەدپــوور ناســراو بــە »محەممەدئەمیــن شەشــە« بە 
هۆی نەخۆشــینەوە لە تەمەنی ٩٠ ســاڵیدا كۆچی دوایی كرد و لە زێدی 

خۆتی بە بەشداریی خەڵكێکی بەرچاوی ناوچەکە بە خاك سپێردرا.
کوڕێکی کاک محەممەدئەمین بە ناوی »بارزان« پێشمەرگەی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران، لە ساڵی ١٣٦١ی هەتاوی، شەهید کرا.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشیی خۆی لە بنەماڵە 
و خــزم و كــەس وكاری کاک محەممەدئەمین دەكات وخۆی بە شــەریكی 

خەم و پەژارەیان دەزانێت.

دێموکراتــی  حیزبــی  شــەهیدێکی  دایکــی  دایــە »پیــرۆز مۆئمێنــی« 
کوردستانی ئێران لە شاری پاوە کۆچی دوایی کرد.

ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی٨ی ڕه شــه مه ى ١٣٩٤ی هه تــاوی، دایــە پیرۆز 
مۆئمێنــی، كچــی »عەبدولحەســن« دایکــی شــەهید ڕەحمــان وەلیانــی، 
خەڵكی گوندی»نەروێی«، ســەر بە بەخشــی نەوســوودی شــاری پاوە، له  

ته مه نى ٦٥ساڵی دا بە هۆی نەخۆشی كۆچی دوایی كرد.
تەرمی دایە پیرۆز لە نێو ئاپۆرای خزم و كەسوكار و دۆستانیان لە زیدی 

خۆی بە خاك سپێردرا.
دایە پیرۆز ژنێكی نیشتمانپەروەر، حیزب دۆست و پێشمەرگەپەروەر بوو. 

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیران  سه ره خۆشی له بنه ماڵه  و که سوکاری 
دایه  پیرۆز دەكات و خۆی به  شه ریكی خه م و په ژاره یان ده زانێت.

گونــدی  لــە  ســاڵحی«  شــەهید »عەبدوڵــاڵ  باوکــی  ســاڵحی«  خاڵــە »تۆفیــق 
»خۆڕیاوای« شاری بانە ماڵئاوایی لە ژیان کرد.

ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ٤ی ڕەشــەمەی ١٣٩٤ی هەتــاوی، خاڵــە »تۆفیــق 
ســاڵحی« ناســراو به  تۆفیقی »پوور ســه لمێ« باوکی شــەهید »شــەهید ســاڵحێ« 
لــە گونــدی »خۆڕیــاوای« شــاری بانــە لە تەمەنی ٩٠ ســاڵیدا بە هۆی نەخۆشــی 
ماڵئاوایــی لــە ژیــان کــرد. خاڵە تۆفیق کەســایەتییەکی خۆشــناوی ناوچەکه بوو و 
تەرمی ناوبراو له نێو ئاپۆرای خەڵکی ناوچەکە و خزم وکەس وکاری له شاری بانه 
به خاک ســپێردرا. خوالێخۆشــبوو خاڵه  تۆفیق ســاڵی  ١٣٥٨ی هەتاوی،پەیوەســت بە 

ڕیزه کانی حیزبی دێموکڕات بوو  و بۆ ماوه ی ١١ ساڵ پێشمه رگایه تی کرد. 
خاڵه  تۆفیق ئه گه رچی به هۆی هه ندێک کێشه وگرفتی بنه ماڵه یی  و له  سه ر ئیزنی 
حیزبی دێموکرات وازی له  پێشمه رگایه تی هێنا، به اڵم تا دوایین ساته كانی  ژیانی  به 

ڕێبازی حيزبى دێموكراتى كوردستانى ئيران وفادار مایه وه.
شــه هیــد عــه بدۆڵــاڵ ســاڵحی ســاڵی١٣٤٤ی هەتاوی، لــه گوندی خوڕیــاوای بانه 
لەدایــک بــوو، نــاو براو پێشــمەرگەی حيزبى دێموكراتى كوردســتانى ئيران بوو که به 
هــۆی نەخۆشــی لــه ڕێکه وتــی ١٥ی ڕەزبەری ١٣٦٠ی هەتاوی، له شــوێنیک به 

ناوی »نەنۆڕ« شه هید بوو.
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، پرســه و سەرەخۆشــیی خۆی له بنەماڵه و خزم 

وکەس وکاری خاڵە تۆفیق دەکات و خۆی به شەریکی خەم و پەژارەیان دەزانێت.

دایە »مەنیجە عەزیزی« دایکی شــەهید »عومەر فارس« لە شــاری شنۆ، 
لە تەمەنی ٩٠ ساڵێدا ماڵئاوایی لە ژیان کرد.

ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی ٥ی ڕەشــەمەی ١٣٩٤ی هەتــاوی، دایــە 
»مەنیجــە عەزیــزی« دایکــی شــەهید عومەر فــارس، پێشــمەرگەی حیزبی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران، خه ڵکی گوندی »شــاوانێ« ســەر به شاری 

شنۆ لە تەمەنی٩١ ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.
دایــه مەنیجــە ژنێکــی به وره و شۆڕشــگێر بوو و شــانازی بــەوەوە دەکرد که 

دایکی شەهیدی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانه.
 تەرمــی ناوبــراو لــه نێــو ئاپۆرای گەرمــی خه ڵکی ناوچەکــه و خزم وکەس 

وکاری له زێدی خۆی، شاوانێ به خاک سپێردرا.
شــەهید عومەر فارس ســاڵی ١٣٣٢ی هەتاوی، له گوندی شــاوانێ ســەر به 
شــاری شــنۆ لەدایــک بــوو و له شــەڕێکی قارەمانانه لــه گوندی »گورگ 
ئــاوێ« بــه دیــل دەگیردرێ و پــاش ئەشــکەنجەێەکی زۆر لــە زیندانەکانی 
ڕێژیمــی ئێــران دا، لــه ڕێکەوتی ١٨ی خەرمانانــی ١٣٦١ی هەتاوی، ئیعدام 

دەکرێت.
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران پرســه وسەرەخۆشی خۆی له بنەماڵه و 
خزم وکەس وکاری دایه مەنیجە دەکات و خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت.

دایــە »گوڵیــزار شــەفەق« دایکــی »بەهمــەن دێهقــان« پێشــمەرگەی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە شــاری ورمێ کۆچی دوایی 

کرد.
ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی٧ی ڕه شه مه ى ١٣٩٤ی هه تاوی، دایە گوڵیزار 
شــه فه ق، كچی »مامه د« خەڵكی گوندی»پیرانجق«، ســەر بە شاری 

ورمێ، له  ته مه نى ٧٠ساڵی دا كۆچی دوایی كرد.
دایه  گوڵیزار هه روه ها خوشــكى شــه هید »ســه برى شــه فه ق« شــه هیدى 
حیزبــى دێموكراتــه  كــه  ســالى ١٣٦٢ی هەتــاوی، لــه  شــه ڕى پیرانجق دا 

شه هید بوو. 
 تەرمی دایە گوڵیزار هەر ئەو ڕۆژە لە نێو ئاپۆرای خزم و كەسوكار و 

دۆستانیان لە پیرانجق بە خاك سپێردرا.
دایە گوڵیزار ژنێكی نیشــتمانپەروەر و حیزب دۆســت و پێشــمەرگەپەروەر 

بوو. 
و  له بنه ماڵــه   ئیــران  سه ره خۆشــی  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
که سوکاری دایه  گوڵیزار دەكات و خۆی به  شه ریكی خه م و په ژاره یان 

ده زانێت.

عەلــی عەلی نــژاد ناســراو بــە »عەلــی چاوشــین« بــرای شــەهید »ڕەســووڵ 
چاوشین« ماڵئاوایی لە ژیان کرد. 

ڕۆژی پێنج شــەممە ڕێكەوتــی ٢٩ی ڕێبەندانــی ١٣٩٤ی هەتــاوی، عەلــی 
عەلی نژاد، ناســراو بە »عەلی چاوشــین« برای شــەهید »ڕەسووڵ چاوشین« 

ماڵئاوایی لە ژیان کرد. 
شــەهید ڕەســووڵ چاوشــین ڕێکەوتی ٣٠ی خەرمانانی ١٣٦٢ی هەتاوی، لە 

گوندی »کیسەاڵوی« شەهید بوو.
بەخێوکردنــی  ئەرکــی  کاک عەلــی دوای شــەهیدبوونی کاک ڕەســوول، 

بنەماڵەی شەهید ڕەسووڵی وەئەستۆ گرت.
حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران پرســە و سەرەخۆشــیی خۆی لە بنەماڵە و 
خزم و كەســوكاری کاک عەلی دەكات وخۆی بە شــەریكی خەم و پەژارەیان 

دەزانێت.

كۆچی دوایی باوکی شەهیدێكی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە مەهاباد

دایکی شەهیدێکی حیزبی دێموکرات لە 
شاری پاوە کۆچی دوایی کرد

کۆچی دوایی باوکی شەهیدێکی ڕێگای 
ڕزگاریی کوردستان له بانه

یەکیەتیی الوانی دێموکرات لە کۆنگرەی جیهانی IUSYدا 
بەشداری کرد

ڕاگەیەندراوی هاوبەشی یەكیەتییەكانی ژنان، الوان و خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی ئێران
 بە  بۆنە ی ڕۆژی جیهانيی زمانی دایكی

یەكیەتیی پیشەیی مامۆستایانی كوردستانی ئێران بە بۆنەی 
ڕۆژی زمانی دایکییەوە بەیاننامەیەکی باڵو کردەوە

كۆچی دوایی برای شەهیدێكی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە مەهاباد

نوێنەری یەکیەتیی الوانی دێموکراتی 
کۆنگــرەی  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
جیهانیی ئینترناســیۆناڵ سوسیالیستی 

الوان دا بەشداریی کرد.
٦ی  ڕێکەوتــی  پێنج شــەممە  ڕۆژی 
ڕەشەمەی ١٣٩٤ی هەتاوی، کۆنگرەی 
جیهانیی ئینترناســیۆناڵ سوسیالیستی 
الوان، بە بەشداریی نوێنەری یەکیەتیی 
الوانــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، 
ئەندامــی  ڕێکخــراوی  تەنیــا  وەک 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان  لــە  فەرمــی 
نوێنەرایەتــی  کۆنگرەیــەدا  لــەو  کــە 
الوانــی ڕۆژهەاڵت دەکات، دەســتی بە 

کارەکانی کرد.

زمانی دایكی یە كێک لە  ســە رە كیترین 
كۆڵەكەكانــی پێكهێنەری كەســایەتی و 
شوناســی مرۆڤــە  و ئاخاوتــن و فێربوون 
بــەو زمانــە یەكێــک لــە ســەرەتاییترین 
مافەكانــی هەر تاكێک لە كۆمەڵگای 

مرۆیی دایە.
زمــان هەروەها ئامرازێــک بۆ پێوە ندی 
نێــوان تاكە كانــی كۆمە ڵگایە ، لە  بواری 
نە تە وە یــی  ناســنامەی   سیاسیشــەوە 
بەهێزەكانــی  فاكتــەرە  لــە   یە كێــک  و 
هــە ر  هاوچارەنووســیی  و  پێكەوەبــوون 

نە تە وە یە كە .
خوێنــدن بــە  زمانــی دایكــی مافێكــی 
زۆربــەی  لــە   كــە  مرۆڤــە  بنەڕەتیــی 
نێونە تە وە ییەكانــی  بە ڵگە نامــە 
دایكــی،  زمانــی  باڵوكــراوە ی  وەک 
ڕاگە یەنــدراوی جیهانیــی مافی زمان، 
ڕاگە یەنــدراوی  ٤ی  و   ٣ خاڵە كانــی 
كە مایە تییــە   بــە   ســە ر  كە ســانی 
كە مایە تییــە   گــە الن،  نە تە وە ییــە كان، 
زمانــی و مە زهە بییە كان، مادە ی ٣٠ی 
كۆنوانســیۆنی مافی منــداڵ و مادە ی 
نێونە تە وە یــی  ڕێككە وتنامــە ی  ٢٧ی 
بــە  مە دە نییە كانــدا  و  سیاســی  مافــە  

ڕوونی ئاماژەی پێ كراوە .
مرۆڤــی  مافــی  جاڕنامــەی  لــە 
نەتەوەیەكگرتوەكانــدا هاتــووە: »هەموو 
مرۆڤێــک ئــەو كاتــەی كــە لــە دایک 
بــە  كــە  هەیــە  ئــەوەی  مافــی  دەبــێ 
شــێوەیەكی سروشــتی بە زمانی دایكی 
خــۆی بخوێنێــت، بیربكاتــەوە، پــەروەدە 

ببێت«.

بۆ ئە وە ی مندااڵن هە ر لە  منداڵییە وە  بە  
زمانی فارسی خوو بگرن، كۆمەڵێك لەو 
سیاســە تانە ن كە  بۆ بە رتە ســككردنە وە  و 
الوازكــردن و لە نێوبردنی زمانی دایكیی 
گە النــی بندەســت و بــۆ وە ردە رنانیان لە  
مە یدانی ڕكە بە رایە تیی زمانی فارســی 

لە  پێش گیراون.
دوای شۆڕشــی ســاڵی ١٣٥٧ و هاتنە 
سەركاری، ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی 
بــە شــێوەیەكی توندوتۆڵتــر درێژەی بەو 

سیاسەتە دا.
بنەڕەتیــی  لــە ئەســڵی ١٥ی یاســای 
كۆمــاری ئیســالمیدا هاتووە كە زمانی 
زمانــی  نووســین  و  خوێنــدن  فەرمــی 
فارســییە و هەمــوو بەڵگــە و نووســراوە 
دەرســییەكان  كتێبــە  و  فەرمییــەكان 
دەبــێ بــە زمانــی فارســی بێــت، بەاڵم 
كەڵــك وەرگرتــن لــە زمانەكانی دیكەی 
ناوچەیــی و قەومــی لــە باڵڤــۆک و 
میدیــاكان و وتنــەوەی ئــەو زمانانــە لە 

تەنیشت زمانی فارسی ئازادە.
بــە پێچەوانــەی تەبلیغاتــی درۆیینــی 
ڕێژیــم، دەبــێ بڵێیــن ئــەو ئەســڵە هیچ 
بــە  بــە مافــی خوێنــدن  پێوەندییەكــی 
زمانــی دایكییــەوە نیــە و تەنیا باس لە 
فێربوونی زمانی دایكی وەكوو وانەیەك 
لــە تەنیشــت وانەكانــی دیكــەدا دەكات 
كــە هەڵبەت تەنانــەت حكوومەتیش لەو 
پێوەندییەدا ئەركدار نەكراوە و تەنیا باس 

لە ئازادبوونی زمانی دایكی كراوە.
بــەاڵم لــە كــردەوەدا ڕێژیمــی ئێــران تــا 
ئیســتا نەك هەر پشتیوانیی لە ئازادیی 

ڕێکەوتــی ١ی ڕەشــەمە، یەکیەتیــی 
کوردســتانی  مامۆســتایانی  پیشــەیی 
جیهانیــی  ڕۆژی  بەبۆنــەی  ئێــران، 
بەیاننامەیەکــی  دایکییــەوە،  زمانــی 
باڵو کردەوە کــە تێیدا هاتووە:گرنگیی 
زمــان و لەو نێوەشــدا زمانــی دایک لە 
هیچ كەس شــاراوە نیە. گرنگیی زمان 
تەنیــا لــەوەدا نیە، كــە دەبێتــە ئامرازی 
قســەپێكردن و دروســتكردنی پێوەنــدی 
لــە نێــوان مرۆڤەكانــدا، بەڵكــوو كایەی 
هەرە مەزنی زمان و گرنگییەكەی لەو 
ڕۆڵەدایــە، كە لە بنیاتنانی كەســایەتی 
و ڕۆشنبیریی و ناسنامەی مرۆڤەكاندا 

دەیگێڕێ . 

دێموکراتــی  الوانــی  یەکیەتیــی 
کوردستانی ئێران کە ئەندامی فەرمیی 
کۆمیتەی مەدیتەرانەی IUSYـە بە 
بەشــداریی ئەندامانی ئەو کۆمیتەیە و 
میوانانی ئامادەبوو لەو ناوچەیە،لە سەر 
بەرنامــەی کاری ئەو بەشــە کۆبوونەوە 
و هەر کام لە الیەنەکان باسی ناوچە و 

واڵتی خۆیان پێشکەش کرد. 
لــە پەراوێــزی کاری ڕۆژی یەکەمــی 
نوێنــەری   ،IUSY کۆنگــرەی 
یەکیەتیــی الوان لەگــەڵ »ڕێکخراوی 
سوسیالیســتی  بزووتنــەوەی  الوانــی 
ڕێکخــراوی  »نوێنــەری  و  ئاڵبانــی« 
ئۆڵــۆف پاڵمە« و »ڕێکخراوی الوانی 

بەپێی لێكۆڵینەوە زانستییەكان، خوێندن 
بە  زمانی دایكــی یارمە تیدەری منداڵ 
بــۆ تێگەیشــتنی ئاســانتر لــە وانە كانی 
بیركردنەوەیــە.  ڕاســتە وخۆ  و  خوێنــدن 
زمانــی  بــە  پــەروەردەی  كــە  منداڵێــك 
دایكیــی خــۆی بێــت، خێراتــر بــە  ســە ر 
كۆســپەكاندا زال دەبــێ، زیاتــر هە ســت 
خــۆی  كەرامەتــی  و  كە ســایە تی  بــە  
بــە  خــۆی  دە كا و متمانــە ی زیاتــری 
هە یــە ، شــانازی بــە  خۆیــە وە  دە كا كــە  
هە یــە ،  ســە ربە خۆی  كە ســایە تییە كی 
دە رفە تــی لەبارتری بۆ گە شــەی هزری 
و پێشــكەوتن دەبێ و تەنانەت خێراتریش 

فێری زمانی دیكە  دەبێ.
بــە  پێچە وانە وە  ئە گە ر منداڵ بە  زمانی 
دایكــی نە خوێنــێ، لە گــە ڵ زمانێكــی 
دیكــە دا رووبە ڕوویــە  كــە  لــە هــەر لــە 
یەكــەم ڕۆژەوە بــۆی نامۆیــە و كاتــی 
زیاتــری دە وێ تــا گوێــی بــە بیســتنی 
مێشــكی  بگرێــت،  خــوو  دە نگەكانــەوە 
بــۆ وە رگرتــن و زمانــی بۆ وتــن ئامادە  
بكات و دە ستە كانی بۆ نووسین رابێنێ. 
سە رە ڕای ئە م هە موو كۆششە تێگە یشتن 
لە  وانە كان بۆی دژوار دە بێ، بیری پرش 
و بــاڵوە  و كاتــی زۆری بۆ بیركردنە وە  و 
تێگە یشــتن پێویســتە . دە بێ لە میشكی 
خۆیــدا وشــەكان وە رگێــڕێ و ڕســتە كان 
دروســت بــكا. لــە  كاتی تێنە گە یشــتندا 
هە ســت بە  الوازی و سەرشــۆڕی دە كا، 
زۆربــە ی كات دوو دڵــە ، منداڵــێ كــە  
بــە  ســە ر زمانــی دایكیــی خۆیــدا زاڵ 
نە بێ، لە  فێر بوونی زمانێكی دیكەشدا  

فێربوونــی زمانــی دایكیــش نەكــردووە، 
بەڵكــوو باســكردن لــە زمانــی دایكــی 
وەكــوو هەڕەشــەیەك بۆ ســەر ئەمنیەتی 
نەتەوەیــی، پڕۆپاگەنــدە دژی نیــزام و 
پارچەپارچەكردنــی واڵت چــاوی لــێ 
كراوە و سزای قورسی بە سەر چاالكانی 

ئەو بوارەدا سەپاندووە.
هەمــوو  وەک  ڕٶحانــی  حەســەن 
كاربەدەســتانی دیكــەی ڕێژیمــی ئێران 
تەنیــا لــە كاتــی هەڵبژاردنەكانــدا بــۆ 
گەرمكردنــی  و  خەڵــک  فریودانــی 
تەنــووری هەڵبــژاردن باســی لــە دانــی 
هەندێــک وردە مــاف بــە نەتەوەكانــی 
ئێران كرد، بۆ نموونە باسی لە جێبەجێ 
كردنــی ئەســڵی ١٥ی یاســای بنەرەتی 
كرد كە چی دواتر ئەوەش وەک هەموو 
پێوەنــدی  لــە  دیكــەی  بەڵێنییەكانــی 
لەگــەڵ مــاف و ئازادییەكانــی خەڵكدا 

وەڕاست نەگەڕا.
لــەو پەیوەندییــەدا ڕوحانــی دوابــە دوای 
هە ڵبژاردنــی  بــۆ  خۆپااڵوتنــی 
ســە رۆک كۆماریــی ڕێژیم،  ســە ردانی 
گوتە نــی  خۆیــان  ناوچــە ی  گە لێــك 
و  كــرد  ئێرانــی  »ئە تنیكە كانــی« 
لە ســە ردانە كە ی بــۆ پارێــزگای ســنەدا 
بە ڵێنــی دا لــە ئەگــە ری ســە ركە وتنیدا، 
كار بــۆ جێبە جێكردنــی ئە ســڵی ١٥ی 
لــە  ئــەوەی  دە كات.  بنەرەتــی  یاســای 
كــردەوەدا بینرا، ئەوە بــوو كە خوێندن بە 
زمانــی دایكیــش تا ئێســتا هــەر وەكوو 
ئەمنیەتــی  ســەر  بــۆ  هەڕەشــەیەک 
ڕێژیــم چــاوی لــێ دەكرێــت و هەمــوو 

لە بەشــێک لەم ڕاگەیەنــدراوەدا هاتووە 
، بەداخەوە ئەمســاڵیش لــە كاتێكدا ئەو 
یــادە دەكەینــەوە، كــە تارمایــی نەزانــی 
و دیكتاتۆریــی ئاخونــدەكان هــەروا بــە 
ســەر واڵتەكەمانــدا زاڵــە. ئــەوەی لــەم 
نێــوەدا مایــەی خۆشــحاڵییە، ئەوەیە كە 
ســەرەڕای ئــەو هەمــوو زوڵــم و زۆرە و 
خەرجكردنــی ئــەو هەمــوو پــارە زۆر و 
زەوەنــدە بــۆ نەهێشــتنی ناســنامەی ئەم 
نەتەوەیــە و زمانەكــەی، كەچــی هەروا 
ئاســتی خوازیارانــی فێربوونــی زمانــی 
فێركردنــی  خۆبەخشــانی  و  كــوردی 
زمانــی كوردی بەرە و ســەر هەڵكشــاوە 
و بــە خۆشــییەوە ئێســتا زمانی كوردی 

دیــداری  ئارژانتیــن«  سوسیالیســتی 
کرد. 

لەو یەکترناسین و هاودیتنانە، نوێنەری 
الوان تیشــكی خســتە سەر پرسی کورد 
بــه   کوردســتان  الوانــی  بارودۆخــی  و 
تایبه ت الوانی ڕۆژهه اڵت و ناســاندنی 
الوانــی  یەکیەتیــی  ڕێکخــراوی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران.

کۆنگرەی جیهانیی ئینترناسیۆناڵ 
سوسیالیستی الوان  بە بەشداریی ٢١٠ 
نوێنەر لە کۆی ١٣٦ ڕێکخراو لە 

ئاستی جیهانی لە ٧٤ واڵتەوە، دەست 
بە کارەکانی دەکات.

پێشكەوتنی ئەستەم دەبێت.
بەداخــەوە لــە واڵتــی ئێمــە و لــە یەک 
سەدەی ڕابردوودا حكوومەت لە  ڕێگای 
جۆراوجۆرە وە  سیاســە تی ئاسیمیالســیون 
و ســە ركوت و لــە  نــاو بردنــی زمانــی 
ئێــران  ژێردەســتەكانی  نە تــە وە   دژی 
ڕە چــاو كــردووە . لە وانــە  قە دە غە كردنــی 
لــە   دایكــی  زمانــی  بــە   خوێنــدن 
قوتابخانە كانــدا، قەدەغەكردنی ئاخاوتن 
لــە   ژێردەســتەكان  نەتــەوە  زمانــی  بــە  
ئۆرگانــە   و  خوێندنــگا  كاری  ڕەوتــی 
بە رتە ســككردنە وە ی  دە وڵە تییە كانــدا، 
كاری  لــە   زمانانــە  ئــەو  ڕۆڵــی 
ڕۆژانــە ی خە ڵكدا، بە رتە ســككردنە وە ی 
بە رنامە كانــی ڕادیــۆ و تە لە فزیــۆن بــە  
زمانــی گە النــی ژێردەســت  و تێكدانــی 
شــێوەزارەكانیان لە ڕێگەی تێكە ڵكردنی 
نەگونجاوی وشــەكانی زمانی نەتەوەی 
بااڵدەســتەوە، قە دە غە كردنــی قســە كردن 
لــە  قوتابخانە كانــدا بــە  زمانــی دایكی، 
ســووكایە تی بــە  زمانــی گە النــی دیكە  
و پڕۆپاگە ندە ی لەو چەشــنە كە گوایە 
زمانــی دایكــی لــە ڕووی زانســتییەوە 
الوازە و  وە اڵمدە ری داهاتووی پێشەییان 
نییە ، هێنانی پەروە ردە ی ئایینی لە  باتی 
پــەروە ردە ی نە تە وە یی لــە  قوتابخانە كان، 
تە رخانكردنــی بە رنامە كانــی دە نــگ و 
رە نگــی كۆماری ئیســالمی بۆ زمانی 
فارســی و پەرەپێدانــی هەرچی زیاتری 
نەتــەوە  ناوچەكانــی  لــە  زمانــە  ئــەو 
هە مــوو  دروســتكردنی  بندەســتەكاندا، 
بە رنامە كانی مندااڵن بە  زمانی فارسی 

بەڵێنییەكانــی لەمــەڕ دانــی مافەكانی 
بە نــاو  لــە  دە سنیشــانكردنی  نەتــەوەكان 
»نوێنە رێــك بــۆ كاروبــاری ئەقــوام«دا 

كورت كراوەتەوە.
ئــەوەش بــۆ جارێكــی دیكە ســەلماندی 
كــە  لــە ســێبە ری ڕێژیمــی كۆمــاری 
ئیســالمیدا مافــی خوێنــدن بــە زمانی 
دایكــی وەك هەمــوو مافەكانــی دیكی 
نەتەوە بندەستەكانی ئێران بە دی نایەت 
شــانۆگەرییەكانی  لــە  بەشــداربوون  و 
ڕێژیــم لــەو پێوەندییــەدا و بــۆ نموونــە 
داهاتــووی  چنــد ڕۆژی  هەڵبژاردنــی 
دوو مەجلیســی شــۆرای ئیســالمی و 
تەنیــا بەفیڕۆدانــی وزەی  خوبرەگانــدا 
شۆڕشگێڕانەی نەتەوەی كورد و نەتەوە 
بندەســتەكانی دیكــەی ئێــران لە خەبات 

بۆ بەدێهێنانی مافەكانیاندایە. 
بــۆ  خــۆی  ویســتی  گە لێــک  كاتــێ 
فێربــوون و پاراســتنی زمانــی دایكــی 
بــكا،  لــێ  بە رگریــی  و  بــدا  نیشــان 
بــۆ شۆڕشــێكی فە رهە نگــی و  رێــگا 
گە شــەی زمــان لــە  ناوچە كــە دا خــۆش 
دە بــێ و ئەگــەر گە لێــک پێشــوازی لە  
بە رنامە كانی دەســەاڵتی ســە ركوتكەر و 
داگیركەری حاكم نە كا، ئە وانیش ناچار 

پاشەكشە دە كە ن.

یەكیەتییەکانی خوێندكاران، الوان و 
ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران
 ٢ی ڕەشەمەی ٢٧١٥ی كوردی
٢١ی فیورییەی ٢٠١٦ی زایینی

لە ســایەی هەوڵ و تێكۆشــانی هەموو 
زمانــی  پەرەپێدەرانــی  و  ئازیــزان  ئێــوە 
كوردی، لە ئاســتی زمانە زیندووەكانی 

جیهاندایە. 
ڕاگەیەندراوەکەشــدا  کۆتایــی  لــە 
هاتووە؛ ئیمە وەک یەكیەتیی پیشــەیی 
ئێــران،  كوردســتانی  مامۆســتایانی 
پیرۆزبایــی ڕۆژی  جارێكــی دیكــەش 
جیهانیــی زمانی دایک لە هەموو ئێوە 
خۆشەویستان و دڵسۆزان و خۆمخۆرانی 
زمانــی دایــک دەكەیــن و ســەری ڕێــز 
و  شــەهیدان  هەمــوو  بــۆ  نــەوازش  و 
ماندوونەناسانی ئەم بوارە دادەنەوێنین.

کۆچی دوایی دایکی شەهیدێکی ڕێگای 
ڕزگاریی کوردستان له شنۆ

دایکی پێشمەرگەیەکی حیزبی دێموکرات لە 
شاری ورمێ کۆچی دوایی کرد
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مستەفاهیجری:

ئەو هەڵبژاردنە لەبەر ئەوەیکە ئازاد و دێموكراتیک نیە 
هیچ پەیامێكی بۆ حیزبی دێموكرات نیە

وتووێژ: سەالم ئیسماعیلپوور
ڕۆژی  ئــاگادارن  هــەروەک 
ڕەشــەمەی  ٧ی  هەینــی، 
شــانۆگەریی  هەتــاوی،  ١٣٩٤ی 
هەڵبژاردنەكانــی كۆماری ئێســالمی 
بــۆ دەستنیشــانكردنی نوێنەرانی دوو 
و  ئیســالمی  شــووڕای  مەجلیســی 
خوبرەگانی ڕێبەری لە ئێراندا بەڕێوە 

چوو.
حیزبی دێموكراتی كوردســتانی ئێران 
یەكێــک لــەو الیەنانــە بــوو كــە ئــەو 
هەڵبژاردنانەی بایكۆت كرد و داوای 
لە خەڵكی كوردســتان و ئێرانیش كرد 
نەڕۆنــە ســەر ســەندووقی دەنگدان و 
ئــەو كارەی بە جۆرێک ڕەواییدان بە 
كۆمــاری ئیســالمی و یارمەتیدانــی 
بــۆ دەربازبوون لە قەیــران لەقەڵەم  دا. 
لەپێوەنــدی لەگــەڵ ئەو مەســەلەیەدا 
وتوێژێكــی  تیشــک  تەلەڤیزیۆنــی 
هیجــری،  مســتەفا  بەڕێــز  لەگــەڵ 
سكرتێری گشتیی حزبی دێموكراتی 
كوردســتانی ئێــران پێــک هێنــاوە كە 
دەقــی ئــەو وتووێژە بەم چەشــنە باڵو 

دەكرێتەوە:
Tishk.tv: نەیارانــی هەڵوێســتی 
حیزبی دێموكــرات دەڵێن؛ بایكۆت 
هەڵوێســتێكی ســواو و نیشانەی 
هیــچ ســوودێكی  و  پاســیڤبوونە 
تا ئێســتا نەبــووە و بۆتــە هۆی 
باڵــی  بــۆ  مەیــدان  چۆڵكردنــی 
بۆچوونــی  ڕێژیــم.  پاوانخــوازی 

ئێوە لەو پێوەندییەدا چیە؟
مستەفا هیجری: ئەو ئیستداللە یان 
ئیســتداللی ئەو بەشــە لە خەڵک لە 
حاڵەتێكدا دروست دەبێت كە لە ئێراندا 
هەڵبژاردنێكــی ئــازاد هەبێــت، خەڵك 
بــە دڵی خــۆی بتوانێت خۆی كاندید 
بــكات بۆ هــەركام لە دامــودەزگاكان 
كــە بــە هەڵبژاردن جێبەجــێ دەبن، یا 
خۆی كاندید نەكات و بێت بەشداری 
بــكات یــان بەشــداری نــەكات، بــێ 
یــان  مەترســی  لەژێــر  كــە  ئــەوەی 
بــەاڵم  بێــت،  الیەنێكــدا  هەڕەشــەی 
ئیســالمیی  كۆمــاری  لــە  دەبینیــن 
ئێرانــدا وانیــە، هەڵبژاردنێكــی ئــازاد 
ئەگــەر  كــە  وانیــە  نیــە،  وجــوودی 
كــرد  بەشــداری  هاتــوو  خەڵــک 
دەتوانــن نوێنەرانــی دڵخــوازی خۆیان 

هەڵبژێــرن. چوونكــە ئــەو نوێنەرانــە، 
لــە ڕاســتیدا لــە ڕوانگــەی دەوڵەتەوە 
هەڵبژاردنــە،  نیگەهبــان  لەپێشــدا 
یەعنی ڕێژیمی جمهوریی ئیسالمی 
لــە مەرحەلــەی ئەوەڵدا، ئەوانە وەک 
نوێنــەری خــۆی و جێــگای بــاوەڕی 
خــۆی دەستنیشــان دەکات، دواتــر بە 
خەڵــک ئیجــازە دەدەن كــە لەبەینــی 
ڕاســتیدا  لــە  کــە  نوێنەرانــەدا  ئــەو 
هەڵبژێــردراوی كۆماری ئیســالمیی 
كەســانێک  یــان  كەســێک  ئێرانــن، 
هەڵبژێــرن كە لە ئەساســدا فەرقێكی 
ئەوتۆیــان بــۆ حكوومەت نییــە، ئەوە 
دیكــەوە  الیەكــی  لــە  الیــەک،  لــە 
ئێمــە دەبینیــن كــە بەشــداری كــردن  
خەڵــک  نەكردنــی  بەشــداری  یــان 
نەبــووە.  ئەوتــۆی  کاریگەرییەکــی 
ئەگــەر  ئیســتداللەکە ئەوەیە كە ئەو 
شــێوە هەڵوێســتە شــێوەیەكی كــۆن و 
تیكرارییــە، لــە واقعدا مەیــدان ئاواڵە 
یــان  پاوانخــواز  الیەنــی  بــۆ  دەكات 
ئوســوولگەرا. ئەو ئوسوولگەرایانە بە 
بێ هەڵبــژاردن هەمــوو جومگەكانی 
لــە  بەردەســتدایە.  لــە  دەســەاڵتیان 
ئــەوەی  هەڵبژاردن،یــان  ڕاســتی دا 
كــە ناویــان نــاوە هەڵبــژاردن، زۆرتــر 
بانگهیشــتنی خەڵكــە بۆ ئــەوەی كە 
بڕۆنــە ســەر ســەندووقی دەنگــدان و 
دەنگدانــەوە  ســەندووقەكانی  لەســەر 
خەڵــک  كــە  بــكات  ئێعــالم  ڕێژیــم 
خەڵــک  كردووە،کــە  موشــاركەتی 
متمانەی پێی هەیە و مەشــروعییەت 
بــدەن بە ڕێژیــم، هەر وەكوو خامنەیی 
لــە  قســەكانیدا  لــە  خۆشــی  بــۆ 
پێوەنــدی لەگەڵ بەشــداریی خەڵكدا، 
ڕاشــكاوی  بــە  مەســەلەیەی  ئــەو 
ڕاگەیانــدووە كــە بەشــداریی خەڵک 
جمهوریــی  بــە  دەدات  ئێعتبــار 
ئیســالمی  جمهوریــی  ئیســالمی، 
بــەردەوام دەكات، قەوام و دەوامی پێ 
دەبەخشــێ، بۆیــە خەڵكەكــە دەعوەت 
دەكــەن، بــۆ ئــەوەی كــە نیشــان بــدەن 

خەڵك بەشداریی كردووە.
دەڵێــن  ئێــوە   :Tishk.tv
هەڵبژاردنــدا  لــە  بەشــداری كردن 
ڕەواییــدان بــە كۆماری ئیســامی 
و  زوڵــم  لــە  چاوپۆشــی كردن  و 
ڕێژیمەیــە.  ئــەو  جنایەتەكانــی 

بەاڵم بۆچوونێكیش هەیە كە دەڵێ 
كۆماری ئیســامی بــۆ وەرگرتنی 
ڕەوایــی، پێویســتی بــە خەڵــک 
نیــە و ئەگەریــش قســەی ئێــوە 
دروســت بێت، كۆماری ئیســامی 
ڕابــردووی  بەشــداریی  بەهــۆی 
هەڵبژاردنــەكان دا  لــە  خەڵــک 
ڕەوایــی دێموكراتیكی وەرگرتووە. 
لێكدانەوەتــان لــەو پێوەندییــەدا 

چیە؟
مســتەفا هیجری: من ســەبارەت بە 
هەڵبــژاردن  و  ئیســالمی  كۆمــاری 
وای دەبینــم كــە كۆماری ئیســالمی 
دوو الیەنــی هەیــە، یەكێكیــان الیەنە 
حكوومــەت  كــە  ئایینییەكەیەتــی 
بەڕێــوە دەبــات، دەســەاڵتی هەیــە و 
هەموو ئیختیاراتێک لە دەســتی ئەو 
بەشەدایە كە لە سەرووی ئەو بەشەدا، 
وەلــی فەقیهـ قەراری گرتووە، بەیتی 
ڕێبەریی و كەسانێک كە وابەستە بە 
بەیتی ڕێبەریین، كە ســپای پاسداران 
و باســکی تووند و بەهێزی كۆماری 
ئیســالمی دەگرێتــەوە، بەشــێكن لــەو 
و  ئایینییــە  دیــارە  كــە  حكوومەتــە 
نەگۆڕە و لە سەر بیرو باوەڕی خۆی 
دیكــەی  الیەنێكــی  بــەاڵم  ســوورە، 
كۆماری ئیسالمی لە بەرچاو دەگرین 
كە الیەنی ڕەسمیەتی بۆ دەرەوەیە، بە 
مەبنــای ئــەوەی كە نیشــان بدات لە 
دەرەوە كــە حكوومەتێكــی ئەوڕۆییە، 
هەڵبژاردنــی  حكوومەتــەدا  لــەو 
هەڵبژاردنــی  ئیســالمی،  شــووڕای 
ئەنجوومەنی شار و شارستانی هەیە، 
ئەوە شكڵێكی ڕواڵەتی بۆ فریو دانی 
خەڵكــە، ئــەوە لــە حاڵێكدایــە كە لەو 
هەڵبژاردنانــەدا، هەمــووی لە ڕۆژی 
ئەوەڵەوە تاكوو کۆتایی مۆهەندیسی 
هەڵبژێردرێــت،  دەبێــت  كــێ  كــراوە. 
هەڵگرانــی چ نوعێــک فكــر بن بۆ 
ئەوەی بەشــداری بكەن لە دەسەاڵتدا 
و دەنگیان بٶ بدرێت، كە ئەوە فەقەت 
شكڵێكی ڕواڵەتیی بەخۆیەوە گرتووە. 
بۆیــە لێــرەدا مەســەلەكە ئــەوە نیە كە 
بەشــداریی  هاتــووە  زۆر  خەڵكێكــی 
نەكــردووە،  بەشــداریی  یــان  كــردووە 
دیارە وانیە كە خەڵک هەمیشــە زۆر 
بەشداریی كردووە لە هەڵبژاردنەكاندا، 
جــاری وایــە خەڵک زۆر بەشــداریی 

كردووە، جاری واشــە كەم بەشــداریی 
كــردووە، بــەاڵم هەڵبژاردنــی خەڵک 
لــە  تەئســیرێكی  كــەم  و  زۆر 
دانەنــاوە.  هەڵبــژاردن  چارەنووســی 
هــەر وەكــوو بینیمان لە ســاڵی ٨٨دا، 
لــە هەڵبژاردنــی ســەرۆک كۆماردا، 
زۆرینــەی دەنگەكان هی مووســەوی 
و كەڕووبــی بــوون، بــەاڵم ئەحمەدی 
دەنگــی  و  دەركەوتــوو  بــۆی  نــژاد 
زۆرینەیان بۆ ئەو دەرخست، كە وابوو 
تەئسیرێكی ئەوتۆی نیە. لە الیەكی 
دیكــەوە، كە خەڵک دێ بەشــداریی 
دەكات، وەک لــە وەاڵمی پرســیاری 
ئەوەڵدا عەرزتانم كرد، خەڵكەكە ئازاد 
نییــە، لەژێــر هەڕشــەدایە ئەنواعــی 
هەڕەشەیان لەسەرە،هەڕەشەی ئەوەی 
كــە ئەگــەر بەشــداری نەكــەن كاریان 
نادەنــێ یــان یارانەکەیان دەبــڕن، یان 
ئەگــەر بەشــداری نەكــەن، لــە فاڵنە 
شــت دا بێ بەشــیان دەكەن و بە ئەنواع 
و ئەقســامی ئەو شــتانە دەیانترسێنن 
بۆ ئەوەی بیانهێننە ســەر ســەندووقی 
دەنگدان. بۆیە ئەوانەی كە دێنە سەر 
ســەندووق و دەنــگ دەدەن وانیــە کە 
كەسانێک بن كە بە مەیل و ئیرادەی 
خۆیان و تەشخیسی خۆیان بێنە سەر 
ئازادانــە  و  دەنــگ  ســەندووقەكانی 
دەنگیــان بە كاندیــدی خۆیان دابێت. 
كــە وابــوو ئــەو خەڵكە كە بەو شــكڵە 
دێــت، ئــەوە ناتوانێت مەشــرووعیەتی 
پــێ بــدات، لــە الیەكــی دیكەشــەوە 
ڕایدەگەیەنێــت  كێیــە  كــە  دەبینیــن 
ئەوەنــدە دەرســەد خەڵــک بەشــداریی 
كــردووە!، هــەر الیەنــی حكوومەتــە، 
یەعنــی حكوومــەت لــە واقعــدا بــۆ 
خــۆی ئەیبڕێــت و ئەیدوورێــت و بــۆ 
كەســیش  ڕایدەگەیەنێــت.  خۆشــی 
نیە،نە چاودێرێكی بێ الیەن هەیە، نە 
چاودێرێک هەیە لە الیەن ســازمانی 
میللەلــەوە هاتبێــت چاوەدێری بكات 
و تەییــدی بــكات كە ئەوەندە خەڵک 
بەشــداریی كــردووە، بــۆ خۆیان چیان 
پــێ خۆش بــوو، لــە ســەندووقەكانی 
دەنگدان دەری دێنن، چیان پێ خۆش 
بــوو ڕایدەگەیەنــن، بۆیــە ئــەو جــۆرە 
ڕاگەیاندنانــە ئــەو جــۆرە بەشــداری 
کردنانــە کە ڕێژیم ئێعالمی دەكات، 
لــە هیچ بارێكــەوە جێگای متمانە و 

باوەڕ نیە.
دیكەش  هەڵوێســتێكی   :Tishk.tv
هەیــە كە دەڵێ ئێمە نە بەشــداری 
دەكەین و نــە داوای بایكۆتیش لە 
خەڵــک دەكەین، با خەڵک خۆیان 
بڕیــار بــدەن. خاڵــی الوازی ئەو 

هەڵوێستە لە چی دا دەبینن؟
ئــەوەی  دیــارە  هیجــری:  مســتەفا 
كــە خەڵــک بۆ خــۆی، بە ئیــرادەی 
خــۆی  پێویســتی  خۆی،بەپێــی 
دەبێــت دەنــگ بــدات، لــەوەدا هیــچ 
گومانێــک نیــە، چوونکــە دەنــگ 
هــی تاكــە كەســە، تاكەكــەس چــۆن 
دەنــگ دەدات یــان دەنــگ نــادات، 
بۆخــۆی  ئــازادا  سیســتمێكی  لــە 
دەزانێــت، بــەاڵم حیزبێكــی سیاســی 
بۆچوونێكــی  و  بیــر  هەڵگــری  كــە 
و  هەیــە  بەرنامــەی  سیاســییە، 
هەڵوێســتی سیاســی هەیــە، ناكرێــت 
لــە ڕووداوە گرینگــە سیاســییەكان دا 
كــە لە واڵتــدا دێتە پێشــێ، بێ الیەن 
بێت، ناكرێت حیزبێكی كە ئێحساسی 
نســبەتی  بــە  مەســئوولییەت دەكات 
نێــو  واڵت،  نێوخــۆی  ڕووداوەكانــی 
كۆمەڵــگا بــە چــاک و بــە خــراپ، 
لــە ڕووداوێكــی وەكــوو هەڵبژاردنــدا 
خەڵــک  بنوێنێ،بڵــێ  خەمســاردی 
چ دەكات بــا بیــكات، بۆیــە پێم وایە 
نــەزەری  دەبێــت حیزبێكــی سیاســی 
بــۆ  بــكات  ئیســتداڵ  بڵــێ،  خــۆی 
نەزەری خۆی، بۆ ئەوەی كە نەزەری 
ئێســتا  جــا  پێشــێ،  بچێتــە  خــۆی 
خەڵــک چەند بــە دوای ئەو دەنگەوە 
دێ، بــە دوای ئــەو قســانەوە دێ و 
تەئییدی نــەزەری ئەو حیزبە دەكات، 
ئەوە نەزەرێكی دیكەیە، بەاڵم من پێم 
وابێــت حیزبێكــی سیاســی دەبێت لەو 
ڕووداوە سیاســییانەدا هەڵویستی زۆر 
ڕوونــی هەبێت بۆ خەڵــک، تەنانەت 
بــۆ الیەنگرانــی خــۆی، بــۆ ئــەوەی 
كــە بزانــن تەكلیفیــان چیە،ســەبارەت 
بــەو ڕووداوە چــۆن قســە بكــەن چۆن 
هەڵوێست بگرن و چۆن هەنگاو بنێن.
بایكــۆت  نەیارانــی   :Tishk.tv
دەڵێن لە هێندێک لە ئۆرگانەكانی 
كۆماری ئیسامی دا دەرەتانێک بۆ 
شــوێندانانی هەرچەند كــەم، لە 
سەر دەسەاڵت هەیە و خەڵک نابێ 

ئــەو دەرەتانەش لە كیــس بدات. 
وەاڵمــی ئێوە بــۆ ئــەو بۆچوونە 

چیە؟
مستەفا هیجری: من ئارەزووم دەكرد 
وا بوایە، یەعنی لە دامو دەزگاكانی 
ئیســالمیی  كۆمــاری  حكوومەتــی 
دەســەاڵتی  بــۆ  ئیراندا،پشــکێک 
خەڵــک هەبوایە، خەڵک تەئســیری 
شــوێندانەری هەبوایــە، بــەاڵم ئەوەی 
كــە تاكــوو ئێســتا لە مــاوەی نزیک 
بــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا دیومانە 
و لــە كۆمــاری ئیســالمیی ئێرانــدا، 
هەڵبژاردنەكانــی  لــە  تەنانــەت 
و  ئیســالمی  شــووڕای  مەجلیســی 
ســەرۆک كۆمارییــش دا دەبینیــن كە 
هەموو شتێک دیاری كراوە، یەعنی 
خەڵــک دەور و نەقشــەكەی فەقــەت 
ئەوەیــە كــە وەكــوو ڕەشــایی نیشــانی 
بــدەن، بێــن لــە ســەر ســەندووقەكانی 
هەرچەنــد  بــدەن.  دەنــگ  دەنگــدان 
دەنگەكانیــان تەئســیری نیــە. بێجگە 
لــەوە دەســەاڵتێكیان نیــە، ئێمــە لــەو 
دامودەزگایانەی كۆماری ئیسالمی 
دیــاری  هەڵبــژاردن  بــە  گۆیــا  كــە 
دەكرێــن، وەكوو مەجلیســی شــووڕای 
ئیســالمی، تاكوو ئێســتا دەبینین كە 
بكــەن  شــتێک  نەیانتوانیــوە  ئەوانــە 
لــە خزمەتــی خەڵكەكــەدا، چوونكــە 
ئوســوولەن ئەوانــە نوێنــەری خەڵــک 
نیــن، نوێنەری كۆماری ئیســالمیی 
ئیرانــن. بەڵــێ لــە پێوەنــدی لەگــەڵ 
ئیســالمی،  كۆمــاری  پاراســتنی 
ئیســالمی،  كۆمــاری  بەهێزكردنــی 
ئــەوەی لــە دەســتیان بێــت كردوویانە، 
بــەاڵم بــۆ خزمــەت كردن بــە خەڵک 
باشــترین  نەكــردووە.  هیچیــان 
شــووڕای  مەجلیســی  نموونــەی 
بــوو  ئیســالمی، مەجلیســی شەشــم 
كــە ئیســاڵح تەڵەبەكان ئەكســەرییەت 
بوون، ئەو مەجلیســە پێشــتر بە دانی 
وەعدەیــەک بە خەڵک كــە قانوونی 
ئینتخابــات ئیســاڵح دەكات، خەڵک 
دەنگیان پێ داو هاتنە سەر، بەاڵم كە 
هاتنــە مەجلیــس و ئــەو مەوزوعەیان 
ئیشــارەیەكی  بــە  كــرد،  مەتــرەح 
ئــەو  فەقیهـــ،  وەلیــی  خامنەیــی 
مەوزوعــە وەكو حووكمی حكوومەتی 
ڕاگەیەنــدرا و بێدەنگەیــان لــێ کرد، 
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ئەگــەر  نیــە،  تەئســیریان  یەعنــی 
هەیانبێت،سرووشــتییە و دەبــێ خەڵك 

بەشداری بكات.
ئێــوەدا  پەیامــی  لــە   :Tishk.tv
دەوترێت كە گۆڕینی سەرۆک كۆمار 
یان نوێنەرانــی مەجلیس ناتوانێ 
كاریگەریی لەسەر سیاسەتی ڕێژیم 
دابنێت. بــەاڵم نەیارانی بۆچوونی 
ئێوە ئامــاژە بــە جیاوازییەكانی 
سیاســەتی ڕێژیــم لە ســەردەمی 
ئەحمــەدی نــژاد و ڕووحانی، یان 
شەشــەم  مەجلیســی  جیاوازیــی 
لەگەڵ ئێستا دەكەن. چ وەاڵمێكتان 

بۆ ئەو بۆچوونە هەیە؟
مســتەفا هیجری: خودی مەجلیسی 
شەشم لەگەڵ ئەوەی كە كەموكۆڕی 
زۆر بوو، خاڵی موسبەتیشــی هەبوو، 
كــە كۆمــاری  ئەوەشــە  لەبــەر  هــەر 
جەریانــی  لــە  ئێــران  ئیســالمیی 
تەجرووبــەی  شەشــم  مەجلیســی 
وەرگرتووە و ئەو پەڕی دیقەتی خۆی 
دەكات كــە لەوە بەدوا ئیجازە نەدا كە 
مەجلیســێک بە شــێوەی مەجلیســی 
شەشــم كە ئیســاڵح تەڵەبان زۆرینەیان 
ڕۆژ  بۆیــە  پێکبــێ،  هێنــا  پێكیــان 
بــە ڕۆژ چاوەدێرییــەكان توندوتێژتــر 
دەبن بەســەر كاندیدەكانی مەجلیســی 
بۆیــە  ئیســالمییەوە،  شــووڕای 
كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران ئیجــازە 
نــادات جارێكی دیكە ئەو مەجلیســە 
دووبــارە بێتــەوە. لە پێوەنــدی لەگەڵ 
ســەڕۆک كۆماری دا،  مەســەلەی 
كــە  وانیــە  مەســەلەكە  لەویــش دا 
خەڵكەكــە وای دەبینــێ کــە هەمــوو 
شــتێک تەئســیری دەنگــی خەڵــک 
یــان  هەڵبژێــردراوە  ڕووحانــی  بــوو 
تەئســیری دەنگــی خەڵــک بــوو كــە 
ئەحمــەدی نــژاد هەڵبژێــردرا. ئەوانە 
هەموویــان ئامادەكرابوون، هەموومان 
دەزانیــن و دوایــە مەعلــووم بــوو كــە 
هێشتا ساڵێک لە سەرۆک كۆماریی 
ئەحمەدی نژاد مابوو كە وەلی فەقیهـ 
بە وەســیلەی نوێنەری خۆی لەگەڵ 
ئامریــكا لــە عەممــان لــە وتووێــژدا 
بــوو بۆ چارەســەرکردنی مەســەلەی 
ئەتۆمی و بۆ درێژەدانی ئەو پرۆژەیە 
كــە گەمــارۆكان نەفەســی ئابووریی 
كۆماری ئیســالمیی ئیرانیان تەنگ 
كردبــوو، دەبــوا كەســێک بوایە وەكوو 
ڕووحانــی، ببێتە ســەرۆک كۆمار،بۆ 
ئــەوەی بتوانێــت ئــەو پرۆژەیە ئیدامە 
بدات، لە نەتیجەدا ئەوە ســازماندهی 
كرا و ئەو هاتە ســەر كار، هەر وەكوو 
چۆن پێشــتر بۆ ئەحمەدی نژاد ئامادە 
كاری كــرا و هاتــە ســەر كار، لە هەر 
دەورانێكــدا بەپێــی سیاســەتی نێوخۆ 
و سیاســەتی دەرەوە،چێهرەیــەک لــە 
كەسایەتییەكانی ڕێژیم و حكوومەت 
پێویســتە، لــە بــاری شــێوەی بەیــان، 
چۆنیەتــی تەعامــوول كــردن لەگەڵ 
دەرەوە، چۆنیەتــی تەعامــوول كــردن 
لەگەڵ نێوخۆی واڵت، پێویستیان بەو 
كەسانە هەیە، دایان دەنێن، كارەكانیان 
پــێ جێبەجــێ دەكــەن و دوایەش وەال 
دەنرێن. بۆیە ئەگەر دیقەتتان كردبێت 
لە نێو تەواوی ســەرۆک كۆمارەكانی 
ئێران،کــە  ئیســالمیی  كۆمــاری 
بوونــە،  ئێســتا  تاكــوو  لــە ســەرەتاوە 
هەموویــان بــە بەدنێــوی، بــە فشــار 
بێ حورمەتــی  و  ئیهانــەت  بــە  و 
وەالنــراون، لە بەنی ســەدرەوە بیگرە تا 
ئەحمەدی نــژاد، لــە خاتەمییــەوە، لــە 
ڕەفســەنجانییەوە و ئێستاش نەوبەتی 
ڕووحانییــە، بزانیــن ڕووحانــی دوای 
تەواو بوونی دەورەکەی، ئەو چی بە 
ســەر دێ؟ یەعنــی ئەوانــە لە واقعدا 
ئەگــەر حســابەكە لــە ســەر ئەوەبێــت 
کــە بــە دەنگــی خەڵــک هاتبێتنــە 
گەورەیــە،  زۆر  هەڵەیەكــی  ســەر، 
ئــەوە نیشــانەی نەناســینی كۆماری 
ئیســالمییە. واقعیەتەكەی ئەوەیە كە 
ئەوانە مۆرەگەلێكن كە ئەو ڕێژیمە لە 
هەر دەورانێكدا ئحتیاجی بە شكڵێک 
لەوانــە هەیە، كە دەیانهێنێتە ســەركار 
و دوایــەش وەالیــان دەنێــت. كــە وابوو 
مەسەلەكە وانیە كە سەرۆک كۆمار 
بــە دەنگــی خەڵــک هەڵدەبژێردرێت، 
ئەوە فەقەت شكڵێكی ڕواڵەتییە وەكو 
باقــی هەڵبژاردنــەكان، چەند مۆرەی 
ڕێژیمــن كــە بــۆ خــۆی دایاندەنێت و 
لــە نێو ئەو مۆرانەدا زەمینە فەراهەم 
دەكەن بۆ ئەوەی كە یەكێكیان دەنگ 

لێ  ئیســاڵحخوازانەوە پشتگیریی 
دەكرێت، لیستی ڕەفسەنجانیە كە 
وەكوو »موحەممەدیی  كەســانێک 
لــە  یەكێــک  ڕەێی شــەهری« 
بڕیاردەرانی كوشتارەكانی دەیەی 
٦٠ و »دوڕڕیــی نەجەف ئابــادی« 
ســەردەمی  ئیتاعاتــی  وەزیــری 
قەتڵــە زەنجیرەییــەكان لە تاران 
و »عەلــی فەالحیــان« وەزیــری 
ئیتاعاتی ســەردەمی تێرۆرەكانی 
خووزســتان  لــە  واڵت  دەرەوەی 
ناویــان لــەو لیســتەدا هەیــە و 
دەڵێــن دەنگ بدەن بــە ئەمانە با 
جەننەتی دەنگ نەهێنێتەوە. ئێوە 
پێتان وایە ڕێبەرێک كە ئەو الیەنە 
جیاوازییەكــی  چ  هەڵیبژێرێــت 
لەگەڵ ڕێبەرێک هەیە كە كەسانی 

وەک جەننەتی هەڵیبژێرن؟
مستەفا هیجری: خەڵكی ئێران نابێت 
لە بیری بچێت کە هەموو ئەو مۆرانە، 
پێكــەوە سیســتمی ئــەو حكوومەتــە 
پێک دێنن، لە حكوومەتێكدا ئەوەی 
كــە تەئســیرگوزارە سیســتمە، نەک 
فەردێک بەتەنیا. دیارە بێجگە لەوەی 
كە ئەوە وەكوو گشتی وایە، بەاڵم لە 
كۆمــاری ئیســالمیی ئێراندا فەرقی 
بەینــی ڕەفسەنجانی،ڕێی شــەهری و 
مۆرەكانی دیكە نیە، چوونكە ئەوانە 
لــە گشــتییەتی خۆیانــدا، پارێــزەری 
كۆمــاری ئیســالمیی ئێرانن. دیقەت 
و  مــرۆڤ  مافــی  لێــرەدا  بكەیــن 
ئازادی و دێموكراسی و شتی وا هەر 
وجوودی نیە، ئەوەی كە ئەوانە باسی 

 ، ن كــە ە لێ د

باســی پاراســتنی ڕێژیمی كۆماری 
ئیسالمیی ئێرانە، بەاڵم جیاوازییەكە 
نموونــە  بــۆ  کــە  لەوەدایــە  تەنهــا 
ڕەفســەنجانی،  وەكــوو  كەســیكی 
دەكەوێتە پەراوێزەوە، دەیهەوێت خۆی 
نیشــان بــدات، هێــزی خــۆی نیشــان 
بدات، هەندێک قســە و باس دێنێتە 
ئــاراوە كە ســەرنجی خەڵک بۆ الی 
ئــەوەی كــە  بــۆ  خــۆی ڕادەكێشــێ 
دووبــارە دەســەاڵتی زیاتر بەچەنگەوە 
بگرێــت، دەنا ڕەفســەنجانی هەر ئەو 
كــە  كاتێــک  كــە  ڕەفســەنجانییەیە 
ســەرۆک كۆمــار بــوو، دەســتووری 
تێرۆری ڕێبەرانی حیزبی دێموكراتی 
كوردســتانی ئێرانــی لــە ســەر میزی 
موزاكرە داوە و ئەوە تەنها دەستووری 
دەیــان  بــە  بەڵكــوو  نەبــووە،  تیــرۆر 
دەســتووری دیكەش لەو شــێوە تێرۆرە 
لــە كاتــی ســەركۆماری ئــەودا لــە 
نێوخــۆی ئێراندا و لە دەرەوەی ئێراندا 
ســادر كــراوە. ئــەو هیــچ فەرقێكــی 
نیــە لەگــەڵ ڕێی شــەهرییەک یــان 
لەگەڵ كەســێكی دیكــە كە خەڵكی 
كوشــتووە، ئــەوەی كە ئەوانــە هەیانە 
کێبڕکێیە لە ســەر دوو شــت، یەكەم 
ئەوەكــە دەســتیان بــە قودرەتــی زیاتر 
بــگات بۆئــەوەی كــە بەشــی خۆیــان 
حكوومەتە،لــە  لــەو  بپچــڕن  زیاتــر 
خۆیــان  قازانجــی  بــە  دەســەاڵتەكە 
زیاتــر كەڵک وەربگــرن، هەروەكوو تا 
ئێســتا هەموویان ئەو كارەیان كردووە، 
دووهــەم ئەوەیكــە بتوانــن لــە بــاری 
مەرجەعییەتەوە، لە باری دەسەاڵتی 
بكەنــەوە،  بــەرز  خۆیــان  ئایینیــەوە 
هەموویــان لەو بارەوە لە كێبڕكێ دان. 
لــە بەینــی  ڕقابەتێــک كــە ئێســتا 
ئوســوولگەرا  جیاوازەكانــی  جناحــە 
بــۆ مەجلیســی خوبرەگانــی ڕێبەری 
یان مەجلیســی شــووڕای ئیســالمی 
ڕاســتایەدایە،  لــەو  فەقــەت  هەیــە، 
بۆیــە ئــەوە نابێــت خەڵــک ئــەوەی 
لەبیــر بچێــت پێیــان وابێت كــە ئەوان 
ئەگەر ڕقابەتێكیان هەیە، ڕقابەتەكە 
لــە ســەر مافــی خەڵكــە، لــە ســەر 

ئازادییــە، لــە ســەر ئەوەیــە كە چۆن 
خەڵــک ژیانێكــی باشــتریان هەبێت. 
دەلیلــی موحكــەم بــۆ ئــەو مەســەلە 
ئەوەیــە کــە لە ســەرەتای دامەزرانی 
كۆمــاری ئیســالمیی ئێرانەوە تاکوو 
ئێســتا، كــە چاو لێ دەكەیــن، وەزعی 
ژیانــی خەڵــک ڕۆژ بە ڕۆژ خراپتر 
بــووە، نەخۆشــییە كۆمەاڵیەتییەكان، 
بێــكاری و بێــزاری خەڵــک ڕۆژ بە 
ئەوانــە  بــووە.  پەرەگرتنــدا  لــە  ڕۆژ 
لەگــەڵ ئــەوە كە ڕەنگە لە بەرەبەری 
هەڵبژاردنەكانــدا هەندێــک وەعــدە و 
وەعیــد بدەن، هەروەک ڕووحانی لەو 
كاتەدا وەعدەیەكی زۆریدا بە خەڵک 
و لەوانە بە خەڵكی كووردی دا، بەاڵم 
بە عەمەڵ هیچ كامێک لەمانە ئەو 
كارانە ناكەن، چوونکە ئوسوولەن ئەو 
دەســەاڵتانەیان نیە،تەنانــەت ئەگــەر 
بیانهەوێــت بیكــەن، ئێســتا ســەیركەن 
پێوەنــدی  لــە  ڕووحانــی  قســەكانی 
لەگــەڵ گیروگرفــت و موشــكالتی 
نێوخــۆی ئێران،لــە پێوەنــدی لەگــەڵ 
وەكــوو  دەرەوە،  پێوەندییەكانــی 
هــاواری ڕۆژنامەنووســێكە، ئەویــش 
وەكــوو  ڕۆژنامەنووســێک،  وەكــوو 
خەڵكێكــی دیكە هەر هــاوار دەكات، 
چــون دەســەاڵتێكی ئەوتۆیــان نیــە. 
بۆیــە ئــەو مەســەلەمان نابێــت لە بیر 
بچێــت و بكەوینــە داوی تەبلیغاتــی 
ڕەنگاوڕەنگی جمهووری ئیســالمی، 
یــان عەواملــی كۆماری ئیســالمیی 
ئێــران لــە نێوخــۆی ئێرانــدا كــە بــە 
دەیانهەوێــت  جۆراوجــۆر  شــكڵی 

خەڵكەكە بەســیج بكەن بۆ ئەوەی كە 
بێنە سەر سەندووقەكانی دەنگدان.

یــان  بەشــداری كردن   :Tishk.tv
بایكۆتــی هەڵبــژاردن لــە الیــەن 
كاریگەرییەكــی  چ  خەڵكــەوە، 
لەسەر ڕەوایی ڕێژیم لە كۆمەڵگای 
پێوەندییەكانــی  یــان  جیهانیــدا 
لەگەڵ دنیای دەرەوە و بەتایبەتی 

ڕۆژئاوا دەبێت؟
مستەفا هیجری: من پێم وایە ئەگەر 
بــكات  بەشــداری  كەمتــر  خەڵــک 
ئێســتا  چوونكــە  هەیــە،  تەئســیری 
واڵتانی ڕۆژئاوا هەست بەو مەسەلە 
دەكەن كە كۆماری ئیسالمیی ئێران، 
لــە هەڵبژاردنەكاندا و لە ڕاگەیاندنی 
نەتیجەی هەڵبژاردنەكاندا سادق نیە، 
چوونكــە ئەگــەر ســداقەتی بوایــەو 
بیویستبایە ئەو هەڵبژاردنە الیەنێكی 
نێونەتەوەیــی  ڕەســمیی  و  شــەرعی 
بــە خۆیــەوە بگرێت، لــە چاوەدێرانی 
دەعوەتــی  واڵت  دەرەوەی  سیاســیی 
دەكــرد بێن و ئەوانیش شــاهێدی بدەن 
كــە ئەو هەڵبژاردنە بە شــێوەی ئازاد 
و دێموكراتیــک و لــە چوارچێــوەی 
ئوسوول و پڕەنسیپەكانی هەڵبژاردن بەو 
جۆرەی كە لە شــكڵی نێونەتەوەیی دا 
دەچێــت،  بەڕێــوە  دەكرێــت  تەعریــف 
بــەاڵم مــادام كە كۆماری ئێســالمی 
ئەوە ناكات،هەڵبژاردنەكان لە نەزەری 
ئەهەمییەتێكــی  و  دەرەوەدائێعتبــار 
ئەوتۆیان نیە، بۆیە سیاسەتەكەشــیان 
بــە نیســبەتی كۆمــاری ئیســالمیی 
ئێران، ئاڵۆگۆڕێكی بەسەردا نایەت. 
ئــەوەی كــە لــە سیاســەتی دەرەوەدا 
بــە  بێــت،  بەســەرا  ئاڵوگۆڕێكــی 
نیسبەتی سیاسەتێكە كە لە نێوخۆی 
ئێراندا بەڕێوەدەچێت و ئەو سیاسەتە لە 
نێوخۆی ئێراندا، لە دەســەاڵتی وەلی 
فەقیهـدایە. وەكوو ئەوەی دەبینین كە 
لە مەســەلەی بەرجامدا سیاســەتەكە 
دەگۆڕێت، بــەاڵم هەموومان دەزانین 
كــە بەرجــام نە نەتیجەی تێكۆشــانی 
ڕەئیــس جمهــوور، بەڵكوو سیاســەتی 
وەلــی فەقیهـ بوو كە دەبوو بەم شــێوە 

بووبایە.
دیكــە  یەكێكــی   :Tishk.tv
الیەنگرانــی  پاســاوەكانی  لــە 
بــۆ  تایبەتــی  بــە  بەشــداری، 
لــەو  مەجلیــس  هەڵبژاردنــی 
كــە  كوردســتاندا  دەڤەرانــەی 
نەتــەوەی دیكەشــیان تێدا دەژی، 
ئەوەیە كــە ئەم هەڵبژاردنە جۆرە 
ڕێفراندۆمێک بۆ نیشاندانی سەنگ 
و قورســایی حەشیمەتی كورد لەو 
دەڤەرانەیە، یــان ئەوەیكە پێیان 
وایــە بۆ نموونە ئەگــەر كوردێكی 
خراپیش ببێتە نوێنەری مەجلیس 
باشــتر لەوەیــە غەیــرە كوردێک 
بچێتە نێــو دەســەاڵت و غەدر لە 
كــوردی ناوچەكە بــكات. تا چەند 

ئەم بۆچوونە بە دروست دەزانن؟
بەداخــەوە  هیجــری:  مســتەفا 
وەســیالنەی  لــەو  یەکێكــە  ئــەوەش 
كــە كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران لــە 
كەڵكــی  هەڵبژاردنەكانــی دا  هەمــوو 
لــێ وەردەگرێــت و لە تەعەســووباتی 
نەتەوەیــی و جارجــار ئایینییــش لــە 
بەینــی ئایینــە جیــاوازەكان كەڵــک 
وەردەگرێت بۆ ئەوەی كە خەڵكەكە بەو 
عینوانە بكێشێتە سەر سەندووقەكانی 
بەداخــەوە  جاریــش  زۆر  و  دەنگــدان 
ســەركەوتنی بەدەســت هێنــاوە. ئێمــە 
دەبێــت ئــەوە بزانیــن كە ئەگــەر باس 
لــە حەشــیمەتی كــورد و هێزی كورد 
دەكرێت، ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی 
زیاتــر لــە هەموو کــەس دەزانێت کە 
حەشــیمەتی كــورد و هێــزی كورد لە 
هــەر ناوچەیــەک چەندە، یــان باقی 
نەتەوەكانــی دیكە، چوونكە 
لــە  ڕاســتە 

كــە  ئامارگیرییــەكان دا 
چەندســاڵ جارێک لــە ئێران دەكرێت 
ژمــارەی  بــاری  لــە  نەتیجەكــەی 
نەتەوەكانــەوە ڕاناگەیەندرێــت، بــەاڵم 
خــودی كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران 
ئــەوەی دەزانێــت و ئــەو ئامارانەیــان 
هەیە. كەوابوو لە باری حەشــیمەتەوە 
كــورد لــە ناوچەیەكــدا چەنــدە، هیچ 
تەئســیرێكی بۆ كۆماری ئیسالمیی 
دیكــەی  الیەنێكــی  نیــە.  ئێــران 
مەســەلەكە ئەوەیە كــە کاتێک ئێمە 
بــاس لە نوێنــەر دەکەین، نوێنەرێک 
مەجلیســی  بچێتــە  دەیهەوێــت  كــە 
شــووڕای ئیســالمی، نوێنەرێک كە 
دەیهەوێــت بچێتە شــووڕای شــار یان 
شــووڕای ئۆستان یان هەر شوێنێكی 
دیكە،ئــەو نوێنــەرە دەبــێ هەڵگــری 
داخــوازی  و  ویســت  و  بۆچــوون 
دەتوانێــت  ئــەوە  بێــت،  خەڵكەكــەی 
ببێتە نوێنەر و لەو شوێنەدا كە بۆی 
هەڵدەبژێردرێت، بتوانێت ئەو دەنگەی 
خەڵــک مونعەكس بكاتەوە،پێداگری 
لــە ســەر بــكا بۆ ئــەوەی كــە مافی 
خەڵكەكــە وەربگرێت، بــەاڵم ئایا ئەو 
نوێنەرانــەی كــە ئێســتا هــەن، كــورد 
بێــت یــان تــورک، مەســیحی بێــت 
یان موســڵمان، ئایــا دەتوانن ئەو كارە 
بكــەن؟! خۆ ئێمە هەموومان دەبینین 
کــە لــە ماوەی  ئــەو چەندیــن دەورە 
هەڵبژاردنــەدا هیچــكام لەو نوێنەرانە 
نەیانتوانیــوە دفاع لــە مافی خەڵک 
بكــەن و مافــی خەڵــک وەربگــرن، 
تاكــوو  كــە  ئەوەیــە  نەتیجەكەیشــی 
ئێســتا، مەســەلەن لە چوار ئۆستانی 
كــە  ئامارێــک  بەپێــی  كوردســتان 
خــودی كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران 
باڵوی كردووەتەوە،ڕادەی بێكاری لە 
ئیــالم و كرماشــان و ســنە و ورمــێ 
زیاتــرە لە بەشــەكانی دیكــەی ئێران. 
بودجەیــەک كــە تەرخــان دەكرێت بۆ 
عومــران و ئاوەدانــی ئەو بەشــانە، لە 
هەمــوو بەشــەكانی دیكــە بەنســبەت 
كۆمەاڵیەتییــەكان  كەمترە،خەســارە 
وەكــوو تەاڵق، وەكــوو ئعتیاد بە مادە 
ســڕكەرەكان لــە هەمــوو بەشــەكانی 
دیكە زیاترە، باشە ئەگەر واقعەن ئەو 

نوێنەرانــە كــە هەڵبژێــردراون ئەگــەر 
نوێنــەری خەڵک بوون، چیان كردووە 
بۆ كەم كردنەوەی ئەو هەموو ئازارەی 
ئــەو خەڵكــە؟ كە وابوو ئــەوە كە ئێمە 
خۆمانــی پێــوە فریــو بدەیــن كــە ئەوە 
چوونكــە كوردە دەنگی پێ بدەین یان 
نەخێــر كەســێكی دیكە توركە دەنگی 
پــێ نەدەیــن. یــان ئەوكەســە ئایینــی 
جیــاوازە دەنگــی پــێ نەدەین،ئــەوە لە 
واقعــدا نەوعێــک مــن دەتوانــم بڵێــم 
وێــڕای ڕێــزم بــۆ نــەزەری خەڵــک، 
نەوعێــك خــۆ فریــو دانــە، دەنــا هیچ 
جیاوازییەكی نیە. پێم وابێت كەسێک 
كــە نوێنــەری واقعــی خەڵــک بێــت 
پێویســت نــاكات بیر لــەوە بكەینەوەلە 
چ نەتەوەیەكــە، چ ئایینێكــی هەیــە، 
چ بیرو بۆچوونێكی سیاســیی هەیە، 
كاتێک نوێنەری واقعی خەڵک بێت 
و بتوانێــت دەرد و ئازارەكانی خەڵک 
مونعەكــس بــكات و پێداگریی بكات 
لە سەر مافی خەڵک، ئەوە نوێنەری 
بۆیــە  بێــت.  هەركەســێک  خەڵكــە 
پێــم وابێــت لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ئەو 
مەســەلەیەدا خەڵكی ئێمە دەبێت زۆر 
وریاتــر بــن، بەتایبەتی ناڵێــم هەموو، 
بــەاڵم تاكــوو ئێســتا ژمارەیــەک لــە 
نوێنەرانی كوردمان دیوە لەو شوێنانە 
بۆ ئەوەی كە نیشــان بدەن موخلیســی 
ئــەو ڕێژیمــەن، بــۆ ئەوەی كە نیشــان 
بــەو  تەواویــان  بیروبــاوەڕی  بــدەن 
ڕێژیمــە هەیــە، نەک هــەر دفاعیان 
لــە خەڵكەكەیــان نەكــردووە، بەڵكــوو 
دەنگــی پێچەوانەیشــیان داوە،دەنگــی 
خەڵكیــان  بەرژەوەندیــی  پێچەوانــەی 

داوە.
Tishk.tv: لــە هــەر دوو حاڵەتی 
تەحریمــی  بەشــداری كردنیان 
هەڵبــژاردن لــە الیــەن خەڵكــەوە 
وایــە  پێتــان  كوردســتاندا،  لــە 
پەیامی ئەو هەڵوێســتە بۆ حیزبی 
دێموكرات و بزووتنەوەی كورد لەو 
پارچەیەی كوردستاندا چی دەبێت؟
مســتەفا هیجری: لەو هەلومەرجەدا 
کــە لــە ئێرانــدا هەڵبژاردنێكــی ئازاد 
و دێموكراتیــك نیــە، ئێمــە پێمان وایە 
نەتیجەكــەی هەرشــتێک بێــت هیچ 
دێموكــرات  حیزبــی  بــە  پەیامێــک 
نــادات. دیــارە ئەگەر شــەرایتەكە بەو 
جــۆرە بوایــە کەخەڵــک بــە ئــازادی 
دەمانتوانــی  ئــەودەم  دابــا،  دەنگــی 
هەڵســەنگێنین  مەقتەعێــک 
كەخەڵكێــک كــە بــە قســەی حیزبی 
دێموكراتیــان كــردووە بــە دەنگدان یان 
دەنگ نەدان، یان بە قسەی حیزبێكی 
دیكەیــان كــردووە، ئــەوە بكەیــن بــە 
معیارێــک بــۆ پەیامــی خەڵــک بۆ 
ئــەو حیزبــە، بــەاڵم لــە ئێســتادائێمە 
ناگرین.ئێمــە  وەری  پەیــام  وەک 
نــەزەری خۆمــان و بۆچوونی خۆمان 
بــە خەڵكەكە ڕادەگەیەنیــن، تەنانەت 
ڕەنگــە لە هەڵوێســتی سیاســی دا، لە 
ســەردەمانێک دا خەڵک موتەوەجهی 
ئــەو ڕیزەكارییانە نەبێت كە حیزبێكی 
سیاســی موتەوەجهی دەبێت، بەاڵم لە 
داهاتــوودا دەزانێت كە ئەو هەڵوێســتە 
چەنــد ڕاســت بــووە. ئێمە لــە حیزبی 
دێموکراتــدا بۆ خۆمــان لە باری ئەو 
مەســەلەن  دەوڵەمەندیــن،  تەجروبــەوە 
لەبیرتان بێت لە كاتێک كە ڕێفراندۆم 
بۆ جمهوریی ئیسالمیی ئێران كرا، لە 
ســەرەتاوە حیزبــی دێموكرات یەكێک 
یــان دەتوانــم بڵێــم ئەوەڵیــن حــزب بوو 
ڕایگەیانــد كــە؛ لەبــەر ئــەوەی ئــەو 
حكوومەتــە هیــچ كام لــە ویســت و 
داخوازییەکانی خەڵک دابین ناكات، 
بۆیە حیزبی دێموكرات لە هەڵبژاردندا 
بەشــداری نــاكات و داوا لە خەڵكیش 
دەكات کە ڕێفراندووم بایكوت بكەن. 
دیارە ئەودەمیش هەندێک خەڵك هەر 
بەشــدارییان كرد، بەاڵم دوایی مێژوو 
دەریخســت كە لەكاتــی خۆیدا حیزبی 
دروســت  هەڵوێســتەكەی  دێموكــرات 
بــوو. مەبەســتم ئەوەیە كــە حیزبێكی 
سیاسی لە سەردەمێكدا هەڵوێستێک 
بنوێنــێ كە نەتەیجەكەی لە دوایی دا 
دەركەوێــت، كە ڕاســتی و ناڕاســتیی 
دوایــی دەردەكەوێــت. هەرچەنــد ئــەو 
بــە  كــردن  عــەرزم  كــە  هەڵبژاردنــە 
بۆچوونــی من بۆ حیزبــی دێموكرات 
چوونكــە  نیــە،  پەیامێكــی  هیــچ 
هەڵبژاردنێكــی ئازاد و دێموكراتیک 

نیە.

بێنێتەوە.
ڕەخنــە  لــە  یەكێــك   :Tishk.tv
ئەوەیــە  ئێــوە  ســەرەكییەكانی 
كــە لە ئێرانــدا هەڵبــژاردن تەنیا 
بێ دەســەاڵتەكان  دامــەزراوە  بــۆ 
دەكرێــت. بــەاڵم لــە هەڵبژاردنی 
ئەمجــارەدا دەوترێت لــە ئەگەری 
مردنــی خامنەیــی دا، مەجلیســی 
خوبرەگانی داهاتوو، مەجلســێكی 
گرینگ بۆ هەڵبژاردنی وەلی فەقیهـ 
و دیاریكردنــی ڕێڕەوی سیاســیی 
داهاتووی واڵت دەبێت. بە باوەڕی 
ئێوە هەڵبژاردنی كەســی یەكەمی 
كۆمــاری ئیســامی ناتوانێ ببێتە 
هــۆی وەرچەرخانێكــی بنەڕەتیی 
چــاک یان خــراپ لە سیاســەتی 

ڕێژیمدا؟
ئــەو  دیــارە  هیجــری:  مســتەفا 
لــە  ئێمــە  ئێســتا  كــە  تەجروبەیــە 
كۆماری ئیســالمیی ئێــران هەمانە، 
دوو وەلــی فەقیهـــ هەبــووە، یەكیــان 
دیكــەش  ئــەوی  بــوو  خومەینــی 
خامنەیــی. تاكــوو ئێســتا تەجروبەكە 
پێمان دەڵێ کاتێک كە وەلی فەقیهـ 
دیــاری كرا، ئاڵوگــۆڕی پێ ناكرێت 
باســەكە  ئێســتا  دەمرێــت.  هەتاكــوو 
لەســەر ئەوەیە كە خامنەیی نەخۆشە 
بۆیــە  هەیــە،  ئێحتماڵــی مردنــی  و 
مەجلیسی خوبرەگانی داهاتوو دەبێت 
كەسێک لە جێگای ئەو هەڵبژێرێت، 
ئــەوە وەختێكە كە خامنەیی لە ئارادا 
یان لە ژیاندا نەمابێت، بەاڵم كاتێک 
مەجلیسی خوبرگان وەلی فەقیهێكی 
وەلــی  ئــەو  هەڵدەبژێرێــت،  دیكــە 

فەقیهــە كێیە؟ ئایــا ئەو وەلی 
بەڕاستی  فەقیهە 

ی  ە د ر ا ڵبــژ هە
خەڵكە؟ خودی مەجلیســی 

خوبرگان، ئەوان لەواقعدا نوێنەرانێكن 
كــە دیاری كراون، وەک مەجلیســی 
وەكــوو  ئیســالمی،  شــووڕای 
ســەرۆک كۆمار کە هەڵدەبژێردرێن، 
ئەوانیــش هنــدێ نەفەراتن كە ڕێژیم 
لەنێــو  كــردوون،  دیاریــی  بۆخــۆی 
خەڵــک  دەدات  ئیجــازە  ئەوانــەدا 
نەفــەرات هەڵبژێــرن. كــە فەرقێكــی 
ئۆتۆیان نیە، هەموویان لە باری بیرو 
بــاوەڕەوە، لە باری ئایینەوە، لە باری 
هەوڵــدان بــۆ بەردەوامیــی ڕێژیمــی 
ئێرانــەوە،  ئیســالمیی  كۆمــاری 
چوارچێــوەدا  یــەك  لــە  هەموویــان 
دەژیــن، فكــر و بۆچونیــان لــە باری 
ئیدئۆلوژییــەوە بــە جیاوازییەكی زۆر 
زۆر كــەم، هــەر وەک یــەک وایــە. 
كەوابــوو هەڵبژاردنــی وەلــی فەقیهـ، 
هــەر كەســێک بێت هیــچ فەرقێک 
ئەمنییــەت  و  ئاســایش  بــاری  لــە 
وئــازادی، دێموكراســی و كار پەیــدا 
كــردن بــۆ خەڵكــی ئێــران، فەرقێک 
ئێســتا  كــە  ئــەوەی  بۆیــە  نــاكات، 
كۆمــاری ئیســالمی بــۆ تەبلیغاتــی 
خۆیــان، بــۆ ئەوەی خەڵک بكێشــنە 
وا  دەنگــدان،  ســەندووقەكانی  ســەر 
نیشان دەدەن كە ئەمجارە هەڵبژاردنی 
ئەندامانی مەجلیســی خوبرگان زۆر 
گڕینگە چوونكە ئەوانە وەلی فەقیهـ 
هەڵدەبژێــرن، فەقــەت تەبلیغاتێكە بۆ 
ئاینــدە  فەقیهــی  هەڵبژاردن،وەلــی 
چ فەرقێــک دەكات لەگــەڵ وەلــی 
فەقیهی ئێستا، هەركامێكیان بن لەو 
مۆرانەن كە دیاریی دەكەن، فەرقێک 
نــاكات، كــە وابــوو لــە خــۆڕا ئــەو 
تەبلیغاتە ســاز بــووە تەنها بۆ ئەوەی 
كە خەڵك بكێشنە سەر سەندووقەكانی 
ئەســڵی  لــە  شــتێک  دەنگدان،دەنــا 
ماهییەتی كارەكــە ناگۆڕێت، ڕێژیم 
هــەر ئەو ڕێژیمەیــە، وەلی فەقیهیش 
بەپێــی ئــەو قانوونە كە دیاری كراوە، 
هەر ئەو دەســەاڵتەی هەیە كە ئێستا 

خامنەیی هەیەتی.
لــەو  یەكێــک   :Tishk.tv
الیەنانە كە ئێســتا بۆ مەجلیســی 
خوبــرەگان بە تایبەتــی لە الیەن 

سەرۆک كۆمارەكانی 
بــە  هەموویــان  ئێــران  ئیســامیی  كۆمــاری 

بەدنێوی، بە فشــار و بە ئیهانەت و بێ حورمەتی وەالنراون، 
 ســەدرەوە بیگرە تــا ئەحمەدی نژاد ئێســتاش نەوبەتی 

ڕووحانییــە، بزانیــن ڕووحانــی دوای تــەواو بوونــی لــە بەنی
دەورەکەی چی بە سەر دێ؟ 
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بەناو هەڵبژاردنەکانی ٧ی ڕەشەمە 
پڕوپاگەنــدە  مانــگ  چەنــد  پــاش 
گەورەبەرپرســانی  پاڕانــەوەی  و 
و  پێهــات  کۆتایــی  حکوومەتــی، 
بەنــاو نوێنەرانــی خەڵکیــش دەرگای 
مەجلیســیان بۆ کرایەوە. جیا لەوەیکە 
ئــەم نوێنەرانــە و بەربژێرەکانــی دیکە 
چەندە لە کاتی ڕێکالم کردنەکانیان، 
وادە و بەڵێنی جۆراوجۆر و ڕەنگاڵەیان 
بــە خەڵــک دا و بــەم شــێوەیە هەوڵی 

دا،  خەڵکیــان  هەڵخەڵەتاندنــی 
و  گرینــگ  پرســی  کۆمەڵێــک 
بناغەیــی لەپێوەندی لەگەڵ ئابووریی 
ئێــران بوونــی هەیــە کــە ئــەم بەنــاو 
بەربژێــر و نوێنەرانــە خۆیــان لێ گێل 
کــرد و خەڵکیــش، یــان لێــی بێ ئاگا 
ئەوتۆیــان  زانیارییەکــی  یــان  بــوون 

لەسەری نەبوو.
ئاوڕدانــەوەی خێرا و کورت بەســەر 
ڕابردووی ٣ هێزی دەسەاڵت بەدەســت، 
یاســادانەر  بەڕێوەبــەری،  هێزەکانــی 
و دادوەری، لــە ئێــران لــە مــاوەی ٣٧ 
ساڵی ڕابردوودا و بەتایبەت سەردەمی 
خاتەمــی  محەممــەد  ســەرکۆماریی 
کــە بــە لووتکــەی دەســەاڵتی بەنــاو 
ئیساڵحخوازەکان لە ئێران دەژمێردرێ، 
ئەو ڕاستییە تاڵەمان بۆ دەردەخات کە 
سەرەڕای بوونی سەرچاوەی گرینگ 
مرۆیــی،  و  ماڵــی  دەوڵەمەنــدی  و 
ئابووریی ئەم واڵتە بەچۆکدا هاتووە؛ 
گەشــەی ئابووریــی نەرێنــی، قــەرزە 
دەوڵەتییــەکان، هەاڵوســانی چەندیــن 
لەســەدی، دابەزینــی بایەخــی دراوی 

نەتەوەیی)بەتایبەت لە ٤ساڵی 
 ، ) ا د و و د بــر ا ڕ

بێکاریی 

 ، بــاڵو ر بە
نــی  ا خر ا د

و  لــە کارگــە  بەرچــاو  بەشــێکی 
کارخانــە وەبەرهێنــەرەکان )بەتایبــەت 
گەمارۆنامــە  چەســپاندنی  پــاش 
پەرەســەندنی  نێونەتەوەییــەکان(، 
دیاردەی »ڕانت خۆری«، گەندەڵیی 
ئیــداری  و  ئابووریــی  بەربــاڵوی 
دەســەاڵتی  زاڵبوونــی  و  دارایــی  و 
دامەزراوە سەربازی و ئەمنیەتییەکان 
بەســەر ســەنعەتە کەاڵنەکانــی وەک 
پێترۆشــیمی و ...هتــد. بەکورتــی لە 
ئەنجامــی شۆڕشــی بەناو پاڵپشــتیی 
خەڵکــی هەژار و بێ دەرەتان،گیرفانی 
خەڵکــی ئێران بۆ پڕکردنی حیســابی 

دەســەاڵتدار  بانکیــی کەمینەیەکــی 
شــوورای  مەجلیســی  کــرا.  بەتــاڵ 
ئیسالمی بەپێی یاساکانی کۆماری 
ئیسالمی، تەنیا ناوەندی خاوەن شیاوی 
بۆ دانانی یاســاکانە و لەم نێوانەشــدا 
پەســندکردنی  و  کــردن  پێشــنیار 
یاســا و ڕێســا ئابوورییــەکان، بودجە، 
گەشــەپێدان  ســاڵەکانی   ٥ بەرنامــە 
و الگیرییــە ئابوورییــە کورتخایــەن و 
بەشــێک  دەبێتــە  نێوەندمەوداکانیــش 
لــە ئەرکەکانــی ئــەم ناوەنــدە کــە بــە 
هاوئاهەنگی لەگەڵ هێزی ئیجرایی، 
کار بۆ گەشەپێدانی ئابووری دەکەن.

گریمانــە  وەهــا  ئەگــەر  ئێســتا 
بکەیــن کــە دەوڵەت و مەجلیســێک، 
لــە  هەنووکــە  ئەوەیکــە  وەک 
هەڵبژێــردراوی  دەبیندرێــت،  ئێرانــدا 
بــە  و  نەبــن  خەڵــک  ڕاســتەقینەی 
دەنگی ئەوان نەهاتبێتنە سەر کار، یان 
بەشــی زۆری تاکەکانــی کۆمەڵگــە 
سیســتمی  بــە  بێ بــاوەڕی  بەهــۆی 
ســندووقەکانی  لەســەر  دەســەاڵتدار 
بەنــاو  دەنگــدان ئامــادە نەبووبێتــن و 
نوێنــەران و ســەرکۆمار لــە ئەنجامی 
باندەکانــی  نێــوان  سات وســەودای 
دەســەاڵتیان  کورســی  حکوومــەت 
بەدەستەوە گرتبێت، ڕوونە کە بوار بۆ 
تــااڵن و دزینی مڵکە گشــتییەکان و 
ناڕوونــی لە چاالکییــە ئابوورییەکان 
دێتە ئاراوە و کۆمەڵێک یاسا پەسند 
دەکرێــت کــە تێیــدا تەنیــا قازانــج و 
بەرژەوەندییەکانی تاقمێکی بچووک 

دابین دەکرێت.
هەندێــک کــەس بانگەشــەی ئەوە 
دەکەن کە سەرکۆمار بە هاوئاهەنگی 

ڵ  گــە لە

مەجلیــس - ئەگەر 
ســەرکۆمار  هاوجیناحــی  و  هاوبیــر 
بــن- دەتوانــن گۆڕانکارییەکــی وەها 
پێــک بێنن کە ســەر لە بنــی هەموو 
بــە  و  هەڵوەشــێنێت  ئاســتەنگەکان 
خێراییەکی بێ وێنەوە باری سیاســی، 
ئابــووری، کۆمەاڵیەتی، کلتووری و 
بەگشتی هەموو ڕەهەندەکانی ژیانی 
کۆمەڵگا بخاتەوە سەر دەوری ئاسایی 
و نۆڕماڵــی خــۆی؛ بــەاڵم ئانالیــزی 
سیســتمی حاکــم لە ئێــران دەریدەخات 
نێــو دەزگای  لــە  هێــزی ڕەهــا  کــە 

ویالیەتــی فەقیهدا، کــە ڕەواییەکەی 
بەپێی فەلسەفەی کۆماری ئیسالمی 
لــە  وەرگرتــووە،  ئاســمانەکانەوە  لــە 
دەســتی وەلی فەقیهدایــە. بەم پێیەش 
حکوومەتــی  دەزگاکانــی  هەمــوو 
و ناحکوومەتــی »دەبــێ« لــە ژیــر 
سێبەری بڕیار و ڕێنوێنییەکانی ئەودا 
هەنــگاو هەڵبێننــەوە و ئەگەر وانەبێت 
ژێــر  خراونەتــە  »خــودا«  بڕیاراتــی 
پرســیار و ڕوونە کە تاوانێکی وەهاش 

چ سزایەکی قورسی هەیە؟؟؟!!!
ئابووریی ئێران هەنووکە بە دەس ٤ 

کێشەی جیددییەوە دەناڵێنێ:

و  نــەوت  نرخــی  دابەزینــی   .١
کەمبوونەوەی داهاتە نەوتییەکان 

ئیختیاراتــی  بوونــی   .٢
و  ســەربازی  دامــەزراوە  تایبەتیــی 
ســپای  وەک  ئیدئۆلۆژیکەکانــی 
پاســداران و زاڵبوونی دەســەاڵتەکەیان 

بەسەر ئابووریی واڵتدا
٣. بوونــی قــەرزە هــەزاران میلیارد 
زۆریــی  و  دەوڵــەت  تمەنییەکانــی 

تێچووە ڕۆژانەکانی
٤. ئامادەنەبوونــی ســەرمایەدانەرە 
بیانییەکان بۆ قبوڵ کردنی ڕیســکی 

سەرمایەدانان لە ئێراندا.
ئێــران خاوەنــی ئابوورییەکی تاک 
بەرهەمییــە و هــەر ئاڵوگۆڕێــک لــە 
بــازاڕە جیهانییەکان بەســەر ئەم تەنیا 
ســەرچاوەی داهاتەدا بێت، ڕاستەوخۆ 
یەخــەی ئابووریــی ئێــران دەگرێتــەوە. 
نرخی جیهانیی نەوتی خاو بە بەراورد 
لەگەڵ ساڵی ڕابردووی زایینی ٧٥% 
دابەزیوە و ئەگەر تەنانەت ئێران بتوانێ 
رێــژەی هەنــاردەی نــەوت و بەرهەمــە 

نــی  کا تییە و نە
خۆیشی بە ڕێژەی ٢٥٠ هەزار بەرمیل 
لــە ڕۆژدا بباتــە ســەرێ، داهاتی ئەم 
فرۆشــەی لە ساڵدا یەکســانە لەگەڵ 
یــەک  نەوتــی  هەنــاردەی  داهاتــی 
مانگی ئێران لە ســەردەمی دەسەاڵتی 

ئەحمەدی نژاددا.
وەک  دامەزراوەگەلــی 
خاتەمولئەنبیــا کــە بــە نیهــادی ژێــر 
لــە  جگــە  دەناســرێ،  ســپا  چەتــری 
وەرگرتنــی بودجەیەکــی کــەاڵن لــە 
زۆربــەی  حکوومــەت،  و  مەجلیــس 

جومگەکانی دەســەاڵتی ئابووریی لە 
ئێراندا خستۆتە ژێر ڕکێڤی خۆی و بە 
پشــتیوانیی وەلــی فەقیه، هیچ کەس 
و الیــەن و ناوەندێکیــش بــۆی نییە لە 
داهــات و چاالکییەکانی بکۆڵێتەوە. 
بەپێی ئامــارە فەرمییەکانی ناوەندی 
ئێــران،  ناوەندیــی  بانکــی  و  ئامــار 
قەرزەکانی دەوڵەت لە ئێستادا بریتییە 
لــە ٥٤٠ هــەزار میلیــارد تمەن کە بۆ 
قەرەبووکردنەوەیــان النیکەم ٢٠ ســاڵ 

کات پێویستە.
بــۆ  کــە  خاڵیــش  چــوارەم 
شکســت  ئابووریــی  بووژاندنــەوەی 

پێویســتییەکی  ئێــران  خــواردووی 
حاشــاهەڵنەگرە،  و  هەنووکەیــی 
بیانییــە  ســەرمایەدانەری  بوونــی 
تاکــوو چەرخەکانــی ئابووریی وەکار 
نەبوونــی  بەهــۆی  بــەاڵم  بکەونــەوە، 
ئەمنییەت و یاساگەلی تایبەت لەمەڕ 
دابین کردنی ئەمنیەتی سەرمایەدانان 
لە ئێران، بەکردەوە ئابووریی شــەلەلی 
ئێــران ناتوانــێ، النیکــەم لە ئێســتادا، 

کەڵک لەم دەرەتانەش وەربگرێ.
لە وەهــا هەلومەرجێکدا باڵی بەناو 
چــاک  بانگەشــەی  ڕێفۆرمیســت 
ئاماژەبۆکــراو  دۆخــی  کردنــەوەی 
کــە  هیوایــەی  بــەو  و  دەکــەن 
مەجلیســێکی الیەنگری دەوڵەت بێتە 
سەر کار تاکوو وەک »محەممەدباقر 
نەوبەخت« جێگری حەســەن ڕووحانی 
و ســەرۆکی ناوەنــدی بەرنامەڕێژیــی 
بــە  دەبــێ  ڕایگەیانــدووە،  ئێــران 
هــاوکاری لەگەڵ وەها مەجلیســێک 
لــە  ســەربازییەکان  ناوەنــدە  دەســتی 
ئابووریــی کــوڵ بکرێتــەوە و بــاج لــە 
نیهادە نایاساییە ئابوورییەکانی وەک 
ڕەزەوی  قۆدســی  ئاســتانی 
و  وەربگیرێــت 
ڕێــژەی 

جــە  د بو
نــی  کا ە ر یا د نا
بەســیج  وەک  دامەزراوەگەلێکــی 
کەم بکرێتەوە؛ هەرچەند کە ئەم شێوە 
ئاخاوتنانــە لە ڕواڵەتــدا زۆر لۆژیکی 
دێنــە پێــش چــاو، بــەاڵم گەلــۆ لــە 
حاڵێکــدا کە بەپێی یاســای بنەڕەتی 
بــە بڕیارێکــی عەلــی خامنەیــی یان 
نوێنەرەکانــی لــە شــوورای نیگەهبان 
کــۆڕی  و  خوبــرەگان  مەجلیســی  و 
دیاریکردنی بەرژەوەندییەکانی رێژیم، 
هەوڵەکانــی مەجلیــس دەکرێنە بڵقی 
ســەر ئــاو، وەها پــالن و بەرنامەیەک 

دەچێتە بواری جێبەجێ کردنەوە؟

شەماڵ تەرغیبی

شانۆی هەڵبژاردن و پرسی ئابووریی ئێران

 ئابووری

کۆماری ئیسالمی وەبەرهێنەری هەژارییە 
ســەرۆکی کۆمیتــەی یارمەتییەکانــی ناســراو بــە »ئیمــام« لە وتووێــژ لەگەڵ 
ئیلنــا ڕایگەیانــدووە ڕێــژەی هەژاری لە ئێراندا بەردەوام زیــاد دەکات و هیچ کام لە 
هەوڵەکانی دەوڵەت و مەجلیس، چ لە ڕابردوودا و چ لە ئێستاشدا نەیانتوانیوە ڕێگر 

بن لەبەردەم زیادبوونی هەژاری.
پەرویــز فەتــاح دانــی بەوەدانــاوە کە پانتایی هەژاری لە ئێــران ئەوەندە باڵو بۆتەوە 
کــە ناتوانیــن هیــچ پێناســەیەکی بــۆ بکەین. بە وتــەی ناوبراو کۆماری ئیســالمی 

بەبەردەوامی سەرقاڵی بەرهەم هێنانەوەی هەژارییە.
بەرپرســانی ڕێژیمی تاران تا ئێســتا ئامادە نەبوون ئاماری ڕاســتەقینە ســەبارەت 
بــە هــەژاری لــە ئێرانــدا باڵو بکەنەوە.لە ســاڵی ٩٣دا ناوەندی ئامــاری ئێران باڵوی 
کردبوویــەوە کــە بەشــێوەی نێونجــی داهاتــی ســااڵنەی کــەم داهــات تریــن یەکەی 
کۆمەاڵیەتی ئێران ٤.٥میلیۆن تمەنە، ولە بەرامبەریشــدا نێونجی داهاتی ســااڵنەی 

پڕداهات ترین یەکەش بریتییە لە ٤٣ میلیۆن و ٥٨٠ هەزار تمەن.
ســەبارەت بــە ئاســتی هــەژاری و دەوڵەمەنــدی خەڵکــی ئێــران و واڵتانــی دیکە، 
فەرهــاد نیلــی، ڕاوێــژکاری بــااڵی ئابوریی حەســەن ڕوحانــی دەڵــێ: هەژارەکانی 
ئێران هاوتەرازن لەگەڵ هەژارەکانی واڵتی مێســر و یەکە خۆشبشــێوەکانی ئێرانیش 

هاوشێوەی سەرمایەدارە دەولەمەندەکانی ئامریکا ژیان دەکەن.

 

ڕێكخراوی نێونەتەوەیی وزە ڕۆژی دووشەممە ڕێكەوتی ٣ی ڕەشەمەی ١٣٩٤ی 
هەتاوی لەبارەی بەهای نەوت لە بازارەكانی جیهاندا ڕایگەیاند كە، پێشبینی دەكرێت 
تا ساڵی ٢٠١٧ بەهای نەوت لە بازارەكانی جیهاندا بەرزبوونەوە بەخۆیەوە نەبینێت.

ڕێكخــراوی نێونەتەوەیــی وزە كە ڕاوێژكاری واڵتانی ڕۆژئاواییە لە كاروباری وزە 
لــە جیهانــدا، ڕایگەیانــد كــە بەرزكردنەوەی بەهای نەوت و ســەرلەنوێ داڕشــتنەوەی 
بازارەكانــی پەیوەندیــدار بــە نــەوت لــە جیهانــدا، بــە النــی كەمــەوە تــا ســاڵی ٢٠١٧ 

دەخایەنێت.
ئــەو ڕێكخراوەیــە ئاشــكرای دەكات كــە بە هــۆی بەرهەمهێنانــی زۆری نەوت، لە 

ماوەیەكی كەمدا، ناكرێت نرخەكەی بەرز بكرێتەوە.
ڕێكخــراوی نێونەتەوەیــی وزە هەروەهــا ڕایگەیانــد كە پاشــەكەوت كردنی نەوت لە 
الیەن واڵتانی جۆراوجۆرەوە، بەشی خۆی ڕێگرە لە بەرزبوونەوەی نرخی ئەو كااڵیە.
ڕێكخراوی ناوبراو هەروەها زیادی كردی كە پێشبینی دەكرێت لە ساڵی ٢٠٢٠ و 

٢٠٢١دا، نرخی نەوت بە شێوەیەكی بەرچاو زیاد بكات.
ڕێكخراوی نێونەتەوەیی وزە ئاماژەی بەوە كرد كە بۆ یەكەمجار لە ساڵی ١٩٨٦ی 

زایینیدا، بۆ ماوەی ٢ ساڵ نرخی نەوت دابەزینی بە خۆیەوە بینی.

لە ١١ مانگی یەكەمی ئەمساڵدا ڕێژەی هەناردەی ئێران )جگە لە نەوت( ١٧% 
و ڕێژەی هاوردەش ٢٤% كەمی كردووە.

هەواڵدەریــی حكوومەتیــی مێهــر لــە زاری بەرپرســی گۆمرۆكــی ئێرانــەوە بالوی 
كــردەوە، ڕێــژەی بازرگانیــی نێودەوڵەتیــی ئیران لە ١١ مانگی ڕابردوودا گەیشــتۆتە 
٧٥ میلیــارد و ٨٣٥ میلیــۆن دۆالر كــە ئــەم رێژەیــە بــە بەراورد لەگــەڵ ١١ مانگی 
یەكەمــی ســاڵی ڕابردوو، دەری دەخات كە ئاســتی بازرگانیــی دەرەكیی ئێران ڕووی 

لە داكشان كردووە.
ئەو كەلوپەالنەی كە هاوردەی ئێران كراون بریتین لە گەنم، باقلە، برنج و كەلوپەلی 
ئۆتۆمبیل كە لە واڵتەكانی چین، ئیمارات، كۆرەی باشوور، توركیە و سووئیسەوە.
هەروەها كەلوپەلە هەناردەكراوەكان بۆ واڵتانی عێراق، ئەفغانستان و هێند نێردراون.
لــە الیەكــی دیكــەوە ڕۆژنامەی »جام جم« لە ڕاپۆرتێكدا باســی لە بەردەوامیی 
البردنــی یارانــەی توێــژە كــەم داهاتــەكان لــە ئێرانــدا كــردووە و لە زاری كارناســێكی 
ئابورییەوە باڵوی كردۆتەوە كە بەرپرسان هیچ مێكانیزمێكیان بۆ ئەم پڕۆسەیە نیە و 

بەشێوەی هەڕەمەكی یارانەكان لە خەڵك دەبڕن.
یەكێك لە كێشە سەرەكییەكانی ئابووریی ئێران بەڕای كارناسان، بوونی گەندەڵیی 

سیستماتیك لە ناخی دەوڵەت و حكوومەتی كۆماری ئیسالمیدایە. 
لــەم بــارەوە ســەرۆكی حیزبی »اتحــاد ملت« بە ڕۆژنامەی »جهــان اقتصاد«ی 
گووتووە: ئەوەی كە دەبێ ببڕدرێت یارانەكان نیە كە خەڵك پێویستیان پێیەتی، بەڵكوو 

دەبێ گەندەڵییەكان بنبڕ بكرێن.

مامۆســتایانی زانکــۆ و ئابووری ناســان هــاوکات لەگــەڵ چوونەســەری ئاســتی 
تێچــووی مانگانــەی خانــەوارەکان لەمــەڕ زیادبوونــی ئاســتی نەخدینەیــی لــە ئێران 

هۆشدارییان دا.
بانکــی ناوەندیــی ڕێژیــم لە کۆتایــی مانگی بەفرانبــاری ئەمســاڵدا ڕایگەیاند؛ 
ئاستی نەخدینەیی لە ئێران گەیشتۆتە ٩٥٠ هەزار میلیارد تمەن و ئەمەش بە بەراورد 

لەگەڵ ڕەشەمەی ساڵی ڕابردوو، ٢٧.٢% زیادی کردووە.
ئــەم ئامــارە لــە کاتێکــدا بــاڵو بوونەتــەوە کــە، بەپێــی ڕاپۆرتێکــی هەواڵدەریــی 
حکوومەتیی مێهر، ئاســتی تێچووی مانگانەی هەر خانەوارێک لە ئێران بەشــێوەی 
مانگانــە ســنووری ٣ میلیــۆن تمەنی تێپەڕاندووە و تەنیــا بۆ دابین کردنی خۆراکی 

مانگانە ٧٥٤ هەزار تمەن پێویستە.
لەالیەکی دیکەشــەوە هەواڵدەرییەکانی ســەر بە کۆماری ئیســالمی ئاشــکرایان 
کردووە کە دەوڵەت بەنیازە لە بەرەبەری ســاڵی نوێدا پارەی نوێ بڕژێنێتە نێو بازاڕ 
کــە ئەمــە بەپێــی زانســتی ئابووریی کــەاڵن، بــە لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاســتییە کە 
کەرتــی بەرهــەم هێنــان ڕێڕەوی بەپێچەوانە دەپێوێ، دەبێتە هۆی زیادبوونی ئاســتی 

هەاڵوسان.
وەحیــد شــەقاقی، مامۆســتای زانکــۆ و ئابوورینــاس لەمبــارەوە دەڵــێ: »بوونــی 
سیســتمی بانکیــی ناکارامــەی ئێســتای ئێــران، دامــەزراوە نایاســاییەکان، بــازاڕی 
ســەرمایەی ناکارامــە و کەڵــک وەرگرتن لــە ئابووریی ســەوداگەرانە، ئەم هەوااڵنە 

پێمان دەڵێن کە ئابووریی ئێران لە لێواری مەرگ نیزیک بۆتەوە«.

ئەگەر 
وەها گریمانە بکەین کە دەوڵەت و 

مەجلیسێک،هەڵبژێردراوی ڕاستەقینەی خەڵک نەبن و بە دەنگی 
ئەوان نەهاتبێتنە سەر کار، ڕوونە کە بوار بۆ تااڵن و دزینی مڵکە 

گشتییەکان و ناڕوونی لە چاالکییە ئابوورییەکان دێتە ئاراوە و کۆمەڵێک 
یاسا پەسند دەکرێت کە تێیدا تەنیا قازانج و بەرژەوەندییەکانی 

تاقمێکی بچووک دابین دەکرێت

تا ساڵی 2017 نرخی نەوت بەرزبوونەوە 
بەخۆیەوە نابینێت

ئاستی بازرگانیی دەرەكیی ئێران 
بەردەوام ڕووی لە داكشانە

گەشەی 27%ی نەخدینەیی و چوونەسەری 
تێچووی مانگانەی خانەوارەکان لە ئێراندا
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»تێگەیشــتن«ی  و  »فرەیــی« 
خەڵکــی لــە دیاردەیەکــی بچووکی 
بــە  دژ  کــە  کۆمەاڵیەتــی 
و  فەرهەنگــی  سیاســی،  نۆرمــە 
کۆمەڵگایەکــە،  ئابوورییەکانــی 
بەســتێنی ســەرهەڵدانی کێشەیەکی 
کۆمەاڵیەتــی دەخوڵقێنــێ کــە لــە 
نێــوان دامەزراوەکانی پێناســەکەری 
ئامانجــەکان و ئــەو دامەزراوانــەی 
بــەو  گەیشــتن  کەرەســتەی  کــە 
ئامانجانە دەستەبەر دەکەن، کەلێنی 

پێکهاتەیی دێنێتە ئاراوە.
هەرچەنــدە لە واڵتە جیاوازەکان و 
تەنانەت لە بەشەکانی واڵتێکیش دا، 
کێشــەیەکی  ڕاڤــەی  و  پێناســە 
کۆمەاڵیەتــی، ڕوانگــەی جیاوازی 
لــەو  هــەر  بــەاڵم  لێ دەکەوێتــەوە، 
واڵتەدا، ڕێســا و بایەخگەلێک زاڵە 
کــە تێگەیشــتنی ئێمــە لە دیــاردە و 
بیچــم  کۆمەاڵیەتــی  کێشــەیەکی 
دەدات. نموونــەی ئــەو تێگەیشــتنە 
لــە نــۆرم و بــێ نۆرمــی، کێشــانی 
قلیانــە کــە بــە گشــتی لــە جیهاندا 
»کارێکــی  وەک  کێشــانەکەی 

خراپ« جەختی لێ کراوەتەوە.
لەمەوپێــش،  ماوەیــەک 
کارناســێکی تەندروستیی ژینگە لە 
کرماشان، سەبارەت بە خستنەڕووی 
مادەی هۆشبەر بە بیانووی کێشانی 
قلیــان هۆشــداری دا و گوتــی کە؛ 
فرۆشــتی  بــۆ  ڕێگایەکــە  قلیــان 

مادەی هۆشبەر.
ئــەو ئامــارە دەوڵەتییــەی کــە 
بــە  قلیــان  کێشــانی  تەمەنــی 
کەمتــر لــە ١٥ ســاڵ دەزانــن و 

ڕێــژەی بەکارهێنەرەکانی بۆ پیاوان 
ســەدا پەنجــا و بــۆ ژنانیــش ســەدا 
٣٨ ڕادەگەیەنــن، هەموویــان نیشــان 
دەدەن کــە ئــەو دیاردەیــە خەریکــی 
تێپەڕیــن بــۆ کێشــەیەکی ئاڵــوزی 
وتــارەدا  لــەم  کــە  کومەاڵیەتییــە 
دیــاردەی  هۆیەکانــی  هەوڵــدراوە 
گەنجانــدا  لەنێــو  قلیــان  کێشــانی 
تیشکیان بخرێتە سەر)ئتیۆلۆژی(.

کــە  بەریانــەی  ئــەو  کەوابــوو 
الوەکان،  بەتایبەتــی  خەڵــک، 
بــۆ کێشــانی قلیــان هەیانــە نــە لــە 
ڕوانگەیەکی سایکۆلۆژی، بەڵکوو 
لە بیاڤی هۆکارگەلی کۆمەڵناسانە 
کــە تەواوی پێکهاتەی کۆمەڵگا و 
داهاتووی دەگرێتەوە، لێکدەدەینەوە:

١ـ کاتی پشوو
بەبەردەوامــی بابەتــی قلیــان لــە 

مێــژووی  ڕابــردووی  ســاڵی   ٢٥
حقووقیــی ئێرانــدا، لەگــەڵ شــوێنە 
گەشــت و گوزاریی و گشــتییەکان 
لەپێوەنــدی دا بووە، وەک ئەوەی کە 
قلیان وەکوو کەرەســتەی پشوودان و 
خۆشــبژیویی خەڵــک دێتە هەژمار 
و لە ناوەرۆکی یاســا و ڕێساکانیش 
ئــەوە فام دەکرێــت کــە چەشــنێک 
سەرقاڵی و خۆشی کاناڵیزە دەکات. 
واتە، یاسادانەر لە نێوان تەندروستیی 
گشــتی و سنووردارکردنی الوەکان، 

مینــی  هە و و د
لــە یەکەمین 
باشــتر  پــێ 
 . ە و بــو
لە  یەکــێ 

نی  کا کێشــە
نەبوونــی  ئەمــرۆ،  الوەکانــی 
تەفریحاتــی ســالمە، شــادمانییەک 
فێرکاریــی  سیســتمی  لــە  کــە 
و  ونــە  ئێرانــدا  بارهێنانــی  و 
بــەرەوڕووی  کۆمەڵگاشــدا  لــە 
ســنووردارکردنەوە و کەمیــی جێــگا 
گرینگتــر  هەمــوو  لــە  و  ڕێــگا  و 
تێگەیشتنی دەسەاڵتە لە تەفریحاتی 
سالم. تێگەیشتنێک کە شادبوون بە 
چەشــنێک ناڕەزایەتــی و دژایەتــی 
ڕاڤە دەکات و بەرەنگاری دەبێتەوە.

2ـ باوەڕی هەڵە
لــە  زۆرێــک  لەوانەیــە 
بەکارهێنەرانــی قلیــان ڕۆژێــک بە 
بیستنی ئەو قسەیە کە »زیانەکانی 
قلیان گەلێک کەمترە لە جگەرە«، 

جگەرەیــان  تەرکــی  ڕێــگای 
قلیــان دا  میوەیــی  دووکەڵــی  لــە 
کــە  لــەوەی  خافــڵ  دۆزیبێتــەوە، 
زانست ڕوانگەیەکی دیکەی هەیە. 
ژنان لەو نێوەدا، قوربانیی سەرەکیی 
ئــەو جــۆرە ڕوانگەیــەن کــە قلیــان 
وەکــوو نەوعێک کالس و پرێســتیژ 
دەزانــن و پــۆزی یەکســانی لەگەڵ 
پیاوان لە شوێنە گشتییەکان دەدەن. 
هەر ئەو باوەڕە بووەتە هۆی ئەوە کە 
کیشانی قلیان لەنێو ژنان لە ماوەی 
٧ ســاڵی ڕابــردوودا ٤ قــات زیــاد 
بکات و لەباری دەروونناسیی 

کۆمەاڵیەتیشەوە 
لەنێــو  ئەخالقیــی«  »دزێویــی 

بنەماڵەدا بشکێت.
٣ــ بەستراوەیی ئابووری

دەدەن،  نیشــان  وا  ئامــارەکان 
دەوڵــەت ســاڵی پــار، ١٥٠ میلیــۆن 
دۆالر هــاوردەی تەماکۆ بە شــێوەی 
یاســایی هەبــووە کە ئــەو ڕێژەیە بۆ 
یارانــەی ٣٠ جۆر تووتن و تەماکۆ، 
تــا کۆتایــی ئــەو ســاڵ دەگاتە ٧٥ 
میلیــارد تمەن. ســوودی ماڵیی ئەو 
بازەرگانییــە بــە هەژمارکردنی پارە 
قاوەخانــەکان،  وەگەڕخراوەکانــی 
ڕێســتورانەکان و شوێنی فرۆشتنی 
قلیــان دەگاتە ٤ هێنــدە، کە هەوڵی 

بەرەنگاربوونــەوەی  بــۆ  دەوڵــەت 
پرســیار.  ژێــر  دەباتــە  قلیانــەکان 
پووشــپەڕی ساڵی ١٣٩٣ بوو کە ٤ 
هەزار پزیشک لە تۆمارێکدا ڕوو لە 
ڕووحانــی ڕایانگەیاند کە؛ یاســای 
بەرەنگاربوونــەوەی  و  کۆنتــڕۆڵ 
و  بکــەن  جێبەجــێ  دۆخانیــات 
دیــاردە  ئــەو  باڵوبوونــەوەی  پێشــی 
ماڵوێرانکەرە بگرن. بە سەرنجدان بە 
پاوانــی دۆخانیات لــە گومرۆکاتی 
ئێــران، هــاوردەی تەماکــۆ و تووتــن 
زیــاد دەکات و باشــقەی کێشــانی 
قلیان لە نەریتییەوە بۆ مودێڕن و نێو 

بنەماڵە دەگۆڕدرێت.
٤ــ بەشگەرێتی

ســاڵی  لــە 

 ، ا ١د ٣ ٧ ٠
هەوڵــەکان بــۆ قەدەغــە کردنــی 

پێکــرد،  دەســتی  قلیــان  کێشــانی 
بــەاڵم لە یەکــەم هەنگاودا تووشــی 
و  بــوو  نیگابــان  شــوورای  پێچــی 
دەوڵــەت ٥ ســاڵی بە سەرلێشــویایی 
تێپەڕکــرد، تاکــوو بڕیــاری قەدەغە 
کردنــی بەکارهێنانــی قلیان بێجگە 
لە »قاوەخانەکان« پەسەند بکرێت. 
بــەاڵم ســاڵی ٨٣ بــوو کــە وەزارەتی 
تەندروســتی بە پێچەوانــەی دەوڵەت 
 ٥ کــە  هەوڵێــک  کــرد،  کاری 
مانگــی خایانــد و ســەرلەنوێ قلیان 

غالب حەبیبی

هۆکارناسیی کێشەی کۆمەاڵیەتیی کێشانی قلیان
گەڕایەوە نێو شــوێنە گەشــتیاری و 
گشــتییەکان. تەنیــا لەپــاش ســاڵی 
تێبینیــان  یاســادانەرەکان  ١٣٨٥وە 
لەســەر کێشــانی قلیــان دانــا و بــۆ 
ســەرپێچیکاران سزایان دیاری کرد. 
بــەاڵم پــاش ماوەیەکی تر، ســینفی 
خاون قاوەخانەکان بە بەڵگەی ئەوەی 
کــە زۆرتریــن داهاتــی قاوەخانەکان 
لــە کێشــانی قلیــان وەدەســت دێــت 
لــە  قلیــان  قەدەغــە کردنــی  بــە  و 
قاوەخانەکان، ماڵەکان دەبنە شوێنی 
عەداڵەتــی  دیوانــی  قلیــان،  دانــی 
پشــتیوانیی  بــۆ  دەنگــی  ئیــداری 
قاوەخانەکان دا و دۆخەکە گەڕایەوە 
شوێنی خۆی. ئەو خااڵنەی سەرەوە، 
پەســەندکراوەکان و بەخشنامەکانی 
وەزارەتــی  و  ئەماکــن  پۆلیســی 
تەندروســتی کــە 

لــە 

ماوەی 
نــد  چە
ڵی  ســا
ڕابردوودا 
ڕاستەوخۆ 

لــە 
ی  بینــە و کا دەوڵــەت 

خودی سەرۆک کۆمار هەڵوەشانەوە، 
ناگرێتەوە. ئێستا کە دەنگۆی هاتنە 
بەرەنگاربوونــەوەی  ســتادی  پێشــی 
مــادەی هۆشــبەر بــۆ خســتنەڕووی 
قلیــان دێتــە بەرگــوێ، کــە شــاری 
تاران وەک پایلۆت لەبەرچاو گیراوە 
تــا ڕێســای پێشــگرتن بە کێشــانی 
قلیان هەر لە سەرلەشێواوی دا بێت.

٥ـ نەبوونی کارامەیی 
کومەاڵیەتی

ســەرکەوتنی هــەر تاکێــک لــە 
پێکهاتەیەکــی کۆمەاڵیەتی، بەندە 
بــە توندوتوڵــی لەگــەڵ کارامەییــە 
جیاوازەکانــی ئــەو تاکــە لــە بیاڤی 
پێوەنــدی و هەڵســوکەوتی لەگــەڵ 
کارامەییــە  کەواتــە،  تاکەکانــدا. 
لــە؛  بریتیــن  کۆمەاڵیەتییــەکان 
توانستی دەربڕینی هزر لە ڕاگوڕکێ 
کۆمەاڵیەتییــەکان، دانایــی لەســەر 
ڕۆڵ و بایەخــە کۆمەاڵیەتییــەکان، 
کارامەیی تێگەیشتن لە هەلومەرجە 
کۆمەاڵیەتییــەکان،  جیــاوازە 
کارامەیــی چارەســەری کێشــەکان 
ڕۆڵــە  بەجێ گەیاندنــی  و 
لــە  زیاتــر  کۆمەاڵیەتییەکانــە. 
لــە  قلیــان  بەکارهێنەرانــی  نیــوەی 
خوێندکارانــن  و  قوتابیــان  ئێرانــدا، 
کــە ژێرکۆی سیســتمی فێرکاریی 
کاریگەرتریــن  وەکــوو  واڵت، 
دامەزراوە لــە بەکۆمەاڵیەتی 
تــاک، جێ دەگــرن.  کردنــی 
بــە قســەی  سیســتمێک کــە 
کارناســان؛ پەیامــی بارهێنان و 
پەروەردەیــی بەهــۆکاری زەخــت 
و دەســتێوەردانی دامەزراوەکانــی 
دەرەوەی سیســتمی فێــرکاری لــە 
ڕێــڕەوەی خــۆی چووەتــە دەرێ و 
تەنیــا »ســەرکەوتنی خوێنــدن« بە 
ئەرک دەزانێت. ڕێبازی فێرکاریی 
بایــەخ،  بنەمــای  لەســەر  ئێــران 
ئەولەویەتەکانــی  و  ئایدیۆلــۆژی 
ئێرانــدا  بەســەر  زاڵ  سیســتمی 
بــە  و  دادەڕێژرێــت  و  دەستنیشــان 
گشــتی دەگــەڵ بایــەخ و کــردەی 
دژایەتی دایــە.  لــە  دێموکراتیــک 
لــە  بۆکــراو  ئامــاژە  هەلومەرجــی 
پســپۆڕیی  نەبوونــی  کۆتاییــدا، 
کۆمەاڵیەتــی تــاک لەپێوەنــدی بە 
تاکەکانــی دیکــەی لێ دەکەوێتەوە 
و بەکۆمەاڵیەتــی بوونــی تاکەکان 
تووشــی کێشــەی جیــددی دەکات. 
کێشــانی  کۆمەاڵیەتــی  دیــاردەی 
قلیان لە کوردستاندا بە سەرنجدان بە 
فرەیی)دەیان هەزار گەنج دەیکێشــن 
و موعتــادی بــوون( و تێگەیشــتنی 
و  نانۆرمــی  کۆمەڵــگا)وەک 
خەســاری  چەشــنێک  شــێواوی( 
کــە  هەژمــار  دێتــە  کۆمەاڵیەتــی 
بــە  ڕابــردوودا  ســاڵی  چەنــد  لــە 
ئاڵوزتــر بوونــی ڕەهەندەکانی، بەرەو 
کێشــەیەکی گەورەی کۆمەاڵیەتی 
هەنــگاو دەنێــت و ٥ هــۆکار کــە لە 
پەرەســەندنی بەکارهێنەرانــی قلیــان 

ڕۆڵیان هەیە، لێکمان دایەوە

کۆمه ڵگا

ڕێکخــراوی پزیشــکیی دادوەری 
لــە ئێرانــدا ڕایگەیاند کــە؛ ٥ هەزار 
و ٨٠٦ حاڵەتــی لەبارچوونی منداڵ 
لە ماوەی ١٠ مانگی سەرەتای ئەو 

ساڵدا تۆمار کراون.
ئــەو لەبارچوونانە کــە بە بەراورد 
لەگــەڵ ماوەی زەمەنیی ســاڵی ٩٣ 
کــردووە،  زیــادی  چــواردە  لەســەدا 
وەک،  جۆراوجــۆری  هــۆکاری 
تــووش  یــان  دەرمانــی  هــۆکاری 
بوونــی دایــک بــە نەخۆشــی، یــان 
ئــەوەی ئاوڵەمــەی کەمتــر لە چوار 

تــا کۆتایــی ئەوســاڵ، ١٥٠ هــەزار 
ناوەنــدی  بــە  تەلەفوونــی  پێوەندیــی 
فریاکەوتنــی کۆمەاڵیەتییــەوە گیراوە 
کە نزیک بە سەدا نۆی)٩%( سەبارەت 
بە توندوتیژی دژ بە مندااڵنە بوو. ئەو 
ئامــارە پشتبەســتوو بە وتــەی جێگری 
ڕێکخراوی بێهزیســتیی گشــتی واڵت 

باڵوکراوەتەوە.
لــە  مەســعوودی  حەبیبوڵــاڵ 
وتووێژێکــدا ڕوونــی کــردەوە کــە ئــەو 
تونــدی  ئــازاری  تەنیــا  نۆیــە،  ســەدا 
جەستەیی دەگرێتەوە و ئازاری ڕەوانی 
تۆمــار  منــدااڵن  بــە  ســووکایەتی  و 

لــە ســاڵی داهاتــووەوە، وانەیەک 
بەنــاوی »مــرۆڤ و ژینگــە« لــە 
قوناغی دواناوەندیی قوتابخانەکاندا 
دەخوێندرێــت. ئــەو هەواڵە لــە الیەن 
بارهێنانــەوە  و  پــەروەردە  وەزیــری 
یەکــەی  دوو  لــە  و  ڕاگەیەنــدراوە 
خوێنــدن) ٢ واحــد درســی( پێــک 
ئەســغەر  وتــەی عەلــی  بــە  دێــت. 
فانــی، وانەی »مرۆڤ و ژینگە« 
وانەی«خوێندەواریــی  پــاڵ  لــە 

لــە  و میدیایــی«  پێنــا
قەرەبوو کردنەوەی بۆشایی 

مانگە هەندێ کێشــەی سروشــتیی 
ئــەو  لەپــاڵ  هەبێــت.  زگماکیــی 
چاالکانــی  دەوڵەتــدا،  ئامــارەی 
مافــی ژنــان بــاس لــە ٢٢٠ هــەزار 
ســاڵێکدا  لــە  منــداڵ  لەباربردنــی 
دەکــەن کــە زۆربــەی هــەرە زۆریــان 
یاســاییەکان  ناوەنــدە  لــە  بــەدوور 
پێشــگرتنی  دەدرێــن.  ئەنجــام 
لــە  حکوومەتیــەکان  دامــودەزگا 
ژنــان بــۆ لەباربردنی منــداڵ، وەک 
پێشــلکردنی مافــی ژنــان لەقەڵــەم 

دەدرێت.

نەکراون.
 ٦٠٠ بــە  نزیــک  ئێســتادا  لــە 
ناوەنــدی بەخێو کردنــی مندااڵنی بێ 
سەرپەرەســت،  خــراپ  و  سەرپەرەســت 
دایــک  کــە  مندااڵنــەی  ئــەو  واتــە 
پــەروەردە  لەبــواری  باوکەکانیــان  و 
و  کێشــە  تووشــی  بارهێنانیانــەوە  و 

کەمایەسین، بوونی هەیە.
و  هــەزار   ٨ ڕابــردوو  ســاڵی 
بــە  دژ  توندوتیــژی  حاڵەتــی   ٦٦٤
مندااڵن)تەنیــا جەســتەیی( لــە الیــەن 
ناوەنــدی فریاکەوتنــی کۆمەاڵیەتیــی 

ئێرانەوە تۆمار کراوە.

فێرکاری دانراوە.
ئــەو وانەیــە لــە کاتێکدایــە کــە 
ماوەیــەک لەمەوپێــش بەرپرســێکی 
جەنگەڵبانــی  ڕێکخــراوی 
 ١٥ ســااڵنە  کــە  ڕایگەیاندبــوو 
ئاگرکەوتنــەوە  حاڵەتــی  هــەزار 
تۆمــار  ئێــران  لێڕەوارەکانــی  لــە 
شۆڕشــی  دوای  لــە  دەکرێــت. 
١٣٥٧ی هەتــاوی، النیکەم لەســەدا 
سی)٣٠%( لێڕەوارەکانی ئێران لەناو 
چــوون کــە نزیــک بــە نیــوەی لــە 

زاگرۆش)کوردستان( بووە.

لەبارچوونی منداڵ پەرە دەستێنێ ئاماری توندوتیژی دژ بە مندااڵن 
باڵوکرایەوە

»مرۆڤ و ژینگە« بووە وانەی 
قوتابخانەکان
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دەر، بەاڵم بەپێی ڕاپۆرتی هەندێک جەماڵ رەسووڵ دنخە
لــە چاالکانــی سیاســی و مەدەنیــی 
خەڵکــی  بەشــداریی  ناوخۆیــی، 
کوردســتان لــە هەڵبژاردنەکاندا زۆر 
کەمتــر لــەوە بــووە کە ڕێژیم باســی 

لێوە دەکات.
حکوومەتێکــی  چوارچێــوەی  لــە 
باوەڕمەند بە »ئومەتی ئیســالمی« 
کــە فرە نەتەوەیــی بوونی ئێران ڕەت 
دەکاتــەوە و باوەڕی بە چارەســەریی 
پرســی کــورد نیــە. بــۆ کاریگەریی 
زۆرتر لە ڕووداوەکانی کوردســتانی 
متمانــە  پێکهێنانــی  ڕۆژهــەاڵت، 
پاشــگەز  و  خەڵــک  بە خۆیــی 
کردنــەوەی ڕێژیمی تاران، پێویســتە 
حیزب، ڕێکخراو و کەسایەتییەکانی 
بــە  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
پێکهێنانــی بــەرە یــان هــەر چەشــنە 
هاوپەیمانــی و هاوکارییەک، هێز و 
توانــای خۆیــان بخەنە پــاڵ  یەک  و 
هاوبــەش لەگــەڵ نەتەوەکانــی دیکە  
و هێــزە پێشــکەوتنخوازەکانی ئێــران، 
پــەرە بــە خەباتــی دژ بــە ڕێژیمــی 

ئیســالمیی ئێران بدەن. 

شــەوانە، تا بتوانی ســەرنجی زیاتری 
خەڵــک ڕاكیشــی و لــە دەوری خۆی 
دارەکانــی  هەمــوو  كاتــەوە،  كۆیــان 
ئــەوە  بڕییــەوە.  مەســیرەیان  ئــەو 
و  شــوێن  هیــچ  کــە  لەكاتیک دایــە 
جێگایەک بۆ كۆبوونەوەی شــەوانەی 
الوان لــەو شــارە بوونی نییــە و ئەنوەر 
حەبیــب زادە ئەوە بــە دەرفەت دەزانێ 
تا بۆ ماوەیک و بە كەڵک وەرگرتن 
لــە وزەی شــادیی الوان  و ئامانجــی 
خــۆی؛ ئەو الوانە بە هاوكاریی چەند 
گورانیبێژی دەست كورت، بۆ بەزمی 

شەوانە كۆ دەكاتەوە.
هەروەهــا لــه شــاری بــۆکان ڕێژیم 
گونــدەکان  مــەالی  بــە  دەســتووری 
داوه، لــه بڵیندگــۆی مزگەوتەکانەوه 
داوا لــه خەڵکی بکەن که بەشــداریی 

بکەن. هەڵبژاردنەکان 
شنۆ

الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
بــۆ  شــارە  لــەو  دێموکــرات  حیزبــی 
هەڵبژاردنەکانــی  بایکۆت کردنــی 
ڕێژیمــی  دەهەمــی  مەجلیســی 
ئێــران، چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە 
بــرد. ئــەو شــوێنانەی کــە چاالکیــی 
تەبلیغاتــی تێــدا بەڕێووە چــوو بریتین 
لــە: »شــەهرەکی فەرهەنگیــان، پێش 
پاڵێــوراوەکان،  ســتادی  دەرگای 
دادگا، خیابانــی کارگــەر، چوارڕای 
کارگەر، شــەقامی دوکتور قاسملوو، 
فەلەکــەی بیمارســتان و هەروەهــا لــە 
گەڕەکەکانــی »ســەلیم ئابــاد، مــام 
تەمر،کانــی گراو، قەبری شــەهیدان، 
ئابــاد،  مەجیــد  ئابــاد،  حەســەن 
بــە  تایبــەت  تراکتــی  ســەیدئاوێ«، 
بایکۆت کردنــی هەڵبژاردنــەکان باڵو 

کراوەتەوە.

نەغەدە
الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
بــۆ  شــارە  لــەو  دێموکــرات  حیزبــی 
هەڵبژاردنەکانــی  بایکۆت کردنــی 
ڕێژیمــی  دەهەمــی  مەجلیســی 
ئێــران، چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە 
بــرد. ئــەو شــوێنانەی کــە چاالکیــی 

تەبلیغاتــی تێــدا بەڕێووە چــوو بریتین 
لــە: »فەلەكــەی وەحــدەت، خيابانــی 
گەڕەكی٥٣هـــێكتار،  ڕەجایــی، 
بيمارســتانی  جامیعــه،  مزگەوتــی 
خومەينــی و خيابانــی ئیمــام«، کــە 
بــە  تایبــەت  پۆســتێری  و  تراکــت 
بایکۆت کردنــی هەڵبژاردنــەکان باڵو 

کراوەتەوە.

ورمێ
خەڵکــی  ورمــێ،  شــاری  لــە 
نەیانهێشــتووە  مەرگــەوەڕ  ناوچــەی 
»عابــد فەتاحــی« کــە یەکێک لەو 
کەســانەیە خۆی بۆ هەڵبژاردنەکانی 
مەجلیســی دەهــەم بەربژێــر کردبــوو، 
و  بگرێــت  خەڵــک  بــۆ  کۆبوونــەوە 
دەریــان کــردووە و هەروەهــا خەڵــک 
هەموو وێنەی پاڵێوراوانی مەجلیســی 
ڕێژیمیــان لە دیوارەکان کردووەتەوە.

عابــد فەتاحــی چەنــد ڕۆژ پێــش 
لــەوە لــە کۆبوونەوەیەکــدا لــە زێوەی 
مەرگــەوەڕی ورمــێ گووتبــووی کە 
شــوان پەروەر بە گۆرانییەکانی خۆی 
ڕۆڵەکانــی کــوردی بەکوشــتن داوە، 
خەڵکــی  ناڕەزایەتیــی  ئــەوەش  کــە 

لێ کەوتەوە.

سەقز 
بازاڕی  هه ڵبژاردن له  شــاری  سه قز 
نــه  ته نیــا ســڕ بوو،  به ڵكــوو هه ر ڕۆژ 
هەندێک ڕووداوی  سه یر ڕووی ده دا.
ئێوارەی ڕۆژی  هەینی ، ڕیکەوتی 
٣٠ی  ڕێبه ندانــی  ١٣٩٤ی هەتــاوی، 
كرێكارانی  شــاره داریی  سه قز، له گه ڵ  
كاندیدایــه ک  ته بلیغاتــی   ســتادی  
به نــاوی  »ســه لیم زەهرابــی » دە بێتــه  
شه ڕیان. هۆكاری  ئه وەش  ده گه ڕێته وه  
بــۆ ئه وه یكــه  ســتادی  ته بلیغاتیی  ئه م 
كاندیدایــه  ڕێكالمه كانیــان به  دیواره وه  

چه سپاندبوو.
ســتاده  ته بلیغاتییەکانی  كاندیداكان 
بــه  دانــی  نانــی نیــوه ڕۆ و ئێــواره  بــه  
خه ڵک دەیانویست  سه ره نجی  خه ڵکی 

ئەو شــارە بۆ الی  خۆیان ڕاكێشان.
لــەو پێوەندییــەدا، چه نــد كه ســێكی  

شۆڕشــگێڕ  و نه ته وه یی ، ڕۆیشــتونه تە 
نــاو ســتاده  ته بلیغاتییــه كان و له گــه ڵ  
چه ندیــن كــه س لــه و كه ســانه ی   كــه  
كاری  ته بلیغــات بــۆ ئــه و كاندیدایانــه  
پێیــان  كــردووه   و  قســه یان  ده كــه ن 
ئێــوه   كاره ی   ئــه و  ڕاگه یانــدوون 
دە یكــه ن خیانــه ت بــه  نه تــه وه ی  كورد ە 
و ته بلیغــات بــۆ ڕێژیم دەکەن، ئه گه ر 
بــۆ پــاره ش وا ده كه ن، ئــه وه  ئێمه  زیاتر 
پاره تــان ده ده ینــێ   كــه  واز لــه و كاره  

بهێنن.
خەڵــک  ســەقز  لــە  هەروەهــا 
مەجلیســی  پاڵێوراوانــی  پۆســتێری 
ڕێژیمی ئیســالمیی ئێرانیان لەو شارە 
دڕانــدووە و بێزاریی و نەفرەتی خۆیان 
هەڵبژاردنەکانــی  شــانۆگەریی  لــە 

دەربڕیوە. ڕێژیم 
هەر لــەو پێوەندییــەدا، ڕاپۆرتەکان 
شــارە  لــە  کــە  دەکــەن  لــەوە  بــاس 
کوردنشــینەکان، پاڵێوراوان لە هەموو 
دەرفەتێک بۆ ڕاکێشــانی خەڵک بۆ 
ســەر سەندووقەکانی دەنگدان کەڵک 

وەردەگرن.
پاڵێــوراوان بــۆ فریودانــی خەڵــک 
جل وبەرگــی کــوردی لەبــەر دەکەن و 
لە ناو خەڵکدا دەگەڕێن و بانگەشەی 
هەڵبژاردنــەکان دەکــەن و هەندێکیش 
بــە شــایی و هەڵپەڕکــی دەیانهــەوی 

خەڵک بۆ الی خۆیان ڕابکێشــن.
بەپێــی ڕاپۆرتــەکان، هەندێک لەو 
پاڵێوراوانەی مەجلیسی ڕێژیم، پێشتر 
تەنانــەت یــەک جاریــش جلوبەرگــی 
بــەاڵم  نەکــردووە،  لەبــەر  کوردییــان 
دروشــم  هەڵبژاردنــەکان  بــۆ  ئێســتا 
لەبــەر  دەدەن و جلوبەرگــی کــوردی 

دەکەن.
ڕێژیــم  مەجلیســی  پاڵێوراوانــی 
گۆرانییەکانــی  لــە  کەڵــک 
هونەرمەندانــی بە ناوبانگی کورد بۆ 

دەنگدان لە ســتادەکانیان وەردەگرن.
ڕێوڕەســمی  لــە  پێوەندییــەدا  لــەو 
بــەرز ڕاگرتنــی زمانــی دایکــی، لــە 
زانســتگەی کوردســتان یەکێــک لــە 
لــەو  دەهــەم  مەجلیســی  پاڵێوراوانــی 
بۆخــۆی  تەبلیغاتــی  ڕێوڕەســمەدا 

کردبوو.
هەڵبژاردن بە مانای ڕاســتەقینە و 
دێموکراتیــک لــە ئێرانــدا بوونــی نیە 
و بەرپرســانی ڕێژیــم هەڵبژاردنــەکان 
موهەندیســی دەکــەن و دەنگــدان بــەو 
لــە  کاریگەرییەکــی  هیــچ  ڕێژیمــە 
خەڵکــی  سیاســی  داهاتــووی  ســەر 

نیە. ئێران 

ڕوانسەر
بــە  ســەر  ڕوانســەر  شــاری  لــە 
خەڵــک  کرماشــان،  پارێــزگای 
هەڵبژاردنەکانیــان  بەشــداریی 
نەکــردووە و ڕێژیم بــە ئۆتووبووس لە 
شــاری کرماشــانەوە خەڵکی بۆ ســەر 

ســەندووقەکانی دەنگدان هێناوە.
ڕاپۆرتــەکان،  بەپێــی  هەروەهــا 
ڕێژیمی ئیســالمیی ئێران ناســنامەی 
الیەنگرانــی  نێــو  لــە  ســاختەی 
تــا  کردووەتــەوە  بــاڵو  پاڵێــوراوان دا 

دەنگ بدەن.

سەردەشت
لە شاری سەردەشتیش خەڵکی ئەو 
شــارە بەشــدارییان لە هەڵبژاردنەکاندا 
نەکــردووە و جــاش و بەکرێگیراوانــی 
بنکەکانــی  لــە  پارێــزگاری  ڕێژیــم 

دەنگ دان دەکەن

پیرانشار 
بەشــداریی  پیرانشــار، ڕێــژەی  لــه 
خەڵــک لــە شــانۆی هەڵبژاردنەکاندا 
زۆر کــەم بــووە و تەنیــا مۆرەکانــی 
ســەر  ڕۆشــتوونەتە  ڕێژیــم  بــە  ســەر 

دەنگدان. سەندووقەکانی 

مەهاباد
لــه مەهابــاد ئیــدارەی ئیتالعاتــی 
هێــزە  ئێــران،  ئیســالمیی  ڕێژیمــی 
لیبــاس شەخســییەکانی خــۆی به نێو 
خەڵکــدا و به تایبەتــی لــه دەوروبەری 
بــاڵو  دەنگــدان  ســەندووقەکانی 

کردووبووەوە.

ئەو ئامارانەی کە لە الیەن ڕێژیمی 
ئێران و توێژینــەوەی ڕێکخراوەکانی 
ئێرانــەوە  زانســتیی  یاخــود  مەدەنــی 
ئــەم  پیشــاندەری  بوونەتــەوە،  بــاڵو 
ڕاســتییەن کــە بەگشــتی لــە ئێــران 
کوردســتاندا،  لــە  تایبەتــی  بــە  و 
ڕێــژەی بەشــداری کردنی خەڵک لە 
هەڵبژاردنەکانــدا دابەزیــوە و خەڵک 
ڕێبەرانــی  بانگهێشــتنی  وەاڵمــی 
حکوومەتی ئیســالمییان نەداوەتەوە. 
عەبدولڕەحمــان  لێدوانــی  بەپێــی 
دووشــەممە  ڕۆژی  کــە  فەزڵــی 
لــە  ڕەشــەمە  ١٠ی  ڕێکەوتــی 
ڕۆژنامەوانــی دا  کۆبوونەوەیەکــی 
لەگــەڵ هەواڵنێرانــدا ڕایگەیانــد، بە 
فەرمــی دانی بــەوەدا نا کە ٦٢%ی 
خەڵکــی ئێــران لــە هەڵبژاردنەکانــدا 
ئــەوەش  کــە  کــردووە،  بەشــدارییان 
دەرخــەری ئــەوە بــووە کە بەشــداری 
لــە هەڵبژاردنــەکان لــە ئێرانــدا زۆر 

کەم بووە.
ئەو ئامارەش لــە کاتێک دایە کە 
ڕێژیمــی ئێران هیچــکات ئامارێکی 
ڕاســت لە سەر هیچ بابەتێک ناداتە 

کاندیــد کردبــوو، ١٠ تــا ڕۆژ پێــش 
دەســتپێکی تەبلیغــات، بــە مەبەســتی 
تەبلیــغ  کردن لە نێو خەڵکدا دەگەڕان 
هەڵبژاردنــەکان  بــۆ  بانگەشــەیان  و 

دەکرد.
بــە  ســەر  کامیــاران  شــاری  لــە 
پارێــزگای ســنە، خەڵکــی ئەو شــارە 
ســەر  لــە  بەرچــاو  ڕێژەیەکــی  بــە 
ئامــادە  دەنــگ دان  ســەندووقەکانی 
بــەالوە  هەڵبژاردنەکانیــان  و  نەبوونــە 

بووە. بێ بایەخ 
کامیــاران  شــاری  لــە  هــەر 
دانیشــتوانی  زۆری  هــەرە  زۆربــەی 
لــە  شــارە  بــەو  ســەر  گوندەکانــی 
شــانۆی هەڵبژاردنەکاندا بەشــدارییان 
نەکــردووە و تەنانــەت ئیزنیــان نــەداوە 
مەجلیســی  پاڵێوراوێکــی  هیــچ  کــە 

ڕێژیــم پڕۆپاگەندا بۆخۆی بکات.

مەریوان
کوردســتان  ماڵپــەڕی  هەواڵنێــری 
میدیــا لە شــاری مەریوان ڕایگەیاند؛ 
تبلیغاتیــی  فــەزای  ڕێژیــم  »ئێســتا 
بــە  شــێواندووە،  مریوانــی  شــاری 
جۆرێــک کــە بــە جیاجیــا تەحریکی 
دژی  بــە  زمــان  ســۆرانی  کەســانی 
ئــەوەش  و  دەکات  هەورامییــەکان 
خەڵــک دا  نێــوان  لــە  دووبەرەکیــی 

دروست کردووە«.
مەریــوان  شــاری  پاڵێوراوانــی 
هەموویان سەر بە ڕەوتی ئوسوولگەرا 
بــوون، جگــە لــە یــەک کەســیان کە 

ســەربە باڵی ڕێفۆرمخوازەکان بوو.

بۆکان
لە شاری بۆکان سەر بە پاریزگای 
ورمــێ، دارەکانــی خیابانــی پاركــی 
ئیزەدیــی  هوتێــل  نزیکــی  ســاحلی 
بــۆكان، بــە مەبەســتی تەبلیغــات بــۆ 

بڕدرانەوە. هەڵبژاردنەکان 
»ئەنــوەر حەبیــب زادە« هــاوكاری 
بــۆ  پاســداران،   ســپای  ئورگانێكــی 
و  تەبلیغاتــی  ســتادی  ســازكردنی 
خەڵــک،  كۆكردنــەوەی  شــوێنی 
هەڵپەڕكێــی  بــۆ  الوان  بەتایبــەت 

نیە.
بەپێــی ئەزموونــی زیاتــر لــە ٣٠ 
»نوێنەرانــی  حکوومەتــی  ســاڵ 
بارودۆخــی  و  ئێــران   لــە  خــودا« 
ئەمــڕۆی ئــەم واڵتــە، بەڕێوەچوونی 
لــە  دێموکراتیــک  هەڵبژاردنێکــی 
و  نیــە  وجوودێکــی  هیــچ  ئێرانــدا 
بــە  کەســێک  یــا  الیەنێــک  هــەر 
هــەر بیانوویــەک بانگەشــە بــۆ ئەوە 
بــکات کــە خەڵــک دەنــگ بــدەن، 
و  نانــە  لەســەرخۆ  کــەاڵو  تەنیــا 
هیــچ مانایەکــی دیکــەی نیــە. لــە 
چوارچێــوەی ڕێژیمــی ئیســالمی دا، 
ئــازاد  کەســایەتیی  و  هێــزەکان  بــە 
بــە  تەنانــەت  دێموکراتــەکان،  و 
باوەڕمەنــد  هۆگرانــی  زۆرینــەی 
و  ئێــران  بنەڕەتیــی  »یاســای  بــە 
چاکســازی« ئیزنــی کاندیدبــوون و 
بەشــداریی لــە دەســەاڵت نادرێت. لە 
»شــوورای  سیســتمی  چوارچێــوەی 
ســپای  و  ڕێبەریــی  نیگابــان، 
پاســداران «دا، هیــچ ئاســۆیەک بۆ 
پێکهاتنــی ئاڵوگۆڕێــک لە یاســای 
بنەڕەتیــی ئێرانــدا نابینــدرێ. بەپێی 

هەڵبژاردنەکانــی  کەش وهــەوای 
ڕێژیمــی  دەهەمــی  مەجلیســی 
ئیســالمیی ئێــران لــە الیــەن خەڵکــی 
بایــەخ  جێــگای  کوردســتانەوە 
خەڵکــی  و  نەبــوون  گرینگــی  و 
ئۆگرییەکیــان  هیــچ  کوردســتان 
بــە  باوەڕیــان  و  هەڵبژاردنــەکان  بــە 
پاڵێوراوەکانی مەجلیســی ڕێژیم نیە.

جوانڕۆ
بــە  ســەر  جوانــڕۆی  شــاری  لــە 
پاڵێورانــی  کرماشــان،  پارێــزگای 
مەجلیســی ڕێژیم بۆ دەنگ هێنانەوە، 
بێ شــەرمانەیان  چەواشــەکاریی 
چەنــد  پێوەندییــەدا  لــەو  و  کــردووە 
کەســێکیان کتێبــی کوردیــی لــە نێو 
بــازاڕ و خەڵکــدا بــاڵو کردووەتــەوە و 
جل وبەرگــی  پۆشــینی  بــە  هەروەهــا 
نێــو خەڵــک  بــۆ  کــوردی و چــوون 
و  بــدەن  فریــو  خەڵــک  دەیانویســت 
خەڵــک  بــەاڵم  بێننــەوە.  دەنــگ 
باوەڕیــان بــە هەڵبژاردنەکانــی ڕێژیم 
نیــە و فریــوی ئەو کار و کردەوانەی 
پاڵێوراوانی مەجلیســی ڕێژیم ناخۆن.

کامیاران
بــە  ســەر  کامیارانــی  شــاری  لــە 
پارێــزگای ســنەش، دانیشــتوانی ئــەو 
نەبــووە و  شــارە هیــچ هەڵوێســتێکان 
گرینگییــان بە هەڵبژاردنەکان نەداوە. 
لــەو پێوەندییــەدا،٨٠%ی خەڵک و 
تەنانــەت زیاتریــش، دەنگیــان نــەداوە. 
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
ئێرانیــش  کوردســتانی  دێموکراتــی 
هەڵبژاردنــەکان  بایکۆت کردنــی  بــۆ 
چاالکییــان بەڕێوە بردووە کە خەڵک 

بە پیریــی ئەو بایکۆتەوه هاتوون.
کوردســتان  ماڵپــەڕی  هەواڵنێــری 
میدیــا لەو بارەیەوە ڕایگەیاندووە کە؛ 
مــۆره ی  کــه  نەفەراتێــک  »پێشــتر 
خۆیانــن و کەســانێکیش تا ڕادەیەک 
لــە ڕووی تایفەگەرییەوە بانگەواز بۆ 

پاڵێوراوانــی خۆیان دەکەن«.
هەندێــک لە مۆرەکانی ڕێژیم کە 
خۆیــان بۆ مەجلیســی دەیەمی ڕێژیم 

یەکێک لە ڕەهەندەکانی ســەرەکیی 
هاوواڵتــی  مافــی  و  دێموکراســیی  
بوونــە و  بــەم پێیە تاک بەشــداریی 
لە ژیانی سیاســیی  و کۆمەاڵیەتیی 
خۆیــدا دەکات. بــەاڵم ئــەم مافانــە 
بێجگــە لــە مافی دەنگدان، لە الیەن 
هــەر  ئێرانــەوە  ئیســالمیی  ڕێژیمــی 
لــە ســەرەتای شۆڕشــی ڕێبەندانــی 
١٣٥٧ی هەتاوییەوە بەردەوام پێشــێل 

کراوە. 
ڕێبەرانــی دەســەاڵتی »ویالیەتی 
دەســتپێکی  کاتــی  لــە  فەقیهـــ« 
شــانۆی هەڵبژاردندا بۆ ڕەوایی دانی 
زۆرتر بە خۆیان بانگهێشــتی خەڵک 
و تەنانــەت دژبەرەکانی نیزامیش بۆ 
دەنگــدان دەکــەن، ئەوە جیــا لەوەیکە 
بــۆ نەبوونــی ڕەواییــەک دەســەاڵت 
دەگەڕێتەوە، بەڵکوو بەرپرســانی ئەو 
ڕێژیمــەش دەزانــن کــە ڕەواییــان لــە 
نێــو خەڵکدا نیە. بۆیە »خامنەیی« 
بــە ڕاشــکاوانە لە قســەکانی خۆیدا 
پێویســتیی  لــە  بــاس  خەڵــک  بــۆ 
بەشــداریی هەمــوو، تەنانــەت ئەوانە 
دەکا کــە نیــزام و ڕێبەریــان قەبووڵ 

به رچاو ڕوویان كردۆته  پارك  و شوێنه  
گەشتیارییە كان.

باشــگای   تەنیشــت  لــه   هه روه هــا 
ســێ ڕێیانی   ســه ر  لــه   »فه همیــده«،  
كاتێــک   ســه قز،  ئــاوای   حاجــی  
به ربژێرێكــی   ڕێكالمچییه كانــی  
ڕێژیــم به ناوی  بیگلــه ری ، ڕێكالمیان 
شــوێنە  ئــه و  دووكاندارانــی   ده كــرد، 
داوایــان  و  ده ربــڕی    ناڕه زایه تییــان 

ئــه وان  الی   گاڵتەجاڕییــە  ئــه و  كــرد 
کۆکەنــەوە، هــه ر بــه م بۆنــه وه  كێشــه  
لــه  نێــوان دووكانــدارن  و خه ڵك له گه ڵ  
ڕێكالمچییــه كان هاتــه  پێــش  و ڕێژیم 
كــه س  چه نــد  ده ستبه ســه ركردنی   بــه  

كۆتایی  بــه و تێكهه ڵچوونه  هێنا.
لــەو  ئــاگادار  ســەرچاوەیەکی 
هێزه كانــی   کــە؛  ڕایگەیانــد  بارەیــەوە 
دیــار  و  شــێوه یه كی   بــه   ڕێژیــم 

بیگلــه ری   لــە  الیەنگــری  به رچــاو   
ئــه و  بنكه كانــی   بــه رده وام  و  دەکــەن 
ژێــر  خراوه تــه   ئه منیه تییــه وە   له بــاری  
چاوه دێرییــه وه   و هێــزی  تایبه تیــان بــۆ 
و  دانــاوه    ئــه و  بنكه كانــی   پاراســتنی  
تێكهه ڵچوونێــك،  بچووكتریــن  له گــه ڵ  

هێــزه كان دێنه  مه یدان.
هه روه هــا ڕێژێــم به  شــێوه یه كی  كه م 
وێنــه  هێزه كانــی  خــۆی   و جاشــه كانی  

ڕژاندۆته  ناو شــار  و به  ته واویی  شــار 
كراوه . میلیتاریزه  

به پێــی  زانیارییــه كان، دوای  چه نــد 
به هــۆی   هه ڵبــژاردن،  لــه   كاتژمێــر 
لــه   خه ڵــك  نه كردنــی   به شــداری  
هه ڵبژاردن دا، ســەندووقه كانی  ده نگدان 
ســه قز،  سه رشــیوی   ناوچــه ی   لــه  

گەڕێندرایه وه  بۆ نێو شــار.

یــا  »دەنگــدان« 
هەڵبــژاردن  »بایکۆت کــردن«ی 
بــۆ زۆر هــۆکار دەگەڕێتــەوە، بەاڵم 
ئــەو کەســەی کە دەنــگ دەدات بە 
پاڵێــوراوی مەبەســتی خــۆی، دەبێت 
زانســتی  بەپێــی  کــە  بزانێــت  ئــەوە 
سیاسی دەبێ ئەو پاڵێوراوە دەسەاڵتی 
ئیجرایــی لــەو حکوومەتــەدا هەبێــت 
و بتوانێــت وەاڵمــدەری ویســتەکانی 

بێت. خەڵک 
واڵتانــی  لــە  هەڵبــژاردن، 
دێموکراتیکــدا بە یەکێک لە توخمە 
دێتــە  دێموکراســی  ســەرەکییەکانی 
ئەژمــار، بــەاڵم ئایا لە سیســتمێکی 
وەک ڕێژیمــی ئێراندا دەتوانین باس 
لــە هەڵبژاردنێکــی ئــازاد بکەین؟ یا 
بەشــداربوونی  تەنیــا  ئایــا  ؛  نەخێــر 
بــۆ  هەڵبژاردنەکانــدا  لــە  خەڵــک 

ڕێژیــم گرینگە و بەس؟ 
لە واڵتێکی دێموکراتیکدا، مافی 
مەدەنیــی کاندیدبــوون و دەنگدان لە 
هەڵبژاردنەکانــدا، هەروەهــا ئەندامی 
حیــزب و ڕێکخراوەیەکی سیاســیی، 
کۆمەاڵیەتیــی و فەرهەنگیــی بوون 

دووكان  خه ڵــك  ئه مــڕۆ  داده خــرێ ، 
به جێگــه ی   و  دانه خســت   بازاڕیــان   و 
لــه  ده وری ســندووقه كانی   كۆبوونــه وه  
كاروكاســبیی   خه ریكــی   هه ڵبــژاردن، 
خۆیــان بوون، به  شــێوه یه ك كه  بازاڕی 
هه مــوو  لــه   زیاتــر  فرۆشــان  ته ســبێح 
لــێ   خه ڵكــی   هه ڵبــژاردن  بنكه كانــی  

بوو. 
شــێوه یه كی   بــه   خه ڵــك  هه روه هــا 

لــە هــەر پێکهاتەیەکــی سیاســیی 
دەوڵەتــان و حکوومەتەکانــی دنیادا، 
هەڵبــژاردن یەکێــک لــە پێوەرەکانی 
پێناســەی دەسەاڵتێکی دێموکراتیکە 
توخمەکانــی  کــە  مەرجــەی  بــەو 
دێموکراســی لــەو واڵتــەدا هەبێــت و 
ئــەو حکوومەتــەی هەڵبژاردنــی تێدا 
بەڕێــوە دەچێــت دەســەاڵتێکی ملهۆر 

و دیکتاتــۆر نەبێت.
ئەگەرچــی  هەڵبــژاردن  مافــی 
مافەکانــی  لــە  یەكیــک 
بێ ئەمالوئــەوالی هــەر تاکێکــی ناو 
کۆمەڵگایــە و مافی دەنگدان خۆی 
لە ذاتی خۆیدا کەرامەت بە مرۆڤ 
دەبەخشــێت، چوونکە کاتێک تاک 
دەبینێــت لە چارەنووســی واڵتەکەیدا 
داهاتــووی  دەتوانێــت  و  بەشــدارە 
سیاســیی واڵتەکــەی دیاری بکات، 
ئــەوە بایەخێکــی زۆری هەیە؛ بەاڵم 
لــە هەمــان حــاڵ دا خــودی  ئــەوەش 
تاک دیاری دەکات کە ئایا دەنگ 

بدات یا نا؟

دوای  لــە  ســەقز  شــاری  لــە 
ئەوەیکــە لــە نێــوان ڕێکالمچییەکانی 
پاڵێواروێکی مەجلیســی ڕێژیم شەڕ و 
تێکهەڵچــوون دێتە ئاراوە، چەند کەس 

دەکرێن. دەستبەسەر 
بــە  گەیشــتوو  هەواڵــی  بەپێــی 
ماڵپەڕی کوردســتان میدیا، له  شاری  
ســه قز به  پێچه وانــه ی  هه موو ڕۆژانی  
هه ینــی،  كــه  بــازاڕ لــه  ئێــوارە به والوه  

هەڵبژاردنەکانی مەجلیسی دەهەمی ڕێژیمی ئێران شانۆیەکی دۆڕاو

سه قز/ بازاڕی ته سبێح فرۆشان قەرەباڵغتر بوو لە بنكه كانی  هه ڵبژاردن

ڕاپۆرت/ هەڵبژاردنەکان لە کوردستان لە الیەن خەڵکی کوردستانەوە بێ بایەخ بوو

كوردستانی ڕۆژهەاڵت
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جووت حەوت

هەوراز

لــەم ڕۆژانەدا هەڵبژاردنی دوایین خولی هەر دوو مەجلیســی 
»لوویــی جەرگــەی جــووت حــەوت« و »كــۆڕی دیاریكردنــی 
بەرژەوەندیــی پیاوماقوواڵنی خواپێداو« بە بەشــداریی ئوممەتی 
گەلی دێموكراتیك واتە مشــتەرییانی هەمیشــەیی نێو حەوشەی 

قاوەخانەكەمان بەڕێوە چوو. 
بــۆ دەڵێــم دوایین خول؟ چوونكە پزیشــكە چینییەكانی بەیتی 
عوزمای ڕەهبەری ئاگاداریان كردووینەوە كە بڕیار دراوە حاجی 
حەمــە شــەریفی قاوەچیــی ئێمــە بــەم زوانــە لەگەڵ شــاندێكی 
یــاوەری بۆ هێنانەوەی ســەماحەتی ئایەتوڵاڵ واعیزی تەبەســی 
لــە مەلكووتی ئەعال ســەردانێكی ئاســمانەكان بــكات. بەو پێیە 
كە ئایەتوڵاڵ واعیز سی ساڵ لەگەڵ حەزرەتی قابیز چنگەكڕە 
و بگــرە و بــەردەی كــرد تا وازی لــە دنیا هێنا، پێ ناچێت خاڵۆ 
حەمەشــەریفی ئێمــە بتوانێ بەو ئاســانییە دەســتی لە عاباكەی 
گیــر بێــت بــۆ هێنانــەوەی. واتــە لەوانەیــە لەگەڵ بەفری ســەد 
ســاڵی دیكەشــدا نەیەتــەوە خوارێ. هــەر بۆیــە قاوەخانەكەش لە 
كاتــی ســەفەری خاڵــۆ تــا ئەو كاتــە دادەخرێــت. لەو كاتەشــەوە 
تــا گەڕانــەوەی خاڵــۆ حەمەشــەریف لــە غەیبەتــی كوبــرا، هەر 
جــۆرە چایــی و قــاوە خواردنــەوە و قلیــان كێشــانێك و تەنانــەت 
كردنــەوەی قاوەخانــەی جووت حــەوت بە ڕووی مشــتەرییەكاندا 
حەرامی شەرعی و مەشموولی حوكمی موحاربە لەگەڵ ڕۆحی 
قیددیس خاڵۆ شەریف دەبێت و تا كاتی گەڕانەوەی خاڵۆ حەمە 
شــەریف و ئایەتوڵاڵ واعیزی تەبەســی لە ئاسمانەكان كە هەموو 
قاوەچییەكانــی جیهــان ڕزگار دەكــەن و »دیكتاتۆریی ســینفی 
قاوەچی« دادەمەزرێننەوە، كەس مافی ئەوەی نیە بڵێ پێوەندیم 
لەگەڵ خاڵۆ حەمە شەریف یان سەماحەتی خاڵۆ فەرەجی ڕاحل 
)دامەزرێنــەری قاوەخانەكەمــان( هەیــە و درگای قاوەخانەكەش 
بزماركــوت دەكەین. ئەو دوو مەجلیســەش تــا كاتێك كاروبارەكان 
بەڕێــوە دەبــەن كە جەنابی خاڵۆ حەمەشــەریف تەشــریفیان بچێت 
بــۆ ڕەحلەتــی ئەبــەدی یــان كاتــی، دواتر قوڕێكی ســووریان بۆ 
دەگرینەوە و درگا و پەنجەرەكانیان بە قوڕە سوورە سواق دەدەین.
 لە هەڵبژاردنی ئەمجارەدا كە هەموو عەشیرەت و گەڕەكەكانی 
تێــدا بەشــدار بــوو، دوو الیەنی »ئەنجومەنــی ناوەندیی زانایانی 
گەل« )باڵی شــێتخانە( و شــوورای ڕەهبەریی ژینگەی ســەوز 
)باڵــی قلیانخانــە( بۆ بەدەستخســتنی زۆرینەی كورســییەكانی 

قاوەخانەكەمان لە كێبڕكێ دا بوون.
ئەوەی كە زۆر جێگای سەرنجە ئەوە بوو كە هەر لە سەرەتاوە 
نەیارانــی پێشــكەوتنی گــەل دەســتیان دایە تبلیغــات و تەنانەت 
داوایان لە مشــتەرییەكان دەكرد ســەردانی قاوخانەكەمان نەكەن. 
بەاڵم خاڵۆ حەمە شەریف بە فتوایەك وای كرد بەشێك لەوانەش 
كــە لــە بنەڕەتــدا ئەهلی قــاوە و چایی و قلیان نەبــوون، هەر بۆ 
ئــەوەی لــە قاوەخانەكەمانــدا بێنە بەر چاو، بــە هەڵەداوان خۆیان 
بكەن بە ژوورێدا. هەڵبەت بە خۆشــییەوە خاڵۆ شــەریف زۆر وریا 
بــوو و لەبــەر درگاكە ڕایگرتــن و وتی كاكە ئێمە وتمان بێنە ناو 
حەوشــەكە ســەعاتێك هەڵپەڕكێ بكەن و دواتر بە حەیای خۆتان 
بڕۆنەوە، خۆ ئیشەڵاڵ هێندەش خۆر نەیداوە لە مێشكمان كە پێتان 

بڵێن تەشریف بێننە ژوورەوە بۆ چایی خواردنەوە.
هــەر چۆنێــك بێت، هەڵبژاردنەكە كرا و خۆمانین، مشــتەریی 
زۆریــش نەهاتــن و خەریك بــوو حەیامان بچێــت، هەروەها ناچار 
بووین هەر بۆ پیازداخی مەسەلەكەش بووبێت، وردە ساختەكارییەك 
بكەیــن، بــەاڵم كێ دەزانێ بەو تاریكەشــەوە چەندەمان مشــتری 
هەبووە و چیمان كردووە. بۆیە خێرا ئانالین بووین و بە فۆتۆشاپ 
وێنەیەكــی كارەســاتی ئــەو ســاڵی حەجمان خســتە ســەر پەیجی 
قاوەخانەكەمان لە فەیســبووك و لەژێرەوەی  نووســیمان: »لە بەر 
زۆر بوونی مشــتەری و بەرتەســكبوونی شوێنی قاوەخانەكەمان، 
ناچار بووین تا سەعات دوازدە و نیوی شەو هەڵبژاردنەكە درێژ 
بكەینەوە و بەو حاڵەشەوە لە بەر قەرەباڵغیی مشتەری، بە داخەوە 
ژمارەیەك لە مشتەرییەكانمان بوونەتە ژێر دەست و پێی یەكترەوە 
و گیانیــان لــە دەســت داوە. هەمــوو كەســیش بــاوەڕی كــرد، بە 
تایبەتی ئاژانســی«بی بی چی«. ئای ڕەحمەت لە قەبری بابی 
ئەوەی فۆتۆشــاپی دروســت كرد. خاڵۆ فەرەج ناهەقی نەبوو كە 
هەمیشە دەیگوت »زۆر هەر بۆ خوا و بۆ دەڵوەت )واتە دەوڵەت( 
خاسە«. هەڵبەت نازانم ئەمە چ پێوەندییەكی بەو دوو بەڕیزانەوە 
هەبوو، بەاڵم دەزانم فۆتۆشاپ و مۆنتاژ گەورەترین سەنعەتێكن 

كە خوا دروستی كردوون. بێ فۆتۆشاپی هەر بۆ خوا خاسە.

عارف وەڵزی

دااڵمپەر

وارقاسم

داندراوە، چ باشــتر کــە بە هەموومان 
بیپارێزین و تەقاندنەوەی لە الیەن هەر 
کــەس و تاقمێکەوە مەحکووم بکەین.
بــۆری  تەقاندنــەوەی  چوونکــە 
لــە  کوردســتان،  هەرێمــی  نەوتــی 
ڕاســتیدا لە بەرژەوەندیــی ئانکارادایە 
و تورکیــە پێــی خۆشــە، لەبەر ئەوەی 
بــە ئاســانی دەبێتــە کارتێکــی فشــار 
بەدەســت تورکیــەوە کــە، لــە الیــەک 
ســیمای پارچەیەکی کوردستان، واتە 
کوردســتانی باکووری ڕوو بە دەرەوەد 
الیەکــی  لــە  و  بــکات  قیــزەون  پــێ 
دیکــەوە، هــەر هەمــان شــت دەکاتــە 
کارتێکــی فشــار بۆ ئەوەی لە دۆخی 
نالەبــاری ئابووریــی هەرێــم کەڵــک 
وەرگرێــت و حکوومەتــی هەرێــم زیاتر 
بچەوســێنێتەوە و پۆئــەن و ئیمتیــازی 
زیاتــری لــێ بســتێنێت، کــە ئــەوەش 
زەربەڵێدانە لە دواڕۆژی کوردســتان.

بکاتەوە. کەم 
لــە بەرانبەریشــدا کــورد دەبــێ بــە 
پوتانســیێلەی  ئــەو  لەبەرچاوگرتنــی 
کــە لــە کوردســتانی باکــوور هەیە و 
هەروەهــا ئــەو کــەش و هەوایــەی کە 
زاڵــە بەســەر کۆمەڵــگای تورکیــەدا، 
دێموکراســییەکی  هەبووکــی  واتــە 
نسبی کە خۆی لە چاالکیی ئەحزابی 
خەباتــی  و  کــوردی  ڕەنگاوڕەنگــی 
دەکاتــەوە،  پێناســە  پارلەمانــی دا 
هەلەکــە  کــە  لۆژیکییــە  و  ڕاشــنال 
چەکەکانیــان  لوولــەی  و  بقۆزێتــەوە 
ڕاگــرن و بــە هەمــوو الیەنەکانییــەوە 
پێداگــری لەســەر خەباتــی پارلەمانی 
بکــەن، تاکــوو مافــی گەلەکەمان بە 
بــێ قوربانیدانــی زیاتــر، لــە یاســای 

تورکیەدا بچەســپێنن.

و  بەرچــاو  هــەرە  نموونــەی 
فێدڕاڵــی  سیســتمی  ســەرکەوتووی 
بــۆ واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن کــە 
زۆربەیــان فــرە نەتــەوە و فــرە ئایینــن 
و  نەتەوەیــی  داخــوازە  هەمــوو  و 
ئایینیەکانی چوارچێوەی ســنوورەکان 
و  عێــڕاق  دەکات،  دابیــن  خــۆی 
بــۆ  کــورد  و  کوردســتانە  هەرێمــی 
توانایــی  کــە  ســەلماندووه  جیهانــی 
خۆبەڕێوەبــەری هەیــە، هەڵبــەت بــەو 
تــێ بینییــەوە کــە یاســای بنەڕەتــی 
داڕشــتن  بێتــە  جۆرێــک  بــە  واڵت 
کــە، حکوومەتی ناوەندی دەســەاڵتی 
قۆڕغــکاری  و  داگیــرکاری 
نەبێــت،  هەرێمییەکانــی  حکوومەتــە 
وەک ئــەوەی کــە ئێســتا حکوومەتی 
بەغــدا لەگــەڵ حکوومەتــی هەرێمی 

کوردســتان بەڕێوەی دەبات.

دەکەوێــت  کوردســتان  بەشــەی  ئــەم 
بوودجــە و  ٢ ســاڵە  بــە  نزیــک  کــە 
حکوومەتــی  الیــەن  لــە  مـــووچەی 
ئابووریــی  بــڕاوە و  لــێ  فیدڕاڵییــەوە 
هەرێمی کوردســتانی فەلەج کردووە.

بــەاڵم لــە درێژخایەنــدا زەربەلێــدان 
لە بۆری نەوتی هەرێمی کوردســتان، 
و  نەتەویــی  پرســی  زەرەری  بــە 
بەرژەوەندییــە بااڵکانــی گەلی کوردە 
لە هەرچوار بەشــەکەی کوردستان بە 
باکووریشــەوە. چوونکــە سەرتاســەری 
کوردســتان واتە هەرچوار بەشەکەی، 
لەوانەیــە  و  میلیۆنهــا  خاوەنــی 
گازی  و  نــەوت  بەرمیــل  میلیاردهــا 
سرووشتی بێت کە لە داهاتوودا دەبێ 
یــا لە ڕێگــەی ئێرانەوە یا لە ڕێگەی 
تورکیــەوە بــەرەو بازاڕەکانــی جیهانی 
هەنــاردە بکرێــت. ئێســتا کــە بــەردی 
ســتراتژییە  بۆرییــە  ئــەو  بناغــەی 

دیکــە شــەڕ و پێکدادانەکان ڕاگرن و 
ژیــان لەو ناوچانــە بگەڕێننەوە دۆخی 
ئاســایی خۆیان، پاشــان ســەر لە نوێ 
دەست بکەنەوە بە دانووستان و وتووێژ 
ڕێگەچارەیەکــی  دۆزینــەوەی  بــۆ 
پــێ  الیەنــی  هــەردوو  کــە  گونجــاو 
ڕازی بێــت تاکوو چیدی گەلەکەمان 

لــە باکوور قوربانی نەدات.
بێژیــن  باشــترە  یــا  »ئاکەپــە« 
تورکیــەش،  ئێســتای  حکوومەتــی 
دەبێ ئەو ڕاســتییە قەبوول بکات کە، 
بە درێژایی مێژوو دەسەاڵتە یەک لە 
دوای یەکەکانــی تورکیــە ســەرەڕای 
گەلــی  بەرانبــەر  لــە  کــە  ئــەوەی 
چەشــنە  هیــچ  لــە  دەســتیان  کــورد 
جینایەتێــک و زوڵمێک نەپاراســتووە، 
بــەاڵم هــەر نەیتوانیــوە تۆســقاڵێک لە 
داخوازییەکانــی ئەو نەتەوە شــێلگیرە، 

لــە داواکاریــی کــورد و دامەزراندنی 
هەڵبــڕن،  فێدڕاڵــی  دەســەاڵتێکی 
و  دینــی  کەمایەتییــە  پاشــان  و 
ســووریەش  دیکەیــی  نەتەوەییەکانــی 
چەســپاندنی  بــۆ  خۆیــان  دەنگــی 
دواڕۆژی  بــۆ  فێدڕاڵــی  سیســتمی 
ســووریە خســتە پــاڵ دەنگــی کورد و 

سوننە. عەرەبی 
بێگومــان فیدڕاڵــی تاکــە ڕێگای 
کــە  ســووریەیە  پرســی  چارەســەری 
الیەنێــک  هەمــوو  مافــی  دەتوانــێ 
دابیــن بــکات، و لــەو نێوانــەدا کــورد 
لــە  مافخــوراو  نەتەوەیەکــی  وەکــوو 
شــوێندانەر  فاکتەرێکــی  و  مێــژوو 
لــە ئێســتای ســووریەدا، دەتوانــێ هەم 
ڕۆڵێکــی ســەرەکی و بەرچــاو لەمەڕ 
ســووریەدا  قەیرانــی  چارەســەری 
ببینێــت، و هــەم بــە بەشــێکی بەرچاو 

لــە مافە ڕەواکانی خۆی بگات.

و  کــرد  قەبــوول  تەقینەوەکــەی 
ڕایگەیانــد کــە؛ لــە پێنــاو زەربەلێــدان 
دەوڵەتــی  بەرژەوەندییەکانــی  لــە 
»ئاکەپە«، ئــەم تەقینەوەیەی ئەنجام 
داوە و، دووهەمجــار خۆیــان لەو تاوانە 
کــە  ڕایانگەیانــد  و  کــرد  بێبــەری 
ئــەو  کوردســتان  کرێکارانــی  پارتــی 

تەقینەوەیــەی ئەنجام نەداوە.
لێــرەدا جیا لەوەی کە ئەنجامدەری 
یــان  کەســێک  چ  تەقینەوەیــە  ئــەو 
پرســیارێک  بــووە،  الیەنێــک  چ 
کــە  ئەوەیــە  ئەویــش  گــۆڕێ،  دێتــە 
تەقاندنــەوەی بــۆری نەوتــی هەرێمــی 
کوردســتان بــە زەرەری چ الیەنێکــە و 

لــە بەرژەوەندیی کێ دایە؟ 
ئێســتادا  کاتــی  لــە  ڕاســتیدا  لــە 
و  زەرەر  کاتــی،  شــێوەیەکی  بــە  و 
خەســاری ســەرەکیی ئەو تەقاندنەوەیە 
بــەر هەرێمــی کوردســتان و خەڵکــی 

لــە ژن و منــداڵ و پیــر و الوی کورد 
لــەو نێوانــەدا کــوژراون و بــە ســەدان 
بنەماڵــەی دیکــە بــۆ خۆپاراســتن لــە 
ئاگــری تۆپخانەی ئەرتەشــی تورکیە 
ژێرزەمینــی  بــەر  بردۆتــە  پەنایــان 
ماڵەکانیــان، بەتایبــەت لــە ناوچــەی 
بــە ســەدان بنەماڵــە  ســووری ئامــەد 
بــێ خــواردن و خواردنــەوە و دەرمــان 
لــە ژێرزەمینــی ماڵەکانیــان گیریــان 
کارەســاتێکی  خەریکــە  و  خــواردووە 
مرۆیی لەو بەشە لە خاکی کوردستان 
ڕوو دەدات. ئــەوە جیــا لەوەیــە کــە بە 
ناوچــە  ئــاوارەی  هــزار کــەس  دەیــان 
ئارامــەکان بــوون و نزیــک بە ٣ هزار 
کەســیش لە الیەن پۆلیســی تورکیەوە 

کراون. دەستبەسەر 
هــەردوو  بەرژەوەندیــی  لــە  بۆیــە 
جارێکــی  کــە  شــەڕەکەدایە  الیەنــی 

شــێوەی فێدڕاڵییە، بۆیە ئێســتا ڕەوایە 
ئەگــەر بڵێیــن ئــەوە بەشــار ئەســەد و 
بەشــار جەعفەریــن کە پێویســتییان بە 

حەبی »پانادۆڵ«ە.
ئێمــەی  بــۆ  لێــرەدا  کــە  ئــەوەی 
ئەوەیــە  خۆشــحاڵییە  جێگــەی  کــورد 
کــە ســەرەڕای دابەشــبوونی کــوردی 
ســووریە بەســەر دوو بــەرەی جیاوازدا، 
بەاڵم ســەرەتا ئەنجومەنی نیشــتیمانی 
و  سووریە)ئەنەکەســە(  کــوردی 
دێمۆکراتیــک  تەڤگــەڕی  ئێســتاش 
دامەزراندنــی  داوای  )تــەڤ-دەم( 
داهاتــووی  بــۆ  فێدڕاڵــی  سیســتمی 

سووریە دەکەن.
سیســتمە  ئــەو  داواکردنــی 
ســووریە  دواڕۆژی  بــۆ  حوکمڕانییــە 
لەالیــەن کــوردەوە، بــووە هــۆی ئــەوە 
کە عەرەبە ســوننەکانی ئەو واڵتەش، 
دەنگی خۆیان بە نیشــانەی پشتیوانی 

ڕابــردوودا  مانگــی  چەنــد  لــە 
کوردســتان  هەرێمــی  نەوتــی  بــۆری 
لــە کێــو خاکــی کوردســتانی باکوور 
تەقێندراوەتەوە و بەم بۆنەوە بۆ ماوەی 
چەندیــن ڕۆژە هەناردەکردنــی نەوتی 
هەرێــم بۆ بازاڕەکانی جیهان وەســتاوە 
و بەم شــێوەیە ڕۆژانــە نیزیک بە ١٥ 
ئابووریــی  لــە  زەرەر  دۆاڵر  میلیــۆن 
هەرێمــی  ناســەقامگیری  و  الواز 

دەدرێت. کوردستان 
دیــارە هەردوو جارەکە، حکوومەتی 
تورکیە بەرپرســیارییەتی تەقاندنەوەی 
بــۆری نەوتــی هەرێمــی کوردســتانی 
خســتە ئەســتۆی پارتــی کرێکارانــی 
لــە  و  ک«  ک  »پ  کوردســتان 
وەاڵمــدا، یەکەمجــار و دوای یەکــەم 
تەقاندنــەوە، کۆنســەی ســەرۆکایەتی 
بەرپرســایەتی  ک«  ک  »پ 

ناوچــەی ســووری ئامەد و شــڕناخ 
و  نســێبین  و  بۆتــان  جزیــرەی  و 
ســلۆپی و چەندیــن ناوچــەی دیکەی 
کوردســتاکی باكــوور، مــاوەی چەند 
مانگێکــە کــە بۆتە مەیدانی شــەڕ و 
پێکدادانــی گریالکانــی »پەکەک« 
و شــەرڤانانی یەکینەکانی پاراســتنی 
پۆلیــس  لەگــەڵ  »یەپەســە«  ســڤیل 
ئــەوەش  و  تورکیــە  و جەندرمەکانــی 
بۆتــە هــۆی ئــەوە کــە، زەرەری زۆر 
گەورەی مادی و گیانی بەر هەردوو 
الیەنــی شــەڕەکە بکەوێــت، بــەاڵم لە 
ڕاســتیدا زەرەری سەرەکیی ئەم شەڕە 
ماڵوێرانکــەرە بــەر خەڵکــی مەدەنیــی 
باکــوور  کوردســتانی  لــە  کــورد 
دەکەوێــت و تا ئێســتا بــە دەیان کەس 

ســەرەڕای ئــەوەی کــە حکوومەتە 
کــە  ئەســەد  بەشــار  عەلەوییەکــەی 
خــاک  ١٤%ی  نوێنەرایەتیــی  تەنیــا 
و خەڵکــی ســووریە دەکات، پێداگری 
لەســەر پاراستنی یەکپارچەیی خاکی 
ســووریە لــە ژێــر حکومڕانــی خۆیــدا 
دەکات و لــە ڕەوتی دانووســتانەکاندا 
ڕایگەیانــد کــە، هــەر کــەس بــاس لە 
دامەزراندنــی سیســتمی فیدڕاڵــی لــە 
ســووریەدا بــکات، باشــتر وایــە خۆی 
تووشــی سەرئێشــە نــەکات و حەبێکی 
نــەک  ئێســتا  بخــوات،  »پانــادۆل« 
بەڵکــوو  ئەســەد،  بەشــار  بــۆ  تەنیــا 
ســەلمێندرا  الیەنەکــەن  هەمــوو  بــۆ 
چارەســەری  بــۆ  دەرمــان  تەنیــا  کــە 
قەیرانی ســووریە، المەرکەزی بوون و 
دابەشکردنی دەسەاڵت لەو واڵتەدا بە 

تەقاندنەوەی بۆری نەوتی هەرێمی کوردستان و دەرئەنجامەکانی

چی لە بەرژەوەندیی کوردی تورکیەدایە؟

چارەسەری پرسی سووریە پانادۆڵ نیە فێدڕاڵییە! 

کورد
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کوردســتان  هەرێمــی  حکوومەتــی 
دەبێــت سیاســەتێکی ڕوون و ئاشــکرا 
کە ڕیشەی لە شوناس و بەرژەوەندییە 
و  گەورەتــر  کــە  نەتەوەییــەکان، 
ســەرووتر لە خاکی خۆی بێت بگرێتە 
بەر و بەپێی ناســاندنی ســیمبولەکان، 
هێڵی فیکری و شوناســی سەربەخۆ و 
ڕوونــی ئەو پەیامەی بەردەوام لەگەڵ 
و  بەدواداچــوون  بــە  هەبێــت.  خــۆی 
پێناســەیەک لــە شوناســی نەتەوەیــی 
لــە  خــۆی،  مێژوویــی  ـ  سیاســی  و 
دیپلۆماســی لەگــەڵ کەســانی دیکــە 
و دراوســێیەکانی لە ســەر ئــەو توخمە 
چارەنووســی  کــە  بکاتــەوە  جەخــت 
نیشــتەجێی  کــە  خــۆی  خەڵکــی 
واڵتانــی دیکــەن بــۆ ئــەوان گرینگی 
هەیــە.  تایبەتــی  پێگەیەکــی  و 
بەرانبــەر  لــە  دەبــێ  مەســەلەیە  ئــەو 
و  تورکیــه  ئێــران،  وەک  واڵتانێــک 
تــا ڕادەیەکیش ســووریەی قەیراناوی، 
سیاســەتی  دوکتورینــی  تــەوەری 
بێــت.  هەرێــم  حکوومەتــی  دەرەوەی 
بێ گومــان پێداگــری و جەخت کردنەوە 
تــەوەرە  و  پێگــە  ئــەو  ســەر  لــە 
سیاســییەی خۆت، وەکوو یەکێک لە 
ناوچــەی  دیپلۆماســیی  باشــییەکانی 
خودموختــار دەبێــت لەگــەڵ دراوســێ 
و واڵتانــی دیکــە کــە کــوردی تێــدا 
نیشــتەجێیە. ئــەو مەســەلەیە تەنانــەت 
لەگەڵ واڵتانی گەورە و کاریگەریش 
کــە  دیپلۆماتیکــەکان  پێوەندییــە  لــە 
کــوردەکان لەگەڵ ئــەوان لە پێوەندیی 
سیاســی دان، دەبێــت بەدواداچوونی بۆ 
بکرێــت. ئــەو سیاســەت و بەرنامەیــە 
بــە جۆرێــک پێداگــری و درێژەدانــی 
یەکپارچــە  نەتەوەیەکــی  سیاســەتی 
لــە کوردســتانێکی ئازاد و ســەربەخۆ 
ســەر  لــە  ئــەوەش  ســنووری  دەبێــت. 
بنەمای مافی نێودەوڵەتی، شوناســی 
سیاســەتی  و  خەبــات  مێژوویــی، 
دەکرێــت.  دیــاری  کــوردەکان 
ســنوورە  بوونــی  و  دراوســێیەتی 
هاوبەشــەکان لەگــەڵ واڵتانێــک کە 
بەردەوام بە درێژایی مێژوو بە شێوازی 
جۆراوجــۆر، سیاســەتی دژە کوردیــان 
ڕەچــاو کــردووە. کــە هەمــان جەبری 
ژێئۆپۆلتیکــی حکوومەتــی هەرێمــی 
کوردســتانە. لــە ڕاســتیدا ئــەو ناوچە 
ســنوورەکانی  لــە  کــە  خودموختــارە 
خۆی دا لەگەڵ کوردەکان دراوســێیە، 
ئــەو  هــەر  ئەمــڕۆدا،  دۆخــی  لــە 
لــە  و  دەرفــەت  گرینگتریــن  دۆخــە 
حاڵەتــە  خراپتریــن  کاتیشــدا  هەمــان 
لــە الیــەن ئــەو دراوســێیانەی کــە لــە 
کۆتایــی  هەڵبژاردنــی  و  شــرۆڤە 
خۆیانــدا دژایەتی لەگــەڵ کوردەکان 
هەڵدەبژێرن. بەاڵم هەڵکەوتەی خاکی 
کوردەکان لە نێوان دژبەران و دراوسێ 
دوژمنــەکان، دیپلۆماســیی کــوردی، 
کێشــەگەلێکە  و  ئاڵــۆزی  تووشــی 
کــە لــە جــۆری خۆیدا خاڵــی بەهێز و 
شوناســێکی دێکــەی پێ دەبەخشــێت. 
بــە  پێویســتی  شوناس بەخشــی 
ئیرادەیەکی نەتەوەیی و یەکگرتوویی 
کــە  هەیــە  نەتەوەیــی  و  سیاســی 
ســەرووتر لــە بەرژەوەنــدی و پێوەندییە 
حیزبییــەکان و  دیپلۆماســی لەگــەڵ 
لــەو  بــکات.  ڕەفتــار  بیانییــەکان دا 
ڕوویەوەیە کە داڕشــتن، پێداچوونەوە، 
خوێندنــەوە، تاوتوێ کردنــی زانســتی، 
باقــی  دیتنــەوەی  و  دۆزینــەوە 
دەفرایەتییەکان لە هەرێم و لە ئاســتی 
جیهانیــدا بــۆ بااڵنســی دیپلۆماســیی 
تایبەتــی  گرینگییەکــی  کــوردەکان 
ئیمکانــی  مەســەلەیە  ئــەو  هەیــە. 
ڕێــگای  لــە  ئەوەیکــە  نیــە، مەگــەر 
مێژووییــەکان،  ســەرچاوە  داڕشــتنی 
ئابــووری،  شــوناس،  شارســتانییەت، 
فەرهەنگــی، بازرگانــی و...هتــد، بۆ 
کــوردەکان و هەمــوو ئەکتەرەکان کە 
خوازیاری بەرژەوەندییەک بۆ کوردن. 
بــە شــێوەیەکی کــورت بەشــێک لــەو 
بەرژەوەنــدی و دەفرایەتیانە بریتین لە:
وزەی  ســەرچاوەکانی  بوونــی  ١ـ 

نــەوت و گاز و جۆرەکانــی دیکــەی 
وەبەرهێنــان  لــە  ئاســن  کانگاکانــی 
و  بەرهەمهێنــان  دەرکێشــان،  بــۆ 
دەگرێــت.  لەخــۆ  هەناردەکــردن 
و  ترانزیــت  تەنیشــت  لــە  ئــەو دۆخــە 
ڕەتبوونــی لوولــەی نەوتــی لەخاکــی 
دراوسێیەکان، ئەمنییەت و فرۆشتنی 
ئــەو نەوتــە دیپلۆماســییەکی بەهێز و 
پتــەو پێک دێنێــت. ئەو کارتە و ئەو 
جوغرافیــای  لــە  وزە  ســەرچاوەیەی 
بێ گومــان  کوردســتان،  سیاســیی 
و  زانســتی  بەڕێوەبەریــی  لەگــەڵ 
بەرنامەڕێژیی درێژماوە، دەبێتە هۆی 
بەهێزبوونــی دیپلۆماســیی کــوردەکان 
لەگــەڵ کۆمــاری ئیســالمیی ئێران. 

و  بــوون  دراوســێ  هــۆی  بــە 
تێچووەکان  کەمتەربوونــەوەی 

بــۆ گواســتنەوە و ترانزیتی 
بەرهەمهێنانــی  و  نــەوت 
نەوتییــەکان،  بەرهەمــە 
دەتوانرێــت بەشــی کەرتــی 

تایبەتــی ئێرانییــەکان لەگەڵ 
ئەو بەشــە تێوە بگلێنی.

دروســتکردنی  و  دۆخــە  ئــەو 
گارانتیەکــە  هاوبــەش،  بەرژەوەندیــی 
بۆ پێشــگرتن لە دەســتێوەردان و ئاژاوە 
نانــەوە لــە بەرنامەکانــی حکوومەتی 

کوردستان. هەرێمی 
بــۆ  ڕێژەیــی  ئەمنییەتــی  ٢ـ 
واڵتانــی  ســەرمایەگوزاریی 
ئورووپایی، ناوچەیی و  دراوسێیەکان 
لە بوارە جیاوازەکاندا. ئەو مەســەلەیە 
دەتوانێــت هــاوکات لەگــەڵ گەشــە و 
بــۆ خەڵکــی  ئابــووری  خۆشــبژیویی 
ناوچەکە، بەســتێنێک بۆ ڕەخساندنی 
هێــزی  دابینکردنــی  و  کار  هەلــی 
مرۆیی بێت کە سەرەڕای کوردەکانی 
بەشــەکانی دیکــە، خەڵکــی واڵتانی 
لــە  کار  دۆزینــەوەی  بــۆ  دیکــەش 
لــە  ڕوو  جۆراوجۆرەکانــدا  بیاڤــە 
دۆخــەش  ئــەو  دەکــەن.  کوردســتان 
سیاســەتە  تێکەڵکردنــی  لەگــەڵ 
فەرهەنگییــەکان، شــوناس و ڕا هێنــان 
سیاســی،  بڕیاردەرانــی  الیــەن  لــە 
کۆمەاڵیەتــی،  و  فەرهەنگــی 
بــۆ  حکوومەتــی  دەزگاکانــی 
قازانجەکانــی  لــە  بەهرەبەرداریــی 
دیپلۆماسی بەهێز دەکات.  بەشداریی 
و  شــارەزایی  خاوەنانــی  هێــزی کار، 

هەرێمــی کوردســتانی  لــە  ســەرمایە 
بــۆ  زیاتــر  بەســتێنی  خودموختــار، 
گواســتنەوەی  و  ناســین  پێوەنــدی، 
دەکاتــەوە.  شوناســەکان  و  ئەزمــوون 
ئــەو دۆخــە دەبێتە هــۆی بە هێزبوون و 
گەشــەی دیپلۆماســیی گەشتی نێوان 

نەتــەوە و کاراکتێرە نافەرمییەکان.
کــوردەکان  بــۆ  دۆخــە  ئــەو  هــەر 
کۆمــاری  لەگــەڵ  دیپلۆماســی  لــە 
قازانجەکانــی  لــە  ئێــران  ئیســالمیی 
وتووێــژ و دانووســتان لــە جێگایەکــی 
نەریتێکــی  بەپێــی  ڕاســتەقینە 

دەبێــت.  دیپلۆماتیــک 
تــا 

پابەنــد  کــە  ڕادەیــەک 
بــەو مەســەلەیە بــوو کــە  کــە وەک 
و  ئابــووری  سیاســی،  پارســەنگێکی 
بازرگانی چاو لە کوردســتان بکرێت.
ڕادەیــەک  تــا  ئەزموونــی  ٣ـ 
ســەرکەوتوو لــە بواری دروســتکردنی 
ئەمنییــەت و جۆرێــک دێموکراســیی 
دیکتاتــۆر  ناوچەیەکــی  لــە  بــاش 
لێــدراو و بێ بەرەکەتــی ناوچەکە بۆ 
گەشەی دێموکراســی. دروستکردنی 
ڕادەیــەک  تــا  ناوەندەکانــی 
ســەربەخۆ لــە بەشــی ڕاگەیانــدکان و 
سیاســییەکان  ئازادییــە  چاپەمەنــی، 
و چاالکیــی حیزبــەکان بــە بیــروڕای 
تــا  و  ئەزموونــە  ئــەو  جیــاوازەوە.  
ڕادەیەکیــش کارنامــەی ســەرکەوتوو 
دەتوانێــت وەکــوو نموونــە و بەســتێنی 
ســەرنجی  ڕاکێشــانی  و  هاوکاریــی 
هێــزە گۆڕانخــواز و مەدەنییــەکان لــە 
هەرێمــی  بێــت. حکوومەتــی  ئێرانــدا 
کوردســتان دەبــێ هــەوڵ بــدات کــە 
بــە شــێوەی جیاواز لەگــەڵ هێزەکانی 
نێوخــۆ و  لــە  ئێرانــی  ئۆپۆزیســیۆنی 
جۆرێــک  دینــی،  نیزامــی  دەرەوەی 

و  ڕاهێنــان  لێکۆڵینــەوە،  ناوەندێکــی 
توێژینەوەیــی لەگەڵ کەســایەتییەکان 
دیکــەی  ناوچەکانــی  نوخبــەی  و 
کوردســتان و پشــتیوانی لە بەرنامە و 
دەسکەوتەکانی ئەوان لە بیاڤی پرسی 
مێژوویــی،  شارســتانی،  نەتەوەیــی، 
فەرهەنگــی و خەڵک ناســی لەگــەڵ 
بەهێزبــوون  بــۆ  جیــاوازەکان  ئاراســتە 
کۆڵەکەکانــی  نۆژەنکردنــەوەی  و 
گواســتنەوەی  و  نەتەوەســازی 
دێموکراتیکــی دەســەاڵت بــۆ خەڵک 
و یەکگرتوویــی بەشــەکانی دیکــەی 
کوردســتان 

لــە ڕێــگای 
گوزارێکــی دێموکراتیک و سیاســی 
ئەو دۆخە جۆرێک تابلۆی دیاریکراو 
لــە دیپلۆماســی لەگەڵ دراوســێیەکان 
ئیســالمیی  کۆمــاری  بەتایبــەت  و 
ئێــران دەبێــت. تــا جێگایــەک کە ئەو 
هەڵوێســتە،  هێڵــە ســوورەکانی کــورد 
دەبێــت لــە دیپلۆماســی لەگــەڵ ئــەو 
ڕێژیمــە. بــەو مانایــە کە نــە دەتوانی 
چاوپۆشــی لــێ بکــەی نــە مامەڵــە. 
ســەرچاوەیەی  و  کەرەســتە  ئــەو 
دیپلۆماســی دەبێتــە هــۆی بەهێزبــوون 
ئیــرادەی  وێکچوویــی،  گەشــەی  و 
سیاســیی  هەســتی  و  نەتەوەیــی 
ســەربەخۆ و یەکپارچە لە بەشــەکانی 
دیکەی کوردســتان و لــە نێوان حیزبە 

سیاسییەکان.
٥ـ کەڵک وەرگرتــن لــە ڕابــردوو و 
خەبات لە ڕێگای ئازادی و شوناسی 
نەتەوەیــی کــە بەســتێنێکی خەڵکیــی 
ڕێگایــەوە  لــەو  هەیــە.  مێژوویــی  و 
خەڵــک و خاکی کوردســتان بەردەوام 
هێــزە  و  حیــزب  لەگــەڵ  هــاوڕێ  و 
تێچــووی  خۆیــان،  سیاســییەکانی 

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

و: جەماڵ ڕەسوڵ دنخە
پێوەنــدی لە بواری ئەزموون، ناســین، ن: پەرویز جەباری 

ئــەو  ڕابــردووی خەباتــی  و  ڕاهێنــان 
لــە  دینــی  نیزامــی  لەگــەڵ  هێزانــە 
دەبێتــە  دۆخــە  ئــەو  هەبێــت.  ئێــران 
قورســایی،  ســەری  چوونــە  هــۆی 
دیپلۆماســی  هێــزی  و  دەســەاڵت 
لەگــەڵ کۆمــاری ئیســالمیی ئێران. 
ئــەو پێوەندییــە نابــێ ببەســترێتەوە بــە 
حیــزب  و هێزە سیاســییەکانی کورد. 
و  کوردســتان  هەرێمــی  حکوومەتــی 
ئــەو ناوەندانەی کــە لەو حکوومەتەدا 

 ، ن و ا ر ز مــە ا بێــت د ە د

لــە  پەیامەیــان  ری ئــەو  تــا گو
و  هەبێــت  خۆیانــدا  دیپلۆماســیی 
ئــەوەش بەردەوام وەکــوو الوازییەکان، 
کەم وکوڕییەکانــی  و  ناکارامەیــی 
ئیســالمیی                         ڕێژیمــی 
هەرێمــە  لــەو  بکــەن.  بەیــان  ئێــران 
خودموختارەدا بە هۆی ســەروەربوونی 
مافــی  دەفرایەتییەکانــی  و  یاســا 
سیاســی،  پەنابەریــی  و  سیاســی 
بەســتێنەکانی  و  دەفرایەتــی  دەبــێ 
بکەرێــت  چاالکتــر  پۆتانســیێلە  ئــەو 
تــا بتوانرێــت لــە دیپلۆماســیی خــۆی 
لەگــەڵ ڕێژیمێکــی نادێموکراتیکــی 
بەســتێنی  لــە  ئێــران  وەکــوو 
مــرۆڤ،  مافــی  چەمکەکانــی 
دژایەتــی لەگــەڵ ئێعدامی سیاســی، 
مافــی نەتــەوەکان، ئازادییــە مەدەنی 
هتــد،  و...  کۆمەاڵیەتییــەکان  و 

بن. بەهرەمەند 
٤ـ پێوەندیی زۆر پتەو و قایم لەگەڵ 
حیزبەکانــی  و  سیاســییەکان   هێــزە 
کوردســتان.  بەشــەکانی  هەمــوو 
دروســتکردنی  و  دامەزرانــدن 

زۆریان داوە. لەو ڕاستایەشــدا خەڵک 
ســەرکوت،  سیاســەتی  قوربانیــی 
و  ئیعــدام  توندوتیــژی،  کوشــتار، 
ئاوارەیی بوون. بۆردومانی شــیمیایی 
لــە الیــەن ڕێژیمــی  شــاری هەڵبجــە 
سەدام، ئەنفالی کوردەکان، کۆڕەوی 
باشــووری  شــارەکانی  بــۆ  گشــتی 
عێــراق، گۆڕێنــی دێمۆگرافی ناوچە 
کوردنشــینەکان و باقی مەسەلەکانی 
دیکــە، خۆی بەشــێک لە کارنامەی 
بەرخۆدانــی  و  خوێنیــن  خەباتــی 
کــوردەکان لــە بەرانبــەر دیکتاتۆریی 
و  ئــازادی  ڕزگاری،  بــۆ  شــەڕ  و 
مافــی چارەنــووس بــووە. تــا بتوانــن 
دەنگــی  و  ئیــرادە  بەپێــی 
چارەنووسی  خۆیان، 
ســیی  سیا
یــی  ە و تە نە
ن  یــا خۆ
ە  و ســتە ە د بە
ئــەو  بگــرن. 
و  ڕابــردوو 
خەبــات  مێژوویــەی 
یەکێــک  بەرخــۆدان  و 
بــۆ  بایەخــەکان  پــڕ  ســەرچاوە  لــە 
بەهــا  پاراســتنی  و  دێموکراســی 
ڕێزەکانــی  جێــگای  مرۆییــە 
کۆمەڵــگای جیهانیــە. ئەو ســەرمایە 
نەتەوەییــە و ئــەو خەباتە لــە پێوەندییە 
دیپلۆماسییەکان، دەبێ بە شێوەیەکی 
زۆر ڕاســت و پتــەو جەختــی لە ســەر 
بکڕێتــەوە. ئــەو مێژوویــە بەرخۆدان و 
ئیــرادەی نەتەوەیــی بۆ کــوردەکان لە 
بەرانبــەر ســەمبولەکانی ئــەو خەباتە، 
ســەرکەوتنی  کۆتاییــدا  لــە  کــە 
سیاســی لێ کەوتووەتــەوە دەبێ وەکوو 
جێــگای  و  جیهانــی  بەهایەکــی 
ســەرنجی مافــی مــرۆڤ، هەوڵی بۆ 
بدرێــت لــە ناوەنــدە جیهانییــەکان و لە 
یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  ڕێکخــراوی 
و  نەتەوەیــی  میراتێکــی  وەکــوو 
جیهانــی تۆمــار بکرێت. لەو شوناســە 
و لــەو خەباتە نەتەوەییە لە ســەردەمی 
ئێستادا دەبێ بە شێوەیەکی زۆر ڕوون 
لەگــەڵ  دیپلۆماســی  لــە  ئاشــکرا  و 
دراوســێیەکان کە بەردەوام سیاســەتی 
نەفــی و نکۆڵــی لــە کوردەکانیان لە 
پێــش،  گرتووەتــە  دیکــە  بەشــەکانی 

بێنین. بەکار 

خشــی  س بە نا شو
پێویســتی بە ئیرادەیەکی نەتەوەیی و یەکگرتوویی سیاســی و 

نەتەوەیی هەیە کە سەرووتر لە بەرژەوەندی و پێوەندییە حیزبییەکان و  دیپلۆماسی 
لەگەڵ بیانییەکان دا ڕەفتار بکات، لەو ڕوویەوەیە کە داڕشتن، پێداچونەوە و شوناس بەخشی 
پێویستی بە ئیرادەیەکی نەتەوەیی و یەکگرتوویی سیاسی و نەتەوەیی هەیە کە سەرووتر 

لە بەرژەوەندی و پێوەندییە حیزبییەکان و  دیپلۆماســی لەگەڵ بیانییەکان دا 
بکات ڕەفتار 
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ئەدەب و هونەر

بەرهەمی نوێ

ژن و مێردێک زیاتر لە 60 ساڵ پێکەوە ژیانی هاوبەشیان بردبووە سەر. ئەو دووانە هەموو 
پێکەوە  شتێک  هەموو  بە  سەبارەت  کردبوو.  دابەش  خۆیاندا  نێوان  لە  یەکسانی  بە  شتێکیان 
دەدووان و هیچیان لە یەکتر نەدەشاردەوە جگە لە یەک شت: قوتوویەکی پێاڵو لەسەر کۆمۆدی 
پیرێژنەکە هەبوو کە داوای لە مێردەکەی کردبوو هەرگیز نەیکاتەوە و هیچیش دەربارەی ئەو 
قوتووە نەپرسێت. لە هەموو ئەو سااڵنەدا پیرە پیاو وازی لەو قوتووە هێنابوو، بەاڵم دواجار 

ڕۆژێکیان...
دوا  پێکەوە  ــەوەی  ئ لەگەل  هاوکات  کــرد.  جوابیان  دوکــتــورەکــان  و  کــەوت  نەخۆش  پیرێژن 

کاروبارەکانیان ڕێک دەخست، پیرەپیاو قوتووی پێاڵوەکەی هەڵگرت و چوو بۆ الی ژنەکەی.
ژنە گوتی ڕاستە ئێستە کاتیەتی کە سەبارەت بەو قوتووە هەمو شتێک بە هاوسەرەکەی بڵێت. 
داوای لێ کرد قوتووەکە بکاتەوە. کاتێک پیرەپیاو قوتووەکەی کردەوە دوو وەویلەی بەدەست 
لە  دۆخــەی  ئەو  پرسیاری  پیرەپیاو  دۆالر.  هــەزار   95 بڕی  بە  بینی  پــارەی  بڕێک  و  چنراو 
هاوسەرەکەی کرد. پیرێژن گوتی: کاتێک ئێمە بەڵێن و قەراری ژیانی هاوبەشمان ئەدا، داپیرەم 
پێی گووتم کە ڕازی بەختەوەریی ژیانی هاوبەش لەوەدایە کە هەرگیز چەلەحانێ نەکەن، ئەو 

پێی گوتم هەرکاتێک لە دەستی تۆ تووڕە بووم، بێدەنگ بم و وەویلەیەک بچنم.
پیرەپیاو ورووژابوو و هەوڵی دا پێش بە خلۆر بوونەوەی فرمێسکەکانی بگرێت، تەنیا دوو وەویلە 
لە قوتووەکەدا هەبوون، کەواتە هاوسەرەکەی تەنیا دوو جار لە ماوەی ژیانی هاوبەشیاندا لە 
دەستی تووڕە بووە، گەلێک دڵی بەوە شاد بوو، هەر بۆیەش ڕووی لە هاوسەرەکەی کرد و گوتی 

ئەی ئەم هەمووە پارە چیە؟ بۆ لێرەیە؟
پیرێژن لە وەاڵمدا گوتی: ئاخ ئازیزەکەم ئەم پارانە هەمووی پارەی فرۆشی وەویلەکانمە.  

چەمۆڵەی »نا«
هێند سەرت داخست،لە داخت ڕێ چەمۆڵەی نا لە ڕووم
تاکوو کەی من! ئاەرقی شەرم و حەیات بڕوا لە ڕووم؟

شەو ڕەگاژۆی کرد لە مێشکمدا، دڵ و ڕۆحم ڕزین
بێزی هەستاوە دڵی مێژوو و هەموو دنیا لە ڕووم

هەستە گڕ بەردە شەوی چارشێو و مەقنە، کیژی خۆر
با ترووسکەی زەردی کەزیەت داڕژێ و بیدا لە ڕووم

بێ گەزیزەی بسکی تۆ مانای نییە نەورۆزی من
کۆنە ساڵم، با شنەی ئەو خۆرە گڕ بەردا لە ڕووم

باوەشی سەوزی سەرنجم بۆ بزێکت کردەوە
تووڕەیی و گرژییت شەپێکی بێ بەزەی هەڵدا لە ڕووم!!

سەڕسەڕ ئاسایی بە کووچەی ئارەزووما تێپەڕیت
شەختە بووی گەستت چرۆی ئەشقم، بەهاری اللەڕووم!
خەم وەکوو بەردە و منیش گیایەک، لە ژێریدا ڕووام
زەرد و ژاکاوم شەپۆلی تاوی ڕووت نەیدا لە ڕووم.

کەی بەهاری »ئا« یەکەت باوەش بە هەستمدا دەکا؟
کەی پشووی سەوزی حەزت دەیدا وەکوو شەوبا لە ڕووم؟!

بمخە قوڕگی مەرگەوە، کەللەم بکە کوانوو بەاڵم
قەت دڵت بڕوا نەدا بینێی چەمۆڵەی »نا« لە ڕووم!!    

)ئەمین گەردیگالنی(

نوێوە  بەرهەمی  دوو  بە  خۆیدا،  هونەرییەکانی  چاالکییە  درێــژەی  لە  ئەلیاسی  قادر  هونەرمەند 
بەرەوپیریی ساڵی نوێی هەتاوی دەچێت. 

»لەهەر باخێک گوڵێ« ناونیشانی یەکێک لەو بەرهەمانەیە، کە سەرجەم 10 گۆرانی لەخۆ دەگرێت 
بە ناوەکانی« خاوەر، سەوزە یارەکەم، شیرینە خانم، کوبانێ، خەیاڵ، شیوەن، بااڵبەرز، سوارەکەی 

زەهاو، فەسڵی بەهار و چەو مەس«. 
بەرهەمە نوێیەکەی دیکەی ئەم هونەرمەندەش بە ناونیشانی »پەرتەونامە«یە. ئەم بەرهەمەش 9 
گۆرانی بە ناوەکانی »ساقی، پەرتەوی )مەقام(، چەبوو؟، غەزاڵ، یار گیانی، چە بکەم)مەقام(، 

دیار عشق، بڕشن و ئەرمەنی«ی لە خۆ گرتووە. 
ئەم دوو بەرهەمە لە الیەن نزار زێوێی و بە هاوکاریی گەووپی موزیکی لوڕەوە هاتۆتە بەرهەم .

هونەرمەند قادر ئەلیاسی خەڵکی گوندێکی دەشتی زەهاو لە کوردستانی ڕۆژهەاڵتە و هەتا ئێستا چوار بەرهەمی لە بەردەستی ئۆگرانی ئەم هونەرە و ئەم هونەرمەندەدایە بە ناوەکانی 
»دەردی دووری، شڵەوخانان، سلێمانی و میلکان«. ئێستاش دوو بەرهەمی نوێی ئامادە کردووە بە ناوکانی »لەهەر باخێک گوڵێ« و  »پەرتەونامە«، کە لەژێر چاپدایە و بە زوویی 

دەکەوێتە بازاڕەوە.

قوتووی پێاڵو

باڵو کراوەی نوێ

کتێبەکە  ــەم  ئ ــی  ــاوەرۆک ن
ــەرچ  ــ ــەرپ ــ ــە گــشــتــی ب ــ ب
ــەوەی تــونــدئــاژۆیــی و  ــ دان
و  ئیسالمی  ڕادیکالێزمی 
ناساندنی ئایینی ئیسالمی 
ڕوون  هــەروەهــا  ڕاستین، 
ــەڕ  ــە م کـــردنـــەوەیـــەک لـ
باسێکی  و  جیهاد  وشــەی 
ــەل لـــە مــافــی  ــەس ــروت ــێ ت
ئازادی  گرنگیی  و  ئافرەت 
ــەســی و  ــەک ــاک ــی ت ــاف و م
دەگرێت.  لەخۆ  نەتەوەیی 
کردنەوەیەکە  شی  پاشان 
سەبارەت بە سکۆالریسم و 
الئیسیتە و زۆر تەوەر و بابەتی دیکە کە پەیوەندییان لە گەڵ کێشەکانی 
کتێبە  ئەم  هەیە.  تایبەتی  بە  موسوڵمانان  و  گشتی  بە  جیهان  ئەمڕۆی 
بەرهەمی هاوڕێی پێشمەرگە مەال  عەلی ئاسپرەس ناسراو بە »سێاڵو«ە و 
لە چاپخانەی ڕۆژهەاڵت لە تیراژی 500 دانەدا چاپ کراوە و هەنووکە لە 
کتێبفرۆشییەکانی هەرێمی کوردستاندا دەست دەکەوێت. وێڕای دەستخۆشیمان 

بۆ مەال عەلی سێاڵو، هیوای بەردەوامیی بۆ دەخوازین.

نیک ساڵحی
و: ناهید
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حەوتــووی  نێوەڕاســتی  لــە  پیرانشــار  دادگای 
ڕابــردوودا، لە بریی دانــەوەی قەباڵەی خانوویەک، 
بڕی سەد میلیۆن تمەن پارەی لە باوکی چاالکێکی 

سیاسی ستاندووە.
لــەدوای ئەوەی کە باوکی چاالکێکی سیاســی 
هەڕەشــەی  ئێرانــەوە  قەزایــی  دەزگای  الیــەن  لــە 
بــە  کــرا،  لــێ  خانووەکــەی  دەستبەســەرداگرتنی 
مەبەســتی پێشــگرتن لەو بڕیارە، بڕی ١٠٠ میلیۆن 
تمەنــی خســتووەتە ســەر ژمــارە حیســابی دادگای 

پیرانشار.
پێشــتر باوکــی ئــەو چاالکــە سیاســییە لــە پێناو 
ئازادکردنــی کۆڕەکــەی لــە گرتووخانە، ســەنەدی 

خانووەکەی لەبارمتەدا دانابوو.
جــەالل الهیجانــی چەنــد ســاڵ لەمەوبــەر و پاش 
ئازادبوونی لە زیندان، بەناچاری و بەهۆی گوشاری 
ئەمنییەتی، واڵتی بەجێهێشــت. ناوبراو بە تۆمەتی 
هــاوکاری و پڕۆپاگەنــدە بــۆ یەکێــک لــە حیزبــە 
ئیســالمیی  کوردییەکانــی دژبــەری حکوومەتــی 

ئێران، لەژێر زەخت و هەڕەشەی گیانیی دا بوو.
الهیجانــی  بنەماڵــەی  بــۆ  کــە  دۆخــەی  ئــەو 
دروســتکراوە، لەکاتێکدایــە کە جەالل لەئێســتادا لە 

ئێراندا نەماوە و نیشتەجێی دەرەوەی واڵتە.
بڕیاری زەوت و وەرگرتنی ئەو بڕە پارەیە لە الیەن ئیدارەی ئیتالعاتی پیرانشارەوە بە دەزگای دادوەری ڕاگەیەندراوە.

زۆرجــار لــەدوای هــەر هەڵبژاردنێــک لــە ئێرانــدا، چاالکانــی سیاســی و بنەماڵەکانیــان لــە الیــەن دەزگا ئەمنــی و 
قەزاییەکانی حکوومەتی ئیســالمیی ئێرانەوە دەکەونە ژێر زەخت و گوشــار و ئەو دۆخە لە کوردســتان، هەردەم بەرچاوتر، 

زۆرتر و سیستماتیکترە.

الریجانــی  جــەواد  مۆحەممــەد 
لــە  ناڕەزایەتــی  دەربڕینــی  وێــڕای 
ڕێپۆرتێــری  دیاریکردنــی  هەمبــەر 
تایبەتــی مافەکانــی مــرۆڤ لەالیەن 
نەتــەوە یەکگرتووەکانــەوە، کۆمــاری 
ئیسالمی ئێرانی بە هێمای گەورەترین 

دێموکراسی ناوچە لەقەڵەم دا.
بــە پێی هەواڵێک کە لە ماڵپەڕی 
کراوەتــەوە؛  بــاڵو  فەڕانســە  ڕادیــۆ 
نێونەتەوەیــی  کاروبــاری  جێگــری 
هێــزی دادوەریی کۆماری ئیســالمی 
ڕێپۆرتێــری  دووبــارەی  دیاریکردنــی 
لەالیــەن  ئێــران،  بــۆ  مــرۆڤ  مافــی 
نەتــەوە یەکگرتووەکانــی بە هەوڵێکی 
نالۆژیکی، بێ بەزەییانە و بێ پاســاو 

لەقەڵەم دا و وتووویەتی: ئەم کارە بە مەبەستی سیاسی لەالیەن زلهێزەکانەوە ئەنجام دەدرێ.
ناوبــراو ڕایگەیانــدووە ئێمــە بــە هەمــوو شــێوازێک دژی دیــاری کردنــی ڕێپۆرتێــری مافــی مرۆڤیــن، چونکــە وەهــا 
کارگەلێــک دەبێتــە هــۆی کەڵکاژۆوەرگرتنی سیاســی ئەکتەرە جیهانییەکان لە واڵتانێکی وەک کۆماری ئیســالمیی 

ئێران.
سەرۆکی »ستادی مافی مرۆڤی« هێزی دادوەری حکومەتی ئیسالمی سەبارەت بە ڕوانینی جیهانی بۆ مافەکانی 
مــرۆڤ دەڵــێ ئــەوان بە هەڵە لە مافی مرۆڤ گەیشــتوون، چونکە جیاوازییــە فەرهەنگییەکان و بنەما ئەخالقییەکانیان 

لە بەرچاو نەگرتووە.
پێشــتریش ناوبراو بە پشــت بەســتن بەم »جیاوازییە فەرهەنگییانە« بەردباران کردن و قرتاندنی ئەندامەکانی جەســتەی 

مرۆڤی بە یەکێک لە یاسا جوانەکانی قەساس و دابین کردنی مافەکانی مرۆڤ ناوزەد کردبوو

لــە ســەروبەندی هەڵبژاردنەکانــی ٧ی ڕەشــە ممــەدا، هێزە ئیتالعاتییەکان بە شــێوەیەکی بەرچاو، هاوواڵتییانی کورد لە شــارە 
جیاجیاکانی کوردستان دەستبەسەردەکەن.

لە ڕێکەوتی ٢٧ی ڕێبەندانی ١٣٩٤ی هەتاویەوە، هاواڵتیەکی کوردی خەڵکی شــاری بانە، بە ناوی »شــێرزاد فەالحی« لە 
الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانی ئەو شارەوە دەستبەسەر کراوە. 

ئەو هاوواڵتییە بانەییە کە تەمەنی ٢٠ ساڵە، ئێستا لە زیندانی وەزارەتی ئیتالعاتی شاری سنەدایە.
دەگوترێ، شێرزاد لە دووکانەکەی 
خۆیــدا، کــە بۆنگایەکــی کڕیــن و 
دەستبەســەر  ئۆتۆمبیلــە  فرۆشــتنی 

کراوە.
ســەرچاوەیەکی  وتــەی  بــە   
شــێرزاد،  گیرانــی  دوای  ئــاگادار، 
هێــزە ئیتالعاتییــەکان بەبــێ حوکمی 
ڕەزامەندیــی  بــێ  بــە  و  قەزایــی 
بــە  هاوواڵتییــە،  ئــەو  بنەماڵــەی 
زۆرەملــی ڕژاونەتــە نێــو ماڵەکەی و 
دەســتیان بە سەر هێندێک کەلوپەڵی 

شەخسیی ناوبراودا گرتوو.

لەپاش بەرکەوتنی گوللـەیەک بە کاسبکارێکی سەردەشتی، ئەو کەسە بۆ ناوەندە دەرمانییەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق 
گوازرایەوە.

ناوەڕاســتی ئەم حەوتوویە لە ناوچەی ســنووریی سەردەشــت لە پارێزگای ورمێ، چەندین کاســبکاری کورد کەوتنە بۆســەی 
 هێزەکان حکوومەتی ئیسالمیی ئێرانەوە.

لە کردەوەیەکی نەباڵی هێزە چەکدارەکانی ســپای پاســداران، یەکێک لەو کاســبکارانە بە ناوی »ســۆران ئەحمەدی« کوڕی 
»عەبدوڵاڵ« بە توندی بریندار دەکرێت.

ئــەو کاســبکارە ٢٨ ســاڵەیە بەهــۆی ســەختیی برینەکەیــاوه لە الیــەن هاوڕێکانیەوه بۆ شــاری قەاڵدزێ لە هەرێمی کوردســتان 
دەگوازرێتەوە و ئێستا لەژێر چاودێریی پزیشکی دایە.

ئەو هاوواڵتییە خەڵکی گوندی »قەڵەڕەش«ی سەربە شاری سەردەشتە.

ئەمنییەکانــی  ناوەنــدە  ســەقز،  لــە 
حکوومەتــی، ٢  هاوواڵتی دەستبەســەر 
و دۆســیەی مامۆســتایەکی دیکــەش 

دەنێرێتە دادگای شوڕشی ئەو شارە.
خســتنەر  زەخــت  چوارچێــوەی  لــە 
کوردســتان،  مەدەنیــی  چاالکانــی 
بــۆ مامۆســتایەکی ســەقزی بەنــاوی 
»تاهیــر قادرزادە« دۆســیەی دادگایی 

ڕێکخراوە.
تۆمەتــی  ئیتالعــات،  ئیــدارەی 
»پڕۆپاگەنــدە دژی نیزامــی« داوەتــە 

پاڵ ئەو هاوواڵتییە.

ئەو مامۆستایە ئەندامی ناوەندی سینفی مامۆستایانی کوردستانە و هەنوکە دۆسیەکەی بۆ لقی پێنجەمی دادگای 
شوڕشی شاری سەقز گەڕێندراوەتەوە.

دەگوترێــت تاهیــر قــادرزادە لــە یــەک ســاڵی ڕابــردوودا چەندین جــار بانگهێشــتی ناوەنــدە ئەمنییەکانــی حکوومەتی 
ئیسالمیی ئێران لە سەقز کراوە.

هەروەهــا لــەو شــارە، ٢ هاوواڵتــی کــە خۆشــک و بــرای یەکترن، لەالیەن ئیتالعاتەوە دەستبەســەر و بۆ شــوێنی نادیار 
گوازراونەتەوە.

ناسنامەی ئەو دوو کەسە، فەوزیە و ئاوات ڕاگەیەندراوە کە تەمەنیان لەنێوان ٢٥ تا ٣٠ ساڵە.
پێوەنــدی لەگــەڵ ئۆپوزســیۆنی کــوردی دژبەری حکوومەتی ئیســالمی ئێران، هــۆکاری دەستبەســەرکردنی ئەو دوو 

 هاوواڵتیەیە.
لەپاش هەڵبژاردنەکانی ٧ی ڕەشە ممە، کوردستان شەپۆلێکی بانگهێشت کردن و گیرانی چاالکانی مەدەنی بەخۆوە 

بینیوە کە هێمایەکە بۆ گەڕانەوەی کەشی ترس و دڵەڕاوکێ لەپاش هێمنیی سەروبەندی دەنگدان.

سەرلەنوێ بنەماڵەی چاالکانی سیاسیی کورد کەوتنە ژێر گوشار کۆماری ئیسالمی دژی دیاریکردنی ڕێپۆرتێری مافی مرۆڤ هەڵوێستی گرت

دەستبەسەر کردنی کاسبکارێک لە بانە

کاسبکارێکی کورد کەوتە بۆسەی هێزەکانی حکوومەت لە سەردەشت

گرتن و کردنەوەی دۆسیەی قەزایی لە کوردستان درێژەی هەیە

هەر کە لە وەرزی بەهار و کۆتایی ساڵ نزیک دەبینەوە، سروشت و ژیان و کۆمەڵگا، جووڵەیەکی دیکەی تێ دەکەوێ. هەموو 
ژیــان ئۆقــرەی لــێ دەبــڕێ کــە هەرچی زووتر خۆی بگەیەنێتە ســاڵی نــوێ، چاوەڕێیە و بە تامەزرۆییەوە دەیەوێ بزانێ ســاڵی نوێ 

چی پێیە بۆ ژیان.
لەم حاڵ و هەوایەدا، خانمان زیاتر لە هەمیشــە و زیاتر لە کەســانی دیکە لە نێو کۆمەڵگادا وەخۆ دەکەون و خۆیان بەرەو پیریی 

نوێ بوونەوە و ساڵی نوێ ئامادە دەکەن.
هەرجۆرە گۆڕانکاری و ئاڵوگۆڕیک لە ژیان و دەوروبەر و نێو ماڵ و تەنانەت جلوبەرگ و تەنانەت خۆراکیشدا بۆ خانمان جێی 
ســەرنجە و گرنگیی پێ دەدەن و بەرەو پیریی دەڕۆن. لەگەڵ هەر گۆڕانکاری و ئاڵوگۆڕکردنێک دا، خانمان وا دەزانن و وا هەســت 
دەکــەن کــە ژیانەکــە الپەڕەیەکــی نوێی بــەڕوودا کردوونەتەوە، بۆیە لە گۆڕینی جلوبەرگدا، لە گۆڕینی ڕەوتی ئاســایی ســەردان و 
ســەفەرەکاندا، لە ناســینی کەســی تازەدا و لە هەموو ئەوانەدا چێژی لێ وەردەگرن  و گەر هیچ کام لەوانەیان پێ نەکرا، هەر هیچ 

نەبێ، جار جار شوێنی شتەکانی نێو ماڵ دەگۆڕن و نێوماڵەکەیان بە جۆرێکی دیکە دەچنن.
لە کۆتایی ساڵ و نزیکبوونەوەی ساڵی نوێدا، خانمانێک هەن کە ژیانەکەیان و حەز و ئاواتەکانیان، بەو جۆرەی کە شیاوە ناڕواتە 

پێش و زۆرن ئەو خانمانەی کە لە بەرەبەری ساڵی نوێدا داخ و دەرد و ئازارەکانیان زۆرتر دەبێ.
خانمانی وا لەکۆمەڵگادا و بەتایبەت لە کۆمەڵگای کوردستاندا هەن کە مێرد و باوک و برا و ... کەسێک کە لە کۆمەڵگا 
جیهــان ســێهەمییەکاندا بــە پیــاوی مــاڵ و سەرپەرســتی ماڵ ناو دەبرێن، یان لە دەســتیان داوە، یان لەکار کەوتــووە، یان لێیان دوورە و 
بە هەر هۆکارێکی دیکە ئەوان خۆیان شــانیان وەبەر قورســایی دابینکردنی ژیان بۆ خۆیان و بنەماڵەکەیان داوە و بە دەســتی ناســک 
و بێ هێزیان، بەاڵم بە ئیرادەیەکی سەرســووڕهێنەرەوە، بەیانی تا ئێوارە و شــەو تا بەیانی بە ڕەنجی خۆیان هەوڵ دەدەن پارووە نانێک 
بۆ بنەماڵەکەیان وەدەســت بخەن و دەزگای بێ بەزەیی حکوومەتیش نەک هەر یارمەتییان نادا، بگرە بارێکی قورســترە بە ســەر شــانی 

ئەو خانمانەوە.
ئەم خانمانە، لە بەرەبەری ساڵی نوێدا خەم و پەژارەیان زۆرتر دەبێ، چوونکە ناتوانن کراسێکی نوێ بۆ منداڵەکەیان دابین بکەن 
کە لە نێو هاوپۆل  و هاوکایەکانی دا تووشی خەم و دەرد نەبێ، ئەم خانمانە، ناتوانن شوێنی کەلوپەلی ناوماڵەکەیان بگۆڕن، چوونکە 
یان لە ژورێکی بچکۆلەی تەڕوتووشــدا بە کرێ دەژین، یان ئەوەندە قەرەباڵغ هەن و کەلوپەلی ئەوتۆشــیان نیە کە ژیانەکەیانی پێ 
بەڕێوە ببەن، نەک لە فیکری ئاڵوگۆڕیدا بن. ئەم خانمانە لە بەرەبەری ساڵی نوێدا خەم و پەژاەریان زۆرتر دەبێ، چوونکە ئازیزێکیان 

لێ دوورە. یان پیاوی ماڵەکەیان ڕێژیمی ئیســالمی ئێعدامی کردووە، یان مێردیان لە زیندانە، یان کوڕ یان کچیان لە دوورەواڵتە و 
خەمی دووریی ئەوان نوێ بوونەوەی ساڵیان لی دەکا بە تاڵییەکی چەندقات.

بۆ ئەوەی هەر کەسێک بتوانێ لە نوێ بوونەوەی ژیان و ساڵ چێژی خۆی وەر بگرێ، خراپ نیە لە پەنای گۆڕینی جلوبەرگ و 
گۆڕینی دیزاینی نێو ماڵ و هەموو ئەو ئامادەکاریانەی کە بۆ ساڵی نوێ دەیکەین، چاوێکیشمان لەو خانمانە بێ کە نوێبوونەوەی 
ساڵ، خەمەکانیان قورستر دەکا، هەر هەنگاوێکی بچووکیشمان پێ هەڵ دەگیرێ بۆ کەمکردنەوەی خەمیان، ساڵی نوێمان پڕماناتر 

دەکا.

هێرۆ هاشمیلەگەڵ خانمان دا


