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دەقی وتەكانی 
بەڕێز حەسەن 

شەرەفی، جێگری 
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لە تیرۆریزمی 

كۆماری ئیسالمیی 
ئێران

مستەفا هیجری: 
ڕێژیمی ئێران 

هۆكاری هاتنی 
شەڕی داعش ...

"خراپترین 
دێموكراسی لە 

باشترین دیكتاتۆری 
باشترە"

لە 22هەمین س������اڵڤەگەڕی تیرۆری 
دوكتور سادق شەرەفكەندی و هاوڕێیانی 
ل������ە الی������ەن تیرۆریس������تەكانی ڕێژیمی 
كۆماری ئیسالمییەوە لە شاری بێرلینی 
ئاڵم������ان، ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی 
دێموكرات، بە بەڕێ������وە بردنی چاالكی 
ل������ە ناوخۆ و دەرەوەی واڵت یاد و بیری 

ئەوانیان بەرز ڕاگرت. 
هەر بەم بۆنەی������ەوە ڕێكەوتی 26ی 
خەرمان������ان، ڕێوڕەس������مێك ل������ە بنكەی 
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات لە 

كۆیە بەڕێوە چوو. 
كاتژمی������ر4ی  ڕێوڕەس������مە  ئ������ەو 
پاش������نیوەڕۆ بە بەش������داریی سكرتێری 
گش������تی و ئەندامانی ڕێبەریی حیزبی 
میوانان،  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی 
ئەندامانی حیزب و كادر و پێش������مەرگە 
و بنەماڵەكانی������ان دەس������تی پ������ێ كرد. 
نەتەوایەتیی  س������رودی  بە  ڕێوڕەسمەكە 
"ئەی رەقیب" و ڕاگرتنی چەند ساتێك 
بێدەنگ������ی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاكی 
شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان 
و ب������ە تایبەتی ش������ەهیدانی میكۆنۆس 

دەستی پێ كرد. 
لە بڕگەی یەكەمی ئەو ڕێوڕەسمەدا 
بەڕێ������ز "حەس������ەن ش������ەرەفی" جێگری 
سكرتێری گش������تیی حیزبی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێ������ران چەن������د وتەیەكی 
پێشكەش كرد. بەڕێز "حەسەن شەرەفی" 
تایبەتمەندییەكانی  ب������ە  ئام������اژە  پاش 
كەسایەتیی دوكتور سادق شەرەفكەندی 

و ڕۆڵی ئەو ل������ە جوواڵنەوەی خەڵكی 
كوردس������تاندا وتی: "ئەو هەر جێگرێكی 
لیوەش������اوە و كارزان بۆ دوكتور قاسملوو 
نەبوو، بەڵكوو یار و یاوری لە سەر پێ 
و جێگای باوەڕ بۆ دوكتور قاس������ملوو، 
ل������ە پەس������ەند كردنی هێڵی گش������تیی 
دێموكراتیك، هزر و بیری نەتەوایەتی و 
پەسەند كردنی سۆسیالیزمی دێموكراتیك 

وەك دروشمی دواڕۆژی حیزب بوو.
بەڕێز ش������ەرەفی لە پێوەندی لەگەڵ 
پێكهاتن������ی هاوپەیمانی������ی نێونەتەوەیی 
بە دژی تاقمی تیرۆریس������تی دەوڵەتی 
ئیس������المی و هەوڵەكان������ی كۆم������اری 

ئیس������المی بۆ چوونە نێو ڕێزەكانی ئەو 
هاوپەیمانییە و بە الڕێدا بردنی شەڕی 
تیرۆریزم وتی: "ئەو هاوپەیمانییە دەبێ 
دژی تیرۆریزم بە گشتی بێت و ئەگەر 
واب������ێ، كۆم������اری ئیس������المی بە پێی 
هەموو پرەنس������یپێك دەبێ ئامانجی ئەو 
هاوپەیمانییە بێ������ت. چوونكە داعش تا 
ئێس������تا كردەوەیەكی ئەنج������ام نەداوە كە 
پێش������تر ڕێژیمی كۆماری ئیس������المی 

ئەنجامی نەدابێت.
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی بە هەر 
جۆرێك كە خۆی یا هەر ڕەوتیكی دیكە 
بە دروست یان نادروست بانگەشەی بۆ 

دەكەن، وا دەنوێنێ كە دژی داعش شەڕ 
دەكات، بەاڵم ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی  
بە هۆی ئەوەی كە داعش تیرۆریس������تە 
لەگەڵ ئەو شەڕ ناكا، بەڵكوو بە هۆی 
ئەوە شەڕ دەكات كە دەزانێ سەركەوتنی 
سوننەكان لە ئێستادا چ بە ناوی داعش، 
چ بە ناوی سوننەكان بێت، لەمپەرێك لە 
سەر ڕێگای ئەو نفووزەیە كە كۆماری 

ئیسالمی لە عێراقدا هەیەتی". 
ڕێوڕەس������می  كۆتایی  بڕگ������ەی  لە 
دوكتور  ش������ەهیدكرانی  س������اڵڤەگەڕی 
س������ادق ش������ەرەفكەندی و هاوڕێیانیدا،  
و  ژنان،الوان  یەكیەتییەكان������ی  پەیامی 

كوردس������تانی  دێموكراتی  خوێندكارانی 
ئێ������ران ل������ە الی������ەن ئومی������د عەبدییەوە 
پێشكەش كرا. هەروەها هاوكات لەگەڵ 
بەڕێوەچوونی ئەو ڕێوڕەسمە لە ساڵۆنی 
بنك������ەی  كۆبوونەوەكان������ی  گش������تیی 
دەفتەری سیاسیی حیزب، بۆ ڕێزگرتن 
ل������ە ی������ادی ش������ەهیدانی میكۆنۆس، 
ب������ە  هەاڵتنی"مارات������ۆن"  كێبەركێ������ی 
حیزبی  پێش������مەرگەكانی  بەش������داریی 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێ������ران بەڕێوە 
چوو. دەقی قس������ەكانی بەڕێز"حەس������ەن 
ش������ەرەفی" لە الپەڕەكانی 4 و 5ی ئەم 

ژمارەیەدا باڵو بۆتەوە.

هاوكات لەگەڵ دەس������تپێكی خولی كۆتایی لە 
وتووێژە ناوكییەكانی ئێ������ران و هێزە جیهانییەكان لە 
نیۆیۆرك، هەواڵنێری ڕۆیتێرز لە ڕاپۆرتێكی تایبەتیدا 
نووسیویەتی: ئێران بۆ یارمەتیدانی بەرەی پێكهاتوو 
بە ڕێبەریی ئەمریكا لە دژی دەوڵەتی ئیس������المی، 
خوازیاری " نەرمی نواندن" لە الیەن دانوستانكارانی 

بەرانبەرە بوو لە وتووێژە ناوەكییەكاندا.
یەكێ������ك ل������ە" بەرپرس������ە بااڵكانی بەش������دار لە 
وتووێژەكانی نیویۆرك" لە وتووێژ لەگەڵ هەواڵنێری 
ڕۆیتێ������رز وتوویەتی "یارمەتی������دان ڕێگەیەكی دوو 
الیەنەیە، لە بەرامبەر ش������تێك ك������ە دەیدەی، دەبێ 

شتێك وەربگری".
ئ������ەم بەرپرس������ەی ڕێژیم ئیدیعای ئ������ەوە دەكات 
ك������ە" ئێران ب������ەو نف������ووزە زۆرەی كە ل������ە ناوچەدا 
هەیەتی، دەتوان������ێ یارمەتیدەر بێ لە بەرامبەر ئەم 

تیرۆریستانەدا".
جان كێری، وەزیری كاروباری دەرەوەی ئەمریكا، 
لە كۆنفرانس������ی دوو حەوتوو لەمەوب������ەری پاریس 
وتب������ووی، بوونی ئێران لە ب������ەرەی دژ بە گرووپی 

دەوڵەتی ئیسالمیدا گونجاو نییە.
ئەم������ە ل������ە كاتێكدایە كە خامنەی������ی، ڕێبەری 
ڕێژیمی ئێران، دووش������ەمەی ڕابردوو ڕایگەیاندبوو، 

ئەو بڕیاری داوە كە ئێران نەچێتە نێو بەرەی ئامریكا 
لە خەبات دژی داعشدا.

ڕاپۆرتی ڕۆیتێرز لە هەمبەر ئامادەیی مەرجداری 
ئێ������ران بۆ خەب������ات دژی دەوڵەتی ئیس������المی، لە 
بەرامبەر نەرمی نواندنی ڕۆژئاوا لە مەڕ پیتاندنی 
ئۆرانیۆم لە بەرنام������ەی ناوكیی ئێران لە كاتێكدایە 
كە ڕۆژی شەممە 29ی خەرمانان، نیۆیۆرك تایمز 
و هەواڵنێری ئاسۆشێتد پرێس نووسیبوویان، ئەمریكا 
پێش������نیاری نوێی بە ئێران بۆ سات و سەدوای "هەر 

دوو سەر براوە" پێشكەش كردووە.
ب������ە پێی ڕاپۆرتی نیۆیۆرك تایمز و ئاسۆش������ێتد 
پرێس، ئەمریكا پێش������نیاری كردووە، پێوەندیی نێوان 
تاڤگ������ەی س������انتریفیۆژەكانی ئێ������ران بپچڕێندرێ 
و ئۆرانیۆم������ی پیتێندراوی������ان ت������ێ نەكرێت، تاكوو 
ه������ەم ڕۆژئاوا بتوانێ بڵێت كە م������ەودای كاتی تا 
دەستڕاگەیش������تنی ئێرانی بە چەك������ی ناوكی درێژ 
كردووەت������ەوە و هەمیش ئێ������ران بتوانێ بڵێت كە 19 

هەزار سانتریفیۆژەكەی خۆی پاراستووە.
ئێران و هێزە جیهانییەكان تاكوو 3ی س������ەرماوەز، 
24ی نۆڤامبر، بۆ رێككەوتنێكی گشتی موڵەتیان 

هەیە.

ڕۆژی  یەكگرت������ووەكان  نەت������ەوە  ڕێكخ������راوی 
یەكشەممە 21ی سێپتامبر ڕایگەیاند كە لە ماوەی 
24 كاتژمێری ڕابردوودا 70 هەزار كەس لە خەڵكی 

كوبانێ  پەنایان بۆ توركیە بردووە.
ل������ە ڕۆژانی ڕابردوودا دەی������ان گوند لە ناوچەی 
كۆبانێی كوردس������تانی سووریە كەوتنە ژێر كۆنترۆڵی 
گرووپ������ی دەوڵەت������ی ئیس������المی و هێزەكان������ی ئەم 
ڕیكخ������راوە بەرەو ناوچەكانی دیكە لە پێش������ڕەویدان. 
هەر ئەمە بووەتە ه������ۆی ئەوەیكە دەیان هەزار كەس 
لە دانیش������تووانی ئەم گوندانە لە ترس������ی جینایەتی 

گرووپی داعش پەنا بۆ واڵتی توركیە ببەن.
بە پێ������ی ڕاپۆرتی هەواڵنێریی������ە نێودەوڵەتییەكان، 
ڕۆژی ش������ەممە ه������ەزاران كەس ك������ە زۆربەیان ژن، 
منداڵ و كەس������انی بە تەمەن بوون بە جانتا و كۆڵە 
پشتییەكانی خۆیانەوە لە سنووری پینار لە باشووی 

توركیەوە چوونە نێو ئەو واڵتە.
نێعم������ان قورتولموش، جێگری س������ەرۆك وەزیرانی 
توركیە وتی كە لە ماوەوی 24 كاتژمێری ڕابردوودا 
60 هەزار كورد لە س������نووری توركیە تێپەریوون و بە 
وتەی بەرپرسان، هەر ئێستا هەزاران كەس چاوەڕوانی 

دەربازبوون لە سنوورن.
دوابەدوای هێرشی ڕۆژی سێ شەممەی داعش بۆ 

كوردستانی سووریە، هێزەكانی پەیەدە سەدان گوندیان 
چ������ۆڵ كردووە و دەیان گوند لە دەوروبەری ش������اری 
كۆبانێ  چۆڵ كراون. شاری كوبانێ  لە ناوچەیەكی 
ئیس������تراتیژیك هەڵكەوتووە كە دەبێتە بەربەس������ت بۆ 

پێشڕەویی داعش بەرەو باكووری سووریە.
هاوكات، هێزەكانی داعش خەریكی نزیكبوونەوە لە 
سنووری توركیەن و زۆرێك لە ناوچە كوردنشینەكانیان 
داگیر كردووە و هەزاران كەس������یان بۆ نێو توركیە ڕاو 

ناوە.
لە  ئێ������ران  حیزب������ی دێموكرات������ی كوردس������تانی 
ڕاگەیەندراوێكدا پشتیوانیی خۆی لە خەڵكی كوبانێ  
ڕاگەیاند و خوازی������اری یارمەتیی بە پەلەی هەموو 
جیهان بۆ پێشگیری لە س������ەرهەڵدانی كارەساتێكی 

مرۆیی لەم ناوچەیە بوو.
سەرەڕای بارودۆخی خراپی ئاوارەكان و زۆربوونی 
هەڕەش������ەكانی داعش ل������ە كوردس������تانی ڕۆژئاوا، 
بەرپرس������انی ئەو ناوچەی������ە هێش������تا وەاڵمێكیان بە 
دەربڕین������ی ئامادەیی زۆرێك ل������ە حیزبەكان و ڕەوتە 
سیاس������ییەكانی بەش������ەكانی دیكەی كوردس������تان و 
تەنانەت هێزەكانی كوردستانی ڕۆژئاوا لەمەڕ ناردنی 
هێزی یارمەتیدەر بۆ پاراس������تنی نیشتمان و خەڵكی 

ئەم بەشەی كوردستان نەداوەتەوە.

پێویستە هاوپەیمانی لە دژی تیرۆریزم بە گشتی بێت

ئێران بۆ یارمەتیدان لە دژی داعش
خوازیاری سات و سەودای ناوكییە

70 هەزار كەس لە خەڵكی كوبانێ  لە ماوەی 
24 كاتژمێردا پەنایان بۆ توركیە برد

پەیامی پیرۆزبایی حیزبی دێموکرات بەبۆنەی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنەوە

ڕۆژی یەكەمی مانگی ڕەزبەری ئەم ساڵ وەك سااڵنی ڕابردوو درگای قوتابخانەكان بە ڕووی قوتابیان دەكرێتەوە  و ساڵی 
خوێندنی 94-93 دەس������ت پێ دەكا. بەم بۆنەوە پیرۆزبایی لە س������ەرجەم قوتابیان  و مامۆس������تایان لە هەموو ڕەدەكانی خوێندندا 
دەكەین  و هیوادارین س������ەرەڕای هەموو كەموكۆڕییەكان  و گرینگی نەدانی ڕێژیم بە خوێندن  و قوتابیان  و قوتابخانەكان، ڕۆڵە 
خۆشەویستەكانی واڵتەكەمان  و نەتەوەكەمان لەم پرسە گرینگ  و مرۆڤ سازەدا سەركەوتوو بن  و ساڵی نوێی خوێندن ساڵێكی 

پڕ دەسكەوت بێ  بۆ قوتابیان  و خوێندكاران  و مامۆستایان.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

دەفتەری سیاسی
30ی خەرمانانی 1393ی هەتاوی
21ی سێپتامبری 2014ی زایینی

پـەیڤ

ناهید حسێنی

ڕێبەری هەمیشە زیندوومان، دوكتۆر 
سادقی شەرەفكەندی، كاك سەعید! 

22 س������اڵ بە س������ەر دوا بزەی سەر 
لێ������وت، دوا وت������ەت، دوا بڕیارت، دوا 
هەڵوێست و دوا دانیشتنت دا تێپەڕ بوو. 
22 س������اڵە بە جەستە بەجێت هێشتووین 
و ئەركی قورسی درێژەدان بە ڕێگای 
پڕ ل������ە س������ەروەریت ب������ۆ قوتابیەكانت 
بەجێ هێش������توە. 22 س������اڵە لە سەر و 
بەن������دی كردن������ەوەی قوتابخانەكان دا، 
بە ملیۆن������ان چاوی چاوەڕێی ئازادی، 
یەكەم وشەیان لە س������ەر تەختە ڕەشی 
قوتابخانەكانیان، ناوی بەرز و ڕێبازی 

پیرۆزی تۆیە. 
كاتێك لە گەڵ هاوڕێ و هاوبیرانی 
وەف������ادارت، كاك فەتتاحی عەبدولی و 
كاك هومایوونی ئەردەاڵن، 22 س������اڵ 
لەمەوبەر ب������ۆ كۆكردنەوەی هاودەنگی 
بۆ ڕێكخس������تنەوەی خەب������ات بە دژی 
كۆماری مرۆڤكوژی ئیسالمیی ئێران 
هەنگاوت نایە میكۆنۆسی بەرلینەوە، بە 
ملیۆنان چاوی تامەزرۆی سەربەستی 
لە ڕێگەت ب������وون كە زوو بگەڕێیەوە و 
مزگێنیی هاوخەباتییەكی چڕ لە پێناو 

ئازادییان بۆ بێنییەوە. 
كەچ������ی كاتێ������ك هەن������گاوت نایە 
میكۆنۆسەوە، تووشی ڕایەڵكەی ڕەشی 
تێڕۆر هاتی كە بە ڕیشی ئەهریمەنانی 
سەردەم  هۆنرابووەوە و لە سەر ڕێگەت 
ڕەفسەنجانی  خامنەیی،  ڕاچێندرابوو. 
و فەڵالحیان بە دەس������ت تێكەڵ كردنەوە 
ل������ە گ������ەڵ حیزبولئەهریمەنی لوبنان و 
لە  نێونەتەوەیی  مرۆڤكوژی  كۆمەڵیك 
كەمینت دا بوون. ئەوان لە كەمین دا بوون 
ت������ا دەنگت كپ بكەن و چرای هیوای 
كوردستاندا  ڕۆژهەاڵتی  لە  گەلەكەت 
بكوژێننەوە. گەلێك كە ئازادیی خۆی 
لە ڕێ و ڕێبازی ت������ۆدا بەدی دەكرد 
و تۆیان وەكوو جێگری ڕاستەقینە، بە 
توانا و هیوابەخش������ی قاسملووی مەزن 

تەماشا دەكرد.  
مامۆس������تای ب������ەرز و بەڕێزم������ان، 
دوژمنانی نەتەوەكەمان ئەو دەرفەتەیان 
لێ ئەس������تاندین و ڕێگای������ان نەدا كە 
خۆت و هاوڕێیان������ت بگەرێنەوە بۆ نێو 
جەرگەی ڕێب������واران و بۆ نێو دەریای 
ئەویندارانت������ان. بەاڵم هاوبیر و هاوڕێی 
قاس������ملووی نەم������ر، كاك س������ەعیدی 
شەهیدبوونت  پاش  زیندوو،  هەمیش������ە 
ناو و ڕێبازێكت بۆ بەجێ هێشتووین كە 
هەتا هەتایی كردووین. خۆت نەهاتیەوە، 
بەاڵم سەربەرزیی سەرنەوی نەكردن لە 
بەرامب������ەر دوژمنی مرۆڤایەتیت بۆ بە 
دیاری ناردینەوە. خۆت و كاك فەتتاح 
و كاك هومایوون ب������وون بە ئەبەدی و 
ئەركێكی قورستان بۆ ڕێبوارانی ڕێگای 

پڕ لە سەروەریتان بەجێ هێشت.  
بوونت دا،  ش������ەهید  ساڵوەگەڕی  لە 
ئەی مامۆستای هەمیشە زیندوومان، 
بەڵێن  بێ كە ڕێ و ڕێبازت بەر نەدەین، 
لە بەرامب������ەر دوژمنان������ت دا، هەر بەو 
ئی������ڕادە و بوێرییەی كە فێرت كردووین 

ڕابوەستین.  
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ڕێكەوتی 26ی خەرمانانی 1393ی هەتاوی، ڕێوڕەسمێك بە بۆنەی 22هەمین 
ساڵڤەگەڕی ش������ەهیدكرانی دوكتور ش������ەرەفكەندی و هاوڕێیانی لەالیەن ڕێژیمی 
كۆماری ئیسالمیی ئێران�ەوە لە بڕلین، بە بەشداری چەند ئەندامی ڕێبەریی حیزبی 
دێموكرات لە دەرەوەی واڵت، نوێنەری چەندین حیزبی سیاسیی كوردستانی و ئێرانی 
و چەندین كەس������ایەتیی ئاكادێمیك و نوێنەران������ی ڕێكخراوە مەدەنییە كوردییەكان و 
هەروەها ژمارەیەكی بەرچاو لە ئەندامانی كۆمیتەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران لە بلژیك، لە س������ەر گلكۆی شەهیدان د. شەرەفكەندی، كاك فەتاح عەبدولی 
و كاك هومایون ئەردەالن بەڕێوەچوو. ڕێوڕەس������مەكە بە ڕاگرتنی خولەكێك بێدەنگی 
ب������ۆ ڕێزگرتن لە ش������ەهیدانی ڕێگای ئازادی و ڕزگاری كوردس������تان، بە تایبەت 
ش������ەهیدانی میكۆنۆس دەستیپێكرد. پاشان خوسرەو عەبدوڵاڵهی، ئەندامی جێگری 
كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردس������تان، چەند وتەیەكی پێشكەش كرد. 
دوای ڕێزگرتن لە گیانی شەهیدانی میكۆنۆس، بەشدارانی ئەم ڕێوڕەسمە سەردانی 
گۆری ش������ەهیدان "د.قاسملوو و كاك عەبدوڵاڵ قادری ئازەر"یان كرد و لەگەڵ ئەو 

شەهیدانەش پەیمانی وەفادارییان نوێ كردەوە.

ڕێكەوت������ی 21 هەتا 23ی خەرمانانی 1393ی هەتاوی، ڕێوڕەس������می جێژنی 
ڕۆژنامەی ئۆمانیتە )humanite(، لە پاركی "كورنوف" هەڵكەوتوو لە ش������اری 
پاریس بەڕێوەچوو. خۆس������رەوعەبدوڵاڵهی، ئەندام������ی جێگری كۆمیتەی ناوەندیی 
حیزبی دێموكرات و نوێنەری حیزب لە فەڕانس������ە، لەس������ەر بانگهێش������تی فەرمیی 
حیزبی كۆمۆنیس������ت لەو ڕێوڕەسمەدا بەش������داری كرد. نوێنەری حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران لەو ڕێوەڕەسمەدا لە گەڵ چەندین كەس لە نوێنەری حیزبە بەشدار 

بووەكان، الیەن و كەسایەتییە سیاسییەكان چاوپێكەوتنی كرد.

بە دوای شكستی چەكدارەكانی دەوڵەتی ئیسالمی لە ناوچەكانی كوردستانی 
باش������وور  و جێ پێ  لێژكردنیان لە الیەن هێزی پێش������مەرگەی كوردس������تانەوە، 
تیرۆریس������تەكان  و جینایەتخولقێنەكانی دەوڵەتی ئیسالمی )داعش( دوو ڕۆژە 
هێرشی خۆیان بۆ سەر ش������اری كوبانێ   و دەورووبەری لە كوردستانی ڕۆژئاوا 
چڕتر كردووە. لە ئاكامی هێرشەكانی ئەم تیرۆریستانەدا شاری كوبانێ  لەگەڵ 
وەزعێكی تەواو نائاسایی بەرەوڕوو بووە  و ئاوایییەكانی دەورووبەری كەوتوونەتە 
ب������ەر ڕەفتاری دزێو  و دڕندانەی ئەو جینایەتكارانەوە. لە ئاكامی ئەم وەزعەدا 
ت������ا ئێس������تا زیاتر لە پێنج هەزار كەس لە دانیش������توانی ئ������ەم ناوچەیە ئاوارە  و 
ناچار بە جێهێش������تنی شوێنی ژیانیان بوون  و لە هەڵومەرجێكی دژواردا بەسەر 
دەبەن. بە درێژەكێش������انی ئ������ەم هێرش  و پەالمارە دڕندانەیە وێدەچی ڕەوش������ی 
خەڵكی ئەو ناوچەیە لەوەش ئاڵۆزتر  و پڕمەترس������یتر بێ . دەفتەری سیاس������یی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران وێڕای مەحكووم كردنی هێرشی دەوڵەتی 
ئیس������المی بۆ س������ەر كوبانێ ، ئەوپەڕی هاوس������ۆزی، هاوخەباتی  و پشتیوانی 
خ������ۆی بۆ خەڵكی ئەو ناوچانە دەردەب������ڕێ   و داوا لەو دەوڵەت  و الیەنانە دەكا 
س������نوورەكانیان بە ڕووی ئاوارەكان بكەنەوە  و ئەركی ئینس������انیی خۆیان بەجێ  
بێنن. داوا لە هێزە سیاس������ییە كوردەكان لە كوردس������تانی ڕۆژئاوا دەكا كە لەم 
هەلومەرجە ناس������كەدا كە بەرەوڕووی خەڵكی كوبانێ  بۆتەوە بە یەكگرتوویی  
و ب������ە گیانی تەبایی بەرەوڕووی تیرۆریس������تان ببنەوە. ئەركی هەموو خەڵك  و 
ڕێكخراوەكانی كوردییە كە یارمەت������ی خەڵكی ئاوارەی كوبانێ   و دەورووبەری 
بدەن. هەر لەو كاتەدا داوا لە ڕێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان  و سەرجەم كۆڕ  و 
كۆمەڵە مرۆڤدۆستەكان دەكا كە بە ئەركی ئینسانی خۆیان هەستن  و بە هانای 
ئاوارەكانی كوبانێی������ەوە بچن كە بوونەتە ئامانجی كردەوە تیرۆریس������تییەكانی 

دەوڵەتی ئیسالمی )داعش(.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

2٨ی خەرمانانی ساڵی 1393ی هەتاوی
19ی سێپتامبری ساڵی 2014ی زایینی

لە گۆڕستانی پێرالشێزی پاریس، 
ڕێوڕەسمی ساڵڕۆژی شەهیدكرانی 

د. شەرەفكەندی و هاوڕێیانی بەڕێوەچوو 

نوێنەری حیزبی دێموكرات لە 
ڕێوڕەسمێكی حیزبی كۆمۆنیستی 

فەڕانسەدا بەشداری كرد

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی 
دێموكرات، لە پێوەندی لەگەڵ هێرشی 

دەوڵەتی ئیسالمی بۆ سەر كوبانێ 

لە ناوەندی یەكی كوردستان، ڕێوڕەسمی ساڵڕۆژی تیرۆری میكۆنۆس بەڕێووەچوو

چاوپێكەوتنی شاندێكی كۆمیتەی حیزبی دێموكرات و پارتی سوسیالیستی باكووری كوردستان

ڕێوڕەسمی بیست و دووهەمین ساڵڤەگەڕی تیرۆری میكۆنۆس 
لە ناوەندی 3ی كوردستان بەڕێوەچوو

دەقی پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
KCD بۆ حەوتەمین کۆنگرەی

ڕێكەوت������ی 2٨ی خەرمان������ان، ب������ە 
س������اڵڤەگەڕی  22هەمی������ن  بۆن������ەی 
لە  تی������رۆری ش������ەهیدانی میكۆنۆس 
الی������ەن ڕێژیمی ئێس������المیی ئێرانەوە، 
ڕێوڕەس������مێك بە بەش������داریی میوانان، 
كادر و پێش������مەرگەكانی ناوەندی یەك 
و ئەندامان������ی حیزب������ی دێموكرات لە 
كەمپی كاوە، لە س������اڵۆنی گش������تیی 

ناوەندی یەكی كوردس������تان بەرێوەچوو. 
ڕێوڕەس������مەكە بە س������روودی نەتەوەیی 
"ئ������ەی رەقی������ب" و ڕاگرتنی خولەكێك 
ش������ەهیدانی  لە  بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن 
دەستی  كوردس������تان  ڕزگاری  ڕێگای 
پێكرد. پاش������ان پەیامی ناوەندی یەكی 
كوردس������تان لە الیەن "تاهیر كەسیلی" 
ئەندام������ی كۆمیتەی ناوەندی حیزب و 

بەرپرس������ی ناوەندی یەكی كوردستانەوە 
خوێندرایەوە.  پاش������ان سروودێك لە ژێر 
ناوی "سادقی شەرەفكەندی، وەك چیا 
س������ەربڵندی" لە الیەن كۆڕی هونەریی 
ناوەن������دی یەك ب������ە هاوكاریی كۆڕی 
كرا.  پێش������كەش  حیزبەوە  مووزیك������ی 
پەخشانی "پاییزە خەزان" لەالیەن "سمكۆ 
بێكەس"�ە وە پێش������كەش كرا. هەروەها 

پەیامی یەكیەتییەكانی ژنان و الوانی 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران لەالیەن 
بەشی  خوێندرایەوە.  شێخی"ەوە  "ئاویەر 
كۆتایی ڕێوڕەسمی 26ی خەرمانان بۆ 
پێش������كەش كردنی دوو پاخشان لەالیەن 
"هان������ا موراد وەیس������ی" و "عوس������مان 

كەرەمی"ەوە تەرخان كرابوو.

ڕێكەوتی 16ی خەرمانانی 1393ی 
هەتاوی، ، شاندێكی كۆمیتەی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە واڵتی 
سوید س������ەردانی پارتی سوسیالیستی 
باكووری كوردستانی كرد. سەرەتا باس 
لە پێوەندیی نێ������وان حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران و پارتی سوسیالیستی 
باكووری كوردستان كرا و دوو شاندی ئەم 

دانیش������تنە لەسەر مێژووی دۆستایەتی 
حیزبی دێموكرات و پارتی سوسیالیست 
و بەردەوام  بوونی زیاتری ئەم پێوەندییانە 
جەختیان  جۆراوجۆرەكان������دا  ب������وارە  لە 
دواییانەی  ئ������ەم  ڕووداوەكانی  كردەوە. 
باشووری كوردستان و هاتنی دەوڵەتی 
ئیس������المی عێراق و شام "داعش" و خۆ 
ئامادەكردنی هێزی پێش������مەرگەی هەر 

چوار پارچەی كوردس������تان لە هەمبەر 
هەر ج������ۆرە ئەگەرێكی نەخ������وازراودا، 
لەو چاوپێكەوتنەدا باس������ێان لێوەكرا. لە 
تەوەرێكی دیكەی ئەو سەردانەدا ئاماژە 
بە ڕۆڵ  و هەڵوێستی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران س������ەبارەت بە حیزب 
دیكەی  بەش������ەكانی  ڕێكخراوەكانی  و 
كوردستان كرا و دڵسۆزی و ڕاستگۆیی 

حیزبی دێموكرات لەو پێوەندییەدا لەالیەن 
هەیئەتی پارتی سوسیالیستی باكووری 
نرخێندرا. هەروەها  كوردس������تانەوە بەرز 
لەم چاوپێكەوتنەدا چۆنیەتی یارمەتی 
و  كوردس������تانییەكان  هێزە  پشتیوانی  و 
ڕەوەن������دی كوردی لە دەرەوەی واڵت بۆ 

ئاوارەكانی شنگال خرایە بەرباس.

خەرمانان������ی  27ی  ڕێكەوت������ی 
1393ی هەتاوی،ڕێورەسمی22هەمین 
س������اڵڤەگەڕی ش������ەهید كرانی دكتور 
سەعید و هاورییانی لە ناوەندی 3ی 
كوردس������تان، بە س������روودی نەتەوەیی 
"ئەی رەقی������ب" و ڕاگرتنی خولەكێك 
بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە ش������ەهیدانی 
ڕێگای ڕزگاری كوردستان بە تایبەت 

شەهیدانی میكۆنۆس دەستی پێكرد. 
پاشان پەیامی ناوەندی 3ی كوردستان 
لە س������اڵڤەگەڕی تیرۆری میكۆنۆس 
ل������ە الی������ەن "ئێدریس هورم������وزی"ەوە 
خوێندرای������ەوە. لە بەش������ێكی دیكەی 
ل������ە ژێر  ڕێوڕەس������مەكەدا س������رودێك 
ش������ەرەفكەندی،  "س������ادقی  ن������اوی 
وەك چی������ا س������ەربڵندی"، ل������ە الیەن 

كۆمیتەی "هیوا"ی یەكیەتیی الوانی 
دێموكراتەوە پێش������كەش كرا. بەشێكی 
دیكەی ڕێوڕەس������می 26ی خەرمانان 
بۆ خوێندن������ەوەی پەیامی كۆمیتەی 
الوان������ی  و  ژن������ان  یەكیەتییەكان������ی 
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێ������ران لە 
ناوەندی 3ی كوردستان لە الیەن "زەكیە 
سیدقی"ەوە تەرخان كرابوو. لە درێژەی 

ڕێوڕەسمەكەدا "حوس������ەین حەسەن نیا" 
پارچ������ە ش������ێعرێكی لە ژێ������ر ناوی 
"نامەیەك لە ڕەهەندەكانی شەرافەتەوە 
بۆ شەهیدێكی س������ەركردە"، پێشكەش 
ك������رد. ل������ە كۆتایی ڕێوڕەس������مەكەدا 
كۆڕی  لەالی������ەن  س������روودی"ڕابوون" 
هونەریی حیزبی دێموكراتەوە پێشكەش 

كرا.

بەڕێ������ز کۆنگ������رەی کۆمەڵ������گای 
)KCD(  دێموکراتیک

لەگەڵ ساڵوی خەبات و بەرخۆدان، 
لە سەرەتادا دەمهەوێ بە ناوی حیزبی 
 ،)PDKI(دێموکراتی کوردستانی ئێران
حەوتەمین  دەس������تپێکردنی  بەبۆن������ەی 
کۆنگرەکەتان، پیرۆزبایی گەرمتان لێ 
بکەم و هیوادارم کەلە کاروبارەکانتاندا 

سەرکەوتووبن.
هەر وەک دەزان������ن کورد گەرەترین 
نەت������ەوەی بێ دەوڵ������ەت ل������ە ئاس������تی 
جیهاندایە و خاوەنی پێوەرەکانی وەک 
زمان، خاک، مێژوو، کولتور، ئابووری 
و ئی������دارەی هاوبەش������ە ک������ە هێمای 
نەتەوەبوون������ی گەلی کوردن، هەر بۆیە 
خەبات������ی گەلی کورد هاوکات کە لە 
ناسنامەی  بندەستییە خەبات بۆ  دژی 

نەتەوەییشە.
گەلی ک������ورد لە چەن������د قۆناغی 
مێژوویی دا بەرەوڕووی زۆر کارەس������ات 
و ژینۆساید و دابەش������کردن بووەتەوە و 
لەالیەن سیس������تمەکامی بااڵدەس������تەوە 
بەردەوام هەوڵ������ی زەوتکردنی مافەکان 
و تواندن������ەوەی ناس������نامەی نەتەوەیی 
ک������ورد و کوردس������تان دراوە. هەر بۆیە 
خەباتی گەلی کورد بەر لەهەر شتێک 
خەبات بۆ مان و بەدەس������تهێنانی مافە 

نەتەوەییەکانی بووە.
نەو خەباتە هەموو کاتێک لەگەڵ 
خەب������ات بۆ ناس������نامەی نەتەوەیی، بە 
بەنرخەکانی  پرەنس������یبە  ڕەچاوکردنی 
وەک کەرامەتی مرۆیی و دێموکراسی 
کۆمەاڵیەتی������ەوە  دادپەروەی������ی  و 

گرێدراوە.
لە بیاڤی نەتەوەییەوە، ئەو سیاسەتە 
داگیرکەرانی  کە  سیس������تماتیکانەی 
ڕابردوودا،  س������ەدەکانی  لە  کوردستان 
بۆ زەوتکردنی ماف و ئاسیمیلەکردنی 
گەلی کورد بەڕێوەیان بردووە، مەترسی 

هەرە گ������ەورە بووە لە 
بزووتن������ەوەی  دژی 
ی  ن������ە ا ز ا یخو د ا ز ئا

کوردستان.
بە ب������ڕوای ئێمەش 
پێک������ەوە  مەرج������ی 
ژیان������ی  و  م������ان 
نەتەوەکان  ئاشتیانەی 
جوغرافی������ای  ل������ە 
هاوبەشدا، بەر لە هەر 
قبووڵکردنی  شتێک 
ناس������نامەی  و  ماف 
یەک������ی هەموو  وەک 

نەتەوەکانە.
بۆ چارەسەریی ئەو پرسە گرینگانە 
دێموکرات������ی  حیزب������ی  وەک  ئێم������ە 
کوردس������تانی ئێران )PDKI(، لە ئێران 
ناڤین سیس������تمی  ل������ە ڕۆژهەاڵتی  و 
فێدراڵی بە ب������اش و گونجاو دەزانین. 
بۆ چارەسەرکردنی کێشە نەتەوەییەکان 
لەه������ەر قۆناغێکدا، ئێم������ە بڕوامان بە 
ئاش������تیانە  چارەس������ەریی  و  دیالۆگ 

هەیە.
ئێمە لە دژی تیرۆریزم لەهەر شکڵ 
و لەهەر جێگایەکداین و ئەو کردەوانە 
چ لەالیەن دەوڵەت������ەوە بن، یان لەالیەن 

ڕێکخراوێکەوە، مەحکوومی دکەین.
ه������ەروەک ئێ������وە دەزان������ن ڕێژیمی 
کۆم������اری ئیس������المی ئێ������ران هەر لە 
ڕۆژی یەکەمی هاتنە س������ەرکارییەوە 
تیرۆریزمی  سیاس������ەتی  ئێس������تا  ت������ا 
ڕێژیمە  ئەو  بەڕێوەبردووە.  نێودەوڵەتیی 
هەم لە نێوخۆدا خەڵکی کوش������تووە و 
تیرۆر کردووە و هەمیش لە واڵتانی تردا 
کار و کردەوەی تیرۆریس������تی ئەنجام 
قاس������ملوو  دوکتور  تیرۆرکردنی  داوە. 
وتووێژ)7/13/19٨٨(  میزی  لەس������ەر 
س������ادقی  دوکت������ور  تیرۆرکردن������ی  و 
ش������ەرەفکەندی لە س������اڵی 1992دا و 

ئاکامی دادگای میکۆنۆس، باشترین 
بەڵگەن بۆ تیرۆریزمی ئەم ڕێژیمە.

ئەو ڕێژیمە نە لەگەڵ خەڵکی ئێران 
ئاش������تیی دەوێ و نە لەگەڵ واڵتانی 
هاوسێ و جیهانیش. دەستێوەردانەکانی 
ئ������ەو ڕێژیمە لە کاروب������اری نێوخۆیی 
لوبنان و فەلەستین  عێراق، س������ووریە، 

بەڵگەی ئەو ڕاستییەن.
ئێم������ە هیواداری������ن ک������ە پێڤاژۆی 
چارەسەریی پرسی کورد لە تورکیەدا، 
بەرەو س������ەرکەوتن بچێ و کۆتایی بە 
بێنێ. چونکە دەسکەوتەکانی  ش������ەڕ 
ئاشتی هەم بۆ گەلی کورد و هەمیش 
بۆ گەل������ی تورکی������ە زۆر زیاترن لەو 
بەدیالنەی کە لە شەڕدا بەدەست دێن.

ئێمە لەسەر ئەو بڕوایەين کە ئەگەر 
دەس������ەاڵتدارانی تورکی������ا بیان������ەوێ، 
دەتوانن بۆ چارەس������ەی پرسی کورد و 
بەرفراوانکردن������ی دێموکراس������ی لە نێو 
واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناڤیندا، ڕۆڵێکی 
پێش������ەنگیان هەبێ و ببن بە مۆدێلی 
دێموکراس������ی و پێکەوە ژیانی نەتەوە 
و مەزه������ەب و ئتنیکە جۆراوجۆرەکان. 
ئێمە هیوای سەرکەوتن بۆ دوارۆژێکی 
وا دەخوازی������ن و هەروەها دەڵێین: نە بۆ 
ش������ەڕ و ماڵوێرانی، نە ب������ۆ زۆرداری 

و ئاس������یمیلەکردن، بەڵێ بۆ ئاش������تی 
و دێموکراس������ی، بەڵێ ب������ۆ ژیانێکی 

شەرافەتمەندانە.
س������ەبارەت ب������ە دۆخێک������ی وا کە 
ل������ە ڕۆژهەاڵت������ی ناڤین������دا هاتۆت������ە 
گ������ۆڕێ، بە لەبەر چاوگرتنی خەباتی 
کوردس������تان  بزوتنەوە  بەرەوپێش������ەوەی 
لە هەموو پارچەکانی������دا، ئێمە وەکوو 
حیزبی دێموکراتی کوردس������تانی ئێران 
)PDKI( جەخ������ت لەس������ەر هاوکاری 
و یەکیەتی������ی نێ������وان هەم������وو هێز و 
ڕێکخراوی سیاس������ی و کۆمەاڵیەتی 
و ڕۆش������نبیرییەکان دەکەی������ن، بۆ ئەوە 
کە لەس������ەر بنەمای گیان������ی یەکتر 
قبووڵکردن و پێکەوە کارکردن بتوانین 
لەو دۆخە هەستیارەدا لە بەرامبەر پیالنە 
دزێوە ناوچەییەکان و مەترس������ییەکانی 
گرووپە تیرۆریس������تیەکان، بەرگری لە 
س������ەروەریی خەڵکی کوردستان بکەین 
و بۆ بەدەس������تهێنایی ئازادی و مافی 
کوردان، دەس������ت لە نێو دەستی یەکتر 

دابنێین.

15ی خەرمانانی س������اڵی 1393ی 
هەت������اوی )6ی س������پتامبری س������اڵی 

2014ی زایینی(
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رەسووڵپوورئەقدەم،  محەممەد  هەتاوی  1393ی  خەرمانانی  24ی  ڕێكەوتی 
باوكی شەهید خدر بەهۆی نەخۆشی و پیری لە گوندی سێلەكەی سەربە شاری 
زێدی  لە گوندی  خەڵكدا  ئ��اپ��ۆرای  نێو  لە  و  ك��رد  ژی��ان  لە  م��ااڵوای��ی  مەهاباد 
خۆی ئەسپێردەی خاك كرا. ناوبراو كەسێكی نیشتمان پەروەر بوو و هەردەم شانازی 
ئێراندا بۆ  بەوەوە دەكرد كە كوڕێكی لە ڕێزەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
پاراستن و بەرگری لە خاكی كوردستان شەهید بووە. شەهید وەستا خدر، ساڵی 
134٨ی هەتاوی لە گوندی سێلەكە سەر بە شاری مەهاباد لە دایك بوو. ناوبراو 
ڕۆژی 21ی بەفرانباری ساڵی 1372ی هەتاوی لە شەڕ و پێكدادانی تیمێك لە 
ئێران لە  پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكرات لە گەڵ هێزێكی ڕێژیمی ئیسالمیی 

شوێنێك بە ناوی "ورچەك" شەهید بوو.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرە خۆشی خۆی لە بنەماڵە و 
كەس وكاری كاك محەممەد رەسووڵپوورئەقدەم دەكات و خۆی بە شەریكی خەم و 

پەژارەیان دەزانێت.

ڕێكەوتی 16ی خەرمانانی 1393، "مەتێ ڕەیحان عەرەبی" كچی "سەرفراز" و 
دایكی، سیامەند تەربی، كادری حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، لە تەمەنی 
70 ساڵیدا كۆچی دوایی كرد. مەتێ رەیحان، خەڵكی گوندی "ئەنبێ"ی ناوچەی 
تەرگەوەڕی سەر بە شاری ئورمیە بوو و لە نێو ئاپۆڕای خەڵكی ئەو ناوچەیەدا لە 

گوندی "ئەنبێ" بە خاك سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە و خزم و 
كەس و كاری "مەتێ رەیحان" و بە تایبەت كاك سیامەند تەربی دەكات و خۆی لە 

خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار دەزانێت.

ئەندامی  ئەمجەدی  هەتاوی، عەبدوڵاڵ  ڕێكەوتی 16ی خەرمانانی 1393ی 
حیزبی دێموكرات، لە دایكبووی گوندی ئالیاوای ناوچەی كەاڵتەرزانی س�نە و 
لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  پێشمەرگەی  ئەمجەدی  تۆفیق  باوكی 
تەمەنی 55 ساڵیدا بەهۆی ڕووداوی هاتوچو لە شاری هەولێر كۆچی دوایی كرد. 
ناوبراو هەتا دوایین هەناسەكانی، بە ڕێبازی حیزبی دێموكرات وەفادار مایەوە و 
خۆی و بنەماڵەكەی وەكوو ئەندامێكی دڵسۆز و فیداكار ئەركی حیزبییان بەڕێوە 
دەبرد. تەرمی كاك عەبدوڵاڵ ئەمجەدی لە نێو ئاپۆڕای خەڵك و هاوڕێیانیدا لە 

گۆڕستانی شەهیدانی حیزبی دێموكرات بە خاك سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری 
بەشدار  و  شەریك  بە  پەژارەیاندا  و  خەم  لە  خۆی  و  دەك��ا  ئەمجەدی  عەبدوڵاڵ 

دەزانێت.

ڕێكەوتی 17ی خەرمانانی 1393ی هەتاوی، دایە ئامینە تەعتیلی ناسراو بە 
"ئامینی شبێلی" دایكی شەهید قادرمیرازیی ناسراو بە "قادر شبێلی" و خوشكی 
شەهید عوسمان ڕوویان خەڵكی گوندی شێوەسماك سەر بە شاری شنۆ لە تەمەنی 
٨9 ساڵیدا كۆچی دوایی كرد. دایە ئامین وكوو كەسایەتییەكی نیشتمانپەوەر و بە 
هۆی دڵسۆزی وئەمەگناسی بۆنیشتمانەكەی وخۆشەویستیی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران و خۆڕاگری لەهەمبەرئازار وئەشكەنجەی داگیركەرانی كوردستان، 
لە الیەن خەڵكی ناوچەكەوە ڕێزی لێ دەگیرا. دایە ئامین هەمیشە شانازیی بە 
ڕێبازی كوڕ و برا فەرماندەكەی دەكرد و تەواوی پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی 
قادرمیرزایی ساڵی1342ی  دەزان��ی. شەهید  بە كوڕ و كچی خۆی  كوردستانی 
هەتاوی لە گوندی شێوەسماك سەر بە شاری شنۆ لە دایك بوو. ناوبراو فەرماندە 
لە  قارەمانانەدا  شەڕێكی  لە  و  بوو  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  لكی 
ڕێكەوتی 9ی گەالوێژی ساڵی 1365ی هەتاوی لە شوێنێك بە ناوی "گەاڵز" 

شەهید كرا و لە "شێوەسماك" بە خاك ئەسپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و 

كاری دایە ئامینە دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.

بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا، موقەدەس یووسفی، خوێندكاری 
قۆناغی دوكتورای پالنڕێژیی دەرسی و مامۆستای قوتابخانەكان و زانكۆی پەیام  
نووری شاری پاوە، بەشێوەیەكی گوماناوی گیانی لەدەست دا. مەرگی موقەدەس 
یووسفی، گومانی الی كەسوكاری دروست كردووە كە ناوەندە ئەمنییەكانی ڕێژیمی 
كۆماری ئیسالمیی ئێران، هۆكاری گیان لەدەست دانی ناوبراو بن. بە هۆی ئەوەی 
بە هۆی ئەوەی كە ناوبراو كەسێكی لێوەشاوە و بە توانای شاری پاوە لە بواری 
پالنڕێژیی دەرسی و پەروەردەییدا بووە. موقەدەس یووسفی كە خوێندكاری قۆناغی 
لێكۆڵینەوەیی  و  زانستی  وتاری  دەیان  بوو،  تاران  زانكۆی  پالنڕێژیی  دوكتورای 
لە  ئینگلیزی"دا  زمانی  فێركاریی  و  دەرسی  پالنڕێژیی  "پ��ەروەردە،  بوارەكانی  لە 

وێبالگەالنی خۆیدا باڵو كردوتەوە.

بە هۆی كەمتەرخەمیی بەرپرسانی پەروەردەی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی لە 
دواناوەندیی كچانە و كوڕانەی گوندی  قوتابخانەكانی قۆناغی  پاریزگای سنە، 
دەكەن.  ناونووس  قوتابی  دواناوەندیدا  یەكەمی  پۆلی  لە  تەنیا  و  داخ��راون  گەلێن 
قوتابخانەكانی دوا ناوەندیی كچانە وكوڕانە بۆ پۆلی دووهەم و سێیەمی دواناوەندی 
زۆربەی  بۆیەش  هەر  ناكەن،  ناونووس  قوتابییەك  هیچ  خوێندن  تازەی  ساڵی  بۆ 
قوتابیانی ئەو گوندە بەتایبەت كچان وازیان لە خوێندن هێناوە. هەروەها بە هۆی 
نییە  ئەوەیان  توانای  قوتابییان  بنەماڵەی  گوندە،  ئەو  خەڵكی  داهاتی  كەمی 

منداڵەكانیان بۆ شارەكان بنێرن تا درێژە بە خوێندن بدەن.

ئیبراهیم  "م��ی��رزا  ه��ەت��اوی،  1393ی  س��اڵ��ی  خ��ەرم��ان��ان��ی  2٨ی  ڕێ��ك��ەوت��ی 
ساوجباڵغی" كوڕی "ئەحمەد" و خەڵكی شاری نەغەدە بەهۆی نەخۆشی و پیری 
لە تەمەنی 75 ساڵیدا مااڵوایی لە ژیان كرد. مام برایم كەسایەتییەكی خۆشناو و 
خۆشەویستی كۆمەاڵنی خەڵك و الیەنگرێكی بە ئەمەگ ودڵسۆزێكی بە وەفای 
حیزبی دێموكرات بوو، هەر لە بەر ئەم هۆكارە چەندین جار خۆی و بنەماڵەكەی 
كەوتبوونە بەر ئازار و ئەشكەنجەی دەزگا ئیتالعاتییەكانی ڕێژیم و بێڕێزیيان پێ 
كرابوو. بەاڵم ئەم كردەوە نامرۆڤانەیەی ڕێژیم كاریگەریی لەسەر بیر و باوەڕی مام 
برایم دانەنا و هەتا دوایین ساتەكانی ژیانی وەفادار بە ڕێبازی حیزبی دێموكرات 

مایەوە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری 
ئەو كەسایەتییە خۆشناو و نیشتمانپەروەرە دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە 

شەریك و بەشدار دەزانێت.

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی 
ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی 
ناوچەكانی  و  گوند  و  ش��ار  ل��ە 
ب��ە بۆنەی  ئ��ێ��ران،  ك��وردس��ت��ان��ی 
تیرۆری  ساڵڤەگەڕی  22هەمین 
شەهید دوكتور سەعید و هاورییانی 
میكۆنۆس،  ڕێ���س���ت���وران���ی  ل���ە 
تەبلیغاتییان  ب��ەری��ن��ی  چ��االك��ی 

ڕێبازی  ڕێ��ب��واران��ی  ب��ەڕێ��وەب��رد. 
هەوایەكی  و  كەش  لە  دێموكرات، 
ئەمنییەتی زاڵ بە سەر شارەكانی 
نووسینی  ب��ە  ئێراندا  كوردستانی 
و  پوستێر  ب��اڵوك��ردن��ەوەى  دروش���م، 
تراكتی تایبەت بە 26ی خەرمانان 
چاالكیی  ح��ی��زب��ی،  دی  س��ی  و 
شارەكانی  زۆربەی  لە  تەبلیغاتییان 

بەڕێوەبرد  كوردستان  ڕۆژه��ەاڵت��ی 
نەفرەتی  دیكەش،  جارێكی  بۆ  و 
دەوڵەتیی  تیرۆریزمی  لە  خۆیانیان 
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران 
دەربڕی. بە هۆی زۆر بوونی شوێن 
و ناوچەكان، لێرەدا تەنیا ئاماژە بە 
بریتین  كە  دەكەین  شارەكان  ن��اوی 
سنە،كامیاران،  ك��رم��اش��ان،  ل���ە: 

مەهاباد، بۆكان، دیواندەرە، سەقز، 
سەرپێڵ زەهاو، سائین قەاڵ، پاوە، 

گەهوارە، مەریوان و شنۆ.
زیاتری  خ���وێ���ن���دن���ەوەی  ب���ۆ 
هەواڵەكانی پێوەندیدار بە چاالكی 
خەرمانان،  26ی  ت��ەب��ل��ی��غ��ی 
"كوردستان  س��ای��ت��ی  س���ەردان���ی 

میدیا" بكەن.

بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی 
خەرمانانی  19ی  ڕێكەوتی  "كوردپا"، 
نیزامییەكانی  هێزە  هەتاوی،  1393ی 
هەنگی س������نووریی سپای پاسداران لە 
پیرانشار لە شوێنێك بە ناوی "ملەمار" 

ل������ە نزیك "دۆڵ������ی زەویان������ە" كاروانی 
كۆڵبەرانی كوردیان دایە بەر دەستڕێژی 
ڕاستەوخۆی گول�لە. لەو كردەوەیەدا دوو 
كۆڵبەری كورد ب������ە ناوەكانی ئیدریس 
ئیبراهیمی و عومەر سوڵتانی كوژران 

و كۆڵبەرێكی دیكەش بە ناوی "سلێمان 
ئیبراهیمی" بریندار ب������وو. هەروەها لە 
ورمێ كۆڵبەرێكی كورد بە ناوی زاهیر 
سەربازی، خەڵكی ورمێ لەالیەن هێزە 
نیزامییەكانی ڕێژیم������ی ئێرانەوە درایە 

گول�لە  ڕاس������تەوخۆی  دەستڕێژی  بەر 
و لە ئەنجامدا گیانی لە دەس������ت دا و 
كۆڵبەرێكی دیكەش بە ناوی" مەهدی" 

بریندار بووە.

لە مەهاباد، باوكی شەهیدێكی ڕێگای 
ڕزگاریی كوردستان كۆچی دوایی كرد

كۆچی دوایی دایكی پێشمەرگەیەكی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران

ئەندامێكی حیزبی دێموكرات لە هەولێر
كۆچی دوایی كرد

لە شنۆ دایكی شەهیدێكی ڕێگای رزگاریی 
كوردستان مااڵوایی لە ژیان كرد

مەرگی گوماناویی مامۆستایەكی زانكۆ 
لە شاری پاوە

لە گوندی گەلێن بە هۆی داخرانی 
قوتابخانەكانی دواناوەندی، قوتابییان 

واز لە خوێندن دەهێنن

لە شاری نەغەدە، كەسایەتییەكی  
نیشتمانپەروەر كۆچی دوایی كرد

چاالكیی تەبلیغی ئەندامانی حیزبی دێموكرات لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان، 
بە بۆنەی 22هەمین ساڵڤەگەڕی تیرۆری دوكتور سەعید و هاورییانی 

لە پیرانشار و ورمێ چەند كۆڵبەری كورد لە الیەن هێزەكانی ڕێژیمەوە كوژران

سمیناری تایبەت بە 26ی خەرمانان لە الیەن كۆمیتەكانی حیزب 
لە ئامریكا و ئورووپا بەڕێوەچوو

 KCD شاندێكی حیزبی دێموكرات لە حەوتەمین كۆنگرەی
لە شاری دیاربەكر بەشداریی كرد

س������اڵڤەگەڕی  22هەمین  بەبۆنەی 
شەهیدكرانی دوكتور سادق شەرەفكەندی 
و هاورێیان������ی، لە واڵتان������ی ئامریكا، 
دانمارك، س������وید، ئاڵمان و فێنالند بە 
نۆێنەرانی  لە  هەژمارێك  بەش������داریی 
حیزب و الیەنە سیاسییەكانی كوردستان، 
بەڕێوەچووە.  كۆبوون������ەوە  و  س������مینار 

نەتەوەیی  ڕێوڕەسمەكان  بە  س������روودی 
"ئەی رەقیب" و ڕاگرتنی خولەكێك بێ 
دەنگی بۆ ڕێزگرتن لە شەهیدانی كورد 
و كوردس������تان و بە تایبەتی شەهیدانی 
پێكرد.  دەستیان  میكۆنۆس  كارەساتی 
پەیامی كۆمیتەكانی حیزبی  پاش������ان 
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێ������ران لە 

واڵتانی ئامریكا و دانمارك و س������وید 
پێشكەش كران. لە بڕگەكانی دیكەی 
ئەو س������مینار و كۆبوونەوانەدا لە الیەن 
چەند كەسایەتییەوە لە سەر ژیان و ڕۆڵ 
و خەباتی دوكتور سادق شەرەفكەندی  
لە حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
نەتەوی  ڕزگاریخ������وازی  بزوتنەوی  و 

كورد، تیرۆریزم������ی دەوڵەتی كۆماری 
ئیسالمی ئێران و  ئاكام و دەرنجامەكانی 
دادگای میكۆن������ۆس قس������ەیان ب������ۆ 
بەش������داران كردوە. هەروەها پەخشان و 
ش������یعر بەم بۆنەیەوە لە نێوئاخنی ئەو 

سمینارانەدا خوێندرانەوە.

ڕێكەوتی 15ی خەرمانانی 1393ی 
هەتاوی، شاندێكی حیزبی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێران بە سەرپەرەس������تیی 
بەڕێ������ز محەمم������ەد س������اڵح ق������ادری، 
ئەندامی كۆمیت������ەی ناوەندیی حیزبی 

دێموك������رات، ل������ە حەوتەمین كۆنگرەی 
جڤاكا دێموكراتی������ك )K.C.D( كە لە 
ش������اری دیاربەكر بەڕێوەچوو بەشداریی 
ك������رد و بەم بۆن������ەوە پەیامی دەفتەری 
سیاس������ی حیزبی دێموكراتی پێشكەش 

كرد. لە پەراوێ������زی كاری كۆنگرەكەدا 
شاندی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران چاویان بە كۆمەڵێك كەس������ایەتیی 
سیاس������ی و میدیاوان������ان و الیەنەكانی 
بەشداری كۆنگرە كەوت و لەگەڵ چەند 

كاناڵێك������ی تەلەفزیۆنی چاوپێكەوتنیان 
كرد.

دەق������ی پەیامی پێش������كەش كراو لە 
الپەڕەی 2دا هاتووە.
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دەقی وتەكانی بەڕێز حەسەن شەرەفی
جێگری سكرتێری گشتیی حیزب، لە ڕێوڕەسمی 26ی خەرماناندا

میوانانی ئازیز!
هاوڕێیانی بەڕێز!

خوشك و برایانی خۆشەویست!
ئەمڕۆ 26ی خەرمانانی 1393ی 
هەت������اوی، 22 س������اڵ بە س������ەر ئەو 
ڕووداوە دڵتەزێن������ەدا تێدەپ������ەڕێ  كە 
لەودا و لە ساڵی 1371ی هەتاویدا 
ه������اوڕێ  و مامۆس������تای گەورەمان 
كاك دوكتۆر س������ادقی شەڕەفكەندی 
وێڕای كاك فەتاحی عەبدولی، كاك 
هومایونی ئ������ەردەاڵن و كاك نووری 
دێهكوردی دۆستی نزیكی حیزب لە 
كۆماری  تیرۆریس������تی  پیالنێك������ی 
ئیسالمیدا لە بێرلین و لە كاتێكدا كە 
ب������ۆ س������ەفەرێكی بەش������داری ل������ە 
ئەنترناس������یۆنال  كۆبوون������ەوەی 
سوسیالیس������تدا چووبوون������ە بێرلین و 
دانیش������تنیان  قەراری  ئەوەش  دوای 
لەگەڵ پۆلێك لە كەس������ایەتییەكانی 
ئۆپۆزیس������یۆنی ئێران������ی هەبوو بۆ 
و  ئێ������ران  وەزع������ی  تاوتوێكردن������ی 
لە  ئێران  ئۆپۆزیسیۆنی  ڕێكخستنی 
ناوی  بە  ڕستورانێكی ئەو ش������ارەدا 
هێرش������ی  بەر  كەوتنە  میكۆن������ۆس 
كۆماری  بە  س������ەر  تیرۆریستەكانی 
ئیس������المیی ئێ������ران و گیانیان لێ 
ئەس������تێندرا. ئەو زامە بە ئێش و بە 
ژانە لە هەلومەرجێكدا كەوتە س������ەر 
جەس������تەی بزووتن������ەوەی ك������ورد لە 
حیزب������ی  و  ئێ������ران  كوردس������تانی 
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێران كە 
ئێس������تا برین������ی س������ەر جەس������تەی 
بە  بزووتنەوەكەمان  و  حیزبەكەم������ان 
تی������رۆری دوكتۆر قاس������ملوو هەر بە 
سوێ  بوو بۆیە جارێكی دیكە تەمی 
ئەو غەمە بە سەر هەموو ڕۆڵەكانی 
نەت������ەوەی كورددا تەنانەت لە هەموو 
پارچەكاندا باڵی كێشا، بەاڵم ڕەوتی 
ڕووداوەكان و لێهاتوویی و بە بڕشتی 
حیزبەكەمان  پێش������ووتری  سكرتێری 
كاك دوكتور س������ادقی شەرەفكەندی 
ئ������ەو دەرەتانەی نەدا ك������ە كۆماری 
ئەسڵییەكەی  بە مەبەستە  ئیسالمی 
بگات. دوكتۆر سادقی شەرەفكەندی 
لە 21ی بەفرانباری ساڵی 1316ی 
هەت������اوی ل������ە ئاوای������ی تەرەغە لە 
ناوچەی بۆكان لە دایك بوو، تەمەنی 
زۆر منداڵ بوو ك������ە لە بوونی باب 
بێبەش بوو سەرپەرستییەكەی كەوتە 
دەس������ت براگەورەك������ەی مامۆس������تا 
هەژار، ش������اعیری ن������اوداری كورد 
لێ������ڕەڕا دەب������ێ  بزانین كە كەس������ێك 
ش������اعیرێكی نەتەوەیی سەرپەرستی 
ب������كا و پێ������ی بگەیەن������ێ  دەبێ  ئەو 
منداڵە یا مێرمنداڵە كە گەشە دەكا 
و پێدەگا لە نێو كۆمەڵگادا خاوەنی 
چ بیروباوەڕێ������ك دەب������ێ . خوێندنی 
س������ەرەتایی و ناوەندی لە شارەكانی 
بۆكان و مەهاباد و دواساڵی ناوەندی 
لە تەورێز ت������ەواو كرد لە هەموو ئەو 
ش������ارانە  لەو  ماوەیەدا كە خوێندنی 
تەواو كرد یا لەو شارانە درێژە دا بۆ 
هەموو الی������ەك دەركەوت كە خاوەنی 
چ ئیستعداد و زەكاوەت و هۆشێكی 
تایبەتیی������ە و ل������ە هەم������وو دەورانی 
خوێندنیدا یەكەم ب������ووە یا لە ڕیزی 
دەگمەنەكان بووە. بۆ درێژەی خوێندن 
چووە تاران و لە دانشس������ەرای عالی 
درێژەی بە خوێندن دا و لە ڕشتەی 
ش������یمیدا لیسانسی وەرگرت لەوێشدا 
ئ������ەو زەكاوەتەی خۆی نیش������اندا بە 
جورێك كە یەكەمی ئەم ڕش������تەیە لە 
ش������یمی بوو لە دانشس������ەرای عالی 
هەر بۆیەش بۆرس������ێكی پێ  درا كە 
ل������ە دەرەوەی واڵت بتوانێ  درێژە بە 
ئیجازەی  ب������ەاڵم  بدا،  خوێندنەكەی 
لە  بۆرس������ەیان  لەو  كەڵكوەرگرت������ن 
بۆی������ە گەڕاوە  نەدا  س������ەرەتادا پێ  
ش������ارەكانی كوردس������تان لە مەهاباد 
زیات������ر و ل������ە ورم������ێ  كەمت������ر، لە 
دەبیرستانەكان دەرسی دەگوتەوە. لەو 
ماوەیەش������دا خ������ۆی و ژمارەیەك لە 

دەبیرەكان������ی هاوبی������ری، هاوفكری 
كەوتنە ئ������ەوەی ك������ە یەكگرتنێكی 
ڕانەگەێندراو پێك بێنن بۆ ئەوەی كە 
ئەوەندە ه������ەوڵ لەگەڵ خوێندكارانی 
ك������ورد و قوتابیانی ك������ورد بدەن كە 
ڕێژەیان لە دانش������گاكانی ئێراندا بە 
ش������ێوەیەكی بەرچاو بچێتە سەرێ و 
هەر وایش بوو ئەوەن������دە بەرچاو بوو 
كە لە چاوی س������اواك ون نەبوو بۆیە 
هەم خۆی و ه������ەم هاوبیرەكانی بۆ 
شارەكانی ناوەندی ئێران دوورخرانەوە، 
ئەو بۆرسیەی كە دەبوو ئەو كەڵكی 
لێوەربگ������رێ و نەیدرایە، یەكی دیكە 
ب������وو بە خاوەنی كە پاش تەواوكردنی 
و  ت������اران  گ������ەراوە  دەرس������ەكەی 
بەرپرسایەتیكی بەرزی لە وەرزارەتی 
ئامووزش������ی عالیدا پ������ێ درا بەاڵم 
بوو  نارەح������ەت  ویژدانی  هەمیش������ە 
لەوەیك������ە حەقێك������ی زەوت كردووە و 
حەقێك������ی ل������ە كەس������ێكی دیكەی 
شایس������تەتر لە خۆی پێشێل كردووە 
بۆیە زۆری هەوڵدا و تێكۆشا كە ئەو 
بورس������ە زیندوو بكاتەوە  و كردیەوە و 
بە  ش������ەرەفكەندی  س������ادق  دوكتۆر 
كەڵكوەرگرت������ن ل������ەو بورس������ە چووە 
فەرانس������ە و لەوێ دوكت������ۆرای بە 
پلەیەكی بەرز لە دانشگای  پاریس 
وەرگ������رت لەوێ بوو كە لە س������اڵی 
1352دا  لە نزیكەوە لەگەڵ دوكتۆر 
قاس������ملوو ئاش������نا بوو ك������ە دەڵێم لە 
ئ������ەوەی دووراودوور  نزیكەوە لە بەر 
یەكتر ناسین هەر هەبوو بەاڵم لەوێ 
لە نزیكەوە لەگەڵی ئاش������نا دەبێ و 
هەر لەوێش لە س������ەر داوای دوكتۆر 
حیزب������ی  ئەندامەت������ی  قاس������ملوو 
ئێرانی  كوردس������تانی  دێمۆكرات������ی 
قەبووڵ كردووە و ئەو شانازیەی پێ 
بڕاوە. س������اڵی 1352 ك������ە دوكتۆر 
ئەندامەتی  ش������ەرەفكەندی  س������ادق 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
قەبووڵ دەكا ئەو كات لەگەڵ ئەوەی 
عەداڵەت  و  ئازادی  كەس������ایەتێكی 

خواز و بە نیشتمان پەروەرێكی كورد 
ئەندامی هیچ حیزبێكی  ناس������رابوو 
دیكە نەبوو، بۆی������ە لەوكاتەوە تا دوا 
هەناسەی ئەندامی ئەو حیزبە مایەوە 
و ب������ە ڕێبازی ئ������ەو حیزب������ە و بە  
مامۆستا و هاوڕێكەی كاك دوكتۆر 
پ������اش  وەفادارمای������ەوە.  قاس������ملوو 
وەرگرتن������ی دوكتۆرا گەڕاوە تاران و 
لەوێ  وەك  ئۆستاد ئەو ئەركەی كە 
ل������ە حیزبدا پێ������ی ئەس������پێردرابوو بە 
نهێن������ی كاری تەش������كیالتی لە نێو 
خوێندكاران������ی ك������ورددا بكرێ������ت و 
و  ش������ارەزایان  لەگ������ەڵ  پێوەن������دی 
فاس������یلە  سیاس������ی   ڕووناكبیرانی 
گرت������وو  ل������ە ڕێژیمی ش������ا بگرێ  
ئەركی خ������ۆی بە ت������ەواوی بەجێ  
گەیاند پاش شۆڕشی گەالنی ئێران 
و ئەو هەلومەرجەی كە لە كوردستان 
هات������ە پێ������ش بەڕێوەبەرایەتی حیزب 
داوای لێكرد كە بگەڕێتەوە كوردستان 
ئەو دەس������ت بەجێ  ژیان و گوزەرانی 
خۆش و بەرپرسایەتی بەرزی وەال نا 
ل������ە ڕی������زی كادر و  و هات������ەوە و 
پێش������مەرگەكانی حیزبی دیمۆكراتی 
كوردس������تانی ئێراندا تێكۆشا. ئەو لە 
ڕیزەكانی حیزب������دا زۆر زوو پلەكانی 
وەكوو ئەندامەتی كۆمیتەی ناوەندی، 
دەفت������ەەری سیاس������ی و جێگ������ری 
س������كرتێری گشتی بڕی، هیچ یەك 
لە  ی������ەك  ل������ەو عنوانان������ە هی������چ 
بەرپرس������اریەتیانە بۆ دوكتۆر سادقی 
پۆستی  و  عەناوین  ش������ەرەفكەندی 
زوودڕەس نەب������وون لەب������ەر ئ������ەوەی 
هەم������ووی بە لێهاتووی������ی خۆی بە 
زانایی خۆی و هەر بەو ئیستعدادەی 
كە لە جەریان������ی خوێندندا لە خۆی 
نیش������ان دەدا لە تێكۆشانی حیزبیشدا 
ئەو زەكاوەتە و ئەو ئیستعدادە و ئەو 
لێهاتوویەی لە خۆی نیش������اندا و ئەو 
پالن������ەی بڕی، ئەو ل������ە هەموو ئەو 
ئ������ەوەی جێگری  پێش  ماوەیەدا كە 
س������كرتێری حی������زب بێ������ت وەك������وو 

سیمایەكی دیاری دەفتەری سیاسی 
بەرپرس������یارەتی  حیزبەكەم������ان 
جۆراوجۆری لە بەشەكانی حیزبدا لە 
ئەس������تۆ گرت بەاڵم زۆرتر لە بەشی 
ڕاگەیاندن������ی حیزب كە ئەو كاتە بە 
ڕۆژنام������ە و چاپەمەن������ی و ڕادیۆ 
دەنگی كوردس������تانی ئێران بەرتەسك 
دەب������وون بەاڵم ئ������ەو هەمی خۆی و 
هۆش������ی خۆی هەر لەسەر ئەو بەشە 
نەبوو كە بەرپرسایەتی تیدا هەیە لە 
هەموو بەشەكان كەلێن و قوژبنەكانی 
ئەو حیزبەدا دەس������تی ئەو، هۆش������ی 
ئەو، بیری ئەو لە كاردا بوو. ئەو لە 
هەم������وو ئ������ەو هەڵوێس������ت گرتن و 
بڕیارانەی كە لە كۆنگرەكانی حیزبدا 
ك������ە ئ������ەو كات������ە ڕەنگە بی������ری وا 
هەبووبێ������ت كە لە دیمۆكراس������ی لە 
مافی نەتەوایەتیدا ئەگەر هاوڕاییەك 
بووبێت لە مەسەلەی دیاری كردنی 
ئامانجی دواڕۆژدا تەفاوتی بۆچوون 
هەبوو، ئەوەی دوكتۆر قاسملوو وەك 
سوس������یالیزمی دێمۆكراتی������ك دواتر 
هێنای. دوكتۆر سادقی شەرەفكەندی 
هەر جێگری ب������ە واقێعی و بەجێی 
دوكتۆر قاس������ملوو نەبوو ئەو یارێكی 
ت������ەواو و قورس و قایم������ی دوكتۆر 
قاسملوو بوو لە چەسپاندنی ئەو بیرە 
دیمۆكراسیە ئەو بیرە نەتەوایەتییە و 
سوس������یالیزمی  گونجاندنەی  ئ������ەو 
دیمۆكراتی������ك وەك������وو ئامانجی دوا 
بەو مەبەس������تەی كە زۆرجار  ڕۆژ، 
دەگوترێ  بۆ ئەوە بووە خەتی حیزب 
لە توودە جوودا بكرێتەوە، بەش������ێكی 
ڕەنگ������ە وا بووبێ، بەاڵم بەش������ێكی 
دیك������ەی ئەوە ب������وو ناكرێت حیزبێك 
باوەڕەكەی ئەوە ب������ێ كە دیمۆكرات 
بێت و بۆ دیمۆكراسی خەبات بكات 
بەاڵم الیەنگری جۆرێك لە سوسیالیزم 
بێت ك������ە نیهایەتەكەی دیكتاتۆریی 
بێ، جا با دیكتاتۆر پۆرۆلتاریا بێت. 
دوكتۆر سادقی شەرەفكەندی خاوەنی 
كۆمەڵێ������ك تایبەتمەندی بوو، مودیر 

بوو، بە بڕش������ت بوو، بە پشتكار بوو، 
وەخ������ت و بێ وەختی ب������ۆ كار كردن 
نەبوو، زانا بوو، بە هۆش بوو، واقیع 
بین ب������وو هەموو ئەو تایبەتمەندییانە 
وای كردب������وو كە ئەو بتوانێت لە هەر 
بارێكەوە لە حیزبدا خاوەنی بۆچوون 
و ن������ەزەری تایبەتی خۆی بێت و لە 
هەموو بوارێك������ەوە ئەو بۆچوونانەی 
لەگەڵ بۆچوونی دوكتۆر قاس������ملوو 
ل������ە هەم������وو بابەت������ە ئەساس������ی و 
ئەس������ڵییەكاندا وەك ی������ەك بێت بۆیە 
س������ادقی  دوكتۆر  ئەڵێن  هەمیش������ە 
ش������ەرەفكەندی ی������اری وەف������اداری 
دوكتۆر قاس������ملوو بوو، س������ادق بوو 
ڕەنگ������ە كەم وا هەبێ������ت هیچ نێوێك 
لەگەڵ تایبەتمەندی كەسێك وا ڕێك 
بك������ەوێ یانی نێوی س������ادق بێت و 
ئاواش سەداقەتی زۆربێت لە پێوەندی 
لەگەڵ حیزبەكەی خۆیدا لە پێوەندی 
لەگ������ەڵ هاوڕێكان������ی خۆی������دا لە 
مامۆس������تاكەی  لەگەڵ  پێوەن������دی 
خۆیدا. بە داخەوە دوكتۆر قاس������ملوو 
ش������ەهید بوو، تیرۆر ك������را. دوكتۆر 
سادقی شەرەفكەندی وەكوو جێگری 
سكرتێری گشتی لە كۆبوونەوەیەكی 
كۆمیت������ەی ناوەندیدا بە س������كرتێری 
ئەو  هەڵبژێ������ردرا  حیزب  گش������تیی 
هەلومەرج������ەی ئ������ەو تی������دا ئ������ەو 
وەرگ������رت خۆی  بەرپرس������ایەتییەی 
دەرخ������ەری ئەوەی������ە ك������ە چەن������دە 
كەس������ایەتییەكی بە ئیرادە و چەندە 
كەس������ایەتییەكی بە پشتكار و پشت 
بەس������توو ب������ە خۆیەت������ی. ئ������ەو لە 
بەرپرسایەتییەی  ئەو  هەلومەرجێكدا 
وەرگرت كە ئێس������تا ئەو تەمەی لە 
چوون������ی  دەس������ت  ل������ە  غەم������ی 
مامۆستاكەی و یار و یاوەرەكەی كە 
دوكتۆر قاسملوو بوو بەسەر جەستە و 
زیهن و هەموو گیانیدا زاڵ بوو، ئەو 
دەیزانی ئەچێتە س������ەر كورسیەك كە 
هی دوكتۆر قاسملوویە پڕ كردنەوەی 
ئەو جێگایەی زۆر ئاسان نیە لەگەڵ 

ئ������ەوەی كە ئیمانی هەبوو بەوەی كە 
دەتوانێ  زۆر ش������ت بكات بەاڵم پێ  
وابوو ئەو چاوەڕوانییە  كە لە كەسێك 
كە ئەچێتە جێی دوكتۆر قاس������ملوو 
هەی������ە و دەبێ  ئ������ەو چاوەڕوانییەی 
وەدی بێنێت هاس������ان نیی������ە و ئەوە 
زۆرجار بۆ خۆی دەیگووت هیوادارم 
بە هاوكاری هەموو هاوڕێیان ش������انە 
چكۆلەكان������ی م������ن بتوان������ن ئ������ەو 
بەرپرس������ایەتییە ق������ورس و گران������ە 
تەحەمول بكات و كردی و ئەوەی لە 
ش������ەهیدبوونی دوكتور  ڕۆژەكان������ی 
دەدەین  بەڵێنی  قاسملوودا فەرمووی 
ڕێگات درێژە دەدەین یان سەردەكەوین 
یان س������ەر دادەنێ������ن و دینە الی تۆ، 
لێرەش������دا ئ������ەو وەفاداریەی خۆیی و 
بەڵینی������ەی خۆی لەگ������ەڵ حیزب و 
لەگەڵ دوكتۆر قاس������ملوو بردە سەر. 
بەرپرسایەتیەكەی وەرگرت بەاڵم وای 
ئەو بەرپرس������ایەتییە بەڕێ������وە برد وا 
لێهاتووی و لێزانی لە خۆی نیشاندا 
بە بڕش������تی و پش������تكاری لە خۆی 
نیشاندا كە ئەگەر هەموو ئەندامانی 
حیزبی دیمۆكراتی كوردستانی ئێران 
بۆ كۆم������اری ئیس������المی هەدەفی 
دەس������تگای تیرۆریزمەك������ەی بوون، 
دوكتۆر س������ەعید لە پێش������ەوەی ئەو 
ب������ۆ یەكەم كۆماری  هەدەفانە بوو، 
ئیسالمی پێی وابوو، بۆچوونی ئەوە 
بوو )لە س������ەر بدە جەستە دەكەوێ( 
كە لە دكتۆر قاس������ملوویان دا جەستە 
نەك������ەوت، پێی وابوو بۆیە نەكەوتووە 
چوونكە دكتۆر سادقی شەرەفكەندی 
هەبووە، ل������ەو سەڕەش������یان دا بەاڵم 
دەرك������ەوت دیس������ان ئەو جەس������تەیە 
نەك������ەوت، برین������دار ب������وو، زام������ی 
هەڵگرت، خوێناوی ب������وو، بەاڵم بە 
چۆك������دا نەهات نە بزووتنەوە كز بوو، 
نە حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی 
ئێران بە چۆكداهات. ئەوە بوو پیالنی 
تیرۆریان بۆ داڕشت و لە سەفەرێكدا 
كە بۆ بەش������داری ل������ە كۆبوونەوەی 
بۆ  دا  سۆس������یالیزم  ئەنترناسیۆنالی 
بەرلین لە ئاڵمان كردی بە ماوەیەكی 
ك������ەم ل������ە دوای بەش������داری ل������ەو 
كۆبوونەوەیەدا پیالنەكە لە ڕستوورانی 
بەداخەوە  چ������وو  بەڕێوە  میكۆنووس 
ش������ەهید بوو كاك فەتاحی عەبدولی 
هاوڕێی تێكۆشەرمان و نوێنەرمان لە 
دەرەوەی واڵت ش������ەهید ب������وو، كاك 
هۆمایوون بەرپرس������ی كومیتەمان لە 
ئاڵمان شەهید بوو و دۆستی دێرینی 
حیزبەكەمان كاك نووری دێهكوردی 

شەهید بوو.
 هەر كات ئێمە باس لە ش������ەهید 
بوونی دكتۆر سادق شەرەفكەندی و 
باقی هاوڕێیانی دیكەمان دەكەین لە 
ڕس������توورانی میكۆنووس بۆ هەموو 
خەڵك ڕەوت������ی دادگای میكۆنووس 
وەبیر دێت������ەوە و بەرچ������او دەكەوێ 
كۆماری ئێس������المی لە زۆربەی ئەو 
تی������رۆری لێ كردبوو  واڵتانەی كە 
بێ ئارەقە دەرچوو بوو، دەیشی زانی 
زۆرتر لەو واڵتانە تیرۆریس������تەكانی 
دەن������ارد و تیرۆرەكان������ی ئەنجام دەدا 
بازەرگانی  باش������ی  پەیوەن������دی  كە 
لەگەڵی������ان هەب������ووە و دڵنیا بوو كە 
موالحیزاتی سیاس������ی ئ������ەوان ڕێگا 
نادا شتەكە بە تەواوی ئاشكرا بێت، 
ب������ەاڵم قازییەكانی دەزگای قەزایی 
ئاڵمان و وەكیلەكانیش لەگەڵ ئەوەی 
لە پێش������دایە هەم لە الی������ەن ئێرانەوە 
تەنانەت لە ڕێگای وەزارەتی دەرەوەی 
تەتمیعیان  ڕێ������گای  ئاڵمانیش������ەوە 
بەرامب������ەر گرتنە بەر، نەبوو ڕێگای 
هەڕەشەی ئاشكرا و نەهێنیان گرتە 
بەر، س������ەرنەكەوتن، هەوڵی وەزیری 
قازیەكان  لەگ������ەڵ  ئاڵمان  خارجەی 
سەر نەكەوتن، سەربەخۆیی دەزگای 

كۆماری ئیسالمی پێی وابوو، بۆچوونی ئەوە بوو )لە سەر بدە جەستە دەكەوێ( كە
 لە دكتۆر قاسملوویان دا جەستە نەكەوت، پێی وابوو بۆیە نەكەوتووە چوونكە دكتۆر 
سادقی شەرەفكەندی هەبووە، لەو سەڕەشیان دا بەاڵم دەركەوت دیسان ئەو جەستەیە 

نەكەوت، بریندار بوو، زامی هەڵگرت، خوێناوی بوو، بەاڵم بە چۆكدا نەهات
≪ نە بزووتنەوە كز بوو، نە حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە چۆكداهات درێژەی لە الپەڕە 5
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پ������اش س������ەركەوتنی شۆڕش������ی 
گەاڵنی ئێران لە كۆتاییەكانی ساڵی 
1357ی هەتاویدا و بە تااڵن بردنی 
دەسكەوتەكانی ئەو شۆڕشە، ڕێژیمی 
تازە بە دەسەاڵت گەیشتووی"كۆماری 
ئیسالمیی ئێران"  بە هەموو شێوەیەك 
دژایەت������ی لە گەڵ ئەو فەزا ئازاد و 
دێموكراتیك������ە دەكرد ك������ە لە ئێران و 
بۆیە   هەر  پێكهاتبوو.  كوردس������تاندا 
ڕێژیم������ی خومەین������ی، هێزە گۆپاڵ 
ب������ە دەس������تەكانی  وەك كومیت������ە و 
پاسدارارنی ڕەوانەی شەقام و شوێنە 
گشتیییەكانی  ش������ارەكان كرد تا بە 
تی������رۆر و كوش������تنی ئازادیخوازانی 
گەالنی ئێران، ه������ەم ئەم فەزا ئازاد 
و دێموكراتیك������ە ل������ە ن������او ببەن و 
ه������ەم  گەالنی ئیران  لە ویس������ت و 
داخوازییەكانیان  پاش������گەز بكاتەوە. 
هەر بۆیە ڕێگەی كوشتن و تیرۆری 
مافویس������تی  خەڵكی  و  جیابی������ران 
نەتەوەكانی ئێرانیان گرتەبەر. ڕێژیمی 
تا  لەو كاتەوە  ئیس������المی  كۆماری 
ئیس������تا لە تیرۆری شۆڕش������گیران، 
و  ئایینی  كەسایەتیی  ئازادیخوازان، 
و  ئێران  نەتەوەكانی  نیشتمانپەروەری 
بە تایبەت ڕێبەرانی نەتەوەی كورد، 
چ لە نێوخۆ و چ لە دەرەوەی واڵتدا 
بە شێوەی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ 
وەك ئەركێ������ك بەڕێ������وە ب������ردووە، كە 
ئیستاش تیرۆوریزمی دەوڵەتی ڕێژیم 

بە شیوەی جوراوجور درێژەی هەیە. 
تیرۆی دوكتور عبدولڕەحمان قاسملوو، 
دوكتور سادق شەرەفكەندی، دوكتور 
ڕەجەوی،  كازم  بەختی������ار،  ش������اپور 
دوكت������ور عبدولڕەحم������ان برومەن������د 
و س������ەدان كەس������ایەتیی  دیك������ەی 
بەرهەڵس������تكاری ڕێژی������م، هەروەها 
س������ەدان كادر و پێشمەرگەی حیزبی 
سیاس������ییەكانی  الیەنە  و  دێموكرات 
لە  ئێ������ران  كوردس������تانی  دیك������ەی 
دەرەوەی واڵت، تەقاندنەوەی بنكەی 
خوبیری  ل������ە  ئامریكا  س������ەربازیی 
عەرەبس������تان، بنك������ەی بازرگان������ی 
ئامی������ای جولەكەكان لە ئاڕژانتین و 
زۆر تەقینەوەی دیكە لە شوێنەكانی 
تیرۆری  هەروەها  جیه������ان،  دیكەی 
محەمم������ەدی  م������ەال  مامۆس������تا 
ڕەبیع������ی لە كرماش������ان، ش������اعیر و 
نوس������ەری ك������ورد كاك محەمم������ەد 
عەلی ڕوس������تەمی  و مەال ناس������ر 
سونحانی لە شاری سنە، كاك برایم 
ولیزادە ماموس������تای قوتابحانەكانی 
ب������وكان و دەیان كەس������ایەتی ئایینی 
و نش������تمانپەروەری دیكەی كورد بە 
شیوەی بەرنامە داڕێژراو لە ناوخۆی 
دەس������ت  لە الیەن  واڵتدا، هەموویان 
و پێوەندەكان������ی ڕێژیم������ی كۆماری 

ئیسالمییەوە ئەنجام دراون. 
یەكێك ل������ە ڕووداوە گرینگەكانی 
پاش سەركەوتنی  ئێران،  كوردستانی 
شۆڕشی گەالنی ئێران، پەیوەستبوونی 
ئەفسەر و دەرەجەدارانی شۆڕشگێڕ و 
نیش������تمانپەروەری كورد بە ڕیزەكانی 

حیزب������ی  پێش������مەرگەی  هی������زی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران بوو، كە 
لە مێژووی  بە قوناغێكی گرینگ 
خەباتی ڕزگاریخوازی و نەتەوەیی و 
دێموكراتیكی گەلی كورد دەژمێردرا. 
سەرگورد حەبیبوڵاڵ عەبباسی یەكیك 
لەو ئەفسەرە ئازادیخوازانەی كورد بوو 
كە لە كاتی خۆپیشاندانەكانی خەڵكی 
ئێران ل������ە تاران خزمەتی دەكرد. هەر 
لەو س������ەردەمەدا لەگەڵ  كۆمیتەی 
كوردس������تانی  دێموكراتی  حیزب������ی 
ئێ������ران لە ت������اران پێوەن������دی گرت و 
وەك الیەنگرێك������ی چاالك������ی حیزب 
پێكرد.  دەست  سیاس������ی  تێكۆشانی 
گەالنی  شۆڕشی  سەركەوتنی  پاش 
ئیران گەڕایەوە بۆ ش������اری مەهاباد 
و ل������ە گرتنی پادگان������ی مەهاباددا 
ڕۆڵی بەرچاوی بینی. لە كۆنگرەی 
دێموكرات������ی  حیزب������ی  چوارەم������ی 
ئەندامی  ب������ە  ئێراندا  كوردس������تانی 
دوای  هەڵبژێرا.  ناوەندی  كۆمیتەی 
كۆنگرە س������ەرگورد عەبباسی بوو بە 
بەرپرسی ش������وورای نیزامی حیزبی 
دێموكرات، كە لە پێگەیاندنی هێزی 
ڕۆڵی  كوردس������تاندا  پێش������مەرگەی 
بەرچاوی هەبووە. هەر بۆیە ڕێژیمی 
خومەینی هەمیش������ە لێی لە بۆسە و 
پیالنگێریی������دا بوو، بۆ ئەوەی بتوانێ 
لە نێوی بەرێ. بۆیە پاش داڕشتنی 
پیالنێكی دژە مرۆیی، س������ەرئەنجام 
ئیس������المی،  كۆم������اری  ڕێژیم������ی 
توانی ل������ە ڕۆژی 31ی خەرمانانی 
1359ی هەتاویدا، بە فیڵ و تەڵەكە 

و لە ڕێگای  دوو پاسداری  نفوزیی 
خۆیەوە لە شوورای نیزامیی شاری 
مەهاب������اد، داوای چاوپێكەوت������ن لە 
بكەن.  عەبباسی  س������ەرگورد  گەڵ 
پاس������دارە تیرۆریستەكان  پاش چونە 
ژووری س������ەرگورد عەبباس������ی، بە 
لە  دەس������تڕێژ  ئوتوماتیك  چەكێكی 
س������ەرگورد و هاوكارەكەی دەكەن و 
هاوكارەكەی  و  سەرگورد  دەسبەجێ 
بە ناوی س������ەروان ئەحمەد چەڵەبی 
شەهید دەبن.  پاسدارە تیرۆریستەكان 
بنكەی شوورای  لە شوینی  دەتوانن 
نیزامی ب������ەرەو پادگان������ی مەهاباد 
خۆی������ان دەرباز كەن. بەاڵم یەكیك لە 
تیرۆریستەكان لە نێو شاری مەهاباد 
بە تەقەی  پێش������مەرگەكانی حیزبی 
دێموكرات كوژرا. ڕێژیمی كۆماری 
ئیس������المی پاش ئەو تیرۆرە، دەیان و 

سەدان كردەوەی تیرۆریستی دیكەی 
لە ش������وێنە جیاجی������اكان بەڕێوە برد، 
بەاڵم دەبێ ئێس������تا بۆی دەركەوتبی 
كە بە گرتنەبەری  تیرۆری جیابیران 
وخەباتگیڕان������ی نەت������ەوەی ك������ورد، 
خەڵك������ی ك������ورد ل������ە ئامانجەكانی 
ورە و  بەڵك������وو  نابێتەوە،  پاش������گەز 
ب������اوەڕی خەڵك������ی كوردس������تان بۆ 
گەیش������تن بە ماف������ی نەتەوایەتی و 
ئازادی و دێموكراس������ی، زیاتر و بە 
گوڕوتینتر دەكات. یادی ش������ەهیدان 
س������ەرگورد عەبباس������ی و س������ەروان 
ئەحمەد چەڵەبی  و هەموو شەهیدانی 
ڕێ������گای ڕزگاری  نەتەوەی������ی بۆ 
هەمیشە لە دڵی خەڵكی خۆڕاگری 
دەمێنێتەوە  كوردستاندا  ڕۆژهەاڵتی 
و خەبات و بەرخودان بۆ وەدێهێنانی 

ئامانجەكانیان بەردەوام دەبی.

ڕۆژەڤـ

دڵشكانی ئەوانەی 
خەونیان بە سەربەخۆیی 

سكاتلەندەوە دەبینی
و: ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا، ڕیفراندۆمی 
سەربەخۆیی لە سكاتلەند و ئاكامەكانی، 
ڕۆژەڤی زۆرب������ەی میدیا ڕۆژئاواییەكان 
بووە. ماڵپەڕی "واش������ینگتۆن پۆس������ت"، 
هەر دواب������ەدوای ڕاگەیاندن������ی ئاكامی 
ڕیفراندۆمەك������ە، وتارێك������ی ل������ە ژێ������ر 
ناوی "دڵش������كانی ئەوان������ەی خەونیان بە 
سەربەخۆیی س������كاتلەندەوە دەبینی" باڵو 
كردەوە كە تێیدا زیاتر تەركیزی خستووەتە 
س������ەر ڕوانگەی س������ەربەخۆییخوازان لەو 

پێوەندییەدا. 
ل������ە س������ەرەتادا هات������ووە: "خەون������ی 
درێژخایەتی لیز كووین بۆ س������ەربەخۆیی 
ت������ەواوی س������كاتلەند لە س������ەرلەبەیانیی 
بوو، كاتێك  تووش������ی ش������ڵەژان  هەینیدا 
س������كاتلەندییەكان بە ش������ێوەیەكی بەرچاو 
دەنگیان دا بە مانەوە لە نێو پاش������ایەتیی 

یەكگرتوودا.
كووین، بەرپرس������ێكی خانەنشینكراوی 
قوتابخان������ە كە 75 س������اڵیەتی و چەندین 
دەیە ب������ۆ س������ەربەخۆیی خەباتی كردووە، 
وتی: ئەوە هێشتا دەكرێ  ڕوو بدات، بەاڵم 

نەك لە تەمەنی مندا".
لە درێ������ژەدا هاتووە: "هەڵكردن لەگەڵ 
مەودایەك������ی بچ������ووك و ن������ەك زۆر بۆ 
س������ەركەوتن، ، ئەو ناسیۆنالیس������تانە لە 
قوواڵیی دڵەوە زوی������ر دەكات كە ژیانیان 
� و بەتایبەت چەن������د مانگی ڕابردووی 
ژیانیان � بۆ ئامانجێك تەرخان كردووە كە 

لە شەوێكدا بووە بڵقی سەرئاو. 
گالسكۆ گەورەترین شاری سكاتلەندە 
و دەنگی "ئ������ەرێ "ی بە س������ەربەخۆیی 
دا. ناوەندی ش������ارەكە بە درێژایی ش������ەو 
ت������ا ئەوەی ڕوون بووەوە ك������ە كەمپی "نا" 
بەگشتی الیەنە سەركەوتووەكە دەبێ ، هەر 
دەنگی مۆسیقی ڕاك و هۆرنی ماشینی 

لێ دەبسترا. 
ئەم جارە، وەزیری یەكەمی سكاتلەند، 
ئالێكس سالمۆند س������ەرلەبەیانیی هەینی 
وەكوو س������ەرۆك وەزیرانی چ������اوەڕێ  لە 
خەو ڕانەب������وو، بەڵكوو لە جیاتی ئەوە لە 
سوخەنرانییەكی خەماوی لە ئێدینبۆرگدا، 
شكس������تی قبووڵ كرد و داوای لە هەموو 
س������كاتەكان كرد كە ئاكامە قبووڵ بكەن. 
دوات������ر تویتی كرد: "با زۆر باس������ی ئەو 
مەودا نەكەین كە نەمانتوانی بیبڕین، با 

باسی ئەو مەودا بكەین كە بڕیومانە". 
وتارەك������ە دوات������ر ب������ە وردی باس������ی 
س������ەرهەڵدانی پارت������ی ناسیۆنالیس������تی 
گرینگبوون������ی  و   )SNP( س������كاتلەند 
لە دەی������ەی 70 پاش دۆزین������ەوەی چاڵە 
نەوتییەكان������ی كەنارەكانی س������كاتلەند و 

قۆناخەكانی دواتری دەكات. 
"كووی������ن، ئەو ژنە چاالك������ەی كە لە 
2011ەوە ماڵ بە ماڵی گالسكۆی لێداوە 
كە بانگەشە بۆ سەربەخۆیی بكات، پێی 
وانییە خەونەكە لەدەس������ت چووە، بەڵكوو 
تەنیا وەدوا كەوت������ووە. ئەو وتی: خەڵكی 
الو ئێس������تا ئام������ووزش دەدرێ������ن، هیچ 
خەمس������اردییەك نەم������اوە. ئەمە كۆتایی 

نییە".   
لە یەكێ������ك لە وتارەكان������ی ماڵپەڕی 
"تێلێگ������راف"ی بریتان������ی � كە ڕاپۆرت و 
هەواڵەكان������ی بە ئاراس������تەی الیەنگری 
ل������ە یەكیەتیخوازان ب������ووە � لە ژێر ناوی 
"چۆن كەمپی نا یەكیەتی پاراس������ت"، بە 
قەڵەمی جان لەورێنز، هاتووە: "تەركیزی 
ئارگۆمێنتەكانیان كەمپی نا لە سەرەتادا 
ئابووری و ماڵییەكانی  لەسەر ڕیس������كە 
لە دوایین  تەنیا  بوو....ئەوە  سەربەخۆیی 
قۆناخەكان������ی كەمپەینەك������ەدا ب������وو كە 
سیاس������ەتڤانانی وێستمینێس������تێر دەستیان 
كرد بە پێشكەشكردنی كەیسی هاندەرانە 
بۆ یەكگرتوویی � هەم دەیوید كامێرۆن و 
هەم گۆردۆن براون ل������ە ڕۆژانی نزیكەو 
ڕیفراندۆمەكە بە خرۆش������ەوە لە پاشایەت 

دەدوان". 
سەرچاوە:
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قازیەكان،  بەوێ������ری  ئاڵمان  قەزایی 
سەرئەنجام لە دادگاییەكدا كە زەمان 
و كاتێك������ی زۆری برد هەزینەیەكی 
زۆریش������ی بۆ دەوڵەتی ئاڵمان هەبوو 
ب������ەاڵم ئاكامەك������ەی ئ������ەوە بوو كە 
مۆری تیرۆریزم بە تەوێڵی ڕێژیمی 
پەروەری  تیرۆریست  و  تیرۆریس������ت 
كۆماری ئێسالمییەوە لە ڕەدەی هەرە 
سەرەوەی دا بنێ، ئورووپا هەڵویستی 
گرت، سەفیرەكانی كێشاوە هەرچەند 
ماوەیەكی زۆری نەكێشا ناردییانەوە 
ب������ەاڵم هەر ئەو هەڵویس������تە نمادینە 
ئاكامەكەی دوو ش������ت ب������وو یەكەم 
ئەو واڵتان������ەی ئورووپایی لە دوای 
ئ������ەو حووكمەوە لە هەڵس������ووكەوتی 
خۆی������ان و پێوەن������دی خۆیان لەگەڵ 
پارێزەوە  ب������ە  ئێس������المیدا  كۆماری 
ڕەفت������ار بكەن، دووهەم ماش������یینی 
تیرۆریزمی كۆماری ئیس������المی لە 
ئورووپا بوەس������تێ، ڕاس������تە ئاكامی 
ئ������ەو دادگای������ە ش������ەهیدەكانیان بۆ 
زیندوو نەكردینەوە، بەاڵم نەیانهێشت 
بكوژەكان و فەرماندەرانی ئەو تیرۆرە 
بێ ئارەقە دەرچن، هەر لە ڕەوتی ئەو 
دادگایە و ئەو مەسائیلە كە مەترەح 
بوو لە ئاڵمان، لیس������تێك ئاشكرا بوو 
كە نێ������وی ژمارەیەك������ی بەرچاوی 
ئۆپۆزیس������یۆنی  كەس������ایەتییەكانی 
ئێرانی ل������ە دەرەوە واڵت تێدا بوو كە 
ئەوانە لە بەرنامەی تیرۆری كۆماری 
ئێسالمیدا بوون، بە ئاشكرابوونی ئەو 
لیستە یا لیستی دیكەی كە هەبوو 
بێ، ڕەنگە ئاشكراش نەبووبێ هەموو 
ئەوانەی لەو لیستەدا بوون دوای ئەو 
ڕووداوە درێژەدان بە ژیانیان بۆ دابین 
بوو و لەو مەترس������یە ڕزگاریان بوو، 
واتە ئەگەر ئ������ەوان بە واقێعبینییەوە 
س������ەیر بكەن ژیانی ئێستای خۆیان 
دەبێ مەدیون������ی خوێنی قوربانیانی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
و بڕی������اری بەجێی دەزگای قەزایی 

ئاڵمان ببینن.
 هاوڕێیان ئێم������ە ئەمڕۆ لەگەڵ 
ئەوەیك������ە زۆر ڕێبەر و زۆر كەس و 
زۆر كەس������ایەتیمان لە حیزبەكەماندا 

كۆماری  تیرۆریزم������ی  دەس������ت  بە 
ئێس������المی گیانیان لە دەس������ت داوە 
بەاڵم لەگەڵ ئەو هەمووە گیروگرفت 
وكەندولەندەی لە بەر بزووتنەوەكەمان 
لە سەر ڕێگای حیزبەكەمان پێكیان 
هێناوە ئێمە ئێس������تا س������ەر بەرزین، 
س������ەر بەرزین بەوەی كە ڕێگای ئەو 
ڕێبەرانەمان ڕێگای ئەو شەهیدانمان 
درێژە داوە و هەتا ئێرەمان هێنا، بەو 
تایبەتمەندییانەوە كە ئەوان مەبەستیان 
بوو كە ئ������ەوان ڕێبازیان بوو و ئەوان 
ئێمەیان بەرەو ئ������ەو ڕێبازە هان دا و 
ئەو ڕێبازەیان خس������تە بەرپێی ئێمە، 
دادگای میكۆن������ووس ڕێژیمێك������ی 
ڕسوا كرد بەاڵم تیرۆریزم بنەبڕ نەبوو 
تەنانەت هی كۆماری ئێس������المیی 
نێوەڕاس������ت  ئێ������ران. ڕۆژهەاڵت������ی 
ناوچەیەكە هەمیش������ە بە كێشە بووە، 
هێن������دێ جارێش پڕ كێش������ە بووە بە 
پڕ  ئێستا  تایبەتمەندییەكانی،  هۆی 
كێشەتر و ئاڵۆزترە لە بەر ئەوەی كە 
تاقمێكی تیرۆریس������تی وەكوو داعش 
لە س������ووریە و عەراق������دا یەكەتازەی 
دەكات و جنای������ەت دەخوڵقێن������ن هەر 
بۆیە ئێس������تە دەبینین یەكگرتنێك و 
ئێتالفێك لە دەیان دەوڵەت دروس������ت 
ب������ووە كە لە دژی داع������ش هەنگاو 
بنێ������ن، ئ������ەوە خ������ۆی هەنگاوێكی 
زۆر پی������رۆزە بەاڵم چ������ۆن دەتوانێ 
س������ەركەوێ، یەك������ەم بەردەوامیی و 
نەپس������اوەیی ئەو ئێتالفەیە، دووهەم 
مووتەمەركز نەبوون������ی ئەو ئێتالفە 
لە س������ەر یەك تاقمی تیرۆریستییە. 
لە قاعیدە درا داعش������ی لێكەوتەوە، 
جەریان������ی  لێكەوت������ەوە،  نوس������رەی 
تیرۆریستی دیكەی لێكەوتەوە بۆیە 
دەبێ ئێتالفەكە ل������ە دژی تیرۆریزم 
بە عام بێ بە گش������تی بێ و ئەگەر 
ئەوە بێ كۆماری ئێسالمی بە پێی 
هەموو ئۆسوولێك دەبێ هەدەف بێ 
بۆ ئەو ئێتالفە. ب������ۆ؟ داعش چی 
ك������ردووە ك������ە كۆماری ئیس������المی 
نەیكردووە؟ تەجاوزی كردووە بە ژن 
بە كچ، كۆماری ئیسالمی تەجاوزی 
ب������ە چەندەها كچ و ژنی كوردی لە 
زیندانەكان������دا كرد، پاسدارەكەش������ی 
دەن������اردەوە ماڵی بابی كچەكە  بچوو 
بڵ������ێ زاواتانم. قەتل ع������ام دەكات 
مەحدوودەیەكی  ل������ە  داعش  ئەگەر 

بەرتەسك بە نیسبەت هەموو دونیاوە 
لە سووریە و لە ئێراق كوشتار دەكات 
قەتل عام دەكات كۆماری ئیسالمی 
لە نێوخ������ۆی واڵتەكەی خۆی و بە 
م������ەودای هەموو دونی������ا تەوتەئە و 
پیالن و تی������رۆر و تەقاندنەوە دەكات 
ئەگەر داعش خەڵ������ك ئاوارە دەكات 
كۆماری ئیس������المی زۆر زیاتر لەو 
ئاوارانەی كە لە هێرش������ی داعش بۆ 
سەر ناوچەكان كەوتۆتەوە لە خودی 
ئێرانیی������ەكان ئاوارە ب������ەرەو هەندەران 
ب������وون. كۆم������اری ئیس������المی لە 
س������اڵی 67ی هەتاویدا چەند هەزار 
زیندانەكان������ی خۆیدا  ل������ە  زیندانی 
ك������ە محاكمەی كردب������وون كە حوكم 
ئازادكردندا  بەرەب������ەری  لە  درابوون 
بوون ئێعدامی ك������ردن بۆ؟ چوونكە 
ئیس������المی  كۆماری  وەك  باوەڕیان 
نەبوو. ئ������ەوەی داعش دەیكات هەر 
كەس ئ������ەو باوەڕەی ك������ە بۆخۆی 
بۆخ������ۆی دروس������ت ك������ردووە نەبێ 
داعش  كوردس������تاندا  لە  دەیكوژێ، 
قەتل عام دەكات، لە كوردس������تاندا 
كۆماری ئیس������المی چەندی قەتل  
عام كرد. م������ەالی ئاوایی لە پێش 
وەبەر  قورئان������ەوە  ب������ە  خەڵكەكەی 
تفەنگ دا ڕەنگە ئەگەر بڵێم داعش 
هەم������وو ئەو ش������تانەی دەیكات لە 
كۆماری ئیسالمی فێر بووە شتێكی 
زۆر زیاد و زیادە گۆییمان نەگوتوە 
كەواب������وو پێكهاتەیەكی جیهانی كە 
دەیهەوێ لە دژی  دیاردەیەكی دزێو 
خەبات بكات دەبێ لە دژی هەموو 
دیاردەكە بە گش������تی خەبات بكات 
نەك موریدێك لە موریدەكان. لەگەڵ 
ئەلقاعیدە كرا ت������ەواو نەبوو لەگەڵ 
داعشیش بكرێ ڕەنگە تەواو نەبێ 
بەاڵم لەگەڵ تیرۆریزم بە گش������تی 
بكرێ ئەگەر تەواو نەبێ ئەوەندە كز 
دەبێ كە ناتوان������ێ ئەو ڕەفتارانەی 
كە ئێستا دەیكات بیكات، كۆماری 
ئیس������المی وا نیش������ان دەدات ی������ان 
هێندێ������ك الیەن هەن دەیانهەوێ بڵێن 
هات������ووە لە عێ������راق دژی داعش بە 
دژی تیرۆریزم شەڕ دەكات، هاوڕێیان 
داعش  دژی  ئیس������المی  كۆماری 
ش������ەڕ دەكات ئێس������تا لە هەر شكل 
و قەوارەیەك كە بۆخۆی بەناڕاس������ت 
بیڵێ یان خەلكی دیكە بە ڕاس������ت 

بیڵێن، بەاڵم ئەو بۆیە لەگەڵ داعش 
ش������ەڕ ناكات چونكە تیرۆریس������تە، 
لەگ������ەڵ داعش بۆیە ش������ەڕ دەكات 
چونكە بوونی داع������ش لەو واڵتەدا 
ش������تێكی  بۆخۆی  داع������ش  یەكەم 
بچووكە لە ناو ش������تێكی گەورەتری 
سوننەی ماف پێشێلكراوی عەرەبی 
عێراقیدا، دووهەم س������وننییەكان كە 
پێش������ێلكەری حكوومەتی  لە ماف 
ناوەن������دی خۆیان ناڕازین لە عەینی 
جی������ددی  خوازی������اری  حاڵیش������دا 
كۆتایی هێن������ان بە نفوز و دەخالەت 
و دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمین لە 
عێراقدا و كۆماری ئیسالمی دەزانێ 
سەركەوتنی سوننییەكان ئێستا چ بە 
ناوی داعش یان بە ناوی سوننییەكان 
بەربەست دەبێ لەبەر ئەو نفوزەی كە 
كۆم������اری ئیس������المی هەیەتی ئەو 
دخالەتەی كە ل������ە عێراقدا دەیكات 
دەیهەوێ لە كەمێ نەدات و لە كزێ 
نەدات ئێستا لەو ئێتێالفەدا جێگای 
لە پێش  ب������ۆ؟ چوونك������ە  نەبۆتەوە 
هەموویاندا 10 واڵتی عەرەبی دەڵێن 
ئێمە لەگ������ەڵ ڕژێمێك لە ئێتیالفدا 
نابین كە بۆخۆی مۆری تیرۆریزمی 
بە ناوچاوانەوەیە لە واڵتانی هەموو  
ئێمەدا ه������ەر گرووپێكی هاوفكر و 
هاوئایین������ی خ������ۆی و هاوئایینزای 
خۆی هەبێ لە دژی واڵتەكانماندا 
تەحریكی������ان دەكات، تیرۆری������ان پێ 
دەكات،  پ������ێ  تەخریبی������ان  دەكات، 
ئاژاوەیان پ������ێ دەنێتەوە، ئامادە نین 
لەگەڵ������ی لە بەرەیكدا بین ئێس������تا 
تەنان������ەت لەگ������ەڵ ئەوەی پێش������تر 
هێزە  لەوانەیە  ڕایگەیان������د  ئامریكا 
س������ەربازییەكانیان لە عێراق  لەگەڵ 
فەرماندەكان������ی ئێرانی هاوكاری و 
هەماهەنگییەكیان هەبێ و ئێرانیش 
دەس������تووریدا ب������ە فەرماندەكانی كە 
بیكەن بەاڵم ئێس������تا كە تێدا نییە لە 
چوونكە  لەدژیەت������ی؟  بۆ  دژیەتی 
ح������زوری ئ������ەو هێزانەی ك������ە لەو 
ئێتیالف������ەوە دێن لە عێ������راق جێگیر 
دەبن ئ������ەوا وەزعێك ل������ەو عێراقەدا 
پێ������ك دێت كە داع������ش نەمێنێ یان 
كز بێ سوننە موقعییەتێكی هەبێ 
كە وەك ئێستا ماف پێشێلكراو نەبێ 
كورد موقعییەتێك������ی هەبێ كە تا 
ئ������ەو ڕادەیە لە الی������ەن حكومەتی 

ناوەندیی������ەوە حیس������ابی هیچی بۆ 
نەكرێ و ئەوانە هەمووی دەس������ت و 
دەس������ەاڵتی كۆماری ئیسالمی لە 
عێراق ولە هەرێمی كوردستانیش تا 
ڕادەیەك كورت دەكاتەوە بۆیە پێوەی 
ناراحەت دەبێ ئەوەی ئەو شەڕی بۆ 
دەكات ش������ەڕی تیرۆر نییە شەڕ بۆ 
مانەوەی نفوز و دەسەاڵتی خۆیەتی 
لە عێراقدا. لە كوێى ئەو دونیایە لە 
هەر قارەیەك  چەند واڵتێك هاواری 
ئەوەی لێ هەڵنەستابێ كە كۆماری 
كە  ك������ردووە،  تیرۆری  ئیس������المی 
سەروەری پێشێل كردووە، تەقاندنەوەی 
كردووە، خەڵكی كوشتووە، ڕێژيمێك 
كە بە چەكی خۆی بە پاس������داری 
خۆی بۆ دیفاع ل������ە دیكتاتۆرێكی 
وەك بەشار ئەس������ەد بە دەیان هەزار 
كەس خەڵكی ئ������ەو واڵتە دەكوژێ 
چۆن دەتوانێ لە دژی تیرۆر خەبات 
ئێتیالفە  ئەو  هیوادارین  ئێمە  بكات 
ب������ەردەوام بێت و لە ڕەوتی كارەكانی 
خۆی������دا بەرەو ئ������ەوە بچێ كە دژی 
تیرۆر بە عام و تیرۆریست پەروەران 
بەگش������تی لە ناوچەدا  هەنگاو بنێ 
دەنا ڕەنگ������ە لە دژی یەك گرووپی 
تیرۆریس������تی كە ڕەنگە كزی كات، 
بەاڵم تیرۆریزم ڕیش������ەكێش ناكات. 
لەو موناس������بەتەدا ئیج������ازە بدەن بە 
ن������اوی هەموومانەوە س������اڵو بنێرین 
ب������ۆ گیان������ی پاكی دكتۆر س������ادق 
پێشووتری  سكرتێری  شەرەفكەندی 
حیزبەكەم������ان قوربانيی تیرۆریزمی 
كۆماری ئیس������المی و گیانی كاك 
فەتاحی عەبدولی، كاك هۆمایونی 
ئەردەاڵن، كاك ن������وری دێهكوردی، 
بۆ گیانی پاكی هەموو شەهیدانی 
ڕێگای ئازادی كورد و كوردستان.

حیزبەكەم������ان،  هیواداری������ن 
بزووتنەوەكەم������ان زام������ی بەم جۆرە 
هەڵنەگ������رێ، خوێنی ب������ەو جۆرەی 
ئاكامی خەباتمان،  و  نەڕوات  لەبەر 
سووربوون لە سەر ڕێبازی شەهیدانمان 
كە  جێگایەی  ئ������ەو  بمانگەینێت������ە 
ئاواتەكان������ی ئەوان ب������ەدی بێنین و 
ل������ە بەرانبەر ڕۆلەكان������ی نەتەوەی 
خۆماندا سەربەرز و سەركەوتوو بین 

خۆش بن.

بەڵگەیەكی دیكە لە تیرۆریزمی كۆماری ئیسالمیی ئێران
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مستەفا هیجری: ڕێژیمی ئێران هۆكاری هاتنی شەڕی داعش بەرەو كوردستان بوو كارەساتی میكۆنۆس، لە پێناوی تێپەڕین لە قەیران

سەالم ئیسماعیل پوور

22 س������اڵە كە ن������اوی میكۆنۆس 
لەگەڵ تیرۆریزمی دەوڵەتیی ڕێژیمی 
دراوە.  گ������رێ  ئیس������المی  كۆماری 
میكۆنۆس  تیرۆریس������تیی  كارەساتی 
خاڵێك������ی گرین������گ لە سیاس������ەتی 
"هەناردەكردنی شۆڕش" و لە ڕاستیدا 
"هەناردەكردن������ی توندوتیژی" لە الیەن 
دەس������ەاڵتدارانی ئایینی������ی ئێرانەوە لە 
بیس������تەمی  س������ەدەی  دەیەی  دوایین 
زایینیدا بوو كە پێوەندییەكی نەپچڕاوی 
لەگەڵ بوومەلەرزەی سیاسیی كۆتایی 
شەڕی س������ارد و دوورەدیمەنی ناڕوون 
و تۆقێن������ەری داهاتوو ب������ۆ كۆماری 

ئیسالمی هەبوو.
ئەم كارەس������اتە ل������ە هەلومەرجێكدا 
ڕووی دا كە هەڵوەش������انەوەی بلۆكی 
سۆس������یالیزم و ڕاگەیاندنی دۆكترینی 
"نەزمی نوێی جیهانی بە ڕێبەرایەتیی 
ل������ە الیەن جۆرج بووش������ی  ئەمریكا" 
ڕۆژهەاڵتی  ناوچ������ەی  یەكەم������ەوە، 
خس������تبووە نێو گێ������ژاوی قەی������ران و 
ئاڵۆزییەكی سیاس������یی قووڵ. شەڕی 
ئازادكردن������ی كوەی������ت و پێكهێنان������ی 
"ناوچ������ەی دژەفڕی������ن" ل������ە باكووری 
هێڵ������ی 36 دەرەج������ە لە كوردس������تانی 
و هەلێكی  ناوەندێكی گەشە  باشوور، 
پەرەس������ەندنی تازەی ب������ۆ بزووتنەوەی 
نەتەوایەتیی كورد ڕەخساندبوو و حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران بە هۆی 
ئاوەزمەندانەی دوكتور  ڕێبەرایەتی������ی 
سادق شەرەفكەندی توانیبووی كە بە 
سەر قەیرانی لە دەس������تدانی ڕێبەری 
بلیمەت و هەڵكەوت������ووی وەك دوكتور 
قاس������ملوودا زاڵ بێ������ت و لە بوارەكانی 
سیاس������ی، دیپلۆماتیك، س������ەربازی و 
ڕێكخس������تندا ناوچەی كارتێكەری و 
دەستڕۆیشتوویی خۆی زیاتر لە جاران 

پەرە پێبدات.
لە بواری سیاسی و دیپلۆماتیكەوە، 
ئاس������تی  لە  توانیبووی هەم  حی������زب 
كوردس������تانی ئێراندا ببێتە تاقە هێزی 
گۆڕەپانی خەباتی چەكداری و هەم بە 
چارەسەركردنی كێشە و ناكۆكییەكانی 
ل������ە حیزب������ەكان و  لەگ������ەڵ هێندێك 

پێوەندییەكانی  باشتركردنی 
ڵ  گ������ە لە

شارەزابوونی پێشمەرگەكانی حیزب لە 
تاكتیكەكانی ش������ەڕ و ئاشنابوونیان بە 
تواناییەكانی خۆی������ان و الوازییەكانی 
دوژمن، كۆماری ئیسالمیی لە بەرانبەر 
حیزبی دێموكراتدا خستبووە پێگەیەكی 
الوازەوە، ب������ە جۆرێك ك������ە تۆقین لە 
پێش������مەرگەكانی  بەرەوڕووبوون������ەوەی 
دێموك������رات لە نێ������و بەكرێگیراوەكانی 
ڕێژیمدا ببووە دیاردەیەكی گشتگیری 

ئاسایی.
 ئەم ڕەوتە ب������ە پێچەوانەی دۆخی 
قەیراناویی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی 
دوابەدوای شكست لە شەڕی ٨ ساڵەدا و 
تەشەنەكردنی قەیرانە سیاسی، ئابووری 
و كۆمەاڵیەتییەكانی س������ەرچاوەگرتوو 
لەوان������ە لە نێ������و كۆمەڵ������گای ئێراندا 
و هەروەه������ا دابەزینی هێ������ز و توانای 
چاالكی و بەرتەسكبوونەوەی بەرینایی 
سیاس������ییەكانی  ڕێكخ������راوە  خەباتی 
ئۆپۆزیس������یۆن بوو كە ی������ەك لە دوای 
ی������ەك بە هۆی گوش������ارە سیاس������ی و 
س������ەركوتەكانی  و  ئەمنیەتیی������ەكان 
تەریككەوتنەوەی  ب������ەرەو  ڕێژیم������ەوە 

هەرچی زیاتر ڕۆیشتبوون.
بەم پێی������ە، هەلومەرج������ی جیهانی و 
ناوچەی������ی و هەس������تكردنی كۆماری 
ئیسالمی بە مەترس������ییەكی قووڵ لە 
الیەن دوژمنانی دەرەكیی وەك ئەمریكا 
و هاوپەیمانانیەوە )كە وادیار بوو ئێستا 
لە پێگەی هێزدان و نەزمی جیهانیی 
داهاتوو لە ژێر كاریگەریی هێژموونی 
دادەڕێژرێتەوە(  ئەواندا 
هەمیش������ە  وەك 

س������ەرەكیی  بەڕێوەبەرانی  و  داڕێژەران 
سیاس������ەتی ڕێژیمی ب������ەو دەرەنجامە 
بتوانن تۆكمەیی  گەیاند كە ئەگ������ەر 
و هێ������زی نەیاران������ی نێوخۆیی و هێزە 
س������ەرەكییەكانی نێو ڕەوت������ی خەباتی 
ئازادیخوازان������ەی گەالن������ی ئێران تێك 
ب������دەن، دەتوانن دواتر ب������ە دانی باج و 
بە هێزە دەرەكییەكان  پوانی جۆراوجۆر 

ئەم قۆناغە قەیراناوییە تێپەڕ بكەن.
ب������وو ك������ە ڕێبەرایەتیی  بەم جۆرە 
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران 
وەكوو داینەمۆ و بزوێنەری بەهێزترین 
ڕێكخراوی سیاسیی نەیاری ڕێژیم و 
گەورەترین هەڕەش������ە لە نیو هەڕەش������ە 
نێوخۆیی و دەرەكییەكاندا دژ بە ڕێژیم، 
دیاری ك������را و تیمەكانی ئامادەكاری، 
پش������تیوانی و بەڕێوەبردن������ی تی������رۆر، 
عەمەلیاتێكیان  بەڕێوەبردن������ی  ئەركی 
لە ژێر ناوی نهێنی������ی "فریاد بزرگ 
علوی" بە وات������ای "هاواری تووڕەیی 
گ������رت.  ئەس������تۆ  ل������ە  خامنەی������ی" 
هەڵبژاردنی وەه������ا ناوێكی نهێنی بۆ 
دێموكرات،  حیزبی  ڕێبەرانی  تیرۆری 
لە خودی خۆی������دا دەربڕی گرینگیی 
جێگە و پێگەی ئ������ەوان و تووڕەیی و 
ڕق و ترسی پەنگخواردووی ڕێبەری 
ڕێژی������م لە حیزبی دێموكرات و دوكتور 
ش������ەرەفكەندیی نەمر بوو. دواتر و لە 
ڕەوتی تاوتوێكردنی دۆسیەی تیرۆردا 
بوو كە بە وتەی پەرویز دەس������تمالچی، 
ش������ایەتحاڵەكانی ڕووداوی  لە  یەكێك 
تی������رۆر، كردنەوەی ك������ۆدی ناوی ئەم 
عەمەلیاتە، یەكێك لەو هۆكارانە بوو كە 
ڕۆڵی ڕێبەرانی ڕێژیمی لە تیرۆرەكەدا 
ئاشكرا كرد و بۆ دادگای ڕوون كردەوە 
كە بكوژەكان تەنیا كەسانێكی سەرەڕۆ 
دامودەزگاكانی  نێو  سەرپێچیكاری  و 
ڕێژیم نەبوون، بەڵك������وو هەڵگری ڕق 
و دەربڕی ه������اواری تووڕەیی و گرێ 
دەروونییەكان������ی ڕێبەر و ڕێژیمەكەیان 
بوون و بەم چەش������نە ب������وو كە دوكتور 
ش������ەرەفكەندی بە مەرگی خوێناویی 
خ������ۆی دەمامكی دووڕوویی لەس������ەر 
ڕووخس������اری تیرۆریزم������ی دەوڵەتیی 
كۆم������اری ئیس������المی ل������ە ئورووپادا 
وەس������تاندنی دەزگای  بە  و  هەڵدایەوە 
كوشتوبڕی نەیاران و جیابیرانی كورد 
و ئێرانی لە ئورووپا و ئەمریكا، تامی 
گەورەی  ڕیس������واییەكی  و  شكس������ت 
بە كۆماری ئیس������المی چێژاند و بۆ 
ئ������ەو ئازادیخوازانەی ك������ە لە الفاوی 
كاولكەری خوێنڕش������تنەكان ڕزگاریان 
ببوو، ئاس������ایش و متمان������ە و ژیانی 

گەڕاندەوە.
ش������ەرەفكەندی نەك هەر لە ژیانی 
ئازادیخ������واز،  ڕێبەرێك������ی  خۆی������دا 
و  ڕاس������تەقینە  خەباتگێڕێك������ی 
ڕووناكبیرێكی دەروەس������ت و باوەڕمەند 
نەتەوەكەی  ڕزگاری������ی  ئارمانجی  بە 
بوو، بەڵك������وو گیانبەختكردنی ئەویش 
قارەمانێكی  ش������یاوی  مەرگێك������ی 
نەتەوەیی و شۆڕشگێڕێكی فیداكار 
بوو. ئەو تەنانەت لە پاش مەرگی 
خۆی كۆشكی ستەمی پیاوكوژان 
دەس������ەاڵتداری  تاوانكاران������ی  و 
تارانی وە لەرزە هێنا، بە جۆرێك 
ك������ە هەنووك������ەش خامنەیی و 
بەرپرسانی س������ەرەوەی ڕێژیم 
بیرەوەری  وەبیرهێنانەوەی  لە 
ش������ەرەفكەندی  ن������اوی  و 
میكۆن������ۆس  دادگای  و 
دەتۆق������ن و بە یەكێك لە 
كێش������ەكانی  مەزنترین 
خۆیان پاش ش������ەڕی 
و  كاولكەران������ە 
 ٨ پڕش������وورەیی 

ساڵەی دەزانن.

حیزبەكان������ی دیك������ەی كوردس������تانی 
باش������وور، كاریگەرییەك������ی بەرچاوی 
لەس������ەر ئاڵوگ������ۆڕەكان و پێوەندیی������ە 
ئازادكراوەی  بەش������ە  لەم  سیاسییەكان 

كوردستاندا هەبێت.
نێ������و هێ������زە سیاس������ییەكانی  ل������ە 
ئۆپۆزیس������یۆنی ئێرانیش������دا حیزب������ی 
هەمووان  دانپێدانانی  بەپێی  دێموكرات 
و لە ڕاس������تیدا بە مەودایەكی زۆر لە 
پێش هەم������وو هێز و الیەن و ڕێكخراوە 
ڕۆڵ������ی  دیك������ەوە،  سیاس������ییەكانی 
لێهاتوویی  و  دەگێڕا  پێش������ەنگایەتیی 
قۆناغەدا  لەم  ش������ەرەفكەندی  دوكتور 
ڕۆڵی سەرەكیی حیزبی لە ڕێكخستن 
سیاس������یی  نەیارانی  یەكخس������تنی  و 
ڕێژیمدا، كە ب������ە هۆی مودیرییەت و 
ڕێبەریی دوكتور قاسملوو ببووە یەكێك 
لە تایبەتمەندییە حاش������اهەڵنەگرەكانی 
حیزب، بە شێوەیەكی بەرچاوتر ئاشكرا 

دەكرد.
ل������ە ڕووی س������ەربازییەوە، حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرەڕای 
تێپەڕبوونی 4 س������اڵ بە سەر كۆتایی 
هاتنی ش������ەڕی ئێ������ران و عێ������راق و 
كۆبوون������ەوەی زیاتری هێزەكانی ڕێژیم 
كوردس������تاندا،  ش������ەڕی  بەرەكانی  لە 
هەیمەنەی سەربازیی خۆی لە باكوور تا 
باشووری كوردستانی ئێران، بەرفراوان 
كردبوو و ئاماری كوژراوەكانی ڕێژیم 
لە ش������ەڕ بەرانبەر بە پێشمەرگەكانی 
حیزب������ی دێموك������رات ل������ە هێندێك لە 

بەرەكاندا تەنانەت ڕەوتێكی 
ڕوو ل������ە زیادبوونی 

نیش������ان دەدا و 
و  ئامادەیی 

باڵڤۆكی فارس������ی زمانی "نا بۆ 
ئیعدام" سەر بە كۆمیتەی نێونەتەوەیی 
دژ بە ئیعدام لە ژمارەی 4ی خۆیدا 
وتووێژێكی س������ەبارەت بە بارودۆخی 
ئێس������تای كوردس������تان، لەگەڵ بەڕێز 
مستەفا هیجری، سكرتێری گشتیی 
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران 

كردووە.
لێرەدا سەرنجتان بۆ دەقی تەواوی 
ئ������ەم وتووێژە  وەرگێ������ڕاوی كوردیی 

ڕادەكێشین:

بەپێ������ی ئەو  ئیع������دام:  ب������ۆ  ن������ا 
زانیارییانەی كە باڵو بوونەتەوە، داعش 
لە الیەن ئەمریكاوە بۆ دابەشكردنەوەی 
ڕۆژهەاڵت������ی ناوەڕاس������ت دامەزراوە. 
ڕوانگەی ئێوە لەم پێوەندییەدا چییە؟

ئەم  ئەگ������ەر  هیجری:  مس������تەفا 
بۆچوونە دروس������ت بێ������ت كە ئەمریكا 
ناوەڕاس������ت  ڕۆژهەاڵتی  دەیه������ەوێ 
دووبارە داب������ەش بكاتەوە، گرووپێكی 
تاوانباری وەك داعش ناتوانێ ئامرازێك 
بێت بۆ ئەو مەبەس������تەی كە بەستێنی 
ئەم دابەشكردنە بە دڵخوازی ئەمریكا 
ئامادە بكات، بە تایبەتی كە دوژمنی 
ئاشتی هەڵنەگری داعش، ڕۆژئاوا بە 
تایبەتی ئەمریكا و شیعەكانن. داعش 
ه������ەروەك ڕایگەیاندووە و بە كردەوەش 
هەنگاوی ش������وێندانەری هەڵگرتووە، 
خەالفەتی  دامەزراندنی  هەوڵ������ی  لە 
ئیسالمی �� بەپێی پێناسەی خۆیان لە 
ئیسالم �� لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدایە 
و لەم پێوەندییەش������دا تا ئێستا توانیویە 
ناوچەیەكی بەرب������اڵوی پێكهاتوو لە 
سوننەنش������ینی  پارێزگای  چەندی������ن 
عێراق بلكێنێ������ت بە هێندێك ناوچەی 
بە مەبەستی  سووریەوە و هەنووكەش 
بەرفراوانكردنی سنوورەكانی خەالفەتی 
خۆی لە عێراق و س������ووریە دەس������تی 
داوەتە ش������ەڕ و ل������ە لوبنانیش بۆ ئەم 
مەبەس������تە كۆمەڵێك كردەوەی ئەنجام 
داوە. ئەم ش������ێوازە ل������ە داگیركردنی 
واڵت������ان و پێكهێنان������ی خەالفەت������ی 
ئیس������المیی ڕادیكال ك������ە دوژمنی 
ئەمریكای������ە، ناتوانێ هاوئاراس������تەی 
ئامانجەكانی ئەمریكا بە مەبەس������تی 
ڕۆژهەاڵتی  دابەشكردنەوەی  دووبارە 

ناوەڕاست بێت.
نا بۆ ئێع������دام: ئەمریكا هێرش������ە 
ئاس������مانییەكانی دژ ب������ە داع������ش لە 
عێراقدا دەست پێ كردووە. پێكهێنانی 
ئ������ەم بارودۆخە چ بەرژەوەندییەكی بۆ 
ئەمریكا بە دواوەیە؟ دیوی پشتەوەی 

ئەم ڕووداوانە چییە؟
هێرش������ە  هیج������ری:  مس������تەفا 
ئاسمانییەكانی ئەمریكا كاریگەرییەكی 
زۆریان لە ڕزگاركردنی ئەو دەڤەرانەدا 
پاشەكش������ەی  لە دوای  ك������ە  هەبووە 
پێش������مەرگەكانی كوردستان كەوتبووە 
ژێر دەستی داعش و ئەمە دەتوانێ بۆ 
ئەمریكا النیكەم ئەم بەرژەوەندییانەی 

تێدا بێت:
�� لە كاتی پاشەكشەی سەربازەكانی 
ئەمریكا لە عێراق دوابەدوای ڕووخانی 
ئەمریكا  حس������ێن،  س������ەدام  ڕێژیمی 
پێی خۆش������بوو كە ژمارەیەك لە هێزە 
س������ەربازییەكانی خۆی ل������ە عێراقدا 
ب������ەاڵم حكوومەتی عێراق  بهێڵێتەوە، 
لە ژێر گوشاری كۆماری ئیسالمیی 
ئێراندا ڕێگەی بە ئەمریكاییەكان نەدا، 
بەاڵم ئێس������تا حكوومەت������ی عێراق لە 
ئامادەبوونەی  ئەم  پێویستییەوە  رووی 

بە شێوەیەك قبووڵ كردووە.
�������� داعش هەوڵی دا هەڕەش������ە لە 
حكوومەت������ی هەرێم������ی كوردس������تان 
بكات، حكوومەتی هەرێمی كوردستان 
ل������ە ڕووی ش������ێوازی بەڕێوەبردن������ی 
ئازاداییەوە  پەرەسەندنی  و  حكوومەت 
خەریكە بەرەو ئ������ەوە دەچێت كە ببێتە 
حكوومەتێك������ی دێموكراتی������ك كە تا 
ڕادەیەك������ی زۆر لەگ������ەڵ ڕۆژئاوا و 
بە تایبەتی ئەمریكا هاوئاراس������تەیە، 
یارمەتییە  ب������ەم  ئەمریكا  پێی������ە  بەم 
لەحكوومەتەكانی  یەكێك  سەربازییانە 
دۆس������تی خۆی لە مەترسیی ڕووخان 

ڕزگار كردووە. 
�� ئەمریكا لە ناوچەی خودموختاری 
و  كونس������وولخانە  خاوەنی  كوردس������تان 
ناوەندەكان������ی بازرگان������ی و ... بوو كە 
ب������ە ئەنجامدانی ئەو كردەوانە، ئەوانەی 
لە مەترس������یی داعش ڕزگار كرد و بە 
بۆچوونی م������ن گرینگتر لەوانە ئەوەیە 
كە ب������ۆ جارێكی دیكە هێ������ز و توانای 
سیاسی و سەربازیی خۆی لە پاراستنی 
دۆس������تانی و ڕۆڵی شوێندانەری خۆی 
ناوەڕاس������تدا بە كردەوە  لە ڕۆژهەاڵتی 

سەلماند. 
ن������ا بۆ ئێعدام: ل������ە ڕوانگەی ئێوەوە 
نیە؟ هەر  ئەمە دووپاتبوونەوەی مێژوو 
ئەوەی كە س������اڵی 57 لە خەڵكی ئێران 
قەوما، سێ دەیە پێشتر داعشیان بە سەر 
ئێراندا زاڵ ك������رد و ئەمڕۆ دەیانهەوی 
هەمان س������یناریۆ لە س������ووریە و عێراق 

دووبارە بكەنەوە؟
مس������تەفا هیجری: بە بۆچوونی من 
كاتی ئەوە هاتووە كە ئێرانییەكان خۆیان 
لە دەستی "وەهمی پیالن" كە دەیان ساڵە 
بۆتە بەشێك لە فەرهەنگی ئەم خەڵكە، 
ڕزگار بكەن و هەر دیاردە و ڕووداوێكی 
نەخوازراو نەخەنە ئەس������تۆی ئەمریكا و 
...، تەنی������ا بۆ ئەوەی كە بس������ەلمێنن 
خۆیان هیچ هەڵەیەكیان نەكردووە و بەم 
ش������ێوەیە بە تێگەیشتوویی و بیرمەندیی 
خۆیانەوە ش������انازی بكەن. ئەگەر پاش 
شۆڕشی ساڵی 1357 داعشێك بە سەر 
ئێراندا زاڵ بوو، ئەوە خودی ئێرانییەكان 
ب������وون كە هەم������وو بەس������تێنە هزری و 
كرد،  ئام������ادە  بۆی  س������ەربازییەكانیان 
ئێرانییەكان بوون كە وێنەی خومەینیان 
ل������ە مانگ������دا دەدیتەوە و ل������ە ئاكامدا 
هەنووكە نزیك بە 36 س������اڵە كە باجی 
ئەم هەڵەیە دەدەن و هێشتا ڕوون نیە كە 
تا چ ساتێك دەبێ ئەم باجە بدەن و پاش 
تێپەڕینی سێ دەیەش هێشتا ڕووناكبیران 
و سیاسەتمەدارانی ناڕازی لەم ڕێژیمە 
بە هیچ كوێیەك نەگەیش������توون و هەر 
كامەی������ان بۆ لۆمەكردن������ی ئەم ڕێژیمە 
قارەمانێكن، بەاڵم بە كردەوە نەیانتوانیوە 

هیچ ڕێكخستنێك پێك بهێنن.
س������ەیری عێراق بك������ەن، دوابەدوای 
ڕووخانی سەدام، خەڵكی كورد توانیان 
س������ەرەڕای هەموو لەمپەرەكانی س������ەر 
ڕێگەیان، لە نێو واڵتێكی خاپووركراودا 
خۆجێیی  دێموكراتیكی  دەس������ەاڵتێكی 
دابمەزرێن������ن و بچن������ە نێو پرۆس������ەی 
دێموكراسییەوە و لە عێراقێكدا كە بۆتە 
دۆزەخی خەڵكەكەی، نان و كار و ئازادی 
دابین بكەن، لە كاتێكدا كە ناوچەكانی 
دیكەی عێراق لە نێو ئاگری بیرتەسكی 
و نەزان������كاری و دەمارگرژیی تائیفی 
ل������ە ئەنجامدا  ئایینیدا دەس������ووتێن،  و 
ئێران و عێراق بەستێنێكی  داعشەكانی 
لەباریان بۆ گەش������ە و بەرفراوانكردنی 
دەس������ەاڵتی خۆیان بۆ دەڕەخسێت. بەم 
پێیە باشتر وایە كە بە خۆماندا بچینەوە 
و بزانی������ن كە ئەوەی هەمانە، بە باش و 
خراپەوە، بەرهەمی هزر و تێگەیش������تنی 

خۆمانە نەك كەسانی دیكە.
نا بۆ ئێعدام: دوایین ئاڵوگۆڕەكان لە 
عێراق و سووریە چۆنن و هەڵسەنگاندنی 

ئێوە بۆ ئەم بارودۆخە چییە؟
مس������تەفا هیج������ری: ل������ە ڕی������زی 
ئاماژە  دەتوانین  ئاڵوگۆڕەكانی عێراقدا 
بە بابەتی داعش بكەین كە ئەگەرچی 
هێزەكانی پێشمەرگە و خەڵكی كوردستان 
بە ل������ە خۆبردوویی ڕۆژانەوە ئەم بەاڵیە 
ل������ە واڵت������ی خۆی������ان دوور دەخەنەوە، 
بەاڵم لە ناوچەكان������ی دیكەی عێراقدا 
بەرگرییەكی ئەوتۆ لە بەرانبەر خۆیاندا 
نابینن، هەربۆیە خەریكە ناوچەكانی ژێر 
دەسەاڵتی خۆیان بەرفراوانتر دەكەن، لە 
سوپای عێراقدا هەستی نیشتمانپەروەری 
نیش������تمان، گەیشتۆتە  لە  بۆ بەرگری 
كەمترین ئاس������تی خۆی و پێرسۆنێلی 
س������وپا هەر كامەیان سەر بە گرووپێك، 
ئایینزایەك و خێڵێكن و خاوەنی نەزمی 
س������وپایەكی یەكگرت������وو و تەكووزمەند 
نین، هەربۆیە لەو باوەڕەدام كە ئاژاوەی 
داعش بەم زووانە ل������ە عێراقدا كۆتایی 
نایەت، هەر چەند كە ئێس������تا هەمووان 
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مستەفا هیجری: ڕێژیمی ئێران هۆكاری هاتنی شەڕی داعش بەرەو كوردستان بوو

چاویان بڕیوەتە حكوومەتی داهاتوو كە 
بڕیارە بەڕێز عیبادی، سەرۆك وەزیرانی 
نوێ پێكی بهێنێت كە چۆنیەتییەكەی 
ناڕوون������ە و هیچ ئاماژەیەك بۆ ئەوە نیە 
كە لەم ئیمامزادەیەش موعجیزەیەك ڕوو 
بدات، بە تایبەتی ل������ە بیرمان نەچێت 
یەكالییكەری  ك������ە دەستڕۆیش������توویی 
كۆماری ئیس������المیی ئێران لە عێراقدا 
گەورەتری������ن كۆس������پی س������ەر ڕێگای 
س������ەقامگیری و جێگیربوون و هێمنی 
لەم واڵتەدایە، چوونكە بەرژەوندییەكانی 
ئەم ڕێژیمە لە ڕێگەی نانەوەی شەڕی 
نێوخۆیی و نائەمن������ی و دووبەرەكییەوە 
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������ت بە تایبەتی 
واڵتانی دراوسێدا دابین دەبێت و ئەگەر 
ڕۆژێك ل������ە عێراق������دا یەكگرتوویی و 
هێمنی پێك بێت، كۆماری ئیس������المی 
دەب������ێ لەو واڵت������ە بچێت������ە دەرەوە. لە 
س������ووریەش كە بارودۆخەكە نالەبارترە و 

هەنووكە داعش لە پێشڕەویدایە.
نا ب������ۆ ئیعدام: دوابەدوای هێرش������ی 
داع������ش ب������ۆ عێ������راق و داگیركران������ی 
مووسڵ و هەروەها پاشەكشەی سوپای 
عێراق لە ش������اری مووسڵ و كەركووك، 
توانیان  كوردس������تان  پێش������مەرگەكانی 
كەركووك بخەنە ژێر دەسەاڵتی خۆیان و 
سنوورەكانی كوردستان كۆنترۆڵ بكەن. 
ئەم پێشهاتانە بوون بە هۆی ئەوەی كە 

نێو  لە  س������ەربەخۆیی كوردستان  باسی 
هێزەكانی مەس������عوود بارزانی و جەالل 
تاڵەبانیدا بێتە ئ������اراوە. تا چ ڕادەیەك 
هەلومەرج بۆ س������ەربەخۆیی كوردستان 
لەب������ارە؟ خەڵ������ك چ ئاڵترناتیڤێكیان بۆ 
ژیانی باشتر هەیە؟ هەڵوێستی ئێوە لەم 

پێوەندییەدا چیە؟
مستەفا هیجری: نزیك بە بیست ساڵ 
لە پێكهێنانی هەرێمی كوردستان تێپەڕ 
دەبێ������ت، ئەم حكوومەتە بەردەوام هەوڵی 
داوە بە س������ەرنجدان بە یاسای بنەڕەتیی 
واڵت، كێشەكانی خۆی لەگەڵ بەغدا 
چارەس������ەر بكات، بەاڵم لە تەواوی ئەم 
ماوەی������ەدا حكوومەتی بەغدا لە هەوڵی 
و  ئاس������تەنگ  نانەوەی  كارش������كێنی، 
بەربەس������ت بۆ ئەم حكوومەت������ەدا بووە. 
ل������ە دوایین هەوڵ������ی لەم چەش������نەدا، 
بوودجەی یاسایی حكوومەتی هەرێمی 
كوردستانی لە سەرەتای ساڵی زایینیەوە 
بڕیوە و بەم ش������ێوەیە كێشەی ئابووری و 
كۆمەاڵیەتیی زۆری بۆ كوردستان پێك 

هێناوە.
ئەوەندەی من ئاگادار بم، هەنووكەش 
ئەگەر  كوردستان  هەرێمی  حكوومەتی 
مافە یاس������اییەكانی ڕەچ������او بكرێن و 
دەوڵەتی بەغدا سیاسەتی دووركەوتنەوە 
نەبات،  بەڕێوە  بە كوردس������تان  بەرانبەر 
وەك چ������ۆن لەگەڵ عەرەبە س������وننەكان 
هەڵس������وكەوتی كردووە، ئەوان بە دوای 
ل������ە چوارچێوەی عێ������راق و  مان������ەوە 
ه������اوكاری لەگەڵ بەغ������دادان. ئەگەر 
س������ەربەخۆیین،  خوازیاری  ك������وردەكان 
ئ������ەوە ڕێگایەكە كە بەغ������دا لە ماوەی 
بەردەمیان.  خس������توویەتییە  دەیەدا  دوو 
هەربۆیە م������ن پێم وایە ئەگەر وا بڕواتە 
لەسەر  زیاتر  پێداگریی  پێش، كوردەكان 
ئەوەی  دەكەنەوە،  س������ەربەخۆیی خۆیان 
ك������ە ئەم داخوازە چ������ۆن دەچێتە بواری 
جێبەجێكردنەوە، باس������ێكی تێر و تەسەل 

هەڵ دەگرێت.

كووبانی لە خاكی كوردستانی سووریە 
و ش������ەنگال بەشێك لەم ئیس������تراتژییە 
س������ەربازییە و لە پێناوی بەرینتركردنی 
ڕێگاكانی پێوەندی لەگەڵ كوردستانی 
سووریەدایە. بەش������ێكی دیكەی پرسی 
هێرش بۆ س������ەر ش������نگال و ناوچەكانی 
وەك  عێ������راق  كوردس������تانی  دیك������ەی 
ئاماژەمان پێ كرد، دەبێ لە ڕاس������تای 
كۆماری  سیاسەتەكانی  جێبەجێكردنی 

ئیسالمیدا ببینین. 
نا بۆ ئیعدام: هەروەك ئاگادارن، هێزە 
ئیسالمییەكانی ناسراو بە داعش، ژنانی 
ئیزەدی و مەسیحییان وەكوو دەستكەوتی 
شەڕ لەگەڵ خۆیان بردووە بۆ فرۆشتن. 

هەڵوێستی ئێوە لەم پێوەندییەدا چییە؟
ش������ێوازی  هیج������ری:  مس������تەفا 
هێزەكانی  دڕندان������ەی  هەڵس������وكەوتی 
بە  ناموس������ڵمانەكان،  لەگ������ەڵ  داعش 
تایبەتی ژن������ان و مندااڵن لە ڕوانگەی 
ئێمەوە مەحكوومە و ئێمە لەم پێوەندییەدا 
ب������ە دەركردنی بەیاننام������ەی فەرمیی 
دەفتەری سیاسیی حیزب شەرمەزارمان 

كردووە.
نا بۆ ئیع������دام: ب������ۆ ڕزگاربوون لە 
دەستی هێزە ئیسالمییەكان و بە تایبەتی 
داعش، خەڵك دەب������ێ چ بكەن؟ گەلۆ 
ئەم الیەنانە بە هۆی هێرش و پێكدادانە 
سەربازییەكانەوە لە نێو دەچن یان دەبێ 

كردەوەی دیكە ئەنجام بدرێت؟
مستەفا هیجری: هێرشە سەربازییەكان 
دژ ب������ە هێزەكانی داعش و الوازكردنیان 
لەم ڕێگەیەوە پێویستە، بەاڵم بەس نیە، 
بەڵكوو دەبێ لە تەنیشت ئەم هێرشانەدا 
دەسەاڵتە خەڵكتەوەر و دێموكراتیكەكان 
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا پێك بهێنرێن 
تاك������وو هێزی داعش و ه������ەر هێزێكی 
دژی گەلی������ی دیك������ە نەتوان������ێ ل������ە 
كەش������ی خولقاو بە هۆی ناڕازیبوونی 
خەڵك و س������ەركوتیان لە الیەن دەسەاڵتە 
وەربگرێت،  كەڵ������كاژۆ  س������ەرەڕۆكانەوە 
وەك چۆن لە س������ەرەتادا خەڵكی سوننە 
مەزهەبی عێراق پێش������وازییان لە هاتنی 
هێزەكانی داعش دەكرد بە هیوای ئەوەی 
كە لە ستەمی حكوومەتی دیكتاتۆریی 
مالكی كە سوننەكانی پەراوێز خستبوو، 
ڕزگاری������ان بێت. بە ك������ردەوەش دەبینین 
ك������ە داع������ش و تاقمە تیرۆریس������تی و 
دژی گەلییەكانی دیك������ە لە واڵتانی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ئەو شوێنانەدا 
كە س������ەقامگیری و هێمنی و ئازادی 

نیە، دەسەاڵت پەیدا دەكەن. 
خەڵ������ك ئەگ������ەر ئ������ازاد ب������ن و لە 
دیاریكردنی چارەنووس������ی واڵتەكەیاندا 
بەشدار بكرێن تاكوو واڵت ببێتە موڵكی 
هەم������وو تاكەكانی خەڵ������ك و خەڵكیش 
خۆیان بە خاوەنی واڵت بزانن نەك هەر 
نایەت،  پێك  بۆ داعش������ەكان  بەستێنێك 
بەڵك������وو تەواوی خەڵك ل������ە واڵت وەك 

ماڵی خۆیان بەرگری دەكەن.
ئەرك������ی كۆمەڵگای  ئێعدام:  بۆ  نا 
نێونەتەوەیی لە بەرانبەر دۆخێكدا كە لە 
عێراق و سووریە هاتۆتە پێش، دەبێ چ 

بێت و لەم پێوەندییەدا چ بكات؟
مستەفا هیجری: ئەركی كۆمەڵگای 
نێونەتەوەی������ی بە تایبەت������ی ڕۆژئاوا بە 
باوەڕی م������ن ئەوەیە كە ل������ە ئەگەری 
ناسەقامگیریدا لە واڵتانی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاس������ت كە ناوەندی بەرهەمهێنانی 
تاقمان������ەن، هەت������ا زووترە  ج������ۆرە  ئەم 
یارمەتیی هێزە دێموكراتەكان بدەن تاكوو 
پێ������ش بەهێزبوونی ئەم تاقمانە بتوانن لە 
نێویان ببەن. ئەگەر لە سووریە ڕۆژئاوا 
لە كاتی خۆیدا كردەوەی خۆی نواندبا، 
نە بەشار ئەسەد دەیتوانی بە تاقی تەنیا 
ئەسپی خۆی لە گۆڕەپانەكەدا تاو بدات 
و درێژە بە كوشتو بڕ و كاولكاری بدات 
و نە هێزەكان������ی وەك داعش، كۆماری 
ئیسالمی  و گرووپە تیرۆریستییەكانی 
دیكە دەیانتوانی لەم واڵتەدا بەهێز ببن 

و بمێننەوە. 

نا بۆ ئێعدام: دوابەدوای داگیركرانی 
مووس������ڵ لە الی������ەن داعش������ەوە بەرەی 
ش������ەڕ ڕوو لە بەغدا بوو، بەاڵم هەروەك 
ئاگادارن داعش بەرەی خۆی گۆڕی و 
بەرەو كوردستان دەست پێ  هێرشەكانی 
كرد و زۆرترین هێرشی بۆ سەر شەنگال 
و مەخم������وور ك������رد و كوش������توبڕێكی 
بێ بەزەییانەی لەو دەڤەرانە بەڕێوە برد. 
هۆكاری ئەم گۆڕینی هەڵوێستە چی 

بوو؟
گۆڕین������ی  هیج������ری:  مس������تەفا 
هەڵوێستی داعش و گۆڕینی ڕێڕەوی 
كێشەی  كوردستان  بەرەو  هێرش������ەكانی 
زۆری ب������ۆ حكوومەتی هەرێم و هەموو 
بەاڵم  نای������ەوە،  كوردس������تان  خەڵك������ی 
لە بەرانب������ەردا ك������وردەكان توانیان لەو 
بارودۆخەی ك������ە هاتبووە پێش، كەڵكی 
ب������اش وەربگرن. لە الیەكەوە س������ەرنج و 
پاڵپشتیی جیهان بە تایبەتی ڕۆژئاوایان 
بۆ الی خۆیان ڕاكێشا و لەم پێوەندییەدا 
پێش������كەوتووی  چەكوچۆڵێكی  توانیان 
و  ك������ورد  بابەت������ی  و  وەربگ������رن  زۆر 
داعش������دا  بەرانبەر  لە  خۆڕاگرییەكەی 
بكەنە مانشێتی هەواڵەكانی جیهان، لە 
الیەكی دیكەوە یەكگرتوويیەكی بێ وێنە 
لە نێو نەتەوەی كورد لە سەرانس������ەری 
جیه������ان و لە ه������ەر چ������وار پارچەی 
كوردس������تاندا پێ������ك هات، ب������ە جۆرێك 
ك������ە هێ������زە چەكدارەكان������ی كوردەكانی 
هەموو پارچەكانی كوردس������تان بە حەز 
شانبەش������انی  زۆرەوە  تامەزرۆییەكی  و 
پێش������مەرگەكانی كوردستانی عێراق لە 
بەرەكانی شەڕ دژ بە داعشدا بەشدارییان 

كرد.
بەاڵم لە پێوەندی لەگەڵ هێرشەكانی 
داعش بۆ كوردستان بە بۆچوونی من، 
كۆماری ئیسالمی رۆڵێكی كاریگەری 
گێ������ڕا، چوونكە كۆماری ئیس������المی 
بەپێی زانیارییە باوەڕپێكراوەكان، سەدان 
كەس لە دەس������توپێوەندییەكانی خۆی لە 
نێو هێزەكانی داعش������دا جێگیر كردووە. 
ل������ە گۆڕینی  دەس������ت وپێوەندییانە  ئەم 
ڕێڕەوی هێرشی داعشدا بەرەو كوردستان 
شوێندانەر بوون، ئامانجی ڕێژیم لەم كارە 
حكوومەتی  كاربەدەستانی  تەمێكردنی 
هەرێم بە تایبەتی بارزانی بوو كە وەكوو 
سەرۆكی هەرێم زیاتر لە هەموو كەسێك 
پرسی سەربەخۆیی كوردستانی دەهێنایە 
گۆڕێ و بەرجەس������تەی دەكردەوە و لە 
الیەكی دیكەوە ئەو پێوەندییە باش������ەی 
كە هەرێمی كوردس������تان لەگەڵ توركیە 
و رۆژئاوا پێكی هێناوە، هیچكامیان لە 
بەرژەوەندییەكانی  دابینكردنی  راستای 
ئێران������دا نین، بە تایبەت������ی ئەم ڕێژیمە 
لە س������ەربەخۆیی كوردس������تانی عێراق 
زۆر تۆقیب������وو و هەمووم������ان دەزانین 
ك������ە دەس������ەاڵتدارانی ڕێژیم������ی ئێران 
هەر كامەی������ان بە جۆرێ������ك دژایەتیی 
خۆیان لەگەڵ س������ەربەخۆیی كوردستان 
ڕاگەیاندووە و یەكێ������ك لە جێگرەكانی 
وەزارەت������ی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند كە 
ئەگەر هەرێمی كوردس������تان درێژە بەو 
ڕەوتە بدات، پەش������یمان دەبێتەوە كە ئەوە 

بۆ خۆی هەڕەشەیەكی ئاشكرا بوو. 
نا بۆ ئیعدام: لە كوردستانی سووریە 
داعش هێرش������ێكی بەرباڵوی دەست پێ 
كردووە و لە ش������اری كووبانی زۆرترین 
تێكهەڵچ������وون لە نێوان داعش و خەڵكدا 
هەب������ووە. هاوكات، ئەو تێكهەڵچوونە لە 
شنگالیش هەبووە و خەڵكێكی زۆر لەو 
دەڤەرانە لە س������ێدارە دراون یان لە كاتی 
هەاڵتندا بە هۆی برس������ێتی و تینوێتی 
گیانیان لە دەس������ت داوە. چ پێوەندییەك 
لە نێوان هێرشی داعش بۆ سەر شنگال 
و كووبانی هەبووە و بە باوەڕی ئێوە ئایا 

ئەم بابەتە سیناریۆیەكی لە پشتە؟
مستەفا هیجری: بۆ داعش گرینگ 
ئەوەیە كە ناوچەكانی ژێر دەس������ەاڵتی 
خ������ۆی پێكەوە بلكێنێت و بەم ش������ێوەیە 
سنوورە هەنووكەییەكان پووچەڵ بكاتەوە 
تاكوو بەم ش������ێوەیە لە ڕەوتی هاتوچۆ 
خۆیاندا  هێزەكان������ی  گواس������تنەوەی  و 
بتوانن بەبێ هیچ كۆسپ و بەربەستێك 
چاالكی بكەن، داگیركردنی مووس������ڵ 
ل������ە عێراق ئ������ەو ئامانجەی داعش������ی 
دەس������تەبەر ك������رد. ش������ەڕی داعش لە 

داعش و تاقمە 
تیرۆریستی و دژی 
گەلییەكانی دیكە لە 
واڵتانی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست و ئەو 
شوێنانەدا كە 
سەقامگیری و 

هێمنی و ئازادی 
نیە، دەسەاڵت
 پەیدا دەكەن
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ه������ەروەك چۆن یەك������ەم ڕوژی 
نەورۆز بە نیشانەی سەرەتای ساڵی 
نوێ و بووژانەوەی سروشت ناسراوە، 
واڵتی  پایی������زی  ڕۆژی  یەك������ەم 
ئێرانیش هێمای جموجۆڵی قوتابی 
و خوێندكارانە بۆ دەستپێكردنەوەی 
1ی  خوێن������دن.  نوێ������ی  س������اڵی 
ڕەزبەر ڕۆژی خرۆش������انی شار و 
قوتابخانە  بەرەو  ئێرانە  گوندەكانی 
و پرسی خوێندن پاش سێ مانگ 
وەگەڕ  دیك������ە  جارێكی  پش������وو، 
دەكەوێت������ەوە. جیا ل������ەوەی كە چ 
ڕاس������تەوخۆ  مندااڵن  لە  ڕێژەیەك 
دەچن������ە قوتابخان������ە و ڕێگ������ەی 
خوێندن وەبەردەگرن، زۆربەی نێزیك 
تەواوی خەڵك������ی كۆمەڵگاش  بە 
بەجۆرێك پێوەندی شوێن دانەریان بە 
پرسی خوێندن و قوتابخانەوە هەیە. 
ڕاستە لە ئێراندا مندااڵنی تەمەن 
6 بۆ 1٨ س������اڵ دەچنە قوتابخانە، 
ب������ەاڵم ناب������ێ لە ڕۆڵ������ی دایك و 
باب، دایەگ������ەورە و باوەگەورەكان، 
خوش������ك و برا، خاڵ، پوور، مام و 
...چاوپۆش������ی بكەین. بە گشتی 
یاد و  بووژێنەرەوەی  یەكی ڕەزبەر 
بیرەوەری تێكڕای ئەو كەس������انەیە 
كە لە م������اوەی ژیانیاندا ڕۆژانێك 
لە قوتابخانە ماونەتەوە و كۆمەڵێك 
بی������رەوەری تاڵ یان ش������یرینیان بە 
ی������ادگار هێش������تۆتەوە. قوتابخانە 
لە ڕەوت������ی ژیانی ه������ەر یەك لە 
تاكەكانی مرۆڤی ئەم س������ەردەمەدا 
هەیە.  چارەنووسس������ازی  نەخشی 
هەربۆیە دەبێ لە الیەن حكومەتەوە 
گرینگی و بەهای هەمەالیەنە بە 
قوتابخانە و پرس������ی فێربوون بدرێ 
و بوودج������ەی تایبەت������ی بۆ دابین 

بكرێ.
ل������ەو ڕۆژەدا ك������ە دەمان������ەوێ 
قوتابخانە  كران������ەوەی  بەرەوپیریی 
بچین و پرس������ی خوێن������دن بخەینە 
پێویس������تە  خوێن������ەران،  ب������ەردەم 
فێركاری  گۆڕەپانی  پێوەرەكان������ی 
هەم لە باری تێكنۆلۆژی و هەم لە 
باری پێوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانەوە 
لەبەرچاو بگرین تا بتوانن لەگەڵ 
یەك  جیهانییەكان  ستانداردە  پێوەرە 
بگرن������ەوە. كەوات������ە قوتابخانەیەك 
دەتوانێ پێناس������ەی سەردەمیانەی 
بۆ بكرێ ك������ە لە هەموو بارێكەوە 
بتوان������ێ ك������ەم و كووڕییەكان������ی 
كۆمەڵگاكەی بخوێنێتەوە و هاوكات 
هەنگاو بۆ چارەسەر كردنی كێشە 
ئەگەر  هەڵبگرێ.  ئاریش������ەكان  و 
سیس������تمێك نەتوانێ ئامانجەكانی 
قوتابخانەكەی بە كۆمەڵگاوە گرێ 
بدا و مودێل سازیی لۆژیكیی بۆ 
نەكا، بە دڵنیایی سیستمێكی الواز 
و س������ەقەتە و ناتوانێ دەستكەوتی 
بەنرخ ب������ە دوای خۆیدا بهێنێ. بە 
واتایەكی دیكە، قوتابخانە دەتوانێ 
مۆدێلێكی تایبەت بێ لە داهاتووی 
ئەگ������ەر  خ������ۆی.  كۆمەڵ������گای 
ئەمڕۆ ل������ە قوتابخانەكانی ئێمەدا 
نابەراب������ەری ڕەگەزی، چینایەتی 
و ئاب������ووری هەیە، بە دڵنیایی ئەم 
دیاردانە لە كۆمەڵگای داهاتوودا 
پر ڕەنگت������ر دەبن������ەوە. ئەگەر لە 
قوتابخانەكانی ئێمەدا  توندوتیژی 
بنبڕ نەكرێ و ڕێز بۆ كەس������ایەتی 
قوتاب������ی دانەن������رێ، كۆمەڵگای 
و  ئارام������ی  ڕووی  داهاتووم������ان 
ئاش������تی بە خۆیەوە نابینێ و بەها 

مرۆییەكان سەقامگیر نابن.    
پێ������ی ئام������اری فەرمی  ب������ە 
وەزارەتی پ������ەروەردەی ئێران نێزیك 
بە 12 میلیۆن قوتابی بۆ س������اڵی 
1393-94 ناونووس كراون. ئەوەش 
لە حالێكدایە كە ڕێژەی مندااڵنی 
تەمەن 6 بۆ 1٨ ساڵ 20 میلیۆن 
كەس دەگرێت������ەوە. كەواتە ڕێژەی 
مندااڵنی بێبەش بوو لە خوێندن ٨ 
میلیۆن كەسە و كەسیش لە هەمبەر 
نەخوێندەواریی ئەم كەسانەدا خۆی 
بە بەرپرس������یار نازان������ێ. هەر لە 
ئ������ەم كەمتەرخەمییەدایە  ئاكامی 
كە بەشێكی بەرچاو لە مندااڵنی 
واڵتی ئێمە ل������ە جیاتی ئەوەی لە 
قوتابخانەدا بمێننەوە و گەش������ەی 

هەمەالیەن������ە بك������ەن، ڕەوان������ەی 
كارگ������ە و فرۆش������گەكان دەكرێن، 
یان لەس������ەر ش������ەقام دەستفرۆشی 
دەكەن و لە ئاكامدا تووشی گیرو 
گرفتی نەخوازراو و دڵتەزێن دەبن. 
ئاشكرایە كە شوێنەواری مەسەلەی 
دیاردەگەلی  وەك  نەخوێن������دەواری 
نەرێنی ل������ە داهات������وودا بەرۆكی 

تاكەكانی كۆمەڵ دەگرێتەوە.
ئەمڕۆ ل������ە دەزگای پەروەردەی 
زۆربەی واڵتانی دنیادا مەسەلەی 
و  نازانس������تیانە  هەڵس������ەنگاندنی 
هەاڵواردن������ی قوتابی������ان كارێكی 
نەش������یاو و قەدەغە كراوە. ئەگەر 
كەسانێكیش لەم بارەوە كەمتەرخەمی 
بكەن لە الیەن حكومەتەوە تاوانبارن 
لێپرس������ینەوەیان لێدەكرێ. بەاڵم  و 
مخاب������ن وەك دەبینی������ن، دەزگای 
ئیس������المی  كۆماری  پەروەردەی 
ئێران بۆ خۆی ڕاستەوخۆ هۆكاری 
س������ەرەكی هەاڵواردنە و سەرەڕای 
بواری  چاالكوانانی  ئاگاداری������ی 
پیشەیی مامۆستایان و چاودێرانی 
زانس������تی، دەس������ت لە ك������رداری 
نادروس������تی خۆی هەڵناگرێ. بۆ 
وێن������ە، بەڕێوەچوونی ناعاداڵنەی 
سەراس������ەری،  كۆنك������ووری 
قوتابخانەكان������ی  تەیاركردن������ی 
پێتەخت ی������ان ناوەندی پارێزگاكان 
لە الیەك و پش������تگوێ خس������تنی 
قوتابخانەی گوند و ناوچە بێبەش 
ك������راوەكان لە الیەكی دیكەوە، پەرە 
ناحكومییەكان،  قوتابخانە  پێدانی 
دامەزراندنی قوتابخانەی "نمونەی 
دولتی" یان "استعدادهای درخشان" 
دواناوەندی  قوتابخانەگەل������ی  یان 
"وابستە بە دانش������گا"، بەشێك لە 
سیاس������ەتی چەوت������ی حكومەتی 
كۆم������اری ئیس������المی ئێرانن كە 
م������اوەی زیات������ر لە س������ێ دەیەیە 

تەنگژە  خستۆتە  فێركاریی  پرسی 
و كردوویەت������ە قوربانی ڕوانگەی 
خۆی،  ئیدئۆلۆژیكی  بەرتەسكی 
بۆ ئەم مەبەستەش دەستی لە هیچ 
چەش������نە ئامرازێكی دژە مرۆیی 

نەپاراستووە.  
س������اڵەی  چەن������د  ئەزموون������ی 
ئیس������المیی  حكومەتی كۆماری 
ئێران نیشانی داوە كە لە بارودۆخی 
ڕاس������تەقینەی پێكهاتەكانی ئێران 
نەگەیش������تووە و تەنی������ا لە باری 
ئەمنیەتییەوە بۆ پرس������ی پەروەردە 
دەسەاڵتداران  كە  كاتیك  دەڕوانێ. 
لە الیەن گەلەوە دەكەونە تەنگژەوە 
لێدەك������رێ پرۆگرام یان  و داوایان 
پالنێك جێبەجێ بك������ەن، نە تەنیا 
پێملی داخوازی گەل نابن، بەڵكوو 
بە پەنابردن بۆ پیالنگێڕی، هەوڵ 
دەدەن داوای ڕەوای خەڵك پووچەڵ 

بكەنەوە.
 یەكێك لەو مافە ڕەوایانەی كە 
ئەمڕۆ ل������ە جیهاندا كەس ناتوانێ 
زەوتی بكا، مافی ڕەوای زمانی 
دایكیی منداڵە. مافی بەهرەمەند 
بوون لە زمان������ی دایكی دەبێ لە 
فەرمی  ب������ە  حكومەتەوە  الی������ەن 
بناسرێ و بە كردەوە هەنگاوی بۆ 
هەڵگیرێ . كۆماری ئیس������المیی 
ئیران ئەگەرچی لە یاسای بنەڕەتی 
خۆی������دا ئەم مافەی ت������ا ڕادەیەك 
خستۆتە بەرچاو، بەالم هەر جارەی 
بە بیانوویەك بەرەنگاری داواكارانی 
ئەم ماف������ە بەرحەقە دەبێتەوە و بۆ 
بەرپەرچدانەوەی تاكتیكی فێاڵوی 

ڕەنگاورەنگ بە كار دێنێ.
لە مانگی ڕەش������ەممەی ساڵی 
فێركردنی  مەس������ەلەی  ڕابردوودا 
زمانی دایكی لە وەزارەتی پەروەردە 
و فێركردن هاتە بەرباس و هاوبیران 
و دژبەران������ی ئ������ەم گەاڵڵەی������ەش 
بۆچوونی خۆیان خس������تەڕوو.  بە 
لە  وتەكان������ی ژمارەی������ەك  پێ������ی 
بەرپرس������انی پەروەردە و كارناسانی 
زانستی، خوێندن بە زمانی دایكی 
ل������ەو ناوچان������ەی كە من������داڵ لە 
تێگەیشتن بە زمانی فارسی گیر 
و گرفتی هەیە ئەمرێكی زەروری 
و بەجێیە. ئەگەرچی ئەم مەسەلەیە 
لە بەندی 15ی یاس������ای بنەڕەتی 
ئێران������دا ئاماژەی پێ������دراوە، بەاڵم 
وەك دیتمان پاش تێپەربوونی چەند 
مانگ لەم قسە و باسە، وەزارەتی 
پەروەردە یان حكومەتی بە ناو"امید 
و تدبیر"ی ڕۆحانی نەیانتوانی یان 
نەیانویس������ت ڕاپۆرتێكی كورت لە 

بڕیارەكانی خۆیان بۆ گەالنی ئێران 
و ڕای گشتی باڵو بكەنەوە. ئەوان 
ئەگەر خۆیان ب������ە نوێنەری گەڵ 
ڕایبگەیەنن  دەبوو  النیكەم  دەزانن، 
كە ئایا بۆ ساڵی خوێندنی 1393-
94 پ������رۆژەی خوێن������دن بە زمانی 
كردەوەوە  خان������ەی  دەچێتە  دایكی 

یان نا؟
دیارە بەها و و گرینگیی زمانی 
دایك������ی هیچ گومان������ی تێدا نیە 
و ئەمڕۆ لە دنیادا مەس������ەلەیەكی 
ناس������راوە. زمانی دایكی مۆدێلی 
جۆراوج������ۆری هەی������ە، یەكێك لەو 
مودێالنەی كە هاوكات پێداگری لە 
زمانی هاوبەشی دانیشتوانی واڵت 
دەكا، ئەو دەرفەتەش بە منداڵ دەدا 
كە ئاوڕ لە شوناسی ڕاستەقینەی 
خ������ۆی بداتەوە. ئ������ەو قوتابیانەی 
پێوەندی گش������تیی  كە لە زمانی 
كێشەیان هەیە، دەتوانن لە فێربوونی 
وانەكاندا پێ بە پێی هاوڕێكانیان 
گەش������ە بكەن. ئەڵب������ەت بایەخی 
ئەم كارە لە قۆناغی س������ەرەتاییدا 
بەرچاوترە. نابێ ئەوەش������مان لەبیر 
بچێ كە ئەركی سیستمی بەرنامە 
دەرس������ییەكانە تا بۆ پش������تگیری 
ل������ە فێربوونی قۆتابیان������ی نەتەوە 
بندەس������تەكانی ئێران و ڕەخساندنی 
و گەش������ەی  فێربوون  دەرفەت������ی 
دیاریكراوی  خولێك������ی  بەرانبەر، 
گواس������تنەوە لە زمان������ی دایكەوە 
ب������ۆ زمان������ی پێوەندی گش������تیی 
دی������اری بكا. بۆ جێگیركردنی ئەم 
تایبەتمەندییە  پێویس������تە  پرۆژەیە 
كولت������ووری و زمانییەكانی ناوچە 
لەبەرچاو  ئێ������ران  جۆراوجۆرەكانی 
كارایی  س������ەرەڕای  بگیردرێ������ن. 
و  گرینگی������ی خوێندن بە زمانی 
دایكی، چەند خاڵی سەرنجڕاكێشی 
لێدەكەوێتەوە.  دیكەش������ی  ئەرێنی 
یەك������ەم ئەوەی كە لە كەس������ایەتی 
منداڵ نیسبەت بە زمانی دایك و 
بابی پارێزگاری دەكا و لە میراتی 
كولتووری خۆی ئاگادار دەبێتەوە، 
دووه������ەم ڕێگ������ەی پێ������دەدا تا لە 
سەر  زمانیی  تاك  كۆمەڵگایەكی 
بە نەتەوەی بااڵدەست نەترسێ و بە 
ئاسانی و بێ قڕە هاتووچۆی تێدا 
بكا. فێربوون ب������ە زمانی دایكی 
هەستی  هێش������تنەوەی  هاریكاری 
شوناسی نەتەوەیی منداڵە. هەستێك 
ك������ە بە تۆكمەی������ی لەگەڵ زمان، 
هەڵس������وكەوتی بنەماڵە و میراتی 
خ������ۆی گ������رێ دراوە. ئەم ش������ێوە 
ڕاهێنانە بە یەكێك لە پارامێترەكانی 

عەداڵەتی فێركاری دێتە ئەژمار و 
یەكێك ل������ە ئارمانەكانی زۆربەی 
سیستمە پەروەردەییەكانی ئەمڕۆی 
دنیایە كە دەسكەوتی فرە بەكەڵكی 
كۆمەاڵیەتی، مێژوویی و تەنانەت 

ئابووریشی لێ دەكەوێتەوە.

بەرەوپیری  كاتێكدا  لە  ئەمساڵ 
1ی ڕەزبەر دەچین كە ڕووداوەكانی 
ڕاب������ردووی  س������اڵی  دوو  ی������ەك 
ئێ������ران نیش������انیان داوە، بین������ا و 
پێداویستیەكانی قوتابخانەكانمان لە 
ئاستێكی زۆر نزمدان و هەڕەشە لە 
دەكەن.  ئێمە  مندااڵنی  ساڵمەتی 
ئارای چەندین  س������ەرەڕای هاتنە 
بەرپرسانی  مەترسیدار،  كارەساتی 
بەو  هەنووكەش  پەروەردە  وەزارەتی 
قەناعەتە نەگەیش������توون كە دەبێ 
بۆ بنبڕكردنی مەترس������ی بۆ سەر 
قوتابیان هەڵوێس������تی شیاو بگرن، 
یان النیكەم بە ئاكارە هەڵەكانیاندا 

بچنەوە. 
ئێس������تاش  ئاگاداری������ن،  وەك 
كارەس������اتی  دەرەنجامەكان������ی 
دڵتەزێن������ی ئاوایی ش������یناوێ لە 
بیرنەچۆت������ەوە، كارەس������اتێك ك������ە 
تاوانەكەی هەتاهەتایە بە ناوچاوی 
نەخۆش������ی  پ������ەروەدەی  دەزگای 
حكومەتی ئەمڕۆی ئێرانەوە دیارە. 
ئیسالمی  كۆماری  كاربەدەستانی 
نەتەنیا بۆ سڕینەوەی شوێنەواری 
كەمتەرخەمی لە كارەكانیاندا هیچ 
هەڵوێستێكی گونجاویان نەگرتووە، 
بەڵكوو ئامادە نین زیانی گیانیی 
قەرەبوو  بێتاوانان������ە  منداڵ������ە  ئەم 
بكەن������ەوە. هەروەه������ا بنەماڵ������ەی 
لە  قوتابخانەك������ەش  قوربانیان������ی 
لێدوان������ی خۆیان بۆ ڕای  دوایین 

بابەتەیان پشتڕاست  ئەم  گش������تی 
كۆماری  بەرپرس������انی  كردۆتەوە. 
ئیسالمیی ئێران لە حاڵێكدا خۆیان 
لە چارەسەری پزیشكی و ماڵیی 
قوتابیانی ئاوایی شیناوێ دەبوێرن، 
كە دەبینین دەس������ت و پێوەندەكانیان 
س������ەرمایەی گش������تیی واڵت بە 
گەندەڵیی چەند میلیارد دۆالری 
هەڵدەلووشن و هیچ سنوورێكیشیان 
و  ماڵ������ی  یارمەتیدان������ی  ب������ۆ 
تێرۆریستەكانی  گرووپە  دەرمانیی 

سەرانسەری دونیا نییە.
هەروەها ساڵی پێشوو سەبارەت بە 
كاروباری ئەنجومەن و پێكهاتەكانی 
س������ەر بە قوتابیان و مامۆستایان 
هیوابەخش������مان  ئاڵوگۆرێك������ی 
ئەگەرچی  نەك������ەوت.  بەرچ������او 
دەوڵەت������ی حەس������ەن ڕۆحانی پێش 
هاتنەسەركاری هەندێك بەڵێنی بۆ 
و  سەندیكایی  چاالكانی  ئازادیی 
ڕێخراوەیی مامۆستایان خستەڕوو، 
بە  بەڵێنەش  ئەم  بەاڵم شكس������تی 
زوویی دەركەوت و ئاشكرا بوو كە 
بۆ گ������ەرم كردنی كوورەی  تەنها 
بوو.  هەڵبژاردنەكان  بانگەش������ەی 
لە ماوەی س������اڵی ڕاب������ردوودا بۆ 
هێزە  ك������ە  دەركەوت  هەمووم������ان 
دەوڵەتی  بە  سەر  ئەمنیەتییەكانی 
ج������اران هەڵیان  لە  بەگوڕتر  نوێ 
پیشەیی  س������ەر چاالكانی  كوتایە 
ب������واری پ������ەروەردە و ب������ە كردەوە 
پیش������ەییەكانی  كانوونە  ڕۆل������ی 
سەرتاسەری  لە  مامۆس������تایانیان 

واڵت پووچەڵ كردەوە.
بەرپرس������انی  دەبینین  هەروەك   
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران 
بە پێچەوانەی دروشم و وتەكانیان، 
ب������ەردەوام الیەنگرییان لە گەندەڵی 
مالیی و ئەخالقی كردووە و بە پێی 
توان������ا و هەلومەرج بە گژ ئازادی 
و بەها مرۆییەكان������دا چوونەتەوە. 
بۆ وێنە، س������اڵی ڕابردوو چەندین 
مامۆس������تا و چاالك������ی ب������واری 
پەروەردە ك������ە داكۆكیان لە مافی 
سزادران.  دەكرد،  ئەخالقی  ڕەوای 
میدیاكانەوە  ل������ە  ه������ەروەك  بەاڵم 
باڵوكرایەوە، ئەو كەس������ەی كە لە 
ژێر ناوی مامۆستا و وەك جێگری 
بەڕێوەبەری قوتابخانە، دەستدرێژی 
جینس������ی دەكاتە س������ەر قوتابیان، 
س������ەرەڕای تۆمار كردنی چەندین 
سكااڵنامە لە الیەن بنەماڵەكانەوە، 
جیا لەوەی ك������ە ڕووبەرووی هیچ 
ئەوتۆ  یاس������ایی  لێپرسینەوەیەكی 
نەبۆتەوە، ئەگ������ەری ئەوەش هەیە 
كە پۆس������تی باشتری پێ پێشنیار 

بكرێ.
 ل������ە الیەكی دیك������ەوە، بە پێی 
ئام������ارە بڕواپێك������راوەكان زۆربەی 
مامۆستایان لە ژێر هێڵی هەژاریدا 
دەژی������ن و ب������ۆ وەدەس������ت هێنانی  
بژی������وی ژیانیان ناچ������ارن ڕوو لە 
كەسایەتیان  كە  بكەن  شوێنگەلێك 
دەشكێنێ. س������ەرانەی قوتابیان لە 
جێێ خۆیدا و بە ڕادەی پێویس������ت 
ناخرێتە حیس������ابی قوتابخانەكان و 
لە ئاكامدا بەڕێوەبەرانی قوتابخانە 
ل������ە ڕێگەی نەش������یاو و بە زەخت 
پارە لە قوتابیان دەستێنن. ئەمەش 
لە حاڵێكدایە كە بە پێی یاس������ای 
بنەڕەت������ی كۆماری ئیس������المیی 
ئێ������ران خوێندن هەتاك������وو قوناخی 
دواناوەندی لە ئەستۆی حكومەتە 
پێداویستییەكانیان  هەموو  دەبێ  و 

بۆ دابین بكا.
 كە واتە، ئەم بارودۆخە ئەركی 
سەر شانی مامۆستایان و پسپۆڕانی 
ب������واری پ������ەروەردەی گەلەكەمان 
و  مامۆس������تایان  دەكا.  قورس������تر 
تێكۆشەرانی زانستی كوردی دەبێ 
هەس������تی  و  فیداكاری  بەوپەڕی 
نیش������تمان پەروەران������ەوە لەگ������ەڵ 
مندااڵنی هەژاری كوردس������تان و 
بنەماڵەكانیان هەڵس������وكەوت بكەن 
و ل������ە هەر دەرفەتێك������دا كە بۆیان 
دەڕەخسێ لە مافی ڕەوای خۆیان 
ئاگاداریان بكەن������ەوە،  بۆ ئەوەی 
س������ەرەڕۆی  بەرپرس������انی  نەهێڵن 
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران 
لەوە زیاتر م������اف و ئازادییەكانیان 

لێ زەوت و پێشێل بكەن.   

حەسەن ساڵح زادە

ئێستاش دەرەنجامەكانی 
كارەساتی دڵتەزێنی 
ئاوایی شیناوێ لە 

بیرنەچۆتەوە، كارەساتێك 
كە تاوانەكەی هەتاهەتایە 

بە ناوچاوی دەزگای 
پەروەدەی نەخۆشی 
حكومەتی ئەمڕۆی 

ئێرانەوە دیارە

 یەكێك لەو مافە 
ڕەوایانەی كە 

ئەمڕۆ لە جیهاندا 
كەس ناتوانێ 

زەوتی بكا، مافی 
ڕەوای زمانی 
دایكیی منداڵە
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دەركردنی دیپلۆماتە ئێرانیەكان نیشانەی گۆڕینی ستراتژی سوودانە

بە بۆنەی ڕۆژی جیهانیی پێشگرتن لە خۆكوژی

و: كەیهان یووسفی

كورتەیەك: س������وودان لە ناكاو جەختێكی 
زۆری خستە س������ەر چاالكیە كولتووریی و 
س������ەنتەرە كولتوورییەكانی ئێران لە خارتووم 
پێتەخت������ی ئەم واڵتە، ل������ە ڕواڵەتدا ئامانج 
ل������ەم كارە، خەب������ات دژی پرۆپاگەن������دەی 
شێعەگەری لەم واڵتەدا بووە، وێدەچێت ئەمە 
پەرچەكردارێك بێت لە وەاڵمی گوشارەكانی 
ئیسرائیل، میس������ر و عەرەبستانی سعوودی 
بە مەبەس������تی ڕاگرتنی پش������تیوانیەكانی 
ئێران ل������ە ش������ەڕكەرانی فەلەس������تینی لە 
غەزە. س������وودان بۆ ماوەیەكی دوور ودرێژە 
ش������اڕێی بنەڕەتیی قاچاغی چەكی ئێرانی 
لە ڕێگای سەحرای س������ینای میسرەوە بۆ 
چاوەڕواننەكراوەی  ك������ردەوە  ئ������ەم  غەزەیە. 
خارتووم دەرخ������ەری هاوكاریی گەورەتر لە 
گەڵ قاهیرە و واڵتانی هاوپەیمانی كەنداو 
و و هەروەه������ا دەتوانێت هێمای������ەك بێت بە 
دەربڕینی ئامادەیی ئیس������رائیل بۆ قبووڵی 

ئاگربەست لە غەزە.
ئانالیز)لێكدانەوە و شرۆڤە(

حكوومەتی سوودان لە سەرەتای مانگی 
س������ێپتامبری ئەمساڵدا فەرمانی داخستنی 
ناوەن������دی كولتووری ئێران ل������ە خارتووم و 
هەروەها ئۆفیس������ە هاوچەشنەكانی دیكەی 
ئێرانیی لە سەرانس������ەری ئەم واڵتە دەركرد. 
حكوومەت������ی س������وودان داوای لە گش������ت 
ئێران  بەرپرس������انی كولتووری  كارمەندان و 
لەم واڵتە كرد كە لە ماوەی 72 كاتژمێردا 
خاكی سوودان بەجێ بهێڵن. ڕێژیمی سوودان 
هاوسەنگیەكی مێژوویی لە پەیوەندییەكانی 
خۆی لە نێوان تاران و دەسەاڵتە سوننەكانی 
قاهی������رە و ڕیاز هەیە و بە پێی پێویس������تی 
هەڵس������وكەوتی  لەمبارەوە  بەرژوەندییەكانی 

كردووە.
دەس������پێكی ئ������ەم كارە دەگەڕێت������ەوە بۆ 
كۆتاییەكانی س������اڵی 19٨0 و لووتكەكەی 
ئەم س������ااڵنەی دوایی بووە، ئێران ش������ەریك 
و هاوپەیمانێك������ی بەكەڵ������ك و قازانجدار بۆ 
ڕێژیمەكەی س������ەرۆك كۆماری س������وودان، 
عومەرئەلبەش������یر لە دابین كردنی چەك و 
چۆڵ و پارە بووە. لە بەرانبەردا خارتوومیش 
ئیزن������ی بە ت������اران داوە كە ل������ە خاكی ئەم 
واڵت������ەوە ب������ۆ ترانزیتی چەك ب������ۆ غەزە و 
ش������ەڕوانانی گرووپە فەلەستینیەكان كەڵك 

هەب������ووە و دەركردن������ی كارمەندانی ئێرانی 
ل������ەم قۆناغەدا گومانێك������ی گەورەمان بۆ 
بەجێ دەهێڵێت و ئاماژە بەوە دەدات  كە ئەم 
بڕیارە زیاتر لە ژێر كاریگەریی پەرەسەندنی 
ناوچەیی و ئیقلیمی������دا بووە هەتا پێوەندییە 

نێوخۆییەكانی سوودان.
لە شەڕی ئەم دواییەی نێوان شەڕوانانی 
فەلەس������تینی لە غەزە و سوپای ئیسراییل، 
تاوت������وێ كردن������ی وردت������ری ناوچەیی ئەم 
ڕەوت������ە و ڕێگای هەناردنی چەك و چۆڵی 
سەربازی ئێرانی بۆ غەزە زۆرتر بوو، لەوانە 
ڕۆڵی س������وودان لە قاچاغكردنی ئەم چەك 
و چۆاڵن������ە. بەرژوەندی و خواس������تی ئێران 
لە پاراس������تنی هێڵە كراوەكانی دابینكردنی 
چەك و چۆڵ و بەهێزكردنی ڕاكێت بارانی 
ئیس������راییل لە الیەن حیماس������ەوەیە. میسر، 
واڵتانی كەنداو و ئیس������راییل پێیان باش بوو 
كە ڕاگرتنی ئەم یارمەتیانە ببینن. دانیشتنە 
یەك لە دوای یەكەكانی نێوان میسر، قەتەر 
و بەرپرس������انی پلەبەرزی سوودان نیشانەی 
بەرزبوونەوەی تەركیزی ناوچەیی لە س������ەر 
هەناردنی یارمەتیە سەربازییەكانی ئێران بۆ 

غەزەیە.
قبووڵكردنی ئاگربەستێكی سەقامگیر لە 
الیەن ئیسراییلەوە ئەم تێگەیشتنە پشتڕاست 
دەكات������ەوە. غەیرەس������ەربازیكردنی ناوچەی 
غەزە لە ڕێگ������ەی چەك داماڵینی حیماس 
و گرووپە فەلەستینیەكانی دیكە یەكێك لە 
خواستەكانی ئیس������راییل لە وتوێژەكاندا بوو 
و مەبەس������ت لەمەش ڕاگرتنی دەستدرێژی 
بۆ س������ەر خاكی ئەم واڵتەیە. شایانی باسە 
كە ئەم ڕێككەوتنە بە ناوبژیوانیی میس������ر، 
بەرەنجامەكەی بووە ئاگربەست لە غەزە كە 
لەوێ بە شێوەی ناڕاستەوخۆ باس لە بابەتی 
پێش������گیری لە دیس������انەوە پڕچەك كردنی 

حیماس كرا بوو.
ئامادەیی ئیس������راییل ب������ۆ قبووڵی ئەم 
ڕێككەوتنە نیشانەی ئەوەیە كە تێل ئاویڤ 
ڕێككەوتننامەیەك������ی نافەرم������ی لە گەڵ 
بۆ سنوورداركردن و كەمكردنەوەی  سوودان 
كاناڵەكانی قاچاغی چەك و چۆڵ بۆ غەزە 

قبووڵ كردووە.
میس������ر و هاوپەیمانەكان������ی خەلیج و بە 
تایبەت عەرەبس������تانی سعوودی، زۆرینەیان 
ب������ە دڵنیاییەوە ل������ە وەه������ا ڕێككەوتنێكدا 
ڕۆڵیان هەبووە: هەر دووی ئەوان)میس������ر و 
عەرەبس������تان( ش������وێندانەری خۆیان لە سەر 

بازنەی دەروونی ڕێژیمی س������وودان داناوە و 
دەیانهەوێت كە لە ئاڵۆزیی لە س������نوورەكانی 
نێوان میسر و سوودان كەم بكەنەوە. وێدەچێت 
كە بڕی������اڕی تۆمەتەبار كردن������ی ئێران لە 
دەستێوەردان لە كاروباری سیاسی نێوخۆیی 
سوودان، بەرەنجامی گوشارەكانی قاهیرە و 
میسر بۆ ڕازی كردنی عومەرئەلبەشیر و بە 
قاچاغی  ڕایەڵەكانی  داخستنی  مەبەستی 

ئێرانیەكان بووبێت.
ل������ە ڕوانگ������ەی ڕێژیمی س������وودانەوە، 
ڕێكەوتنێ������ك ل������ە گەڵ میس������ر و واڵتانی 
كەنداو دەتوانێت ئیمكانی دەستڕاگەیشتن بە 
پشتیوانیە ماڵیەكانی عەرەبستانی سعوودی 
و پەرەپێدان������ی هاوكاریی ئەمنیەتی لەگەڵ 

میسریەكانی بە دواوە بێت.
بو وەدستهێنانی هاوكارییەكان  وێدەچێت 
هەلومەرجی پش������ت بەس������تن ب������ە قاهیر و 
میس������ر كە نزیكت������رن لە جیات������ی تارانێك 
كە م������ەودای زۆرت������رە، بۆ س������وودانیەكان 
لەبارتر بێت. میس������ر ه������ەوڵ دەدات كە بە 
هاندانی سوودان پش������تیوانی ئەم واڵتە بۆ 
دژایەتیكردنی لەگ������ەڵ پرۆژەی ئاوبەندی 
گ������ەورەی ڕێنێسانس������ی ئێتیۆپی بۆ الی 
خۆی ڕابكێشێ و پێش لە هاتنی میلیشیا 
سەربازییە ئیسالمیەكان بۆ خاكی میسر لە 
عەرەبستانیش  بگرێت.  سوودانەوە  سنووری 
دەیهەوێت كە س������ەقامگیری و ئاسایش������ی 
میس������ر دابین ب������كات و لە ش������وێندانەری 

ناوچەیی ئێران كەم بكاتەوە.
ل������ە واقعیدا و لە درێ������ژەی واژۆكردنی 
ڕێككەوتننامەی سەربازی لە نێوان قاهیرە 
و میسردا لە مانگی مارچ، سەرچاوەكانی 
Stratfor دەریان خست كە ڕیاز پێشنیاری 
دانی هاوكاریگەلێكی ش������یرینی ماڵی لە 
لەگەڵ  هاوكارییەكان  داخس������تنی  بەرانبەر 

ئێرانی بە سوودانیەكان داوە.
ب������ەاڵم وێناچێت كە خارت������ووم بە دوای 
گۆڕانكارییەك������ی گەورەی س������تراتژیك و 
الربوون������ەوە ب������ۆ الی كەمپی عەرەبس������تان 
و میس������ردا بێت. بەاڵم ل������ە كورت ماوەدا و 
بە داخس������تنی ڕێگاكان������ی قاچاغی چەك 
و چۆڵ������ی ئێران������ی بۆ غ������ەزە، ڕوانگەی 
ئیس������راییلی بۆ قبووڵكردنی ئاگربەس������تی 

غەزە بۆ الی خۆی ڕاكێشا.

سەرچاوە:
http://www.stratfor.com 

وەربگرێت. داخس������تنی ناوەندی كولتووری 
ئێ������ران لە خارتووم چوون������ە دەرەوە لە هێڵی 
هاوكاری لەگەڵ ئەم ش������ەریكە و ئاماژە بە 
گۆڕانكاری لە هەڵس������وكەوت و ستراتژی 

سوودان لەگەڵ ئێراندا هەیە.
خارت������ووم بە ش������ێوەی فەرم������ی دانی 
ب������ەم ك������ردەوەی ئێرانەدا ن������اوە و ئەویش بە 
دەربڕینی ئەم قسانە كە كارمەندانی ئێرانی 
ب������ۆ برەوپێدانی ئایدۆلۆژی ش������ێعەگەری 
لە نێوان زۆرینەی حەش������یمەتی س������وننەی 
ئەم واڵت������ە چاالكی دەك������ەن. بابەتێك كە 
بەرپرس������انی حكوومەتی خارت������ووم  ناوی 
هەڕەش������ەی ئایدۆلۆژی������ك و كۆمەاڵیەتیان 
لێ ناوە. خارتووم لە ڕابردوودا هۆشداری بە 
ئێران داب������وو و داوای لەم واڵتە كردبوو كە 
دەست لەم چەش������نە چاالكیانە هەڵبگرێت، 
ب������ە تایبەت لەبارەی   هەڵس������وكەوتگەلێك 
وەكوو بەستێن خۆش������كردنی هانەی پووڵی 
بە مەبەس������تی گۆڕینی ئایین������ی الوانی 
سوودانی لە الیەن ئێرانیەكانەوە. بەرپرسانی 
پلەبەرزی ئێرانی بە توندی ئەم قس������انەیان 
ڕەت كردۆت������ەوە، بەاڵم س������ەرۆك كۆماری 
سوودان بە ڕەت كردنەوەی قسەی ئێرانیەكان 
و بە پێچەوانەی خواس������تی ئەوان، بڕیاری 
دەركردنی كارمەندان و بەرپرسانی ناوەندی 

كولتووری ئێرانی لەم واڵتە دەركرد.
كەمینەی ش������ێعەی س������وودان، لە حاڵی 
ح������ازردا هەڕەش������ەیەكی جی������ددی گەورە 
دژی ئاسایش������ی ڕێژیمی زاڵ بە سەر ئەم 
واڵتەدا نیە. كۆمەڵی ش������ێعەی ئەم واڵتە 
لە ناوەندی پێتەختی س������وودان هەڵكەوتووە 
و ژمارەی������ان كەمتر لە چەن س������ەد هەزار 
كەس لە حەش������یمەتی 40 میلیۆن كەس������ی 
ئەم واڵتەیە. ئەگەرچ������ی حكوومەتی ئەم 
واڵت������ە نیگەرانی خۆی لە بارەی گەش������ە 
و س������ەرهەڵدانی ش������ێعەگەری دەربڕی������وە، 
بەاڵم ئەم سیاس������ەتە لە سەرووی لیستەی 
سیاسەتە هەنووكەییەكانی ڕێژیمی سووداندا 
نی������ە و ئەولەویەتەكانی گرنگتر لە نەبوونی 
سەقامگیری لەم واڵتە، كێبەركێ لە بەشی 
وزە و هەاڵتن������ی بەردەوامی س������ەرمایە لەم 
واڵتەیە نەك هەڕەش������ەیەك ل������ە ژێر ناوی 

گەشەی شێعەگەری.
سەرچاوەكانی stratfor نیشان دەدەن كە 
چاالكیەكانی شێعەگەری لە الیەن ناوەندی 
ئێران و ئۆفیس������ەكانی دیكەی  كولتووری 
بابەتێك������ی نوێ  نییە و س������ااڵنێكە بوونی 

ماوەی چەن������د س������اڵە ڕۆژی 10ی 
سێپتامبر، وەك ڕۆژی جیهانیی پێشگرتن 
لە خۆكوشتن دیاری كراوە. ئەو ناو لێنانە 
بە ش������ێوەی هاوبەش لە الیەن ڕێكخراوی 
نێونەتەوەیی  بێهداشت و كۆڕی  جیهانیی 
ڕێكخ������راوی نەت������ەوە یەكگرت������ووەكان بە 
مەبەس������تی پێش گرتن  لە خۆكوش������تن و 
وەاڵمدانەوەیەك بۆ گرفتی ڕۆژ لە دوای 
ڕۆژی زیات������ری خۆك������وژی، گەاڵڵە بۆ 

دارێژراوە.
بە پێی ئاماری ڕێكخراوی بێهداشتی 
جیهانی لە هەر چركەیەكدا كەسێك خۆی 
دەكوژێت. زۆرترین ڕادەی خۆكوش������تن لە 

دوو واڵتی چین و ڕووسیەیە.
س������ااڵنە 20 ت������ا 60 میلیۆن كەس لە 
جیهان پەنا بۆ دیاردەی خۆكوشتن دەبەن، 

كەسانەی كە پەنا بۆ خۆكوشتن دەبەن.
بە پێی ئامار و داتاكان زۆرترین شێوەی 
خۆ كوش������تن لە جیهان كەڵك وەرگرتن لە 

هێندێ  دەرمان و خۆراكی كوشندەیە.
هەڵب������ەت دەبێ  ئ������ەوەش بگوترێ  كە 
خۆكوشتنی كەس������انی ناسراو كاریگەری 
نەرێنی زۆرتری لەسەر كۆمەڵگا دادەنێ ، 
واتە كاتێك كەسێكی ناسراو بە خۆكوشتن 
كۆتای������ی بە ژیان������ی خ������ۆی دەهێنێ ، 
جێ بەجێ  كردنی ئەو كارە بۆ كەس������انی 
دیكەش پێدەچێ  ببێتە ئەمرێكی ئاس������ان 
و ئاسایی واتە كەسانی ناسراو دەتوانن بۆ 

خۆكوژیش ببنە "سەرمەشق".
ڕادەی  جیهانی  بێهداشتی  ڕێكخراوی 
خۆكوشتنی لە دوو واڵتی چین و ڕووسیە 
ب������ە زۆرترین ڕێژە دەزان������ێ  پاش ئەو دوو 
واڵتە لە ئورووپاش لیتونی و بولغارستان 

زۆرترین ئاماری خۆكوشتنیان هەیە.
لە ئێرانیش ئاماری خۆكوشتن لەم چەند 

ساڵەی دوایی چووەتە سەرێ  بە تایبەت لە 
چەند ناوچەیەكی ڕۆژهەاڵتی كوردستان 
بە داخەوە دیاردەی خۆكوشتن بە نیسبەت 
ش������وێنەكانی دیكە لە ئاستێكی سەرەوەیە 
وەك دوو ئوس������تانی ئیالم  و كرماشان. بە 
بڕوای كارناس������ان ئەو كەسانەی كە پەنا 
بۆ خۆكوشتن دەبەن بە گشتی مەبەستیان 
كۆتای������ی هێنان بە ژیان������ی خۆیان نییە، 
بەڵكوو ئەوان نازانن دەبێ  چۆن بژین، هەر 
بۆیە بە مەبەستی پێشگرتن لە خۆكوژی 
كاریگەری  دەروونی  ڕاوێژی  كەس������ەكان 
ئەرێن������ی هەیە. بە گش������تی گرینگیدان 
بەم دیاردە دزێوە كۆمەاڵیەتیە و دەس������ت 
نیش������انكردنی ڕێگاكانی پێش������گرتن بەم 
دیاردەیە دەتوانن لە س������ەر لە نێو بردن یان 
كەمكردن������ەوەی ئەم دیاردەیە ش������وێندانەر 
بێ  لە بیروڕای گشتیدا وەك كردەوەیەكی 
دزێو بەرانبەر بە كەسان و كۆمەڵگا باسی 

بەردەوەامی لێبكری.

كە یەك میلیۆن لەوانە كۆتایی بە ژیانیان 
دێ .

خۆكوشتن هەڵس و كەوت و دیاردەیەكی 
دژی كۆمەڵگایە ك������ە زیاتر لە ئاكامی 
گوش������اری كۆمەڵگە و بنەماڵە شكڵ و 

فۆرم دەگرێ .
كارناسان چەند هۆكارێكی سەرەكییان 
ب������ۆ دیاردەی  بۆ پەنابردن������ی مرۆڤەكان 
خۆكوژی دەس������ت نیش������ان كردووە، وەك: 
تەنیای������ی، بێ  ئامانجی، هەس������ت كردن 
بەوەی بۆشایی لە ژیاندا هەیە، بێكاری و 
گرفتی ئابووری كە دەبنە هۆی خەمۆكی 
هۆكارگەل������ی وەك خواردن������ەوەی زۆری 
مەش������رووب و كەڵكی خراپ وەرگرتنی 
جینس������ی، دەتوانن لەو هۆیانە بن كە خۆ 

كوژییان لێ دەكەوێتەوە.
دەس������ت پێ  ڕاگەيش������تنی ئاس������ان بە 
هەندێك كەرەس������تە كە خۆكوش������تنی پێ  
جێ بەجێ  دەكرێ  ڕێگا خۆشكەرە بۆ ئەو 

مووسا باباخانی

جووت حەوت

هەوراز

� پی������او تەعریفی خۆی نەكات، ئێمە وەكوو جووت حەوت لە 
مەس������ەلەی نەتەوایەتیدا قاڵ بووین و زۆر چوارپارچەیی بیر 
دەكەینەوە و خۆمان گوتەنی"سەرمان لە كوردایەتیدا سپی بووە، 
نەك لە ئاش������ەكەی ئەحە بزگیر ." بەاڵم هەرچی سەر دێنم و 
س������ەر دەبەم نازانم بۆچی ئێمەی ك������ورد تەنانەت لە ژماردنی 
پارچەكانی كوردستانیش������دا ناتوانین ی������ەك بگرین. بۆ نموونە، 
كاتێك هەبوو كە خەڵكانێك دروش������میان دەدا: "باكوور، باشوور، 
ڕۆژهەاڵت. ی������ەك واڵت و یەك خەبات". ب������ەدەر لە ڕواڵەتی 
جوانی ئەو دروش������مە، س������ەرنجڕاكێش ئەوە بوو كە داهێنەرانی 
ئەم دروش������مە بە چوارپارچەخوازیش دەناس������ران، منیش هەر لە 
گێژاوی ئەم پرسیارەدا بووم كە: "ئەم واڵتە خۆ سێ پارچەیە. 
بڵێی من جیاوازیی نێوان س������ێ و چوار نەزانم یان ئەو خەڵكە 
پێمان ڕادەبوێرن؟" گەرچی دەگوترا كە پارچەی چوارەم زۆریش 
پارچ������ە نییە و زیاتر دەبێ وەك كەمپ������ی ئاوارەكانی باكوور لە 
سەر خاكی سووریای دۆست و برامان! چاوی لێ بكرێت، بەاڵم 
م������ن چاك حاڵی نەدەبووم و دەمگوت ئەگەر وەهایە ئیتر بۆ بە 
خۆیان دەڵێن چوار پارچەخواز؟ وەاڵمی ئەو پرس������یارەم هەرگیز 
وەر نەگرت تاكوو پرس������یاری دیكەش������ی بە س������ەردا هات كە 
ئەمجارەش خەڵكانێكی چوارپارچەخوازی دیكە سەریان هەڵدا 
كە لە نێو كەمپی ئاوارەكاندا پارچەی رۆژئاواشیان دۆزییەوە و 
خۆیان گوتەنی خستیانە ڕۆژەڤەوە و بوو بە ڕەسەنترین پارچە، 
بەاڵم ئەمجارە رۆژهەاڵتەكەی پێش������وو ل������ە كونی گیرفانیان 
داكەوت و دیس������انیش بووەوە بە س������ێ پارچە، واتە ڕوژهەاڵت 
لە تەرازووی ئەقڵی ئەواندا مەالخۆر كرا و بوو بە ئێرانس������تانی 
ئیس������المی. ئێستاشی لەگەڵ بێت تێ نەگەیشتم كە گیرفانی 
ئەم چوارپارچەخوازانە هەر جێگای سێ پارچەی تێدا دەبێتەوە، 
یان من لە واتای سێ و چوار تێ ناگەم و چوار بە سێ دەبینم. 
بە خواڵی پێم وابێ مامۆس������تای بیركاریم ئەم ژمارانەی باش 

فێری من نەكردووە و دەبێ مێشكم فۆرمات بكرێتەوە.
� بەپێ������ی ئامارەكان ژمارەی ئیمامزادەكان لە ئێراندا ڕۆژ لە 
دوای ڕۆژ لە زیادبووندایە و لە حەوت هەزاری ساڵی 135٨ەوە 
گەیش������تۆتە زیاتر لە 13 هەزاری ئێس������تا. واتە ئیمامزادەكان 
وەكوو كارگ هەڵدەتۆقن و دەبنە س������ەرچاوەی داهات بۆ ڕێژیم 
و تااڵنكردنی ڕووت و ڕەجاڵەكانی واڵت. كەسیش نیە بپرسێ 
ئەمانە تا ئیس������تا لە كوێ بوون، یان 11 ئیمامی بەس������تەزمان 
ئەو هەموو زادەیان لە كوێ بوو، یان بۆچی تاقە ئیمامزادەیەك 
لە دەرەوەی ئێ������ران نیە لە حاڵێكدا كە ماڵی هەموو ئیمامەكان 
لە دەرەوەی ئێران بووە؟ ئەگەر ئیمامزادەكان لە بەر گوش������اری 
سیاسی واڵتی خۆیان بە جێ هێشتووە و بۆ درێژەدانی خەباتیان 
ی������ان گوزەرانی ژیانیان هاتوونەتە ئێ������ران � كە ئەو كاتەش وەك 
ئێس������تا النكەی دێموكراسی و خۆشبژێوی بووە�، ئەدی بۆچی 
باوكەكانیان كە لەوانیش گرینگتر و سیاسیتر بوونە، لەگەڵ كوڕ 
و كچەكانیان ڕایان نەكردووە و نەهاتوون لە ئێرانی دێموكراتیكدا 
كاری سیاسیی ئازادانە بكەن یان النیكەم ببنە سووسیال خۆری 
بێ كێش������ە؟ و لە كۆتاییش������دا ئەگەر وەكوو مێشك هەاڵتوون و 
مەبەس������تیان خوێندن لە زانكۆكانی ئێران������دا بووە، بۆچی تاقە 
كتێبێكیان لێ بە جێ نەماوە یان نووبلێكی فیزیكیان نەبردۆتەوە 
یان النیكەم لە واڵتێكدا كە بڕوانامەی زانكۆ وەكوو تەڕەتۆڵەكە  
لە بەر دوكانان دەفرۆش������رێت، بۆچ������ی تاقە دوكتۆرایەكیان لێ 

هەڵنەكەوتووە؟
� خواڵمعەلی ح������ەداد عادڵ، خ������ەزوورەی مێردی بووكی 
خامنەیی لە پێوەندی لەگەڵ مەس������ەلەی گەش������تی ئیرش������اد 
و لێدان������ی كچ و ژن������ی خەڵك لە بەر چ������اوی خەڵكدا دەڵێ: 
"لەوپەڕی دنیاش گەشتی ئیرشاد هەیە و ناهێڵن خەڵك خۆیان 

ڕووت بكەنەوە، تەنیا ئاستەكەی تۆزێك جیاوازە". 
بێ گومان راست دەڵێ. ئەگەر لەو شوێنەوە كە خواڵمعەلی 
لێی ڕاوەس������تاوە، بە سواری گوێدرێژ بەرەو رۆژهەاڵت بڕۆین، 
لەوپەڕی دنیا دەگەیەنە ناوچەكانی ژێردەس������ەاڵتی داعش كە 
گەشتی ئیرشادی زۆر چاكی لێیە و ناهێڵن خەڵك خۆیان ڕووت 
بكەنەوە و وەك گوێی كەر لەگەڵ دەوڵەتی خواڵم و خەزوورەی 
كچەك������ەی جووتن، تەنیا ئاس������تەكەیان تۆزێك لێك جیاوازە كە 
ئەوی������ش بە هۆی جیاوازیی فەرهەنگیی������ە. هەر چۆنێك بێت، 
خواڵمعەل������ی و خ������ەزوورەی كچەكەی تا لە نەش������ئەی تریاك 
راپەڕن، داعش كۆمەڵێك خەڵكی ئیرش������اد كردووە. بۆیە ئێستا 
خواڵمعەلی نیگەرانە لە كێبڕكێی ئیرشاد كردندا دوا بكەون و 

دەیهەوێ بڵێ تا ئێمە هەین، كەسیتر بۆی نییە داعش بێت.
� ئەحمەد جەننەتی، ئیمام جومعەی ئەبەدیی تاران گوتی: 

"ڕێگە مەدەن كەسانی ناباب بچنە نێو زانكۆكان بخوێنن".
كەواتە كەس������انی ناباب ئەگەر چوونە نێو زانكۆكان، دەبێ 
مەبەستیان خوێندن نەبێت، بەڵكوو بۆ مەبەستی دیكە بچن. بۆ 
نموونە ببنە بەرپرسی حەراسەت یان بنكەی نوێنەرایەتیی وەلیی 
فەقیه یان بەسیجی زانكۆ. هەڵبەت بۆ كەسانی ناباب جێگای 
ش������یاوتر لە زانكۆ زۆرە، بۆ نموونە حەوزەی علمییەی قوم یان 
سپای پاسداران یان قەرارگای عەماریوون یان تەنانەت بەیتی 
ڕێبەری. بۆیە پێویستە ئەو نیگەرانییەی جەننەتی بڕەوێنینەوە 
و پێی بڵێین: "حاجی ئاغا! كەسانی ناباب نەك هەر نایانهەوێ، 
بەڵكوو ناش������توانن بیر لە خوێندنی زانكۆ بكەنەوە. مەگەر ئێوە 
ب������ە زۆر بیاننێرنە زانكۆ و بە ناوی جەنابی موهەندیس دوكتور 
ئەحم������ەدی نژاد و س������ەردار دوكتور قالیب������اف و حاج دوكتور 

ڕووحانی بە خۆمانیان بفرۆشنەوە".
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21ی سێپتامبر، ڕۆژێك كە بۆ گەلی كورد ئارامیی بە دوادا نەهات

"خراپترین دێموكراسی لە باشترین دیكتاتۆری باشترە"

ڕێكخ������راوی  گش������تیی  ك������ۆڕی 
نەتەوەیەكگرتووەكان بە ئامانجی ڕێزگرتن 
ل������ە بزووتنەوە دێموكراس������ی خوازەكان و 
پشتگیری و پش������تیوانی لەو واڵتانەی 
س������ەقامگیركردنی  ڕیگ������ەی  ل������ە  كە 
هەڵدەگ������رن،  هەن������گاو  دێموكراس������یدا 
ڕۆژی 15ی س������یپتامبری وەك ڕۆژی 
دێموكراس������ی ناوزەد كردووە. دێموكراسی 
یان دەس������ەاڵتی خەڵك بە س������ەر خەڵكدا 
لەودا  ك������ە  حكوومەتییە  سیس������تمێكی 
خەڵك بە شێوەیەكی بەرچاو ڕۆڵیان هەیە 
ل������ە بەڕێوەبەری������ی واڵت و دیاریكردنی 
و  كۆمەاڵیەتی  ئاب������ووری،  سیاس������ەتە 
سیاسییەكان و لەم شێوازە حكوومەتیەدا 
تاك كەرامەتی پارێزراوە و ماف و ئەركی 
بە شێوەیەكی ڕوون لە كۆمەڵگادا پێناسە 
كراوە. ل������ەو سیس������تمە حكوومەتیانەی 
ك������ە بە ش������ێوازی دێموكراس������ی بەڕێوە 
دەچن، یاس������ا و ڕیس������اكان بە شێوەیەك 
لە الی������ەن نوێنەرانی خەڵك و زۆرجاریش 
لە  ڕاس������تەوخۆ  ڕێفراندۆم  ش������ێوەی  بە 
الیەن خودی خەڵك������ەوە دادەڕێژرێن كە 
پێش ل������ە س������ەرهەڵدانی دیكتاتۆری و 
دەگیردرێ.  بناژۆخ������وازی  و  تاكڕەوی 
لە یەكەمین ڕاگەین������دراوی رێكخراوی 
نەتەوە یەكگرتووەكاندا بۆ ڕۆژ جیهانیی 
هاتووە:"دێموكراس������ی  دێموكراس������یدا 
پشتبەس������توو  و  جیهانگیر  بەهایەك������ی 
ب������ە ئی������رادەی ئ������ازادی هاوواڵتیانە لە 
دیاریكردنی سیستمە سیاسی، ئابووری، 
كۆمەاڵیەتی و كولتووریەكانی خۆیان و 
بەش������داریی تەواو لە هەموو الیەنەكانی 
ژیان������ی خۆیانە" ل������ەم ڕاگەیەن������راوەدا 
داوا لە هەموو واڵتان������ی ئەندام دەكرێ 

كە ئەم ڕۆژە ل������ە ڕۆژژمێری فەرمیی 
خۆیاندا بگونجێنن و گەرەنتی بەشداریی 
لەم  مەدەنی  كۆمەڵگای  ڕێكخراوەكانی 

پرۆسەیەدا بكەن.
 ل������ەو واڵتانەی كە ئ������ەم ڕۆژەیان بە 
فەرمی نەناس������یوە كۆماری ئیسالمیی 
ئێران������ە، ب������ەاڵم ئەم ڕێژیم������ە خۆی بە 
پش������تیوانی " خەڵك س������االریی دینی" 
دەزانێ، خەڵك ساالرییەكی دینی كە لەودا 
تەنیا یەك كەس بڕیاردەری سەرەكییە كە 
ئەوی������ش "ویالیەتی موتلەقەی فەقیهە". 
ئەم بڕیاردەرە بە پێی یاس������ای بنەڕەتی 
كۆماری ئیس������المی دەسەاڵتێكی ڕەها 
و بێ س������نووری هەیە كە ب������ەو پێیە، ئەو 
ماف������ەی پێ������دراوە چارەنووس������ی خەڵك 
دیاری بكات. لە سیستمی حكوومەتی 
كۆماری ئیس������المیدا بە پێچەوانەی ئەو 

سیس������تمە دێموكراتەی كە لە ڕۆژئاوا و 
ئامری������كا و ....هەی������ە، هیچ ڕێزێك لە 
كەرامەت������ی مرۆڤ نەگی������راوە. تا ئەو 
كاتەی ك������ە خەڵك هاوتەری������ب لەگەڵ 
سیاس������ەت و بیركردنەوەكانی حكوومەت 
هەن������گاو هەڵدەگ������رن ب������ە هاوواڵت������ی 
"خودی" پێناس������ە دەكرێن، بەاڵم ئەگەر 
هەر تاك یان گرووپێ������ك لە كۆمەڵگادا 
بە پێچەوانەی بیركردنەوەكانی كۆماری 
ئیسالمی هەڵوێس������ت بگرێ  و هەنگاو 
هەڵێنێ ، ب������ە " ناخودی" و مەترس������ی 
و دژی ڕێژیم دەناس������رێت و س������زای ئەم 
هەڵوێس������ت گرتنەش دەبێتە ئەشكنجە و 
ئێعدام و دوورخستنەوە و بێبەش بوون لە 
هەم������وو خزمەتگوزارییە كۆمەاڵیەتی و 
سیاس������ییەكان، بۆ نموونە نەتەوەی كورد 
ل������ە ڕۆژهەاڵتی كوردس������تانی ئێران كە 
لە سەرەتای هاتنەس������ەركاری كۆماری 
ئیس������المییەوە ئ������ەم" خەڵك س������االرییە 
دینیی������ەی" كۆم������اری ئیس������المیان بە 
پێكۆڵ كێشا و خوازیاری مافی یەكسان 
و بەش������داریی لە بەڕێوەب������ەری واڵت و 
یاسایەكی پێش������كەوتوو و مودێڕن بوون. 
بە  حیزبەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان 
تایبەت حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی 
ئێران بە دیاریكردنی دێموكراس������ی وەك 
ش������ێواز و سیس������تمێكی حكوومەت������ی، 
خوازی������اری پێكەوەگونج������ان و ماف������ی 
یەكسان و وەرگرتنی مافەكانی نەتەوەی 
كورد بوو كە ئەمەیش بۆ كاربەدەستانی 
كۆماری ئیسالمی و كەسی یەكەمی ئەم 
ڕێژیمە هێلی س������وور و دژی بیركردنەوە 
و ئیدئۆلۆژی ئەوان بوو كە وەاڵمی ئەو 
مافویستی و دێموكراسیخوازییەی كورد 
و حیزبی دێموكرات بە شەڕێكی خوێناوی 
كە هەنووكەیش بە ش������ێوەیەك لە شێوەكان 
دێموكراس������ی  دراوەتەوە.  بەردەوامە  هەر 

چ وەك كولت������وور و چ وەك ش������ێوازێكی 
حكوومەتی، یەكێك ل������ەو بابەتانەیە كە 
حیزبی دێموكرات بۆ س������ەقامگیركردنی 
لە نێوخۆی حیزبدا و لە پەیوەندییەكانیدا 
زۆرج������ار باج������ی ب������ۆ داوە و یەكێك لە 
حیزبی  خەباتی  س������ەرەكییەكانی  بنەما 
دێموكرات بووە و شەهیدی مەزن دكتور 
عەبدولڕەحمان قاس������ملوو لە پێناسەیەكدا 
دەڵێت: "خراپترین دێموكراسی لە باشترین 
بەردەوامیش  و  باش������ترە"  دیكتات������ۆری 
جەخت������ی ل������ەوە كردۆتەوە ك������ە حیزبی 
دێموكرات تەمرینی دێموكراس������ی دەكا. 
دێموكراسیەك كە بە پێچەوانەی بۆچوونی 
كۆماری ئیسالمی، لەحیزبدا بە شێوەی 
بەكۆمەڵ بەڕێوە دەچێ و تاكڕەوی و بە 

مۆرەكردنی تاك تێدا شتێكی نامۆ و دژە 
مرۆیی پێناس������ە كراوە. ئەم دێموكراسی 
و باوەڕمەند بوونە وایكردووە كە حیزبی 
دێموك������رات لە دژوارتری������ن هەڵومەرجی 
لەگەڵ  ش������ەڕی خوێناوی  و  بەرخودان 
كۆماری ئیسالمیدا كۆنگرەكانی خۆی 
بە شێوەی ڕێكوپێك ببەستێ و سیاسەت 
و بیركردنەوە و ش������ێوازی خەباتی خۆی 
نوێ بكاتەوە و شەهیدبوونی ڕێبەرانیشی  
نەبوونەتە هۆكارێك بۆ بەرتەسكبوونەوەی 
سەرهەڵدانی  و  ئەندامانی  ئازادییەكانی 

توندڕەوی و تاكڕەوی لەم حیزبەدا. 
سیس������تمی  لە  جی������ا  دێموكراس������ی 
كولتووریش  وەك  دەك������رێ  حكوومەتی، 
پێناسەی بۆ بكرێ، كولتوورێك كە تێدا 

ڕێز لە ئایدیا و بیركردنەوە و كەسایەتی 
مرۆڤ������ەكان دەگی������ردرێ و هیچك������ەس 
ماف������ی ئ������ەوەی نیە كە دەس������تدرێژی 
بكاتە س������ەر مافی كەس������ی بەرانبەری 
و كەرامەت������ی مرۆڤ خەوش������دار بكا. 
تاك������ەكان لە كۆمەڵ������گادا لە هەر پلەی 
یەكس������انیان  بن مافی  كۆمەاڵیەتیەكدا 
هەیە و تەنیا لە بەرامبەر یاسا) یاسایەك 
كە بە شێوەی دێموكراتیك و بە بەشداریی 
و ل������ە بەرچاوگرتنی هەموو كەمایەتییە 
ئایین������ی و ئیتنیكیی������ەكان( دارێژراوە، 
واڵم������دەرن و تەنیا لەم جۆرە سیس������تمە 
حكوومەتیەدایە كە تاك توانای ئافڕاندن 
و داهێنانی هەیە و ئەم ڕێزگرتنەیشە كە 

دەبێتە هۆی پێشكەوتنی كۆمەڵگا. 

ئارامی، ئەمنیی������ەت و پێكەوە ژیان 
سێ چەمكن كە لە كۆنەوە زۆر كەس و 
الیەن و ناوەند و ڕێكخراوی نێونەتەوی، 
هەوڵ������ی دابینكردنیان لە سەرانس������ەری 
جیهاندا داوە و دەیدەن. ئەنجامەكەیشی 
ئەوەیە ك������ە لە زۆر ش������وێن و ناوچەی 
جیهان ئەم هەواڵنە س������ەركەوتوو بوون و 
ڕەوڕەوەی ژیان لە ژێر سێبەری ئارامی 
و ئەمنییەت و پێكەوە ژیان، بە باش������ی 
ڕێگاكەی خۆی دەپێوێ، بەاڵم بە داخەوە 
لە زۆر ش������وێنیش هێش������تا هەوڵەكانیان 
ب������ێ ئاكامن و ئەم س������ێ چەمكە هەر 

كەمڕەنگ و یان بلێین نادیارن.
هەر لەم ڕاستایەدا بوو كە ڕێكخراوی 
مانگی  ل������ە  یەكگرت������ووەكان  نەت������ەوە 
س������ێپتامبری س������اڵی 19٨2دا، ڕۆژی 
21ی سێپتامبری وەكوو ڕۆژی جیهانیی 
ئاش������تی)صلح( دیاری ك������رد و لەوكاتە 
ب������ەدوواوە دەبینین كە، ب������ۆ ڕێز گرتن 
لەم ڕۆژە، س������ااڵنە كۆڕ و كۆبوونەوەی 
جۆراوجۆر لە شوێنە جیاجیاكانی جیهان 
پێكدێت تاوەك������وو گرینگیی ئەم ڕۆژە 
و چەمكی ئاش������تی ب������ۆ هەموو الیەك 

دەركەوێت.
بەاڵم بەداخ������ەوە ئەم س������اڵیش و لە 
بەرەبەری ڕۆژێكی وەهادا، دەبینین كە 
لە گەلێك واڵتی جیهان بە هۆی كێشە 
نێوخۆیی و دەس������تێوەردانە دەرەكییەكان، 
ش������ەڕ و پێكدادان و ئال������ۆزی، ژیانی 
ڕۆژانەی خەڵكی تێك������داوە. بۆ نموونە 
دەستێوەردانەكانی كۆماری ئیسالمی لە 
كاروباری نێوخۆیی واڵتانێك وەك لوبنان، 
یەمەن، س������ووریە، فەلەستین، عەراق و 
... هتد، ئارامی و ئەمنییەت و پێكەوە 
ژیانی ل������ە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������ت بە 
ت������ەواوی ش������ێواندووە و بۆتە هۆی ئەوە 
كە ڕۆژانە بە س������ەدان كەس لە خەڵكی 
بێتاوان������ی ئ������ەم واڵتانە ببن������ە قوربانی 

ئیس������المی.  كۆماری  سیاس������ەتەكانی 
ئەمە لە كاتێكدایە كە لە تەنیش������ت ئەم 
بەرنامە  پەرەپێدانی  دەس������تێوەردانانەدا، 
ناوكییەكەیشی، بە هەڕەشەیەكی جیددی 
بۆ سەر ئاشتەوایی گشتی جیهان دێتە 
ئەژمار و جێگای نیگەرانی كۆمەڵگای 

نێونەتەوەییە.
دەستێوەردانەكانی كۆماری ئیسالمی 
ك������ە زۆربەی ب������ە پش������تیوانی كردنی 
هەمەالیەن������ەی حكوومەتە دیكتاتۆر و 
گرووپ و تاقمە توندڕەو و بناژۆخوازەكان 
خۆی دەرخستووە، بۆتە هۆی ئەوە كە لە 
زۆر شوێن پرنسیپەكانی ئاشتی و پێكەوە 
ژیان پێش������ێل بكرێن و شەڕ و پێكدادان 
بەسەر ئاش������تی و دانووستاندا زاڵ بێت 
و لە ئەنجام������دا ئاوارەیی و دەربەدەری 
و كوش������ت و كوشتاری ئەو هەموو ژن و 
منداڵەی لێ بكەوێتەوە كە ڕۆژانە ئێمە 

كاناڵەكانی  ل������ە 
ن  ن������د یا گە ا ڕ
و  دەیانبینی������ن 

دەیانبیسین.
ئەگەر بێت و زیاتر 

لە م������ژاری بناژۆخوازی و 
تێكدانی پێكەوە ژیان و ئالۆزییەكانی 

نموونەیەكی هەرە  بینەوە،  ناوچەكە ورد 
بەرچاو هێرشەكەی دەوڵەتی ئیسالمی لە 
عێراق و شام ناسراو بە "داعش" بۆ سەر 
عەراق بە گشتی و بەتایبەتی هەرێمی 
كوردس������تان و بەش������ێك ل������ە ڕۆژئاوای 
كوردستانە كە لێرەشدا بەدوور نابیندرێت 
كە دیسان دەستی كۆماری ئیسالمی بۆ 
ڕێكخستن و ئاراستە كردنی ئەم گرووپە 
بۆ كاری تیرۆریستی و تێكدەرانەی تێدا 
بێت بۆ سێبەر خستنە سەر و شاردنەوەی 
كێشە نێوخۆیی و دەرەكییەكانی خۆی و 
هاوپەیمانەكانی لە ناوچە، واتە مالكی 

و بەشار ئەسەد.
لەم هێرشەی دەوڵەتی 
ئیس������المی لە 
ق  ا عێ������ر

و ش������ام دا كە ناوچەیەكی بە درێژایی 
زیات������ر ل������ە 1000 كیلۆمیتر بۆ س������ەر 
خاكی كوردس������تان بەڕێوە چوو، سەدان 
هەزار هاونیش������تیمانی ك������وردی ئێزدی 
و كاكەیی و كریس������تییانی و ش������یعە و 
تەنانەت توركمانی بە دڕندانەترین شێوە 

كردە قۆربانی.
داعش ك������ە دوژمنی دێموكراس������ی 
و ئازادی و بە گش������تی گ������ەالن دێتە 
ئەژم������ار، دوای هێرش������ەكەی خۆی بۆ 
سەر هەرێمی كوردستان و داگیركردنی 
بەش������ێك لە خاكەكەی، دیم������ان كە بە 
س������ەدان پی������او و ژن و منداڵی ئێزدییان 

ر سەر بڕی و  بە سەدان  ا ز هە
ن  س������یا كە

كۆمەڵك������وژ و ی������ان ل������ە خاك������ی باب 
و باپیرانی������ان ئ������اوارە كرد و ب������ە دەیان 
بڕی������اری دوواكەوتووان������ەی دەركرد كە 
تێیاندا پێڕەوان������ی ئایینە جۆراوجۆرەكان 
بە گش������تی و بە تایبەت خوش������ك و برا 
ئێزدییەكانمان كەوتن������ە بەر دڕندانەترین 
وەكوو  بڕیارگەلێك������ی  توندووتی������ژی. 
فرۆشتنی ژنانی ئێزدی بە نرخێكی كەم 
لە بازارەكانی مووس������ڵ و خەتەنەكردنی 
تەماش������اكردنی  قەدەغەكردنی  و  كچان 
تەلەویزیۆن و چوون������ەدەری بە تەنیای 
ئافرەت������ان و دەی������ان بڕی������اری دیكە كە 
جێگەی سەرسووڕمانی هەر مرۆڤێكی 

ئەمڕۆیین.
داعش دوای داگیركردنی بەشێك لە 
خاكی هەرێمی كوردس������تان، جیا لەوەی 
كە دژی هەر چەشنە ئازادی و پێكەوە 
ژیانێكە، سەلماندی كە دژی مێژووی 
گەالنیشە، چونكە 
بە پانتایی خاكی 
داگیرك������راوی 

كوردستان، هەر 
دەس������ەاڵتەكەی  وەك 
ئەفغانس������تان،  لە  تالیب������ان 
كەوت������ە تەقاندن������ەوە و لەناوبردن������ی 

مزگەوت و ش������وێنە پیرۆزەكانی برایانی 
ئێزدی و كاكەیی و كریستیان و شیعەكان 
ك������ە جگە لە پیرۆزی ب������واری ئایینی، 
خاوەن������ی مێژوویەك������ی دوور و درێژی 

نیشتمانی كوردانن.
ب������ەالم ئەوەی كە لێ������رەدا گرینگە و 
جی������گای لێ وردبوونەوەی������ە ئەوەیە كە 
داعش جیا لەوەی كە تێكدەری ئارامی 
و هێمنایەتییە لە ناوچەكە بە گش������تی 
و هەرێم������ی كوردس������تان بەتایبەت������ی، 
پێشبینی  كە  گەورەش������ە  مەترسییەكی 
س������ەركەوتنیدا،  ئەگەری  ل������ە  دەكرێت 
ئارامی و دێموكراسی لە هەموو جیهان 

بكاتە ئامانج.
ل������ە بەرانبەردا ئ������ەوەی گە جێگای 
دڵخۆش������ی بوو و هەی������ە ئەوەیە كە لە 
الیەك بە درێژایی س������نوورەكانی خاكی 
هەرێمی كوردستان بەرانبەر بە دەوڵەتی 
ئیس������المی لە عێراق و ش������ام "داعش"، 
پێشمەرگەكانی كوردستان ڕێگر بوون لە 
پێشڕەوی زیاتری داعش و لە الیەكەی 
دیكەوە، هەم گرینگی خاكی كوردستان 
و سیاس������ەتی دونیا پەسەندی كورد لەم 
بەشەی خاكی كوردستان و هەم هەست 
بە بەرپرس������ایەتی كردن������ی كۆمەڵگای 
نێونەتەوییە لە بەرانبەر هەڕشەی داعش 
و لە سەرووی هەموویان واڵتانی ئامریكا 
و فەڕانسە و ئیتالیا و چەند واڵتی دیكە، 
بوون بە هۆی ئ������ەوە كە لە جەبهەكانی 
ئیسالمی  بناژۆخوازیی  لەگەڵ  ش������ەڕ 
سیاسی،  بە ساپۆرتی هەوایی و چەكی 
پێشكەوتوو و هاوكارییە هەمەالیەنەكانی 
ڕۆژئاوا، هێزی پێش������مەرگە بەرەنگاری 
هێزی تاریك پەرەس������تی داعش ببێتەوە 
و ڕۆژبەڕۆژ پاشەكش������ەی زیاتری پێ 
ب������كات و هیوادارین ك������ە ئەمە دوایین 
هەناس������ەكانی ئەم هێزە دژە كوردە بێت 
و بۆ هەمیش������ە تەنیا ن������اوی لە الپەڕە 

ڕەشەكانی مێژوودا بمێنێتەوە.

هیوا میرزایی

عارف وەڵزی

دێموكراسی 
جیا لە سیستمی 

حكوومەتی، دەكرێ 
وەك كولتووریش 
پێناسەی بۆ بكرێ، 
كولتوورێك كە 

تێدا ڕێز لە ئایدیا 
و بیركردنەوە و 

كەسایەتی مرۆڤەكان 
دەگیردرێ

ڕۆژێك ئەبم بە مرواری
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 سیمین چایچی 

"س������یمین چایچی" دانیشتووی شاری سنە، شاعێر و چاالكی كۆمەاڵیەتی، 
زیاتر لە 40 س������اڵە چاالكیی ئەدەبی و هونەری هەیە و خۆی لە نووسینێكیدا 

دەڵێت: " باشترین بەرهەمی من ژیانمە".
پێش شۆڕشی گەاڵنی ئێران مامۆستای مندااڵنی كەڕ و الڵ بووە و دوای 
شۆڕشی گەاڵنی ئێران لە ساڵی 1359 بە هۆی كێشەی سیاسی و بارودۆخی 
ئەو كاتەی كوردستان و ئێران  بۆ ماوەی 4 ساڵ تووشی زیندان و دوورخستنەوە 
بووە لە كوردس������تان و بۆ ماوەی������ەك لە زیندانەكانی "ئێڤین و قەس������ر"ی تاران 
دەسبەسەر بووە كە لەو كاتەدا خاوەنی دوو منداڵی ورد بووە بە ناوەكانی " ستارە 
و بەه������ارە" و هاوكات هەموو دامەزران و ئیش و كارێكی دەوڵەتیی لێ قەدەغە 

دەكرێ كە ئەو بڕیارە هەنووكەیش گۆڕانی بە سەردا نەهاتووە.
س������یمین چایچی ئەندامی فەخری������ی ڕێكخراوی" چیلدرێن فێرس������ت" ە و 
ماوەیەكیش سەرۆكی كومیتەی ژنانی " پێن"ی كورد بووە و هەروەها بەرپرسی 

رێكخراوی خەڵكیی " پێشگیری لە ئێعتیاد"ە.
چایچی ماوەی 15 ساڵە بە ش������ێوەیەكی جیددی چاالكی بواری مندااڵنە 
و بە نووس������ینی شێعر و تیاتر، خزمەتێكی زۆری لەم بوارەدا كردووە. بەشێك لە 
بەرهەمەكانی بریتین لە: نووسین و پێشكەش كردنی یەكەم تیاتری مووزیكاڵی 
كوردی) خاڵ خاڵۆكە و شای مشكان( لە ساڵی 2000 كە ئەم تیاترە مووزیكاڵە 
لە شارەكانی سنە، بۆكان، بانە، لەندەن و سەقز بە دەرهێنەریی كەسانێكی جیاواز 
پێش������كەش كراون و لە سێهەمین میهرەجانی تیاتری كوردی سەقز بە وەرگرتنی 

9 خەاڵت پلەی یەكەمی بەدەست هێناوە.
دەقی ش������انۆیی ) تیتیل و بیبیل(، دەقی )جووجەڵە زەردە(، دەقی )نۆكێ(، 
شانۆی شاری ئاشتی و چەندین زنجیرەی بووكەڵەگێڕی وەكوو: پەپوولە پاییزە، 
پەلكە زێڕینە، خرتۆڵ و سەرچۆڵی هەیە و ئێستایش بڕیارە بە پێشكەش كردنی 

2 پرۆژەی ئەنیمێیشێن لەگەڵ " زارۆ تی وی" هاوكاری بكات.
سیمین لە ماوەی تەمەنی هونەریی خۆیدا وەك ژنە شاعێرێكی نوێخواز، لە 
بواری چاالكیی سەرەكی خۆیدا واتە نووسینی شێعر، بەردەوام بەرهەمەكانی لە 
گۆڤار و تۆڕەكۆمەاڵیەتییەكاندا باڵو كردۆتەوە و لە بواری شێعری گۆرانیشدا 
س������ەركەوتووییەكی بەرچاوی هەبووە و زیاتر لە 150 تێكستی شیعریی تایبەت 
ب������ە گۆرانی لە الیەن 45 گۆرانیبێژەوە كراونەتە گۆرانی. ئەو كتێبانەی كە لە 

سیمین چایچی باڵو كراونەتەوە بریتین لە:
باران )كۆمەڵە شێعری كوردی � فارسی(، جووجەڵە زەردە )چیرۆكە شێعر(، 
تیتیل و بیبیل )چیرۆكە ش������ێعر( و ... و چەندین بەرهەمی دیكەی ئامادەی 

باڵوكردنەوەن.

ژی������ال حس������ێنی 31ی خەرمانان������ی 
س������اڵی1343ی هەت������اوی بەرامبەر بە 
1964ی زایینی، لە ش������اری سەقز و لە 
بنەماڵەیەكی ئایینی و ئەدەب دۆستدا لە 
دایك بوو، لەو سەردەمەدا شێخ مێهرانی 
حس������ێنی باوكی ژیال مامۆستای یەكێك 
لە گوندەكانی س������ەر بە شاری سەقز بە 
ناوی "حانەمیران" بووە، پاش شەش ساڵ 
ب������ە هۆی وەرگیرانی باوكی لە بەش������ی 
یاس������ای زانكۆی تاران، دەڕۆنە تاران و 
پێنج ساڵیش لەوێ نیشتەجێ دەبن، پاش 
ئەوەش بە هۆی كاری باوكیەوە هەرچەند 
ساڵێك لە شارێكی كوردستاندا نیشتەجێ 
دەبن. ژیال خۆی دەڵێ: "بە هۆی كاری 
باوكمەوە هەر دوو س������ێ ساڵ لە شارێك 
دەژیاین، ئەم گەشتە بە ناو كوردستاندا، 
ل������ە بانەوە دەس������تی پێك������رد، لەوێوە بۆ 
كامیاران و دواتر مەریوان و سەقز وسنە". 
ژی������ال لە تەمەنی 15 س������اڵیدا لە گەڵ 
خزمیكی خۆی بە ناوی وەفا حس������ێنی 
ژیانی هاوس������ەری پێك دێنی بەاڵم ئەو 
هاوژینییە درێ������ژەی نابێت و دوای پێنج 
س������اڵ لەیەك جودا دەبنەوە، كە بەرهەمی 
دەبێت.  ئەو هاوژینییە )بەهاری كچی( 
ژیال زیاتر لە دوای ئەو بەس������ەرهاتە روو 
لە نووسین دەكات و دووری لە كچەكەی 
بەرەو یەكەم ئەزموونەكانی نووسین هانی 
دەدات، ژیال خۆی لەم بارەوە دەڵێت: "دوای 
جی������ا بوونەوە لە باوك������ی بەهار درگای 
كش������وەرێكی تازە لە خ������ەم و دڵتەنگی 
بەرەوڕووم كرای������ەوە بەتایبەت جودایی لە 
بەهاری ژیانم. دوای یەك س������اڵ دووری 
بەهاریان پێدام، منیش درێژەم بە خوێندن 
دا و دیپلۆم������م وەرگ������رت وماوەیەك لە 
ڕادیۆ سنە كارم كرد و بەرپەرس و وەاڵم 
دەرەوەی بەرنام������ەی "ئێمە وگوێگرەكان" 

بووم، ئەو ماوەیە هەلێكی باشی 
بۆ ڕەخس������اندم كە پتر 

فێری خوێندن و 
سینی  و نو

كوردی بم". ژیال بە ه������ۆی كارەكەیەوە 
زۆربەی ش������اعێرانی بەناوبانگی كوردی 
كە پێشتر لە ڕێی كتێبخانەكەی باوكیەوە 
ناس������یبوویانی وەك ) مامۆستا هەردی، 
مامۆس������تا حقیقی و ئ������اوات ،...( لە 
نزیكەوە بین������ی و لەگەڵیاندا وتووویژی 
كرد و هەر ئەو دیدارانە بوو بە بناغەیەكی 
تر بۆ پتر كاركردن لە دونیای ئەدەبیاتی 
كوردی������دا، ژی������ال یەك������ەم ئەزمونەكانی 
نووس������ینی بە فارسی بوو و دەفتەرێكی 
ش������ێعری فارسی ئەو س������ەردەمەی لێ 
بەجێ ماوە بە ناوی "باران" كە لە بەشی 
"ق������ەاڵی ڕازدا" چاپ  كۆتایی كتێبی 
كراون. ساڵی 1364ی هەتاوی لە گەڵ 
ل������ە بنەماڵەی نەوس������وودی بە  كوڕێك 
ناوی "ش������اهڕۆخ" ژیانی هاوسەری پێك 
هێناوەتەوە و بووە بە دایكی دوو منداڵی 
دیكە بە ناوی "ژین������ا" و "رامین". ژیال 
لە س������ەرەتای ئۆگرییەوە ب������ە ئەدەبیات 
پەیوەن������دی لەگەڵ ك������ۆڕە ئەدەبیەكاندا 
هەب������وو و ماوەی پێنج س������اڵ ئەندامی 
ئەنجومەنی مەولەوی كوردی سنە بوو. 
ش������ێعرەكانی ژیال لە گۆڤارە ئەدەبیەكاندا 
چاپ دەك������را و لەوانە گۆڤاری س������روە 
و مامۆس������تای ك������ورد و كتێبی یادی 
هەلەبجە بوو، بەش������داری كردنی ژیال لە 
كوڕە ئەدەبیەكاندا بووە هۆی ڕچەشكێنی 
بۆ زۆربەی ژنانی كوردی ئەو سەردەمە، 
ژیال لە سەردەمێكدا بە كوردی نووسی و 
لە ماڵی خۆیدا هەوڵی فێر كردنی زمانی 
كوردی بۆ ژنانی هاوڕێی خۆیدا كە زۆر 
بەدەگمەن ژنانی هاوتەمەنی ئەو خۆیان 
لەم بوارە دەدا  و بووە هاندەر بۆ زۆربەی 

ژنانی ئەوكات و پاش خۆیشی. ساڵی 
1372ی هەتاوی، یەكەم دیوانە 

شیعری كوردی خۆی بە 
"گەش������ەی  ناوی 

ی������ن"  ئەو

پێش������كەش بە كتێبخانەی كوردی كرد. 
ئەو بەرهەمانەی ل������ە ژیال بەجێماون چ 
وتار، چ وەرگێڕان و چ چیرۆك و شیعر 
بایەخی تایبەتی خۆیان هەیە و زمانێكی 
پوخت و پاراویان هەیە. زمانێكی سادە و 
قووڵ. گرنگترین  دەڕبڕینێكی  و  خاكی 
خاڵی بەرهەمەكانی ژی������ال ئەوە بوو كە 
دەیویست هەڵوێس������تێكی ژنانە لە ئاست 
هەڵوم������ەرج و بارودۆخی كۆمەالیەتی و 
ئەوینداریدا بگرێت و بە زمانێكی ئەدەبی 
ژنانە بنووس������ێت و ڕوانگەكانی خۆی بە 
خوێنەری بگەیێنێت. لە دونیای ئەدەبیاتدا 
زۆر جی������ددی و ئامانجدار تێكۆش������ی و 
ژیان������ە كورتەكەی خۆی  هەتا كۆتایی 
وازی ل������ە تێكۆش������ان ب������ۆ بەهرەمەندتر 
كردنی كتێبخانەی كوردی نەهێنا. ژیال 
لەس������اڵی 1375 ی هەتاویدا لە كاتێكدا 
كە بۆ بینینی ش������ێركۆ بێكەس شاعێری 
بەناوبانگ������ی كورد دەچ������وو بۆ تاران، لە 
رێگادا بە ه������ۆی ڕووداوی وەرگەڕانی 
ئۆتۆمبیلەكەی������ان ڕۆح������ی خ������ۆی بۆ 
هەمیش������ە ئاوێتەی ڕۆحی شیعر كرد و 
لە تەمەنی 32 ساڵیدا لەگەڵ كۆرپە نۆ 
مانگەكەیدا بە ناوی ژینا كۆچی دوایی 
كرد. پاش دووساڵ لە كۆچە ناوادەكەی، 
كتێبێكی دیكەی بە ناوی "قەاڵی ڕاز" 
كە پێكهاتبوو لە كۆمەڵێك شیعر و چیرۆك 
ب������ە زمانی كوردی و دەفتەرە ش������یعرێك 
بە ناوی "باران" بە زمانی فارس������ی، بە 

ناهیدی خوشكی  هاوكاریی 
ف������اروق  كاك  و 

بۆرەكەی������ی پێش������كەش ب������ە كتێبخانەی 
ك������وردی ك������را. حەكی������م مەال س������اڵح 
 1375/7/6 هەینی  "ڕۆژی  دەنووسیت: 
كە خۆزگە س������اڵ وەجاخی ب������ەم ڕۆژە 
چاوی  مەرگ  سانس������ۆری  كوێربوایە، 
زیتی لەسەر ڕۆژژمێری ژیانی خوشكە 
ژیال گیركرد و ڕێ������گای چاپ كردنی 
تەمەن������ی لێگرت". پ������اش كۆچی ژیال 
زۆر لە ش������اعیران ونووسەرانی كورد وەك 
ش������یركۆ بێكەس، مەهاب������اد قەرەداغی، 
جەالل مەلەكشا، رەئوف بێگەرد، نەجیبە 
ئەحمەد، مارف ئاغایی، مامۆستا ئەژی 
گۆران وموحس������ین خالی������دی و... هتد،  
خەم������ی خۆیان بە هۆن������راوە بۆ نەمانی 
ژیال دەربڕی، ژی������ال دووكتێب بە ناوی 
قەاڵی راز و گەش������ەی ئەوینی چاپ 
كراوە ودیوانە ش������یعرێكی منداالنێشی بە 
ناوی"چەتر" لێ چ������اپ بووە و چەندین 
وتار و وەرگێڕانی وەك نووسینی وتارێك 
س������ەبارەت بە س������وارەی ئیلخانی زادە و 
وەرگێڕانی چیرۆكی "داوای لێبووردن"ی  
س������ادق هدایەتی لە گۆڤاری س������روە و 
دیك������ەی گۆڤ������ارە كوردییەكان������دا باڵو 
دزیرە  وەرگێڕان������ی ڕۆمانی  كراونەتەوە. 
دوا كاری ژیال بوو كە بەداخەوە مەرگ 
م������ەودای تەواوكردنی پێ ن������ەدا و ناهید 
حسێنی خوش������كی ئەركی تەواو كردن و 

پێداچوونەوەی وە ئەستۆ گرتووە.

لە یادی 50 ساڵەی لەدایك بوونیدا

ئەدەب و هونەر

بەهار حسێنی

ڕۆژێك ئەبم بە مرواری
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