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ژاری ڕه شماری نوفل لو شاتۆ 
له  ده ماره كانی جیهاندا

یه كیه تی ئورووپا له  دووی ڕێگه چاره یه ك بۆ خه بات 
دژی تیرۆریسمه  

سه نای ئه مریكا بۆ گه مارۆ یان ده نگدان له سه ر 
ڕێككه و تنی كۆتایی له گه ڵ ئێراندا هه وڵ ده دا

نامەی مستەفا هیجری بۆ سەركۆماری فەرانسە سەبارەت بە كردەوەی تیرۆریستیی پاریس
بەڕیز سەركۆمار

لەم كاتە ماتەمبارییەدا كە دوژمنانی پێش������كەوتنی مرۆڤایەتی، بە كردەوە تیرۆریستییەكانیان بەدژی ڕۆژنامەی شارلی 
ئێبدۆ، واڵتی فەڕانس������ە، النكی ئازادی و بایەخە دێمۆكراتیكەكانیان كردە ئامانج، بەناوی حیزبی دێمۆكراتی كوردس������تانی 
ئێران و بەناوی خۆمەوە، سەرخۆش������ی لە ئێوە و لە ڕێگەی ئێوەش������ەوە سەرخۆش������ی بە س������ەرجەم خەڵكی فەرانسە دەڵێم كە 
هەردەم دۆست و پشتیوانی گەلی كورد بوون كە خۆی قوربانیی تیرۆریزم لە ناوچەكە و بەتایبەت لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی 
مەالكاندا بووە. ئێمە بە توندی ئەم كردەوە تیرۆریستییە مەحكووم دەكەین و ڕێز لە یاد و ناوی ئەو گیان بەختكردوانە، وەك 

داكۆكیكارانی ڕاستەقینەی ئازادی و بایەخە دێمۆكراتیكەكان دەگرین.
لە گەڵ ئەوپەڕی ڕێز و حورمەت

مستەفا هیجری
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

كوردستان، ٨ی ژانویەی ٢٠١٥ی زایینی

پـەیڤ
سەالم ئیسماعیل پوور

رووداوی تیرۆریس������تیی كوشتار لە 
ئۆفیس������ی گۆڤاری شارلی هیبدۆی 
پاریس و رووداوەكانی دوو ڕۆژ دواتری 
كە سەرانس������ەری ئورووپای هەژاند و 
جیهانی تووشی سەرسووڕمان كرد، بۆ 
جارێكی دیكە پێداگری لەسەر خەبات 
دژ بە تیرۆریزم و بناژۆخوازیی وەكوو 
هێنایە  س������ەردەمە  ئەم  پێویستییەكی 

گۆڕێ.
ئورووپایەك كە هێش������تا لە شۆكی 
ئەم زنجیرە تیرۆرانە و ئاكامەكانیدایە 
س������ێپتامبری  »١١ی  وەك������وو  و 
بە  باس������ی لێ دەكات،  فەرانس������ە« 
هیچ ش������ێوەیەك جیاواز لە ئورووپایەك 
نیە ك������ە لەمێژە بە ن������اوی پێوەندیی 
سیاس������ی و ئاب������ووری و سیاس������ەتی 
وەرگرتنی كۆچبەرانەوە، ساتوس������ەودا 
لەگ������ەڵ تیرۆری������زم و بناژۆخوازیی 
كردۆتە پێش������ەیەكی ئاس������ایی و بەو 
پەڕی كەمتەرخەمیی������ەوە پێی وابووە 
كە دەبێ ئەم چەش������نە ڕووداوانە تەنیا 
لە چوارچێوەی رووداوێكی ئاس������اییدا 
هەر  بكرێت،  ب������ۆ  هەڵس������ەنگاندنیان 
بۆیە لە رەچەڵەكناس������یی ڕاستەقینە 
و گ������ەڕان بە دوای ئاخێزگەكانی ئەم 
رووداوانە و تێگەیش������تن لە مەترسییە 
ب������واردووە.  ڕاس������تەقینەكانیان خۆی 
ئەو كات������ەی كە خومەین������ی لە ژێر 
دارسێوێكدا لە نووفل لووشاتۆی پاریس 
وەكوو كارگێكی ژەهراوی هەڵتۆقی و 
كۆمەڵگای سیاس������ی و رووناكبیریی 
ڕۆژئاوا وەكوو »رۆحی جیهانێكی بێ 
ڕۆح« باسێان دەكرد و ڕوخساریان لە 
مانگدا دەدیتەوە، هەرگیز نەیاندەزانی 
ئێس������تا كە ل������ە س������ێبەری كۆماری 
لە  دێوێكیان  فەرانس������ەدا،  پێنجەمی 
كراس������ی فریش������تەدا ڕازاندۆت������ەوە و 
مەسیحی درۆیینی تەیار بە گۆچانی 
مووس������ا و عابای ئیبراهیمیان لە نێو 
چرا جادووییەكە دەرهێناوە، نەزانكارانە 
یان بە ئەنقەس������ت ڕەشمارێكی سڕی 
ژێر بەستەڵەكیان لە بەر تیشكی هەتاو 
گەرم كردۆتەوە كە لە ماوەیەكی كورتدا 
تەنیا هەڵلووشینی هەموو جیهان تێری 
دەكات و ب������ەم زوانە پەالماری خۆیان 
دەدات. كاتێك كە مەسیحی خەیاڵیی 
ڕووناكبیرانی وەك میش������ل فۆكۆ لە 
مینبەری جەمارانەوە هەڕەش������ەی لە 
دنیای پێشكەوتوو دەكرد كە: »ئەگەر 
هەڕەش������ە لە ئایینمان بكەن، هەڕەشە 
ل������ە هەم������وو دنیاتان دەكەی������ن« ئەم 
هۆش������دارییەی بە جیددی وەرنەگیرا، 
تەنانەت فتوای كوش������تنی س������ەلمان 
ئەوتۆی  پەرچەكردارێكی  ڕوش������دی 
لە الی������ەن ڕۆژئاواوە ل������ێ نەكەوتەوە 
و ل������ەوە خاف������ڵ بوون ك������ە قامكی 
هەڕەش������ەی روحوڵ������ا خومەینی لە 
سەر پەلەپیتكەی چەكێكە كە ڕووی 
كردۆتە هەموو دنیایان واتە ئەمنیەت 
و ئازادی و س������ەروەریی واڵتەكانیان. 
ه������ەر لەم واڵت������ی فەرانس������ەیەدا كە 
النك������ەی دێموكراس������یی ڕۆژئاوایە، 

مستەفا هێجری 
لە وتووێژ لەگەڵ 
تیشك تیڤی دا...

لەسێدارەدان، 
دیاریی ڕێژیمی 

ئیسالمی 
بۆ مندااڵن

پێشمه رگه 
ناوێكه  هه رگیز

خه وشدار 
نابێت

كۆماری كوردستان
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وه زیرانی كاروب������اری ده ره وه ی ٢٨ واڵتی یه كیه تی 
ئۆرووپا ڕۆژی دووش������ه ممه  له  بروكس������ێل، پێته ختی 
واڵت������ی بێلژیك له  ده ور ی������ه ك كۆبوونه وه  تا بۆ خه بات 

دژی تیرۆریسم گه اڵڵه یه كی توكمه  ئاماده  بكه ن.
ب������ه  پێی ڕاپۆرت������ی دۆیچه وێله  له م دانیش������تنه دا، 
به ش������داربووان بۆ یه كه مجار له  ژێ������ر كونتڕۆڵی هێزه  
ئه منییه كان چوونه  نێو س������اڵۆنی بنك������ه ی یه كیه تی 

ئورووپاوه .
له  رۆژی ش������ه مه وه  یه كه  تایبه تییه كانی س������وپای 
بێلژی������ك ئه ركی كونتڕۆڵی زۆربه ی بااڵخانه كانی وه ك 
بااڵخانه كانی س������ه ر به  یه كیه تی ئۆرووپا كه  شیمانه ی 
ئه وه  ده كرێت هێرش������ی تیرۆریس������تییان بكرێته  سه ر، وه  

ئه ستۆ گرتووه .
فێدری������كا مۆگریێنی، هاوئاهه نگكه ری سیاس������ته  
ده ركییه كان������ی یه كیه تی ئۆرووپا ڕۆژی دوو ش������ه ممه  

١9ی ژانویه  ڕایگه یاند كه  یه كیه تی ئۆرووپا س������ووره  
له س������ه ر ئه وه یكه  له گه ڵ توركیه  و هه ندێ له  واڵتانی 
عه ره بی له  بورای خه بات دژی تیرۆریسم هاوكارییه كی 
هه مه الیه نه یان هه بێت. ئه و له م پێوه ندییه دا باس������ی له  
واڵتانی وه ك میس������ر، یه م������ه ن، ئه لجه زایر و واڵتانی 

عه ره بی كه نداوی فارس كرد.
مۆگریێنی وت������ی یه كیه تی ئۆرووپ������ا و یه كیه تی 
عه ره ب ل������ه  چوارچێ������وه ی خه بات دژی تیرۆریس������م 

به ڵگه یه كی هاوكارییان واژۆ كردووه .
ل������ه   به فرانب������ار  ٢٥ی  پێنجش������ه ممه   ئێ������واره ی 
ئۆپراس������یۆنێكی دژه  تیرۆریستیدا له  بێلژیك دوو كه س 
له  ئیس������امگه رایانی توندئاژۆ كوژران و ژماره یه كیش 
ده سبه سه ر كران. سه ردۆزگه ری بێلژیك ڕایگه یاند كه  
ژماره یه ك له م كه سانه  ماوه یه ك پێش ئێستا له  سووریه وه  

گه ڕابوونه وه  بۆ بێلژیك.

هه روه ها ناوی ژماریه ك له  سیما ناسراوه كانی 
ل������ه  دادنامه كه یدا  كۆم������اری ئیس������امی 
باڵوێزی  هێنابوو، وه ك موحس������ین ڕه بانی، 
فه رهه نگی پێشووی ئێران له  ئه رجه نتین كه  
به  گوته ی نایسمه ن، به رپرسی، پێكهێنانی 
تۆڕی سیخوڕی و زانیاریی له  ئه مریكای 
باش������وور«ی له  ئه س������تۆ بوووه . موحسین 
ڕه زایی، عه لی ئه كب������ه ر ویایه تی، عه لی 
ئه كبه ر هاش������می ڕه فس������ه نجانی، ئه حمه د 
وه حی������دی، عه ل������ی فه الحی������ان و ه������ادی 
سولێمانپوور له و كه سانه ی دیكه ن كه  ناویان 
له  دادنامه كه ی ئالبێرتۆ نایس������مه ن به رچاو 

ده كه وێ.
ناوب������راو س������ه رۆك كۆماری ئیس������تا و 

هه روه ها كارلۆس مێنم، س������ه رۆك كۆماری 
كردبوو كه   تۆمه تبار  ئه رجه نتینی  پێشووی 
بۆ ئه وه یكه  پێوه ندییه كانی ئه م واڵته  له گه ڵ 
كۆماری ئیسامیدا به ره و ئاڵۆزی نه ڕوات، 
ل������ه  ڕه وتی به دواداچوون بۆ ئه م دۆس������یه  و 
كارش������كێنیان  الیه نه كانی  ڕوونبوون������ه وه ی 

كردووه  و پێشیان پێ گرتووه .
هه روه ها به  پێ������ی ڕاپۆرتی هه واڵنێریی 
فه رانس������ه ، ئه حمه د بێن موباره ك، س������ه رۆك 
ده فته ری سه رۆك كۆماری یه مه ن له  الیه ن 
گرووپی ئه نسارۆلا سه ر به  ڕێژیمی ئێران 
ڕفێنراوه . له  سووریه شدا هه واڵه كان باس له  
كوژرانی  ١6 كه س كه  النیكه م 6 كه سیان 
ئه ندامی سوپاری پاسداران بوون ده كه ن كه  

له  ئه نجامی هێرشێكی ئاسمانی ئیسراییل 
بۆ س������ه ر كاروانی س������ه ربازیی حیزبۆڵا و 

سپای پاسدران كوژراون.
هه ن������دێ ل������ه  ماڵپ������ه ڕه  پارێ������زكاره كان 
ڕایانگه یاندووه  ك������ه  ئه ندامانی حیزبوڵا و 
سوپای پاسداران به  مه به ستی دامه زراندنی 
ناوچه ی  ب������ۆ  مووش������ه كی  س������ه كۆیه كی 
»قه نیتره « ڕۆیشتبوون كه  له گه ڵ هێرشی 

مووشه كی ئیسراییل به ره وڕوو بوونه وه .
له م چه ن ڕۆژه ی دواییدا هه ندێ له  كۆڕ 
و كۆمه ڵه كان������ی نزیك له  ڕێبه ری كۆماری 
ئیس������امی به  شێوه ی ئاش������كرا و زاره كی 
تیرۆریس������تیه كه ی  كرده وه   له   پاڵپش������تییان 

پاریس كردبوو.

هه واڵه  جی������اوازه كان له  چوارگۆش������ه ی 
چاالكبوون������ه وه ی  ده رخ������ه ری  جیه������ان 
كۆم������اری ئیس������امیی له  ب������واری كرده وه  

تیرۆریستییه كاندایه .
هارلد«  ئایرس  ڕۆژنامه ی »بۆینێ������س 
ڕۆژی یه كش������ه ممه  ١9ی ژانویه  هاوبه ری 
٢9ی به رفرانب������ار ل������ه  ڕاپۆرتێكدا باوی 
ك������رده وه  كه  ته رم������ی ئالبێرتۆ نایس������مه ن، 
س������ه ردۆزگه ری تایبه تی������ی به  دۆس������یه ی 
بۆینێس  له   جووله كه كان  »ئامیا«)ناوه ندی 
ئایرێ������س( له  ماڵه كه ی������دا دۆزراوه ته وه . ئه و 
بڕیار بوو ڕۆژی دووش������ه ممه  ١9ی ژانویه  
ل������ه  پارله مانی ئه و واڵت������ه دا ئاماده  بێت و 
س������ه باره ت به و تۆمه تانه ی كه  هێنابوویه وه  

ئاراوه ، ڕوونكردنه وه  بدات.
ب������ه  گوت������ه ی »ئێش������پیگڵ ئاناین«، 
ته رم������ی ئالبێرتۆ نایس������مه ن ل������ه  نێو وانی 
حه مامی ماڵه كه یدا دۆرزاوه ته وه  و له س������ه ر 
دیاره .  فیش������ه ك  ئاس������ه واری  جه س������ته ی 
ل������ه  ڕه وت������ی بۆمبدانانێكدا ل������ه  ناوه ندی 
جووله ك������ه كان )ئامیا( ٨٥ ك������ه س كوژران 
و 3٠٠ كه س������ی دیك������ه ش برین������دار بوون. 
ئالبێرتۆ نایسمه ن له  دادنامه یه كدا كه  ساڵی 
٢٠١3 خستبوویه  ڕوو، تۆڕه  زانیارییه كانی 
كۆماری ئیس������امیی كه  ل������ه  ئه مریكای 
باشووردا چاالكن، به  به پرسیاری ئه م هێرشه  

زانیبوو.
به  گوته ی »ئێشپیگڵ ئاناین«، ناوبراو 

سه ناتۆر لێندس������ی گراهام ده ڵێ ئه گه ر ئۆباما 
قبووڵی كات كه  هه ر چه ش������نه  ڕێككه وتنێ له گه ڵ 
ئێران������دا ده س������پێرێته  ده نگدانی نوێنه رانی س������ه نا، 
هه وڵه كانی خۆی������ان بۆ په س������ه ند كردنی گه مارۆ 

نوێیه كان ڕاده گرن.
نوێیان ده ست  سه ناتۆره  ئه مریكییه كان هه وڵێكی 
پێكردووه  تا هه ندێ گه مارۆی دیكه  بۆ سه ر ئێران 
كه  س������ه رۆك كۆماری ئه و واڵت������ه  نه توانێ ڤێتۆی 
بكات، په س������ه ند بكه ن، یان ئه وه یكه  هه ر چه ش������نه  
ڕێككه وتنێ له گه ڵ ئێراندا له  رێگه ی په س������ه ندی 

نوێنه رانی سه ناوه  ڕه وایی بگرێته  خۆی.
هه واڵنێریی ئاسۆشه یتێدپرێس له  زاری یه كێك له  
ڕاوێژكارانی ئۆباماوه  ڕایگه یاندووه  كه  وه ها شتێك 

ته داخول له  ده سه اڵتی سه رۆك كۆماردایه .
گه اڵڵه ی گه م������ارۆ نووێیه كانی ئێران له  الیه ن 
س������ه ناتۆر ڕابێرت مێن������دز )دێموك������رات( و مارك 
كرێ������ك )كۆماریخ������واز( هاتووه ته  ئ������اراوه  و بڕیاره  

ئه گه ر تا س������ه ره تای مانگی ژوویی������ه ، ئێران مل 
نه دات ب������ه  ڕێككه وتنێكی هه مه الیه نه ، دژی ئیران 
په سه ندی بكه ن. هه واڵنێرییی فه رانسه  ڕایگه یاندووه  
كه  كۆمیته ی بانكیی س������ه نا بڕی������اره  ڕۆژی پێنج 
ش������ه ممه ی ئه م حه وتووه  سه باره ت به م بابه ته  باس و 

موناقیشه  بكات.
ئه م گه اڵڵه یه  ل������ه  كاتێكدا دێته  ئاراوه  كه  باراك 
ئۆباما، ڕۆژی هه ینی ڕابردوو، هۆشداریی دابوو به  
كۆنگره ی ئه و واڵته  كه  هه ر چه ش������نه  گه اڵڵه یه كی 
نوێ بۆ توندتر كردنه وه ی گه مارۆكانی س������ه ر ئێران 

ڤێتۆ ده كات.
هه ر بۆیه  س������ه ناتۆره كان له  هه وڵ������ی ئه وه دان تا 
گه اڵڵه یه ك په س������ه ند بكه ن كه  بتوانێ ده نگی دوو 
له سه ر سێی نوێنه رانی س������ه نای ئه مریكا به ده ست 
بێنێ و به مجۆره  چیدیكه  سه رۆك كۆماری ئه مریكا 

ناتوانێ ئه و گه اڵڵه یه  ڤێتۆ بكات.

درێژه ی له  الپه ڕه  ٢⇐
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نوێنەری حیزبی دێموكرات لە پێدانی خەاڵتی شانازیی نەتەوەیی فەرانسە 
بە خاتوو سینەم بەدرخان بەشداریی كرد

ڕاگەیەندراوی یەكیەتیی پیشەیی مامۆستایانی كوردستانی ئێران 
بە بۆنەی مانگرتنی سەرتاسەریی مامۆستایانی ئێران

بەرپرسی پێوەندییەكانی حكوومەتی هەرێمی كوردستان 
لەگەڵ حیزب و الیەنە سیاسییەكانی كوردستان كۆبووە

نوێنەری  عەبدوڵاهی«  »خوسرەو 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە 
واڵتی فەرانسە، لە ڕێورەسمی پێدانی 
نیشانی شانازیی نەتەوەیی فەرانسە بە 
سینەم بەدرخان كە لە شاری پاریس و 
لە ماڵی فڕێدریك تیسۆ بەڕێوە چوو، 
كۆشنێر  بێرنار  دوكتور  كرد.  بەشداریی 
دەرەوەی  ك��اروب��اری  پێشووی  وەزی��ری 
سەر  تیسۆ  دوكتورفرێدریك  و  فەرانسە 
كۆنسولی پێشووی فەرانسە لە هەرێمی 
كوردستان، لە الیەن دەوڵەتی فەرانسە ئەو 
ڕێوڕەسمەكە  برد.  بەڕێوە  ڕێوڕەسمەیان 
تیسۆ  فرێدریك  الی��ەن  لە  پەیامێك  بە 
خاتوو  چاالكییەكانی  و  ژی��ان  سەر  لە 
دەستی  ب��ەدرخ��ان  بنەماڵەی  و  سینەم 
نیشانی  پاشان دوكتور كۆشنێر  پێكرد. 
شانازیی نەتەوەیی فەرانسەی بە ڕێزەوە 
بە خاتوو »سینەم بەدرخان« پێشكەش 

چەندین  بەدرخان،  سینەم  خاتوو  كرد. 
ساڵ ماموستای زمانی فەرانسوی لە 
دەرەوەی فەرانسە و لە واڵتانی سووریە 
مامەكانیشی  و  باوك  و  بووە  عێراق  و 
خزمەتێكی گەورەیان بە زمانی فەرانسە 
لە  ژمارەیەك  ڕێوڕەسمەدا  لەو  ك��ردوە. 
فەرانسوی  و  ك��ورد  كەسایەتییەكانی 
كە دۆستی ناوبراو بوون، وەك: دوكتور 
ئەنیستیتۆی  سەرۆكی  نەزان،  كەنداڵ 
كورد لە پاریس، خاتوو نەسرین قاسملوو، 
دوكتور  ن��ەم��ر  ش��ەه��ی��دی  ه���اوس���ەری 
قاسملوو، خاتوو پرۆفسۆر ژویس باو، 
كورد،  ئەدەبیاتی  و  زمان  ماموستای 
نووسەر  كریس كۆچرا، ڕۆژنامەنووس، 
ئ��ێ��دی��ت كۆچرا  خ��ات��وو  ك���وردن���اس،  و 
ڕۆژنامەنووس و وێنەگر و خاتوو فێردا 
لەو  كە  ب��وون  كەسایەتییانە  ل��ەو  خ��ان 

ڕێوڕەسمەدا بەشداریان كردبوو. 

خۆشەویست،  ه��اون��ی��ش��ت��م��ان��ی��ان��ی 
مامۆستایان و قوتابیان!

هەر وەك ئاگادارن، مامۆستایانی چاالك 
و هەڵسووڕی بواری پیشەیی پەروەردە و 
دەستەبەربوونی  مەبەستی  بە  فێركردن، 
ناڕەزایەتی  و  داخوازییەكانیان  و  م��اف 
دەربڕین بەو دۆخە قەیراناوییەی كە پرسی 
مەترسییەوە،  ژێ��ر  خستۆتە  پ����ەروەردەی 
داوای������ان ل��ە س���ەرج���ەم م��ام��ۆس��ت��ای��ان و 
ڕۆژەكانی  كە  كردووە  واڵت  دەرسوێژانی 
دەست  ڕێبەندان  ١ی  و  بەفرانبار  3٠ی 
ب���دەن���ە م��ان��گ��رت��ن��ێ��ك��ی س���ەرت���اس���ەری و 
ل��ە چ���وون ب��ۆ س���ەر ك��اس��ەك��ان��ی دەرس 
نەبوونی  ه��ۆی  بە  ئەمرۆ  بپارێزن.  خۆ 
كۆمەڵگای  ل��ە  ب��ەراب��ەری  و  ع��ەداڵ��ەت 
ئابووری  كاكڵی  كردنی  ق��ورخ  و  ئێراندا 
نەتەوەیی ئێران لە الیەن مافیاكانی سپای 
چینی  سەر  بۆ  گوشارەكان  پاسدارانەوە، 
هەژار و مام ناوەندی ڕوویان لە زیادبوون 
ئێمە هیچ  قوتابیانی  الی��ەك  لە  ك��ردووە. 
خوێندن  مافەكانی  لە  ئەوتۆ  بەهرەیەكی 
بڕە  ئەو  دیكەشەوە  لەالیەكی  و  وەرناگرن 
وەریدەگرن،  مامۆستایان  كە  مووچەیەی 
ژیانی  بەڕێوەبردنی  وەاڵم��دەری  ناتوانێ 
خەرجەكانی  ك��ردن��ی  داب��ی��ن  و  ئ��اس��ای��ی 
نیزامی  كردنی  جێبەجێ  بێ.  ڕۆژانەیان 
یەكدەستی مووچەی تێكڕای كارمەندانی 
دەوڵەت، وەك ویستی ڕەوای مامۆستایان 
لە سەر  پێداگری  كە  دەیەیە  لە ٢  زیاتر 
دەكرێ، بەاڵم مخابن هەر جارەی لە ژێر 
ناوێكی فێاوی یان بە بیانوویەكی نوێ، 
داواكارانی ئەم مافە ڕەوایە تەفرە دەدەن و 

لە درێژەی كارەكانیان ساردیان دەكەنەوە.
هاونیشتمانە بەڕێزەكان!

وەزارەتی  بەرپرسانی  دەزان��ن،  ه��ەروەك 
هەڵەی  سیاسەتی  ه��ۆی  ب��ە  پ�����ەروەردە 
ناعاداڵنەی  دابەشكردنی  نێونەتەوەیی، 
دەست  میلیاردی  گ��ەن��دەڵ��ی  و  ب��وودج��ە 
سەرانەی  ن��ات��وان��ن  پ��ێ��وەن��دەك��ان��ی��ان  و 
بە  بۆیە  هەر  بكەن،  دابین  قوتابخانەكان 
بۆ  یارمەتی  دەستی  جۆراوجۆر  شێوازی 
ماڵی  یارمەتی  دەك��ەن.  درێ��ژ  ئێوە  الی 
گەندەڵی  سیستمی  ق��وت��اب��خ��ان��ەی  ب��ە 
مانای  ب��ە  ئ��ێ��ران،  ئیسامیی  ك��ۆم��اری 
سەركوتكەرەیە  دەزگ��ا  بەو  دان  یارمەتی 
ناوچەی  تێرۆریستەكانی  گ��رووپ��ە  ك��ە 
حەساندۆتەوە  ن��اوەڕاس��ت��ی  ڕۆژه��ەاڵت��ی 

ڕۆڵە  لە  ژم��ارەی��ەك  گیانی  نیە  ڕۆژ  و 
پەتی  بە  مافخوازەكانمان  و  خۆشەویست 
كۆنەپەرەستی  دەسەاڵتی  نەكا.  سێدارەوە 
بانگەشەی بە  ئێران گەرچی بە ڕواڵەت 
خۆڕایی بوونی پرسی خوێندن دەكا، بەاڵم 
لە ڕاستیدا بە شێوازێكی نایاسایی و بە 
دوور لە پێوەرە ناوخۆیی و نێونەتەوییەكان 
خستۆتە  خوێندنی  خ��ەرج��ی  ق��ورس��ای��ی 
سەرەرۆ  نیزامی  بنەماڵەكان.  شانی  سەر 
ئەم  بۆ  ئێران  هەنووكەیی  ستەمكاری  و 
كارمەندی  و  مودیر  تاقمێك  مەبەستەش 
بەرپرسی  كردۆتە  ناوچەیی  ئیرادەی  بێ 
كۆكردنەوەی یارمەتی ماڵی و لە ڕێگەی 
ڕاستەقینەی  ڕووی  دەدا  هەوڵ  ئەوانەوە 

كردەوە چەوتەكانی بشارێتەوە.
مامۆستایانی دادپەروەر و خۆڕاگر!

مامۆستایانی  پیشەیی  یەكیەتیی 
لە  خ��ۆی  پشتیوانی  ئێران،  كوردستانی 
هەموو مافە پێشەییەكانتان دەردەبڕێ كە 

هەندێكیان بریتین لە: 
تێكڕای  مووچەی  كردنی  *یەكدست 

كارمەندانی دەوڵەت
بارودۆخی  ب��ە  دان  س��ام��ان  *س����ەرو 

نالەباری بیمەی دەرمانی
*هاوئاهەنگ كردنی مووچە سەبارەت 

بە نرخی ئاوسان
*پ��ەرداخ��ت��ی م��ووچ��ەی ی��ەك مانگ 

مەرەخسی سااڵنە

نەوار  م���ووچ���ەی  م��اف��ی  *پ��ێ��دان��ی 
مەرزی كە زۆربەی شارەكانی كوردستان 

دەگرێتەوە
ئەمنیەتی  هەوای  و  كەش  *البردنی 

لە قوتابخانەكان
نەخۆشی  سیستمی  *چ��اك��س��ازی 

مودیریەت
خانەنشینی  پرۆسەی  لە  *چاكسازی 

وەك باقی كارمەندانی دەوڵەت
پیشەیی  چاالكی  هەڵی  *ڕخساندنی 

بە مەبەستی دربڕینی بیروڕای جیاواز
*ڕێ���ز گ��رت��ن ل��ە ك��ول��ت��وور، زم���ان و 

ئایینی جیاواز
خەڵكی مافخوازی كوردستان!

با نەهێڵین حكومەتی كۆماری سێدارە 
لەوە زیاتر مافەكانمان پێشێل بكا. ئەگەر 
ئێمە بۆ خۆمان سنوورێك بۆ جینایەتەكانی 
ب��ەرپ��رس��ان��ی ڕێ��ژی��م دی���اری ن��ەك��ەی��ن، بە 
بۆ  سنوورێكیان  هیچ  ئ���ەوان  دڵنیایی، 
زەوت كردنی سامانی مادی و مەعنەوی 
گەلی كورد بە دەستەوە نیە. ئامانجەكانی 
دنیا  ئاخوندە  ئیدیۆلۆژیكی  سیستمی 
بە  ڕێگە  كە  ل��ەوەی  جگە  پەرەستەكان، 
گەشەی قوتابیان لە باری كولتوور، مێژوو، 
بەڵكوو  نادەن،  جۆگرافی و كۆمەاڵیەتی 
توانەوە و چەواشەكاریان  ب��ەردەوام هەوڵی 
دەدەن. لە ناوچە سوننی نشینەكان دام و 
بیروڕای  بۆ فریودانی  دەزگاكانی ڕێژیم 

نەبوونی  ب��اس��ی  ئ��ەگ��ەرچ��ی  گ��ش��ت��ی، 
جیاوازی لە نێوان شیعە و سوننی دێننە 
گ���ۆڕێ، ب���ەاڵم ل��ە م��ەی��دان��ی ك����ردەوەدا 
مامۆستایان و قوتابیانی سوننی مەزهەب 
هیچ مافێكی ئەوتۆیان نادرێتێ. نوێترین 
بەهاری،  ف��ەری��دە  مامۆستا  ب��ەڵ��گ��ەش 
مامۆستای وەرزشی شاری بانەیە كە بە 
هۆی پایبەند نەبوون بە ویایەتی فەقیه� 
و باوەڕمەند بوون بە مەكتەبی قورئان لە 

سەر كارەكەی دەركرا.
م��ام��ۆس��ت��ای��ان، ق��وت��اب��ی��ان، دای��ك��ان و 

باوكانی نیشتمان پەروەر!
خەمخۆر  مامۆستایانی  ك��ە  ئێستا 
،بڕیاری  پ����ەروەرده   ب���واری  دڵ��س��ۆزی  و 
مانگرتنی سەرتاسەرییان داوە و بۆ ٢ ڕۆژ 
لە چوون بۆ سەر كاسی دەرسی قوتابیان 
پشتگیری  ب��ە  پێویستیان  دەب��وێ��رن،  خ��ۆ 
كۆمەڵگاكەی  و  خەڵك  ه��ەم��ەالی��ەن��ەی 
خۆیان هەیە. پشتیوانی كردن لە هەڵوێستی 
پشتیوانی  م��ام��ۆس��ت��ای��ان،  ب���وێ���ران���ەی 
و  قوتابی  داخ���وازی  و  ویست  لە  كردنە 
مامۆستایان  بۆیە  ه��ەر  بنەماڵەكانیان، 
بنەماڵەكان  و  قوتابی  ل��ە  چ��اوەڕوان��ی��ان 
هەیە لەو ڕۆژە هەستیارەدا پشتیان چۆڵ 
نەكەن و هاورێیان بن. ئێمە وەك یەكیەتیی 
ئێران،  پیشەی مامۆستایانی كوردستانی 
لە سەر ئەو باوەڕەین كە هۆكاری بنەڕەتی 
بیركردنەوەی  چەشنی  ب��ۆ  ق��ەی��ران��ەك��ان 
دەسەاڵتی سیاسی زاڵ بەسەر كۆمەڵگادا 
بە  ئێمە  دا،  كۆتایی  ل��ە  دەگ��ەرێ��ت��ەوە.  
ئاگادار  دەس��ەاڵت  دەمانهەوێ  گشتیی 
بكەینەوە  كە كەرەسەی خوێندن بۆ قوتابیان 
ومووچەی پێویست بۆ مامۆستاكان دابین 
بكا. بە پێی ئەزموونی ڕابردوو ئەگەری 
ئەوەش دەكرێ كە نەحكومەت هەنگاوی 
چارەسەر  نەكێشەكانیش  و  بنێ  پێویست 
بكرێن. بەاڵم ئێمەوەك یەكیەتیی پیشەیی 
مامۆستایانی كوردستانی ئێران، بەهەست 
وپیشەییمان،  نیشتمانی  بەئەركی  ك��ردن 
بانگەوازی یەكگرتوویی دەكەین و بە پشت 
 بەستن بە ڕێكخستنی خەباتی پیشەیی و 
ڕێكخراوەیی، بەرەو پتەو كردنی بنەماكانی 

خەباتی مەدەنی هەنگاو دەنێین.
مامۆستایانی  پیشەیی  یەكیەتیی 

كوردستانی ئێران
بەفرانباری ١393ی هەتاوی

ڕێكەوتی ٢٢ی بەفرانباری ١393ی 
هەتاوی، لە سەر داوای فەرمیی  »فەالح 
فەرمانگەی  ب��ەرپ��رس��ی  م��س��ت��ەف��ا«  
هەرێمی  دەرەوەی  پ��ێ��وەن��دی��ی��ەك��ان��ی 
نوێنەرایەتی  ڕێ��گ��ای  ل��ە  ك��وردس��ت��ان، 
حكوومەتی هەرێمی كوردستان لە واڵتی 

و  حیزب  گەل  لە  كۆبوونەوەیەك  سوید، 
الیەنە سیاسییە كورد و كوردستانییەكان 
شاندێكی  كۆبوونەوەیەدا  لەو  پێكهات. 
دێموكراتی  حیزبی  سویدی  كۆمیتەی 
كوردستانی ئێران بە سەرپەرەستی »ئەنوەر 
گشتیی  كۆمیتەی  بەرپرسی  كاكایی« 

حیزبی دێ��م��وك��رات ل��ە واڵت���ی س��وی��د و 
هەروەها »حەمید تەیمووری« بەرپرسی 
پێوەندییەكانی حیزبی دێموكرات لە سوید 
بەرپرسی  ئ��ەح��م��ەدی«  »محەممەد  و 
كوردستانییەكانی  و  ك��ورد  پەیوەندییە 
دێموكرات  حیزبی  ی  سوید  كۆمیتەی 

بەشدارییان كردبوو.  فەالح مستەفا له و 
تەسەلی  و  تێر  باسێكی  كۆبوونه وه یه دا 
پێوەندییەكانی  ف��ەرم��ان��گ��ەی  س��ەر  ل��ە 
دەرەوەی حكوومەتی هەرێمی كوردستان 
ئەو  ڕاب���ردووی  چاالكییەكانی  و  كار  و 

فەرمانگەیە كرد.

چاوپێكەتنی نوێنەری حیزبی دێموكرات و 
نوێنەری پێوەندییەكانی حیزبی چەپی سوید 

سێمیناری پرسی پێوەندییەكانی حكوومەتی 
هەرێمی كوردستان و واڵتانی دراوسێ 

لە سوید بەڕێوە چوو

درێژه ی سه روتار

ڕێكەوتی ٢٤ی بەفرانباری ١393ی هەتاوی، بەرپرس������ی پێوەندییەكانی حیزبی 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێ������ران حەمید تەیمووری لە گەڵ ڕامین خوس������رەوی بە 
مەبەس������تی تاوتوێكردنی هەلومەرجی كوردستان چاویان بە نوێنەری پێوەندییەكانی 
حیزبی چەپی سوید، هانس لیندە لە پارلەمانی ئەو واڵتە كەوت. حەمید تەیمووری 
س������ەرەتا باس������ی هەلومەرجی كوردس������تان، ئێران و ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
بە گش������تی و لێكدانەوكانی حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران لە س������ەر كێشە 
و گرفتەكان������ی ناوچە و بەتایبەتی لە س������ەر ڕێژیمی كۆماری ئیس������امیی ئێران 
و نان������ەوەی ئاژاوە لە واڵتانی دەوروبەر، كوش������تن و گرتن������ی چاالكوانانی مەدەنی 
و ئەش������كەنجەدانی زیندانیان كە لە ژینگەیەكی زۆر خراپ������دا ژیان تێپەڕ دەكەن و 
هەڵسوكەوتی كاربەدەستانی زیندان و ئیتاعات لە گەڵ زیندانییان كرد. هانس وتی 
حیزبی چەپ لە گەڵ بۆچوون و بیروباوەڕی ئێوە دان و هیوادارین كورد لە خەباتی 
دا سەركەوتن بەدەست بێنێ، زۆر بە باشی دەزانین كە ئێران لە ناوچەكەدا خەرێكی 
ئاژاوەگێڕییە و بە هەموو شێوەیەك تێدەكۆشی خەڵك بخاتە ژێر كۆنترۆڵی خۆیەوە. 

لە درێژەدا هەر دوو الیەن جەختیان لەسەر پەیوەنییەكانیان كردەوە.

ڕێكەوتی٢٠ی بەفرانباری ١393ی هەتاوی، س������ێمینارێك س������ەبارەت بە پرسی 
پێوەندییەكانی حكوومەتی هەرێمی كوردستان و واڵتانی دراوسێ لە سوید بەڕێوەچوو. 
لە سەرەتای ڕێورەس������مەكەدا دوكتور خالید خەیاتی مامۆستای زانستەسیاسییەكان 
باسێكی لە س������ەر پرسی »دیپلۆماسی« پێش������كەش كرد و لە درێژەی باسەكەیدا 
دیپلۆماس������یی حكوومەتی هەرێمی كوردستانی خەسارناس������ی كرد. پاشان دوكتور 
ئیدریس ئەحمەدی مامۆستای زانستەسیاسییەكان لە زانكۆی ستۆكهۆڵم  ، باسێكی 
لە س������ەر ئەو الیەنانەی كە لە توركیە، ئێران و كوردس������تان ڕۆڵیان لەسەر پێوەندیی 
دیپلۆماسی هەیە، پێشكەش كرد. هەر وەها بەڕێز ئازاد غەریب نوێنەری بزووتنەوەی 
گۆڕان، هەندێك نموونەی واقیعی لە س������ەر دوو بەرەكی بوونی حكوومەتی هەرێم 
هێنایه وەو ئەو مەس������ەلەیەی وەكوو خاڵێكی نەرێنی لە س������ەر پێوەندیی حكوومەتی 
هەرێم و واڵتانی دراوس������ێ وەسف كرد. دوایین بەشی سێمینارەكە بە پرسیار و وەاڵم 

دانەوە كۆتایی پێهات.

مرۆڤكوژانی نێردراوی خەڵخاڵی »ش������ەهریار ش������ەفیق«یان دایە بەر دەستڕێژی گوللە 
و تیرۆریان كرد و دەنگی ناڕازیبوون لە كەس بەرز نەبووەوە. چەند س������اڵێك دواتر و هەر 
لە پاریس، قەس������ابەكانی تاران ش������اپوور بەختیاریان تیرۆر كرد و ماوەیەك دواتر عەلی 
وەكیلی ڕاد، بكوژی بەختیار س������ەركەوتوانە و بە ئاسوودەییەوە هەروەك ئیمامەكەی لە 
ڕێگای هێڵی ئاس������مانیی پاریس � تارانەوە گەڕایەوە بۆ باوەش������ی هێانەی تیرۆریزم و 
بەرپرس������انی وەزارەتی دەرەوەی ڕێژیم وەك دیپلۆماتێكی قارەمان پێشوازییان لێ كرد تا 
ئەویش وەك ئەنیس نەقاش، یووس������ف ئەمین، عەباس ڕاحل، كازم دارابی، سەحراڕوودی 
و زۆر كەسی دیكە لە مرۆڤكوژانی ئیسامی لە بەرهەمەكانی پێكەوەسازانی نگریسی 
دێموكراس������ی و تیرۆریزم كەڵك وەربگرێت. لە ڕوانگەی زۆرێك لە ئێمە كوردەكانەوە كە 
دوو ڕێبەری مەزنی لە خوێندا شەاڵڵمان لە پێرالشێزی پاریس و زۆرێك لە خەباتكارانی 
ڕێگای ڕزگاریمان بە هۆی ساتوس������ەودای ڕۆژئاوا لەگەڵ تیرۆریزمی حكوومەتی و 
بناژۆخوازی������ی پەرەوەردەكراوی ئورووپا و پاریس لە دەس������ت داوە و چیرۆكی هەژێنەری 
ئیسكۆرتی دیپلۆماتیكی تیرۆریستەكانمان بەرەو تاران لە ناخی دڵەوە هەست پێ كردووە، 
كوش������تاری ش������ارلی هیبدۆ كەمترین دەرئەنجام و بگرە تەنیا لووتكەی شاخی سەهۆڵی 
كارەس������اتێكە كە ئورووپای س������ەر لە ژێر بەفر كردووی گیرۆدەی بەرژەوەندییە تەسكە 
ئابووریی������ەكان دەبێ چاوەڕوانی بكات. ئورووپایەك كە بەس������تێنی دێموكراس������یی خۆی 
كردۆتە بەهەش������تی تیرۆریستەكان و فەرشی سووری ژێرپێی بناژۆخوازەكان، بێ  گومان 
دەبێ بزانێت كە ئەگەر لەم خەوە ڕانەچڵەكێت، مەس������ەلەكە تەنیا بە گوتن و نووس������ینی 

»من شارلیم« و هەڵگیرساندنی مۆمێك و ڕشتنی فرمێسكێك كۆتایی نایەت.
هەر لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا هەڵوێس������تی وەزارەتی دەرەوەی ڕێژیمی تاران بەرانبەر 
بەم بابەتە دەری خست كە دەس������ەاڵتدارانی تاران سەرەڕای مەحكوومكردنی ڕواڵەتیی 
ئەم تاوانە، بەردەوام ئەوەشیان وە بیر هێناوەتەوە كە ڕۆژئاوا ئەگەر خوازیاری پەرەسەندن 
و دووپاتبوونەوەی ئەم جۆرە كارەس������اتانە نیە، دەبێ  قب������ووڵ بكات كە قوربانیانی ئەم 
تیرۆرانە كردەوەیەكی تاوانكارانەیان ئەنجام داوە )و بەو پێیەش وەك نموونەكانی هاوشێوە، 
دەب������ێ خوێنیان بە حەاڵڵ دابنرێت( و نابێ بە بیان������ووی ئازادیی دەربڕین ڕێگا بدرێت 
هەر كەس������ێك هەر چییەك پێی خۆشە بیڵێت و بینووسێت! ئەگەر ئەمە لە تەنیشت تیتر 
و وتارەكانی رۆژنامەكانی وەك »یالیس������ارات« و »كەیهان« وەكوو دەمڕاستی بەیتی 
ڕێبەری������ی ڕێژی������م و الیەنەكانی نزیك لە خامنەیی دابنێی������ن، تێدەگەین كە ئێران لە نێو 
واڵتانی ئیس������امیدا تەنیا واڵتێكە كە حكوومەتەكەی هەوڵ دەدات گومان بخاتە سەر 
قیزەونبوونی ئەم عەمەلیاتە تیرۆریس������تییە و ڕاشكاوانە یان پەنانەكی وەكوو سزادانێكی 
شەرعی پاساوی بۆ بێنێتەوە. بەاڵم هێشتا نیشانەیەك لەوە نابینرێت كە ڕۆژئاوا و فەرانسە 
لە ئاماژە شاراوەكانی نێو ئەم هەڵوێستە تێگەیشتبن و سەیر ئەوەیە كە ئورووپا و پاریس 
هەر لەم ڕۆژانەشدا میوانداری زنجیرە وتووێژە بێ ئاكامەكانی ڕۆژئاوا لەگەڵ محەممەد 
جەواد زەریف، س������ەرۆكی هەمان ئەو دەزگای دیپلۆماس������ییەن كە گرینگترین داهێنانی 
ناردنی تاقمە تیرۆریس������تییەكان بۆ دەرەوە بە كەڵكوەرگرتن لە پاسپۆرتی دیپلۆماتیك و 
كردنی باڵوێزخانەكان بە  ش������وێنی حەوانەوە و ژووری عەمەلیاتیی تیرۆریستەكان بووە. 
ڕاگەیەنەكان و كۆڕ و كۆمەڵە سیاسییەكانی ڕۆژئاوا هێشتا بە هەڵە دەیانهەوێ لە نێوان 
كۆماری ئیسامی و دەرئەنجامە نگریسەكەی واتە بناژۆخوازی و تیرۆریزمی شاراوە لە 
نێو كراسی ئاییندا جیاوازی دابنێن. هەر بۆیە، لە سێبەری ئەم ساویلكەییەی ڕۆژئاوادا 
وادیارە كە كوش������تاری پاریسیش بۆ ڕەواندنەوەی وەهمی گەشبینی بەرانبەر بە نەرمشی 
قارەمانانەی كۆماری ئیس������امی و سەركەوتنی سیاسەتی نەرمئاژۆیانەی ڕۆژئاوا لە 
هەمب������ەر ئەو ڕێژیمەدا بەس نەبووە و هێش������تا خومەینی گوتەنی دەبێ »خوێنی زیاتر 
بڕژێت و قەڵەمی زیاتر بش������كێت« تاكوو واڵتانی ڕۆژئاوایی لەو خەونە كەروێش������كەیە 
راچڵەكێن و بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی بناژۆخوازانی ئیسامی، لە جیاتی كردەوە 
كاتی و بێ ئاكامەكانیان دژ بە لقوپۆپەكانی تیرۆر، دەست بدەنە ڕەچەڵەكناسیی تیۆریك 

و وشكاندنی بە كردەوەی سەرچاوەكانی تیرۆر و بناژۆخوازی.
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ڕێكەوتی ٢٢ی بەفرانباری ١393ی هەتاوی، تاقمێكی بەسیجیی سەربە 
ناوەندی »بەسیجی فەرهەنگیان« سەردانی قوتابخانەی »موتەهەری«ی 
پیرانشاریان كردووە و داوای ئەندامەتییان لە مامۆستایان كردووە. بەرپرسی 
بۆ  ك��ۆب��وون��ەوەی  دا  قوتابخانەیە  ئ��ەو  بەڕێوەبەریی  دەف��ت��ەری  لە  بەسیج 
مامۆستایان پێكهێناوە و داوای پڕكردنەوەی فورمی بەسیجی لیكردوون كه  

لە الیەن مامۆستایانی ئەو قوتابخانەیە بە توندی ڕەد كراوەتەوە. 

چەكدارەكانی  هێزە  ه��ەت��اوی،  ١393ی  بەفرانباری  ١6ی  ڕێكەوتی 
ڕێژیمی ئێران پەالماری خەڵكی گوندی دەلۆ لە ناوچەی دۆڵی پارێزگای 
ورمێیان دا كە لە گەڵ دژكردەوەی خەڵكی ئاوایی بەرەوڕوو بوون، لەو شەڕ 
و تێكهەڵچوونەدا ٨ كەس لە خەڵكی ئاوایی و ٧ كەس لە هێزە چەكدارەكانی 
ڕێژیم بریندار بوون. بەپێی ئەو ڕاپۆرتە بیانووی ئەو پەالمار و توندوتیژیەی 
ئاوایی  خەڵكی  سكااڵی  دەل��ۆ  خەڵكی  سەركوتی  بۆ  ڕێژیم  هێزەكانی 
دەربەند بوو لە ڕاگرتنی ئاوی خواردنەوەی گوندەكەیان كە سەرچاوەكەی 
كانیاوەكانی گوندی دەلۆیە و بەهۆی كەمتەرخەمیی بە ئانقەستی ڕێژیم لە 
هەمبەر لێدانی چااڵوی قووڵی سەر مەزراكانەوە، كەم ئاو و بێ ئاوبوون و 
كەمتر تێراوی پێداویستیەكانی ئاوەدیری و خواردنەوەی گوندی دەلۆ دەكەن. 
ئەم گوێ نەدانەی رێژیم بووەتە هۆی ئەوەی خەڵكی وەزاڵە هاتووی دەلۆ 
ناچاربن ئەو ئاوە ڕابگرن كە لە سەر چاوەكانی ئەو گوندە بۆ گوندەكانی 

شەیتاناوا و دەربەند دەچن.

ڕێكخراوی بەسیجی سەر بە سپای پاسداران لە شاری بۆكان و گوندەكانی 
دەورووبەری ئەو شارە، پەروەندەی قوتابیان وەردەگرن و بێ ئاگاداریی  سەر 
پەرەستیی قوتابییان فۆرمی بەسیجیان بۆ پڕ دەكەنەوە و دەیانكەنە ئەندامی 
زۆرەملی بەسیج. ئەو كردەوە دزێوەی ڕێژیمی ئێران بووەتە هۆی كێشەی 
و  فێركردن  ئیدارەی  بەسیجی  بەرپرسانی  و  قوتابخانەكان  بەرپرسانی  نێوان 
پەروەردەی شاری بۆكان. بەرپرسانی بەسیج لە ئیدارەی فێركردن و پەروەردەی 
و  بۆكان  قوتابخانەكانی  قوتابیانی  ت��ەواوی  ئەگەر  رایانگەیاندووە  بۆكان 
گشتیی  بەرپرسی  و  پ��ەروەردە  جێگری  بەسیج  ئەندامی  نەبنە  گوندەكان 
گشتیی  بەرپرسانی  زۆرب��ەی  ئێستا  هەتا  وەالدەن��رێ��ن.  كارەكانیان  لەسەر 
پاسدارانی  سپای  بەسیجی  داوای��ەی  ئەو  وەاڵم��ی  بۆكان  قوتابخانەكانی 
و  پ��ەروەردە  ئیدارەی  بڕیارەی  ئەو  دژایەتی  و  نەداوەتەوە  ئێرانیان  ڕێژیمی 

فێركاریی بۆكان دەكەن.

بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا، ڕێكەوتی ٢٥ی بەفرانبار، 
والی دروودی زیندانیی سیاسیی كوردی خەڵكی گوندی »چرۆسانە«ی 
سەر بە شاری كامیاران،  پاش ١٨ سال ڕاگیران لە زیندانەكانی كۆماری 
ئیسامیی ئێراندا، كە لە زیندانی ناوەندیی شاری یەزد ماوەی حوكمەكەی 
تێپەڕ دەكات، بە دانانی بارمتە ماوەی ٨ ڕۆژ مەرەخەسیی وەرگرت. والی 
دروودی لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردووشدا چەندین جار داوای مەرەخەسیی 
ئیتاعاتی  یەزد،  زیندانی  بەرپرسانی  ڕەزامەندیی  س��ەرەڕای  كە  كردبوو، 
كرماشان دژایەتیی لە گەل مەرەخەسیی ناوبراو كردبوو. ئەو زیندانییە كوردە، 
محەمەد  بەناوەكانی  دیكە  سیاسیی  زیندانیی  سێ  گەڵ  لە  ه��اوڕێ  كە 
هەتاوی  ١3٧٥ی  ساڵی  ساڵحی،  عەلی  و  ئیمامی  عومەر  م���ورادی، 
دەستبەسەر كرا، لەو كاتەوە هەتا ئیستا ئەمە یەكەمین جارە كە مەرەخەسیی 
پێ ئەدرێت. والی دروودی ساڵی ١3٧٥ی هەتاوی بە تۆمه تی هاوكاری 

لە گەڵ یەكێك لە حیزبە كوردییەكان دەستبەسەر كراوە.

دێرینی  ئەندامێكی  هەتاوی،  ١393ی  بەفرانباری  ٢٠ی  ڕێكەوتی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە ناوی »محەممەد عەزیز كووهی«  
سنە  ژاوەرۆی  ناوچەی  بە  سەر  »م��ێ��راو«ی  خەڵكی  ساڵە،   ٥١ تەمەن 
ساڵی  محەممەد  كاك  كرد.  دوایی  كۆچی  شێرپەنجە  نەخۆشی  هۆی  بە 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ئەندامی  وەك  هەتاوی  ١3٨٨ی 
ناوبراو  وەرگیرا و بە دڵسۆزی و وەفادارییەوە دەستی بە هەڵسووران كرد. 
لەو ماوەیەدا چاالكیی بەرچاوی ڕێكخراوەیی هەبوو و لە جێبەجێ كردنی 
ئەركی پێسپێردراویدا هەوڵی بەردەوام و شێلگیرانەی هەبوو. تەرمی ناوبراو 
ناوچەی  و  مێراو  خەڵكی  ئاپۆرای  نێو  لە  بەفرانبار  ٢١ی  ڕێكەوتی  لە 

ژاوەرۆی سنە بەخاك سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئیران سەر خۆشی لە بنەماڵە و كەس و 
كاری كاك محەممەد عەزیز دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.

بەفرانب������اری  ٢٠ی  ڕێكەوت������ی 
س������اڵی ١393ی هەتاوی، ڕێورەسمێك 
ب������ە بۆن������ەی 69هه مین س������اڵرۆژی 
دامەزران������ی كۆماری كوردس������تان لە 
شاری »سێنت كاترین«ی ڕۆژهەاڵتی 
كان������ادا بەرێوەچوو. ڕێورەس������مەكە بە 

نەتەوایەتی  خوێندن������ەوەی س������روودی 
»ئ������ەی ڕەقیب« ل������ە الیەن »كۆڕی 
ڕاگرتنی  و  كرماش������ان«  س������روودی 
خولەكێ������ك بێدەنگی ب������ۆ ڕێزگرتن لە 
گیانی پاكی سەرجەم شەهیدانی كورد 
و كوردس������تان دەستی پێكرد. لە بەشی 

پەیامی  ڕێوڕەس������مەكەدا،  یەكەم������ی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران �� 
كۆمیتەی ڕۆژهەاڵتی كانادا لە الیەن 
»تاهی������ر دەروی������ژە«ەوە خوێندرایەوە. 
پاش������ان چەندی������ن پەیام������ی حیزب و 
ڕێكخراوە سیاسیییەكانی كوردستانیی 

بەشدار لە ڕێوڕەسمەكەدا خوێندرانەوە. 
لە نێوئاخنی ڕێورەس������مەكەدا ش������ێعر، 
پەخشان، س������روود و گورانی پێشكەش 
كرا.  ڕێورس������مەكە ب������ە هەڵپەركێ و 

شادیی بەشداران كۆتایی پێهات.

ڕێكەوتی ٢٠ی بەفرانباری ١393ی 
هەتاوی، كۆمیتەی حیزبی دێموكراتی 
بۆلزانۆی  شاری  لە  ئێران  كوردستانی 
دژ  خۆپیشاندانێكی  ئیتالیا،  واڵت��ی 
واڵتی  تیرۆریستیەكەی  ك����ردەوە  ب��ە 
تێرۆریزمی  و  ت���ێ���رۆر  و  ف���ەران���س���ە 
جیهانی بەڕێوە برد. ش��ارەداری شاری 
ب��ۆل��زان��ۆ، »ل��وچ��ی س��پ��ان��ی��ۆڵ��ی« و 
ئەم  پ��ای��ەب��ەرزی  كەسایەتی  چەندین 

شارە و بەرپرسی ڕێكخراوی پەنابەران، 
نوێنەری كلیسای ئەم شارە و چەندین 
لە  نیشتە جێ  فەرانسەیی  ه��اوواڵت��ی 
ڕێكخراوی  چەندین  و  ئیتالیا  واڵت��ی 
ئاشتیخواز و كەسایەتی سەربەخۆ و بە 
دەیان ڕۆژنامەوان و تی ڤی ئیتالی و 
بەشدارییان  خۆپیشاندانەدا  لەم  ئاڵمانی 
كردبوو. لە دەستپێكی ئەم خۆپیشاندانەدا 
بەرپرسی  وەی���س���ی«  »م��ح��ەم��م��ەد 

گشتیی تەشكیاتی حیزبی دێموكراتی 
وێڕای  واڵت��ەدا  لەم  ئێران  كوردستانی 
بەخێرهاتن و بەرز نرخاندنی بەشداریی 
بەشداربوان وتارێكی بە زمانی ئیتالیایی 
تێرۆر  ك��ردن��ی  مەحكووم  هەمبەر  ل��ە 
پێشكەش كرد كە سەرنجی بەشداربوانی 
لە  بەالی گەلی كورددا ڕاكێشا. هەر 
»لوچی  خۆپیشاندانەدا،  ئەم  درێ��ژەی 
سپانیۆلی« شارەداری شاری بۆلزانۆی 

نرخاندنی  بەرز  وێڕای  ئیتالیا،  واڵتی 
ئەم خۆپیشاندانە و دەست  ڕێكخستنی 
ئاماژەیەكی  ب��ەڕێ��وەب��ەران،  لە  خۆشی 
گرینگی بە خەباتی دژە تێرۆری گەلی 
خۆشحاڵی  و  ك��رد  گشتیی  ب��ە  ك��ورد 
كورد  هاوواڵتیانی  كە  دەرب��ڕی  خۆی 
دژ  خۆشیان  واڵت  خاكی  دەرەوەی  لە 
بە تێرۆر و مەحكووم كردنی تێرۆریسم 

هەڵوێست دەنوێنن.

دەستێوەردانی ناوەندەكانی بەسیج 
لە قوتابخانەكانی پیرانشار 

تێكهەڵچوونی هێزە نیزامییەكانی 
ڕێژیمی ئێران و دانیشتوانی گوندی دەلۆ

لە ئیتالیا خۆپیشاندان لە دژی تێرۆریزم لە الیەن كۆمیتەی حیزبی دێموكراتەوە بەڕێوەچوو

ناوەندەكانی بەسیجی ڕێژیم زەختیان خستووەتە 
سەر قوتابخانەكانی بۆكان

 والی دروودی پاش 1٨ ساڵ ده ستبه سه ر بوون 
مەرەخەسیی پێدرا

ئەندامانی حیزبی دێموكرات ، بەبۆنەی 2ی ڕێبەندان چاالكی بەرینی تەبلیغییان بەرێوەبرد 

هەڕەشەی ئیدارەی ئیتالعاتی ڕێژیم لە مامۆستایانی قوتابخانەكانی كوردستان

ئەندامێكی حیزبی دێموكرات 
لە شاری سنە كۆچی دوایی كرد

لە ڕۆژهەاڵتی كانادا ڕێورەسمی 69هه مین ساڵڤەگەری دامەزرانی كۆماری كوردستان بەڕێوەچوو

یەكێك لە مانگرتوانی سیاسیی كوردی زیندانی ورمێ، لە سێدارە درا

مامۆستایەكی ژن لە شاری بانە لە سەر كارەكەی دەركرا 

ڕێژیمی ئێران 4 چاالكی سیاسیی كوردی ڕەوانەی زیندان كرد

وەرگرتنی پارەی زۆرەملی ئیدارەی پەروەردە 
لە پاریزگای ورمێ لە قوتابییان

دەستبەسەركران و ڕاگواستنی 
سێ هاوواڵتیی كورد بۆ زیندانی مەهاباد

ئیدارەی پەروەردە و بارهێنانی پارێزگای ورمێ لە بەخشنامەیەكدا، بڕە پارەیەكی 
ناڕەزایەتی  داواكارییە،  ئەم  و  ك��ردووە  داوا  قوتابیان  سەرپەرەستیی  لە  بەرچاویان 
بە هاتنی وەرزی سەرما و سۆڵە لە  لێكەوتەوە.  توندی سەرپەرەستیی قوتابیانی 
كوردستان، شەپۆلی پارە ئەستاندن لە الیەن ئیدارەی پەروەردە و بارهێنان لە قوتابیانی 
قوتابخانەكانی كوردستانی دەستی پێكردووە. هەر لەم پەیوەندییەدا، ئیدارەی پەروەردە 
پارێزگای  ئەو  قوتابخانەكانی   بە  نامەیەكدا  لە  ورمێ  پارێزگای  بارهێنانی   و 
رایگەیاندووە كە بۆ دابینكردنی تێچووی قوتابخانەكان،بڕی ٢٠٠هەزارتمەن پارە لە 

هەر قوتابییەك وەربگرن.

ئاژانسی هەواڵدەریی »كوردپا«باوی كردەوە، ڕێكەوتی ١3ی بەفرانباتی ١393ی 
كە  كوردیان  مەهاباد سێ الوی  لە  ئێران  ڕێژیمی  ئەمنییەتییەكانی  هێزە  هەتاوی، 
زیندانی مەهاباد  بۆ  و  دەستبەسەر  كرابوون،  تەعزیزی مەحكووم  زیندانی  بە  پێشتر 
ڕاگواست. شوناسی ئەو سێ هاوواڵتییە كوردە، ئەحمەد خاڵندی تەمەن ٢6 ساڵ، 
ئیدریس عەزیزی پوور و سەفین حاجی ڕەمەزانی تەمەن ٢3 ساڵ و خەڵكی گوندی 
قەرە قشاقی سەر بە ناوچەی شاروێرانی مەهاباد ڕایگەیاندووە. ئەو سێ الوە كوردە 
پێشتریش هەر كامەیان بە ٢ ساڵ زیندانی تەعزیزی مەحكووم كرابوون و لەم دواییانەدا 

ئەو حوكمە لە الیەن دادگای پێداچوونەوەی پارێزگای ورمێ تەئید كرابوو. 

بەپێی ڕاپۆرتی كەمپەینی بەرگری 
مەدەنی،  و  سیاسی  زیندانیانی  ل��ە 
ساڵی  ب��ەف��ران��ب��اری  ١6ی  ڕێ��ك��ەوت��ی 
موخەلەد  »سابیر  هەتاوی،  ١393ی 
زیندانی  سیاسیی  زیندانیی   موانە«، 
موخەلەد  سابیر  درا.  سێدارە  لە  ورمێ 

تۆمەتی  بە  شۆڕشەوە  دادگ��ای  الیەن 
ڕێگەی  لە  خودا  لە گەڵ  »دژایەتی 
ل��ە حیزبە  ل��ە گ��ەڵ یەكێك  ه��اوك��اری 
ڕێژیمی  ئۆپۆزیسیۆنی  كوردیەكانی 

ئێران، سزای ئێعدامی به سه ردا سه پا.

 موانە، یەكێك لەو زیندانییە سیاسییانە 
بوو كە لە دوو مانگی ڕابردوودا هاوڕێ 
لە گەڵ ٢٧ زیندانیی سیاسیی كورد، 
ناوەندیی  زی��ن��دان��ی  ١٢ی  ب��ەن��دی  ل��ە 
نارەزایەتی  دەرب��ڕی��ن��ی  ب��ۆ  ورم����ێ، 
سەبارەت بە جیا نەكردنەوەی زیندانییە 

سیاسییەكان بۆ ماوەی 33 ڕۆژ مانیان 
لە خواردن گرت. سابیر موخەلەد  موانە، 
ورمێ،  خەڵكی  ك���وردی  ه��اوواڵت��ی��ی 
١39١ی  پووشپەڕی  ٢٠ی  رێكەوتی 
پاسدارانەوە  سپای  الی��ەن  لە  هەتاوی، 
لە  زیندانییە  ك��راب��وو.ئ��ەو  دەستبەسەر 

هەواڵدەریی  ئاژانسی  ڕاپۆرتی  بەپێی 
سەرماوەزی  ١٥ی  ڕێ��ك��ەوت��ی  ك��وردپ��ا، 
بەهاری،  ف���ەری���دە  ه���ەت���اوی،  ١393ی 

پێشینەی  مامۆستایە،  ژن��ە  ئ��ەو  دەرك���را. 
پێنج ساڵ مامۆستایەتی لە قوتابخانەكانی 

شاری بانەی هەبووە.

خەڵكی شاری بانە و مامۆستای یەكێك لە 
قوتابخانەكانی ئەو شارە،بەهۆی بەشداری 
نەكردن لە هەڵبژاردنەكان و باوەڕمەند نەبوون 

باوەڕمەندی  هەروەها  و  فەقیە  ویاتی  بە 
بە مەكتەب قورئان، بە بڕیاری »لێژنەی 
وەرگرتنی ئیدارەی پەورەردە«و لە سەر كار 

باوی  كوردپا  هەواڵدەریی  ئاژانسی 
بەفرانباری  ٢٧ی  ڕێكەوتی  ك���ردەوە، 
كوردی  الوی  سێ  هەتاوی،  ١393ی 
حوكمی  كە  سەقز،  ن��اوچ��ەی  خەڵكی 
بۆ  تەعزیرییان  زیندانیی  م��ان��گ   9
ت��ێ��پ��ەڕان��دن��ی ماوەی  ب��ۆ  ب��ڕاب��ووی��ەوە، 
حوكمەكەیان ڕەوانەی زیندانی ناوەندیی 

بانگهێشتی  حوكەمەكەی  تێپەراندنی 
بە  ك����راوە.  ب��ۆك��ان  ش���اری  ئیتاعاتی 
ئەو  كوردپا،  هەواڵنێری  ڕاپۆرتی  پێی 
ئەندامەتی  بە  كوردە  هاوواڵتییە  چوار 
و پێوەندی لە گەڵ حیزبە كوردییەكانی 
كۆماری  ڕێ��ژی��م��ی  ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن��ی 

ئیسامی تۆمەتبار كراون.

شاری سەقز كران. هیوا ئازەری تەمەن 
٢٨ ساڵ و كوری ئیسماعیل، محەمەد 
قانعی تەمەن ٢٤ ساڵ و كوڕی محێدین 
و ساالر ئازەری تەمەن ٢6 سال و كوڕی 
مەڵقەرەنی  گوندی  خەڵكی  حوسێن، 
شاری سەقز لە الیەن لقی ١ی دادگای 
شۆڕشی شاری سەقزەوە هەر كام سزای 

3 م��ان��گ زی��ن��دان��ی ت��ەع��زی��ری��ی��ان به  
سه ردا سه پا. هەروەها ڕێكەوتی ٢٧ی 
بەفرانباری ١393ی هەتاوی، سەعدی 
ئارامش، كوری كەریم و خەڵكی شاری 
شارەوە  ئ��ەو  دادگ���ای  الی��ەن  لە  بۆكان 
حوكمی 3 مانگ و یەك ڕۆژ زیندانیی 
بۆ  ناوبراو  سه پا.  س��ه ردا  به   تەعزیریی 

حیزبی  الی��ەن��گ��ران��ی  و  ئ��ەن��دام��ان 
دێموكراتی كوردستانی ئێران، بەبۆنەی 
٢ی ڕێبەندان 69هه مین ساڵڤەگەڕی 
بە  كوردستان،  كۆماری  دام��ەزران��ی 
بە  تایبەت  پوستری  ب��اوك��ردن��ەوەی 
و  دی  سی  ت��راك��ت،  ڕێبەندان،  ٢ی 

هەڵدانی ئااڵی كوردستان و نوسینی 
دروشم، لە شار و گوند و ناوچەكانی 
كوردستانی ئێراندا بە شێوەێكی بەرباو 
بەڕێوە  تەبلیغییان  بەرینی  چاالكیی 
دا  كاتیك  لە  ئەو چااڵكییانە  ب��ردوە. 
بەڕێوە چوون كە لە هەموو شارەكانی 

كوردستاندا،لە الیەن ڕێژیمەوە حالەتی 
ڕاگەینرا  ئەمنییەتی  و  نائاسایی 
لە  چ��ەك��دار  زۆری  هێزێكی  و  ب��وو 
جێگیر  كوردستان  ناوچەكانی  و  شار 
كرابوون. بە هۆی زۆر بوونی ناوچە 
و شوێنەكان، لێرە دا تەنیا ئاماژە بە 

.مەهاباد،  دەك��ەی��ن.  ش��ارەك��ان  ن��اوی 
رەبەت، شنۆ، مەریوان،بۆكان،پیرانشار. 
)بۆ خوێندنەوەی زیاتری هەواڵەكانی 
پێوەندیدار بە ٢٥ی گەالویژ، سەردانی 

سایتی» كوردستان میدیا« بكەن(

بەفرانباری  ١6ی  ڕێ��ك��ەوت��ی 
ئ����ی����دارەی  ه�����ەت�����اوی،  ١393ی 
ئیتاعاتی ڕێژیمی ئێران لە نامەیەكی 
قوتابخانەكانی  بۆ  كە  مەحرەمانەدا 
شنۆ،  مەهاباد،  ب��ۆك��ان،  شارەكانی 
پیرانشار و نەغەدەی ناردووە، داوای 

قوتابخانەكان  م��ام��ۆس��ت��ای��ان��ی  ل��ە 
بە  و  لە گ��ەڵ هیچ میدیا  ك���ردووە 
كوردی  تەلەفزیونی  كاناڵی  تایبەت 
وتووێژ  واڵت  دەرەوەی  فارسیی  و 
ن��ەك��ەن. ل��ە درێ����ژەی ئ���ەو نامەی 
پارێزگای  ئ��ی��ت��اع��ات��ی  ئ���ی���دارەی 

ورمێدا هاتووە كە ئەگەر مامۆستایان 
توندی  بە  بكەن  بڕیارە  ئەو  پێشێلی 
سزا دەدرێن و بە شێوەی زۆرە ملی 
فۆرمی بەڵێنیان پێ پڕ كردوونەتەوە. 
ماوەیەكە ڕێژیم بە شێوەیەكی بەرین 
سەر  خستووەتە  گوشاری  بەرباو  و 

قوتابیان و مامۆستایانی كوردستانی 
رۆژه����ەاڵت ب��ۆ م��ل ك��ەچ ك���ردن و 
كە  ڕێژیم  بڕیارەكانی  بەڕێوەبردنی 
مامۆستایانی  ن��اڕەزای��ەت��ی  ئ��ەوەش 

قوتابخانەكانی لێكەوتووەتەوە.
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مستەفا هێجری سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات لە وتووێژ لەگەڵ تیشك تیڤی دا:
ئێمه  له  مێژه  بۆ پێكهێنانی به ره یه ك له  نێوان حیزبه كانی كوردستانی ئێران هه وڵمان داوه .

به ڕێز مسته فا هێجری سكرتێری 
دێموكرات������ی  حیزب������ی  گش������تیی 
كوردس������تانی ئێران ل������ه م دوایانه دا 
له گه ڵ  وتووێژێ������ك  درێ������ژه ی  له  
ته له ڤیزیۆن������ی تیش������ك، ڕوانگه  و 
هه ڵوێسته كانی حیزبیان له  پێوه ندی 
له گه ڵ پرس و باس و وه رچه رخانه  
نێونه ته وه یی و ناوچه ییه كان ش������ی 

كرده وه .

ماوەیەدا  لەو  جەنابت  پرس������یار: 
بابەتێكت نووس������یوە ل������ە ژێر ناوی 
ژێركەوتن������ی  ی������ا  »س������ەركەوتن 
ل������ە دەوری  كۆماری ئیس������امی 
كە  دیتمان  وتووێژەكان������دا«  نوێی 
دی������داری كۆمەڵگای  دوای������ن  لە 
 ١+٥ گرووپی  واتە  نێونەتەوەیی، 
لەگەاڵ كۆماری ئیس������امی ئێران 
لەمەڕ پرسی ناوكیدا تەوافوقێك لە 
نێوانیاندا كرا و ماوەی دانووستانەكان 
بۆ ٧ مانگی دیكەش درێژ كرایەوە، 
ئیوە چۆن دەڕواننە ئەو تەوافوقە؟

مستەفا هیجری: هەر وەكوو لە 
وتارەكەدا ئام������اژەم پێ كردووە، لەو 
باوەڕەدام كە كۆماری ئیس������امیی 
ئێران لە وەزعییەتێكدایە كە ناچار 
دەبێت مل ڕاكێش������ێت بۆ ویست و 
داخوازییەكانی ڕۆژئاوا لە پێوەندی 
لە  ب������وون  لەگ������ەڵ دەس������تبەردار 
مەرجانەی  بەو  ئۆرانیۆم  پیتاندنی 
ك������ە ڕۆژئاوا دەیهەوێ������ت و ئەوەش 
لە هەندێ������ك ل������ەو تەوافوقاتانەی 
ك������ە تاك������وو ئێس������تا ل������ە ژێنێف 
دەركەوتووە.  ئاس������ەوارەكەی  كراوە، 
كۆماری ئیس������امیی ئێران ڕازی 
بوو دەس������ت هەڵگرێ  لە پیتاندنی 
ئۆرانیۆمی زیاتر لە ٥%، ئەو ڕادە 
لە ئۆرانیۆم������ی ٢٠% كە ئامادەی 
كردووەتەوە  تەبدیل  ئەوەی  كردبوو، 
بە ش������تی دیكە، ئیجازەی داوە كە 
بازڕەس������ی ئاژانس������ی نێونەتەوەیی 
وزەی ناوكی ه������ەر كات بیهەوێت 
ناوكییەكانی  س������ایتە  س������ەردانی 
ئێران بكات، زۆر مەرجی دیكەی 
ب������ە تەواوی قبوول ك������ردووە، بەاڵم 
ش������تێكی زۆر تەبیعیی������ە ك������ە لە 
مەودای مانگەكانی داهاتوودا كە 
مانگ������ی  تاك������وو  و  دیاریك������راوە 
پووشپەڕە، كۆماری ئیسامیی ئێران 
هەوڵ دەدات كە هەندێك ئیمتیازی 
زیاتر بەدەس������ت بێنێ������ت، بەاڵم لە 
ئیس������امی  كۆماری  نەهایەت������دا 
مەجبوورە مل دانەوێنێ ، بۆ ئەوەی 

ئەو گەمارۆیانەی كە  بتوانێت  كە 
لەس������ەری بارگرانییەك������ی زۆرە و 
وەزع������ی ئابوورییەكەی بە تەواوی 
تێك������داوە لە كۆڵ خ������ۆی بكاتەوە 
و هەر ئێس������تاش دوای نووس������ینی 
ئاس������ەواری  هێندێك  وت������ارە،  ئەو 
گەمارۆی س������ەر ئێران و هەروەها 
دابەزین������ی نرخی نەوت كە ئەویش 
بەرنام������ە و هەدەفمەندانە  پێی  بە 
لە الی������ەن ئامریكا و هاوپەیمانانی 
ئامریكاوە بەڕێوەدەچێت تەئسیراتی 
زیاتری داناوە لەس������ەر وەزعییەتی 
خراپی ئێران چ لە سەتحی نێوخۆ 
و چ لە سەتحی نێونەتەوەییدا، بۆ 
نموونە هەر لەو ماوەیەدا كۆماری 
ئیسامی ئێران ئیعامییان كرد كە 
نرخی نان دەبەنە سەرێ  و حدوودی 
٤٠% ئەو نرخەیان بردە سەرێ . نان 
یەكێك لە خواردنە ئەساسییەكانە بە 
تایبەتی لە نێو بنەماڵە هەژارەكاندا، 
ئێس������تا ئەو بنەمااڵنەی بە تایبەت 
تەئمینی  بۆ  تەنان������ەت  خیزاندارن، 
ماڵەوەش������یان موش������كیلەیان  نانی 
ئ������ەو ڕۆژان������ە حكوومەت  دەبێ . 
بێكاری  نرخی  ك������ردووە  ئیعامی 
بووەتەوە ٢ ڕەقەمی، پێش������تر وایان 
ڕاگەیاندبوو كە بووەتە ١ ڕەقەمی، 
بەاڵم ئێس������تا بووەتەوە ٢ ڕەقەمی، 
یانی نرخ������ی بێ������كاری چووەتەوە 
دیكەی  موش������كیاتی  س������ەرێ ، 
كۆماری ئیس������امی ل������ە پێوەندی 
لەگەڵ ئابووریدا و دابەزینی نرخی 
نەوت ئەوەن������دە زۆر بووە كە ئیدی 
كۆماری ئیس������امی ئالتێرناتیڤی 
دیكەی نیە كە بتوانێ  درێژە بدات 
بەو وەزعییەتەی كە ئێستا هەیەتی 
»حەداد عادڵ« دەڵێ نرخی نەوت 
ئەوەندە دابەزیوە كە تەنانەت ئەگەر 
گەمارۆكانیش������مان لەسەر ال بچێ  
ش������كەنەندەیە،  زۆر  ئێمە  ئابووری 
كۆماری ئیس������امی ئێران ئەگەر 
پێشتر فەقەت گەمارۆی ئابووری 
لەس������ەر ب������وو ئێس������تا گەمارۆی 
نەفتیش جارێكی دیكە كەوتووەتەوە 
س������ەری، ئەویش ب������ەو مەعنایەی 
كە ئ������ەو نەوتەی ك������ە دەتوانێ  بە 
ش������ێوەی جۆراوجۆر بیفرۆشێت كە 
بە  پووڵەكەی  ناتوانێ������ت  هەرچەند 
دۆالر وەربگرێتەوە، بەاڵم ئێستا لەو 
پێوەندییەشدا دەبینین كە نرخەكەی 
كۆماری  دابەزی������وە.  زۆر  یەكجار 
بودجەی خۆی  ئێران  ئیس������امیی 
ب������ۆ قیمەتی هەر  لەس������ەر ٧٢$ 
بەرمیلێ������ك نەوت دی������اری كردووە، 
ئێس������تا قیمەتی نەوت دوێنێ  شەو 
ڕاگەین������درا ك������ە دەوری ٥٢$ و 
خوردەیەكە، ئەو هەموو كەس������ریی 

بودجە و ئەو هەزینە و مەسرەفەی 
كە كۆماری ئیس������امیی ئێران لە 
نیسبەتی  بە  مەنتەقەدا  س������ەتحی 
حكوومەت������ە  ب������ە  یارمەتی������دان 
تیرۆریس������تەكان و شەڕی سووریە، 
مەس������رەفی  ئەوانە  و  حیزبووڵ������ا 
ئەكات، ناتوانێت لە عوهدەی دەربێ  

ئەگەر گەمارۆكانی لەسەر بێ .
تەبیعەتەن ئ������ەو وەزعییەتەیە كە 
حەس������ەن ڕوحانیش������ی هێنایە سەر 
ئ������ەو باوەڕەی كە دەبێ  لە پێوەندی 
هەوڵ  مەس������ەلەیدا  ئ������ەو  لەگەڵ 
ب������دات، بەاڵم توندڕەوەكان كە دژی 
ئەو ش������ێوە وتووێژەن،  بەو نەتیجە 
گەیشتوون كە ئەوەی تاكوو ئێستا 
كراوە ئیمتیاز دان������ە بە ئامریكا و 
بۆیە  نەبووە  ئێران دەس������تكەوتێكی 
ئیعترازیی������ان هەیە، بەاڵم كۆماری 
ئیس������امی بێجگە لەوەی كە ئەو 
ڕێگایەی ئیدامە بدات ڕێگایەكی 
دیك������ەی بۆ نەماوەت������ەوە، بۆیە بە 
بۆچوونی من بە لەبەرچاو گرتنی 
ئەو ڕاستییەی كە خودی ڕێبەری 
ڕێژیم گەیش������تووە بەو قەناعەتەی 
كە هی������چ دەرەتانێكی نەماوە دەبێ 
ئ������ەو گەمارۆیانە  ب������كات  كارێك 
هەڵگیرێت، بۆیە ئەویش لە واقێعدا 
بە نەوعێك موافقەتی خۆی ئیعام 
دەكات لەگ������ەڵ درێ������ژ بوونەوەی 

وتووێژەكان.
مەس������ەلەیەكی دیك������ەش هەیە 
نێونەتەوەییش������دا  لە س������ەتحی  كە 
تەئسیری داناوە، ئەویش لە ڕابیتە 
درێژەدانی  مەس������ەلەی  لەگ������ەڵ 
شەڕی س������وورییەدایە، دەبینین كە 
زەلكاوێك  بووەتە  س������ووریە  شەڕی 
بۆ كۆماری ئیس������امیی ئیران كە 
دەبێ  هەر لێی خەرج بكات و تاكوو 
ئێستاش هیچی دەست نەكەوتووە و 
دەبێ  هەر وا دری������ژەی پێ  بدات. 
بەاڵم ب������ەو ئابوورییە تێكڕووخاوەی 
مەس������ەلەكە دەگاتە نووقتەیەك كە 
ئی������دی ناتوانێت درێژەی بدا، بۆیە 
دەبینین كە لەو ئاخرانەدا سەفەری 
الریجانی س������ەرۆكی مەجلیس بۆ 
لوبنان، بۆ دەمیشق و بۆ بەغدا لە 
واقێعدا ب������ە نەوعێك ئیتمینان دانە 
كە كۆماری  هاوپەیمانەكان������ی  بە 
ئەوەی  لەگەڵ  ئێران  ئیس������امیی 
كە لە ژێ������ر گەمارۆی ئابووریدایە 
و نرخ������ی نەوت دابەزیوە، بەاڵم ئەو 
ئیدام������ە دەدا ب������ە یارمەتییەكانی 
خۆی، بەش������ار ئەس������ەد بە ئاشكرا 
نیگەران������ی خۆی لەو مەس������ەلەیە 
دەربڕی������وە و حزبووڵاش نیگەرانە، 
كۆم������اری  نیگەرانییان������ە  ئ������ەو 
ئیس������امی گەیاندووەتە نوقتەیەك 

كە دەبێ بۆ ئەو شەڕەش كە داهاتی 
ئیران هەڵدەلووشێت فیكریك بكەن، 
ئێس������تاش لە پێوەندی لەگەڵ ئەو 
مەس������ەلەیەدا هەندێك جم و جۆاڵ 
ل������ە ئارادای������ە ئەو ج������م و جۆاڵنە  
الریجانیە  ئەو سەفەرەی  یەكێكیان 
كە بیگومان لەس������ەر مەس������ەلەی 
درێژەدانی شەڕ لەگەڵ ئەو الیەنانە 
قسەی كردووە، لە الیەكی دیكەوە 
لە ڕووسیەیە كە  پووتین  قس������ەی 
بۆ  ئامادەكارییە  ئێس������تا خەریكی 
س������ووریە  ئۆپۆزیس������یۆنی  ئەوەی 
نوێنەران������ی حكوومەتدا  لەگ������ەڵ 
دابنیش������ن بۆ ئەوەی باس بكەن بۆ 
كۆتایی هینان بەو شەڕە لە ڕێگای 
وتووێژەوە، بێگومان ئەو قسەكردنەی 
پووتین ئۆكەی ئێرانیش������ی تێدایە، 
دی������ارە ل������ە پێوەندی لەگ������ەڵ ئەو 
بڵێین  با  یا  پووتینیش  مەسەلەیەدا 
حكوومەتی ڕووسیە كە دوای ئێران 
گەورەی  یارمەتیدەرانی  لە  یەكێك 
بەشار ئەسەد بوو، ئەوانیش هەر لە 
ژێر گەمارۆكان و دابەزینی نرخی 
نەوتدا ئیقتس������ادەكەیان بە تەواوی 
خەریكە وێران دەبێ������ت. لە ماوەی 
6 مانگی ڕابردوودا نرخی ڕوبلی 
ڕووس������یە نزیك������ەی ٤٠% دابەزیوە 
و ئێس������تاش هەر ل������ە دابەزیندای، 
مەبەستم ئەوەیە كە ئەو گەمارۆیە 
تەئس������یراتەكەی خۆی زیاتر نیشان 
ئەدا و فش������ار لەس������ەر ئێران زیاتر 
دەبێ . هەر لە پێوەندی لەگەڵ ئەو 
مەسەلەیەدا ڕۆژنامەیەكی میسری 
بە نێوی »بوابە االهرام« خەبەرێكی 
باو كردۆت������ەوە و باس لە تەوافوق 
لەسەر گەاڵڵەیەك دەكات لە بەینی 
ئامری������كا و ڕووس������یەدا بۆ ئەوەی 
كۆتایی بێنن بە ش������ەڕی سووریە. 
خەبەرەك������ە باس ل������ەوە دەكا كە لە 
گەاڵڵەكەدا تەكلیفی بەشار ئەسەد 
و حكومەت������ی ئایەن������دە و هەروەها 
ئاستی  لە  ئەو كەسایەتییانەی كە 
نێونجی و س������ەرەوەدا لە حكومەت 
بەشدار دەبن بە وردەكارییەوە دیاری 
ك������راون. هەرچەن������د ئ������ەو خەبەرە 
لەالیەن س������ەرچاوەی دیكەوە تەئید 
نەكراوە، بەاڵم كە تۆ هەمووی ئەو 
ج������م وجۆاڵنە دێنی لە تەنیش������تی 
یەك������ی دادەنێ������ی، ب������ە بۆچوونی 
م������ن نەتیجەكەی ئەوەی������ە كە ئەو 
گەمارۆیانە لەسەر ئێران و ڕووسیە 
كە یارمەتیدەری ئەس������ڵیی بەشار 
داناوە  تەئس������یراتی خۆی  ئەسەدن 
و دەیان������ەوێ بە جۆرێك خۆیان لەو 
مەبەستم  بكەن.  ڕزگار  مەسەلەیە 
بڵێ������م كە ئەوە تەئس������یری  ئەوەیە 
گەمارۆكان هەر لە نێوخۆی ئێراندا 

نیە كە ڕۆژ بە ڕۆژ تەئسیراتەكەی 
زیاتر دەردەكەوێ، بەڵكوو لە سەتحی 
نێونەتەوەییشدا كۆماری ئیسامیی 
ئێ������ران مەجبور دەكا ك������ە چاو بە 
و  بكێشێتەوە  خۆیدا  سیاسەتەكانی 
كە  دەزانین  دیكەش������ەوە  لەالیەكی 
كۆماری ئیس������امی ئەگەر ببێتە 
كۆماری ئیسامییەك كە یارمەتی 
بەش������ار ئەس������ەد ن������ەكا، یارمەتی 
بۆ  یارمەتییەكانی  نەكا،  حیزبوڵا 
حەماس كەم بكات������ەوە یا بیبڕێ، 
لە واقێعدا دەتوانین بڵێین كۆماری 
ئیسامی ماهییەتەكەی دەگۆڕێ، 
دەبێتە شتێكی دیكە، بۆیە كۆماری 
ئیسامی بۆ ئەوەی كە بتوانێ ئەو 
سیاسەتانە و ئەو دەستێوەردانانە لە 
مەنتەقەدا درێ������ژە بدا مەجبوورە و 
دەبێ دەس������ت لە پیتاندنی یورانیۆم 
ب������ەو جۆرەی بۆ خ������ۆی دیهەوێ، 

هەڵبگرێ.
پرس������یار: مادام كە گەمارۆكان 
و  هەب������ووە  تەئس������یریان  ئەوەن������دە 
جەنابیشت فەرمووت كە دەبوو چەند 
نێونەتەوەیی  ش������ەرتی كۆمەڵگای 
قبوڵ ب������كا، بۆچی ئامادە نیە كە 
ڕێكەوتنی یەكجارەكی واژۆ بكات 
و كۆتایی بەو مەس������ەلەیە بێنێ؟ 
ی������ان ئەوەی ك������ە كات دەكوژێ بە 

قازانجی خۆی؟
بڵێین  و: لە ڕاس������تیدا دەتوانین 
هۆیەكەی دەگەڕێتەوە لە الیەكەوە 
بۆ نێوخۆی واڵت، لە نێوخۆی واڵتدا 
ئێمە مەجموعەیەك توندڕەومان هەیە 
كە خودی خامنەیی لەس������ەرەوەی 
هەموویانەوەی������ە،  ب������ەردەوام تاكوو 
ئێس������تا باسیان لەوە كردووە كە ئێمە 
س������ەردەكەوین و ئ������ەو گەمارۆیانە 
ناتوانن هیچ تەئس������یر لەسەر ئێمە 
بریقەدارەكانی  درووش������مە  دابنێن، 
ئەو هەشت ساڵەی ئەحمەدی نژاد 
و قس������ەكانی خ������ودی ڕەهبەر لەو 
پێوەندییەدا، ئەوەندەیان لەس������ەر ئەو 
مەسەالنە باس كردووە و بە خەڵكیان 
وتووە بۆیە ئەو تەسلیم بوونە دەبێ 
وردە وردە دەرخ������واردی خەڵكەك������ە 
بدەن������ەوە بۆ ئ������ەوەی ك������ە بتوانن 
تەوجیه������ی بكەن. ئ������ەوە لەالیەك، 
لەالیەك������ی دیكەش������ەوە ش������تێكی 
تەبیعیی������ە لەگەڵ ئەوەی كۆماری 
زەعیفی  الیەنی  ئێران  ئیس������امی 
ئەو وتووێژەیە بەاڵم دیسان هەموو 
هەوڵی خ������ۆی دەدا بۆ ئەوەی كە 
بتوانێ دەسكەوتێكی زیاتر بەدەست 
بێن������ێ، مەس������ەلەن بتوانێ ٥+١ 
ڕازی بكات كە گەمارۆكانی زۆر 
زووتر لەسەر البچێ چونكە ئێستا 
قسە لەس������ەر ئەوەیە حەتتا ئەگەر 

بە تەوافوق������ی نەهاییش بگەن ئەو 
گەمارۆیانە چەند س������اڵ دەكێشێ 

تاكوو وردە وردە هەڵبگیرێنەوە. 
پرسیار: قەراری كۆتایی مانگی 
پووش������پەڕی داهاتووە. لە نێوخۆی 
تەقریبەن  كۆماریخوازەكان  ئامریكا 
ئامریكایان  س������ێنای  و  كۆنگرێس 
ڕەنگە فشارێكی  و  بەدەس������تەوەیە 
زیات������ر ب������ۆ كۆماری ئیس������امی 
بێنن لەو پێوەندیی������ەدا، هەر وەكوو 
جەنابیش������ت فەرمووت نرخی نەوت 
دابەزینی یەكجار زۆری بە خۆیەوە 
بینی������وە لەوالیەش������ەوە دەبینین كە 
تەحریم������ەكان تا ڕادەی������ەك هەر بە 
قوەتی خۆیان باقین پێشبینی ئێوە 
بۆ ئەو وتووێژانە لە داهاتوودا چیە؟ 
ئایا كۆماری ئیس������امی كارتێكی 
ئەوەندە بەهێزی لەدەس������تدا ماوە كە 
وتووێژانەدا  لەو  سەركەوتن  بتوانێ 

بەدەست بێنێ ؟
ئێران  ئیس������امیی  كۆماری  و: 
هی������چ كارتێك������ی بەهێ������زی نیە 
ك������ە بتوان������ێ بیكاتە پش������تیوانی 
ئیشارەم  وەكوو  خۆی.  سەركەوتنی 
پێكرد دۆس������تی هەرە بەهێز و جێی 
متمانەی كۆماری ئیسامیی ئێران 
لەپێوەندی لەگەڵ ئەو مەسەالنەدا 
ڕووس������یە بوو كە ئێس������تا ڕووسیە 
تووش������ی گرفتارییەكی  بۆ خۆی 
یەكج������ار زۆر گەورەی ئابوورییە و 
ڕۆژ بە ڕۆژ ئ������ەو گرفتانەی لێ 
گەورەتر دەبێت������ەوە، بێجگە لەوە لە 
نێوخۆی ئێران وەزعییەتی ئابووری 
كە ڕۆژ بە ڕۆژ خرابتر دەبێ ژیانی 
خەڵك زیاتر تێ������ك دەچێ، بێكاری 
زیاتر دەبێ، ئیعترازاتی خەڵك زیاتر 
دەبێ، ئ������ەوە لەالیەكەوە، لەالیەكی 
دیكەش  كۆماری ئیسامیی ئێران 
نیگەرانە لەوەی كە ئیدی نەتوانێ 
بەو ئابوورییە وێرانەی كە هەیەتی 
هاوپەیمانە  ب������ۆ  بێ  یارمەتی������دەر 
مەنتەقەدا  ل������ە  تیرۆریس������تەكانی 
و نف������وزی خۆی بەو ش������ێوەیە لە 
مەنتەقەدا بەرینتر بكاتەوە و ئەوانە 
هەموو مەسائیلێكن كە نەك هەر لە 
ئێراندا  موسبەتی  وەزعی  ڕاستای 
نی������ە، بەڵكوو هەمووی������ان بە دژی 
دەچێتە  ئێران  ئیسامیی  كۆماری 
پێشێ و ڕۆژ بە ڕۆژیش ئەو هۆیانە 
زیاتر و بەهێزتر دەبن. مەسەلەن هەر 
یەكێك لەو شتانەی كە ئێستا دەبێ 
ئیشارەی پێ بكەین و مەسەلەیەكی 
كۆماری  ك������ە  ئەوەیە  موهیمم������ە 
ئیسامیی ئێران بە لەبەرچاوگرتنی 
لەوەیە  باسی  ئێستا  ئەو ڕاستییانە 
كە ئەو ڕادە ل������ە یورانیۆمەی كە 
پیتاندوویەتی بینێرێت بۆ ڕووسیە. 

دیمانه : سه لیم زه نجیری
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ڕۆژەڤـ
پەرچەكردارە 

هەڵەكان بەرامبەر 
چارلی هێبدۆ
و: ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

»پەرچەكردارە هەڵەكان بەرامبەر 
چارلی هێبدۆ« س������ەردێڕی یەكێك 
ك������ە ڕۆژنامەی  وتارەیە  دەیان  لەو 
نیۆی������ۆرك تایم������ز لەس������ەر ڕووداوە 
تیرۆریس������تییەكەی فەڕانسە باوی 
كردوونەتەوە.  لە سەرەتای ئەم وتارەدا 
كە لە الیەن دەستەی سەرنووسەری 
نووس������راوە،  ڕۆژنامەكەوە  خ������ودی 
هاتووە: »رێبەرانی ئەورووپا بە حەق 
لە هەوڵدان بزانن دەبێ  چی بكەن تا 
پێش بە هێرش������گەلێكی تیرۆریستی 
هاوشێوەی كۆمەڵكوژی ئەمدواییانە 
ڕەخنەگ������ری  ڕۆژنام������ەی  ل������ە 
بگرن.  هێبدۆ  چارلی  فەڕانس������ی، 
لە سیاسەتڤانەكان  بەداخەوە هەندێ  
ج������ۆرە سانس������ۆرێكی ئینتێرنێتی و 
لەژێرچاودێریدانان پێشنیار دەكەن كە 
زۆر كاریگەرییان لەس������ەر پاراستنی 
ش������ارۆمەندان نابێ  بەڵك������وو زیاتر 
بەرتەس������ك  مەدەنییەكان  ئازادیی������ە 

دەكەنەوە.« 
دوات������ر ئام������اژە بەوە ك������راوە كە 
ئاڵمان  فەڕانسە،  ناوخۆی  وەزیرانی 
و بریتانی������ا لە م������اوەی حەوتووی 
دابینكەرانی  لە  ڕابردوودا »داوایان 
ئینتێرنێ������ت ك������ردوە كە ئ������ەو دەقە 
ئاناینییان������ەی كە هانی ڕق و كین 
و تیرۆر دەدەن بناسن و ڕایبگەیەنن. 
وەزی������رەكان هەروەه������ا داوای������ان لە 
یەكیەتی ئەورووپا كردووە كە دەست 
ب������كات ب������ە لەژێرچاودێریدانانی و 
خەزنكردنی زانیارییە پەیوەندیدارەكان 
موس������افیرە  هاتوچ������ۆی  ب������ە 

ئاسمانییەكان.«
بەش������ێكی دیك������ەدا هاتووە:  لە 
خزمەتگ������وزاری  »دابینكەران������ی 
ئینتێرنێت نە س������تاف و نە شارەزایی 
دیاریكردن������ی ئەوەی������ان هەی������ە كە 
چ ناوەرۆكێ������ك ڕەنگ������ە هێرش������ی 
بۆیە  هەر  لێبكەوێتەوە.  تیرۆریستی 
دەسەاڵتێكی گشتگیر بۆ سانسۆری 
ب������ە  پەیوەندی������دارەكان  زانیاریی������ە 
تیرۆریسمەوە ڕەنگە ئەم پیشە ناچار 
بكات زۆر وریات������ر و بەپارێزتر كار 
بێت و ببێتە هۆی ڕاگەیاندنی ئەو 
زانیارییانەی كە ڕەنگە توند بن بەاڵم 
ڕاستیدا،  لە  لێنەكەوێتەوە.  هێرشیان 
خزمەتگ������وزاری  دابینكەرێك������ی 
لە  ڕاپ������ۆرت  ئینتێرنێ������ت ڕەنگ������ە 
كاریكاتێرگەلێك������ی ڕەخنەرانەی������ش 
لەو ج������ۆرەی چارلی هیبدۆ باویان 

دەكاتەوە، بدات.   
لە الیەك������ی دیك������ەوە، تەنانەت 
ئەگەر كۆمپانیاكانی ئینتێرنێت ئەو 
ڤیدی������ۆ و پرۆپاگاندانەی بە هۆی 
گرووپە تیرۆریس������تییەكانەوە بەرهەم 
دێن، لەسەر ڕایەڵەیان بسڕنەوە، ئەوا 
ئەمەش ڕاست نابێتە هۆی پێشگرتنی 
ئەورووپایی������ەكان لە دۆزینەوەی ئەو 
تیرۆریست  الیەنگرانی  زانیارییانە. 
دەتوانن بە ئاس������انی بە هۆی ڕایەڵە 
بەو  دەس������تیان  تاكەكەس������ییەكانەوە 
ناوەرۆكە قەدەغەكراوانە ڕابگا یان لە 
خزمەتگوزارییە پرۆكسییەكان كەڵك 
وەربگرن كە دەرەت������ان بۆ بەكاربەران 
دەرەخسێنێ  كە وابنوێنن لە واڵتێكی 
دیكەدان، واڵتێكی وەك ئەمریكا كە 
یاساكانی ئازادیی بەیان لەوێ  زۆر 

بەهێزترن.«
ل������ە پاراگرافی كۆتاییدا هاتووە: 
»بە دڵنیایی������ەوە دەوڵەتەكان دەتوانن 
لە ڕێگ������ەی كۆكردنەوەی  و دەبێ  
زانیاری لەسەر ئامانجەكان، لە پێناو 
ناس������ینی هەڕەش������ەكان و پێشگرتن 
بە هێرش������ە تیرۆریستییەكان هەنگاو 
هەڵگرن. بەاڵم هۆكاری باش هەیە 
ب������ۆ بڕواكردن بەوە كە سانس������ۆری 
لەژێرچاودێریدانان������ی  و  بەری������ن 
تاكەكەسی  ئازایی  تەنیا  زۆربەچاو 
بەرتەسك دەكاتەوە و تەنانەت ڕەنگە 

ئاسایشیشمان كەمتر بكاتەوە.«
سەرچاوە: 

Newyorktimes.com

ئەوە پێشنەهادێك بوو كە لە زەمانی 
ئەحمەدی ن������ژاددا گرووپی ٥+١ 
كردی ب������ۆ ئەوەی ك������ە كۆماری 
ئیسامی لەگەڵ واڵتانی ڕۆژئاوا 
ئیعتمادسازی بكات، كە بە توندی 
ئەو مەسەلەیان ڕەت كردەوە، بەاڵم 
ئێس������تا باس لەوە دەك������رێ كە ئەو 
یۆرانیۆمە بچێتە ئەوێ، خەبەرەكە 
لەالیەن ڕۆژنامەی ئاسۆشێتدپرێس 
باو بۆت������ەوە ك������ە مەعمولەن ئەو 
جێگای  لە سەرچاوەی  ڕۆژنامانە 
متمانەوە خەبەر وەردەگرن. كۆماری 
ئیسامیی ئێران زاهیرەن ئەوەی ڕەت 
كردۆتەوە، بەاڵم مەبەستم ئەوەیە كە 
چ لە سەتحی نێونەتەوەییدا و چ لە 
كۆماری  ئێراندا  نێوخۆی  سەتحی 
ئیس������امیی ئێران هیچ بەرگێكی 
بەرەندەی بەدەستەوە نیە كە بتوانێ 
فشار بێنێ بۆ ٥+١ چونكە ئەوە 
ئیحتیاجی  كە  ئیسامیە  كۆماری 
ب������ە ٥+١ە، ئەوان ش������تێكیان نیە 
لەدەستی بدەن مەس������ەلەن تەواوی 
ئیمتیازێكی كە تا ئێستا كۆماری 
بەدەستی  توانیویەتی  ئیس������امی 
بێنێ ئەوەی������ە كە لە نزیكەی ١٠٠ 
میلیارد دۆالر سەرمایەی ئێران كە 
ئی خۆیەتی و دەس������تی بەس������ەردا 
گیراوە موافقەتیان كردووە مانگانە 
٥٠٠ میلی������ۆن دۆالری تەحوی������ل 
گەمارۆی  هێندێ������ك  ی������ا  بدەنەوە 
زۆر چووكەیان لەس������ەر قەتەعاتی 
هەواپەیمای موسافرەتی هەڵگرتووە 
كە ئەوانە تەئسیرێك لەسەر وەزعی 

ئابووری ئێران دانانێت.
پرسیار : فەرمووتان كە بەرەبەرە 
زەمین������ە خۆش دەك������ەن بۆ ئەوەی 
كە پاشەكش������ە بكەن ئەگەر هاتوو 
ڕێژیمی كۆماری ئیسامیی ئێران 
مل بۆ داخوازییەكانی كۆمەڵگای 
نێونەتەوەیی ڕابكێش������ێ و تەسلیم 
بێت، ئایا ئەوە مونجەر بە كرانەوەی 
سیاسی لە نێوخۆی ئێرانیشدا دەبێ 
ی������ا داخرانی زیاتر و س������ەركوت و 
زەبروزەنگی زیاتر، یان ئەگەر هاتوو 

ڕێك نەكەون وێنای چی دەكەن؟
و: م������ن پێ������ش ئ������ەوەی ك������ە 
پێبكا  دەست  دانیشتنەكانی ژنێڤ 
ئەودەمیش وتارێكم نووسی لەوێشدا 
باسم لەوە كردووە، ئێستاش لەسەر ئەو 
باوەڕەم كە كۆماری ئیسامی ئێران 
سیاسەتی  مەبەس������تییەتی  ئەوەی 
جیهانی و جیه������ان بینییەكەیەتی، 
ئێ������ران  خەڵك������ی  برس������یبوونی 
ناكا، بۆیە پێ  تەئسیرێكی لەسەر 
بە پێی ئەوەی كە دەیهەوێ نفووزی 
خۆی  لە مەنتەقەدا بەرین بكاتەوە، 
بە قەولی خۆی ئیدئۆلۆژی خۆی 
و ئینقابی خۆیان س������ادر بكەن بۆ 
دەرەوە، لە بەرامبەر ئەوەدا چوونكە 
س������ەختتر  ئێران  وەزع������ی خەڵكی 
دەب������ێ، ئیعترازات زیات������ر دەبێ و 
سەركوتی  یانی  زیاتر  ئیتعترازاتی 
زیاتر. ه������ەر وەكوو دیتمان ڕوحانی 
ك������ە ه������ات وادەیەك������ی زۆری بە 
خەڵك دا باس������ی ل������ەوە كرد كە لە 
وتووێژەكاندا سەر دەكەون و وەزعی 
ئەمنییەتی س������ووكتر دەبێ لەسەر 
خەڵكی ئێران، بەاڵم بەپێی هەموو 
ئامارەكانی  و  دونیا  سەرچاوەكانی 
خ������ودی ئێرانی������ش دەرك������ەوت لە 
كۆماری ئیس������امیدا لەو ماوەیەدا 
ڕۆژئاوا  ب������ەرەوڕووی  ئەگەرچی 
كراوەتەوە لە مەس������ەلەی ئەتۆمیدا 
ئیمتیاز دەدا، بەاڵم ئیعدامەكان لە 
ئێران زیاتر بووە، دەستبەسەركردنی 
ڕۆژنامەنووس������ان و ئازادیخ������وازان 
زیات������ر ب������ووە و لە  داهات������وودا بە 
ئیسامی  كۆماری  من  بۆچوونی 
ل������ەو پێوەندی������ەدا س������ەختگیری و 
تۆن������د و تیژیەك������ەی  بەرانبەر بە 
خەڵكی ئێ������ران زیاتر دەبێت چونكە 
كۆم������اری ئیس������امیی ئێ������ران لە 
خەڵكی ئێران دەترسێ و دەزانێت كە 
خەڵكی ئێران لە كەمترین فرسەت 
كە بە دس������تی بێنن ل������ە دژی ئەو 
حكوومەتە ڕادەپەڕن بۆیەش ئێستە 
دەبینی������ن كۆماری ئیس������امی لە 
دژی هەم������وو جوواڵنەوەی������ەك، لە 
دژی هەموو حەرەكەتێك، لە دژی 
هەم������وو بۆچوون و قس������ەیەك كە 
لەگەڵ  جیاوازی چووكەی هەبێت 
سیاسەتەكانی كۆماری ئیسامیی 

ئێران زۆر ب������ێ ڕۆحمانە به رخۆرد 
دەكات و ڕۆحم بە هیچ كەسێكیش 
ناكات تەنانەت بە ئەو كەس������انەی 
كە وفاداری خۆیان بوونە و لەگەڵ 
ئەوان لە دامەزراندن و بەڕێوەبردنی 

كۆماری ئیسامی بەشداربوونە.
 پرسیار: سەبارەت بە مەسەلەێ  
پ������ێ دەچ������ێ زیاتر  ناوك������ی كە 
مەبەستی كۆماری ئیسامی و بە 
تایبەتی شەخسی حەسەن ڕوحانی 
ئەوە بێ ،  ئێس������تا مەس������ەلەیەكی 
دیك������ەی هێناوه ت������ە بەرب������اس كە 
ئەوی������ش )رێفراندۆم(ە بۆ ئەس������ڵی 
٥9ی یاس������ایی بنەڕەتی كۆماری 
ئیس������امیی ئێران ك������ە دەڵێت: بۆ 
هەندێ������ك مەس������ەلەی گرینگ������ی 
سیاس������ی، ئابووری، كۆمەاڵیەتی 
دەك������رێ  ڕجووع  ی������ان فەرهنگی 
نەكەی������ن بە مەجلێ������س و دەتوانین 
ڕێفراندۆمی بۆ بكەین، بەر لەوەی 
بێمە س������ەر مەنتق یا ئیدئۆلۆژی 
كۆماری ئیس������امی ك������ە چەندە 
هەڵگ������ری ئەوەیە كە پەنا بۆ ڕای 
گشتی خەڵك ببات یا خود ئەسڵەن 
چەندە بۆی گرینگە، پێم خۆش������ە 
بزانم ئەوە بە چە مەبەستێكە؟ زیاتر 
ئایا بۆ مەبەس������تێكی سیاس������ییە، 
لێدانە لە ڕێبەر؟ یاخود ئەوە شەڕی 
باندەكانی  نێ������وان  لە  زەڕنگەری������ە 
ڕێژیم������دا ی������ان نەخێر ب������ۆ خۆش 
گوزەرانیی������ە، بۆ بژێ������وی ژیانی 
خەڵكیە، بۆ خزمەت كردنی زیاتر، 
ئای������ا بە چ مەبەس������تێكە كە زیاتر 

ئەوەیان هێناوەتە بەر باس؟
 و: وەك������وو ئاگادارن حەس������ەن 
ڕوحانی و وزیری كاروباری دەرەوە 
كە لە جەریانی وتووێژەكاندا بەشدار 
بوون، ب������ەردەوام لە ژێر فش������اری 
ه������ەر دوێنێ  و  تۆندڕەوەكان������دان، 
پێ������رێ  بوو كە وەزی������ری كاروباری 
دەرەوە جارێك������ی دیك������ە بان������گ 
كرایەوە پارلەمان بۆ ئەوەی وەاڵمی 
كە  بداتەوە  نوێن������ەران  پرس������یاری 
ئەوان������ەی ئیعترازیان هەیە و دەڵێن 
كۆماری ئیس������امی دەس������كەوتی 
نەبووە لەو وتووێژان������ەدا و الیەنی 
دەست  بە  ڕۆژئاوایی سەركەوتنیان 
هێن������اوە، لە پێوەن������دی لەگەڵ ئەو 
مەس������ەلەدا ڕوحانی و دەوڵەتەكەی 
یەكج������ار زۆر لە ژێر فش������اردان لە 
الی������ەن تۆندڕەوەكان������ەوە، بەاڵم لە 
الیەكی دیكەشەوە ئەوان باش دەزانن 
ك������ە خەڵكی ئێران ب������ەو وتووێژانە 
ڕازین و پێیان خۆش������ە كە كۆمای 
ئیسامیی ئێران بە قیمەتی دەست 
هەڵگرتن ل������ە پیتاندنی ئۆرانیوم و 
دەس������ت بەردار بوون ل������ەو پڕۆژیە 
ئاڵوگۆڕێكی تێدا بیتە پێشێ ، كە 
ئابووری ئێران وەزعی باش������تر بێت 
لە پێوەندی لەگەڵ ئەو مەسەلەیەدا 
حەسەن ڕوحانی دەزانێ كە ئەگەر 
بێ������ت و ڕێفراندۆمێك بكرێت خەڵك 
پشتیوانی لێ دەكات ئەوە الیەنێكی 
مەسەلەكەیە، بۆیە ئەوەی هێناوەتە 
گ������ۆڕێ ، بەاڵم الیەن������ی دیكەی 
مەسەلەكە ئەوەیە كە بە زۆر هۆكار 
لە كۆم������اری ئیس������امیی ئیراندا 
ئیمكانی نییە كە ئیزنی ڕێفراندۆم 
ئ������ەو مەس������ەالنە بدەن،لەگەڵ  بۆ 
ئیدئۆلۆژیەك������ەی نایەتەوە، س������ێ  
چوار خاڵ  لەو پێوەندیدا  پێم خۆشە 
ئێشارە پێ بكەم یەكێكیان ئەوەیە كە 
ڕێفراندوم ڕاستە ئەسڵیكی قانوونی 
ئەساس������یە بەاڵم لەوێدا دەبێت دوو 
سێهەمی نوێنەرانی مەجلێس دەنگ 
بدەن كە بابەتێ������ك بێتە ڕێفڕاندۆم، 
باشە مەجلێس ئێس������تا دەبینین كە 
قەت  و  تۆندڕۆەكانن  ئەكسەریەتی 
ئ������اوا نادەن،  دەنگ بە ش������تێكی 
دوای ئەوان دەبێت  ببرێتە )شورای 
تەشخیسی مسڵەحەتی نیزام تاكوو 
بزانن ئایا ئەوە لەگەڵ ش������ەریعەتی 
یاخود  دەگرێت������ەوە  یەك  ئیس������ام 
دەگونجێ������ت یا نا؟ ل������ەوێ ڕەتی 
دەكەن������ەوە، بۆچی ڕەتی دەكەنەوە؟ 
هۆكارەكەی زۆر ڕوونە لە كۆماری 
ئیسامیی ئیراندا ئەوەیكە گرینگی 
پێ دەدرێت و حیس������ابی بۆ دەكەن، 
نەك دەنگی خەڵكە بەڵكوو دەنگی 
وەلی فەقیهە كە نوێنەری ئیمامی 
زەمانە و دەس������ەاڵت بەدەستەكانی 
كۆم������اری ئیس������امی زۆر ج������ار 

ئەمەیان دووپات كردۆتەوە كە خەڵك 
شایس������تەی دەنگ������دان نین، خەڵك 
دەبێت تەبه عیی������ەت بكەن لە وەلی 
فەقیە كەوابوو لەو مەسەلەیەش������دا 
ناتوانن ئ������ەو ڕێفراندۆمە جێبەجێ  
بكەن و بێجگە لە هەمووی ئەوانە 
ئەگەر ئ������ەو ڕێفراندۆمە جێبەجێ 
بكرێ������ت لە ڕاس������تیدا دەبێت ڕیگا 
بكات������ەوە ب������ۆ ڕێفراندۆمی دیكە، 
ڕێفراندۆمی دیكە چییە؟ مەسەلەن 
لە مێژ ساڵە ئازادیخوازانی ئێران و 
ئەحزابی ئۆپۆزیس������یونی ئێرانی و 
خەڵك داوا دەكەن دەڵێن دوای سی و 
چەن ساڵ لە حكوومەتی كۆماری 
ئیس������امی با جارێكیش ڕێفراندۆم 
بكرێت بزانین خەڵك دەنگ دەدات 
ب������ەو حكوومەتە یاخ������ود نا، بەاڵم 
ئێران  ئیس������امیی  كۆماری  قەت 
ڕێگا بەو مەس������ەلەیە نادات، یانی 
بەگش������تی ڕێفراندۆم كە بریتیە لە 
موراجعە كردن بە دەنگی خەڵك لە 
سیستمگەلێكی دێموكراتیكدا دێتە 
پێشێ  كە لەوێدا نوێنەرانی مەجڵێس 
نوێنەران������ی ویس������ت و داخ������وازی 
خەڵكن، حكوومەت لە سەر ویست و 
داخوازی خەڵك بەرنامە دادەڕێژیت 
و قانوون لە سەر بەرژەوەندی خەڵك 
پەسەند دەكرێت، بەاڵم لە كۆماری 
ئیسامیی ئێراندا كە هەڵبژاردنەكان 
و نوێنەران������ی مەجلێس بە قەوڵی 
خویان دەڵێن هەمووی مۆهەندێسی 
دەكرێ������ت و دیاری دەكرێن و دەچنە 
مەجلێ������س لە ڕاس������تیدا نوێنەرانی 
حكوومەت������ن و نوێنەرانی ڕێژیمن، 
ن������ەك نوێنەارنی خەڵك، بۆیە نە لە 
پەسەند  مەس������ەلەیە  ئەو  مەجلێس 
دەكرێت و ن������ە ئیمكانی ئەوە هەیە 
شورای تەشخیسی مسڵەحتی نیزام 
ئ������ەو كارە بكات و نە خودی وەلی 
فەقیه ڕەزایەت دەدات بەوە چوونكە 
ئەگەر ئەو كارە بكەن دەسەاڵتەكەی 
وەلی فەقی������ه وەردەگرنەوە و دەیدەن 

بە خەڵك.
پرسیار: باش������ە ئەگەر وایە ئەو 
پاڕادۆكسە لە سیاسەتی ڕۆحانیدا 
چیی������ە؟ بۆ خۆی ئێش������ارەی پێی 
كردووە كە دەڵێت: هەموو شتێك لە 
سەر ئۆكەی ڕێبەری واتا شەخسی 
خامنەیی بووە و هیچ شتێك بە بێ 
ئەو نەكراوە و ئەو پەسەندی كردووە 
بۆ وتووێژ یان بۆ زۆر ش������تی دیكە 
ساختاری گشتی ڕێژیم و تەنانەت 
سیاسەتی گشتی ڕێژیم و سیاسەتی 
كەالنی ڕێژیم هەر وەلی فەقیه بۆ 
خۆی دی������اری دەكات، ئەگەر وایە 
ئەو پاڕادۆكسە چییە لە سیاسەتی 
ڕوحانی كە لە الیەك هەم دەیەوێت 
لێی بدات و لە الیەكی دیكەش������ەوە 
تەعریف و تەمجی������د لە خامنەیی 
دەكات و دەڵێ������ت كە ئۆكەی ئەوی 

لە سەرە؟
و: بەڵی ئەوە ڕاستە خۆ تبیعەتەن 
دەبێت ئەو مەسەلە گرینگانەی كە 
نێونەتەوەیی  بە سیاسەتی  پێوەندی 
یان نێوخویی ئێرانەوە هەیە لە الیەن 
خودی خامنەییەوە پەسەند بكرێت.

لەگەڵ مەسەلەی  پێوەندی  لە   
پیتاندنی یۆرانیوم و وتووێژی ٥+١ 
خامنەی������ی لە ڕاس������تیدا هەتاكوو 
ئێستا دووالیەنە كایەی كردووە، لە 
الیەكەوە بەردەوام دەڵێت من متمانەم 
بەو الیەنانە نیی������ە ئەوانە درۆمان 
لەگەڵ������دا دەكەن ئەوانە ناس������ازێن 
و ل������ە الیەكی دیكەش������ەوە دەڵێت: 
باش������ە بەردەوام بن، لەو دووالیەنە 
حەرەكەت كردن������ەدا ناكرێت هەموو 
ڕۆژێك دیف������اع لە ڕوحانی بكات، 
بۆیە تۆندڕەوەكان فشاری بۆ دێنن 
ئەویش لە بەرانبەری ئەو فشارانەدا 
عەكسولعەمەل نیشان دەدەات یانی 
لە ڕاس������تیدا ئەو قسەی ڕوحانی 
ئەو  بەرانبەر  لە  عەكسولعەمەلێكە 
فشارەی كە تۆندڕەوەكان هێناویانە. 
بان������گ دەكەن بۆ  وەزیری خارجە 
پرسیار كردن هەموو ڕۆژێك، ئەویش 
دەیەوێت ئەو عەكسولعەمەلە نیشان 
بدات، دەنا بە ڕای من ڕوحانی لە 
هەموو خەڵك باشتر دەزانێت كە لەو 
سیستمەدا ئیمكانی ڕێفراندۆمێكی 
ئازاد بە هیچ ش������ێوەیەك جێبەجێ  

نابێت.
پرس������یار: بابەتێك������ی دیكە كە 

پێوەندی بە كوردستان و ڕۆژهەاڵت 
و ئەحزابی سیاس������ی ئەو پارچەیە 
دەوروژێنین،  هەیە  كوردستانەوە  لە 
ماوێك������ە دەبینی������ن چەم������ك ی������ا 
گۆفتمانێ������ك لە نێ������و هەندێك لە 
ئەحزابی كوردستاندا سەری هەڵداوە 
ب������ە نێو ڕۆژه������ەاڵت مێحوەری یا 
پێم  سەرەتا  ڕۆژهەاڵت،  كۆنگرەی 
خۆشە لە ڕۆژهەاڵت مێحەوەرییەوە 
دەس������ت پێبكەم، ئایا ڕای حیزبی 

دێموكرات لەو پێوەندیەدا چییە؟ 
و: ئەگەر ڕای حیزبی دێموكراتت 
دەوێ، ڕای حیزبی دێموكرات زۆر 
ڕوون������ە، ئێمە وەك حی������زب نێومان 
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی 
ئێرانە، تاكوو ئێس������تا لەس������ەر ئەو 
سیاس������ەتەین یەعن������ی هەموو كار 
و تێكۆش������ان و فەعالیەت������ی ئێمە 
ب������ە خۆرهەاڵتی  پێوەن������دی هەیە 
ئێمە  سیاسەتی  ئەوە  كوردس������تان. 
بووە لە س������ەرەتاوە و تاكوو ئێستاش 
درێژی هەیە و ئێستاش پێمان وایە 
دەبێ������ت هەموو كار و تێكۆش������انی 
ئێمە پێوەندی هەبێت بە كوردستانی 
ئێرانەوە، ب������ەاڵم تەبیعتەن ئەوە بەو 
مانایە نییە كە ئێمە س������ەبارەت بەو 
ڕووداوانەی كە لە بەش������ەكانیتری 
كوردستاندا ڕوو دەدەن بێ تەفاوت 
بین، ئێمە وەكوو هێزێكی نەتەوەیی 
لە هەر ڕووداو و ئاڵوگۆڕێكدا كە لە 
كوردستان  جۆراوجۆری  بەشەكانی 
دێتە پێش������ێ  ن������ەزەر و بۆچوونی 
خۆمان دەدەین و قس������ەی خۆمان 
دەكەین و هەڵوێستی سیاسی خۆمان 
دەردەبڕین، بەاڵم نزیكەی هەش������ت 
ساڵ لەمەوپێش ئەو هاوڕێیانەی كە 
لە حیزب������ی دێموكرات جیا بوونەوە، 
ئەوان وش������ەی ئێرانی������ان لە نێوی 
حیزبەكەیان كەم ك������ردەوە و ئارمی 
حیزبەكەیان كرد ب������ە چوار كێو لە 
جیاتی كێوێك بە نیشانەی ئەوەیكە 
ویستیان وا نیش������ان بدەن كە ئەوان 
نەتەوەییترن و كار و تێكۆش������انیان 
بەشەكانی  هەموو  چوارچێوەی  لە 
كوردستاندایە، بەاڵم ئێستا بە هەر 
هۆكارێ������ك وا دیارە گەیش������تونەتە 
ئەو قەناعەتەی كە ئەو سیاس������ەتە 
سیاس������ەتێكی س������ەركەوتوو نەبووە 
گەڕاونەتەوە بۆ ئەو ئەسڵەی سەرەتا 
كە كار و تێكۆشان لە چوارچێوەی 
كوردس������تانی ئێراندای������ە، ئێمە ئەو 
باش  هەڵوێستێكی  بە  هەڵوێس������تە 
دەزانین و پێش������وازی لێ دەكەین. 
پێم������ان وایە كە ب������ە نەتیجەیەكی 
دروس������ت گەیش������توون، بەاڵم تەنیا 
ش������تێك كە لێ������رەدا دەتوانین بیڵێین 
ئەوەیە كە ئەو گۆڕینی سیاس������ەتە 
ئەو مەسەلەدا  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
لەگەڵ عێنوان������ی حیزبەكەیان كە 
كوردس������تانە بە مەعن������ای هەموو 
بەشەكانی و ئەو ئارمەی حیزبەیان 
ك������ە چوار كێ������و بە وات������ای چوار 
بەش������ی كوردس������تانە بڕێك لەگەڵ 
ئەوە  ناتەبایە ئێس������تە ئەوە خۆیان 
چۆنی جێبەجێ  دەكەن یان چۆنی 
توجیە دەكەن مەسەلەیەكە پێوەندی 
بەوانەوە هەیە، بەاڵم بە گشتی ئەو 

ئەواندا  سیاسەتی  لە  ئاڵوگۆڕەمان 
پێ شتێكی باشە.

پرسیار: لە هەمانكاتدا الیەنێكی 
دیكەیش باس لە ڕۆژهەاڵت تەوەری 
یان كۆنگ������رەی ڕۆژهەاڵت دەكا. 
لە كۆنگرەی ڕۆژهەاڵت  مەبەست 
چییە؟ ی������ان خوێندنەوەتان بۆ ئەو 
ت������ەوەرە چیی������ە؟ ئێوە چ������ۆن لێی 
دەڕوانن و چۆن پێشوازی لێدەكەن؟

و: ئ������ەو مەوزوع������ە ل������ە الیەن 
هاوڕێیانی كۆمەڵەی شۆڕشگێری 
كوردس������تانی  زەحمەتكێش������انی 
ئێرانەوە مەترەح ب������ووە، دیارە ئێمە 
ماوەی������ەك لەوە پێش ك������ە میوانی 
ئەوان بووین لەوێ باسەكەی هاتە 
گۆڕێ، نەزەری خۆمان بە كورتی 
ل������ەوێ باس كرد ب������ە دوای ئەوەدا 
نامەیەكیان نارد بۆ ئێمە و داوایان 
ك������رد كە ئێمە ن������ەزەری خۆمان لە 
پێوەندی لەگەڵ ئەو مەس������ەلەیەدا 
دەرببڕین و ئام������ادە كاریی بكەین 
بۆ ئەوەیكە بە هەموومانەوە بتوانین 
بێنین.  پێك  ڕۆژهەاڵت  كۆنگرەی 
ئێمە ل������ە نامەیەكیش������دا وەاڵممان 
داونەت������ەوە، وەالمی ئێمە ئەوە بووە 
كە تەبیعەتەن هەر نەوع یەكگرتنێك 
ش������تێكی پیرۆزە و دەبێ كاری بۆ 
بكرێ و بۆ خۆیشیان دەزانن كە ئێمە 
ماوەیەكی زۆر ب������وو حەوڵمان داوە 
بۆ ئەوەیكە بەرەێك لە نێو ئەحزابی 
پێك  ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی كوردی 
هێندێ������ك گیروگرفتی  بەاڵم  بێ، 
تەش������كیاتی و سیاسی لە واقێعدا 
بوونەتە كۆس������پ و تەگەرە لە سەر 
ئەو ڕێگایەدا، یەكێك لەو كۆسپ و 
تەگەرانە ئەوەیە كە ئینشعاباتێك لە 
هاتووەتە  كۆمەڵەدا  هاوڕێیانی  نێو 
پێ������ش لەو ماوەیەدا،  ئینش������عابێك 
لە نێو حیزبی دێموكراتدا هاتووەتە 
پێش، ئەوانە گیروگرفت بوونە كە 
لەسەر ڕێگای  یەكگرتنەوە، بۆیە 
ب������ە بۆچوونی ئێمە پێ������ش ئەوەی 
ئاوا بكریت،  لە كۆنگرەیەكی  باس 
پێویستە هەوڵ بدەین كە مەسەلەی 
ئەو جیابوونەوانە، ئەو گیروگرفتانە 
ك������ە ئ������ەو جیابوونەوان������ە پێك������ی 
هێن������اوە و جاری وای������ە الیەنەكان 
ئەوانە  پێكەوە دابنیشن،  نایانهەوێ 
حاڵێكدا،  ل������ە  بكەین،  چارەس������ەر 
ئ������ەو گیروگرفتانە ل������ە ئارادا بێ 
پێكهێنانی  ئێم������ە  بۆچوون������ی  بە 
ئەگەرچی  ئ������اوا،  كۆنگرەیەك������ی 
وەكوو ئیدە، وەكوو فیكر ش������تێكی 
باش������ە، بەاڵم لە عەمەلدا النیكەم 
لە ئێس������تادا ئێمە ب������ە مومكێنی 

نابینین.
ك������ە  فەرمووت������ان  پرس������یار: 
پەرتەوازەیی ل������ە نێو الیەنەكان یان 
ئەو ئینش������عاباتەی كە ل������ە نێوان 
ئۆپۆزیس������یۆنی  ئەحزابەكان������ی 
پێكهاتووە،  ڕۆژهەاڵت������دا  كوردی 
ل������ە پێوەندی لەگەڵ مەس������ەلەی 
یەكگرتنەوە  و  دێموك������رات  حیزبی 
لەگەڵ ئ������ەو هاوڕێیانی جیابووەوە 
لە حیزبی دێموكراتدا ئێستا دەبینین 
كە لە ڕاگەیاندن������ەكان و لە تۆڕە 
بەردەوام باس  كۆمەاڵیەتییەكان������دا 
پێكهێنانی  لە یەكگرتنی حیزب و 
حیزب������ی دێموكراتی واحێد دەكرێ، 
لەو پێوەندیەدا، پێمخۆش������ە نەزەری 
جنابتان و هەڵوێس������تی ڕەس������میی 
حیزبی دێموك������رات بزانین كە ئایا 

ئەو شتە بە كوێ گەیشتووە؟
و: زۆرج������ار باس������مان ك������ردووە 
دووپ������ات  ئ������ەوەی  ئێس������تایش  و 
دەكەم������ەوە كە ئێم������ە وەك حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران نەزەر 
و بۆچوونێك������ی كۆنگرەمان هەیە 
كە ه������ەوڵ بدەین ب������ۆ یەكگرتنەوە 
لەگەڵ ئ������ەو هاوڕێیانەمان كە لە 
بوونەوە،  ج������ودا  دێموكرات  حیزبی 
كۆبوونەوەكانی كومیتەی ناوەندیش 
هەتا ئێستا تەئیدیان و تەئكیدیان لە 
سەر ئەو بڕیارە كردووەتەوە، ئێمەیش 
وەك حیزبێك������ی دێموكرات پابەندین 
ئۆرگانەكانی  ك������ە  بڕیارانەی  بەو 
س������ەرەوە بۆ ئێم������ە داویان������ە، لەو 
پێوەندی������ەدا ل������ە مێ������ژە خەریكی 
وتووێژ و دانوس������تانین لەگەڵ ئەو 
هاوڕێیانەم������ان و ئەوەی������ش هەروا 
درێژە پێ دەدەین، ئێمە ئێس������تا لە 
بەرنامەماندا هەیە كە لە ماوەیەكی 

ئێمە ئێستا لە 
بەرنامەماندا هەیە 
كە لە ماوەیەكی 

نیزیكدا كۆبوونەوەی 
دوو دەفتەری سیاسی 
هەر دوو ال بگرین و 
لە پێوەندی لەگەڵ 
ئەو مەسەلەیەدا 
جارێكی دیكە 

دانیشتن بكەین بە 
حوزووری بەڕێز كاك 
خالید عەزیزی و 

خۆم
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کوش������تن و س������ڕینەوەی جەستەیی 
ت������اک بەبێ هیچ گومانێک تەنیا لە 
سیستمی ڕەهای دیکتاتۆری دەوەشێتەوە 
و لەب������ەر زەبوونی و نەزان������ی پەنا بۆ 
ئەو جۆرە س������زایە دەبات، کە ڕێژیمی 
هاتنەسەرکارییەوە   لە کاتی  ئیسامی 
)س������اڵی ١3٥٧ی هەت������اوی( دەرهەق 
بە ئازادیخ������وازان و جیابیران پەیڕەوی 

دەکات.
ش������ەریعەتی  و  خواوەند  دژایەت������ی 
ئیس������ام، نیزامی ئیسامی و تەناهیی 
نەتەوەی������ی، پاس������اوگەلێک بوون کە 
ڕێژیمی جەماران بۆ کوشتنی جیابیران 
و ئازادیخوازان کەڵکی لێ وەرگرتووە، 
ئەوەش ستراتژییەک بوو، کە ڕژیم بۆ 
و  ئازادیخواز  خەڵکی  چاوترس������اندنی 
پاش������گەز کردنەوە لە داخوازییەکانیان، 
لە ڕۆژی یەکەمی دەس������ەاڵتەکەیەوە 

بەکاری هێناوه .
بە بڕوای زۆرێ������ک لە چاوەدێرانی 
بە  ئیس������امی  ڕێژیم������ی  سیاس������ی، 
کەڵک وەرگرتن لە سزای لەسێدارەدان 
هەت������ا ڕادەیەکی زۆر لە سیاس������ەتی 

چاوترساندنی خەڵکدا سەرکەوتوو بووە، 
بەرانبەر ئەو سیاسەتەشدا  هەرچەند لە 
نەداوە  ئیرادەی شۆڕش������گێڕانە کۆڵی 
و تینویەت������ی ب������ۆ ئ������ازادی، هەوێنی 
بەردەوامبوون بووە بۆ بە چۆکداهێنانی 

ئەو سیاسەتە.
ڕێژیمی   ئەوەی������ە،  ڕاس������تییەکەی 
ئیسامی لە ڕێگەی ئەم لەسێدارەدانەوە 
سامانێکی ئێجگار زۆری مرۆیی، لە 
مەدەنی،  فک������ری،  بزافی،  ڕێبەرانی 
خوێندکاری لە کۆمەڵگە ئه ستاندووە، 
ک������ە هەموویان لەژێر ن������اوی دژایەتی 
لەگەڵ خودا، تەناهیی نیزامی ئیاهی 
»ویایەت������ی فەقیه�������« و هەروەها لە 
بەلووچس������تان  وەک������وو  ش������وێنەکانی 
و پارێ������زگای خووزس������تان بەش������ێک 
ل������ەو چاالکانە لەژێر ن������او و ناتۆرەی 
»بازرگانی بە ماددە هۆشبەرەکان«دا 

لەسێدارە دراون.
ب������ە لەبەرچاو گرتن������ی ئەم خااڵنە، 
ڕوون دەبێتەوە کە ئەم سیاسەتی ترس و 
مانەوەی  بەهێزی  فاکتەری  تۆقاندنە، 
ڕێژیمی ئیسامی بووە، چونکە ڕێژیم 
تێچووی خەباتی سیاسی،  بەم شێوەیە 
مەدەنی و هتد ... بردۆتە سەرەوە و  لە 
ئەنجامدا ناڕازییان و ئازادیخوازان لەژێر 

کۆمەڵێک بوخت������ان و ناو و ناتۆرەی 
هەڵبەستراودا لە سێدارە ئەدات.

لەسێدارەدانی زیندانیان لە بەرچاوی 
خەڵک، لەگەڵ ئ������ەوەی کە زۆرترین 
کاریگەریی لەس������ەر تۆقاندن و بڕەودان 
بە چاوترسێن کردنی چاالکان هەبووە، 
ه������اوکات مرۆڤدۆس������تی و بەزەی������ی 
ئینسانەکانیش������ی ک������ەم کردۆتەوە و 
یەکێک ل������ە هۆکارەکانی زیادبوونی 
توندوتی������ژی لە کۆمەڵگەش������دا بووە و 
کاریگەری������ی نگەتیڤی لەس������ەر باری 
دەروونی خەڵ������ک و بەتایبەت مندااڵن 

و مێرمندااڵن داناوە.
ناوەندەکان������ی ڕێژیمی ئیس������امیی 
ئێران، ئامانجی خۆیان لە بەڕێوەبردنی 
س������زای لەس������ێدارەدان لەب������ەر چاوی 
خەڵک بۆ عیبرەت وه رگرتنی خەڵک 
دەگەڕێننەوە، لە کاتێکدا ئەو کەسانەی 
چاو لە دیمەنی لەسێدارەدانی کەسێک 
دەک������ەن، زیاتر بیر لە ش������ێوەی مردنی 
ئەو کەسە دەکەنەوە و هەتا ماوەیەک 
ترس لەو ش������وێن و ش������ارەی کە سزای 
لەسێدارەدانی لەبەرچاوی خەڵکی تیدا 
بەڕێوەچووە، زاڵ دەبێت و بۆ درێژماوە 
ل������ە بی������ر و زەینی هەم������وو خەڵک و 

بەتایبەت مندااڵندا دەمێنێتەوە.

ب������ە ب������ڕوای چاالکانی سیاس������ی 
هەموو  کاتێ������ک  کۆمەاڵیەت������ی،  و 
ڕۆژێ������ک لەپێ������ش چ������اوی خەڵک 
و بەتایبەت������ی من������دااڵن، ک������ە نەوەی 
م������رۆڤ  کۆمەڵگ������ەن،  داهات������ووی 
دەکوژرێ و گیانی لێ ئەس������تێندرێ، 
ل������ەم نێوانەدا بەها س������ەرەکییەکان کە 
گیانی مرۆڤ لەسەروو هەموویانەوەیە، 
بێ بایەخ دەکرێ و ئەمەش ڕاستەوخۆ 
س������ەندنەوەی ئیرادە لە خودی خەڵکەو 
کۆمەڵگەی������ە،  وەرەی  ش������کاندنی 
چونک������ە لە وەها حاڵەتێکدا س������ەندنی 
گیان������ی مرۆڤ لە نێ������و کۆمەڵگەدا 
دەبێتە ڕەوتێکی ئاس������ایی و هەر بۆیە 
سیستەمی ڕەهای ئیسامی ئاخوندی 
لە سیاس������ەت و گوتاری کوش������تن و 
سڕینەوە بەردەوامە و پاشگەز نابێتەوە.

ی������اری و کای������ەی لەس������ێدارەدان، 
دیارییەک������ی ڕێژیمی ئیس������امی بۆ 
مندااڵن بووە و س������اڵی ڕاب������ردوو دوو 
منداڵ������ی تەمەن ٧ و ٨ س������اڵ لە دوو 
گون������دی پارێزگاکانی کرماش������ان و 
ش������یراز، لەگەڵ هاوڕێ منداڵەکانیان 
الس������ایی لەسێدارەدانیان کردۆتەوە و لە 

ئەنجامدا خنکاون.
مێهران یووس������فی تەمەن ٨ س������اڵ 

وخەڵكی »کاش������ی لۆلم«ی سەربە 
شاری جوانڕۆ و »محەمەد ئاشووبی« 
تەمەن ٧ س������اڵ و خەڵکی ش������ارەدێی 
»فیش������وور« لە ئوس������تانی شیراز ئەو 
دوومنداڵە بوون، ک������ە بوونە قوربانیی 
سیاس������ەتی »بێ نەرخ کردنی گیانی 
ڕژیمەوە  لەالی������ەن  کە  مرۆڤ������ەکان« 

پەیڕەو دەکرێت. 
ئەحمەد شەهید لە نوێترین ڕاپۆرتیدا 
کە مانگی ڕەزبەری ئەمساڵ )١393( 
ئه وه   ب������ۆ  ب������اوی ک������ردەوە، هێمای 
کردووە، لە کاتی هاتنە س������ەر کاری 
حەس������ەن ڕۆحانییەوە ٨٥٢ زیندانی لە 
واڵتی ئێران������دا و زۆربەیان بە تۆمەتی 
»موحاربه  )ش������ەڕ لەگەڵ خودا(« لە 
س������ێدارە دراون، کە زۆربەی لە سێدارە 
دراوان هاوواڵتییان������ی س������ەربە نەتەوە 
جیاجیاکان������ی ئێران بوون������ە و زیاتر لە 
٨ کەس������یش کە لەو ماوەیەدا لەسێدارە 
دراون، تەمەنیان لەژێر ١٨ ساڵدا بووە.

ڕێگەی  ل������ە  ئیس������امی  ڕێژیمی 
لەس������ێدارەدان  لە بەرچ������اوی خەڵکەوە 
دەیهەوێ بڵێت، کە ڕێز بۆ هیچ ئیرادە 
و مافێک������ی خەڵک دانانێ و ئامادەن 
لە پێناو مان������ەوەی خۆیان و پەرە پێدان 
بە گوتاری خۆیان������دا، پەنا بۆ هەموو 

کارێک ببەن.
ئاژانس������ی  کە  ئامارێک  بەپێ������ی 
هەواڵدەری������ی کوردپ������ا، ل������ە کۆتایی 
دەوڵەتداریی  یەکەم������ی  یەکس������اڵەی 
حەس������ەن ڕۆحانی باوی کردەوە، ٤٠ 
کەس ل������ە ش������ارە جیاجیاکانی واڵتی 
ئێران������دا بە بڕی������اری دەزگای قەزایی 
ئەو ڕێژیم������ە، لەژێر ن������او و ناتۆرەی 
»دەستدرێژیی جنس������ی و کوشتن«دا 

لەسێدارە دراون.
خاڵی جێگەی س������ەرنج ئەوەیە، کە 
ماوەی 3٥ س������اڵە ڕێژیمی ئیسامی 
لە ئێران بە بەڕێوەبردنی س������زای سەدە 
لەس������ێدارەدان،  وەک:  ناوەڕاس������تیی 
بڕینەوەی دەس������ت و القی تۆمەتباران، 
لە خاچدان بۆ ماوەی سێ ڕۆژ، ڕەجم 
و بەردباران ک������ردن و قامچی لێدان لە 
واڵتی ئێراندا پەیڕەو دەکات و لەگەڵ 
ئەوەیکە ئەو ش������ێوە س������زا توندوتیژانە، 
نەیتوانی������وە هی������چ کێش������ەیەک ل������ە 
واڵتی ئێراندا چارەس������ەر بکات، بەاڵم 
سیس������تەمی ئیجرای������ی و قەزایی ئەو 
ڕژیمە پێداگری لەس������ەر ئەو سیاسەتە 

شکست خواردوویەیان دەکەنەوە.

نیزیكدا كۆبوونەوەی دوو دەفتەری 
سیاس������ی هەر دوو ال بگرین و لە 
پێوەندی لەگەڵ ئەو مەس������ەلەیەدا 
جارێك������ی دیكە دانیش������تن بكەین 
بە ح������وزووری بەڕێ������ز كاك خالید 
عەزیزی و خۆم بۆ ئەوەیكە لەوێدا 
جارێكی دیكە ئەو مەسەالنەی كە 
تاكوو ئێس������تا باسمان كردووە و ئەو 
كۆسپانەی كە لە سەر ڕێگان، ئەوانە 
تاوتوێ بكەی������ن، هێندێك لە ڕابتە 
لەگەڵ ئەو مەس������ەلەدا چووینەتە 
پێشێ، حەرەكەتەكە ئێدامە دەدەین، 
ب������ەاڵم ئەوە مەس������ەلەیەك نییە كە 
بە پەلەپەل و ب������ە كەمپێن و ئەوانە 
جێبەجێ ب������ێ، تەبیعەتەن ئەوانەی 
ل������ە كەمپێنەكەدا بەش������دارن، هەر 
كەس������ێك ب������ێ ، یەكگرتووی������ی ، 
بەهێزبوون������ی حیزب������ی دێموكراتی 
ئەو  هەروەكوو  ئێمەیش  پێخۆش������ە، 
چوونكە  پێخۆشە،  ئەوەمان  خەڵكە 
شانە،  س������ەر  لە  بەرپرس������ایەتیمان 
زیاتریش هەوڵ دەدەین، بەاڵم ڕەنگە 
هێندێك وردەكاری هەبێ كە هەموو 
خەڵكەكە لێ������ی نەزانن، بەاڵم ئێمە 
لە الیەن خۆمانەوە ئیرادەمان ئەوەیە 
كە ئەو مەس������ەلەیە بەرینە پێشێ و 
چارەسەری بكەین، هیواداریشین كە 
ب������ە  نەتیجەیەك بگات كە  هەموو 

خەڵكەكەمان پێ دڵخۆش بن.
پرس������یار: ئەو ئیرادەی������ە چەندە 
بەهێزە لە الیەن������ی بەرانبەرەوە یان 
ئەسڵەن هیچ هەواڵێكی دڵخۆشكەر 
گەورەی  بنەماڵەی  ئەندامانی  بۆ 
و الیەنگرانی  دڵسۆزان  دێموكرات، 
یەكگرتووی������ی حیزب������ی دێموكرات 
هەی������ە؟، چ خەبەرێك������ی خ������ۆش 
یان هەواڵێكی خۆش������ت هەیە لەو 

پێوەندیەدا؟
ئەو  ل������ە الی������ەن  ئەوەیك������ە  و: 
باس������ی بكەم،  هاوڕێیانەوە دەتوانم 
تاكوو ئێس������تا ب������ە بۆچوونی من 
ئەوانی������ش لەو ب������اوەڕەدان كە دەبێ 
هەنگاو هەڵگرن بۆ ئەو مەسەلەیە و 
تەبیعەتەن ئەو مەسەلەیە پێویستی 
ئیرادە و گوزەش������تی هەردووك  بە 
ال هەی������ە و ئۆس������وولەن جەوهەری 
وتووێ������ژ بریتیی������ە ل������ە ئەوەیك������ە 
هەر كەس������ە بتوانێ لە ویس������ت و 
داخوازییەكانی خۆی بڕێك دابەزێ 
تاكوو بە نەتیجە بگەن دەنا ئەگەر 
ه������ەر الیەنێك قەرار ب������ێ فەقەت 
لە سەر ویس������ت و داخوازییەكانی 
خ������ۆی پ������ێ دابگ������رێ بێگومان 
هیچ وتووێژێك ب������ە ئاكام ناگات، 
ئێمەیش ب������ە لەبەر چاوگرتنی ئەو 
ڕاستییە وارێدی ئەو وتووێژە بووین 

و پێم������ان وایە كە ئەگەر لە س������ەر 
تەوافۆق  بە  مەبدەئییەكان  مەسەلە 
بگەین كە من هیوادارم بە تەوافۆق 
بگەین، باقی وردەكارییەكانی دیكە 
بۆ  مەنتقییان  ڕێگاحەلی  دەتوانین 

ببینینەوە.
لە  دیكە  پرس������یارێكی  پرسیار: 
پێوەندی لەگەڵ پرس������ی كورد بە 
گش������تی مەترەحی دەكەم، ئەویش  
باشووری كوردستانەوە  بە  پێوەندی 
هەی������ە، ماوەیەكە ل������ە هێندێك لە 
ڕاگەیاندنەكانی كوردی و تەنانەت 
ئەوانەی دیكەیش������دا دەبیسین باس 
هەرێمی  پارێزگاكانی  ئایندەی  لە 
كوردستان واتە باشووری كوردستان 
دەك������ەن كە بە كانت������ۆن بكرێ، كە 
كوردستاندا  ڕۆژئاوای  لە  ئێس������تا 
پیادە  ئەو تەرحە  لێرەیش������دا  هەیە، 
بكرێ، تەنانەت بە ئاشكرا باس لە 
ش������ەنگال و تا ڕادەیەك كەركووك، 
سلێمانی و قەندیل و ئەوانە دەكرێ، 
هەڵوێس������تی حیزبی دێموكرات لەو 

پێوەندییەدا چییە؟
و: ل������ە ڕاس������تیدا هەڵوێس������تی 
ئێم������ە دەگەڕێت������ەوە ب������ۆ ن������اوی 
حیزبی دێموك������رات و فەعالیەت و 
تێكۆش������انی ئێمە لە ئەو بەش������ەی 
كوردس������تان كە بۆ خۆمان لەوێین 

و خەڵك������ی ئێمە لەوێیە، بە مانای 
ئەوەیك������ە ئێمە ل������ەو باوەڕەداین كە 
خەڵكی هەر بەشێك لە كوردستان، 
ڕێكخراوە سیاسییەكانی هەر بەشێك 
لە كوردستان، ئەركیانە، وەزیفەیانە 
لە پێوەندی لەگ������ەڵ چوارچێوەی 
ئەو بەشەی كە تێیدا دەژین، كار و 
تێكوشان و فەعالیەتی خۆیان درێژە 
بدەن بۆ ئەوەیكە بتوانن خەڵك لە ژێر 
باری زوڵم و زۆر و ستەم ڕزگاری 
بێ، ئێمە ئەو سیاسەتە بە دروست 
دەزانین و پێمان وایە كە هەر بەشێك 
لە كوردس������تان، دەبێ بۆ ڕزگاری 
خۆی تێبكۆشێ، لە عەینی حاڵدا 
ئێمە وەكوو ئەحزابی ئۆپۆزیس������یۆن 
لە هەر بەشێكدا چوونكە باوەڕمان 
وایە كوردس������تان یەك واڵتە، كورد 
یەك نەتەوەیە، ئەگەر لە سەر ویست 
و داخوازی هەر بەش������ێك، داوایەك 
كرا ب������ۆ یارمەتی������دان، ئامادە بین 
یارمەتی بدەین. ئ������ەو یارمەتیدانە 
بە مانای دخاڵەت نییە، بە مانای 
داخوازی  س������ەر  لە  یارمەتیدان������ە 
خەڵك، لە س������ەر داخ������وازی حیزبە 
سیاس������ییەكان كە لە هەر بەشێكی 
ئێمە  بۆیە  نیش������تەجێن،  كوردستان 
پێم������ان وایە كە ئێم������ە وەزیفەمانە، 
هەموومان، لە هەموو بەش������ەكاندا، 

یەكتربین  یارمەتیدەری  هەوڵبدەین 
ن������ەك موداخلە بكەین لە كاروباری 
یەكتری������دا، م������ن پێ������م وای������ە ئەو 
سیاسەتەیە كە دەتوانێ خزمەت بە 
دۆزی نەتەوەی كورد بكا لە هەموو 
بەشەكاندا و لە نەتیجەدا بە هەموو 
كورد. بۆیە ئەو خەبەرەی كە باو 
بوویەوە هیوادارم كە سیاس������ەتێكی 
گشتی حیزبێك نەبێ، بەاڵم ئەگەر 
ئەوە ڕاست بێ، من ئەوە بە زەرەری 
كورد دەزانم، نەك هەر لە كوردستانی 
باشوور بەڵكوو لە هەموو بەشەكانی 
دیكەی كوردس������تاندا كە وای لێ 
بێ بەش������ێك، الیەنێك، لە بەشێكی 
بدات  بڕیار  بیهەوێ  كوردس������تاندا 
بۆ چارەنووسی بەشەكانی دیكەی 
كوردس������تان. من ئەوە نە لە باری 
سیاس������ییەوە، نە لە باری واقعییەوە 
بە دروستی نازانم، ئیجازە بدەین با 
هەر بەش������ەی كوردستان بۆ خۆی 
فەعالیەتی خۆی بكا، بە تایبەتی 
حكوومەتی  ئێس������تای  موقعیەتی 
دەبێ  باشوور  و كوردستانی  هەرێم 
هەم������وو لە بەرچاوی بگرین كە لە 
موقعیەتێكی زۆر حەس������اس دایە، 
وەكوو  لەگەڵ دوژمنێكی  ئێس������تا 
داعش لە شەڕ دان، گیروگرفت و 
موش������كاتی ئابووریان هەیە، ئێمە 

هەموومان دەبێ سەعی بكەین كە 
بۆ زیاد  نەك هەر گیروگرفتی������ان 
نەكەین بەڵكوو ئەگەر شتێكمان لە 
دەست دێ، لە ڕێگای یارمەتیدان 
و ك������ەم كردنەوەی كۆس������پەكانیان 

تێبكۆشین.
هی������وادارم كە ئ������ەو گیروگرفت 
و موش������كاتەی كە لە نێو حیزب 
و الیەنەكانی ك������وردی لە هەموو 
بەشەكاندا جار جار دەبینرێ، كە بۆ 
خۆی تەئسیراتی زۆر مەنفی داناوە 
لە ڕەوتی بەرەو پێشچوونی كارەكان 
لە هەموو بەش������ەكاندا و لە نەتیجە 
لە سەرانس������ەری كوردستاندا، لەو 
مەوقعیەتە حەساسەدا كە هەموومان 
تێی������دا گرفتاری������ن و هەر الیەنەی 
گیروگرفتی  لەگ������ەڵ  جۆرێك  بە 
خۆی������دا  بەش������ەكەی  نێوخۆی������ی 
هەموومان  بتوانی������ن  ڕووبەڕوییە، 
بە هەستێكی نیش������تمان پەرەوەری 
و نەتەوەیی������ەوە یارمەتیدەری یەكتر 
ب������ە یەكتری بكەین  بین، كۆمەك 
ك������ە لە واقێعدا كۆم������ەك كردنە بە 

خۆمان.

سیاسەتی »بێ نەرخ کردنی گیانی مرۆڤەکان« له  كۆماری ئیسالمیدا

هادی عارفی
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ن������اوی »پێش������مەرگە« بۆ  ناز 
یەكەم جار، لە بارەگای پێش������ەوای 
مەزنی كورد »ق������ازی محەمەد« 
یەكەم س������ەركۆماری كوردستان لە 
س������اڵی ١3٢٤ی هەتاوی لە شاری 
مەهاباد، بۆ ڕۆڵ������ەی كورد كە لە 
پێناوی وەدەس������ت هێنانی موژدەی 
ئازادی، دادپ������ەروەری و ڕزگاری 
لەژێردەستیی و ستەمی نەتەوایەتی 
گەلی كورد، گیان������ی خۆی فیدا 

دەكات، دیاریكرا.
مرۆڤ گیانلەبەرێكە كە خاوەنی 
بە  بەئازادی و  وئەندێشەیە،  عەقڵ 
بێ كۆت و بەند لە دایك دەبێت و لە 
كاتی مردنیشیدا بە ئازادی دەچێتە 
ژێر خاكەوە. تەمەنی مرۆڤ كورتە، 
لە م������اوەی ئەم كورت تەمەنییەیدا، 
مەرج نییە چەندە بژیت، پێش������ینیان 
گوتوویانە:»چ������ۆن بژی ش������ه رتە، 

نەوەك چەندە بژی«.
مێژووی مرۆڤایەتی لە ڕووداو و 
دیاردەكانی كە بەسەر هەموو تاك و 
نەتەوەكانی كە لە سەر گۆی زەوی 
ژی������اون و دەژین پێكهاتووە، كە هەر 
یەكیان بە پێی باروودۆخی  ژینگە، 
داب و نەریت، ڕەگەز، زمان وخاك، 
لە چوارچێوەیەك������ی جوگرافیاییدا 
كۆمەڵگایان پێك هێناوە و هەوڵیان 
داوە ب������ە بەخت������ەوەری و ئ������ازادی 
بژی������ن. كەم نین ئ������ەو تاكانەی كە 
ژیانی  جۆراوج������ۆری  قۆناغی  لە 
مس������ۆگەركردنی  بۆ  مرۆڤایەتیدا 
ئازادی و ڕزگاربوون لە ژێردەستی، 
بۆ ئاس������ایش و بەختەوەری لە دژی 
ستەمكاران، خەباتیان كردووە، ناو و 
ناوبانگێكیان بۆ خۆیان و كۆمەڵگا و 
نەتەوەكەیان لە مێژوودا تۆماركردوە، 
ئ������ەوان وەكوو )پاڵ������ەوان، قارەمان، 
واڵتپارێز، شۆڕش������گێڕ، گیانفیدای 
گەالن و......هتد( ناسراون و ناویان 
بە باشی لە مێژووی نەتەوەكەیاندا 

ماوەتەوە و ڕێزیان لێدەگرن. 
گەل������ی كوردی������ش یەكێ������ك لەو 
زەوییە، كە  س������ەرگۆی  نەتەوانەی 
لە چوارچێوەیەكی جۆگرافیایی بە 
ناوی»كوردستان« ژیاوە، بە هۆی 
ناوچەیی  چەند ش������ەڕی گەورەی 
خاكەك������ەی ب������ە س������ەر دوو واڵتدا 
داب������ەش كرا و لەو كات������دا خەباتی 

ڕزگاریخوازی گەلی كورد بە هۆی 
پێكرد  ڕۆڵە دڵس������ۆزەكانی دەستی 
و ب������ەردەوام بوو تاكوو لە س������ەدەی 
بیس������تەمدا دوای كۆتایی پێهاتنی 
ش������ەڕی دووهەم������ی جیهانی، بە 
هۆی دابه ش������كردنێكی ناعاداڵنەی 
كوردس������تان  واڵتی  نێونەتەوەی������ی 
بەسەر چوار واڵتی )ئێران، توركیە، 
سووریە و عێراق( دابەش كرا و ئەو 
دابڕانانە بوو بە هۆی بەرزبوونەوەی 
هزر و بیری نەتەوایەتی و وشیاری 

گەلی كورد.
مێ������ژووی جوواڵن������ەوەی گەلی 
كورد پ������ڕە لە دەی������ان بزووتنەوە كە 
لە ناوچ������ە جۆراوجۆرەكانی هەموو 
س������ەریان  كوردس������تان  پارچەكانی 

هەڵدا و گەلی كورد بە گش������تیی 
بزووتن������ەوەكان  ل������ە  پش������تیوانییان 
فەرمانڕەوا  دەس������ەاڵتدارنی  دەكرد، 
ن������او و نات������ۆرەی جۆاروجۆریان بە 
ڕێبەرانی بزووتنەوەكان هەڵدەبەست و 
دووبەرەكییان دەخستە نێو خەڵكەوە، 
كێشەیان دروست دەكرد و جیاوازییان 
لە نێ������و خەڵكدا درووس������ت دەكرد، 
لەو دەرفەت������ە كەڵكیان وەردەگرت و 
كەسانی  نەفس������نزم و ده سته مۆیان 
ڕێك دەخس������ت و چەكداریان دەكردن 

و بۆ شەڕ كردن لە دژی ڕۆڵەكانی 
ك������ورد وە بەر خۆی������ان دەدنا، كە لە 
نێو خەڵكدا بەو كەس������انە خۆفرۆش 
و جاش دەگوت������را و لە ناو خەڵكدا 

بێزراو و ناحەز دیار بوون.
ڕۆاڵنەی  ئ������ەو  بەرانب������ەردا  لە 
ل������ە بزووتنەوەدا بەش������دار بوون، لە 
نیۆخەڵك������ی كوردس������تاندا ڕێ������ز و 
حورمەت������ی تایبەتیان ل������ێ دەگیرا 
و وەك قارەم������ان و گیانفیدا ناویان 
دەهێن������ان  ی������ان بە ن������اوی هۆز و 
عەش������یرەتی خۆیان ناودێر كرابوون. 
كە لە سەر زمانی خەڵك و نووسراوە 
، هۆن������راوە و ئ������اواز و مەقاماتی 
كوردی لە نێو كۆمەڵگادا بە باشی 

باسیان لێدەكرا.
شەڕی دووهەمی جیهانی بوو بە 
هۆی ڕاپەڕینی نەتەوەیی لە زۆربەی 
ڕووناكبیرانی   ، جیهان������دا  واڵتانی 
گەلی كورد ب������ە پێكهێنانی كۆڕ و 
كۆمەڵ و ڕێكخستنی ڕووناكبیری، 
درێژەی������ان به خەبات������ی مەدەنی و 
ڕووناكبی������ری دا، س������ەرەنجام ل������ە 
س������اڵی ١3٢٤ی هەت������اوی حیزبی 
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێران لە 
ش������اری مەهاباد دامەزرا، نازناوی 
پێش������مەرگە  بۆ ئەو كەسەی كە لە 
ئامانجەكانی  وەدیهێنان������ی  پێناوی 
گەل و نیشتمان گیانی خۆی بەخت 
دەكات دیاری كرا. پێش������مەرگە لە 
هێمنایەتی  و  ئاسایش  بەڕێوەبردنی 
نێ������و كۆماردا ، بە هۆی ڕەوش������ت 
و ك������ردار و هەڵس������ووكەوتی باش 
لەگ������ەڵ خەڵك  و چوونكە ناوێكی 
دیاریك������راوی كوردانە بوو و هاوردە 
نە ك������راو بوو، ل������ە ماوەیەكی زۆر 
كورتدا، كەوتە سەر زمانی گەورە و 
بچووكی كورستانەوە و پاشان هۆزی 
بارزانیش كە وەك هێزی س������ەرەكی 
پارێزگاری كۆمار لە كوردس������تانی 
ن������اوی  بەش������داربوون،  عێراق������ەوە 
پیرۆزی پێشمەرگەیان بۆ تاكەكانی 
ناوی  و  ك������رد  دیاری  هێزەكەی������ان 
كوردستانی  س������نووری  پێشمەرگە 
ئێرانی بڕی������ی و هەموو ئەو حیزب 
و ڕێكخراوە سیاسییانەی دیكەی لە 
دواییدا لە كوردستانی ئێران و عێراق 
پێكهاتن، ناز ناوی پێش������مەرگەیان 
بۆ تاكەكانی هێ������زە چەكدارەكانیان 
دیاری كرد. ناوی پێش������مەرگە لە 
ماوەیەكی كورتدا كەوتە نێو هۆنراوە 
و مقامات و ش������یعری شاعیران و 

هەڵبەستەكانی كوردەواری، ناوەكەی 
بۆ چەكدارانی دوژمن تۆقێنەر بوو، 
هەر بۆیە ڕێژیمەكان ناو و ناتۆرەی 
زۆریان س������از دەكرد و دەیان خستە 
پاڵ ناوی پێش������مەرگەوە و لە ژێر 
ناوی )ئاژاوە چی، پیاوی بێگانە، 
شاخی،  تێرۆریست،  شۆڕش،  دژی 
چەتە و....هتد(بە دەرەوە دەناساند، 
سەرەڕای ئەوەش ئەو ناو و ناتۆرانه  
خۆشەویستی پێش������مەرگەی لە نێو 
خەڵكی كوردس������تاندا كەم نەكردەوە 
وبەڕێزت������ر بوو، ل������ە هەمبەردا ئەوە 
جاش و بەكرێگیراوانی ڕێژێم بوون 
دەبوون.  بێزراوتر  و  ناخۆشەویس������تر 
چونكە خەڵك پێشمەرگە بە پارێزەری 
خاك و نیشتمان، پارێزه ری ئابڕوو و 
چاوساغان  دەزانن،  كورد  نامووسی 
و بە كرێگیراوان بە جاش و نیشتمان 
فرۆش و خائین دەناسن، كە لە پێش 
چ������اوی وان ڕێژێم له  كوردس������تان 
جینایه ته كانی به ڕێوه  ده بات و ئەوان 
هاوكاریی������ان دەكەن و هەموو كون و 
كەلێنێكی )شاخ ، لێرەوار ، چەم و 
دۆڵ ، ڕێگا و بانەكانی كوردستان(
یان پێ دەناس������ێنن، بۆیە بۆ گەلی 
كورد و هەموو دڵس������ۆزیكی كورد 
دەبێتە پرس������یار كە )ئەرێ ئەوانەش 
بەش������ێك لە گەلی ك������وردن یان لە 
ڕەگ������ەز و نەتەوەیەك������ی دیكه ن كە 
خۆیان خزاندۆتە نێو كوردستانەوە؟(
ك������ە بە گۆڕینی هەر دەس������ەاڵتێك 
بەكرێگیراوی  دەبنەوە  لە نوێ  سەر 

دەسەاڵتی نوێ؟
السایی  بە  ئیسامیش  كۆماری 
كردن������ەوە لە ڕێژێمەكان������ی ڕابردوو 
دەس������تەوە گرتن������ی  ب������ە  دوای   ،
دەس������ەاڵتەكەی، كۆمەڵێك لە جاش 
و بە كرێگیراوی ڕێژێمی پێش������وو، 
س������ەر لە نوێ بوون������ەوە بە جاش و 
ئیسامی.!!   كۆماری  ساغی  چاو 
كۆم������اری ئیس������امی ه������ەر بەوە 
قەناعەتی نەهێن������اوە و گرووپ و 
تاقمی جۆاروج������ۆری لە ژێر ناوی 
نووسەر، مقام  ، شاعیر،  ڕووناكبیر 
بێژ و...هتد ڕێكخستووە و به ناوی 
هەناردەی  فەرهەنگییەوە،  خەباتی 
نێ������و كۆمەڵ������گای كوردس������تان و 
دەرەوەی كوردس������تانیان كردوون بۆ، 
چەواش������ەكاری و دەس������تێوەردان لە 
فەرهەنگ و كوڵتۆری كوردەواری 
و نووس������ینی مێژووی كورده واری. 
هەروەه������ا زۆرج������اران ڕێژێ������م  بۆ 

بەدناو كردنی پێش������مەرگە، جاش و 
هاوشێوەی  جلی  بە  پاس������دارەكانی 
پێش������مەرگەو ناردۆت������ە ناوچەكان، 
بەش������ێوەی ناحەز و توند و تیژییەوە 
لەگەڵ خەڵك هەڵسووكەوتیان كردووە 
، بەاڵم ئەوەندە ناشیانە جوواڵونەته وە 
كە بەزوویی پتەیان كەوتۆتە س������ەر 

ئاو ، خەڵك ڕاویان ناون.
س������ەرەڕای ئەو هەمووە بەربەست 
دەزگا  و  دام  ك������ە  كۆس������پانەی  و 
س������ەركووتكەرەكانی ڕێژی������م كە بە 
ه������ۆی بەكرێگیران������ەوە بۆ خەڵك و 
كۆمەڵگای كوردستانی ڕۆژهەاڵت 
پێكی������ان هێناوە، گەل������ی كورد لە 
ئێستاش  ڕوژهەاڵت  كوردس������تانی 
سەر  لە  »پێش������مەرگە«ی  وشەی 

زمان������ە و الی خۆشەویس������تە و لە 
دۆخی ئێستاش������دا كە پێش������مەرگە 
بە كردار و هەڵوێس������ت و كردەوەی 
باش������یەوە، بەرەوڕووی هێرش������ێكی 
ئیس������امیی  دڕەندانەی خیافه تی 
س������ەرەڕای  بۆتەوە،  تیرۆریس������تان 
بەرگری ڕاستەقینە، بۆتە پارێزەری 
ئ������اوارەكان بە هەموو دی������ن، ئایین 
و ڕەگ������ەزی جی������اواز و تەنان������ەت 
ش������ێوەیەكی  بە  دیلەكانیش  لەگەڵ 
مرۆڤانە دەجووڵیتەوە، هێندەی دیكە 

خۆشەویس������تری ك������ردووە و بوونەتە 
مایەی گەورەیی و س������ەر بڵیندی 
فرەتری گەلی كورد لە جیهان و لە 

نێو گەالندا.
ڕەوڕەوەی خەبات������ی بێ  وچانی 
گەل������ی ك������ورد بەردەوام������ە و هەر 
درێژەی دەبێت و كورد هەر خاوەنی 
ئەو خاكە پێرۆزە دەبێت، ئەوە ڕێژێمە 
دژی گەلیەكان������ن ، یەك لە دوای 
ی������ەك داده ڕمن و ده چن������ه  زبڵدانی 
مێژووەوه  و پێش������مەرگەی ش������اخ و 
ئاژاوەگێڕ و پیاوی بێگانە، جێی وان 
لە پایەتەختەكاندا دەگرنەوە ، دەبنە 
نموونەی سیاستمەداری  سه مبول و 
پێكهێنان������ی  پێك������ەوە ژی������ان و  و 

كۆمەڵگایەكی دێمۆكراتیك.
ن������اوی پێش������مەرگە ل������ە دۆخی 
ئێستادا ، بە هۆی خۆڕاگری بێی 
تیرۆریس������تاندا  هەمبەر  لە  وچانی 
كوردس������تانی پاراس������توە، بە ئازا و 
سادق و ش������ێلگیرترین بەرگریكاران 
ناسراوە، ناوی سنوورەكانی جیهانی 
بڕیوە و نازناوەكەی كەوتۆتە س������ەر 
وێردی زمان������ی هەموو نەتەوەكانی 
جیهان������ەوە. ئ������ەو ناوبانگە، زڕاو ی 
دوژمنانی ك������وردی تۆقاندوە و بە 
ناچاری هانایان بردۆتە، سەر ئەوەی 
ناو و ناتۆرە بۆ پێشمەرگە سازكردن، 
كە كاریگەرێكی ئەتۆیان نەبووە لە 

نێو خەڵكی كوردستان و جیهاندا.
 لە كۆتایی دا: با بەكرێگیراوان 
و چاوس������اغان و نیشتمانفرۆشەكان، 
ل������ە خەو وەخەبەر بێن، ئەوەی كە لە 
بەرژەوەندی كورد و كوردس������تاندایە 
ڕەچ������او بك������ەن، ب������ا منداڵەكانیان 
لە نێ������و كۆمەڵگا و پێش������مەرگەدا 

شەرمەزارنەبن.
دای������كان و باوكان. الوانی)كیژ و 
كوور(كورد، هونەرمەند، ڕووناكبیر، 
شاعیر، نووسه ر، مامۆستا ئایینی، 
زانستگا،  و  قوتابخانە  مامۆستای 
جووتی������ار و كرێ������كاران، دەوڵەمەند 
و ه������ەژاران، وەرزێ������ڕ و ئاژەڵداران، 
وەكوو جاران بە پش������تیوانی دارایی 
و مەعنەوی، پشتگیری پێشمەرگە 
بك������ەن و نازناوی پێش������مەرگە لە 
هەم������وو بوارەكانی ژیاندا بە گوێی 
یەكتردا بده نه وه . خۆ بۆ بەرخۆدان بۆ 
ڕزگاری یەكجارەكی ئامادە بكەن.

پێشمه رگه 

چه كۆ ڕه حیمی

خەڵك 
پێشمەرگە بە 
پارێزەری خاك 
و نیشتمان، 
پارێزه ری 
ئابڕوو و 

نامووسی كورد 
دەزانن

ڕەوڕەوەی 
خەباتی 

بێوچانی گەلی 
كورد بەردەوامە 
و هەر درێژەی 
دەبێت و كورد 
هەر خاوەنی 
ئەو خاكە 
پێرۆزە دەبێت

ناوێكه  هه رگیز خه وشدار نابێت
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خاڵ������ی بەهێزی������ی دەوڵەتێ������ك ل������ە 
بنەماكانی پەیوەندییە نێونەتەوەییەكاندا، 
بەهێزكردنی واڵتە لە ئاستی سیستمی 
نێونەتەوەییدا كە پەیوەس������تە بە یاسا و 
ڕێسا و بنەماگەلێكەوە لە چوارچێوەی 

پاراستنی بەرژەوەندی نەتەوەییدا.
ئ������ەوەی لەم بەینەدا ڕۆڵی دیاریكەر 
دەبینێ  سنووربەندیی بەها نەتەوەییەكانە 
لە گەمە سەروونەتەوەییەكاندا. پێگەی 
فەرمی تری������ن  وەك������وو  دەس������ەاڵتداران 
لە سیاس������ەتی  بڕیاردەر  س������ەرچاوەی 
دەرەكی������دا بایەخێك������ی زۆری هەیە كە 

سەرەتا بە كورتی ئاماژەی پێدەكرێت.
ل������ە بۆچوونەكان������ی تایب������ەت ب������ە 
دەوڵ������ەت دا، تیۆری������ی دەوڵ������ەت وەكوو 
دیاردەیەكی كەرەستەئاس������ا و دەستكرد، 
جێی باس������ی ئێمەیە. ل������ەم تیۆرییەدا 
دەوڵەت دەرئەنجامی كردەوەی ئیرادیی 
مرۆڤ������ە، دەرئەنجامی رێككەوتنێكە لە 
نێوان مرۆڤەكاندا بە مەبەس������تی دابین 
كردنی ئاش������تی و تەناهی. داهێنەرانی 
ئەم بۆچوونە لە ڕۆژئاوا توماس هابز و 

جان الك بوون.
هەر وەك ئاماژەی بۆ كرا مەبەس������ت 
لە درووس������ت بوون و بنیاتنانی نەهادی 
دەوڵەت دابینكردنی ئاشتی و تەناهییە 
چ ل������ە ناوخۆی واڵتدا و چ لەو دیوی 
سنوورەكانەوە و لە چوارچێوەی سیستمی 
نێونەتەوەییدا. دەوڵەت سەرەڕای پاراستن 
ئاڵوگ������ۆڕی دۆخ������ی مەوجود و  یان 
پێكهێنانی یەكپارچەیی و یەكگرتوویی 
لە نێوان تاكەكانی كۆمەڵ بە سەرنجدان 
بە پڕشوباوی لە باری جوگرافیایی، 
و  ئایی������ن  نەریت������ەكان،  و  كولت������وری 
ئایینزاكان، ئیتنیك������ە جۆراوجۆرەكان و 
هەروەها رێكخس������تنی باری گورزەران 
و ئاب������ووری، پ������ەروەردە و ڕاهێن������ان، 
تەندرووس������تی و دەرمان و دەیان بابەتی 
دیكە، س������تراتژی خۆی بۆ بنیاتنانی 
پەیوەندی دۆس������تانە و ئاش������تیخوازانە 

لەگەڵ واڵتانی دیكەش هەیە.

دەوڵەتێ������ك  س������ەرەكیی  ئامانج������ی 
هەم������ان ئامانجی نەتەوەییە كە بریتییە 
لە ئامانجە س������تراتژیكەكان و ئامانجە 
ستراتژیكەكان  ئامانجە  تاكتیكییەكان. 
ئامانجە  ئوس������وولییەكانن كە لەس������ەر 
بنەمای دەسەاڵت و هێزی واڵتێك خۆی 
دەنوێنێ . ئامانجە تاكتیكییەكانیش ئەو 
ئامانجانەن كە بگۆڕن و پەیوەندیدارن بە 
ژینگەی دەوروبەرەوە و بە سەرنجدان بە 
بەرژەوەندی و دۆخی مەوجود لە الیەن 

دەوڵەتەوە بڕیاری لەسەر دەدرێت.
ه������ەر دەوڵەتێ������ك بە س������ەرنجدان بە 
دیاری  ئامانجگەلێك  واڵت  داهاتووی 
دەكات و ل������ە ڕێگای گەیش������تن بەو 
ئامانجانەش������دا ه������ەوڵ دەدات و پانی 
ب������ۆ دادەڕێژێ������ت و ل������ەم ڕێگایەدا لە 
رێكارگەلێك كەڵ������ك وەردەگرێت كە لە 
س������تراتژیك و  ئامانجە  چوارچێ������وەی 
دەوڵەتە  دەگونجێت.  تاكتیكییەكانی������دا 
خۆیان  نێوەرۆك������ی  دێموكراتیك������ەكان 
ل������ە گ������رەوی بەش������داریی چاالكانەی 
خەڵكدا دەبینن������ەوە، هەربۆیەش هەموو 
خەڵكەكەش بە ش������ێوەیەكی سرووشتی 
لە ڕەوتی چاالكی و پانداڕێژییەكانی 
دەوڵەتەكەی خۆیان������دا جێگر دەبن. لە 
هەم������ان كاتدا لەو ڕووەوە كە ش������كڵی 
دەرەكیدا  سیاس������ەتی  لە  پەیوەندییەكان 
نیشاندەری تێگەیشتوویی و ئاوەزمەندی 
و دەرفەتناسیی دەسەاڵتدارانە، ئەوان لە 
دیاریكردنی هەڵوێس������تەكانی خۆیان لە 
كاروباری نێونەتەوەییدا لە دوو ڕەوشی 
ئامانجە ڕاگەیەندراوەكان و كردەكییەكان 
كەڵك وەردەگرن بەو مانایە كە هەندێ جار 
هەندێك ئامانج ڕادەگەیەنن كە لەگەڵ 
ئەو ئامانجەی كە بەك������ردەوەی دەكەن 
و بەڕێوەی دەبەن جی������اوازی هەیە. بە 
نەتەوەیی  لەوەی كە مەبەستە  ئاگایی 
و نێونەتەوەیی������ەكان لە ڕەوتی هاتنەدی 
بەرژەوەندیی������ە نەتەوەییەكاندان، هاندەرە 
واڵتەكان  هەڵسوكەوتی  سەرەكییەكانی 
لە سیس������تمی نێونەتەوەییدا كردەوەیەكە 
ل������ە ڕەوت������ی پاراس������تن و زیادكردنی 
بەرژەوەندیی نەتەوەیی، چوونكە ڕادەی 
هێزی دەوڵەتە ك������ە بیاڤی بەرژەوەندیی 

نەتەوەیی دیاری دەكات.

هەر ل������ەو ڕاس������تایەدا واڵت������ەكان، 
بەتایبەت������ی واڵت������ە جیران������ەكان ل������ە 
دروستكردنی پەیوەندی نێوانیاندا، خاوەنی 
بەرژەوەندیگەلێكی  بەرژەوەندیگەلێكن، 
هاوبەش وەكوو خەبات لە دژی تێرۆریزم 
و پاراس������تنی تەناهی و سەقامگیریی 
لە ناوچەدا. بەرژەوەن������دی دیكەش لە 
ئ������ارادان، لەوانە بەرژەوەندیی هاوتەریب 
وەكوو نرخی جیهانیی نەوت كە دابەزین 
و بەرزبوونەوەی كاریگەریی وێكچوو و 
هاوتەریبی لەسەر واڵتانی بەرهەمهێنەر 
بەرژەوەندی������ی جێی رێككەوتن  دەبێت. 
كە لە ڕێی گفتوگۆ و دانووس������تانەوە 
چارەسەر دەكرێت. بەرژەوەندیی ناتەبا كە 
بەرژەوەندییەكانیانەوە  بەهۆی  واڵتەكان 
پێكەوە ناتەبا دەبن و ناكۆكیی بنەڕەتی 

و بنەماییان دەبێت.
لە ڕەوتی مانایی، گەشەس������ەندن و 
بەهێزبوونی واڵتێكدا و دەستەبەركردنی 
بەرژەوەندیی نەتەوەیی، وێڕای هەبوونی 
هێزی نەتەوەی������ی بابەتی زۆر كاریگەر 
و دیاریك������ەر، س������ازگاربوون لەگ������ەڵ 
سیستمی نێونەتەوەییە. ئەو دەوڵەتانەی 
نێونەتەوەیی  سیس������تمی  لەگ������ەڵ  كە 
ناوەرۆكێك������ی دژبەرانەی������ان هەبێ������ت، 
هەیە  كەمتریان  س������ەركەوتنی  شانسی 
لە كاروباری نێونەتەوەیی و داڕش������تنی 
سیاس������ەتی دەرەكی خۆیاندا و هەر لەو 
ڕووەشەوە خەساری جیددی  و بەرچاو 
بە بەرژەوەندیی������ە نەتەوەییەكانی خۆیان 

دەگەیەنن.
ئ������ەو چەمكان������ەی كە تا ئێس������تا 
ئاماژەیان بۆ ك������را، هەموویان خاوەنی 
ماناگەلێكی یەكپارچە و داڕێژراون كە 
دەرئەنجام������ی خوێندنەوە و لێكدانەوەی 
بیرمەندانی سیاس������ی و كۆمەڵناسییە. 
بە س������ەرنجدان ب������ەو بنەماگەلەی كە 
باس لە ناوەرۆكی دامەزراندنی دەوڵەت 
و دابی������ن كردنی بەرژەوەندیی نەتەوەیی 
دەكەن، كاركرد و كردەوەی دەسەاڵتداران 
لە بیركردن������ەوە و بڕیاردانەكانیاندا، لە 
و  ش������رۆڤە  باس������كراودا،  چوارچێوەی 

لێكدانەوەی بۆ دەكرێت.
بڕیاردانی ئاوەزمەندانە و بە تەدبیر و 
چۆنیەتی هەڵسوكەوت و هاوتەریب بوون 

لەگەڵ یاساكانی گەمە نێونەتەوەییەكان، 
هونەری دەسەاڵتدارانی كارا و كارزانە. 
بەاڵم كاردان������ەوەی هەواڵەكانی تایبەت 
بە پەیوەندی و دانووس������تانی سیاس������ی 
و بەش������داری كردن لە كۆنڤانسیۆنەكان 
و كۆڕ و كۆبوون������ەوە نێونەتەوەییەكان و 
بە گش������تی شكڵی كاروباری سیاسەت 
داڕێژی������ی دەرەكیی دەوڵ������ەت، لە نێوان 
خەڵك������دا و ل������ە ڕاگەیاندنەكانا بە چ 
ش������ێوەیەكە. ئای������ا بە س������ەرنجدان بە 
بەجیهانی بوون������ی دنیای راگەیەنەكان 
و ه������ەواڵ، ل������ە بنەڕەتدا پش������تگیری 
و یان پش������تگیری نەكردن������ی خەڵك و 
ڕاگەیەنەكان كاریگەرییەكیان لە س������ەر 
دەرچوونی بڕی������ارەكان دەبێت؟ كاراترین 
كەرەس������تە و ئام������رازی دەس������تی ئەو 
دەوڵەتانەی س������وود لەو دۆخە وەردەگرن 
بۆ نانەوەی قڵش و دزەكردن بۆنێو خەڵك 
و دەوڵ������ەت لە واڵتانی دیكەدا كامانەن 
و بەڕێوەبردنەك������ەی بە چ ش������ێوەیەكە. 
متمانە و یان نەبوونی متمانەی خەڵك 

و ش������رۆڤەكاران بە بەرچاوڕوونی و بیر 
و بڕیارات������ی دەس������ەاڵتداران لە رەوتی 
بەرژەوەن������دی خەڵ������ك و بەرژەوەندی������ی 
نەتەوەی������ی، ت������ا چ ڕادەی������ەك لە رەت 
كردن������ەوە یان قبووڵ ك������ردن و تەنانەت 
قووڵ كردنەوەی ئەو قڵش������ە و ئەو درزە 

كاریگەرە.
لە س������ەردەمی ئێستادا كاریگەرترین 
و ك������ەم تێچووتری������ن كەرەس������تە ب������ۆ 
ل������ە  مەبەس������تەكان  بەرەوپێش������بردنی 
رەهەندە جیاوازە سیاس������ی، كولتووری، 
ئاب������ووری، كۆمەاڵیەت������ی و تەنانەت 
نیزامی لە واڵتی دیاریكراودا، نانەوەی 
ش������ەڕی دەروونییە كە دەرئەنجامەكەی 
و  ش������ڵەژاو  دۆخێكی  درووس������تبوونی 
بێ متمانەیی  ه������اوكات  كە  ڕووخێنەرە 
ناڕەزایەت������ی لە بڕیاراتی  و دەربڕینی 
سیاس������ی دەوڵەتی لێ دەكەوێتەوە، ئەم 
گەمە كردن������ە بە بیروڕای گش������تی، 
دەسكەوتی گرینگی شەڕی دەروونییە. 
كەڵ������ك وەرگرتنی پان ب������ۆ داڕێژراو 

ل������ە پڕوپاگەن������دە لە ڕێی كەرەس������تە 
كاریگ������ەرەكان وەك ڕادیۆ، تەلەفزیۆن، 
چاپەمەنی و ڕاگەیەنە مەجازییەكان بە 
مەبەس������تی بە الڕێدا بردنی بۆچوون و 
گومان خستنە سەر بیرو بۆچوونی چینە 
جیاوازەكانی كۆمەڵگا لە ڕادەی هێزی 
دەوڵەتەكەیانە. ش������كڵ دان بە بیروڕای 
گش������تی گرینگترین مەبەستی شەڕی 
دەروونییە ك������ە زۆرێك ل������ە بیرمەندان 
ئاماژە ب������ە رۆڵ و كاریگەریی نكۆڵی 
هەڵنەگری ئەو ش������ەڕە لەس������ەر ڕەوتی 

دانووستانە سیاسییەكان دەكەن.
لە كۆتاییشدا ئاماژەیەك دەكەین بە 
وتەیەكی وینستۆن چێرچیل كە هەمووان 
وەكوو دیپلۆمات و دانووس������تانكارێكی 
دەیناس������ن،  هاوچەرخ  مێژووی  كارای 
ئەو س������ەبارەت بە كاریگەریی شەڕی 
دەروونی لە كۆمەڵ������گادا دەڵێت:«زۆر 
ڕووی داوە كە شەڕی دەروونی رەوتی 

مێژووی گۆڕیوە«.

ه������ەروەك ڕوون و ئاش������كرایە ك������ە 
ل������ە ئێران������ی ژێر دەس������ەاڵتی نیزامی 
دیكتاتۆری كۆماری ئیسامیدا، وەلی 
فەقیه� كە خ������ۆی بە نوێنەری خوا لە 
س������ەر ڕووی زەوی دادەنێت، لە جیاتی 
گش������ت خەڵكی واڵت بیر دەكاتەوە و 
بڕیار دەدات و هەموو دەس������ەاڵتەكانی 
واڵت لە پاوانی ئەودان و بۆ پاراستنی 
دەس������ەاڵتی ڕەهای خۆی پشت بە دام 
و  واڵت  ئەمنییەتییەكان������ی  دەزگا  و 
بە تایبەتی س������پای پاسداران بەستووە. 
سپای پاس������داران كە لە دوای شەڕی 
هەشت س������اڵەی نێوان ئێران و عێراق، 
بە هێزێكی پەراوێز خراو و سەرلێشێواو 
دەبینرا، خامنەیی ب������ە كەڵك وەرگرتن 
لە دەس������ەاڵتی خۆی وەك فەرماندەری 
گش������تی هێزە س������ه ربازییەكان، توانی 
لە  جێ������ی متمانەی خۆی  مۆرەكانی 
بااڵكانی سپادا جێگیر  بەرپرسە  ئاست 
ب������كات و هەروەه������ا دەرفەتی لەبار بۆ 
بەش������داری پێكردنی سپا لە بوارەكانی 
ئاب������ووری، ئەمنییەت������ی، ئیتاعاتی، 
فەرهەنگی و سیاسیدا بڕخسێنێ و بەو 
پێیە دەتوانین بلێین كە لە ئێستادا  ئەو 
هێزە س������ەركوتكەرە دەستێكی بااڵی لە 
ئیدارە كردن و سیاس������ەتگوزاری واڵتدا 
هەیە. بێگومان مەبەستی خامنەی لەو 
ئۆرگانێكی  دروستكردنی  ستراتێژییە، 
ئەمنییەتی و س������ەركوتكەری بەهێز لە 
بەرامبەر دەوڵەتدا بوو تا وەكوو هەركات 

كە پێویس������ت بوو بتوانێت لەو ڕێگایەوە 
س������ەركۆمار و كابینەك������ەی كونتڕۆڵ 
بكات و لە الیەكی دیكەوە بۆ سەركوتی 
هێزە ئازادیخوازەكان و نەیارانی خۆی و 
پاراستنی دەسەاڵتی دیكتاتۆری خۆی 

لەو هێزە مافیاییە كەڵك وەربگرێت.
لە ئێستادا دەبینین كە خامنەی بە 
پاڵپش������تی و بەهێزكردنی دام و دەزگا 
داپڵۆس������ێنەرەكانی،  و  ئەمنییەت������ی 
ڕێبەریی باڵی توندڕەو و موحافیزەكاری 
نێو دەس������ەاڵت دەكات و توانیویەتی لە 
ڕێگای ئەو باندە مافیاییەوە س������ەرجەم 
دام و دەزگا ئیداری و بەرێوەبەریەكانی 
واڵت بخات������ە ژێر پ������اوان و چاودێری 
خ������ۆی و هاوبیرانی و پێ������ش بە هەر 
جۆرە بزاڤ و دەرفەتێك كە ببێتە هۆی 
ڕێفۆرم و گۆڕان������كاری پۆزەتیڤ لە 

واڵتدا بگرێت .
ل������ە الیەك������ی دیك������ەوە دەبینین كە 
كۆمەڵێك باند و گرووپی دیكە بە نێوی 
ڕێفۆرمخ������واز، بە تایبەت������ی لە كاتی 
هەڵبژاردنەكاندا بە ورووژاندنی كۆمەڵێك 
پرس������ی گرینگی سیاس������ی و جڤاكی 
و ئاب������ووری و دانی دروش������مگەلێكی 
بازاڕی  دەیانه������ەوێ  ڕێفورمخوازانە، 
هەڵبژاردنەكان گەرم بكەن و سەرنج و 
دەنگی خەڵك بۆ الی خۆیان ڕابكێشن 
و بەو ش������ێوەیە ب������ە مەرامی دڵخوازی 
خۆیان ك������ە بەرژەوەندی تاكەكەس������ی 
و مافیاییان������ه ، واتە دەس������ەاڵت و بە 
بگەن.  واڵت  س������امانی  تااڵنبردن������ی 
ئەوەی كە ڕوون و ئاشكرایە ئەزموونی 
زیاتر لە س������ێ دەیە لە دەسەاڵتداریی 

دەریخستووە  ئێران  ئیسامیی  ڕێژیمی 
كە سیستمی زاڵ، ڕێفۆرمهەڵگر نییە 
و هیچ تاقم و گرووپێك لە هەر پۆست 
و دەسەاڵتێكدا بێت ناتوانێت لە ئیرادە و 
ڕێرەوی دیاری كراو لە الیەن والیەتی 
فەقیهه وە البدات و هیچ هەنگاوێك لە 
ڕاس������تای گۆڕانكارییه كی سیاسی و 

جڤاكی و ئابووریدا هەڵبگرێت.
تێپەڕینی زەمەن و ئەزموونی چەند 
دەی������ە ل������ە دەس������ەاڵتداریی ڕێژیم ئەو 
ڕاستتیەی دەرخس������تووە كە، ڕكابەری 
و ملمانێ������ی نێوان گ������رووپ و باندە 
مافیاییەكانی نێو ڕێژیم، بە ئامانجی 
بە دەستەوە گرتنی دەسەاڵتی زیاتر و بە 
تااڵن بردنی سەروەت و سامانی واڵتە و 
هیچ یەكێك لەو گرووپ و تاقمانە چ 
لە كاتی هەوڵدان بۆ بە دەستەوە گرتنی 
دەسەاڵت و چ لە كاتی دەسەاڵتداریدا 
ڕەچاوی بەرژەوەندی گش������تی خەڵكی 
ئەو واڵتە ناكەن و هەوڵه كانیان زیاتر بۆ 

بەهێزكردنی باندی مافیایی خۆیانە.
بۆیە لە سیس������تمێكی ئیدۆلۆژیك و 
داخراوی وەك ویایه ت������ی فه قیهدا كە 
دەس������ەاڵتی گش������تی واڵت لە پاوانی 
ئەودای������ە و ڕێبەریی گەورەترین باندی 
دەس������ەاڵت  نێو  توندڕەوی  مافیای������ی 
دەكات، ن������ە س������ەركۆمار و ن������ە هیچ 
ی������ەك لە گ������رووپ و باندەكانی دیكە 
ناتوانن  ئیرادەش بكەن  تەنانەت ئەگەر 
هی������چ ڕێفۆرمێ������ك ل������ە بەرژەوەندی 
بكەن.  وەزاڵەهات������ووی واڵتدا  خەڵكی 
كۆمەڵگای ئێران ئەمڕۆ بۆتە قوربانی 
بان������دە مافیاییەكانی نێو دەس������ەاڵت و 

وێ������رای س������ەركوت و زەبر و 
و هاوكات  زەنگی ڕۆژان������ە 
قەیران������اوی بوونی ئابووری 
واڵت و فەق������ر و ه������ەژاری 
بێ س������نوور كە بۆتە هۆی 
سەرهەڵدانی سه دان دیاردەی 
كۆمەاڵیەتی،  نەخ������وازراوی 
ئاستی ژیان و گوزەرانی لەو 
واڵتەدا ڕۆژ بە ڕۆژ ئه ستەم 
و دژوارتر كردووە. بە جۆرێك 
كە هیوا ب������ە ژیان و داهاتوو 
لە نزمترین ئاستی خۆیدایە.  
ئەمانەش  هەم������وو  بێگومان 
چەوت  سیاسەتی  بەرهەمی 
ڕێرەوەی  و  پاوانخوازان������ە  و 
فەس������اد و گەندەڵكاران������ەی 
باندە مافیاییەكانی حاكم لەو 
واڵتەدان ك������ە تەنیا لە بیری 
تااڵن  و  دەسەاڵت  پاراستنی 
و دزی س������امانی واڵتدان و 
یاری بە چارەنووسی خەڵكی 
وەزاڵەهاتوو و بەش������مەینەتی 

ئێران دەكەن. 
ئەمڕۆی  واقعی������ی  بۆیه  
ئەو  دەرخەری  واڵتەكەم������ان 
ڕاس������تییەیە كە هیچ یەك لە 
گرووپ و باندە مافیاییەكانی 
ببنە  ناتوانن  دەس������ەاڵت  نێو 
سەرچاوەی باوەڕ و متمانەی 

خەڵ������ك و واڵت������ی ئێران ل������ە دۆخی 
قەیران������اوی هەنووك������ە ڕزگار بكەن و 
ئیرادەی مافخوازی و ئازادیخوازانەی 
گەالنی ئێران بە گش������تی لە پرس������ە 

گرینگ و چارەنووس������ازەكانی واڵتدا 
دەخی������ل بكەن. هه ر بۆیه  تەنیا ڕێگای 
ڕزگار بوون لەو دۆخ������ە قەیراناوی و 
ئالۆزەدا، ڕووخانی سیستەمی دیكتاتۆر 
و مافیایی ڕێژیمی ئاخووندی و هێنانە 

س������ەركاری سیس������تەمێكی فیدراڵ و 
دێموكراتیكە كە تێیدا یاسا سەروەر بێت 
و گشت پێكهاتەكانی واڵت مافی وەك 
یەكییان ل������ە ئیدارەكردن و بەرێوەبردنی 

واڵتدا هەبێت.

فاكتەرە ستراتژیكەكان لە هاوسەنگیی سیاسەتی دەرەكیدا

هەوریلە ـ ناوخۆ

ملمالنێی باندە مافیاییەكانی نێو ڕێژیم و ئامانجەكانیان

دارا ناتق
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جووت حەوت

هەوراز

ئ������ەم جارە لە بەر ترافیك������ی حەكیم و فەیلەفووس و 
قس������ەی مژیوەرانە زۆر س������ەرقاڵین و ناپەرژێینە سەر 
شرۆڤەی هەموو حیكمەت و فەلسەفەی حەكیمانی ئەم 
سەردەمەی دەڤەرەكە. ئێستا لە حیكمەتی لێكدانەوەكانی 
»ئەوڕەحیم گارسۆن« كە كاتی خۆی نۆسترادامۆسی 
سەر چیا بووە تێ دەگەم كە دەیفەرموو: »ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست وای لێ دێت كە فانە ئاژەڵیش خاوەنی خۆی 
نەناسێتەوە«. ئێستا ئەم پاش������اگەردانییە لە حیكمەتی 

حەكیمانیشدا ڕەنگی داوەتەوە.
لە پێش هەمواندا حەكیمێك كە جاران س������وێندیان بۆ 
دەخوارد كە دەیهەوێ كوردستان بە جۆرێك ڕزگار بكات 
كە داگیركاری بۆ هەمیشە بنبڕ بكرێت، ئێستا خەریكە 
كوردستان دەكاتە كارتۆنستان، واتە دەیهەوێ داگیركەران 
ب������ە جۆرێك ڕزگار بكات كە ناوی كوردس������تان و بیری 
نەتەوایەتی بۆ هەمیشە بنبڕ بكرێت. هەرچی سوێندیش 
دەخوات كە من لە سەرەتاش������ەوە هەر دەمهەویست بیری 
نەتەوایەتی بنبڕ بكەم نەك ستەمی نەتەوایەتی، هێندێك 

كەس باوەڕی پێ ناكەن؟ 
� لەوالترەوە س������ەالحێك هەیە كە مەسڵەحەتی هەموان 
دەزانێ و بە دامەزراندنی حیزب و هەڵگیرساندنی شۆڕش 
و داهێنانی فیكری و مێرخاس������ی و ئازایەتی فرچكی 
گرت������ووە، بەاڵم بۆ خۆی وەك بەردی خڕ تا ئێس������تا لە 
هیچ دیواریكدا جێی نەبۆتەوە و ئەگەریش جارجار لە نێو 
دی������واری بینایەك دانرابێت، تا ئێوارەش بڕی نەكردووە و 
دار و پەردووی بە سەر خۆی و خاوەنەكەیدا ڕووخاندووە. 
بەڕێزیان بە گش������تی سنووری كات و شوێن و بابەتیش 
ناناس������ێت. بۆ نموون������ە كاتی خۆی حافزی ش������یرازی 
خزمەتكاری ماڵی ئەوان بووە و ئەگەر لە بیری مابێت 
لەوێ زمانی فەرانسەی فێری ئەم كردووە. شەرەفخانی 
بتلیسی لە س������ەر داوای بەڕێزیان كتێبی شەرەفنامەی 
نووس������ی و لە دەستنووس������ەكەیدا ئاماژەی بەو ڕاستییە 
كردووە، بەاڵم دواتر دەقی دەستنووس������ەكە سووتاوە. شێخ 
س������ەعیدی پیران هاتۆتە الی بۆ ئەوەی ئیزن وەربگرێت 
بۆ دەستپێكردنی شۆڕش. هاوكات كیانووری، سكرتێری 
حیزبی توودە و خالید بەكتاش كۆنە كۆمۆنیستی كوردی 
سووریە شاگردی بەڕێزیان بوونە و فەلسەفەی خەباتی 
چینایەتی و شۆڕش������ی كۆمۆنیستیی فیریان كردووە و 
تەنانەت لە كۆنگرەی بیس������تەمی حیزبی كۆمۆنیستی 
سۆڤێتدا بە ناوی خوازراوی نیكیتا خرۆشچوف بەشداریی 
كردووە و وەكوو سەرۆكی ئەو واڵتە هەڵبژێردراوە، بەاڵم 
تا ئیستا نەیویس������تووە باسی بكات. لە الیەكی دیكەوە 
ناسیۆنالیزمی كوردیش لە هەموو پارچەكاندا قەرزدارییە 
و تاقە خاڵی هاوبەشی هەموو حیزب و الیەنەكانی چوار 
پارچە بە هەموو ناكۆكییەكانیانەوە ئەوەیە كە هەموویان 
خەبات ل������ە بەڕێزیان فێر بوونە. ل������ە هەموو هونەرەكان 
تەنیا شیعر نازانێت، بەو حاڵەشەوە گەورەترین شاعیرانی 
كورد ش������یعرەكانیان ناردۆتە خزمەتی بۆ پەسەندكردن. 
بەینی خۆمان بێت، جووت حەوتیش ئەو دەینووسێ بەاڵم 

نایهەوێ ناوی خۆی لە سەر بێت.
�� ئەم هێرشە تیرۆریس������تییانەی پاریسیش قوڕەكەیان 
خەس������تتر ك������ردووە و جارێك������ی دیك������ە بوونەتە هۆی 
دەركەوتنی فەیلەفووسەكان. لە ئێراندا سەرەتاكان تەنانەت 
ئەحم������ەد خاتەمی كە بۆ خۆی دەبێ هەزارانی وەك ئەو 
تیرۆریستانە شاگردیی بكەن، وا بە توندی مەحكوومی 
دەكرد كە خەریك بوو قوڕ بپێوێ بۆ ئازادیی بەیان. بەاڵم 
بە نیشتنەوەی تەپوتۆزەكە زانا ڕاستەقینەكان چارشێوی 
شەرمیان هەڵدایەوە. پاسدار نەقدی، فەرماندەی بەسیج 
كە پێش������تر گوتبووی تیزاو پرژاندنەكانی ئیس������فەهان و 
قوم كاری ئەمریكا و ئیس������راییلە و داعش دەستكردی 
ئیس������راییلە، ب������ەاڵم راپەڕینەكەی واڵ س������تریت كاری 
بەس������یجە، ئێستا دەڵێ هێرشەكانی پاریس كاری خودی 
ئوورووپا و فەرانس������ەن بۆ ناوزڕاندنی ئیسام. هەروەها 
عەبدولنەب������ی نم������ازی گوتوویە كاری مووس������ادە، لەم 
الش������ەوە ڕۆژنامەی »یالس������ارات« كە لە وەلی فەقیه 
نزیكە، دەڵێ كاری ڕۆڵەكانی ئیس������امە و دەسخۆشی 
و پیرۆزبای������ی ل������ە بكوژان دەكات و شاگەش������كەبوونی 
خۆی ناشارێتەوە. ڕۆژنامەی كەیهانیش كە نووسیویە: 
» ژمارەیەك تیرۆریس������تی »مهدورال������دم« ژمارەیەك 
نێوانەدا  كوشتووە.لەم  »مهدورالدم«یان  كاریكاتێریستی 
ئەگەر ئێوە زانیتان چ باس������ە، ئێمەش ئاگادار بكەن با 
بزانین »هەمزە بە حەباس������ی چی و هین بە تەوەرداسی 

چی«.

ب������ە درێژایی مێ������ژووی خەباتی 
بێ پس������انه وه ی نەت������ەوەی ك������ورد بۆ 
نەتەوایەتییەكان،  مافە  بەدەستهێنانی 
الپەڕەگەلێكی زێڕین لە قارەمانەتی، 
فیداكاری، خۆبەخشی و سه رده مانێكی 
نوێنگەی  دەدروش������ێتەوە كە  هەرمان 
هەڵوێس������تی قایمی خەڵكی كورد بۆ 
خەبات تا گەیش������تن بە ئ������ازادی و 
یەكێك  نەتەوایەتییەكانیەتی.  ماف������ە 
ل������ە ڕووداوە هەرم������ان و هەمیش������ە 
كوردس������تان  مێژووی  زیندووەكان������ی 
دامەزراندنی كۆماری كوردس������تان لە 
شاری مەهاباد لە الیەن ده ركه وته كانی 
نەتەوەی كورد بە سەرۆكایەتی قازی 
محەممەد ب������وو. لە بارەی چۆنیەتی 
دامەزراندن و پێكهێنانی ئەم كۆمارە، 
وتە و بەڵگە و باسگەلێكی تا ڕاده یه ك 
دژ ب������ە ی������ەك و جۆراوج������ۆر بوونی 
هەیە ب������ەاڵم بە كەمێ������ك بیركردنەوە 
هەڵومەرج������ی  بەراوەردكردن������ی  و 
فەزای فیكری ئەو س������ەردەمە ڕوون 
كۆمار  ڕاگەیاندن������ی  ك������ە  دەبێتەوە 
بە لێزانی و هۆش������یاری ده ركه وته  و 
ئەنجام  كورد  نەتەوەی  پێشەنگەكانی 
درا. ئەم ڕاستییە بە وردبوونەوەیەك لە 
كەسایەتی و هەڵكەوتی بە تەواوەتی 
جیا و ناوازه ی سەركۆماری كۆماری 
كوردس������تان بەڕێز قازی محەممەد و 
ش������ای ئێران ڕەزای پەهلەوی ڕوونتر 

دەبێتەوە.
ب������ە دوورخس������تنەوەی ڕەزاخ������ان، 
كوڕەك������ەی حەم������ە ڕەزای پەهلەوی 
بە هەوڵدانی كەسانێك وەك فرووغی، 
لە جێگای باوك������ی دەركراوی تاجی 
پاشایه تی لە سەرنا. حەمەڕەزا شا وەك 
شای واڵت لە لووتكەی دەسەاڵت و 
حاكمی������ەت، الوێك بوو كەم ئەزموون، 
ب������ە ئیرادەیەكی سس������ت و الواز كە 
بۆ درێژەدان بە دەس������ەاڵتی، بەستراوە 
بە پش������تیوانی دەرەك������ی و هاوكاری 
ڕاوێژكارانێك ب������وو كە هەركامیان بە 
ش������وێن ئامانج و مەبەس������تگەلێكی 
تایبەت ب������ە خۆیان بوون. ئەو كاتەی 
شای الو گەیشتە تەختی پاشایەتی، 
واڵت لە ژێر كاریگەری سیاس������ەت 
هێزە  ڕاس������تەوخۆی  دەستێوەردانی  و 
بەهێزەكانی بەش������داربوو لە ش������ەڕی 
جیهانیی دووهەم لێواونلێو لە هەڵچوون، 
ئابووری، سیاسی  ئاڵۆزی و قەیرانە 
هەروەها  ب������وو.  فەرهەنگیی������ەكان  و 
زۆریەك لە هه ڵكه وته  سیاس������ییەكانی 
ئەو س������ەردەمە لە هاوكاری و ڕاوێژ 
لەگەڵیدا وەك ش������ای نوێ ش������ك و 
گومانی������ان هەبوو. هەر ئەم كارە بووە 
ه������ۆی ئەوە كە لە س������ەرەتای هاتنە 
١3٢٥ی  س������اڵی  تاكوو  سەركاریه وه  
هەتاوی نزیك بە ١٠ سەرۆك وەزیران 
لە س������ەركار البران و هاتنە سەركار. 
لە ڕاس������تیدا ئەم هەڵومەرجە گەشە 
حەم������ەڕەزا  پەرەوەردەكردن������ی  و 
ش������ای پەهلەوی بوو كە ل������ە ناوبراو 
كەسایەتێكی دوودڵی دروست كردبوو 
كە كەمتر بڕوای بە كەس دەكرد و لە 
بنەڕەتدا هەستی ئەمنیەتی دەروونی 

و فیكری نەبوو.
لە بەرانبەردا، كۆماری كوردستان 
بە ڕێبەری كەسایەتیه ك ڕاگەیندرا كە 
لە ناوبانگ و پاك داوێنیدا مەشهور 
ب������وو و یەكێ������ك ل������ە ڕووناكبیران و 
هەڵكەوتووەكانی شاری مەهاباد بوو. 
قازی محەممەد بە هۆی پیش������ەی 
دادوەری كە ل������ە باوكیەوە بە میراتی 
بردبوو لە نێو خەڵكدا كەس������ایەتی و 
متمانەی پێویستی بەدەست هێنابوو. 
هەروەها ئاش������نایی ناوب������راو لەگەڵ 
چەندی������ن زمانی دەرەكی ببووە هۆی 
ئەوەیكە ناوبراو بە باشی لە هاوكێشە 
سیاس������ییەكانی ناوچ������ە و جیه������ان 
تایبەتمەندییەكان������ی  تێدەگەیش������ت. 
كەس������ایەتی قازی محەمم������ەد بووە 
كۆمەڵەی  ئەندامانی  ئەوەیكە  هۆی 

ژیان������ەوەی  كۆمەڵ������ەی  ژێ������كاف) 
كوردس������تان( ڕێبەری ڕەوتی سیاسی 
بە  س������ەردەمەیان  ئەو  بیچمگرتووی 
شانازی و متمانە و بە ئاسانی بسپێرنە 
ناوبراو. متمان������ەی بەرامبەر، ڕێز و 
كەس������ایەتی كۆمەاڵیەتی و سیاسی 
ق������ازی محەمم������ەد، پێگەیەكی پێ 
بەخش������ی كە بە بوێری و لە كارێكی 
كوردس������تانی  كۆماری  مێژوویی������دا 

ڕاگەیاند.
و  محەمم������ەد  ق������ازی  پێش������ەوا 
هاوڕێیانی لە هەڵومەرج و بارودۆخی 
ناجێگیری كۆتایی ش������ەڕی جیهانی 
دووهەم، بە س������ەرنجدان بە پشتیوانی 
خەڵكیی و بێ ل������ە بەر چاو گرتنی 
ئەم بابەت������ە كە ڕەنگ������ە ڕۆژێك بە 
خیانەتی هەڤاڵە فێلباز و درۆزنەكانی 
ڕووب������ەڕوو بێتەوە. ل������ە ڕۆژی ٢ی 
لە  هەت������اوی  ڕێبەندان������ی ١3٢٤ی 
مەیدانی چوارچرای مەهاباد دەوڵەتی 
خودموختاری كوردستانیان ڕاگەیاند. 
ڕاگەیاندنی كۆمار هاتنەدی خواستی 
لە مێژینەی نەت������ەوەی كورد بوو كە 
بە س������ەدان ساڵ ئارەزووی ئازادی لە 
دڵ������دا بوو و بۆ هاتنەدی ئەم پرس������ە 
فی������داكاری و گیانیان به خت كردبوو. 
كۆماری كوردستان سەرەڕای ئەوەیكە 
هێشتا چەند مانگێك لە دامەزارندنی 
تێپ������ەڕ نەبب������وو، توان������ی زۆرینەی 
توێژەكان������ی كۆمەڵ������گا وەك ژنان و 
الوان ل������ە كاروب������اری كۆمەاڵیەتیدا 
بەش������دار بكا.  هەروەها لە كابینەی 
حكوومەتدا ئەركی سپارد بە نوێنەرانی 
هەر چواربەش������ی كوردس������تان و بەم 
بەشەكانی  بەرباوی  پشتیوانی  كارە 
دیكەی كوردس������تانی بۆ الی خۆی 
ڕاكێش������ا بوو. كۆماری كوردستان بە 
دامەزراندنی قوتابخانەكانی كوردی و 
ناوەندە فێركارییە فەرهەنگییەكان و بە 
باوكردنەوەی ڕۆژنامە و گۆڤارگەلی 
جواروجۆر هەوڵی هۆش������یاركردنەوەی 
خەڵكی دا و بە پەرەدان بە كەلتووری 
پێكهێنانی  و  خۆسازی و خۆباوەڕی 
س������پای میللی لە ڕێگای خەبات بۆ 
گەیشتن بە ئازادی تەواوی كوردستان 

هەنگاوگەلێكی گرینگی هەڵێنا.
تەنیا ١١مان������گ لە دامەزراندنی 
ئەم ئەزموونە مێژووییە و س������ەمبولی 
كوردس������تان  لە  نەتەوەیی  ئی������رادەی 
تێپ������ەڕی بوو ك������ە داگیرك������ەران لە 
یەكگرتووی������ی و ئی������رادەی نەتەوەی 
كورد ترس������یان لێ نیشت، هەر بۆیە 
هەڵومەرجی ڕووخانی ئەم حكوومەتە 
دوژمنانی  ڕێكخس������ت.  س������اوایەیان 
مافی نەتەوایەتی خەڵكی كوردستان 
هۆكارەكان������ی ڕووخانی كۆماریان لە 
سێ ئاس������تی نێودەوڵەتی، ناوچەیی 
و نێوخۆی������ی ڕێكخس������ت. س������ەرەتا 
حكوومەتی س������ۆڤیەتیان س������ەرەڕای 
پەیمانی دۆس������تایەتی ك������ە لەگەڵ 
و  ئازەربایجان  كۆمارەكانی  ڕێبەرانی 

ئیمتیازی  لەمەڕ  هەیبوو،  كوردستان 
نەوت������ی باكووری ئێ������ران زۆر زوو و 
بە ئاس������انی لەگ������ەڵ دەوڵەتی ئێران 
ڕێكخس������ت و خەیانەتی ب������ە بەڵێنی 
دۆس������تایەتی خۆی لەگەڵ كۆماری 
كوردستان كرد. بە خیانەتی سۆڤیەت، 
ڕێگا بۆ هێرش و لە ئەنجامدا ڕووخانی 
كۆم������اری كوردس������تان و هەروەه������ا 
كۆماری ساوای ئازه ربایجان ڕەخسا. 
ئامریكایش بە ه������ۆی بەرنامەڕێژی 
نوێی ئیس������تراتژیك ل������ە ناوچەدا لە 
هیچ جۆرە هاوكاری و هەنگاوێك بۆ 
پشتیوانی لە حكوومەتی بەستراوە بە 
خۆی لە ئێران و حەمەڕەزا شای تازە 
بە دەسەاڵت گەیش������توو دەرێغ نەكرد 
و لە كردەوەدا بەس������تێنی بۆ ڕووخانی 
هەرچی زووتری كۆماری كوردستان 
ئینگلیس������یش  دەوڵەتی  كرد.  ئاماده  
ب������ۆ كونت������ڕۆڵ و هێنان������ە خزمەتی 
كوردستان  دێموكراتیكی  بزووتنەوەی 
بێ ئاكام مابوویەوە، دوژمنایەتیه كی 
لە هەمبەر مافە  سەرس������ەختانەتری 
كوردستان  خەڵكی  نەتەوایەتییەكانی 
نیشان دا. دەوڵەتی بریتانیا لە مێژووی 
بوونی داگیركەرانەی لە ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست هەمیشە خەڵكی كوردستان 
و بەرژەوەندییە نەتەوەییه كانی كوردانی 
ب������ۆ بەرژەوەندی������ە كاتییەكانی خۆی 
فیدا كردووە. ئەمجارەیش لە بەرامبەر 
سیاس������ەتی تواندن������ەوە و لەنێوبردنی 
خەڵكی  ئازادیخوازانەی  بزووتنەوەی 
كورد بێدەنگیی هەڵبژارد. سیاسەتێك 
كە بووە ه������ۆی بەهێزبوونی هەرچی 
زۆرتری ڕێژیمی ش������ا و لە ئاكامدا 
ڕووخان������ی كۆماری كوردس������تان. لە 
كۆی ئەم كۆمەڵە ڕووداوە دەتوانین بەو 
ئاكامە بگەین كە لە ڕاستیدا پیانی 
لەنێوبردن������ی كۆماری كوردس������تان و 
كەرەستەكانی جوڵێنەر و گەمەكەری 
ئەرتەشی پاشایەتی ئێران بۆ هێرش بۆ 
سەر كوردستان، دەوڵەتە دەرەكییەكان و 

هۆكاری پیانی خودی شا بوو.
هەڵومەرجی  دیك������ەوە  الیەكی  لە 
خراپی ناوچەی������ی و نێوخۆیی كە بۆ 
ه������ەر دوو كۆمارە س������اواكە هاتبوونە 
پێ������ش، ڕووخان و نس������كۆی ئەوانی 
خێراتر كرد. سەرەتا ڕێبەرانی كۆماری 
ئازەربایجان بە هۆی الوازیی پێگەی 
خەڵك������ی و بەس������تراوەیی دەرەكی بە     
لە دەست دانی پشتیوانییە دەرەكی و 
نێوخۆییەكان خێرا و بێ بەربەرەكانێ 
هەوڵ������ی ڕووخان������ی كۆماریان داو و 
بۆ ڕزگاركردن������ی خۆیان پەناییان بۆ 
ئامێزی س������ۆڤیەت برد. بەربەرەكانێ 
نەكردنی ئازەربایجان بەستێنی هاتنی 
ئەرتەشی پاشایەتی بۆ ئازەربایجان و 
سەركوتی خەڵك ڕەخسان. بە هاتنی 
ئەرتەش بۆ ئازەربایجان و گەمارۆی 
هەمە الیەنەی سیاس������ی و ئابووری 
كۆم������اری كوردس������تان، حكوومەتی 
ب������ە ك������ردەوە كەوتە  س������اوای كورد 

گەمارۆیەك������ی هەم������ە الیەنە و بێ 
پشتیوانی جیهانی و ناوچەیی كەوتە 

بەر گوشارێكی زۆرتر.
لە نێوخۆیشدا بەشێك لە پشتیوانانی 
س������وننەتی كۆماری كوردس������تان، بە 
نزیكبوونەوەی هێزە دەوڵەتییەكانی ئێران 
لە ڕێبەرانی كۆمارە دوور كەوتنەوە. 
هاوكاری نەكردنی سەرۆك عەشیرەكان 
ك������ە بەرژەوەندییە تاكەكەس������ییەكانی 
خۆیان لە پێش ئازادی نەتەوەی كورد 
دانابوو، ب������ووە هۆی داڕمانی خێراتر 
و لە ئاكام������دا ڕووخانی حكوومەتی 

ساوای كوردستان.
ق������ازی محەممەد بۆ پێش������گرتن 
لە كوش������تاری خەڵكی كوردستان بە 
دەس������تی هێزەكانی ئەرتەشی تینووی 
تۆڵە، بە س������ەرەنجدان بە س������وێندێك 
كە خواردب������ووی و بەڵێن������ی ئەوەی 
داب������وو كە نەتەوەك������ه ی بە تەنیا جێ 
نەهێڵێ، بێ خۆڕاگری ئیزنی دا كە 
هێزە دەوڵەتییەكان پێتەختی كۆماری 

كوردستان داگیر بكەن.
شا بە س������ەرنجدان بەو ڕقەی كە 
لە هەمب������ەر خەڵكی كوردس������تان و 
خودموختاری  كۆم������اری  ڕێبەرانی 
محاكمەی  دوای  هەیبوو،  كوردستان 
تەش������ریفاتی و دوور ل������ە عەقانیەت 
دوای  س������اڵێك  دادپ������ەروەری،  و 
كوردس������تان  ڕاگەیاندن������ی كۆماری 
ه������ەر لە مەیدان������ی چوارچرا، قازی 
محەممەد و هەڤاڵەكانی لە س������ێدارە 
دا. دەس������ەاڵتدارانی ئێ������ران بەم كارە، 
گۆڕەپانی ل������ە دایكبوونی كۆماری 
كوردس������تانیان كردە ش������وێنی ترس و      
نەتەوەی  ڕۆڵەكان������ی  هیوای������ی  بێ 
كورد. ب������ەاڵم ئەم������ڕۆ  بەردەوامی 
خەباتی نەتەوەی كورد نیش������انی داوە 
كە هەرچەند دوژمن لە خەیاڵی خۆیدا 
ئەم درەختە ڕاوەستاوەی هەڵكەندووە، 
بەاڵم هیچ������كات نەیتوانیوە پێش لە 
شینبوونه وه ی نەمامەكانی ئەم درەختە 
قایمە بگرێ. ئەزموونی حكوومەتی 
كوردستان هەرچەند كورت بوو بەاڵم 
ئەزموونێك������ی زێڕی������ن و میراتێكی 
پڕبایەخ لە مێژووی كوردس������تان بوو 
كە هەمیشە دەدرەوش������ێتەوە و بووەتە 
هیوا و جووڵێنەرێك بۆ نەتەوەی كورد 
لە ئاراستەی دەس������پێكردنی خەباتی 
ئازادیخوازانە لە هەموو بەش������ەكانی 
كوردستان. بەو هەنگاوە بوێرانەی كە 
ئەمڕۆكە نەتەوە و حیزبە كوردییەكان 
ل������ە خەبات و هاوكاری لەگەڵ یەكتر 
بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ  هۆڤترین 
دوژمنان������ی مرۆڤایەتی لە مێژووی 
جیهان������دا هەڵی دەگ������رن، بۆ هەموو 
سەلمێنراوە  كورد  نەتەوەی  دوژمنانی 
ك������ە ئێمە ل������ق و پۆیه كی������ن كە هەر 
لەو درەختە ڕاوەس������تاوە شین بووین و 
چیدی هیچ هێزێك ناتوانێ شكست 
دانی نەتەوەی كورد دووپات بكاتەوە.

كۆماری كوردستان
ئیبراهیم قاسمی زاد

و: نسار
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ڕانت و ڕانتخۆری سەرەڕای پێناسەی 
جۆراوجۆر، بەاڵم لە ئەساسدا وشەیەكی 
ئابووریی������ە. ه������ەر بۆی������ە گرینگترین 
ڕان������ت، ڕانتی  ناس������راوترین جوری  و 
ئابوورییە. ڕانتخۆران بە بەدەس������هێنانی 
وەك سیاس������ەتی  ئابووری  هۆكارەكانی 
نرخ������ەكان،  كونتڕوڵ������ی  پش������تیوانی، 
س������نوردار كردنی بازرگانی، داهاتێكی 
سەرس������ووڕهێنەر بە دەست دەهێنن.  لە 
زانس������تی ئابووریدا ڕانت داهاتیكە كە 
ب������ە بێ هەوڵدان ی������ان كەڵك وەرگرتنی 
نایاس������ایی لە س������ەروەت و س������امانی 
گشتیی، بە دەست هاتبێت. ئەو داهاتە 
لە  بیر و باوەڕی گش������تیی خەڵكدا بە 
مانای قازانجی باهاوردووە. لە سیستمە 
ئیمتیازیكە  ڕانت  نادێموكراتیكەكان������دا 
ك������ە بە تاك ی������ان گروپێك������ی تایبەت 
دەدریت كە خەڵكان������ی دیكە لە هەمان 
هەلومەرجدا لێی بێبەش دەبن. هەر لەو 
سیستمەدا ڕانتخۆران بە كەڵك وەرگرتن 
لە نفووزه  سیاس������ی و ئابوورییەكانیان و 
یان لە ڕێگای خزم و كەسانی خۆیانەوە 
كە خاوەن نفوزن بە ش������ێوەی نایاسایی 
دەس������تیان  داراییەكان  س������ەرچاوە  ب������ە 
ڕادەگات و دەبنە خاوەنی س������ەروەت و 
ڕێژیمی  ل������ە  باهاوردوو.  س������امانێكی 
كۆماری ئیس������امیدا هێزە س������ەربازیی 
و ئەمنییەتیی������ەكان و كاربەدەس������تانی 
بااڵی واڵت، لە ڕانت و ڕانتخۆری لە 
ئابووریی ئێراندا دەستێكی بااڵیان هەیە. 
پەرەسەندنی دەس������ەاڵتی ئابووریی هێزە 
نیزامی و ئەمنییەتییەكان و بە تایبەت 
بۆ پاش  پاس������داران دەگەڕێتەوە  سپای 
كۆتایی ش������ەڕی ماڵویرانكەری ئێران و 
عێراق، كاتێك كە هاشمی رەفسەنجانی، 
سەركۆماری ئەو كاتی  ڕێژیم، سپای  
پاس������دارانی هاندا تاكوو لە بووژانەوی 

ئابووری ئێراندا بەشداری بكا، چونكە 
ڕەفس������ەنجانی لە س������ەر ئەو باوەڕە بوو 
كە سپای پاس������داران دەتوانێ لە ڕەوتی 
ئاوەدانكردن������ەوە و بوژانەوەی ئابووریی 
ئێرانی دوای شەڕ یارمەتیدەری دەوڵەت 
بێ. زاڵ بوونی سپای پاسداران بە سەر 

ئابووریی  جومگەكان������ی 
ئێران، لە قاڵبی كومپانیایی 
ا  د » نبی������ا لئە مۆ تە خا «

دەركەوت.  ج������اران  لە  زیاتر 
»س������ازندەگی«  دەوڵەتی  لە 

هاشمی ڕەفسەنجانی و دەوڵەتی 
چاكس������ازیی  محەمم������ەد خاتمی و 

دەوڵەتی ئەمنییەتیی ئەحمەدی نژاددا، 
حوزووری سپای پاس������داران لە پانتایی 
ئابووری������ی ئێراندا تەنیا لە چوارچێوەی 
پڕۆژەكانی بەنداوس������ازی و ڕێگەوباندا 
بەرتەس������ك نەب������ۆوە، بەڵكوو لە س������از 
كردن������ی پااڵوگەی نەوت������ی و گازی، 
درووس������ت كردنی تونێ������ل، فڕۆكەخانە، 
س������از كردنی ڕێگەی ئاسن، میتروی 
ت������اران، هاوردە و هەناردە كردنی كااڵ و 
خەدەمات، ترانزیتی مەوادی هۆش������بەر  
و ناوەندی ڵێكۆلێنەوەی چەكی ناوكی 
و مووشه كیدا  بەشداری سەرەكی و بێ 
ڕكەبەر  بووە.  ه������ەر وەها قەرارگای 

پاسداران  سپای  خاتەمۆلئەنبیای 
س������ەرەڕای كەڵك وەرگرتن لە 

ڕانت، لەگەڵ بەش������ێكی 
دیك������ە لە دام������ەزراوە 
ئابووری  گرینگەكانی 

دیكەی وەك ئاستانەی قودسی ڕەزەوی 
و س������تادی بەڕێوەب������ەری فەرمان������ی 
خومەینی كە خ������اوەن دەیان كارخانەی 
جۆراوجۆرن و هەموویان لە ژێر چاودێری 
خامنەیی بەڕێوەدەچ������ن، لە دانی هەر 
جۆرە باجێك بە دەوڵەت خۆیان بواردووە. 
كۆمپانیاكانی ژێر چاودێری خامنەیی 
بە كەڵك وەرگرتن ل������ە ڕانتی ئابووری 
و سیاس������ی و بەرتێلدان ب������ە نوێنەرانی 

مەجلی������س و دامودەزگاكانی دەوڵەتی، 
یاسا و ڕێساكانی وەك ڕیزنامەی كاال و 
خەدەمات، سنووردار كردنی هاوردە كردن 
و هەن������اردە ك������ردن، وەرگرتنی یارانەی 
ڕاستەوخۆ و نا ڕاستەوخۆ، پێش گرتن 
بە كۆمپانیاكانی بەشی كەرتی تایبەت 
بۆ بازاڕی كار، كونتڕۆڵی 
نرخ������ەكان، 

دۆخەكەی������ان بە قازانجی كۆمپانیاكانی 
وەرگرتنی  كەڵ������ك  خۆیان گۆڕی������ەوە. 
هێ������زە نیزام������ی و ئەمنییەتیی������ەكان و 
كاربەدەس������تانی بااڵی ڕێژیم لە ڕانتی 
لە  كاریگ������ەری و ڕۆڵی  ئابووری������ی، 
مەودای چینایەتیی و دوو جەمسەریی 
بوونی كۆمەڵگا، بەرزبوونەوەی ئاوسان، 
چوون������ە دەری س������ەرمایە ب������ۆ دەرەوە، 
بەرزبوون������ەوەی چاالكان������ەی دەاڵڵی و 

بەش������ی  لە  س������ەرمایەدانان  بادانەوەی 
خەدەمات،  بەش������ی  بۆ  بەرهەمهێن������ان 
س������ڕینەوەی ویژدانی كاری، هەاڵتنی 
مێشكەكان، گەندەڵی بەرباوی دارایی 
و سیاس������ی و كۆمەاڵیەتی و  نەمانی 
هانەی بەرهەمهێنان بۆ ئابووریی ئێران 
هەب������ووە.  لە وەها دۆخیكی ش������پرزەی 
ئابووریی ئێراندا، ئەگەر دەوڵەتی حەسەن 
هەنگاونان  دروشمی  ڕووحانی 
بۆ باش������تر كردن������ی دۆخی 
ئابووری ئێران دەدات، دوور 
لە ڕاستییە، چونكە بۆ 
ڕزگاركردن������ی 

ی������ی  ر و بو ئا
قەیراناویی ئێران 
ڕانتخۆرانی  لە 
هێزە س������ەربازیی و ئەمنییەتییەكان، لە 
الیەك پێویس������تیی ب������ە پێداچوونەوەی 
ب������ە هێڵ������ە گش������تییەكانی  بووژانەوە و 
پەرەپێدان������ی ئابووریی هەمەالیەنە هەیە 
و لە الیەك������ی دیكەوە  پێویس������تی بە 
پێوەن������دی لەگەڵ ناوەندەكانی دارایی و 
بانكی������ی جیهانی هە یە ك������ە ئەوەش بە 
ه������ۆی جۆری حاكمی������ەت و داخراویی 
سیس������تمەكە و لە الیەك������ی دیكەوە بە 

هۆی گەم������ارۆ نێونەتەوەیی������ه كان، بۆ 
دەس������ەاڵتداری ڕێژیم������ی  سیس������تمی 
نامومكین������ە.  ئیس������امی  كۆم������اری 
چونكە ئێس������تاش سیاسەتی پشتیوانی 
لە تیرۆریزم، دەس������تێوەردان لە كاروباری 
نێوخۆیی واڵتانی ناوچە  و هەوڵدان بۆ 
دەستڕاگەیشتن بە چەكی ناوكی بووه تە 
ئێ������ران، گۆڕینی  ڕێژیمی  شوناس������ی 
گۆڕینی  بەجۆرێ������ك  شوناس������ە  ئ������ەو 
ئایدیۆلۆژی ڕێژیمی ئێران دێتە ئەژمار 
ك������ە ئ������ەوەش نامومكینە. ه������ەر بۆیە 
دەرفەتەكانی دەوڵەتی حەسەن ڕووحانی 
پێوەندییەكان  ئاس������ایی كردنەوەی  بۆ 
لەگەڵ ڕۆژئ������اوا و هەڵگرتنی 
گەمارۆكانی س������ەر ئێ������ران، بێ  
ڕەزامەندی هێزە سەربازیی 
و ئەمنییەتیی������ەكان  و 
ب������ە تایبەت شەخس������ی 
هەوڵێك������ی  خامنەی������ی 
ئێران������ی  ل������ە  نەزۆكانەی������ە. 
سەربازیی  كەس������انی  ئەوڕۆدا 
و ئەمنییەتی، كەس������انی نزیك 
ل������ە خامەنەی������ی و دەوڵەت و بە 
تایب������ەت ئاغ������ازادەكان، بە هۆی 
ڕان������ت و ڕانتخۆریی بونەتە خاوەنی 
دەیان كۆمپانی������ا و دەیان ملیارد دۆالر 
سەرمایە گوزاری لە دەرەوە و نێوخۆی 
ئێراندا. ئەوان دەستیان بە سەر زۆربەی 
بنیاتە ماڵی و ئابوورییەكان، ناوەندەكانی 
هەناردە و ئاودیوكردن، سەنعەتی نەوت 
و گاز، ڕێ������گا و بان، بەنداوس������ازی، 
میدی������ا  و ڕاگەیاندنی میللی و پڕۆژە 
ئابووری و فەرهەنگیی������ەكان لە دەرەوە 
و نێوخۆی������ی واڵتی ئێ������ران داگرتووە. 
هەر بۆی������ە ل������ە ئ������ەوڕۆی ئێراندا بە 
تایبەت س������پای پاس������داران  گەورەترین 
دامەزراوەكان������ی ماڵ������ی و پولییان لە 
دەست دایە.  هەر بۆیە لە چوار چێوەی 
ڕیژیم������ی كۆماری ئیس������امیدا هیچ 
گەرەنتیی������ەك نییە بۆ ئ������ەوەی پێش بە 

ڕانتخۆری بگیردرێ، چونكە سیستمی 
كەاڵنی واڵت واتا دەزگاكانی دادوەری، 
یاسادانان و بەڕێوەبەری خۆیان هاندەری 
ڕانتخۆرین. بەس������تێنەكانی ڕانتخۆری 
و گەندەڵ������ی ئاب������ووری ل������ە ڕێژیمی 
ئێران������دا لە لێكەوتەكانی دەس������ەاڵت لە 
كۆماری ئیس������امییە. هەر بۆیە  بێ 
گۆڕان������ی پێكهاتەی سیاس������ی ئێران، 
خەبات������ی جیددی و ش������ێلگیر بە دژی 
هێزە  ئەمڕۆكە  نامومكینە.  ڕانتخۆری 
سەربازیی و ئەمنییەتییەكان، لە الیەك 
بونەت������ە دێوێكی زەبەالحی ئابووری كە 
ئێرانی  ئابووری  كاناڵەكان������ی  زۆربەی 
لە كۆنتڕۆڵ������ی خۆیاندایە و لەالیەكی 
س������ەركوتی  ماش������ێنی  بۆنەتە  دیكەوە 
ڕێژیم بۆ س������ەركوت و دامركاندنەوەی 
هەر چەش������نە ناڕەزایەتییەكی مەدەنی. 
سەروەت و س������امانی هیزە سەربازیی و 
ئەمنییەتییەكان و تەرخانكردنی بودجەی 
سااڵنەیان نادیارە. هەر بۆیە ئەم تیۆرییە 
ن������او كارناس������انی ئابووریی واڵتدا  لە 
ئابووریی  بەهێزە كە مودێلی سیستمی 
ب������ۆ داهاتووی ئێران، ب������ە جێی كەرتی 
تایبەت، دەبێتە كەرتی نیزامی س������ازی. 
چونكە كونتڕۆڵ كردنی كۆمپانیا گەورە 
و چووكەكان لە الیەن هێزە س������ەربازیی 
و ئەمنییەتیی������ەكان، كەرت������ی تایبەتی 
بەك������ردەوە وەالنراوە و ئەگ������ەر بیانەوی 
كارێك وە ئەس������تۆ بگ������رن دەبێ ببێتە 
یەكێك لە دەستوپێوەندییەكانی قەرارگای 
خاتەمۆلئەنبی������ا. ئ������ەم قەرارگای������ە لە 
كردەوەدا زیاتر لە سەدا حەفتای بازاڕی 
ئابووری ئێرانی بۆ چینی دەسەاڵتدار و 
سپای پاسداران پاوان كردووە. هەر بۆیە 
تەنیا ڕێگەی دەربازب������وون لە قەیرانی 
ئابووری������ی و ڕانتخ������ۆری، بە نەمانی 
ڕێژیمی كۆماری ئیس������امی كۆتایی 
دێت، كە سەر لە نوێ هێڵەگشتییەكانی 
ئابووری������ی ئێران لە الیەن ش������ارەزایانی 

ئابوورییەوە دابڕێژرێتەوە.

ئەم س������اڵیش ٢٨مین كۆنفرانس������ی 
تارانی  ل������ە  ئیس������امی«  »وەحدەتی 
پێتەخت������ی كۆماری ئیس������امیی ئێران 
بەڕێوە چوو، بەاڵم هێشتا هەراوهوریای 
ڕاگەیەنە گش������تیەكانی ئەم ڕێژیمە بۆ 
كۆتاییان  كۆنفرانسە  ئەم  ڕووماڵكردنی 
پێ نەهاتب������وو، كە هێ������زی ئینتزامی 
پێشی بە بەڕێوەچوونی نوێژی هەینی 

سوننیەكانی زاهیدانی گرت. 
٢٧ی  ڕۆژی  ل������ە  هەروەه������ا 
نوێژخان������ەی  دەرگای  بەفرانباری������ش 
سوننیەكان لە ناوچەی پونەكی تاران لە 
داخرا. عەبدولسەالم  الیەن شارەدارییەوە 
ناوەن������دی  بەڕێوەب������ەری  دوش������ۆكی 
شاری  لە  بەلووچس������تان  لێكۆڵینەوەی 
لەن������دەن، لەمەڕ ئەو هەڵس������وكەوتانەی 
ڕێژیم لە بەرامبەر سوننیەكان ڕایگەیاند: 
»سوننیەكان بە شێوەیەكی فەرمی هیچ 
نوێژخانەیەكی������ان لە تاران������دا نیە و لەو 
سااڵنەی دواییدا هەر جارێ  هۆڵێك بۆ 
نوێژكردن بە كرێ بگرن و وەك مزگەوت 
بە كاری بێنن، بەاڵم لە الیەن ڕێژیمەوە 

پێشیان پێ گیراوە«.
لە الیەكی دیكەوە عەلی موتەهەری 
نوێنەری خەڵكی تاران لە مەجلیس������ی 
ش������ۆرای ئیس������امیی ئێراندا، هەر بە 
دوای كۆتای������ی پێهاتنی كۆنفرانس������ی 
»وەحدەتی ئیسامی« ڕایگەیاند: »وا 
دێتە بەرچاو كە دابەش������كردنێك ئەنجام 
دراوە. س������وننیەكان ڕێز لە پێغەمبەری 
ئیس������ام دەگ������رن، ش������یعەكانیش تەنیا 
ڕێ������ز ل������ە ئیمامەكانی ش������یعە دەگرن، 
ك������ە ئەمە خاڵێك������ی الوازی ئێمەیە كە 
بكەن.  چارەسەری  ڕووحانییەكان  دەبێ 
ل������ە الیەكی دیكەوە ئێم������ە نەمانتوانیوە 

»وەحدەتی ئیسامی« دروست بكەین، 
بەڵك������وو دوژمنایەتی ك������ردن لە نێوان 
مەزهەبەكان گەشەیان سەندووە. هۆكار 
ئەمەی������ە كە ئێمە زۆر قس������ە دەكەین و 
كەمتر كار بە قسەكانمان دەكەین. كاتێك 
پێش بە دروس������ت كردنی مزگەوتێك بۆ 
تاراندا دەگرن، ئاشكرایە  لە  سوننیەكان 
كە دڵ������ەكان لە یەكتر نزی������ك نابنەوە و 
ئەوانیش لە مەككە و مەدینەدا تۆڵە لە 

شیعە دەكەنەوە«.  
مەوالنا عەبدولحەمیدیش هەر لەمەڕ 
ڕەوش������ی خراپ و نالەباری سوننیەكان 
دەڵێ: »ئێمە هیوادارین كە سوننیەكان 
بتوانن لە ش������ارەكانی وەك ئیسفەهان و 
...هت������د ئازادانە نوێژ بكەن. ئەوەی كە 
سوننیەكان بتوانن لە شارەكانی دیكەی 
ئێراندا مزگەوت بۆ خۆیان دروست بكەن 
و نوێ������ژی هەینی بخوێن������ن، مافێكی 
یاسایی خۆیانە و تەنیا ڕەچاوكردنی ئەو 
مافانەیە كە دەتوانێ لێك نزیكبوونەوە لە 
نێوان مەزهەبەكاندا دروست بكات«.  

بێگومان وتەكانی عەلی موتەهەری 
و مەوالنا عەبدولحەمید ئەو ڕاس������تیە 
دەس������ەڵمێنن كە »وەحدەتی ئیسامی« 
بە بەڕێوەبردنی كۆنفرانس و دروش������می 
ب������ێ كردەوە پێ������ك نای������ەت. بەڵكوو لە 
ئەمەیە  گرینگتر  كۆنفرانس  پێكهێنانی 
كە بەرپرس������انی ڕێژیم  بە كردەوە هەوڵ 
بۆ نەهێش������تن و بنبڕكردن������ی فەرق و 
ب������دەن و گۆڕانكاری  جیاوازیدانانەكان 
لەمەڕ مەزهەبەكانی  ڕوانگەكەیاندا  لە 
غەیری ش������یعە پێك بێنن، و ڕووحانیە 
س������وننی مەزهەبەكانیش ب������ە بیانووی 
وەهابی بوون و سەلەفیەتەوە دەستبەسەر 

نەكرێن.
»وەحدەتی ئیسامی« بەو مانایەیە 
كە مەزهەب������ەكان س������ەرەڕای فەرق و 
جیاوازیی هزری������ی لە نێوانیاندا، بتوانن 

پێكەوە بە شێوەیەكی ئاشتیخوازانە بژین 
و هیچ كامیان لە هەوڵی س������ڕینەوە و 
پش������ت گوێ خس������تنی ئەویتردا نەبن. 
ب������ەاڵم بە داخ������ەوە لەو چەند س������اڵەدا 
ڕێژیمی ئێران س������ەرەڕای بەڕێوەبردنی 
كۆنفرانس������ی »وەحدەتی ئیس������امی« 
و كۆبوونەوەگەلێك������ی لەم ش������ێوەیە، لە 
كردەوەدا نە تەنیا هیچ هەنگاوێكی بۆ 
لێك نزیككردنەوەی پەیڕەوانی مەزهەبی 

شیعە و س������وننی هەڵنەگرتووە، بەڵكوو 
ب������ە پێچەوانەوە لە هەوڵی س������ەركوتی 
بە  دیكە  بەردەوام������ی مەزهەبەكان������ی 
تایبەتی سوننیەكاندا بووە و ئامانجی ئەو 
ڕێژیمە لە »وەحدەتی ئیسامی« لێك 
نزیككردنەوی مەزهەبەكان نیە، بەڵكوو 
بە پێچەوانە دەیانهەوێ لە چوارچێوەی 
یەكدەس������ت كردنی هەم������وو الیەنەكانی 
ژیانی سیاس������ی و كۆمەاڵیەتیی خەڵك 

خۆیان،  ئیدئۆلۆژیی  بنەمای  لەس������ەر 
هەوڵ ب������ۆ تواندن������ەوەی س������وننیەكان 
و هەم������وو ئایینزاكانی دیك������ە لە نێو 
مەزهەبی ش������یعەی خۆیاندا بدەن و بەم 
وەك »نەتەوەی  ش������ێوەیە چەمكەكانی 
ئێ������ران« )مل������ت ای������ران( و »ئومەتی 
ئیسام« )امت اسام( -ئیسامێك كە 
تێیدا مەزهەبی شیعەی دوازدە ئیمامی 
موسڵمانەكان  تەواوی  س������ەركردایەتیی 

بكات- بە كردەیی بكەن. بێگومان ئەم 
سیاسەتە نە تەنیا »وەحدەتی ئیسامی« 
ل������ە هەموو بوارەكان������ی ژیانی خەڵكدا 
پێك ناهێن������ێ، بەڵكوو بە پێچەوانەوە لە 
ڕەگ و ڕیشەی ژیانی كۆمەاڵیەتیی 
موسڵمانەكاندا »تەفرەقەی ئیسامی« 
دەنێت������ەوە، تەفرەق������ە و ناكۆكی������ەك كە 
ڕەنگبێ تا ڕۆژی قیامەتیش بەردەوام 

بێ.    

ڕانتخۆری شێرپەنجەی ئابووری ئێرانە

چ »وەحدەتێك«!

كانیاو

شه هاب خالیدی
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 رۆئیا حسێنی )گواڵڵە(

رۆئیا حس������ێنی كە زیاتر بە نازناوی گواڵڵەوە دەناس������رێتەوە، ٢٤ی 
ڕەشەمەی ساڵی ١3٤١هەتاوی لە گوندی دۆزەخدەرەی سەر بە شاری 
س������ەقز لە بنەماڵەیەكی ئایینی و ئەدەب دۆستدا لە دایك بووە. خاتوو 
رۆئیا بە هۆی پێویس������تیی ئیش و كاری باوكییەوە كە سەرتا مامۆستا 
و دوات������ر قوتابی زانك������ۆ و دواتر دەبێتە حاكم لە زۆربەی ش������ارەكانی 
كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت، خوێندنی سەرەتایی لە تاران دەست پێدەكات 
و لە كوردستان دیپلۆمی زانستی وەردەگرێت. خاتوو گواڵڵە لە بواری 
ئەدەبیدا ژنێكی بەهرەمەند و چااڵكە و لە بواری نووس������ینی ش������یعر و 
وەرگێڕاندا چااڵكی هەیە. ئێستا لە واڵتی ئوسترالیا دەژی و سەرقاڵی 
تێپەڕاندنی كۆرس������ەكانی زمانی ئینگلیس������ی و هەروەها یاریدەدەری 
كۆمەاڵیەتییە.ئەندام������ی پێنی كوردی������ە و خاوەنی 3 بەرهەمی چاپ 

كراوە بە نێوەكانی:
� جامعە در عصر خافت � نووس������ینی فواد مەجید میسری � ساڵی 
٢٠٠٧لە چاپخانەی حەمدی لە س������لێمانی چ������اپ بووە  كە دەربارەی 

مێژووی ئیسامە لە دەورەی خەالفەتی بەنی عەباس بەوالوە. 
� عطر یاس از گل ش������ب بو: بۆ دوانزەهەمین فێس������تیڤاڵی گەالوێژ 
ئامادە كراوە. كە لەو بەرهەمەدا ش������یعرە فارس������یەكانی یازدە شاعیری 
كاس������یكی كوردی ) مەستوورەی ئەردەاڵن � مەحوی � وەفایی � نالی 
� ش������ێخ ڕەزای تاڵەبانی � بێخود � طاهر بەگی جاف � مەوالنا خالیدی 

نەقشبەندی �  حاجی قادری كۆیی � قانع( كۆ كراوەتەوە.
� ژوورە تاكە كەس������یەكان � نووس������ینی ڕەزا خەندان مەهابادی �  لە 

فارسیەوە كراوەتە كوردی 
ئێستاش س������ەرقاڵی وەرگێڕانی كتێبی شازادە خانمە لە ئینگلیزیەوە 

بۆ كوردی. 
١٠ كورتە چیرۆكیشی هەیە كە بە هەر دوو زمانی كوردی و فارسی 

لە داهاتوودا چاپی دەكرێت. 
 لە بواری وەرگێڕانی ش������یعری كوردی بۆ فارس������ی و فارسی بۆ 

كوردیشدا چاالكە و شیعریش بە هەردوو زمانەكە دەنووسێت. 

ئورووپاییەک لە واڵتی کورداندا

ئەدەب و هونەر

هاوین������ی ٢٠٠9 ب������وو ک������ە بۆ 
یەکەمج������ار بە خزمەتی نەس������رین 
خانم گەیشتم. ئەو ساڵە کۆمیتەی 
حیزب������ی دیموکراتی کوردس������تانی 
ئێران لە واڵتی نۆروێژ بۆ یادی ٢3 
ساڵەی کارەس������اتی ڤییەن بەڕێزی 
بانگ کردب������وو. بنەماڵەی ئێمەش 
لە نۆروێژ، شانازی ئەوەی پێ بڕا، 
ئێوارەیەک لە خزمەتیدا بین. دوای 
حەس������انەوە، وتی: دەمهەوێ بڕۆمە 
دەر و هەوایەک هەڵمژم. هاوڕێیەتیم 
کرد و لە نێو باخچەکەدا، دەس������تی 
ب������ردە گیرفان������ی و س������یگارێکی 
داگیرس������اند. کات لە 9ی ش������ەو 
الی دابوو. شەوانی هاوینی نۆروێژ 
رووناکە. بە پێچەوانەش زستانەکەی 
زۆر تاریک و خەمهێنەرە. ئاسمانی 
ئەو شەوە مانگەشەو و ساماڵ بوو. 

بە دەم جگەرەکێشانەوە سەیرێکی 
ئاس������مانی کرد. مانگی چاردە لە 
نێوەڕاستی ئاسماندا ئاخڵە)خەرمانە(
ی دابوو. سەری تۆزێ نەوی کرد 
و وت������ی: عەبدولڕەحم������ان کاتێک 
مانگ������ی ب������ە ئاس������مانەوە دیبایە، 
دەس������تی  و...  دەوت  ش������یعرێکی 

پێکرد:
ئ������ەی مانگ من و تۆ هەر دوو 

هاودەردین
هەر دوو گرفت������ار، یەک ئاهی 

سەردین
ت������ۆ وێ������ڵ و رەن������گ زەرد، بە 

ئاسمانەوە
منیش دەربەدەر بە شارانەوە

....
لە گ������ەڵ هۆنین������ەوەی  دیت������م 
شیعرەکەدا فرمێسک بە چاوەکانیدا 
خلۆر بوونەوە. ح������ەزم نەدەکرد لەو 
رێگای  دڵیش������م  دایبڕم،  بیرەوەرییە 
ن������ەدەدا، ب������ە وەبیرهاتن������ەوەی ئەو 
ببینم،  فرمێس������کەکانی  بیرەوەرییە 
پێوەندی������دار بەو  باس������ێکی  بۆی������ە 
بیرەوەرییەم لە گەڵیدا هێنایە گۆڕێ 
و پرس������یم: ناتەوێ، بیرەوەرییەکانی 

خۆت بنووسی؟
ئاخێک������ی هەڵکێش������ا و وت������ی: 
بە نیازم، ئەگەر تەم������ەن بوار بدا، 
ئ������ەو کارە بکەم. س������اڵی دواتر لە 
سەر بانگهێش������تی یەکیەتی ژنانی 

دیموکراتی کوردس������تانی ئێران لەو 
واڵتە، هات������ەوە نۆروێژ و جارێکیتر 
لە ماڵی خۆماندا بە دیداری ش������اد 
بووینەوە. وتی: خەریکی نووسینی 

بیرەوەرییەکانیەتی. 
سەرەنجام ئەو ئاواتەم هاتە دی و 
ئەو کتێبەم بە دەس������ت گەیشت و لە 
گەڕانەوەم بۆ کوردستاندا، دەستم بە 

خوێندنەوەی کرد. 
دیس������امبری٢٠١٤  مانگ������ی 
ل������ە  ئورروپایی������ەک  کتێب������ی » 
واڵت������ی کورداندا« لە نووس������ینی 
خاتوو نەس������رین قاسملووم خوێندەوە. 
ئەم کتێب������ە مێژوویەکی کورت و 
نەسرین  هاوبەش������ی  ژیانی  پوختی 
خانم ل������ە گ������ەڵ د. عەبدوڵڕەحمان 
قاسملوو دەگێڕێتەوە کە لە کۆتایی 
س������اڵی ١9٥١ دەس������ت پێدەکا و بە 
کۆتایی  قاسملوو  د.  شەهیدکرانی 

پێدێ.
ئ������ەم کتێب������ە ٤٢٢ الپەڕەی������ە. 

س������ەرەتا بە زمانی فەرانسەوی لە 
الیەن نەس������رین خانمەوە نووس������راوە. 
بەڕێ������ز د.خوس������رەوعەبدوڵاهی لە 
وەریگێڕاوەت������ە  فەرانس������ەوییەوە، 
س������ەر زمان������ی فارس������ی. بەڕێ������ز 
»ناهیدحوسەینی«ش لە فارسییەوە 
ش������ایانی  کوردی.  بە  کردوویەتی 
ئاماژەی������ە کە ئ������ەم دێڕانەم، دوای 
کوردییەکە  دەق������ە  خوێندن������ەوەی 

نووسیووە. 
وێ������ڕای س������پاس و پێزانی������ن بۆ 
خاتوونەس������رین لە مەڕ نووس������ینی 
ئ������ەو کتێب������ە، ماندوونەبوون������ی لە 
حوسەینی  و  عەبدووڵاهی  بەڕێزان 
ل������ە پ������ای ئ������ەو زەحمەت������ە دەکەم 
ک������ە ب������ۆ وەرگێڕانی ئ������ەو کتێبە 
کێش������اویانە.کتێبی»ئورروپاییەک 
جارێکیتر،  کوردان������دا«  واڵتی  لە 
وێ������ڕای دووپاتکردنەوەی مەزنی و 
خۆشەویستی د.قاسملوو لە الی من، 
ئەوەندەش ئەگەر زیاتر نەبێ، نەسرین 
خانمی ال ئازیز و بەرز و مەزن کردم. 
ناوەرۆکی کتێبەکە، دەبێ بکرێ بە 
دوو بەشەوە. بەشی یەکەم، لە ساڵی 
١9٥٠ دەس������ت پێدەکا. لەو کاتەدا 
د.قاس������ملوو لە پراگ خوێندکارە و 
چاوی بە نەس������رین خانم دەکەوێ. 
پاش پێکهێنان������ی ژیانی هاوبەش، 
لە گەڵ د.قاس������ملوودا بەرەو ئێران 
دەکەونە رێ و سااڵنێک بە نهێنی 

لە تاران، لەم ماڵ������ەوە بۆ ئەو ماڵ 
وێڕای خۆ خستنە مەترسی، کاری 
سیاسی دەکەن و دواتر لە کوردستان 
و پاشان بەغدا و..هتد، ئەم خەباتە 
نیزامی  ت������ا ڕووخانی  درێژە دەدەن 
پاشایەتی بە سەردا دێ و کۆماری 

ئیسامی ئێران جێی دەگرێتەوە. 
بەش������ی دووهەم، لە هاتنە س������ەر 
کۆم������اری  ڕەش������ی  دەس������ەاڵتی 
ئیس������امییەوە دەس������ت پێ������دەکا و 
زۆربەی ئەو هەوراز و نش������یوانەی 
سەر رێگای بزووتنەوەی کورد لەو 
بۆ  نووس������ەر  دەگێڕێتەوە.  ماوەیەدا 
مەرگی پڕ لە ناسۆری د.قاسملوو 
دەگری و خوێنەر دەباتە دنیایەکی 
پڕ لە پاکی خۆی و هاوسەرە زانا و 

بلیمەتەکەی. 
من لە توانام������دا نییە ئەم کتێبە 
بنرخێنم، تەنی������ا وەک خوێنەرێک 
پێش������نیار دەکەم بۆ ئەوەی دوور لە 
بناسن،  د.قاس������ملوو  پیاهەاڵگوتن 

ئەم کتێب������ە بخوێنن������ەوە. جگە لە 
نووسەر  بێایەنانەی  پێناس������ەیەکی 
سەبارەت بە د.قاسملوو، دەزاصصنن 
نەس������رین خانم یش لە پێناوی کورد 
و حیزبی دیموکراتی کوردس������تانی 

ئێراندا، چەندە جەوری کێشاوە.
ل������ە کۆتایی ئەم نووس������راوەیەدا، 
نووس������ەر  لە  دەستخۆش������ی  وێڕای 
کتێبە  ئەم  وەرگێڕەبەڕێزەکان������ی  و 
بە زمانی فارس������ی و کوردی، بە 
پێویس������تی دەزانم ئام������اژە بە دوو 
هەڵە و وەرگێڕانێکی نەگونجاو کە 
ل������ە دوو توێی دەق������ە کوردییەکەدا 

هاتوون،  بکەم:
١� نووس������ەر لە الپەڕەی 3٤٢دا 
باسی سەنارمامەدی و تاقمی حەوت 
کەسی دەکا. لەو کاتەدا کەسێک 
بە ناوی رەحمان قادری کە س������ەر 
بەو تاقمە بووە، سەنار کوشتوویەتی 
و... ئەو کەسە وەک من بیستبێتم، 
ن������اوی رەحمان کەریم������ی بووە و لە 

ناوچەی پیرانشار ژیاوە.
٢� س������ەبارەت بە تێ������رۆری بەڕێز 
شیوەسەڵی  مەالحەس������ەن  مامۆستا 
کە لە رۆژی دووش������ەممە، ١6ی 
س������ەرماوەزی ١366 بەرامب������ەر بە 
١9٨٧/١٢/٧  رووی دا، لە الپەڕەی 
3٥٠ی کتێبەکدا نووسراوە بە هۆی 
کتێبێکی دیوانی ش������یعرەوە کە لە 
تەقیوەتەوە،  مامۆستادا  دەستی  نێو 

ه������ەر دوو دەس������ت و چاوەکانی لە 
دەست داوە. راستی رووداوەکە وەک 
بەڕێز شیوەسەڵی بۆی گێڕاومەتەوە، 
ئاوا ب������ووە:  ئەو کتێب������ە رۆمانی 
»دان چەرم������وو« ل������ە نووس������ینی 
کتێبەکەش  ب������ووە.  لەندەن  چەک 
ل������ە بەس������تەیەکدا پێچراوەتەوە و لە 
تاقی ئەو ژوورەی مامۆستا دانراوە 
و لە کاتی چوونە ژوورەوەی بەڕێز 
شیوەسەڵیدا، بە کۆنترۆڵ لە دەرەوە 
تەقێندراوەتەوە. واتە کەس������ێک لە 
دەرەوە کە کورد و جێگای باوەڕی 
شیوەسەڵی بووە، کتێبەکەی هێناوە 
و ئ������ەو کات������ە مامۆس������تا هاتۆتە 
ژوورەک������ەی، کتێبەک������ە لە تاقی 
ژوورەکە دانراوە و لە دەرەوە بە هۆی 

ریموندکۆنترۆڵ تەقێندراوەتەوە.
3� جگە لەو دوو راستکردنەوەیە، 
هەس������تم کرد لە وەرگێڕانی چەند 
چەمک و دەس������تەواژەدا، وش������ەی 
ب������ۆ وێنە دوای  گونجاو دانەنراوە. 

تێ������رۆری  و  ڤیی������ەن  کارەس������اتی 
د.قاس������ملوو و هاوڕێیانی)ل3٧٤ تا 
3٨٥( لە مەڕ رەخنەکانی نەس������رین 
خانم لە دەس������ەاڵتە دیموکراتەکانی 
دیموکراسییەکانی  وشەی  ئورووپا، 
ئێمە هاتووە کە من وادەزانم دەبوو، 
دەس������تەواژەیەکی دیک������ەی وەک 
سیستمی دەس������ەاڵتداری ئێمە، ئەو 
دیموکراس������ییەی کە لە ئورووپا لە 
الیەن دەس������ەاڵتدارانی ئێمەوە بەڕێوە 
بات������ی ئەو چەمکە  دەچێ و...لە 
دەقە  جارێکیت������ر،  ئەگ������ەر  هاتبا. 
کوردییەکە ل������ە گەڵ وەرگێڕانە 
فارس������ییەکە و ئەسڵی کتێبەکە   
»ک������ە ب������ە زمان������ی فەرانس������ە 
نووس������راوە«، پێک������ەوە گێ������ڵ و 
تەتەڵ بکرێ، ئەو کەمایەسییە، 
بۆ چاپەکانی داهاتوو چارەس������ەر 

دەکرێ.  
کتێبێکی  ت������ا  بڵێم:  ماوەتەوە 
خوێندنەوەیەک������ی  و  دیک������ە 
خۆماڵیان������ەی تر، بە خۆش������یتان 

دەسپێرم!
ژێدەر:

لە  ١� کتێبی »ئورووپاییەک 
واڵتی کورداندا«

٢� بەش������ێک لە هەڵبەس������تی      
» ئەی مانگ لە دیوانی فایەق 

بێکەس«.

قادر ئەلیاسی
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چۆن خۆت له شێرپه نجه ی ده پارێزیت

باش خه وتنی مندااڵن توانای وه رگرتنیان زیاتر ده كات

ئەو کەس������انەی گەش������تیارن و بەدوای ش������وێنی هەرزانی مانەوەدا دەگەڕێن، لەوانەیە وا  
باشتربێت خۆیان لە ژێنێڤ و دوبەی و مەیامی بپارێزن.

بەپێی ماڵپه ڕی بلومبێرگ، ئەم س������ێ شارە وەک گرانترین شاره كانی دنیا له مه ڕ بەرزی 
نرخی کرێی مانەوە لە هۆتێل������دا تۆمارکراون، لە ژێنێڤ، ڕێژەی مامناوەندی کرێی مانەوە 
بۆ ش������ەوێک لە هۆتێلدا 3٠٨ دۆالرە، دوبەی ٢٧3 دۆالرە، شاری کوەیت ٢٥3 دۆالرە، زوریخ 
٢٥٠ دۆالرە،  شاری مەیامی وەک گرانترین شاری ئەمەریکی دەستنیشانکرا بۆ مانەوە کە 

نرخی شەوێکی ٢٤٥ دۆالرە.
گرانیی دەستکەوتنی زەوی نیشتەجێبون و وەبەرهێنان نرخی هۆتێل زیاد دەکات. بۆ نمونە، 
لە ش������اری ژێنێڤدا دەستخستنی زەوی گەشەپێدان و بازرگانی گرانترینە لە جیهاندا، ئەمەش 

بەهۆی جوانی سروشت و دیمەنی شارەکەوەیه .
بەپێ������ی لێکۆڵینەوەیەک، بوونی ژمارەیەکی زۆری ڕێکخ������راوی نێودەوڵەتی و بازه رگانی 
یارمەتی ژێنێڤ دەدات بۆ ئەوەی هۆتێلەکانی ئەم نرخە بەرزەیان هەبێت، نەتەوە یەکگرتووەکان 

و ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ئۆفیسی گەورەیان لەو شارەدا هەیە.

له ئێستادا له جیهاندا نه خۆشی شێرپه نجه  به  باوترین نه خۆشی داده نرێت، 
هه ر له به ر ئه م هۆیه ش������ه  كۆمه ڵێك پزیش������ك ل������ه  واڵته كانی ڕۆژئاوای 
ئه ورووپا هه ڵس������ان به  به راوردكردنی ئه و كه سانه ی كه  تووشی شێرپه نجه  
بوون، بۆیه  پزیشكه كان گه یشتنه  ئه و ئه نجامه ی كه  پابه ندبوون به م پێنج 

ئامۆژگارییه  مرۆڤ دوورده خاته وه  له تووشبوون به شێرپه نجه .
دووركه وتنه وه  له  جگه ره كێش������ان، دووركه وتن������ه وه  له  مه ی خواردنه وه ، 
وه رزش������كردن به  ڕێكوپێك������ی، خواردنی میوه  و ئ������ه و خۆراكانه ی كه  
ده وڵه مه ندن به  ڤیتامینه كان و خواردنی ماسی، دووركه وتنه وه  له  گۆشتی 
س������ور، ئامۆژگاری پێنجه میش چاودێریكردنی كێشه ، واته  بۆ ئافره تان 
نابێت س������گیان له  )٨٠س������م( زیاتر بێت و پیاوانیش نابێت س������گیان له  
)9٤سم( زیاتر بێت، ئه مه ش له  ماڵپه ڕی »هایلبراكسیس«ی ئه ڵمانی 

هێمای بۆ كراوه .

زایەڵە

فاتیح ساڵحی

قوواڵی������ی ئێس������تراتژیك ل������ه  چه مكه  
سیاس������ییه كانه  ك������ه  هه ڵگ������ری واتایه كی 
به رباوه . به  شێوه یه كی گشتیی قوواڵیی 
ئێستراتژیك به  ئامراز و كه ره سته  سیاسی، 
جوگرافیایی، هێزی مرۆیی، بڕوامه ندیی، 
په نگخواردووه كان������ی  و  كرده ك������ی  هێ������زه  
به رگری������ی نه ته وه ی������ه ك ی������ان واڵتێك بۆ 
به رگری له  خۆیه تی له  به رامبه ر پیان و 

ئاژاوه گێڕییه كانی واڵتانی دژبه ریدا.
ئام������راز و كه ره س������ته  سیاس������ییه كان: 
پاڵپش������تیی ئێ������ران ل������ه  هه م������وو گرووپه  
تون������دڕه وه كان ل������ه  ناوچه ك������ه  و ته نانه ت 
جیهاندا ئامرازێكی به هێزه  بۆ شوێندارنه ر 
و  ڕووداوه كان  ڕه وت������ی  له س������ه ر  ب������وون 
داس������ه پاندنی هێژمۆنی ل������ه و واڵتانه  یان 
خود ئه و ناوچانه ی كه  ئه م گرووپ و هێزه  
توندڕه وانه ی لێیه . وه ك هێزه  توندڕه وه كانی 
حیزبوڵا و حه ماس له  لۆبنان و فله ستین. 
حوسییه كانی یه مه ن، گرووپه  توندڕه وه كانی 
به حه رین و ته نانه ت شێعه كانی عه ره بستان و 
هێزه  توندڕوه كانی عێراق. یه كێكی دیكه  له  
فاكته ره  به هێزه كان له م پێوه ندییه دا فاكته ری 
وزه یه   كه  ده توانێ ئامراز و كه ره س������ته یه كی 
ئێس������تراتژیك بێت بۆ به رفراوان كردنه وه ی 
قوواڵیی ئێس������تراتژیكی ه������ه ر واڵتێك و 
بۆ نموون������ه  كۆماری ئیس������امیی ئێران. 
چونكوو ئێران له  ڕێگه ی فرۆشتنی نه وت 
و گازه وه   ده یه������ه وێ كۆمه ڵێ واڵت بكات 
به  پاڵپشتی خۆی و له  پرسه  گرینگه كاندا 
وه ك ئه مرازێكی به رگری������ی كه ڵكیان لێ 

وه ربگرێ. 
جوگرافی������ا: زۆر ج������ار هه ڵكه وت������ه ی 
جوگرافیای������ی واڵتێك له گ������ه ڵ واڵتانی 
دراوسێیدا ده توانێ پاڵپشتێكی باش بێت بۆ 
به رفراوان كردنه وه ی قوواڵیی ئێستراتژیكی 
واڵتێك. كۆماری ئیس������امیی ئێرانیش به  
هۆی هاوس������نوور بوون له گ������ه ڵ چه ندین 
واڵتدا له  چوار ده ورییه وه  به  باشترین شێوه  
له م فاكت������ه ره  به هێزه  كه ڵكی وه رگرتووه  بۆ 
په ره پێدان به  قوواڵیی ئێستراتژیكی خۆی. 
وه ك ئه وه یك������ه  ئێس������تا ئێمه  ل������ه  واڵتانی 
ئه فغانس������تان، عێ������راق، واڵتانی باكووری 
ئێران و ت������ا ڕاده یه ك توركی������ه  ده یبینین. 
چونك������وو ئه م واڵتانه  ب������ه  هۆی هه بوونی 
س������نووری هاوبه ش له گ������ه ڵ ئێراندا، ئه و 
هه له ی������ان بۆ ئی������ران ڕه خس������اندووه  كه  به  
ته داخول له  كاروباری نێوخۆیی ئه م واڵتانه  
له  ڕێگه ی پشتگیری كردن له هه  ندێ هێز 
و الیه نی سیاسی ده ستێكی بااڵی هه بێت 

له  هاوكێشه  سیاسییه كانی ئه م واڵتانه دا.
هێ������زی مرۆیی: یه كێك������ی دیكه  له و 
ده توان������ێ گه ره نتیكه ری  كه   فاكته رانه ی 
به رفه راوان كردنه وه ی قوواڵیی ئێستراتژیك 
بێ������ت هه بوونی هێزی مرۆی������ی كارا و به  
ل������ه م چوارچێوه ی������ه دا. هه روه ك  ئه زموونه  
ده بینین كۆماری ئیس������امی به  باشترین 
ش������ێوه  له م فاكته ره  كه ڵكی وه رگرتووه  و له  
زۆربه ی ش������وێنه كانی دونیادا و به  تایبه ت 
له  واڵتانی ناوچه ی ڕۆژهه اڵتی ناڤییندا 
ل������ه  قوواڵیی  وه ك به ش������ێكی جیانه كراوه  
ئێس������ترانژیكی كۆماری ئیسامی، هێزی 
مرۆی������ی متمانه پێكراوی خۆی هه یه  و له  
هه م������وو ده رفه ته كاندا ب������ۆ گه مه  پێكردن 
ب������ه  كارته كانی، له م هێ������زه  مرۆییه  كه ڵك 

وه رده گرێ.
بڕوامه ندی������ی: دین و ئایین هۆكارێكی 
زۆر به هێ������زه  ب������ۆ په ره پێدان������ی قوواڵیی 
ل������ه م  واڵتێ������ك.  ه������ه ر  ئیس������تراتژیكی 
چوارچێوه شدا كۆماری ئیسامی له  ماوه ی 
36 س������اڵی ڕابردوودا به  باشترین شێوه ی 
لواو له م فاكته ره  به هێزه  كه ڵكی ورگرتووه  
و به  هه نارده كردنی ش������ۆڕش و پاڵپش������تی 
له  گرووپه  ش������ێعه كان و ئه و واڵتانه ی كه  
هه موو  ش������ێعه كانه وه یه   به ده ست  ده سه اڵت 
هه وڵ������ی خۆی داوه  ك������ه  وه ك قه ڵغانێ بۆ 
پاراستنی خۆی كه ڵكیان لێ وه ربگرێ.  

كۆماری ئیسالمی و 
قوواڵیی ئێستراتژیكی 

ئه م واڵته 

رۆژنامەی »كوردستان« و ماڵپەڕەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
لە تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:

www.kurdistanmedia.com
info@kurdistanmedia.com

http://www.pdki.org 
pdkiran@club-internet.fr

هۆتێلەکانی ژێنێڤ و دوبەی 
گرانترین هۆتێله كانی جیهانن

دۆزینەوەی شارێك كە مێژووەكەی بۆ 
5 هەزار ساڵ لەمەوبەر دەگەڕێتەوە

لەم دواییانه دا لە واڵتی توركیا لە ناوچەی كابادۆكیا لە پارێزگای نۆش������ار، شارێكی 
گەورە لە ژێرزەوی دۆزراوەتەوە ، كە مێژوەكەی دەگەڕێتەوە بۆ ٥٠٠٠ س������اڵ لەمەوبەر 

 .
كابادۆكیا بەناوەندی ش������وێنەواره  كه وناراكان ناس������ێنراوە و ئەو ش������ارەی كە لە نۆشار 
دۆزراوەتەوە نزیكە لە شاری قەیسەرییه ، زانایانی شوێنەوارناسی لەسەر ئەوە هاوده نگن، 

ئەو كەسانەی لەو ئاوەدانیەدا ژیاون كورتەبااڵبوونە.
بەڕێوەب������ەری فەرمانگەی خانووبەرەی ئەو ناوچەی������ە محەمەد توران بۆ ڕۆژنامەی 
حوریەت������ی توركی كە بەزمانی ئینگلیزی دەردەچێت گوتی: ئەم ش������ارە ش������وێنەوارییە 
لەئەنجامی پرۆژەیەكی نیشته جێبووندا دۆزرایه وه . لێكۆڵه ران ئه م شاره یان له  قوواڵیی 6٠ 
میتریدا دۆزیوه ته وه  و  به  پێی به راوردی كارناسان، زیاترین ژماری دانیشتووانی بووه . 

كابادۆكیا دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی هەشتی پێش زایین و تا وه كوو ساڵی ١9٢3جێگەی 
مەسیحیەكان بووە.

توێژه رانی به ریتانی ل������ه  نوێترین توێژینه وه یاندا زۆر خه وتنی مندااڵن له س������ه ره تای 
له دایك بوونیانه وه  تا ته مه نێكی دیاریكراو به  كلیلی دروستبوونی مێشكێكی به توانا بۆ 

وه رگرتن و تێگه یشتنی زانیارییه كان ده زانن.
زانایانی زانكۆی ش������یڤێلد به  ئه نجامدانی توێژینه وه یه ك له سه ر ٢١6 منداڵی خوار 
ته مه ن  یه ك س������ااڵن بۆی������ان ده ركه وتووه   ئه گه ر ئه و مندااڵنه  به  چوار س������ه عات پێش 
له ڕاهێنان بۆ ماوه ی نیو س������ه عات نه خه ون ئه وه  مێش������كیان توان������ای وه رگرتنی الواز 

ده بێت. 
هه روه ها پێیانوایه  كه  باشترین كات بۆ وه رگرتنی زانیاری و ڕاهێنانه كان بۆ مندااڵنی 

خوار ته مه ن یه ك سااڵن دوای خه وێكی باش و گونجاوه . 
دكت������ۆر هێربێرت یه كێك ل������ه و زانایانه ی كه  سه رپه رش������تی توێژینه وه كه ی كردووه  به  
BBC وتووه : له  توێژینه وه كه دا ده ركه وتووه  كه  ئه و مندااڵنه ی پێش چوار س������ه عات له 
 ڕاهێنانه كان بۆ ماوه ی نیو س������ه عات خه وتوون توانای وه رگرتنیان به هێزتر و باش������تره  به  

به راورد له گه ڵ ئه و مندااڵنه ی كه  به هیچ شێوه یه ك نه خه وتوون.
دكتۆر هێربێرت هێمای بۆ ئه وه ش������كردووه  كه  باش������ترین ش������ت بۆ مندااڵن به تایبه ت 
ئه وانه ی كه  تازه  له دایك ده بن ئه وه یه  كه  زۆر بخه ون و كاتی خه وتنه كه یان گونجاوبێت.


