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داعشی ناوكیی تاران به ره و هه ڵدێر ده ڕوات

ئه مریكا و توركیه  له  سه ر ڕاهێنان و ته یار كردنی 
دژبه رانی سووریه  ڕێككه وتن

ئێران شەڕكەرە ئەفغانییەكان دەنێرێتە 
شەڕی سووریە

نووسینگەی سەركۆماری فەرانسە لە نامەیەكدا 
سپاسی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران دەكات

بێرنارد هێنری لێڤی نووسەر و بیرمەندی فەڕانسە 
سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی كرد

ڕاگەیەنراوی  یەكیەتیی پیشەیی مامۆستایانی كوردستانی ئێران 
بە بۆنەی ڕۆژی جیهانیی زمانی دایك

پـەیڤ
ناهید حسێنی

هیچ نەتەوەیەك و هیچ كولتوورێك 
بە بێ  فاكتەرە سەرەكییەكانی شوناسی 
خۆی ب������ە زیندووی������ی نامێنێتەوە و 
كەم نین ئەو كولت������وور و نەتەوانەی 
ك������ە بە هۆی  نەمان و س������ڕینەوەی 
فاكتەرەكانی پێكهێنەری ش������وناس و 
بوونیان، بۆخۆشیان بە درێژایی مێژوو 
سڕدراونەتەوە و تەنانەت ناوێكیشیان 
لێ نەماوەتەوە. ڕێكخراوی یونێسكۆ 
وەك������وو گرینگتری������ن ڕێكخ������راوی 
پەیوەندییەدا  لەو  جیهان،  كولتووریی 
ڕایگەیان������دووە كە لە كۆی ش������ەش 
هەزار و حەوت س������ەد زبانی دونیا، 
نزیك بە نیوەی خەریكە لەناو دەچێت 
و دەفەوتێ������ت و هەربۆی������ەش ئ������ەو 
ڕێكخ������راوە و دیكەی ڕێكخراوەكانی 
هاوش������ێوەی، خوازیاری پاراس������تن و 
زین������دوو كردن������ەوەی زبانی دایكیی 
نەتەوەكان������ن لە هەموو دونیادا و هەر 
لەو ڕاستایەش������دا و بە گرینگی دان 
بەو ئاریش������ە جیهانیە، ڕۆژی 21ی 
فێڤرییەیان وەكوو »ڕۆژی جیهانیی 

زبانی دایك«ناوزەد كردووە.
زبانی دایكی وات������ە ئەو زبانەی 
ك������ە منداڵ پ������اش لەدای������ك بوونی 
وەك������وو یەك������ەم زبان گوێ بیس������تی 
دەبێ������ت و قس������ەی پێ������دەكات و لە 
ڕێی ئەو زبان������ەوە لەگەڵ بنەماڵە و 
كۆمەڵگەكەی������دا پەیوەندی دەگرێت. 
مانەوە و پەرەس������ەندن و گەشەكردنی 
ه������ەر زمانێكیش ه������اوكات لەگەڵ 
دەسەاڵت  ئەركی سەرشانی  ئەوەیكە 
و حكومەت������ە، ئەركێكی گرینگ و 
بنەماڵەش  مەزنی  بەرپرسایەتییەكی 
ب������ە ئەژم������ار دێت. زب������ان بە هۆی 
گواستنەوەی  كەرەس������تەی  ئەوەیكە 
ئاخافت������ن، فێ������ركاری و گەش������ە و 
لە  یەكێك������ە  كولت������وورە،  نەش������ەی 
و  كولتوور  فاكتەرەكانی  گرینگترین 
شوناسی نەتەوەیی. ئەدەبی زارەكیی 
ئێمە و گواس������تنەوەی س������ینگ بە 
س������ینگی مێ������ژوو و كولتوور و داب 
و نەریت و بەه������ا نەتەوەییەكانمان و 
لە  پەیوەندی  پردی  درووست كردنی 
نێوان ڕابردوو و ئێستا و داهاتووماندا 
هەموو لە ڕێی زبانەوە مسۆگەر بووە 
و دەبێت و ڕادەی گواس������تنەوەی ئەو 
بەهاگەلە، دەرخەری دەوڵەمەند بوونی 
زبانی و دەروەستبوونی نەتەوەیی ئێمە 
نەتەوەی  بووە.  نەتەوەی كورد  وەكوو 
ئەمڕۆ سەرەڕای هەموو  كورد هەتا 
هەوڵەكانی دەس������ەاڵتە س������ەرەڕۆ و 
دیكتاتۆرەكان������ی حاكم بەس������ەر ئاو 
وخاكیدا، بە هۆشیارییەوە لەگەڵ ئەم 
ئەگەر  كردووە.  هەڵسوكەوتی  بابەتە 
ئاوڕێك ل������ە هەوڵەكانی دەس������ەاڵتە 
زاڵەكان بەسەر نیش������تمانی كورداندا 
بدەین������ەوە، مانەوە و گەشەس������ەندنی 
ك������وردەواری  زب������ان و كولت������ووری 
دەرئەنجامی خەباتێكی درێژخایەن و 
شێلگیرانەی ئەم نەتەوە غەدرلێكراوە 
بووە ب������ۆ مانەوە و پاراس������تنی بەها 
نەتەوەییەكانی. خەباتێك كە قوربانی 
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كاربه ده س������تانی ئه مریكا و توركیه  ڕایانگه یاندووه  كه  
ئه م دوو واڵته  له  ئه نجامدا له سه ر ڕاهێنان و ته یار كردنی 
دژبه ران������ی پارێزكاری س������ووریه  ڕێككه وت������وون و بڕیاره  
به زوویی ئ������ه م ڕێككه وتنامه یه  بۆ جێبه جێ كردنی واژۆ 

بكرێت.
به پێ������ی ڕاپۆرت������ی هه واڵنێری������ی ڕۆیت������ه رز، بڕیاره  
ئه مریكییه كان 400كه س ل������ه  هێزه كانی خۆیان، بۆ وێنه  
هێزی ئۆپراس������یۆنه  تایبه تییه كان بۆ ڕاهێنانی دژبه رانی 
س������ووری بۆ ناوچه كه   به ڕێ بكه ن. ئه م هێزانه  به  وته ی 
كاربه ده ستانی س������ه ربازیی ئه مریكا له  ش������وێنگه لێ له  
ده ره وه ی س������ووریه  جێگیر ده بن تا به شێك له  شه ڕ بۆ سه ر 
تیرۆریس������ته كانی »ده وڵه تی ئیس������امی«یش به ره وپێش 

ببه ن.
به پێی ئه م ڕاپۆرته ، پانی ڕاهێنانی دژبه رانی سووری 
له  نیوه ی مانگی مارسه وه  ده ست پێده كات. ئه و ده سته  له  

دژبه رانی سووری كه  له  الیه ن ئه مریكاوه  وه رده گیردرێن، 
ته ی������ار ده بن به  بارهه ڵگری قورس������ی ته ی������ار به  چه كه  
ئۆتۆماتیكه كان و جگه  له مه ، كه ره سته ی شوێنهڵگرتنه وه  

و بێ سیمی پێوه ندی كردنیش وه رده گرن.
ڕۆژنام������ه ی »واڵ ئێس������تریت ژوورن������اڵ« ڕۆژی 
سێش������ه ممه  له  ڕاپۆرته كه یدا باسی كردووه  كه  كه ره سته ی 
شوێنهه ڵگرتنه وه  )Gps( و بێ سیم ده توانێ ئه و ده رفه ته  
به  دژبه رانی سووری بدات كه  داوای یارمه تی، پاڵپشتی 
و هێرش بۆس������ه ر بنكه كانی دوژمن له  هێزه  ئاسمانییه كان 

بكه ن.
ل������ه م پێوه ندییه دا مه ولوود چ������اووش ئۆغڵوو، وه زیری 
كاروباری ده ره وه ی توركیه  وتی: »دانووستانه كان له گه ڵ 
ئه مریكادا به  ئاكام گه یشتووه  و ڕێككه وتنامه یه كیش له م 
پێوه ندییه دا له  ڕۆژانی داهاتوودا واژۆ ده كرێت تا پرس������ی 

ڕاهێنانی سوپای ئازادی سووریه  یه كایی بكرێته وه .«

وتی، تێكدانی س������ەقامگیری و تەناهی 
ناوچە، فاش������یزمی دینی و هەوڵدان بۆ 
ناوكی،  چەك������ی  بە  دەستپێڕاگەیش������تن 
ڕێژیمی ئێرانی لە داعش مەترس������یدارتر 

كردووە.
ل������ە الیەكی دیكەوە، ئەش������تۆن كارتر، 
وەزی������ری نوێ������ی بەرگ������ری ئامریكا لە 
دانیشتنێك لەگەڵ كومیتەی سەنا كە بە 
بەرپرسایەتی جان مەك كەین بەڕێوەچوو، 
ڕایگەیاند كە دوو هەڕەشەی مەترسیدار 
بۆ سەر ئامریكا لە هەولومەرجی ئێستادا، 
ڕێژیم������ی ئێران و گرووپی تیرۆریس������تی 

داعشن.
هەروەها بە پێ������ی ڕاپۆرتی ڕۆیته رز، 

هێكت������ۆر تیمه رمه ن، وەزی������ری دەرەوەی 
28ی  سێش������ەممە  ڕۆژی  ئارژانتی������ن 
ڕێبەندان ل������ە نامەیەك بۆ ج������ان كێری، 
هاوت������ای ئامریكایی خ������ۆی خوازیاری 
ڕووداوی  دۆس������یه ی  هێنانەبەرباس������ی 
تیرۆریس������تی س������اڵی 1994 لە ناوەندی 
جووله كه كان������ی ئاڕژانتین ) دۆس������یه ی 
ئامیا( لە چوارچێوەی وتووێژە ناوكییەكان 

لەگەڵ ئێراندا بوو.
لە وەه������ا هەلومەرجێكدا و بە ش������وێن 
دانان������ی گەم������ارۆی نوێ������ی یەكییەتی 
ئۆرووپا له س������ه ر بەش������ێك لە دامەزراوە و 
كۆمپانیاكانی ڕێژیم بە تایبەت شیركەتی 
میللی هه نارده  كردنی نه وت، خامنەیی، 

ڕێبەری ڕێژیم ڕۆژی چوارشەممە 29ی 
ڕێبەندان لە لێدوانێكیدا وێڕای دەربڕینی 
بێ هیوایی لە ئاكامی وتوێژە ناوكییەكان 
لەگ������ەڵ گرووپی 5 +1 وتی: »ئەگەر 
پرسی ناوكی هەر بەو شێوە كە ئەوان دەیڵێن 
ب������ەرەو پێش بڕوات، دیس������ان گەمارۆكان 
هەڵناگرن، چوونكە ئەوان لەگەڵ ئەسڵی 

شۆڕش دژایەتی دەكەن«.
ڕێبەری ڕێژیمی ئێران هەروەها وێڕای 
دەربڕین������ی ترس������ی خۆی ل������ە گەمارۆ 
نەوتیی������ەكان، داوای ك������رد كە پش������ت بە 
داهاتە نەوتییەكان نەبەس������تن و وتوویەتی 
كە ده بێ داهاتی ب������اج جێگه ی داهاتی 

نه وت بگرێته وه .

پێشووی  بەرپرسی  ش������ڵتۆن«،  »هیو 
لێژنه ی هاوبەش������ی هێ������زە چەكدارەكانی 
ئامری������كا، ل������ە وتووێژێك������دا لەگ������ەڵ 
كە:  ڕایگەیاند  بلوومبێرگ  تەلەویزیۆنی 
»ڕێژیم������ی ئێران بۆ ماوەی 35 س������اڵ 
وەك زڕباوكی داع������ش جوواڵوەتەوە و ئه و 
كرده وانه ی كه  ڕێژیمی ئێران لە نێوخۆی 
واڵته كه ی ئەنجامی دەدا، هەر ئەو كارەیە 
كە گرووپی تیرۆریس������تی داعش لە دژی 
ئێس������تادا ئەنجامی  لە  جیهان������ی دەرەوە 

دەدا«.
ژنێ������راڵ هیو ش������ڵتۆن، هەروەها وتی: 
»داعش لە حاڵی پەرەسه ندندایه  و ئێمە بە 
شوێن ڕه گه  سەرەكییەكەی ئەم دیاردەوەین 

و دووپاتی دەكەمەوە كە ڕه گی سەرەكی 
هەر ڕێژیمی ئێرانە«.

ژنێ������راڵ هی������و هەروەه������ا چەند ڕۆژ 
لەمەوبەر ل������ە وتووێژێكدا لەگەڵ فاكس 
تیرۆریستی  نیوز ڕایگەیاند كە گرووپی 
لە  ئێران  ئامانجەكان������ی ڕێژیمی  داعش 

عێراق بەرەو پێش دەبات.
لەم پێوەندیەدا، جان مەك كین، بەرپرسی 
كومیتەی هێزە چەكدارەكانی ئامریكا لە 
س������ەنای ئەم واڵتە وێڕای ڕەخنەی توند 
ل������ە ڕێژیمی ئێ������ران، ئ������ەم ڕێژیمەی بە 

پێكۆڵێكی ژئۆپولتێك وه سف كرد.
رودی جولیانی، ش������ارەداری پێشووی 
نیویۆركیش لە كۆنفرانس������ێكدا لە پاریس 

تۆڕی هه واڵی سی ئێن ئێن بە پێی ڤیدیۆییەك 
كە دژبەرانی سووری باڵویان كردوەتەوە ڕایگەیاند 
كە ئێران گرووپێك لە ئەفغانییە موچەخۆرەكانی 
لە ئێراندا له  باری س������ه ربازییه وه  په روه رده  كردووه  
و بۆ بەرگری لە بەش������ار ئەسەد و شەڕ لەگەڵ 
دژبەرانی ڕێژیمی سووریە ڕەوانەی ئەم واڵتەی 

كردوون.
ئەم ڤیدیۆیە دیلێك نیش������ان دەدا كە لە دوای 
هێرش������ی دژبەرەكان لە ژێر وێرانەكاندا ماوەتەوە و 
پاش������ان ئەیهێننە دەرێ. ئەو كە زمانی عەرەبی 
نازانێ، ل������ە لێكۆلینەوەكانی خۆی������دا بە زمانی 
دەری دەڵێت كە ئەفغانییە و ناوی سەید ئەحمەد 

حوسێنییە.
ئەو دەڵێت كە س������ەر ب������ە ژمارەیەكی زۆر لە 
پەنابەرە ئەفغانییەكانە كە لە دوای ش������ەڕەكانی 

ئەفغانس������تان هەاڵتوون و لە ئێران ماونەتەوە. ئەو 
دەڵێت لە ئێراندا له  باری سه ربازییه وه  ڕاهێنانیان 
پێ كراوه  و لە كۆماری ئیسامیی ئێران مانگانە 
ب������ڕی 500 دۆالر یارمەت������ی وەردەگ������رێ و بۆ 
بەرگری لە ڕێژیمی بەش������ار ئەس������ەد نێردراوه ته  

سووریه .
سی ئێن ئێن هەواڵنێرێكی وێنەگریشی ڕەوانەی 
ڕۆژهەاڵتی ئەفغانستان كردووە و ڕاپۆرتێكی له م 
پێوه ندییه دا كه  چلۆن ڕێژیمی ئێران ئه فغانییه كان 

ڕه وانه ی شه ڕی سووریه  ده كات ئاماده  كردووه .
لەم ڕاپۆرتەدا چوار پیاو لە یەكێك لە گوندەكانی 
ڕۆژهەاڵتی ئەفغانستان دەڵێن بۆ تاڵبان شەڕیان 
كردووە و ئێستا پاش ڕاهێنانی سەربازی لە ئێران 
بەرەو س������ووریە دەچن و هەركامیان بڕی 500 تا 

1000 دۆالر لە ئێران مه عاش وەردەگرن.

درێژه ی له  الپه ڕه     2

الپه ڕه  2
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ڕاگەیەنراوی  یەكیەتیی پیشەیی مامۆستایانی كوردستانی ئێران 
بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی زمانی دایك

نووسینگەی سەركۆماری فەرانسە لە نامەیەكدا سپاسی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران دەكات

سەردانی شاندی یەكیەتیی نێونەتەوەیی الوانی سوسیال دێموكرات 
لە دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات

مامۆستایانی تێكۆشەری كورد
2ی ڕەشەمەی هەر ساڵێك لە الین 
یونس������كۆوە بە ڕۆژی جیهانی زمانی 
دای������ك، دیاری ك������راوە، ل������ەم ڕۆژەدا 
ئەویندارانی زمانە جۆراوجۆرەكان و بە 
تایبەتی ئەو زمانانەی كە مەترسی و 
هەڕەشەی لە ناوچوونیان هەیە، توانا و 
هێزیان یەك دەخەن و وەك سیمبۆلێك بۆ 
پاراس������تن و ڕێز گرتن لە زمانی دایك، 

چاالكی جۆراوجۆر دەگێڕن. 
تێكۆشەران

خۆشەویس������تی مرۆڤ بۆ زمان  لە 
هەنگاوی یەكەم������دا و زیاد لەوەی لە 
بەر خۆشەویس������تی و الیەنگری كردن 
بێت بۆ نەت������ەوە و هزرێكی دیاریكراو، 
خۆشەویس������تییە ب������ۆ مرۆڤایەت������ی و 
باوەڕهێنان������ە بەوەی ك������ە مرۆڤ وەك 
ل������ە هەموو  بوونەوەرێك������ی بااڵو جیا 
بوونەوەرەكانی تر، بەش������ێكی مەزن لە 
بوون و گرنگی������ی و گەورەییەكەی لە 
زماندا دەردەكەوێت. ئەوەندە بەس������ە كە 
باس ل������ەوە بكەین ل������ە زۆر كولتووری 
دنیادا كامڵ بوون������ی قۆناغی بەرزی 
مرۆڤ بوون، پەیوەستە بە زمان و فێر 
بوونی زمانێكەوە. چونكە لە ڕاس������تیدا 
ئەوە زانینی زمانە، كە وا لە مرۆڤەكان 
دەكات هەستی خۆیان دەرببڕن، له گه ڵ 
ی������ەك پێوەندی بگرن، هزر و ئەندێش������ە 
بگوازن������ەوە و لە كۆتاییش������دا یاس������ا 
ئەخاقیی������ەكان دابڕێ������ژن و كۆمەڵگا 

پێكەوە بنێن.
خۆشەویستان

گرنگی زمان ه������ەر بەمەندە تەواو 
ناب������ێ، بەڵكو لەو ش������وێنەوە كە دەبێتە 
ناسنامەی تاكە جیاوازەكان و دواتریش 
پێكهێنان������ی كۆمەڵ������گا و نەتەوەكان، 
ئی������دی زیاتر خ������ۆی دەردەخات. لێرەوە 
چی تر زم������ان تەنیا بریت������ی نییە لە 
هەس������تی  دەربڕینی  ب������ۆ  ئامرازێ������ك 
مرۆڤایەت������ی و كاركردن لە س������ەر ئەو 

توانا سرووش������تییەی كە لە مرۆڤەكاندا 
هەیە و پێویس������تە بەكاری بێنن، بەڵكو 
دەگۆڕێ بۆ ئ������ەو ئامرازەی كە ڕۆڵی 
دەبێ لە پێكهێنانی نەتەوە و بنیاتنانی 
كەس������ایەتییە جی������اوازەكان. ئەمە ئەو 
شتەیە كە زۆر نەتەوەی دنیا بە ڕۆحی 
نەتەوەی دادەنێن. زمان لەم سۆنگەیەوە، 
ئەو كارەكتەرەیە لە ناو هەر نەتەوەیەكدا، 
كە بە گژ هەرجۆرە چەوسانەوە و ئینكار 
كردن و س������ووك كردنێك ڕادەوستێتەوە و 
هەوڵی ڕەواندنەوەی������ان دەدات. چونكە 
ئ������ەوە زمانە كە دەتوان������ێ هاوپێوەندی 
نەتەوەیی، مێژوویی و هەستیی لە نێوان 
تاكەكانی نەتەوەیەكدا بەدی بێنێت، كە 
هەموو ئەمانەش بەربەس������تی سەرەكی 
هەرجۆرە هزر و دەسەاڵتێكی چەپێنەرن 
ل������ە كۆمەڵگادا. دژایەت������ی حكومەتە 
دیكتات������ۆر و زاڵمەكان ل������ە واڵتە فرە 
نەتەوە و فرە زمانەكاندا، له گه ڵ زمانە 
جیاوازەكان������دا، هەر لەمەوە س������ەرچاوە 
دەگرێ. زمان وەك گرنگترین ئامرازی 
گواس������تنەوەی ڕەم������زی و گرنگترین 
كارەكتەری درووس������تكەری پێوەندی لە 
ڕۆڵێكی  نەتەوەیەك،  نەوەكان������ی  نێوان 
بنیاتنەر لە بنیاتنان و بەخشینی هەستی 
باوەڕبەخۆبوونی مێژوویی بە تاكەكانی 
ه������ەر نەتەوەیەك دەبەخش������ێ و بەمەش 
زیاتر  نەتەوە، هەرچی  درووس������تبوونی 
سانا دەكات، هەر بۆیە بە ڕۆحی نەتەوە 
ناودێر كراوە. بۆیە بەو ڕادەیەی گرنگی 
ب������ە زمان و هێزی زمانی خۆمان بدەین 

ئەوەندە ئاسۆی سەركەوتنمان نزیكە.
و  تێكۆش������ەر  مامۆس������تایانی 

شوڕشگێڕی كورد
زمانی ك������وردی وەك زمانی دایكی 
ئێمەی كورد، یەكێكە لەو زمانانەی كە 
بە درێژایی مێژوو لە الیەن داگیركەرە 
كردن  بێڕێز  هەوڵ������ی  جۆراوجۆرەكانەوە 
و ب������ێ هێز كردن������ی دراوە. ئەوان باش 
زانیویان������ە پەنجە لە س������ەر چی دابنێن 

و لە كام������ە بنەما بدەن. ئ������ەوان باش 
دەزان������ن، زمانی ك������وردی یەكێكە لەو 
گرنگترین ئامرازانەی، كە ڕۆڵی هەیە 
لە درووست كردنی هەستی هاوپێوەندی 
و ڕۆحی هاوبەش������ی مێژوویی. ئەوان 
باش������یان زانیوە كە بە هێز بوونی زمان 
وات������ە ب������ە هێزبوونی توان������ای داهێنان 
و پەروەردەكردن������ی كەس������ایەتی بەهێز. 
ئەمەش وات������ە خۆبەدەس������تەوە نەدان و  
خۆ بە ك������ەم نەگرتن.  ه������ەر بۆیە بە 
درێژایی مێژوو بەش������ێكی گرنگ لە 
كار و تێكۆشانیان بریتی بووە لە سست 
كردن و لە ناوبردنی ئەم زمانە. بەاڵم بە 
خۆشییەوە، سەرەڕای ئەو هەموو  زوڵم 
و زۆر و ڕێگریانەی كە س������ەبارەت بە 
زمانی ك������وردی ئەنجام دراون، كەچی 
هێشتاش هەروا ئەم زمانە قورس و قایم 
ڕاوەس������تاوە و هەروا زمانی بە بڕشتی 
دەربڕی داهێنان، خواس������ت، ئارەزوو و 
هەس������تە ڕەس������ەنەكانی خەڵكانی ئەم 
ئەمەش  بێگومان  پیرۆزەیە.  سەرزەوییە 
هەروا بە خۆشی و بە سادەیی نەهاتووەتە 
بەرهەم،  بەڵكو دەرەنجامی شەونخوونی 
و خەبات������ی بێ وچان������ی هەموو تاكە 
بە  نەتەوەیە و  ئ������ەم  خەباتگێڕەكان������ی 
شوڕشگێڕە،  مامۆس������تایانی  تایبەتی 
ك������ە ب������ە ه������ەوڵ و ماندووبوونەكانیان 
ڕۆڵی پارێزەرانی ڕاستەقینەی  زمانی 

كوردییان ، گێڕاوە.
ئازیزان

لە كاتێكدا و ل������ە بەر ئەوەی كە لە 
هەم������وو كۆمەڵگاكاندا مامۆس������تایان 
لە گەشەپێدان  یەكاكەرەوەیان  ڕۆڵێكی 
و پێگەیاندن������ی ن������ەوە جی������اوازەكان و 
پاراستنی زمانی دایكدا هەیە، شكۆیان 
بەرز ڕادەگیرێ و ژیانێكی شایس������تە 
و  پ������ڕ لە س������ەرفرازییان بۆ بەرهەڤ 
دەكرێ، كەچی بەداخەوە لەم واڵتە بەاڵ 
لێدراوەی ئێمەدا و بە هۆی سیاس������ەتە 
پاش������كەوتووەكانی  و  مرۆی������ی  دژە 

ب������ە  و  ه������ەر ڕۆژە  ئاخووندەكان������ەوە، 
ش������ێوەیەك بێ ڕێزی بە مامۆس������تایان 
دەكرێ������ت و  ش������كۆیان دەش������كێندرێ. 
ئێمە پێمان وایە كە مامۆس������تایان وەك 
هەر  نەوەكانی  پەروەردەی  ئەندازیارانی 
كۆمەڵگایەك پێویستە خاوەنی ژیانێكی 
شایستە و ش������كۆیەكی مەزن بن. هەر 
مامۆستایانی چاالكی  ئاگادارن،  وەك 
پێش������ەیی پەروەردە و فێركردن،  بواری 
بە مەبەستی دەس������تەبەربوونی ماف و 
داخوازییەكانی������ان و نارەزایەتی دەربڕین 
بەو دۆخ������ە قەیراناوییەی كە پرس������ی 
پەروەردەی خس������تۆتە ژێر مەترسییەوە، 
داوا لە هەموو مامۆستایان  ڕۆژهەاڵتی 
كوردس������تان  دەكەی������ن ك������ە هاودەنگ 
لەگەڵ مامۆس������تایانی سەرانس������ەری 
ئێران لە ڕۆژەی 10ی ڕەشەمەی 93ی 
هەتاویدا، لە مانگرتنی سەرانس������ەری 
مامۆستایانی ئێراندا بەشداری چاالكانە 
بكەن و لە چوون بۆ س������ەر كاسەكانی 

دەرس خۆ بپارێزن.
ل������ە كۆتایی������دا بە بۆن������ەی ڕۆژی 
جیهانی زمانی دای������ك، پیرۆزبایی لە 
هەم������وو ئاخێوەرانی زمان������ی كوردی 
و هەم������وو زمان������ە جیاوازەكانی دیكە 
دەكەین و سەری ڕێز و نەوازش بۆ ئەو 
تێكۆش������ەرانە دادەنەوێنی������ن، كە بە بێ 
هی������چ چاوەڕوانییەك و لە س������ەختترین 
هەل و مەرجەكان������دا، قۆڵی هیمەتیان 
لێ هەڵماڵی������وە و خزمەتیان بە زمانی 
كوردی ك������ردووە. لە هەمان كاتدا  ئەو 
دڵنیاییەش بە هەموو الیەك و نەوەكانی 
ئ������ەم نەتەوە بندەس������تە دەدەی������ن، كە تا 
دەروەستی  و  شۆڕشگێڕ  مامۆستایانی 
كورد مابن، زمانی كوردی هەروا سەر 

بەرز و سەرفراز دەبێ.
پیش������ەیی مامۆستایانی  یەكیەتیی 

كوردستانی ئێران
29ی ڕێبەندانی 1393ی هەتاوی

بەڕێز مستەفا هێجری، سكرتێری 
گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 

ئێران
جەنابی سكرتێری گشتیی

دوابەدوای ئەو ڕووداوە تراژیكانەی 
كە لە ڕۆژانی ٧ و 8 و 9ی ژانویەدا 
تووشی  ف���ەران���س���ەی  و  ڕووی����ان����دا 
ماتەمگێڕییەكی گشتیی كرد، جەنابی 
سەرۆك كۆمار ئەركداری كردین كە لە 
بەڕێزتان لە مەڕ دەربڕینی پشتیوانیتان 
لەو بەها دێموكراتیكانەی كە هەوێنی 
یەكگرتوویی فەرانسەییەكانە، لە كانی 
دڵمانەوە سپاستان بكەین. ئەو ڕێپێوانە 
11ی  ڕۆژی  لە  كە  جەماوەرییەی 
ژانویە هەموو ئەو كەسانەی كە خوازیار 
بوون و هەروەها ژمارەیەكی بەرچاو لە 

سەرۆك و كاربەدەستانی دەوڵەتەكانی 
لە سەرانسەری جیهان لە دەوری یەك 
دووبارە  جەختكردنەوەیەكی  كۆكردەوە، 
بوو لە سەر ئۆگریی ئێمە بە بەهاكانی 
كە  پلۆرالیزم  و  ڕەوای��ەت��ی  ئ���ازادی، 
فەرانسە لە هەموو شوێنێكی جیهاندا 
لە  بەرەنگاربوونەوە  داكۆكیكاریانە.لە 
گەڵ وەحشیگەری و تاریك ئەندێشی، 
و  ه��ێ��ز  ئێمە  ن��ەت��ەوەی��ی  یەكیەتیی 
ئیرادەیەكی  خاوەنی  توانامانە.ئێمە 
گشتیی،  سكرتێری  پتەوین.جەنابی 
ئێمە  خۆشەویستیی  و  ڕێ��ز  تكایە 

قەبووڵ بفەرموون.
خاتوو ئیزابێل سیما

نوسینگەی سەرۆك كۆماری
پاریس 30 ژانویەی 2015

ڕێكەوتی 2٦ی ڕێبەندانی 1393ی 
ئینجەر«  »ئ��ەڤ��ی��ن  خ��ات��وو  ه��ەت��اوی، 
الوانی  یەكیەتی  گشتیی  سكرتێری 
هاوڕێیەتی  ب��ە  دێ��م��وك��رات  س��وس��ی��ال 
شاندێكی الوان و خوێندكارانی یەكیەتیی 
سەرپەرەستیی  بە  كوردستان  نیشتمانی 
»سەرتیپ  و  ع���ەم���ی���د«  »ه��ێ��م��ن 
ڕێكخراو  دوو  هەر  سكرتێری  عەلی« 
و نوێنەرانی یەكیەتیی الوانی سوسیال 
دێموكرات لە جیهانی عەرەب و الوانی 
ڕۆژئاوای  لە  دێموكراتیك  تەڤگەری 
كوردستان سەردانی دەفتەری سیاسیی 
الیەن  ل��ە  و  ك��رد  دێموكراتیان  حیزبی 
شاندێكی حیزب بە سەرپەرەستیی بەڕێز 
»مستەفا هیجری« سكرتێری گشتیی 
ئەڤین  لێكرا.سەرەتا  پێشوازییان  حیزب 
دوایین  بە  س��ەب��ارەت  باسێكی  ئینجەر 
دێموكرات  سوسیال  الوانی  كۆنفڕانسی 

لە سلێمانی كرد و ڕاپۆرتێكی لەو بارەوە 
پێشكەش بە سكرتێری گشتیی حیزبی 
هیجری«  »مستەفا  بەڕێز  دێموكرات 
كرد و هەروەها بە نوێنەرایەتی شاندی 
میوان خۆشحاڵی خۆیان بۆ دیدار لەگەڵ 
دێموكرات  حیزبی  گشتیی  سكرتێری 
دەربڕی.  حیزب  سیاسی  دەف��ت��ەری  و 
پاشان بەڕێز مستەفا هیجری سكرتێری 

گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران وێڕای بەخێر هاتنی شاندی میوان، 
باسێكی لە بارەی حیزبی دێموكرات و 
كرد.  پێشكەش  چاالكییەكانی  و  ك��ار 
ب��ەش��داران لە  ل��ەو س��ەردان��ەدا لە نێوان 
ناوچەكانی  و  ك��ورد  پرسەكانی  س��ەر 
جیهانی عەرەب و پرسە نێونەتەوەییەكان، 
دیدارەدا  ل��ەو  ك��را.  بیروڕا  ئاڵوگۆڕی 

ڕێكخراوی  س���ێ  ه���ەر  ب��ەرپ��رس��ان��ی 
الوان، ژنان و خوێندكارانی دێموكراتی 
ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران ئ��ام��ادە ب���وون. لە 
كۆتایی دیدارەكەدا »هیجری« وێڕای 
پێداگری لە سەر پاراستنی بەرژەوەندییە 
لە  پێداگری  كورد،  نەتەوەی  بااڵكانی 
سەر ئەو بابەتە كرد كە نەوەی نوێ بە 
ئەزموون وەرگرتن لە هەڵەكانی ڕابردوو 
بتوانن پێكەوە وێڕای ڕێزدانان بۆ بیر و 
باوەڕی جیاوازی یەكتر، لە ڕووی خاڵە 
هاوبەشە نەتەوایەتییەكان كە زۆر زیاتر 
ببنەوە  كۆ  فیكرییەكان  جیاوازییە  لە 
ڕێكخراوە  سەرنجی  هاوبەش  كاری  بە 
الی  بۆ  نێونەتەوەییەكان  و  ناوچەیی 
بە  دی��دارەك��ەدا  ڕابكێش.  ك��ورد  پرسی 
لە  میوان  شاندی  پێزانینی  و  سوپاس 
دێموكراتی  حیزبی  گەرمی  پێشوازیی 

كوردستانی ئێران كۆتایی پێهات.

سەردانی شاندی پارتی دێموكراتی 
پێشكەوتنخوازی كوردی سووریە 

لە دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات

بێرنارد هێنری لێڤی نووسەر و بیرمەندی 
فەڕانسە سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی كرد

درێژه ی په یڤ

ڕێكەوت������ی 15ی ڕێبەندانی 1393ی هەتاوی، ش������اندێكی پارتی دێموكراتی 
پێش������كەوتنخوازی كورد لە سوریە بەسەرپەرەس������تیی »حەمید دەرویش« سكرتێری 
گش������تی، هاوڕێ لەگ������ەڵ »عەلی ش������ەرمینی« نوێنەری پارت������ی دێموكراتی 
پێشكەوتنخواز سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانیان 
كرد  و لە الیەن بەڕێز »مس������تەفاهیجری« س������كرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات 
 و ژمارەیەك لە ئەندامانی دەفتەری سیاس������یی  و ڕێبەرایەتی  حیزبەوە پێش������وازییان 
لێكرا. لەو س������ەردانەدا س������ەرەتا باسێك لە سەر ڕەوشی سیاس������یی كورد  و دۆخی 
ڕۆژئاوای كوردستان كرا، هەروەها ئاوڕێك لە خەبات  و تێكۆشانی ڕۆڵەكانی كورد 
لە ڕۆژئاوای كوردس������تان درایەوە  و ناهاوئاهەنگیی هێزە سیاس������ییەكانی ڕۆژئاوا 
 و سیاس������ەتی دەس������تێوەردانی واڵتانی دەراوس������ێ  و هێندێك الیەنی كوردی كە بە 
جۆرێ������ك پەیوەندی ڕێكخراوەیی������ان بە الیەنەكانی ڕۆژئ������اواوە هەیە، خرایە بەرباس 
كە ئێس������تا بوونەتە لەمپەر لە ڕێگەی گەیش������تنی نەتەوەی كورد لە س������ووریە بە 
ئامانجە نەتەوەییەكانی  و ئەو سیاس������ەتە دەستێوەردانە بووەتە هۆی ئەوەیكە ڕێژیمی 
دیكتاتوری بەش������ار ئەسەد درێژە بە سیاس������ەتی نكۆڵی كردن لە پرسی كورد بدات 
و زەبر و زەنگی لە س������ەر تێكۆش������ەرانی ڕێگای ئازادی لەو واڵتە بەردەوام بێت. لە 
درێژەی ئەو س������ەردانەدا هەروەها مەسەلەی سیاسەتی كانتۆن پێكهێنان  و دابڕینی 
ناوچە كوردنش������ینەكان وەك مەترسییەك لە سەر یەكیەتیی خاك  و خەڵكی كوردستان 
ئاماژەی پێكرا  و ڕەچاوكردنی ئەم سیاس������ەتە وەكوو هێڵێكی پێچەوانەی ڕێكەوتنی 
ده������ۆك لە نێوان الیەنە سیاس������ییەكانی ڕۆژئاوا كە ئامانج������ی یەكیەتیی  و پێكەوە 
ڕێككەوتن لە س������ەر بەڕێوەبەریی ناوچە ڕزگاركراوەكانی ڕۆژئاوای كوردس������تان  و 
پاراس������تنی دەسكەوتە سیاس������ی  و نەتەوەییەكانی كورد بوو، باسی لێكرا و هەروەها 
ئام������اژە ب������ەوە كرا تەنیا یەكگرتوویی ك������ورد بۆ پێكەوە كاركردنیان  و هەڵوێس������تی 
هاوبەش������یان دەتوانێت ئامانجەكانیان بپارێزێ  و ئاماژەش بەوە كرا سیاسەتی دەرەوە 
كاتێك دەتوانێت یارمەتیدەرمان بێ كە ئەم پره نس������یپە لە بەرچاو بگرین. لە درێژەی 
ئەو دیدارەدا لە س������ەر ڕەوشی ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان باسێكی سیاسیی كرا، لەو 
باسەدا ئاماژە بە بەردەوام بوونی سیاسەتی زەبر وزەنگی ڕێژیمی كۆماری ئیسامی 
له گه ڵ خەڵكی كوردس������تان  و گەالنی ئێران  و س������ەركوتی دێموكراسیخوازانی ئێران  
و هەروەها قس������ە لە سەر ئەو قەیرانە ئابوورییە لە سەر درێژەدانی ڕێژیمی ئێران بە 
سیاس������ەتی چەكی ناوكی  و شوێندانەریی ئەو گەمارۆیانە كە واڵتانی ڕۆژئاوایی 
 و ئامریكا لە س������ەر ئێرانیان داناوە، كرا. لە بەش������ێكی دیكەی ئەو باس������ەدا، قسە 
لە س������ەر ش������ەڕی داعش  و سیاس������ەتی یارمەتی كردنی ڕێژیمی ئێران بە الیەنە 
تێرۆریس������ت  و توندڕەوەكانی ناوچەكە كرا. لە درێژەی ئەم باس������ەدا، ئاماژەیەك بە 
ڕەوشی ئۆپۆزیس������یۆنی س������ووریە بە تایبەت ئەنجومەنی نیشتمانی سووریە كرا  و 
ئاستەنگەكانی سەر ڕێگای تێكۆش������انیان خرایە بەر ڕای بەشدار بووان  و هەر لەو 
كۆبوونەوەیەدا باس������ی ئەنجوومەنی نیش������تمانی كورد  و دابڕانی 3 الیەنی سیاسی 
ل������ەو ئەنجومەنەدا كرا. دوای نەزەر  و ڕاگۆڕینەوە لەم س������ەردانەدا هەر دوو حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران و پارتی دێموكراتی پێشكەوتنخوازی كورد لە سووریە 
لە س������ەر درێژەدان بە پێوەندییەكانیان جەختی������ان كردەوە  و حەمید دەرویش وتی: من 
پێوەندی دێرین  و نەتەوەیی  و نیشتمانیم له گه ڵ حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 

هەیە و بە دەسكەوتێكی گرینگ  و نەتەوەیی دەزانم  و شانازی پێوە دەكەم.

نووسەر،  لێڤی  هێنری  بێرنارد  هەتاوی،  1393ی  ڕێبەندانی  25ی  ڕێكەوتی 
سەردانی  هاوڕێی  هەئیەتێكی  گەڵ  لە  فەڕانسە  واڵتی  فیلسووفی  و  بیرمەند 
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانیان كرد و لە الیەن شاندێكی 
حیزبی دێموكرات بە سەرپەرەستیی بەڕێز »مستەفا هیجری« سكرتێری گشتیی 
بە  س��ەب��ارەت  كورتی  باسێكی  لێڤی،  هێنری  سەرەتا  لێكرا.  پێشوازییان  حیزب 
بارودۆخی  سەر  لە  و  كرد  دێموكرات  حیزبی  الی  بۆ  سەردانەكەیان  مەبەستی 
كوردستان و شەڕی ڕێكخراوی تێرۆریستی داعش  و ئەو ئاڵوگۆڕانە كە بەو هۆیەوە 
هاتوونەتە پێش ڕوانگەی خۆیانی باس كرد و پاشان چەندین پرسیاریان لە سكرتێری 
گشتیی حیزبی دێموكرات كرد. پاشان بەڕێز مستەفا هیجری، وێرای خۆشحاڵی 
لە دیداری شاندی میوان، زۆر بە وردی لێكدانەوە و سیاسەت و هەڵوێستەكانی 
حیزبی دێموكراتی لە سەر مەسەلە سیاسییەكان بۆ شاندی میوان شی كردەوە و 

واڵمی پرسیارەكانی دایەوە.

زۆری هەڵگرتووە و تا ئەو ڕۆژەی زبان و دیكەی فاكتەرەكانی شوناسی نەتەوەییمان 
وەك خ������ۆی ڕێزی لێ بگیردرێ������ت و بە فەرمی بناس������رێت، دیس������انەوەش قوربانی 
هەڵ دەگرێت. چوونكە بۆ ناس������ینی نەتەوەیەك و شوناس������ە نەتەوەییەكانی، پێویستە 
توخمە پێكهێنەرەكانی ئەو شوناس������ە بناسین و پارێزگارییان لێ بكەین. بەتایبەتی بۆ 
ئێمەی كورد ناس������ینی پێكهاتەی شوناسی نەتەوەییمان بە مەبەستی بەرگری كردن و 

پاراستن و نۆژەن كردنەوەی، خەباتێكی بێوچان هەڵدەگرێت.
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دۆدكانلوو«  »حەسەن  هەتاوی  1393ی  ڕێبەندانی  21ی  ڕێكەوتی 
ب��اوك��ی شەهید  ب��ە »ح��ەس��ەن ش��ك��اك« خەڵكی ش���اری ش��ن��ۆ،  ن��اس��راو 
»محەممەد دۆدكانلوو« و هەروەها پێشمەرگەی دێرینی حیزبی دێموكراتی 
شاری  لە  ساڵیدا   95 تەمەنی  لە  دۆدكانلوو«  ئێران »عادڵ  كوردستانی 
ورمێ مااڵوایی لە ژیان كرد. حەسەن دۆدكانلوو بە هۆی نیشتمانپەروەری 
ئێسامیی  ڕێژیمی  ئیتاعاتی  ئێدارەی  الیەن  لە  خۆشەویستی  حیزب  و 
ئێرانەوە زەخت و گوشارێكی زۆری لە سەر بوو و چەندین جار بانگهێشتیان 
كردووە و بێ حورمەتییان پێكردووە و هەر بەم هۆیەوە ماڵی بۆ شاری ورمێ 
دێموكراتی  حیزبی  پێشمەرگەی  دۆدكانلوو  محەممەد  شەهید  گواستەوە. 
كوردستانی ئێران بوو، كە لە سالی 13٦4ی هەتاویدا پەیوەست بە ڕیزی 
شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان بوو. تەرمی حەسەن دۆدكانلوو لە 
نێو ئاپۆڕای خەڵكی ورمێ و دۆستان و ئاشنایان و كەس و كاری بە خاك 

سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرەخۆشی خۆی ئاراستەی بنەماڵە 
و كەس و كاری حەسەن دۆدكانلوو دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان 

دەزانێت.

ڕێكەوتی 20ی ڕێبەندانی 1393ی هەتاوی، »جاسم بەنی ئادەم« باوكی شەهید 
لە ژیان  لە شاری ورمێ مااڵوایی  تەمەنی ٧2 ساڵیدا  لە  بەنی ئادەم«  »فیروز 
كرد. جاسم بەنی ئادەم لە سالی 1322 لە بنەماڵەیەكی نیشتمانپەروەر لە گوندی 
»ئاودیان«ی ناوچەی كنار بەڕۆژی سەر بە شاری ورمێ لە دایك بووە و بەردەوام 
مالی ناوبراو شوێنی حەوانەوەی هێزی پێشمەرگەی كوردستان بووە. تەرمی جاسم 
بەنی ئادەم لە نێو ئاپۆڕای خەڵكی ناوچەكەدا لە گوڕستانی گوندی »ئاودیان« بە 
خاك سپێردرا.شەهید فیروز بەنی ئادەم، پێشمەرگەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
پاسدارانی  لە گەڵ  قارەمانانەدا  لە شەڕێكی  لە سالی 13٦3ی هەتاویدا،  ئێران 
ڕێژیمی ئێسامیی ئێران پەیوەست بە ڕیزی شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان 

بوو.
و  بنەماڵە  ئاراستەی  خۆی  سەرەخۆشی  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 

كەس و كاری جاسم بەنی ئادەم دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.

زلێخا فەیزی هاوسەری شەهید »محەممەد پەروەر« خەڵكی شاری مەهاباد بە 
هۆی جەڵتەی مێشك كۆچی دوایی كرد و لە نێو ئاپۆڕای خەڵكی ناوچەكەدا بە 
خاك سپێردرا. شەهید محەممەد پەروەری ساڵی 1313 لە ناوچەی حاجی مامیان 
سەر بە شاری مەهاباد لە دایك بووە و چووەتە ناو ڕیزی پێشمەرگەكانی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران و لە ڕێكەوتی 9ی ڕێبەندانی 1358ی هەتاوی لە 
شاری تەورێز بە دەستی ڕێژیمی ئێران ئێعدام كراوە و بە ڕیزی شەهیدانی ڕێگای 
ڕزگاریی كوردستان پەێوەست بووە.دایە زلێخا لە دوای شەهید بوونی هاوسەرەكەی، 
بەرپرسایەتیی گەورە كردن و بارهێنانی ٦ منداڵی كەوتە ئەستۆ و بە سەربەرزی 

هەتا دوا ساتەكانی ژیانی ئەم ئەركە گەورەیەی بەجێگەیاندووە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێڕان سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری دایە 

زلێخا فەیزی دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.

حیزبی  پێشمەرگەی  كیانی،  محەممەد  باوكی  كیانی،  فەتحوڵاڵ  مام 
تەمەنی 83  لە  ئەیوانی ڕۆژئ��اوا،  ئێران، خەڵكی  كوردستانی  دێموكراتی 
ساڵیدا بە هۆی جەڵدەی دڵەوە كۆچی دوایی كرد.مام فەتحوڵاڵ خەڵكی 
بوو.  ڕۆژئ��اوا  ئەیوانی  شارستانی  بە  خ��وارووی سەر  گوندی سەرتەنگی 
ناوبراو كەسایەتییەكی كۆمەاڵیەتی و ناوداری ناوچەكە بوو و لە نێو خەڵكی 

ناوچەكەدا ڕێزی زۆری هەبوو.
ئاراستەی  خ��ۆی  سەرەخۆشیی  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
بنەماڵەی كاك فەتحوڵاڵ و بە تایبەتی كاك محەممەد كیانی و كەس و 

كاری ناوبراو دەكات و خۆی بە شەریكی خەم و پەژارەیان دەزانێت.

حیزبی  ئەندامێكی  ه��ەت��اوی،  1393ی  ڕێبەندانی  1٦ی  ڕێكەوتی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران بە ناوی »مەحیەدین حوسێنی« كوڕی »سەید 
لە  ورمێ  برادۆستی  ناوچەی  لە  سێرۆ«  »كوڕانەی  خەڵكی  ئەسعەد« 
تەمەنی 53 ساڵیدا كۆچی دوایی كرد. ناوبراو لە ماوەی ژیانیدا چاالكیی 
پێسپێردراویدا  ئەركی  كردنی  جێبەجێ  لە  و  هەبوو  ڕێكخراوەیی  بەرچاوی 
ڕێژیمی  الیەن  لە  جار  و چەندین  هەبوو  شێلگیرانەی  و  ب��ەردەوام  هەوڵی 
ئێرانەوە دەستبەسەر كرابوو و ئازار و ئەزیەتیان كردبوو. تەرمی ناوبراو لە نێو 
ئاپۆرای خەڵكی كوڕانە و ناوچەكەدا بەخاك سپێردرا. حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئیران سەر خۆشی لە بنەماڵە و كەس وكاری كاك مەحیەدین 

دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.

ڕێكەوتی 29ی ڕێبەندانی 1393ی 
ئازادیی  پارت������ی  ش������اندی  هەتاوی، 
كوردس������تانی باكوور بە سەرپەرەستیی 
بەڕێز »مستەفا ئوزجەلیك« سەردانی 
دەقتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی 
ك������رد و لە الی������ەن هەیئەتێكی حیزب 
بەڕێز«مس������تەفا  بە سەرپەرەس������تیی 
حیزب  هیجری« سكرتێری گشتییی 

پێش������وازییان لێكرا. سەرتا ئۆزچلیك، 
ب������ە نوێنەرایەتی لە ش������اندی میوان 
خۆشحاڵی خۆیانی بۆ دیدار لە گەڵ 
سكرتێری گشتییی حیزبی دێموكرات 
»مس������تەفا هیج������ری« و دەفتەری 
سیاس������یی حی������زب دەربڕی. پاش������ان 
ناوبراو باس������ێكی لە س������ەر پێكهاتنی 
پارت������ی ئازادیی كوردس������تانی باكوور 

ك������رد و وتی ئەو حیزب������ە لە مانگی 
ئۆكتوبری 2014ی زایینی پێكهاتووە 
بە مەبەستی دابین كردنی مافی كورد 
لە باكووری كوردستان لە چوارچێوەی 
درێژەدا  ل������ە  فیدراڵ������دا.  واڵتێك������ی 
خۆش������حاڵی خۆیان بۆ بەردەوام بوونی 
پێوەندییەكان لە گەڵ حیزبی دێموكرات 
دەربڕی. پاشان بەڕێز مستەفا هیجری 

سكرتێری گشتییی حیزبی دێموكرات، 
وێڕای بەخێر هاتنی ش������اندی میوان، 
حیزبەی  ئەو  دامەزراندنی  پیرۆزبایی 
لێكردن.بەڕێ������ز هیج������ری ب������ە وردی 
لێكدوانەوە و سیاسەت و ڕوانگەكانی 
پرس������ە  س������ەر  لە  دێموكراتی  حیزبی 
بۆ هەیئەتی میوان شی  سیاسییەكان 

كردەوە.

ڕێبەندانی  24ی  ڕێ���ك���ەوت���ی 
كۆنفرانسی  ه���ەت���اوی،  1393ی 
دێموكراسی،  و  ئاشتی  »ڕێ��گ��ای 
توندڕەویی«  ب��ە  دژ  م��ی��ان��ەڕەوی��ی 
ش��ان��دێ��ك��ی حیزبی  ب��ەش��داری��ی  ب��ە 
بەسەرپەرستیی  دێ����م����وك����رات 
بەرپرسی  ساحیبی«  »محەممەد 
دێموكرات  حیزبی  پێوەندییەكانی 
كۆنفڕانسی  لە  سلێمانی،  شاری  لە 
دێموكراسی،  و  ئ��اش��ت��ی  رێ��گ��ای 
لە  توندوتیژی،  بە  دژ  میانەڕەوی 
پانێلدا دەستی بە كارەكانی كرد.   ٦
چەند  ڕاگرتنی  بە  كۆنفرانسە  ئ��ەم 
ڕێزگرتن  ب��ۆ  ب��ێ��دەن��گ��ی  خ��ول��ەك��ێ��ك 

دەستی  شەهیدان  پاكی  گیانی  لە 
مەكتەبی  وت���اری  ك��رد.پ��اش��ان  پ��ێ 
نیشتمانیی  یەكیەتیی  پێوەندییەكانی 
كوردستان لە الیەن »تەحسین نامیق« 
خوێندرایەوە. دواتر وتاری سكرتێری 
جیهان  دێموكراتی  سوسیال  الوان��ی 
پاشان  ئینجێر« و  لە الیەن »ئەڤین 
كارگێڕی  بەختیار«  »مەال  وتاری 
یەكیەتیی  س��ی��اس��ی��ی  م��ەك��ت��ەب��ی 
نیشتمانیی كوردستان و وتاری الوانی 
سوسیال دێموكراتی عەرەب پێشكەش 
كرا. فواد خاكی بەیگی، سكرتێری 
گشتیی یەكیەتیی الوانی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران، لە پانێلی تایبەت 

دەرئەنجامەكانی  و  ك��ورد  رۆڵ��ی  بە 
پرسی كورد، بە نوێنەرایەتی الوانی 
باسێكی  ڕۆژه����ەاڵت  ك��وردس��ت��ان��ی 
دیكە  پانێلەكانی  كرد.لە  پێشكەش 
وەكوو  لوندین  ئیزابێل  ب��ەڕێ��زان،  دا 
و  پالمە  ئۆلف  سەنتەری  نوێنەری 
بەرپرسی  پ��ی��رە،  ئەحمەد  س��ەع��دی 
گشتییەكانی  پێوەندییە  مەكتەبی 
كوردستان  نیشتمانیی  یەكیەتیی 
كرد.  پێشكەش  خ��ۆی��ان  باسیەكەی 
ئەندامی  گور«  »نەزمی  هەروەها 
پێشووی پارلمانی توركیا و »جەمال 
ح��وس��ێ��ن« ب��اس��ەك��ان��ی خ���ۆی���ان لە 
ب��ەرەو ئاشتی و  ن��اوی »ڕێگا  ژێ��ر 

دێموكراتی و میانەڕەوی لە بەرانبەر 
توندڕەویدا« پێشكەش كرد. لە پانێلی 
كۆتایی دا چەن بابەتێكی دیكە لە 
ڕێكخراوەكانی  ن��وێ��ن��ەران��ی  الی���ەن 
الوانی سۆسیال دێموكراتی جیهانی، 
الوانی سوسیال دیموكرات لە جیهانی 
خۆێندكارانی  كۆمەڵەی  و  عەرەبی 
پێشكەش  ل���ەب���اش���وور،  ك��وردس��ت��ان 
دەركردنی  بە  دا  كۆتایی  لە  ك��ران. 
كۆنفرانسی  ڕاگ����ەی����ەن����دراوێ����ك، 
دێموكراسی،  و  ئاشتی  »ڕێ��گ��ای 
توندڕەویی«  ب��ە  دژ  م��ی��ان��ەڕەوی��ی 

كۆتایی بە كارەكانی خۆی هێنا.

 لە ورمێ باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی 
كوردستان كۆچی دوایی كرد

لە ورمێ باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی 
كوردستان كۆچی دوایی كرد

كۆنفرانسی »ڕێگای ئاشتی و دێموكراسی، میانەڕەویی دژ بە توندڕەویی« بەڕێوەچوو

 لە مەهاباد هاوسەری شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی 
كوردستان كۆچی دوایی كرد

چاالكێكی خوێندكاریی كورد سزای یەك ساڵ زیندانی به  سه ردا سه پا 

لە مەریوان ڕێوڕەسمێك لە ژێر ناوی »ڕۆژێكم بۆ زرێبار« بەڕێوەچوو
 لە شاری ئەیوانی ڕۆژئاوا باوكی پێشمەرگەیەكی 

حیزبی دێموكرات كۆچی دوایی كرد

لە ورمێ ئەندامێكی حیزبی دێموكرات
 كۆچی دوایی كرد

شاندی پارتی ئازادیی كوردستانی باكوور سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات كرد

10 هاوواڵتیی كورد لە الیەن ڕێژیمی ئێرانەوە سزای زیندان و دوور خرانەوەیان به  سه ردا سه پا

كۆڵبەرێكی كورد بە تەقەی هێزەكانی ڕێژیم كوژرا 

یەكێك لە دەست و پێوەندییەكانی 
ڕێژیمی ئێران كوژرا

سەرۆكی دادگوستەریی ڕوانسەر كوژرا

 لە مەهاباد باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان كۆچی دوایی كرد

زیندانییانی  لە  بەرگری  كەمپەینی 
ك��ردەوە، سێ  سیاسی و مەدەنی باڵوی 
»ئارام  ناوەكانی  بە  ك��ورد  هاوواڵتیی 
زەمانی« بە 22 ساڵ زیندانی تەعزیری 
و دوور خرانەوە بۆ زیندانی دیزڵ  ئابادی 

تەعزیری و 444  زیندانی  و ٦ مانگ 
كوردی  هاوواڵتیی   ٧ سه ر  به   قامچی 
خەڵكی »مەال عیسا«ی سەر بە شنۆ 
هێزە  س��ەر  كردنە  »هێرش  تۆمەتی  بە 

نیزامییەكان داسه پاند.

 22 بە  زەم��ان��ی«  »س��ی��روان  كرماشان، 
خرانەوە  دوور  تەعزیری  زیندانی  س��اڵ 
خووزستان  »ڕامهرمز«ی  زیندانی  بۆ 
ساڵ   31 بە  موقەدەم نژاد«  »یاسین  و 
زیندان، لەالیەن دەزگای دادوەریی ڕێژیمی 

ئێرانەوە سزای ٧5 ساڵ زیندانیان به  سه ردا 
سه پا. دەرچوونی ئەو حوكمە ناڕەزایەتی 
ئەم سێ زیندانییە سیاسییە كوردەی بە 
دواوە بوو. هەروەها لقی 101ی دادگای 
شۆڕشی شاری شنۆ،  سزای ٧0 ساڵ 

بەپێی هەواڵی ئاژانسی هەواڵدەریی 
كوردپا، ڕێكەوتی 15ی رێبەندان لە 
ناوچە سنووریەكانی شاری پیرانشار 
و لە شوێنێكی نزیك بە بەرزاییەكانی 

و  كردبوو  پیرانشار  شاری  لە  ڕووی 
خێزاندار و منداڵێكی كچی هەیە.

الوێ�����ن، دەس���ت���ڕێ���ژ ل���ە ژم���ارەی���ەك 
كۆڵبەری كورد كراوە و لە ئەنجامدا 
»مەناف كاریوەند« تەمەن 28 ساڵ 
بریندار بووە و دوای چەند كاتژمێرێك 

گیانی لەدەست داوە. مەناف كاریوەند 
شاری  شاروێرانی  ناوچەی  خەڵكی 
مەهاباد بووە و ماوەی چەند ساڵە بە 
مەبەستی دابین كردنی بژێوی ژیانی 

ڕێبەندانی  18ی  ڕێ��ك��ەوت��ی 
1393ی هەتاوی، یەكێك لە دەست و 
پێوەندییەكانی ڕێژیمی ئێران بە ناوی 
»نەاڵس«ی  لە  ئەحمەدپوور  ساالر 

سەر بە ناوچەی سەردەشت لە الیەن 
ناوبراو  كوژرا.  نەناسراوەوە  كەسانی 
لە ئەشكەنجە و ئازاری دانیشتووانی 

ئەو ناوچەیەدا دەستی هەبووە.

»كوردپا«  ه��ەواڵ��دەری��ی  ئاژانسی 
ب����اڵوی ك�������ردەوە، ڕێ���ك���ەوت���ی 21ی 
سەلیم  هەتاوی،  1393ی  ڕێبەندانی 
دادگوستەری  س��ەرۆك��ی  ق��ەن��ب��ەری، 
ڕوانسەر، كوژرا. ناوبراو خەڵكی شاری 

دادگوستەریی  س��ەرۆك��ی  و  كرماشان 
شاری ڕوانسەر بووە.هۆكاریی كوشتنی 
ناوبراو شەخسی و گەندەڵی بووە و لە 
ڕێژیمەوە  پێوەندەكانی  و  دەس��ت  الی��ەن 

ئەنجامدەراوە.

1393ی  ڕێبەندانی  19ی  ڕێكەوتی 
هەتاوی، حەسەن نەبەردی، باوكی »بایەزید 
دێموكراتی  حیزبی  شەهیدی  ن��ەب��ەردی«، 
نەخۆشیەوە  ه��ۆی  ب��ە  ئ��ێ��ران  ك��وردس��ت��ان��ی 
نەبەردی  حەسەن  ك��رد.م��ام  دوای��ی  كۆچی 
ئینسانێكی دڵسۆز و نیشتمان پەروەر بوو و لە 

بۆكان شەهید بوو.
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
بنەماڵەی  ئاراستەی  خ��ۆی  سەرەخۆشیی 
ناوبراو  ك��اری  و  كەس  و  نەبەردی  حەسەن 
دەكات و خۆی بە شەریكی خەم و پەژارەیان 

دەزانێت.

نێو خەڵكدا ڕێز و حورمەتێكی زۆری هەبوو. 
ئاپۆرای  نێو  لە  نەبەردی  حەسەن  تەرمی 
پیرۆزی  خاكی  بە  خەڵكی شاری مەهاباد 
نیشتمان سپێردرا. شەهید بازید نەبەردی لە 
بنەماڵەیەكی نیشتمانپەروەر لە دایك بووە و 
پێشمەرگەكانی  ڕی��زی  ن��او  چووەتە  پاشان 

لە  و  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
هێزی شەهید پێشەوادا سازمان دراوە. شەهید 
ساڵی  خاكەلێوەی  2ی  ڕێكەوتی  لە  بازید 
13٦5ی هەتاوی لە شەڕێكی قارەمانانەدا 
دژ بە داگیركەرانی كوردستان لە گوندێك بە 
گەوڕكایەتیی  كۆێستان«ی  »ساردە  نێوی 

ڕێبەندانی  2٧ی  ڕێ��ك��ەوت��ی 
چاالكی  ه�����ەت�����اوی،  1393ی 
خوێندكاری كورد »ئاسۆ عەزیزی« 
زانستە  پ��ێ��ش��ووی  خ���وێ���ن���دك���اری 

پەیامی  زان��ك��ۆی  سیاسییەكانی 
لە الیەن دادگای  نووری مەهاباد، 
لە  ئیسامی  ڕێ��ژی��م��ی  ش��ۆڕش��ی 
زیندانی  ساڵ  یەك  سزای  مەهاباد 

ت��ەع��زی��ری ب��ه  س����ه ردا س��ه پ��ا. ئەو 
چاالكانی  لە  خوێندكاریە،  چاالكە 
هەروەها  و  ب���ووە  ژی��ن��گ��ە  ب����واری 
ئ��ەن��دام��ان��ی چاالكی  ل��ە  ی��ەك��ێ��ك 

كەمپەینی »كۆبانێ تەنیا نییە« و 
لە كۆكردنەوەی  بەرچاوی  ڕۆڵێكی 
یارمەتییەكانی خەڵك بۆ ئاوارەكانی 

شنگال و كۆبانێ هەبووە.

ڕێكەوتی 24ی ڕێبەندانی 1393ی 
بە  زرێ��ب��ار  سەیرانگای  لە  ه��ەت��اوی، 
مەبەستی پاراستنی ژینگە پارێزی و 
زرێبار،  گۆلی  پاراستنی  تایبەتی  بە 
ڕێوڕەسمێك بەڕێوەچوو. سەرەتا، پەیامی 
الیەن  ل��ە  چیا  س���ەوزی  ئەنجومەنی 
ڕێكخراوی ژینگە پارێزانەوە پێشكەش 

موبارەكشایی  مەحموود  پاشان  ك��را. 
قەیرانی  بە  سەبارەت  وتەیەكی  چەند 
زرێبار  كە  گرفتانەی  ئ��ەو  و  زرێ��ب��ار 
بەرباس و داوای  بووە، خستە  تووشی 
لە بەرپرسان كرد كە دەبێ بە شێوەیەكی 
ب��ۆ ئەم  ل��ە ڕێگە چ��ارە  ج��ی��ددی بیر 
دیكەی  بڕگەی  لە  بكەنەوە.  قەیرانە 

پێشكەشكردنی  وی��ڕای  بەرنامەكەدا 
شانۆیەكیش  مووسیقی،  پارچە  چەند 
الیەن  لە  ژینگە  و  سروشت  س��ەر  لە 
پێشكەس  ش��ارەوە،  ئەم  هونەرمەندانی 
كرا. جێگەی ئاماژەیە كە ئەنجومەنە 
ژینگە پارێزییەكانی، شارەكانی سنە، 
لە  ج��وان��ڕۆ  و  كامیاران  بانە،  سەقز، 

كردبوو.  بەشدارییان  ڕێ��وڕەس��م��ەك��ەدا 
ئیتاعاتی  شەخسییەكانی  لیباس 
ڕێوڕەسمەدا  ل���ەو  ئ���ێ���ران  ڕێ��ژی��م��ی 
ئ��ام��ادە ب��وون و ل��ە ه��ەوڵ��ی بێشگرتن 
و  بوون  ك��ۆڕەدا  ئەم  بەڕێوەچوونی  لە 
ژێر  خستبووە  خەڵكییان  گشتی  ب��ە 

چاوەدێرییەوە.



ژمارە 647 ـ 30ی ڕێبه ندانی 41393

36 ساڵ پاش سەركەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران

شۆڕشی ساڵی 135٧ی هەتاوی 
گەالنی ئێران، شۆڕشێكی جەماوەری 
بوو، چونكە ڕێژەی بەشداری هەموو 
گەالنی ئێران لەو شۆڕشەدا بێ وینە 
بوو، كە هەموو چی������ن و توێژەكانی 
كۆمەڵ������گای لە خ������ۆ گرتبوو. هەر 
بۆیە، ئەو شۆڕش������ە ب������ە یەكێك لە 
جیهان  شۆڕش������ەكانی  جەماوەریترین 
و  ڕووخ������ان  ب������ەاڵم  دەژمێ������ردرێ. 
هەڵوەشانەوەی  سیستمی پاشایەتی، 
كۆتایی هەموو كێشە و گرفتەكانی 
گەالنی ئێران  نەبوو، بەڵكو سەرەتای  
قۆناخێكی ن������وێ بوو بۆ تێپەڕین لە 
سیستمێكی دیكتاتور بۆ سیستمێكی 
دێموكراتی������ك. بەاڵم  چونكە  حیزب 
و ڕێكخراوە سیاس������ییەكانی گەالنی 
ئێ������ران هی������چ بەرنامەیەكی ڕوون  و 
تۆكمەیان نەبوو بۆ پاش ش������ۆڕش  و 
دامەزراندنی سیستمێكی دێموكراتیك، 
كە تێیدا هەموو ماف  و ویس������تەكانی 
و  گەاڵڵ������ە  ئێران������ی  نەتەوەكان������ی 
فرموول������ە كراب������ێ، نەیتوان������ی ئەو 
قۆناخ������ی تێپەڕینە بە ئەنجام بگات. 
لەوەش گرینگت������ر  بە هۆی الوازی 
نەبوونی  فەرهەنگی دێموكراسی و  
ڕەواداریی الیەنە سیاس������ییەكان، هەل 
و دەرفەتی بەش������داریی ب������ۆ دانانی 
بناخ������ەی سیس������تمێكی دێموكراتیك  
و فرەحیزب������ی ل������ە الی������ەن حیزب و 
كەسایەتییە سیاسییەكانی نەتەوەكانی 
ئێران، لە الیەن خومەینی و تاقمەكەی 
نەڕەخسا. بڕوامەندی هێندیك حیزب 
و ڕێكخ������راوی چەپ، ب������ە وەعد و 
بەڵێنەكان������ی خومەین������ی و الیەنگرە 
مەزهەبییەكانی، هۆكارێكی دیكەی 
هاتنە سەركاری سیستمێكی  ئەزموون 
نەكراوەی وەك »كۆماری ئیسامی« 
بوو. هەر بۆیە دەبێ ئەزموونی هەڵە 
و بێ پانیی الیەنە سیاس������ییەكانی 
س������ەرەتای شۆڕش������ی گەالنی ئێران 
بكەینە چرای ڕێگای خەباتمان، تا 
سەركەوتنی داهاتوومان بۆ مسۆگەر 
بكا. لێرەدا بە كورتی ئاوڕێك لە 3٦ 
ساڵ دەسەاڵتداری ڕێژیمی كۆماری 
ئیس������امی لە بوارەكانی سیاس������ی، 
ئابووری، فەرهەنگی و كۆمەاڵیەتی 

دەدینەوە.
بواری سیاسی:

شۆڕشی ئێران لە كات و ساتێكدا 
جەمس������ەرەكانی  ك������ە  س������ەركەوت، 
ڕۆژهەاڵت  و ڕۆژئاوا لە شەڕێك، بە 
ناوی شەڕی سارددا بوون. هەر بۆیە 
ئەمریكا و واڵتان������ی ڕۆژئاوایی لە 
سەرەتادا لە ئاست شۆڕشی گەالنی 
ئێران و بەشداریی ڕێكخراوە چەپەكان 
زۆر هەس������تیار بوون، ب������ەاڵم  پاش 
سەركەوتنی ش������ۆڕش و كردەوەكانی 
خومەینی و تاقمەكەی بۆ دامەزرانی 
ڕێژیمێك������ی مەزهەب������ی »كۆماری 
ئیسامی« و س������ەركوتی خوێناوی 
حی������زب و ڕێكخراوەكان������ی گەالنی 
ئێران، ئازادیخوازان و ڕۆژنامەنووسان، 
س������ەرەڕای مەحكووم كردنی هێندێك 
ك������ردەوەی ڕێژیم ل������ە هەمبەر خەڵك 
كاربەدەستانی  ئیعدامی  بەتایبەت  و 
ئەساس������دا  لە  پەهلەوی،  ڕێژیم������ی 
بیدەنگییان هەڵبژارد.  لە ڕۆژهەاڵتی 
كوردس������تان دۆخێ شۆڕش جورێكی 
دیكە ب������وو، چونكە زۆربەی خەڵكی 
كورد لە دەوری ئامانج و بەرنامەكانی 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
و ڕێكخراوە سیاسییەكانی دیكە  كۆ 
ببونەوە و داوای چارەس������ەری ویست 
لە  نەتەوایەتییەكانیان  داخوازیی������ە  و 
دەوڵەت������ی ناوەندی دەكرد. هەر چەند 
دوكتور عبدولڕەحمان قاسملوو هەر لە 
س������ەرەتای شۆڕشی گەالنی ئێرانەوە 
یەكەم كەس������ی كورد و ئێرانی بوو كە 
هەوڵە پاوانخوازییەكانی خومەینی و 
تاقمەكەی بە هەوڵێك بۆ دامەزراندنی 
دیكتاتۆرییەتێكی مەزهەبی لە ئێراندا 
دای������ە قەڵەم، و حیزب������ی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێران  لە ڕێفراندۆمی 

ڕێژیم ب������ۆ دامەزراندنی »كۆماری 
ئیس������امی« بەش������داریی نەك������رد و 
هەروەها كاتێك باڵوێزخانەی ئەمریكا 
1358ی  خەزەڵ������وەری  13ی  ل������ە 
خوێندكارانی  الی������ەن  ل������ە  هەتاویدا 
بە  دەس������تی  الیەنگ������ری خومەینی 
س������ەر دا گیرا، حیزبی دێموكرات بە 
ڕێبەریی  ش������ەهید دوكتور قاسملوو 
كرد. مەحك������ووم  ك������ردەوەی  ئ������ەو 

ڕێژیمی  كردەوانەی  ئەو  س������ەرەڕای 
خومەینی، حیزبی دێموكرات و الیەنە 
سیاس������ییەكانی دیك������ە ڕایانگەیاند 
باش������ترین ڕێگا بۆ چارەسەر كردنی 
نەتەوەیی  داخوازییەكانی  و  ویس������ت 
ك������ورد ڕێ������گای وتووێ������ژە لەگەڵ 
حكوومەت������ی ناوەندی و هەر بۆ ئەو 
مەبەستەش ش������اندێكی نوێنەرایەتی 
كوردیان بۆ وتوێژەكان پێكهێنا. بەاڵم 
ڕێژیمی كۆماری ئیسامی  هەر لە 
یەكەم هەنگاودا هەوڵی دا بە تانك و 
تۆپ و هێزی سەربازی خەڵكی كورد 
لە ویست و داخوازییەكانیان پاشگەز 
بكاتەوە و دەنگی ناڕەزایەتییان كپ 
ئەو مەبەس������تەش   بۆ  ه������ەر  بكات. 
ش������ەڕێكی نەخ������وازراوی بە س������ەر 
تا  خەڵكی كوردستاندا س������ەپاند كە 

ئێستاش درێژەی هەیە. 
كردەوەیەكی دیكەی نادێموكراتیكی 
ڕێژیمی كۆماری ئیسامی ئەوەیە كە 
هەر لە سەرەتاوە، هەڵبژاردنەكانی بە 
شێوەی دووقۆناغی بەڕێوە بردووە، واتا 
پاڵێوراوان لە قۆناغی یەكەمدا دەبێ 
لە فیلتێری دەزگا ئەمنییەتییەكان و 
ش������ۆرای نیگابانەوە تێپەڕن و پاشان 
پاڵێوراوی  نێ������وان چەن������د  لە  خەڵك 
ل������ە الی������ەن ڕێژیمەوە،   دیاریك������راو 
بەربژێرێك هەڵبژێرن. ڕێژیم سەرەڕای 
دانانی ئەو كۆس������پ و تەگەرانە بۆ 
بااڵی  كاربەدەس������تانی  دیاریكردنی 
خۆی، زۆرجار لە م������اوەی ئەو 3٦ 
س������اڵەدا م������ۆرە گرینگەكانی خۆی 
پاراس������تنی  قوربانی������ی  كردووه ت������ە 
س������ەرەڕۆیی ویالیەتی������ی فەقیه� و 
پاراس������تنی نی������زام.  پاش  دەس������ت 
لەكاركێش������انەوەی دەوڵەتی كاتی بە 
بە  بازرگان  مێهدی  س������ەرۆكایەتی 
ناڕەزایەتی سەبارەت بە داگیركردنی 
باڵێوزخان������ەی ئامری������كا ل������ە الیەن 
خومەینییەوە،  پێڕەوی  خوێندكارانی 
دەتوانی������ن هێم������ا بۆ چارەنووس������ی 
هێندی������ك مۆرەی ب������ااڵ و گرینگی 
ڕێژیم بكەین كە لە بەلەمی نیزامدا 
دابەزێندران. ئەبولحەسەن بەنی سەدر 
ڕێژیمی  س������ەركۆماری  یەكەمی������ن 
كۆماری ئیسامی، بۆ ڕزگاركردنی 
گیانی خ������ۆی لە ئێ������ران دەرچوو. 
وەالنان������ی جێنش������ینی خومەین������ی 
ئایەتوڵاڵ حەسەن عەلی مونتەزێری 
بە تۆمەتی ئەوەیكە ماڵەكەی بووەتە 
خومەینی  بەرهەڵستكارانی  بنكەی 

و ناڕەزایەتی ناوبراو بە ئیعدامی بە 
كۆمەڵ������ی زیاتر لە 5 هەزار زیندانی 
سیاسیی لە ساڵی 13٦8ی هەتاویدا 
بوو ب������ە قوربانی������ی ملمانێی نێوان 
باڵەكان  و لە ماڵەكەی خۆیدا تا مردن 
دەستبەسەركرا. ناساندنی 2 كەس لە 
س������ەركۆمارانی  ڕێژی������م بە باوكی 
فیتنە) هاش������می رەفس������ەنجانی( و 
سەرۆكی فیتنەگەران ) محەممەدی 

خاتمی ( و ناس������اندنی مەحموودی 
بە سەردەس������تەی  ن������ژاد  ئەحمەدی 
و  پاكان������ە  ڕێژیم������دا،  ل������ە  الدەران 
كوشتنی س������ەدان مۆرەی گرینگی 
دیكە  بە تایبەت لە سوپای پاسداران 
و وەزارەت������ی ئیتاعاتدا نیش������انەی 
نەبوونی متمان������ە، تەنانەت بە مۆرە 
س������ەرەكییەكانی خۆیەتی. ئەو شێوە  
هەڵسوكەوتانەی ڕێژیم لەگەڵ مۆرە 
سەرەكییەكانی خۆیدا، نەك نەیتوانیوە 
هەبێ،  ڕێژی������م  بۆ  دەس������كەوتێكی 
ناكۆكییەكانی   و  قەی������ران  بەڵك������وو 
زەق  زیات������ر  ڕێژیم������ی  باڵەكان������ی 
كردووه ت������ەوە و ش������ێوەی حاكمیەتی 
ڕێژیمی ب������ۆ بیروڕای گەالنی ئێران 

و جیهانی باشتر ناساند. سیاسەت و 
ئیسامی،  كۆماری  هەڵوێستەكانی 
وەك، فیت������وای جیه������اد ب������ە دژی 
نەتەوەی كورد لە كوردستانی ئێران، 
ش������ەڕی بێ ئاكامی ئێران و عێراق، 
سەركوتی خوێناوی نەتەوەكانی ئێران، 
قەدەغە كردن������ی چاالكی  حیزب و 
ڕێكخ������راوە سیاس������ییەكان لە ئێران و 
كوردس������تان، پش������تیوانی دارایی لە 
گرووپە تیرۆریستییەكانی ناوچەكە و 
جیهان، دەس������تێوەردان لە كار و باری 
واڵتانی ناوچە وجیهان، هەوڵدان بۆ 
دەستپێراگەیش������تن بە چەكی ناوكی، 
كەش و هەوایەكی خوڵقاند كە بوو بە 
هۆكار  ب������ۆ گۆڕین و پێداچوونەوەی 
ئەمریكا و ڕۆژئاوا بە سیاس������ەت و 
هەڵوێس������تەكانیان لەم������ەڕ ڕێژیمی 
ئێران.  لە ئاكامدا ئامریكا و واڵتانی 

ڕۆژئاوایی  سیاسەتێكی دیكەیان لە 
هەمبەر ڕێژیمی كۆماری ئیسامی 
گرتەبەر و ڕێژیم كەوتە بەر توندترین 
گەمارۆكانی ئابووری و سیاس������یی 
كە ئێستاش لە ئاست پێوەندییەكانی 
جیهانییەوە تاك و تەریك ماوەتەوە. 

بواری ئابووری:
كۆماری ئیس������امی بە دروش������م  
و بەڵێن������ی درۆیینی  چاكس������ازی 

فەرهەنگی  كۆمەاڵیەتی،  ئابووری، 
و سیاس������یی هاتە س������ەر كورس������ی 
نادادوەریی   دابوو  بەڵێنی  دەسەاڵت. 
ئابووریی و كۆمەاڵیەتی كەم كاتەوە 
و داهات������ی س������ەرانەی خەڵك بەرز 
كات������ەوە و ن������ەوت و خزمەتگوزارییە 
گش������تییەكان بێ بەرانبەر بە س������ەر 
خەڵكدا دابەش بكا. بەاڵم پاش  3٦ 
ساڵ دەسەاڵتداری و هەڵبژاردنی ٧ 
سەركۆمار) 11 كابینەی دەوڵەت( و8 
خولی مەجلیسی شوورای ئیسامی، 
دەركەوت كە كاربەدەستانی ڕێژیمی 
كۆماری ئیس������امی، ل������ە الیەك لە 
فیك������ری دزی و تااڵنی س������ەروەت 
و س������امانی واڵت������ی ئێران������دا بوون 

و ل������ە الیەكی دیكەوە س������ەروەت و 
س������امانی واڵتی ئێران بۆ ئامانجی 
سیاس������یی خۆی������ان دەدەن بە گروپە 
تێروریستییەكانی ناوچەكە و جیهان. 
گەندەڵ������ی ئابووریی لە ڕێژیمدا هەر 
لە س������ەرەتاوە لە ژێر كاریگەری دوو 
جۆری گەندەڵی دیكە واتا گەندەڵی 
سیاسی و گەندەڵی هەڵبژاردندا بووە. 
لەو ماوەیدا دزی و گەندەڵیی مۆرە 
گرینگەكانی ڕێژیم بە هۆی نەبوونی 
دەوڵەتێك������ی  وەاڵمدەر ب������ە خەڵك و 
س������ەربەخۆ  دادوەری  دەزگایەك������ی 
ڕۆژ بە ڕۆژ لە زی������اد بووندا بووە. 
چونكە گەندەڵی ئابووریی بە شێوەی 
نێ������وان مۆرەكانی  سیس������تماتیك لە 
ب������ااڵی ڕێژیم������دا بوون������ی هەبووە.  
دەزگاكانی   لەوەش گرینكتر چونكە 
دادوەری، یاس������ادانان و بەڕێوەبەری  

بازنەیەكی داخراوی  نیوان  لە  ڕێژیم 
چەند سەد كەسی مۆرەكانی ڕیژیمدا 
قورغ كراوە، دەس������تیان لە گەندەڵیدا 
ئاوەاڵتر بووە. هەر بۆیە لەو ماوەیەدا 
هیچ گەاڵڵەی������ەك  و بەرنامەیەكی 
ڕێژی������م  ئابووری������ی  درێژخایەن������ی 
س������ەركەوتوو نەبووە. ل������ەو ماوەیەدا 
كاربەدەس������تانی ب������ااڵی ڕێژیم زۆر 
جار باس������ی گەندەڵی و چاكسازی 

لە سیس������تمی ئابووریان كردووە،  كە 
دەب������ێ ئابووری لە »پاوان و ڕانت« 
بێت������ە دەرێ. هەرچەن������د خۆش������یان 
ئەوە ب������اش دەزانن كاتێ������ك ئابووری 
ئێ������ران لە »پ������اوان« دێتە دەرێ كە 
ئەس������ڵی 44  ی یاس������ای بنەرەتی  
ڕێژیمی ئێ������ران  بگۆڕدرێ ، چونكە 
لەو ئەس������لەدا كە باس لە سیستمی 
ئابووری ئێ������ران دەكا، ئابووری ئێران 
بە سەر س������ێ بەش������ی »دەوڵەتی ، 
ه������ەرەوەزی  و تایب������ەت«  داب������ەش 
كردوە ، بەاڵم زیاتر لە 8٧% ئابووری 
ئێران ل������ە ژێر دەس������ەاڵتی دەوڵەت، 
ئۆرگان������ە نیزامی و ئەمنییەتییەكان 
و  دام و دەزگاكانی س������ەر بە به یتی 
ڕێبەریدایە. هەر بۆیە ئابووریی ئێران 
بەو شێوە كە دەس������ەاڵتدارانی ڕێژیم 
دەیانهەوێت لە »پاوان« بیهێنە دەرێ  
و  ئابووڕییه ك������ی ڕەقابەتی  ببێتە  و 
گەش������ەی كەرتی تایبەت،  شتێكی 
ناموممكین و ئاس������تەمە. هەر بۆیە  
ئێران ئێس������تا، لە ئاس������تی جیهانیدا 
چوارەمین واڵتە لە هەبوونی ڕێژەی 
گران������ی و بێكاری������دا و ل������ە ڕووی 
هەاڵوسان، چونەس������ەری قیمەتەكان 
لە ئاس������تی جیهاندا ل������ه  ڕیزبەندی 
یەكەمدایە. لە الیەك������ی دیكەوە بە 
نێونەتەوەییەكانەوە  گەم������ارۆ  هۆی 
س������ااڵنە دەیان میلی������ارد دۆالر زیان 
لە ژێرخان������ی ئابووریی ئێران دەدرێ 
و دەی������ان كارخان������ە و كارگا داخراوە 
و بە هەزاران كرێ������كار بێكار كراون. 
لەو ماوەیه دا س������ااڵنە لە بوودجەی 
خەڵكی ئێ������ران بە س������ەدان میلیۆن 
دروستكردنی  سیاس������ەتی  لە  دۆالر 
هێلی ش������یعی  لە سوریە و لوبنان و 
بەحرەین و یەمەندا بۆ ئاژاوەنانەوە و 
گروپە تیروریستەكان خەرج دەكرێت. 
بە گش������تیی ئێران ئێستا لە ڕووی 
واڵتە،   گەندەڵتری������ن  ئابووریی������ەوە  
ه������اوكات لە ڕی������زی دیكتاتۆرترین 
و داخراوتری������ن و ناس������ەقامگیرترین 

سیستمی سیاسیی، ئابوورییە.  
و  فەرهەنگ������ی  ب������واری 

كۆمەاڵیەتیی:
ئەزموونی 3٦ ساڵ دەسەاڵتداریی 
ڕێژیم������ی كۆماری ئیس������امی لە 
بواری فەرهەنگ������ی و كۆمەاڵیەتیه  
لە ئێراندا نیش������انی داوە كە زۆربەی 
بەرنام������ە و پانەكان������ی  لەو بوارەدا 
لەگەڵ زاتی گەالنی ئێران نامۆیە. 

چونكە نۆرم و بایەخە كۆمەاڵیەتی و 
فەرهەنگییە كان، بە هۆی داخراویی 
سیس������تمی دیكتاتۆری حكوومەتی 
ئیسامی و قەدەغەكردنی ڕێكخراوە 
مەدەنییەكان، بەستێنی گونجاوی بۆ 
گەشەكردن بۆ نەڕەخساوە. تەنانەت لە 
هەمبەر سەردەمی ڕێژیمی پاشایەتیدا 
ئاكامی پێچەوانەی لێ كەوتووه تەوە و 
پەرەسەندنی  وەك،  دزێوەكانی  دیاردە 
ماددە هۆشبەرەكان، دزی و گەندەڵی 
و كێش������ە كۆمەاڵیەتییەكان������ی لێ 
بواری  ل������ە  هەروەها  كەوتووت������ەوە. 
و  ڕۆژنامە  داخران������ی  فەرهەنگیدا 
چاپخانەكان، گرتن و زیندانی كردنی 
كەمبوون������ەوەی  ڕۆژنامەنووس������ان، 
ژم������ارەی چاپی كتێب، شۆڕش������ی 
فەرهەنگ������ی لە زانس������تگاكان، بێ 
نێوەرۆك كردنی كتێبە دەرسییەكان و 
زۆر شتی دیكە لەمپەڕ بوون لەسەر 
ڕێگای گەش������ەكردنی هەمەالیەنی 
بواری فەرهەنگی.  بە ئاوڕدانەوەیەكی 
خێ������را لە بارودۆخ������ی فەرهەنگی و 
كۆمەاڵیەتی ئێران بۆمان درەدەكەوێ 
لە س������ێبەری سیاس������ەتە هەڵەكانی 
ڕێژیم، فاكتەرەكانی گەش������ەی نۆرم 
و بایەخ������ە كۆمەاڵیەتیی������ەكان ل������ە 
كۆمەڵ������گای ئێران������دا ڕۆژ بە ڕۆژ 
لە دابەزین������دا بووە. چونكە  لە وەها 
دۆخێك������دا بە ه������ۆی قەدەغەكرانی 
دێموكراتیكەكان������ی  دام������ەزراوە 
كۆمەڵ������گای مەدەن������ی، ژێرخان������ە 
فەرهەنگ������ی  وكۆمەاڵیەتییەكان������ی 
ئێران و كوردستان گەشەی نەكردوە. 
بنكەكان������ی  كردن������ی  چاوەدێ������ری 
فەرهەنگی و كۆمەاڵیەتی لە الیەن 
ئۆرگانە ئەمنییەتی و نیزامییەكانەوە 
و نەبوون������ی دەزگایەك������ی دادوەریی 
لەسەر  جیددین  لەمپەڕی  سەربەخۆ، 
ڕێگەی گەیشتن بە كۆمەڵگایەكی 
ئێراندا.  ل������ە  دێموكراتیك  ك������راوەی 
هەروەه������ا پش������تگوێ خس������تنی بە 
ئەنقەستی  گەشەی نۆرم و بایەخە 
كۆمەاڵیەتیی������ەكان، ی������ان لەمپ������ەڕ 
دامەزراوە  ڕێگەی  س������ەر  خس������تنە 
مەدەنییەكان كە ڕێژیم خۆی ئیزنی 
كار و چاالك������ی پێ������داون، هەوڵێكی 
بۆ  ڕێژیمە  بەرپرس������انی  ئاگایانەی 
پاڵپێوەنانی  ب������واری  دروس������تكردنی 
خەڵك������ی ئێران و ب������ە تایبەت الوان 
بەرەو دی������اردە دزێوەكانی وەك دزی، 
التی و چەقۆكێش������ی، كیف ڕفاندن، 
ت������ەاڵق، خۆك������وژی و بەكارهێنانی 
م������اددە هوش������بەرەكان. ه������ەر بۆیە 
ئاستی بەكارهێنانی مادەی هۆشبەر 
ل������ە نێو الوەكاندا ئێس������تا لە هەمبەر 
ڕابردوودا گەیش������تۆتە 13 هەتا 15 
ئاش������كرایە سیاسەتە  و  ساڵ. ڕوون 
كۆمەاڵیەتییەكانی  و  فەرهەنگ������ی 
ڕێژیم لە كوردستانی ئێراندا بە هۆی 
دێموكراتیك  بزووتنەوەیەك������ی  بوونی 
و نەتەوەی������ی زۆر دوژمنكارانەتر لە 
ش������وێنەكانی دیكەی ئێ������ران بەڕێوە 
دەچێت. چونكە كوردس������تان هەر  لە 
سەرەتای شۆڕشی گەالنی ئێرانەوە، 
النك������ەی بزووتنەوەیەكی نەتەوەیی و 
دێموكراتیك و گۆڕەپانی بەربەرەكانێ 
لەگەڵ سیاس������ەتەكانی حكوومەتی 
ئیس������امی بووە.  ه������ەر بۆیە ڕێژیم 
ب������ە هەموو ش������ێوەیەك پ������ەرەی بە 
لە  كۆمەاڵیەتییەكان  دزێ������وە  دیاردە 

ڕۆژهەاڵتی كوردستان داوە. 
قس������ەی كۆتایی ئەوەیە، ڕێژیمی 
ئێران لەو ماوەی 3٦ ساڵ حاكمیەته دا 
تەنیا برسییەتی، سەركوت و خەفەقان، 
گەندەڵ������ی ئابووری������ی و ئیداری و 
گۆش������ەگیری بۆ گەالنی ئێران بە 
دیاری هێناوە. سەرەڕۆییەكانی ڕێژیم 
لە نێوخۆی واڵت بە شێوەی كوشتار 
بە تاك و بە كۆمەڵی ئازادیخوازانی 
نەتەوەكان������ی ئێ������ران و پەرەپێدان بە 
تیرۆریزمی دەوڵەتی لە ڕۆژهەاڵتی 
ناڤین  و جیهاندا، وایكردوە، كە ئێستا 
جیهان و بە تایبەت كوردستان  لەژێر 
بە  تیرۆریستی  گروپێكی  مەترسیی 

ناوی »داعش« دا بێت.

كانیاو

سااڵنە لە بوودجەی خەڵكی 
ئێران بە سەدان میلیۆن دۆالر لە 

سیاسەتی دروستكردنی هێلی شیعی  
لە سوریە و لوبنان و بەحرەین و 
یەمەندا بۆ ئاژاوەنانەوە و گروپە 

تیرۆریستەكان خەرج دەكرێت
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مستەفا هیجری: 

بۆ یەکگرتنەوە لەسەر خاڵە سیاسییەکانی کۆنگرەی 13 
وەک بنەمای دانیشتنەکان ڕێک کەوتووین

ئاژانسی ئانادۆڵۆ، لە سەرەتای 
مانگی ڕێبەندانی ساڵی 1393ی 
هەتاوی������دا، وتووێژێک������ی لەگەڵ 
مس������تەفا هیج������ری، س������کرتێری 
دێموک������رات  حیزب������ی  گش������تیی 
پێک هێن������اوە و تیای������دا باس لە 
یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات و 
هەروەها بارودۆخی ناوچەکە کراوە. 

ده قی وتووێژه كه  به مشێوه یه :

حیزبی  گش������تیی  س������كرتێری 
ئێران،  كوردس������تانی  دێموكرات������ی 
مستەفا هیجری لە هەڤپەیڤینێكدا 
لەگ������ەڵ ئاژانس������ی ئان������ادۆڵ و 
یەكگرتنەوەی  پرس������ی  لەب������ارەی 
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی 

ئێران دەڵێت:
»دەمانەوێت ب������ە وردی بچینە 
دوای  نامانەوێ������ت  و  كارەك������ەوە 
دیكە  جیابوون������ەوەی  یەكگرتنەوە 

دروست ببێتەوە«.
مستەفا هیجری لەو بارەیەوە بۆ 

ئاژانسی ئانادۆڵو گوتی:
 »ئەوەی لەبارەی یەكگرتنەوەوە 
باس������ی لێوەدەكرێت ش������تێكی تازە 
نیی������ە، درێ������ژەی ئەو ه������ەوڵ و 
تێكۆشانانەیە كە نزیكەی دوو ساڵە 
دەس������تمان پێكردووە، دوای ئەوەی 
لە دوایی������ن كۆنگرەماندا یەكێك لە 
ڕاسپاردەكان بریتی بوو لە هەوڵدان 
بۆ یەكگرتنەوە، ئیدی هەوڵەكانمان 
چڕتر كردەوە و لێژنەیەكمان پێكهێنا 
و لەگ������ەڵ هاوڕێیان چەند جارێك 
دانیش������تووین تا ئاستی سكرتێری 

هەردووال«. 
دواتر ئاماژەی بەوەدا کە:

هەفتەی������ە  ئ������ەم  »رەنگ������ە   
دانیشتنێكی دیكە لە نێوان هەردوو 
ئامادەبوونی  بە  سیاسی  دەفتەری 
هەر دوو س������كرتێر بەڕێوەبچێت بۆ 
و  كارەكە  ئ������ەوەی چوارچێ������وەی 
وردەكارییەكان������ی بەگش������تی باس 
بكەین و دواتر لێژنەكانمان درێژەی 

پێبدەن«.
حیزبی  گش������تیی  س������كرتێری 
لە  ئێران  دێموكراتی كوردس������تانی 
لەبارەی ئەو  درێژەی قس������ەكانیدا 
پرس������ەوە دەڵێت هەردوو الیەن ڕێك 
كەوتوون كە خاڵە سیاس������ییەكانی 
كۆنگرەی  دوایین  پەس������ەندكراوی 
حزبەكەیان پێ������ش ئەو جیابوونەوەیە 
بكەنە بنەما ل������ە وتووێژەكانیان و 
لەو پێناوەش������دا لەسەر ناوی حیزب 

و ئارمەكەی������ان و چەند ش������تێكی 
دیكەش ڕێك كەوتوون.

لەگەڵ ئەوانەشدا بۆ دیاریكردنی 
كات بۆ یەكگرتنەوەكە، مس������تەفا 

هیجری دەڵێت:
كات  كردن������ی  »پێش������بینی 

زەحمەتە«.
ئەو هێمای ب������ۆ ئەوەش كرد كە 
ئەوان  یەكگرتنەوەیەی  ب������ەو  ئێران 

قەڵس������ە و پێی������ان خ������ۆش نابێت، 
لەوبارەیەوە دەشڵێت:

 »ئەسڵەن خودی جیابوونەوەكە 
ئەگ������ەر ڕاس������تەوخۆش نەبێت بە 
ئێران������ی  دەس������تی  ناڕاس������تەوخۆ 
تێدابوو، كۆماری ئیسامیی ئێران 
ب������ۆ حیزبی دێموك������رات كە  نەك 
حزبێكی سەرەكییە لە ڕۆژهەاڵت، 
هەموو  لە  ك������وردی  یەكگرتوویی 
بەش������ەكاندا پێ ناخۆشە و هەموو 
كار و تێكۆش������انی ل������ە هەم������وو 
بەشەكان بۆ جودایی و بەگژ یەكدا 

كردنی كوردە«.
حیزبی  گش������تیی  س������كرتێری 
ئێران  كوردس������تانی  دێموكرات������ی 
مس������تەفا هیجری ك������ە حزبەكەی 
یەكێك������ە لە كۆنتری������ن حیزبەكانی 
كۆماری  بەرهەڵستكاری  كوردی 
ئیسامی ئێران لەو هەڤپەیڤینەییدا 
لەگەڵ ئاژانسی ئانادۆڵو باس لە 
بوونی هەواڵگریی ئێران لە هەرێمی 
كوردس������تان دەكات و دەڵێت ئەوان 
لەبەردەستە كە  تەواوییان  زانیاریی 
زۆری  سیخوڕیی  مۆڵگەی  ئێران 

لە هەرێم هەیە و دەڵێت:
»ئێ������ران لە ڕێگ������ەی هەردوو 
و  هەولێر  ل������ە  كونس������ولخانەكەی 
س������لێمانی و زۆر شوێنی دیكەی 
نهێنیی، بوونی هەواڵگریی هەیە، 
بوونی كۆماری ئیسامی لە هەموو 
ش������وێنێك بۆ هەواڵ وەرگرتن نییە، 
بەڵكو بۆ تێكدانە، چوونكە ئێران لە 
ڕێگەی باڵیۆزخانەكانییەوە دەیەوێت 
دەتوانێت جیاوازیی  بزانێت چ������ۆن 
بخات������ە نێو حزبەكان و یاری بكات 

بۆ بەرژەوەندیی خۆی«.
لەبارەی شەڕی »داعش«�یشەوە 
دەڵێت پێش شەش مانگ لەمەوبەر 
نزیكەی پێنج هەزار لە ئەندامانی 
س������وپای ق������ودس پەڕیونەتەوە بۆ 
كوردس������تانی عێراق، ئەوە جگە لە 
ژمارەیەكی زۆر لە ئەفس������ەران و 
پسپۆڕان كە كار بۆ مەشقپێكردنی 

س������وپای عێراق دەكەن، دەش������ڵێت 
ب������ە ناوی  بەش������ی زۆری ئەوانە 
شیعەكان  مەزارگەكانی  پاراستنی 
ل������ە كەربەال و نەجەف و س������امەڕا 
هاتوون، بە ڕای ئەو ئەو هێزانە لە 
جەلەوال  ناكۆكیەكانی  جێ  ناوچە 
و س������ەعدییە و چەند ناوچەیەكی 

دیكەش جێگیر كراون.
مس������تەفا هیجری ل������ە درێژەی 

قس������ەكانیدا بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو 
لە بارەی هێرش������ەكانی داعش بۆ 
بە  س������ەر هەرێمی كوردس������تان و 
دیاریكراوی بۆ س������ەر مەخموور و 
گوێ������ڕ و نزیكبوونەوەیان لە هەولێر 
بۆ یەكەم جار پێش چەند مانگێك 
لەمەوبەر دەڵێت ئێران داعش������ی لە 
هەولێ������ر نزیك ك������ردەوە بۆ تەمبێ 
كردنی كورد كە ماوەیەك بوو باسی 

سەربەخۆییان دەكرد، دەشڵێت:

ب������ۆ هەولێر و  »هاتنی داعش 
نزیكبوونەوەیان لە مەخمور و گوێر 
لەالی������ەن ئێرانەوە بەرنامەرێژیی بۆ 
كرابوو، ئێران ویس������تی ئەوان بێنە 
ئێرە و كورد تەمبێ بكات، چونكە 
لەو ماوەیە و پێش������تریش كورد زۆر 
باس������ی ڕیفراندۆم و سەربەخۆییان 
دەكرد و كۆماری ئیسامی ئەوەی 
زۆر پێ ناخۆش بوو ویستی كورد 

سزا بدات«. 
باس لەوەش دەكات پاش پێكانی 
ئەو ئامانجەی ئێران و سەرۆكایەتی 

هەرێ������م  و حكومەت������ی هەرێمیش 
وایان باڵوكردەوە ك������ە ئێران یەكەم 
واڵت بوو یارمەتیی هەرێمی دا لە 

شەڕی دژ بە داعش.
ئەو  ب������ۆ  هیج������ری  مس������تەفا 
قس������انەی كە دەیان������كات زوو زوو 
دەیگوت بەپێ������ی زانیارییەكانییان، 

ئەو گوتیشی: 
»زانیارییەكانمان باس لەوە دەكەن 

ئێران مەشق بە پەنابەری ئەفغانی 
دەكات و دوات������ر دەیناننێرێت������ە نێو 

ڕیزەكانی داعش«.
حیزبی  گش������تیی  س������كرتێری 
ئێران  كوردس������تانی  دێموكرات������ی 
مس������تەفا هیج������ری ل������ە درێژەی 
ئاژانسی  لەگەڵ  هەڤپەیڤینەكەیدا 
ه������ۆكاری  لەب������ارەی  ئانادۆڵ������و 
كش������انەوەی هێزەكانییان لە شەڕی 
دژ بە داعش پاش بەشداربوونێكی 

كورت دەڵێت: 
دێموكرات  حیزبی  وەكوو  »ئێمە 
ئێستا هیچ هێزێكمان لەشەڕی دژ 
بە داعش لە باش������ووری كوردستان 
ئێمە  لەبەر ئەوەی  نییە،  بەش������دار 
لەس������ەرەتای هێرش������ەكانی داعش 
ب������ۆ س������ەر گوێ������ڕ و مەخمور و 
نزیكبوونەوەیان لە هەولێر ئامادەیی 
خۆمان بۆ ناردنی هێز بۆ شەڕەكە 
دەربڕی و بەرپرسانی هەرێم داوایان 
لێكردی������ن و بەدەمیان������ەوە چووین، 
بەاڵم دوای ماوەیەكی كورت داوای 
كشانەوەیان لێكردین و كشاینەوە«.

لەمەڕ هۆكاری ئەو كشانەوەیەش 
مستەفا هیجری دەڵێت:

»ئێران پێی خۆش نییە هێزەكانی 
حزب������ە كوردیی������ەكان  دەربكەون و 
ڕەنگە ئەو كشانەوەیەش هەر لەسەر 

داوای ئێران بووبێت«.
مستەفا هیجری دەستپێكردنەوەی 
خەبات������ی چەك������داری ل������ە دژی 
كۆماری ئیسامی ئێران لە ئێستادا 
بە گونجاو نازانێت و هەلومەرجی 
سیاسی و ناوچەیی بە لەبار بۆ ئەو 

كردیەیە نابینێت و دەڵێت: 
ڕژێم������ی  ڕوخان������ی  »دوای   
پاش������ایەتی و خۆ ڕاگەیاندنی بە 
ئاشكرای حزبی دێموكرات خەباتی 
ش������ێوەیەكی  وەكوو  چەكداریم������ان 
كۆم������اری  دژی  ل������ە  خەب������ات 
ئیس������امی ئێران زانی نەك وەكوو 
ئامانج و یەكاكەرەوە، بۆیە خەباتی 
چەكداریی خوێناویمان لە گەڵدا بردە 

پێشەوە، ئێستاش ئەگەر بوار هەبێت 
چەكداری  خەباتی  دەكرێت  دیسان 
وەك������و یەكێك لە ش������ێوەكان كەڵك 
هەلومەرجە  ئەگەر  وەربگرین،  لێ 
سیاس������ی و ناوچەیی ڕێگە بدات 
ڕەنگە وەكوو شێوەیەك لە شێوەیەكان 
كەڵكی لێ وەربگرین، بەاڵم ئێستا 
ئەو هەلومەرجە بۆ ئێمە لەبار نییە، 
ناتوانیین لێرە دابنیشین و بچین لە 

ئێران خەباتی چەكداری بكەین«.
هیجری لەبارەی پرسی كۆنگرەی 
نەتەوەییشەوە بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو 
حزبایەتی  بەرژەوەندی������ی  دەڵێ������ت 
لەو  دواخس������تنییەتی،  ه������ۆكاری 

ڕووەوە گوتی:
ك������ورد  هێ������زی  »لەكاتێك������دا 
هەم������ووی پارچ������ە پارچەی������ە و 
هەم������ووی لە بی������ری پێكهێنانی 
بەرژەوەن������دی و قازانجی خۆیەتی 
نەك بەرژەوەندی������ی نەتەوەیی، ئەوا 
نابەس������ترێت،  نەتەوەی  كۆنگرەی 
كۆنگرەی نەتەوەی دەبێت لەس������ەر 
بنەم������ای قازان������ج و بەرژەوەندیی 
نەتەوەی������ی پێكبێ������ت، ئێس������تا بۆ 
بەرژوەندیی حزب������ی و گرووپ و 
دەستەیە، تا ئەو كاتەی ئەو ڕەوتە 
بەردەوام بێت پێكهێنانی كۆنگرەی 
ئەگەر  س������ەرناگرێت،  نەتەوەی������ی 
سەریش بگرێت لە بەرژەوەندیی یەك 
دوو الیەن دەبێت، پێشتریش هەر بەو 
هۆیەوە كۆنگرەكە سەری نەگرت، 
بۆیە گەشبین نیم لەبەستنی لەبەر 

بەرژوەندیی حزبی«.
هیج������ری، پارت������ی و پەكەك������ە 
بەتایب������ەت ئەم������ەی دوای ب������ەوە 
تۆمەتب������ار دەكات ك������ە دەیانەوێت 
هیژموونیی خۆیان بەسەر كۆنگرەی 

نەتەوەییەوە دەربكەوێت، دەشڵێت:
»هەر الیەنێك بیەوێت كۆنگرەی 
خۆی  بەرژوەندیی  ب������ۆ  نەتەوەیی 
بخاتە ژێ������ر هەژموونی خۆی ئەوا 

سەرناگرێت«.
لە كۆتایی قسەكانیدا سكرتێری 
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی 
ئێران مستەفا هیجری سەركەوتنی 
كۆبانیی لە دژی داعش بە گرنگ 
هەڵسەنگاند و گوتی بە سەركەوتنی 
خۆیانی دەزانن و هیوای ئەوەشی 
خواست ئەو سەركەوتنە سەرەتایەك 
بێت بۆ شكست پێهێنانی داعش لە 

هەموو خاكی كوردستان.

ڕۆژەڤـ

مەترسی داعەش لە 
كەنارەكانی ئیتالیا

و: ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

»ئیتالیا ئام������ادەی ڕێبەرایەتی 
بەرەی پێشگرتن بە خیافەت لەوپەڕ 
لیبیایە« س������ەردێڕی  ل������ە  دەریاوە 
ڕاپۆرتێك بە قەڵەمی »جەك موور«ە 
كە ماڵپ������ەڕی »نیوزویك« س������ێ  
ڕۆژ لەمەوب������ەر باڵوی كردووەتەوە. 
هاتووە:  وتارەك������ەدا  س������ەرەتای  لە 
»وەزیری بەرگری ئیتالیا وتوویەتی 
ئیتالیا ئام������ادەی ڕێبەرایەتیكردنی 
هەوڵێكی هەمەالیەنە بۆ نەهێشتنی 
زیات������ری  ه������ەردەم  هەڕەش������ەی 
جیهادییەكان لە لیبیا و پێشگرتن بە 
لەوپەڕ  »خیافەت«  دروستبوونی 
دەریا لە كەنارەكانی ئەورووپادایە. 

مانگ������ی ڕاب������ردوو، حكومەتی 
ش������ام  و  عێ������راق  ئیس������امی 
بەرپرسیارەتی هێرشێكی مەرگباری 
ل������ە كورینزیاهۆتێ������ل ل������ە تریپۆلی 
پێتەخت������ی لیبیا گرتە ئەس������تۆ و 
دوێنێ  ئ������ەو گرووپ������ە ڤیدیۆیەكی 
ب������اڵو كردەوە كە تێی������دا فیلمیان لە 
س������ەربڕینی 21 مەسیحی میسری 
ل������ە  هەڵگرتب������وو و فیلمەكەی������ان 
كەنارەكان������ی دەری������ای مەدیتەرانە 
تۆم������ار كردب������وو. ل������ە ڤیدیۆكەدا، 
میلیش������یاكان قس������ە لە داڕماندنی 
ڕۆم و ئاماژە بە ئاراس������تەی دەریا 
دەكەن.  ئیتالیا  كەنارەكان������ی  بەرەو 
ش������اری دێرنا لە ڕۆژهەاڵتی لیبیا 
كە لە ژێ������ر كونتڕۆڵی ئەم گرووپە 
تیرۆریس������تییەدایە، نزی������ك بە 520 
مای������ل لە دوایین خاڵی باش������ووری 

ئیتالیاوە دوورە«. 
لە بەش������ێكی دیك������ەدا هاتووە: 
كۆلۆنێ������ل  كەوتن������ی  »ب������ەدوای 
موعەمەر قەزافی لە 2011دا، لیبیا 
كەوتووەتە نێو شەڕێكی نێوخۆیی بە 
دوو حكوومەت������ەوە ك������ە لە ڕۆژئاوا 
و ڕۆژهەاڵتی واڵتەكە بە ش������ێوەی 
جی������ا حكومەت دەك������ەن و ئەمەش 
ئیس������امگەرا  بۆ گرووپە  ڕێگەی 
ڕادیكاڵەكانی وەك داعەش و ئەنسار 
ئەلشەریعەی سەر بە ئەلقاعیدە خۆش 
كردووە كە لەو بۆشایی دەسەاڵتەدا 

سەرمایەگوزاری بكەن«. 
لە بەش������ێكی دیك������ەدا باس لەو 
مەترس������ییانە دەك������رێ  كە بە هۆی 
لێشاوی ئەو پەنابەرانەوە ڕووبەڕووی 
ئیتالیا و بەگشتی ئەورووپا دەبێتەوە 
كە لە ئاوەكانی مەدیتەرانەوە ڕوو لە 
دەروازەی ئەورووپ������ا، ئیتالیا دەكەن. 
كاریگەری  »زیاتربوونی  هات������ووە: 
داعەش بەس������ەر لیبیا ئەو ترسەی 
لێكەوتووەت������ەوە ك������ە ئ������ەم گرووپە 
ه������اوكات لەگ������ەڵ بەردەوامبوونی 
ل������ە پەرەگرتن، دەك������رێ  ئەو واڵتە 
وەكوو س������ەكۆی هێرش بۆ ئەورووپا 
بەكار بێن������ێ ، ئەویش بە هۆی ئەو 
میلیش������یایانەی كە خۆی������ان لە نێو 
ه������ەزاران پەنابەردا دەش������ارنەوە كە 
مەترسیداری  ڕێگەی  دەدەن  هەوڵ 
لیبیا بۆ ئیتالیا لە دەریاوە ببڕن.  

پاینۆتی، وەزیری بەرگری ئیتالیا 
»مێس������اگێرۆ«ی  ڕۆژنامەی  بە 
وتووە ناكرێ  ئەو جیهادیییانە دیاری 
بكەی������ن كە دەگەنە ئیتالیا و خۆیان 
مانگی  دەناس������ێنن.  پەنابەر  وەكوو 
دا  نیش������انیان  ڕاپۆرتەكان  ڕابردوو، 
كە جیهادییە سوورییەكان لە هەمان 
تاكتی������ك بۆ هاتنە نێ������و ئەرووپا لە 
ڕێگەی سنوورە ڕۆژهەاڵتییەكانییەوە 

كەڵكیان وەرگرتووە«. 
لە كۆتاییدا هات������ووە: »كارلۆتا 
س������امی، ژنەوتەبێژی كۆمیسیۆنی 
بەرزی نەت������ەوە یەكگرت������ووكان لە 
نووسینگەی كاروباری پەنابەران لە 
ڕۆم هۆشداری دا كە ژمارەی ئەو 
پەنابەرانەی ل������ە لیبیاوە بۆ ئیتالیا 
دێن، ت������ا ڕادەیەك هەر س������اڵە دوو 

بەرابەر دەبێت«.

سەرچاوە: 
Newsweek.com

»دەمانەوێت 
بە وردی بچینە 
كارەكەوە و 

نامانەوێت دوای 
یەكگرتنەوە 
جیابوونەوەی 
دیكە دروست 

ببێتەوە«
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چەكی ناوكی، یان پارەی نەوت له سه ر سفرەكان!

كوودەت������ای تاقم������ی ئەنس������اروڵاڵ 
)میلیشای سەر بە كۆماری ئیسامی( 
ل������ە یەمەن ك������ە بە لەشكركێش������ی و 
بە  پایتەخ������ت و زاڵبوون  داگیركردنی 
س������ەر دام������ودەزگا حكوومەتییەكانی 
ئەو واڵتەدا س������ەری گ������رت، رەوتی 
ئاڵوگۆڕەكانی ناوچەی بەرەو ئاڵۆزیی 
هەرچی زیاتر ئاراس������تە كرد. میلیشیا 
حووس������ییەكانی سەر بە ڕێژیمی ئێران 
كە لە ماوەی چەند س������اڵی ڕابردوودا 
سیاس������ی،  یارمەتییە  پاڵپش������تیی  بە 
لۆجس������تیكییەكانی  و  س������ەربازی 
كۆم������اری ئیس������امی، نوێنەرایەتیی 
ویس������ت و ئامانجەكانی ئەو ڕێژیمەیان 
لەم������ەڕ دۆزین������ەوەی پێگەی������ەك بۆ 
خۆی ل������ە دەڤەری دەریای س������وور و 
»ب������اب المن������دب« ك������ردووە، ڕۆژی 
هەین������ی ٦ی فیوریی������ە پارلەمان������ی 
ئەوە،  لەبری  و  یەمەنیان هەڵوەشاندەوە 
ئەنجومەنێكی كاتییان بە بێ بەشداریی 
ڕێكخ������راو و الیەن������ە سیاس������ییەكانی 
یەمەن ڕاگەیان������د. هەنووكە كۆماری 
ئیس������امی بە دەس������تگرتن بە س������ەر 
ناوچەی هەستیاری »باب المندب« و 
داگیركردنی یەمەن، بازنەی گەمارۆی 
لە دەوری عەرەبس������تان چڕتر كردۆتەوە 
و بە پشتبەس������تن بەم راستییانەیە كە 
ئاش������تیی  وتووێژەكانی  لە  ڕووس������یە 
ئۆكرایندا هەڕەش������ە لە ڕۆژئاوا دەكات 
كە لە ئەگەری یارمەتیی سەربازی و 
ناردنی چەكوچۆڵ لە الیەن ڕۆژئاواوە 
بۆ ئۆكراین )بە مەبەستی دابینكردنی 
س������ەقامگیری و تەناهیی ئەم واڵتە( 
وەاڵمێكی ناهاوش������ێوە لە شوێنەكانی 

دیكەدا بە ڕۆژئ������اوا دەداتەوە و ئێران 
بۆ هێرشكردنە س������ەر عەرەبستان هان 

دەدات.
كوودەتای������ە  ئ������ەم  دواب������ەدوای 
فەرانس������ە، ئەمریكا و بەریتانیا، سێ 
واڵتی مەزن������ی ڕۆژئاوایی ئەندامی 
و  ئاسایش  ئەنجومەنی  هەمیش������ەیی 
واڵتان������ی وەك ئیتالیا، عەرەبس������تانی 
س������عوودی و ئیمارات������ی یەكگرتووی 
لەو  خۆیانیان  باڵوێزخانەكانی  عەرەبی 
واڵتەدا داخس������ت. هەر لەو پێوەندییەدا 
نەبیل ئەلعەرەبی، س������كرتێری گشتیی 
یەكێتیی واڵتانی ع������ەرەب كوودەتای 
حووس������یەكان و داگیركردنی یەمەن لە 
الیەن ئەو ڕێكخراوەی شەرمەزار كرد و 
هۆشداریی ئەوەی دا كە هەلومەرجی 
هەنووكەی������ی دەبێتە هۆی پەككەوتنی 
پرۆسەی سیاسی لەو واڵتەدا. واڵتانی 
هاریكاریی  ئەنجومەن������ی  ئەندام������ی 
كەنداویش كوودەتای حووس������ییەكانیان 

مەحكووم كردووە.
لەم نێوانەدا ڕێژیمەكانی وەك ئێران و 
سووریە هەر لە سەرەتاوە ئاڵوگۆڕەكانی 
یەمەنیان وەكوو شۆڕشێكی جەماوەری 
ناسی و پشتیوانیی ئاشكرای خۆیانیان 
لە دەستبەس������ەرداگرتنی دەسەاڵت لە 
الیەن كەمینەی حووس������یی چەكدارەوە 

ڕاگەیاند.
ئەگ������ەری  ل������ە  ك������ە  ویدەچێ������ت 
پێداگری������ی الیەن������ەكان و بەردەوامیی 
ژێ������ر  یەمەن������ی  هەڵویس������تەكانیاندا، 
دەس������ەاڵتی حووس������ییەكان لە ماوەی 
ڕۆژەكان و مانگەكان������ی داهاتوودا بە 
بارودۆخێكی دژواردا تێپەڕ ببێت و لەم 
نێوانەدا بێگوم������ان ڕۆڵی تێكدەرانەی 
ڕێژیمی ئێران و پاڵپشتییەكانی رووسیە 
س������ەرەكیترین هۆكار ب������ۆ نوقمبوونی 

شۆڕشی تاڕادەیەك هێمنانەی خەڵكی 
یەم������ەن ل������ە گێ������ژاوی توندوتیژییە 
كاولك������ەرە نێوخۆییەكان و ش������ەڕە بە 
جیهانییەكاندا  و  ناوچەی������ی  وەكالەتە 
بێت، س������ێناریۆیەك كە لە س������ووریە و 
تەنانەت لە عێراقیشدا شاهیدی بووین 
)ئەگەرچی ئەزموونی عێراق بەرهەمی 

شۆڕشێكی جەماوەری نەبوو(.
هاوكات و لە حاڵێكدا كە بان كی مۆن، 
نەتەوە  ڕێكخراوی  گشتیی  سكرتێری 
ئەندامانی  ل������ە  ڕوو  یەكگرت������ووەكان 
ئەنجومەنی ئاس������ایش دەڵێ: »یەمەن 
ل������ە بەرچاوی ئێمەدا لە نێو دەچێت«، 
ئەندامان������ی ئ������ەم ئەنجومەنە ڕۆژی 
پێنجشەممە 12ی فیورییە بێ ئەوەی 
ك������ە ب������ە ڕێككەوتنێك س������ەبارەت بە 
قەیرانی یەم������ەن بگەیەن، كۆتاییان بە 

دانیشتنی خۆیان هێنا.
بڕی������ار وا ب������وو ك������ە ئەندامان������ی 
»كوودەتای«  ئاس������ایش  ئەنجومەنی 
بك������ەن،  مەحك������ووم  حووس������یەكان 
مەحكوومكردنی  گەاڵڵ������ەی  ب������ەاڵم 
حووس������ییەكان لەگەڵ ڤیتۆی ڕووسیە 

بەرەوڕوو بوو.
ئەنجومەنی  ئەندام������ی  واڵتان������ی 
هاریكاریی كەنداو داوایان لە ئەنجومەنی 
ئاسایش كردبوو كە حووسییەكان وەكوو 
س������ەرەكیی  بەرپرس������یاری  و  تاوانبار 
قەیرانی یەمەن مەحكووم بكات، بەاڵم 
دژایەتیی ڕووسیە پێشی بە دەرچوونی 
وەها بڕیارنامەیەك لە الیەن ئەنجومەنی 
ئاسایش������ەوە گرت. ئەم هەڵوێس������تەی 
ڕووس������یە وەبیرهێنەری هەڵوێستەكانی 
ئەم چەند ساڵەی دوایی ئەوان لەمەڕ 
ڤیتۆ  بەكارهێنانی چەندجارەی مافی 
لە ئەنجومەنی ئاسایشدایە كە هەرجارەو 
بە جۆرێ������ك  بۆتە لەمپەرێك لە بەردەم 

بڕیاردان و هەڵگرتنی هەنگاوی كردەكی 
نێونەتەوەییەوە  كۆمەڵ������گای  الیەن  لە 
دژ ب������ە بنك������ەكان و دەس������توپێوەندییە 
ناوچەییەكانی������ان لە تاران������ەوە بگرە تا 
دیمەشق و بەیرووت و سەنعا. ڕووسیە 
ل������ەو ماوەیەدا بە كەڵ������ك وەرگرتن لە 
الوازیی سیاس������ەتی دەرەوەی ئیدارەی 
ئۆباما توانیویە بە هاوكاریی ڕیژیمی 
تاران و دەس������توپێوەندییەكانی دیكەی 
خۆی، پەرە بە دەستدرێژییە سەربازی، 
سیاس������ی و ژێئۆپۆلیتیكەكانی خۆی 
لە سەرانس������ەری ناوچ������ە و جیهاندا 
ب������دات و دزە بكاتە ئ������ەو ناوچانەی 
كە پێش������تر پاوانكراوی ڕكابەرەكانیان 
ب������وو. هەنووكە لە ناوچە نەوتییەكانی 
جەمسەری باكوور و دەریای بالتیكەوە 
بگرە هەتا دەریای ڕەش و لە كەنداوی 
فارس������ەوە هەت������ا دەریای ناوەڕاس������ت 
و دەریای سوور ش������وێنێك نەماوە كە 
لە چەند س������اڵی ڕاب������ردوودا پێگە و 
دەستڕۆیش������توویی »هیالی ش������یعە 
بەرانب������ەر »بەرەی  لە  � ڕووس������یە« 
ڕۆژئاوای������ی � عەرەب������ی«دا بەهێ������ز 
نەبووبێت. زێدەخوازیی ڕاش������كاوانەی 

ڕووس������یە لە ئۆكرای������ن و هەوڵدان بۆ 
پارچەپارچەكردن������ی ئ������ەو واڵتە، بە 
دەس������تەوەگرتنی هەوس������اری ڕێژیمە 
یاخییەكانی ئێران و سووریە و تاڕادەیەك 
كۆریای باكوور، نانەوەی كۆس������پ لە 
ب������ەردەم هەوڵە نێونەتەوەییەكاندا دژ بە 
س������ەركوتكارییەكانی ڕێژیمی ئەسەد، 
یارمەتیدانی كۆماری ئیس������امی بۆ 
بازدان بە سەر گەمارۆ نێونەتەوەییەكاندا 
و توندتر كردنەوەی سەركوت و خەفەقان 
دژ بە خەڵكی ئێران، ئاراس������تەكردنی 
داعش بەرەو ناوچەكانی كورد و سوننە 
لە عێ������راق و س������ەپاندنی هێژمۆنی 
تەواوی شیعەكان بە سەر حكوومەتی 
ئەو واڵت������ەدا، ئاژاوەنانەوە لە بەحرەین 
بە یارمەتیی كۆماری ئیس������امی و 
یەمەن  داگیركردنی  لەم ڕۆژانەش������دا 
لە الیەن میلیش������یا حووس������ییەكانەوە 
ڕووسیە  دزەكردنی  دەربڕی  هەموویان 
و دەستوپێوەندییەكانی )و لە سەرووی 
هەموویانەوە كۆماری ئیس������امی( لە 
ناوچەدان، مەسەلەیەك  سەرانس������ەری 
كە زیاتر لە هەموو ش������تێك بەرهەمی 
پاس������یڤبوون سیاس������ەتی ئۆبام������ا و 

دیپلۆماسیی خۆش������بینانەی ڕۆژئاوا 
ل������ە هەمب������ەر هاوپەیمانییەكە كە بۆ 
هەڵلووش������ینی ت������ەواوی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست و ملمانێ لەگەڵ ڕۆژئاوا 
پانی  جیهان������دا  سەرانس������ەری  ل������ە 

داڕشتووە.
هەڵبەت ل������ەم نێوانەدا نابێ بابەتێك 
ل������ە بیر بكەی������ن، ئەوی������ش ئەوەیە كە 
زیات������ر بوون������ی ئاخێزگەكانی تەنگژە 
و ئاڵۆزی������ی ژێئۆپۆلیتی������ك و بوونی 
هەرچی زیاتری ملمانێ سیاس������ییە 
س������ەربازیی  شەڕی  بە  ئاس������اییەكان 
پڕتێچ������وو و پڕووكێنەر بۆ ڕووس������یە 
وەك  ناوچەییەكان������ی  هاوپەیمان������ە  و 
تاران )بە سەرنجدان  دەس������ەاڵتدارانی 
ئابوورییان(  دۆخ������ی  نالەباربوونی  بە 
دەتوان������ێ وەك زەلكاوێك������ی تۆقێنەر 
بێت ك������ە هەرچی زیات������ر پەلەقاژەی 
تێ������دا بكەن، زیاتر تێی������دا رۆ دەچن و 
چارەنووس������ێكی هاوش������ێوەی سوپای 
هیتلەر لە ئیستالینگراد، ئەمریكا لە 
ڤێتنام و عێراق، سۆڤێت لە ئەفغانستان 
و خ������ودی كۆماری ئیس������امییان لە 

شەڕی 8ساڵەدا دەبێت.

واڵتان������ی 5+1 ڕۆژی  و  ئێ������ران 
3ی س������ەرماوەزی ئەمس������اڵ )24ی 
نوامبر(، لە دانیشتنی ژنێڤدا گەیشتنە 
ڕێككەوتنێك������ی كات������ی و بە پێی ئەو 
ڕێككەوتنە دەبوای������ە ئێران لە بەرامبەر 
گەمارۆ  ل������ە  هێندێ������ك  هەڵگرتن������ی 
ئابووریی������ەكان ل������ە الی������ەن ئامریكاوە، 
چاالكییە ناوكییەكانی خۆی سنووردار 
ب������كات. هەروەها بۆ پراكتیزەكردنی ئەو 
ڕێككەوتنە كاتییە دەرفەتێكی ٧ مانگە 
بە ئێران درا. هەر ل������ەو چوارچێوەیەدا 
دەورێك������ی نوێی وتووێ������ژەكان لە نێوان 
وەزیرانی كاروب������اری دەرەوەی هەر دو 
واڵتی ئێران و ئامریكا لە ڕۆژی 14ی 
ژانوی������ە )24ی بەفرانبار( لە ش������اری 

ژنێڤدا بەڕێوە چوون.   
چەند ڕۆژ دوات������ر )20ی ژانویە( 
ل������ە كۆنگ������رەدا ڕایگەیاند:  ئۆبام������ا 
»ئەگەر بێت و پێشنیاری داسەپاندنی 
گەم������ارۆی نوێ بە س������ەر ئێ������ران لە 
كۆنگرەدا پەس������ند بكرێ، ئەوە خەسار 
ب������ە دیپلۆماس������یەكەمان دەگەیەنێ و 
ئامری������كاش ل������ە هاوپەیمانەكانی دوور 
دەخات������ەوە و ڕێژیمی ئێرانیش جارێكی 
دیكە سەر لە نوێ دەست بە درێژەپێدان 
بە پرۆگرامە ناوكییەكەی دەكات«.  

ڕێبەری كۆماری ئیس������امیی ئێران 
واتە خامنەیی������ش ڕایگەیاندوە: »ئێمە 
بۆ ئەوەی كە بگەین������ە ڕێككەوتنێك، 
گەش������ەپێدانی ئەمرازەكان������ی پیتاندن، 
 ،%20 ئورانیۆم������ی  بەرهەمهێنان������ی 
چاالكیەكان������ی  كارخان������ەی ئەراك و 
فۆردومان ج������ارێ ڕاگرتووە، كە وابوو 
ئێمە بە شێوەیێكی مەنتقی هەنگاومان 
هەڵهێناوە، بەاڵم الیەنی بەرامبەر داوای 
باج لە ئێمە دەكات«. ئەم ئاخاوتنانەی 
ل������ە كاتێكدایە ك������ە هەم  خامنەی������ی 
ئاژانس������ی نێونەتەوەیی وزەی ئەتومی 

لە كاری ئێ������ران ڕازی نیە و هەمیش 
باڵیۆزی ڕووسیە ڕایگەیاندوە كە ئەوان 
ئام������ادەكاری دەكەن ب������ۆ دامەزراندنی 
دووهەمین بنكەی ئەتۆمی لە ش������اری 

بوشێهر.
بێگومان كاتێك وتووێژەكان بە ئەنجام 
دەگەن كە ه������ەر دوو الیەن لە هێندێك 
لە داخوازەكانیان پاش������گەز ببنەوە، بۆ 
ئەوەی كە بگەنە ڕێككەوتنێك كە هەر 
دووالیەن تێدا ب������راوە بن. بەاڵم وا دیارە 
كە لەم وتووێژە ناوكییانەی نێوان ئێران 
و واڵتان������ی 5+1 دا، هی������چ یەك لە 
الیەنە سەرەكیەكان واتە ئێران و ئامریكا 
بڕوایان بە یەكت������ر نیە و هەركامیان بە 
تایبەت������ی ئێران لە هەوڵ������ی وەرگرتنی 
ئیمتیازی زیاتر و س������ەركەوتن بە سەر 

الیەنی دیكەدایە. 
ئەگەر لە كاتی دیاریكراودا هەر دو 
الی������ەن نەتوانن بگەن بە ڕێككەوتنێكی 
كۆتایی، وێدەچ������ێ كۆنگرەی ئامریكا 
كە ل������ە دەس������ت كۆماریخوازاندایە، لە 
وتووێژە  ڕەوتی  درێژكردن������ەوەی  دژی 
ناوكییەكان بێ و كۆمەڵێك گەمارۆی 
دیكە بە س������ەر ئێراندا بسەپێنێ )هەر 
چەند ئۆبام������ا دەتوانێ مافی ڤیتۆ بە 
كار بێنێ، بەاڵم بۆ ئەمەش پێویس������تی 
بە پشتیوانیی 34 ئەندامی سەنا هەیە( 
و لە بەرامبەردا ئێرانیش وا نیشان بدات 
كە بەو گەمارۆ ئابوورییانە بە چۆكدا 
نایەت و بەم ش������ێوەیە مێزی دانوستاندن 
بە جێ بێڵێ، ك������ە ئاكامی بڕیارێكی 
ئەوتۆ لە الیەك س������ووربوونی ڕێژیمی 
ئێران لە س������ەر پیتاندن������ی ئورانیۆم و 
هەوڵدان بۆ دەستپێراگەیشتن بە چەكی 
ئەتۆمی دەبێ و لە الیەكی دیكەشەوە 
لە ئاكامی داس������ەپاندنی گەمارۆكان، 
خەڵكی ه������ەژاری واڵتەكەمان زیاتر لە 
جاران دەكەونە ژێر باری قورسی گرانی 

و بێكارییەوە. 
هەرچەند كە ئ������ەم ڕێژیمە جێگای 
متمانە پێكردن نیە و دوور نیە كە هەر 

ئێستاش كە وتووێژەكان بەردەوامن، ئەوان 
بە نهێنی لە هەوڵی دەستپێراگەیشتن بە 
چەكی ناوكی بن، كە ڕەنگە كوشتنی 
كات ل������ە الی������ەن ئەوان������ەوە یەكێك لە 
سیاس������ەتەكانیان بێ بۆ گەیش������تن بەم 
ئامانجە )هەر بۆیەش كۆماریخوازەكان 
لە دژی دانی دەرفەتی زیاتر بە وانن(، 
بەاڵم ڕەنگبێ بەرژەوەندیی هەردو الیەن  
واتە ئامریكا لە الیەك و ڕێژیمی ئێران 
ل������ە الیەكی ت������ر )بەرژەوەندیی ڕێژیم، 
ن������ەك بەرژەوەندیی خەڵك������ی ئێران( لە 
ڕێككەوتنێكی كاتیی دیكەدا بێ، كە 
هەم ئامری������كا ناچار نەبێ بژاردەیەكی 
دیكە ل������ە دژی ئێ������ران هەڵبژێرێ كە 
پێویستی بە دانی نرخێكی زۆرە ) چونكە 
لەو قۆناغە هەستیارەدا ئامریكا شەڕ لە 
دژی تیرۆریزم لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەراس������ت و بە تایبەتی لە كوردستاندا 

ڕێژیم������ی  هەمی������ش  دەكات(، 
ئێ������ران كە خۆی ل������ە دۆخێكی 
زۆر خراپ������ی ئابووری������دا دەژی، 
نەكەوێتە ژێر زەخت و گوش������اری 
زۆرت������ری سیاس������ی و ئابووری، 

ك������ە بێگومان ل������ە ئاكامدا 
زەرەرمەندی یەكەم 
خەڵك������ی  ه������ەر 

بێ  و  هەژار 
دەرەتان������ی 

واڵتەكەمانن.
خاڵ������ی  ب������ەاڵم   

گرینگ و جێگای ئاماژە 
ئەمەیە كە مێژووی 3٦ ساڵ 

دەس������ەاڵتداریی كۆماری ئیس������امیی 
ئێران دەریخس������توە كە ئەوان لە كۆتاییدا 

ڕێگای������ەك هەڵدەبژێرن كە تەنیا و تەنیا 
بتوانێ یارمەتیدەریان بێ بۆ درێژەپێدان 
و  دەس������ەاڵتدارییەكەیان  تەمەن������ی  بە 
گرینگ نیە كە چارەنووس������ی خەڵكی 

واڵتەكەم������ان  چ������ی ه������ەژاری 
م ب������ە س������ەر دێ، ئینج������ا  ئە
ڕێگای������ە بەجێهێش������تنی 
دانوس������تاندنەكان  مێزی 

بێ، یان سەرش������ۆركردن ل������ە بەرامبەر 
خ������ۆ  ب������ۆ  ئامری������كا  داخوازەكان������ی 

ڕزگاركردن������ی لە ژێر باری قورس������ی 
گەم������ارۆ ئابووریی������ەكان ل������ە الیەك و 

لە  كات  كوش������تنی 
ك������ی  یە ال
بە  دیك������ەوە 

نج������ی  ما ئا
دەست پێراگەیشتن 

بە چەكی ناوكی. 
هەر بۆیەش ئێمە هیوادارین كە واڵتانی 
5+1 بە لەبەرچاوگرتنی ئەو سیاسەتە 
دژی گەل������ی و دەس������ەاڵتخوازانەیەی 

ڕێژیمی ئێران، سیاس������ەتێك بگرنە پێش 
كە تێدا براوە ن������ەك ڕێژیمی كۆماری 
ئیس������امیی ئێران، بەڵكوو خەڵكی 
واڵتەكەمان  زۆڵملێكراوی 

ك������ە  ك ب������ن،  نە

خوازیاری 
كی  چە

ناوەكی، 
و  ڵكو بە
خوازی������اری  
بەرقی  و  ئاو 
)ك������ە  بەالش������ن! 
ین������ی  مە خو
ب������ە  قەول������ی 
و  دابوو(  خەڵ������ك 
نەوت  پ������ارەی  هێنانی 
بۆ س������ەر س������فرەكانیان!  
)ئ������ەو وەعدەی خومەینی 
ك������ە ئەحمەدی ن������ژاد قەوڵی 
هێنان������ەوەی داب������وو بە خەڵ������ك( و لە 
هەمووی گرینگتر، تینووی ئازادی و 

دێموكراسین.         

سەالم ئیسماعیلپوور

شەهاب خالیدی

شۆڕشی یەمەن لە قەفەسی كوودەتای حووسییەكاندا
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یەکیەتیی خوێندکاران ئااڵهەڵگری ڕەوتی عەقاڵنیەتی مۆدێڕن و شوناسخوازیی کورد

لە یادی 69 ساڵەی دامەزرانی یەكیەتیی الواندا

ئانتۆن������ی گیدن������ز ل������ەو باوەڕەدایە 
»بزوتنەوە )بزاڤ(« �ەكان لە ئەنجامی 
ناكامڵ بوونی دەوڵەت و بێ توانابوونی 
سیس������تەمی بەڕێوەبەریی دەوڵەتیی و 
هەروەها سیستمی ئاكادیمی و خوێندن 
سەرهەڵدەدات و هەوڵ دەدات مرۆڤەكان 
لەبازنەی قەتیس كراودا ڕزگار بكات 
و لە چوارچێوە و  قەوارەی كۆمەاڵنی 
ئ������اگا و وش������یاردا كۆیان  خەڵكێكی 

بكاتەوە.
بێ ش������ك هەر كۆمەڵگایەك كێشەی 
تایبەت بە خۆی هەیە و ئەو كێش������ە و 
ئاس������تەنگانە لە سیاسەت و ستراتیژی 
خۆی������ان  كۆمەاڵیەتییەكان������دا  بزاڤ������ە 
دەنوێنن. بزاڤی خوێندكاری كێش������ە و 
دەس������ت  كومەڵگا  تایبه تمه ندییه كانی 
نیش������ان دەكات و هەڵیدەس������ەنگێنێ  و 
لەالیەك������ەوە خۆی وەكوو بەش������ێك لە 
بەرجەس������تەكردن، هێنان������ە بەرب������اس و 
لەالیەكی دیكەوە هوش������یار كردنەوە و 
گوشار خستنە سەر دەسەاڵتە سیاسی و 
كۆمەاڵیەتییەكان لەپێناو چارە سەركردنی 
ئەو كێشانە پێناسە دەكات. بەم چەشنە 
خوێندكاریی  بزووتن������ەوەی  دەك������رێ   
كورد وەك������وو بزاڤێك������ی كۆمەاڵیەتی 
نوێ و س������ەردەمیانە پێناس������ە بكەین 
كە ل������ە ڕەهەندی بەجیهان������ی بوونەوە 
هەڵس������وكەوت دەكات و ل������ە هەوڵدایە 
ك������ە لە مەیدانی كردەوەدا كێش������ەكانی 
كۆمەڵگەی كوردس������تان ببەستێتەوە بە 

كێشە جیهانییەكانەوە.

سەرهەڵدانی بزووتنەوەی خوێندكاریی 
كورد

بە ب������ێ خوێندنەوە و باكگراوندێكی 
فك������ری و هەروەها بە بێ  گەڕانەوە بۆ 
سەرچاوە و هۆكارەكانی ئەو بزووتنەوەیە 

ناكرێ  ب������اس لە ڕەچەڵەك ناس������ی و 
كورد  خوێندكاری  بزوتنەوەی  شوناسی 

بكەین.
س������ەرهەڵدانی بزاڤ������ی خوێندكاریی 
خوێندكاری  بزووتنەوەی  لەگەڵ  كورد 
لە ئاس������تی سەرانس������ەری ل������ە ئێراندا 
پێوەندیی������ان هەی������ە، پاش س������ەردەمی 
ش������ەڕی ئێران و عێراق چینێكی مام 
ناوەند لە كۆمەڵگەی ئێران پێكهات كە 
ویس������تی فەرهەنگی و سیاسیی كردە 

دروش������می سەرەكیی خۆی 
تێڕوانینێكی  هاوكاتیش  و 
ڕەخنە ئامێ������زی س������ەبارەت 
سیاس������یی  دۆخ������ی  ب������ە 
ئەو  هەب������وو.  كۆمەڵگ������ە 
توێ������ژە تەیار ب������ە چەكی 
ڕووناكبیران������ە  و  زانس������ت 
ب������وو ل������ە وزەی ناوەن������دە 
زانستییەكان  و  فەرهەنگی 
بۆ  و  وەردەگ������رت  كەڵكی 
دەربڕینی خواست و ویستە 
كەڵكەب������ووەكان ب������ەکاری 

دەهێنا.
دەیەی  لەكۆتاییەكانی   
بزووتنەوە  ٦0 ی هەتاوییدا، 
ئ������ەو  فەرهەنگییەکان������ی 
توێ������ژە پ������ەرەی س������ەند و 

نوێن������ەران و الیەنگران������ی بزووتنەوەی 
خوێندكاری ل������ە زانكۆكاندا خۆیان لە 
ڕەوتی باوی سیاس������ی جیاكردەوە و بە 
پێكهاتە  ژمارەیەک  لە  خۆدەربازكردن 
كە چاوساغی باڵی سیاسی دەسەاڵت 
بوون، خ������ۆی لە ڕێكخ������راو و ناوەندە 
جیاوازەكاندا ڕێك خست، گوتاری زاڵی 
بزاڤ������ی خوێندكاریی لەو س������ەردەمەدا 
چەشنێك بە مۆدێڕنیزەكردنی ئایین بوو 
كە دەیویس������ت جیهانی مودێڕن لەگەڵ 
چوارچێوەكان������ی س������وننەت و ئایین دا 
بگونجێن������ێ و بە لەب������ەر چاوگرتنی 
ڕێنماییەكانی دین، دەسەاڵتی سیاسی 

و كۆمەڵ������گا مۆدێڕنیزە و دێمۆكراتیزە 
بكات.

خوێندكارانی كوردیش بەپێی هەل و 
مەرجی كۆمەاڵیەت������ی و گرینگتر لە 
هەموویان دۆخی سیاسی، لە سەرەتای 
حەفتاكاندا توانیان بەشێوەیەكی بەرچاو 
ڕوو لە زانكۆكان بكەن و وەكوو كۆمەڵ 
و گرووپێكی بەرچاو و دیار لە ناوەندە 
ئاكادیمیەكان������دا حوزوری������ان هەبێت و 
هەر لەسەرەتاوە ویس������تەكانیان كانالیزە 

ك������رد و ل������ە چوارچێ������وەی بزوتنەوەدا 
گوتارەكانی خۆی������ان بە گوێی ناوەندە 
پێوەندی������دارەكان دەگەیاند و هاوكاتیش 
زەقتربوون و بەجیهانی بوونی كێش������ەی 
كورد لە ئاستی جیهانی و ناوچەكەدا، 
خوێندكاران������ی كوردی زیات������ر بەرە و 
الیەنی كێشە و پرس������ە تایبەتییەكانی 
خۆیان هاندا و بوو بە هۆی دەس������پێكی 
خوێندكاریی  بزاڤ������ی  تایبەتی  ڕەوتی 
كوردی لە ش������ێوازی ناوەند و گۆڤار و 
گرتنی كۆڕ و كۆبوونەوەی فەرهەنگی 
و ئەدەبییەكان������دا. هەڵەبجە كە هێمای 
مافخوراوی و بێ پش������تیوانی نەتەوەی 

كورد ب������وو وەكوو ڕەمز و س������یمبولێك 
لەالی������ەن بزاڤ������ی خوێندكاریی كوردەوە 
ب������ۆ دامەزراندنی گوت������اری نەتەوەیی 
� دێمۆكراتیك ل������ە زانكۆكاندا كەڵكی 
لێ  وەرگی������را و دەورێكی گرنگی لە 
هەموو  هاوگرتووی������ی  و  هاوخەم������ی 
خوێندكارانی كورد بە زاراوە و بۆچوونی 
جیاوازەوە  لە بۆنە و س������اڵیادەكانی ئەو 

كارەساتەدا، گێڕا. 
دامەزراندنی یەكیەتی خوێندكارانی 

دێموكراتی كوردستانی ئێران
گوتاری بزووتن������ەوەی خوێندكاریی 
ك������ورد بە ش������ەهیدبوونی ئیس������ماعیل 
شەریفزادە خۆی لە گوتاری بزووتنەوەی 
سەراس������ەریی جیا كردەوە و ئەم گوتارە 
هەڵگری چەند پەیامێكی نەتەوەیی بوو 
بزووتنەوەكەی  كە خوێندكاری كورد و 
جیا لە ویستە سینفییەكانی، خواستی 
سیاس������یی � نەتەوەی������ی ل������ە ترۆپكی 
ویس������تەكانی دانا و پێداگری لەس������ەر 
ك������ردەوە. ئەگەر چی ئێمە ش������ایەتی 
ئەوەی������ن ك������ە خوێندكارانی ك������ورد لە 
دەیەكانی 20وە چوونەتە زانكۆ، بەاڵم 

لە سەرەتای دەیەی 50دا بوو كە زانكۆ 
لە كوردستان درووست كرا و شارەكانی 
كرماشان و ورمێ  میوانداریەتی ناوەندە 
خوێندكارانی  و  كرد  زانس������تییەكانیان 
كوردییان لە باوەش گرت، لە دەیەكانی 
٧0دا ڕێ������ژەی خوێندكارانی كورد لە 
زانكۆكاندا ڕووی لە زیاد بوون كرد و بە 
هاتنە سەركاری دەوڵەتی به ناو ڕێفۆرم 
ئەو ڕێژەیە زۆر زیاتر بوو و خواس������ت و 
ویستەكان پێویستیان بە ڕادیكاڵ بوونتر 
هەبوو و دروش������مەكان بەرەو 
دەرۆیشتن  پێكهاته شكێنتر 
و ئەو دامەزراوە نێوخۆییانە 
بە پێی ئ������ەو هەلومەرج و 
كە  ملیتاری������زەی  دۆخ������ە 
نەبوون  واڵمدەر  بوون  تێیدا 
و هەروەه������ا دەوڵەتی به ناو 
نەیتوانیبوو  ڕێفۆرمی������ش 
خواس������تی  و  ویس������ت 
خوێندكاران������ی كورد بەدی 
بێنێت، ه������ەر بۆیە لە 23 
ی ڕێبەندانی ساڵی 1383 
ژمارەیەك  هەتاویی������دا  ی 
خوێندكاریی  چاالكانی  لە 
دەرەوەی واڵتی  و  لەنێوخۆ 
ئێران یەكیەتی خوێندكارانی 
كوردس������تانی  دێموكراتی 

ئێرانیان دامەزراند.
لەماوەی  خوێن������دكاران  یەكیەت������ی 
10ساڵ تەمەنی خۆیدا بە بەردەوامی 
لەهەوڵی ئەوەداب������ووە كە ڕۆژ لەگەڵ 
ڕۆژ پ������ردی پێوەندی������ی خۆی لەگەڵ 
خوێندكارانی كورد و خوێندكارانی ئێران 
پتەوتر بكات و لە ڕێگەی جۆراوجۆرەوه  
ویستەكانیان كانالیزە بكات و لەپێناویدا 

هەنگاوی بۆ هەڵبێنێتەوە.
ئێس������تا  هەتا  خوێندكاران  یەكیەتی 
ل������ە زۆر ب������واردە ه������ەوڵ و چاالكی 
نواندووە بەاڵم » پەرەپێدان بە گوتاری 
نەتەوەیی و شوناس������خوازیی كورد« لە 

نێ������و خوێندكاران و زانكۆكانی ئێران لە 
بەرنامە و ئامانجە سەرەكییەكانی ئەو 
ڕێكخراوەیە و بۆ ئەو مەبەستە یەكیەتیی 
خوێندكاران كارەكانی لە كوردس������تانی 
ئێ������ران چڕتر كردۆتەوە و لە تەنیش������ت 
ئەو بەرنامەیە، لە هەوڵی بەهێزكردنی 
ڕێكخس������تن و كاری تەش������كیاتی لە 
نێوخ������ۆی واڵت و زانكۆكاندایە و بێ 
گوم������ان هەتا ئێس������تا توانیویەتی ئەو 
ئەرك و بەرنامەیە بەڕێوە ببات و پەرەی 

پێ بدات.
دێموكراتی  خوێندكارانی  یەكیەتیی 
كوردس������تانی ئێران پێ  بە پێی سەردەم 
و ئاڵوگ������ۆڕەكان بەرەوپێش������چوونی بە 
خۆی������ەوە بینیوە و دانان������ی بەرنامەی 
تەلەویزیۆنی لە تیشك تی ڤی، دانانی 
ماڵپەڕ، گۆڤ������ار، دەركردنی نامیلكە، 
چاپ و باڵوکردنەوەی کتێب بەتایبەت 
و  قاس������ملوو  دکتور  بەرهەمەکان������ی 
چاالك������ی لە ت������ۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان 
بەشێكن لەو هەست بە بەرپرسیاریەتی 
ب������وون لەگەڵ  ك������ردن و هاوتەری������ب 
گوتاری زاڵی بە جیهانیبوون، هەروەها 
یەكیەتی خوێندكاران بە پێی پرەنسیبی 
كاری ڕێكخراوەیی هەتا ئێس������تا چوار 
كۆنگرەی بەس������تووە و دەس������تاو دەست 
كردنی دەس������ەاڵتی كردۆت������ە بنەمای 

تێكۆشان و ئەركی ڕێكخراوەیی.
كۆنگرەكانی یەكیەتی خوێندكارانی 

دێموكرات
� 23 ی  ڕێبەندانی س������اڵی 1383 

دامەزراوە
� كۆنگرەی یەكەم، 2٧ هەتا 29 ی 

ڕەشەممەی ساڵی 138٦ ی هەتاوی
� كۆنگرەی دووهەم، 2٦ هەتا 29 ی 

ڕەشەممەی ساڵی 1388 ی هەتاوی
� كۆنگ������رەی س������ێیەم، ٧ هەتا 9 ی 

بەفرانباری ساڵی 1390 ی هەتاوی
� كۆنگرەی چ������وارەم، 4 هەتا ٦ ی 
بەفرانباری ساڵی 1392 ی هەتاوی  

30ی ڕێبەندانی ئەوساڵ، ٦9 ساڵ  
بەس������ەر دامەزرانی یەكەم ڕێكخراوی 
تایبەت  بە توێژی الوان، لە ئاستی هەر 
چوارپارچەی كوردس������تان تێدەپەرێت. 
ڕێكخراوێ������ك، كە لەژێ������ر ڕێنوێنی و 
ئەندێش������ە مودێڕنەكانی پێشەوا قازی 
محەممەد، پ������اش ڕاگەیاندنی یەكەم 
كیانی كوردی لە ش������كڵی كۆماریدا 
دامەزرا. یەكیەتیی الوان، لە كاتێكدا 
دامەزرانی خ������ۆی ڕاگەیاند كە زیاتر 
لە 90% ئەو كەس������انەی ل������ە بیاڤی 
تێكۆش������انیدا ب������وون، نەخوێن������دوار و 
بەش������داری لە پرۆس������ەی  سیاسی و 
دروستكردنی پردی پێوەندی لە الیەن 
الوان و ژنان و ... لەگەڵ  دەسەاڵت 
ن������ە تەنیا لە كوردس������تان ، بەڵكوو لە 

ناوچەكەشدا نامۆ بوو. 
یەكیەتی������ی الوانی دێموكرات، وەك  
ڕێكخراوێكی كۆمەڵگای مەدەنی لە 
یەكەم قۆناغەكانی خەبات و تێكۆشانی 
خۆیدا بۆ وش������یار كردن������ەوەی الوانی 
نیشتەجێ  لە پانتای دەسەاڵتی كۆمار 
و گەیاندنی ئامانج و هەڵوێستەكانی، 
لە نەورۆزی 1325ی هەتاوییەوە توانی 
گۆڤاری » هاواری نیشتمان« لە ژێر 
چاودێری بەرێز » س������دیق ئەنجیری 
ئازەر« سەرنووس������ەری گۆڤارەكە وەك 
زمانحاڵی خۆی چاپ و باڵوبكاتەوە 
كە هەنووكەش  لە ئاسمانی نووسین و 
ئەستێرەیەكی  وەك  كوردیدا  ئەدەبیاتی 

پرشنگدار دەدرەوشێتەوە.
یەكیەتی������ی الوان������ی دێموكرات������ی 
كوردس������تانی ئێران وەك قوتابخانەیەك 
بۆ  پەروەردەكردنی الوانی كوردس������تان 
لە قۆناغ������ە جیاجیاكان������ی خەبات و 

تێكۆش������انیدا، بە هەموو چەشنەكانی 
دەس������تەبەركردنی  ب������ۆ  خەب������ات 
بەشداری  لە  تێكۆشاوە،  ئامانجەكانی 
لە خەباتی چەكدارییەوە بگرە تا خەبات 
و تێكۆشانی لە بوارەكانی ڕاگەیاندن 
و دیپلۆماس������ی و ڕێكخستن و... لە 
كارنامەی زێڕینی ٦9 ساڵەی خۆی 

تۆمار كردووە.
 یەكیەتی������ی الوان ش������انازی ب������ە 
قوتابخانەی فیك������ری و ڕێكخراوەیی 
خۆی دەكات كە ڕێبەرێك وە پێش������ەوا 
ق������ازی محەمم������ەد ل������ە دامەزرانیدا 
دەوری بنەڕەتی گێڕاوە و مامۆستای 
ئاشتی،  پێغەمبەری  و  دێموكراس������ی 
كاك د.قاس������ملوو تێكۆشانی سیاسیی 
خۆی لەم ڕێكخراوەدا دەستپێكردووە و 
ئەم ڕێبەرانەش وەك داڕێژەرانی تیۆری 
پاراستنی بەرژەوەندی بااڵی نەتەوە و 
ڕێزگرتن لە كەرامەت و ش������ەرافەتی 
مرۆڤ و خەبات بۆ دێموكراسی پێش 

خەباتی چینایەت������ی و نەتەوایەتی لە 
كۆمەڵگای كوردس������تاندا ،سیاسەت و 
ئیسراتیژییەكیان بۆ ئەم بزاڤە هێڵكاری 
كردووە كە ت������ا هەتاهەتایە ڕێبوارانی 
ئاش������تی وئ������ازادی و دادپ������ەروەری 
كۆمەاڵیەتی بە شانازییەوە لەو ڕاستە 
ڕێیەدا ، هەنگاوەكانیان بۆ گەیشتن بە 
مافە ڕەواكانیان بە بێ  هیچ چەشنە 
ت������رس و دڵەڕاوكەی������ەك ب������ەردەوام بە 

بڕشتەوە هەڵدەگرن.
وەك   ، الوان  یەكیەتی������ی 
ڕێكخراوێكی دەروەس������ت ، ئەگەرچی 
وەك ڕێكخراوێك������ی تایبەت بە توێژی 
الوان و بە پش������ت بەس������تن بە بڕیار و 
ڕاس������پاردەكانی تایبەت بە تێكۆشانی 
NGOكان، لە كۆمەڵگادا كار ده كات 
، لەو باوەڕدایە كە بە بێ  دابینبوونی 
مافە نەتەوەییەكان������ی نەتەوەی كورد 
لە چوارچێ������وەی ئێرانێكی دێموكراتی 
فی������دراڵ ، دابی������ن بوون������ی ماف و 

ئازادییەكان������ی الوی ك������ورد و باقی 
الوانی نیش������تەجێ   ل������ه  چوارچێوەی 
نیش������تمان  ڕۆژهەاڵتی  جوغرافیایی 
ئەس������تەمە. لەو پێوەندییەدا یەكیەتیی 
الوان بە ئەركی س������ەر ش������انی خۆی 
دەزانێت كە ل������ە قۆناغەكانی خەبات 
و تێكۆش������انیدا بەش������داریەكی كارای 
بزوتنەوەی نەتەوەیی – دێموكراتیكی 
خەڵكی كوردس������تان بێت و  هاوش������ان 
ئەركی  بەش������داریكردنە،  ئەو  لەگەڵ 
باس  بەر  بۆ، خس������تنە  بەدواداچوونە 
و دۆزینەوەی ڕێ������كاری گونجاو بۆ  
ئەو كێش������ەو گرفتانەی كە زۆربەی 
حەش������یمەتی ئێران و كوردس������تان كە 
الوانن لەگەڵی ب������ەرەوڕوون كە خۆی 

لە:
هەوڵدان بۆ  بەرزكردنەوەی   •
ك������ە  الوان  نەتەوایەت������ی  هەس������تی 

»هەست« بكات بە »تێگەیشتن«.
ی  ە و ن������ە ا چد په ر ر بە  •

كردەوەگەلی بە بەرنامە داڕێژراو وەك 
باڵو كردنەوەی ماددەی هۆش������بەر و 
نەخۆشی ئیدز و... لە الیەن ڕێژیمی 

كۆماری ئیسامی لە كوردستان.
ئ������اگادار كردنەوەی الوان   •
ل������ە كارو چاالكی گروپ������ە توندڕەوە 

ئیسامییەكان. 
هەوڵدان ب������ۆ فێر بوون بە   •
زمان������ی دایك������ی و كۆمەڵێك خاڵ و 

چاالكی دیكە.
ی������ادی ٦9  لە  یەكیەت������ی الوان، 
تێكۆش������انی خۆیدا جارێكی  ساڵەی 
لەس������ەر  دەكات  پێداگ������ری  دیك������ە 
پرەنس������یپە نەگۆڕەكان������ی خۆی وەك 
هاوكاری و هاوخەباتی لەگەڵ  باقی 
ڕێكخراوەكان������ی الوانی ڕۆژهەاڵت و 
باقی بەش������ەكانی دیكەی كوردستان 
و گرێدانی خەبات������ی ئازادیخوازنەی 
خۆی بە خەباتی الوانی ئازادیخوازی 
باق������ی نەتەوەكانی دیك������ەی واڵتی 

ئێرانەوە. 
لە كۆتاییدا دەب������ێ   هێما بۆ ئەوە 
بكەی������ن كە یەكیەت������ی الوان بەردەوام 
ب������ۆ ڕێزگرت������ن لە بەها و پرەنس������یپە 
كۆنگرەكان������ی  دێموكراتیك������ەكان، 
و  ڕێكخس������تن  س������ەرلەنوێ    ب������ۆ 
پێی  بە  كارەكانی  ئۆرگانیزەكردن������ی 
پێڕەوی نێوخۆ هەر 2 س������اڵ جارێك 
بەس������تووە و لە داهاتوویەكی نزیكدا و 
لە س������اڵی نوێی  هەتاویدا هەشتەمین 
كۆنگ������رەی خۆی بەڕێ������وە دەبات كە 
هەوڵ دەدات سەرجەم پرۆگرامەكانی 
ڕۆژانی كاری كۆنگرە بە خوێندنەوەی 
واقێعبینانەی ڕووداوەكان و باندۆریان 
لەس������ەر دۆخ������ی الوان، هاوتەرازبێ  
لەگەڵ  پێش������كەوتنەكانی ئەمڕۆی 
و  خواس������ت  و  مودێ������ڕن  دونی������ای 

ئاواتەكانی الوان وەدی بێنێت.

هێرش کەریمی

فواد خاكی بەیگی

یەكیەتیی الوان 
شانازی بە 

قوتابخانەی فیكری 
و ڕێكخراوەیی خۆی 

دەكات كە ڕێبەرێك وە 
پێشەوا قازی محەممەد 
لە دامەزرانیدا دەوری 
بنەڕەتی گێڕاوە و 

مامۆستای دێموكراسی 
و پێغەمبەری ئاشتی، 

كاك د.قاسملوو 
تێكۆشانی سیاسیی 

خۆی لەم ڕێكخراوەدا 
دەستپێكردووە
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كوردس������تان  ب������ۆ  »ڕوانینەكان������م 
گەش������ەپێدەرانەیە، پرسی كار و پیشە، 
ژێرخانەكانی وەك ڕێگە و بان، ڕێگەی 
ئاس������ن، ئاو، كەرتی كشتوكاڵ، كەرتی 
بەرهەمهێن������ان و فەرهەنگ������ی خەڵكی 
كوردس������تان لە بەرنام������ەی مندایە«. 
ئەمانە چەند بەش������ێك لە قس������ە و وادە 
زاهێدی  عبدولمحەممەد  بەڵێنەكانی  و 
پارێزگاری س������نە لە ڕێكەوتی 10ی 
سەرماوەزی ساڵی 92ە كە بە هەواڵدەریی 
فارس������ی گوتووە. یەك ساڵ دواتر و لە 
ڕێبەندانی ساڵی 93 ئەم پارێزگارە بە 
ناو ئیس������اح خوازەی كابینەی »تدبیر 
و ئومی������د« ل������ە وتووێژێ������ك لەگەڵ 
ڕۆژنامەی »ش������ەرق« وێڕای دووپات 
كردنەوەی هەمان قس������ە و باس، دڵێت: 
تا ئێس������تاش ڕوانین������ی ئەمنیەتی بۆ 
ئەم پارێزگای������ە هەیە و ئەمەش دەكاتە 
بیانوو و پاساوێك بۆ جێبەجێ نەبوونی 

وادە و بەڵێنەكانی. لە هەمان وتووێژدا 
ناوبراو بۆ چەشنێك لە خۆش خزمەتی 
نیش������اندان، ه������ەوڵ دەدات قوالپ������ەی 
كوردستان  ئۆپۆزیس������یونی  الیەنەكانی 
بگرێت و دەڵێت: حیزبەكانی كوردستان 
)كە ناوبراو وەك گرووپی كوردی ناویان 
لێ دەبات( هیچ مەترس������ییەكیان نییە 
و هۆكارەكەش������ی بۆ ب������ێ توانایی ئەو 
حیزبانە دەگێڕێتەوە. لێرەدا هەوڵ دەدرێت 
هەرچەندە بە كورتیش بێت وەاڵمێك بۆ 
لێدوانە چەوتانەی عبدولمحەممەد  ئەم 
زاهێدی بدەینەوە. پرسی ئاوەدانكردنەوە 
و خزمەتگوزاری لە كوردستانی ئێران و 
سەرجەم ئەو ناوچانەی كە نەتەوەكانی 
ئێران تێدا نیش������تەجێن، پرس������ێكی دوو 
الیەنەیە و لە دوو س������ۆنگەوە پێویستی 
ب������ە تاوتوێكردن هەی������ە: یەكەم خودی 
سیاس������ەتە  و  ناوەن������دی  دەس������ەاڵتی 
ه������ەاڵواردن ئامێزەكانی دەس������ەاڵت و 
دووهەم نەتەوەكانی ئێ������ران كە خاوەنی 
كەمترین ڕۆڵ لە دەسەاڵتی سیاسین و 
هەاڵواردنی  ئامانجی  بوونەتە  بەردەوام 

نەتەوەی  سیستماتیكەكانی  و  دوفاقی 
لە 3  ئ������ەو هەاڵواردنانە  بااڵدەس������ت. 
بیاڤی سەرەكیدا جێگەی مشت و مڕ و 
لێكدانەوەیە: بیاڤی ئابووری، سیاسی و  

كۆمەاڵیەتی � فەرهەنگی.
باری  لە  ئابوورییەكان:  نایەكسانییە 
پیشەسازی و بەرهەمهێنان و ئابووریدا 
ناوچە كوردنشینەكان خاوەنی كەمترین 
گەشەی ئابووری بوون و هەن. بۆ نموونە 
لە بەرنامەی 5 س������اڵی یەكەمدا واتە 
سااڵنی ٦8 تاكوو ٧2 زۆرترین بەش لە 
بوودجە بۆ بەشی )پیشەسازییەكان( بۆ 
پارێزگای ئێسفەهان بووە كە بریتییە لە 
50% بەاڵم10 پارێزگای ئێران لەوانە، 
ئیام و كرماش������ان و سنە و ورمێ لەم 

بوودجەیە تەنیا 8%یان وەبەر كەوتووە.
هەر لەو كاتەدا پش������كی پارێزگای 
س������نە  ل������ە بوودجەی گش������تی واڵت 
تەنیا1.9% بووە كە بە بەراورد لەگەڵ 
پشكی پارێزگاكانی دیكە هەر جێگای 

باس كردن نییە.
نایەكس������انییە سیاسییەكان: بە پێی 

یاسا و ڕێساكانی كۆماری ئیسامی، 
بەرپرس������ایەتییە ب������ااڵكان ل������ە ئێراندا 
تەنیا دەبێ  ل������ە نێوان پاوانی تاقمێكی 
دیاریكراودا بێت. بۆ وێنە لە ئەس������ڵی 
115ی یاسای بنەڕەتی ڕێژێمدا هاتووە 
ك������ە هیچ تاكێكی س������وننی مەزهەب 
ناتوانێ ببێتە بەبژێری س������ەركۆماری. 
بەم پێی������ەش هەموو خەڵكی پارێزگای 
سنە و النی زۆری خەڵكی پارێزگای 
ورمێ و سیس������تان و بەلووچس������تان و 
بەش������ێكی بەرچاو لە دانیشتووانی 2 
پارێزگای كرماشان و ئیام  لەم مافە 
بە خیراییش  بێبەشن. ئەگەر  سیاسییە 
ئاوڕێ������ك ل������ە تەمەن������ی حكوومەتی 
ئیسامی بدەینەوە دەبینین كە لە ساڵی 
5٧بەماوە هیچ پۆس������تێكی گرینگی 
سیاسی لەوانە وەزیر، جێگری وەزیر یان 
س������ەرۆكایەتی ڕێكخراوێكی گرینگی 
ب������ە س������وننیەكان نەدراوە  حكوومەتی 
و بەش������داریی پێكردنی س������وننیەكان و 
بە تایبەتی كوردەكان لە چارەنووس������ی 
سیاس������ی واڵتدا لە ئاستیكی زۆر زۆر 

كەمدا بووە.
 � كۆمەاڵیەت������ی  نایەكس������انی 
پێش������وو  بیاڤ������ی  دوو  فەرهەنگ������ی: 
)بیاڤەكان������ی سیاس������ی و ئاب������ووری( 
وێكڕا بوونەت������ە فاكتەرێكی گرینگ 
بۆ گەشەنەسەندن و لە هەمان كاتیشدا 
ڕێگە خۆشكەر بۆ هەاڵواردن لە دژی 
گەلی ك������ورد لە بیاڤ������ی فەرهەنگی 
ئەوەیكە  س������ەرەڕای  كۆمەاڵیەتی������دا. 
فرەیی كولتوور نیشاندەری دەوڵەمەندی 
فەرهەنگییە و لە واڵتانی پێشكەوتوودا 
وەك  كارتێ������ك لەم������ەڕ بەهێزكردن������ی 
فەرهەنگ������ی گش������تی كەڵك������ی لێ 
وەردەگیرێت لە ئێرانی ژێر دەس������ەاڵتی 
جۆراوجۆری  ئیس������امیدا  كۆم������اری 
كولتوور بە هێڵی س������وور و مەترسییەك 
بۆ سەر دەس������ەاڵت پێناسەی بۆ كراوە 
و هەوڵ������ەكان لە باتی گەش������ەپێدانی 
فەرهەنگ������ی و كۆمەاڵیەتی لە ناوچە 
ڕاس������تای  لە  زیاتر  كوردنش������ینەكاندا 
ئاس������میلە كردن و سڕینەوەی شۆناسی 

فەرهەنگ������ی نەتەوەی������ی ل������ە پارێزگا 
كوردنشینەكاندا بووە.

ئێستا لێرەدا پرسیارێك دێتە گۆڕێ 
سەرباری  س������نە،  پارێزگاری  جەنابی 
بوون������ی ئەم واقیع������ە دڵتەزێنانە بە چ 
پارێزگایە  ئ������ەم  دەیهەوێت  ش������ێوازێك 
بدات؟  ببووژێنێتەوە و گەش������ەی پێ 
جگ������ە لەم������ەش كارنام������ە كاری ئەم 
بەڕێ������زەش دەریدەخات ك������ە چەندە لە 
جێبەجێ كردنی وادە و بەڵێنەكانی بێ 
توانایە كە بەش������ێك لەم بێ تواناییەیش 
بۆ بەربەس������تە یاسایی و سیاسییەكانی 
خۆشەویس������تەكەی  حكوومەت������ە 
دەگەڕێتەوە!! دەن������ا ئەگەر وا نییە بۆ 
ئەو كاتانەی كە لە پارێزگاكانی ئیام، 
سیس������تان  و بەلووچس������تان، كرماشان، 
مەركەزی و چوارمەحاڵ و بەختیاریدا 
پۆس������تێكی گرینگی وەك پارێزگار و 
ئەستۆ  لە  پارێزگای  جێگری سیاسی 
ب������وو هی������چ هەوڵێكی ئەوت������ۆی بۆ 
چارەسەری كێشەكان و بووژانەوەی ئەو 
پارێزگایان������ە نەداوە؟  وەاڵمەكەی زۆر 
ڕوونە زاهێدی و زاهێدییەكان لە ئێراندا 
تەنیا جێبەجێكاری بڕیاراتی سەرەوەی 

خۆیانن و بەس.
بەاڵم لە بەشی دووهەمی قسەكانیدا، 
حیزبە  پەالم������اری  زاهێ������دی  ئاغای 
كۆماری  ئۆپۆزێسیونی  كوردییەكانی 
ئیسامی داوە كە پێویستی بە هەڵوەستە 
كردنە. ناوبراو دەڵێ: حیزبە كوردییەكان 
هیچ مەترس������ییەكیان نییە و ئەمەش 
بۆ ب������ێ توانایی ئ������ەوان دەگەڕێتەوە. 
پێش لە هەموو ش������تێك پێویستە وەبیر 
ناوبراو بهێنینەوە كە حكوومەتە دڵخواز 
و جێگەی پەس������ەندی ئاغای زاهێدی 
لە ترس������ی توانا و هێزی ڕێكخستنی 
حی������زب و الیەن������ە سیاس������ییەكان و بە 
تایبەتی حیزبەكانی كوردس������تان ئیزنی 
گەش������ە و چاالكی هی������چ حیزبێكی 
س������ەربەخۆ نادەن تاكوو بێ هێزی یان 
لەمەش  جگە  دەركەوێت.  بەهێزبوونیان 
كاڵبوونەوەی  ناوبراو  مەبەستی  ئەگەر 
خەباتی چەكداری الیەنە سیاسییەكانی 

كوردس������تانی ئێرانە ئەوە پێویس������تە بە 
ناوبراو بگوترێ  كە كەمڕەنگ بوونەوە 
یان ڕاوەس������تاندنی خەباتی چەكداری 
حیزب������ەكان ن������ەك بە ه������ۆی ترس لە 
ڕێژیمی ئاخوندی بەڵكوو بە هۆی لە 
بەرچاوگرتن و پاراس������تنی بەرژەوندییە 
بااڵ نەتەوەییەكان بەتایبەت لە هەرێمی 
كوردس������تانی عێراقە كە ئەم شێوازە لە 
خەباتیان بە شێوەی كاتی وەالناوە و لە 
هەر دەمێكدا كە بە گونجاو و پێویستی 
بزانن دەكرێ  وەك ش������ێوازێكی ڕەوای 
خەبات كەڵكی لێ وەربگرن. بەاڵم جیا 
لەم پرسەش ئەگەر باندۆر و كاریگەری 
ئەم الیەنە بە قەوڵی ناوبراو بێ توانایانە 
نەبێت، بۆچی ناوە ناوە هەڵدەكوتنە سەر 
تۆمەتی  و  كوردس������تان  هاوواڵتییانی 
كوردییەكانیان  حیزب������ە  لە  ئەندامەتی 
لێ دەدەن و حوكمی زیندانی قورسیان 
بە سەردا دەس������ەپێنن؟ جیا لە هەموو 
ئەمانەش ئەگەر ناوبراو ئاوڕێك بداتەوە 
لە پووشپەڕی ساڵەكانی 84 و 88 یان 
مانگرتنی سەرتاسەری بانەمەڕی 89، 
ڕەنگە ڕوانگەی لە ئاست كەتوارەكانی 
كۆمەڵگەی كوردس������تان و كاریگەری 

حیزبەكانی ئۆپۆزسیۆن بگۆڕدرێت!!
جی������ا لەم هەموو باس و خواس������تانە 
قس������ەكانی پارێ������زگاری س������نە ب������ۆ 
چەش������نێك  ش������ەرق  ڕۆژنام������ەی 
تێدا بەدی دەكرێت.  لەپارادۆكسیشی  
لە الیەكەوە دەڵ������ێ  حیزبە كوردییەكان 
هیچ مەترسییەكیان نییە و لە الیەكی 
دیكەش������ەوە باس لە بوونی ڕوانینێكی 
ئەمنیەتی بۆ پارێزگای س������نە دەكات. 
ئەگەر وەها گریمانە بكەین كە قسەی 
ئەم بەڕێزە لە س������ەر حیزبەكان ڕاس������ت 
بێت كەواتە ئەو ڕوانینە ئەمنیەتیە بۆ 
كوردستان و بە تایبەت پارێزگای سنە 
بۆ خەڵكی ك������ورد دەگەڕێتەوە نەك بۆ 
حیزبە كوردیی������ەكان بە واتایەكی دیكە 
ئ������ەوە خەڵك������ی كوردس������تان و گەلی 
كوردە كە جێگەی مەترس������ییە بۆ سەر 

بەرژەوەندییەكانی حكوومەتی.   

پارێزگاری سنە و وتووێژەكەی لەگەڵ ڕۆژنامەی »شەرق«دا

شەماڵ تەرغیبی

لەگەڵ ئ������ەوەی خەباتی ژنان لە 
جیهان������دا چەندین قۆناغ������ی بڕیوە 
بۆ گەیش������تن بە بەش������ێك لە مافە 
زەوتكراوەكانی������ان، بەاڵم توندوتیژی 
دژی ژنان هەر لە بڕەودایە. یەكێك 
ل������ەو توندوتیژیانەی كە ڕووبەڕووی 
ژنان دەبێتەوە دیاردەی خەتەنەكردنە، 
كە توندوتیژییەكی فیزیكی جیاوازە 
چونكە  دیكە،  توندوتیژییەكانی  لە 
پیادەكردنی زەب������رو زەنگە لە دژی 
تاكێك������ی مێینەی تازە لە دایك بوو 

یان منداڵ.
بڕینی  خەتەنەكردن،  لە  مەبەست 
بەش������ێكە لە »كۆئەندامی زاوزێ « 
ی ژنان بە ناوی )كلیتورس( كە بە 
بڕینی ئەو بەشە هەستی ژنانەی لە 

نێو دەچێت.
بە پێ������ی ڕاپۆرتێكی ڕێكخراوی 
نزیكی 140  یەكگرت������وەكان  نەتەوە 
میلیون ژن لە جیهاندا خەتەنە كراون 
و ب������ە پێی ئامارەكانی یونیس������ێف، 
جیهانی،  تەندروس������تی  ڕێكخراوی 
سااڵنە النیكەم 3 میلیۆن ژن و كچ 
لە تەمەنی منداڵی تا 15 س������ااڵن 
لە 28 واڵتی ئاسیایی و ئەفریقایی 

خەتەنە دەكرێن. 
  دیاردەی خەتەنەكردن مێژوویەكی 
دورودرێ������ژی هەیە و تایبەت نیە بە 
هیچ ئاینێك و ل������ە هیچ كتێبێكی 
ئاسمانی باس نەكراوە وە دیاردەیەكی 
دێرینی كۆمەڵگا مرۆییەكانە، هەتا 
ئێستاش كە س������ەردەمی بە جیهانی 

ب������وون و گەیش������تنی كۆمەڵگەی 
مرۆڤایەتیە بە لووتكەی پێشكەوتن، 
بەاڵم ئەم دیاردەیە هەر درێژەی هەیە 
تایبەت لە واڵتانی ڕۆژهەاڵتی  بە 

ناوەڕاست و ئەفریقا.
ژنان جارێك������ی دیكە بە بیانوی 
ئایین و س������وننەتی بوونی كۆمەڵگا 
دەبنەوە قوربانی و تاڵیی ئەو ئازارە 
ل������ە بن نەهاتووەی ك������ە لە تەمەنی 
ك������راوە، وەكوو  منداڵ������ی دەرهەقی 
مۆتەكەیەك و س������ێبەرێكی ترسناك 

هەڕەشە لە ژیانی دەكات.
كوردی������ش  كۆمەڵگ������ەی 
كۆمەڵگەیەكە كە بە هۆی بەرباڵویی 
فرەچەش������نیی  و  جوگرافیای������ی 
فەرهەنگی، ناوچە بە ناوچە خاوەنی 
فەرهەنگێكی تایبەت بە خۆیانن و لە 
هەندێ ناوچەشدا بە هەندێ هۆكار 
كە ب������اس كردنیان ئەركی ئەم بابەتە 
نییە خاوەنی فەرهەنگێكی ش������اراوە 
و داخراون، بۆیە لەو ناوچانەدا باس 
كردن و وروژاندن������ی هەندێ  بابەت 
هێڵی س������وورە و عەیبە. یەكێك لەو 
دیاردان������ەش كە ڕووب������ەڕووی ژنان 
دەبێت������ەوە و ژن������ان دەبن������ە قوربانی 
دیاردەی خەتەنەكردنە و باس������كردن 
لەم دیاردە تا ئێستاش بەو شێوەیەی 
كە پێویس������تە باس بكرێت و هەوڵ 
بدرێت ب������ۆ بنبڕكردنی ئەم دیاردەیە 
لەو ئاس������تەدا نییە و خەتەنە كردنی 
كچان تێی������دا باوە لەگ������ەڵ ئەوەی 
بڵێن  ئەگەر  وەرگیراوە،  دیاردەیەكی 
ئەم دی������اردە دزێوە ل������ە كۆمەڵگادا 
ب������ەاڵم  نیی������ە،  ڕاس������ت  نەم������اوە 
بەخۆشییەوە بە هۆی بەرزبوونەوەی 

ئاستی هۆشیاری دایك و باوكان و 
هەروەها كۆمەڵ������گای كوردی كەم 
ڕەن������گ كراوەتەوە، ب������ەاڵم لەگەڵ 
ئەوەش������دا ه������ەر بەردەوامە. ئەمەش 
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە دەسەاڵت 
و ڕێكخراو و بنیات و چاالكڤانانی 
ژنان كار و چاالكیەكانیان تەنیا لە ٦ 
ی فێوریەدا چڕتر دەكەنەوە و مخابن 
دوات������ر كارەكانیان كەم و كەم ڕەنگ 
تر دەبێت������ەوە و كارو چاالكیەكانیان 
بەردەوامی نابێت و زەرەرو زیانەكانی 

ئەو دیاردەیە باسی لێ  ناكرێتەوە.
 هەروەها ئاشكرایە كە تاكەكانی 
كۆمەڵگا بە ئاس������انی قبووڵی ئەو 
كەس������انە ناكات كە لەس������ەر داب و 
نەریتەكان������ی ئەم كۆمەڵگایە ناڕۆن 
و بۆیە بە كەس������ێكی الدەر یان نامۆ 
ل������ە كۆمەڵگادا س������ەیر دەكرێن ، لە 
الیەكی دیك������ەوە ئایین و تاكەكانی 
كۆمەڵگاش تا ئێستا دەركیان بە زیان 
نەكردووە  خەتەنە  ئاس������ەوارەكانی  و 
لە ڕووی جەس������تەیی و دەروونی و 

كۆمەاڵیەتی كچی خەتەنەكراو.
پێویستە دەسەاڵت و ڕێكخراوەكانی 
تایب������ەت ب������ە ژن������ان هەنگاوێكی 
جێ������دی هەڵبێن������ن ب������ۆ بنبڕكردنی 
ئ������ەم دیاردەیە جا چ ل������ە دەركردنی 
یاس������ایەك بێت یا هۆشیاركردنەوەی 
دامەزراوەی  و  كۆمەڵگە  تاكەكانی 
سیستمێكی  بوونی  هەروەها  خێزان، 
پەوەردەی������ی مۆدێرن و شارس������تانی 
و پاڵپش������تی میدیایه ك������ی كارا كە 
دەبنە پاڵپش������ت و میكانیزمی نوێ  
ڕووبەڕووبونەوەی  و  بنبڕك������ردن  بۆ 

دیاردەی خەتەنەكردنی مێینە.

خەتەنەكردنی كچان 

شنە ساڵحی
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جووت حەوت

هەوراز

� كابرای������ەك میوانی ماڵێك دەبێ������ت. منداڵی خاوەن 
ماڵەكە لە دیوی میوان لەگ������ەڵ باوكی و براگەورەی 
و میوانەكە دانیشتووە. لە پڕێكدا دەنگێك لە خانەخوێ 
بەر دەبێتەوە. كابرا بۆ ئەوەی میوان ش������كی لێ نەخات، 
زللەیەك لە منداڵەكە دەدات و پێی دەڵێ: »هەستە بڕۆ 
دەرێ. دەی!«. دوای ماوەیەك دەنگێك لە برا گەورەكە 
بەر دەبێتەوە و هەر بەو شێوەیە منداڵی بەستەزمان وە بەر 
ش������ەپااڵن دەدات. زۆری پێ ناچێت نۆرەی میوانەكەش 
دێ������ت و ئەویش كە پێی وایە بۆ ئەوەی نێوانیان لەگەڵ 
خانەخوێ برایانەتر بێت، دەبێ داب  و نەریتی ئەو ماڵە 
بپارێزێت، هەڵدەستێ و بە شەق و زللە بەر دەبێتە گیانی 

منداڵی قوڕبەسەر.
ئەم������ە چیرۆك������ی هێندێ������ك الیەن و كەس������ایەتیی 
ئۆپۆزیس������یۆنی كوردی و ئێرانییە كە خۆیان لە هەموو 
باس������ێكی نێوخۆیی كۆماری ئیسامی هەڵدەقورتێنن و 
ب������ە زۆر دەیانهەوێ خۆیان لە نێ������و كورتانی ویایەتی 
فەقیه بخزێن������ن تاكوو ئایەتوڵاڵیەكی ئێكس������پایەر یان 
حاجی پاس������دارێكی زیندانیكراو ئاوڕێكیان لێ بداتەوە 
و لەگەڵی������ان ببێتە پس������مام، تاكوو ب������ە خەیاڵی خۆیان 
لە تاران ببنە بەش������ێك لە ڕۆژەڤی سیاس������ی. بیانووی 
ئەم جەماعەتە ئەوەی������ە كە: »دەمانهەوێ كەلێنیان تێ 
بخەین!!!!« ی������ان »كۆماری ئیس������امی وەك هەموو 
سیس������تمێكی دیكە چاك و خراپی تێدایە و ئێمە دەبێ 
لەگ������ەڵ الیەنێك بكەوین دژ بە ئ������ەوی دیكە« و لەم 

چەشنە خەیاڵپاڵوانە. 
ب������ۆ نموونە، ئێس������تا ل������ە كۆماری ئیس������امیدا لە 
ئەحمەدی ن������ژاد هەتیوتر هەر خۆیەت������ی و حەمەڕەزای 
ڕەحیمی. هەر كەس لەو الوە دێت، ش������ەپاڵێك، شەقێك، 
تیرێ������ك، توانجێكی ت������ێ دەگرێت و دەبێت������ە قارەمانی 

ساحەكە.
جەماعەتی بەیتی ئاغا هەرچی دۆسیەی دۆڕاوی 
سیاس������ی و گەندەڵی������ی خۆیان������ە دەڵێن خەت������ای ئەو 
عەنتەرە بوو. جەماعەتی ئوس������وولگرا و پاسداران دەڵێن 
ئەحمەدی نژاد زەربەی لە ئوس������وولگرایی و پرێستیژی 
سپای پاس������داران و نیزامی ئیسامی داوە. جەماعەتی 
كەڕووبیست و مووسەویچی و سەبزوڵاڵهی دەڵێن ئەگەر 
س������اڵی 88 ئەحمەدی نژاد نەبوایە بە سەركۆمار، ئیران 
ئێس������تا لە بەنگادیش )بەڵێ! ئاخۆ دەڵێن بەنگادیش 
هەموویان دوكتۆرن( پێش������كەوتووتر بوو. وەنەوشەكانی 
ڕووحانی ك������ە قەرار بوو بە 100 ڕۆژ هەموو كێش������ە 
نێوخۆی������ی و دەرەكییەكانی ئێران چارەس������ەر بكەن، لە 
ئێستاوە وەاڵمی هەموو شكس������تەكانیان ئەوەیە كە ئەم 
ب������ەردەی ئەحمەی نژاد خس������توویەتە ب������ن زێراوەكە، بە 
عاباك������ەی حەزرەتی ئیمامی������ش دەر نایەت و گوایە تا 
هاتنی ئەحمەدی نژاد لە كۆماری ئیسامیدا هیچ تاوان 
و گەندەڵیی������ەك نەبووە و لە دوای ئەویش نابێت. ئەمانە 
هەمووی كێشەی نێو بنەماڵەن و پێوەندیی بە خۆیانەوە 
هەیە، بەاڵم هێندێك كەس یان الیەنی ئۆپۆزیس������یۆن بۆ 
ئەوەی لە هاوكێش������ەكاندا ناویان دی������ار بێت، خۆیان بە 
الیەنێكی ڕێژیمەوە )بۆ نموونە ڕۆحانی( هەڵدەواس������ن 
و الیەنی دیك������ە )بۆ نموونە ئەحم������ەدی نژاد( دەدەنە 
بەر ش������ەپاڵی تانە و توانج و لە خۆیانەوە هاوار دەكەن: 
»ما س������ە نفر را كجا می برید؟«. كەس������ێك نیە پێیان 
بڵێ: »عەموو! كێ لەگەڵ ت������ۆی بوو؟ كەی داوای 
نێوبژیوانییان لە تۆ كرد؟ تۆ كە بۆ زەماوەند بانگهێشت 
نەك������راوی، بۆ پێت وایە بووكت پێش������كەش دەكەن؟ كە 
بانگهێشتیش كرای، كەی وتیان القت درێژ بكەرەوە و بە 

كابانی خانەخوێ بڵێ گوڵێ گیان! چایی هەیە؟«.
� وت������ەی بەنرخی ئەم جارە هی������ی ئاغای خامنەییە 
كە دەڵی: » لە كۆماری ئیس������امیدا تا ئێستا هەرگیز 
هەڕەش������ە یان سووكایەتی یان دەس������تدرێژییەك لە الیەن 
موسڵمانانەوە نەكراوەتە سەر ناموسڵمانان«. ئەم كابرایە 
ی������ان خەڵكی پێ وانێكە، یان بەهایی و جوولەكە و تازە 
مەس������یحی و یارس������انی و گۆنابادی و ئاتەئیست بە 
موس������ڵمان دەزانێت )كە لەو حاڵەتەدا هەرچییان بە سەر 
هاتبێت قەیناكا چوونكە لە بەر ناموسڵمانی بە سەریان 
نەهاتووە( یان ش������وێنكەوتووانی خۆی بە ئیسام نازانێ 
كە هەرچییان كردبێت ناچێتە كارنامەی ئیس������امەوە. 
لەوانەشە ئاغا كوش������تن و زیندانیكردن و بە مورتەد لە 
قەڵەم دان و تێكدانی قەبرستانەكان و تاشینی زۆرەملیی 
س������ەر و س������مێڵیان و دەكردنیان لە زانكۆ و ئیدارەكان بە 
هەڕەش������ە و سووكایەتی و دەستدرێژی نەزانێت، كەوابوو 
كێش������ەكە حەللە و دەبێ بڵێین فەرمایشتەكەی لەگەڵ 

هەقیقەت وەك گوێی كەر جووتن.
ئاغا هەر وەها دەڵێ: »موسڵمانان لە ئورووپا و ڕۆژئاوا 
ئەمنیەتی گیانییان نیە«. ڕاستیش دەڵێ، بەاڵم نازانم 
لە بەهەش������تەكەی جەنابیان و دەوڵەتە ئیسامییەكانی 
دیكەدا چ باس������ە كە موسڵمانان پۆل پۆل بەرەو شوێنێك 

هەڵدێن كە لەوێ گیانیان لە مەترسیدایە؟

لە هەموو سیس������تمێكی كۆماریدا، 
سەركۆمار خاوەنی دەسەاڵتی تەواوی 
بەڕێوەب������ەری و پێگ������ەی بەهێ������زی 
سیاسی لە نێو ناوەندەكانی بڕیاردان و 
جومگەكان������ی حكوومەتدا  هەیە و بە 
نێوخۆ  سیاسەتی  بەڕێوەبەری  گشتی 
و دەرەوی واڵتەك������ەی خۆیەتی. بەاڵم 
كۆماری  هاتنەسەركاری  درێژایی  بە 
ئیس������امی ئێران، هەمیشە سەركۆمار 
لەم واڵتەدا مۆرەیەكی بێ دەس������ەاڵت 
ب������ووە كە تەنی������ا لە كاتی پێویس������تدا 
وەك������وو كارتێك لە الی������ەن ڕێبەرییەوە 
كای������ەی پێ كراوە و ب������ەكار هاتووە و 
ئەوەیكە خاوەنی دەس������ەاڵتی سیاسی 
و نیزام������ی و ئابووریی������ە لە واڵتدا و 
هەموو جومگەكانی خ������اوەن ڕۆڵ و 
لەسەرووی هەموویان دەزگا ئەمنی و 
ئیتاعاتیی������ەكان و هەروەها داڕێژەری 
خوا  نوێنەری  دەرەوەیە،  سیاسەتەكانی 
لەسەر گۆی زەوی، واتە ڕێبەری ئەم 

نیزامەیە.
شۆڕش������ی  س������ەركەوتنی  لەدوای 
گەالنی ئێران لە ساڵی 135٧وە، دەبینین 
كە سیاسەتی هەڵە و سەركوتكەرانە و 
كپكردن������ی دەنگی نەیاران لە نێوخۆی 
واڵت و ه������اوكات سیاس������ەتی هاندان 
و دەس������تێوەردان و پاڵپش������تیی گرووپە 
بناژۆخواز و تیرۆریستیەكان لە واڵتانی 
جۆراوجۆری جیهان و ناوچەكە، ماوە 
بە ماوە س������ەرهەڵدانی دەنگی ناڕازی 
لە نێوخۆی واڵت و دژكردەوەی ناوەندە 
لە  زلهێزی  جیهانییەكان و واڵتان������ی 

كەوتۆتەوە.
لەم كاتانەش������دا كۆماری ئیسامی 
تا ئ������ەو جێگایەی ب������ۆی كرابێت لە 
ڕێگەی دام و دەزگا داپڵۆسێنەرەكانی 
و بە گرتن و كوش������تن و ئەشكەنجە، 

دەنگ������ە ناڕازییەكانی ب������ۆ ماوەیەكی 
كات������ی بێدەنگ ك������ردووە، بەاڵم هەر 
كات گۆمان������ی لە توان������ای خۆی و 
ڕێژەی زۆری خەڵك و دەنگی ناڕازی 
بووبێت و هەستی بە مەترسی درووست 
ناڕازی لە  بوونی شەپۆلێكی دەنگی 
س������ەر ئاستی نێوخۆ و جیهان كردبێت، 
هەس������تاوە بە ڕێكخس������تنی شانۆیەك 
كە قارەمانەكەی، دیس������ان مۆرەیەكی 
س������ەر بە ویایەتی فەقیه� بووە، بەاڵم 
بە س������یمایەكی نوێ و هەڵخەڵەتێنەر 
تا وەكوو لە پۆستی س������ەركۆماریدا، 
هەر درێژە بە سیاس������ەتەكانی ڕێبەری 
نیزام بدات و بڕی������ار و فەرمانەكانی 
بێ ئەما ئەوال جێبەجێ بكات. بۆیە 
دەبینین كە هەمیش������ە سەركۆمارەكان 
بە دروشمی بریقەداری وەك سەرداری 
ئاودانكردنەوە و وتووێژی تەمەدونەكان 
و خۆشویس������تن )مێهروەرزی( و هیوا 
و چاكس������ازی و ... هت������د، لە كاتی 
هەڵبژاردنەكان������دا ب������ە وادە و بەڵێنی 
ناڕاس������ت و درۆی وەك پووڵی نەوت و 
هەرزان كردنی نرخی پێداویستیەكانی 
ژیان و كرانەوەی كۆمەڵگا لە ڕووی 
سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ... هتد بە 
خەڵك، و هەروەها بە سوود وەرگرتنی لە 
هەستی خەڵكی وەزاڵە هاتوو، سواری 
ئەم ش������ەپۆالنە بوون و شەپۆلەكانییان 
وردە وردە بەرەو كەنارەكانی ئارامی بۆ 

ڕێژیم ڕێنوێنی كردووە.
دووایی������ن ش������انۆگەریی كۆماری 
دەوری  هەڵبژاردن������ی  ئیس������امی 
كە  بوو  س������ەركۆماری  یازدەهەم������ی 
تێیدا حەس������ەن ڕۆحانی بە سیمایەكی 
ڕیفۆرمخوازەوە هاتە س������ەر سەحنە و 
ب������ە دانی كومەڵێك دروش������م و وادەی 
ڕەنگاورەنگ بە چی������ن و توێژەكانی 
كۆمەڵ������گا و كەمایەتییە نەتەوه یی و 
ئاینییەكان بە گشتی و باشتر كردنی 
واڵت  ئاب������ووری  داڕم������اوی  دۆخی 

و ڕزگاركردن������ی واڵت ل������ە گەمارۆ 
هەموویان  لەسەرەوەی  و  ئابوورییەكان 
ئەنج������ام گەیاندنی  بە  ب������ۆ  هەوڵدان 
ئێران و كۆمەڵێك  ئەتۆمی  كەیس������ی 
وادەی ب������ێ بنەم������ای دیك������ە، ل������ە 

سندووقەكانی دەنگدان هاتە دەرێ.
كەچ������ی لەوكاتەوە دەبینین كە نەك 
هەر لەسەر ئاستی نێوخۆی واڵتدا هیچ 
گۆڕانێك نەهاتۆتە ئاراوە و سیاسەتی 
دەسەاڵت بەرانبەر بە گەالنی ئێران هەر 
هەمان سیاسەتی پێشوویە، بگرە ڕێژەی 
گرتن و ئەشكەنجە و لەسێدارەدانەكان 
بە ش������ێوەیەكی بەرچاو زیادی كردووە 
و لەسەر ئاس������تی دەرەوەش، سەرەڕای 
هەوڵ������ی زۆری كۆمەڵگای جیهانی 
بۆ ڕێگرتن لە دەس������تێوەرانەكانی ئەم 
واڵتە ل������ە كاروباری نێوخۆی واڵتانی 
دیكە و هەروەها بە ئەنجام گەیاندنی 
دانووستانە ئەتۆمییەكانی ئێران لەگەڵ 
واڵتانی 5+1، بەاڵم تا ئێس������تا ئێران 
لە سیاس������ەتەكانی خۆی بەردەوامە و 
دانووستانەكان هیچ دەسكەوتیان نەبووە 
ئامانجی كۆماری  ك������ە،  وێدەچێ  و 
ئیسامی لە درێژەدانی دانووستانەكان 
تەنیا كوش������تنی كات و گرتنی بۆڵی 

زیاتر بێ.
حەسەن  سەركۆمار  لێدوانی  دوایین 
ل������ە ڕۆژی 22ی  ك������ە  ڕووحان������ی 
ڕێبەندانی ئەم س������اڵ وات������ە 3٦مین 
شۆڕشی  س������ەركەوتنی  ساڵڤەگەڕی 
گەالنی ئێران كە لە تاران پێشكەشی 
ڕاس������تییەیە  ئەو  س������ەلمێنەری  كرد، 
كە، س������ەرەڕای نیش������اندانی هەندێك 
نێ������وان باڵی  بی������روڕا لە  جی������اوازی 
بناژۆخ������وازی خامنەیی  پاوانخواز و 
و الیەنگران������ی و باڵی س������ەركۆمار و 
بەناو ڕێفۆرمیستەكانی نێو دەسەاڵتدا، 
س������تراتێژی هەردوو باڵ لە كۆتاییدا 
ه������ەر كات كڕین و گەم������ە كردنە بە 

دونیای دەرەوە.

چوونكە حەسەن ڕووحانی لە بەشێك 
لە قسەكانیدا سەرەڕای دژایەتی كردنی 
باڵی توندڕەی نیزام لەگەڵ ڕێكەوتنی 
ژنێڤ، درێژەدانی دانووس������تانەكان و 
ڕێكەوتنی دووقۆناغیی بە دەسكەوت 
دژبەران������ی  ه������اوكات،  و  نیش������اندا 
درێژەدانی ڕەوتی دانووستانەكانیی بە 
خەیانەتكاری پشتی جبهەكان لە قەڵەم 

دا و بە سێهیوونیست شۆبهاندییانی.
ب������ەاڵم ل������ە بەش������ێكی دیك������ە لە 
س������اڵەكانی  وەك  ه������ەر  قس������ەكانیدا 
كۆماری  هاتنەس������ەركاری  سەرەتای 
ئیسامی دیسان بە توندی دەڵێت »نە 
ڕۆژهەاڵت نە ڕۆژئاوا، تەنیا كۆماری 
ئیس������امی« و هاوكات ناڕاستەوخۆ 
هەڕەشەی ئەوە دەكات كە ئەگەر بێت 
و دانووس������تانەكان بە ئەنجام نەگەن، 
ئاشتی  نێوەڕاس������ت  ئەوە ڕۆژهەاڵتی 
بە خۆیەوە نابینی������ت و تەنیا ڕێگەی 
بنبڕكردنی تی������رۆر و توندووتیژی لەم 
ناوچەیە، بوونی كۆماری ئیسامییە، 
بۆی������ە ئەو دانووس������تانانە بە قازانجی 
دونیان و باشتر وایە بە باشی كەڵكی 

لێ وەرگرن.
بۆیە ئێس������تا ب������ە لەبەرچاوگرتنی 
كۆماری  ڕێبەری  خامنەیی  ئەوەیكە 
ئیسامیش چەن ڕۆژ پێش لە وتەكانی 
ڕووحانی ڕایگەیاندبوو كە من لەگەڵ 
ڕێكەوتنی خراپ نیم و ئەگەر بڕیار 
وایە كە ڕێكەوتنێك هەبێت، باشتر وایە 
كە ڕێكەوتنی یەك مەرحەلەیی بێت و 
مژارە گش������تی و وردەكارییەكانی لێك 
جیا نەكرێنەوە، بۆمان دەردەكەوێت كە 
جیاوازی  هەندێك  هەبوونی  سەرەڕای 
بەڕێوەچوونی  چۆنییەت������ی  لەم������ەر 
ئامان������ج و  ب������ەاڵم  دانووس������تانەكان، 
ستراتێژی هەردوو الیەن هەر یەك شتە 
لە ڕاستیدا دوو ڕووی یەك سكەكەن.

مانگی فێورییەی هەموو ساڵێك 
هۆتێل بایرشێرهۆفی شاری موونیخی 
ئاڵمان میوانداری بەرپرسانی بااڵی 
سیاسی و سەربازی واڵتانی جیهان 
دەكات بۆ بەڕێوەبردنی كۆنفرانسێكی 
ئەمنیەتی لە ژێر ناوی »كۆنفرانسی 

نێونەتەوەیی ئەمنیەتی موونیخ«.
بە  كۆنفرانس  ئەمس������اڵ 51مین 
بەش������داری ڕێبەران������ی 20 واڵتی 
جیه������ان، وەزیری كاروباری دەرەوەی 
كەس������ایەتی   400 و  واڵت   50
نێونەتەوەیی ل������ە  ڕێككەوتی ٦ی 
مانگی فێورییە و بۆ ماوەی 3 ڕۆژ 

دەستی بە كارەكانی خۆی كرد. 
گەرچی ئەم كۆنفرانسە دەسەاڵتی 
بڕیاردەركردن������ی نیە، ب������ەاڵم خاوەن 
ئاس������تی  لە  تایبەتە  گرنگیەك������ی 
پێنسیلوانیای  زانستگەی  جیهاندا. 
ئەمریك������ی ل������ە س������اڵی 2014ی 
ئەمنیەتی  كۆنفرانس������ی  زایینی������دا 
باش������ترین ژووری  موونیخی وەكوو 
فیكر ب������ە چەش������نی كۆنفرانس لە  

جیهاندا  ناساند.
گرنگی باسەكانی ئەم كۆنفرانسە 
پەراوێ������زی  چاوپێكەوتنەكان������ی  و 
گرنگیەكی تایبەت بەم كۆنفرانس������ە 

دەدەن. 
قەیرانی واڵتی ئۆكراین، ئاڵۆزی 
و نائارام������ی ڕۆژهەاڵت������ی ناڤین، 
س������ەرهەڵدانی داعی������ش، تیرۆریزم، 
ئ������اوارەكان،   ئەلقاعیدە،كێش������ەی 
ڤایرۆسی ئیبۆال، پرۆگرامی ناوكی 
كۆماری ئیسامی ئێران و ... تەوەرە 
سەرەكیەكانی باس و گفتوگۆكانی 

كۆنفراسنی ئەمساڵ بوون. 

جیاوازی كۆنفرانسی ئەمساڵ بە 
ڕابردوو،  س������ااڵنی  لەگەڵ  بەراورد 
بەشداری شاندی هەرێمی كوردستان 
و هەڵواس������ینی ئااڵی كوردستان لە 
تەنیش������ت ئ������ااڵی واڵتانی دیكەی 

جیهان بوو.
شەڕ دژی دەوڵەتی ئیسامی لە 
عێراق و سووریا )داعش( لە ماوەی 
چەن مانگ������ی ڕابردوودا پێگەیەكی 
تایبەت������ی بە كورد داوە لە ئاس������تی 
جیهاندا.  بەشداری لەم كۆنفرانسەدا 
بۆ شاندی كوردی دەتوانێت لە سێ 

ڕەهەندەوە خاوەن گرنگی بێت. 
یەكەم، بەش������دار بوونی شاندێكی 
كوردی لە كۆنفرانسێكی نێونەتەوەییدا 
دەتوانێ������ت ئ������اكام و دەس������تكەوتی 
دیپلۆماتیكی زۆری بە دواوە بێت و 
پێگەی هەرێمی كوردستان زیاتر لە 

جاران بە هێزتر بكات.
دووهەم، ئەم كۆنفرانسە دەرفەتێكی 
ب������اش بوو ب������ۆ ش������اندی هەرێم بۆ 
چاوپێكەوتن و دیدار لە گەڵ گەورە 
بەرپرسانی بااڵی جیهان و باسكردن 
ل������ە پێداویس������تیەكانی هەرێ������م بۆ 
بەرەنگاربوونەوە لە گەڵ تیرۆریستان 
و ناردن������ی پش������تیوانی و چ������ەك و 
چۆڵ بۆ هەرێمی كوردستان، كە بە 
هەرێم  بەرپرسانی  لێدوانەكانی  پێی 
ئاكامی ئەرێنی بۆ كوردس������تان بە 

دواوە بوو. 
س������ێهەم، باس������كردن ل������ە دۆخی 
خراپی ئاوارەكانی نیشتەجێی هەرێم 
كە دوای شەڕی سووریا و هێرشی 
داعش ڕوویان لە هەرێمی كوردستان 
كرد بوو و ڕاچڵەكاندنی دیسانەوەی 
بیروڕای جیهانی و واڵتانی دنیا بۆ 

فریاكەوتنی ئاوارەكان.
دەتوانی������ن بڵێین كە لە 3 س������اڵی 

دوای������ی بەم الوە كێش������ەی كورد لە 
واڵتان������ی توركی������ا، س������وریا و لەم 
و  كوردس������تان  دوایی������ەش هەرێمی 
عێراق پێی ناوەت������ە نێو قۆناغێكی 
نوێی������ەوە. بەش������داریكردن ل������ە وەها 
ڕاكێش������انی  و  كۆنفراس������گەلێك 
بۆ دۆزی  نێونەتەوەیی  پش������تیوانی 
گەش  داهاتوویەكی  دەتوانێت  كورد 
بۆ دۆزی كورد لە ناوچەكە دیاری 
بكات.  ڕاس������تییەكی سەلمێنراو بۆ 
گش������ت جیهان لەمڕۆدا ئەوەیە كە 
قەلغانی  بۆتە  كوردەكان  س������ینگی 
بەروڕووبوونەوە لە بەرانبەر دڕندەترین 
تیرۆریستیی  توندڕەوی  ڕێكخراوی 
جیهان، هەر بۆیەش كورد ئەمڕۆ لە 
قۆناغێكی هەس������تیار و نوێدایە كە 
ئیدی گەڕانەوەی بۆ خاڵی س������فر و 
بۆدواوەی  نیە و هەنووكە ئەكتەرێكی 
س������ەرەكی گۆڕانكارییەكان������ە ل������ە 
ناوچەكە. گەرچی دەستی شاراوەی 
زۆر هەی������ە كە دەیهەوێت ڕۆڵگێڕی 
كورد الواز بكات و تووشی كارەسات 
و نەهامەت������ی زیات������ری بكات������ەوە، 
ب������ەاڵم ئەوەیكە ئەمڕۆ لە ئارادایە و 
ب������ەدی دەكرێت ئەوەیە كە ئەم دۆخە 
و ئ������ەم قۆناغە، قۆناغ������ی كورد و 

كوردستانە.
مەترس������ییەكان بۆ سەر هەرێمی 
كوردس������تان و ڕۆژئاوای كوردستان 
هێش������تا ه������ەر بەردەوام������ە. بە هێز 
بوونی هەرێمی باشووری كوردستان 
بە وات������ای الوازبوونی دەس������ەاڵتی 
ناوەندی عێ������راق و ئەمەش لە الی 
هاوپەیمانی س������ەرەكی دەس������ەاڵتی 
واتا  ناوچەكە  ل������ە  ناوەندیی عێراق 
ئێ������ران جێی قەب������ووڵ نی������ە. هەر 
بۆیەش ئێمە ڕۆژانە هەڕەشەی هێزە 
میلیشیا شێعەكانی بەستراوە بە ئێران 

بۆ س������ەر ئاسایشی هەرێم دەبینین و 
هەروەه������ا لە كەس ش������اراوە نیە كە 
ئاراس������تە كردنی هێرشەكانی داعش 
بۆ سەر هەرێمی كوردستان، دەستی 
ئێرانی تێدا هەبوو، ئەگەرچی خۆی 
بە پش������تیوانی هەرێ������م و كوردەكان 
پێناسە  دەكات بەاڵم ئێران خەریكە 
قومارێك������ی دوو ڕەهەندە ده كات كە 
دەیهەوێ������ت براوەك������ەش تەنیا خۆی 

بێت. 
لە الیەكی دیكەوە بە هێز بوونی 
ڕۆژئاوای  لە  كوردی  دەس������ەاڵتی 
پەس������ەندی  جێ������ی  كوردس������تان 
حكوومەتی توركیە نیە و بێ ش������ك 
سەقامگیری حكوومەتی كوردی لە 
ڕۆژئاوای كوردستان كاریگەری لە 
س������ەر باكووری كوردستانیش دەبێت 
و ه������ەروەك بەرپرس������انی ئەم واڵتە 
ش������ێوەیەك  هیچ  بە  ڕایانگەیاندبوو 
باشوورێكی  كوردس������تانی  هەرێمی 

دیكە لە ڕۆژئاوا قبووڵ ناكەن.
ل������ە  نێونەتەوەی������ی  پش������تیوانی 
ك������وردەكان و بەتایبەت باش������ووری 
كوردس������تان و ڕۆژئاوا لەم دۆخەدا 
دەتوانێ������ت كاریگ������ەری و باندۆڕی 
بكاتەوە  ناوچەیی������ەكان كەمتر  هێزە 
و گەرەنتیەكی بە هێز بۆ كوردەكان 
دروست بكات. بەم پێیەش بەشداری 
ش������اندی كوردی لە موونیخ و لەم 
هەلومەرج������ەدا دەتوانێ������ت خ������اوەن 
گرنگیەك������ی زۆر بێ������ت و دەبێت لە 
دەالقەیەكی كوردییەوە بۆی بڕوانین، 
لە دەالقەی گش������ت بێ كەس������ی و 
نەهامەتیەكانی هەموو ئەو سااڵنەی 
كە ك������ورد و دۆزی كورد بێ پەنا و 

بێ پشتیوان بوون.

شانۆی دانووستانی ئەتۆمی و سەركۆمارەكانی ئێران

كۆنفرانسی نێونەتەوەیی موونیخ و گرنگی بۆ دۆزی كورد

عارف وەڵزی

كەیهان یووسفی 
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دەس������تەواژەیەكە  س������ێبەر  دەوڵەتی 
كە بۆ دامەزراوە كاریگەرە سیاس������ی 
و ئابوورییەكان������ی دەرەوەی دەوڵەت������ی 
فەرمی ی������ان هاوتەریب لەگەڵ ئەودا 
ب������ەكار دەب������ردرێ. دەوڵەتی س������ێبەر 
دەوڵەتەكانی  پاشماوەكانی  لە  دەتوانێ 
پێش������وو و یان لە ئاكام������ی كردەوەی 
حیزبەكان������ی ئۆپۆزیس������یۆن لەم������ەڕ 
گەیش������تن بە دەس������ەاڵت لە دەوڵەتی 
داهات������وودا پێك بهێنرێت. لە بەش������ێك 
ل������ە حكوومەتەكاندا لەب������ەر كێبەركێ 
ناتەندروس������تەكانی دەوڵەتی فەرمی و 
دەوڵەتی سێبەر، دامەزراوەی هاوتەریب 
ناتوانێ ئازادان������ە چاالكی بكا، هەر 
بۆیە دەستەواژەی دەوڵەتی سێبەر یان 
ئەم دامەزراوە  بۆ  دەوڵەتی مافیاییش 
هاوتەریبە بەكار دەب������ردرێ. بەاڵم لە 
واڵتانی  ئێراندا،  ئیسامیی  كۆماری 
خاوەن سیستمی یەك حیزبی و سیتمە 
دیكتات������ۆرەكان، دەوڵەتی س������ێبەر لە 
فەرمی  دەوڵەتی  تەواوكەری  ڕاستیدا 
و پش������تیوانی س������ەرەكی چاالكیی������ە 
دەس������ەاڵتدارانە.  هەرەمەكییەكان������ی 
لەم سیستمانەدا هەلی  ئەوەیكە  لەبەر 
یان هاوكاری  و  تەندروست  كێبەركێی 
حیزب������ەكان بوونی نییە و دەوڵەتیش لە 
وەاڵمدەر  خەڵك  داواكاری  بەرامب������ەر 
نیی������ە. بوودجەی دەوڵەتی س������ێبەر لە 
ڕێگەی سات و س������ەودا درۆیینەكان 
لەگەڵ دەوڵەتی فەرمی و یان پرۆژە 

ڕەمەكییەكانەوە دابین دەبێ.
هاوكات لەگەڵ هاتنە س������ەركاری 
كۆماری ئیس������امیی ئێران، دەوڵەتی 
س������ێبەریش لەم واڵتە بیچمی گرت. 
لەناكاودا  ل������ە كردەوەیەكی  خومەینی 
هەموو حیزبە سیاسییەكانی هەڵوەشاوە 
ڕاگەیاند و لە بات������ی ئەوان دەوڵەتی 
بێجگە  حی������زب،  ب������ێ  ئیس������امیی 
ل������ە حیزب������ی كۆماری ئیس������امی و 
ئەوەیش لە بڕگەیەكی دەستنیشانكراو 
ك������ردە تەنیا دام������ەزراوەی فەرمی لە 
ئێران������دا. هەرچەن������د خومەینی پێش 
كۆماری  سیس������تمی  ڕاگەیاندنی  لە 
ئیس������امیی هەر جۆرە دەستێوەردانی 
ئاخوندەكان������ی لە كاروباری ئیداری و 
سیاسی بە پێچەوانەی ئامانجە دینی 
و ئیس������امییەكانی خ������ۆی دەزانی، 
ب������ەاڵم ب������ە ڕاگەیاندن������ی كۆماری 
ئیس������امی و البردنی كەس������انێك وەك 
بازەرگان و بەنی س������ەدر و هەڵوەشاوە 
ڕاگەیاندن������ی چاالكییەكان������ی حیزبە 
ب������ە فەرمی  ئایینیی������ەكان،  غەی������رە 
بەدەس������تەوە  حكوومەتی  فەرمان������ی 
گرت. ئەو هەر بەمەیش������ەوە نەوەستاو 
س������پاردە  كاروبارەكانی  بەڕێوەبەری  و 
هاوفیكرەكانی خۆی، تاكوو خۆی لە 
لووتكەی حكوومەت، وەك فەرماندەی 
گش������تیی هێزەكان و هەم������ە كارەی 

بە  بمێنێتەوە.  بە واڵت  سەرەنجدان 

ناسەقامگیریەك كە لە دوای شۆڕش 
هاتبووە پێ������ش، ئاخوندەكان لە دەیەی 
یەكەم نەیانتوانی بە ش������ێوەی بەرباڵو 
هەموو توێژەكانی كۆمەڵگا بخەنە ژێر 
كاریگەرییەوە و كونترۆڵیان بكەن. بەاڵم 
ڕوودانی شەڕی هەشت ساڵەی ئێران 
و عێراق بووە هۆی س������ەقامگیربوونی 

حكوومەتی ئاخوندەكان. لەبەر ئەوەی 
ئاخوندەكان توانییان دینی ئیس������ام و 
كەرەستەیەكی  بكەنە  ش������ێعە  ئایینی 
بەهێز بۆ گەیش������تن بە ئامانجەكانی 
خۆیان و بەم كەرەس������تە سەدان هەزار 
الو بەرەو بەرەكانی ش������ەڕ بەڕێ بكەن 
و یان بۆ ئامانجەكانی دیكەی خۆیان 

بێن������ن. پێكهاتنی هێزەكانی  بەكاریان 
سوپا و بەسیج گرینگترین هەنگاوی 
ڕێژی������م لەم بوارەدا ب������وو. لەو ڕۆژەوە 
شۆڕش������ی خەڵكی������ی و حكومەتێكی 
فەرمی كە دەبوا بە هۆی شۆڕش������ەوە 
بەهاتبایەتە سەركار، بەشێوەی فەرمی 

چووە سێبەرەوە.
بە كۆتایی هاتنی ش������ەڕ و هاتنە 
سەركاری دەوڵەتی هاشمی ڕەفسەنجانی 
وەك دەوڵەتی سازەندەگی، كەسانێك كە 
خۆیان بە خاوەنی س������ەرەكیی شۆڕش 
دەزانی لە تەنیشت كاری سیاسی، بە 
بیانووی هەرچی زۆرتری پەرەپێدان بە 
فەرهەنگی سیاسیی ڕێژیم، بەاڵم لە 
بنەڕەتدا لەبەر مەبەس������تی دەسەاڵتی 
ئاب������ووری، فەرهەنگی و س������ەربازی 
هاتن������ە مەیدان������ەوە. ئەم كەس������انە بە 
هاوتەریبەكان  دامەزراوە  دامەزراندنی 
لە ماوەیەكی كورت������دا بوونە زەبەالحە 
ئابووری و سەربازییەكان و لە كردەوەدا 
كونترۆڵ������ی هەم������وو كاروبارەكان������ی 
واڵتیان بەدەس������تەوە گرت. لە ماوەی 
هەشت ساڵ حكومەتداریدا، دەسەاڵتی 
سیاس������ی و ئابووری واڵت چووە ژێر 
ڕكێفی تەواوی ئەوانەوە و ڕكابەرەكان 
و شوێندانەرانی كۆمەاڵیەتی سەركوت 

و وەالنران.
خەڵك كە لە شێوەی حكوومەتداری، 

وەزاڵ������ە هاتبوون سەركوت، كپكردن 
ج������ارە  ئەم 
هیوای  بە 
مێ������ك  كە
دی  ا ز ئ������ا
بۆ  پەنایان 
دەوڵەت������ی 
م������ی  تە خا

بانگەش������ەی  ك������ە  ب������رد 
ڕیفۆرم������ی دەك������رد. ئ������ەم دەوڵەت������ە 
ب������ە جۆرێك هاوش������ێوەی س������ەردەمی 
سازەندەگییە. بەو مانایە كە سەردەمی 
بە ناو س������ازەندەگی زۆرتر ئاراستە و 
ئابووری و كۆمەاڵیەتی  لێڕوانینێكی 
هەبوو، هەر چەند سەردەمی خاتەمی 

و  سیاس������ی  لێڕوانینێك������ی  زۆرت������ر 
بەاڵم  پێ������ش.  گرتبووە  فەرهەنگ������ی 
ش������ێوازەكان تا ڕادەیەك یەكسان بوون 
لە بەرئەوەی لە هەر دوو س������ەردەمدا، 
تەنیا ئامانج قورۆغكردنی دەس������ەاڵت 
لە ڕێگەی دامەزراوە هاوتەریبەكان لە 
بەرنامەی كاردا بووە. ڕێفۆرمیستەكان 

بە دەربڕینی ئەوەی كە ئێران لە بواری 
سیاس������ی و فەرهەنگی ل������ە نێوخۆدا 
خەس������اری بەركەوتووە، سیاسەتەكانی 
دەوڵەت، خەڵكی لە دەوڵەت دووركردبووە 
و لە دەرەوەی واڵت تەریك كەتبووەوە. 
بەدان������ی بەڵێنگەلێك ك������ە هیچكات 
نەیانتوان������ی ئەوان������ە جێبەجێ بكەن، 
توانییان ڕكابەرەكانی خۆیان شكس������ت 
بدەن و جڵەوی حكوومەت بەدەس������تەوە 
بگرن، بێ ئەوەی كە بتوانن دامەزراوە 

هاوتەریبەكان كونتڕۆڵ بكەن.
لە بنەڕەتدا بەشێك لە بەربژێرەكانی 
ب������ەرەی دووی ج������ۆزەردان گرفت������ی 
س������ەرەكیی خەڵكی������ان ل������ە نەبوونی 
كۆمەڵگەی  الوازی  و  دێموكراس������ی 
مەدەنی دەزان������ی بەاڵم ئەوان هەرگیز 
دام������ەزراوە  لەگ������ەڵ  نەیانتوان������ی 
هاوتەریب������ەكان ڕكاب������ەری بكەن یان 
دەس������ەاڵتی ئەوان بە پێكۆڵدا بكێشن. 
هەربۆیە كاركردی ئەم دەوڵەت لە فەزای 
بێ  ئیس������امیدا،  كۆماری  داخراوی 
ئەوەی دەسكەوتێكی بۆ هێنانەبەرباسی 
پرسەكە یان پێكهێنانی دامەزراوەكانی 
كۆمەڵگ������ەی مەدەنی هەب������ێ، بووە 
ڕووداوگەلێك  بیچمگرتن������ی  ه������ۆی 
وەك كووی زانكۆ، تیرۆری س������ەعید 
حەجاری������ان و ... . هەروەها زۆرترین 
بەالڕێدابردن������ی بیروڕای گش������تییش 
هەر لەم دەڵەت������ەدا ئەنجام درا، لەبەر 

لە  ئەوەیك������ە 
جۆرە  هی������چ  ك������ە  كۆمەڵگایەك������دا 
مافی  گەاڵڵەی  لەگەڵ  لێكچوونێك 
م������رۆڤ نییە، باس������كردن لە الوازی 
كۆمەڵ������گای مەدەن������ی و نەبوون������ی 
لەمە  دەس������كەوتێكی  دێموكراس������ی، 

زیاتری نابێ.
ئەحم������ەدی نی������ژاد بە دروش������می 
تەوەر«  دادپەروەر  »ئوس������وولگەرایی 
هاتە مەیدانەوە. ئەم س������ەردەمە ڕەنگە 
بكرێ بە پرچەكردار و زایڵەیەك بزانین 
لە هەمبەر خولەكان������ی ڕابردوودا. لە 
ب������ەر ئەوەیكە لە بەدەنەی س������ەرەكیی 

حكوومەت������ی ئاخوندیدا ئەم ڕوانگەیە 
هاتب������ووە پێش كە دەوڵەتی فەرمی لە 
چوارچێوەی س������ەرەكیی شۆڕش الی 
داوە و تووش������ی بەالڕێداچ������وون بووە. 
هەر بەم هۆیە دەسەاڵتداران دەبوایەت 
لە لێڕوانین������ی دەوڵەتەكانی ڕابردوودا 
پێداچوون������ەوە و پاكس������ازی بك������ەن. 
ئ������ەم بیركردنەوە بووە ه������ۆی ئەوەیكە 
س������ەردەمی  بۆ  بگەڕێتەوە  دەوڵ������ەت 
شۆڕش واتە بە س������ەردەمێك النیكەم 
20 س������اڵ لەوەپێ������ش. بۆ ئ������ەم كارە 
ن������ژاد مۆره یەكی گونجاو  ئەحمەدی 
بوو. ئ������ەم خولە بە دوو كەرەس������تەی 
بنەڕەتی دەس������تی ب������ەكار كرد: یەكەم 
نادادپەروەری  هەس������تی  توندتركردنی 
و هەاڵواردنێ������ك ك������ە لە س������ەردەمی 
ئاوەدانكردن������ەوە دەس������تی پێكردبوو و 
ڕەگی لە پرسە ئابووریەكاندا كوتابوو 
و دووهەم ئەوەیكە خۆڕاگری دەوڵەت 
لە سەر »س������ەربەخۆیی سیاسی« كە 
بە هاتنە سەركاری دەوڵەتی خاتەمی 
تووشی گومان ببوو، بەتایبەت كاتێك 
كە باسی دۆسیەی ناوكی هاتە پێشێ 
ئەم هەستە لە نێو ئاخوندەكان دروست 
بوو كە دەوڵەت نابێ پاشەكشێ بكات 
و ئەمە بۆ خامنەی������ی قەبووڵكردنی 
مەحاڵ بوو، لەبەر ئەوەیكە ئاخوندەكان 
بنەڕەتییەكانی  ئامانج������ە  هەمبەر  لە 
ش������ۆڕش كە لە نێوبردنی ئیسراییل و 

خەبات لە دژی ڕۆژئاوا 
ب������وو، هەس������تیار بوون و گەیش������تن 
ب������ەم ئامانجگەلەیان: س������ەربەخۆیی، 
ئ������ازادی و كۆماری ئیس������امییان لە 
ناوكی  چەكی  بە  دەستپێڕاگەیش������تن 
دەبینیەوە. پێداویس������تی ئ������ەم كارەیش 

بەهێزكردنی دامەزارەوە هاوتەریبەكانە.
هەركام ل������ە دەوڵەتە فەرمییەكان لە 
بەكورتی  ناوگەل������ەی كە  بەو  ئێراندا 
هێمام������ان بۆك������رد توانی������ان بە فێڵی 
تایب������ەت بە خۆیان خەڵ������ك فریو بدەن 
و  پاوانخوازی������ی هاوتەریب لە بواری 
سیاس������ی، ئاب������ووری، فەرهەنگی و 

كۆمەاڵیەت������ی زۆرتر بكەن. ئێس������تا 
پرس������یار ئەوەیە كە ئ������ەم دەوڵەتانە چ 
پێوەندیەكیان لەگەڵ دەوڵەتی س������ێبەر 
هەب������ووە و هەیانە؟ ب������ە ڕاگەیاندنی 
حیزب������ی كۆماری ئیس������امیی ئێران 
وەك تەنی������ا حیزب������ی فەرمی لە الیەن 
خومەینیەوە، پەس������ەندكرانی یاس������ای 
بنەڕەت������ی كۆم������اری ئیس������امی و 
هەڵبژاردنی ئایینی شێعە وەك ئایینی 
فەرمی لە ئێراندا هەموو درگاكان لە 
ڕووی ن������وێ ئەندێش������ان، حیزبەكان و 
دامەزراوەكان������ی دیكە داخرا. هەربۆیە 
ل������ە دەرەوەی  كەس������ێك نەیدەتوان������ی 
چوارچێوەی سیس������تمی دەس������ەاڵتدار 
چاالكیی������ەك بكا. بە س������ەرنجدان بە 
هەڵبژاردن  ئ������ازادی  فەزای  نەبوونی 
و سیاس������ی و نەبوون������ی هەلومەرجی 
كێبەركێی تەندروست، بە ناچار هەموو 
ئەو كەس������انەی كە بیریان لە گێڕانی 
ڕۆڵ ل������ە بەس������تێنەكانی سیاس������ی، 
ئاب������ووری و كۆمەاڵیەت������ی دەكردەوە 
و دەیكەن، ناچارن ل������ە هەر بوارێكدا 
ب������ە سیس������تمی دەوڵەتی  بەس������تراوە 
كۆماری ئیس������امی ب������ن و دەبێ و 
ب������ۆ متمان������ە وەرگرتن ل������ە ڕێگەی 
فیلتێ������ری دام������ەزراوە چاوەدێرەكانەوە 
ئەم كارەیش  پێداویس������تی  ببن.  تێپەڕ 
پێوەن������دی چڕوپڕە لەگ������ەڵ دەوڵەتی 
س������ێبەر و دامەزراوە هاوتەریبەكان. لە 

ئاكام������دا هەموو دەوڵەتەكان و 
كاربەدەس������تانی دەوڵەت، لە سەرەتای 
هاتنە س������ەركاری ڕێژیم ت������ا دوایین 
دەوڵەتی دان������راو كە دەوڵەتی یازدەهەم 
بە سەرپەرەشتی حەس������ەن ڕۆحانییە، 
هەموویان پەیڕەوی یەك ئەسڵ، خاوەن 
ی������ەك ئامانج و بەرنامە و بەش������ێوەی 
هاوب������ەش بەس������تراوە بە دەس������ەاڵتی 

دامەزراوە هاوتەریبەكانن.
لەم������ڕووەوە س������ەرەڕای دروش������مە 
دەوڵەتەكانی  هەم������وو  هەڵخڵتێنەكان، 
بەناو فەرم������ی، بە كردەوە لە ڕێگەی 
بەهێزكردنی بناغەكانی دەوڵەتی سێبەر 
هەنگاوی������ان هەڵێناوە. بە گەورەبوونی 
دەوڵەتی سێبەر یان بە واتایەكی دیكە 
دەوڵەتەكانی سێبەر، دەوڵەت بە شێوەی 
فەرمی و یاسایی كز و الوازتر بوویەوە 
كاروباری  ئەنجامدانی  لە كۆتاییدا  و 
واڵت لە ڕێگاكان������ی دیكەوە ئەنجام 
دەدرێ، چوونك������ە جیا لە كارتێكەری 
و كاریگەری هەمە الیەنەی ڕێبەری 
كۆماری ئیسامیی و سەربازانی بێ 
ناونیشان و بەسیجی ئەو، هەر كام لە 
بە سەرپەرستی  پێش������وو  دەوڵەتەكانی 
ڕەفس������ەنجانی، خاتەمی و ئەحمەدی 
نیژاد بە ش������ێوەیەك لەگ������ەڵ دەوڵەتی 
س������ێبەر تێكەاڵو ب������وون و لە ڕێگەی 
كارتێكەریان لە س������ەر كاربەدس������تانی 
وەزارەتخانەكان و ئۆرگانەكانی دیكەی 
سیاسی و ئیداری ناكارامەی دەوڵەتی 
سێبەر یان دەوڵەتی سەرەكیان دووقات 

كردووەتەوە.
لە بنەڕەتیش������دا ئەم دەوڵەتانە تەنیا 
دەوڵەتی  بڕیارەكان������ی  بەڕێوەب������ەری 
سێبەر بوون كە لە سەرەتای دامەزرانی 
ئەم ڕێژیمە لە ئێراندا حوكمڕانی دەكا. 
ش������وێن پێی حكوومەتی سێبەر تا ئەو 
شوێنە زەق و هەس������ت پێكراو بووە كە 
لە هەر س������ێ دەوڵەتی ڕابردوودا، سەر 
كۆمارەكان هەر كامیان بە ش������ێوەیەك 
بێزاری خۆیان دەربڕیوە كە بەڕێوەبەری 
كاروبارەكان لە دەس������تی ئەواندا نییە، 
ب������ۆ وێنە ئەحمەدی نیژاد باس������ی لە 
لە  قاچاخچی  دەوڵەتێك������ی  بوون������ی 
هەن������اوی دەوڵەت������دا دەك������رد. چوونە 
دەرەوەی كاروانێكی زێر بە بەهای 18 
میلیارد دواڵر لە ڕێگەی س������نووری 
زەوینی توركیە و ماوەیەك پێش پرسی 
22 میلی������ارد دواڵری ڕەحیمی تەنیا 
گۆش������ەیەك لە ئ������ەم قاچاخچیەتییە 
نیش������ان دەدا. خاتەم������ی دەیگوت من 
تەنی������ا » تف������اق ڕێكخ������ەری« ئەم 
دەوڵەتەم و لەم دواییانەدا ڕووحانی بە 
ڕەخنەیەكی توند لە دەزگای دەوڵەتی 
لە ڕۆژنامە، سازمانی دەنگ و ڕەنگ 
و دەس������ەاڵتی ئابووری كە هەموویان 
لە یەك ش������وێن و لە خزمەت سویای 
پاسدارانە، بەشێك لەم دامەزراوانەی بە 
گەندەڵی خوڵقێن شوپهاند. هەموو ئەم 
ڕووداوانە نیشان لە بوونی دەوڵەتێكی 
س������ێبەری جێكەوتوو و زۆر كارتێكەر 
لە حكوومەتی كۆماری ئیس������امیی 

ئێرانە.
لە كۆتاییدا، لە ئەگەری دانەڕمانی 
ش������ێوەدەوڵەتەكان و نەبوونی بەستێنی 
سروشتییە  حیزبەكان،  دامەزراندنی 
س������ەرەكیی  دەوڵەت چییەتی  كە 
خۆی لە دەست بدا و لە ڕێگەی 
س������ەرەكیی خۆی الب������دا. تا ئەو 
شوێنەی كە لە باتی ئەو، گرووپە 
و  دەس������ەاڵت  خاوەن 

بەرژەوەندییەكان و گرووپەكانی گوشار 
ل������ە كاروباری دەوڵەتی و سیس������تمی 
یاسایی دەس������تێوەردان دەكەن و دەبنە 
بەرەوپێشچوونی  لە ڕێگەی  بەربەست 
س������ەرەكیی  كاناڵی  لە  كاروب������ارەكان 

خۆیانەوە.

دەوڵەتی سێبەر
ن: ئیبراهیم قاسمی زاد

و: هیوا میرزایی
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یاشار كه ماڵ، له  چیرۆك گێڕانه وه  
هه تا ڕۆمان نووسی

باڵوكراوه ی نوێ

ئەدەب و هونەر

یاشار که ماڵ له  ساڵی 1923ی 
زایین������ی له  گون������دی »هه میته«  
س������ه ر به  پارێزگای عوس������مانییه ی 
باکووری کوردستان له  دایک بوو.
نێوی ئه سڵیی »که ماڵ  یاشار که  
س������ادق گوکچڵی«یه  له   سه رده می 
منداڵی������دا باوکی ل������ه  کاتی نوێژ 
خوێندن له  مزگه وت به  هۆی شه ڕی 
عه شیره یی له  پێش چاوی ده کوژرێت 
و خۆیشی چاوێکی له ده ست ده دات 
بۆیه  ئه م س������ه رده مه  ب������ه  هه ژاری و 
چه رمه س������ه ری تێده په ڕێنێ������ت ، ئه م 
نووس������ه ره  به  ناو بانگه  له  سه ره تادا 
گوند ب������ه  گوند ده گ������ه ڕا و بابه ته  
فه رهه نگیی������ه  فولكلۆرییه كانی کۆ 
ده کرده وه و وه کوو چیرۆک بێژێک 
ئه م داستانه  کۆنانه ی ده گێڕاوه  . له  
ده ڵێت:  لێداونه کانیدا  ل������ه   یه کێک 
)من هۆگری هونه ر و ش������ێعرم،  له و  
کاته وه  که   سه رقاڵی هونه ر م، هه وڵم 
داوه  که  به  باشترین شێوه  به  ئه نجامی 
بگه ێنم، بۆیه  پێش ئه وه ی که  ده ست 
بکه م به  نووس������ین گون������د به  گوند 
ده گه ڕام و فه رهه نگه  خۆجێییه کانی 
نێو خه ڵکم کۆ ده کرده وه و هۆگربوونم 
به م کاره  کۆسپه کانی سه ر رێگامی 

ئاسان ده کرده وه ( .
ل������ه  ته مه نی  له  س������اڵی 194٧ 
20 س������اڵیدا یه که می������ن کۆمه ڵ������ه  
پۆخ������ڵ(  چیرۆکی)چیرۆك������ی 
ده نووس������ێت و به مجۆره  روو ده کاته  
ئه ده بیات������ی نووس������راوه یی، یاش������ار 
که ماڵ که  نووس������ه رێکی رئالیست 
ب������وو ش������وێن که وتوو ی نووس������ه ران 
رووسی«  »سروانتس«، »چخوفی 
بوو  دوایانه دا »ئه س������تاندل«  له م  و 
و به  ه������ۆی ئه وه ی ک������ه  زۆربه ی 
نووس������راوه کانی ره ن������گ و بۆن������ی 
مه کته بی رئالیستییان پێوه  دیاره  به  
هۆمرییان شوبهاندووه . نووسراوه کانی 
هه رچه نده له  شوێنێکی دیاریکراو  و 
به رته سك هه ڵقواڵوه  به اڵم پێکهاته  و 
نێوه رۆکێکی جیهانیان هه یه،  وه کوو 
رومانی ئینجه  مه مه د که  به  زیا تر 
له  20 زمان وه رگێ������ڕاوه  و چه ندین 

فیلمی له  سه ر ساز کراوه  . 
یاشار که ماڵ که  خۆی له  چێنی 
هه ژار و چه وس������اوه ی کۆمه ڵگا بوو 
و باوڕی به  یه کس������انیی مرۆڤه کان 
هه بوو ده چێته  نێو حیزبی کرێکارانی 
تورکی������ه  و ل������ه  س������اڵی 19٦3ی 
کۆمیته ی  ئه ندامی  ده بێته   زایینی 
ناوه ندیی ئه م حیزبه  و هه میش������ه  دژ 
ده س������ه اڵتدارانی  سیاسه ته کانی  به  
تورکیه   له  هه مبه ر نه ته وه ی کورد 

ب������ووه  ته نانه ت کاتێک که  س������اڵی 
2008 ئ������ه م واڵته ده یه وێت  خه اڵتی 
فه رهه نگیی پێ ببه خشێت به  هۆی 
ئه وه ی ک������ه  تورکیه  به یه کێک له   
پێ شێلکه رانی  ماڤی نه ته وه ی کورد 
ده ناسێت، ئاماده  نه بوو که  ئه و خه اڵته  
وه ربگرێت. له ساڵی 19٧3ی زایینی 
براوی خه اڵت������ی ئه ده بی نۆبێل بوو، 
له  س������اڵی 199٧ خه اڵتی گرنگی 
داگرمه ن و خه اڵتی ئاشتی ) کتێب 
باڵوکه ره وه کان������ی  و  فرۆش������ه کان 

ئاڵمان( پێ به خشرا.
ل������ه  س������اڵی 1955ی زایین������ی 
له  گۆڤ������اری ئیش������پیگل به  هۆی 
وتووێژێک که  له  سه ر سیاسه ته کانی 
تاوانی  ب������ه   تورکی������ه  کردب������ووی 
»بانگه شه ی جیایی خوازی« به  5 
ساڵ زیندانی هه ڵپه سێندراو مه حکووم 
رۆژنامه کانی  له   جاروبار  ده کرێت. 
تورکیه  هه واڵگه لێکی کۆمه اڵیه تی 
هه ژێنه ری ده نووسی. هه رچه نده  ئه م 
ئوروپا  ئه ده بیاتی  شاره زای  نووسه ره  
بنه ماڵه که ی  بوو به اڵم به  مێژووی 
و ناوچه ک������ه ی خۆیان)چوک������وروا( 
ئه مه گدار مایه وه  و له  چوارچێوه ی 
ئه ده بیاتی  ئه مڕۆییه کانی،  رۆمانه  
فولکلۆری  و  ئاس������ایی  خه ڵک������ی 
تورکیه  گه شه ی سه ند و ئه ده بیاتی 
کۆنی تورکیه  به  هۆی یاش������اره وه  

نووس������ینه کانی  له   ک������را.  پااڵوته  
دژ ب������ه  هه ر ج������ۆره  ه������ه اڵواردن و 
ره گه زپه ره س������تییه ک راوه س������تاوه  و 
له  چیرۆکه  ک������ورت و درێژه کانی 
هه میشه  له  نێوان خێر و شه ڕ ملمانیی 
ده بینرێت، نووسینه کانی په ره پێده ری 
فه رهه نگ، زانیاری، به رهه مهێنان و 
خۆی  کۆمه ڵگای  له   دادپه روه ریی 
بوو و له  به ستێنی به رباڵوی هونه رو 
ئه ده بیاتی ئه مڕۆی جیهان بزاڤێکی 

نوێی رێ خستووه .    
که ماڵ:  یاش������ار  به رهه مه کانی 
1- ئینج������ه  مه مه د)به ناوبانگتری������ن 
رۆمانی یاش������اره  که  به زیاترله   20 
زمان وه رگێڕاوه ( 2-چیرۆکی پۆخڵ 
چاپکراوه ی(  چیرۆکی  )یه که مین 
)کۆمه ڵ������ه   زه رد  گه رم������ای   -3
چیرۆکه  کۆرته کانی( 4-قسه کانی 
جه زیره  که  س������ێ کتێبه )که ڵه شێر 
خوێ������ن – بڕوانه  فورات خوێناوییه - 
ئاو خواردن������ی مێروله ( 5- رومانی 
جێ نوون )yatak( ٦- په له وه رێک 
ب������ه  یه ک باڵ������ه وه ٧- رۆمانی دوو 
ئاقچاسار(  )ئاغاواته کانی  به رگی 
8- په له وه ره کانی������ش کۆچیان کرد 
)داستانێکی سه مبوولیکه ( 9- سه د 
چیرۆکی خ������ۆش، مێژووی رۆمی 

کۆن )بۆ مندااڵن( 

 جەالل مەلەكشا

جەالل مەلەكش������ا )1951- ( شاعیرێكی بەناوبانگی كوردە. سالی 
1330 ك.ه  لە گوندی مەلەكش������ا سەربە شاری سنە هاتوەتە دونیاو. 
هەر لە ش������اری س������نە خویندوویەتی و پەروەردە ك������راوە. لە منداڵییەوە 

هۆگری شیعر و نووسین بووە.

جەالل وەكوو مرۆڤێكی ئاشتیخواز نەیتوانی لە هەمبەر زوڵم و زۆردا 
چاو بنووقێنی و ئەس������پی قەڵەمی ل������ە مەیدانی خەبات دژ بە زوڵمدا 
تاو داوە و لە س������ۆنگەی ئەم گەرناسییەوە تووشی دەردیسەر و ئازاری 

زیندانی زۆر بووە.

لە سەرەتاوە بە فارسی شیعر و پەخشان و چیرۆكی دەنووسی و لەبەر 
هێز و پێزی لە نووسیندا بە بێ ئەوەی كتێبی چاپكراوەی ببێ، دەبێتە 

ئەندامی »كانوونی نووسەرانی ئێران«.

پاش ساڵی 135٧ ك.ه  لەغاوی قەڵەمی دەگێڕێتەوە بۆ نێو زمانی 
كوردی و لە كوردیشدا سەركەوتنێكی بەرچاوی دەبێ. بۆ ماوەی 14 
ساڵ وەكوو نووسەر و ڕۆژنامەوان دەبێتە ئەندامی گۆڤاری سروە و بە 

ئه مه كدارییه وه  پەرە بە زمان و ئەدەبی كوردی ئەدات.

ش������یعرەكانی جەالل تا ئێس������تا ب������ە زمانەكانی فارس������ی، عەرەبی، 
ئینگلیزی، لیبیایی، سوێدی و... وەرگێڕدراون.

جەالل ئێس������تا لە شاری سنە نیشته جێیه  و هەرچەند كەوتوەتە بەر بۆ 
به زه یی چارەنووس، بەاڵم بێ گومان جەالل لەو نووس������ەرە دەگمەنانەیە 
ك������ە قەد قەڵەم������ی نەبردوەتە قوربانگای نان و ناو و دەس������ەاڵت. دوو 
ش������یعری »هەتا لووتكە چەندی ماوە؟« »داس������تانی دارە پیرە« لە 
شیعرە بە ناوبانگەكانی جەاللن كە لە كتێبەكەی زڕەی زەنجیری وشە 

دیلەكان چاپ كراون.

راپۆرت������ی  پێ������ی  ب������ە 
خوێن������دكاران،  ماڵپ������ەڕی 
چاپەمەن������ی  كۆمیت������ەی 
خوێندكارانی  یەكیەتی������ی 
دێموكرات������ی كوردس������تانی 
ئێران، پەرتووكی “وەزارەتی 
ئیتاع������ات و ئەمنیەت������ی 
ئێران”  ئیسامی  كۆماری 

ی چاپ و باڵو كردەوەو.
ئ������ەم پەرتووكە لە الیەن 
ناوه ن������دی  لێكۆڵین������ەوەی 
كتێبخان������ەی  فێدراڵ������ی 
كۆنگرێس������ی ئامری������كا لە 
س������اڵی 2012 ب������ە زمانی 
ئینگلی������زی ئام������ادە كراوە 
»كەیهان  الی������ەن  ل������ە  كە 
ی  تێر س������كر » سفی و یو
خوێندكاران������ی  یه كیه ت������ی 

دێموكرات������ی كوردس������تانی 
سەر  وەرگێڕدراوەتە  ئێرانەوە 

زمانی كوردی سۆرانی.
ئ������ەم پەرتووك������ە ب������اس 
ل������ە قەبارە و س������تراكتۆری 
ئیتاع������ات،  وەزارەت������ی 
ئ������ەم  ئۆپراس������یۆنەكانی 
وەزارەتە، مێ������ژوو، تیرۆری 
نێ������و  ل������ە  دزە  دژب������ەران، 
رێژیم������ی  ئۆپۆزیس������یۆنی 
بەرپەرچدان������ەوەی  ئێ������ران، 
هێرشی ئاژانسە بیانیەكان و 

…. دەكات.
ئ������ەم پەرتووكە هەنووكە 
ل������ە بنك������ەی یەكیەتی������ی 
دەس������ت  خوێن������دكاران 

دەكەوێت.

جه ماڵ فه تحی
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خەوتن لەم كاتەدا زیانی هەیە

پیازی بێ بۆن بەرهەمدەهێنرێت

ئیدز ،نەخۆش������ی نەمانی بەرگری جەس������تەی مرۆڤ. یەكێكە لەنەخۆشیە ترسناكەكان كە 
دەبێتە هۆی مردنی مرۆڤ لەم دواییانەدا لە كوبا جۆرێكی ترس������ناكی ئەم ڤيرووسه  دەركەوتوە 
كە چەندجار زیاتر و خێراتر گەش������ە دەكات لەنێو جەس������تەی مرۆڤدا بێ ئەوەی كەسی تووشبوو 
ئاگاداربێت لەتووش������بوونی بەم نەخۆش������یە ترس������ناكە و لەماوەی سێ س������اڵدا كەسی تووشبوو 

دەكوژێت.
ڤيرووسی ئیدز  )نەمانی بەرگری جەستە( به  شێوه ی باو CCR5�ه ،  بەاڵم ئەم جۆرە نوێیەی 
گۆڕانكاری بەس������ەردا هاتوە و بووە بە CXCR4 ك������ە زۆر خێراتر توانای باڵو بونەوەی هەیە 

لەجەستەی مرۆڤدا و زۆر خێراتر مرۆڤ دەكوژێت.
لەئێستاشدا پزیشكەكان س������ەرقاڵی گەڕانن بەدوای ئەو هۆكارانەی كە بۆتە هۆی گۆڕانی 
ش������ێوەی ئەم ڤيرووسە بكوژە و پێیان وایە زیاد بونی ڕێژەی پەیوەندییە سێكسیيەكان لەدەرەوەی 

بازنەی خێزان هۆكارێكە بۆ گۆڕانی شێوەی ئەم ڤیرووسە.

یه كێك له و هه ڵه  باوان������ه ی  هه ندێك كه س به رده وام دوباره ی  ده كه نه وه  خه وتنه  دوای  نان 
خواردن، به تایبه تی  له دوای  خواردنی  ژه مێكی  چه ور، كۆمه ڵێك كاریگه ری  ده بێت له سه ر 

ته ندروستی  دڵ.
پزیش������كه كان ئه وه ی������ان ڕوون كردووه ته وه  كه  خه وتن له دوای نان خ������واردن ده بێته  هۆی 
قورس������كردنی  كرداری  هه رس������كردنی  خۆراكی  نێو گه ده  و زیادبوونی  كێش و زیاد بوونی  
لینجیی خوێن كه  ڕه نگه  ببێته  هۆی تووش������بوون به جه ڵت������ه ی  دڵ به تایبه تی  كاتێك ئه م 

نه خۆشیه  درێژماوه   بێت.
له گه ڵ ئه مانه ش������دا پزیشكه كان پێیان وایه  هه ندێك نیشانه ی  نه خۆشیه كانی  دڵ له سه ر 
ئه و كه سانه  كه  ڕاسته وخۆ دوای نان خواردن ده خه ون ده رده كه وێت وه ك »هه ست به ئازارێكی  

زۆر ده كه ن له  سنگیاندا و توانای هه ناسه دانیان باش نابێت و تووشی دڵه كوتێ ده بن«.
نابێت له دوای  نان خواردن ڕاسته وخۆ بخه ون و پێویسته  النی  كه م ماوه ی  سێ سه عات 

پێش ئه وه ی  بخه ون نان بخورێت.

زایەڵە

فاتیح ساڵحی

كۆماری  ناوكییەكانی  دانووس������تانە 
ئیسامیی ئێران و ڕۆژئاوا پاش زیاتر لە 
11 ساڵ خەریكە لە قۆناغێكی گرینگ 
نزی������ك دەبێتەوە كە هەر لە ئێس������تاوە بە 
پێی لێداوانی گەورە بەرپرس������انی ئێرانی 
و ڕۆژئاوای������ی، بۆچەك������ی شكس������تی 
ئەو دانووستانانە هەس������تاوە. بە تایبەت 
پ������اش لێدوانەكان������ی خامنەی������ی كە بە 
ئاش������كرا باس������ی ئەوەی كردبوو، ئەگەر 
لەگەڵ  ناوكییەكانیشدا  دانووس������تانە  لە 
ڕۆژئاوا بە ڕێككەوتن بگەین، دیس������ان 

گەمارۆكانی سەر ئێران هەڵناگیرێن.
ڕەنگە ئەمە قس������ەیەكی نوێ نەبێت. 
بەاڵم هاتنە ئارای وەها قس������ەگەلێ لە 
زاری ڕێبەری ڕێژی������م ئەویش لەم كاتە 
هەستیارەدا كە جیددیترین ئۆلتیماتۆمی 
ڕۆژئ������اوا و بە تایب������ەت ئەمریكا بەرەو 
كۆتایی دەڕوات پیشاندەری ئەم ڕاستییەیە 
كە خامنەی لە كردەوە دیپلۆماتیكەكانی 
كاربەدەس������تانی وەزارەتی دەرەوەی ئێران 
ڕازیی نییە و بە ئاش������كرا بە حەس������ەن 
ڕووحان������ی ڕادەگەیەنێ ك������ە نەیتوانی 
لە ڕێگەی دانووس������تاندنەوە كۆتایی بە 
گەمارۆكانی سەر ئێران بێنێ. بە تایبەت 
ڕێك لە كاتێكدا ك������ە یەكیەتی ئۆرووپا 
دیسان كۆمەڵی كۆمپانیا و لە هەموویان 
گرینگتر شركەتی میللی هەناردە كردنی 
نەوتی ئێرانی دیسان خستەوە نێو لیستەی 

گەمارۆكانی خۆیەوە.
یەكێك������ی دیكە ل������ە نیش������انەكانی 
شكس������تی ئەم خولەش لە دانووستانەكان 
ئەم بابەتەیە كە لە ڕوانگەی خامنەییەوە 
ئەم دانووس������تانانە یەك الیەن������ە بووە و 
الیەن������ی ڕۆژئاوای������ی و ب������ە تایبەتی 
ئەمریكا هەرچیەكی������ان پێ خۆش بووە 
دانووستاندنەكاندا و  بەسەر  سەپاندوویانە 
مافەكانی كۆماری ئیسامی بە ئاشكرا 
پێشێل كراوە. بۆیە چیدیكە ئامادە نیین 
لەسەر وەعدی پێش������ووی خۆیان لەمەڕ 
دوو قۆناغی بوونی دانووس������تانەكان بۆ 
گەیش������تن بە ڕێككەوتنێك������ی كۆتایی 
بوەستن و هەر لە ئێستاوە باس لەوە دەكەن 
كە دوو قۆناغی بوونی ئەم دانووستانانە 
دەستی الیەنی ڕۆژئاوایی ئاوەاڵ دەكات 
ب������ۆ ئەوەیكە هەر چۆنێك پێی خۆش بێ 
لەگەڵ ئێراندا سەودا بكات. بە تایبەت 
پاش ئەوەیكە لە ئەگەری گەیش������تن بە 
ڕێككەوتنێكی سیاس������ی ل������ە قۆناغی 
یەكەمدا، لە باری یاساییەوە ئەو دەرفەتە 
دەدرێت بە الیەنی ڕۆژئاوایی كە شڕۆڤە 
و ڕاڤەی خۆی بسەپێنێ بەسەر الیەنی 
ئێرانیدا و بەمش������ێوە دەس������تی ئێران بۆ 
هەر چەش������نە جموجۆڵێك زیاتر لە جاران 

دەبەسترێت.
بۆی������ە لەوەها حاڵەتێك������دا كۆماری 
زیات������ری  ڕێگ������ەی  دوو  ئیس������امی 
لەبەردەم نییە. یەك������ەم ئەوەیكە لەگەڵ 
ڕۆژئاوا لەسەر دۆس������یەی ناوكییەكەی 
ڕێكبك������ەوێ و كۆتای������ی بەم كێش������ە 
سەرەكییەی ڕێژیم بێنێ. هەڵبەت بەپێی 
ئەمە  ڕێژیم  كاربەدەس������تانی  گوت������ەی 
هەڕەش������ەیە و ئەگ������ەر ڕێككەوتنەكە بە 
پێی دەقی نووسراوی الیەنی ڕۆژئاوایی 
بێ������ت، نەتەنیا هیچ قازانجێكی بۆ ئێران 
نییە بەڵك������وو تەناه������ی نەتەوەیی ئێران 
تووش������ی پێكۆل و مەترس������یی جیددی 
دەكات. دووه������ەم ئەوەیك������ە ئێران مێزی 
دانووستانەكان بەجێ بێڵی و پاش چەندین 
مانگ الس������اری و كۆمەڵی جموجۆڵی 
ڕاگەیەنیی دیسان لە بڕگەیەكی دیكەدا 
بگەڕێتەوە بۆ سەر مێزی دانووستانەكان 
و بەم شێوەیەش ماوەیەكی دیكە گاڵتە بە 
الیەنی بەرامبەری بكات و سەر لە نوێ 
دانووستانەكان بۆ ماوەی یەك دوو ساڵی 
دیكە درێژ بكات������ەوە. كە هەڵبەتە ئەمە 
س������ێناریۆیەكی باش نییە بۆ ئاسایشی 

نێونەتەوەیی.

بۆچەكی شكستی ناوكی

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

جۆرێكی نوێی ڤیرووسی ئیدز 
دروستبووە

ڤیرووسێكی ئەمریکی جیهان 
کۆنتڕۆڵ دەکات

لێکۆڵەرەوەکانی ته ناهیی کۆمپیوتەر، جۆرە مالوێرێکی نوێیان دۆزیوەتەوە کە بە نهێنی لەنێو هارد 
دیسکی کۆمپیوتەرەکاندا خۆی حەشار دەدات.

تیمی لێکۆڵینەوەی مەلوێر لە کۆمپانیای کاس������پەر سکای لە ڕاگەیەندراوێکدا ڕایگەیاند، کە 
دامەزراوەیەکی هەواڵگری بۆ ماوەی 25 - 30 ساڵە بە نهێنی دەستی بەسەر کۆمپانیا گەورەکانی 

دروستکردنی هارد دیسکدا گرتووە.
وەك لە ڕاگەیەندراوەكەدا هاتووە، دامەزراوەكە ڕۆژانە دەیان هەزار مالوێر لەنێو هارد دیس������كەكاندا 
دەچێنێت. کۆمپانیاکانی »سێس������تێرن دیجیتاڵ« و »تۆش������یبا« و »س������یڤیت« لە پێشەنگی ئەو 

کۆمپانیایانەن کە هارد دیسک بەرهەم دەهێنن.
کاس������پەر سکای الب ئەوەشی ڕاگەیاندووە، کە ئەم مالوێرە کۆمەڵێک واڵتی بە شێوەیەکی چڕ 
کردوونەتە ئامانج، لەوانە » ئێران، ڕووس������یا، پاکس������تان، چین، سووریا، یەمەن و جەزائیر«  و زیاتر 
چاودێریی خس������تووەتە سەر دامەزراوە س������ەربازیی و هەواڵگرییەكان به  تایبه ت دامه زراوه  سه ربازیی و 

ناوكییه كانی كۆماری ئیسامی ئێران.
کاس������پەر سکای س������ەرەڕای ئەوەی هەواڵەکەی ڕاگەیەند، بەاڵم بە هیچ شێوەیەک ئامادە نەبوو 
ناوی ئەو واڵتە و ناوی ئه و دامەزراوە هەواڵگرییە ئاش������کرا بکات کە لەپش������ت ئەم کارەوەن، بەاڵم لە 

ناوەندەكانی ڕاگەیاندن بە ڤیرووسێكی ئەمریكی ناسراوە.

بریتانی������ا ئام������ادەن  لەئێس������تادا كۆمەڵ������ەی جوتیاران������ی 
ب������ۆ ئ������ەوەی جۆرێكی نوێ������ی پی������از بخەن������ە بازاڕه كانی ئەو 

ز واڵت������ەوە، ئ������ەم  ج������ۆرە نوێیەی  پی������ا
لەتكردن������دا  لەكات������ی 

ئاو لەچ������او ناهێنێتە خوارەوە و نابێتە هۆكاری ناخۆش������كردنی 
بۆنی دەم لەكاتی خواردنیدا.

بۆ به رهه مهێنانی ئ������ەم جۆرە نوێیەی پیاز. 
نزیك������ەی 20 س������اڵە كۆمەڵێ������ك 

لەجوتیارانی ئەو واڵتە كاری لەس������ەر دەكەن، ڕەنگی ئەم پیازە 
و بە ڕێژەیەكی زۆر كەم لەچاو سورە و تامی تیژ نیە 

پیازی  ئاسایی بۆنی دەم 
ناخۆش دەكات.


