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هاواری مەهاباد
 گەرووی كوردستانی تەنی

سكرتێری حیزبی دێموكرات و بەرپرسانی وەزارەتی دەرەوەی ئاڵمان كۆبوونەوە
*

شاندێكی حیزبی دێموكرات بەشداریی كۆبوونەوەی سەرۆكی هەرێمی كوردستانی 
لە ناوەندێكی بازرگانی ئامریكا كرد

*
نەسرین قاسملوو هاودەردی لەگەڵ بنەماڵەی فەریناز خوسرەوانی دەربڕی

پـەیڤ
ناهید حسێنی

گیان لەدەست دانی فەریناز خوسرەوانی 
لە شاری مەهاباد، ناڕەزایەتی دانیشتوانی 
ش������ار و هەم������وو خەڵك������ی كوردس������تانی 
لێكەوتەوە. لە مەهاباد و سەردەشت خەڵك 
ڕژانە شەقامەكان و لەگەڵ هێزەكانی ڕێژیم 
دەستەوئێخە بوون. لە شاری سنە دووكان و 
بازاڕ داخرا و لە شارەكانی دیكەش خەڵك 
بە ش������ێوەی جۆراوجۆر هاوسۆزیی خۆیان 
دەرب������ڕی كە  چەندی������ن بریندار و گیرانی 
زۆر كەس������ی لە مەهاباد و سەردەشتی بە 
دواوە ب������وو. بەاڵم هاونیش������تمانان بۆچی 
ئەم ش������ێوە ل������ە دەربڕین������ی ناڕەزایەتییان 
هەڵب������ژارد؟ س������ووتاندنی هوتێ������ل تارای 
مەهاب������اد و تێكهەڵچوون لەگەڵ هێزەكانی 
ئینتیزام������ی بەرهەم������ی كام دیاردەیە؟ لە 
سیستمەكانی  ئێراندا  ئیسالمیی  كۆماری 
قەزایی و یاس������ادانان و بەڕێوەبەری، تەنیا 
لەس������ەر كاغەز و بە ناو س������ەربەخۆن و لە 
یەكتر جیان!گەلێك جار ش������ایەتی دەس������ت 
تێوەردانی رێب������ەری و بەیتەكەی و ناوەندە 
ئەمنییەتیی������ەكان لە كاروباری هەركام لەم 
سێ  دەسەاڵتە بووین. بە چەشنێك كە ئیتر 
ساڵەهایە بۆ گشت الیەك ئاشكرایە كە لە 
ئێراندا ئ������اوی گوێچكە دادانی نوێنەرانی 
مەجلیس و داس������ەپاندنی وەزیر بە س������ەر 
دەوڵەتدا و رێ  وشوێن نانە بەر دام و دەزگای 
دادوەریی بووە بە دیاردەیەكی ئاسایی. سا 
بەرهەمی ئەم چەشنە دەسەاڵتدارییە درێژ 
بوونەوەی م������ەودای نێوان دەس������ەاڵتداران 
متمان������ەی  نەبوون������ی  هاوواڵتییان������ە.  و 
كۆمەاڵنی واڵتە بە س������ەرجەم ناوەندەكانی 
دەس������ەاڵت. ئەمە ب������ە ڕادەی������ەك پەرەی 
س������ەندووە كە ئیتر نە تەنی������ا بەرژەوەندیی 
خەڵك و نیزامی خۆسەپێن هاوتەریب نییە، 
بەڵكوو لە دژی یەك وەستاون. لە كاتێكدا 
كە خەڵك هیچ متمانەیەكیان بە سیستمی 
دادوەری كۆماری ئیسالمی نەماوە، دێنە 
س������ەر ئەم باوەڕەی كە پێویستە لەگەڵ ئەم 
پێكهاتەیە، هەر وەك خۆی مامەڵە بكرێت. 
لە دۆخێكدا كە گوێچكەیەك بۆ بیس������تنی 
داخوازی نییە و كۆمەاڵنی وەزاڵە هاتووی 
كوردس������تان مەودای خۆیان و دەس������ەاڵت 
هێن������دە دوور دەبین������ن، ب������ە پێچەوان������ەی 
خواستی دەروونیی خۆیان گوتاری »حاشا 
ل������ەو خوێنەی ش������ەوی بەس������ەردا هات« 
هەڵدەبژێرن. لەگ������ەڵ جوانەمەرگ بوونی 
فەریناز، ئەگەر دەس������ەاڵتدارانی شار، كە 
لە الیەن رێژیمەوە داس������ەپاون، ڕووڕاست و 
ڕاس������تەوخۆ لەگەڵ خەڵك بدوایەن و بەڵێن 
و متمانەیان بدایە كە پرسەكە لە كەمترین 
ماوەدا تاوتوێ  دەكرێ  و بە هەموو تواناوە 
دەپڕژێنە سەر ڕووداوەكە، بێ شك خەڵكی 
ش������ار هێمن������ی و پش������وودرێژییان ڕەچاو 
دەكرد. بەاڵم دانیش������توانی مەهاباد دیتیان 
كە دەس������ەاڵتداران لە جیات ئەم ڕێكارانە، 
بە بەرچاوی ئەوان������ەوە تەنیا هێزی تەیار 
لە ش������ارەكانی دەوروبەرەوە ب������ەرەو مەهاباد 
كێش������ەوە دەكات! و هیچ بە تەما نییە دڵی 
زامدار و هەستی ڕووشاویان هەتوان بكات. 
هەربۆیەش كۆمەاڵنی ناڕازی و وەزاڵەهاتوو 
لە دەست ناعەداڵەتی و ماف پێشێل كردنی 
بە ئاشكرا، تەنیا ڕێگەچارەی لە ڕاپەڕین 
و دەنگ هەڵبڕین و قوربانی دانی زیاتردا 

دیت.

وتووێژی بەڕێز 
مستەفا هیجری 
لەگەڵ گۆڤاری 

سڤیل

پاش ڕێككه وتنی 
كۆتایی، 

چاوه ڕوانییه كانی 
خه ڵك زیاد ...

كەمپ دەیڤید و 
نیگەرانییەكانی 
واڵتانی عەرەبی

هه ڵبژاردنه كانی 
توركیه  له  وتووێژ 

له گه ڵ به ڕێز 
عه بدوڵاڵ حیجابدا
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و س������ەرجەم ئازادیخوازان������ی ئێ������ران و 
كوردستان، بەتایبەت چاالكانی نێوخۆی 
واڵت و س������ەرجەم ڕۆڵەكان������ی گەلی 
كورد كراوە كە بەش������ێوەیەكی بەرباڵوتر 
و ب������ە هەن������گاوی كردەی������ی زیاتر بۆ 
ئازادكردنی دەستبەسەركراوان هەوڵ بدەن 
و بەمەبەستی كۆتایی هێنان بە ڕەوتی 
ڕاوەدوون������ان، گرت������ن و زیندانی كردنی 
ڕۆڵەكانی گەلی كورد گوش������ار بخەنە 

سەر ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی.
ئەم  ناڕەزایەتییەكانی  ڕەوت������ی  ل������ە 
دواییانەی مەهاباد و شارەكانی دیكەی 
كوردس������تان 218 كەس ل������ە الیەن هێزە 
نیزامی و ئەمنیەتییەكانی ڕێژیم بریندار 

و دەستبەسەر كراون.
ماڵپ������ەڕی  ڕاپۆرت������ی  بەپێ������ی 
ناڕەزایەتییەكانی  پاش  كوردستان میدیا، 
خەڵكی مەهاباد س������ەبارەت بە مەرگی 
خۆس������رەوانی  فەرین������از  گوماناوی������ی 
فەرمانبەری هۆتێل تارا، ناڕازیان لەگەڵ 
ئەمنیەتییەكان  هێزە  توندی  دژكردەوەی 
بەرەوڕوو بوونەوە ك������ە لەكۆتاییدا دەیان 

كەس لە ناڕازییان دەستبەسەر كران.
دوایین ڕاپۆرتەكان باس لەوە دەكەن كە 

دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی 
لەگەڵ  لەپێوەندی  ئێران،  كوردس������تانی 
ناڕەزایەتییەكانی ئەم دواییانەی خەڵكی 
مەهاباد و شارەكانی دیكەی كوردستانی 
ئێران و هەروەها س������ەركوت و تاوانەكانی 
ڕاگەیەنراوێكی  كوردس������تان،  لە  ڕێژیم 

باڵو كردەوە.
لەم ڕاگەیەنراوەدا داوا لە س������ەرجەم 
ڕێكخراوە سیاس������ییەكانی كوردس������تان، 
دامەزراوە مەدەنییەكان و چاالكانی مافی 
مرۆڤ كراوە كە لەهەمبەر چارەنووسی 
دەستبەس������ه ركراواندا دەن������گ هەڵبڕن و 
بە دانی زانی������اری زیاتر لەمەڕ ڕێژەی 
دەستبەس������ەركراوان و هەڵس وكەوتی هێزە 
ئیسالمی  كۆماری  س������ەركوتكەرەكانی 
لەگەڵ زیندانیەكان، یارمەتیدەر بن تاكوو 
هەڵس وكەوتی نادادپەروەرانەی كۆماری 
ئیسالمی ئێران لەدژی نەتەوەی كورد و 
ڕۆڵەكانی ئ������ەم گەلە بە گوێی كۆڕ و 

كۆمەڵە نێونەتەوەییەكان بگات.
لەم ڕاگەیەن������راوەدا هەروەها داوا لە 
مرۆڤ دۆس������تەكان،  كۆمەڵە  و  ك������ۆڕ 
ڕێكخ������راوە سیاس������ی و مەدەنیی������ەكان 

هێزەكان������ی ڕێژیم لە مەهاباد بە چەكی 
س������اچمەیی تەقەیان لە خۆپیش������اندەران 
كردووە و بار ودۆخی جەستەیی هەندێك 
لە برین������داران جێگ������ەی نیگەرانییە و 
تەنانەت هەندێك لە بریندارەكان زیاتر لە 

40 ساچمەیان بەركەوتووە.
برین������دارەكان  لە  بەرچاو  بەش������ێكی 
بەهۆی كەش������ی ئەمنیەت������ی زاڵ و لە 
ترس������ی دەستبەس������ەركران لەالیەن هێزە 
ئەمنیەتییەكان������ی ڕێژیمەوە نەیانتوانیوە 
سەردانی ناوەندە تەندروستییەكان بكەن.

ئ������ەم ناڕەزایەتییان������ە لە ش������ارەكانی 
دیكەی كوردستانیش لەوانە سەردەشت و 
سنە ڕووی داوە كە خۆپیشاندەران لەگەڵ 
ئەمنیەتییەكان  هێزە  توندی  دژكردەوەی 
ئەنجامیش������دا  لە  بوونەوە و  ب������ەرەوڕوو 
كۆمەڵێك لە هاوواڵتیانی ئەم شارانەش 

دەستبەسەر كراون.
ناڕەزایەتییەكانی  لەگ������ەڵ  هاوكات 
مەهاباد، هاوواڵتیانی كورد بۆ پشتیوانی 
كردن لە خەڵك������ی مەهاباد لە چەندین 
شاری كوردس������تانی ئێران لەوانە، سنە، 
سەقز، مەریوان و سەردەشت كۆبوونەوەی 

ناڕەزاییەتییان بەڕێوە بردووە.

هێش������تا بەڕوون������ی ئامارێك������ی ورد 
لەس������ەر ڕێ������ژەی دەستبەس������ەركراوانی 
ئ������ەم دواییانەی مەهاباد و ش������ارەكانی 
دیكەی كوردس������تان لە بەردەستدا نییە، 
بەاڵم بەپێی سەرچاوەكان لە مەهاباد و 
ش������ارەكانی دیكەی كوردستان، زیاتر لە 
150 ك������ەس لە الوان و خەڵكی مەهاباد 
و زیاتر لە 30 كەس لە خەڵكی ش������اری 
سەردەشت و شارەكانی دیكە بانگهێشت 

یان دەستبەسەر كراون.
لەگ������ەڵ  لەپێوەن������دی  هەروەه������ا 
ڕوداوەكان������ی مەهاب������اد و ش������ارەكانی 
كورد  هاوواڵتیانی  ئێران،  كوردس������تانی 
لە شارەكانی سلێمانی، هەولێر، دهۆك، 
س������ۆران، كەالر، كەركوك و سەیدسادقی 
باش������ووری كوردس������تان بە وەڕێخستنی 
كۆبوون������ەوەی ناڕەزایەتیی پش������تیوانی 
خۆیان لە داواكاریی ناڕازییانی مەهاباد 
و ش������ارەكانی دیكەی كوردستانی ئێران 

ڕاگەیاند.
ه������ەر ل������ەم پێوەندیی������ەدا ڕێكەوتی 
پاركی »سامی  لە  بانەمەڕ،  بیس������تی 
لەبەردەم  لە هەولێ������ر و  عەبدوڕەحمان« 
پارلمانی حكومەتی هەرێمی كوردستان 

كۆبوونەوەیەكی ناڕەزایەتیی بەڕێوەچوو.
لە ش������ارەكانی دیاربەك������ر، هەكاری 
و باتمان������ی باك������ووری كوردس������تانیش 
هاوواڵتیانی كورد بە نیشانەی دەربڕینی 
ناڕەزایەتی و هاودەنگی لەگەڵ خەڵكی 
كوردستانی ئێران چەند خۆپیشاندانێكیان 

وەڕێخست.
لە شارەكانی ڕۆژئاوای كوردستانیش، 
هاوواڵتیانی كورد بۆ پاڵپشتی كردن لە 
خەڵكی مەهاباد، لە شارەكانی كۆبانێ ، 
قامیشلوو و عامۆدا دەنگی ناڕەزایەتیی 

خۆیان دەربڕی.
لە واڵتانی ڕۆژئاواییدا هاوواڵتیانی 
كورد لە ش������ارەكانی وەك لۆس ئانجلێس، 
لەندەن، ئیستۆكهۆڵم، پاریس، كۆپێنهاگ 
و بێرلین پش������تیوانییان ل������ە ناڕەزایەتیی 

دەربڕینەكانی شاری مەهاباد كرد.
لەم پێوەندییەدا حیزبی دێمۆكراتیكی 
ئێرانی  نەتەوەكانی  و كۆنگرەی  ئەحواز 
فیدراڵی������ش بە دەركردن������ی ڕاگەیەندراو 
پشتیوانییان لە ناڕەزایەتییە مەدەنییەكانی 

خەڵكی مەهاباد كرد.
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حیزبی دێموكرات سپاس و پێزانینی خۆی 
بۆ هەڵوێستی جوامێرانەی خەڵكی مەهاباد 

دەربڕی

ژمارەیەك ڕۆژنامەنووس سەردانی دەفتەری 
سیاسیی حیزبی دێموكراتیان كرد

خەڵكی  خەباتگێ������ڕی  كۆمەاڵنی 
كوردستان!

نەتەوەی  تێكۆش������ەرەكانی  ڕۆڵ������ە 
كورد!

دەس������تدرێژی  هەواڵی  دوای  ب������ە 
بۆ س������ەر كیژێكی ك������وردی خەڵكی 
مەهاب������اد كارمەن������دی هۆتێل تارا بە 
ن������اوی »فەریناز خوس������رەوانی« لە 
الیەن مۆرەیەكی ئیتالعاتی كۆماری 
ئیس������المییەوە و خۆفڕێدانی ئەو كیژە 
لە نهۆم������ی چواره می ئەو هۆتێلە لە 
ڕۆژی دووش������ەممە ڕێكەوتی 14ی 
بانەم������ەڕی 13٩4ی هەتاوی كە بۆ 
پاراس������تنی كەرامەتی خۆی بە نرخی 
گیان ل������ە دەس������تدانی، ڕووی دا لە 
گەڵ ئ������ەوەی كاربەدەس������تانی ڕێژیم 
قوربانییەكە  بنەماڵەی  لە  هەڕەشەیان 
و خەڵك������ی مەهاباد كردبوو كە ئەگەر 
ئێعت������راز بكەن لە گ������ەڵ دژكردەوەی 
ب������ەرەوڕوو دەبن، بەاڵم  توندی ڕێژیم 
خەڵكی چاونەترس������ی شاری مەهاباد 
ئێوارەی ڕۆژی پێنج شەممە ڕێكەوتی 
1٧ی بانەم������ەڕ لە خۆپیش������اندانێكی 
چەند هەزار كەس������یدا و بە كۆبوونەوە 
لە بەر هۆتێلی ت������ارا بێزاریی خۆیان 
لە كەرامەت  ش������كێنی و بێ حورمەتی 
كردن������ی مۆرەكان������ی ئیتالع������ات لە 
بە  خۆپیش������اندەران  دەربڕی.  مەهاباد 
ئاگر تێب������ەردان و بەردب������اران كردنی 
هۆتیلەكە نیش������انیان دا كە ئەم كردەوە 
كەرامەت  شكێنانە قەبووڵ ناكەن و بە 
دژكردەوە نیشانیاندان، هەڵوێستی شیاو 
و شۆڕشگێڕانە لە خۆیان نیشان دەدەن. 
هێزە دژی گەلی و ئیتالعاتییەكان بە 
مەبەستی باڵوەكردن بە خۆپیشاندەران 
تەقەی ڕاستەوخۆیان لە خەڵك كرد و 
ژمارەیەكی زۆر لە خۆپیش������اندەرانیان 
بریندار كرد، خەڵك بۆ بەرگری كردن 
ل������ە خۆیان كەوتنە بەردب������اران كردنی 
هێزە س������ەركوتكەرەكان. ئێستا وەزعی 
شاری مەهاباد بە تەواوی نائاسایی، 
پۆلیسی و ئەمنیەتی  تر كراوە و دەوری 
ش������ار بە هێزی هاوردە گیراوە و لە نێو 
شاریش������دا هێزەكانی ڕێژیم لە هەموو 
شوێنەكان حوزووریان هەیە، بەم حاڵەش 

حەرەكەتە ئیعترازیەكە هەتا نووسینی 
ئەم ڕاگەیەندراوە بەردەوامە.

كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان!
ئەو بێ ڕێزی و سووكایەتی كردنە 
ك������ە دوایی������ن نموونەی ل������ە مەهاباد 
دیترا، لە مێژە بەرانبەر بە ڕۆڵەكانی 
نەت������ەوەی كورد و وەك سیاس������ەتێكی 
گش������تیی ڕێژیم بەرانب������ەر بە كورد 
خۆی دەرخس������تووە و ب������ێ  دەنگی لە 
بەرانبەریدا دەبێتە هۆی بەردەوامی ئەم 
كردەوە دژه  مرۆڤانەیە، بۆیە لەم كات 
و وەختەدا كە خوش������ك و برایانتان لە 
مەهاباد بوێرانە لە بەرانبەر سەركوتی 
هێزە دژی گەلییەكاندا ڕاوەس������تاون، 
پێویس������تە وێڕای مەحك������ووم كردنی 
ئەم تاوانە بە مەبەس������تی هاوسۆزی 
دەربڕی������ن لەگەڵ خەڵك������ی مەهاباد 
ناڕەزایەتی������ی خۆت������ان ل������ە ڕێژیم و 
پاڵپشتی كردنتان لە خەڵكی مەهاباد 
نیشان بدەن. دەفتەری سیاسیی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران هاوكات 
لە گەڵ مەحك������ووم كردنی ڕەفتاری 
جینایەتكارانەی هێزە سەركوتكەرەكانی 
ڕێژیم، س������پاس و پێزانینی خۆی بۆ 
هەڵوێس������تی ش������یاو و جوامێران������ەی 
خەڵكی مەهاباد دەردەبڕێ و هیوای 
زام  خۆپیش������اندەرانی  بۆ  چاكبوونەوە 
ل������ە هەمان  و  هەڵگرت������وو دەخوازێ 
كات������دا لە گەڵ بنەماڵ������ەی فەریناز 
خوسرەوانی،قوربانیی پیالنی دەست و 

پێوندییەكانی ڕێژیم هاودەردی دەكا.
س������اڵو لە بەره نگاری قارەمانانەی 

خەڵكی مەهاباد 
یەكگرتووی  خەباتی  س������ەركەوێ 
كۆمەاڵنی خەڵكی كوردس������تان دژ بە 
س������تم و زۆرداریی ڕێژیمی كۆماری 

ئیسالمی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی 

ئێران
دەفتەری سیاسیی
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هەتاوی
٧ی مای 2015ی زایینی

13٩4ی  بانەمەڕی  1٦ی  ڕێكەوتی 
هەتاوی، ژمارەیەك لە ڕۆژنامەنووسانی 
دەفتەری  س��ەردان��ی  سلێمانی  ش��اری 
سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێرانیان كرد و لە الیەن شاندێكی حیزبەوە 
ب��ەڕێ��ز »مستەفا  س��ەرپ��ەرەس��ت��ی��ی  ب��ە 
حیزبی  گشتیی  سكرتێری  هیجری« 
دۆخی  لێكرا.  پێشوازییان  دێموكرات 
س��ی��اس��ی ڕۆژه���ەاڵت���ی ن��اڤ��ی��ن، پرسە 
ئەركی  كوردستان،  بە  پێوەندیدارەكان 
كەش  پێكهێنانی  لە  ڕۆژنامەنووسان 
بەرپرسیاریەتی  و  نەتەوەیی  ه��ەوای   و 
و  دژوار  ك��ات��ە  ل���ە  ڕۆژن���ام���ەن���ووس 
هەستیارەكاندا لەو پرسانەن كە لە نێوان 
ڕۆژنامەنووساندا  و  هیجری  ب��ەڕێ��ز 
سەرەتا  دانیشتنەدا  لەو  كراوە.  تاوتوێ 
لە  باسێكی  هیجری  مستەفا  ب��ەڕێ��ز 
س��ەر ب��ارودۆخ��ی سیاسی، ئ��اب��ووری و 
فەرهەنگی ئێران پێشكه ش كرد و پاشان 
ڕێژیمی  پیالنەكانی  س��ەر  پ��ڕژاوەت��ە 
كۆماری ئیسالمیی ئێران لە ناوچەكە 
و بە تایبەت  لە هەرێمی كوردستاندا. 
دێموكرات  حیزبی  گشتیی  سكرتێری 
مەتەرسیه كانی ئەو پیالنانەی لە ئێستا 

كوردستان شی  س��ەر  بۆ  داه��ات��وودا  و 
لە  باسی  پێوەندییەدا  لەو  و  كردووەتەوە 
ئەركی حیزب و ڕێكخراوە سیاسییەكان، 
هەمبەر  لە  ڕۆژنامەنووسانی  هەروەها 
تایبەت  بە  و  بەگشتیی  ك��ورد  پرسی 
كرد. مستەفا  ڕۆژه��ەاڵت  كوردستانی 
هیجری لەو باوەڕەدا بوو نابێ لە پێناو 
پرسی  س��ی��اس��ی��دا،  تاكتیكی  هێندێ 
ستراتیژی نەتەوەیی بكەینە قوربانی و 
لە سەر هەموو الیەك پێویستە هەستی 
خ��ەم��خ��ۆری و دەروەس����ت ب��وون��ی هەر 
پارچەیەك بۆ پارچەكەی دیكە دروست 
بدرێت.  هەستەش  ب��ەو  پ��ەرە  و  بكات 
دێموكرات  حیزبی  گشتیی  سكرتێری 
و  ئەخالقی  ئەركێكی  بە  ك��ارەی  ئ��ەو 
نەتەوەیی ڕۆژنامەنووسانی كورد زانی.  
لەو سەردانەدا باس لە سەر گرینگیدان 
ب��ە پ��رس��ی ڕۆژن��ام��ەگ��ەری و ڕۆڵی 
كراوە  نیشتمانپەروەر  ڕۆژن��ام��ەوان��ان��ی 
ڕۆژنامەنووسان  پێویستە  وتراویشە  و 
زانیاری ورد و ڕاست بە هاوواڵتییانی 
ك���ورد ب���دەن و ه��ەوڵ��ەك��ان��ی��ان ل��ە پێناو 
هۆشیاركردنەوەی خەڵك و پشتیوانی لە 

پرسی نەتەوەیی چڕتر بكەنەوە.

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران  

سكرتێری حیزبی دێموكرات و بەرپرسانی وەزارەتی دەرەوەی ئاڵمان كۆبوونەوە

نەسرین قاسملوو هاودەردی لەگەڵ بنەماڵەی فەریناز خوسرەوانی دەربڕی

چاوپێكەوتنی سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات
 لەگەڵ شاندی پارتی سوسیال دێموكراتی ئاڵمان

هاونیشتمانانی بەڕێز!
خەڵك������ی  خۆڕاگ������ری  كۆمەاڵن������ی 

كوردستان!
كۆڕ و كۆمەڵەكان������ی الیەنگری مافی 

مرۆڤ !
بە دوای خرۆشانی ئەم دواییانەی خەڵك 
لە ش������اری مەهاباد، دژ بە ستەمكاری 
ئێران و  ئیس������المیی  ڕێژیمی كۆماری 
ڕەفتاری كەرامەت شكێنانەی دەست  و 
پێوەندەكانی ڕێژیم لە كوردستان. دەزگا 
ئەمنییەت������ی و ئیتالعاتی و باقی هێزە 
سەركوتكەرەكانی ڕێژیم بۆ دامركاندنەوەی 
ڕق و قینی هەمیشەییان لە خۆپێشاندەران 
شەپۆلێكی دیكە و بەرینیان لە ڕاودونان، 
گرتن و زیندانی كردنی ڕۆڵەكانی كورد 
لە ش������ارەكانی كوردستان وەڕێخست و لە 
ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا چەند س������ەد 
كەس������یان لە الوان و خەڵكی شارەكان بە 
تاوانی بەشداری لە خۆپیشاندان تەنانەت 
بە تۆمەتی بەشداریی كردن لە ناڕەزایەتی 
دەربڕین دەس������تگیر و زیندانی كردووە و 
حوكم������ی زاڵمانە و ناڕەوایان بەس������ەردا 
دەفتەری  پێوەندییەدا  لەو  س������ەپاندوون. 
سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران وێڕای مەحكووم  كردنی ئەو ڕەوتە 
تازەیە لە گرتن و زیندانی كردن دڵنیایە كە 
كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان لە بەرانبەر 
بێ  فیداكارەكانیان  ڕۆڵە  چارەنووس������ی 
 تەفاوت نامێننەوە و بە هاسانی بەسەریدا 

تێپەڕ نابن. لە 
ئەوەشدا  گەڵ 
داوا لە هەموو 
ە  و ا ێكخ������ر ڕ
سیاسییەكانی 
ن  س������تا د ر كو
ە  و ا ێكخ������ر ڕ
مەدەنی������ەكان 
 و چاالكان������ی 
ف������ی  ما
دەكا  مرۆڤ 
دەنگی  ك������ە 
ناڕەزایەت������ی 

خۆیان لە پێوەندی لەگەڵ چارەنووس������ی 
زیندانییەكان������دا بەرز كەن������ەوە و بەدانی 
زانیاری زیاتر لە سەر ژمارەی گیراوەكان 
 و ڕەفت������اری هێ������زە س������ەركوتكەرەكانی 
ئێران  ئیس������المیی  كۆم������اری  ڕێژیمی 
لە گەڵ بەندك������راوان، یارمەتیدەر بن لە 
كۆماری  زاڵمانەی  ڕەفتاری  گەیاندنی 
ئیس������المیی ئێران دەرح������ەق بە نەتەوەی 
كورد  و ڕۆڵەكانی ئە و نەتەوەیە بە كۆڕ  و 
كۆمەڵە نێونەتەوەییەكان. لەو پێوەندییەدا 
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران 
هەوڵی جیددی  و بەردەوام دەدا بۆ پێوەندی 
گرت������ن بە كۆڕ  و كۆمەڵە نێونەتەوەیەكان 
 و ڕیكخراوەكان������ی داكۆكیكار لە مافی 
م������رۆڤ  و  واڵتان������ی خاوەن نف������ووز بە 
مەبەستیی فشار هێنان بۆ سەر كۆماری 

میی  ئیس������ال
پێناو  ئێران لە 
ندنی  س������تا ە و
ت������ی  و ە ڕ
ن  ن������ا و د و ا ڕ
و  گرت������ن  و 
ن������ی  ا یند ز
ن������ی  د كر
ن������ی  كا ڵە ۆ ڕ
بۆ  ك������ورد  و 
ئازادكردن������ی 
و  ئ������ە
نەی  نیا ا یند ز
كە بە تاوانی دەنگ هەڵبڕین و ئیعتراز بە 
بێ  عەداڵەتی و كەرامەت شكێنیەكانی 
دەست  و پێوەندەكانی كۆماری ئیسالمی 

ڕژاونەتە سەر شەقامەكان.
كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان!

هەرچەند ئەم حەرەكەتە بوێرانەی خەڵكی 
شاری مهاباد و هاوس������ۆزی شارەكانی 
دیكەی كوردس������تان لە س������نە، مەریوان، 
بۆكان، سەردەش������ت، بانە، س������ەقز و... 
ناوچەیی  و  جیهان������ی  دەنگدانەوەیەكی 
لێكەوت������ەوە و زۆر الیەنی ش������وێندانەر 
هەڵویس������تی بوێران������ەی خەڵكی مهاباد 
و هاوس������ۆزی بەجێی شارەكانی دیكەی 
كوردس������تانیان بەرز نرخاند و ئەم ڕەفتارە 
دژه  مروڤان������ەی دس������ت  و پێوەندەكانی 
مەحكووم  ئیسالمیان  كۆماری  ڕێژیمی 

كرد و داوای سزادانی تاوانبارانیان كرد، 
بەاڵم وەك دیترا بە ڕەواڵی هەمیشەیی، 
ڕێژیم بە هێنانەوەی پاس������اوی نەشیاو، 
تاوانباران������ی دەرباز كرد و كەوتنە گرتن 
و زیندانی كردن������ی ڕۆڵەكان������ی كورد كە 
داكۆكیان ل������ە بەها مرۆییەكان كردووە و 
كەرامەتی نەتەوەیی خۆیان پاراس������تووە. 
جارێكی دیك������ە داوا لە كۆڕ و كۆمەڵە 
مرۆڤ دۆس������تەكا ن، ڕێكخراوە سیاسی 
ئێران  ئازادیخوازانی  و مەدەنیی������ەكان و 
و كوردس������تان بە تایبەتی چاالكوانانی 
نێوخ������ۆی واڵت و س������ەرجەم ڕۆڵەكانی 
نەتەوەی كورد دەكەین كە بە شێوەیەكی 
بەرینتر، ب������ە كردەوەتر ب������ۆ ئازادكردنی 
بەندك������راوەكان و فش������ارهێنان بۆ س������ەر 
كۆماری ئیس������المیی ئێ������ران و كۆتایی 
هێنان بە ڕەوتی تاقیب، ڕاونان، گرتن و 
زیندانی كردنی ڕۆڵەكانی كورد تێبكۆشن 

و خاوەن هەڵوێستی شیاو بن.

ئازادی بۆ زیندانییەكان
سەركەوتن بۆ ڕۆڵەكانی نەتەوەی كورد
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 

دەفتەری سیاسیی
28ی بانەمەڕی 13٩4ی هەتاوی

18ی مەی 2015ی زایینی

13٩4ی  بانەم������ەڕی  28ی  ڕێكەوتی 
هەت������اوی، بەڕێ������ز مس������تەفا هیجری 
سكرتێری گش������تیی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران هاوڕێ لە گەڵ هیوا 
بەهرام������ی نوێنەری حیزب ل������ە ئاڵمان، 
س������ەردانی وەزارەت������ی دەرەوەی ئاڵمانیان 
ك������رد و لە گ������ەڵ كاربەدەس������تانی ئەو 
دیدارەدا  لەو  كۆبوون������ەوە.  وەزارەتخانەیە 
بەرپرس������ی ڕۆژهەاڵتی  ل������ە  یە ك  هەر 
نێوه ڕاس������تی وەزارەت������ی دەرەوەی ئاڵمان، 
بەرپرسی مێزی ئێران و لێپرسراوی بەشی 
مافی مرۆڤی ئەو وەزارەتخانەیە ئامادە 
بوون. لە چاوپێكەوتنەكەدا پرس������ی كورد 
لە كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت، بارودۆخی 
دانوستانی  ئێران،  ئابووری  و  سیاس������ی 
نێوان واڵتانی 5+1 و رێژیمی ئیسالمی 
و ڕۆلی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی لە 

قەیرانەكان������ی ڕۆژهەاڵتی نێوه ڕاس������تدا 
باسیان لێوە كراوە.  لە پێوەندی لە گەڵ 
كوردس������تانی ڕۆژهەاڵتدا، س������كرتێری 
گشتیی حیزبی دێموكرات، ئاماژەی بە 
خەڵكی  دوایانەی  ئەم  ناڕەزایەتییەكانی 
كوردس������تان و بە تایبەت هەر دوو شاری 
مەهاباد و سەردەشت كردووە و وتوویەتی: 
زەبر و زەنگی ڕێژیم بەرانبەر بە كوردی 
ڕۆژه������ەاڵت لە ئاس������تێكدایە كە خەڵك 
ه������ەر كات دەرفەتێكیان بۆ بڕەخس������ێت، 
دەڕژێنە س������ەر شەقامەكان و ناڕەزایەتی 
و نەفرەت������ی خویان بەرانب������ەر بە ڕیژیم 
بیروڕا،  گۆڕین������ەوەی  دوای  دەردەبڕن. 
ش������اندی كاربەدەس������تانی ئاڵمان سوپاس 
و پێزانینی خوی������ان بو ئەو چاوپێكەوتنە 
دەربڕی. لەالیەكی دیكەوە بەڕێوەبەرانی 
ڕۆژنام������ەی بیلدی ئاڵم������ان بە فەرمی 

بانگهێشتی س������كرتێری گشتیی حیزبی 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێرانیان كردووە 

و پ������اش س������ەردانی مس������تەفا هیجری 
وتووێژێكیشیان لە گەڵ پێك هێناوە.

ڕێكەوتی 2٩ی بانەمەڕی 13٩4ی 
هەت������اوی، كۆبوونەوەی������ەك ل������ە نێوان 
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات و 
هیوا بەهرامی نوێنەری حیزب لە ئاڵمان 
ل������ە گەڵ پارتی سوس������یال دێموكراتی 
ئاڵمان پێكهات. لەو دانیشتنەدا شاندی 
پێكهاتبوو  ئاڵمان  سوسیالیستی  پارتی 
لە »دیتمار نیتان« جێگری سەرۆكی 
پارتی سوس������یال دێموكرات و ئەندامی 
پارلم������ان و »كۆنس������تانتین ڤوینۆف« 
بەرپرس������ی پێوەندییەكانی دەرە وەی ئەو 
پارتە لە پارلمانی ئاڵمان، ئەو ش������اندە 
حیزبی  دانیش������تنەكەدا  س������ەرەتای  لە 
بە دۆست و هاوپەیمانێكی  دێموكراتی 
ناوچەكەدا وەسف كردووە.  لە  گربنگ 
پاشان سكرتێری گشتیی حیزب وێڕای 
س������پاس بو ڕەخس������اندنی ئەو دەرفەتە، 
ڕوانگەكان������ی حیزب������ی س������ەبارەت بە 
كوردستان،  گرینگی  پرس������ی  هێندێك 
ناوچەك������ە خس������تووەتەڕوو.  و  ئێ������ران 
هیجری لە قس������ەكانیدا بە وردی باسی 
لە كێش������ەكانی كورد لە كوردس������تانی 

ڕۆژه������ەاڵت كردووە. بەڕێز مس������تەفا 
خس������تووەتەڕوو،  ئەوەش������ی  هیج������ری 
سەرەڕای ئەوەیكە حیزبی دێ�موكرات لە 
سی و چەند س������اڵی ڕابردوودا هەردەم 
هەوڵی بە ئاش������تیانە چارەس������ەركردنی 
پرس������ی ك������وردی لە ئێ������ران داوە و لەم 
ڕێگایەشدا گەورەترین ڕێبەری خۆی لە 
دەست دا، بەاڵم پێشیوایە كە ڕێككەوتن 
و ئاش������تیخوازی لە جەوهەری ڕێژیمی 
كۆماری ئیسالمیدا نییە و ئەو ڕێژیمە 
پێیوایە چارەی هەموو كێشەكان بە زەبر 
و زەنگ و سەركوت دەكرێت. مستەفا 
هیجری دواتر سەبارەت بە ڕۆڵی نەرێنی 
ڕێژیم������ی ئێران لە ناوچە كەدا قس������ەی 
كردووە و ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی بە 
بەرژەوەندی خۆی  ناوبردووە كە  هێزێك 
لە بوونی ئاژاوە و قەیران لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاس������تدا دەبینێ������ت و بۆی������ە بووەتە 
ئەكتەری س������ەرەكی خوڵقاندنی قەیران. 
دێموكرات،  حیزبی  گشتیی  سكرتێری 
سەبارەت بە ئەگەری ڕێككەوتنی نێوان 
گرووپ������ی 5+1 و ئێران وتوویەتی: لە 

ئەگە ری ڕێككەوتنێكی لەو چەشنەدا، 
دەستی ئێران لە هەموو بارێكەوە كراوەتر 
دەبێت بۆ ئەوەی سیاس������ەتە كانی خۆی 
ل������ە نێوخ������ۆ و دەرەوەی واڵت جێبەجێ 
ب������كات و گرینگە كە واڵتانی ڕۆژئاوا 
چاوەدێری زیاتر بخەنە سەر ئاكارەكانی 
ڕێژیم و گوش������ارەكانیان لە سەر ڕێژیم 

زیاتر بكەن. 
پاش������ان »نیتان« جێگری سەرۆكی 
پارتی سوسیال دێموكراتی ئاڵمان، باسی 
ڕێككەوتنەكانی  نابێ������ت  كردووە،  لەوە 
ڕۆژئاوا لەگەڵ ئێران لە سەر حیسابی 
خەڵك������ی ئێران و ناوچەكە بێت و دەبێت 
ڕۆژئاوایی������ەكان و لە پێ������ش هەمواندا 
ئاڵمان گرینگی بە پرسە ناوخۆییەكانی 
ئێران و لەوانە پرس������ی كورد بدات و بۆ 
نەهێشتنی زەبر و زەنگ و پێشێلكرانی 
ماف������ی مرۆڤ ل������ەو واڵت������ەدا دەبێ 
وێڕای  بنێن.»نیتان«  شیاو  هەنگاوی 
چەندین  دۆس������تایەتی  ب������ە  ئاماژەدان 
دێموكراتی  نێ������وان حیزب������ی  دەی������ەی 
كوردس������تانی ئێران و پارتی سوس������یال 

دێموكراتی ئاڵمان، ویس������تی خۆیان بۆ 
هەرچی زیاتر پتەوتركردن و پەرەپێدانی 
ئەو پێوەندییە خستەڕوو و لەم بارەشەوە 
باس������ی لە چەندین خ������اڵ و هاوكاریی 
هەردووال كرد. لە كۆتاییدا، سكرتێری 
گش������تیی حیزب وێڕای ئاماژەدان بە 
ڕووداوەكانی ئەم دوایە ی كوردس������تان، 
بە تایبەت خۆپێش������اندانەكانی مەهاباد 
ش������اندی  ل������ە  داوای  و سەردەش������ت، 
پارتی سوس������یال دێموكرات كرد كە لە 
ئێس������تادا لە گەڵ پارت������ی دێموكرات 
مەس������یحی ئاڵمان دەوڵەتێكی ئێێتالفی 
بەڕێو ەدەبەن، لە ڕێگای خۆیانەوە و بۆ 
ڕووداوانە  ئ������ەو  گیراوانی  ئازادكردنی 
گوش������ار بخەنە سەر ڕێژیمی كۆماری 
ئیس������المیی ئێران. نیت������ان بەڵێنی دا 
كە وەك فراكس������یۆنی پارتی سوس������یال 
دێموكرات، داوای فەرمی لە وەزارەتی 
دەرەوە بكەن كە لەم ب������ارەوە هەنگاوی 

پێویست هەڵبگرن.

ئ������ەو كارەس������اتەی كە ل������ە هوتێل 
»تارا«ی ش������اری مەهاباد ڕووی دا 
و مەرگ������ی فەرینازی بە دوای خۆیدا 
هێنا، دەرخەری ماهییەت و شوناس������ی 
كۆماری ئیسالمی ئێرانە. ئەو ڕێژیمە 
ك������ە بە ناوی دین������ەوە حكوومەت دەكا 

و ئیدیعای »هەمیش������ەیی و نەمری« 
هەی������ە، دەس������تی تاق������م و دەس������ت و 
پێوەندییەكانی بۆ كوش������ت و كوش������تار 
و جنایەت ئاواڵە كردووە. ڕاس������تییەكە 
ئەوەیە كە ئاخووندەكان لە ئێران بوونەتە 
مایەی ش������ەرم بۆ مەزه������ەب و واڵتی 

تازە  بەداخەوە هیچ كەس������ێك  ئێ������ران. 
ناتوانێ ژیان بە فەریناز ببخش������ێتەوە، 
منی������ش وێڕای دەربڕین������ی هاوخەمی 
لەگەڵ فەرین������از و بنەماڵەكەی، ڕق 
و بێزاری خۆم ل������ە ڕێژیمی ئاخووندی 
و جنایەیه ت������كار دەردەب������ڕم و خۆم بە 

هاوبەشی خەمی بنەماڵەی خوسرەوانی 
دەزانم.

نەسرین قاسملوو هاوسەری نەمر 
»دكتور عەبدولڕەحمان قاسملوو«
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ڕێكەوتی 23ی بانەمەڕی 13٩4ی 
هەتاوی، شاندێكی كۆمیتەی ناوەندیی 
كۆمەڵەی زەحمەتكێش������انی كوردستان 
پێكهاتوو لە »عەتا ناسر سەقزی« و 
»ئەرسەالن خوس������رەونژاد« ئەندامانی 
كۆمیتەی ناوەندیی كۆمەڵە، سەردانی 
دەفت������ەری پێوەندییەكان������ی حیزب������ی 
ئێرانی������ان  دێموكرات������ی كوردس������تانی 
لە ش������اری س������لێمانی كرد و لە الیەن 

ش������اندێكی پێوەندییەكانی حیزبەوە بە 
ساحێبی«  »محەممەد  سەرپەرستیی 
ئەندام������ی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی 
دێموك������رات پێش������وازیی لێك������را. لەو 
بارودۆخی  لە س������ەر  باسێك  دیدارەدا، 
ك������ورد ب������ە گش������تیی و ب������ە تایبەت 
حیزبەكان������ی ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان 
ناوچەكەدا  هەس������تیارەی  قۆناغە  لەم 
و هەروەها ڕووداوەكانی چەند ڕۆژی 

ڕابردووی ش������اری مەهاب������اد كرا. لە 
درێژەی باس������ەكاندا لە سەر پێویستیی 
هاوهەڵویس������تی و یەك  گوتاریی هێز 
ڕۆژهەاڵت  كوردستانی  الیەنەكانی  و 
پێداگ������ری كرایەوە. ل������ەو دیدارە دا لە 
س������ەر كەمڕەنگ كردن������ەوە و البردنی 
ئاستەنگ و ئاریشەی نێوان حیزبەكان 
و پ������ەرەدان بە پێوەندیی دۆس������تانەی 

الیەنەكان باس و ڕاوێژ كرا.

ڕێكەوتی 15ی بانەمەڕی 13٩4ی 
هەتاوی، »ئەحمەد حاجی زادە« باوكی 
شەهید »مەولوود حاجی زادە« خەڵكی 
گوندی »نەناس« سەر بە شاری ورمێ، 
لە تەمەنی 85 س������اڵیدا كۆچی دوایی 
كرد. تەرمی ناوب������راو لە نێو ئاپۆڕای 
خەڵكی نیش������تمان پەروەری ناوچەكە و 
دۆستان و خزم و كەس و كاری بە خاك 
سپێردرا. ئەحمەد حاجی زادە لە سەرەتای 

شۆڕشی گەالنی ئێران وێڕای كوڕەكەی 
پەیوەس������ت بە ڕیزی پێش������مەرگەكانی 
ئێران  حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی 
دەبن. ش������ەهید »مەولوود حاجی زادە« 
س������اڵی 1338ی هەتاوی لە گوندی 
نەناس س������ەر بە شاری ورمێ لە دایك 
ب������ووە و پاش پەیوەس������ت بوون بە ڕیزی 
پێش������مەرگەكانی حیزبی دێموكرات لە 
ش������ەڕێكی قارەمانان������ەدا لە ڕێكەوتی 

س������اڵی 13٦1ی  28ی خەرمانان������ی 
هەتاوی لە »پەس������وێ«ی پیرانش������ار 
ش������ەهید بوو و گڵكۆك������ەی هەر لەو 

شارەیە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس 
 و كاری »ئەحمەد حاجی زادە« دەكات 
و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.

ڕێكەوتی 2٦ی بانەمەری 13٩4 
هەت������اوی ش������اندێكی بەڕێوەب������ەری 
�� باكوور  پارتی ئازادی كوردس������تان 
ب������ە سەرپەرس������تیی »عەبدولڕەحمان 
گوندك������ی« ئەندام������ی كۆنس������ەی 
دەفتەری  س������ەردانی  بەڕێوەب������ەری 
پێوەندییەكان������ی حیزب������ی دێموكراتی 
كوردستانی ئێرانیان لە شاری هەولێر 
كرد. ئەو شاندە لە الیەن هەیئەتێكی 
سەرپەرس������تیی  بە  پێوەندییەكان������ەوە 
ق������ادری<<  س������اڵح  ><محەممەد 
ئەندامی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی 

لەو  لێكرا.  پێش������وازییان  دێموكراتەوە 
دی������دارەدا پارت������ی ئ������ازادی وێڕای 
پێداگری خۆیان لە س������ەر ستراتێژی 
هاوبەش������ی نەتەوەیی و خوێندنەوەی 
ڕۆژهەاڵت  كوردستانی  ڕووداوەكانی 
دێموكراتەوە،  حیزب������ی  ڕوانگەی  لە 
ئامادەی������ی و پش������تیوانی خۆیان بۆ 
هەر هاوكاریەكی پێویس������ت لە س������ەر 
ئاستی كوردستانی باكوور بۆ خەباتی 
لەو  دەربڕی������وە.  دێموك������رات  حیزبی 
دانیش������تنەدا محەممەد سالح قادری 
هەڵوێستی پارتی ئازادی بە جێگای 

بای������ەخ نرخاندووە و وێ������ڕای ئاماژە 
بە كۆمەڵێك پرەنس������یپی هاوبەش������ی 
ڕێزگرتنی  و  پش������تیوانی  نەتەوەیی، 
حی������زب دێموك������رات ب������ۆ خەبات������ی 
بەشەكانی كوردستان لە سەر بنەمای 
دەس������تێوەرنەدان ل������ە كاروباری یەكتر 
و پەرەپێدان ب������ە پێوەندی و هاوكاری 
نێوانیانی دووپات كردووەتەوە .ئۆرهان 
كایا بەرپرس������ی پێوەندییەكانی پارتی 
ئازادی كوردس������تان – باكووریش لە 
هەولێر شاندەكەی هاورێیەتی كردووە.

ڕێكەوتی 28ی بانەمەڕی ساڵی 
13٩4ی هەتاوی، خالید حەس������ەنی 
دێموكرات������ی  حیزب������ی  ئەندام������ی 
كوردستانی ئێران بە هۆی نەخۆشییەوە 
ل������ە تەمەنی 58 س������اڵیدا مااڵوایی 
لە ژی������ان كرد. خالید حەس������ەنی لە 
ئێرانەوە  گەالنی  شۆڕشی  سەرەتای 
بۆ ماوەی 2 س������اڵ پێشمەرگە بووە 
و پاش������ان وەك ئەندامێك������ی چاالك 
ئەرك������ە حیزبییەكانی ل������ە نێوخۆی 
واڵت جێبەج������ێ دەك������رد. ش������ەهید 
خالید كەس������ێكی بە وەفا و هاوكار 

و پش������تیوانی هەمیش������ەیی كادر و 
پێش������مەرگەكانی كۆمیتەی شنۆی 
حیزبی دێموك������رات  بووە و هەر بەو 
هۆیەش������ەوە چەندین ج������ار لە الیەن 
بەرپرسانی كۆمیتەوە ڕێزی لێگیراوە. 
خالید حەسەنی لە نێو شاری شنۆ و 
»ئاڵیاوێ«  واتە  خۆی  گوندەكەی 
وەكوو كەس������ێكی وەفادار بە ڕێبازی 
حیزب و جێ������گای متمانەی خەڵك 
ناوبانگی دەركردبوو. تەرمی ناوبراو 
هەم������ان رۆژ لەنێو ئاپۆڕای خەڵكی 
ش������نۆ و دەورووبەری لە گۆڕستانی 

گون������دی »ئاڵیاوێ« ئەس������پێردەی 
برایەكی دیكەی  خاك كرا. هەروەها 
كاك خالید بە ناوی نادر لە س������اڵی 
13٦2ی هەتاویی������ەوە په یوەس������ت بە 
پێشمەرگایەتی بووە و هەتا ئێستاش 
لە نێ������و ڕیزەكانی حیزبی دێموكراتدا 

چاالكی دەكات.
كوردس������تانی  دێموكراتی  حیزبی 
ئێران پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە 
»خالی������د  كاك  كاری  ك������ەس  و  و 
حەس������ەنی« دەكات و خ������ۆی ب������ە 

شەریكی خەمیان دەزانێت.

بانەمەری  18ی  ڕێ��ك��ەوت��ی 
شاندی  ه����ەت����اوی،  13٩4ی 
سەرپەرستیی  بە  ژنان  یەكیەتیی 
ئەندامی  ب���ەه���رام���ی  ڕۆژی������ن 
یەكیەتییە  ئەو  ئیجرایی  هەیئەتی 
كە  ئامەد  لە خۆپشاندانی شاری 
شاری  خەڵكی  پشتیوانیی  ب��ۆ 

بەشداریی  ڕێكخرابوو،  مەهاباد 
ك����رد. ل����ەو ڕێ���پ���ێ���وان���ەدا ك���ە لە 
ش��ەق��ام��ی ئ����ازێ ج���ێ پ����الزای 
لە 500  زیاتر  بەڕێوەچوو،  ئامەد 
گوڵتان  و  ب���وون  ب���ەش���دار  ك���ەس 
شارەوانیی  س��ەرۆك��ی  ك��ش��ان��اك، 
پشتیوانیی  بۆ  پەیامێكی  ئامەد 

مەهاباد  شاری  ناڕازیی  خەڵكی 
بەشداربووانی  خ���وێ���ن���دووەت���ەوە. 
ئامەد  ش��اری  خەڵكی  ڕێپێوانی 
لەگەڵ  ه����اودەردی  نێشانەی  ب��ە 
خ��ەڵ��ك��ی ش���اری م��ەه��اب��اد، دوو 

خولەك لە سەر ئەژنۆ دانیشتن.

بانەمەڕی  20ی  ڕێ���ك���ەوت���ی 
شاندێكی  ه����ەت����اوی،  13٩4ی 
كوردستانی  دێ��م��وك��رات��ی  ح��ی��زب��ی 
س�����ووری�����ە،س�����ەردان�����ی دەف����ت����ەری 
دێموكراتی  حیزبی  پێوەندییەكانی 
ل���ە شاری  ئ��ێ��ران��ی  ك��وردس��ت��ان��ی 
شاندێكی  الیەن  لە  و  كرد  سلێمانی 

پ��ێ��وەن��دی��ی��ەك��ان��ی س��ل��ێ��م��ان��ی��ی��ەوە بە 
ساحیبی  محەممەد  سەرپەرستیی 
ناوەندیی  ك��ۆم��ی��ت��ەی  ئ���ەن���دام���ی 
پ��ێ��ش��وازی��ی��ان ل��ێ��ك��را. ل���ەو دی����دارەدا 
باسیك لە سەر دۆخی كورد لە هەر 
ڕۆژهەاڵت  كوردستانی  بەشی  دوو 
پارتی  ش��ان��دی  و  ك��را  و ڕۆژئ����اوا 

سووریە  ك��وردس��ت��ان��ی  دێ��م��وك��رات��ی 
بە  خ��ۆی��ان  هاوخەمیی  و  دڵگرانی 
ڕووداوەكانی شاری مەهاباد و گیان 
لە دەستدان و برینداركرانی الوانی ئەو 
شارە دەربڕی و پشتیوانیی خۆیان لە 
كوردستانی  هاتووی  وەزاڵە  خەڵكی 

ڕۆژهەاڵت دەربڕی.

پارچەی  چ������وار  هەر  كوردانی 
كوردس������تان  ب������ۆ پش������تیوانی لە  
بانەمەڕی  1٧ی  خۆپیش������اندانی 
خەڵك������ی  هەت������اوی  13٩4ی 
واڵتانی  ل������ە  مەهاباد  ناڕازی������ی 
ئامریكا،كانادا، س������وید، ئۆتریش، 
ئاڵم������ان،  نۆروێ������ژ،  دانم������ارك، 
فەڕانس������ە، هولەند، خۆپیش������اندان 
لە  ناڕەزایەتییان  كۆبوون������ەوەی  و 
ب������ەر باڵوێزخانەی ڕێژیمی ئێران و 
شوێنە گش������تییەكانی ئەو واڵتانە 
و  ل������ەو كۆبوونەوە  بردووە.  بەڕێوە 

دروشم  كۆمەڵێك  دا  خۆپێشاندانانە 
ب������ۆ پش������تیوانیی ل������ە ڕاپەڕینی 
ئیدانەكردنی  خەڵكی مەهاب������اد و 
مەرگی فەریناز خوسرەوانی دژ بە 
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران 
وتراونەت������ەوە. خەڵك������ی هەر چوار 
پارچەی كوردس������تان و بە تایبەت 
ئەندامان������ی حیزب������ی دێموك������رات 
ل������ەو كۆبوون������ەوە ناڕەزایەتییانەدا 
بەش������دارییان كردبوو و پش������تیوانی 
خۆی������ان ل������ە خەڵك������ی مەهاباد و 
دەربڕیوە.  ڕۆژهەاڵت  كوردستانی 

دانیشتووی  هەروەها هاوواڵتییانی 
بەردەم  ل������ە  كوردس������تان  هەرێمی 
كوردس������تان  هەرێمی  پارلمان������ی 
خۆپیش������اندانیان بەڕێوە برد و ئەو 
ڕووداوەی������ان مەحك������ووم كرد. لەو 
خۆپیش������اندانە چەندی������ن حیزب و 
ڕێكخراوەكانی  سیاس������ی،  الیەنی 
مافی مرۆڤ، ژنان و هاوواڵتییانی 
لەو  پارچەی كوردس������تان  كوردی 
خۆپیش������اندانەدا بەشداریان كردبوو 
كۆماری  ڕێژیمی  دژی  دروشمی 

ئیسالمیی ئێرانیان وتووه ته وه .

 ڕۆژی چوارشەممە ڕێكەوتی 
13٩4ی  بانەم������ەڕی  30ی 
گش������تیی  س������كرتێری  هەتاوی، 
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی 
ئێران مس������تەفا هیج������ری هاوڕێ 
لەگەڵ هی������وا بەهرامی نوێنەری 
حیزب������ی دێموك������رات ل������ە ئاڵمان، 
كۆمیسیۆنی  ش������اندێكی  لەالیەن 
بەرگری ئاڵمان، پێكهاتوو لە »د. 
ڕۆلف موتس������ەنیج« ئەندامی ئەو 
كۆمیس������یۆنە و »نیل������س ئانێن« 
حیزبی  نێونەتەوەی������ی  وتەبێ������ژی 
سوسیال دێموكرات لە كۆمیسیۆنی 
سیاسەتی دەرەوەی واڵتی ئاڵمان لە 
پارلمانی ئەو واڵتە و هەروەها چەند 
ڕواێژكاری سیاسەتی نێونەتەوەیی، 

پێشوازی لێكرا.
س������كرتێری  چاوپێكەوتنەدا  لەم 

گشتیی حیزب، مستەفا هیجری، 
ب������ە  باس������ێكی وردی س������ەبارەت 
باروودۆخی سیاس������ی كوردستان و 
ئێران پێشكەش كرد و لە وتە كانیدا 
هێمای بۆ ئەوە كرد، هەرچەند زۆر 
ك������ەس و الیەن و لەوانەش واڵتانی 
دەوڵەتی  بە  هیوای������ان  ڕۆژئاوایی 
ڕووحانی هەب������وو، بەاڵم دەركەوت 
كە حكوومەت������ی ڕووحانی نەتەنیا 
هەوڵی چاكسازی نەدا، بەڵكوو لە 
زۆر بارەوە باروودۆخی واڵتی بەرە 

 و خراپی بردووە. 
س������كرتێری گش������تیی حیزب لە 
درێژەی ئ������ەو چاوپێكەوتنەدا و لە 
بۆ   هێمای  قس������ەكانیدا،  بەشێكی 
سیاسەتە ناوچەییەكانی ڕێژیم كرد 
و باسی لەوە كرد: ئەوەی ڕێژیمی 
لەناوچەكەدا  ئێس������المی  كۆماری 

دەیكات، ش������ەر دژ ب������ە داعش یا 
تێرۆر نیە، بەڵكوو لە ڕاستیدا ئەو 
ڕێژیمە ڕاس������تەوخۆ پشتگیری لە 

تیرۆر دەكات. 
مس������تەفا هیجری ل������ە كۆتایی 
خواس������ت،  هی������وای  قس������ەكانیدا 
و  ڕۆژئ������اوا  واڵتان������ی  هەم������وو 
بە تایب������ەت دەوڵەت������ی ئاڵمان لە 
داهاتوودا گرینگی زیاتر بە پرسە 
نێوخۆییەكانی ئێران و لەوانە پرسی 

كورد بدەن. 
لە كۆتایی������دا وەفدی خانە خوێ 
وێ������ڕای س������وپاس و پێزانی������ن بۆ 
ئەو س������ەردانە، داوایان كرد كە لە 
ل������ە باروودۆخەكە  داهاتوودا زیاتر 
ئاگادار بكرێن������ەوە و ئاڵووگۆڕی 

بیروڕا بەردەوام بێت.

شەوی چوارش������ەممە ڕێكەوتی 
30ی بانەمەڕی 13٩4ی هەتاوی، 
بە  ناسراو  »عەبدولڕەحیم سەوزە« 
پێشمەرگەی  »س������ەوزە«  حاجی 
كۆچی  دێموكرات  حیزبی  دێرینی 
دوای������ی ك������رد و لە گۆڕس������تانی 
ش������ەهیدانی حیزبی دێموكرات بە 

خاك سپێردرا.
كوڕی  سەوزە«  »عەبدولڕەحیم 
»حاج������ی« و خەڵك������ی ش������اری 
»نۆدشە« ساڵی 132٩ی هەتاوی 
لە نێو بنەماڵەیەكی هەژار چاوی 

بە دونیا هەڵێناوە و پاش شۆڕشی 
گەالنی ئێران لە س������اڵی 1358ی 
هەتاویدا، دەبێتە پێش������مەرگە و لە 
هێزی »ش������اهۆ«دا سازمان دراوە 
و هەتا س������اڵی 13٦8ی هەتاوی، 
بەڕێوە  پێش������مەرگایەتی  ئەرك������ی 
بردووە و پاشان لە ساڵی 13٧0ی 
هێزی »سامڕەند«دا  لە  هەتاوی، 
پ������ێ  پێش������مەرگایەتی  ئەرك������ی 

سپێردرا.
ناوب������راو لە س������اڵی 13٧0 هەتا 
1380ی هەتاوی لە نەخۆشخانەی 

ئەرك������ی  دێموك������رات  حیزب������ی 
پێش������مەرگایەتی لە ئەستۆ بووە و 
زۆر بە دڵس������ۆزیەوە ئەو ئەركەی 

بەڕێوە بردووە.
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی 
ب������ەو بۆنەوە سەرەخۆش������ی  ئێران، 
خۆی ئاراس������تەی خزم و كەس وكار 
هاوس������ەنگەرانی  هەروەه������ا  و 
دەكات  س������ەوزە«  »عەبدولڕەحیم 
ب������ە ش������ەریكی خەمیان  و خۆی 

دەزانێت.

ش������اندێكی كۆمیت������ەی حیزبی 
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێران لە 
ئەمریكا بە سەرپەرەس������تیی جەماڵ 
كۆمیتە،  بەرپرس������ی  عەبدوڵاڵزادە 
بەش������داریی ل������ە ك������ۆڕی ژووری 
واش������ینگتۆن   � ئامریكا  بازرگانی 
كە بۆ سەرۆكی هەرێمی كوردستان 
پێكهاتب������وو، كرد. لەو كۆڕەدا كە بە 
حكوومەتی  نوێنەرایەتی  هاوكاری 
هەرێمی كوردس������تان و ئەنجومەنی 
بازرگان������ی كوردس������تان و ئامریكا 
هەرێمی  س������ەرۆكی  ڕێكخراب������وو، 
كوردستان باسی لە چاوپێكەوتنەكانی 
لەگەڵ بەرپرسانی بااڵی ئەو واڵتە 

ئاماژەی  لەو كۆڕەدا  بارزانی  كرد. 
بە ڕۆڵی پێشمەرگە لە شەڕی دژی 
تێروریستان و داعش داوە و ئەرك و 
ڕۆڵی پێشمەرگەی بەرز نرخاندووە. 
كەس������ایەتی  چەندین  كۆڕەكەدا  لە 
ن������اوداری بیانی و كورد بەش������دار 
بوون. ش������اندی حیزب������ی دێموكرات 
لەمیان������ەی كۆبوونەوەكەدا لە گەڵ 
نوێنەر  و  كەس������ایەتی  ژمارەی������ەك 
و ئەندامان������ی الیەن������ە كوردییەكان 
چاوپێكەوتنی������ان ئەنج������ام داوە. ئەو 
ش������اندە ل������ە چاوپێكەوتنەكانیدا، لە 
گ������ەڵ »تێد كرووز« س������ێناتۆری 
ئامریكای������ی دانیش������تنیان هەبووە و 

هەڵوێستەكانی ئەو سیاسەتمەدارەیان 
ناوكییەكانی  دانوس������تانە  بارەی  لە 
ئێ������ران و واڵتان������ی ڕۆژئ������اوا بەرز 
نرخاندووە. س������ێناتۆر »تێد كرووز« 
یەكێك لەو كەس������انەیە كە بەربژێری 
پۆس������تی داهاتووی سەر كۆماریی 
ئەمریكایە. لەو دانیش������تن و كۆڕ و 
كۆبوونەوانەدا ئاڕەش ساڵح نوێنەری 
ئەمریكا،  ل������ە  دێموكرات  حیزب������ی 
سەیران شەڕەفی بەرپرسی كۆمیتەی 
یەكیەت������ی ژنان لەو واڵت������ە و بڕوا 
س������ەفدەریش ئەندام������ی كۆمیتەی 
حیزبی دێموكرات � ئەمریكا بەشدار 

بوون.

بانەم������ەڕی  1٧ی  ڕێكەوت������ی 
زۆرب������ەی  هەت������اوی  13٩4ی 
قوتابخانەكان������ی  مامۆس������تایانی 
كوردس������تان، بۆ جێبەج������ێ كردنی 
بەڕێوەبردن������ی  ب������ە  ویس������تەكانیان 
كۆبوونەوە وخۆپیشاندان، ناڕەزایەتییان 
ل������ە هەمب������ەر بارودۆخ������ی ژیان و 
مووچەكانیان دەربڕی. مامۆستایان 
كوردستان  ش������ارەكانی  زۆربەی  لە 

و ئێ������ران، بە نیش������انەی دەربڕینی 
ناڕەزایەتی ل������ە هەمبەر بارودۆخی 
پێش������ەییەكانیان،  گرفت������ە  و  ژیان 
ب������ۆ چوارەمین جار خۆپیش������اندانی 
سەرتاس������ەریان بەڕێ������وە ب������رد. ئەم 
خۆپیش������اندان و مانگرتنە لە الیەن 
مامۆستایانەوە بە نیشانەی دەربڕینی 
نالەباری  بارودۆخی  بە  ناڕەزایەتی 
ژیانی مامۆستایان و باری ئابووری 

كۆمەڵگا  فەرهەنگییەی  توێژه   ئەم 
بەڕێوەچووە. مامۆستایانی كورد لە 
شارەكانی سنە، كرماشان، مەریوان، 
ئیالم، ورمێ، قۆروە  بۆكان، سەقز، 
و ش������ارەكانی دیكەی كوردستان بە 
شێوەیەكی بەرچاو لە بەردەم ئیدارەی 
پەروەردەی ئەو شارانەدا كۆبوونەتەوە 
و بەم شێوەیە ناڕەزایەتیی خۆیان لە 
هەمبەر دۆخی مامۆستایان دەربڕیوە.

لە شاری شنۆ ئەندامێكی حێزبی دێموكرات كۆچی دوایی كرد

یەكیەتیی ژنانی دێموكرات لە خۆپیشاندانی شاری ئامەد بەشداریی كرد

شاندێكی كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان 
سەردانی دەفتەری پێوەندییەكانی حیزبی دێموكرات

 لە سلێمانی كرد

لە ورمێ  پێشمەرگەیەكی دێرین و باوكی شەهیدێكی 
ڕێگای ڕزگاریی كوردستان كۆچی دوایی كرد

شاندێكی  پارتی ئازادی كوردستان- باكوور 
سەردانی دەفتەری پێوەندییەكانی حیزبی لە هەولێر كرد

شاندێكی پارلمانی ئاڵمان پێشوازی لە شاندێكی حیزبی دێموكرات كرد

پێشمەرگەیەكی دێرینی حیزبی دێموكرات كۆچی  دوایی كرد

لە واڵتانی ئامریكا،كانادا، چه ندین واڵتی ئورووپایی و هەرێمی كوردستان، 
پشتیوانی لە خۆپێشاندانی شاری مەهاباد كرا

پارتی دێموكراتی كوردستانی سووریە سەردانی پێوەندییەكانی حیزبی 
دێموكرات لە سلێمانی كرد

شاندێكی حیزبی دێموكرات بەشداریی كۆبوونەوەی سەرۆكی هەرێمی 
كوردستانی لە ناوەندێكی بازرگانی ئامریكا كرد

خۆپیشاندانی سەرانسەریی مامۆستایان لە كوردستان و ئێران بەڕێوەچوو
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وتووێژی بەڕێز مستەفا هیجری لەگەڵ گۆڤاری سڤیل بەشی دووهه م

به شی دووهه م و كۆتایی:
س������ڤیل: لەخوێندنەوەی كتێبی »نسكۆ 
و داب������ڕان«دا تێبینی ئەوە دەكرێت، زۆر بە 
حەزەرەوە نوس������راوە، لەچەندین شوێن باسی 
ڕووداوی جی������اواز دەكەی و ئاماژە بەناوی 
بكەرەكان نادەی و دەنووسی ناوەكەیان الی 
من پارێزراوە. تۆ بۆ مێژوو دەنووس������ی، ئەم 

حەزەرە بۆچی؟
مس������تەفا هیجری: ئەو ح������ەزەرە لەبەر 
ئەوەی������ە، ئێمە لەگەڵ ئ������ەو هاوڕێیانەمان 
ك������ە جیابوونەتەوە، لە وتووێژ داین، چونكە 
دەمانەوێت بەشێوەیەكی باش یەكبگرینەوە، 
بۆیە نەمویس������ت نووسینەكە بەجۆرێك بێت، 
كە ببێتە كۆس������پ لەبەردەم ئەو وتووێژانە. 
هەرچەندە ئێس������تا ئەوان بەو نووس������ینەش 
زۆر ناڕەحەتن. ویس������تومە ئ������ەو فەزایەی 
كە زۆر تێكۆش������اوین تاكو ئ������ارام بۆتەوە، 
جارێكی دیكە تێكنەچێتەوە و ئەو پەیوەندیە 
لەگەڵیان������دا هەمانە، ب������ەردەوام بێت، تاكو 

بتوانین وتووێژەكانمان درێژە پێبدەین.
س������ڤیل: حیزبە كوردییەكان بەگش������تی 
حیزبی س������ەركردەن، هەمیشەش دوابڕیاری 
س������ەركردەی  تێیان������دا الی  یەكالك������ەرەوە 
حیزبەكان بووە. بێگومان )د. قاس������ملوو( و 
حیزب������ی دێموكراتیش لەوە بەدەر نین. بەاڵم 
ئەوەی تۆ لەكتێبەكەدا باس������ی دەكەی، كە 
د. قاس������ملوو بێ پرس و ڕاوێژی مەكتەبی 
سیاس������ی دوو خولی دانووس������تانی لەگەڵ 
ئێران ئەنجامداوە، كە دواجار بە تیرۆركردنی 
خۆی كۆتایی دێ������ت، ئەوە ناگەیەنێت، كە 
د. قاس������ملوو س������ەركردەیەكی تاكڕەو بووە 
و لەبڕی������ارە گرنگەكانیش������دا بۆ مەكتەبی 

سیاسی نەگەڕاوەتەوە؟
مستەفا هیجری: پێموایە ئەگەر سكرتێر 
یان كەسایەتی یەكەمی حیزبی هەڵەیەكی 
ك������رد، نابێت ئەوە تەعمی������م بكرێ، چونكە 
هەموومان مرۆڤین و لەكارەكانماندا توشی 
هەڵە و لێكدان������ەوەی هەڵە دەبین و ڕەنگە 
هەنگاوی هەڵەش بنێین، بەاڵم ئەوە مانای 
وا نی������ە هەم������وو هەنگاوەكانم������ان هەڵەن. 
جیاوازیەكەی د. قاس������ملوو لەوەدابوو، كە 
بوو،  بەگش������تی مرۆڤێكی دێموكرات  ئەو 
لەگ������ەڵ كۆمیتەی ناوەن������دی و دەفتەری 
سیاس������ی بابەتەكانی خۆی دەخس������تەڕوو، 
ب������ەاڵم لەبەر هەندێك هۆ ك������ە لەكتێبەكەدا 
ئاماژەم پێكردووە، د. قاس������ملوو هاندرا بۆ 
ئەوەی بچێت لەم وتووێژەدا بەش������دار بێت. 
بەش������ێوەیەكی  پاكی هەبوو،  نیەتێكی  ئەو 
لۆژیكی و سیاس������ی بیری دەكردەوە. بیری 
لەوە دەكردەوە ڕژێمی ئیس������المی ئێران كە 
هەش������ت س������اڵ لەگەڵ عێراقدا لەجەنگدا 
بووە و خەسارەتێكی گیانی و ماڵی زۆری 
لێكەوتووە، ئێس������تاش كەوتوونەتە وتووێژ و 
كێشەكەیان چارەس������ەر كردووە، كەوابوو لێرە 
بەدواوە ئێران پێویس������تی بە ئاوەدانكردنەوە 
هەی������ە، بۆی������ە ئەویش گەر ب������ە لۆژیكی 
بیربكاتەوە، دەبێت بكەوێتە گفتوگۆ لەگەڵ 
نەیارەكانی خۆی و لەگەڵیان بس������ازێت و 
كێش������ە نەهێڵێتەوە. لەكتێبەك������ەدا ئاماژەم 

بە بەڵگ������ەی دیكەش ك������ردووە، كۆماری 
ئیس������المی پالنێك������ی وای داڕش������تبوو و 
وای نیش������اندابوو، گەر د. قاسملوو خۆی 
بەش������دار نەبێت، وتووێژەكە درێژەی نابێت. 
د. قاس������ملووش چونكە هەر لەسەرەتاوە تا 
ئەوكاتەش كە ش������ەهید بوو، هەمیش������ە لەو 
باوەڕەدابوو، كە كێش������ەی ئێمە و كۆماری 
ئیس������المی ئێران بەچەك چارەسەر نابێت، 
بەڵكو دەبێت لەرێگای وتووێژەوە بێت. ئەو 
پێیواب������وو هەلومەرجێك هەڵكەوتووە و دەبێ 
لەدەس������تی نەدات، هەرچەن������دە ڕەنگە ئەو 

ڕەخنەیەی بێتەوەسەر كە باستكرد.
س������ڤیل: كەواتە تۆ ئەمانە بە بەڵگەی 
تاكڕەوبوونی د. قاسملوو هەژمار ناكەیت؟

مستەفا هیجری: نەخێر بەهیچ جۆرێك 
لە باس������كردنی ئەو بابەتەدا مەبەستم ئەوە 
نەبووە، كە بڵێم د. قاسملوو كەسێكی تاكڕەو 

بووە.
كتێبەك������ەت  زۆری  بەش������ی  س������ڤیل: 
تەرخانكراوە ب������ۆ وەاڵمدانەوەی كتێبەكەی 
عەبدوڵاڵ حەسەنزادە »ئەزموونی خەبات«. 
بە ڕاشكاوانە پێمان بڵێ، گەر »ئەزموونی 
خەب������ات« نەنوس������رابایە، تۆ »نس������كۆ و 

دابڕان«ت دەنوسی؟
مس������تەفا هیج������ری: نەخێ������ر، ئەگەر 
ئەو كتێبەم  نەنوسرابایە،  ئەزموونی خەبات 
نەدەنوس������ی. كاك جەلیل گادانی لەكاتی 
جیابوونەوەیاندا لەس������ەر هۆی جیابوونەوەكە 
نووسی، من وەاڵمم نەدایەوە. بەاڵم ئەوەی 
عەبدوڵاڵ حەسەن زادە لە ئەزموونی خەباتدا 
باسی كردووە، چەواشەكاری مێژووی حیزبی 
دێموكرات������ە، كە ئەوە بەكارێكی زۆر خراپ 
دەزانم، ئێمەی حیزبە سیاسیەكان لەجیاتی 
ئەوەی زانیاری دروس������ت بە خەڵكەكەمان 
بدەین، چەواش������ەی بكەین. تەنانەت ئەگەر 
كەسێكی دیكەش لەهاوڕێیانی ئێمە وەاڵمی 
دابایەوە، ڕەنگبوو م������ن وەاڵمم نەدابایەوە، 
بەاڵم لەبەر ئ������ەو هۆكارانە بەئەركی خۆمم 
زانی، ئەندام و الیەنگرانی حیزب و خەڵكی 
كورد بەگش������تی یەكالیەنە قەزاوەت نەكەن. 
سبەی ئەگەر ڕۆژنامەنوس، یان توێژەرێك  
بەدوای ڕاس������تیەكاندا بچێت، تەنیا قسەی 
یەك الیەنی لەبەردەس������تدا نەبێت. بۆیە پێم 
باش بوو، ئ������ەو زانیاریانەی من ئاگاداریان 
بووم بیاننوسم و لەبەردەستی خەڵكدا هەبن، 

ئەوكات خەڵك قەزاوەتی خۆی بكات.
سڤیل: لەش������وێنێكی كتێبەكە باس لەوە 
دەك������ەی، دوای كۆنگرەی 13 و بەرلەوەی 
برادەرانتان جیا ببنەوە، پێش������نیاری ئەوەتان 
كردبوو، كە لەوحێكی ڕێزلێنان بۆ عەبدوڵاڵ 
حەسەنزادە بنووسن. بەاڵم دوای ئەوەی ئەو 
مەرجی دانا كە خۆی ل������ە نێوەرۆكەكەیدا 
بنوس������ێت یەكڕیزی  حیزبی پاراس������تووە و 
درێژەی بە ڕێبازی ڕێبەرانی شەهید داوە، 
ئێوە ڕازی نەبوون و لەوحەكەتان نەنووسی. 
تۆ لەبەر ئەوەی پێ������ت وابوو ئەو یەكڕیزی 
حیزبی نەپاراس������تووە و پێ������ڕەوی ڕێبازی 
بەوە  بۆیە  نەكردووە،  ڕێبەرانی ش������ەهیدی 

رازی نەبووی؟ 

لەكتێبەك������ەدا  هیج������ری:  مس������تەفا 
ئام������اژەم پێداوە، لەواقیع������دا ئەوەم لە هیچ 
سەركردەیەكی دیكە نەبیستووە، كە لەوحی 
ڕێزلێنانی بۆ بنوس������رێت، بڵێت دەبێ بەخۆم 
بینوس������م، ئەمە وەك پرەنسیپ. جگەلەوەش 
كاتێك هەیئەتەكەی دەفتەری سیاس������ی لە 
الی ئ������ەو هاتنەوە و دانیش������تین، ئەوكات 
هێش������تا پێك������ەوە بووین، كاك حەس������ەنی 
ڕەس������تگار و كاك مس������تەفای مەولودی، 
ئێس������تا لەگەڵ هاوڕێیانی جیابووەوەن  كە 
و ئ������ەوكات هەردووكیان ئەندامی دەفتەری 
سیاس������ی بوون، لەس������ەر بابەتەكە قسەمان 
ك������رد. كاك حەس������ەنی ڕەس������تگار ئەوەندە 
لەمەرجەكەی عەبدوڵاڵ حەسەنزادە ناڕەحەت 
ب������وو، داوای ك������رد وازی لێبێنین. ئەوەبوو 

ئیدی لێیگەڕاین. 
سڤیل: ئەی ئێستا عەبدوڵاڵ حەسەنزادە 

بەشایانی ئەو لەوحی ڕێزلێنانە دەبینی؟
مس������تەفا هیجری: ب������ەر لەجیابوونەوە 
ئەگ������ەر ئ������ەوە س������ەریگرتبایە، ئامادەبووم 
خ������ۆم لەوح������ی ڕێزلێنان������ی بۆ بنووس������م، 
ب������ۆ ئ������ەو خزمەتانەی لە ڕی������زی حیزبی 
دێموكراتدا كردبووی، هەرچەندە كێش������ە و 
جیاوازی بیرۆبۆچوونیش������مان هەبوو. بەاڵم 
لەوب������اوەڕەدام، نەك لەحیزب������ی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێران������دا، لەه������ەر حیزبێكی 

نەتەوەییدا كاتێك سەركردەیەك دەبێ�تە هۆی 
دابڕان و دووبەرەكی، بێ هیچ جیاوازییەكی 
فیكری و سیاسی، تەنیا لەبەر بەژەوەندی 
گرووهی، پێموایە كەس������ایەتیەكی ئاوا نەك 
تەنها ب������ۆ ڕێزلێنان نابێ������ت، بەڵكو دەبێت 
بكەوێتە بەر لۆم������ەی خەڵك. من زیاتر لە 
سی ساڵ لە تەمەنی گەنجیەتی خۆم لەو 
حیزبەدا بەس������ەربردووە، گرفت و مەترسی 
زۆرم قب������وڵ كردووە، هەم������وو ئەوانە نابنە 
پاس������او بۆ ئەوەی كارێ������ك بكەم ئەو حیزبە 
لەت ببێت. ئێمە پێویس������تمان بە یەكڕیزی 
هەیە، نەك جیابوونەوە. ئەمە ئەو كێش������ەیە 
بوو كە عەبدوڵاڵ حەس������ەنزادە دروستی كرد 
و هەشت ساڵە چەندەی دەكەین بۆمان وەك 

خۆی لێنایەتەوە. 
سڤیل: لەباسی هۆكارەكانی جیابوونەوەی 

هاوڕێیانتان لەدوای كۆنگرەی 13، باسی 
هۆكارێ������ك دەك������ەی، وەك كارەكتەرێك������ی 
س������ەرەكی نائاشكرا وەسفی دەكەی، بۆچی 
بە ڕاشكاوانە نەتگوتووە و وا بە نائاشكرایی 

هێشتووتەتەوە؟
مستەفا هیجری: بەراستی تاكو ئێستاش 
بۆ من نائاش������كرایە، لەوب������ارەوە فاكتێكی 
قابیل������ی قبوڵم بەدەس������تەوە نیە، ئاس������ار و 
شەواهیدەكان نیشانی دەدەن، كە كەسێك یان 
الیەنێك لەپشتی ئەو جیابوونەوەیە بووە، بەو 
بەڵگانەی لەكتێبەكەدا باسم كردووە، بەاڵم 
ل������ەالم ڕوون نەبوو تا ب������ە دیاریكراوی بڵێم 
فاڵنە كەس یان الیەن بووە، پێمخۆش نەبووە 
ش������تێك بڵێم، كە گومانم لەسەری هەبووە. 
ل������ەو كتێبەدا هەوڵم������داوە، هەرچی بەخۆم 
ش������اهێدی بوومە و دیومە، بە دروس������تی 

بیخەمە بەرچاوی خەڵك.
سڤیل: ئێستا كە نێوانتان لەگەڵ برادەرانی 
حیزبی دێموكراتی كوردستان باشە و وتووێژ 
لەنێوانتاندا هەیە بۆ یەكگرتنەوەتان، پێتوانیە 
كاتی باڵوكردنەوەی كتێبەكە كاتێكی خراپ 
بوو و زیان بەم هەواڵنەتان بۆ یەكگرتنەوەتان 

دەگەیەنێت؟
مس������تەفا هیجری: ئ������ەو برادەرانە ئەو 
ڕەخنەیەی������ان لەمن گرتووە، ڕەنگە خەڵكی 
دیكەش ڕەخن������ە بگرێت، ڕێ������زم هەیە بۆ 

ڕەخنەكانی خەڵك. ئەم������ە كتێبێكە خەڵك 
حەقی خۆیەتی بیروبۆچوونی خۆی لەسەر 
بڵێت. من بی������رم كردەوە، ڕاس������تە ئێمە لە 
یەكگرتنەوەیە،  وتووێژداین و مەبەس������تمان 
بەاڵم ئێس������تا كە عەبدوڵاڵ حەسەنزادە ئەو 
ش������تانەی لە ئەزموونی خەباتدا نوس������یوە، 
ئەگ������ەر بڕی������ار بێ������ت وەاڵم������ی بدەمەوە، 
دەبێ كەی وەاڵم������ی بدەمەوە؟ خۆ ئەگەر 
یەكمانگرتەوە، ئەوكات هەر ناتوانم باس������ی 
بك������ەم، چونكە دووبارە كێش������ە لەنێوانماندا 
دروس������ت دەبێتەوە، ڕەنگە دووب������ارە ببێتەوە 
هۆی دوودەستەیی و لەیەكتر دڕدۆنگبوون 
و دروس������تبوونەوەی ناخۆش������ی، كەواب������وو 
باشتر وایە بەر لەیەكگرتنەوە ئەو ڕاستیانە 
بخەمە بەرچاوی خەڵ������ك، تاكوو خەڵك بە 
پێشبینی  هەرچەندە  بیبینێت.  چاوكراوەیی 

ئەوەشم دەكرد، كە ئەوان پێشوازی لێناكەن، 
ب������ەاڵم بەهەرحاڵ مادام هەر بڕیارم داوە كە 
بینوسم، پێموابوو ئێستا باشترە لەوەی دوای 

یەكگرتنەوە بینوسم.
س������ڤیل: لەكتێبەكە باس ل������ەوە دەكەی، 
لە كۆنگ������رەی 13 عەبدوڵاڵ حەس������ەنزادە 
»باب������ا عەل������ی« پێش������نیار دەكات ب������ۆ 
ئەو  وایدانابوو  س������كرتێری حیزب، چونكە 
كەس������ایەتیەكی الوازە و هەر خۆی لەپشت 
پەردەوە سكرتێری ڕاستەقینە دەبێت. ئێستا 
كە خالیدی عەزیزی س������كرتێری )ح.د.ك(
ە، پێتوایە هێشتا لەپشت پەردەوە سكرتێری 
ڕاستەقینە عەبدوڵاڵ حەسەنزادە بێت، بۆیە 

هەنگاوەكانی یەكگرتنەوە وا لەسەرخۆن؟
مستەفا هیجری: هێندەی من زانیاریم 
هەبێ������ت، كە ڕەنگە زانیاریەكانیش������م تەواو 
ئێس������تاش  حەس������ەنزادە  عەبدوڵاڵ  نەب������ن، 
كارەكتەرێك������ی كارایە لەنێ������و حیزبەكەیدا، 
بەاڵم وەك س������ەرەتا نەماوە، چونكە بەرەبەرە 
بەشێكی زۆری خەڵكەكەی ئەوانیش ئێستا 
هەس������تیان بەوە كردوە، كە ئەو جیابوونەوەیە  
هەنگاوێكی دروس������ت نەب������ووە و خزمەتی 
ب������ەوان و بەجوواڵنەوەی كورد لەخۆرهەاڵت 
نەكردووە، بۆیە ئەو دەس������ەاڵتەی سەرەتای 

نەماوە.
س������ڤیل: لەكتێبەكەدا باس لەوە دەكەی، 
لەكۆنگرەی دەیەمدا تۆ دژی گەڕانەوەی 
شۆڕش������گێڕ«  »رێبەرایەتی  برادەران������ی 
ب������ووی بۆ نێو حی������زب، چونكە متمانەت 
پێیان نەبوو. ئەی باش������ە ئێس������تا هەمان 
گ������رووپ، دوای ئەوەی ئینش������یقاقێكی 
تریش������ان لەحیزب������دا ئەنجام������دا، هی������چ 
متمانەیەك������ت پێیان م������اوە بگەڕێنەوە ناو 
حی������زب و لەئایندەدا دووبەرەكی دروس������ت 
نەبێتەوە؟ چونكە تۆ نووس������یوتە كە بەر لە 
20 س������اڵ تۆ ئەوانت بە باشی ناسیبوو و 

متمانەت پێیان نەبوو؟
سیاسیدا  لەكاری  هیجری:  مس������تەفا 
متمان������ە زۆر ش������ەرت نیە، پی������او هەوڵ 
دەدات متمانە پەیدا ب������كات، بەاڵم دەبێ 
متمانە لەمیانەی كردەوە و هەڵسووكەوتدا 
بێت������ە پێش������ێ. ئ������ەوەی بۆچوونی من و 
حیزبەكەمان������ە و وای لێكردووین هەنگاو 
بنێی������ن بۆ یەكگرتنەوە، یەك������ەم، زەرورەتی 
سیاسی ئەمڕۆی ناوچەكە و ئێرانە، كە ئەوە 
دەخوازێت حیزبەكانی ڕۆژهەاڵت لەجیاتی 
دابڕان و ئینش������یعاب، ڕەوتی یەكگرتنەوە 
بگرنەبەر، دەبێ ئێم������ەش ئەو كارە بكەین، 
چونكە ئاڵوگ������ۆڕەكان زۆر خێران، ئەگەر 
ئێم������ە یەكگرتوو و بەهێ������ز نەبین، ناتوانین 
دیار  جێپەنجەمان  ئاڵوگۆڕەكانیش������دا  ل������ە 
بێ������ت. دووەم، پێموایە بەش������ێكی زۆر لەو 
هاوڕێیانەی كە جیابوونەتەوە، گەیشتوونەتە 
ئەو ڕاستیەی، كە كارەكەیان كارێكی هەڵە 
بووە، ڕەنگە ئێمەش ل������ەو بارەیەوە هەندێك 
هەڵەم������ان هەبووبێت. زۆرت������ر هیوام بەوەیە 
ك������ە بەهەڵەكان������ی خۆمانم������ان زانیوە، لە 
یەكگرتنەوەماندا جارێكی دیكە هەنگاوی 
هەڵە نەگرینە بەر و بۆ قازانج و بەرژەوەندی 

تاكەك������ەس و گرووهی حیزب لەت نەكەین. 
لەگەڵ ئەوەش������دا جیاوازی بیروبۆچووون و 

لێكدانەوە هەمیشە هەر دەبێت.
س������ڤیل: ئ������ەو برادەرانەتان ك������ە دوای 
كۆنگ������رەی 13 بەرل������ەوەی جی������ا ببنەوە، 
چەندین مەرجی قورسیان هەبوو بۆ ئەوەی 
پێكەوە كاربكەن و جیا نەبنەوە، تۆ ئەوكات 
لەبەر بەرژەوەندی حیزب زۆر لەو مەرجانەت 
قب������وڵ بووە، خ������ۆ مەرجەكانی ئێس������تای 
برادەرانی )ح.د.ك( لە مەرجەكانی ئەوكات 
كەمتر و س������ووكترە، بۆچی هەنگاوەكان بۆ 

یەكگرتنەوە وا بەهێواشی بەڕێوە دەچن؟
مس������تەفا هیجری: من تەنیا لەالیەنی 
خۆم������ەوە قس������ە دەك������ەم، ل������ەالی ئێمەوە 
هۆكارەك������ەی ئ������ەو نیگەرانیانەیە كە ئێمە 
لەیەكگرتن������ەوەدا هەمانە. چونكە پێش������تر 
یەكگرتن������ەوە ڕوویداوە و دواتر شكس������تی 
هێن������ا، ئەزموونێكی شكس������تخواردوو بوو. 
هەم������وو نیگەرانیەكەمان ئەوەیە كە بەر لە 
یەكگرتنەوە قسە لەهەموو ئەو گیروگرفتانە 
بكەین كە هەمانن و هەمووی چارەس������ەر 
بكەی������ن و هی������چ گرفتێكم������ان نەمێنێت. 
ئەوانیش بۆ خۆیان نیگەرانیان هەیە. زیاتر 

ئەو وردەكاریانەن، كە كاتی خایاندووە.
س������ڤیل: وردەكاریەكانە كە تائێستا بۆتە 

كێشە، یاخود مەسەلەی ناوە؟
مس������تەفا هیجری: نەخێر مەس������ەلەی 
ناو نیە، ئەوان لەدانیش������تنی دوو مەكتەبی 
سیاس������یدا قبوڵیان كردووە، كە یەكگرتنەوە 
ئەگەر ببێت، لەژێر ناوی حیزبی دێموكراتی 
بەو  دەبێ������ت، هەروەها  ئێران  كوردس������تانی 
ئارمەی حیزبمان هەیەتی. بەاڵم لەهەموو 
چارەسەركردنیان  وردەكاریەكان  وتووێژێكدا 

زەحمەتترە و كاتی زۆر دەگرێ.
س������ڤیل: لەحیزب������ی كوردی������دا، كە وەك 
باسمان كرد حیزبی سەركردەن، سەركردەكان 
ی������ان بە مردنی خۆیان یان ب������ە تیرۆركردن 
حیزبەكانی������ان  لەس������ەركردایەتیكردنی 
باشوور زۆربەی  لە  لێرە  دووركەوتوونەتەوە. 
خەڵك باوەڕیان بەوە هێناوە، كە یەكگرتووی 
ئیس������المی یەك������ەم حیزبی ك������وردی بووە 
ئەمینداری گش������تیەكەی لە كۆنگرەیەكی 
ئازاددا دەس������بەرداری پۆس������تەكەی بووە، 
خۆشیان هەر الفی ئەوە لێدەدەن. بەاڵم كەم 
كەس بەوە دەزانێت، كە تۆ یەكەم سكرتێری 
حیزبێكی كوردی بوویت، بەر لە 20 ساڵ و 
لەكۆنگرەی دەیەمی حیزبدا بۆ بەرژەوەندی 
بوویت  پۆستەكەت  دەسبەرداری  حیزبەكەت 
و تا س������ێ كۆنگرە وەك جێگری س������كرتێر، 
یان ئەندامێكی ئاسایی مەكتەبی سیاسی 
ب������ەردەوام بووی������ت، تا دواتر وەك س������كرتێر 
هەڵبژێردرایتەوە. تۆ بۆ ئەمە چ قسەیەكت 

هەیە؟
مس������تەفا هیجری:  منی������ش هەر وای 
دەبینم، خ������ۆ ئەوە هەمووی ئاش������كرایە و 
خەڵ������ك دەزانێت، بەاڵم م������ەرج نیە هەموو 

شتێك بۆخۆم بیڵێم.

لەهەر حیزبێكی نەتەوەییدا كاتێك 
سەركردەیەك دەبێـتە هۆی دابڕان و 

دووبەرەكی، بێ هیچ جیاوازییەكی فیكری و 
سیاسی، تەنیا لەبەر بەژەوەندی گرووهی، 
پێموایە كەسایەتیەكی ئاوا نەك تەنها بۆ 

ڕێزلێنان نابێت، بەڵكو دەبێت 
بكەوێتە بەر لۆمەی خەڵك
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ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموكرات بەرەو 

بڕگەی دووهەم: كۆماری كوردستان

ئەگەر بڕوانین������ە جیهانی مۆدێرن و 
و  حی������زب  پێكهاتن������ی  پێش������كەوتوو، 
ڕێكخراوی سیاس������ی و بەدوای ئەویشدا 
دێموكراس������ی،  پەرەپێدانی چەمكەكانی 
ئازادی و مافی مرۆڤ، بە گرینگترین 
مۆدێرن  كۆمەڵگای  تایبەتمەندییەكانی 
دەژمێردرێن. ئەگەر بمانەوێ لە مێژووی 
نەت������ەوەی كورددا ل������ەو تایبەتمەندییانە 
بڕوانی������ن و ب������ە دوای یەك������ەم حیزبی 
سیاسیی مۆدێرن لە كوردستاندا بین كە 
ب������ۆ پەرەپێدانی دێموكراس������ی و مافی 
نەتەوایەتی������ی گەلی كورد خەبات دەكا، 
ئەوە حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی 
ئێرانە. پاش دوورخس������تنەوەی ڕەزاشا لە 
و  ڕێككەوتوو«متفقین«  واڵتانی  الیەن 
هەڵوەش������انەوەی ئەرتەش و دابەشبوونی 
واڵتی ئێ������ران ل������ە الی������ەن زلهێزەكانی 
سەركەوتووی شەڕی جیهانی دووهەمەوە، 
لە خەرمانانی ساڵی 1320ی هەتاویدا، 
ڕووناكبیران و چاالكانی سیاسیی كورد 
لە ناوچەی موكریان لە نەبوونی ئەڕتەش 
و دامودەزگاكان������ی حكوومەتی ناوەندی 
كەڵكی������ان وەرگ������رت ب������ۆ دامەزراندنی 
ڕێكخراوێكی سیاس������ی و نەتەوایەتی بە 
ناوی »كۆمەڵەی ژێكاف«.«كۆمەڵەی 
ژێكاف« لە سەر بنەمای شوناسخوازی 
ڕەوای  ماف������ی  بەدەس������تهێنانی  و 
كورد  نەتەوەی  چارەنووسی  دیاریكردنی 
دام������ەزرا. ئەندامانی«ژێكاف« بۆ خۆ 
گونجاندن لە گەڵ دۆخی پاش كۆتایی 
ش������ەڕی دووهەمی جێهان������ی و خەباتی 
ئاش������كرا، بڕیاری������ان دا ك������ە حیزبیكی 
مۆدێرن دامەزرێنن. هەر بۆیە لە 25ی 
»حیزبی  هەتاویدا  1324ی  گەالویژی 
دێموكرات������ی كوردس������تان«یان لە س������ەر 
ژیكاف  تەشكیالتی كۆمەڵەی  بناغەی 
لە ش������اری مەهاباد دامەزراند و لە 2ی 
خەزەڵوەری هەمان س������اڵدا بە بەشداریی 
ئەندامانی كۆمەڵ������ەی ژیكاف و دەیان 
كوردس������تان،  ناس������راوی  كەس������ایەتیی 
یەكەمین كونگ������رەی حیزبی دێموكراتی 
كوردس������تان پێك ه������ات و مەرامنامەی 
حیزب������ی دێموكرات لە 8 م������ادەدا باڵو 
هەڵبژاردنی  پ������اش  هەروەها  كرای������ەوە. 
ئەندامانی كۆمیت������ەی ناوەندی، قازی 
محەمم������ەد وەك پێش������ەوا و س������ەرۆكی 
حیزبی دێموكراتی كوردستان هەڵبژیردرا. 
دامەزرانی حیزبی دێموكراتی كوردستان 
لە سەر بناغەی تەشكیالتی »كۆمەڵەی 
ژێكاف« و بە دوای ئەویشدا دامەزرانی 
كۆماری كورستان بەرهەمی تێكۆشانی 
چەندین ساڵەی ئەندامانی دامەزرێنەری 
»ژێكاف« و پاشان حیزبی دێموكرات و 
بەشداریی كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان 
بووە. ه������ەر بۆیە كۆماری كوردس������تان 
بەرهەم������ی خوڵقاندنی دەرفەتێك بوو كە 
پێش������تر لە هزر و ئەندێشەی ئەندامانی 
كۆمەڵ������ەی ژێكاف������دا ئامادەكاریی بۆ 
دەكرا و دواتر لە الیەن حیزبی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێرانەوە بەستێن سازیی بۆ 
كرا.  پێش������ەوا ق������ازی و ڕێبەرایەتیی 
حیزبی دێموكراتی كوردستان، توانیان بە 
كەڵك وەرگرتن لە و ڕەخس������اوەكانی ئەو 
كات، وەك ئەكتەرێك������ی خ������اوەن پالن و 
ئامانج، لە وزە و پۆتانسێلی نەتەوەكەیان 
كوردی  حكوومەت������ی  دامەزران������ی  بۆ 
كەڵكی������ان وەرگ������رت. هەر بۆی������ە  لە 
ڕێكەوت������ی 2ی ڕێبەندان������ی 1324ی 
چوارچرای  گۆڕەپان������ی  ل������ە  هەتاوی 
ش������اری مەهاباد بە ئامادەبوونی پێشەوا 
قازی محەممەد و ئەندامانی ڕێبەریی 
حیزب������ی دێموك������رات، خەڵكی ش������اری 
مەهاباد و میوانانی ش������ارەكانی دیكەی 
كوردس������تانی ئێران هەر ل������ە ماكۆوە تا 
ش������اری س������ەقز و هێندیك كەسایەتی لە 
پارێ������زگای كرماش������ان، میوانانی هەر 
بەتایبەتی  و  كوردس������تان  چوارپارچەی 
بارزانیی������ەكان بە س������ەرۆكایەتیی مەال 
مس������تەفا بارزانی، سەرۆك عەشیرەكان، 
بە خوێندنەوەی سروودی«ئەی رەقیب« 
س������ێ  ئ������ااڵی  هەڵكران������ی  و 
رەنگی«كوردس������تان« دەس������تی پێكرد. 
پاشان قازی محەممەد سەرۆكی حیزبی 

دێموكرات، وتارێكی میژوویی پێشكەش 
كرد كە تێیدا باسی الپەڕەكانی میژوویی 
هاوچەرخی نەتەوەیی كورد و حكوومەت 
كوردییەكان  ئەمارەتە  دەس������ەاڵتداری  و 
كرد. لە كۆتایی ڕێوڕەسمی ڕاگەیاندنی 
كۆماری كوردس������تاندا، پێش������ەوا قازی 
محەممەد سوێندی سەركۆماریی خوارد. 
كۆم������اری كوردس������تان وەك یەكەمی������ن 
دەس������ەاڵتی مۆدێڕنی كوردی بوو كە لە 
ڕێگەی حیزبی دێموكراتی كوردستانەوە 
دام������ەزرا و ب������وو بە ئەم������ری واقیع لە 
ناوچ������ەدا. ه������ەر بۆی������ە دامەزران������ی 
»كۆماری كوردستان« لە نزیك بە ٧0 
ساڵ پێش ئێس������تادا، بە درەوشاوەترین و 
قۆناخ������ی مێژووی حیزبی  گرینگترین 
دێموكراتی كوردستانی ئێران و میژووی 
هاوچەرخ������ی خەبات������ی ڕزگاریخوازیی 
نەتەوەی كورد بە گش������تی و بە تایبەتی 
ئەژمار  ڕۆژه������ەاڵت  كوردس������تانی  لە 
دەكرێ، چوونكە تایبەتمەندییەكانی ئەم 
مۆدیل������ە لە دەس������ەاڵتداریی ك������ورد لە 
كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت هەتا ئێستاش 
جێگای هەلوێستە لە سەر كردنە. لێرەدا 
پێویس������تە ئاماژە بە هێندیك ڕاس������تیی 
مێژووی سیاسی و شێوەی دەسەاڵتداریی 
كۆماری كوردس������تان بكرێت. پرۆسەی 
كۆتایی هێنان بە دەس������ەاڵتی ناوەندیی 
ئێران و ڕاگەیاندنی كۆماری كوردستان 
و بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسی لە 
بەشێك لە خاكی كوردستان بە پێتەختیی 
ش������اری مەهاب������اد ل������ە الی������ەن حیزبی 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێرانەوە بە بێ 
خوێن ڕشتن و بە ش������ێوەی مەدەنی  بە 
ڕێوە چ������وو. خاڵێكی گرینگی دیكەش 
ناوهێنان������ی كۆم������اری كوردس������تان بە 
»كۆم������اری مەهاباد«ە ك������ە  لە الیەن 
و  ڕۆژنامەن������ووس  كەس������ی  هێندی������ك 
لێكۆڵ������ەری ئێران������ی و بیان������ی دەچێتە 
خانەی ش������ێواندنی مێ������ژووی كۆماری 
كوردس������تانەوە. چوونك������ە ل������ە هی������چ  
كۆم������اری  س������ەردەمی  بەڵگەیەك������ی 
كوردس������تاندا  و ب������ە تایبەت������ی  ل������ە 
ڕۆژنامەی كوردس������تان و باڵوكراوەكانی 
دیكەی  سەردەمی كۆماری كوردستاندا 
باس لە »كۆم������اری مەهاباد« نەكراوە، 
بەڵكوو باس لە »كۆماری كوردستان« 
دەكا.  ئەگ������ەر چاویش ب������ە پێكهاتەی 
كۆماردا لە بواری بەش������داریی خەڵكەوە 
بخشێنین، دەبینین كە بەشداریی خەڵكی 
پارچەكان������ی دیك������ەی كوردس������تان بە 
ڕادەی������ەك دی������ار و بەرچ������اوە كە خۆی 
دەرخ������ەری ئەو ڕاس������تییەیە ك������ە ئەو 
دەس������ەاڵتە سیاس������ییە ل������ەو بەش������ەی 
كوردس������تاندا كە لە سەر دەستی حیزبی 
دێموكرات������ی كوردس������تان پێ������ك هاتووە، 
هەموو الیەك لە هەر ش������وێنێك و لە هەر 
پارچەیەكی كوردستان بن، بە ئی خۆیان 
زانیوە. ه������ەر بۆیە تاك������وو هەنووكەش 
نوێنگەی  بە  كوردس������تان«  »كۆماری 
هاوپێوەندیی نەتەوەیی كوردە و هێمایەك 
ب������ۆ هاوخەبات������ی و هاوچارەنووس������یی 
نەتەوەی كورد لە س������ەرجەم پارچەكانی 
كوردس������تاندا لە قەڵەم دەدرێ. چوونكە 
دامەزراوەیەكی  كوردس������تان  كۆم������اری 
مۆدێ������رن بوو كە تێیدا ك������وردی هەموو 
پیرۆزییەكی  وەك  كوردستان  پارچەكانی 
نەتەوەیی سەیریان دەكرد و ڕاستەوخۆش 

لە پێناوی پاراس������تنی دەسكەوتەكانیدا 
تێدەكۆش������ان، تەنانەت ل������ە چوارچێوەی 
جوغرافی������ای كۆماری كوردستانیش������دا 
هیچكات كوردی پارچەكانی دیكە وەك 
می������وان یان پەنابەر لە قەڵ������ەم نەدەدران، 
بەڵكوو لە بەڕێوەبردنی سیستمی ئیداری 
و نیزامی كۆماری كوردس������تاندا خاوەن 
پلە و پای������ە بوون. هەروەه������ا كۆماری 
كوردس������تان ك������ە یەكەمی������ن ئەزموونی 
میژووی  لە  كوردیی������ە  حكوومەتداریی 
هاوچەرخدا، ل������ە پێكهێنانی دەوڵەتێكی 
س������ەربەخۆ و مۆدێرن������دا، لە ك������ردەوەدا  
پشتبەس������توو بە دەوڵەتی ناوەندیی ئێران 
نەبوو بەڵكوو خاوەن ئیرادەی سیاس������یی 
خ������ۆی ب������وو. هەوەه������ا دامەزرێنەرانی 
كۆماری كوردستان ڕێبەرانێكی فێئۆداڵ 
و عەش������یرەیی نەبوون، بەڵكوو حیزبێكی 
ن������وێ و مۆدی������رن بە ن������اوی »حیزبی 
دێموكراتی كوردستان« بوو كە لە گەڵ 
هەندێك چاكس������ازی لە  دڵی كۆمەڵەی 
ژ.ك دا س������ەری هەڵداب������وو. هەر بۆیە 
كۆماری كوردس������تان بە هۆی سیستمی 
پەروەردەی مۆدێرن، س������وپای نەتەوەیی، 
نەتەوەیی،  س������روودی  باج،  سیس������تمی 
ئ������ااڵی نەتەوەیی، زمان������ی نەتەوەیی و 
ڕێكخس������تنی ژن������ان و الوان بۆ ژیانی 
سیاس������ی، كولت������ووری و پەروەردەی������ی 
جیاوازی زۆری لە گەڵ سیس������تمەكانی 
رۆژهەاڵتی  ل������ە  دەس������ەاڵتدار  دیكەی 
تەمەنی  ئەگەرچ������ی  هەب������وو.  ناڤیندا 
كۆماری كوردس������تان كەم ب������وو و تەنیا 
ی������ازدە مانگ������ی دەوام هەب������وو، بەاڵم 
دەسكەوتەكانی ئەوەندە گەورە و گرینگ 
هەرەسهێنانیش������ی  دوای  ك������ە  ب������وون 
كاریگەریی وای لە دوای خۆی بەجێ 
هێشت كە لە سەردەمی ئێستادا و دوای 
تێپەڕبوون������ی نزی������ك بە ٧0 س������اڵ ئەو 
كاریگەرییە بە ڕوخس������اری بزووتنەوەی 
ڕزگاریخوازی نەتەوەی كورد لە هەموو 
پارچەكانی كوردس������تاندا هەر دەبینرێ.  
ئەوە شانازییەك بۆ پێكهێنەری كۆماری 
دێموكراتی  حیزب������ی  واتە  كوردس������تان، 
كوردس������تانە. چونكە حیزبی دێموكرات 
توان������ی ەرفەتی پاش كۆتایی ش������ەڕی 
ئ������ەو   و  جیهان������ی  دووهەم������ی 
جەمسەربەندییەی زلهێزەكان كە ئەو كات 
پێ������ك هاتبوو بە باش������ی بقۆزێتەوە و بە 
ڕاگەیاندنی كۆماری كوردستان  ویست 
و داخوازییە نەتەوەییەكانی گەلی كورد 
لە كوردستانی ڕۆژهەاڵت بە گوێی ئەو 
زلهێزانە بگەیەنێ و لەو س������ەردەمدا بۆ 
جارێك������ی دیكەش ئەوە بس������ەلمێنێ كە 
كوردیش نەتەوەیە و مافی خۆیەتی وەك 
هەموو نەتەوەكانی دیكەی جیهان خاوەن 
دەس������ەاڵت و كیانی خ������ۆی بێت.  هەر 
چەن������د كۆم������اری كوردس������تان هەر لە 
س������ەرەتای دامەزرانیی������ەوە  ل������ە گەڵ 
كۆمەڵێك گرفتی ئابووری و هەرەشەی 
سیاسی و نیزامی رووبەڕوو بوو. كەچی 
لەو ماوەیەدا توانی گەلێك دەستكەوتی 
گرنگ بێنێتە دێ كە زۆربەیان ئاواتی 
لەمیژینەی خەڵكی كوردستان بوون. بۆ 
یەكەمج������ار حكوومەت������ی ك������وردی كە 
خەونی نەتەوەی كورد بوو، لە میژووی 
هاچەرخ������دا هاتە دێ. ئەوەش ئەگەر بۆ 
فاكتەریك بگەڕێتەوە، تەنیا ئەوە بوو كە 
حیزبی دێموكراتی كوردستان بەو پەڕی 

پێن������او مافی  لە  ش������انازییەوە خەباتی 
نەتەوایەتی������ی گەل������ی ك������ورد دەكرد و 
كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستانیش بڕوایان 
ب������ە بەرنام������ە و ئامانجەكان������ی حیزبی 
دێموكرات بوو و ئامادە بوون لەو پێناوەدا 
خزمەت بە كۆماری كوردس������تان بكەن. 
دەسكەوتەكانی  گرینگترین  و  مەزنترین 
كۆماری كوردس������تان كە هەنووكەش لە 
می������ژووی خەبات������ی ڕزگاریخوازی������ی 
نەتەوەی كورددا جێگای شانازین ئەوانە 
بوون: بە فەرمی ناسینی زمانی كوردی 
و ب������ە كارهێنان������ی ل������ە قوتابخانەكان و 
ئیداراتی دەوڵەتیی حكومەتی كوردستان 
و تەنانەت لە وتاری نویژی هەینی  لە 
مزگەوتەكانیشدا بە زمانی كوردی بوو. 
یەكەم ژمارەی ڕۆژنامەی »كوردستان« 
باڵوك������راوەی بیری حیزب������ی دێموكراتی 
كوردس������تان لە20ی مانگی بەفرانباری 
س������اڵی 1324ی هەتاوی������دا چ������اپ و 
باڵوكرای������ەوە كە بە دەیان كەس������ایەتی و 
رووناكبی������ر كاریان تێ������دا دەكرد كە جێ 
پەنجەی������ان ل������ە ئەدەبیات������ی كوردی������دا 
حاش������اهەڵنەگرە. ناولێنان������ی چەكداری 
ك������ورد بە »پێش������مەرگە« و پێكهێنانی 
هێزی پێش������مەرگەی كوردستان، ئااڵی 
كوردستان و س������روودی »ئەی ڕەقیب« 
وەك سروودی نەتەوایەتی بۆ كوردستان و 
گرینگی������دان ب������ە ڕێكخراوەكانی ژنان و 
الوان، چ������اپ و باڵوكردن������ەوەی دەیان 
گوڤار و كتێب و رادێو دەنگی كوردستان 
بۆ باڵوكردنەوەی هەواڵەكانی كوردستان، 
ئێران و جێهان و شانۆ و سینمای كوردی  
ل������ە دەس������كەوتە گرینگەكانی كۆماری 
بۆ حیزبی  و شانازییەكەشی  كوردستانە 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێ������ران تومار 
كراوە. كۆماری كوردس������تان هەروەها لە 
ئاسایشی شارەكانی  پاراس������تنی  بواری 
ژێر دەس������ەاڵتی خۆیدا توانی ئاسایشی 
هاوواڵتیان دابین بكات، پێش������گیری لە 
دیاردە دزێ������وە كۆمەاڵیەتییەكان بكات و 
زەمین������ەی ب������ۆ چاالكیی سیاس������یی و 
كۆمەاڵیەتیی بە تایبەت بۆ نەتەوەكانی 
دیكەی ڕەخس������اند. لە ماوەی ئەو 11 
كوردستاندا   كۆماری  تەمەنی  مانگەی 
وێڕای ئ������ەوەی كە بە ه������ەزاران كەس 
چەك������دار ب������وون، تەنیا ی������ەك كەس لە 
مەهاباد كوژراوە. دەسكەوتێكی گرینگی 
سیاس������یی دیكەی كۆماری كوردستان، 
پەیمانی برایەت������ی و یەكیەتی لە نیوان 
كۆم������اری كوردس������تان و حكوومەت������ی 
میللیی ئازەربایج������ان بوو. لە ڕێكەوتی 
3ی بانەمەڕی 1325ی هەتاویدا پاش 
وتووێژێك������ی زۆر ل������ە نێ������وان هەر دوو 
حكوومەتدا پەیمانی یەكیەتی و برایەتی 
لە نێوان كوردس������تان و ئازەربایجان لە ٧ 
م������ادەدا واژۆ كرا ك������ە وەرچەرخانیكی 
ئەرێن������ی ل������ە پێوەندییەكانی هەر دوو ال 
ئەوە  مادەكان  گرینگترین������ی  دادەنرێت. 
بوو كە«لە ئازەربایجاندا لەو جێگایانەی 
كاری  ك������وردە،  دانیش������توانی  زۆربەی 
ئی������داری ب������ە ك������وردەكان دەب������ێ و لە 
كوردستاندا لەو جێگایانەی كە زۆربەی 
دانیش������توانی ئازەری بن، كاری ئیداری 
بە ئازەرییەكان دەبێت. هەروەها هەركات 
پێویس������ت بێ لە گەڵ حكوومەتی تاران 
وتووی������ژ بكرێ، بە پەس������ەندی هەر دوو 
حكوومەت������ی كوردس������تان و ئازەربایجان 

بێت. لە مەڕامنامەی حیزبی دێموكراتی 
كوردس������تان كە لە س������اڵی1324دا باڵو 
كرای������ەوە، كەمتر ل������ە دوو مانگ پێش 
دامەزراندنی كۆماری كوردس������تان، باس 
لە دێموكراسی و ئازادی و بەرژەوەندیی 
كۆمەاڵن������ی خەڵكی كورد دەكات.  واتە 
حیزب������ی دێموك������رات دەب������ێ پ������ەرە بە 
یەكسانیی  دێموكراسی، مافی مرۆڤ، 
ژنان و پی������اوان لە س������ەرجەم كاروباری 
كۆمەاڵیەتی، ئابووری و سیاسیدا بدات. 
ل������ە م������اوەی ژیان������ی ك������ورت و پڕ لە 
ش������انازیی كۆماری كوردستاندا، حیزبی 
دێموكرات������ی كوردس������تان ئەگەرچی لە 
بەڵێن������ی ئەوەی دابوو  مەڕامنامەكەیدا 
دەستنیش������انكردنی  ب������ۆ  لێژنەی������ەك 
مكانیزمیك بۆ هەڵبژاردن و دێموكراسیی 
پارلمانی دابنێ، بەاڵم بە هۆی تەمەنی 
ئاواتە  ئ������ەو  نەیتوانی  كورتی كۆم������ار 
بەرێتە س������ەر. هەر بۆی������ە رێبەرایەتیی 
حیزبی دێموكرات خ������ۆی بە تەنیا هەر 
و  داد  یاس������ادانان،  دەس������ەاڵتی  س������ێ 
ڕاپەڕاندن������ی لە دەس������تدا بوو. كۆماری 
ڕووی  ل������ە  هەروەه������ا  كوردس������تان  
گەمارۆ  ئەو  س������ەرەڕای  ئابوورییشەوە، 
ئابووریی������ەی كە لە الیەن دەس������ەاڵتی 
ناوەندیی ئێرانەوە بە س������ەر ناوچەی ژیر 
دەسەاڵتی كۆماردا س������ەپێنرابوو، توانی 
ل������ە ڕێگای باجی موڵك  و خانووبەرە و 
ئابوون������ەی حیزبی و موڵك������ی هێندیك 
دەرەبەگی ڕاكردوو س������ەرچاوەی داهات 
پەیدا بكات. هەروەها كۆماری كوردستان 
هەوڵی زۆری دا كوردس������تان لە ڕووی 
بازرگانی و كش������توكاڵەوە ببووژێنێتەوە. 
ب������ۆ ئ������ەو مەبەس������تە كۆمپانیایەك������ی 
بازرگانی ب������ە هاوكاری������ی بازرگانانی 
ش������اری مەهاب������اد ل������ە ژێر ن������اوی« 
كوردس������تان«  تەرەقی������ی  كومپانی������ای 
دامەزران������د. هەر وەها هانی بازرگانانی 
دەدا ك������ە ل������ە دەرەوە و ب������ە تایبەتی لە 
كۆم������اری ئازەربایجان������ی یەكیەتی������ی 
بهێن������ن و  پ������ەل  و  ك������ەل  س������وڤیەت  
بەرهەمەكان������ی كوردس������تان وەك تووتن، 
خوری و كەتیرەیان پێ بفروشن. ئەمڕۆ 
ل������ە بەرەبەری ٧0 س������اڵەی دامەزرانی 
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێراندا، 
هیوا ب������ە س������ەركەوتن  و گەیش������تن بە 
ئامانجەكانی كۆماری كوردس������تان زۆر 
نزیكە. خەباتی نەتەوەی كورد بە گشتی 
و بە تایبەتی لە كوردستانی ڕۆژهەاڵت 
هەس������تیاردا  زۆر  قۆناخێك������ی  ب������ە 
تێ دەپەڕێ . ئاڵوگۆڕەكان بەگش������تی لە 
ڕۆژهەاڵت������ی ناڤیندا  و ب������ە تایبەتی لە 
ئێراندا بە ش������ێوەیەكی زۆر خێرا دەچنە 
پێش. ئەو هەڵوێس������ت و سیاسەتانەی كە 
و  پێش������كەوتوو  واڵت������ە  الی������ەن  ل������ە 
دێموكراتیكەكان������ی جێهانەوە لە هەمبەر 
ئێران������دا دەگیرێن، بە دڵنیاییەوە زیاتر لە 
ج������اران كورد ب������ە نزیكبوونەوەی رۆژی 
چونكە  دەكات.  هی������وادار  س������ەركەوتن 
واڵتان������ی ڕۆژئاوا  و جیهان بەگش������تی 
سیاسەتە هەڵەكانی كۆماری ئیسالمییان 
ب������ۆ دەردەك������ەوێ   و زیات������ر ل������ە جاران 
سیاسەتی دەستێوەردان لە واڵتانی ناوچە 
و جینایەتەكانی كۆماری ئیس������المی لە 
هەمبەر نەتەوەكانی ئێران، باشتر دەناسن 

 و پێیان ئاشنا دەبن.

ڕۆژەڤـ

زەریف و قسە 
ناڕاستەكانی

و: ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

پۆست«  ماڵپەڕی »واشینگتۆن 
وتارێكی لە ژێر ن������اوی »نەبوونی 
پەیوەندیی زەریف لەگەڵ مافەكانی 
مرۆڤ�« بە قەڵەمی مەهشید عەلی 
نژاد ب������اڵو كردووەت������ەوە كە وەك لە 
ناوەكەی ڕا دیارە باسی پرسی مافی 
مرۆڤ� لە ئێ������ران و وەزیری دەرەوەی 
دەوڵەتی ڕووحانی دەكات. نووس������ەر 
دەنووسێ :  وتارەكەدا  س������ەرەتای  لە 
»موحەم������ەد جەواد زەریف، وەزیری 
مانگی  ئێ������ران  دەرەوەی  كاروباری 
تەلەفزیۆنی  وتووێژێكی  لە  ڕابردوو 
چارل������ی ڕۆس  میوان������داری  ب������ە 
پێی لەس������ەر ئەوە داگرت كە ئێران  
»خەڵ������ك بە ه������ۆی بیروباوەڕیانەوە 
ناخاتە زیندان«، قسەیەك كە دەنگی 
ناڕەزایەتی لە الیەن ئەو چاالكوان و 
ڕۆژنامەنووسە ئێرانیانه وه  بەرز كردەوە 
كە بوونەتە میوانی سیستمی زیندانی 
فۆتۆش������اپكراوی  وێنەیەكی  ئێران. 
زەریف بە لووتێكی درێژی دارییەوە 
بە ش������ێوەیەكی بەرباڵو بە ش������ێوەی 
ئانالین باڵو كرای������ەوە. ڕۆژنامەڤان 
بەهم������ەن ئەحمەدی ئەمویی، كە لە 
ڕووداوەكانی 200٩ خرایە زیندان، بە 
بانگەشەكەی  سەرئاوەڵە  نامەیەكی 

زەریفی بە پێكۆڵ كێشا.«     
دیكەدا  بەش������ێكی  لە  نووس������ەر 
ب������ە ئام������اژەدان ب������ەوەی زەری������ف 
ڕوونكردنەوەیەكی لە بارەی قسەكەی 
فەیس������بووكی  الپ������ەڕەی  لەس������ەر 
خ������ۆی باڵو ك������ردەوە و تێیدا داوای 
ك������ردووە كە »رێز  لە ڕەخنەگرانی 
نەتەوەییەكان«  بەرژەوەندیی������ە  ب������ۆ 
دابنێ������ن، دەڵێ  »ب������ەاڵم ئێمە باس 
ل������ە چ بەرژەوەندییەك������ی نەتەوەیی 
دەكەین؟«، دواتر ش������ی دەكاتەوە كە 

مەبەستی ناوبراو لەو قسە چیە؟
ژنێكی  دەنووسێ : »من  نووسەر 
ئێرانیم كە لە تەمەنی 1٩ س������اڵیدا، 
ل������ە كاتێك������دا دووگیان ب������ووم، بە 
ه������ۆی هەوڵدان بۆ دروس������تكردنی 
خرامە  خوێن������دكاری  نامیلكەیەكی 
زیندانەوە، بە واتایەكی دیكە، لەبەر 
بیروبۆچوونم. وەك زۆر كەسی دیكە 
ناچار بە تاراوگەنش������ینی بووم كە 
بووەتە لەمپەرێ������ك لەبەردەم بینینی 
بنەماڵەم بۆ ماوەی ٦ س������اڵ، واتە 

لەبەر بیروبۆچوونم«.
نووس������ەر دوات������ر بە ئام������اژە بە 
چەندین نموونەی هاوشێوەی خۆی، 
باس������ی ئ������ەوە دەكات ك������ە تەنانەت 
جلوبەرگیش  لەبەركردنی  ئازادی������ی 
ل������ە ئێراندا بوونی نی������ە، چ بگا بە 
ئازادی������ی بیروباوەڕ و دەڵێ  تەنیا لە 
س������اڵی ڕابردوودا 3.٦ میلیۆن ژنی 
ئێرانی لە الیەن پۆلیسەوە لەو بارەوە 

هۆشدارییان پێ دراوە. 
لە بەشێكی دیكەدا هاتووە: »با 
ڕەپوڕاس������ت بڵێم: زەری������ف ئەو كارە 
دەكات ك������ە بۆی بەك������رێ گیراوە، 
كە پاراس������تنی كۆماری ئیسالمیی 

ئێرانە.«
لە كۆتاییدا دەنووسێ : »من دژی 
درۆم. بەڕێ������ز زەری������ف! ئێرانییەكان 
هی������وادارن ت������ۆ ل������ە هەوڵەكانت بۆ 
البردن������ی گەمارۆكان و گەیش������تن 
ئاش������تیخوازانە  ڕێگەچارەیەكی  بە 
بۆ پرس������ی ناوكی سەركەوتوو بیت. 
لێمان  چاوەڕوانیی������ەت  ئ������ەو  بەاڵم 
نەبێ  چەپڵەت بۆ لێبدەین لە كاتێك 
وەكوو  نەتەوەیی«  »بەرژەوەندی������ی 
كارتێك بۆ لەژێرپێنانی مافی مرۆڤ� 
جیابیران،  ڕۆژنامەنووس������ان،  دژی 
كەمایەتیی������ە ئایینیی������ەكان و ژنان 
بەكار دێنی. ئێم������ە � خەڵكی ئێران 
� خوازیاری������ن وتووێژێكیش لەس������ەر 
ئازادیمان  دابینبوونی مافەكانمان و 

بكرێ .«
سەرچاوە: 

Washingtonpost.com

كانیاو
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باڵوكراوه ی »نا بۆ ئیعدام« سه ر به  
كومیته ی نێونه ته وه یی دژی ئیعدام له  
ژماره ی یازده هه می خۆیدا وتووێژێكی 
له مه ڕ دانووستاندنه كانی لۆزان له گه ڵ 
س������كرتێری  هیجری  مس������ته فا  به ڕێز 
گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران ئه نجام داوه   كه  ده قی ئه م وتووێژه  
له م ژماره ی ڕۆژنامه ی كوردس������تاندا 

چاپ و باڵو كراوه ته وه .

نا بۆ ئێع������دام: زۆركه س ته فاهۆمی 
ل������ۆزان به  جامی ژه ه������ری دووهه م بۆ 
كۆماری ئیس������المی ن������اوه زد ده كه ن و 
زۆركه س������یش ئه م بابه ته  له گه ڵ جامی 
وات������ه  ڕاگه یاندنی  یه ك������ه م  ژه ه������ری 
ئاگربه س له گه ڵ ده وڵه تی عێراق پاش 
ش������ه ڕی هه شت س������اڵه  به راورد ده كه ن. 
پاش قبووڵ كردنی ئاگربه س، كۆماری 
ئیسالمی ده ستی دایه  ئیعدامی هه زاران 
كه س له  نه یارانی سیاسی خۆی، گه لۆ 
ئیعدامه كان  هه ی������ه   ئه گه ری  ئێس������تا 
په ره  بستێنێ و س������ه ركوتی به ندكراوان 

به رباڵوتر ببێته وه ؟
مس������ته فا هیج������ری: ئه زموونی تا 
ئێس������تای ئێمه  له  كۆماری ئیسالمیی 
ئێران ئه مه  بووه  هه ركاتێ به  هۆی هه ڵه  
گه وره  سیاسییه كان و به ره زه فڕییه كانیان 
له گه ڵ شكستێكدا به ره وڕوو بووبێتنه وه  
� وه ك شه ڕی هه شت س������اڵه ی ئێران و 
عێراق � تێچووی ئه م شكس������تانه  ده بێ 
خه ڵكی ئێ������ران بی������ده ن. ڕاگه یه نراوی 
ته فاهۆم������ی لۆزان له  نێ������وان گرووپی 
1+5 و ئێرانی������ش به پێی ئه و ئه زموونه  
ل������ه م حاڵه ته  ب������ه ده ر نییه ، ب������ه م واتا یه  
ك������ه  ئه گه ر هه وڵی هه ڵ������ه ی ڕێژیم له  
پێناو پیتاندنی ئۆرانیۆم به  مه به س������تی 
ده ستپێڕاگه یشتن به  چه كی ناوكیی به  
س������ه دان میلیارد دۆالر له  داراییه كانی 
ئێران������ی به  فی������ڕۆ داوه  و ب������ه  نرخی 
بێكاری، ه������ه ژاری و نه داری خه ڵكی 
ئێ������ران ت������ه واو ب������ووه ، ته فاهۆمه كه ی 
لۆزانیش ئه گه ر به  ڕێككه وتنی كۆتایی 
بگات ده بێ چاوه ڕوانی توندتربوونه وه ی 
كه ش و ه������ه وای ئه منیه تیی نێوخۆی 
ئێران و به رده وامبوونی گوش������اره كان و 
ئیعدام������ه كان بین، چونكوو ئه م ڕێژیمه  
به  باش������ی ل������ه  ڕق و بێ������زاری خه ڵك 
له هه مب������ه ر خۆی ئ������اگاداره  و ده زانێ 
ده رفه تێ  به  ڕه خس������اندنی چووكه ترین 
دژی ڕێژی������م ڕاده پ������ه ڕن و ئه م ڕێژیمه  
دژه خه ڵكیی������ه  ده ڕووخێن������ن و چونكوو 
ڕێژیم تاكه  ڕێگای مانه وه ی خۆی له  
پیشاندانی سه ره نێزه ، پێكهێنانی كه شی 
ت������رس و تۆقاندن و نه دان������ی ده ره تان به  
خه ڵكی ئێران ده بینێته وه ، ڕۆژ له  دوای 
ڕۆژ كه شه كه  ئه منییه تی¬تر ده كات و 
ئێعدام و ش������ێوه  جیاوازه كانی پێكهێنانی 
ت������رس و دڵه ڕاوكێ له  نێو خه ڵكدا زیاتر 

ده كات.
نا بۆ ئیعدام: خامنه یی له  یه كه مین 
دژكرده وه ی خۆیدا له هه مبه ر ته فاهۆمی 
لۆزان ڕایگه یاند كه  نه  هاوڕایه  له گه ڵ 
ئه م دانووس������تاندنانه  و نه  دژیشیه تی، 
چونكوو هێشتاكه  هیچ ڕووی نه داوه » 
ڕوانگه ی ئێوه  سه باره ت به م دژكرده وه ی 

خامنه یی چییه ؟
مس������ته فا هیجری: من له سه ر ئه م 
بڕوایه م كه  خامنه یی زیاترین چاوه دێری 
بووه  به س������ه ر كار و چاالكییه كانی تیمه  
ڕێككه وتن������ی  و  دانووس������تانكاره كه  
ته فاهۆمه كه ی  له سه ر  ئێران  لێژنه كه ی 
ل������ۆزان به  بێ مۆڵه تی ڕاس������ته وخۆی 
ناوبراو نه هاتووه ته  به رهه م، به  هه مان شێوه  
كه  ئۆباماش له  یه كێك له  لێدوانه كانیدا 
هێم������ا ده كات ب������ۆ ئاڵوگ������ۆڕی نامه  
نهێنییه كان������ی نێوان خۆی و خامنه یی، 
وا دێت������ه  پێش چاو خامنه یی فه رمانی 
داوه  به  گرووپی دانووستانكاره كه ی كه  

پوان بده ن به  الیه نی به رامبه ریان.
ن������ا ب������ۆ ئیع������دام: گه ل������ۆ ئێ������ران 
ڕێگه چاره یه كی جگه  له  دانووس������تاندن 
و ته فاهۆمی ناوكی له گه ڵ ڕۆژئاوادا 
نه ب������وو؟ گه لۆ دانووس������تان¬نه كردن به  
وات������ای گه مارۆی زیات������ر و ئه گه ری 

هه اڵیس������انی ش������ه ڕ بوو؟ له  ئه گه ری 
ملنه دان بۆ دانووس������تان و ته فاهۆمدا، 
كۆماری ئیسالمی له  چ هه لومه رجێكدا 

خۆی ده بینینه وه ؟
مس������ته فا هیجری: به  هه مان شێوه  
كه  ده زانین له  س������اڵه  س������ه ره تاییه كانی 
پڕۆسه ی پیتاندنی ئۆرانیۆم و دركاندنی 
به ش������ێك له  هه وڵه  نایاساییه كانی ئێران 
ل������ه م پێوه ندیی������ه دا، ڕێژیم������ی ئێران به  
هۆی گوشاره  نێونه ته وه ییه كان ئاماده ی 
دانووس������تاندن بوو. به اڵم پاش ماوه یه ك 
دانووستاندنه كانی به جێهێشت و درێژه ی 
دا به  پڕۆگرامی پیتاندنی ئۆرانیۆم و له  
ماوه ی ئه م سااڵنه دا هه وڵیان داوه  به  هه ر 
شێوه یه ك كه  بۆیان لواوه  له  ده رفه ته كان 
كه ڵ������ك وه ربگ������رن و خێراتر پڕۆس������ه ی 
پیتاندنه ك������ه  به ره وپێش بب������ه ن، ئاكامی 
داس������ه پاندنی گه مارۆی  كرده وانه   ئه م 
ئابووری له  الی������ه ن ڕێكخراوی نه ته وه  
یه كیه تی  و  ئه مری������كا  یه كگرتووه كان، 
ئۆرووپا بوو، ئه و كاته ی كه  گه مارۆكان 
ڕۆژ ل������ه  دوای ڕۆژ زیات������ر و توندتر 
ده بوونه وه ، كاربه ده ستانی ڕێژیم و خودی 
خامنه یی كه  گاڵته یان به م گه مارۆیانه  
ده هات ل������ه  ئه نجامدا تێگه یش������تن كه  
ئاب������ووری واڵت داڕماوه  و ئه م جاره یان 
له  ڕووی ناچارییه وه  گه ڕانه وه  بۆ سه ر 
ئاكامه كه ی  دانووس������تاندنه كان.  مێزی 
ده بێته  ئه مه  كه  ده ستپێڕاگه یش������تن به  
چه كی ناوك������ی ئه وله وییه تی یه كه می 
ئۆرانیۆم  پیتاندنی  به رنام������ه ی  كاری 
بووه  و هه ر به م هۆیه  ئاماده یی ئه وه یان 
هه بوو كه  گوش������اره  نێونه ته وه ییه كان له  
پێناو گه یش������تن به م ئامانجه  ته حه مول 
بك������ه ن، ب������ه اڵم ئه وكات������ه ی ك������ه  ئه م 
گوشارانه  به  شوێنێ گه یشتن كه  ڕێژیم 
تێگه یش������ت له مه  زیاتر ناتوانێ به رگه  
بگرێ، دیتمان كه  له  س������اڵی كۆتایی 
س������ه رۆك كۆماریی ئه حم������ه دی نژادا 
و به  بێ ئ������اگاداری ناوبراو، نوێنه ری 
خامنه یی له  عوممان له گه ڵ نوێنه رانی 
ئه مریكا به  ش������ێوه ی نهێنی ده س������تیان 
دایه  دانووستاندن و وا دیاره  كه  له گه ڵ 
خۆبه ده سته وه دانی  دانووستاندنانه دا  ئه م 
ڕێژی������م ده س������ت پ������ێ ده كات و پاش 
ده س������به كار بوونی س������ه رۆك كۆماریی 
ڕووحانی به رده وامیی به  خۆیه وه  بینی. 
هه ربۆیه  قبووڵ كردنی دانووستاندن له  
ڕووی ناچاریی������ه وه  بوو و ئه گه ر ڕێژیم 
بۆ درێژه پێدان  ڕێگه چاره یه كی دیكه ی 
له به رده س������تدا  ئۆرانیۆم  پیتاندن������ی  به  
بوایه ت به مش������ێوه  كۆڵی نه ده دا. ئه گه ر 
وه ك پێشتر له سه ر درێژه دان به  پیتاندنی 

ئۆرانی������ۆم پێداگری كردبا، له  قۆناخی 
یه كه مدا گه مارۆكان به رباڵوتر و توندتر 
ده بوو و ئه گه ری ئه وه  له  ئارادابوو كه  له  
ببێته  هۆی ده ستپێكی شه ڕ،  كۆتاییدا 
چونكوو ڕۆژئاوا س������وور بوو  له س������ه ر 
ئه وه یكه  به هه ر ش������ێوه یه ك بووه  پێش به  
ده ستپێڕاگه یش������تنی ئێ������ران به  چه كی 
ناوكی بگرن، ش������ه ڕێك كه  دۆڕاوه كه ی 
كۆماری ئیس������المی ب������وو و كۆمه ڵێ 
لێكه وته ی پێش������بینی نه كراوی به دواوه  

بوو.

نا بۆ ئیعدام: به  ش������ێوه یه كی گشتی 
قازانجێكی  چ  دانووس������تاندنانه   ئ������ه م 
ب������ۆ كۆم������اری ئیس������المی و هێ������زه  
جیهانییه كان بوو؟ گه لۆ گۆڕانێكی له  
ڕه وتی سیاس������ی، ئابووری و پێوه ندییه  
لێ  واڵتانه   ئ������ه م  دیپلۆماتیكه كان������ی 

ده كه وێته وه ؟
ئه م  ئاكامی  هیج������ری:  مس������ته فا 
دانووس������تاندنانه  ب������ه و ش������ێوه ی كه  له  
ته فاهۆمه كه ی لۆزان دیار بوو، له  ژێر 
چه ندین مه رج و پێش������مه رج هه ڵگرتنی 
هه ن������گاو ب������ه  هه ن������گاوی گه م������ارۆ 
ئابوورییه كان و له  ئاكامیدا باشتربوونی 
ڕێژه یی ئابووری ڕێژیم و و به  ڕاده یه كی 
كه متر بژێوی خه ڵكی لێ ده كه وێته وه ، 
به اڵم نه ك له  ك������ورت ماوه دا، چونكوو 
هۆكارگه لێك������ی زۆر وه ك دابه زین������ی 
نرخی نه وت كه  پێش������بینی ده كرێ به  
فرۆش������ی نه وت������ی ئێ������ران و تێربوونی 
بازاڕ زیاتر داببه زێ، س������واوبوونی بیره  
كات  نوێژنكردنه وه یان  ك������ه   نه وتییه كان 
ده بات، تێچووی قورس������ی به ڕێوه به ریی 
شه ڕی س������ووریه ، پاڵپشتییه  دارییه كان 
ل������ه  حیزبوڵاڵ، حوس������ییه كان له  یه مه ن 
و گرووپ������ه  تیرۆریس������تیه كانی دیكه ی 

هاوپه یمانی كۆماری ئیس������المی و له  
هه مووی گرینگتر سیاسه تی ئابووری 
ناكارامه ی ڕێژیم و زۆر بابه تی دیكه ، 
كۆسپێكن له  به رده م پشكوتنی ئابووری 
ئێران به  ش������ێوه ی به رچ������او . به اڵم هێزه  
جیهانییه كان باش������ترین ده سكه وتیان له م 
دانووستاندنانه  به ده ست هێناوه ، چونكوو 
ئه وه یك������ه  له  نێوه ڕۆكی گش������تیی ئه م 
ته فاهۆم نامه  و قسه كانی كاربه ده ستانی 
بااڵی واڵتانی 1+5 ده رده كه وێ ئه وان 
توانیویانه  پێش به  ئێران بگرن كه  چیدیكه  
ئۆرانی������ۆم ب������ه  مه به س������تی چێكردنی 

چه كی ناوكی نه پیتێنێ به  بێ ئه وه یكه  
تێچوویه كیان دابێ له  كاتێكدا باشترین 
ده سكه وتیان ده بێ له  بازرگانی كردن له  
گه ڵ ئێران������دا و ئه گه ری ئه وه ش هه یه  
پێوه ندییه  دیپلۆماسییه كانیان بگه ڕێته وه  

بۆ دۆخی ئاسایی خۆی.
كاریگه رییه كانی  ئیع������دام:  ب������ۆ  نا 
له   ئاكامه ك������ه ی  و  دانووس������تاندنه كان 
ناوچه ك������ه  و له  ئاس������تی نێونه ته وه ییدا 
كاریگه ریی  تایب������ه ت  به   ده بێ؟  چۆن 
له سه ر بێده نگیی یان ده نگ هه ڵبڕینی 
ده وڵه ت������ه  ڕۆژئاوایی������ه كان و دامه زراوه  
نێونه ته وه ییه كان له مه ڕ پێش������ێل كردنی 

مافی مرۆڤ له  ئێراندا چ ده بێ؟
كاریگه رییه كانی  هیجری:  مسته فا 
ڕێكه وتنی كۆتای������ی )ئه گه ر به  ئاكام 
بگات(، ده س������تی ئیران بۆ یارمه تییه  
داراییه كان������ی ب������ۆ هاوپه یمانه كانی له  
ناوچه ك������ه دا و به  تایبه تی ڕۆژهه اڵتی 
ناڤیی������ن ئاوه اڵت������ر ده كات، دیس������انیش 
هه نارده  كردنی ش������ۆڕش و ئاكامه كه ی 
شتێك جگه  له  ئاژاوه ، ناسه قامگیری و 
بشێوی زیاتر له م ناوچه  قه یراوناوییه دا 

به  دواوه  نابێ.

ئیعدام: پاش دانووستاندنه كان  نا بۆ 
كۆماری ئیسالمی له باری سیاسییه وه  له  
چ هه لومه رجێكدایه ؟ هه ڵوێستی ڕه وته  
نێوخۆییه كان بریتی له  ئۆس������وولگه را و 
ڕێفۆرمخوازان چ بوو؟ ئه م دانووستاندنه  
و ئاكامه كه ی بارودۆخی نێوخۆیی به ره و 

كام ال ده بات؟
مس������ته فا هیج������ری: هه ڵوێس������تی 
به  ش������ێوه یه كی گشتی  ڕێفۆرمخوازان 
پێش������وازی له  ئاكامی دانووستاندنه كان 
بوو، هه روه ها چاوه ڕوان ده كه ن ئاكامی 
ئه م پڕۆسه یه  پێگه ی ده وڵه تی ڕووحانی 
له  نێو خه ڵكدا قایمتر بكات كه  ئه مه  له  
مه جلیسی  داهاتووی  هه ڵبژاردنه كانی 
هه یه   ئه گه ری  ئیس������المی  ش������ۆرای 
به  قازانجی الیه نگران������ی ناوبراو و به  
ش������ێوه یه كی گش������تی پارێزكاره كان كه  
ڕێفۆرمخوازانی������ش له خۆ ده گرێ ته واو 
بێ������ت، ب������ه  واتایه كی دیك������ه  ده توانین 
بڵێی������ن ئاكامی ئ������ه م دانووس������تاندنانه  
به   كه   ئۆس������وولگه راكان  هه ڵوێس������تی 
شێوه ی جۆرواجۆر دژی دانووستانه كان 
و ڕێككه وتن له گ������ه ڵ ئه مریكادا بوون 
هه رچه ند پ������اش ڕاگه یاندنی ته فاهۆم 
نامه كه  به  هۆی پاڵپش������تیی خامنه یی 
ل������ه  به رده وامیی دانووس������تاندنه كان له  
ڕێبه ردا  ڕوانگه كان������ی  چوارچێ������وه ی 
لێدوان ده ده ن له  نێو خه ڵكدا الواز ده كات 
كه  ڕیفۆرمخ������وازه كان ئ������ه م بارودۆخه  
له  قازانج������ی خۆیاندا ده بینن������ه وه . له  
پێوه ندی له گ������ه ڵ بارودۆخی نێوخۆیی 
داخوازییه كانی  ك������ه   ده كرێ  چاوه ڕوان 
خه ڵك له باری ئابووری و سیاسی به رز 
ببێته وه . چونكوو ئه گه ر تا ئێس������تا به  
له مه ڕ  ئابووری  بیانووی گه م������ارۆی 
ئه و هه موو گوشاره  پاساویان بۆ خه ڵك 
كۆتایی  ڕێككه وتنی  پاش  ده هێنایه وه ، 
چاوه ڕوانییه كانی خه ڵك ده چێته  سه رێ 
و چونكوو ڕێژیم توانای وه دیهێنانی ئه م 
ناڕه زاییه تییه كان  نییه   چاوه ڕوانییانه ی 
به رباڵوت������ر ده بنه وه  و گوش������اری زیاتر 

ده خه نه  سه ر ڕێژیم.
نا بۆ ئیع������دام: خه ڵك و كۆمه ڵگای 
مه ده ن������ی به  چ ش������ێوه یه ك له گه ڵ ئه م 
دانووس������تاندنانه دا هه ڵسوكه وتیان كرد؟ 
و  دانووس������تاندنه كان  كاریگه رییه كانی 
ئاكامه كانی له سه ر ژیان و بژێوی خه ڵك 
چۆن بوو؟ گه لۆ پاش دانووستاندنه كان 
و ڕێككه وت������ن، بارودۆخ������ی ئابووری 
و كۆمه اڵیه ت������ی خه ڵ������ك به ره و باش������ه  

ده ڕوات؟
مسته فا هیجری: به  هه مان شێوه  كه  
له  وه اڵمی پرسیاری پێشوودا باسم كرد به  

بڕوای من خه ڵك و كۆمه ڵگای مه ده نی 
له  ئاكامی دانووس������تاندنه كان ڕازی و 
ش������ادۆمان بوون و ئه م شادۆمانییه یان 
به  س������ه ما و ده ربڕینی خوشحاڵیی له  
زۆربه ی شاره كانی ئێراندا پیشان دا. ئه م 
سه ما و پاكوتانه  له خۆگری ڕاستییه كی 
دیك������ه ش هه یه  و ئ������ه وه ش ئه مه یه  كه  
ل������ه  ڕه وتی دانووس������تاندنه كاندا ناوه ناوه  
ژماره یه ك له  كه سانی ڕێكخراو ده ڕژانه  
شه قامه كان و دروشمی »وزه ی ناوكی 
مافی بێ ئه مال و ئ������ه والی ئێمه یه « 
یان ده دا، ئێس������تا خه ڵك له به ر هیوا به  
باش������تربوونی دۆخی كار و ژیانیان به  
ه������ۆی هه ڵوه ش������اندنه وه ی گه مارۆكان 
ده س������ت ده كه ن به  ش������ایی و سه ما، له  
هه م������ان كات������دا زۆربه ی������ان ده زانن كه  
پێداگریی ڕێژیم له  ماوه ی ئه م هه موو 
ساڵه دا له س������ه ر درێژه دانی به  پیتاندنی 
ئۆرانیۆم ده ستپێڕاگه یش������تن به  چه كی 
ناوكی بووه  و ئاكامی ته فاهۆم نامه كه  
پێش������گرتن به  ئێران بۆ سه رنه كه وتن له م 

بواره دایه .
نا بۆ ئیعدام: وه ك دوایین پرسیار به  
ڕای ئێوه  له  هه لومه رجی ئێستادا چلۆن 
ده توانرێ به  ش������ێوه یه كی به رباڵو دژی 

ئیعدامه كان له  ئێراندا كارێك بكرێت؟
مس������ته فا هیج������ری: وا دی������اره  كه  
له  ئێرانیش������دا وه ك زۆرب������ه ی واڵتانی 
ڕۆژهه اڵتی ب������ه  تایبه تی ڕۆژهه اڵتی 
ناڤیین گرووپگه لێكی به رچاو له  خه ڵك 
هێش������تا بڕوایان به  ئیعدامه ، هه رچه ن 
ئ������ه م بڕیارانه  به  نایاس������ایی بزانن و به  
دادوه ران������ه ی نه زانن. ئ������ه و گرووپ و 
ئیعدامن  بڕیاری  توێژانه شی كه  دژی 
به  هۆی گوشاری سه ره نێزه ی ویالیه تی 
فه قیه� ده رتانی كار و چاالكی به رباڵو 
و ڕێكخراوی������ان دژی ئیع������دام نیی������ه ، 
ل������ه  بڕگ������ه ی زه مه نیی ئێس������تادا ئه م 
ئه ركه  ده ب������ێ له  الی������ه ن ئێرانییه كانی 
دانیش������تووی ده ره وه ی واڵت كه  دژی 
جێبه ج������ێ كردنی بڕی������اری ئیعدامن و 
ده س������تیان ئاوه اڵیه  ب������ۆ كار و چاالكی 
له م  و  بگیردرێ  وه ئه س������تۆ  سیاس������ی 
پێوه ندییه دا به  رێكخستنی خۆپیشاندان، 
به ست¬نشیتی، مانگرتن له  خواردن و 
به   نێونه ته وه ییه كان  ڕێكخراوه   سه ردانی 
مه به ستی گوش������ار هێنان بۆ ڕێژیمی 
كۆماری ئیسالمیی ئێران به  مه به ستی 
ڕاگرتن������ی جێبه جێ كردن������ی بڕیاری 
ئیعدام، كار و چاالكی یاسایی ئه نجام 

بده ن.

پاش ڕێككه وتنی كۆتایی، چاوه ڕوانییه كانی خه ڵك زیاد ده كات، 
ناڕه زایه تییه كان به رباڵوتر و گوشاره كان زیاتر ده بێ

ته فاهۆمه كه ی لۆزانیش ئه گه ر به  
ڕێككه وتنی كۆتایی بگات ده بێ چاوه ڕوانی 
توندتربوونه وه ی كه ش و هه وای ئه منیه تیی 
نێوخۆی ئێران و به رده وامبوونی گوشاره كان 

و ئیعدامه كان بین
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كۆمەڵە كەسێك بە هەڵە و لەبەر چەند 
هۆیەك خەریك ب������وو دەبوونە قارەمانی 
میلل������ەت و داكۆكیكاری مافی گەل. 
لەم نێوەش������دا زۆر الیەنی كوردی واتە 
خۆیان  تریبۆنەكانی  كوردییەكان  حیزبە 
كردب������ووە هاوینەهەواری ئەم كەس������انە 
و ه������ەم لە تریبۆنی ئ������ەم حیزبانەوە بە 
زەینی خۆیان بەرگرییان لە مافی گەل 
دەكرد و هەمی������ش لە نێوخۆی واڵت و 
تریبۆن������ە ڕێگەپێدراوەكانەوە خۆیان  لە 

دەردەخست؟ 
زۆر جاریش ئەم بە ن������او قارەمانانە 
ئاوڕییان لە مێژوو دەدایەوە و تاوانباری 
ڕابردووی  سااڵنی  ڕووداوەكانی  گشت 
كوردك������وژی  و قەاڵچ������ۆی خەڵكی 
كوردس������تان و دواكەوتوویی ئابووری و 
بووون������ی ف������ەزای ئەمنییەتییان گرێ 
دەدا بە خەباتكارانی كوردی س������ااڵنی 
ش������ەڕی داسەپاو بەس������ەر كوردستان و 
حیزبەكان������ی كوردس������تاندا، بێ ئەوەی 
بوێرن قامكی تاوان بۆ الی دەسەاڵت و 

ڕێژیم ڕاكێشن.
ئەمانە نازناوی ڕووناكبیر و ئیلیتیان 
لە س������ەر خۆ داناوە و بە وتەیەك خۆیان 

كردبوو بە كەوا سووری بەر لەشكەر!
كوژران������ی گومان������اوی كچە الوی 
مەهابادی »فەریناز خوس������رەوانی« و 
ڕاپەڕینی خەڵكی مەهاباد و پشتگیری 
كوردستان   پارچەكانی  گشت  كوردانی 
لە جیاتی ئەوەی پشتگیری ئەم بە ناو 
ئیلی������ت و ڕووناكبیرانەی لەگەڵدا بێت، 
كەوتە بەر ڕەخن������ە و لۆمە و تەنانەت 
هێرشیان بۆ سەر خۆپیشاندەران و پاساو 
هێنان بۆ هێزی سەركوتكەری ڕێژیم و 

دیسانەوە تۆمەتباركردنی حیزبەكان!
چەمك������ی ڕووناكبی������ر و ئەرك������ی 

وێدەچێت ل������ە الی ئێمەی ڕۆژهەاڵتی 
ماناكەی تووش������ی گ������ۆڕان هاتبێت؟ 
ڕووناكبی������ر ل������ە بەرانبەر دەس������ەاڵتی 
ملهوڕ لە هەر ئاس������تێكدا ڕادەوستێت و 
ئەركی بە پێكۆڵ كێش������انی دەسەاڵتە، 
ئەو نوێن������ەر و پەیامهێنەری هەقیقەتە 
لە بەرانبەری هەر دەس������ەاڵتێكدا و لە 
هەر كوێ بێت دژایەتی س������ەرەڕۆیی و 

ملهوڕی دەكات. 
ئەركێك و كارێك كە لەگەڵ پیشەی 
ڕووناكبیرانی ئێمە زۆر جیاوازی هەیە؟  
بەش������ێك لە بە ناو ڕووناكبیری كوردی 
بە تایبەت لە ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان 
لە جیاتی ئ������ەوەی بە دوای هەقیقەتدا 
بگەڕێ������ت، وێڵ و س������ەرگەردانی نێو 
دامەزراوەكانی دەسەاڵتە و نان و پلە و 
پایە سواڵ دەكات. ڕووناكبیرانیش وەكوو 
گشت مرۆڤەكان خواست و پێداویستیان 
هەیە و دەسەاڵتیش بە چاكی لەم ئەسڵە 
تێگەیش������تووە. ترس، پ������ارە، پلە و پایە 
و... ئەو فرت و فێاڵنەیە كە دەسەاڵت 
كەڵكی لێوەردەگرێت بۆ دەستەمۆكردنی 

ڕووناكبیران.
لە ڕاستیدا ئەم ڕووناكبیرانە خاوەنی 
ئەو دەس������ەاڵتە نین كە كاریگەری لە 
س������ەر حكوومەت دابنێن و ئەوە ئەوانن 
كە دەكەونە ژێر كاریگەریی دەس������ەاڵت 
و هەر بۆیەش حكوومەت لە باش������ترین 
لێیان دەگەڕێ������ت تا خەریكی  حاڵەتدا 
كاری توێژین������ەوەی بێ مەترس������ی بۆ 

سەر دەسەاڵت بن.
هەڵچوونی كەس������انێك وەكوو ڕەحیم 
فەرەهمەن������د، عەبدۆڵاڵ ئەبریش������ەمی، 
سەالح خەدیوو و چەن كەسێكی دیاری 
دیكەی مەهابادی  و هێرش و لۆمەیان 
بۆ سەر خۆپیشاندەران و تۆمەتباركردنی 
خۆپیشاندەران و گرێدانی ناڕەزایەتیەكان 
بە حیزبەكانەوە بێ ئەوەی هیچ هۆكار 
و بەڵگەیەك لە بەردەستیاندا بێت و بوون 
بە دەمڕاستی ڕێژیم و فرمێسك ڕژاندن 

بۆ حكوومت و خاوەنانی س������ەرمایە لەو 
ش������ارە دەتوانێت چ مان ب������ۆ دەربخات! 
جیا لەوەی كە ئەمانەش خەریكن ش������ان 
بەش������انی باتۆم و چەك بە دەستەكانی 
نێوشەقام بە چەشنێكی دیكە كۆشكی 

دەسەاڵت دەپارێزن.
ئای������ا ئەم كەس������انە ك������ە خۆیان بە 
ڕووناكبی������ر و خەمخۆری خەڵك و گەل 
دەزانن بۆ لە خۆیان ناپرسن كە لۆمە و 
خۆپیشاندەران  ناڕەوای  تۆمەتباركردنی 
واتای پارێ������زگاری لە خاك  و گەل و 
نیش������تمانە یان حكوومەتی داگیركەر؟ 
ئایا ئەو پرس������یارەیان لە خۆ كردووە كە 
دەس������ەاڵت بەرهەمهێنەری توندوتیژییە 
یان خەڵ������ك؟ خۆپیش������اندانی مەدەنی 

ب������ۆ دەبێت ب������ە چەكی س������اچمەیی و 
وەاڵم  خۆپیش������اندەران  برینداركردن������ی 
بدرێت������ەوە و ئەویش ل������ە حاڵێكدا  و بە 
وتەی خودی بەرپرسانی ڕێژیم دروشمی 
و  حكووم������ەت  دژی  خۆپیش������اندەران 
دەسەاڵتیش نەبووە و ڕووی بە  خاوەنی 

هۆتێلەكە بووە.
ل������ە  ئەبریش������می  و  فەرەهمەن������د 
ل������ە  نیگەران������ی  دەربڕینەكانیان������دا 
دەستچوونی دەرفەتی سەرمایەگوزاری 
لە مەهاباد لە الیەن حكوومەتەوە بوون؟ 
باش������ە ئایا لە خۆیان پرسیار دەكەن كە 
ڕێژیم لە ماوەی ئەم هەموو س������ااڵنەدا 
چ س������ەرمایەگوزارییەكی بنەڕەتیی لە 
كوردستان كردووە كە هەنووكە ئیتر بەم 

هۆی������ەوە درێژەی نادا؟ ئایا بۆ تەنیا لە 
خۆپیشاندانێكەوە  هۆی  بە  كوردستاندا 
س������ەرمایەگوزاری  ڕەوت������ی  دەبێ������ت 
حكوومەتی پەك������ی بكەوێت؟ ئەی لە 
تاران، ئیسفەهان، تەورێز و شیراز بۆ وا 
نەبوو؟ ئەم شارانەش لە ماوەی ڕابردوودا 
شاهیدی چەندین خۆپیشاندانی هێمن و 

ناهێمن بوون.
خەمخۆران������ی خاوەن������ی هوتێ������ل و 
دەسەاڵت بۆچی لە هەمبەر ئەو هەموو 
زەبر و زەنگ و گوشارەی  كە لە سەر 
خەڵك هەیە بێ دەنگن؟ ئەبریش������ەمی 
كرێكاران������ی  بێ������كاری  نیگەران������ی 
هۆتێلەكەیە؟ ئای������ا بڵێی ناوبراو گوێی 
لە تەقەی پاسدار و هێزی سەر سنوور 

بووبێت ك������ە ڕۆژانە لە ناوچەكەی ئەو 
كۆڵبەر و كاسبكاری كورد دەكوژن؟؟

هەڵوێستەكان بە نیسبەت ئەم ڕووداوە 
زۆر شتی س������ەلماند، زۆر شت كە تاڵ 
و جێی شەرمن بەاڵم ڕاستین. ڕاستی 
ڕوومەتی بەش������ێك بەناو ڕووناكبیران و 
ئیلیتی ئێمە كە  پێمان دەڵێت بە داخەوە 
ئەوان گوێ لە مستی دەسەاڵتن و نەك 

بەرگریكاری مافی خەڵك.
ل������ەم ڕۆژانەدا بە نووس������ینەكانیەوە 
دیار ب������وو كە چەندە بە پەرۆش������ن بۆ 
ڕووخانی دەسەاڵت و بە پێكۆڵكێشانی 
هەیمەن������ەی درۆیینی ڕێژیم. ڕێژیمێك 
ك������ە باوەڕی نە ب������ەوان هەیە و نەك بە 

مافی نەتەوەكەیان.

پێشێلكردنی مافی مرۆڤ بە هەموو 
جۆر و الیەنەكانییەوە، یەكێك لەو مژارە 
هەمیشە گرینگ و س������ەرەكییانە بووە 
كە بە درێژایی مێژووی هاتنەسەركاری 
كۆماری ئیس������المی ئێران و گۆڕینی 
سیستمی دوگمی پاشایەتی بۆ سیستمی 
دوگم������ی ویالیەتی فەقیه، هەمیش������ە 
ناوەن������د و ڕێكخراوەكانی داكۆكیكاری 
مافی م������رۆڤ و ڕاگەیەنە گەورە و 
پچووكەكان������ی دونیای پێش������كەوتووی 
لەس������ەر ئاس������تی نێوخۆیی و دەرەوە بە 

خۆیەوە سەرقاڵ كردووە.
لە ئێرانی ژێر دەس������ەاڵتی كۆماری 
و  ف������ەرق  هەمیش������ە  ئیس������المیدا، 
جیاوازیدانان������ی نەتەوەی������ی، ڕەگەزی 
هەم������وو  لەس������ەرووی  ئایین������ی  و 
پێش������ێلكارییەكاتی دیك������ەی ڕێژیمەوە 
ب������ووە و بۆ پێكانی ئامانج و پیادەكرنی 
سیاس������ەتە دژە مرۆییەكانیان، هەمیشە 
ئ������ازادی دین������ی و مەزهەبی، ئازادی 
ڕادەربڕین، بابەت و مژارەكانی پێوەندیدار 
بە نەتەوە جیاجیاكانی ئێران، گردبوونەوە 
ئازادی  ئاشتیخوازانە،  و خۆپیشاندانی 
ڕۆژنامەگەری و .... هتدی بە هێڵی 
س������وور و هەڕەشە بۆ س������ەر دەسەاڵتی 
نوێنەری خوا لەسەر زەوی داناوە و بۆیە 
بە توندترین شێوە بە گرتن و ئەشكەنجە 
و بڕینی ئەندامانی لەش������ی مرۆف و 
لەس������ێدارەدان لە ش������وێنە گشتییەكان، 
وەاڵمی خەڵكی������ان داوەتەوە و تەنانەت 
لەو پێناوەدا دەس������تیان لە لەسێدارەدانی 

مندااڵن و مێرمندااڵنیش نەپاراستووە.
ئ������ەوەی كە تا ئێس������تا ئاش������كرایە 
ڕێ������ژەی  زیادبوون������ی  بینیومان������ە،  و 
لەس������ێدارەدانەكانە ل������ە حكوومەتە یەك 
لە دووای یەكەكانی ئێراندا. سەرەڕای 
وادە و بەڵێنەكان������ی س������ەركۆمارە یەك 
ل������ە دوای یەكەكان������ی ئ������ەم واڵتە لە 
كات������ی بانگەش������ەی هەڵبژاردنەكاندا، 

هاتنی  كۆتایی  دووابەدووای  هەمیشە 
هەڵمەتی بانگەش������ە و ئاش������كراكردنی 
بەناو ئاكامی هەڵبژاردنەكان، دیسانەوە 
لە جیاتی كرانەوەی سیاسی و مەدەنی 
كۆمەڵگا، چوونەسەری ئاماری گرتن 
و لەس������ێدارەدانەكان بەرچاوت������ر بووە و 
گەیشتۆتە ئاس������تێك كە ناڕەزایەتی و 
دژك������ردەوەی ناوەندكانی مافی مرۆڤی 
لێ كەوتۆتەوە و بە دەیان جار لەس������ەر 
ئاس������تی جیهانیی بە توندترین ش������ێوە 

مەحكووم كراوە.
ئەمە ل������ە كاتێكدایە ك������ە ناوەند و 
ڕێكخراوەكانی جیهانیی مافی مرۆڤ، 
چەندین جار ڕایانگەیاندووە و بە بەڵگە 
سەلماندوویانە كە، زۆربەی هەرە زۆری 
ئەو كەسانەی كە لەژێر ناوی بازرگانی 
بە مادەی هۆشبەرەوە لە ئێران لە سێدارە 
دەدرێن، چاالكانی سیاسی و مەدەنی و 
ئایینی و ڕۆژنامەوان و ئازادیخوازانی 

سەر بە نەتەوە جیاجیاكانی ئێرانن.
هەر لەو پەیوەندییەدا، ئەحمەد شەهید 
ڕێپۆرتێ������ری تایبەت بە مافی مرۆڤی 
ئێرانی ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان 
لە دووایین ڕاپۆرتی خۆیدا، لە پێوەندی 
لەگەڵ دۆخی مافی مرۆڤ لە ئێراندا 
كە ل������ە 2015/04/0٩ لە ژنێڤ باڵو 
كرایەوە، س������ەرەڕای ئەوەی كە دۆخی 
مافی مرۆڤی لە ئێ������ران و زیادبوونی 
ڕێژەی لەس������ێدارەدانەكان بە گشتی و 
لەسێدارەدانە بان یاساییەكانی بەتایبەت 
لە چەند حەوتووی ڕابردوودا مەحكووم 
ل������ە زۆربەی  ك������رد، ڕایگەیان������د كە 
لەسێدارەدانەكاندا، ناوەندە فەرمییەكانی 
س������ەر بە كۆم������اری ئیس������المی هیچ 
زانیارییەكیان لەسەر ئەو كەسانە كە لە 
سێدارە دەدرێن باڵو نەكردۆتەوە، ئەوەش 
بەو واتایە دێت كە بەش������ێك لەو كەسانە 
بە نهێنی لە سێدارە دەدرێن و ڕوون نییە 
ك������ە كێن و بە چ تۆمەتێك لە س������ێدارە 

دەدرێن و ڕێژەیان چەندە.
هەر لەو ڕاپۆرتەدا هاتووە كە لە ساڵی 
2014 دا ٧53 كەس لە سێدارە دراون كە 

زۆربەیان بە تۆمەتی مادەی هۆش������بەر 
لە سێدارە دراون و ناو و زانیارییە تاكە 
كەسییەكانی ٦0%ی ئاشكرا نەكراون و 
ت������ەواو بە نهێنی و بە ب������ێ ئاگاداری 
بنەماڵەكانییان لە سێدارە دراون، و لەو 
ڕێژەیەش كە نێویان ئاشكرا كراوە نیزیك 
بە 18 كەس������یان منداڵ������ن و تەمەنیان 
لە خوارووی 18 س������اڵ بووە. هەروەها 
تەنیا لە 10 حەوتووی دەسپێكی ساڵی 
2015دا، 252 كەس لە س������ێدارە دراون 
كە بەش������ێكیان لە شوێنە گشتییەكان و 
لەپێش چاوی خەڵك حوكمەكەیان بەڕێوە 

چووە.
لە بەش������ێكی دیكەی ڕاپۆرتەكەی 
ئەحمەد ش������ەهیددا هاتووە كە بەش������ی 
ه������ەرە زۆری ئەو كەس������انە كە بەناوی 

لە س������ێدارە دراون،  مادەی هۆشبەرەوە 
ش������ایانی لەس������ێدارەدان نین و بە پێی 
یاسا نێونەتەوییەكان تاوانەكانیان تاوانی 
گ������ەورە بەئەژمار ناكرێ������ن و نابێ لە 

سێدارە بدرێن.
ڕێكخراوی  ئەوه ش  لەگەڵ  هاوكات 
لێبوردن������ی نێونەتەوەی������ی ل������ە نوێترین 
ئاماری س������ااڵنەی خۆیدا كە لە14ی 
خاكەلێوەی ساڵی 13٩4دا و لە پێوەندی 
لەگەڵ س������ەپاندن و بەڕێوەبردنی سزای 
لە سێدارەدان لەسەر ئاستی جیهان باڵو 
كرایەوە ڕایگەیاند كە، زۆرترین ڕێژەی 
لەس������ێدارەدان لەسەر ئاس������تی جیهان، 
لەالیەن كۆماری ئیسالمی و لە واڵتی 

ئێران بەڕێوە چووە.
هەر ل������ەو پەیوەندییەدا كریس������تۆف 

هینس كارناس������ی نەتەوە یەكگرتووەكان 
بۆ كارووباری لەسێدارەدانە بێسنوورەكان، 
لەمەڕ ئەو ئیعدامانەی كە لە ئێران و لە 
دەرەوەی چوارچێوەكانی مافی مرۆڤ 
بەڕێوە دەچن هۆشداری دا و داوای لە 
كۆماری ئیسالمی كرد كە لە زووترین 
ڕابگرێت  لەسێدارەدانەكان  ڕەوتی  كاتدا 
و ئەو س������زایە ل������ە یاس������اكانی خۆیدا 

بسڕێتەوە.
هەرچەن������دە بە نیس������بەت كەیس������ی 
ئەتۆمی������ی و بەرنام������ەی ناوكی ئەو 
واڵت������ە وا دیارە كە ئێ������ران خەریكە بە 
چ������ۆك دادێت و مل بۆ داخوازییەكانی 
ڕۆژئاوا ڕادەكێشێت، بەاڵم وێدەچێت كە 
لە هەمبەر پرس������ی پێشێلكردنی مافی 
م������رۆڤ لە نێوخۆ كە دوای كەیس������ی 

س������ەرەكیترین خاڵی جێگەی  ئەتۆمی 
ناكۆك������ی نێ������وان ڕێژیم������ی كۆماری 
ئیس������المی و واڵتانی ڕۆژئ������اوا و لە 
سەرووی هەموویان ئامریكایە، زەخت و 
فشاری نێوخۆیی زیاتر بكات بۆ ئەوەی 
كەس، لەخۆ ڕانەبینێ جمۆجۆلێكی وا 
بكات كە بۆنی دژایەتی كردنی ڕێژیمی 
لێ بێت. وەك ئەو ئاڵۆزیانە كە لە چەند 
ساڵی ڕابردوو لە ئەهواز و بەلووچستان 
و كوردس������تان و تازەترینیان لە مەهاباد 
و بە دوای گیان لەدەس������تدانی فەریناز 
خۆس������رەوانی س������ەری هەڵدا و خەڵكی 
ناڕازی بە توندترین ش������ێوە كەوتنه  بەر 
قین و غەزەبی دارودەس������تەی ویالیەتی 

فەقیه و سەربازانی ئیمامی زەمان.

عارف وەڵزی

ڕووناكبیران یان گوێ لە مستانی دەسەاڵت

له  سێداره دانی نهێنی له ئێران

كه یهان یووسفی
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كۆبوونەوەی نێوان واڵتانی عەرەبیی 
ئەندامی ئەنجومەنی هایكاریی كەنداو 
و واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا كە بە 
مەبەستی باسكردن لە سەر نیگەرانییە 
ئەمنیەتییەكان������ی ئ������ەم واڵتانە و بە 
پرس������ی دەس������تێوەردانەكانی  تایبەتی 
ئێران لە ناوچەدا لە كەمپ دەیڤیدی 
واشینگتۆن پێك هاتبوو، بە دەركردنی 
بەیاننامەیەك������ی هاوبەش كۆتایی پێ 

هات.
ئەوەی ك������ە لەو بەیاننامەیەدا زیاتر 
لە هەموو ش������تێك پێداگریی لە سەر 
كراب������وو، پابەندبوون������ی ئەمری������كا بە 
پاراستنی هاوپەیمانانی عەرەبی خۆی 
)لە بەرانبەر ئێراندا( تەنانەت بە كەڵك 
وەرگرت������ن لە هێزی س������ەربازی بوو. 
ل������ەو بەیاننامەیەدا باس لەوە كراوە كە 
دژەمووشەكیی  سیستمی  واشینگتۆن 
ناوچەی كەنداو بە سیستمی ڕاداری 

ئاگاداركردنەوەی خێرا تەیار دەكات.
هەروەه������ا ئەمری������كا بەڵێنیی داوە 
هەناردەكردنی چەكوچۆڵ بۆ واڵتانی 
كەنداو بە خێراییەك������ی زیاترەوە درێژە 
ب������دات. لە پێوەندی لەگەڵ ش������ەڕی 
بەرەنگاربوون������ەوەی تی������رۆردا باس لە 
كۆمەڵێ������ك ڕێككەوتن ب������ۆ تۆكمەتر 
كردنی ڕەوتی خەبات دژ بە تیرۆریزم 
كراوە. بەیاننامەكە هەروەها باس������ی لە 
ڕێككەوتن������ی ناوكی لەگەڵ ڕێژیمی 
ئێران كردووە و جەخت دەكاتەوە كە هەر 
جۆرە رێككەوتنێك������ی ناوكی لەگەڵ 
ئێران دەبێ دەروەس������تیی ئێران بەرانبەر 
بە ئەمنیەت و سەقامگیریی واڵتنی 

ناوچە بە دوای خۆیدا بهێنێت.
هەروەها س������ەبارەت ب������ە بارودۆخی 
س������ووریە باس لەوە كراوە كە بەش������ار 
ئەس������ەد ڕەوایی خۆی لە دەست داوە 
و هی������چ جێگایەكی لە داهاتووی ئەو 

واڵتەدا نابێت. 
ل������ەو پێوەندییەدا مەس������ەلەیەك كە 
جێگای س������ەرنجە ئەوەیە كە هەر لە 

سەرەتاوە بەشێك لە ڕێبەرانی واڵتانی 
عەرەبی������ی لێواری كەنداو )پاش������ای 
عەرەبستان و پاشای بەحرەین( ئامادە 
نەبوون بۆ خۆیان ل������ەو كۆبوونەوەیەدا 
كە لە سەر بانگهێشتی باراك ئۆباما، 
پێك هاتبوو،  س������ەركۆماری ئەمریكا 
بەشداری بكەن و نوێنەرانی خۆیان بۆ 

ئەو كۆبوونەوەیە نارد. 
ه������ۆكاری ئ������ەو مەس������ەلەیەش لە 
ڕاستیدا نیگەرانی و دردۆنگییەكانی 
ئەو واڵتانە بەرانبەر بە سیاسەتەكانی 
ئۆباما ل������ە ناوچەدا و ب������ە تایبەتی 
كەمتەرخەمی������ی ئەمریكا بەرانبەر بە 
ئیسالمی  كۆماری  دەستدرێژییەكانی 
لە واڵتان������ی دەوروبەردایە. هەر بۆیە 
پ������ێ ناچێت ئەو بەڵێنییانەی ئەمریكا 
كەنداو  واڵتان������ی  نیگەرانییەكان������ی 
سەبارەت بە پرسی ڕێككەوتنی ناوكی 

لەگەڵ ئێران بڕەوێنێتەوە.
ئ������ەم نیگەرانییانە لە  نموونەیەكی 
وتوێژی عەمر مووس������ا، س������كرتێری 
واڵتانی عەرەبدا  یەكێتیی  پێش������ووی 
لەگەڵ راجر كۆهێ������ن لە ڕۆژنامەی 
نیۆی������ۆرك تایمز دەر دەكەوێت كە باس 
لە سووكایەتیكردن بە جیهانی عەرەب 
ل������ە الیەن س������ێ واڵت������ی ناعەرەبیی 
ناوچەكەوە )واتە ئێران، ئیس������راییل و 
توركیە( دەكات كە بە هۆی پەرەپێدانی 
هێژمۆنیی خۆیان لە ناوچەكەدا گاڵتە 
ب������ە واڵتانی عەرەب������ی دەكەن و ڕای 
گشتیی ئەو واڵتانەیان دژ بە ڕەوتی 
ئەو  ورووژاندووە.  ناوچە  ڕووداوەكانی 
سیاس������ەتڤانە عەرەبە باس لەوە دەكات 
كە كۆمەاڵنی خەڵك������ی عەرەب زۆر 
بەوە قەڵسن كە لەو ڕۆژانەدا بەردەوام 
دەبیستنەوە كە گوایە تاران بڕیاردەری 
س������ەرەكیی چەند پایتەختی عەرەبیی 
وەك بەغ������دا، دیمەش������ق، بەیرووت و 
س������ەنعایە و هەست بە س������ووكایەتی  
پێكران ل������ە الیەن ڕێژیم������ی تارانەوە 

دەكەن. 
ئەو جۆرە دەربڕینانە نیش������ان دەدەن 
كە ئێران ل������ەم ڕۆژانەدا زیاتر لە هەر 

دوژمنێك������ی دیكە و تەنانەت زیاتر لە 
ئیس������راییلیش جێگەی رق و تووڕەیی 
دەسەاڵتدارانی  و  ش������ەقامی عەرەبی 
واڵتانی عەرەبیی ناوچەیە و خەڵك و 
دەس������ەاڵتی ئەم واڵتانە بۆ یەكەم جار 
لە مێژوودا بە كردەوە هاوئاراس������تەی 
بەرژەوەندی و سیاسەتەكانی ئیسراییل 
بەرانبەر بە واڵتێكی ئیسالمی )واتە 
ئێران( بیر دەكەن������ەوە، ئەگەر چی بە 

ڕاشكاوی ئەو بۆچوونە دەر نابڕن.
ئەمریكایی������ەكان ب������ە پێكهێنان������ی 
كۆبوونەوەی كەمپ دەیڤید دەیانهەوێ 
ب������ە عەرەبەكان بڵێن ك������ە دەكرێ هەم 
لە گ������ەڵ ئێ������ران ڕێككەوتنی ناوكی 
ئیم������زا بكەن و ه������ەم بەڵێنیی خۆیان 
بۆ پاراس������تنی ئەمنیەتی هاوپەیمانە 
عەرەبەكانیان بەرنە س������ەر، بەاڵم ئەو 
بانگەش������ەیەی ئەمریكاییەكان لە نێو 
عەرەبەكان������دا بە گومانەوە س������ەیری 
دەكرێت. هەر بۆیە مەلیك س������ەڵمان، 
ش������ای عەرەبس������تان زۆر بایەخی بە 
كۆبوونەوەك������ە ن������ەدا و وەلیعەهدی لە 
جیاتی خۆی بۆ ئەو كۆبوونەوەیە نارد. 
هەر لەو ڕاستایەشدایە كە عەمەلیاتی 
و  یەكالك������ەرەوە«  »گەردەلوول������ی 
ب������ە  هاوپەیمانێتی������ی عەەرەب������ی دژ 
حووس������ییەكان سەری گرت و واڵتانی 
عەرەبی بە سەركردایەتیی عەرەبستان 
پەیامێكی ڕوونی������ان بە ئۆباما دا كە 
ئەگەر بیهەوێ بە ڕێككەوتن لەگەڵ 
ئێرانییەكان، س������ەری گورێسەكەیان لە 
ناوچەدا بۆ ش������ل بكات، ئەوا واڵتانی 
پاراس������تنی  بۆ  ئام������ادەن  عەرەب������ی 
ئەمنیەتی خۆیان و ناوچەكە، جێگای 
بەتاڵ������ی ئەمریكا لە هاوكێش������ەكانی 
ناوچەدا پڕ بكەن������ەوە و نەهێڵن ئێران 
ئەو بۆش������اییە پڕ بكاتەوە كە بە هۆی 
الوازیی سیاس������ەتیی دەرەكیی ئۆباما 

سەرانسەری ناوچەكەی گرتۆتەوە. 
عەرەب������ەكان پێی������ان وای������ە ئۆباما 
خیانەتی ل������ەوان ك������ردووە، هەر بۆیە 
هەوڵەكان������ی ئۆبام������ا نەیتوانیوە ئەو 
هەس������تە ل������ە دڵیان������دا بڕەوێنێتەوە و 

گەیش������توونەتە ئەو ب������اوەڕە كە كاتی 
ئەوە هاتووە پشت بە خۆیان ببەستن و 
بە پێچەوان������ەی ڕابردوو كە زیاتر وەك 
ش������وێنكەوتووی سیاس������ەتی ئەمریكا 
هێز،  نواندنی  ب������ە  دەبێ  دەردەكەوتن، 
ئەمریكا  دەرەوەی  سیاسەتی  دەزگای 
بە دوای سیاسەت و بەرژەوەندییەكانی 
خۆیاندا ڕاكێش بكەن و ناچاری بكەن 
پێداچوونەوە بە سیاسەتی ناوچەیی و 
ش������ێوازی هەڵسوكەوتی خۆی لەگەڵ 
ڕێژیم������ی ئێراندا ب������كات. عەرەبەكان 
بە چاولێك������ردن لە ئاڵوگۆڕەكانی ئەم 
چەند س������اڵەی ناوچ������ە و جیهان بەو 
دەرئەنجامە گەیش������توون كە ئۆباما لە 
سیاسەتی دەرەكیدا كەسێكی پاسیڤە و 
لەو ڕێبەرانە نیە كە بتوانێ ئاڵوگۆڕ 
بخولقێن������ێ، بەڵكوو زیات������ر وە دوای 
ئاڵوگۆڕەكان دەكەوێ و هێڵی س������وور 
دی������اری دەكا و پ������اش بەزاندنی هێڵە 

سوورەكان لە الیەن دوژمنەوە بێدەنگ 
دەبێ������ت و بەردەوام پاشەكش������ە بە هێلە 
سوورەكانی دەكات. نموونەی سووریە، 
ئێران  ئەتۆمیی  دۆس������یەی  ئۆكراین، 
و پاس������یڤبوون بەرامبەر بە ڕمبازێنی 
بەردەوامی ئێران لە عێراق و س������ووریە 
و واڵتان������ی دیك������ەی ناوچەكەدا بۆ 
س������ەلماندنی درووستیی ئەم روانگەیە 

بەسە.
ئەوان پێی������ان وایە لە مەس������ەلەی 
ناوكیدا ئێ������ران تەنانەت ئەگەر باجیش 
ب������دات، تەنیا بە هەڵگیرانی بەش������ێك 
لە گەم������ارۆكان دەتوانێ گیرفانی پڕ 
بكات������ەوە لە پێت������رۆدۆالر و گیانێكی 
تازە بە جەس������تەی كەڵەاڵی ڕێژیمی 
ئەسەد و میلیشیاكانی سەر بە خۆی 
لە ناوچەدا بكات كە بە هۆی خراپیی 
دۆخ������ی ئابووری������ی ئێ������ران ئەوانیش 

كەوتوونەوتە تەنگانەوە.

ناوەڕاس������تی  هەنووكە ڕۆژهەاڵتی 
فاكتەرێكی  كاریگەریی  لە ژێر  نوێ 
ناوچەی������ی تازەدای������ە ك������ە دەكرێ بە 
ن������اوی  عەرەب������ی«  »ڕاچەنین������ی 
ببەین. س������ەری ڕمی ئەم سیاس������ەتە 
ئێ������ران و دەس������توپێوەندییە  ڕووی لە 
هاوكات  ب������ەاڵم  ناوچەییەكانیەت������ی، 
پەیامێك������ی ڕاش������كاوانەی ب������ۆ هێزە 
جیهانی و ناوچەییە ناعەرەبییەكانیش 
پێی������ە كە دەب������ێ لەمە ب������ە دواوە لە 
ئاڵوگۆڕەكاندا پش������كی جەمس������ەری 
عەرەبی لە بەرچ������او بگرن. پوختەی 
ئ������ەم جەمس������ەرە ئەوەیە كە  پەیامی 
»ئیتر بەس������ە! واڵتانی عەرەبی وەكوو 
بوونیان  هێز و فاكتەرێكی سیاس������ی 
هەی������ە و لێرە بە دواوە قبووڵ ناكەن كە 
توركیە  و  ئێران  گۆڕەپانی ڕمبازێنی 
و ئیسراییل و هێزەكانی دەرەوەی ناوچە 

بن«.

دیكتات������ۆری  و  تۆتالیتاری������زم 
ب������ە س������اوێرگەلێكی هەڵپەس������ێراو لە 
دونی������ای ش������یزۆفێرنیایی ت������اك یان 
تاكەكان������دا پێكدێ������ت و كۆمەڵگەی 
مرۆڤایەت������ی هەڵدەلووش������ێت و ئ������ەو 
كۆمەڵگا ب������ەرەو هەڵدێر و لەنێوچوون 
دەبات. )خۆلەنێوب������ردن( و )دابڕان لە 
كەتوارەكان( دوو تایبەتمەندی سەرەكی 
سیس������تمە دیكتات������ۆر و داخراوەكانە. 
ئەم جۆرە  تایبەتمەندی خۆلەنێوبردنی 
دەبێتەوە  بەرباڵو  ئەوەندە  دەس������ەاڵتانە 
ك������ە چەندی������ن ك������ۆڕ و كۆمەڵگای 
مرۆڤایەت������ی لەنێودەب������ات و تەنیا لە 
حاڵەتی تواندنەوەی تەواو كە چەشنێك 
لە تەقینەوەی سیس������تمی حكوومەتی 

بەدوای خۆیدا دێنێت ڕادەوەستێت.
ویس������تی خۆلەنێوبردن ك������ە بناغە 
و بنج وبناوانی س������ەرەكی سیس������تمی 
ڕەوانی دیكتاتۆرەكانە بەرەبەرە بەهۆی 
ناتوانایی لە هەڵسەنگاندنی كەتوارەكان 
و دابڕان لە فەزای ڕاستەقینە، دەبێتە 
ئامرازی ئەس������ڵی لەنێوبردنی ژیانی 
كۆمەڵ������گا. لە وەها ب������ار و دۆخێكدا 
دیكتات������ۆر، خ������ۆی و كۆمەڵگا وەك 
ی������ەك دەبینێت و ناتوانێت لێكیان جودا 
بكاتەوە و لە كۆتاییشدا بە لەنێوبردنی 
كۆمەڵگا ئاو بە ئاگردا دەكات و مەیلە 

دەروونییەكەی دادەمركێنێتەوە.
نازیس������م، ئیس������تالینیزم، بەعسیزم 
و ...چەن������د نموون������ەی بەرچ������او لە 
سیس������تم، حیزب و ئەو تاكانەیە كە لە 
خوارد  گیریان  دیكتاتۆری������دا  بازنەی 
و ل������ە كۆتایی������دا جیهان یان بەش������ێك 
ل������ەم دونیایەیان ب������ۆ دامركاندنەوەی 
ویس������تە تاكەكەس������ییەكانیان )ویستی 

خۆلەنێوبردن( خاپور كرد.
بەرهەم هێنان������ی  بازن������ەی  ل������ە 

كۆماری  سیس������تمی  دیكتات������ۆری، 
ڕێبەرەكان������ی  و  ئێ������ران  ئیس������المی 
نموونەیەكی تایبەت لە سیس������تمێكی 
سیاس������ی ئیدئۆلۆژیكی������ن كە لە هەر 
دوو هێ������زی دنیایی و ئاس������مانی بۆ 
بەناوی  بە خەونێكی گەورە  گەیشتن 
كۆماری ئیس������المی كەڵك وەردەگرن. 
خەون و خەیاڵێك كە بەتوندی ئاوێتەی 
ویستێك بەناوی )خۆلەنێوبردن( بووە و 
وەها كارەس������اتگەلێكی لێ  شین بووە 
ك������ە دەتوانی������ن وەك لووتكەی خەونی 
ناوی لێ   ئیس������المیەكان  سیاس������ییە 

ببەین.
لە سیستمە سیاسیە دژەمرۆڤەكاندا 
ئەوەیكە وەك پالنی گەشەپێدان دەخرێتە 
ڕوو لەڕاستیدا پارادۆكسێكی تەواوی 
هەیە لەگەڵ كەتوار و ڕاس������تیەكانی 
بەتەواوەتی  پرسی  نێو كۆمەڵگا، دوو 
لێك جی������اواز و تەنان������ەت دژبەیەك. 
خس������تنەڕووی بەڵگ������ەی بەرجەوەنی 
20 ساڵە و ئەركداركردنی دەوڵەت بۆ 
جێ  بەج������ێ  كردنی نموونەیەكی زەق و 

بەرچاوی ئەم پرسەیە.
س������اڵە   20 بەرجەوەنی  بەڵگ������ەی 

چیمان پێ  دەڵێ ؟
عەلی خامنەی������ی لە نامەیەكدا بە 
بەڵگ������ەی   1382/8/12 ڕێكەوت������ی 
پەس������ندكراوی بەرجەوەنی 20 ساڵەی 
یاسادانەر،  هێزەكانی  بۆ سەرۆكایەتی 
بەڕێوەب������ەری، دادوەری و هەروەه������ا 
س������ەرۆكایەتی ك������ۆڕی دیاریكردنی 
هەنارد.  ڕێژی������م  بەرژەوەندییەكان������ی 
بەڵگەی������ەك كە ل������ە چوار ت������ەوەری 

سەرەكیدا داڕێژراوە كە بریتین لە:
فەرهەنگی،  كار وب������اری   .1

زانستی و تێكنۆلۆژی
كۆمەاڵیەتی  كار وب������اری   .2

–سیاسی، بەرگری و ئەمنییەتی
بە  پێوەندیدار  كار وب������اری   .3
پێوەندییە  و  سیاس������یەكان  پێوەندیی������ە 

دەرەكییەكان

كار وباری ئابووریی  .4
لەم وت������ارەدا هەوڵ دراوە بەش������ی 
چوارەمی ئ������ەم بەڵگە واتە كار وباری 
ئابووری تاوتوێ  بكرێت. لەم بەش������ەدا 
ئابووری  گەشەی  هێنانەدی  هاتووە: 
ب������ەردەوام، س������ەقامگیر و بەپەل������ە و 
لەئاكام������دا وەدەس������ت هێنانی پل������ەی 
یەكەمی ئابووری ناوچە، كەم كردنەوەی 
بێكاری و چێ  كردنی پیش������ەی نوێ ، 
كۆنت������ڕۆڵ كردنی هەاڵوس������ان وبردنە 
كڕین������ی گرووپە  ئاس������تی  س������ەری 
كەم داهاتەكان و هەروەها نەهێش������تنی 

بەستراوەیی بە داهاتی نەوت.
ڕاستییەكان چین؟

پلەی ئابووری ئێران لە نێو 24 واڵتی 
ناوچەدا، لە ساڵەكانی 2010 و 2012 
بریتییه  بووە لە 18 و 23 و لە ئاستی 
جیهانیش������دا پل������ەی 1٦4ی بۆخۆی 
مسۆگەر كردووە. ئەمەش لەحاڵێكدایە 
كە گەش������ەی ئابووریی لە 10 ساڵی 
ڕابردوودا نیزیك بە سفر بووە  و تەنانەت 
لە س������اڵەكانی ٩0 تاكوو ٩3 گەشەی 
ئابووری ئێران ڕەوت������ی بەپێچەوانەی 
بڕیوە. نرخی بێكاری كە نیش������اندەری 
ناهاوس������ەنگی بازاڕی كارە لە ماوەی 
10 س������اڵی ڕابردوودا چوونەس������ەری 
بەخۆیەوە بینیوە بەچەشنێك كە نرخی 
بێكاری لە نێو الواندا 2٦/٩ و لە نێو 
تەمەنی 20 تاكوو 30 ساڵدا ٦/%28 
بووە. هەاڵوسانیش ڕەوتی بەرەوژووری 
بۆ خ������ۆی تۆم������ار ك������ردووە ئەویش 
بەچەش������نێك كە نرخی هەاڵوس������انی 
ماددە خۆراكیی������ەكان 4٦/٧%، نرخی 
هەاڵوس������انی كەل وپەلە ناخۆراكییەكان 
و خزمەتگوزارییەكان 23/8% و نرخی 
گش������تی هەاڵوس������ان لە كۆتاییەكانی 
س������اڵی ٩2 و نیوەی یەكەمی ساڵی 
٩3 گەیشتۆتە 40% كە ئەمە بۆخۆی 
ڕێكۆردێكی بێ  وێنە بووە. بەرەنجامی 
چینی������ی ٦0% )وەك������وو پێوەرێك بۆ 
هەڵسەنگاندنی دابەش كردنی سامان و 

دارایی لە نێو هاوواڵتیاندا( دەرخەری 
ئەو ڕاستییەیە كە كەلێنێكی گەورەی 
چینایەتی و نایەكس������انی سەبارەت بە 
دابەش كردن������ی داراییەكان بوونی هەیە 
ئەمەش لەحاڵێكدایە كە ش������ورای كار 
ب������ە دیاریكردنی داهات������ی 2 میلیۆن 
تمەن بۆ ش������ارە گ������ەورەكان، 22% لە 
خەڵك������ی ئێرانی بە كردەوە خس������تۆتە 
ژێر هێڵی هەژاریی رووتەوە. هەڵبەت 
پێویس������تە ئەوەش بگوترێت كە بەپێی 
لێكۆڵین������ەوەكان ئەم ڕێ������ژە لە داهات 
تەنیا دەتوان������ێ  تێچووەكانی ژیان بۆ 
ماوەی 10 ڕۆژ لە ش������ارە گەورەكاندا 

دابین بكات.
بەاڵم سەبارەت بە خوڵقاندنی هەلی 
كار و گەشەی س������ەنعەتەكان ئەوەندە 
بەس������ە كە بڵێین لە ماوەی سێ  ساڵی 
8٩ تاكوو ٩1دا نیزیك بە چوار هەزار 
یەك������ەی بەرهەم هێن������ان و كارخانەی 
پیش������ەیی گەورە و بچووك داخراون، 
فرۆشی كەل وپەلە س������ەنعەتییەكان بە 
ڕێ������ژەی ٧0% دابەزیوە و بەش������ێوەی 
نێونجی 40% ی ناوەندە سەنعەتییەكان 
لە ش������ارۆچكە پیشەییەكان داخراون و 
20% بە النیكەمی توانایانەوە چاالكی 

دەكەن.
ل������ە بیاڤ������ی بازرگان������ی دەرەكیدا 
ب������ووە  نالەبارت������ر  بار ودۆخەك������ە زۆر 
بەچەشنێك كە لە س������اڵەكانی 2005 
تاك������وو 2014دا نێونج������ی پش������كی 
دەرەكی  ڕاستەوخۆی  سەرمایەدانانی 

تەنیا 1% بووە.
چوونەس������ەری ئاس������تی داهات������ی 
س������ەرانەی واڵت یەكێك������ی دیكە لە 
بەرجەوەنە  بەڵگ������ەی  ئامانجەكان������ی 
بەاڵم ئێران لە س������اڵی 2005دا پلەی 
٩ی ناوچەیی لەمبارەوە هەبووە كە لە 
س������اڵی 2010 بۆ پلەی 10 دابەزیوە. 
لە ماوەی 10 ساڵی ڕابردوودا بایەخی 
دراوی ئێران بۆ كەمتر لە یەك لەسەر 
س������ێ  دابەزی������وە و لە بەرامبەریش������دا 

گەندەڵ������ی ماڵی و ئیداری س������ەرجەم 
پەیكەرەی ئابووری ئێرانی تەنیوەتەوە و 
لەم ڕاستایەشدا سندووقی نێونەتەوەیی 
دراو، ئێران������ی لە ب������اری گەندەڵی و 
ناكارامەیی ئیداریی������ەوە لە نێوان 44 
واڵت ل������ە پلەی 125 داناوە. هەروەها 
ئەم ڕێكخ������راوە پرس������ی كاتی كاری 
بەكەڵكی بۆ ئێران لە ڕۆژدا تەنیا 20 

خولەك بەراورد كردووە .
ل������ە بودجەی پێش������نیاری دەوڵەتی 
بەستراوەیی  ڕێژەی  ڕووحانی  حەسەن 
چوونەس������ەری  نەوتییەكان  داهاتە  بە 
بەخۆوە بینیوە كە ئەمە تەنانەت %28 
زیاتر لە بودجەی پێشنیاری دەوڵەتی 
لەحاڵێكدایە  ئەمەش  ئەحمەدی نژادە. 
كە پێویس������تە تاكوو پالنی گەش������ەی 
شەشەم ڕێژەی بەستراوەیی بە داهاتە 

نەوتییەكان بگاتە سفر.
جیاكردنەوەی ڕاستییەكان لە خەون 

و خەیاڵ
دژوارتری������ن قۆناغی چارەس������ەری 
نەخۆشیی نەخۆشە دەروون خەمۆكەكان، 
خستنەڕوو و پیشاندانی ڕاستییەكانە. 
ئەو ڕاس������تییانەی كە چەندین س������اڵە 
لێی دوورن بەاڵم ئەو تاكە نەخۆش������ە 
هەوڵ������ی داوە تاكوو دونیایەك بۆخۆی 
ساز بكات كە ویستەكانی تێدا بەدی 
دەكات. هەر بەم هۆیەشەوە لەم قۆناغەدا 
دەروونناس كە ئەكتەری س������ەرەكی لە 
پێوەندی لەگ������ەڵ تێكدانی ئەو دونیا 
خەیاڵیەیە لەگ������ەڵ تووڕەیی و ڕقی 
لەڕادەبەدەری تاكی نەخۆش بەرەوڕوو 
دەبێتەوە. ئێستا ئەگەر ئەم دژكردەوەی 
لەگەڵ  دەروون  خەمۆكەكان  نەخۆش������ە 
تۆتالیتار  حكوومەت������ە  هەڵس وكەوتی 
ودژەمرۆڤەكان و لێكۆڵەران، روناكبیران 
و چاالكانی كۆمەاڵیەتی كە دەیانهەوێ  
بنێن،  بنیات  ڕاس������تەقینە  دونیایەكی 
ب������ەراورد بكەین، بنەمای توندوتیژییە 
دیكتاتۆرەكانمان  سیس������تماتیكەكانی 
ب������ۆ دەردەكەوێت. تێ������رۆر، لەنێوبردن، 

ترساندن و دەركردنی بڕیاری زیندانی 
درێژخای������ەن بۆ لێكۆڵ������ەران، زانایان، 
چاالكان������ی مەدەن������ی و كۆمەاڵیەتی 
دژك������ردەوەی  ل������ە  دەبێ������ت  بریت������ی 
دەرون شێواوی ئەو حكوومەتانە كە لە 
ڕاس������تییەكانی كۆمەڵگاكەی خۆیان 
دوور كەوتوونەت������ەوە و لە نێو دونیای 
پڕ لە خەون و ناڕاس������تی خۆیان نوقم 

بوون.
بەپێ������ی ئ������ەو ئاماران������ەی كە لەم 
وتارەدا خرانەڕوو بەجوانی دەردەكەوێت 
كە ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی ئێران 
لە ماوەی دە س������اڵی ڕاب������ردوودا بە 
تەواوی  و  ئامانج������دار  تێك ڕوخاندنی 
بەخێراییەكی  ئابووریی������ەكان  بنەم������ا 
زۆرەوە كۆمەڵ������گای ئێران������ی ب������ەرەو 
و  ب������ردووە  لەنێوچ������وون  هەڵدێ������ڕی 
خەساری قەرەبوونەكراوەی فەرهەنگی 
و دەروونی و ژینگەیی لە جەس������تەی 
ئێران  كۆمەڵ������گای  گیان������ی  نی������وە 
وەشاندووە كە لە ڕاستیدا كۆمەڵگای 
ئێرانی هاوشێوەی بۆمبێكی ساعەتی 
لێكردووە كە لە هەر ساتێكدا ئەگەری 
تەقین������ەوە و لەنێوچوونی لە ئارادایە. 
داڕمانی سیستمی ئابووری لە ماوەی 
یەك دەیەی ڕاب������ردوودا، خەیاڵی بوون 
و مالیخۆلیای������ی بوون������ی بەڵگ������ەی 
بەرجەوەن������ی 20 س������اڵەی بە ڕوونی 

سەلماندووە.
واڵتێ������ك كە لە ب������اری گەندەڵی و 
ناكارامەی������ی ئیداری پ������اش عێراق و 
یەمەن لە پلەی سێهەمی ناوچەدایە و 
ڕێژەی كاری بەكەڵك لە ڕۆژدا تەنیا 
20 خولەكە و ڕێژەی گەشەی ئابووری 
10 ساڵی ڕابردووی نەرێنی بووە تەنیا 
دەتوانێ  ئێعت������راف و دانپێدانانێ بێت 
لەمەڕ شكستی بەرنامەی بەرجەوەنی 
20 س������اڵە. بەڵگەیەكی خەیااڵوی و 
ناڕاست كە تەنیا دەتوانێ  نیشاندەری 
دەرهاویش������تەی زەینێك������ی نەخۆش و 
مالیخۆلیایی تاكێكی دیكتاتۆر بێت.

كەمپ دەیڤید و نیگەرانییەكانی واڵتانی عەرەبی

بەبۆنەی تێپەڕینی 10 ساڵ بەسەر بەڵگەی بەرجەوەنی 20 ساڵە

سەالم ئیسماعیل پوور

ن: شارام میرزایی

و: جاقل
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هەوراز

خامنەی������ی ل������ە دیدارێك������دا لەگەڵ فواد مەعس������ووم 
س������ەركۆماری عێراق پێش������نیاری ئەوەی پێ كردووە كە: 
»ل������ە تواناییەكانی الوان لە ب������وارە جۆراوجۆرەكاندا كەڵك 
وەربگرن«. بەو پێیەی كە بەڕێز س������ەركۆماری عێراقیش 
وەك هەموو مرۆڤێكی ئاسایی دیكە لەوانەیە لە ئەدەبیاتی 
ڕێبەری موستەزعەفانی گۆی زەوی و ئەو دیوی جیهان 
تێ نەگەیشتبێت، ئێمە كە دۆكتۆرامان لە بواری وشەناسیی 
ئەدەبیات������ی ویالیەتی فەقیهدا هەیە، بە پێویس������تمان زانی 

چەند ڕوونكردنەوەیەك لەو پێوەندییەدا بخەینە ڕوو: 
دەبێ بزانین لە س������ی و چەند س������اڵی ڕابردوودا الوانی 
ئێران لە چ بوارگەلێكدا بە باش������ی كەڵكیان لێ وەرگیراوە 
و س������ەركەوتووتر بوونە كە حاجی س������ەید عەلی دەیهەوێ 

خەڵكی دیكەشی پێ فێر بكات؟
لە بواری فەرهەنگ و هونەردا الوانی ئێران لە سایەی 
حكوومەتی سانس������ۆردا ل������ە بەرهەمهێنانی مۆس������یقای 
ژێرزەوینی و س������ازكردنی فیلم������ی قاچاخیدا یەكەمی بێ 

ڕكابەرن.
لە بەكارهێنانی مادەی هۆشبەردا الوانی ئێران توانیویانە 
بە یارمەتیی حكوومەتی ئاس������مانیی حاجی ئاغا زۆرترین 

ئاستی گەشە بۆ خۆیان تۆمار بكەن.
الوانی ئێ������ران توانیویانە كارێك بكەن كە بەندیخانەكانی 
ئێ������ران ببن������ە خاوەنی بەرزترین ئاس������تی پلەی زانس������تی 
و ئاكادێمی������ك و تەنان������ەت ل������ە زۆر ب������واردا بكەونە پێش 

زانكۆكانیش.
الوانی ئێران توانیویانە زۆرتری������ن داهێنان و نوێگەریی 
تەكنیك������ی لە بواری ش������كاندنی فیلترینگ و هاككردندا 
دەس������تەبەر بكەن كە ئەوەش بێگومان دەس������كەوتی حاجی 
ئاغایە كە ب������ە دابینكردنی فیلترینگی پێویس������ت، خەڵك 

ناچار دەكات بۆ شكاندنی بیر بكەنەوە.
الوان دەتوانن ببنە بەس������یج و خزمەتی بەرچاو لە بواری 
شەڕەلەقە و تیزاو پرژاندن لە خەڵك و تێكدانی سمینارەكان 
و هەڵوەشاندنەوەی كۆنسێرتەكان و دەركەوتن لە خۆپیشاندانە 

حكوومەتییەكاندا و ... بكەن.
 الوان دەتوانن بچنە عەرەبستان و لەوێ بە ناوی حەجەوە 
بە قەولی حافزی ش������یرازی »ئان كاری دیگەر« بكەن و 

...
� م������رۆڤ دڵی بۆ ئەم خەڵكە دەس������ووتێ كە بە هەق و 
ناه������ەق دڵیان پڕ لە خوێن دەبێ������ت. فاڵنە گۆرانیبێژی ژن 
قەرارە لەگەڵ چەند پیاوێك گۆرانی بڵێ، دە دوازدە ئیمام 
هەینیی ئێران دڵیان پڕ دەبێ لە خوێن. فاڵنە كچ لە یاریی 
تۆپ������ی پێدا بە عەبا و چارش������ێوەوە گۆڵێك دەكات، لە قوم 
دڵی س������ەدان كۆلكە ئاخوند ئەنجن ئەنجن دەبێت لە داخا. 
نووس������ەرێك كتێبێك دەنووس������ێت، 1٦0 نوێنەری مەجلیس 
دڵی������ان پڕ دەبێ لی خوێن و تەنیا ل������ە بەر خاتری حاجی 
ئاغا هیچ ناڵێن. ق������ژی ژنێك لە وەلەنجەكی تاران بە دەم 
شنەباوە دەش������ەكێتەوە، ئیمام هەینیی مەشهەد دڵی پڕ لە 
خوێ������ن و لێوی پڕ لە كەف دەبێ������ت، دوو كچ و كوڕی الو 
الیكی گۆرانییەكی شاهین نەجەفی لە فەیسبووك دەكەن، 
حیزبوڵاڵ دڵی شەقار شەقار دەبێ و خوێنی لێ دەچۆڕێ. 
دوو ژن لە بن دارهەرمێیەك لە دەرەوەی گوندی قشقەڕاوای 
عەلیابادی كەتوول بە دزییەوە س������ووچی سەرپۆش������ەكیان 
بەرز دەكەنەوە و پێی دەڵێن »ئازادیی هێواش������ەكی« واتە 
»ئازادیی بن لێف و شۆڕش������ی نێو ئاودەس������ت«، حیزبوڵاڵ 
دەیكاتە هەڕەش������ە كە ئێمە ناهێڵین دڵی ئاغا پڕ بكەن لە 

خوێن.
تیم������ی ئەتۆمی خەریكە ل������ەم پایتەخت و لەو پایتەخت 
وتووێژ دەكات كە نیزام لە س������ەر لێواری ڕووخان ال ببات، 
دڵس������ۆزانی نیزام دەڵێن ئێمە »دڵمان  واپەسە« واتە پڕە لە 

نیگەرانی و خوێن و ئەو شتانە.
ل������ە هێندێك ش������وێنیش تا كلكی مانگایەك لە پش������ت 
تەپۆڵكەیەكەوە قوت دەبێتەوە، كەسی وا هەیە كە پێی وایە 
ئەوە داوەتە و چۆپیی دەس������تی كچانە تێیدا دەسووڕێتەوە، 
بۆی������ە بە هەڵپەهەڵپ رەدوو دەك������ەوێ و دڵی پڕ دەبێ لە 
س������ۆزی ئەوین و دوای حەفتەیەك كە دەبینێ ئەو قەبرەی 
ئەو ش������ینی بۆ دەكات، مردووی تێدا نیە و وەك ئیمامزادە 
حەچەلحەف������ت ب������ۆ گەمژاندنی كەس������انی وەك ئەو قوت 
كراوەتەوە، هەس������ت بە دۆڕان دەكات و ئەمجار دڵی دەبێتە 
كاس������ەی خوێن و ئەو ش������تانە. ئایەتوڵالی واش هەیە كە 
ئەگەر لێی گەڕێی تا ئێ������وارە بۆ خۆی دەگرێت، كەچی 
دڵ������ی لە كچە میواندارەكانی نێو فڕۆكەكانی ئێران كرمین 
ب������ووە و دەڵێ دیمەنی نێو فڕۆك������ەكان دڵی مرۆڤ پڕ لە 
خوێ������ن دەكات. هەقی خۆیەتی، كاتێ������ك كە لە فڕۆكەی 
ئیسالمیدا كە كاتی خۆی ئیمام جارێك سواری بووە، ئێستا 
لە جیاتی ئاخوند، كچی ج������وان دەكەنە میواندار و لە نێو 
فڕۆكەدا لە جیاتی ئەوەی خەڵك لە س������ەر مۆكیت دانیشن 
و مەال لە سەر مینبەر، هەموان )تەنانەت بەهاییەكانیش( 
لە تەنیش������ت یەكدا لە سەر كورسی دادەنیشن و فڕۆكەكان 
نە مزگەوتیان تێدایە، نە زیندانێكی دروس������ت و حیسابییان 
تێدایە، نە قەبرس������تانیان تێدایە بۆ ڕەوزە خوێندن، نە تێیاندا 
تەقە لە خەڵك دەكرێت، ئیدی حاجی ئاغا ناهەقیە یەخەی 

خۆی دادڕێ؟ ناهەقیانە خوێن بگرین؟ 

ڕۆژه ڤ������ی ئه م������ڕۆی توركی������ه  
پارله مانیه   هه ڵبژاردنه كانی  مژاری 
و ئه و هه ڵبژاردنه  چه نده  توانیویه تی 
میدیاكانی توركیه  به  خۆیه وه  سه رقاڵ 
بكا، ئه وه نده ی������ش مژاری تێپه ڕاندن 
یان تێنه په ڕاندنی به ربه ستی 10% له  
الی������ه ن HDP وه  بووه ته  مژارێكی 
گرینگ و جێگای مش������ت و مڕ 
له  نێو چاالكانی سیاسیدا. هه ر له و 
پێوه ندیی������ه دا وتوووێژێكمان له گه ڵ 
به ڕێز عه بدوڵ������اڵ حیجاب چاالكی 
سیاس������ی پێك هێناوه  ك������ه  ئه وه ی 

خواره وه  ده قی ئه و وتووێژه یه :

وەک   HDP بڕی������اری  پ: 
حیزب سەبارەت بە بەشداریکردن لە 
هەڵبژاردنی تورکیا دا چۆن لێک 

دەدەنەوە؟
دەک������ەم  سوپاس������تان  و:زۆر 
ب������ۆ ڕەخس������اندنی ئ������ەو دەرفەتە. 
هەڵبژاردنی چاوەڕوانکراوی تورکیە 
هەڵبژاردنێکی گرینگە و لە هەل و 
مەرجێکدا بەڕێ������وە دەچێ کە هەم 
بزووتنەوەی  ه������ەم  تورکیە،  واڵتی 
ک������ورد و هەمی������ش ڕۆژهەاڵت������ی 
نێوەڕاست بە قۆناغێکی هەستیاردا 
تێپەڕ دەبێ. بۆیە بۆ خەڵکی تورکیە 
و باکووری کوردس������تان، له  توركیه  
گرینگ������ە کە کێ ل������ە پارلەمانی 
داهاتووی تورکیەدا دەبێتە خاوەن قسە 
و بڕیار. پارتی دێمۆکراتی گەالن 
HDP بە بڕیاری بەشداریکردن لە 
هەڵبژاردنەکان������دا وەکوو حیزبێکی 
سیاس������ی هەنگاوێک������ی پ������ر ل������ە 
هەڵگرت.  بوێرانەی  بەاڵم  ڕیسک 
ڕیس������کی تێدایە چونکە ئەو حیزبە 
بە ب������ێ ئەوەی ک������ە 40% پتر لەو 
هەڵبژاردنی  ل������ە  ک������ە  دەنگانەی 
پێش������وودا وەدەستی هێنابوو وەدەست 
بێن������ێ ناتوانێ بەن������دی هەڵبژاردن 
تێپ������ەڕ بکا و بچێت������ە پارلەمانەوە. 
بەاڵم بوێ������ری دەوێ ک������ە ئەوەندە 
متمان������ەت ب������ە چاالکیەکانی خۆ 
ئاوا دیاری  ئامانجێکی  هەبێ کە 
بکەی و دڵنیا بی کە ئامانجەکەت 
دەپێکی.  بۆ تێپەڕاندنی بەربەستی 
ب������ە   HDP پێویس������تی   %10
بەشێکی  خێرای  جوواڵندنەوەیەکی 
زۆرتری دەنگ������دەران هەیە. دەنگی 
ئەوڕووپا،  دانیشتووی  کوردەکانی 
دەنگ������ی کۆمەڵ������گای ک������وردی 
هەرێم������ی  دەرەوەی  دانیش������تووی 
کوردس������تان، دەنگی ژنان، دەنگی 
ک������ەس و الیەن������ە دێمۆکراتەکانی 
تورکیە و لە هەم������ووی گرینگتر 
دەنگ������ی بەش������ی موحاف������زەکاری 
ب������ۆ  ک������وردەواری  کۆمەڵ������گای 
سەرخستنی HDP  زۆر گرینگە. 
س������تراتێژیی  داڕێژەرانی  ڕەنگ������ە 
هەس������تیان  HDPش  هەڵبژاردنی 
بەو پێویستیە کردبێ بۆیە ئەو جارە 
ڕێگایان داوە کە کۆمەڵێک دەنگی 
جیاواز ببنە بەرئەندامی هەڵبژاردن. 
ل������ە کوردس������تان ل������ە هێندێ������ک 
کەس������ایەتیی دین������داری وەک������وو 
پرۆفێس������ۆر قەدری ییلدرم و ئاڵتان 
تانەوە بگرە تا کەسایەتیە نەتەوەیی 
و خۆش������ناوەکانی وەک������وو خاتوون 
لەیال زان������ا و عۆس������مان بایدەمیر، 
ل������ە سۆسیالیس������تە چاالکەکانەوە 
موحافزەکار  کەس������ایەتیە  تا  بگرە 
و لیبرالەکان، لە ژن������ان و الوانەوە 
بگرە تا یەکس������انیخوازەکانی الدەر 
ل������ە پیوانە ب������اوە کۆمەاڵیەتیەکان 
کوردی  لە  )هاوڕەگەزب������ازەکان(، 
کوردەوە تا چەپی تورک، ئەمجارە  
HDP کۆمەڵێکی بەرینی ناو و 

کەسایەتیە ناسراوەکانی خستۆتە نێو 
بەرئەندامانی خۆیەوە. هەر  لیستی 
ئەوەش ئیمکانی بەرەوپێش������چوونی 
دەنگەکان������ی ئ������ەو حیزب������ە دەباتە 
س������ەرێ. بەاڵم داخوا دەیگەیەنێتە 
10%، دەبێ تا 8ی مانگی ش������ەش 

چاوەڕوان بین. 

پ: ئەگ������ەر HDP نەیتوانی 
بەن������دی 10%ی دەنگ������ەکان تێپەڕ 
بکا و بچێ بۆ پارلەمان تووشی چ 
گرفت و ئاس������تەنگیەک دەبێ، بە 
پێچەوانەوە ئەگەر ڕێژەی دیاریکراو 
بۆ تێپەڕاندنی بەربەستی هەڵبژاردن 

وەدەست بێنێ، چ ڕوو دەدا؟
و: ل������ە سیاس������ەتی باک������ووری 
خەبات������ی  دەرگای  کوردس������تاندا 
یاس������ایی کراوەت������ەوە و HDP یا 
هەر ڕێکخراوێکی دیکە دەتوانێ و 
دەبێ بە پێی داخوازیی گەلی کورد 
لە کاناڵە فەرمیەکانی سیاسەتەوە 
بکەوێتە ملمالنێی خەباتی سیاسی 
بۆ وەدەس������تهێانی مافی نەتەوەیی. 
چوون������ی HDP بۆ پارلەمان زۆر 
لەو  س������ەرنەکەوتن  بەاڵم  گرینگە، 
کۆتایی  مانای  ب������ە  هەڵبژاردنەدا 
هاتنی هیوا و ئاواتەکان نیە. ئەگەر 
نەیتوانی  لەم هەڵبژاردن������ەدا  کورد 
داخوازییەکان������ی بباتە پارلەمانەوە، 
 AKP  دەنگەکانی کوردستان بۆ
دەچن و جێگە و پێگەی ئەو حیزبە 
لە داڕش������تنی سیاسەتی تورکیەدا 
قایمت������ر دەکەن. ب������ەاڵم AKPش 
دەزانێ کە زەوت کردنی دەنگەکانی  
HDP وەکوو حیزبێکی سیاس������ی 
نابەخشێ  پێ  مەشرووعیەتەی  ئەو 
کە HDP و کاریگەریی ڕێزدار 
ئۆج������االن لە سیاس������ەتی کورد لە 
باکووری کوردس������تاندا لە بەر چاو 
نەگرێ. بۆی������ە دەوری HDP لە 
دەرەوەی پارلەمانیش هەر دەورێکی 
مەسەله ی کورد  بۆ  چارەنووسسازە 
لە باکوور.ئەگەر  HDP نەیتوانی 
ڕێژەی دەنگەکانی لە دەنگەکانی 
دەمیرتاش لە کاتی بەرئەندامبوونیدا 
بۆ سەرۆکایەتیی کۆمار تێپەرێنێ، 
دەب������ێ هەموو ق������ەوارەی حیزب بە 
خۆدا بچێت������ەوە و بیر لە گۆڕینی 
بەرنامەی سیاس������ی و داڕش������تنی 
س������تراتێژییەکی نوێ بکاتەوە. واتا 
دەب������ێ ڕێبازێ������ک هەڵبژێرێ کە 
بتوانێ ڕای گشتی کوردستان بۆ 
الی خۆی ڕابکێش������ێ. ڕەوتی خۆ 
نوێ کردنەوە، گۆڕان و پێداچوونەوە 
بە بەرنامە و ستراتێژیی پارتی، لە 
کاتی سەرکەوتن لە هەڵبژاردنیشدا 
ه������ەر پێویس������تە، بەاڵم ل������ە کاتی 
سەرنەکەوتندا پێویستیەکی بێ ئەم 

ال و ئەو الیە. 
س������ەرکەوتنی  پێچەوان������ەوە  بە 
زێڕی������ن  دەرفەتێک������ێ   HDP
دەڕەخسێنێ تا مەسەله ی کورد لە 
بەردەم  بخرێتە  یاس������اییەوە  ڕێگای 
بەرزترین ناوەندی بڕیاردانی واڵتەوە 
و بخرێتە ڕەوتی چارەسەرییەەوە. کە 
سەرنەکەوتنی   یا  سەرکەوتن  وابوو 
ڕێکخراوەکە  خ������ودی  بۆ   HDP
نابێتە بەربەست یا ئاستەنگ، بەاڵم 
چوونی ئەو پارتیە بۆ پارلەمان بۆ 
خێراترکردنی ڕەوتی چارەسەرکردنی 
پرسی کورد لە باکووری کوردستان 

و تورکیا زۆر گرینگە.   
ئیدیعای  ئەردۆغان  بۆچی  پ: 
ئەوە دەکا کە لە تورکیە کێش������ەی 

کورد نیە؟ 
سیاسەتمەدارێکی  ئەردۆغان  و: 
س������واربوونی  ک������ە  پۆپۆلیس������تە 
ش������ەپۆلەکانی پێ ل������ە پێبەندبوون 
ب������ە زۆر بنەم������اوە گرینگترە. ئەو 

ک������ورد وەک نەتەوە ی������ا تەنانەت 
کەمایەتیەک لە تورکیە چاو لێ 
ناکا، بەڵکوو خەڵکی کورد وەکوو 
کۆمەڵێ������ک دەنگدەردەبینێ کە بە 
پرۆپاگەندەی ئەو واز لە ویس������تی 
س������ەرەکیان کە ماف������ی نەتەوەییە 
دێن������ن. لە ڕوانگەی ئ������ەوەوە هیچ 
جیاوازییەک ل������ە نێوان ئەو زوڵم و 
س������تەمەی کە لە نەت������ەوەی کورد 
کراوە و ئەو بەربەس������تانەی کە بۆ 
چاالکیی هێزە مەزهەبیەکان پێک 
ئ������ەو قەدەغه  واتا  نی������ە،  هاتبوون 
کردن������ی لەچکە و ک������پ کردنی 
دەن������گ و زمانی نەتەوەی کوردی 
پ������ێ وەک یەکە. بۆیەش زۆر جار 
ڕادەگەیەنێ کە ئێستا کە قەدەغەی 
لە سەر لەچکە البراوە، بۆ کوردیش 
ئەو دەرفەتە هەی������ە کە بە زمانی 
خ������ۆی قس������ە بکا بە ب������ێ ئەوەی 
ک������ە داوای بە فەرمی ناس������ینی 
مافی خ������ۆی بکا. ل������ە الیەکی 
دیکەش������ەوە پێویستی ئەردۆغان بە 
و  موحافزەکار  دەنگی کۆمەڵ������ی 
ناسیۆنالیستی تورکیش هەیە، بۆیە 
دەیەوێ بە مانۆڤرە سیاس������یەکانی 
کۆمەڵگای  بەشێکی  دەنگی  هەم 
کورد وەدسەت بێنێ و هەم دەنگی 
تورکە ماحافزەکارەکان لە دەس������ت 

نەدا.  

پ: ئ������ەردۆگان ل������ە میتینگی 
ش������اری وان دا ڕایگەیاند کە تەنیا 
ئەو نوێنەرایەتیی کورد دەکا نەک 
الیەنێک������ی دیکە، ئەو هەڵوێس������تە 

چۆن دەنرخێنن؟
ناکۆکە  ئ������ەوە قس������ەیەکی  و: 
لەگەڵ سیاس������ەتی ڕاگەیەندراوی 
خ������ودی ئەردۆغانیش کە دەڵی لە 
تورکی������ە مەس������ەلەیەک بە ناوی 
مەس������ەلەی کورد نی������ە. ئەگەر لە 
وەاڵتێک������دا گەلێک مەس������ەلە یا 
داخ������وازی نەب������ێ، ئی������دی وەکوو 
پێکهات������ە ناناس������رێ و پێویس������تی 
ب������ە نوێنەر بۆ خ������ودی پێکهاتەکە 
ئەردۆغانیش  خ������ودی  بۆیە  نابێ. 
بڕوای بەو قسەیە نیە، چونکە هەر 
نوێنەرانی ئەون کە لە گەڵ بەڕێز 
لە گەڵ  دیالۆگ������دان،  لە  ئۆجاالن 
شاندی ئیمراڵی بە فەرمی دادەنیش 
و داوا لە جەنابی مەسعوود بارزانی 
دەکەن کە قورسایی خۆی لە سەر 
باکووری  ل������ە  جەم������اوەری کورد 
کوردس������تان بخات������ە کار تا ڕەوتی 
دا  نەخوازراو  ئاقاری  بە  سیاس������ی 
نەچێ. کە وابوو ئەگەر ئەردۆغان 
هەموو دەنگەکانی کوردس������تانیش 
زەوت بکا، ناتوان������ێ نوێنەرایەتیی 
گەلی ک������ورد ب������کا، چونکە ئەو 
بڕوای بە بوونی گەلی کورد نیە. 
پ: ئێ������وە ڕۆڵ������ی HDP لە 
پەرەپێدان������ی وش������یاریی نەتەوەییدا 

چۆن هەڵدەس������ەنگێنن و پێتان وایە 
ئەو حیزب������ە توانیویەتی هەس������تی 
جەماوەر بە مەس������ەلەی نەتەوەییەوە 

گرێ بدا؟
 HDP و: ڕەخنەیەکی زۆر لە
و بە گش������تی لە بزووتنەوەی کورد 
لە باکووری کوردس������تان هەیە کە 
لە س������ەر هێڵی نەتەوەیی نەماوە و 
پش������تی لە داخوازە لە مێژینەکانی 
گەل������ی ک������ورد ل������ە باک������ووری 
کوردستان کردوە. ئەو بۆچوونە بە 
تایبەت لە الیەن هێزە سیاسییه كانی 
بە هێز  باک������ووری کوردس������تانەوە 
HDP لە دەکرێ منیش ڕەخنەم 
هەیە کە لە ڕێتۆریکی سیاس������یدا 
جاری وا هەیە ڕای گشتی کورد، 
بە تایبەت ل������ە دەرەوەی باکوور لە 
بەر چاو ناگرێ. بەاڵم ئەو ڕەخنانە 
ب������ەو مانایە نیە کە ئەو حیزبە و بە 
گشتی بزووتنەوەی کورد لە باکوور 
بە جێ هێش������توە. نەتەوەیی  هێڵی 
مودێل������ی چارەس������ەریی HDP و 
ئەو ڕێبازەی کە عەبدولال ئۆجاالن 
ئێس������تا ڕەچاوی دەکا، چارەسەری 
ل������ە چوارچێوەیەک������ی جیاوازتر لە 
دەبینێ.  پێش������وودا  چوارچێ������وەی 
واز هێن������ان ل������ە مودێل������ی دەوڵەت 
نەتەوە، جارێ باس������ێکی تێئۆریکە 
و نەکەوتۆت������ە قۆناغی کردەییەوە. 
ئەوەش مودێلێکی سیاس������یە کە لە 
چارەسەرییەکی  ئەوانەوە  ڕوانگەی 
دێمۆکراتیک دێنێ. ئەوە دەتوانێ 
جێی موناقشە بێ، بەاڵم خاوەنی ئەو 
بیرە لە هێڵی نەتەوەیی ناشواتەوە. کە 
 HDP  وابوو م������ن پێموایە ڕۆڵی
لە بەرەوپێش بردن و بە هێز کردنی 
هزری نەتەوەی������ی دا زۆر گرینگە. 
متینگەکانی ئەو حیزبە بە سروودی 
ئەی ڕەقیب بەڕێوە دەچن، داخوازی 
سەرەکیان چارەسەریی پرسی کوردە 
و پشتیوانی کردنیان لە ڕۆژئاوای 

کوردستان.
وتەیەک������ی  ئ������ەردۆگان  پ: 
ناس������راوی هەیە ک������ە ئیدیعا دەکا 
ئەو ڕێگای داوە تا پێش������مەرگەی 
کوردس������تان بچێ ب������ۆ کۆبانێ و 
دەرس������ێکی ل������ە بیر نەک������راوە بدا 
بە داع������ش. داخوا ئ������ەوە داخواز و 
سیاس������ەتی AKPب������وو ی������ا خود 
ئەوان لە ژێر گوش������اری کوردەکان 
ملیان  نێونەتەوەییدا  کۆمەڵگای  و 
بۆ چوونی پێش������مەرگە بۆ کۆبانێ 

ڕاکێشا؟
و: ئەردۆغان ئەو قسەیەشی هەیە 
کە دەیگوت کۆبانێ دەش������کێ، یا 
خود شەرڤانای کۆبانێ تێڕۆریستن، 
بۆ چ������ی ئەوەندە باس������ی کۆبانێ 
دەکرێ باسی حەلەب ناکرێ و هتد. 
ئەو ناتوانێ فیداکاری و حوزووری 
پێشمەرگە لە سەنگەری بەرەڤانی لە 
کۆبانێ بکا بە دەستکەوتی خۆی. 
ش������کاندنی کۆبانێ  بۆ  ئەردۆغان 
پالنی بوو، و  هیوای سەرکەوتنی 
بۆکۆبانێ  نەدەخواس������ت. چوونی 
پێش������مەرگە تەنی������ا و تەنی������ا ل������ە 
ئەنجامی هاوبەندی������ی نەتەوەیی و 
ویس������ت و ئیڕادەی سەرۆکایەتیی 
هەرێمی باشووری کوردستان و لە 
ژێر زەختی نێونەتەوەیی دا گەیشتە 

ئەنجام. 

پرسی هه ڵبژاردنه كانی توركیه  له  وتووێژ له گه ڵ به ڕێز 
عه بدوڵاڵ حیجاب

ئەگەر ئەردۆغان هەموو 

دەنگەکانی کوردستانیش 

زەوت بکا، ناتوانێ 

نوێنەرایەتیی گەلی 

کورد بکا، چونکە ئەو 

بڕوای بە بوونی گەلی 

کورد نیە

دیمانه : شه هاب خالیدی
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لە س������اڵی 1٩٧٦ەوە هەموو ساڵێك 
ڕێكەوت������ی حەڤ������دەی مانگی مەی، 
یەكیەتیی  دامەزراندن������ی  س������اڵڕۆژی 
جیهانی پێوەندی������ەكان )ئای تی یو( و 
ڕێككەوتن نامەی  یەكەمی������ن  هەروەها 
نێونەتەوەیی تێلێگراف لە ساڵی 18٦5ی 
زایینی بە ڕێزەوە یادی لێ دەكرێتەوە. 
مەبەس������ت لە دیاریكردن������ی ئەم ڕۆژە 
پێوەندییەكان  جیهانی������ی  وەكوو ڕۆژی 
لەڕاستیدا لەالیەكەوە دەست نیشان كردنی 
بای������ەخ و گرینگی پرس������ی پێوەندییە 
ئینسانییەكان و ڕێگە خۆشكردن لەمەڕ 
باش������تركردنی دۆخی ژیانی خەڵك بۆ 
دەست پێڕاگەیش������تنی ئاسان بە ئامانج 
و خولیاكان و كەڵك وەرگرتنی یەكس������ان 
لە زانس������ت و زانیارییەكانی س������ەردەم 
و لەالیەك������ی دیك������ەوە خس������تنەڕوو و 
شڕۆڤە كردنی كاریگەریی و باندۆڕی 
تێكنۆلۆژییەكانی پەیوەس������ت بە پرسی 
پێوەندییەكانەوەیە كە ڕاستەوخۆ چەمكی 
گلۆبالیزەیش������ێن و بە جیهانی ب������وون لە 
دەكاتەوە.  زین������دوو  مرۆڤدا  مێش������كی 
بەجیهانی بوون لە ڕوانگەی كارناس������ان 
و پس������پۆڕانی كار وب������اری پێوەندیی������ە 
ڕەوتی  ل������ە  بریتییە  نێونەتەوەیی������ەكان 
یەكانخس������تنی گەالن������ی جیهان لە نێو 
كۆمەڵگەیەكی یەكە كە هەموو ڕووداو 
و پێش������هاتەكان كاریگەری������ی لەس������ەر 
یەكت������ر دادەنێن. وات������ە بەجیهانی بوون 
دەبێتە ه������ۆی پەرەس������ەندنی پێوەندییە 
بەچەشنێك  چەندالیەنەكان  و  دووالیەنە 
ك������ە دەوڵەتەكان ناتوانن بەربەس������تی لە 
بەردەم������دا دابنێن و بە كردەوە س������نوور 
و م������ەودای جوگرافیایی تاكەكان یان 
الیەنەكان گرینگی خۆیان لە دەس������ت 
دەدەن كە ئەم پرس������ە ل������ە پێنج تەوەری 
سەرەكیدا خۆی دەنوێنێ  كە بریتین لە: 

تەوەری ئابووری، تەوەری فەرهەنگی، 
ت������ەوەری كۆمەاڵیەتی – سیاس������ی، 
تێكنۆلۆژی، كە  زانس������تی و  تەوەری 
لێ������رەدا بەكورتی ئاوڕ ل������ە هەركام لەم 

الیەنە گرینگانە دەدەینەوە.
ت������ەوەری ئاب������ووری: ڕێكخ������راوی 
یەكێك������ە  جیهان������ی  بازرگانی������ی 
ك������ە دەرخەری  ل������ەو دامەزراوان������ەی 
ئ������ەم  ئابووریی������ە.  بەجیهانی بوون������ی 
لە  جیهانییەكانی  ب������ازاڕە  دامەزراوەیە 
ڕێگەی بازرگانیی ئازاد و جموجۆڵی 
بەرب������اڵوی ش������مەكەكان خس������تە ژێر 
لەڕاستیدا سنوورە  كاریگەری خۆی و 
و  تێك شكاند  ئابوورییەكانی  بەرتەسكە 
یاساییەكان  لەمپەڕە  نەهێشتنی  وێڕای 
لە واڵتان������ی جیهاندا ب������ووە هۆكارێك 
لەمەڕ گەڕانی ئازادانەی سەرمایەكان 

لە هەموو جیهاندا.
تەوەری فەرهەنگی: گەشەی ڕۆژ 
تێكنۆلۆژی  زیات������ری  ڕۆژ  لەگ������ەڵ 
پێوەندی  ئامرازەكان������ی  بە  پەیوەس������ت 
لەوانەش ئینتێرنێت و س������ەتەالیت بووە 
هۆكارێك لەمەڕ چڕبوونەوەی هەرچی 
زیاتری كات و شوێن و لەم ڕاستایەشدا 
زێدەتری  هەرچ������ی  نیزیك بوون������ەوەی 
فەرهەنگی گەالنی جیهان و دروس������ت 
بوونی پردێكی لەبار بۆ لێك تێگەیشتنی 
زیاتر لە نێ������وان تاكەكانی كۆمەڵگای 
فەرهەنگێكی  بەم ش������ێوەیەش  جیهانی. 
هەمەڕەن������گ كە نوێنگەی ویس������تی 
زۆربەی هەرە زۆری نەتەوەكانی جیهان 

بێت بیچمی گرت.
تەوەری كۆمەاڵیەتی – سیاس������ی: 
دەتوانی������ن بە بێ  گومان پێ  لەس������ەر 
ئەو كەت������وارە دابگرین كە پڕۆس������ەی 
گلۆبالیزەیش������ێن بە كەڵك وەرگرتن لە 
پێوەندی گرتن بووە  نوێیەكانی  ئامرازە 
جێگە وپێگەی  ئەوەیك������ە  بۆ  هۆكارێك 
تاك������ەكان و ڕێكخراوە ناحكوومەییەكان 
سەقامگیرتر ببێت و بەم شێوەیەش بتوانن 

وەك������وو الیەنگەلێكی خ������اوەن باندۆڕ، 
كاریگەری لەسەر دەوڵەتەكان دابنێن و 
ویست و پالن و بڕیارەكانی خۆیان لە نێو 
بڕیار و یاسا حكوومەتییەكاندا جێگیر 
بكەن. بەكورتی مافی پرس������یاركردن لە 
ڕۆڵ������ی حكووم������ەت و دەوڵەتەكان كە 
لە كۆڵەكەكانی دێمۆكراس������ی  یەكێكە 
جیهان������ی  گش������ت گیر  بەش������ێوەیەكی 

تەنییەوە.
ت������ەوەری زانس������تی و تێكنۆلۆژی: 
ڕەنگە بتوانین ئەم ت������ەوەرە بە ماكەی 
بەجیهانی بوون  دیاردەی  س������ەرهەڵدانی 
ن������او ببەین. پڕۆس������ەی بەجیهانی بوون 
بەهۆی ئەو شۆڕش������ە زانستییە كە لە 
یەك س������ەدەی ڕابردوودا خۆی پیشان دا 
دیكە شۆڕشی  بەواتایەكی  هاتەئاراوە. 
زانس������تی، زانس������تی فەننی، زانستی 
پێوەندییەكان و هێ������زی مرۆیی پێكەوە 
توانییان ببنە داینەمۆی سەرەكی پرسی 
گلۆبالیزەیشێن. بەم پێیەش دەكرێ  بڵێین 
بەجیهانی بوون و شۆڕش������ی زانستی و 
زانیارییەكان لەهەمان كاتدا كە لە یەكتر 
جیاوازن بەاڵم گرێدراوی یەكتریش������ن. 
گلۆبالیزەیش������ێن بەه������ۆی شۆڕش������ی 
بۆ گەیش������تن  زانیارییەكانەوە ڕێگەی 
زانس������تییەكان  خزمەتگوزاریی������ە  ب������ە 
بەش������ێویەكی خێرا و بەپەلە خۆش كرد 
و چەمك گەلێكی وەك بازرگانی ئازاد، 
ڕاگواس������تنی ئ������ازادی زانیارییەكان و 

فێركاری ئازادی هێنایە گۆڕێ .
ئێران و پرسی پێوەندییەكان

لە ساڵی 185٦ی زایینی یەوە كە بۆ 
یەكەم جار لە س������ەردەمی ناسرەدین شای 
قەج������ەر هێڵ������ی تێلێگراف ل������ە ئێراندا 
دامەزرا تاكوو ئێستا واڵتی ئێران لەگەڵ 
ئەوەیكە بەرەوڕووی تەنگ و چەڵەمەی 
سیستماتیكی حكوومەتە ناخەڵكییەكان 
بۆتەوە توانیویەتی كەم تا زۆر هاوشان 
لەگەڵ تێكنۆلۆژییە نوێیەكانی پێوەندی 
خ������ۆی ڕێك بخات و لەم كاروانە بەجێ  

نەمێنێت. حكوومەتەكانی زاڵ بەس������ەر 
ئێران بەتایبەت كۆماری ئیسالمی ئێران 
بەبەردەوام������ی لەهەوڵی ئەوەدا بوون كە 
گەالنی ئەم واڵتە لە دەست پێڕاگەیشتن 
ب������ە ئامرازە نوێیەكان������ی پێوەندی گرتن 
دور بخەن������ەوە ئەمەش بە دوو هۆكاری 
س������ەرەكی: یەكەم دوور خستنەوەی ئەم 
نەتەوانە لە وەدەست خس������تنی زانست و 
زانیاری نوێ  لەسەر بنەمای دۆكتۆرینی 
هەژاری فكری و فەرهەنگی و دووهەم 
باڵوكردنەوە و پەرەدان بە باوەڕ و ئایدیا 

دوگم و ڕەهاگەراكانی حاكمان.
پڕ ئاشكرایە كە چوونەسەری ئاستی 
زانی������اری خەڵك ئاس������تی چاوەڕوانی 
و داواكارییەكان������ی ئ������ەو خەڵكە دەباتە 
سەرێ . لە س������ەردەمی ئێستاشدا ئەوە 
تێكنۆلۆژی نوێی پێوەندییە كە ئەركی 
گوواس������تنەوەی زانیاریی������ە نوێیەكانی 

ل������ە هەموو بارێك������ەوە لە ئەس������تۆیە. 
هەربۆی������ە كاربەدەس������تانی كۆم������اری 
ئیس������المی هەر لە سەرەتای بەدەستەوە 
گرتنی دەس������ەاڵتی ن������اڕەوای خۆیان 
بە تێگەیشتن لەو ڕاس������تییە ڕێیان لە 
گرتووە.  تێكنۆلۆژیانە  ئەم  پەرەگرتنی 
هەوڵێكی بێ  كۆتایی كە دەرەنجامەكەی 
تەنی������ا زیادبوون������ی ڕق و بێ������زاری لە 
سیس������تمی حاكمی ب������ەدواوە بووە. بە 
دەزگاكانی  ناوزەدكردن������ی  ئەهرێمەنی 
ڕاگەیاندن لەوانە س������ەتەالیت، هەوڵدان 
بۆ كۆكردنەوەی دیش������ەكانی ماهوارە، 
فیلتێركردنی سایت و ماڵپەڕ و وێبالگ 
ناردنی  ت������ۆڕە كۆمەاڵیەتیی������ەكان،  و 
پارازیت بۆ سەر سەتەالیتە دەرەكییەكان، 
كوڵ گرتن لە پێوەندیی������ە تەلەفوونی و 
ئینتێرنێتیی������ەكان و ....چەند هەوڵێكی 
لە ئاوڵەم������ەدا خنكاوی ڕێژیم بووە كە 

خۆبەخ������ۆ ئەو ڕس������تەیە وەبیر مرۆڤ 
دێنێت������ەوە كە دەگوت������رێ  »بە بێژنگ 

پێش بە تیشكی خۆر ناگیرێت«.
ئەوەیكە جێگەی س������رنجە ئەوەیە كە 
ڕێژیم ب������ە هەمان ئام������رازی پێوەندی 
كە بۆ خەڵك ب������ە بڤەی دەزانێت و وەك 
دەس������كردی بێگانە و ئەهرێمەنی ناوی 
سیستمی  پاراس������تنی  هەوڵی  لێدەبات 
حوكمڕان������ی خ������ۆی و پ������ەرەدان ب������ە 
ئایدیاكانی دەدات، لەڕێگەی دەزگای 
دەنگ و ڕەنگ، س������ینما، سەتەالیت، 
ئینتێرنێت و .... وەك ئەوەی بڵێی تەنیا 
حاكمانی س������ەرەڕۆ دەزانن كە كەڵكی 
باش ل������ەم تێكنۆلۆژییان������ە وەربگرن و 
خەڵكی ئاسایی كەلتوری كەڵك وەرگرتن 

لە زانست و تێكنۆلۆژییان نیە.

زیات������ر لە 35 س������اڵ لە تەمەنی 
ئیس������المی  ڕێژیم������ی كۆم������اری 
تێدەپ������ەڕێ، لەم ماوەی������ەدا هەموو 
جۆرە سەركوت، زیندانی، ئەشكنجە 
و كوشتاری ده رهه ق نەتەوەی كورد 
بەمەبەس������تی ئاسیمیالس������یون و لە 
خۆنامۆكردن������ی بەڕێوەبردووە. بەاڵم 
تەسلیمی  هیچكات  كورد  نەتەوەی 
لەنێوبردن  سیاسەتی سەركوتكەرانە، 
و ئاسیمیالس������یون نەبووە و بەڵكوو 
هەرج������ار ش������ێلگیرتر و قایمتر بۆ 
نەتەوەییەكانی  بە مافە  گەیش������تن 
هەن������گاوی  خ������ۆی  ئ������ازادی  و 
هەڵێناوە. سیاس������ەتەكانی كۆماری 
ئیس������المی ه������ەر ئەو سیاس������ەتە 
شكس������ت خواردوانە، دژە مرۆیی و 
دژە ژنانەی داعش و بناژۆخوازیی 
ئایینی  چوارچێوەی  لە  ئیسالمییە 
ش������ێعەدا. لە كۆماری ئیس������المیدا 
ژن هیچ ج������ۆرە ئەمنییەتێكی نییە 
و لەه������ەر ج������ۆرە خزمەتگوزاری، 
دەرەت������ان و هەڵكەوتە كۆمەاڵیەتی 
و سیاس������ی و ئابووریەكان بێبەشە. 
ڕۆژانە بەش������ێوەی بەردەوام لەگەڵ 
ئەش������كنجەی ڕۆح������ی و دەروونی 
و فیزیك������ی ڕوب������ەڕوو بووەتەوە و 
ئاراس������تەی  لە  ئامرازێك  بووەت������ە 
بەرەوپێش������چووونی سیاس������ەتەكانی 

ڕێژیمدا.
شۆڕش������ی خەڵكیی ساڵی 5٧ی 
ب������ەزۆری هەموو  هەت������اوی ك������ە 
توێژەكان������ی كۆمەڵگ������ە بە هەموو 
ڕەنگ و باوەڕەكانیانی لە خۆیدا جێ 
كردبوویەوە، بە هەوڵ و فیداكاری و 

ڕۆحیەی شۆڕش������گێری ئەو كاتی 
خەڵكی ئێران دەڕۆیشت كە كۆمەڵگا 
بەرەو دێموكراسی و ئازادی پاڵ پێوە 
بنێ بەاڵم بە دزرانی ئەم شۆڕش������ە 
لە الیەن ئاخووندە ئیسالمییەكانەوە، 
ش������ۆڕش ل������ە ڕێگەی س������ەرەكی 
خ������ۆی بە الڕێدا چ������وو و زۆربەی 
پێشەنگەكانی ئەم شۆڕشە لە الیەن 
دیكتاتۆرە ئیسالمییەكانەوە كوژران و 
دوورخرانەوە. ڕێژیم بە زوویی توانی 
ب������ە س������ەركوت و پێكهێنانی كەش 
و هەوای ترس و تۆقاندن بەش������ێك 
لە كۆمەڵگەی شۆڕش������گێڕ بكاتە 
كۆمەڵگەیەكی مەلكەچ و مردوو. 
بەاڵم ئەم سیاس������ەت و س������ەركوتە 
لە كوردس������تان و بەس������ەر خەڵكی 
كورددا كاریگەرییەكی هاوش������ێوەی 
نەب������وو. لەبەر ئەوەیكە بە هەر جۆرە 
توندكردنی س������ەركوت، ئەش������كنجە 
و ئێع������دام، خەڵك������ی ئازادیخوازی 
كوردس������تان زۆرتر جەختیان لە سەر  
ماف������ە نەتەوەی������ی و مرۆییەكانی 
خۆیان دەك������ردەوە و ئەم بەربەرەكانیە 
و ڕۆحی������ە چاالك������ە، كۆمەڵگەی 
ناوچەكانی دیكەی  لە  كوردستانی 
ئێران جیادەكاتەوە. ئەم جیاوازییە لە 
ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ڕووداوەكان 
ڕێژیم������ی  دەس������تدرێژییەكانی  و 
ئیس������المی لە ئێران و كوردستان بە 

ڕوونی دەبینرێ.
ه������ەر لە س������ەرەتای ش������ۆڕش، 
خەڵكی كوردس������تان ب������ە كۆماری 
ئیس������المییان گ������وت » ن������ا« و 
لەگ������ەڵ سیاس������ەتە دژە مرۆیی، 
دژە ژن و بناژۆخوازیی ئیس������المی 
دواكەوتووانەكان������ی  بیركردن������ەوە  و 
دیكە و ب������ە پێچەوانەی جاڕنامەی 
مافی مرۆڤ������ی ڕێكخراوی نەتەوە 
دژایەتیان  توندی  بە  یەكگرتووەكان 

ك������رد و لەگەڵی چوونە ش������ەڕەوە. 
لەم������ڕووەوە ڕێژیم������ی كۆم������اری 
ئیس������المی هاوكات لەگەڵ هێرش 
بۆ س������ەر بزووتنەوەی ئازادیخواز و 
ڕاگەیاندنی جیهاد لە دژی كوردستان 
و حیزب������ەكان، بەه������ا كەلتووری و 
كوردستانیشی  كۆمەاڵیەتییەكانی 
كردە ئامانج. ئ������ەم ڕێژیمە لە هەر 
جۆرە سەركوت و ئەشكنجە و فێلێك 
بۆ بە چۆكداهێنانی نەتەوەی كورد 
ب������ە هەموو ئەو  دەرێغی نەكردووە، 
جینایەتانەی كە كۆماری ئیسالمی 
دره������ه ق ئەم خەڵك������ە ئەنجامی دا 
دیس������ان نەیتوانی كوردستان بكاته  
هاوڕەنگ������ی كۆمەڵگ������ەی ئێ������ران 
و بەمەبەس������تی ك������ردەوە قیزەون و 
سیاس������ەتە دژە مرۆییەكانی خۆی 
بە  بەس������ەرنجدان  بێنێ.  ب������ەكاری 
پێگەی������ەك كە نەت������ەوەی كورد لە 
ناوچ������ە  سیاس������ی  جوگرافی������ای 
بەدەستی هێناوە و هەروەها پێگەی 
سیاسی و كۆمەاڵیەتی و كەلتووری 
ل������ە نێوخ������ۆی واڵت و هاوتەریب 
لەگ������ەڵ ئ������ەوەش پێگەیش������توویی 
فیكری ژنانی كوردستان لە هەموو 
بوارەكاندا ترسی خستووەتە نێو دڵی 
كۆماری  ڕێژیمی  كاربەدەس������تانی 

ئاخووندییەوە.
لە س������ااڵنی ڕاب������ردوودا ڕێژیم، 
سەركوتی لە دژی ژنان بە شكڵێكی 
سیستماتیك زیاد كردووە. لە ئێعدام و 
كوشتاری چاالكانی سیاسی ژنانەوە 
بگرە تاكوو تێزاب پرژاندن و كوشتنی 
كچانی خوێندكار، ئامانج لەم كردەوە 
دروستكردنە  بەربەس������ت  قیزەوەنانە، 
لە بەش������داریی ژنان ل������ە كاروباری 
كۆمەاڵیەت������ی و سیاس������ی واڵت. 
ئەمنیەتی كردن������ی ژینگەی كار، 
زانكۆكان و تەنانەت ش������ەقامەكان، 

كۆاڵن و بازار ئەم ڕاس������تییە نیشان 
دەدا كە ڕێژیم ل������ە ڕێكخراوبوونی 
ژنان لە واڵت و بەتایبەت كوردستان 
هەڵبژاردنەكانی  دوای  نیگەران������ە. 
س������اڵی 88 ژنانێك������ی زۆر بوونە 
قوربانی������ی سیاس������ەتی دژە ژن و 
لە  ئیسالمی  دەستدرێژی كۆماری 
ئێراندا كە دەكرێ باسی مردنی نێدا 
ئاقاس������وڵتان و ئێعدام و دەستدرێژی 
بۆ س������ەر ڕێحانە جەبباری و تێزاب 
ئیسفهان  كرماش������ان،  پرژاندنەكانی 
و ش������ارەكانی دیكەی ئێران بكەین. 
هەموو ئەم دەستدرێژی و جینایەتانە 
بێ وەاڵم مان������ەوە و ئەم بێدەنگییە 
مەرگهێنەرەی خەڵكی ئێران دەستی 
كاربەدەستانی ڕێژیمی لە سەركوت 
و دەستدرێژی هەرچی زیاتر بۆ سەر 
مافی هاوواڵتیان ئاوەڵەتر هێشتەوە.  
ڕێژیم هاوش������ێوە و تەنانەت توندتر، 
سیاس������ەتی قیزەون������ی دژە خەڵكی 
خۆی لە كوردستان گرتە پێش، بەاڵم 
خەڵك������ی كورد لە هەموو بوارەكانی 
كۆمەاڵیەتی و كەلتووری و سیاسی 
گەیشتوونەتە ئاستێك كە ئامادە نین 
سیاسەت و بەرنامە داگیركەرانەكان 
و دەس������تدرێژیەكانی ئ������ەم ڕێژیمە 
كوردس������تان  خەڵكی  بكەن.  قبووڵ 
ل������ە س������ەرەتای هاتنە س������ەركاری 
ڕێژیم������ی ئاخوون������دی هەرج������ۆرە 
دەستدرێژی و بێڕێزی بە كۆمەڵگا 
و بەه������ا كەلتووری و سیاس������ی و 
كۆمەاڵیەتییەكان������ی خۆیانی������ان بە 
مشتی توند و پۆاڵین وەاڵم داوەتەوە 
و لە بەرانبەر سەركوت، دەستدرێژی، 
ئەش������كنجە و ئێعدام������ی مندااڵنی 

خۆیان كەمتەرخەم نەبوون.
لە ماوەی دوو س������اڵی ڕابردوودا  
كوشتنی چه ندین كچی خوێندكاری 
ك������ورد لە زانك������ۆ جۆراوجۆره كانی 

ئێ������ران، بە ش������ێوەیەكی گوماناوی 
ناتوان������ێ بەڕێكەوت و ئاس������ایی و 
غەیرە سیاسی بێ. شلێر فەرهادی، 
حەقیری  پەروین  چووینی،  سەحەر 
وش������ەیدا حاتەمی لە خوێندكارانی 
نموونەیەكی  كوردس������تان  پێشه نگ 
بەرچاوی ئ������ەم جینایەتانەن. هۆی 
كوشتنی خوێندكاری كورد ئیبراهیم 
لوتفی پوور و شوانە سەیدقادری كە 
بە شكڵێكی هۆڤانە و بێ بەزەییانە 
ش������ەهید كران هێش������تا بۆ خەڵكی 
كوردستان بێ وەاڵم ماوەتەوە. بكەر 
و بكەرانی ئ������ەم جینایەتە لە الیەن 
هێزە ئەمنییەتی و ئیتالعاتییەكانەوە 
دەپارێزرێن، خۆپیشاندان و داواكاری 
خەڵكی  بەهەقی  خواس������تەكانی  و 
مەهاباد بە توندترین شێوە سەركوت 
كرا و لە باتی زانیاری بەخش������ین و 
ڕوونكردنەوە لە س������ەر ئ������ەم بابەتە، 
ڕێژی������م و دەس������ت و پێوەندییەكانی 
درۆ  باڵوكردنەوەی  دایە  دەس������تیان 
و دەلەس������ە بەمەبەس������تی شكاندنی 
كەس������ایەتی فەریناز خوسرەوانی و 
هەم������وو تۆمەتەكانیان ڕووبەڕووی 
ئەو ك������ردەوە. بەرپرس������ە قەزایی و 
ئەمنییەتییەكانی ڕێژیم لەگەڕان و 
لێكۆڵینەوە لە سەر ئەم بابەتە خۆیان 
ب������ە باڵوكردن������ەوەی وێنە  بوارد و 
و  فیلمە دروس������تكراوەكان هەوڵی 
ئەوەیان دا س������ەرپۆش لە س������ەر ئەم 

مەسەلەیەدا بنن.
ل������ە جینایەتی س������اڵی ڕابردوو، 
شەیدا حاتەمی خوێندكاری كوردی 
زانكۆی نازلوی ورمێ بە سەرنجدان 
لەس������ەر  تاوان  نیش������انەكانی  ب������ە 
كردەوەی  ئاشكرابوونی  و  جەستەی 
كوش������تن و لەبەردەس������تدا بوون������ی 
شاهێدە زیندوووەكان كە لە هاوپۆل و 
دۆستانی ئەو بوون و بە سەرەنجدان 

بە ئەو ناڕەزایەتیانەی كە لە الیەن 
بنەماڵەی ناوبراو و خەڵكی ورمێ  
لە دژی ئەم جینایەتیە ئەنجامدرا، 
ڕێژیم هێش������تا پارێزگاری لە بكەر 
و بكوژان������ی جینایەتەكە دەكا و لە 
ناس������اندن و ئاشكراكردنی ئەوان خۆ 
دەبوێرێ. لە الیەكی دیكەوە ڕێژیم 
بە هەڵوێس������تێكی پڕشووره یتر و بە 
ڕیس������واییه كی هەرچ������ی زیاتر بۆ 
سەركوت كردنی خەڵك و بنەماڵەی 
ش������ەیدا حاتەمی، هەڕەشەی لەوان 
ك������رد و پارێ������زەری ئ������ەو بنەماڵە، 
بەڕێز مەس������عوود ش������ەمش نێژادی 
لە باتی بكەرەكان������ی ئەم جینایەتە 
ناردە زیندان. ئێس������تا بە بوونی وەها 
نادادگایەك و بوونی یاس������ا قەزاییە 
گەندەڵەكان لە واڵت بەچ شێوەیەك 
خەڵكی كوردستان بتوانن لە هەمبەر 
ئ������ەم جینای������ەت و دەس������تدرێژیانە 
كەمتەرخ������ەم ب������وون و چاوەڕوانی 
دادپەروەری������ان هەب������ێ؟. ئەم������ڕۆ  
نەتەوەی كورد گەیشتووەتە ئاستێك 
لە گەشەی سیاسی و كۆمەاڵیەتی 
و كەلتووری كە نە تەنیا لە بەرانبەر 
ئەم زوڵم و س������تەم و دیكتاتۆریەدا 
بێدەنگ و ب������ێ وەاڵم نابێ بەڵكوو 
پێشەنگ و ڕووناككەرەوەی ڕێگەی 
س������تەملێكراوەكانی  نەتەوە  هەموو 

ئێرانە. 
خەباتی ش������ێرە ژن������ان و پیاوانی 
ڕی������زی  ل������ە  ك������ورد  قارەمان������ی 
پێشمەرگەكانی كوردستان لە دژی 
تاریكی و بناژۆخوازی ئیس������المی 
س������وننە و ش������ێعە بۆ ئاسایش و بە 
جیهان  خەڵكی  ژیانكردنی  ئازادی 
هێمایەكە بۆ كۆمەڵگایەكی سیاسی، 

زیندوو و چاالك لە كوردستاندا.

فەریناز، سەمبولێك لە كۆمەڵگایەكی سیاسی و زیندوو و چاالك

ڕۆژی جیهانیی پێوەندییەكان

ئیبراهیم قاسمی زاد

و: هیوا میرزایی

شەماڵ تەرغیبی
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به شی یه كه م:
1� خوێندن������ەوە و تێڕوانیت������ان بۆ 
كەس������ایەتیی هونەری������ی عەب������اس 
كەمەندی چییە و چۆن هونەرەكەی 
پێناسە دەكەن؟ چ تایبەتمەندیگەلێك 
لە هونەری عەباس كەمەندیدا هەیە، 
كە بەم چەش������نە بەرز و خاوەن پێگە 

و سەنگە لە هونەردا؟
وەاڵم: دەبێ������ت ببورن من وەاڵمی 
هەردوو پرسیارەکە دەکەم بەیەک. 
ئەگەر بڵێم عەباس كەمەندی بۆ 
من یەکێکە لەو هونەرمەندانەی تا 
ئێستا لە نێوەندی هونەری کوردیدا 
ئاش������نا بووبێتم پێی، ک������ە دەتوانم 
بە ڕاس������تی پێی بڵێ������م هونەرمەند، 
لەبەر ئەوەی من زۆرجار ئەم قسەم 
کردووە، کە دەبێ������ت ئێمە هونەری 
گۆرانی گوتن لەسێ پلەدا ڕیزبەند 
و  گۆرانیبێژ  )دەنگخۆش،  بکەین، 

هونەرمەند(.
هەم������وو دەنگخۆش������ێک مەرج 
هەموو  گۆرانیبێ������ژ،  ببێت������ە  نییە 
نیی������ە  م������ەرج  گۆرانیبێژێکی������ش 
هونەرمەند بێت، ئ������ەم جیاکاریەش 
ل������ە زۆربەی زمانەکان������ی دونیادا 
هەی������ە، بەاڵم هونەرمەند ش������تێکی 
ترە، ئەو پلەیەکی مەعریفی هەیە، 
هونەر  ئەڵبەت������ە  هون������ەرە،  ئەویش 
لەس������ەردەمی یۆنان������ی کۆنەوە تا 
بۆ  هەڤدەش  سەدەی  کۆتاییەکانی 
هەموو جۆرێک لە دەستڕەنگینی، 
ش������ارەزایی، لێهاتووی������ی، بەه������رەو 
داهێنانێک، تەنانەت زانستەکانیش 
بەکارهێنراوە. دیارە قسەکردن لەسەر 
هونەر کەمێک ئاڵۆزەو پێویس������تی 
قوڵ  مێژوویی  ڕاڤەکردنێک������ی  بە 
هەیە، بەاڵم ئەوەی م������ن لێرەدا بە 
وش������ەیەک دەیڵێم ئەوەی������ە؛ هونەر 
واتە داهێنان لەه������ەر بوارێکدا بێت 
ئیس������تاتیکایەکی بااڵ بخوڵقێنیت، 
ئەوەی نەتوانێت لە پیشەکەی خۆیدا 
داهێنان ب������کات مافی ئەوەی نییە 

پێی بڵێیت هونەرمەند، بۆیە بۆ من 
هەندێکجار ئاوازی ئەو چەکوشەی 
ئاس������نگەرێکی کورد ئاس������نێکی 
گەرمی پ������ێ نەرمدەکات هونەری 
زۆرتر تێدا دەبینم لەو گۆرانییانەی 
ل������ەم س������ااڵنەی دوایی������دا هەندێ 
کەس هونەری مۆسیقای کوردیان 
لەهەموو هون������ەرو جوانییەک پێ 

داماڵیوە. 
یەکێک لە خەسڵەتەکانی هونەر 
ئەوەیە، پێویس������تە لە کۆی هەست 
و ناو دڵ و ڕۆحی پیش������ەوەرەکەوە 
بێت������ە دەرەوە، ئەگین������ا نابێ������ت بە 
هونەر، ئەو ئاس������نگەرەی کاتێک 
بە نیازی کوتانی ئاسنە گەرمەکە 
چەکوش������ەکەی بەرزدەکاتە کۆی 
هێز، تواناو وزەکانی بەش������ێوەیەک 
دەخاتە گ������ەڕ ت������ا بتوانێت گوێی 
لەناڵەی ئەو شوێنە بێت ئەیکوتێت، 
ئەم������ە هونەرە، نەک ت������ۆ بڕۆیت 
لەم������الو هەندێک ش������ت بهێنیت، 
تەنانەت لەگەڵ س������ەلیقەی خودی 
خۆش������تدا نەگونجێ������ت و بە هونەر 
ب������ە ئێم������ەی بفرۆش������یت، ئەمەیە 
عەب������اس كەمەندی ل������ە ئەوانی تر 
جیادەکات������ەوە، کاتێ������ک گۆرانی 
دەخوێنێت، ش������یعر دەنووسێت، تابلۆ 
دەکێش������ت بەئاس������انی هەست بەوە 
دەکەیت ئەم پیاوە دەیەوێت بە ڕۆحی 
ئاش������نا بین، گوێمان لە ترپەکانی 
دڵی و نیگەرانییەکانی بێت، هونەر 
لەمە زیات������ر نییە، کە وەک چۆن 
کانییەک������ی ڕوون لەناخی زەوییەوە 
هەڵدەقوڵێت و ڕێچکە دەگرێت و بە 
بێ ئەوەی ئاوڕ لەهیچ کەس������ێک 
بداتەوە ملی ڕێگای خۆی دەگرێت، 
هونەری������ش ئەبێت وابێ������ت، لەناخی 

هونەرمەندەکەوە هەڵقوڵێت.
عەباس  هون������ەری  تایبەتمەندی 
کەمەندی وەک ئەو کانییە ڕوونە 
وایە لەناخ������ی دڵییەوە هەڵدەقوڵێت، 
س������ازگارە هەموومان  ئەوەندە  بۆیە 
لە  پیاوێک������ە  ئ������ەو  تامەزرۆی������ن، 
لەه������ەر کارێكی  بۆیە  سروش������ت، 
بڕوانین ی������ان گوێ بگرین زیاتر لە 

سروشت نزیکمان دەکاتەوە، چونکە 
ئێستا قس������ە زۆرە لەس������ەر ئەوەی 
دوورکەوتنەوەی مرۆڤ لە سروشت 
بەاڵم عەباس  ش������ێواندووە،  مرۆڤی 
کەمەندی زاهیدێکی خەڵوەتنشینی 
ن������او جوانییەکانی سروش������ت بوو، 
بوو  ئەو عاش������قێکی سەرمەس������ت 
بە سروش������ت، ئ������ەو ل������ە ڕێگەی 
هونەرەکەی������ەوە دەیویس������ت ئێم������ەو 
سروشت ئاش������ت بکاتەوە، دەیویست 
خۆشەویس������تی  ئ������ەوەی  لەب������ری 
بکەین عاش������ق بین و لەناو عەشقدا 
بێوێنە  عاش������قێکی  ئەو  بتوێینەوە، 
بوو، هونەرەکەی بەش������ێک بوو لە 
عەشقەکەی بۆ خودی کارەکانی، 
بۆی������ە دەوترێت هون������ەری بااڵ ئەو 
هونەرەی������ە، ک������ە هونەرمەندەکە بە 
عەش������ق و خۆشەویستییەوە بیکات، 
لەناخ و دڵییەوە بێتە دەرەوە، ئەو هەر 
کارێکی لەه������ەر بوارێکدا کردبێت 

بە عەشقەوە کردوویەتی.
2 � لە س������ەردەمێكدا كە باس لە 
پسپۆڕی، شارەزایی و پۆلێن بەندیی 

هونەرەكان دەكرێ������ت، ئاخۆ دەكرێت 
كەسێك لە یەك كاتدا لە زیاتر لە 5 
بواری هونەریدا ش������ارەزا بێت، پێتان 
وایە عەباس كەمەندی چی كردووە 

كە سەركەوتوو بووە؟.
وەاڵم: هەندێک کەس هەن زۆر 
تایبەت������ن، واتە یەکج������ار لەدایک 
دەب������ن و ئیتر بۆ هەت������ا هەتایە ئاوا 
دەب������ن، بەاڵم ئ������ەوەی گرنگە ئێمە 
تواناکانی  لە  س������ود  بتوانین  چۆن 
ئەو کەسانە وەربگرین! چۆن بتوانین 
پش������تیوانیان لێ بکەین بۆ ئەوەی 
تواناکانی������ان بخەنە گەڕ!. زۆرجار 
بەهرەو تواناکانی مرۆڤ نەبەستراوە 
بە ب������واری ئەکادیمیاوە، ئەکادیمیا 
بدات  بەهرەکان  ب������ە  پەرە  دەتوانێت 
و پێش������یان بخات، ب������ەاڵم ناتوانێت 
مرۆڤێکی ن������ا بەهرەمەند بکات بە 
بەهرەمەند، چۆن دەڵێن؛ کەسانێک 
هەن هەرچی کتێبی ئەم دونیا هەیە 
بیخوێننەوە ناتوانن ببن بە نووس������ەر 
یان شاعیرێکی سەرکەوتوو، لەبیرت 
نەچێت، ئێمە حەسەن زیرەکمان هەیە، 

وەک دەڵێن ئەو پی������اوە نەخوێنەوار 
بووە، نەخوێن������ەوار بە واتای ئەوەی 
هیچ ئەل������ف و بێیەکی نەخوێندووە 
کەچی جگە لە هونەرەکەی بۆ من 
زمانزانێکی شارەزاش بووە، کاتێک 
گوێ لە گۆرانییەکانی دەگریت بە 
ڕوونی هەس������ت بەوە دەکەیت، کە 
چ زمانێکی پ������اراوو کوردییەکی 

جوانی زانیوە.
ژیانی  کارو  س������ەیری  کاتێک 
عەب������اس کەمەن������دی دەکەیت بە 
ئاشکرا هەس������ت بەوە دەکەیت، ئەم 
پیاوە بەتەنها بۆ هونەر لەدایکبووە، 
هونەرەکەش������ی بەش������ێک بووە لە 
ئازارەکانی، هەموو ئەو مرۆڤانەی 
لەمێژوودا کاری مەزن و گەورەیان 
کردووە هەمیشە ئەوانە بوون زۆرترین 
ئازاریان هەبووە. ئێمیل سیۆران دەڵێت: 
»ئ������ازار بەرهەمێکی مەعریفەیە« 
ڕەنگە ئەمەش هۆکارێک بێت بۆ 
ئەوەی جگ������ە لە هونەری موزیک 
پەل بۆ زۆر شوێنی تر ڕابکێشێت. 
ئەو  دەکەی������ت  هەس������ت  لێرەش������دا 

لەڕێگای تواناو بەهرەکانی خۆیەوە 
هەس������تی بە بەرپرسیارەتی کردووە، 
کە ش������وێن داس������تان و ئەفسانەی 
ک������وردی بکەوێ������ت و زیندووی������ان 
بکاتەوە، چونک������ە ئەو درکی بەوە 
کردبوو هەر گەلێک ئەفس������انەی 
نەبێ������ت نە مێ������ژوو ن������ە کولتوری 
نابێ������ت، ئەگەر ویس������تت کولتورو 
مێ������ژووی گەلێک بناس������یت بڕۆ 
ئەلبێرت  بخوێنەوە.  ئەفسانەکانیان 
لەسەر  جوانی  وتەیەکی  ئاینشتاین 
ئەفسانە هەیە، کە دەڵێت: »ئەگەر 
بڕۆن  دەوێت،  زیرەکتان  منااڵنێکی 
ئەفس������انەیان بۆ بخوێننەوە، ئەگەر 
زیرەکترتان دەوێت زیاتر ئەفسانەیان 
کەمەندی  ئەمەیە  بخوێننەوە«  بۆ 
کردووە بە کەس������ێتییەکی جیاواز، 
کە هەموو ژیان������ی خۆی لە پێناو 
ببەخشێت  هونەردا  خۆشەویس������تی 
بەبێ ئەوەی چاوەڕوانی دەستخۆشی 

هیچ کەسێک بێت.

شەو بەس������ەرچوو، ڕۆژ ماویەتی 
هەس������تێ لە خەو، جارێ هەروا بە 

خەبەرم
گوێ������م ل������ە شمش������اڵەكەی قالە 

مەڕەیە.
شانێك بوو لە شكۆی چیا

چنارێك بوو لە جوانیی دارستانی 
بەر هەتاو

باڵبالین������ی پەپوول������ەی مێرگی 
گواڵڵەی هونەر لە نیشتمانەكەی

ئ������ەو و كێو، ئەو و مانگ و ئەو 
و باران

ئەو و چۆم و ڕووبار
دوندەكان، پێدەشت و بەستێنەكانی 

مێگەلەكانی
شمش������اڵەكەی بەر پش������تێندی و 

توربینی نانی شوانی
هەواكان������ی ئاوێت������ەی نیگاری 

زێدەكەی
ئافڕێنەری ئەوین و جوانی.

لە مناڵیی������ەوە بە ژینۆی ژیانی 
ك������ەژ و ك������ۆدا دەش������نایەوە و ل������ە 
باوەش������ی دایكانەی زەرد و ماوتەوە 
بەردینەكانی دا دەحەس������ایەوە. ئەو 
دەمەی مانگەشەو ئەیدا لە هیواكانی 
و الواندن������ەوەی »ب������ا« باخەكانی      

» كولیجە«ی ڕادەژاند، ش������نەیەك 
ل������ە خەیاڵی  لە هەوای شمش������اڵ 
پەنجەكانی  لەنج������ەی  لە  دەگەڕا، 
ب������اب و مامەكان������ی دەڕوانی، پڕ 
دەبوون لە زایەڵەی دەنگی شمشااڵ 

سۆز و خەمەكانی، چاوەكانی.
هونەرمەندێك������ی  قاڵەم������ەڕە، 
و  خۆشەویس������ت  گەل  دەروەس������ت، 
نیشتمانپەرەس������ت، ئ������ازار و ئاواتی 
نەتەوەكەی لە هەوای شمشاڵەكەیدا 

دەنگیان دەدایەوە و هەڵیان دەدایەوە.
ڕێژیم������ی  زۆردراییەكان������ی 
پاشایەتی هەمبەر گەلەكەی تا ناخ 
و ئێس������كان كروشتبوونی، هەر بۆیە 
ئەو زامانەی شمش������اڵی كوردی لە 
ناخیدا ناشتبوونی، لە شۆڕشی سەر 
لە نوێی خەڵكی كوردس������تانەكەی 
دا هاتن������ەوە س������وی و »ئەو« لە 
گەڕووی شمشاڵەوە هەناسەی كردە 

هەتوانی بڕینی سەربردە.

بەیانیان،  هەموو  شمش������اڵەكەی 
هەم������وو نیوەڕۆیەك و ئێ������واران، لە 
دەنگ������ی كوردس������تانی ئێرانەوە، لە 
بانگی ئازادیی پێش������مەرگەكانەوە، 
دەبووە میوانی ڕەزاس������ووكی هەموو 
مااڵن، داس������تانی مێژینە و نوێی 
لە  دەگێڕانەوە.  بۆ  نیش������تمانەكەی 
شاییدا دەیهێنانە داوەت و لە خەم و 

ئازارەكانیاندا دڵی دەدانەوە

دیمانە لەگەڵ یاسین خێاڵنی نووسەر لەبارەی پێگەی هونەریی عەباس کەمەندی 

قاله  مه ڕه 

ئەدەب و هونەر

باڵوكراوه ی نوێ
»پش������یلەیەك ل������ە جانتادا« ناوی یەكەمی������ن بەرهەمی چاپكراوی بەهار حس������ێنی ئەندامی حیزبی 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران و كچی شاعیری جوانەمەرگ و ناسراوی كورد »ژیال حسێنی«یە. ئەم 
دیوانە ش������یعرە لە الیەن س������ەنتەری »ڕێژیار«وە و لە تیراژی 1000 دانەدا چاپ و باڵو كراوەتەوە. هەر 
لەو پەیوەندییەدا خاتوو بەهار بە ڕۆژنامەی كوردستانی ڕاگەیاند كە لە ماوەی چەند ڕۆژی داهاتوودا 
دووهەمین بەرهەمی چاپكراوی خۆیشی دەخاتە بەر دیدی خوێنەران. وێڕای دەستخۆشی لە خاتوو بەهار 

حسێنی، هیوای بەردەوامی و بەرهەمی زیاتری بۆ دەخوازین 

سازدانی: شەریف فەالح

عومه ر غواڵمعه لی
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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

حه وت شاری جیهان له  داهاتوودا له نێوده چن

زایەڵە

فاتیح ساڵحی
دانووستانە  دەس������پێكی  س������ەرەتای  لە 
ناوكیی������ەكان بە مەبەس������تی گەیش������تن بە 
ڕێككەوتنی كۆتایی، ل������ە الیەن ڕێبەری 
كۆم������اری ئیس������المییەوە كۆمەڵێك هێڵی 
دەبوایە  ك������ە  ك������ران  دەسنیش������ان  س������وور 
لە  دانووس������تانكارانی كۆماری ئیسالمی 
وتووێژ لەگەڵ واڵتانی 1+5 لەبەرچاوی 
بگرن و ب������ە گوتەی خۆیان پارێزگاری لە 
بكەن.  ئیسالمی  دەسكەوتەكانی كۆماری 
بەاڵم بەرە بەرە ئەم هێڵە س������وورانە لە ژێر 
زەخت و گوش������اری واڵتان������ی ڕۆژئاوایی 
ڕەنگیان گۆڕی و بوون بە هێڵی ش������ین و 
هەندێ هێڵی س������ووری دیكە دیاریی كران 
كە ئەویش وێناچێ تا سەر سوور بمێننەوە.
هێڵ������ە س������وورەكانی ئێران لە دانووس������تانە 

ناوكییەكاندا بریتی بوون لە:
1-پاراستنی قەبارەی پیتاندنی ئۆرانیۆم 
لە ئاس������تی پێویستیی بێ ئەمال و ئەوالی 

واڵت )1٩0 هەزار سوو(.
2-دانەخرانی هی������چ كام لە دامەزراوە 

ناوكییەكانی واڵت.
قورسی  ئاوی  ریاكتۆری  3-پاراستنی 
ئەراك و بنكەی فۆردۆ هەروەك ئێستا كە 

هەن.
پڕۆگرامی  نەبوونەوەی  4-بەرتەس������ك 

لێكۆڵینەوە و پەرەپێدان.
5-پاراس������تنی هەموو مافەكانی ئێران 

بەپێی كونوانسیۆنی ئێن پی تی.
یەكجارەكی هەموو  ٦-هەڵوەش������انەوەی 
هەموو  ه������ەروەك  ب������ەاڵم  گەم������ارۆكان. 
الیەك ئاگادارن ل������ە ئەنجامی واژۆكردنی 
لێكتێگەیش������تنی ل������ۆزان و باڵوبوونەوەی 
ل������ە  دانووس������تانەكان  ش������ەیتی  فەك������ت 
الیەن ئەمری������كا و ڕۆژئ������اواوە بە جوانی 
دەرك������ەوت كە هیچ كام لە هێڵە س������وورانە 
لە دانووس������تانەكاندا لەبەرچاو نەگیراون و 
الیەنی ڕۆژئاوایی و بە تایبەتی ویالیەتە 
یەكگرتووەكان������ی ئەمری������كا ڕازیی نەبووە 
بە هیچ كام لەم هێڵە دەسنیش������انكراوانە. 
هەرچەندە بۆ ئەوەیكە بارودۆخی نێوخۆیی 
و كێبەركێ������ی باڵەكانی نێ������و ڕێژیم بەرەو 
ئاقارێك������ی خراپ نەڕوات ب������ە جۆرێكی 
دیكە و بە شێوەیەكی یەكسەر تەشكگۆڕا 
ئ������ەم هێاڵنە كەوتن������ە نێو دەی������ان كەوانی 
یاس������ایی كە وێناچی لە كۆتاییدا هیچیان 
وەك خۆی بمێنێتەوە. ڕۆژئاوا ئامادە نەبوو 
كە ئێ������ران خاوەنی 1٩0هەزار س������وو بێت. 
زۆربەی دامەزراوە ناوكییەكانی ئێران دەبێ 
ئەراك  ئاوی قورسی  دابخرێن. ڕیاكتۆری 
دەبێ بەش������ێوەیەك بگۆڕدرێ كە چیدیكە 
توانای بەرهەمهێنانی پۆلۆتۆنیۆمی نەبێت 
و فۆردۆش دەبێتە بنكەیەكی س������ەرەتایی 
لێكۆڵین������ەوە بۆ ئیزۆتۆپە پزیش������كییەكان. 
پڕۆگرامەكان������ی لێكۆڵینەوە و پەرەپێدانی 
ئێران بە تەواوی و بە شێوەیەكی ئامانجدار 
بەرتەس������ك دەكرێنەوە. كوانسیۆنی ئێن پی 
تی بە ش������ێوەیەكی تایبەت������ی و بەدەر لە 
پرۆتۆكۆلەكە لەس������ەر ئێران بەرێوە دەچێت. 
هی������چ كام ل������ە گەمارۆكانی س������ەر ئێران 
بەڵكوو هەڵدەپەس������ێردرێن  هەڵناوەش������ێنەوە 
ئەوی������ش تەنی������ا ئ������ەو گەمارۆیانەی كە 

پێوەندییان بە كێشەی ناوكییەوە هەیە.
ڕێب������ەری ڕێژیم بۆی  هەربۆیە كاتێ 
دەركەوت كە ناتوانێ هێڵە سوورەكانی بباتە 
س������ەر و هەموو هێڵە دەسنیشانكراوەكانی 
داڕمان، ئێس������تا باس لە دوو هێڵی سووری 
دیكە دەكات كە لە چەن ڕۆژی ڕابردوودا 
لە زانكۆی ئیمام حوس������ێن بە ڕاش������كاوانە 
باس������ی كرد. یەكەم: ئی������زن نادەم هیچ كام 
لە بنكە سەربازییەكانی ئێران بكەوێتە ژێر 
چاوەدێرییەوە. دووهەم: ئیزن نادەم لێكۆڵینەوە 
لەگەڵ هیچكام لە زانس������تڤانانی ناوكی 
واڵت������دا بكرێت.بە جوانی ڕوون دەبێتەوە كە 
كۆماری ئیسالمی تا چ ڕادەیەك زەختی 
لەس������ەرە و ڕۆژئاواش باش تێگەیشتووە كە 
ئەگ������ەر پێداگرییەكی زیاتر بكات دەتوانێ 
ئەم دوو هێڵە س������وورەی دیكەش ببەزێنێ 
و بە تەواوی لە ئەنجامی ڕێككەوتنەكەدا 

ئێران بە چۆكدا دابێنێت.

داڕمانی هێڵە سوورەكان

سوودە خۆراكیەكانی مۆز بەگوێرەی ڕەنگەكەی دەگۆڕێت

كاریگه رییه  سه یره كانی وای فای

زۆربه ی پزیش������كان پێشنیاری خواردنی مۆز دەكەن بەشێوازێكی ڕۆژانە بەهۆی ئەو سوودە 
تەندروستیانەی هەیەتی بەتایبەتی كە هەڵگری ژمارەیەكی زۆر لە دژە ئۆكسید و ڤیتامینەكان 

و كانزا پێویستەكانە بۆ جه سته ی مرۆڤ.
مۆز بەوە به ناوبانگه  كە بە ئاس������انی هەرس دەكرێ . هەروەها مۆز هەڵگری دژە ئۆكس������یدە 
ك������ە دەزگای بەرگری بەهێز دەكات و كۆنتڕۆڵی چەندین نەخۆش������ی ش������ێرپەنجەیی دەكات. 
هه روه ها به  س������ەرچاوەیەكی زۆر دەوڵەمەندی ڤیتامین )بی ٦( دادەنرێت كە بەشداری دەكات 
لە پارێزگاری كردن لە كەم خوێنی و پاراس������تنی تەندروس������تی دڵ و خوێنبەرەكان. جگه له مه  
مۆز دەوڵەمەندە بە چەندین كانزا وەكوو ئاس������ن و مس و مەنیه زیۆم و پۆتاسیۆم. بەاڵم سوودە 

خۆراكیەكانی مۆز بەگوێرەی ڕەنگەكەی ده گۆڕدرێ.
مۆزی س������ەوز: ئەم جۆرە مۆزە له چاو مۆزی زه رد شه كری كه متره ، بۆیە دەكرێ  ئەوانەی 

جگه له مه  مۆزی سەوز هەڵگری بخۆن. نەخۆش������ی ش������ەكرەیان هەیە مۆزی سەوز 
سوودبەخش������ە  بەكتریای  یارمەتی چەندین  ك������ە 

ی  ر گا ێز ر پا

كردنی تەندروس������تیی ڕیخۆڵەكان ده دات، هەروەها یارمەتی جه سته  دەدات لە هەڵمژینی ماددە 
خۆراكیەكان بەتایبەتی كالسیۆم، بەاڵم كۆنتڕۆڵی نەخۆشیە شێرپەنجەییەكان ناكات.

مۆزی زەرد: وا باشە و سوود بەخشە كە مۆزی تەواو پێگەیشتوو بخورێ  چونكە بە ئاسانی 
هەرس دەكرێ ، توێژینەوەكان سەلماندویانە كە مۆز هەرچەند زیاتر پێبگات ئەوا تواناكەی زیاد 

دەبێت لە كۆنتڕۆڵ كردنی نەخۆشیە شێرپەنجەییەكان.
مۆزی زەرد كە پەڵە و خاڵی ڕەش������ی تیایە: ئەو خاڵەی كە س������ەرهەڵدەدات لەسەر توێكڵی 
مۆز بە س������وودبەخش دادەنرێت چونكە مانای ئەوەیە كە مۆزەكە خەریكە ماددەیەك دروست 
دەكات كە پێی دەوترێت )تی ئێن ئێف( كە توانای ڕووبەڕووبوونەوەی خانە ش������ێرپەنجەییەكان 

له  هه مووی گرینگتر هەرچەند و خانە ناسروش������تیەكانی هەیە. 
ڕەنگی  زیاتر ڕەش بێ  هێندە زیاتر مۆزەك������ە 

لە  دەبێت  كاریگەری 
ڕووبەڕووبوون������ەوە و 
كردنی  كۆنت������ڕۆڵ 

شێرپەنجە. 

لێكۆڵینه وه یه ك������ی نوێ ده ریخس������تووه  كه  تیش������كه كانی تۆڕی وای فای 
كاریگه ری نێگه تیڤی له سه ر ته ندروستی و حاڵه تی ده رونی مرۆڤ هه یه .

زانایانی زانكۆی كالیفۆرنیا لێكۆڵینه وه یه كیان ئه نجامداوه  كه  تیۆرییه كانی 
پێشویانی پشتڕاست كردووه ته وه   كه  پێیان وابوو تۆڕه كانی وای فای كاریگه ری 

نێگه تیڤی له سه ر ته ندروستی مرۆڤ هه یه .
سه رباری ئه وه ش ده بێته  هۆی سیسبوونی هه موو ڕووه كه كان جگه  له ڕووه كی 
زوانه  خه س������وو )هه نجیری دڕكاوی( كه  نه ك هه ر كاریگه ری له س������ه ری نیه  

به ڵكو به پێچه وانه وه  ئه و ڕووه كه  به هۆی وای فاوه  زوتریش گه شه ده كات.
زانایان لێكۆڵینه وه یان له س������ه ر 500 خێزان ئه نجامداوه  كه  ڕۆژانه  وایفایان 
به كارهێناوه ، ئه نجامه كان ده ریانخس������تووه  كه  ئه و خێزانانه  نیشانه ی نه خۆشی 

تیایاندا ده ركه وتووه  و كه موكورتی له كاری كۆئه ندامی هه رسیاندا ڕویداوه .
هه روه ها ئاس������تی فش������اری خوێنیان به رزبووه ته وه  و چه ند نه خۆش������ییه كی 

دیكه یان تێدا ده ركه وتووه .
هه روه ها ده ری������ش كه وتووه  كه  وای فای ده بێته  ه������ۆی تێكچونی خه وی 
منداڵ و ئه و كه سانه ی هه ستیارن و بۆیه  پسپۆڕان ئامۆژگاری خه ڵك ده كه ن 

له شه ودا وایفایه كه یان بكوژێننه وه .

زانایان حه وت ش������اری جیهان ده ستنیش������ان ده كه ن كه  پێش كۆتایی هاتنی ئه م سه ده یه  
له سه ر زه وی نامێنن.

زانایان������ی زانكۆی كالیفۆرنیا له  والیه ت������ه  یه كگرتووه كانی ئه مریكا ڕایانگه یاند: ئه و 
حه وت ش������اره ی تا كۆتایی هاتنی ئه م س������ه ده یه  دیارنامێن������ن، ده كه ونه  چه ند واڵتێكی 
جیهان، له وانه  ش������اری ئیفانۆڤۆ-ی ڕوس������یا و دیتریۆیت و سانفرانسیسكۆ له  ئه مریكا و 
مێكزیكۆس������یتی له  مێكزیك و هه ردوو ش������اری ناپوولی و ڤێنیز له  ئیتالیا و تمبكۆ له  

مالی.
زانایان له سه ر بنه مای توێژینه وه  له  ژێرخان و پێگه ی جوگرافی و دۆخی كۆمه اڵیه تی 
ئه و ش������ارانه ، پێشبینییه كه یان داڕشتووه  و بۆ هه ر ش������ارێك هۆكارێكیان دیاریكردووه  كه  

ده بێته هۆی له نێوچوون و دیارنه مانی.
بۆ نموونه ، بۆ شاری ڤێنیز له  ئیتالیا پێشبینیان كردووه  كه  ئه وشاره  ورده  ورده  ژێر ئاو 
بكه وێت، مێكزیكۆسیتی كه  به هۆی ئه وه ی له  بنی ده ریاچه یه كی وشكدایه  ڕه نگه  خۆڵ 
دایپۆش������ێت، سه باره ت به  شاری ئیڤانۆڤۆی ڕووسیاش كه  به  )شاری بووكه كان( ناسراوه ، 
پێشبینیان كردووه  به هۆی ئه وه ی زۆربه ی دانیشتوانی ئه و شاره  له  ڕه گه زی مێن، ڕێژه ی 
له دایكبوون زۆر كه م ببێته وه ، ئه مه  جگه له  نه بوونی هه لی كار له و ش������اره دا كه  زۆربه ی 

گه نجه كان ناچارن به جێی بهێڵن.
له س������ه ر شاری ناپوولی ئیتالیاش، زانایان پێشبینییان كردووه  كه  به هۆی بوركانه كانی 
)فیزۆف( كه  ئه وه نده  لێی دوورنییه ، ئه و ش������اره ش له نێوبچێت، بۆ شاره كانی دیتریۆیت و 
سانفرانسیس������كۆش پێشبینیان كردووه  كه  به هۆی زه مین له رزه یه كی به هێزه وه  له نێوبچێت و 

شاری تمبكۆی مالیش وه ك مێكزیكۆسیتی خۆڵ دایپۆشێت.


