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ڕاگەیەندراوی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بەبۆنەی 
شەهیدبوونی ئاكام تەالج

*
 UNPO نوێنەری حیزبی دێموكرات وەك ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەریی

هەڵبژێردرا

پـەیڤ
ناهید حسێنی

سیاس������ەتی ش������ەڕخوازانە لە واڵتانی 
بەرەو ڕووبەڕووبوونەوەیەكی  ئێرانی  جیران، 
مەترس������یدار ل������ە ناوچەدا ڕاكێش������اوە كە 
ئەنجامەكان������ی نادی������ارن. ل������ە ئاس������تی 
نێونەتەوەی������ی دا، كێش������ەی ئەتومیی ئێران 
جارێ ب������ە چارەس������ەرنەكراوەیی ماوەتەوە 
و دوورەدیمەن������ی چارەس������ەریی یەكجاریی 
ئ������ەو قەیرانە جارێ لێڵە. وەك بینیش������مان 
هیالری كلینتۆن ل������ە دوا لێدوانی خۆیدا 
سەبارەت بە ئێران دەڵێت »ئەوان پشتیوانی 
سەرەكی تێرۆریس������من لە ئاستی جیهان دا 
و ل������ە گروپگەلێ������ك وەك������وو حیزبوڵاڵی 
لوبنان بە مەبەس������تی ئاژاوەنانەوە و شەڕ و 
ناوچەدا كەڵك  لە واڵتانی  ناسەقامگیری 
وەردەگ������رن. ئەوان ڕۆژ بە ڕۆژ كۆنتڕۆڵی 
هەندێ  ل������ە واڵتانی ناوچە بە دەس������تەوە 
دەگرن و هەروەها مەترسین بۆ سەر بوونی 
ئیس������رائیل«.  ل������ە بواری نێوخۆیش������ەوە 
بێ متمانەی������ی ب������ە وادەكان������ی ڕووحانی 
دابەزینی داهاتی  كۆمەڵگای داگرت������وە، 
نەوت، س������ەرچاوەی داهاتی دەس������ەاڵتی 
دابەزاندوە و ناڕەزایەتیی پەنگاوخواردوو لە 
نێو كۆمەڵگادا هەر جارێ بە شێوەیەك سەر 
هەڵدەدا. ب������ۆ ڕووحانی و باقی مۆرەكانی 
دەس������ەاڵتیش دەركەوتووە ك������ە كۆمەڵگای 
ئێ������ران ئێس������تا زیاتر لە جاران پش������تی لە 
سیاس������ەتەكانی ڕیژیم كردووە و بە كردەوە 
نیش������انی داوە كە لە هەلێ������ك دەگەڕێ تا 
ل������ە بەرامب������ەر دیكتات������ۆڕی دا ڕاپەڕێ. 
بۆیە ترس و دڵەڕاوكێی كاربەدەس������تان لە 
ڕاپەرینی خەڵك ئێس������تا لە جاران زیاترە و 
ڕێژیم مەترس������ی ئەوەی ل������ێ دەكا كە لە 
كاتی هەر چەشنە ڕاپەڕینێك دا كۆنترۆلی 
لە دەست دەر بچێ. بە لەبەرچاوگرتنی ئەو 
ڕاستیانە، چاوەڕوانكراو بوو كە ڕێژیم كات و 
سات و تەنانەت شوێنی ئەنجامدانی بەشی 
هەرە زۆری ئێعدامەكان بە ش������ێوەیەك ڕێك 
بخا كە لە گ������ەڵ بەرنامە نێوخۆییەكانیدا 
بگونجێ. واتا كوش������تنی مرۆڤە دەس������ت 
بە س������ەر كراو و ب������ێ دەرەتانەكان، نەك بە 
هۆی س������زا سەپێندراوەكانیانەوە، بەڵكوو بە 
ش������ێوەیەك ڕێك بخا كە پێش بە داخوازییە 
بەرباڵوتربوون������ی  ی������ا  كۆمەاڵیەتی������ەكان 
ڕاپەڕین������ی گەالنی واڵت بگرێ. بۆیەش 
دەبینین كە هەر كات هەرێمە عەرەبیەكانی 
بەرزتر  نەتەوەیی  ئێران داخوازیی ماف������ی 
دەكەنەوە، گیراوانی خووزس������تان لە سێدارە 
دەدرێن، ئەگەر بەلووچستان نیشانەیەكی لە 
خۆڕاگریی خەڵك لە بەرامبەر دیكتاتۆری دا 
نیشان دا، ڕۆلەكانی گەلی بەلووچ لە نێو 
دەبرێن. ئێستاش كە كوردستان وەك ڕابردوو 
پێشمەرگەیە،  هێزی  جمووجۆڵی  شاهێدی 
ڕێژیم پەتی س������ێدارەی لە گرتووخانەكانی 

كوردستاندا هەڵخستووە. 
ئەگەر نرخی گەیش������تن بە ڕێككەوتن 
ل������ە س������ەر بەرنام������ەی ناوكی ل������ە گەڵ 
كۆماری ئیسالمی، بێدەنگی لە بەرامبەر 
جینایەتەكانی ڕێژیم بێ  و بەو بێدەنگیەش 
ئەرێ كردنی س������ەركوتی گەالنی ئێران لە 
الیەن ڕێژیم������ی تارانەوە بێ، بە دڵنیاییەوە 
نە هی������چ ڕێككەوتنێك ئێ������ران لە بەرنامە 
زێدەخوازییەكانی پاش������گەز دەكاتەوە، نەك 
ناوچە و جیهان بەرەو ئارامی و ئاس������ایش 

دەبا.
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بۆ تیرۆری ئاشتی 

و دیالۆگ

ڕاسانی شاخ و 
شڵەژانی 

ئاوی مەنگ

ئیعتیاد بە ماددە 
سڕكەرەكان 

لە كوردستانی 
ڕۆژهەاڵت

ڕۆژی جیهانیی 
ئەشكەنجە و 
پشتیوانی لە 

قوربانییەكانی ...
46710

  UNPO كوردس������تانی ئێران لە ڕێكخراوی
لە دانیش������تنی دەس������تەی بەڕێوەبەری ئەم 
ڕێكخراوەدا )ڕێكخراوی جیهانی نەتەوە بێ  

دەوڵەتەكان( بەشداری كرد.
لەم دانیشتنەدا پاش پەسندكردنی بەشە 
جۆراوجۆرەكانی دانیشتنەكە ، ڕاپۆرتی كار 
و چاالكی یەك س������اڵی ڕابردووش تاوتوێ  

كرا.
بەش������ێكی دیكەی ئەم دانیشتنە تایبەت 
بوو بە باس كردن و بڕیاردان لەسەر داخوازی 

ل������ە دوایی������ن ڕۆژی كاری كۆنگ������رەی 
UNPO ، عەل������ی عەبدیل������زادە نوێنەری 
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران لەم 
ڕێكخ������راوەدا، وەك������وو ئەندامی دەس������تەی 
بەڕێوەبەری ڕێكخراوی نەتەوە بێ  دەوڵەتەكان 

هەڵبژێردرا.
بەپێ������ی ڕاپۆرتی ماڵپەڕی كوردس������تان 
میدیا، ڕۆژی چوارشەممە ڕێكەوتی دەی 
پووشپەڕی 1394ی هەتاوی، دوكتور عەلی 
عەبدیل������زادە، نوێنەری حیزب������ی دێموكراتی 

ئەندامەتی چەندین ڕێكخراوی نوێ .
هەر لەم بەش������ەدا، بە پشتیوانی حیزبی 
كۆمەڵەی  ئێران،  كوردس������تانی  دێموكراتی 
زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران بە زۆرینەی 
دەنگی ئەندامانی دەستەی بەڕێوەبەری وەك 

ئەندام لە UNPO وەرگیرا.
ڕۆژی ش������ەممە ڕێكەوت������ی س������ێزدەی 
ڕۆژی  س������ێهەمین  94ی������ش  پوش������پەڕی 
كۆنگرەی UNPO  كارەكانی خۆی دەست 
پێك������ردەوە كە تێی������دا بڕیارنامەیەك لەالیەن 

زۆرینەی دەنگدەرانەوە پەسند كرا.
ئەم بڕیارنام������ە هەڵگری چەندین خاڵی 
گرینگ بوو لەوانەش: پش������تیوانی كردن لە 
ماف������ی دیاریكردنی چارەی خۆنووس������ینی 
ل������ە UNPO، كۆتایی  ئەندام  نەتەوەكانی 
هێنان ب������ە میلیتاریزە كردنی ئەو ناوچانەی 
ك������ە نەتەوە ماف پێش������ێل كراوەكانی ئێرانی 
تێی������دا دەژین، كە ل������ە كۆتایی������دا لەالیەن 

كۆنگرەوە دەنگی ئه رێنی بۆ وه رگیرا.
بەش������ی دووهەمی كاری كۆنگرە بریتی 

بوو لە هەڵبژاردنی س������ەرۆك و دەس������تەی 
بەڕێوەب������ەری ك������ە تێیدا ناس������ر بولیدەئی، 
وتەبێژی حیزبی خەڵكی بەلوچس������تان، وەك 

سەرۆكی UNPO هەڵبژێردرا.
هەروەها دوكتور عەل������ی عەبدیلزادە كە 
لەالیەن حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی 
ئێران������ەوە ب������ۆ ئەندامی بەڕێوەب������ەری ئەم 
ڕێكخراوە پاڵێ������ورا بوو بە زۆرینەی دەنگی 
بەڕێوەب������ەری  ئەندام������ی  وەك  كۆنگ������رە 

هەڵبژێردرا.

جێب بووش، فه رمانداری پێش������ووی 
فلۆری������دا و یه كێ������ك ل������ه  پاڵێوراوانی 
س������ه رۆككۆماری  هه ڵبژاردنه كان������ی 
ئه مریكا له  حیزب������ی كۆماریخوازه كان، 
جارێك������ی دیكه  ل������ه  ڕه وت������ی وتووێژه  
ناوكییه كانی ده وڵه ت������ی ئۆباما له گه ڵ 
كۆم������اری ئیس������المی ڕه خنه ی گرت. 
به ڕێز بووش له  وتارێكی درێژدا باسی 
له وه  ك������ردووه  كه  ده وڵه ت������ی ئۆباما به  
هه موو شێوه یه ك ئاماده ی سازانه  له گه ڵ 

كۆماری ئیسالمی ئێراندا.
جێب بووش كوڕ و برای دوو سه رۆك 
كۆماری پێشووی ئه مریكا و پێشڕه وی 
پاڵێوراوه كانی حیزب������ی كۆماریخواز بۆ 
به ده س������تهێنانی نوێنه رایه تی ئه م حیزبه  
ل������ه  كێبه ركێكانی هه ڵبژاردنی س������اڵی 

داهاتووی زایین������ی، له  وتارێكدا كه  له  
ماڵپه ڕی باڵوكراوه ی پارێزكاره كان »تاون 
هاڵ« باڵو كراوه ته وه ، ڕایگه یاندووه  كه ، 
» ل������ه  كاتێكدا كه  هه مووان چاوه ڕوانی 
پوانه كان������ی ده وڵه تی ئه مریكا به  ئێرانن، 
وه بیر  كوش������ه نده مان  مه ترسیه كی  ده بێ 
بێت������ه وه  كه  هێرش������ی غه یره ناوكی ئێران 
به ره وڕووی ڕۆژهه اڵتی ناڤیین بووه ته وه . 
به م پێیه  به بێ ستراتژییه كی هه مه الیه نه  
مه ترس������ییه   له گه ڵ  به رنگاربوونه وه   بۆ 
هه مه الیه نه كان������ی ده وڵه تی ئێران دژی 
ئ������ه و  ئه مری������كا،  به رژه وه ندییه كان������ی 
ڕێككه وتنه ی ك������ه  خه ریكه  دێته  ئاراوه  
ته نیا قازانجی كورتخایه تی بۆ ده وڵه تی 
ئۆباما ده بێ و بۆ ته ناهی درێژخایه نی 
ئه مری������كا قازانجێكی ئه وتۆی نابێ.« 

ل������ه  درێ������ژه ی وتاره ك������ه دا هات������ووه  كه  
»حكوومه تی ئێران، ته ش������ه نه  ده دات به  
تایفه یی  ناساقامگیری و ده مارگرژیی 
له  ڕۆژهه اڵت������ی ناڤیین������دا، هه ربۆیه ، 
بیرۆك������ه  و س������اوێرێكی پووچه ڵ  ده بێ 
ئه گه ر وه ك س������ه رۆك كۆماری ئه مریكا 
وه ها وێن������ا بكرێت كه  ت������اران ده توانێ 
له  ناوچه كه ، هێزێك بۆ س������ه قامگیری 

بێ.«
به ڕێز بووش هێمای كرد بۆ پشتیوانیی 
و یارمه تی دارای������ی و چه ك و چۆڵی 
یه كه  شه ڕكه ره كانی كۆماری ئیسالمی 
له  حكوومه تی به شار ئه سه د له  سووریه  
و هه روه ها یارمه تی میلش������یا شیعه كان 
ل������ه  عێراق������دا و وتی كه  ئ������ه م هه واڵنه  
په ره  ده دات به  په ره س������ه ندنی بارگرژییه  

تایفییه كان له  نێ������وان خه ڵكی عێراق و 
الیه نگری  به ره و  سوننه كان  ڕاوه دوونانی 

كردنی ده وڵه تی ئیسالمی.
له  به ره ی كۆماریخوازانی ئه مریكادا 
ته نیا جێ������ب بووش نییه  ك������ه  ڕه خنه ی 
گرت������ووه  ل������ه  چۆنیه تی مامڵ������ه  كردن 
كۆم������اری  له گ������ه ڵ  دانووس������تاندن  و 
ئیس������المیی ئێراندا، كه سانێكی دیكه ش 
وه ك س������ه ناتۆر لیندس������ی گراهام، ڕێند 
پۆل، تێد كڕووز، ماركۆ ڕوبیۆ و سكات 
ویسكانس  ویالیه تی  فه رمانداری  واكێر 
هه ر هه موویان هێرش������یان كردووه ته  سه ر 
سیاس������ه ته كانی ئۆبام������ا و ڕه خنه ی������ان 
گرتووه  له  ش������ێوازی وتووێژی ده وڵه تی 

ئۆباما له گه ڵ كۆماری ئیسالمیدا. 
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ڕاگەیەندراوی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران بەبۆنەی شەهیدبوونی 

ئاكام تەالج

UNPO بە فەرمی پشتیوانی لەخەباتی 
نەتەوەی كورد لە كورستانی ئێران كرد

هاونیشتمانیانی بەڕێز
 ڕۆڵەكان������ی نەت������ەوەی ك������ورد لە 

كوردستانی ئێران
بە داخ و پەژارەوە ڕایدەگەیێنین كە 
پووشپەڕی  ٨ی  دووش������ەممە  ئەمڕۆ 
س������اڵی 1394ی هەت������اوی، ڕۆڵەی 
كورد ئ������اكام ت������ەالج، خوێن������دكار و 
خەڵكی ش������اری نەغەدە كە لە ڕەوتی 
خۆپیش������اندانەكانی شاری مەهاباد بە 
ب������ە مەرگی گوماناویی  ناڕەزایەتی 
فەریناز خوسرەوانی بە گول�لەی پاسدار 
و بەكرێگیراوان������ی ڕێژی������م بە توندی 
برین������دار كراب������وو، دوای ماوەی نزیك 
بە دوو مانگ كە لە نەخۆش������خانەی 
ش������ارەكانی مەهاباد و ورمێ لەگەڵ 
مەرگ بەربەرەكانێی دەكرد و لە ژێر 
چارەس������ەریی پزیشكیدا بوو، بە هۆی 
قووڵ������ی برینەكانی گیانی بەخت كرد 
و چ������ووە ڕیزی كاروانی ش������ەهیدانی 

كوردستانەوە.
شەهیدبوونی ئاكام تەالج لە حاڵێكدایە 
كە هێشتا برینی سەر جەستەی كورد 
بە ش������ەهیدكرانی یەكێكی تر لە ڕۆڵە 
كوردستان،  لەسەردەس������تەكانی  گیان  
مەنس������وور ئاروەند چاالكی سیاس������ی 

كە ل������ە ئەش������كەنجەگاكانی ڕێژیمی 
ئیسالمی لە سێدارەدرا ساڕێژ نەبووە.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
وێ������ڕای دەربڕین������ی داخ و پەژارە بۆ 
لەدەس������تچوونی ئەو الوە خوێندكارەی 
خەڵكی  ل������ە  سەرەخۆش������ی  ك������ورد، 
بنەماڵەی  تایبەتی  بە  كوردس������تان و 
بەڕێ������زی تەالج و هەموو دۆس������تان و 
ئاشنایانی دەكات و خۆی لە خەمیاندا 

بە شەریك و بەشدار دەزانێت.
شەهید ئاكام، ش������ەهیدی ڕێگای 
ڕزگاری������ی ك������ورد و خەب������ات دژی 
زۆرداری و دیكاتۆرییەت������ە و دڵنیاین 
كە خەڵكی كوردس������تان ب������ە ڕێبازی 
ئەو شەهیدانە وەفادار دەمێننەوە و لە 
تێ  ئامانجەكانیاندا  وەدیهێنانی  پێناو 

دەكۆشن.
رۆح������ی ئ������اكام ش������اد و ڕێگای 

سەركەوتنی پڕ ڕێبوار بێت

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سكرتاریەت

٨ی پووشپەڕی ساڵی 1394ی 
هەتاوی

لە دووهەمین ڕۆژی كاریی 1٢یەمین 
ك��ۆن��گ��رەی ڕێ��ك��خ��راوی ن��ەت��ەوە بێ 
هەیئەتێكی  ت��ێ��ی��دا  ك��ە  دەوڵ��ەت��ەك��ان 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
ئەحمەدی،  لوقمان  سەرپەرەستی  بە 
بەرپرسی پێوەندییەكانی دەرەوەی حیزبی 
دێموكرات بەشدار بوو، بڕیارنامەیەك بە 
كۆی دەنگی ئەندامانی كۆنگرەكە كە 
تایبەت بە دۆخی كوردستانی ئێران بوو 

پەسند كراوە.
بڕیارنامە لەسەر كوردستانی ئێران

لەم چەند ساڵەدا هەلومەرجی سیاسی، 
ئاسایش  پێشێلكاری مافی مرۆڤ و 
لە ئێران زۆر نالەبار بووە، بە تایبەتی 
بۆ ئەو نەتەوانە كە بندەستن وەك نموونە 
ئێعدامەكان  زیادبوونی  پێوەندییەدا  لەم 
كە  ستەمە  و  چ��ەوس��ان��دن��ەوە  ئ��ەو  و 
بندەستەكان  ن���ەت���ەوە  ب��������ەرەوڕووی 

دەبێتەوە.
ڕێكخراوی  چەندین  ڕاپۆرتی  بەپێی 
جیاوازی مافی مرۆڤ النیكەم ٧٥٠ 
كەس لەساڵی ٢٠14 ئێعدام كراون، كە 
لەگەڵ ساڵی  ك��ردن  ب��ەراورد  پێی  بە 
زیادی   1٠ لەسەدا  زاینیدا،  ٢٠13ی 
ساڵی  ژان��وی��ەی  مانگی  لە  ك���ردووە. 
٢٠1٥ی زایینیەوە هەتا ئێستا زیاتر لە 

34٠ كەس ئێعدام كراون. 
ڕێژەی  ن��اف��ەرم��ی  ئ��ام��اری  پێی  ب��ە 
ئێعدامەكان لەو ڕێژەیە )كە لە سەرەوە 

باس كرا( زیاترە.
بەرچاو  بەشێكی  پ��ێ��وەن��دی��ی��ەدا  ل���ەم 
كوردن.  ك��راون  ئێعدام  كە  كەسانە  لەو 
زی��ن��دان��ی��ی سیاسیی  ك��ردن��ی  ئ��ێ��ع��دام 
ڕێكەوتی  لە  ئاروەند  مەنسوور  ك��ورد 
1394ی  س��اڵ��ی  ج�������وزەردان  ٢4ی 
میاندواو  ناوەندی  زیندانی  لە  زایینی 
سیاسەتە  نموونەكانی  لەدوایین  یەكێك 
ئیسالمیی  ڕێ��ژی��م��ی  دڕن��دان��ەك��ان��ی 

ئێرانە. 
پرسێكی دیكە كە سرنجی نێونەتەوەیی 
مەرگی  ڕاك��ێ��ش��اوە  خ���ۆی  الی  ب��ۆ 
فەریناز  ن����اوی  ب��ە  ك����ورد  كچێكی 
خ���وس���رەوان���ی ل���ە ڕێ��ك��ەوت��ی 14ی 
بوو،  ه��ەت��اوی  1394ی  ب��ان��ەم��ەڕی 
فەریناز خوسرەوانی، كارمەندی هۆتێل 
چوارەمی  نهۆمی  ل��ە  خ��ۆی  ت���ارا، 
هۆتێل ت��ارا ف��ڕێ داب��ووە خ���وارەوە بۆ 
كاربەدەستێكی  دەستی  لەژێر  ئ��ەوەی 
دەستدرێژی  داب��وو  هەوڵی  كە  ئێران، 

بكاتە سەری، ئازادی بێت.
ساڵی  دوو  م�����اوەی  ل���ە  ه����ەروەه����ا، 
هێزێكی  ئ��ێ��ران  ڕێژیمی  ڕاب�����ردوودا، 
ئێران  كوردستانی  لە  زۆری  نیزامی 

و  كۆكردوەتەوە  سنوورییەكان  ناوچە  و 
كوردستان  میلیتاریزەكردنی  سیاسەتی 
بن دەستەكانی دیكە  نەتەوە  و هەرێمی 
زیادی كردووە، هەروەها جگە لە بەردەوام 
چەوساندنەوە  میلیتاریزەكردن،  بوونی 
م��اوەی دوو  لە  لە كوردستان  و ستەم 
مافی  پێشێلكاری  ڕاب���ردوودا،  ساڵی 
دەستبەسەر  و  ئەشكەنجە  م���رۆڤ، 

كردنی هاوواڵتییان زیادی كردووە. 
ئێعدام  كوردستان،  میلیتاریزەكردنی 
ستراتیژی  خەڵك  چ��ەوس��ان��دن��ەوەی  و 
ئێرانە  ئیسالمیی  ڕێژیمی  بنەڕەتی 
و  ك��ورد  گەلی  ك��ردن��ی  بێدەنگ  ب��ۆ 
نەتەوەكانی دیكە لە خەباتە ڕەواكەیان 
ب���ۆ وەدی��ه��ێ��ن��ان��ی م���اف���ی چ����ارەی 
و  دێموكراسی  ئ���ازادی،  خۆنووسین، 
فەرهەنگ  زمان،  لەبواری  یەكسانی 

و مافی سیاسی. 
UNPO هەر بۆیە، ئێمە كۆنگرەی

بۆ  خ��ۆم��ان  ب��ەردەوام��ی  پشتیوانی   �
كوردستانی  لە  ك��ورد  گەلی  خەباتی 
ئێران دەردەبڕین بۆ گەیشتن بە مافی 
و  ئ���ازادی  دێموكراسی،  چ��ارەن��ووس، 

مافی نەتەوایەتی. 
ئێران  ڕێژیمی  ش��ێ��وە  توندترین  ب��ە   �
كردنی  ئێعدام  بۆ  دەك��ەی��ن  مەحكووم 
و  ك���ورد  سیاسییەكانی  زی��ن��دان��ی��ی��ە 
چاالكانی مافی مرۆڤ، ڕۆژنامەوانان 

و زیندانیانی دیكە. 
كە  دەك��ەی��ن  ئێران  ڕێژیمی  لە  داوا   �
هەر ئێستا هەموو ئێعدامەكان ڕابگرێ 
نێونەتەوەییەكان  یاسا  بە  بێت  پابەند  و 
لە پێوەندی لەگەڵ هەڵسووكەوت كردن 

لەگەڵ زیندانیانی سیاسی. 
لەسەر  دەردەبڕین  خۆمان  نیگەرانی   �
نەتەوە  م��رۆڤ��ی  م��اف��ی  پێشێلكاری 
بندەستەكان لەالیەن ڕێژیمی ئێرانەوە. 

دەكەین  ئ��ێ��ران  ڕێ��ژی��م��ی  ل��ە  داوا   �
و  ك��وردس��ت��ان  میلیتاریزەكردنی  ك��ە 
هەرێمەكانی دیكەی نەتەوە بندەستەكان 
ڕابگرێ و ناوچە سنوورییەكانی نێوان 
بۆمباران  عێراق  و  ئێران  كوردستانی 

نەكات. 
لەسەر  دەردەبڕین  خۆمان  نیگەرانی   �
سیاسی  زی��ن��دان��ی��ان��ی  ه��ەل��وم��ەرج��ی 
نادادپەروەرانە  شێوەی  بە  كە  ك��ورد، 
یاساییەكان  چوارچێوە  دەرەوەی  لە  و 
مەحكووم دەكرێن بە ئێعدام و زیندانی 
خۆمان  نیگەرانی  هەروەها  درێژماوە، 
چاالكانی  ك��ردن��ی  دەس��ت��ب��ەس��ەر  ل��ە 
ڕۆژنامەوانان،  ن��ووس��ەران،  سیاسی، 
چاالكانی كرێكاری و مافی مرۆڤ 

دەردەبڕین.

هیجری: هیچ حیزبێك بۆی نیە خۆی بە سەر كۆمەڵگای كوردستاندا بسەپێنێت

نوێنەری حیزبی دێموكرات وەك ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەریی UNPO هەڵبژێردرا

نوێنەری حیزبی دێموكرات لە پارلمانی ئۆرووپا: پێشمەرگە بە هەموو شێوەیەك 
پارێزگاریی لە نەتەوەی كورد دەكات

 ڕا گەیەندراوی یەكیەتیی خوێندكاران بە بۆنەی شەهیدبوونی خوێندكاری كورد ئاكام تەالج

ڕۆژی یەكشەممە 31ی جۆزەردانی 
ساڵی 1394ی هەتاوی، كۆڕێكی 
بۆ »مس������تەفا هیجری«  سیاسی 
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێران، بە بەش������داری 
ژمارەیەكی بەرچ������او لە نوێنەرانی 
حیزب و ڕێكخراوە سیاس������ییەكانی 
هەر چ������وار پارچەی كوردس������تان، 
ڕوناكبیری  و  نووس������ەر  چەندی������ن 
كورد، كەسایەتیی سیاسی سەربەخۆ 
و كوردان������ی دانیش������تووی كۆڵن و 
لەو  ئەندامانی حیزب  لە  ژمارەیەك 

شارە بەڕێوەچوو.
سێمینارەكە، بە سروودی نەتەوایەتیی 
»ئ������ەی ڕەقی������ب« و ڕاگرتن������ی 
ب������ۆ ڕێزلێنان  خولەكێ������ك بێدەنگی 

لە گیانی پاكی س������ەرجەم شەهیدانی 
دەستی  كوردستان،  ڕزگاریی  ڕێگای 

پێكرد.
چەند  هیج������ری  مس������تەفا  پاش������ان، 
وتەیەكی پێشكەش كرد و لە دەستپێكی 
قسەكانیدا، مەبەست لە دوایین سەفەری 
بۆ دەرەوەی واڵت و بەتایبەت واڵتانی 
یەكگرتووەكانی  ویالیەت������ە  و  ئاڵم������ان 

ئامریكای ڕوون كردەوە.
مس������تەفا هیجری وتی: »یەكێك لەو 
ش������تانەی كە لەگەڵ واڵتانی دەرەوە و 
بەتایبەت واڵتانی 1+٥ باس������مان لێوە 
ك������ردووە، پرس������ی ڕێككەوتنی ناوكی 
نێوان ئێران و ئەو واڵتانە و كاریگەریی 
ئەو ڕێككەوتنە لەس������ەر گەالنی ئێران 

بووە. 
بەش������ی كۆتایی قس������ەكانی مستەفا 

هیجری، بۆ خەبات������ی گەلی كورد و 
ه������اوكاری و پێوەندی نێ������وان پارت و 

ڕێكخراوە كوردییەكان تەرخان كرابوو.
مستەفا هیجری لەو پێوەندییەدا وتی: 
»هەرچەن������د گەل������ی كورد ل������ە مێژە 
خەبات دەكات و توانیویەتی كۆمەڵێك 
دەس������تكەوتی گەورە بەدەس������ت بێنێ، 
بەو حاڵ������ەش بەداخەوە ل������ە ناو خۆیدا 
نەیتوانیوە دۆس������ت و دوژمن بە باشی 
لێك جیاكات������ەوە، جاری وابووە هێندێك 
الیەن بە چاوی دۆستەوە لە دوژمنیان 
ڕوانیوە و بە چاوی دوژمنیش������ەوە لە 
حیزبێكی خەباتكاری كوردییان ڕوانیوە، 
ئەمەش ڕەوتی خەباتی گەلی كوردی 
تووشی هەوراز و نشێوی زۆر كردووە.

هیجری بەم شێوەیە درێژەی دا: دوژمن 
بەباش������ی توانیویەتی كەڵك لەم جۆرە 
وەربگرێ  حیزبەكان  كردنەی  سیاسەت 

و گەلی كوردیش خەساری بەركەوتووە. 
تەنانەت لە سەردانەكانمان بۆ واڵتانی 
دەرەوە و هێنانەگ������ۆری یارمەتی دانیان 
بە گەلی كورد، ئەوان بە ڕوونی پێمان 
دەڵێن ك������ە یارمەتیت������ان دەدەین بەاڵم 
ئەوەش������مان لێ دەپرس������ن كە ئایا ئێمە 
خۆمان ئ������ەو ئامادەگییەمان هەیە كە 
بتوانین كەڵك لەو یارمەتیانە وەرگرین 
و ئایا ئێمە توانیومانە نێوماڵی خۆمان 

ڕێك بخەین؟«.
هیجری لە بەشێكی دیكەی قسەكانیدا 
باس������ی لەوە كرد كە ئەگەرچی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران ٧٠ ساڵە 
خەب������ات دەكات و لە م������اوەی ئەو ٧٠ 
ساڵەش������دا زۆری فیداكاری نواندووە و 
خاوەنی هەزاران ش������ەهیدە، بەاڵم ئەوە 
ب������ەو مانایە نییە كە ب������ە تەنیا حیزبی 
دێموك������رات مافی ئ������ەوەی هەبێ كە 

بریاردەری س������ەرەكی لە كوردستان 
بێ، ئەوە ب������ۆ حیزبەكانی دیكەش 

هەروایە. 
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات 
لە درێژەدا پێی لەس������ەر ئەوە دانا: 
حیزبێك كە خاوەنی هێزێكی زیاترە 
بە نیسبەت حیزبەكانی ترەوە، ئەوە 
نابێ ببێتە هۆی ئەوەی كە هەوڵی 
سڕینەوەی الیەنەكانی دیكە بدات 
و خ������ۆی ب������ە س������ەر كۆمەڵگای 

كوردی دا بسەپێنێت.
مس������تەفا هیجری لەس������ەر پرسی 
پێش������مەرگەكانی  كردنی  ڕەوان������ە 
سنوورەكانی  بۆ  دێموكرات  حیزبی 
و  كوردس������تان  ڕۆژهەاڵت������ی 
هۆكارەكان������ی وت������ی: »حیزب������ی 
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێ������ران بە 
بەرپرس������یارەتی و بە  بە  هەس������تكردن 
تێگەیشتن لەوەی كە هەر پارچەیەكی 
كوردس������تان ئەگ������ەر بە ش������ێوازێكی 
دێموكراتیك واڵتی خۆی بەرێوەبەرێ، 
ب������ێ گومان ئەوە لەس������ەر پارچەكانی 
ئەرێنی  دیكەی كوردستان كاریگەری 
دادەنێت و هەر ئەوەش وای كرد كە ئێمە 
ڕەچاوی باشووری كوردستان بكەین و 
نزیك بە بیست ساڵ لە پێناو پاراستنی 
بەرژەوەندییەكان������ی حكوومەتی هەرێم 
واز ل������ە هێندێك ل������ە چاالكییەكانمان 
بێنین، بەاڵم دەبێ ئ������ەوەش بزانین كە 
هاوكاری كردن دەب������ێ دووالیەنە بێ، 
ئەوە ناڕەوایە ك������ە پێمان وابێ الیەنێك 
هەر دەبێ ببەخش������ێ و الیەنێكی دیكە 

بە تەنیا ماف وەرگرێت.

سەرلەبەیانی ڕۆژی شەممە، ڕێكەوتی 
13ی پووش������پەڕی 1394ی هەتاوی، 
سێهەمین ڕۆژی كۆنگرەی ڕێكخراوی 
UNPO دەس������تی بەكارەكان������ی خۆی 

كرد. 
بەش������ی یەكەمی كۆبوونەوەكە تەرخان 
كرابوو ب������ۆ باس لەس������ەر بڕیارنا مەی 
گش������تیی كۆنگرە كە لەالیەن لێژنەی 
UNPO كۆنگ������رەی  ئامادەكاری������ی 
وە ئامادەكراب������وو و دوای تاوتوێكردن، 
بڕیارنا مەكە بەتێكڕای دەنگ پەس������ند 

كرا. 
ئەو بڕیارنا مەیە چەندین خاڵی تایبەتی 
لەخۆ گرتبوو،« پشتیوانی كردن لەمافی 
نەتەوەكانی  دیاری كردنی چارەنووسی 
ئەندام لەرێكخراوی UNPO، هەروەها 
كشاندنەوەی هێزە داگیركەرەكان لەخاكی 

نەتەوەكان������ی ئەندامی ئ������ەو كۆنگرەیە 
و كۆتایی هێنان ب������ە میلیتاریزەكردنی 
ناوچەی نەتەوە بندەس������تەكانی ئێران« 
لەو خااڵن������ە بوون كە دەنگی لەس������ەر 

دراوە.
بەش������ی دووهەم������ی كۆنگرەكە تەرخان 
كراب������وو ب������ۆ هەڵبژاردنی س������ەرۆك و 
دەس������تەی بەڕێوەبەریی كە تێیدا ناسر 
بولیدەی������ی، وتەبێ������ژی حیزبی خەڵكی 
بەلووچستان، وەك سەرۆكی  ڕێكخراوی  

UNPO هەڵبژێردرا.
هەروەه������ا لەالیەن حیزب������ی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێران������ەوە، »د. عەل������ی 
بەڕێوەبەریی  دەستەی  بۆ  عەبدیلزادە« 
ڕێكخ������راوی UNPO كاندی������د كرا و 
نوێن������ەری حیزب دەنگ������ی ئەندامانی 
كۆنگرەی بۆ ئەو پۆستە بەدەست هێنا.

ڕۆژی پێنج ش������ە ممە، ڕێكەوتی 
11ی پووشپەری 1394ی هەتاوی، 
1٢�ەمی������ن كۆنگ������رەی ڕێكخراوی 
UNPO، بە بەشداری هەیئەتێكی 
دێموكراتی كوردس������تانی  حیزب������ی 
ئێ������ران ب������ە سەرپەرەس������تی لوقمان 

ئەحم������ەدی، ئەندام������ی كۆمیتەی 
پێوەندییەكانی  بەرپرسی  و  ناوەندی 
دێموكرات،  حیزبی  واڵتی  دەرەوەی 
لە پارلمانی ئۆرووپا دەس������تی بەكار 

كرد. 
ئەو كۆنگرەیە لەالیەن فراكسیۆنی 

بەرەی ئازادی ئورووپا لە پارلمانی 
 UNPO ڕێكخ������راوی  و  ئەورووپا 
ڕێكخرابوو و ل������ە یەكەمین ڕۆژی 
 ،UNPO ڕێكخ������راوی  كۆنگرەی 
س������ێمینارێك لە پارلمان������ی ئورووپا 
لەسەر پرسی نەتەوە بێ دەوڵەتەكانی 

جیهان بەڕێوەچوو.
باس������ەكانی ئەم سێمینارە تەرخان 
كراب������وو بۆ ب������اس و تاوتوێ كردنی 
پرسی دێموكراسی و مافی چارەی 

خۆنووسین.

خوێندكارانی دەروەستی كورد
خەباتكارانی مەتەرێزی زانكۆ

ب������ە داخ������ەوە ب������ە دوای ٥3 ڕۆژ 
بەربەرەكان������ێ و خۆڕاگ������ری لە گەڵ 
٨ی  دوێن������ێ  ناوەخت������دا،  مەرگ������ی 
بە  هەت������اوی،  1394ی  پووش������پەڕی 
باڵوبوون������ەوەی هەواڵی ش������ەهیدبوونی 
خوێندكاری كورد ئ������اكام تەالج كە لە 
ئەنجامی هێرش������ی دڕندانەی هێزە دژە 
بۆ  ئیس������المی  كۆماری  مرۆییەكانی 
سەر خۆپێش������اندەرانی شاری مەهاباددا  
بریندار كراب������وو، زامی برینێكی دیكە 
لە جەس������تەی بزووتنەوەی خوێندكاریی 

كوردی زیاد بوو.

نموونەی  ت������ەالج  ئ������اكام  ش������ەهید 
بزووتنەوەی  دەروەس������تی  خوێندكارانی 
خوێندكاریی كوردی بوو كە بە هەست 
كردن بە ئەركی نەتەوەیی و نیشتمانیی 
خۆی وەكوو هەموو هاوسەنگەرانی لە 
مەتەرێزی زانی������اری بۆ ڕزگاریدا، لە 
دژی ڕەوتی س������ەركوت و دەستدرێژی 
كردن بۆ س������ەر ئ������ازادی و كەرامەتی 
گەلەك������ەی س������ەرهەڵدا و بە بەش������دار 
بوون������ی ل������ەو خۆپێش������اندانەدا كە بۆ 
ش������ەرمەزاركردنی مەرگی كچی كورد 
فەریناز خوس������رەوانی لە شاری مهاباد 
و زۆری دیك������ە كە كچانی بێ تاوانی 
كورد لە ش������ارەكانی دیكەی كوردستان 

كە تەنیا بۆ پاراستنی كەرامەتی خۆیان 
ڕۆژانە تووشی تراژدیای مەرگ دێن 
ڕێكخرابوو، دەریخس������ت كە خوێندكاران 
و بزووتن������ەوەی خوێندكاری������ی كوردی 
ڕەوای  دۆزی  هەمیشەیی  پشتیوانانی 
گەلەكەیان������ن و ل������ە پێناو پاراس������تنی 
ئامادەی  ك������ورددا  خەڵكی  كەرامەتی 

دانی هەموو بەهایەكن.
دێموكراتی  خوێندكارانی  یەكیەتیی 
كوردس������تانی ئێ������ران وێ������ڕای دووپات 
كردنەوەی پشتیوانیی خۆی لە خەباتی 
مافخوازیی گەلی كورد و بزووتنەوەی 
خوێندكاریی كوردستانی ئێران، هێرشی 
بێ بەزەییان������ەی هێزەكانی ئەولەكاری 

و نیزامیی كۆماری ئیس������المیی ئێران 
بۆ س������ەر ناڕازیانی پێشێلكاریی مافە 
ئێران و كوردس������تاندا  ل������ە  مرۆییەكان 
سەرەخۆش������یی  و  ش������ەرمەزاردەكات 
خۆی پێش������كەش بە گەلی كوردستان، 
كورد،  ئازادیخ������وازی  خوێندكاران������ی 
بنەماڵەی س������ەربەرزی شەهید ئاكام و 
ڕزگاریی  ڕێگای  شەهیدانی  سەرجەم 

كوردستان دەكات.

یەكیەتیی خوێندكارانی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران

دەستەی بەڕێوەبەری
9ی پووشپەڕی 1394ی هەتاوی
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٦ی  ڕێكەوت������ی  ش������ەممە  ڕۆژی 
پووشپەڕی س������اڵی 1394ی هەتاوی، 
محەممەد ئیسماعیلی ناسراو بە حەمە 
چكۆل خەڵكی نۆدشەی سەر بە شاری 
نەوسوود لە تەمەنی ٧٠ ساڵیدا بە هۆی 
جەڵتەی دڵەوە مااڵوایی لە ژیان كرد و 
لە نێو ئاپۆڕای خەڵكی هەوراماندا بە 

خاك سپێردرا.
حەم������ە چكۆل لە س������اڵی 134٢ی 
هەتاویی������ەوە وەك������وو ئەندامی حیزبی 
دێموك������رات چاالكی ك������ردووە و پاش 
دەس������تپێكردنەوەی خەباتی ئاش������كرای 
حیزب������ی دێموك������رات هات������ە ڕی������زی 
پێش������مەرگەكانی حیزبی دێموكراتەوە و 

لە هێزی شاهۆ سازمان درا.
كوردس������تانی  دێموكراتی  حیزب������ی 
ئاراستەی  خۆی  سەرەخۆش������یی  ئێران 
بنەماڵ������ەی كاك محەممەد و كەس و 
كاری دەكات و خۆی بە شەریكی خەم 

و پەژارەیان دەزانێت.

یەكی  ڕۆژی دووش������ەممە ڕێكەوتی 
پووش������پەڕی س������اڵی 1394ی هەتاوی، 
حەسەن بەیگی، ناسراو بە حەسەن كەتان 
لە تەمەنی ٦4 ساڵیدا مااڵوایی لە ژیان 
ك������رد و لە نێو ئاپۆڕای خەڵكی ناوچەی 

هەوشار بە خاك سپێردرا.
حەسەن كەتان ساڵی 13٥9ی هەتاوی 
و پاش دەستپێكردنەوەی خەباتی ئاشكرای 

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بوو 
بە ئەندامی نهێنی������ی حیزب و بەوپەڕی 
وەك������وو   ، فیداكاریی������ەوە  و  دڵس������ۆزی 
ئەندامێك������ی هەڵس������ووڕ و چاالك ئەركە 

دیاریكراوەكانی جێبەجێ دەكرد.
حەسەن كەتان، خەڵكی گوندی قۆزڵوو 
سەر بە ناوچەی هەوشار بوو و لە كۆمیتە 

شارستانی هەوشار چاالكی دەكرد.

كوردس������تانی  دێموكرات������ی  حیزب������ی 
ئێ������ران وێڕای دەربڕینی خ������ەم و پەژارە، 
سەرەخۆشیی خۆی ئاراستەی بنەماڵەی 
حەس������ەن كەت������ان و هەروەها دۆس������تان و 
ئاش������نایانی دەكات و خ������ۆی لە خەمی 
لەدەس������تدانی ئەم كەسایەتییە شۆڕشگێڕ 
و نیش������تمان پەروەرەدا بە شەریك و بەشدار 

دەزانێت.

ڕۆژی چوارشەممە ڕێكەوتی 1٠ی 
پووش������پەڕ كلس������وم پیرۆتی دێبوكری 
لەش������اری مەهاباد كۆچی دوایی كرد 
و تەرمەك������ەی لە خانەقای شەمس������ی 

بورهان بە خاك سپێردراوە.
خات������وو كلس������وم دایكی ش������ەهیدان 

ئەمیر و مس������تەفای شەمسەدینی بوو 
كە لە هێزی بەیانی حیزبی دێموكراتدا 

خەباتیان دەكرد.
دێبوكری  پیرۆتی  كلسوم  هاوسەری 
بەن������اوی ش������ێخ خالید شەمس������ەدینی 
فەرمان������دەی هێزی بەیان بوو كە دواتر 

كۆچی دوایی كرد.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
كلسوم  خاتوو  لەبنەماڵەی  سەرەخۆشی 
پیرۆتی و خەڵك������ی ناوچەی مەهاباد 
دەكات و خۆی بە ش������ەریكی خەمیان 

دەزانێت.

بەپێی وتەی » خالدی« پارێزەری 
س��ام��ان ن��ەس��ی��م چ���ارەن���ووس���ی ئەم 
چەند  كە  كورد  سیاسیەی  زیندانیە 
لەالیەن   ، دای��ە  ناڕوونی  لە  مانگە 
واڵت����ەوە گۆڕانی  ب���ااڵی  دی��وان��ی 

بەسەردا هاتووە.
بنەماڵەی  ب����ە  »خ�����ال�����دی« 
س����ام����ان ن���ەس���ی���م���ی وت��������ووە كە 
كوڕەكەیان  ل��ەس��ێ��دارەدان��ی  حوكمی 
هەڵوەشاوەتەوە و ئەوان دەتوانن ڕۆژی 
پووشپەڕی  شەممە ڕێكەوتی 13ی 
سامان  لەگەڵ  ه��ەت��اوی،  1394ی 

نەسیم چاوپێكەوتنیان هەبێت.
لە  وت��ووی��ەت��ی:  نەسیم  م��وخ��ت��ار 
ڕابردوودا  ساڵی  ڕێبەندانی  كۆتایی 
كە سامانیان لەگەڵ هاوبەندییەكانی 
كردووەتەوە  جیا  ورم��ێ   زیندانی  لە 
ئێمە هیچ هەواڵێكمان لەسەر نەبووە 
و بەدواداچوونی بەردەوامی ئێمە بێ 
ئاكام م��اوەت��ەوە، ب��ەاڵم م��اوەی 1٠ 
ڕۆژ پێش ئێستا لەرێگەی پاریزەری 
نوێی سامانەوە ئاگادار كراینەوە كە 

حوكمی لەسێدارەدانی ناوبراو لەالیەن 
دیوانی بااڵی واڵتەوە هەڵوەشاوەتەوە 

و توانیویەتی سامان ببینێت.
ن���اوب���راو ل��ە پ��ووش��پ��ەڕی 139٠ 
تەمەنی  ساڵ   1٧ كە  لەكاتێكدا  و 
بوو لە سنووری سەردەشت دەستگیر 
ك��را و ب��ۆ م���اوەی دوو م��ان��گ لە 
ئیتالعاتی  ح��ی��ف��ازەت  گ��رت��ن��گ��ەی 
سپای پ��اس��داران ل��ە ورم��ێ��دا ب��وو و 
پاش لێدان و ئەشكەنجەیەكی زۆر بۆ 

زیندانی مەهاباد ڕاگوێزرا.
لەئەنجامدا  ئەم هاوواڵتییە كوردە 
ڕێگەی  لە  »موحاربە  تۆمەتی  بە 
ئەندامەتی لە یەكێك لە حیزبەكانی 
ئێران«  ڕێ��ژی��م��ی  ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن��ی 
لەالیەن دادگای ئینقالبی مەهابادەوە 
حوكمی لەسێدارەدانی بەسەردا سەپا 
و ئ���ەو ح��وك��م��ە ل���ەالی���ەن دادگ���ای 
3٢ی  لقی  و  ورم��ێ   پێداچوونەوی 
خۆی  وەك  واڵت،  ب���ەرزی  دی��وان��ی 

پشتڕاست كرایەوە. 
زیندانیانی  لە  نەسیم«  »سامان 

زی��ن��دان��ی ورم���ێ  ب���وو ك��ە لەگەڵ 
لە  دی��ك��ە،  سیاسیی  زیندانیی   ٢9
ساڵی  خ��ەزەڵ��وەری  ٢9ی  ڕێكەوتی 
ناڕەزایەتی  لە  ه��ەت��اوی،  1393ی 
دەرب��ڕی��ن ب��ە ج��ی��اك��ردن��ەوەی بەندی 
دایە  دەستیان  سیاسی،  زیندانییانی 
پاش 33  مانگرتنە  ئەو  و  مانگرتن 

ڕۆژ كۆتایی پێهات.
س��ام��ان ن��ەس��ی��م، ڕێ��ك��ەوت��ی 3٠ 
هەتاوی،  1393ی  ڕێ��ب��ەن��دان��ی 
سیاسیی  زی��ن��دان��ی��ی   ٥ وێ�����ڕای 
ك����وردی م��ەح��ك��ووم ب��ە ئ��ێ��ع��دام بە 
ناوەكانی »یوونس ئاقایان، حەبیبواڵ 
ئەفشاری، عەلی ئەفشاری، سیروان 
نژاوی و ئیبراهیم عیساپوور، لەالیەن 
ب��ەرپ��رس��ان��ی زی��ن��دان��ەوە ب��ۆ ژووری 
تاكەكەسیی زیندانی ورمێ  ڕاگوێزران 
و دواتر هەواڵی لەسێدارەدانی عەلی 
كرایەوە  باڵو  ئەفشاری  حەبیبواڵ  و 
بەاڵم هیچ زانیارییەك لە چارەنووسی 
زی��ن��دان��ی��ی��ان��ی س��ی��اس��ی دی��ك��ە باڵو 

نەبووەوە.

ڕێكەوتی  هەینی  ڕۆژی  ئ��ێ��وارەی 
هەتاوی،  1394ی  پووشپەڕی  1٢ی 
نەناسراو  ك��ەس��ان��ێ��ك��ی  ی����ان  ك����ەس 
لە  و  ب��ەردا  ئاویەر  لەچیای  ئاگرییان 
لێڕەوار  لە  زۆر  ڕووبەرێكی  ئەنجامدا 
ئاگردا  ل��ە  ئ��اوی��ەر  دارس��ت��ان��ەك��ان��ی  و 

سووتان.
لەو  ئاگادار  سەرچاوەكانی  پێی  بە 
لە  ل��ە چ��وار الوە  ئ��اگ��رە  ئ��ەو  ڕووداوە 

ئاویەر بەردراوە. 
یەكێك  »گوێزەكوێر«  سەیرانگای 
گەشتیارییەكان  و  دڵڕفێن  شوێنە  لە 
ژینگەیی  زۆری  خەسارێكی  كە  بووە 

پێگەیشتووە.
هاوواڵتییانی شاری سنە گومانیان 
لەو ئاگركەوتنەوەیە هەیە و باوەڕیان وایە 
كە ئەو ئاگرە بە ئەنقەست و ئەگەری 
سپای  هێزەكانی  ل��ەالی��ەن  هەیە  ئ��ەوە 

پاسدارانی ڕێژیمەوە ئەنجام درابێت.
بڕوایەدان،  لەو  هاوواڵتیان  هەروەها 
ئەنقەست  بە  دارستانەكان  »ئاگردانی 

كارەی  لەو  مەبەستیش  و  دەدات  ڕوو 
سپای پاسداران ئەوەیە كە حەشارگەی 
دژبەرەكانیان لە نێو ببات و بە ئاسانی 
ناوچانە  ئ����ەو  ك��ۆن��ت��رۆڵ��ی  ب��ت��وان��ێ 

بكات«.
ئ��اگ��ر ك��ەوت��ن��ەوەك��ەی ئ���اوی���ەر بە 
هاوكاریی هاوواڵتییان و الوانی ژینگە 
پارێزی پارێزگای سنە، كۆنتڕۆڵ كراوە. 
سەرەڕای ئەوەی كە ئەو پارێزگایە بە 
دارستان و ناوچەی سروشتی داپۆشراوە 
ك��ۆپ��ت��ێ��ر بۆ  ب��وون��ی هێلی  ل��ە  ب���ەاڵم 

ڕووداوی لەو چەشنە بێبەرییە.
ل���ەالی���ەك���ی دی���ك���ەوە چ��ەن��د ڕۆژ 
ل���ەم���ەوب���ەر ل���ێ���ڕەوارەك���ان���ی ش���اری 
س��ەردەش��ت��ی��ش ك���ە ب��ری��ت��ی ب����وون لە 
برایم  »شێخ  ن��اوچ��ەی  دارستانەكانی 
بادام«، دارستانەكانی پشتی »پۆمپی 
دەورووبەری  دارستانەكانی  و  بێنزین« 

»كەچەڵ ئاوا« ئاگرییان گرتبوو.
چەند ڕۆژ پێش ئێستاش، ٨ هێكتار 
بلوە«  و  »مەجەسە  دارستانەكانی  لە 

ئاگركەوتنەوە  تووشی  بانە،  شاری  ی 
بوون و پاش چەندین كاتژمێر توانرابوو 

ئاگرەكە كۆنترۆڵ بكرێت.
ئاگركەوتنەوەییە  ئ���ەو  دەوت�����رێ 
خەسارێكی بەرچاوی بە دارستانەكانی 
هەوڵی  بە  و  گەیاندووە  ناوچەیە  ئەو 
ئەندامانی ئەنجومەنی پاژن لە شاری 

بانە كونترۆڵ كراوە.
لەالیەن  پێشتر  كە  ڕاپۆرتێك  بەپێی 
چاالكانی ژینگەپارێزییەوە باڵو بووەتەوە 
دارستانەكانی  ٢٠ی  لەسەدا  نزیكەی 
بە  ڕۆژهەاڵت  كوردستانی  داربەڕووی 
هۆی ئاگركەوتنەوە بۆ هەمیشە توانای 

ڕوانەوەیان لە دەست داوە.
سااڵنە پانتایی یەكی زۆر لە دارستان 
و لەوەڕگەكانی پارێزگاكانی كوردستان 
سنوورییەكان  ن��اوچ��ە  ت��ای��ب��ەت  ب��ە  و 
بەرپرسانی  و  دەدرێ���ت  تێبەر  ئاگریان 
بۆ چارەسەری  هەنگاوێك  ڕێژیم هیچ 

ئەو كێشەیە هەڵناگرن.

ڕاگرتنی  ب������ەرز  مەبەس������تی  ب������ە 
یادی قوربانیانی ٢٨�ەمین س������اڵیادی 
قوربانیانی ش������یمیابارانی سەردەش������ت، 
ژمارەی������ەك لە ڕێكخ������راو و كەمپەینە 
مەدەن������ی و خوێندكاریی������ەكان كۆمەڵە 

چاالكییەكیان بەڕێوە برد.
»كەمپەین������ی  رێكخس������تنی 
لە  پووش������پەڕ«  كاتی  بە  سەردەش������ت 
تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان بە مەبەس������تی 
بەجیهان������ی كردن������ی ئەم كارەس������اتە، 
باڵو كردن������ەوەی پەیام������ی چاالكانی 
پەیوەندییەدا  لەم  مەدەنیی سەردەش������ت 
كە »سەردەش������ت وەك ش������اری ئاشتی 
بناسێندرێت« و ش������ۆردنی مەیدانێكی 
ش������اری سەردەش������ت لەالیەن چاالكانی 
مەدەنییەوە لەو كۆمەڵە چاالكیانەن كە 

لە بەرەبەری س������اڵڤەگەڕی بوردمانی 
شیمیایی سەردەشت بەڕێوەچوون.

هەروەها لەو پێوەندییەدا، 113 كەس 
لە پارێزەرانی دادگوس������تەری لە ئێران 
بۆ ناساندنی ش������اری سەردەشت وەكوو 
بۆ  نامەیەكیان  ئاش������تی«  »ش������اری 

حەسەن ڕۆحانی ناردووە.
پیش������انگای  بەڕێوەچوون������ی 
نیگاركێش������ی، تۆماركردنی ڕێكوردی 
تەك چەرخ لەالیەن دووچەرخەسوارێكی 
كوردەوە و گەیاندنی پەیامی ئاش������تی 
ل������ە مەریوانەوە بۆ سەردەش������ت لەالیەن 
دووچەرخەسوارانی كوردەوە، كۆمەڵێكی 
دیك������ەی چاالكین كە ل������ەو پێوەندیەدا 

بەڕێوەچوون.
بەهۆی بوردومانی شیمیایی شاری 

سەردەشت كە ڕێكەوتی ٧ی پووشپەڕی 
ساڵی 13٦٦ی هەتاوی، لەالیەن فڕۆكە 
جەنگییەكان������ی حكوومەتی بەعس������ی 
عێراقەوە ڕوویدا ل������ە ماوەی كەمتر لە 
یەك مانگ پاش ئەو هێرشە شیمیاییە، 

14٠ كەس گیانیان لەدەست دا.
زیات������ر ل������ە ٨ ه������ەزار بەركەوتوو و 
كەم ئەندامی ش������یمیایی بارانی ش������اری 
سەردەش������ت هەن و تەنی������ا ناوی 1٥٠ 
پەیوەندییدارەكانی  ناوەندە  لەالیەن  كەس 
شیمیایی  بەركەوتووی  وەكوو  ڕێژیمەوە 

 تۆمار كراون.
هەنووكە ٢ ه������ەزار و ٢٠٠ قوربانی 
ش������یمیایی لەم ش������ارە دانیش������توون و 
پزیشكی  پێڕاگەیشتنی  بە  پێویستییان 

هەیە.

س������ەپاندنی  دەستبەس������ەركران، 
حوكمی زیندان، بانگهێش������ت كردن بۆ 
بانگهێش������ت  ئەمنیەتییەكان،  ناوەندە 
بۆ حەراس������ەتی زانكۆكان، دەركرانی 
چاالكانیی مەزهەبیی ژن لە س������ەر 
كار، كوژران و برینداركران بە تەقەی 
ڕاستەوخۆی هێزە نیزامییەكان، گیان 
لەدەس������ت دانی ژنانی كرێكار و گیان  
كەمتەرخەمیی  بەهۆی  لەدەس������تدان 
پزیش������كی كۆمەڵێك لەو پێشێلكارییە 
ناوەندە  لەالیەن  كە  سیس������تماتیكانەن 
ئیسالمیەوە  ڕێژیمی  جۆراوجۆرەكانی 

بە نیسبەت ژنانی كورد ڕوو دەدەن.
ژنان������ی  یەكیەتی������ی  ماڵپ������ەڕی 
لە  ئێران  كوردس������تانی  دێموكرات������ی 
�� ش������یكاریدا  ڕاپۆرتێك������ی ئاماری 
حاڵەتەكانی پێشێلكاریی مافی ژنان 
لە كوردس������تانی ڕۆژهەاڵتی كە 3٧ 

حاڵەت ڕاگەیەندراون، خستووەتە ڕوو.
بەپێی ئ������ەو ئامارانە لە ماوەی 3 
مانگی یەكەمی ئەمس������اڵدا، ٦ ژنی 
كورد لەالی������ەن هێزەكان������ی ڕێژیمی 
و  كراون  دەستبەس������ەر  ئیس������المیەوە 
هەروەها لەو ماوەیەدا ٢ ژنی دیكەش 
لەالی������ەن دەزگای قەزایی ڕێژیمەوە 

حوكمی زیندانیان بەسەردا سەپاوە.
خوێندكارانی  كچە  بانگهێش������تی 
كورد لەالیەن حەراسەتی زانكۆكانەوە، 
بە 1٧ حاڵەت، بەش������ێكی بەرچاوی 
پێشێلكاریەكانی مافی ژنانی كوردی 
لە وەرزی بەه������اردا لەالیەن ڕێژیمەوە 

بۆ خۆی تەرخان كردووە.
یەكیەتیی  باڵوكراوەكانی  ئام������ارە 
ژنانی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران 
باس ل������ەوە دەك������ەن كە ل������ە ماوەی 
3 مانگ������ی یەكەم������ی ئەمس������اڵدا، 

ژنێك������ی دیكەی كورد لەالیەن ناوەندە 
ئەمنییەتییەكانی ڕێژیمەوە بانگهێشت 

كراوە.
ئەو ئامارانە هەروەها دەری دەخەن 
كە ل������ەو ماوەی������ەدا، كەمتەرخەمیی 
ژنی   4 گیان لەدەس������تدانی  پزیشكی 

كوردی لێ كەوتووەتەوە.
ه������ەر لەو ماوەیەدا 3 ژنی دیكەی 
كورد بە تەقەی ڕاس������تەوخۆی هێزە 
مینە  تەقین������ەوەی  و  نیزامیی������ەكان 
چێندراوەكانی سەردەمی شەڕ كوژراو 

و بریندار بوون.
مافی  پێش������ێلكاریی  ئامارەكانی 
ژن������ان هەروەها باس ل������ە دەركرانی ٢ 
چاالكی مەزهەبی ژن لە سەر كار و 
گیان لەدەستدانی دوو كرێكاری ژن بە 

هۆی ڕووداوی كارەوە، دەكەن.

ب������ە پ������ێ ڕاپورت������ی ماڵپەڕی 
کوردستان میدیا، رۆژی چوارشەممە 
1٠پووش������پەڕی 1394 هەتاوی، بە 
بۆنەی نۆیەمین ساڵڕۆژی زیندانی 
بوونی محه ممەد سەدیق کەبوودوەند 
مافی  رێکخ������راوی  دامەزرێنەری 
مرۆڤی کوردس������تان و بەمەبەستی 
گەیاندن������ی دەنگ������ی نارەزایەت������ی 
خەڵکی کورد بەرانبەر بە سیاسەتی 
کۆم������اری  س������ەرکوتکەرانەی 
ئیس������المی بە دەوڵەت������ی فینالند، 
دەس������تەی نوێنەرایەتی حیزبەکانی 
ڕۆژهەاڵتی کوردس������تان سەردانی 
بەش������ی مافی مرۆڤ������ی وەزارەتی 

دەرەوەی واڵتی فینلەندیان کرد.
»نینا  دوکت������ۆر  دی������دارەدا  لەو 
نۆردس������تروم« بەرپرس������ی بەش������ی 
مافی م������رۆڤ وەزارەت������ی دەرەوە، 
جێگری  هاسێنس������ۆن«  »یانین������ا 
بەرپرس������ی گشتی بەش������ی مافی 
م������رۆڤ و »ئانماری فرۆبێرگ« 
ڕاوێژکاری سیاسی مافی مرۆڤ 
و هەروەها »شنە رەزابی« نوێنەری 
حیزب������ی دێموکراتی کوردس������تانی 
ئێران لە والتی فینالند بەش������داری 

کۆبوونەوەکە بوون.

دەس������تەی  دی������دارەدا  ل������ەو 
نوینەرایەت������ی وێ������رای پێش������کەش 
کردنی ڕاپۆرتێکی پوخت لە س������ەر 
مرۆڤ  مافی  پێش������ێلکاریەکانی 
لە ئێران و کوردس������تان، وەرگێڕاوی 
ئەو یاسایانەی کۆماری ئیسالمی 
پێیە چاالکانی سیاس������ی  بەو  کە 
و مەدەنی دەستبەس������ەر، زیندانی و 
لە  نامیلکەیەکیان  دەکرێن،  ئێعدام 
سیاسی کۆماری  سیستەمی  سەر 
ئیس������المی و پرسی کورد لە ئێران، 
پێشکەش������ی نوێنەرایەتی وەزارەتی 

دەرەوەی واڵتی فینالند کرد.
لە پێوەندی لەگەڵ پێش������ێلکاری 
مافی مرۆڤ، دەستەی نوێنەرایەتی 
رۆژهەاڵتی  سیاس������یەکانی  حیزبە 
داوانامەیەکی������ان  کوردس������تان، 
ئاراس������تەی وەزارەت������ی دەرەوە کرد 
ک������ە دەوڵەتی فینالن������د لە رێگای 
پێوەندییە دیپلۆماسی دووالیەنە و لە 
ڕێگای پێوەندیەکانی ئەنجوومەنی 
ئورووپاوە ئێران ناچار بکەن، دەست 
لە سەرکوت و ئازار و ئەشکەنجەی 
چاالکانی سیاسی و مەدەنی کورد 

هەڵبگرێت. 
هەروەه������ا ل������ە واڵت������ی فینالند 

داواک������را کە ب������ە لەبەرچاوگرتنی 
دۆکتورین������ی سیاس������ەتی دەرەوەی 
خۆی������ان لە مەڕ پاراس������تنی مافی 
م������رۆڤ، هەموو هەوڵ������ی خۆیان 
ب������ۆ ئازادکردنی محەمەدس������ەدیق 
کەبوودوەند س������ەرۆکی ڕێکخراوی 
مافی مرۆڤی کوردس������تان وەگەڕ 

بخەن.
دەس������تەی نوێنەرایەتی وەزارەتی 
دەرەوەی فینالن������د وێڕای دەربڕینی 
خۆش������حاڵی ل������ە ه������اوکاری هێزە 
ل������ە  سیاس������یەکانی کوردس������تان، 
پێوەندی لەگ������ەڵ کارو چاالکی و 
لە  فینالند  دەوڵەتی  سیاسەتەکانی 
پێوەن������دی لەگەڵ مافی مرۆڤ لە 
ئیراندا ش������یکردنەوەیان دا و باسیان 
لەوە کرد ک������ە دەوڵەتی فینالند بە 
بایەخەوە بە پرس������ەکانی پێوەندیدار 
بە مافی مرۆڤ و گەش������ەکردنی 
کۆمەڵگای مەدەنی سەرنج دەدات.
بەرباسی  هێنانە  دوای  دیدارەکە 
هێندێک پێش������نیاری کردەوەیی بۆ 
کۆتایی  داهاتوو  هاوکاریەکان������ی 

پێهات

بەپێی ڕاپۆرتی ماڵپەڕی کوردستان 
31ی  یەکش������ەممە  ڕۆژی  میدی������ا، 
جۆزەردانی س������اڵی 1394ی هەتاوی، 
دایە حەلیمە برووجێردی، کچی سادق 
و لە دایكبووی گوندی قەیلەس������وون و 
دانیشتووی ش������ارۆچکەی ساحیب بە 
هۆی نەخۆشیی شێرپەنجە لە تەمەنی 

٥9 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.
دایە حەلیمە، دایکی هیوا میرزایی، 
کادری حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران و کەس������ایەتییەکی خۆشەویستی 

کۆمەاڵنی خەڵکی ناوچەکە بوو.

حیزب������ی دێموکراتی کوردس������تانی 

ئێران وێ������ڕای دەربڕینی خەم و پەژارە، 
هاودەردی و هاوخەمیی خۆی لەگەڵ 
بنەماڵە و کەس وکاری دایە حەلیمە و 
بە تایبەت هیوا میرزایی، پێشمەرگەی 
حیزبی دێموکرات ڕادەگەینێت و خۆی 
لە خ������ەم و پەژارەیاندا بە ش������ەریک و 

بەشدار دەزانێت.

ئەگەری هەڵوەشانەوەی حوكمی سامان نەسیم 
لەالیەن دیوانی بااڵی واڵتەوە

كۆچی دوایی پێشمەرگەیەكی دێرینی حیزبی دێموكرات

ئەندامێكی حیزبی دێموكرات كۆچی دوایی كرد

كۆچی دوایی دایكی دوو شەهیدی 
ڕێگای ڕزگاریی كوردستان لە مەهاباد

بەڕێوەچوونی كۆمەڵە چاالكیەك 
بەبۆنەی ساڵڤەگەڕی شیمیایی سەردەشت

كوردستانی ئێران لە 3 مانگدا/ 37 حاڵەت پێشێلكاریی مافی ژنان 
لەالیەن ناوەندە حكوومەتییەكانی ڕێژیمی ئیسالمییەوە

دەستەی نوێنەرایەتی حیزبە ڕۆژهەاڵتیەکان 
سەردانی وەزارەتی دەرەوەی فینالندیان کرد

بەشێكی بەرچاو لە چیای ئاویەر لەئاگردا سووتا

دایکی پێشمەرگەیەکی حیزبی دێموکرات کۆچی دوایی کرد
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وتووێژ، داوێك بۆ تیرۆری ئاشتی و دیالۆگ

كارەساتی 7ی پووشپەڕی شاری سەردەشت
)7ی پووشپه ڕ، ئه و ڕۆژه ی سه رده شت هه ناسه ی بۆ نه درا(

13٦٨ی  س������اڵی  پووش������پەڕی  ٢٢ی 
قاسملوو  دوكتور عەبدولڕەحمانی  هەتاوی، 
ڕێبەری هەڵكەوتووی كورد و س������كرتێری 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  گش������تیی 
نوێنەری  قادری ئ������ازەر  عەبدوڵ������اڵ  ئێران، 
حیزب ل������ە دەرەوەی واڵت لەگەڵ دوكتور 
فازڵ ڕەسووڵ، كەسایەتی كوردی عێراقی 
و مامۆس������تای زانكۆ لە لەقی زانس������تە 
سیاس������ییەكانی زانكۆی ش������اری ڤییەن لە 
ڕەوت������ی وتووێژ لەگەڵ نوێنەرانی ڕێژیمی 
كۆماری ئیس������المیی ئێران، بە دەس������تی 
نوێنەرانی ڕێژیمی ئیسالمی تیرۆر و شەهید 
كران. دوكتور قاسملوو لەو بڕوایەدا بوو كە 
مرۆڤەكان بۆ چارەسەری هەر جۆرە گرفت و 
ئاریشەیەك دەتوانن لە دەور مێزێك كۆببنەوە 
و ب������ە وتووێژ و دیالۆگ ڕێگەچارەیەك بۆ 
چارەسەری ئاریشە سیاسییەكان بدۆزنەوە و 
بە لێوردبوونەوە ڕێگەچارەیەكی گونجاو بۆ 

گرفتە سیاسییەكان بدۆزنەوە.
دوكتور قاس������ملوو لە س������ەرەتای هاتنە 
زۆری  ئیس������المییەوە  كۆماری  سەركاری 
هەوڵدا ك������ە خواس������تەكانی خەڵكی كورد 
بگەینێتە گوێی دەس������ەاڵتدارانی ڕێژیمی 
نوێی ئێران و پرسی كورد كە لە سەردەمی 
ش������اوە بە بێ چارەس������ەری مابوویەوە، لە 
ڕێگەی وتووێژ و شێوازە ئاشتیخوازانەكان 
چارەس������ەر ب������كا. خومەینی ب������ە بیانووی 
ئەوەیكە هەموو »موسڵمانین و لە ئیسالمدا 
هەموو پێكەوە بەرانبەرین« وەاڵمی نەرێنی 
ب������ەم خواس������تانە داو ب������ە كەڵكوەرگرتن لە 
چەكی ئایین دەس������تی كرد بە س������ەركوتی 
هەموو ڕەنگە دژبەرەكان و خواس������تەكانی 
نەت������ەوە زوڵ������م لێكراوەكانی ئێ������ران. دوای 
چەند مانگ وتووێژ، پێداگری و جەختی 
كوردەكان لە سەر داواكاریەكانیان، خەڵكی 
كوردستان بە پێی خووی دژە زوڵم و قەبووڵ 
نەكردنی س������تەم، ملیان نەدا بە گوش������ار و 
زۆرەملییەكانی ئاخوندەكان و بایكۆتكردنی 
ڕێفراندۆمی 1٢ی خاكەلێوەیان كرد، و ئەم 
هەڵوێس������تە بووە هۆی ڕق و تووڕەیی دوو 

هێندەی كۆماری ئیس������المی بە ڕێبەریی 
خومەینی. دوای ئ������ەم كارە خومەینی لە 
٢٨ی گەاڵوێژی س������اڵی 13٥٨ حوكمی 
جیهادی لە دژی خەڵكی كوردستان دەركرد 
و بەمش������ێوەیە ش������ەڕێكی هەمەالیەن������ەی  

بەسەر خەڵكی كوردستاندا سەپاند.
لەوێ������ڕا كە لە فەلەس������ەفەی وجوودیی 
كۆماری ئیس������المیی ئێران������دا، بێجگە لە 
هەڵێنجانی تایبەت������ی ئاخوندەكان لە دینی 
ئیسالم، ئایینی ش������ێعە و زمانی فارسی، 
پێگەیەك ب������ۆ باوەڕەكانی دیكە، ڕەنگ و 
نەتەوەكان������ی دیكە بوونی نەب������ووە و نییە، 
بۆیە دەسەاڵتداران لە بوونی ئۆپۆزیسیۆنێك 
بە ڕێبەریی دوكتور قاس������ملوو بە جیددی 
دەترس������ان. قاس������ملوو ب������ە كەس������ایەتی و 
ڕیبەرییەك������ی كاریزماتیك و بە تێڕوانینی 
پێش������كەوتووانە و زانستیانەوە بە پرسگەلێك 
وەك دێموكراس������ی، مافی مرۆڤ، پرسی 
نەتەوەیی و پرس������ە سیاسی، كۆمەاڵیەتی، 
كەلت������ووری و ئابوورییەكان������ی كۆمەڵگا، 
هەروەها بە پێداگری لەس������ەر دابەشكردنی 
دادپەروەرانەی دەس������ەاڵت لە بوارە سیاسی 
و ئابووریی������ەكان، كۆماری ئیس������المی بە 
پێكۆڵ كێش������ا. زیاد لەمانەی������ش پێوەندی 
دوكتور قاس������ملوو لەگەڵ دونیای دەرەوە، 
تواناكانی ئەم ڕێبەرە هەڵكەوتووە لە جیهانی 
سیاسەتی دەرەوە و دیپلۆماسی و داكۆكی 
لە پرنسیپەكانی مافی مرۆڤ لەو هۆكارانە 
بوون كە قاس������ملووی كردبووە مەترسییەكی 

جیددی بۆ كۆماری ئیسالمیی ئێران.
قاس������ملوو مرۆڤێك������ی شۆڕش������گیڕی 
به ت������ەواو مانا ب������وو و چ������اوەڕێ نەدەما 
ك������ە هەلومەرج بۆ خەبات و مافویس������تی 
بێتەگۆڕێ، بەڵكوو ئەو خۆی هەلومەرجی 
دەهێنا گۆڕێ و لەو بڕوایەدا بوو كە تەنیا 
كۆمەڵگایەك������ی شۆڕش������گێڕی زیندوو بە 
ئۆپۆزیس������یۆنێكی یەكگرتوو و بە بەرنامە 
دەتوان������ێ واڵت ل������ە چنگی ئیس������المییە 
توندئ������اژۆ و دواكەتووەكان ڕزگار بكا. ئەم 
تایبەتمەندیان������ەی دوكتور قاس������ملوو بووە 
ه������ۆی دژایەتی هەرچ������ی زیاتری ڕێژیم 
لەگ������ەڵ ئەو، تا ئەو جێگایه ی كە بڕیاری  
شەهیدكردن و  لە سەر ڕێگە البردنی  ئەم 
كەسایەتییە مەزنە لە  الیەن دەساڵتدارانی 

كۆماری ئیسالمییەوە دەركرا.
 توندوتیژی و تیرۆر بەشێك لە چیەتی 
ئێرانە  ئیس������المیی  جیانەكراوەی كۆماری 
ك������ە هیچكات دەس������بەرداری ئ������ەو نابێ. 
ئاش������تیخوازی ب������ە ڕواڵ������ەت و وتووێژ بۆ 
چارەسەری پرسە جۆراوجۆرەكانیش لە فرت 
و فێلەكانی دیك������ەی ڕێژیمە بۆ زەبرلێدان 
بە الیەنی بەرانبەر و یان وەرگرتنی پوان و 
ئەم خۆبەدرۆ نیشاندانە لە زۆریەك لە پرسە 
چارەس������ەرنەكراوەكانی نێوخۆی������ی و دەرەوە 
وەكوو پرس������ی مافی م������رۆڤ لە نێوخۆ و 
پرس������ی ناوكی ل������ە دەرەوە بە زەقی بەرچاو 
دەكەوێ. ڕێژیم بۆ لەس������ەر ڕێگە البردنی 
دوكتور قاس������ملوویش هەر لەم سیاس������ەتە 
كەڵكی وەرگرت و بە فرت و فێڵ توانی بە 

ئامانجە دژەمرۆییەكانی خۆی بگا.
بەم  ئیس������المی  ڕێژیم������ی كۆم������اری 
هەنگاوە ناجوامێرانە و دژەمرۆییە هیچكات 
نەیتوان������ی درێژەدەرانی ڕێگای ئەم ڕێبەرە 
هەڵكەوت������ووە لە گەیش������تن بە ئ������ازادی، 
كۆمەاڵیەتی  دادپ������ەروەری  و  بەراب������ەری 
كە ل������ە ڕێبازەكانی ئ������ەم مرۆڤە مەزنەی 
مێژووی ئێران و ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بوو 
دڵس������ارد بكاتەوە. لەبەر ئەوەیكە ڕێبوارانی 
ڕاس������تییانەیان  ئ������ەم  قاس������ملوو  ڕێگەی 
لەبەرچ������اوە كە بەرنامە وهەوڵی قاس������ملوو 
ب������ۆ دێموكراتیزەكردنی ئێران و ڕزگاركرنی 
خەڵك������ی زوڵ������م لێك������راوی كوردس������تان و 
نەتەوەكان������ی دیك������ەی ئێ������ران، هەرمان و 
هەتاهەتایی������ە. لەبەر ئەوەیك������ە كەلتووری 
سیاس������ی ئەو بوو كە نیشتمانەكەی بكاتە 
گۆڕەپانێك بۆ خەباتكاران و ئازادیخوازانی 
دیكەی ئێران، كاتێ كە ڕێژیم هەلومەرجی 

بۆ ئەوان دژوار كردووە.
ئەمساڵ ٢٦ س������اڵ لە تیرۆری دوكتور 
قاس������ملوو تێدەپەڕێ بەاڵم هێشتا بكەرانی 
ئەم جینایەتە كە دەس������ەاڵتدارانی كۆماری 
ئیس������المی بوون لەب������ەر بەرژەوەندییەكانی 
دەوڵەت������ە ئۆرووپاییەكان لەگ������ەڵ ئێران بە 
س������زای كردەوەكەیان نەگەیشتوون. تەنانەت 
جینایەتكارانێك وەك سەحراڕوودی ئازادانە 

هاتوو و چووی واڵتانی جیهان دەكا.
ئەمڕۆكە ئی������دی كاتی ئەوە هاتووە كە 
كۆمەڵگەی جیهانی و هەموو ئەو كەسانەی 

كە خۆیان بە قوتابی ڕێبازی ئەم بیرمەندە 
مەزن و خەباتكارە ڕاستەقینەیه ی ڕێگەی 
ئازادی و ئیلهام بەخش������ی ڕێگەی مرۆڤە 
ڕزگاریخوازەكان دەزانن، لە كوردس������تانیەوە 

بگ������رە تا ئێرانی هەوڵ بدەن تاكوو بكەرانی 
گەاڵڵەی تی������رۆر و بكوژانی پێغەمبەری 
ئاش������تی هەرچی زیاتر ڕیس������وا بكەن و لە 
بكەن.  دادگاییان  نێونەتەوەیی  دادگایەكی 

تاك������وو خوێنی بە ناح������ەق ڕژاوی دوكتور 
قاس������ملوو و هەزاران ش������ەهیدی ڕێگەی 

ئازادی بەفیڕۆ نەچێ. 

ش������ەڕ بە هی������چ ش������ێوەیەك پەیوەندی 
م������رۆڤ لەگ������ەڵ مرۆڤ نیی������ە، بەڵكو 
لەگەڵ حكومەتە،  پەیوەندی حكوم������ەت 
كە لەم پەیوەندی������ەدا تاكەكانی مرۆڤ بە 
ش������ێوازێكی هەرەمەكی بوون بە دوژمنی 
یەكت������ر و ئەوە، نە وەكو دوو مرۆڤ بەڵكو 
وەك������و دوو هاوواڵتی، نە وەكوو تاكی یەك 
وەاڵت، بەڵكو وەك بەرگریكارن. )ش������ارل 

ڕۆسۆ(.
1٨ س������اڵ ب������ەر لە ئێس������تا لە ڕۆژی 
٧ی پووشپەڕی ساڵی 13۶۶ی هەتاویدا 
ل������ە كاتژمێر چواری دوانی������وەڕۆ فڕۆكە 
بەعس������ی  ڕێژیم������ی  بۆمبهاوێژەكان������ی 
لەنێوچووی سەددام، نێو شار و دوو گوندی 
»ڕەش هەرمێ« و »دەشتی كەپران« لە 
نزیك شاری سەردەشتیان كیمیاباران كرد. 
بە سەدان هاوواڵتیی س������ڤیل گیانیان لە 
دەس������ت دا، هەزارانی دیكە بە س������ەختی 
بریندار بوون كە ئێستاش زامەكانیان ساڕێژ 
نەكراون، ئاسەواری چەكی كیمیایی لەسەر 
جەستەیان ماوەتەوە. مردن و ئازار و تالنەوە 
بە دەست ش������وێنەوارەكانی ئەم كیمیابارانە 
بەرۆك������ی خەڵكی ش������اری سەردەش������تی 
بەر نەداوە. بەردەوام س������ااڵنە چەند كەس 
لە برین������داران گیانیان لە دەس������ت ئەدەن.  
بەپێ������ی راپۆرتی ماڵپ������ەڕە ئێرانییەكان و 
ڕاگەیاندنەكانی كۆماری ئیسالمی، تەنیا 
كەمت������ر لە ۵% ی ئەو قوربانیانە لە الیەن 
ڕژیم������ی كوماری ئیس������المیەوە وەك كەم 

ئەندامی هێرشی كیمیایی دانیان پێدانراوە 
و هەش������ت هەزار قوربانیی ئەو كارەساتە، 
لە الیەن كوماری ئیس������المیەوە بە تەواوی 
پش������تگوێ خراون و بە دوور لە هیوا ژیان 

بە سەر دەبەن.
ئەمڕۆكە دوای 1٨ س������اڵ ئەو تاوانە 
نامرۆڤانە دژ بە خەڵكی س������ڤیل هێشتا لە 
ئاس������تی نێودەوڵەتیدا بەفەرمی نەناسراوە 
و بریندارانی ئ������ەم كۆمەڵكوژییە لە ئێش 
و ئازار دان و چارەس������ەری پێویستیان بۆ 
ناكرێت. لەگەڵ ئەوەشدا بێدەنگی ڕێكخراوە 
و حیزبەكان و دام������ەزراوە جیهانییەكان لە 
ئاست ئەم كارەس������اتە جێگای نیگەرانییە 
و تا ئێس������تاش بۆ كردنەوەی دۆس������یەیەك 
لە سەر ئاس������تی نێودەوڵەتی بە مەبەستی 
دانپێدان������ان بەو كۆمەڵكوژی������ە هەوڵێكی 

جیددی بۆ نەدراوە. 
وێڕای ئەوەی كە ش������اری سەردەش������ت 
بە هۆی ئەو كارەس������اتە گ������ەورەی كە بە 
سەری هاتووە و پێویستی بە ئاوڕدانەوەی 
تایبەت لە گشت بوارەكاندا هەیە، لە الیەن 
كۆماری ئیسالمییەوە پشت گوێ خراوە، 
تەنانەت لە س������اڵڕۆژی یادكردنەوەی ئەو 
كارەساتەدا كاربەدستانی ڕێژیم ڕێگر دەبن 
لە بەش������داری خەڵكانی دەوربەری شارەكە 
و یا بەش������ەكانی دیكەی كوردس������تان بۆ 
دەربڕینی هاوخەمی و هاوكاری كردنیان.

س������اڵو لە گیانی پاكی ش������ەهیدانی 
ش������اری  پووش������پەڕی  ٧ی  كارەس������اتی 
سەردەش������ت و هیوای كەم بوونەوەی ئازار 
و مەینەتەكانی كەم ئەندام و بەركەوتووانی 

ئەو كارەساتە.

ئیبراهیم قاسمی زاد

و: هیوا میرزایی

ئازاد سەنایی
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بڕگەیەکی چارەنووس ساز لە مێژووی حیزبی دێموكرات دا

به ره و              ساڵه ی حیزبی دێموكرات

دان������ی بڕیاری چارەنووسس������از لە 
هەلومەرج������ی ئه س������تەمدا، بوێری و 
بەرچاوڕوونییەکی دەوێ کە ئه ستەمە 
یا  هەیانبێ  بڕیاربەدەستەکان  هەموو 
لەگەڵی بن. بۆیە لە وەها س������اتێکدا، 
ئ������ەو کەس������ایەتییانەی ک������ە مێژوو 
دروست دەکەن، النیکەم لەگەڵ سێ 
گرفت بەرەوڕوون: یەکەمیان گرفتی 
لێکدان������ەوەی هەلوم������ەرج و دیتنی  
دوورەدیمەنێک������ی نادی������اره  تا بریاری 
دروستی لە س������ەر بدەن؛ دووهەمیان 
تێگەیان������دن و قەناعەت پێهێنانی ئەو 
هاوڕیز و هاوبیرانەیه ی کە دەبێ هەم 
لە دانی بڕیاردا و هەم لە بەڕێوەبردن 
و جێبەج������ێ کردنی������دا بەش������دار بن؛ 
س������ێهەم خۆبواردن ل������ە هاڕووژاندنی 
دژکردەوەی ڕووخێنەری الیەنێک یا 
ئ������ەو الیەنانەی کە بەرژەوەندییان لەو 

بڕیارەدا هەیە. 

ئەو دیاردەیە لە س������ەردەمی پڕ لە 
کێش������ە و قەیرانی مێ������ژووی حیزبی 
دێموک������رات ل������ە س������ااڵنی ب������ەر لە 
كۆنفرانس������ی 3دا ل������ە هەموو کەس 
زیاتر بەرۆکی دوکتور قاس������ملووی 
گرتب������وو. چونکە قاس������ملوو وەکوو 
و  پێش������ەنگ  ڕووناکبیرێک������ی 
کەس������ایەتیی هەرە پێشەوەی حیزبی 
دێموكرات بڕیار بوو کە بەرنامەیەکی 
نوێ بۆ حیزب دابڕێژێ، هاوڕێیانی 
خۆی بێنێتە  س������ەر ئ������ەو قەناعەتە 
کە لەو لێگەڕە پڕ لە مەترس������ییەدا 
ل������ە گەڵی ب������ڕۆن و حی������زب لە ژێر 
كاریگه ریی دوو جەمس������ەری بە هێز، 
خاوەن دەس������ەاڵت و بە ئیمکانی ئەو 
س������ەردەمە، واتا حیزبی توودەی ئێران 
و پارتێكی دیك������ه ی كوردی ڕزگار 
بکا بە بێ ئەوەی زەربە لە پێوەندییە 
دۆستانەکانی نێوان حیزب و ئەو دوو 

الیەنانە بدا. 

ئەگەر لە پێوەندییەکانی نێوان حیزب 
و دوو الیەنی بە هێزی ئەو سەردەمە 
دەس������ت پێ بکەین، بۆ حیزبێک کە 
دوکتور قاسملوو بڕیار بوو بیژینێتەوە، 
ڕێک������ی بخات������ەوە و بیکات������ەوە بە 

پێشڕەوی بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا، هەر بە 
پیوەندیی  حیزب  سەربەخۆیی  ڕادەی 
دۆستانە لە سەر بنەمای ڕێزگرتنی 
دوو الیەنە لەگەڵ ئه و دوو ڕێكخراوه  
گرینگ بوو. پارته  كوردییه كه  بۆیە 
بۆ حیزب و دوکتور قاسملوو گرینگ 
بوو چونکە ئه و پارته  و بارزانیی نەمر 
لەو سەردەمەدا، سەمبولی بزووتنەوەی 
و چاالکتری������ن  ک������ورد  نەتەوەی������ی 
ئەکتەری سیاسیی کوردستان بوون. 
لە هەمان کاتیشدا، دوکتور قاسملوو 
پێ������ی وابوو کە هیزە سیاس������یەکانی 
گۆڕەپانی تێکۆشانی نەتەوەیی دەبێ 
دوو پڕەنس������یپ بپارێزن: سەربەخۆیی 
سیاسی خۆیان و پشتیوانی کردن لە 
یەکتر لە بەرامبەر دوژمنانی مافی 
دوکتور  ب������ۆ  بۆیەش،  نەتەوەیی������دا. 
قاس������ملوو گرینگ بوو حیزبێک کە 
دەیویست لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا 
ببووژێنێتەوە  نەتەوەی������ی  بزووتنەوەی 
دەبوای������ە لەگەڵ پارتی و شەخس������ی 
بارزانی پێوەندیی دۆستانەی هەبێ. 

تێڕوانین������ی دوکتور قاس������ملوو و 
حیزبی دێموكرات لەو سه رده مه  لەسەر 
حیزبی ت������وودە هێندێ������ک جیاوازتر 
بوو، ب������ەاڵم لەو پێوەندییەش������دا هەر 
دوو پڕەنس������یپی بنچینەی������ی ڕەچاو 
دەگی������ران. یەکەمیان ئ������ەوە بوو کە 
حیزبی توودە، وەکوو گرینگترین و بە 
ئەو  چەپی  ڕێکخراوی  جەماوەرترین 
ئێران خاوەنی ڕۆڵێكی  س������ەردەمەی 
گرینگ بوو و دەبێ قورس������ایی ئەو 
لە سیاس������ەتدا لە بەرچ������او بگیرێ. 
حیزب������ی دێموكرات بڕوایەکی قووڵی 
بە هاوپەیمانی لەگ������ەڵ بزووتنەوەی 
چەپ، چینی ژێر دەست و گەالنی 
ئێرانی هەب������وو، چونکە پێی وابوو و 
ئێستاش هەر لەسەر ئەو بڕوایەیە کە 
لە  کورد  بزووتنەوەی  س������ەرکەوتنی 
ڕۆژهەاڵتی کوردس������تاندا لە گرەوی 
سیاس������یدایە.  هاوبەندییەکی  وەه������ا 
دووه������ەم دەبوای������ە بە حیزب������ی توودە 
بسەلمێندرێ کە بزووتنەوەی نەتەوەیی 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا، پێناسە و 
بنەمای فیکری خۆی هەیە کە نابێ 
وەک بەش������ێکی بزووتنەوەی چەپی 
ئێران چاوی لێ بکرێ، بەاڵم لەگەڵ 

بزووتنەوەی چەپ خاوەنی هێندێک 
بەرژەوەندیی هاوبەشە. 

ل������ە الیەکی دیک������ەوە بۆ دوکتور 
قاسملوو گرینگ بوو بە هێزە خاوەن 
بسەلمێنێ  سەردەمە  ئەو  نفووزەکانی 
کە بڕیاری س������ەربەخۆیی سیاس������ی 
نە تەنیا هی������چ دژایەتیەکی لەگەڵ 
بەرژەوەن������دی و پالنەکان������ی ئەو دوو 
هێ������زە نیە، بەڵک������وو دەتوانێ لە زۆر 
بوارەوە کارئاسانیش������یان بۆ بکا و لە 
درێژخایەن������دا بە قازانجی خودی ئەو 
هێزانەش تەواو ب������ێ. بۆ نموونە، بۆ 
پارت������ی دامەزران������دن و پتەوکردنی 
ئێران  لەگ������ەڵ  دۆس������تانە  پێوەندیی 
لەو س������ەردەمەدا زۆر گرینگ بوو. 
ل������ە هەبوونی ئەو پێوەندییەش������دا، بۆ 
پارتی ئاسان نەبوو کە تێکۆشەرانی 
کوردی ڕۆژهەاڵت لەژێر س������ێبه ری 
خۆیدا ڕابگرێ و ب������ۆ خه بات دژی 
وەاڵمی  عێراق  ناوه ندیی  حكوومه تی 
هاوكارییه کان������ی ڕێژیم������ی ش������ای 
ئێران نەداتەوە. ه������ه ر بۆیه  حیزبێکی 
سیاس������یی جیاواز کە خۆی خاوەنی 
بڕیار و ئیڕادەی سەربەخۆی سیاسی 
بوو، ئه و پارته ی  باشووری كوردستانی 
لەو سەرئێش������ە و ئاریشەیەی ڕزگار 
دەک������رد، چونکە ل������ه و حاڵه تدا كه س 
نه یده توانی بڵێ كه  حیزبی دێموكرات 
باڵی ڕۆژهه اڵتی حیزبێكی باشووری 
كوردس������تانه  و به م پێیه  نە بڕیاری بۆ 
دەدان و نەش لە بەرامبەر بڕیارەکانیدا 

بەرپرسیار بوو.

تێگەیاندن و قەناعەت پێهێنانی ئەو 
هاوڕێ و هاوبیرانەی کە دەبووا هەم 
لە بڕیاردان و هەم ل������ە بەڕێوەبردن و 
لەگەڵ  بڕیارەکاندا  کردنی  جێبەجێ 
ئەرکێکی  ب������ن،  قاس������ملوو  دوکتور 
دیکەی قورس ب������وو کە دەبوایە ئەو 
ڕێبەرە بە توانایە پێی هەس������تێ. لەو 
ساڵە پڕ لە ئاریشانەی کە ئەندامانی 
حیزب لە باشووری کوردستان جێگیر 
ببوون، واتا بەش������ی زۆری ساڵەکانی 
٧٠ی  و   ٦٠(  ٥٠ و   4٠ دەی������ەی 
زایینی( هەلومەرجی عێراق بە گشتی 
و هەڵسوکەوتی بزووتنەوەی کورد لە 
باش������ووری کوردس������تان کاریگەریی 
ڕاستەوخۆی لەسەر خەباتی حیزب و 

تواناییەکانی چاالکیی حیزب هەبوو. 
گرفتەنێوخۆییەکانی حیزبیش لە ژێر 
سێبەری ئەو ڕەوشەدا شکڵیان دەگرت 
و بەپێی ژینگەی سیاسی دەورووبەر 
توند و شل دەبوونه وه . بۆیە ناشاردرێتەوە 
کە ساڵەکانی نێوان كۆنفرانسەکانی 
٢ و 3ی حی������زب یەکێ������ک ل������ە پڕ 
قەیرانتری������ن س������ەردەمەکانی ژیانی 
چەکدارانەی  ڕاپەرین������ی  حیزب������ە. 
س������اڵەکانی 4٧ � 4٦،کارەساتەکانی 
نێوخۆی������ی، دامەزراندنی کۆمیتەی 
شۆڕش������گێڕ، کۆمیتەی ساخکەرەوە 
و هت������د بەش������ێکیان بەرهەم������ی ئەو 
ناکۆکی و ئاریش������انە بوون. لە وەها 
بڕیاێکی  دان������ی  هەلومەرجێک������دا، 
نوێ بۆ دەربازبوون ل������ەو قەیرانانە و 
سەربەخۆیی سیاسی، کارێکی ئاسان 

نەبوو. 

لە س������ەروبەندی كۆنفرانسی 3دا، 
بەشێکی بەرچاوی ئەندامانی حیزب 
کە لە ڕەوشی ئەو سەردەمەی حیزب 
بەرچاوڕوونیەیان  ئ������ەو  بوون  ناڕازی 
نەبوو کە بە چ شێوەیەک هەبوونی 
سیاسی خۆیان بپارێزن، بە بێ ئەوەی 
کە ڕێگا بدەن باقی ئەندامانی حیزب 
کە زیاتر لەگەڵ بزووتنەوەی باشوور 
تێکەاڵوبب������وون، ئەو بڕی������ارە بە هەڵە 
لێک بدەنەوە و ئاریش������ەیەکی نوێ 
بۆ حیزب بخوڵقێن������ن. بە تایبەتی لە 
کاتێکدا کە کەسی یەکەمی حیزب 
تا بەر لە كۆنفرانسی 3، بە کردەوە لە 
دژی س������ەربەخۆیی بڕیاردانی حیزب 
ڕادەوەستا و حیزبی لە هەبوونی خۆیدا 
بە  كورت کردبووە. دوکتور قاسملوو 
لێوەشاوییەوە، لەگەڵ ئەو هەلومەرجە 
هەڵس������وکەوتی کرد و توانی بەشی 
لە ژێر  ئەندامان������ی حی������زب  زۆری 
چه ترێك������دا کۆبکاتەوە تا کاناڵێکی 
جێی متمانە ب������ۆ گەیاندنی پەیامی 
سیاس������ی و ڕێکخراوەیی خۆیانی بۆ 

بڕەخسینێ. 

بەرنام������ەی کاری کۆنفران������س و 
قاسملوو،  دوکتور  سیاسیی  پرۆژەی 
بێجگ������ە لە ئاریش������ەی ژینگەس������ی 
ناڕوون������ی  دەورووب������ەر،  سیاس������یی 
ئەندامانی  بەش������ێکی  هەڵوێس������تی 
س������ەر ڕێی  و دژوارییەکانی  حیزب 

کۆکردنەوەی دەی������ان کادری خاوەن 
بڕیار لە هەلومەرجێکی دژوار و دوور 
لە ژینگەی سروشتیی چاالکییەکانی 
حیزب، لەگەڵ هەلومەرجێکی دژواری 
سیاس������ی لە جیهان و ناوچەشدا ڕوو 
بەڕوو بوو. ڕێژیمی ش������ای ئێران کە 
حیزبی دێموكرات و دوکتور قاسملوو 
بەرنامەیان بوو خەباتی سیاس������یی لە 
دژ بکەن، لە سەروبەندی كۆنفرانسی 
3ی حیزب������دا و ل������ە م������اوەی پاش 
کۆنفرانس تا کۆنگرەی 3، لەوپەڕی 
بەهێزی������ی سیاس������ی، نێونەتەوەیی و 
ئابووریدا بوو. ش������ای ئێران بە هۆی 
داهاتەکان������ی ن������ەوت و هەڵکەوته ی 
س������نووری  لە  ئێران  س������تراتێژیکیی 
دەس������ەاڵتی س������ۆڤیەتدا، توانیبووی 
بەهێزترین پشتیوانانی نێونەتەوەیی بۆ 
خۆی دروس������ت بکا و بە شێوەیەک 
بب������ێ ب������ە جەمس������ەرێکی بەهێزی 
سیاس������ی لە ناوچ������ەدا. لێکدانەوەی 
هەلومەرجی سیاسی ئێران و ناوچە، 
دیتن������ی  دوورەدیمەنێک������ی نادیار و 
داڕش������تنی سیاس������ەت بۆ کارکردن 
لە دژی ئەو ڕێژیمە، پیویس������تی بە 
وردبوونەوەیەک������ی زۆر بوو. دوکتور 
قاسملوو بە هاوکاریی و هاوفیکریی 
چەند کەس لە ئەندامانی پێشەنگی 
حی������زب ک������ە ژمارەیان ل������ە ڕادەی 
قامکەکانی دەستێک تێپەڕ نەدەبوو، 
دەبوایە بەرنامەیەکی سیاسی دابڕێژن 
کە هەمووی ئەو فاکتانە لە بەر چاو 

بگرێ. 

كۆنفرانسی 3 وەاڵمی ئەو ڕەوشە 
بوو کە لەودا دوکتور قاسملوو توانی 
بەرپرسایەتی ڕیس������کێکی گەورە لە 
ئەستۆوە بگرێ.  لە  مێژووی حیزبدا 
مێژووی خەباتی حیزب لە ساڵەکانی 
دوای كۆنفرانس������ی 3 نیشانی دا کە 
بوو  پێویست  بوێرانەیە  ئەو ڕیس������کە 
تا حی������زب ببێ بە خ������اوەن ئیڕادەی 
س������ەربەخۆ و بڕگەیەک������ی نوێ لە 
کوردس������تاندا  ڕۆژهەاڵتی  مێژووی 
تۆمار بکا. لەو س������ەردەمە ڕا، جێ 
دەس������تی دوکتور قاس������ملوو لە بەش 
بەش������ی بڕگەکانی مێژووی حیزبی 

دێموكراتدا دیارە. 

ڕۆژەڤـ

پاشەكشە لە 
مامەڵەیەكی خراپ 

لەگەڵ ئێران
و: ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

پۆست«  »واشینگتۆن  ماڵپەڕی 
لە بەش������ی »تێڕوانی������ن«ی خۆیدا 
وتارێك������ی لە ژێر ن������اوی » ئۆباما 
پێویس������تە ل������ە مامەڵەیەكی خراپ 
لەگەڵ ئێران پاشەكش������ە بكات« بە 
قەڵەمی كێڤین م������ەك كارتی باڵو 
كردووەتەوە. نووس������ەر كۆماریخواز و 

ڕێبەری زۆرینەی پارلەمانە. 
نووسەر لە سەرەتادا بە ئاماژە بەوە 
كە: »ئێستا كە دواكات بۆ وتووێژەكان 
تێپەڕیوە، ئۆباما دەبێ  واز لەو قسە 
حەماسییە بێنێ  كە ڕەواییەكەی بە 
ڕێككەوتنێكەوە گرێ  دراوە و خۆی 
بۆ وازهێنان لە ڕێككەوتنێكی خراپ 
ئامادە بكات«، دەنووس������ێ : »چەند 
ڕەیگان  ڕۆناڵ������د  لەمەوب������ەر،  دەیە 
پڕچەرمەسەری  ڕێگایەكی  لەگەڵ 
هاوش������ێوەی ئەمە لە وتووێژ لەگەڵ 
یەكیەتیی س������ۆڤیەت لە ڕیجاویكی 
ئایس������لەند ڕووبەڕوو بووەوە. ڕەیگان 
ئەگەرچی دەیزانی هەر ڕێككەوتنێك 
لەگەڵ ڕووسیە ستایشێكی بەرباڵوی 
بەدوادا دێت بەاڵم پاشەكشەی كرد، 
تەنی������ا بۆ ئەوەی دوات������ر بگەڕێتەوە 
س������ەر مێز و ڕێككەوتنێكی باش������تر 
گەرەنتی ب������كات. ڕەیگان زانی كە 
ئاش������تی بەبێ  ئازادی بێ  مانایە و 
زانینی ئەوەی ك������ە كەی لە مێزی 
وتووێ������ژ پاشەكش������ە بكەی������ت هەر 
ئەوەندەی زانینی ئ������ەوە گرنگە كە 

كەی لەسەری دابنیشی.«
دواتر دەنووس������ێ : »راپۆرتەكانی 
ئەمدواییانە لەسەر بارودۆخی وتووێژە 
ناوكییەكان و قس������ەكانی بەرپرس������ە 
ئۆباما  بەڕێوەبەرایەتیی  بااڵكان������ی 
هۆكاری بەرچاو دەدەن بەدەستەوە تا 
لە س������ێ  بواری سەرەكیدا نیگەرانی 
بێتەگ������ۆڕێ . ئەوان������ە بریتی������ن لە، 
ویستی ئاشكرای بەڕێوەبەرایەتییەكە 
بۆ ڕێگ������ەدان بە ئێران ت������ا دوایین 
كارە ناوكیی������ە س������ەربازییەكانی بە 
نهێنی بهێڵێت������ەوە، البردنی هێزەكی 
ئەو گەمارۆیانەی ك������ە پەیوەندییان 
ب������ە پرۆگرامی ناوكیی������ەوە نییە و 
هەروەها نەبوونی ئاشكرای پێداگری 
وتووێژكەران������ی ئەمری������كا لەس������ەر 
پش������كنینی بەهێز وەكوو بەش������ێك لە 
ڕێككەوتنی كۆتایی. هەرس������ێكیان 
ئەم  لەڕادەب������ەدەری  ویس������تی  ل������ە 
ڕێككەوتنێك  ب������ۆ  بەڕێوەبەرایەتییە 
ڕەنگ دەدەنەوە. بەاڵم هەرس������ێكیان 
ڕێككەوتنێك������ی  گەرەنتیك������ەری 

خراپن«. 
پاراگرافی  لە چەن������د  نووس������ەر 
دواتردا لەس������ەر پێویستی پشكنینی 
ش������وێنە س������ەربازییەكانی كۆماری 
ئیسالمی بۆ دڵنیابوون لە وازهێنانی 
ئێران لە دروستكردنی چەكی ناوكی 
و هەروەه������ا پێویس������تی مان������ەوەی 
بە  س������ەبارەت  ئ������ەو گەمارۆیانەی 
ئیسالمی  كۆماری  پشتیوانیكردنی 
لە تیرۆریزم و پێش������ێلكردنی مافی 
پێداگری  دانراون،  لەس������ەری  مرۆڤ� 

دەكات. 
نووسەر لە كۆتاییدا بە ئاماژە بە 
قسەكانی خامنەیی بۆ واژۆنەكردنی 
هەر ڕێككەوتنێك ك������ە تێیدا ئاماژە 
سایتە  پش������كنینی  پێویس������تیی  بە 
سەربازییەكانی ئەو ڕێژیمە لە الیەن 
پش������كێنەرانی نێونەتەوەییەوە بكات، 
وتووێژەكان  كاتێكدا  »لە  دەنووسێ : 
درێژەی������ان هەیە، كۆنگرێس ئامادەیە 
بەرگ������ری ل������ە بەرژەوەندییەكان������ی 
ئاسایش������ی نەتەوەیی ئەمریكا بكات 
� هەروەها ب������ە دژی ڕێككەوتنێكی 
خ������راپ لەگەڵ ئێران بوەس������تێتەوە. 
ئەو هیوایە هەیە كە سەرۆك ئۆباما 
نموونەكەی  لە  ئاوەزمەندی  ڕۆژێك 

سەرۆك ڕەیگان دەبینێ .«

سەرچاوە: 
washingtonpost.com
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ل������ە دەی������ەی 4٠ی هەتاوی������دا كە 
ڕۆژهەاڵت������ی ناڤی������ن ب������ە ڕێڕەوێكی 
تێدەپ������ەڕی  مێژوویی������دا  هەس������تیاری 
س������ەردەمدارانی ئێ������ران و لە س������ەروی 
هەم������وان حەمە ڕەزاش������ا بانگەش������ەی 
بوون������ی دوورگەیەكی ئارامیان دەكرد و 
وەك ژاندرمەی ناوچە خۆیان دەناس������اند 
ك������ە لە ناكاو ل������ە كۆتاییەكانی دەیەی 
4٠  هێزێك������ی گەل������ی و نیش������تمانی 
ب������ە ڕێبەرایەت������ی چەن������د ڕووناكبیر و 
ك������ورد ڕاپەڕین و ئەو  ئازادیخوازێكی 
ئارامیی������ە دەس������كرد و فانتێزیای������ەی 
سیس������تمی پەهلەوییان ش������ێواند و ئەم 

ژاندرمەی ناوچەیان بە پێكۆڵ كێش������ا 
كە ئەم مەس������ەلەش لە جێگەی خۆیدا 
ب������ووە فاكتەرێك لەمەڕ چوونەس������ەری 
ئاگایی نەتەوەیی و سیاسی خەڵك و دە 
ساڵ دواتر ڕاپەڕینێكی جەماوەری ئەو 
نیزامە سیاس������ییەی لە ئێراندا ڕووخاند 
كە خۆی بە س������ێبەری خودا لە س������ەر 

زەوی دەزانی.
مێژوو دووپات دەبێتەوە 

پاش نەمانی دەس������ەاڵتی پاشایەتی 
و بە تااڵن بردنی دەس������كەوتی شۆڕشی 
گەالن������ی ئێ������ران تاقمێ������ك ئاخووندی 
هەلپەرەس������ت كە ل������ە نێوەڕۆك������دا زۆر 
ل������ە نیزامی پێش لە خ������ۆی دڕندەتر و 
ب������ووە و ئێس������تاش هەیە،  دژەگەلی تر 
جڵەوی كاروانی دەس������ەاڵتی لە ئێراندا 
گرتە دەست و خۆی بە نوێنەری خودا 
لە سەر زەوی ناو برد و لە ژێر سێبەری 
ئەم دروش������م و بانگەش������انە ڕێچكەی 
تاوانەكانی لە نێوخۆی واڵتدا دەس������ت 
پێكرد. دواتریش لە ژێر ناوی پاراستنی 
واڵت و دەسەاڵت ماوەی زیاتر لە 3٠ ساڵە 
دەستی داوەتە سەركوتی ئازادیخوازان لە 
نێوخۆی واڵت و بە س������ازكردنی شەڕ و 
ئاژاوە و قەیران لە ناوچەدا هاوش������ێوەی 
ڕێژیم������ی پێش ل������ە خ������ۆی دەیهەوێ  
وەها پیش������ان بدات كە تەنیا دوورگەی 
ئارام������ی ناوچەیە و تەنیا ئەوە 
وەك  دەتوانێ   كە 

حوكمڕان������ی  ناوچ������ە  ژاندەرم������ەی 
بكات. پ������اش نیزیك بە نیو س������ەدە لە 
ساڵەكانی  ئازادیخوازانەی  جوواڵنەوەی 
4٦ و 4٧ ن������ەوەی نوێی كوردس������تان و 
قوتابیان������ی قوتابخان������ەی ئ������ازادی و 
مافویس������تی بڕیاریان دا جارێكی دیكە 
و پاش بێدەنگییەكی چەند ساڵە، لەبەر 
پاراستنی بەرژەوەندییەكانی پارچەیەكی 
دیكەی كوردستان كە سەرچاوە گرتوو لە 
نیشتمان دۆستی  و  نەتەوەخوازی  هزری 
ئەوانە، بكەن������ەوە ڕاپەڕین لەدژی زوڵم 
و بێدادگ������ەری بكەن������ە هەوێنی دابین 
كردن������ی ژیانێك������ی مرۆڤتەوەران������ە بۆ 
گەلە م������اف  زەوت كراوەكەیان. هاوكات 
لەگەڵ دەس������پێكی بەهاری سروشت و 

و زاڵ بوون������ی ڕووناك������ی 
تینی گەرمای هەتاو بە س������ەر تاریكی 
و س������ڕی وەرزی س������ەرما قوتابیان������ی 
مەكتەب������ی ڕووناكیش بڕی������اری گەرم 
ل������ە  و گوڕتركردن������ەوەی شۆڕش������یان 
و  دەرك������رد  تاریك پەرس������تانیان  دژی 
ب������ەرەو نیش������تمانی دایك س������ەختی و 
ناخۆشییەكانی ڕێگەیان بە گیان كڕی 
و بە هیوا و ئۆمێدێكی زۆر بۆ داهاتوو 
مەتەرێزی ش������ەرەفیان قایمتر پاراست. 
هەرچەند وەك پێش بینی بۆ دەكرا هەر لە 
سەرەتاوە دژایەتییەكان و لەمپەڕ دروست 
بەاڵم ڕۆڵەكانی  ئاراوە  كردنەكان هاتنە 
ڕەگەزی هەتاو كە بە وانەی كۆڵنەدان 
و بەردەوام������ی فرچكی������ان گرتووە وەك 
شاخ لە بەردەمیاندا وەستانەوە و نەتەنیا 
بەچۆكدا نەهاتن بەڵكوو ڕەوایی خۆیان 

سەلماند. 
شڵەژانی ئاوی مەنگ

ڕوونە كە جم وجۆڵی نوێی هێزەكانی 
پێشمەرگەی كوردستان لە هەل ومەرجی 
هەس������تیاری مێژوویی ئێس������تادا كە 
ناڤینی  هەموو ناوچەی ڕۆژهەاڵتی 

تێوە گالوە بێ  كاردان������ەوە نەبوو. پاش 
كردنی  بەگوڕتر  هەواڵی  باڵوبوونەوەی 
ڕۆژهەاڵتی  لە  پێش������مەرگانە  خەباتی 
كوردستان دۆس������تان و الیەنگرانی شاخ 
هاتنە جۆش و لە سەرانسەری كوردستان 

دەرەوەی  تەنانەت  و 

كوردستانیش پشتگیریی تەواوی خۆیان 
ب������ۆ ئەم ڕاس������انە مێژوویی������ە دەربڕی. 
پشتگیرییەك كە دەتوانین وەك هەوێنی 
بەردەوام������ی خەبات������ی گ������ەل لە دژی 
داگی������ركاری و تاریك پەرس������تی ناوی 
ل������ێ  ببەین. بەاڵم لە هەمان كاتیش������دا 
ئ������ەم جمان������ە مێژوویی������ەی هێزەكانی 
حیزبی دێموكرات بەرهەڵس������ت بوونەوەی 
هەندێ هێز و الیەنیش������ی لێ كەوتەوە. 
جووڵەی پێش������مەرگەكانی كوردستان لە 
شاخە س������نوورییەكاندا بوو بە زەنگێكی 
مەترس������یدار بۆ تەواویەتی دەس������ەاڵتی 
كۆم������اری ئیس������المی و دەس بەج������ێ  
كۆبوونەوە نهێنی و ئاش������كراكانیان دەس 
پێك������رد. یەحیا ڕەحیم س������ەفەویش وەك 
ڕاوێژكاری نیزام������ی عەلی خامنەیی 

هات������ە گۆ و وتی: ئێمە دەبێ  لە عێراق 
و سوریادا لەدژی داعش شەڕ بكەین و 
ئاسایشی واڵتەكەمان لەو ناوچانە دابین 

بكەین. ڕاستە كە ناوبراو 
لێدوانەی������دا  ل������ەم 

ی  ە ش������ێو بە
ڕاس������تەوخۆ 
ی  و ن������ا

دێموكراتی  حیزب������ی  پێش������مەرگەكانی 
نەهێن������اوە ب������ەاڵم جموجۆڵ������ە بەپەلە و 
كوت وپڕەكانی ئازادی كوژان دوابەدوای 
قس������ەكانی ناوبراو لە سەر سنوورەكانی 
كوردس������تان و س������ەردانی مەیدانی������ی 
فەرماندە پلە بەرزەكانی سپای پاسداران 
لە س������نوورەكان دەرخ������ەری ئەو ترس و 
دڵەڕاوكێیە كە پاش ڕاس������انی شاخ لە 
دڵی دوژمنانی كوردس������تان نیش������تووە. 
بڵێی������ن جواڵندنی  بەكورت������ی دەتوانین 
هێ������زی پێش������مەرگە لەالی������ەن حیزبی 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێرانەوە توانی 

چەند ئامانجی سەرەكی بپێكێ : 
یەك������ەم: چاندن������ی ت������ۆی هی������وا 
بەدواڕۆژێك������ی ڕوون لە دڵی خەڵكی 
كوردس������تان و گەرم وگوڕت������ر كردن������ی 

خەبات������ی مافخوازانەی ئ������ەم گەلە لە 
ڕۆژهەاڵتی كوردستان كە بە دەیان ساڵە 
دوژمنانی كورد لەدژی وەستاونەتەوە و 
ناهۆمێدكردن  تەپڵی 

دەژەنن. 

دووه������ەم: ڕەواندن������ەوەی ئ������ەو بیرە 
هەڵە و ناڕاس������تەی كە گوایە شۆڕش 
و بەرخۆدان لەو بەش������ەی كوردستان بە 

بۆن بەست گەیشتووە و بوونی نەماوە.
سێهەم: شڵەژانی دورگەی ئارام و ئەو 
ئاوە مەنگ������ەی كە كۆماری ئاخووندی 
چەندی������ن س������اڵە هەوڵی ب������ۆ دەدات و 
هەزین������ەی ب������ۆ دەكات. س������ەلمێنەری 
ئەم وت������ەش دەتوان������ێ  جوواڵندنی هێزە 
بەكرێگیراوەكان لەس������ەر س������نوورەكان و 
ئاوەدان كردنەوەی كۆن������ە پایەگاكان و 
زاڵكردنی كەشی پۆلیسی و میلیتاریزە 
كردنی نێو ش������ارەكان و بانگهێش������ت و 
هەڕەشەكردن لە چاالكانی سیاسی كورد 

بێت.
لەمپەڕەكانی سەر ڕێگە

ڕوون و ئاش������كرایە كە هەنگاوێكی 
لەم چەشنە پێویستی بە پشتگیرییەكی 
هەمەالیەن������ە لەالی������ەن خەڵ������ك و هێزە 
پارچەی  چ������وار  هەر  سیاس������ییەكانی 
كوردستانەوە هەیە. وەك هێمای بۆ كرا 
بەشێكی  لەالیەن  بەرباڵو  پاڵپشتییەكی 
بەرچاو لە خەڵكی كوردس������تان بۆ ئەم 
چاالكییە نوێ و مێژووییە دەس������تی 

پێكردوە و تا ئێستاش هەر بەردەوامە 
بەاڵم لە هەمان كاتیشدا بەداخەوە 

دەبیندرێت كە هەندێك كەس و 
الیەنی سیاسی بە ئەنقەست 

یان ل������ە ژێر كاریگەری 
بان������دۆڕی فەزای  و 

هێمابۆكراودا یان بۆ 
وەدوانەكەوت������ن 
كاروانی  لە 
یی  و و مێژ
تی  با خە
ێ������ی  نو

ڕۆژه������ەاڵت كەوتوونەت������ە خ������ۆ تاكوو 
پش������كێكیان لە داهاتوودا وەبەر كەوێت. 
خاڵی گرینگ ل������ەم پێوەندییەدا ئەوەیە 
كە هەموو هێزە كوردییەكانی كوردستان 
دەبێ  باوەڕ بەو عەقڵییەتە بهێنن كە بە 
دۆست زانینی نەیاران و بەدوژمن زانینی 
نەتەنی������ا ڕێگەی  ڕابردوو  دۆس������تانی 
داهات������ووی خەباتم������ان خ������ۆش ناكات 
بەڵكوو دەبێتە هۆی سەرئێشەیەكی نوێ  
كە ڕەنگە خەس������اری قەرەبوو نەكراوەش 
بەدوای خۆیدا بهێنێ  و خەس������ارەكانی 
بەرۆك������ی جواڵنەوەی گش������تی گەلی 
ك������ورد بگرێ������ت بۆی������ە پێویس������تە كە 
بەرژەوەندییە ب������ان نەتەوەییەكان وە پێش 
قازانجە حیزبی و تاكەكەسییەكان بخرێن 
و وەك پێش������ینیان وتوویانە ئەگەر گوڵ 

نین بۆ بەرزی ژیان با دڕكیش نەبن 
بۆ ئازاری گیان. ب������ە واتایەكی دیكە 
ڕەنگە ئەم پرسە هەمان پاژنەی ئاشیلی 
خەباتەكەم������ان بێت كە بۆ نەهێش������تنی 
بەرنامەڕێژی  بە  پێویستی  الوازییەكان 

و خۆبەهێزكردنی زیاتر هەیە.

رێكخراوی نەت������ەوە یەكگرتووەكان، 
یەكێك لە گەورەترین و بە دەسەاڵتدارترین 
ڕێكخراوەكانی جیهانە، كە لە ئەنجامی 
دروست بوون و گەشەسەندنی پێوەندیی 
نێونەتەوەیی لە دەس������تپێكی س������ەدەی 
بیستمدا دامەزرا و بە هۆی گرینگی 
و تایبەتمەندییەكان������ی، بازنەی نفووز 
و دەس������ەاڵتەكانی بە تێپەڕینی زەمەن 

فراوانتر بوون.
ب������ۆ یەكەمی������ن ج������ار جاڕنامەی 
لە  نەتەوەیەكگرتووەكان  ڕێكخ������راوی 
٢٦ی ژوئەن������ی س������اڵی 194٥، ل������ە 
سانفرانسیسكۆ، لە كۆتایی كۆنفرانسی 
ئەو ڕێكخراوەیەدا، لە الیەن ٥1 واڵتەوە 
پەس������ەند كرا و لە ٢4ی ئۆكتۆبەری 
هەمان س������اڵ كەوتە بواری جێبەجێ 
كردنەوە. لەو كاتەوە تا ئێستا زیاتر لە 
19٠ واڵتی جیهان ئ������ەم جاڕنامەیان 
واژۆ كردووە و بەڕێوەبردنی بەندەكانی 
ئ������ەو جاڕنامەی������ە بە پێ������ی عۆرف و 
یاس������ای نێونەتەوەیی پێویستە و دەبێ 

پراكتیزە بكرێن. 
لە  واقعبینان������ە  خۆێندنەوەیەك������ی 
ش������ێوازی ئی������دارە ك������ردن و پێكهاتە 
و چۆنیەت������ی چاالكییەكان������ی ئ������ەو 

ڕێكخراوەیە، بە مەبەس������تی گەیشتن 
بە ئامانج و نێوەڕۆكی جاڕنامەی ئەو 
ڕێكخراوەیە، دەرخەری ئەو ڕاستییەیە 
كە ڕێكخ������راوی نەتەوە یەكگرتووەكان 
پێویس������تی بە ڕیفۆرم و گۆرانكاریی 
بنەڕەتی هەیە. ب������ە تایبەتی واڵتانی 
زڵهێزی دوای شەڕی جیهانی دووهەم 
ك������ە هەنووكە ئەندامی هەمیش������ەی 
ش������ۆرایی ئەمنییەتی ئەو ڕێكخراوەن 
و مافی ڤێتۆ كردنیش������ان پێدراوە، بە 
پاوان و قۆرخ كردنی دەس������ەاڵتی ئەو 
ڕێكخراوەیە، دەركردنی هەر چەش������نە 
بڕیار و بەڕێوەبردنی چااڵكییەكانی دەبێ 
بەرژەوەندییەكانی  لەخزمەت  پێشدا  لە 
ئەواندا بێت. ب������ە جۆرێك كە هەنووكە 
بە بوونی ئەو هەموو كێش������ە و قەیرانە 
مرۆی������ی و ژینگەی������ی و ئابووری و 
...هتد، لە ئاست جیهان بە گشتیدا و 
بێ هەڵوێستی و بێ كاریگەر بوونی 
ئەم ڕێكخراوەیە لەهەمبەر چارەسەری 
گش������ت ئەو قەیرانان������ەدا، بە تەواوی 
ڕێكخراوی  پێكهات������ەی  و  ڕەوای������ی 
ژێر  ب������ردووە  نەتەوەیەكگرتووەكان������ی 

پرسیار.
یەكێك لە بەندە بنەڕەتییەكانی ئەو 
جاڕنامەی������ە باس ل������ە مافی چارەی 
خۆنوس������ین ب������ۆ نەتەوە بندەس������تەكان 
دەكات. لە كاتێكدا بە دەیان نەتەوەی 

گەورە و بچووك و كەمە ئایینەییەكان 
لە ئاس������ت جیهاندا، لە سەرەتاییترین 
مافەكانییان بێبەشن و بە مێتۆدگەلی 
جۆراوجۆر سەركوت دەكرێن. تەنیا لە 
واڵت������ی ئێراندا ٥ نەتەوەی بندەس������ت 
و چەندی������ن كەمە ئایین������ی هەن كە 
ب������ە درێژایی چەند دەی������ەی ڕابردوو 
لە الیەن حكوومەت������ی ناوەندییەوە بە 
بەردەوام������ی دەچەوس������ێندرێنەوە و لە 
هەر چەش������نە مافێك������ی نەتەوەیی و 
كولتووری خۆیان بێبەشن و ڕۆژانە لە 
الی������ەن دام و دەزگا ئەمنییەتییەكانی 
ڕێژیمەوە س������ەركوت دەكرێن و سااڵنە 
دەیان ڕاپۆرت سەبارەت بە پێشلكاریی 
مافی مرۆڤ و نەتەوە بندەس������تەكان 
ل������ە ئێراندا ب������اڵو دەبێت������ەوە كەچی 
هیچ  نەتەوەیەكگرتووەكان  ڕێكخراوی 
دەور و هەنگاوێك������ی بە كردەوەی بۆ 
چارەسەری كێشەی نەتەوە بندەستەكان 
نەهاویشتووە. لە كاتێكدا پێشلكەرانی 
مافی م������رۆڤ و س������ەركووتكارانی 
نەتەوە بندەستەكان و یەك لە وان واڵتی 
ئێران، ئەندام و واژۆكەری جاڕنامەی 

ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكانن.
عەداڵ������ەت و مافی یەكس������ان لە 
نێوان دەوڵەتان و نەتەوەكاندا، یەكێكی 
دیكە ل������ە ئامانجەكان������ی جاڕنامەی 
نەتەوەیەكگرتووەكان������ە.  ڕێكخ������راوی 

مخاب������ن ئەم ڕێكخراوەی������ە نەتەنیا لە 
دابی������ن كردنی عەداڵەت  بۆ  هەوڵدان 
ل������ە كۆمەڵگای  و مافی یەكس������ان 
نێونەتەوەییدا سەركەوتوو نەبووە، بەڵكوو 
لە پێكهاتەی ئەو ڕێكخراوەیەشدا ئەو 
عەداڵەت������ە ڕەچاو نەكراوە و گش������ت 
دەسەاڵتەكان بە مافی ڤێتۆوە لە پاوانی 
٥ واڵتی زڵهێز و هەمیشەی شۆرایی 
ئەمنییەت������ی ئ������ەو ڕێكخراوەیەدان كە 
هەر چەش������نە هەڵوێستو بریارێك دەبێ 
لە خزمەت مەسلەحەت و بەرژەوەندی 

ئەواندا بێت.
گرینگترین و سەرەكیترین ئامانجی 
ئەو جاڕنامەیە، هاوكاریی نێونەتەوەیی 
بۆ پاراس������تنی ئاش������تی و ئارامی و 
س������ەقامگیری جیهانی و پێشگرتن لە 
شەڕ و تیرۆر و كاڤڵكارییە. هەنووكە 
دەبینین كە بە هۆی ش������ەڕ و ڕێژیمە 
دیكتاتۆرەكان و توند و تیژی گرووپە 
س������ەدان  ڕۆژان������ە  ڕادیكالەكان������ەوە، 
مرۆڤ دەبن������ە قوربانی و تراژیدیای 
مرۆڤی بەڕێ������وە دەچێت و بە ملیۆنان 
ئینسان ئاوارە دەبن. هێندێك لە ئەندام 
و واژۆكەرانی ئ������ەو جاڕنامەیە و بە 
تایبەتی واڵتی ئێران بۆتە سەرچاوەی 
ئاژاوە و تیرۆرو و تێكدانی ئاسایشی و 
ئەڤلەهی ناوچەیی و جیهانی و هەوڵی 
ناوەكی  چەكی  خس������تنی  بەدەس������ت 

ڕێكخراوی  پێوەندیی������ەدا  لەو  دەدات. 
نەتەوە یەكگرتووەكان ڕوڵی بە كڕدەوە 
و پێویس������تی نەبووە و یەكاڵكردنەوەی 
هاوكێش������ە سیاس������ییەكان و ئاشتی و 
جیهان������ی گرێدراوی  س������ەقامگیری 
بڕی������ار و بەرژەوەندی واڵتانی زڵهێزی 

جیهانە. 
یەكێك������ی دیك������ە ل������ە گرف������ت و 
ئ������ەو ڕێكخراوەی������ە كە  كێش������ەكانی 
جاڕنامەی  پێش������ڵكردنی  هۆی  بۆتە 
ڕێكخ������راوی نەت������ەوە یەكگرتووەكان، 
كەڵكئ������اژۆ كردن لە ماف������ی ڤێتۆ لە 
الیەن ٥ ئەندامی هەمیشەیی شۆرای 
ئەمنییەتە كە بۆتە هۆكار و ئاستەنگی 
س������ەڕەكی  پێش������ڤەچوون و پراكتیزە 
كردنی جاڕنامەی ئ������ەو ڕێكخراوەیە. 
بە پێی م������ادەی ٢٧ی جاڕنامە، هەر 
چەشنە بریارێكی شۆرای ئەمنییەت، 
لە ب������واری ئی������داری و بەڕێوەبەریدا، 
پێویستی بە پەسەند و ڕەزامەندی هەر 
٥ ئەندامی هەمیش������ەیی هەیە. هەر 
بۆیە ئەندامانی هەمیشەی بەرەنگاری 
هەر چەش������نە بڕیار و هەڵوێس������تەك 
دەبنەوە كە بە دژی بەرژەوەندی ئەوان 

و هاوپەیمانەكانیان بێت.
دووهەم،  جیهانیی  ش������ەڕی  دوای 
سیس������تەمی پێش������نیاری ئەمنییەتی 
نەت������ەوە  ڕێكخ������راوی  گرووپ������ی 

یەكگرت������ووەكان، ب������ێ توانایی خۆی 
سەڵماند. ئەم سیستەمە لە پێكهێنانی 
هاوپەیمان������ی لە نێوان نەت������ەوەكان و 
ب������ە تایبەت������ی دەوڵەت������ە زڵهێزەكاندا 
س������ەركەوتوو نەبوو و لە پاراس������تنی 
ئاش������تی و ئەمنییەتی نێونەتەوەیی لە 
ڕێگای كرداری گرووپییەوە شكەستی 
خ������واردووە. ل������ە كردەوەش������دا، ڕەوتی 
ئیدارەی ئەو سیستمە لە دەستی چەند 
زڵهێزێك������ی جیهانیدایە ك������ە تەنیا لە 
فكری دروست كردن و بەرەوپێشبردنی 
دابینكردنی  و  ئیدئۆلۆژیكەكان  كێشە 
قازان������ج و بەرژەوەندییەكانی خۆیاندان 
ئ������ەو ڕێكخراوەیەوە. هەر  لە ڕێگای 
بۆی������ە قەیران������ە مرۆیی، سیاس������ی، 
و  ش������ەڕ  و  ژینگ������ەی  ئاب������ووری، 
ماڵوێرانكارییەكان������ی ئەمڕۆی جیهان 
و پەرەس������ەندنی زیات������ری ئالۆزی و 
پێش������ڵكارییەكانی ماف������ی مرۆڤ و 
ڕێكخراوی  جاڕنام������ەی  بندەكان������ی 
نەتەوە یەكگرتووەكان، دەرخەری ڕۆلی 
ناكارام������ە و شكەس������تخواردووی ئەو 
ڕێكخراوە جیهانیی������ە، بۆیە ڕێفۆرم و 
گۆڕانكاریی ل������ە پێكهاتە و ئیدارەی 
ڕێكخ������راوی نەت������ەوە یەكگرتووەكاندا 
ئەمرێكی پێویس������تە بە ش������ێوەیەك كە 
بتوان������ێ كۆتایی بەم ب������ێ توانایی و 

ناكارامەییەی ئەم ڕێكخراوەیە بێنێ.

ڕاسانی شاخ و شڵەژانی ئاوی مەنگ

پێویستیی ڕێفۆرم لە پێكهاتەی ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكاندا

ن: شەماڵ

دارا ناتق
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»بەستراوەیی بە بێگانە« یەكێك لەو 
دەستەواژە و چەمكانەیە كە زۆر جار 
بۆ تۆمەتباركردن یان سەپاندنی سزا بە 
سەر چاالكان و الیەنە سیاسییەكانی 
ئێ������ران و كوردس������تاندا كەڵك������ی لێ 
وەرگیراوە. لە مێ������ژووی هاوچەرخی 
ئێراندا بە هۆی رۆڵێكی راس������تەقینە 
ك������ە كێبڕكێی هێ������زە دەرەكییەكان لە 
دیاریكردنی سیاسەت و بەڕێوەبەریی 
واڵت������دا هەیبووە، زۆر ئاس������ایی بووە 
ك������ە الیەنەكان یەكتر بە س������یخوڕی 
بۆ هێزێك������ی بیانی تۆمەتبار بكەن. 
راس������تییەكەی ئەوەیە كە سیاسەت و 
حكووم������ەت لە ئێراندا بە تایبەتی لە 
سەرەتاكانی دەسەاڵتی قاجار بەم الوە 
هەمیشە لە ژێر سێبەری دەستێوەردان 

و هێژمۆنیی الیەنی دەرەكیدا بووە.
زاڵبوون������ی ئ������ەم بیرۆكەیە كە لە 
سیاسەتی ئێراندا هیچ كارێك بە بێ 
ئیزن������ی بێگانە ناكرێت، بوو بە هۆی 
ئ������ەوەی كە یەكێك لە داخوازییەكانی 
خەڵك و الیەنەكان چ لە بزووتنەوەی 
بە میللیكردنی نەوت )133٢( و چ 
لە شۆڕشی رێبەندانی 13٥٧دا ببێتە 
»اس������تقالل« و رزگاربوون لە دۆخی 
بەس������تراوەیی بە بێگان������ە. هەر ئەم 
نێو فیلمە فارسییەكان  مەسەلەیە لە 
و فەرهەنگ������ی سیاس������یی ئێران������دا 
ناپلئۆنی« و  وەهمی »دایی ج������ان 

»كار كار انگلیس هاس������ت«ی ب������ە 
س������ەر هەموو ش������تێكدا زاڵ كرد و 
كار گەیش������تە جێگایەك كە هەنووكە 
ئێران  بااڵی  دەسەاڵتدارانی  تەنانەت 
ترس������یان لەوە هەیە كە پێوەندییەكی 
ئاس������اییان لەگەڵ رۆژئاوا هەبێت و 
پێیان وایە كە هەرجۆرە پێوەندییەكی 
ئاس������ایی لەگەڵ دنی������ای دەرەوە بە 
بەتایبەتی  گشتی و دنیای رۆژئاوا 
دەبێتە رێخۆشكەرێك بۆ ملكەچی و 

ژێردەستەیی.
خۆیان  كە  تاران  دەس������ەاڵتدارانی 
ب������ە خاوەن������ی ش������ۆڕش دەزان������ن و 
الیەنە شۆڕش������گێڕە راس������تەقینەكان 
بە دژەش������ۆڕش پێناس������ە دەكەن، بە 
پشتبەستن بە یەكێك لە دروشمەكانی 
هەوڵیان  »اس������تقالل«  واتە  شۆڕش 
داوە خۆیان وەك������وو نوێنەری رەوتی 
نەیارانی  و  بناسێنن  سەربەخۆییخواز 
بێگانە. هەر  بە داردەستی  نێوخۆیی 
لەو پێوەندیی������ەدا هەموو داخوازێكی 
رەوای دانیشتوانی ئێرانیش بە پیالنی 
دەرەكییەوە گ������رێ دەدەن و خۆیان لە 
وەاڵمدانەوە بەو داخوازانە دەبوێرن. بۆ 
نموونە داخوازەكانی خەڵكی كوردستان 
و نەتەوە ستەملێكراوەكان بە »پیالنی 
دەرەك������ی ب������ۆ پارچەپارچەكردن������ی 
ئێران« و »لیبیاییزە كردنی ئێران«، 
مافخوازیی بەهایی������ەكان بە پیالنی 
ئیس������راییل، مافخوازی������ی ژن������ان بە 
هەوڵدان������ی رۆژئاوا دژ بە ئیس������الم، 
مافخوازی������ی كەمینە ئایینییەكان بە 

پیالنی عەرەبس������تان و ... لە قەڵەم 
دەدەن و چاالكان������ی ئەو بوارانەش بە 
س������یخوڕی بۆ ئەو الیەنانە تۆمەتبار 
دەكەن، ب������ە جۆرێك كە ل������ە ماوەی 
س������ااڵنی رابردوودا و تا هەنووكەش، 
س������یخوڕی بۆ ئەمریكا و ئیسراییل 
تۆمەتێك������ی ئاس������ایی رۆژانەیە كە 
فارس گوتەنی وەك نوقڵ و نەبات بە 
سەر چاالكان و بەندكراوانی سیاسی 

و مەدەنیدا دابەشی دەكەن.
یەكێ������ك ل������ە نموونەكان������ی ئ������ەم 
تۆمەت بەشكردنانە لە بەرنامەیەكی 
تەلەڤیزیونی بی بی س������یی فارسیدا 
بوو ك������ە چەند مان������گ لەمەوپێش 
وەزیری  موهاجران������ی،  عەتائوڵ������اڵ 
پێش������ووی ئیرش������ادی رێژی������م ل������ە 
س������ەردەمی خاتەمی������دا و یەكێك لەو 
البیستانەی رێژیم كە لە رۆژئاوا بە 
ناوی پۆپۆزیس������یۆنی ئێرانییەوە نان 
دەخۆن و خزمەت ب������ە رێژیم دەكەن، 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی 
بەوە تۆمەتبار كرد كە س������ەردەمێك 
عێراق  بەعسی  رێژیمی  هاوپەیمانی 
بووە و بە خەیاڵی جەنابیان داردەستی 
ئەو رێژیمە بووە. دیارە پێویس������ت بە 
گوتن نیە كە هیچ كەس و تەنانەت 
خودی رێژیمی كۆماری ئیسالمیش 
باوەڕ بەو تۆمەتە سواو و بێ بنەمایە 
ناكەن و بۆیان دەركەوتووە كە حیزبی 
دێموكرات ل������ە پێوەندییەكانیدا چەندە 
سەربەخۆیی  ئەس������ڵی  بە  گرینگی 
دەدات ك������ە وەك قاس������ملووی نەمر 

دەڵێت: »ئێمە سەربەخۆییمان فیدای 
دۆس������تایەتی ناكەین« و حیزبیش لە 
مێژووی خۆیدا دەیان و سەدان جار ئەو 
راستییەی بۆ هەموان سەلماندووە كە 
وتەكانی دوكتور مەحموود عوسمان، 
و  كورد  بەناوبانگی  سیاسەتمەداری 
هەروەها ئ������ەو بەڵگەنامانەی ویكی 
لیكس ك������ە چۆنیەتیی پێوندیگرتنی 
دەوڵەتی  لەگەڵ  قاس������ملوو  دوكتور 
عێراق ب������اس دەكات، دوو نموونە لە 
س������ەربەرزییەكانی حیزبی دێموكرات 
و مێژووی بێگ������ەرد و خاوێنی ئەو 
حیزبەن. لە الیەكی دیكەوە، هێندێك 
راس������تەقینەی  رووی  مێ������ژوو  جار 
تۆمەتچییەكانی وەك موهاجرانی بە 

روونی ئاشكرا دەكات.
 لەم رۆژانەدا بوو كە وێبس������ایتی 
ویك������ی لیكس نزیك������ەی ٦٠ هەزار 
بەڵگەنام������ەی نهێنی������ی وەزارەت������ی 
كرد  ئاشكرا  دەرەوەی عەرەبس������تانی 

كە یەكێ������ك ل������ەو بەڵگەنامانە باس 
لە پێدانی بوورس������یەیەكی ٦٥ هەزار 
پۆن������دی ل������ە الی������ەن باڵوێزخانەی 
عەرەبستانەوە لە لەندەن بە كوڕێكی 

موهاجرانی دەكات. 
لەو بەڵگەنامەیەدا كە رێكەوتەكەی 
دەگەڕێتەوە ب������ۆ فیورییەی ٢٠1٢، 
عەرەبس������تان،  دارای������ی  وەزارەت������ی 
»سعوود فەیسەل« وەزیری دەرەوەی 
ئەو واڵتەی ئ������اگادار كردۆتەوە كە 
بڕیاری ئەو لەمەڕ دانی بوورسیەی 
خوێن������دن بە عەل������ی موهاجرانی لە 
ش������اری  Warwickی  زانكۆی 
»كاونت������ری«ی بریتانی������ا جێبەجێ 
یەكەمی  س������اڵی  ك������راوە و چەكی 
ئەو بوورس������یە چوار ساڵەیە كە بڕی 
1٦3٧1 پۆندی تێدایە، بۆ ژمارەی 
باڵوێزخان������ەی  بانكی������ی  حیس������اب 
عەرەبس������تان لە لەندەن نووس������راوە تا 
وەكوو »دیاری« بدرێ بە كوڕەكەی 

موهاجرانی.
كێبڕكێیەدا  لەو  موهاجرانی  دیارە 
تەنی������ا نی������ە و بەش������ێكی زۆر ل������ە 
كاربەدەس������تانی پلەب������ەرزی رێژی������م 
)لە بەیت������ی خامنەیی������ەوە بگرە تا 
فەرماندە بااڵكان������ی هێزە نیزامی و 
كاربەدەستانی  لە  و  ئەمنییەتییەكان 
دەوڵەت������ەوە بگرە تا ئاغ������ازادەكان و 
مەرج������ەع تەقلی������دە بەناوبانگەكانی 
ئێران( ه������اوكات لەگەڵ گوتنەوەی 
پووچەڵەكانی  دروش������مە  بەردەوامی 
وەك »مرگ ب������ر امریكا« و هتد، 
بە شارەزایی تەواوەوە لەو زەلكاوەشدا 
مەلە دەكەن. ئەمەش نیش������ان دەدات 
كە كاربەدەستانی كۆماری ئیسالمی 
لە جێگایەكدا نین كە بتوانن سەرینی 
دڵنیایی لە خۆیان بخەنە ژێر سەر و 
لە بەرانبەردا خەڵك و نەیارانی خۆیان 

بە داردەستی بێگانە بزانن.

لەم س������ەردەمی ب������ە جیهانیبوون و 
تێكنۆلۆژیدا  و  ئەنفۆرماتیك  شۆڕشی 
لە كوردس������تانی ڕۆژه������ەاڵت، ڕوژانە 
ش������اهیدی دیتن������ی گی������رۆدە بوونی 
الوەكانم������ان بە ماددە س������ڕكەرەكانین. 
ڕۆژ بە ڕۆژ ئاماری ئیعتیاد لە ش������ار 
و گوندەكانی ئێران و كوردستان لە بەرز 
بوونەوەدایە. چونكە ڕێژیمی كۆماری 
ئیسالمیی ئێران زۆر بە ڕوونی و ئاشكرا 
هاوكاری ئەو كەس������انە دەكا كە ماددە 
ڕۆژهەاڵت  كوردستانی  لە  سڕكەرەكان 
باڵو دەكەنەوە و الوان تووش������ی ئیعتیاد 
دەكەن. تەنانەت ئەگەر هێندێك جاریش 
كەسانی موعتاد و فرۆشیارانی ماددە 
س������ڕكەرەكان زیندان������ی دەكرێ������ن،  لە 
زینداندا هەم فێری بەكارهێنانی مەواد 
دەكرێن و هەم فێری  شێوەكانی  كاری 
باڵو كردەنەوەی ماددە س������ڕكەرەكان لە 
كۆمەڵ������گادا دەكرین. ه������ەر بۆیە پاش 
دەركەوت������ن لە زین������دان دەبنە هاوكاری 
هێزەكانی ئەمنییەتی و ئینتزامییەكانی 
ڕێژیم لە شار و گوندەكاندا بۆ موعتاد 
كردنی زیاتری الوان. ڕوون و ئاشكرایە 
ك������ە ئەو كەس������انە دەس������تی بااڵیان لە 
باڵوكردن������ەوەی ماددە س������ڕكەرەكان لە 

كوردستاندا هەیە.
لە ڕابردووە تا ئێس������تا ڕێژیمی ئێران 
بو موعتاد كردن������ی هەر چی زیاتری 
الوەكانی كوردستانی ڕۆژهەاڵت پەرەی 
بە دانانی ئاشپزخانەكانی بەرهەمهێنانی 
ماددە سڕكەركانی وەك شیشە لە شار و 
گوندەكانی كوردس������تان و بە تایبەت لە 
شاری سەردەشت داوە و تەواوی كەل و 
پەلی پێویس������تییان لە تارانەوە بۆ دابین 
دەكەن و ڕەوانەی ش������اری سەردەشت و 
ش������ارەكانی دیكەی كوردستان دەكرێن. 
ه������ەر بۆی������ە ڕۆژ ب������ە ڕۆژ ژمارەی 
ئەمجورە ئاشپەزخانانە لە زیاد بوون دان. 
ڕۆژهەاڵت  كوردستانی  خەڵكی  ئێستا 
ل������ە پیالنەكان������ی ڕێژیم������ی كۆماری 
ئیسالمی تێگەیش������توون كە ڕێژیم بۆ 
موعت������اد كردنی الوانی كوردس������تانی 

ڕۆژهەاڵت ماددەی س������ڕكەر هاوردەی 
ش������ارەكانی كوردس������تان دەكات. ساڵی 
ڕابردوو خەڵكی شاری بۆكان كە دیتیان 
ڕێژیم هیچ هەنگاوێك بۆ كۆكردنەوەی 
ئاش������پەزخانەكانی شیشە نادات خۆیان 
دەست بەكار بوون و چەند ئاشپەزخانەی 
شیش������ەیان س������ووتاند.  ڕێژیمی ئێران 
نەبنە  كوردس������تان  الوانی  دەێهەوێ������ت 
كەس������انی خەباتگێڕ لە پێناوی ئازادی 
و ماف������ی نەتەوایەتی������دا، ه������ەر بۆیە 
دەێهەوێ������ت بە موعت������اد كردنی الوان 
ئێستا  بكوژێت.  نەتەوایەتییان  هەستی 
كە خەباتی نەتەوەی كورد بە گشتیی 
و بە تایبەت لە كوردستانی ڕۆژهەاڵت 

پێی ناوەت������ە قوناخێكی گرینگ و لە 
ئاس������تی جیهاندا پشتیوانی لە خەباتی 
ڕەوای گەلی ك������ورد دەكرێت، رێژیمی 
كۆماری ئیس������المی بە هۆی دەست و 
پێوەندەكانییەوە لە كوردستان و بە تایبەت 
لە ڕۆژهەاڵت و باشووری كوردستاندا  
ماددە مەترس������ییدارەكانی وەك: تریاك، 
هیرۆئین، حەبی  س������ەنعەتی، شیشە، 
حەبی ڕەوانگەردان و حەبی ئیكستاسی 
بۆ گیرودەكردنی زیاتری الوانی كورد،بە 
تایبەت ماددە س������ڕكەرە پیشەییەكان لە 
ئاس������تێكی بەرباڵودا باڵو دەكاتەوە. بە 
پێی لێكۆڵینەوە ب������اوەڕ پێكراوەكان، لە 
ئاستی ئێراندا لە 1٠1٨ موعتاد 1٠٠٠ 

كەسیان بە ماددەی سڕكەرە پیشەییەكان 
ئاڵ������وودە بوون و تەنیا 1٨ كەس������یان بە 
تری������اك  وەك  س������ڕكەرەكانی  م������اددە 
سڕكەرەكانی  ماددە  چونكە  موعتادن. 
س������ەنعەتی زۆر زوو بەره������ەم دێن و بە 
سانایی لە بازاڕی ئێراندا دەست دەكەون 
و لە تاقیگەكاندا ب������ۆ ماوەیەك نادیار 
دەبن و له  پش������كنیندا نیشان نادرێت و 
بە تایبەت ماددەی س������ڕكەری شیشە، 
ه������ەر بۆیە ڕێژیمی ئێ������ران هەوڵ دەدا 
زیاتر ل������ە نێو الواندا ب������اڵوی كاتەوە. 
هەر وەها ئێران لە ئاس������تی جیهانیدا لە 
بەكارهێنانی ماددەی سڕكەر و موعتاددا 
پەلەی یەكەمی هەیە. لە س������ەدا13ی 

موعتادانی جیهان لە ئێراندان و ڕۆژانە 
٨ ك������ەس بە هۆی كێش������انی ماددەی 
س������ڕكەر دەمرن و ڕۆژان������ە 1٠٠ كەس 
بە ئاماری موعت������ادان لە ئێراندا زیاد 
دەبێت. لە تڕانزیتی ماددە س������ڕكەرەكان 
كە لە الیەن س������پای پاسدارانەوە ئەنجام 
دەدرێ������ت، ٥٠ لە س������ەدی لە نێوخۆی 
واڵت بەكاردەهێنرێت و ئەوەی دیكەی 
هەن������اردی واڵتانی جیران و بە تایبەت 
باشووری كوردستان و ئۆرووپا دەكرێت. 
هەر بۆی������ە ڕێژیمی ئێ������ران بە یەكێك 
سڕكەرەكان  ماددە  جەمس������ەرەكانی  لە 
لە ئاس������تی جیهاندا ناسراوە. ئێستا لە 
شارەكانی كوردستاندا ماددەی شیشە بە 

بەرباڵویی لە نێو الوان، كچان و ژناندا 
و بە تایبەت لە ئاڕایش������گاكاندا لە ژێر 
ناوی پودری الوازبوون بە كچان و كوڕان 
دەفروش������رێت. هەروەها حەبی میتادۆن 
ئێس������تا بە بەرباڵوی لە قوتابخانەكاندا 
لە الیەن دەست و پێوەندەكانی ڕێژیمه وه  
باڵو دەكرێتەوە. ئەو حەبە بە ئاسانی لە 
دەكەوێت.  دەست  كوردستان  بازاڕەكانی 
هەر بۆیە بە داخەوە ئێس������تا بە هەزاران 
قوتابی ك������وڕ و كچ لە الیەن ڕێژیمەوە 
بەو حەبە كوش������ەندەیە موعتاد كراون. 
هەروەها حەبی ئیكستاس������ی لە الیەن 
ڕێژیم������ەوە ل������ە قوتابخانەكانی كچاندا 
ب������اڵو دەكرێتەوە. ئ������ەو حەبە یەكێك لە 
هۆكارەكان������ی خۆكوژی������ی كچ������ان لە 
ئێس������تا لە  كوردس������تانی ڕۆژهەاڵتە. 
كوردستانی ڕۆژهەاڵت شوێنی گەشت 
و گوزارەكان زۆر كەم بوونەوە و ڕۆژانە 
شاهیدی داخرانی باشگا وەرزشییەكانین 
بە هۆی ئیزن نەدان و كێش������ە نانەوه  بۆ 
باشگا وەرزشییەكان لە الیەن ڕێژیمەوە. 
بەاڵم لە بەرانبەردا  ڕێژیم بە ئاس������انی 
ئیزنی كردن������ەوەی كافەكانی قەلیان و 
قومار لە نێو شارەكان پەرە پێ دەدات، 
كە بە هیچ شێوەیەك لەالیەن بنكەكانی 
بێهداشتەوە چاودێری ناكرین. هەر بۆیە 
دەب������ێ خەڵكی كوردس������تان بە وریایی 
ئاگاداری منداڵەكانییان بن كە تووشی 
ماددە سڕكەرەكان كه  لە الیەن ڕێژیمەوە 
باڵو دەبنەوە، نەب������ن. چونكە ڕێژیمی 
هەنگاوێكی  هیچ  ئیسالمی  كۆماری 
ب������ۆ كۆكردن������ەوەی ئاش������پەزخانەكانی 
لە  دروس������ت كردنی ماددەی شیش������ە 
ناگرێ  هەڵ  كوردس������تان  ش������ارەكانی 
بەڵكوو بە پێچەوان������ە پەرەیان پێدەدات. 
هەروەه������ا دەب������ێ خەڵكی ش������ارەكانی 
كوردس������تان عامیالن������ی باڵوكردنەوەی 
ماددە س������ڕكەرەكان بە خەڵك بناس������ێنن 
و ریسوایان بكەن. تا چیدی شاهیدی 
ئ������ەوە نەبین الوانی كورد لەباتی ئەوی 
فێری وان������ەی كوردایەتی و خەبات لە 
پێناوی ئ������ازادی و مافی نەتەوایەتی 
بن بە دەس������ت م������اددە س������ڕكەرەكانەوە 

بسووتێن.  

ئامانج

داردەستەكانی بێگانە كێن؟

ئیعتیاد بە ماددە سڕكەرەكان لە كوردستانی ڕۆژهەاڵت
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لە سیستمی دەسەاڵتداریی داخراوی 
كۆماری ئیسالمیدا هەر كات بزووتنەوە 
بزاڤی  تایبەت  بە  كۆمەاڵیەتییەكان و 
خوێندكاری، دەرفەتیان بۆ ڕەخسابێ، 
بە شێوەی مەدەنی، بۆ هێنانە گۆڕی 
ویس������ت و داخوازییە س������ینفییەكانیان  
هەوڵی������ان داوە و تەنانەت ناڕەزایەتیی 
بەاڵم   وەڕێخس������تووە.  ئیعترازاتییان  و 
زۆر جار بە هۆی نادێموكراتیك بوونی 
سیستمی داخراوی ڕێژیمی ئێران، لە 
ڕوانگەی ڕێژیم������ەوە ئەو ناڕەزایەتییە 
مەدەنییانە هێڵە سوورەكانی حاكمیەتیی 
ڕێژیمی������ان بەزان������دووە و تەواوییەتی 
حاكمییەت و دەسەاڵتی ئەو ڕێژیمەیان 
لەالیەكی  پرس������یارەوە.  ژێر  خستۆەتە 
دیك������ەوە  چونك������ە ل������ە چوارچێوەی  
پرنسیپ  ئێراندا  ڕێژیمی  حاكمییەتی 
و بنەماكانی دێموكراس������ی و گەمەی 
بەش������داریی لە دەس������ەاڵت بۆ حیزب 
و ڕێكخ������راوی سیاس������ی و میدیای 
ئ������ازاد بوونی نییە، بەش������ێكی زۆری 
جووڵ������ە و ناڕەزایەتییەكانی  بزووتنەوە 
كۆمەاڵیەتیی������ەكان دژی حاكمییەتی 
بیاڤی   لە  ئێران  س������ەرەڕۆی ڕێژیمی 
زانس������تگا و  لە الیەن مامۆستایان و 
خوێندكارانی س������ەرهەڵ دەدەن. یەكێك 
ل������ە بزووتن������ەوە كۆمەاڵیەتییەكان كە 
لە ئێراندا ئەكتی������ف و چاالكە، بزاڤی 
خوێندكاریی������ە. چونك������ە ئەگەر زۆر 
جار گەالن������ی ئێ������ران نەیانتوانیوە لە 
حاكمیەتی  و  دەس������ەاڵت  بەرامب������ەر 
نادێموكراتیك و س������ەرەڕۆی ڕێژیمی 
ناڕەزایەتیی  ئیس������المیدا  كۆم������اری 
دەربڕن، ئەوە زانستگا و خوێندكارانی 
و  ئێران  بوونەتە زمانحاڵ������ی گەالنی 
دەنگ������ی ناڕەزایەتییان بەرز كردووتەوە 

و زۆرجاری������ش لە پێناوی  ویس������ت و 
داخوازییەكان������ی خەڵك������دا قوربانییان 
داوە. هەروەها لە ماوەی دەسەاڵتداریی 
ڕەش������ی كۆماری ئیسالمیشدا بزاڤی 
خوێن������دكاری كوردیش ب������ۆ داكۆكی 
ك������ردن ل������ە مافەكان������ی نەت������ەوەی 
كورد ل������ە كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت، 
بەڕوونكردنەوەی خوێندكارانی دیكەی 
نێو زانس������تگاكان ڕۆڵێكی بەرچاویان 
لە لەقاودانی سیاس������ەت و پیالنەكانی 
ڕیژیمی كۆماری ئیس������المی بۆ سەر 
خەباتی ڕەوای خەڵكی كوردس������تانی 
ڕۆژهەاڵت هەبوو  و بە خۆشیەوە توانیان 
زۆربەی ئەو باوەڕە و ناڕاستیانەی كە 
ڕیژیم بە پڕوپاگەن������دەی ژەهراوی و 
چەواشەكاری ڕاستییەكان لە بەرامبەر 
خەباتی ڕەوا و كێشەی نەتەوەی كورد 
لە كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت������دا لە نێو 
زانس������تگاكاندا باڵو كردبووە، پووچەڵ 
بكەنەوە. هەر لە ماوەی دەسەاڵتداریی 
ئیسالمیدا،  كۆماری  ڕێژیمی  ڕەشی 
ڕووداوەكانی هێرشی بۆ سەر زانستگا 
و خوێندكاران ب������ە بیانووی، پڕۆژەی 
شۆڕش������ی ب������ە ن������او فەرهەنگ������ی و 
ئیسالمی كردنی زانستگاكاندا، سەدان 
خوێندكار و مامۆس������تای زانستگا بە 
گرتن،  تووش������ی  جۆراوجۆر  تۆمەتی 
زیندان و دەركردن و ئیعدام بوون.  پاش 
هەڵبژاردنی ٢ی جۆزەردانی 13٧٦ی 
هەتاوی و بوونی سەید  محەممەدی 
خاتەمی وەك سەركۆمار، بە دروشمی 
ڕیفۆرمخ������وازی، بزاڤی خوێندكارانی 
گەالنی ئێ������ران لەو ه������ەل و دەرفەتە 
وەرگرت.  پێویستیان  كەڵكی  ڕەخساوە 
دروش������مەكانی ڕیفۆرم و چاكسازی، 
ئێ������ران بۆ هەموو ئێرانییەكان، نە تەنیا 
خوێندكاران،  لە  بەش������ێك  س������ەرنجی 
بەڵكوو تەنانەت  س������ەرنجی بەش������ێك 

ل������ە واڵتان������ی ڕۆژئاواش������ی بۆالی 
خۆی ڕاكێش������ا و هەر بەو هۆیەشەوە 
بەش������ێك لە بزووتن������ەوەی خوێندكاری 
ب������وون ب������ە پش������تیوانی خاتەم������ی و 
دروشمەكانی. بەاڵم خاتەمی و دەوڵەتە 
ڕیفورمخوازەكەی  زۆری پێنەچوو كە 
خوێندكاران  بە  ڕاستەقینەی  ڕواڵەتی 
نیش������ان دا و لە ڕاس������تیدا خەنجەریان 

لە پش������تەوە لە بزاڤی خوێندكاری دا. 
ل������ە پووش������پەڕی 13٧٨ی هەتاویدا 
تاران   زانس������تگاكانی  خوێندكاران������ی 
ب������ۆ ناڕەزایەتی دەربڕی������ن لە بەرانبەر 
»س������ەالم«  ڕۆژنامەی  داخس������تنی 
ناڕەزایەتی������ی بەرینیان بەڕێوە برد، كە 
ب������ۆ ماوەی ٧ ڕۆژ خۆپێش������اندان  لە 
شەقامەكانی تاران و شارە گەورەكانی 
دیكەی ئێ������ران و بەربەرەكانێ  لەگەڵ 
هێ������زە چەك������دار و ئەمنییەتییەكانی 
دەس������ەاڵتی  كۆڵكەكان������ی  ڕیژی������م، 
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمییان وە لەرزە 

خس������ت. هەر بۆیە خاتەمی و دەوڵەتە 
ڕیفۆرمخوازەك������ەی  ب������ۆ مان������ەوەی 
دەسەاڵتی ڕەشی كۆماری ئیسالمی، 
پشتیی لە دروش������مە درۆینەكانی كرد 
و  ڕووی ڕاس������تەقینەی خ������ۆی بە 
خوێندكاران نیش������ان دا و لە ڕاستیدا 
خەنجەری������ان لە پش������تەوە ل������ە بزاڤی 
خوێن������دكاری دا و ب������ە س������ەركوتی 

بێبەزەییانەی خوێن������دكاران لە 1٨ ی 
پووشپەڕی 13٧٨ی هەتاوی چەندین 
خوێندكار ك������وژران و دەیان خوێندكار 
تووشی گرتن و زیندان و بێبەش بوون 
لە خوێندن كران و بە میلیاردها تەمەن 
زیانی ماڵی وە زانس������تگاكان كەوت. 
بە وتەی چاالكان������ی خوێندكاری لە 
1٨ی پوش������پەڕ ٥ خوێندكار كوژراون، 
بەاڵم تەنیا كوژرانی عیزەت ئیبراهیم 
نژاد و بێسەروش������وێن بوونی س������ەعید 
زەیناڵی ڕوون و ئاشكرا بووە. هەروەها 
لە زانس������تگاكانی دیكەی ئێران و بە 

تایبەت لە زانستگای تەورێز، بە دەیان 
خوێندكار تووش������ی گرتن و زیندان و 
دەركردن و بێبەش بوون لە خوێندن كران. 
هەروەها ل������ە ناڕەزایەتییەكانی ڕۆژی 
٢٠ پووش������پەڕی زانس������تگای تەورێز 
كوژرانی خوێندكارێكی كچ بە ناوەی 
موژگان  ئاش������كرا بووە. هەر بەدوای 
ئەو ڕووداوان������ەدا و دەركەوتنی ڕووی 
ڕاستەقینەی خاتەمی و بڵقی سەرئاو 
بوونی دروشمەكانی، خوێندكاران ڕووی 
ڕاستەقینەی دەوڵەتی ڕیفۆرمخوازییان 
بۆ دەرك������ەوت كە ڕیفۆرم و گۆڕان لە 
چوارچێوەی كۆماری ئیسالمیدا مانا 
ومەفهوومی نییە. لێرەدا بە پێویستی 
دەزانین كە ڕۆڵی حەسەن ڕووحانی كە 
ئیستا سەركۆماری ڕێژیمی كۆماری 
ئیس������المییە و خۆی وەك كەس������یكی 
»میان������ەڕەو« نێش������ان دەدا، زیات������ر 
ئاش������كرا بكرێت. ڕووحانی ئەو كات 
بەرپرسی ش������وورای ئەمنییەتی واڵت 
بوو.  ئەوە حەس������ەن  ڕووحانی بوو كە 
لە 1٨ی پووشپەڕی 13٧٨ی هەتاوی 
فەرمان������ی س������ەركوتی خوێندكارانی 
ڕاپەریوی بە هێزە س������ەركوتكەرەكانی 
ئەمنییەتییەكان  و  شەخس������ی  لیباس 
دا. بە فەرمانی ڕاستەوخۆی حەسەن 
ڕووحانی و كەسانی دیكە، هێزەكانی 
ڕێژیم بە ش������ێوەی نامرۆڤانە هێرشیان 
كردە  س������ەر كووی زانستگای تاران 
و زانس������تگاكانی دیكەی ئێران و ئەو 
كارەساتی لێ كەوتەوە كە بیر و ڕای 
ئێ������ران و جیهان������ی هەژاند و ئێس������تا 
بۆت������ە ڕۆژێكی مێژووی������ی لە بزاڤی 
حوێندكاریدا. ئەگەر لە مێژووی  یڕ 
هەوراز و نش������ێوی بزاڤی خوێندكاریدا  
زورجار دەسەاڵتدارانی تاران توانیویانە 
بۆ ماوەی������ەك خوێندكار و زانس������تگا 
سەركوت و كش و مات  بكەن، بەاڵم  

بزاڤی خوێن������دكاری وەك  ئاگری بن 
كا، هەر كات سۆزە بایەكی لێ دابێت 
و هەلێكی بۆ ڕەخس������ابێت دووبارە لە 
جاران بە گوڕتر س������ەری هەڵداوەتەوە. 
هەر بۆی������ە  تایبەتمەندییەكانی بزاڤی 
1٦ی  ڕووداوەكان������ی  خوێندكاری������ی 
س������ەرماوەز و 1٨ی پووش������پەڕ، بۆتە 
الپەڕەیەك������ی دەرەوش������اوە و خاڵیكی  
بزاڤی   مێ������ژووی  ل������ە  وەرچەرخ������ان 
تێپەڕبوونی   پاش  ئێراندا.  خوێندكاری 
1٦ س������اڵ لە كارەس������اتەی هێرش������ی 
پاس������دارانی جەهل و نەزانی بۆ سەر 
زانستگاكانی ئێران، هیشتا زور الیەنی 
ئەو ڕووداوە هەر لە ناڕوونیدا ماوەتەوە 
و بیر و ڕای گش������تیی لێی ئاگادار 
نیی������ە. هەنووكە بزاڤ������ی خوێندكاریی 
ئێران پاش  زیاتر لە نێو سەدە تێكۆشان 
و دەورانێكی پڕ ل������ە ئەزموون، دەبێ 
بە ئەزم������وون وەرگرتن لە ڕابردوو، لە 
الیەك بە خوێندنەوەیەكی سەردەمییانە 
ب������ە هەڵ������ەكان و كەموكوڕییەكان������ی  
خۆی������دا بچێتەەوە و لە الیەكی دیكەوە 
دەبێ  هاندەر بێ بۆ بەش������داری ڕەوت 
نەتەوەكانی  خوێندكارییەكانی  بزاڤە  و 
ئێران  و بە تایبەت بزاڤی خوێندكاری 
شوناس������ی  پاراس������تنی  ب������ە  ك������ورد 
نەتەوایەتییەكانیەوە. هەروەها لەس������ەر 
لەوحەی تێكۆش������انیدا لەسەر خواستە 
دێموكراس������ی،  وەكوو  دیاریكراوەكانی 
فیدرالیزم، ئازادی، مافی نەتەوایەتی 
گەالن������ی ئێران،  ماف������ی مرۆڤ و 
دادپ������ەروەری كۆمەاڵیەت������ی زیاتر لە 
ج������اران  پێداگری ب������كات. تا هەموو 
نەتەوەكانی  خوێندكارییەكان������ی  بزاڤە 
دیك������ەی ئێران لە بیاڤی زانس������تگادا 
شان بە ش������انی یەك، داوای ویست و 

داخوازییەكانی خۆیان بكەن.

دوای ئەوەی كە موستەفا كەماڵ 
نوێی  پارلەمانێك������ی  توركی������ە  ل������ە 
دامەزران������د كە ل������ەو پارلەمانەدا ٧٦ 
نوێنەری كورد بەشدار بوون و قەوڵی 
بە گەلی  دانی مافی خۆبەرێوەبردن 
ك������ورد درا، ب������ەاڵم دوای ئەوەی كە 
موس������تەفا كەماڵ جێ پێی خۆی لە 
توركیەدا قایم ك������رد، جیا لەوەی كە 
هەوڵی نەدا بۆ دەستەبەركردنی مافی 
گەلی كورد، بەڵك������وو ڕایگەیاند كە 
لە هەر ش������وێنێك س������ەرنێزەی تورك 
نیە.  بوون������ی  هەبێ، ماف������ی كورد 
ئەوە ب������وو كە گەلی ك������ورد بڕیاری 
دا بۆ بەدەس������تهێنانی مافەكانی لە 
دژی زۆرداری خەب������ات بكات. هەر 
لەو چوارچێوەیەش������دا بوو كە لە ژێر 
س������ەركردایەتیی خالید بەگی جبری 
ڕێكخراوی ئ������ازادی دامەزرا و زۆر 
سەرۆك عەش������یرەت و كەسانی خاوەن 
پێگە چوونە نێو ڕیزی ئەو ڕێكخراوەیە 
كە یەكێك لەوان شێخ سەعیدی پیران 
ب������وو كە دواتر بوو بە س������ەرۆكی ئەو 
ئازادی  ڕێكخراوی  كە  شۆڕش������ەی 

وەڕێیخست. 
لە ش������وباتی س������اڵی 19٢٥ شێخ 
سەعیدی پیران ناوچەی ڕزگاركراوی 
كاتیی  پایتەخت������ی  وەك  داراهێن������ی 
كوردس������تان ڕاگەیاند و بەم ش������ێوەیە 
شۆڕش بە شێوەیەكی فەرمی دەستی 
پ������ێ ك������رد و شۆڕش������گێرانی كورد 
توانی������ان لە ماوەی مانگێكدا یەك لە 
سەر سێی خاكی كوردستانی باكوور 
ڕزگار بك������ەن و بتوانن بەرەو گۆلی 
وان و هەت������ا بەرزاییەكانی ئاگری و 
بتلیسیش پێشڕەوی بكەن. لە بەرامبەر 
ئەم تەڤگەرە بە هێزەی شێخ سەعیدی 
پی������ران، دەوڵەتی توركیە هێزێكی ٨٠ 
هەزار كەس������یی ئامادە كرد و بە ئیزن 

وەرگرتن لە دەوڵەتی فەرانسە كەڵكیان 
باكووری سووریە  ئاس������نی  لە ڕێگا 
وەرگرت و ل������ەو ڕێگای������ەوە توانیان 
شاری ئامەد گەمارۆ بدەن و ڕێگای 
شاری وان لەگەڵ بەشی ڕۆژهەاڵت 

و لەگەڵ گۆلی وان ببڕن.
لە 1٥ی نیسانی ساڵی 19٢٥ شێخ 
س������ەعیدی پیران و هاوڕێیانی دوای 

ش������ەڕێكی قارەمانانە، بە داخەوە لە 
سەر پردی عەبدولرەحمان پاشا كەوتنە 
بۆس������ەی پلەدارێكی سوپای توركیە 
بە ناوی قاس������م و دەستبەسەر كران. 
یوس������ف زیا و خالی������د بەگ لەگەڵ 
چەن������د هاورێی دیك������ە وەك دوكتور 
فوئ������اد و ئەكرەم ب������ەگ و جەمیل 
پاش������ازادەش كە هیچ پەیوەندییەكیان 

بە شۆڕش������ەوە نەبوو لە سێدارە دران. 
دواتریش دەوڵەتی توركیە كەسایەتیی 
عەبدولقادری  ش������ێخ  كورد  ناسراوی 
گەیالنی������ی بە تۆمەتی س������یخۆری 
كردن لە س������ێدارە دا. شێخ سەعیدی 
پیرانی������ش دوای لە س������ێدارەدانی لە 
تەرمەكەی  ڕێكەوتی 19٢٥.٠٦.٢9 
بۆ شوێنێكی نادیار گواسترایەوە و بە 

داخەوە ئێستاش شوێنی بەخاكسپاردنی 
نازانرێ.     

دوای ئەو هەموو كوشت و كوشتارە 
ڕەوشێكی توندی ئەمنیەتی بە سەر 
هەموو الیەنەكانی ژیانی كورددا زاڵ 
كرا و زۆربەی ڕۆژنامە و گۆڤارەكان 
پەیوەندییەدا  ل������ەو  ه������ەر  داخ������ران. 
بەرپرس������ێكی س������ەربازیی بریتانیا بە 

ناوی ئارمسترانگ دەڵێ: »كوردستان 
كەوتە نێو ئاگر و پیاوەكان ئەشكەنجە 
كران و گوندەكان س������ووتێنران و ژن و 
منداڵ كوژران«. بە پێی سەرژمێرییە 
نافەرمییەكان نێزیك بە ٢3٠٠ گوند 
بە تەواوی كاوڵ ك������ران و 1٥ هەزار 
كەسیش لە خەڵكی مەدەنی كوژران.  
نەهرۆ لە كتێبی »نگاهی بە تاریخ 
تازە  جهان«دا دەڵێ: »توركەكان كە 
بۆ ئازادی خەباتیان كردبوو، دەستیان 
كرد بە س������ەركوتی كوردەكان، كە لە 
ڕاس������تیدا كوردیش هەر بۆ گەیشتن 
بەو ئازادییە خەباتی كردبوو. س������ەیرە 
كە چۆن ناسیۆنالیزمی بەرگریكارانە 
ناس������یۆنالیزمی  ب������ۆ  دەگ������ۆڕێ 
هێڕشكارانە و خەبات بۆ بەدەستهێنانی 
ئازادی دەگۆڕێ بۆ خەبات لە پێناو 

زاڵبوون بە سەر ئەوانی دیكەدا«.
س������ەرەڕای ئەو هەموو كوش������ت و 
كوشتارە كە دەس������ەاڵتدارانی زاڵ بە 
سەر هەر چوار پارچەی كوردستاندا 
لە دژی كورد بە ڕەوایان زانیوە، بەاڵم 
لە الیەكەوە خەبات بۆ گەیش������تن بە 
ڕزگاری و ئ������ازادی درێژەی هەبووە 
و لە الیەكی دیكەش������ەوە گەلی كورد 
قەت بیری لە تۆڵەس������ەندنەوە نەكردوە 
و نەتەوەكان������ی ف������ارس و عەرەب و 
توركی بە دوژمنی خ������ۆی نەزانیوە 
و ل������ە داهاتووش������دا ناس������یۆنالیزمە 
ناگ������ۆڕێ  بەرگریكارانەك������ەی 
ب������ۆ ناس������یۆنالیزمی هێرش������بەرانە، 
چونكە سیاس������ەتی چەوس������اندنەوە و 
تر  نەتەوەكانی  خاك������ی  داگیركردنی 
لەگەڵ ڕاب������ردووی نەتەوەی كورد و 
لەگەڵ ئەخالق و بیركردنەوەی تاكی 

كورد نامۆیە. 
سەرچاوە:

1-  »حنبشهای ملی كرد«
٢- ماڵپەڕی »خۆیبوون«

شۆڕشی  سەر  لە  3-بەڵگەفیلمێك 
شێخ سەعید

18ی پووشیەڕ الپەڕەیەكی دەرەوشاوە لە بزاڤی خوێندكاریدا

شۆڕشی شێخ سەعیدی پیران

كانیاو

ڕووكەن

ئەوە حەسەن  ڕووحانی بوو 
كە لە 18ی پووشپەڕی 1378ی هەتاوی 

فەرمانی سەركوتی خوێندكارانی 
ڕاپەریوی بە هێزە 

سەركوتكەرەكانی لیباس شەخسی و 
ئەمنییەتییەكان دا
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جووت حەوت

هەوراز

كۆماری ئیسالمی زۆر جار خۆی بە باوكی میللەت 
نیشان دەدات.كە سەیری مودیریەتی ئەم باوكە دەكەین، 
مودیریت������ی جارانی هێندێك باوكمان ل������ە نێو بنەماڵەدا 
دەكەوێتە بیر كە لە قۆناغی باوكس������االرییەوە لە پڕێكدا 
پێیان نایە ئەمڕۆ. سااڵنێك لەمەو پێش كە بە هەڵكەوت 
لەگەڵ س������ەردەمی زێڕینی هێندێك كەس������یش هاوكات 
بوو، جۆرێك سیس������تمی بنەماڵە ب������او بوو كە تێیدا هەر 
ماڵێك لە دە تا پانزدە منداڵی ورد و درش������تی هەبوون. 
باوكی بنەماڵە لە پێش هەاڵتنی خۆر تا پاش هەاڵتنی 
مانگ بە ش������وێن پارووە نانێكا ه������ەاڵت هەاڵتی بوو. 
دایكی بنەماڵەش لەگەڵ یەكەم قوولەی مەال بڵقاس������م 
ت������ا نیوەش������ەوی دواتر كە لە ب������ەر ماندوویی لە جیاتی 
نووس������تن، لە گیان دەكەوت، خەریكی مەش������كەژەنین 
و مەڕوم������ااڵت و مێرد و من������داڵ بەخێوكردن و پاك و 
خاوێنیی ژینگە و ماڵداری و ئاوهێنان و چێش������ت لێنان 
و ... ب������وو و هاوكاتیش بە هەردووكیانەوە لەوەش غافڵ 
نەبوون كە وەك رەوە كوللەی بیابان منداڵ دروست بكەن 
بۆ ش������ەڕە بەردی نێو گ������ەڕەك. هەرگیزیش بیریان لەوە 
نەدەكردەوە بە خۆیان بڵێ������ن ئێمە كە لە بەر ئەوە فریوی 
ن������ان و ئاوە بەخۆڕاییەكەی ئیمامم������ان خوارد كە پێمان 
وابوو پارەی واڵت بەش������ی س������ی و پێنج میلیۆن كەس 
ناكات، ئەدی بۆچی س������ی و پێنجەكە دەكەینە هەشتا؟ 
ئاگای������ان لە خۆیان نەبوو كە لە پڕێكدا كوڕێكیان دەبوو 
بە چەقۆكێش، ئەوی دیكەیان بە هێرۆیین گیرۆدە دەبوو. 
كچێكیان لە بەر دەسكورتی خۆی دەسووتاند. كچەكەی 
دیكەیان لە س������ەر شەقام كلینێكسی دەفرۆشت و ئەوانی 
دیكەش������یان لە نێو ژیانێكی پ������ڕ كوێرەوەریدا دەتالنەوە و 
باوك و دایك هیچ دەس������ەاڵتێكیان نەبوو بۆ رزگاركردنی 
بنەماڵ������ە لەو دۆخە نالەبارە. ل������ەو هەلومەرجەدا باوكی 
بنەماڵ������ە بۆی گرینگ نەبوو كە دە � دوازدە منداڵ لەو 
ماڵەدا پێویس������تیان بە بژێو و دابینكردنی داهاتوو هەیە، 
منداڵەكانیش ل������ە بیریان دەچووەوە كە باوكیان ئەركێكی 
بەرانبەر ب������ەوان هەیە و پێیان واب������وو ئەركی باوك هەر 
ئەوەیە كە جارجار نێوچاوێكیان لێ گرژ بكات، شەقێ، 
زللەیەك یان سووكە جنێوێك باریان بكات تەنیا بۆ ئەوەی 
هەست بە بوونی بكەن و بزانن كە باوكێكیش لەو ماڵەدا 
هەیە. كاری باوكیش لەوانە تێ نەدەپەڕی كە بە كوڕی 
گ������ەورەی ماڵ بڵێ تۆ بۆ جگەرە دەكێش������ی؟ بێ ئاگا 
لەوەی كە كوڕی لەوە بچووكتری كراك دەكێش������ێ. یان 
بە سەر كچە بچووكەكەیدا بگووڕێنێ كە بۆچی دەرس 
ناخوێن������ی، لە حاڵێكدا كە بۆ خۆی كچە گەورەكەی لە 
تەمەنی یازدە س������اڵیدا لە مەدرەسە دەردەهێنا بۆ ئەوەی 
كە ش������وو بكاتە رەفیقی دەورانی س������ەربازیی خۆی. بە 
سەر كوڕە بچووكەكەیدا بگووڕێنێ كە بۆچی بە كڕینی 
»لەواشەك« پووڵی زەحمەتەكانی ئەو بە فیڕۆ دەدات، 
لە حاڵێكدا كە خۆی س������ەد قاتی ئ������ەو پووڵەی دەكرد 
ب������ە دووك������ەڵ و بنمیچی ماڵەكەی پ������ێ قانگ دەدا. 
جارجاریش دوو ش������ەقی لە منداڵێكی هەڵدەدا بۆ ئەوەی 
منداڵەكان بزانن ئەركی باوكایەتیی خۆی ئەنجام دەدات 
و هێش������تا پەكی نەكەوتووە. هەموو ئەو پەڵپ و بیانوو 
گرتنانەی ئەو باوكان������ە لە بەر ئەوە بوو كە لە الیەكەوە 
زیندووبوون������ی خۆی بس������ەلمێنن و ل������ە الیەكی دیكەوە 
منداڵەكان بە شتە الوكییەكانەوە سەرقاڵ بكەن كە بیر لە 
پرسە گرینگەكانی وەك ئەركی باوكایەتی ئەو و ماف و 

چارەنووسی خۆیان نەكەنەوە.
ئەوەش حیكایەتی كۆماری ئیس������المییە كە تەنیا بۆ 
ئەوەی بیسەلمێنێ كە زیندووە و بە جەستە لە نێوماندایە، 
جارێك قژی كچان دەكاتە بیانوو و جارێ پانتۆڵی كوڕان. 
جارێ������ك بوونی ژنان لە س������تادیۆمی وەرزش������یدا دەكاتە 
رۆژەڤی هەڵبژاردن و جارێكی دیكە دڵئێشانی مەراجعی 
تەقلید دەكاتە پاساوی نەبوونیان. بۆ داتاشینی شێوازی 
نوێی س������زادان دەكەوێتە كێبڕكێ لەگەڵ داعش، جاران 
ئیعدام و شەلالق و دوورخستنەوە و دەیان سزای دیكەی 
هەبوو، لە پڕێكدا دەستبەسەربوون لە ماڵی خۆتدا دەكاتە 
شێوازێكی نوێ، ئەمجار ئەستێرەدار كردنیش دادەهێنێ، 
لەو الشەوە كەسانێك »ممنوع الخروج« دەكەن، واتە وەكوو 
سزایەك ناچاریان دەكەن لە واڵتی خۆیاندا بژین! چوونكە 
بۆ خۆیانیش دەزانن واڵتیان كردۆتە چ زیندانێك. هەموو 
ئەوانەش بۆ ئەوەیە كە خەڵك بزانن كۆماری ئیس������المی 
م������اوە و نەمردووە و لە داهێن������ان بەردەوامە و جارجار بە 
تێسرەواندنێ شەقێك ئەركی باوكایەتیی خۆی جێبەجێ 
دەكات. لە بەر یەخەی كراس������ێك ی������ان رەنگی پانتۆڵێك 
خەڵك دەخاتە بەر لێپێچینەوە تاكوو بیر لە شتی گەورەتر 
نەكەن������ەوە و ئەگەر رۆژێك ناچار بوو ل������ە بەردەمیاندا 
پاشەكش������ە بكات، ه������ەر مافی ق������ژ و پانتۆڵەكەیان بە 
تێبینیی������ەوە پێ بدات )نەك زیات������ر( و لە كۆتاییدا هەر 
دوو ال رازی بن و بیكەنە شایی و سەما و كارنەڤاڵ بۆ 

ئازادبوونی دوو میلی میتر شەرواڵ.

پان ئیرانیزم وەكوو ئیدئۆلۆژییەك 
لە كات������ی گەڕان������ەوەی یەكەمین 
زانكۆ  دەرچووانی  و  خوێن������دكاران 
لە ئۆروپ������اوە بۆ ئێران بە ش������ێوازە 
س������ەرەتاییەكەی ش������كڵی گرت و 
ل������ە دەوران������ی دەس������ەاڵتی »ڕەزا 
میرپێنجدا« لەالیەن ئەم ڕووناكبیرو 
خوێندەڤانانەوە چوارچێوە و قەوارەی 
بەخ������ۆوە گ������رت. قەوارەی������ەك كە 
هەنووكەش پاش تێپەڕینی نیزیك بە 
یەك سەدە لە هەموو كون و قوژبنێكی 
ئێراندا، تەنانەت لە ئەمنیەتی ترین 
كە  زاڵ  حكومەت������ی  بەش������ەكانی 
دەكات،  بوون  ئیسالمی  بانگەشەی 

پەلی هاویشتووە و دەبیندرێت.
ئیرانیزم  پ������ان  دامەزرێنەران������ی 
ئیدئۆلۆژییەكەیان  بناغ������ەی  ك������ە 
لە س������ەر ئەساس������ی »یەك نەتەوە 
بۆ  ی������ەك زم������ان« داڕش������تووە  و 
گەیشتن بە ئامانجەكانیان دەستیان 
دای������ە تێكڕووخان و داڕش������تنەوەی 
دووب������ارەی مێ������ژوو. مێژوویەك كە 
تێیدا هەخامەنێشی بنەمای هەموو 
ش������انازییەكان و گۆڕانكارییەكانی 
ئێرانە و ڕاس������تەوخۆ و ناڕاستەوخۆ 
هەموو پرسەكان بۆ ناوەندی ئێران و 

دانیشتوانەكەی دەگێڕێتەوە.
بە  پێویس������تی  شوناس������ی،  تاك 
مێژوویەك هەیە ك������ە تێیدا هەموو 
پرس������ەكان پێوەندی ب������ە یەك زمان، 
یەك كەلتور و یەك نەتەوەوە هەبێت. 
لەم ڕاستایەش������دا تا ئێستا مێژووی 
چەندین نەتەوە لەنێو چووە لەوانەش 
كاسییەكان،  شارستانیەتی  مێژووی 
ئۆرارتوریی������ەكان،  لۆلۆبیی������ەكان، 
م������ادەكان و مێ������ژووی ڕاپەڕین������ە 
جۆراوجۆرەكان������ی  و  بەرب������اڵو 
دانیش������توانی چیاكانی زاگرۆس لە 
هەخامەنێش������ی،  حكومەتی  دژی 
مێ������ژووی خەبات������ی چەند س������ەد 
س������اڵەی كوردان������ی یارس������ان ل������ە 
بەرامبەر حكومەت������ی عەرەبەكان و 
حكومەتی  مێ������ژووی  ئێرانییەكان، 
حۆس������نەوییە و ئەتابەكان و.... كە 
باس ك������ردن لە هەر كام لەوانە كات 
و ساتێكی گونجاوی دەوێت. بەاڵم 
سازكردنی مێژوویەكی چەواشەكراو 
و یەكانگیر لەالیەن ئاڵقە خوێندەوار 
و ڕوناكبیرەكانی دەور وبەری ڕەزای 
پێنج و دواتریش حەمەڕەزاشا و  میر 
بینییەك������ی  جیه������ان  س������ازكردنی 
خەیااڵوی كە لە ناخیدا دروش������می 
»هن������ر نزد ایرانیان اس������ت و بس« 
هەڵگرتووە و لە ڕاس������تیدا مەبەست 
تەنیا فارس������ەكانە و وەك فیردەوسی 
دەڵێ  هەم������وو نەتەوە و قەومەكانی 
دیكە دوور لە شارس������تانیەت بوون، 
ب������ووە هۆكارێك بۆ ش������كڵ گرتنی 
سیستمێكی فێركاری كە مندااڵنی 
ئێرانی  جۆربەجۆرەكان������ی  نەت������ەوە 
هەڵ لووش������ی و بە داتەكاندنیان لە 
شوناس������ی نەتەوەییان و لەبەركردنی 
كۆمەڵێك  س������اختەیی،  شوناسێكی 
نۆكەری ئاڵق������ە لە گوێیان خوڵقاند 
ك������ە تەنیا ل������ە ڕاس������تای ئامانجە 
پان ئیرانیزمدا  ئیدئۆلۆژیكەكان������ی 
هەنگاو هەڵدەگرن. لێرەدایە كە ئێمە 
كۆمەڵێك  سەركاری  هاتنە  بینەری 
مۆدیری پلەبەرز، مامۆستای زانكۆ 
و قوتابخانە، ئەفس������ەری ئەرتەش، 
وەزیر و سیاسەتمەدار دەبین كە تەنیا 
ب������ە قازانجی دوو دەس������تەواژە واتە 
یەك نەتەوە و یەك زمان تێدەكۆش������ن 
و ئەم توێ������ژە تایبەتانە دەكەونە نێو 

دونیایەكی خەیااڵوی مەترس������یدار 
كە چەش������نێك لە فاشیزمی ئێرانی 
پێك دەهێن������ن و لەو كاتەدایە كە پڕ 
ب������ە گەروو هاوار دەك������ەن: هنر نزد 
ایرانیان اس������ت و بس. یان تەنانەت 
لە سەردەمی ڕەزاش������ادا شانامەی 
فیردەوس������یش بەالڕێ������دا دەب������ەن و 

سەبارەت بە عەرەبەكان دەڵێن:
ز ش������یر ش������تر خوردن و سوسمار                   

عرب را بە جایی رسیدە است كار
ك������ە ت������اج كیان������ی كن������د ارزو                        

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو
سیستماتیك  ش������ێوەیەكی  بە  یان 
س������ەرقاڵی  بەرنامەداڕێ������ژراو،  و 
س������ازكردنی جۆك و نوكتە لە دژی 

نەتەوەكانن.
� واتە  لەم بڕگ������ە زەمەنیی������ەدا 
پان  ش������كڵ گرتنی  س������ەرەتای  لە 
ئیرانیزمەوە تاكوو ئێس������تا � بەهۆی 
بوون������ی حكومەتێك������ی ناوەندگەرا 
و هەروەها سیس������تمێكی ئاموزشی 
ئیدئۆلۆژیی������ە  ئ������ەم  یەكگرت������وو 
توانیویەتی نەسڵێكی فكری تایبەت 
بار بهێنێت و لە ڕاس������تای گەیشتن 
بە ئامانجەكانی خۆی كەڵكیان لێ 

وەربگرێ������ت. ئەمڕۆكە ئەم نەس������ڵە 
توانیویان������ە بەه������ۆی بار ودۆخ������ی 
سیاسی زاڵ بەسەر ئێراندا تەنانەت 
لە نیهاد و دامەزراوەكانی دەرەوەی 

واڵتیشدا دزە بكەن.
یەكێ������ك ل������ەو ڕێكخراوان������ە كە 
تایبەتیش������ە،  گرینگییەكی  خاوەن 
ڕاگەیێنەرە گشتییەكانە كە واڵتانی 
زلهێز و شوێندانەر لە سەر ئاڵوگۆڕە 
سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكانی ناوچە 
بۆ گەیشتن بە ئامانجە تایبەتەكانی 
خۆیان بنیاتیان ناوە كە لە ڕاستیدا 
لەبار بۆ چاالكی  بووەتە شوێنێكی 
فكری پ������ان ئیرانیس������تەكان تاكوو 
بە كۆنت������ڕۆڵ و چاودێری كردنی 
گەورە  لەمپەڕێكی  ببنە  هەواڵەكان 
لە ب������ەردەم گەیش������تنی زانیاری و 

ئاگاهی بە نەتەوەكانی ئێران.
بێدەنگ������ی بەهێزتری������ن ج������ۆری 
سانس������ۆڕە كە لەالیەن ئ������ەم دەزگا 
هەواڵەكانی  لەدژی  ڕاگەیێنەرانەوە 
ئێ������ران  نیش������تەجێی  نەتەوەكان������ی 
جێ  بەج������ێ  دەكرێت. لە ڕاس������تیدا 
ب������ە  ڕاگەیاندنان������ە  دەزگا  ئ������ەم 
خۆگێل كردن لە ڕووداوە سیاس������ی و 
كۆمەاڵیەت������ی و ئابورییەكانی ئەم 
نەتەوانە بوونەتە هۆی چێ  بوونی 
چەشنێك لە ڕوانینی مەترسیدار كە 
دەناسرێت.  گرایانە«  بە »نیس������ت 
هەواڵ  ئەگەر  دیكەشەوە  لەالیەكی 
بێتە  حاشاهەڵنەگر  ڕووداوێكی  یان 
گۆڕێ  تەنیا بەشێوەیەكی سەرسەری 
و ئاسایی یان بە دانی شڕۆڤەیەكی 
كورت و بێ  نێوەڕۆك ئەركی خۆیان 
دەكەن  س������ووك  ڕۆژنامەوانێك  وەك 
كە ئ������ەم مێتۆدە لە گواس������تنەوەی 
دەچێتە خانەی »سیاسەتی  هەواڵ 

خەبەری«  قەدەغەكراوی  ناوچەی 
كە لەڕاستیدا دەرخەر و سەلمێنەری 
بوون������ی ئەم ڕەوت������ە فكرییە لە نێو 
ڕاگەیێنە فارس زمانەكانە. بۆ وێنە 
دەتوانین هێما بۆ هەواڵی خۆكوژی 
و خۆس������وتاندنی چ������وار كەس لە 
پێڕەوانی ئایین������ی یاری بكەین كە 
لە چەند ساڵی ڕابردوودا لە ئێعتراز 
هەاڵواردنییەكانی  سیاس������ەتە  ب������ە 
ئێران ڕووی  دا و دوابەدوای ئەوەش 
پێڕەوانی  جەم������اوەری  ڕێپێوان������ی 
ئەم ئایینە لە بەردەم ئۆس������تانداریی 
كرماش������ان و مەجلیس������ی شۆرای 
ئیس������المی لێكەوت������ەوە ب������ەاڵم بۆ 
ڕاگەیاندنانە  ئ������ەم  بەڕێوەبەران������ی 
بەتایبەت بی بی سی فارسی ئەوەندە 
بایەخی نەبوو ك������ە تەنانەت یەكێك 
لە بەرنامەكانیانی بۆ تەرخان بكەن. 
یان مانگرتنی گش������تی شارەكانی 
كوردس������تان لە ئێعتراز بە ئێعدامی 
ف������ەرزاد كەمانگ������ەر ئەوەن������دە بە 
الیانەوە س������ەرنجڕاكێش نەبوو كە بە 

تێر وتەسەلی باسی لێوە بكەن.
ئەگ������ەر هەندێك زیاتر ڕۆ بچینە 
نێو ئەم باس������ە دەبینین كە شێوازی 

گواس������تنەوەی هەواڵەكان، بێدەنگ 
ب������وون یان هەوڵدان بۆ بەالڕێدا بردن 
سەبارەت بە ڕێپێوانە جەماوەرییەكانی 
خەڵكی لوڕ لە دوو ساڵی ڕابردوودا 
ل������ە ڕاگەیێنە فارس زمانەكان كە بە 
حەش������یمەتێكی دەیان هەزار كەسی 
ڕژانە سەر شەقامەكان و خوازیاری 
نەتەوەییەكانیان  مافە  كردنی  دابین 
ب������وون وێنەیەكی بەرچ������اوە كە بە 
پ������ان  بۆچوون������ە  دزەی  ت������ەواوی 
ئیرانیس������تییەكان ل������ە پێكهات������ەی 
گش������تی ئەم دەزگایانە دەخاتەڕوو. 
لەو كاتانەدا ئەم دەزگا ڕاگەیاندنانە 
بە شاردنەوەی هەواڵی ڕووداوەكانی 
لوڕس������تان لە نێو هەواڵەكانی دیكە 
و پۆلێ������ن كردنیان وەك������وو هەواڵی 
پلە كۆتایی ل������ە هەوڵی كەم بایەخ 

نیشاندانی ڕووداوەكاندا بوون.
»ناوچ������ەی  سیاس������ەتی 
ساڵی  لە  خەبەری«  قەدەغەكراوی 
٢٠٠3 بەمالوە و پاش چەس������پانی 
حكومەت������ی فێدراڵی ل������ە عێراق و 
هەرێمی  حكومەت������ی  پێكهاتن������ی 
كوردس������تان لێبڕاوانەتر لە پێشوو و 
بەڕێوە  سیستماتیك تر  شێوەیەكی  بە 
چوو. لەم سااڵنەدا كوردەكان توانیان 
بە یارمەتی وەرگرتن لەو پێشكەوتنە 
ئابوریی و سیاسیانەی كە وەدەستیان 
هێنابوو خۆیان وەك ئۆلگوویەك بۆ 
پیشان  ئێران  بەشخوراوەكانی  نەتەوە 
بدەەن. هەر بەم هۆیەشەوە هەواڵدەرییە 
ڕەچاوكردنی  ب������ە  زمانەكان  فارس 
سیاس������ەتی بایكۆت������ی ه������ەواڵ و 
هەواڵەكانی  پەراوێزخس������تنی  ل������ە 
پێوەندیدار بە كوردس������تانی باش������ور 
هەوڵێكی جیدد ییان بۆ پش������ت گوێ  
خستنی دەس������كەوت و ڕووداوەكانی 

ئەم بەشەی كوردستان خستەگەڕ.
لەڕاس������تیدا ڕووی قس������ەی ئەم 
بابەت������ە دوو دەزگای هەواڵدەری������ی 
نێونەتەوەیی خاوەن جێگە و پێگەی 
وەك دەنگی ئامریكا و بی بی سی یە 
كۆنگرەی  لەالیەن  بوودجەكەیان  كە 
دەرەوەی  وەزارەت������ی  و  ئامری������كا 
بریتانیاوە دابی������ن دەكرێت. ئەوەیكە 
جێگ������ەی داخ������ە ئەو ڕاس������تییەیە 
كە بوودجەی دیاریك������راو لە الیەن 
ئ������ەم دوو نیهادەوە ب������ۆ خزمەت بە 
فاشیس������تی  وەها  ئیدئۆلۆژییەكی 
س������ەرف دەكرێت. ئامانجگەلێك كە 
حاش������اكردن لە شوناس������ی چەندین 
ملی������ۆن مرۆڤ و پاس������اوهێنان بۆ 
ژینۆس������ایدی فەرهەنگی و زمانی 
نەتەوەكان������ی ئێ������ران دوو كۆڵەكەی 

سەرەكی ئەو ئیدئۆلۆژییەن.
ناوچ������ەی  »سیاس������ەتی 
قەدەغەك������راوی خەب������ەری« كە لە 
بەش������ی فارس������ی ئ������ەم دوو دەزگا 
لەگەڵ  دەكرێت،  پێ������ڕەو  تەبلیغییە 
س������ەرجەم بنەما و بناغە فكری و 
هزرییەكانی پێكهێنەری دوو واڵتی 
و  دژایەتیدایە  ل������ە  ئاماژەپێك������راو 

ڕواڵەتی ناوچەی������ی و نێونەتەوەیی 
ئەم واڵتانەی بەتەواوی خەوش������دار 

كردووە.
كە  نەتەوەیەك  وەك������وو  كوردەكان 
لە مێژس������اڵە لە ڕێگ������ەی ئازادی 
ب������ەردەوام لە هێڵی  و یەكس������انیدا 
هەرە پێش������ەوەی خەبات������ە مەدەنی 
و سیاس������ییەكاندا بوون، بۆ خۆیان 
بوونەت������ە گەورەتری������ن قوربانی ئەم 
بێدەنگییە لە نێو ڕاگەیاندنە فارس 
زمانەكاندا. ئەمەش بەو هۆكارەی كە 
كوردەكان هەر لە سەرەتای دامەزرانی 
حكومەتە ناوەندگەراكانەوە دژبەری 
و  بوون  ناوەندگەرای������ی  س������ەرەكی 
بەم������ەش كەوتوونەتە نێ������و بازنەی 

قەدەغەكراوی خەبەری.
ش������اهێدی  ئێمە  ئەمڕۆكە  بەاڵم 
ئ������ەو ڕاس������تیەین ك������ە ك������وردەكان 
كاناڵی  دەی������ان  بۆخۆی������ان خاوەنی 
سەتەالیتین كە نەتەنیا ڕووداوەكانی 
خۆی  وەك  كوردنش������ینەكان  ناوچە 
بوونەت������ە  بەڵك������وو  دەگوازن������ەوە 
تریبۆنێك������ی لەبار ب������ۆ نەتەوەكانی 
دیك������ەی ئێرانیش كە ل������ەم ڕێگەوە 
توانیویانە ئەم گەم������ارۆ خەبەرییە 
بش������كێنن و ببن������ە ئاڵتێرناتیڤێكی 
باش بۆ ئاگاكردنەوەی نەتەوە ماف 
ئێران بەچەشنێك  پێش������ێل كراوەكانی 
كە ئەم نەتەوانە توانیویانە لەس������ەر 
بنەم������ای ب������اوەڕە بنچینەییەكانی 
كوردس������تان  سیاس������ییەكانی  تاكە 
و  دێموكراس������ی  كۆڵەك������ەی  دوو 
فرەچەش������نی نەتەوەیی لە بەرنامە 
و  بگونجێنن  تەلەفزیۆنییەكانی������ان 
خۆیاندا  تایبەتەكانی  بەرنام������ە  لە 
باس لە كێش������ە و بیر و بۆچوون و 

هەاڵواردنەكانیان بكەن.

ئۆختاپوسی پان ئیرانیزم و 
قۆرغ كردنی ڕاگەیێنەرە فارس زمانەكان

ن: شارام میرزایی

و: جاقل
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لەو كردەوە هەرە  ئەشكەنجە یەكێك 
نامرۆڤانەیە كە ل������ە دژی كەرامەتی 
مرۆڤ������ەكان ئەنج������ام دەدرێ و دەبێتە 
ه������ۆی ل������ە نێوچوون������ی كەرامەت و 
ژیانی مرۆڤ و ئەو كردەوە هۆڤانەیە 
ئێستاش������ی لەگەڵدا بێ ل������ە زۆر لە 
واڵتان������ی جیهاندا بەڕێوە دەچێ. هەر 
چەن������د كە ئەش������كەنجە لە س������ااڵنی 
كەرەس������تەیەك  وەك  درێ������ژدا  و  دوور 
لە سیس������تەمی  ئامرازێكی ڕەوا  یان 
دادوەری������ی زۆر لە واڵتان������ی جیهاندا 
ب������ۆ وەرگرتنی زانی������اری و دانپێدانان 
كەڵكی ل������ێ وەردەگیرا بەاڵم لەگەڵ 
كۆمەڵگای  ه������زری  گەش������ەكردنی 
مەدەنی و ئازادیخوازان و مرۆڤدۆستان 
ئیتر ئەش������كەنجە ڕەوای������ی خۆی لە 
دەست دا و وەك بێحورمەتیەكی گەورە 
بە مرۆڤایەتی زانراو و بۆ لەنێوبردنی 
ئەو كردەوە هۆڤانەیە هەنگاوی پێویست 

هەڵگیرا. 
هەر بۆ ئەو مەبەس������تە ڕێكخراوی 
پێش������گرتن  بۆ  نەتەوەیەكگرت������ووەكان 
ل������ە ئەش������كەنجە و پش������تیوانی ل������ە 
جیهاندا  لە  ئەشكەنجە  قوربانییەكانی 
بە شێوەیەكی فەرمی لە ساڵی 199٧ 
دا بە مەبەستی نەهێشتنی ئەشكەنجە 
و هەموو ش������ێوەكانی ب������ەكار هێنانی 
توندوتی������ژی دژی م������رۆڤ، ڕۆژی 
٢٦ی ژوەن������ی وەك ڕۆژی جیهانیی 
نەهێشتنی ئەشكەنجە و پشتیوانی لە 
قوربانیانی ئەشكەنجە ڕاگەیاند. هەر 
بە پێی مادەی 1ی ئەو كۆنوانسیۆنە 
هەر جۆرە ئەشكەنجەیێك بە مەبەستی 
دان پێدان������ان و وەرگرتنی زانیاری لە 
سەر كەسی دەستبەس������ەركراو قەدەغە 
ڕاگەیاندرا. س������ەرەڕای ئەو بڕیارە كە 
كۆمەڵگای نێونەتەوەیی بۆ لەنێوبردنی 

باشی  ئەو كردەوە هۆڤانانە هەنگاوی 
هەڵگرتووە، بەاڵم بەداخەوە ئێستاش لە 
زۆر لە واڵتانی جیهاندا ئەش������كەنجە 
بەردەوام������ە و تا ئێس������تا دی������اردەی 
ئەشكەنجە بە ش������ێوەگەڵیكی هۆڤانە 
وەك بەشێك لە سیس������تەمی دادوەری 
زۆر لە واڵتان كە یەكێك لەو واڵتانە، 
ڕێژیمی دیكتات������ۆر و دژی مرۆیی 
بەڕێوە  ئێرانە،  ئیس������المیی  كۆماری 
دەچ������ێ. بە پێی ڕاپۆرتی ڕێكخراوی 
لێبوردن������ی نێونەتەوەی������ی زیات������ر لە 
111 واڵت������ی جیهان بە ش������ێوەیەكی 
بەڕێ������وە  ئەش������كەنجە  سیس������تماتیك 
دەچ������ێ و لەو نێوەدا ئێ������ران لە پلەی 
یەكەمدایە و تا ئێستاش نێزیك بە ٥٠ 
واڵت������ی جیهان و ب������ە تایبەتی ئێران، 

كۆنوانس������یۆنیی جیهانیی نەهێشتنی 
ئەشكەنجە و پشتیوانی لە قوربانیانی 
چونكە  نەكردە.  واژۆ  ئەش������كەنجەی 
ئەو پێناس������ەیەی كە لە ئەشكەنجە لە 
بە پێچەوانەی  كۆنوانسیونەكەدا كراوە 
یاس������ای سزا ئیس������المییەكان دەزانن، 
بۆیە بە ش������ێوەیەكی فەرمی بڕیاری 
ڕاگرتنی ئەش������كەنجە ل������ە ئێراندا بە 

نایاسایی زانراوە.
هەر لە س������ەرەتای هاتنە سەركاری 
كۆماری ئیس������المی ب������ۆ وەرگرتنی 
زانی������اری و دانپێدانان لە گیراوەكان بە 
شێوەیەكی هۆڤانە لە ئەشكەنجە كەڵكی 
وەرگرتوە و تا ئێستاش لە زیندانەكانی 
ئێراندا، وەرگرتنی زانیاری و دانپێدانان 
لە ڕێگای ئەش������كەنحەوە بەردەوامە و 

ئێمە دەتوانین بە كورتی هێما بۆ چەند 
شێوەی ئەشكەنجە لە ئێراندا بكەین.

قەمچی،  بە  لێدان  ئەش������كەنجەی 
جنێ������ودان ب������ە كەس������انی پل������ە یەك، 
هەڵواسین، سووتاندنی جەستە بە مۆم و 
بە جگەرە و ئاسنی سووركراو، كێشانی 
نینۆكەكان، ددان كێش������ان، ڕاگرتن لە 
بەن������دە تاری������ك و تاكەكەس������یەكاندا، 
دەستدرێژیی جینسی بە تایبەت لە سەر 
ژنان، بڕینی ئەندامانی لەشی مرۆڤ 
لە سەر بنەمای بە ش������رۆڤەی ئەوان 
»ئیس������الم«، )بە تایبەت������ی ئەوانەی 
كە سیاس������ین و حوكم������ی ئێعدامیان 
هەیە، ئەندامەكانی لەش������یان دەبڕن و 
بۆ ك������ەس و كاری خۆیان كەڵكی لێ 
دروس������تكردنی چەندین   ، وەردەگرن( 

دروس������تكردنی  كارەبایی،  كورس������ی 
س������ندووقی  و  كارەبای������ی  كاڵوی 
جوراوجور بۆ بەكارهێنانی ئەشكەنجە، 
لەو ئەش������كەنجانەن كە ڕێژیم لە دژی 
بەندك������راوەكان بەڕێ������وەی دەبات و بە 
تایبەت������ی بەندكراوە سیاس������ییەكان لە 

گەڵی بەرەوڕوون. 
هەروەها ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی 
ئێران هەڕەشەی دەستدرێژیی جینسی 
ئەندامان������ی  دەستبەس������ەركردنی  و 
بنەماڵ������ەی گیراوەكە و باڵوكردنەوەی 
گیراوەكان  بنەماڵەی  دەنگیی  فایلی 
و بە تایبەتی هاوسەری بەندییەكان لە 
ژووری لێكۆلینەوەكاندا بە بەڕێوەبردنی 
ئەشكەنجەی  بە  ئێعدام كە  ش������انۆی 
سپی دەناسرێ بە شێوەیەكی بەردەوام 

بە ئامانجی وەرگرتن������ی دانپێدانان و 
زانیاری لە بەندییەكان كەڵك وەردەگرن. 
دەزگا  وەهای  هەڵسوكەوتی  بێگومان 
تەنانەت  ڕێژی������م  س������ەركوتكەرەكانی 
بەندكراویش  ئازادكردنی كەسی  دوای 
كاریگەریی خراپ لە س������ەر دەروونی 
ئەو كەس������ە و بنەماڵەی ئەو كەسە بە 
جێ دەهێڵێ و ژمارەیەك نەخۆش������یی 
درێژخایەن لەگەڵ خۆیدا بەدوا دێنێ 
و لە الیەكی دیكەوە لە س������ێدارەدان و 
بەردباران و بڕینی ئەندامەكانی لەشی 
بەندییەكان بە بیانووی جۆراوجۆر و بۆ 
ترساندنی خەڵك و كۆمەڵگا و هەروەها 
دەنگێكی  جۆر  هەر  س������ەركوتكردنی 
ناڕازی لە ئێران������دا بەڕێوە دەبات. لە 
ڕاستیدا ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی 
ئێران هەر لە س������ەرەتادا و بە بڕیاری 
خومەینی لە پێناو پاراستنی دەسەاڵتی 
دیكتاتۆریی، سیاسەتی ئەشكەنجە و 
لە س������ێدارەدانی وەك یەكێك لە بنەما 
سەرەكییەكانی دەسەاڵتی خۆی دیاری 
كردووە. بە تایبەتی لە دەیەی ٦٠ كە 
زیاتر لە دەیان هەزار كەس لە خەڵكی 
بێ تاوان بە ش������ێوەیەكی زۆر هۆڤانە 
ئەشكەنجە كران كە ژمارەیەكی زۆریان 
بوونە قوربانی و بە هەزاران كەس������یش 
لە سێدارەدران و بە بڕیاری خومەینی 
بڕی������اری جیهادیان ل������ە دژی گەلی 
كورد دەركرد و ئەو سیاسەت و كوشت 
و كوشتارە تا ئێس������تاش لە كوردستان 
هەر درێژەی هەیە. ئەو ڕێژیمە ئەگەر 
ل������ە هیچ بوارێكدا ش������ارەزایی نەبێ، 
لە بواری ئەش������كەنجە و دروستكردنی 
ئامرازی ئەش������كەنجە ش������ارەزاییەكی 
زۆری هەیە و لە بواری ئەش������كەنجە 
كردن ل������ە جیهاندا ب������ێ وێنەیە. هەر 
بە پێی ڕاپۆرت������ی ڕێكخراوی مافی 
مرۆڤ، ئێران ئێستا لە ڕێزی یەكەمی 
ئەش������كەنجەی  كە  واڵتانەدایە  ئ������ەو 

هۆڤانە و درێژخایەن بەڕێوە دەبەن.

هاودەنگییە،  یەکگرتووییە،  ئاشتی 
ل������ە  هاوخەمیی������ە  هاوپەیمانیەتیی������ە، 
گش������ت کێشەکان، بەڵێ  گەلی کورد 
ئاش������تیە هەیە.  بەو جۆرە  پێویس������تی 
بەرپرس������یاریەتیەکی مێژووییە  ئاشتی 
لەئەستۆی ئەو کەسانەی کە خەون بۆ 
داهاتووی نەتەوەیەك یان تەواوی جیهان 
ئەبینن، چونکە ئاواتی هەزاران ساڵە لە 

ئاشتیدا بەدی دەهێنرێت .
ئاش������تی نیاز پاکییە لە گوفتار و 
کردەوەدا، ئێمە وەك حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران ئەو نیازپاکییەمان لە 

گوفتار و ک������ردەوەدا بۆ هەموو الیەك 
سەلماندووە و دەسەلمێنین، لەبەرامبەردا 
چاوەڕوانی نیازپاکی لە هەموو الیەنە 
کوردستانییەکان دەکەین لە گوفتار و 

کردەوەدا .
ئەو  هاوسەنگییە،  ڕاگرتنی  ئاشتی 
هاوس������ەنگییە پێویستە پارێزراو بێت بۆ 

هەموو الیەنەکان.
جێگه ی خوش������حاڵییه  ک������ە هەموو 
پالنی  لە  کوردس������تانییەکان  الیەن������ە 
دوژمنان تێگەیش������توون بۆ لەنێوبردنی 
خەباتی ڕەوای گەلەکەمان. پێویس������تە 
هەر لە ئێس������تاوە کار ب������ۆ بنیادنانی  
هەمیش������ەیی  هاوپەیمانییەتیه ک������ی 
کوردس������تانی بکەینه وه   بە بەشداری 

هەموو الیەنەکان، ئەو کاتە ئێمە سێ 
ئامانجی گرینگ ل������ە ئەنجامی ئەو 

هاوپەیمانیەتییه  بەدەست دەهێنین:-
ئاش������تەوایی  بنیادنانی  یەکەمیان: 
نێ������و ماڵی کورد بە چارەس������ەرکردنی 

کێشەکانمانەوە. 
ی������ەك هەڵوێس������تی و  دووەمی������ان: 
هاودەنگی������ی گەلی کورد لە بەرامبەر 

دوژمناندا.
سێیەمیان :وەك هێزێکی ئاشتیخواز 
پشتیوانی نێودەوڵەتی بەدەست دەهێنین 
ل������ە خەبات������ی ڕەوای گەلەکەمان بۆ 
بنیادنان������ی دەوڵەتێک������ی دێموکرات و 
مۆدێرن کە ڕێز لەهەموو جیاوازییەکان 

دەگرێت.

نێودەوڵەتی  کۆمەڵگ������ەی  ئەوەی   
نیگەران کردووە بەش������ێك لە گەالنن كه  
کاتێك سەربەخۆی خۆیان ڕاگەیاندووە 
وەك پێویست ڕێزیان لە جیاوازییەکانی 
نێوانیان نەگرتووە. پێویس������تە ئێمە ئەم 
ئەزموونە شکست خواردوانە  لە ڕەوتی 
خەباتم������ان بۆ ئازادی خۆی������ان به دوور 
بگرن چونکە له  غه یری ئه وه دا خەباتی 
گەلەکەمان لە ڕەوتی بەرەو پێش چوون 

دوادەكه وێت.
هێ������زه   هه م������وو  پێویس������ته   بۆی������ه  
كوردستانییه كان ئه و ڕاستییه  له به رچاو 
بگرن كه  جی������اوازی نێوانم������ان نەبێتە 
ه������ۆکاری لێک دابڕان������ی رۆڵه كانی 
نەتەوەکەمان، بەڵک������و ببێتە هۆکاری 

لە  سیاس������ی  کلتوری  دەوڵەمەن������دی 
کوردس������تاندا. الیەن������ە سیاس������ییەکان 
پێویس������تە ڕێز لە ئی������رادەی بێگەردی 
چونکە  بگ������رن  کوردس������تان  خەڵکی 
ئەوان نوێنەری خەباتی پڕشکۆی ئەم 
گەل������ەن، وەك نوێنەرێ������ك خەباتی هەر 
الیەنێك تا ئ������ەو کاتە ڕەواییەتی هەیە 
کە لە چوارچێوەی ویست و داخوازی 
گەلی کورددا بێت، ئەوە ڕاس������تییه  کە 
گەلی ک������ورد خەباتی بۆ ئاش������تی و 
یەکس������انییە. گەلی کورد بۆ چەندین 
ن������ەوە خەباتی ب������ۆ ئازادی ک������ردووە، 
هیچ الیەنێ������ك ناتوانێت بەتەنها هەموو 
جێبەجێ  گەلەکەمان  داواکارییەکانی 
بکات، کەواتە پێویس������تە ئەو دەرفەتە 

بۆ هەموو الیەنەکان بڕەخس������ێنین کە 
بە ئامانجی خزمەتکردنی گەلەکەمان 

خەبات دەکەن .
ه������ه ر وه ك ل������ه  سیاس������ه تی حیزبی 
دیموکراتی کوردس������تانی ئێراندا دیاره ،  
فراوانخوازی  وات������ای  ئازادیخ������وازی 
نیی������ە، بەڵک������وو ل������ە ئەس������تۆگرتنی 
بەرپرس������یاریەتییە. بۆیه  ئێستا كه  ئێمە 
ب������ە ڕۆژگارێک������ی چارەنووسس������ازدا 
تێپەڕ دەبین، ش������نەبای ئ������ازادی بەرەو 
کوردس������تان هەڵی ک������ردووە، ده بێ له م 
بکەین،  یەکتری  هاوکاری  دەرفەتەدا 
بۆ ئەوەی كە به  هه موومان بەرژەوەندی 

گەلەکەمان بپارێزین.

هەر گەلێك ئایندەی خۆی بوێت، ئەبێت بیر لە ئاشتی بکاتەوە 

ڕۆژی جیهانیی ئەشكەنجە و پشتیوانی لە قوربانییەكانی ئەشكەنجە

پارێزەر/ تارا خێری 

ئیدریس ستوەت
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پێاڵوتان سه ر چاوی شیعری من
 

فه ریدوون ئه رشه دی

دهبێشیعرێکههبێ
بۆشکۆیئهمدهستوتفهنگهبێتهدهنگ!

شیعرێک،لهدهشتاوهکمامزبلهنجێ،
بهزناروزهردانا

کهڵئاسا،ههڵبهزێ.
لهشهقامپێبکهنێوبهشانیچیاوه

بااڵبهرز،وهستابێ.
وهختێشاخڕهشماڵیبۆخهوتانههڵداوه،
تریفهیشیعریمن،ئێشکچیخهونتانه،

الوالویخهیاڵم
بازنیمهچهکتانه.

ئهوکاتهیقهزوانێکبۆندهکهن،
وشهیمنبهرزترینداروهنه!

لهئاویکانییهکادهموچاوبشۆرن
کهناریئهوکانییه،بهبهردیدڵیمن

پهرژینه.
کتریهکبنێنهسهرئاگر
شیعریمندهکوڵێتو

دهبێتهچایهکیتازهدهمبۆپشوویبنبهردیسهنگهرتان.
لهنێوانمهیدانیشارانوترووپکیلووتکهدا

پردێکمههڵبهستووهلهوشه،
وهرنهوه،

پێاڵوتانسهرچاویشیعریمن.!

لە بەرەبەری٨ی مارسی٢٠1٥ی 
زایینی������دا كە بە ڕۆژی جیهانی ژن 
بە  هونەرمەندێك  ناس������ێنراوە، كچە 
ناوی چیمەن ڕەحمانی بەرهەمێكی 
هونەری بە ش������ێوەی كلیپ لە ژێر 
ناوی »ی������ەك لە ه������ەزاران« باڵو 
كردەوە. كاتێ������ك گوێم بۆ ناوەرۆكی 
گۆرانی یان بەستەكە ڕاگرت، باسی 
ئازارەكانی كچ بوون دەكا. كچ هەر 
لە ئەو كاتەی كە لە دایك دەبێ، وەك 
دەكرێ.  بنەماڵە سەیری  نەنگێكی 
هێش������تا منداڵە و حەزی لە یاری 
مندااڵنەی������ە، بە نابەدڵی دەدرێ بە 
شوو و تا س������ەرەنجام بە ناكامی و 

جوانەمەرگی سەر دەنێتەوە.
تابلۆكانی كلیپەكە ئەوەندە ڕوون و 
ئاشكران، بەبێ پێچ و پەنا بینەری 
ئاش������نای ژیانی پڕ لە ئازاری كچ 
و ژنی كوردەواری تێدەگەیەنێ كە 
نێوان نێرومێ،  س������تەمی ڕەگەزی 

چەندە سامناكە!
دوای وردبوون������ەوەی زیات������ر لە 
گۆرانییەك������ە، كەوتم������ەوە بی������ری 
مقامی »فەالی ش������اری خەم«ی 
یەدوڵ������اڵ  نەم������ر  هونەرمەن������دی 
دەنگخۆش  یەدوڵ������اڵی  ڕەحمانی. 
و هونەرمەندی ناس������راوی دەڤەری 
س������ەرپێڵی زەه������او، لە س������ەرەتای 
هەت������اوی)19٧1ی  13٥٠ی 
زایین������ی(، كۆمەڵێ������ك گۆران������ی 
بە كوردی ش������ێوەزاری خ������وار یان 
ك������ردەوە كە مقامی  ئەڕازوان باڵو 
»فەالی شاری خەم«، یەكێك لەو 

بەرهەمانەیە.
بۆ ئەوەی زیاتر لە بابەتەكە ورد 
بینەوە، دەقی ئەو مەقامە لە خوارەوە 

دەنووس������مەوە كە شیعری مامۆستا 
ڕەحمانی یە:

من ك������وڕئ خەم بیم، لە خەم بیم 
پەیدا

خەم نافم بڕی، خەم ناوم نیا 
خ������ەم چ������ڕی ل������ە لی������م: ئەی 

چارەسیا
خ������ەم خوەند لە گووش������م: تونی 

چارەسیا
چیمە ش������ارئ خ������ەم، جفتی گا 

بەستم
كەفتیەسە  خەم،  خەروار  نووسەد 

دەستم
چوارس������ەدی خەمە و پانس������ەد 

پەژارە
من وە كووڵ كیش������مەی سوو تا 

ئیوارە
فەالی شارئ خەم

هەر خوەمم، هەر خوەم
***

جفتئ خەم كردم وە خەمینەوە
توخمئ خەم شەندم وە زەمینەوە
بیڵی لەو خەمە نامە بانئ شان

ئاوی������اری خەم كەم، من وە دڵ و 
گیان

داسی لەو خەمە من ژەندمەوە
ل������ەو خەم������ە من  چەپچ������ەپ 

كەندمەوە
چان������ی لە خوەم ب������ی، ماڵی لە 

مەردم
هووڵ������ەی خەمەكەم م������ن تەمام 

كەردم
لە خوەم بی، شەنیاری  ش������ەنی 

مەردم
ماس������یەی ل������ەو خەم������ە، جیاوە 

كەردم

ئ������اردئ خەم ك������ردم، وینەی 
كووی زوخاڵ

بارئ خەم ك������ردم، هاوردم وە 
ماڵ

نانی لەو خەم������ە، نیامە وەر 
داوان

لە ڕوی هەردەی  ڕوی كردم 
بیاوان

خ������ەم تو عەزی������زی، خەم تو 
برامی

ڕەفیقئ  مەچ������م،  كوورە  هەر 
رامی

یەدی دی بەسە، هەر تو خەم 
نەیری 

تو  خەمبارن،  گش������ت  خەڵك 
خەوەر نەیری

هەڵبەستی  نووسینەوەی  پاش 
فەالی ش������اری خ������ەم، كەوتمە 
بەرهەمە  ئ������ەو  بەراوردكردن������ی 
لە  بەس������تەی »ی������ەك  لە گ������ەڵ 
هەزاران«ی چیمەن. چیمەنی كچی 
كۆچكردوو«یەدوڵاڵ  هونەرمەندی 
ڕەحمان������ی«، دوای چ������ل س������اڵ 
بەس������تەی »یەك لە هەزاران« باڵو 
گۆرانییە،  ئەم  ناوەرۆكی  دەكاتەوە. 
لە گەڵ مقامی »فەالی ش������اری 
خەم« لە یەك بارەوە لە یەك دەچن. 
هەر دوو بەرهەم باس������ی ژیانی پڕ 

ل������ە كوێ������رەوەری م������رۆڤ دەكەن. 
فەالی ش������اری خەم، باس لەو ئازار 
و كەندوكۆس������پانە دەكا كە لە كاتی 
لە دایك بوونی مرۆڤێكدا تا دوایین 
كاتەكان������ی ژیانی بەرۆكی بەر نادا 
و ب������ەردەوام لە گەڵی دەژی. بەاڵم 
بەس������تەی »یەك لە هەزاران« وەك 
لە س������ەرەوە ئام������اژەم پێكرد، چڕ 
دەبێتەوە لە ژیان������ی مرۆڤی ژن بە 
تایبەتی. بۆ ئ������ەوەی لە ناخی ئەم 
دەقەش باشتر تێبگەین، سەرنجێكی 
هەڵبەستی«یەك لە هەزاران« بدەن 
كە شاعیری ئازیز كەڵهوڕ شێرزادی 

نووسیویەتی:

فەل������ەك گ������ۆڕی لەبەختی من 
شەوانی پڕ هەسارەی گەش

دوو چاوی رەش دوو زوڵفی ڕەش، 
بەسەد ئاخ و بەچارەی ڕەش

چرای  بۆچی  من  لەدایكبوونی 
كوژاوەی مااڵن بوو؟

س������ااڵنی  زەحمەتی  لەبەرچ������ی 
دایكی من لەبیرت چوو؟

بەكۆیلەكردنی هەس������تم بەهانەی 
سوونەتی من بوو

بە تێغی تیژ باخی باوەڕ و هیوام 
بە تااڵن چوو

لەكاتی مارەیی������م نایە، لە كاتی 
زۆر منداڵم

بەزۆر مارەم دەك������ەن، هەی داد 
وەكوو مەل دەشكێنن باڵم

بزان������ە چیت كرد لەمن دونیا، كە 
ئاگر بوو بەچارەی من

لەگەڵ گیان و دڵم سووتا شەوانی 
پڕ هەسارەی من

ت������ۆ خ������ۆت باش������تر دەزانی كە 
داتماڵیوم لە بوونی خۆم

بە لەش هی تۆم
بە هەست هی تۆم

بە بیروباوەڕم هی تۆم
لەبەر چی دەمكوژی بۆ؟

خۆ نیم كەمتر لە ئاستی تۆ
من كچی تۆم و خوشكی تۆم
iمن هاوژین وهاوچەشنی تۆم

ئەگەر مەل������ی خەیاڵی ژن ڕەها 
ببێ لە زیندانی

ت������ژی دەبێ لە  هەم������وو دونیا 
ئازادی و یەكسانی

لەو ڕوژەوە لە ئاسۆدا خۆری من 
خۆی دەنوێنێ

كە دەنگ������ی كامەرانی من، دڵی 
دونیا دەلەرزێنێ

***

خوێنەری ئازیز
دەركەوت، ژنی كورد  بۆتان  وەك 
ل������ە چەند الوە س������تەمی لێدەكرێ. 
یەكەم وەك كورد، دووهەم وەك تاكێك 

لە كۆمەڵگای مرۆڤایەتی و سێهەم 
وەك مێین������ە. فەالی ش������اری خەم، 
باس لەو ستەمانە دەكا كە مرۆڤێكی 
ل������ە ژیانی  بندەس������ت و ه������ەژار، 
ڕۆژانەیدا لە گەڵی دەستەویەخەیە. 
بەاڵم بەرهەمی »یەك لە هەزاران« 
قووڵ دەبێتەوە ل������ە ژن و ژیانی پڕ 
چەرمەس������ەری  و  كولەمەرگی  لە 
ئەو بەشە لە كۆمەڵ. لە ڕوانگەی 
ئایینییەوە بە الواز و چاولەدەس������تی 
پیاو سەیری دەكرێ. لە دابونەریتی 
چەقبەستووی كۆمەڵی دواكەوتوودا 
ئەوە كە دەك������رێ بە هۆپەڵی بەری 
كۆمەڵگا.  بەاڵیەكی  هەموو  پەڵی 
ك������ە دوو بنەماڵە ی������ان دوو هۆز بە 
شەڕ دێن و خوێن دەكەوێتە بەینیان، 
ئ������ەوەی خوێنی پێخ������ۆش دەكرێ، 
دیس������ان هەر ئەوە دەبێ بە قۆچی 

قوربانی. 
بەم بەراوردە خێرایە، گیانی پاكی 
هونەرمەندی ئازیز و نەمر یەدوڵاڵ 
ڕەحمانی بە نەم������ری هەتاهەتایی 
دەسپێرم و تەمەن درێژی بۆ چیمەن 
خانم لە پێناوی پەرەدان بە هونەری 
كوردی  ڕەس������ەنی  و  پێش������كەوتوو 
دەخوازم. هەر وەها ئاواتەخوازم ستەم 
بە گش������تی و ستەمی نەتەوایەتی، 
چینایەت������ی و ڕەگەزی بە تایبەتی 

نەمێنێ.

  بەراوردێك لە نێوان دوو بەرهەمی هونەریدا

ئەدەب و هونەر

قادر ئه لیاسی
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