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درێژە لە الپەڕەی 2 

كەریم پەرویزی

جەماوەری ڕاسان

قۆناغــی  ڕۆژهــەاڵت،  ڕاســانی 
نــوێ و فەســڵێکی دیکــە لــە کتێبــی 
پڕالپــەڕە و پــاژی خەباتــی کوردســتانی 
بــە  دەیــان ســاڵە دژ  ڕۆژهەاڵتــە کــە 
ســتەمکاری و بــۆ ســەلماندنی ئیــرادەی 
تــێ  خۆیــان  مرۆیــی  و  نەتەوەیــی 
دەکۆشــن و قوربانــی دەدەن و شــانازی 
ــن. ــار دەکــەن و حەماســە دەخولقێن تۆم
ــە  ــات ل ــە کتێبــی خەب ــەم فەســڵە ل ئ
پێنــاوی ئازادیــدا، فەســڵێکی ئەســتەم و 
دژوار و لــە هەمــان کاتــدا فەســڵێکی 
و  ڕەمــز  و  دیــاردە  و  ڕووداو  لــە  پــڕ 
دەرەتــان  و  پێویســتی  و  نوێیــە  ڕازی 
و هەڕەشــەی نوێــی لەگەڵــە. خەباتــی 
کــورد و کوردســتان لــە پێنــاوی ئازادیدا 
و بۆ گەیشتن بە ڕزگاریی نەتەوەیی و 
کۆمەڵگایەیکــی ئازاد و گەشــەکردوو، 
لــە  و  ڕەهەنــدی  تــاک  خەباتێکــی 
و  چیــن  تاکــە  بەرژەوەندیــی  پێنــاوی 
گرووپێکــدا نیــە. خەباتێکــی کاتــی و 
لــە قۆناغێکــی زەمەنیــی تایبەتیشــدا 
نیــە کــە گرێــدراوی دۆخێکــی تایبەتــی 
کــە  و  بــێ  دەوروبــەر  و  ناوچەیــی 
ــە  ــەوارێک ل ــدی ئاس ــەڕی ئی کات تێپ
کەفوکوڵــی نەمێنــێ و ببــێ بــە ئــاردی 

نێــو دڕک!
خەباتــی نەتەوەیەکــە کــە مافــی لــێ 
زەوت کــراوە و نەتەوەیەکــە کــە دەیــەوێ 
دیکــەی  نەتەوەکانــی  هەمــوو  وەکــوو 
ــە یەکســانی  ــدا ب ــا ئەوان ــە پەن ــان ل جیه
ــا  ــش تەنی ــت. ئازادیی ــازادی بژی ــە ئ و ب
ــەوە،  ــاک ناگرێتی ــیی ت ــی سیاس ئازادی
بەڵکــوو قووڵتــر لــەوە؛ مانــای ئیــرادەی 
ئازادی ژیان و بڕیار دەدا کە چ وەک 
تــاک و چ وەک گــرووپ و چ وەک 
چیــن و توێــژ و لــە هەموویــان گەورەتــر، 
نەتەوەیــەک مافــی جەوهەرییــان هەیــە 
کــە ئــازاد بژیــن و بوونیــان لــە ســەر 
خاکــی خۆیــان بــە خەیــاڵ و ناســنامە 
و  بســەلمێنن  خۆیانــەوە  ئیــرادەی  و 

بنەخشــێنن.
پــڕ  وەهــا درێژمــەودا و  خەباتێــک 
ــە ئاســۆیەکی  ــە چــاو ل ــوەڕۆک و ب نێ
گــەش و دوور و ڕوونــەوە، تەنیــا لــە ســەر 
نیــە.  چینێــک  و  گرووپێــک  شــانی 
خەبــات بــۆ بەرژەوەنــدی و ویســتەکانی 
لــە  نیــە،  تایبەتیــش  گرووپێکــی 
هەموومــان  کــە  خەباتێکــە  کۆتاییــدا 
وەکــوو مرۆڤــی ئــازاد و شــایی بەخــۆ 
و یەکســان، لــە نیشــتمانێکی گەشــاوە 

و ئــازاددا پێکــەوە بژیــن.
لێرەدایــە کــە دەگەیــن بــەو ئەســاس 
و بنەمایــەی کــە ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت 
فەســڵەکانی  لــە  ئەزمــوون  بــە  کــە 
پێشــووی کتێبــی خەبــات لــە پێنــاوی 
وەرزەکانــی  لــە  چــاو  بــە  و  ئازادیــدا 
هێــزی  و  ورە  بــە  دەیــەوێ  داهاتــوو 
کاریگــەرەوە پێشــڤەچێ، دەبــێ هەمــوو 

پەیامی پیرۆزبایی بەڕێز مستەفا هیجری بە بۆنەی سەری ساڵی زایینیی یەوە
بــە بۆنــەی جێژنەکانــی لەدایکبوونــی عیســای مەســیح دروودی خــوای لەســەر بــێ و، ســەرەتای ســاڵی زایینیــی 2٠١٧، 

ــە تایبــەت مەســیحییەکانی نیشــتەجێی  ــە هەمــوو مەســیحییەکانی جیهــان ب ــی خۆمــان پێشــکەش ب ــن پیرۆزبای گەرمتری
کوردســتانی ئێــران دەکەیــن. 

بەهیــوای ســاڵێکی پــڕ لــە ئاشــتی و خۆشــی بــۆ هەمــوو الیــەک، بــە تایبــەت ئــەو مەســیحییانەی 
کەوتوونەتــە بــەر قەاڵچــۆ کــردن و زەبروزەنگــی کۆمەڵێــک تاریکبیــر و دواکەوتــوو 

کــە لــە ژێــر نــاوی ئیســامدا ئارامــی و ئاشــتیی مەســیحییەکان 
دەشــێوێنن.
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ڕێژیمـــی  ناڕاســـتی  پڕوپاگەنـــدەی 
دژەمرۆیـــی کۆمـــاری ئیســـامی لـــە دژی 
سیاســـەتی حەکیمانـــە و شۆڕشـــگێڕانەی 
حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران، و 
لـــە ســـەرووی هەموویانـــەوە »دروســـتبوونی 
خەباتکارانـــی  نێـــوان  یەکگرتوویـــی 
ــاخ«   ــی شـ ــیی و خەباتـ ــی و سیاسـ مەدەنـ
مافـــی  دەمامکـــی  لەژێـــر  ئەمجارەیـــان 

ــداوە. ــەری هەڵـ ــدا! سـ مرۆڤـ
چەواشـــەکارانەی  هەوڵێکـــی  لـــە 
دیکـــەدا، یەکێـــک لـــە بەکرێگیراوانـــی 
نـــاوی »عەلـــی ســـادقی«  بـــە  ڕێژیـــم 
مرۆیـــی  دژی  ناوەنـــدی  بەرپرســـی 
مافـــی  »داکۆکیکارانـــی  بـــە  ناســـراو 
و  کرماشـــان  کوردســـتان،  لـــە  مـــرۆڤ 
لەگـــەڵ  دیمانەیەکـــدا  لـــە  و  ئیـــام« 
»مرصـــاد  حکومەتیـــی  وێبســـایتی 
ماڵپەڕەکانـــی  لـــە  یەکێـــک  نیـــوز«، 
ــداران،  ــتی پاسـ ــپای تێرۆریسـ ــە سـ ــەر بـ سـ
نوێـــی  خەباتـــی  لەگـــەڵ  پێوەنـــدی  لـــە 
ــدووە:  ــەاڵت ڕایگەیانـ ــتانی ڕۆژهـ کوردسـ

حیزبانـــە  ئـــەو  چاالکییەکانـــی  »ئێمـــە 
لەژێـــر نـــاوی »ڕاســـان«دا بـــە پشـــتیوانیی 
وەهـــا  دەبینیـــن،  ناوچەکـــە  واڵتانـــی 
کـــە حیزبـــی دێموکـــرات ئامانجەکانـــی 
ــە خەباتـــی مەدەنـــی و سیاســـی  خـــۆی بـ
ــان  ــاخ یـ ــە شـ ــە بـ ــەو خەباتـ ــی ئـ و گرێدانـ
»تێرۆریســـتی«  چاالکیـــی  هەمـــان 

کـــردووە«. وەســـف 
ئـــەم بەکرێگیـــراوەی ڕێژیـــم وێـــڕای 
ڕاســـتییەکانی  لەســـەر  چاونوقانـــدن 
کوردســـتان و وەپاڵدانـــی جینایەتەکانـــی 
و  خەباتـــکار  حیزبـــە  بـــە  ڕێژیـــم 
مۆدێڕنەکانـــی کوردســـتان، بانگەشـــەی 
ئـــەوە دەکات کـــە حیزبەکانـــی کوردســـتان 
کەســـایەتییە  تێـــرۆری  لـــە  دەســـتیان 
ــی  ــتایانی ئایینیـ ــەکان و مامۆسـ مەدەنییـ
و  ژنـــان  و  منـــدااڵن  کوردســـتان، 

هەبـــووە. کـــورددا  شـــارۆمەنداندانی 
ـــی  ـــم کـــە نان ـــراوەی ڕێژی ـــەم بەکرێگی ئ
مـــرۆڤ  مافـــی  دەمامکـــی  دانانـــی 
وتـــەی  لـــە  دەخـــوات،  کوردســـتان  لـــە 

گوتوویـــە  دیکـــەدا  گاڵتەجاڕانـــەی 
تاوانەکانـــی  »بەڵگەنامـــەی  کـــە: 
ـــدە  ـــە و دێموکـــرات ڕادەســـتی ناوەن کۆمەڵ
دەشـــڵێت  و  دەکەیـــن،  نێونەتەوەییـــەکان 
کـــە؛ ڕاپۆرتـــەکان بـــاس لـــە کەڵکئـــاوەژۆ 
حیزبانـــەدا  لـــەو  ژنـــان  لـــە  وەرگرتـــن 

دەکـــەن«.
لەحاڵێکـــدا  ناوبـــراو  خۆفرۆشـــی 
پرســـی بەرابـــەری ژن و پیـــاو لـــە حیزبـــە 
کوردییەکانـــدا بـــە »باپیڤـــان« نـــاوزەد 
دێموکراتـــی  حیزبـــی  کـــە  دەکات 
و  بەرنامـــە  لـــە  ئێـــران  کوردســـتانی 
ئەساســـنامەی خۆیـــدا جەختـــی کردۆتـــەوە 
کـــە حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی 
ئێـــران پارێـــزەری بەرابەریـــی کۆمەاڵیەتـــی 
و خوازیـــاری ســـڕینەوەی ئـــەو هەاڵواردنـــە 
و  سیاســـی  ئابـــووری،  کۆمەاڵیەتـــی، 
و  بنەماڵـــە  لـــە  کـــە  فەرهەنگیانەیـــە 
کۆمەڵـــگادا بەرانبـــەر بـــە ژنـــان دەکرێـــت.
بەکرێگیـــراو،  ســـادقیی  عەلـــی 
هەروەهـــا ڕاپۆرتەکانـــی ئەحمـــەد شـــەهید 

ســـەبارەت بـــە خراپیـــی دۆخـــی مافـــی 
هەڵینجـــاوی  بـــە  ئێـــران  لـــە  مـــرۆڤ 
کوردســـتان  حیزبەکانـــی  ڕاپۆرتەکانـــی 

دەزانێـــت.
لەســـەرەتای هاتنەســـەرکاری ڕێژیمـــی 
ــە لـــە  ــتا، ئـــەم ڕێژیمـ ــا ئێسـ ئێرانـــەوە هەتـ
کوردســـتان لـــە کۆمەڵکـــوژی، تێـــرۆر، 
دەستبەســـەر کـــردن، ئێعـــدام، دەســـتدرێژیی 
هیـــچ  و  خەڵـــک  نامووســـی  بۆســـەر 
دیکـــە،  نامرۆڤانـــەی  کردەوەیەکـــی 
کـــە شـــوناس و پێناســـەی ڕێژیمێکـــی 
داگیرکـــەر  کۆنەپارێـــزی  فاشیســـتیی 
کەچـــی  نەپرینگاوەتـــەوە؛  بێـــت، 
هەرگیـــز  تاوانانـــە  لـــەم  لێکۆڵینـــەوە 

وەهـــا  ئەرکەکانـــی  بازنـــەی  لـــە 
ڕێکخراوێکـــدا نەبـــووە کـــە لەژێـــر 
هەوڵـــی  مرۆڤـــدا،  مافـــی  نـــاوی 
ـــەوە و دوورخســـتنەوەی  ـــاو هێنان پاس
ـــە پێشـــێلکاریی  بیـــروڕای گشـــتی ل
ئاشـــکرای مافـــی مـــرۆڤ لـــە الیـــەن 

دەدات. ڕێژیمـــەوە 

عەبدولڕەحمـــان  دوکتـــور  تیـــرۆری 
قاســـملوو و دوکتور ســـادق شـــەرەفکەندی، 
ــورد و  ــەوەی کـ ــەهیدی نەتـ ــی شـ ڕێبەرانـ
حیزبـــی دێموکـــرات و کەســـایەتیگەلێک 
محەممـــەدی  مـــەال  مامۆســـتا  وەکـــوو 
دامـــودەزگا  الیـــەن  لـــە  ڕەبیعـــی 
تێرۆریســـتییەکانی ڕێژیمـــی ئیســـامیی 
ئێـــران چەنـــد نموونـــەی بەرچـــاون کـــە 
هەڵبەســـتنی  تۆمـــەت  دەدەن  نیشـــان 
بێ بنەمـــای ئـــەم بەکرێگیـــراوەی ڕێژیـــم 
کوردســـتان،  حیزبەکانـــی  دژی  لـــە 
لـــە ڕاســـتیدا وێنـــا کردنـــی ناوەرۆکـــی 
ڕاســـتەقینەی ڕێژیمێکـــە کـــە 
خـــودی خـــۆی وەکـــوو 
ێکـــی  و ا ێگیر بەکر
ڕێژیمـــە،  ئـــەو 
ســـنوورە  هەمـــوو 
نـــی  کا قییە خا ئە

بەزانـــدووە.   بـــۆ 

پێترۆلیـــۆم  بریتیـــش  کۆمپانیـــای 
هاوکاریـــی  ســـەدەیەک  مێـــژووی  کـــە 
پـــاش  هەیـــە،  ئێرانـــی  لەگـــەڵ  نەوتـــی 
ـــتی  ـــد ترامـــپ دەس ـــەرکاری دۆناڵ هاتنەس
پـــرۆژە  پەرەپێدانـــی  لـــە  بەشـــداریی  لـــە 
نەوتییەکانـــی ڕێژیمـــی ئێـــران ڕاگرتـــووە.
ڕۆژنامـــەی  ڕاپۆرتـــی  بەپێـــی 
کۆمپانیـــای  تایمـــز«،  »فاینێشـــناڵ 
داخوازیـــی  بەڵگەنامـــەی  »بی پـــی« 
بەشـــداری لـــە تەنـــدەرە نەوتییەکانیشـــی بـــۆ 
وەزارەتـــی نەوتـــی ئێـــران بـــەڕێ نەکـــردووە.
بریتانیـــا  ناســـراوەی  ڕۆژنامـــە  ئـــەم 
ترامـــپ  »ســـەرکەوتنی  نووســـیویە: 
لـــە هەڵبژاردنـــی ســـەرۆک کۆماریـــی 
ئاریـــکادا، بووەتـــە هـــۆی دوودڵیـــی بریتیـــش 

ـــە دەســـتپێکردنەوەی  پێترۆلیـــۆم ســـەبارەت ب
چاالکییەکانـــی لـــە ئێـــران«.

درێـــژەدا  لـــە  تایمـــز  فاینێشـــناڵ 
نووســـیویە: »پـــاش ڕێککەوتنـــی ناوکـــی، 
ئابوورییـــەکان  گەمـــارۆ  لـــە  هەنـــدێ 
ــە  ــران و زۆرێـــک لـ ــران هەڵگیـ ــەر ئێـ لەسـ
کۆمپانیـــا بیانییـــەکان ئامادەیـــی خۆیـــان 
بـــۆ وەگەڕخســـتنی ســـەرمایە و بەشـــداریی 
لـــەو  ڕاگەیانـــد.  واڵتـــە  لـــەم  ئابـــووری 
ســـەرمایە  وەگەڕخســـتنی  نێوانـــەدا، 
لـــە پیشـــەی نەوتـــی ئێرانـــدا ســـەرنجی 
کۆمپانیـــا زەبەالحەکانـــی وزەی بـــۆالی 
ـــە  ـــە ســـەرنجدان ب ـــەاڵم ب خـــۆی ڕاکێشـــا؛ ب
ــی  ــژی هاوکارییەکانـ ــژووی دوورودرێـ مێـ
ئێـــران و بریتیـــش پێترۆلیـــۆم )بی پـــی(، 

ــە  ــا لـ ــا گەورەیـــەی بریتانیـ ئـــەم کۆمپانیـ
پـــرۆژە  لـــە  ســـەرمایە  وەگەڕخســـتنی 
نەوتییەکانـــی ئێرانـــدا خـــۆی بـــوارد«.
ئـــەو ڕاپۆرتـــە بـــاس لـــەوەش دەکات 
دیکـــەی  کۆمپانیاکانـــی  کـــە؛ 
ئامریـــکاش وەکـــوو »ئەکســـۆن مۆبیـــل« 
ئێســـتادا  لـــە  »شـــۆرۆوێن«یش،  و 
لـــە  بەشـــداری  بـــۆ  بەرنامەیەکیـــان 

نییـــە. ئێرانـــدا  پرۆژەکانـــی 
ـــس  ـــدا، وێبســـایتی »بیزینێ لەهەمانکات
ئینســـایدێر« لـــە ڕاپۆرتێکـــدا لەژێـــر نـــاوی 
ـــە ســـاڵی 2٠١٧دا  ـــک ل »چ ڕووداوگەلێ
ڕوودەدەن؟« لـــە بەشـــی پێوەندیـــدار بـــە 
ڕێککەوتنـــی  بـــە  ئامـــاژەی  ئێرانـــدا، 
ـــیویە: »ترامـــپ  ناوکـــی کـــردووە و نووس

نادڕێنێـــت،  بەرجـــام 
ئـــەوە،  لەبریـــی  بـــەاڵم  
دانـــی  شکســـت  بـــۆ 
ئێـــران،  حکومەتـــی 
ژەهراویـــی  کەشـــێکی 
لەگـــەڵ  پێوەنـــدی  لـــە 
ســـەرمایە  وەگەڕخســـتنی 
ـــە ئێـــران دەخولقێنێـــت و لـــە  ل
ــیمان  ــەرم بـــۆ پەشـ هێـــزی نـ
کردنـــەوەی کۆمپانیـــاکان 
ئامریـــکا  هاوپەیمانانـــی  و 
وەگەڕخســـتنی  لـــە 
ئێـــران  لـــە  ســـەرمایە 
وەردەگرێـــت«. کەڵـــک 
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ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران سەبارەت بە 
تەقینەوەی تێرۆریستی لە بەردەم بنکەی 

سەرەکیی هاوڕێیانی پێشوو

هاونیشتمانیانی بەڕێز،
خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان،

١٣٩٥ی  ســەرماوەزی  ٣٠ی  ڕێکەوتــی 
لەســەر   2٠( شــەو  ١٠ی  کاتژمێــر  هەتــاوی، 
2١ی دێســامبری 2٠١٦(، لــە بــەردەم بنکــەی 
قــەاڵی  لــە  پێشــوومان  هاوڕێیانــی  ســەرەکیی 
تەقینــەوەی  دوو  کۆیــە،  شــاری  نزیــک 
بەپێــی  ئاکامــدا  لــە  و  دا  تێرۆریســتی ڕوویــان 
ڕۆژی  ســەرلەبەیانیی  تــا  کــە  زانیارییەکانــی 
١ی بەفرانبــار)2١ی دێســامبر( بــاو بووەتــەوە، 
ــی  ــە پێشــمەرگە و منداڵ بەداخــەوە پێنــج کــەس ل
کۆیــە  ئاسایشــی  مفەوزێکــی  و  بنەماڵــەکان 
ــوون و هەروەهــا چــوار  ــەم کارەســاتەدا شــەهید ب ل

بــوون. برینــدار  دیکــەش  کەســی 
ئــەوەی کــە تــا ئێســتا بــاو بۆتــەوە و زانیارییــە 
ســەرەتاییەکان ئامــاژە بــەوە دەدەن کــە کردەوەکــە 
کردەوەیەکــی تێرۆریســتیی بەرنامــە بۆداڕێــژراو 
ــدان و ســەرنج  ــۆ هان ــەوەی یەکــەم ب ــووە و تەقین ب
ڕاکێشــان بــووە، تاکــوو لــە تەقینــەوەی دووهەمــدا 
زیانــی گیانیــی زۆرتــر بگەیەنــن، و ئــەم شــێوە 
کــردەوە دژە مرۆییــە لــە شــێوازەکانی تەقینــەوە 
ــی کۆمــاری ئیســامی دەچــن کــە  و کردارەکان
بــە دژی حیزبــی دێموکراتــی  پێشــوو  ســااڵنی 
کوردســتانی ئێــران و هێزەکانــی دیکــەی دژبــەری 

ــردووە. ــان ب کۆمــاری ئیســامی بەکاری

دێموکــرات  حیزبــی  سیاســیی  دەفتــەری 
وێــڕای هاوخەمــی لەگــەڵ ئــەو هاوڕێیانەمــان، 
ــان  ــەو شــەهیدانە و بنەماڵەکانی هاوســەنگەرانی ئ
و هەروەهــا هاوخەمــی لەگــەڵ بنەماڵــەی ئــەو 
کارمەنــدەی ئاسایشــی کۆیــە و هاوکارەکانــی، 
بــۆ  چاکبوونــەوە  زووتــر  هەرچــی  هیــوای 
برینــدارەکان دەخوازیــن و جارێکــی دیکــە دەســتی 
ڕەشــی تێــرۆر و ســەرچاوەی تێرۆریــزم لــە جیهانــدا، 
واتــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی مەحکــووم 

دەکەیــن.
دیکــە  جارێکــی  تێرۆریســتییە  کــردەوە  ئــەم 
ســەرچاوەی  و  تێــرۆر  کــە  دایــەوە  نیشــانی 
ئــازادی  بنەمایەکــی  هەمــوو  لەگــەڵ  تێرۆیــزم 
ئیســامیی  ڕێژیمــی  و  ناتەبایــە  مرۆیــی  و 
ــی  ــەر ژیان ــۆ س ــە ب ــران هەڕەشــەیەکی جیهانیی ئێ

نی. ئینســا
ڕۆحــی شــەهیدان شــاد و هیــوای چاکبوونــەوە 

بــۆ برینــداران
ــاری  ــۆ تێرۆریســتان و ڕێژیمــی کۆم ــان ب نەم

ــرۆر ــەرچاوەی تێ ئیســامیی س

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

١ی بەفرانباری ١٣٩٥ی هەتاوی
2١ی دیسامبری 2٠١٦ی زایینی

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزب بە بۆنەی 
مانگرتنی زیندانیانی سیاسییەوە

سیاســی،  زیندانیانــی  ئازادیــی 
هەمووانــە داواکاریــی 
هاونیشتمانیانی بەڕێز،

گەالنی ئازادیخوازی ئێران
کۆڕ و کۆمەڵە نێو دەوڵەتییەکان،

هــەروەک لــە ڕاگەیاندنەکانــدا بــاو 
بۆتــەوە، ژمارەیــەک زیندانیــی سیاســی 
ئیســامیی  ڕێژیمــی  زیندانەکانــی  لــە 
ئێرانــدا دەســتیان داوەتــە مانگرتــن و بــۆ 
مانگرتنەکەیــان  کــە  زۆرە  ماوەیەکــی 

بەردەوامــە.
وەکــوو  کەســانی  نێــوی  بەتایبەتــی 
ئــارەش ســادقی، ســەعید شــیرزاد، عەلــی 
شــەریعەتی، نــزار زەکا و محەممەدعەلــی 
تاهیــری، زیاتــر لــە هەمــووان دەوترێتــەوە، 
درێژەدارتــر  مانگرتنەکەیــان  چوونکــە 

بــووە و گیانیــان لــە مەترســیدایە. 
ســەعید  زیندانیانــەدا  ئــەو  نێــو  لــە 
شــیرزاد کــوردە و ئــارەش ســادقیش خــۆی 

 ١٥ زیندانــی  جیــاواز  بیــروڕای  لەبــەر 
ســاڵەی بــۆ بڕاوەتــەوە و بــۆ ناڕەزایەتــی 
دەربڕیــن بەرانبــەر بــە دەستبەســەرکرانی 
هاوســەرەکەی، دەســتی داوەتــە مانگرتــن.

خەڵکی ئازادیخواز،
زیندانیانــی  لــە  کەســە  چەنــد  ئــەم 
کــە  ژمارەیــەن  ئــەو  تەنیــا  سیاســی، 
لــە  دەنــا  گرتــووە،  خــواردن  لــە  مانیــان 
و  ســەدان  بــە  ئێرانــدا  زیندانەکانــی 
و  کــراون  دەستبەســەر  کــەس  هــەزاران 
لــە چاڵەڕەشــەکاندا تووشــی ئەشــکەنجە 
تاوانــی  بــە  تەنیــا  و  دەبنــەوە  ئــازار  و 
و  سیاســی  جیاوازیــی  و  بیرکردنــەوە 
ئازادیــی  بــۆ  تێکۆشــان  و  ئایینــی 
خەڵکەکەیان.ئــەم ژمــارە زۆرەی زیندانیی 
کــە  لەکاتێکدایــە  ئێرانــدا  لــە  سیاســی 
دەوڵەتــی ئاغــای ڕۆحانــی وادە و بەڵێنیی 
درۆینــەی بــە خەڵــک دەدا و هــەر لــە 
ســەر  لــە  پــەردەی  ڕابــردوودا  ڕۆژانــی 

چەواشــەکارییەکی دیکــەی، بــە نــاوی 
هەڵدایــەوە. شــارۆمەندی  مەنشــووری 

خەڵکانــی  لــە  پشــتیوانی  ئەرکــی 
ئازادیخوازی ئێران و بەتایبەت پشــتیوانی 
ئەرکێکــی  سیاســی  زیندانیانــی  لــە 
گشــتگیر و جیهانیــە و داوامــان لــە هەموو 
ئازادیخــوازان و هەمــوو کــۆڕ و کۆمەڵــە 
ــۆ  ــە کــە گوشــار ب ــەکان ئەوەی نێونەتەوەیی
ڕێژیمــی ســەرەڕۆی کۆمــاری ئیســامی 
بێنــن کــە بــە بــێ هیــچ هەاڵواردنێــک 
یــەک  و  سیاســی  زیندانیانــی  هەمــوو 
بۆنــەی  بــە  ئــارش ســادقی کــە  لــەوان 
مانگرتنــە درێژخایەنەکەیــەوە مەترســیی 
گیانلەدەســتدانی هەیــە، ئــازاد بــکات.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
دەفتەری سیاسی

١١ی بەفرانباری ١٣٩٥
٣١ی دێسامبری 2٠١٦

دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات بەشداریی لە سەرەخۆشیی 
قوربانیانی کارەساتی 3٠ی سەرماوەزدا کرد

سیاســیی  دەفتــەری  وەفدێکــی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ڕێوڕەســمی  لــە  بەشــداریی  ئێــران، 
ناشــتنی تەرمی شــەهیدانی کارەســاتی 
هەروەهــا  و  قــەاڵ  بــەردەم  تەقینــەوەی 
سەرەخۆشــییاندا  و  پرســە  ڕێوڕەســمی 

کــرد.
١ی  چوارشــەممە،  ڕۆژی 
هەتــاوی،  ١٣٩٥ی  بەفرانبــاری 
سیاســیی  دەفتــەری  وەفدێکــی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
بەڕێــز  سەرپەرەســتیی  بــە  ئێــران 
لــە  بەشــداریی  هیجــری،  مســتەفا 

سەرەخۆشــیی  و  پرســە  ڕێوڕەســمی 
تەقینەوەکــەی  شەهیدانی کارەســاتی 
کــرد. ســەرماوەزدا  ٣٠ی  شــەوی 

لــەو ڕێوڕەســمەدا دەفتەری سیاســیی 
لــەو  بەداخبوونــی  حیزبــی دێموکــرات 
بــە  خــۆی  هاوخەمیــی  و  کارەســاتە 
لــە  و  ڕاگەیانــد  پێشــوو  هاوڕێیانــی 
نزیکــەوە سەرەخۆشــیی لــە بنەماڵــەی 
قوربانیــان و شــەهیدانی ئــەو کارەســاتە 
١ی  ڕۆژی  ســەرلەبەیانیی  کــرد. 
بەفرانبــار، هەیئەتــی دەفتــەری سیاســی 
لــە ڕێوڕەســمی ناشــتنی تەرمــی ئــەو 
شــەهیدانەدا بەشــداربوو، کــە لــە نێــو 

بەشــداریی  بــە  و  جەمــاوەر  ئاپــۆرای 
هێــز و الیــەن و کەســایەتیی سیاســیی 
شــەهیدانە  ئــەو  تەرمــی  فــراوان، 

ســپێردرا. بەخــاک 
شــەوی  کــە  ئاماژەیــە  جێــگای 
١٠ی  کاتژمێــر  ســەرماوەز،  ٣٠ی 
شــەو، دوو تەقینــەوە لەبــەردەم قــەاڵ، 
ڕوویــان  پێشــوو  هاوڕێیانــی  بنکــەی 
تێرۆریســتیەدا  کــردەوە  لــەو  کــە  دا 
کورێکــی  و  پێشــمەرگە  چــوار 
ــوو  ــەی پێشــمەرگەیان شــەهید ب بنەماڵ
و دوو کارمەنــدی ئاسایشــی کۆیــەش 

بــوون.  شــەهید 

هێز و الیەنە سیاسییەکانی هەر چوار بەشی 
کوردستان کردەوەی تێرۆریستی بەردەم دەفتەری 

سیاسیی هاوڕێیانی پێشوویان مەحکووم کرد
لــە کۆبوونەوەیەکــدا هێــز و الیەنــە 
بەشــی  چــوار  هــەر  سیاســییەکانی 
تێرۆریســتیی  کــردەوەی  کوردســتان 
ــی  ــەردەم دەفتــەری سیاســیی هاوڕێیان ب

کــرد. مەحکــووم  پێشــوویان 
ڕێکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
هەتــاوی،  ١٣٩٥ی  بەفرانبــاری  ٥ی 
الیەنــە  و  هێــز  کۆبوونــەوەی 
بەشــی  چــوار  هــەر  لــە  سیاســییەکان 
مەحکــووم  مەبەســتی  بــە  کوردســتان 
بەرانبــەر  لــە  هــاودەردی  و  کــردن 
کــردەوە تێرۆریســتیەکەی شــەوی ١ی 
بەفرانبــاری ١٣٩٥ لــە بــەردەم دەفتــەری 
بەڕێــوە  پێشــوو  هاوڕێیانــی  سیاســی 

چــوو.
هەیئەتێکــی  کۆبوونەوەیــەدا،  لــەو 

بــە  دێموکــرات  حیزبــی  ڕێبەریــی 
محەممەدنەزیــف  سەرپەرەســتیی 
قــادری ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 

کــرد. بەشــدارییان 
ــەوەدا هەڵوێســت  ــەو کۆبوون ــادری ل ق
بــە  دێموکراتــی  حیزبــی  نــەزەری  و 
کۆبوونەوەکــە  بەشــدارانی  ئاگاداریــی 
ــه قســەکانیدا  ــە بەشــێک ل ــد و ل گەیان
جارێکــی دیکــە کــردەوەی تێرۆریســتی 
کــردەوە  بەتایبــەت  و  گشــتی  بــە 
تێرۆریســتییەکانی کۆمــاری ئیســامی 
مەحکــووم کــرد، و هاوخەمیــی حیزبــی 
بنەماڵــەی شــەهیدەکان دەربــڕی. بــۆ 

دیکــەی  بەشــێکی  لــە  ناوبــراو 
ئــەوەی کــرد کــە؛  باســی  وتەکانیــدا 

کۆمــاری ئیســامی لــە هاتنــە ســەر 
کاریــەوە هەمــوو داوا ڕەواکانــی خەڵکی 
بــە  ئاشــتیانەوە  ڕێــگای  لــە  کــوردی 
تێرۆر وەاڵم داوەتەوە، هەر بۆیە پێویســتە 
الیەنەکانــی  و  هێــز  هەمــوو  ســەرەتا 
و  یەکڕیــز  خۆرهــەاڵت  کوردســتانی 
یەکدەنــگ بــن بــۆ ئــەوەی سیاســەتێکی 
هاوبەشــیان لــە چوارچێــوەی خەبــات بــۆ 
ڕووخاندنــی کۆمــاری ئیســامی هەبێت 
بەشــە  و  دەزگا  پێویســتە  هەروەهــا  و 
ئەمنییەتییەکانــی حیــزب و الیەنەکانــی 
بــواری  لــە  خۆرهــەاڵت  کوردســتانی 
هاوکاریــی  و  زانیــاری  ئاڵوگــۆڕی 
کردەیــی بــۆ کــەم کردنــەوەی پیانــە 
مەترســیدارەکانی کۆمــاری ئیســامی، 

هەبێــت. هاوبەشــیان  بەرنامــەی 

چەندین حیزب و الیەنی سیاسیی كوردستانی، 
سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی

 دێموكراتیان كرد
ڕێكەوتــی  پێنج شــەممە  ڕۆژی 
هەتــاوی،  ١٣٩٥ی  بەفرانبــاری  2ی 
شــاندێكی "یەكیەتــی نەتەوەیــی دێموكراتــی 
غەفــوور  سەرپەرەســتیی  بــە  كوردســتان" 
مەخمــوری ســكرتێری گشــتیی ئــەو حیزبــە 
حیزبــی  سیاســی  دەفتــەری  ســەردانی 
دێموكراتــی كوردســتان ئێرانــی كــرد و لــە 
الیــەن شــاندێك بــە سەرپەرەســتیی مســتەفا 
حیزبــی  گشــتیی  ســكرتێری  هیجــری، 

كــرا. لــێ  پێشــوازییان  دێموكراتــەوە 
لەو دیدارەدا هەر دووال وێڕای باســكردن 
پێوەندیــدار  بابەتــی  كۆمەڵێــك  ســەر  لــە 
پێویســتیی  ســەر  لــە  كوردســتانەوە،  بــە 
لــە  زیاتــر  هاوئاهەنگیــی  و  هــاوكاری 
نێــوان الیەنــە سیاســییەكانی كوردســتان و 
بەرەنگاربوونــەوەی هاوبەشــی هەڕەشــەكانی 
بــەردەم گەلــی كــورد پێداگرییــان كــردەوە.
لــەو  هــەر  و  دیكــە  دیدارێكــی  لــە 
پارتــی  هاوبەشــی  شــاندێكی  ڕۆژەدا، 
بــە  باكــوور  لــە  كوردســتان  دێموكراتــی 

بۆجــاك"،  "ســەرتاج  سەرپەرەســتیی 
بــە  كوردســتان  سۆسیالیســتی  پارتــی 
سەرپەرەســتیی "وەلــی هــەكاری"، پارتــی 
واڵتپارێزانــی كوردســتان بــە سەرپەرەســتیی 
دێموكراتــی  پارتــی  و  بۆتــان  هەڤــاڵ 
)PDKT(بــە  توركیــە  كوردســتانی 
سەرپەرەســتیی محەممەدئەمیــن قــارداش، 
حیزبــی  سیاســیی  دەفتــەری  ســەردانی 
دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانیــان كــرد و لــە 
الیــەن شــاندێك بــە سەرپەرەســتیی مســتەفا 
حیزبــەوە  گشــتیی  ســكرتێری  هیجــری، 

كــرا.  لــێ  پێشــوازییان 
لــەو دانیشــتنەدا باســێكی سیاســی لــە 
كوردســتانی  سیاســیی  بارودۆخــی  ســەر 
باشــوور  كوردســتانی  و  توركیــە  باكــوور، 
پێشــكەش كــرا. پاشــان لەســەر هەلومەرجــی 
و  خۆرهــەاڵت  كوردســتانی  سیاســیی 
كۆمــاری  ڕێژیمــی  دزێوەكانــی  كــردەوە 
ئیســامی بــە نیســبەت چاالكانــی كــورد 
ئاڵوگــۆڕی  خۆرهــەاڵت  خەباتكارانــی  و 

ال  دوو  هــەر  كوتاییــدا  لــە  كــرا.  بیــروڕا 
بوونــی  بــەردەوام  ســەر  لــە  پێداگرییــان 

كــردەوە. پێوەندییەكانیــان 
هــەر لــەو ڕۆژەدا شــاندێكی پێكهاتــوو لە 
بەڕێــزان "عومــەر عەنایــەت" پارلەمانتــاری 
بزووتنــەوەی گــۆڕان و "ســاالر مەحمــوود" 
نیشــتمانیی  یەكێتیــی  پارلەمانتــاری 
هەرێمــی  پارلەمانــی  لــە  كوردســتان 
حامیــدی"  "جەعفــەر  و  كوردســتاندا 
كوردســتانی  سیاســیی  كەســایەتیی 
خۆرهــەاڵت ســەردانی دەفتــەری سیاســیی 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانیــان 
كــرد و لــە الیــەن شــاندێك بــە سەرپەرەســتیی 
گشــتیی  ســكرتێری  هیجــری،  مســتەفا 

كــرا.  لــێ  پێشــوازییان  حیزبــەوە 
هەلومەرجــی  دانیشــتنەكەدا  لــە 
پاشــان  كــرا و  بــاس  هەرێمــی كوردســتان 
لــە ســەر بارودۆخــی سیاســیی كوردســتانی 
لــەو  كــورد  بزووتنــەوەی  و  خۆرهــەاڵت 

كــرا. بیــروڕا  ئاڵوگــۆڕی  بەشــەدا 

ڕێوڕەسمی شەوی یەلدا لە بنکەی سەرەکیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران بەڕێوەچوو

لەدایکبوونــی  شــەوی  ڕێوڕەســمی 
دوکتــور قاســملوو لــە بنکــەی ســەرەکیی 
حیزبــی دێموکــرات لــە الیــەن یەکیەتیــی 
الوانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە 

بەڕێوەچــوو.
لەســەر  سێ شــەممە  شــەوی 
٣٠ی  ڕێکەوتــی  چوارشــەممە 
لــە  کــوردی،  2٧١٦ی  ســەرماوەزی 
کاتژمێــر  الوانــەوە،  یەکیەتیــی  الیــەن 
١٩:٣٠ خولەکــی ئێــوارە بــە مەبەســتی 
ڕێزگرتــن لــە یــادی دوکتــور قاســملوو کــە 
ــی خــۆی  ــی سیاســی و ڕێکخراوەی خەبات
دێموکراتــەوە  الوانــی  یەکیەتیــی  لــە 
ڕێزگرتــن  هەروەهــا  و  پێکــردووە  دەســت 
لــە داب و نەریتێکــی کۆنــی کــوردەواری 
ئامادەبوونــی  بــە  یەلــدا،  شــەوی  واتــە 
پێشــمەرگە،  لــە  بەرچــاو  کۆمەڵێکــی 
بنەماڵــە، میــوان و ئەندامانــی یەکیەتیــی 
الوان و تێکۆشــەرانی حیزبــی دێموکــرات، 
چــوو. بەڕێــوە  بەشــکۆ  ڕێوڕەســمێکی 
کورتەباســێک  بــە  ڕێوڕەســمەکە 
لەســەر مێــژوو و داب و نەریتــی کۆنــی 
کــوردەواری و خەسارناســیی هاتنەئــارای 
پەیوەندییــەکان  دونیــای  و  تێکنۆلــۆژی 

دەســتیپێکرد.
ئەندامــی  مەقــرووزی  ڕێــزان  پاشــان 
یەکیەتیــی  بەڕێوەبەریــی  ڕاوێــژکاری 
بــەو  الوانــی  یەکیەتیــی  پەیامــی  الوان 

کــرد. پێشــكەش  بۆنەیــەوە 
ــادر  ــم ق ــز ڕەحی ــتا پەروی ــر مامۆس دوات

لــە  ســەالحەدین  زانکــۆی  مامۆســتای 
هەولێــر، باســێکی لەســەر "یــادی یەلــدا و 
کەســایەتی دوکتــور قاســملوو" پێشــكەش 

کــرد. 
لــەو ڕێوڕەســمەدا مۆمی هەشتاوشــەش 
ســاڵەی یــادی "لە دایــک بوونــی دوکتــور 
قاســملوو" لــە الیــەن دارا ناتــق و فــواد 
خاکی بەیگــی دوو ســکرتێری پێشــووتری 

یەکیەتیــی الوان، هەڵکــرا.
و  ســاڵە  هــەر  نەریتێکــی  وەک 
ڕێوڕەســمی  دیکــەی  بڕگەیەکــی  لــە 
شــەوی یەلــدادا چەنــد کۆپلــە شــێعرێکی 
الیــەن  لــە  مەحــوی  و  نالــی  شــاعیران 
شــاعیری کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت ناهیــد 
حســینی پێشــکەش بــە ئامادەبــووان کــرا. 
لە بەشــێکی دیکەی ئەو ڕێوڕســمەدا، 
تاهیــر  کــورد  نــاوداری  هونەرمەنــدی 
ــد ســروود  ــە چەن ــەدا ب ــەو بۆنەی خەلیلــی ل
زیاتــر  ڕێوڕەســمەکەی  گۆرانییــەک  و 

ڕازانــدەوە.
دواتــر شــاعێری ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت 
فەرەیــدوون ئەرشــەدی یەکێکــی دیکــە لــە 
بەشــدارانی مەڕاســمی شــەوی یەلــدا بــوو 
کــە لــە ڕێگــەی وایبێــرەوە شــێعرێکی بــەو 

بۆنەیــەوە پێشــکەش کــرد.
ــە  ــە بڕگەیەکــی دیکــەدا ل ــا ل هەروەه
ــانەی  ــە نیش ــەوە ب ــی الوان ــەن یەکیەتی الی
ڕێــز و بــەرز نرخاندنــی تێکۆشــانی ئــەو 
بەرەوپێشــبردنی  ڕاســتای  لــە  شــاعیرە 
ڕۆژهــەاڵت،  ڕاســانی  ئامانجەکانــی 

لەوحــی ڕێزلێنــان پێشــکەش بــە فەرەیــدوون 
ئەرشــەدی کــرا. 

پێشــمەرگە  هونەرمەنــدی  دواتــر 
غــواڵم فاتحــی لــە بڕگەیەکــی دیکــەی 
و  ســروود  چەنــد  بــە  ڕێوڕەســمەکەدا 
گۆرانییــەک ڕێوڕەســمی شــەوی یەلــدای 

ڕازانــدەوە. زیاتــر 
دیکــەی  بڕگەکانــی  لــە 
"خاڵــۆ  لــە  هــەرکام  ڕێوڕەســمەکەدا 
ســرێوان  خاکــی،  زریــوە  کوردیــن، 
پەخشــان  و  شــێعر  بــە  کرماشــانی" 
ڕازانــدەوە. زیاتــر  ڕێوڕەســمەکەیان 
یەلــدا  شــەوی  کــە  هۆیــەوە  بــەو 
ڕێوڕەســمێکی کۆنــی کوردەوارییــە، بــۆ 
ڕێزگرتــن لــە داب و نەریــت و فولکلــۆری 
دیکــەی  بڕگەیەکــی  کــوردی، 
جلوبەرگــی  نمایشــی  بــۆ  ڕێوڕەســمەکە 
کوردســتانی  جیاجیاکانــی  ناوچــە 
نمایــش  و  کرابــوو  تەرخــان  ڕۆژهــەاڵت 

کــران.
لــە  ڕێوڕەسمەکەشــدا  کۆتایــی  لــە 
الیــەن ناوەنــدی نێرگــزەوە دیاری پێشــكەش 
ــان  ــە ئەمســاڵ پێی ــرا ک ــە ک ــەو مندااڵن ب

ناوەتــە قۆناغــی خوێنــدن. 
کۆنــی  فەرهەنگــی  لــە  "هەنــار" 
ــە،  ــدا ســیمبۆلی شــەوی یەڵدای کوردەواری
وەکــوو زینــدوو کردنــەوەی ئــەو ســیمبولە، 
کردنــی  پێشــکەش  بــە  ڕێوڕەســمەکە 
هەنــار بــە میوانانــی شــەوەکە کۆتایــی 

پێهێنــرا.

هەواڵ و ڕاپۆڕت
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شــەوی  یەلــدا  شــەوی 
قاســملووی  دوکتــور  لەدایکبوونــی 
نوێنەرایەتــی  دەفتــەری  لــە  مــەزن 
شــاری  لــە  دێموکــرات  حیزبــی 

بەڕێوەچــوو. ســلێمانی 
کاتژمێــر ٨ی شــەوی سێ شــەممە 
ســەرماوەزی  ٣٠ی  ڕێکەوتــی 
ڕێوڕەســمێک  هەتــاوی،  ١٣٩٥ی 
ســاڵی  ٨٦ـــەمین  بۆنــەی  بــە 
قاســملوو  دوکتــور  لەدایکبوونــی 
لــە  کــورد،  نــاوداری  ڕێبــەری 
حیزبــی  نوێنەرایەتــی  دەفتــەری 
ســلێمانی  شــاری  لــە  دێموکــرات 
بــە هاوکاریــی کۆمیتــەی حیزبــی 
ــوە چــوو. ــەو شــاره بەڕێ دێموکــرات ل
ســروودی  بــە  مەراســیمەکە 

نەتەوەیــی "ئــەی ڕەقیــب" و ڕاگرتنــی 
ڕێزگرتــن  بــۆ  بێدەنگــی  خولەکێــک 
لــه گیانــی پاکــی شــەهیدان دەســتی 

پێکــرد. 
کازمــی  تۆفیــق  الیــەن  لــە  دواتــر 
بەرپرســی کۆمیتــەی حیزبی دێموکرات 

بەخێرهاتنــی میوانــەکان کــرا.
مەحمــوودی"  "تاهیــر  پاشــان 
نوێنەرایەتــی  دەفتــەری  بەرپرســی 
بــە  ســلێمانی  لــە  دێموکــرات  حیزبــی 
بۆنــەی شــەوی یەلــداوە چەنــد وتەیەکــی 
ــە ســەرنجدان  ــر ب پێشــکەش کــرد و دوات
بــە هاوکاتبوونــی شــەوی یەلــدا لەگــەڵ 
ســاڵڕۆژی لەدایکبوونــی نەمــر دوکتــور 
قاســملوو، وێــڕای ئامــاژە بــە ڕۆڵ و 
نەقشــی دوکتــور قاســملوو لــە خەبــات 

کــورد،  گەلــی  ڕزگاریــی  بــۆ 
ــر بەرهەمــی  ــی پ ــە ژیان ئاوڕێکــی ل
ــەی گەلەکەمــان  ــەرە بلیمەت ــەو ڕێب ئ

دایــەوە.
کۆمیتــەی  الیــەن  لــە  هەروەهــا 
لەوحێکــی  دێموکراتــەوە  حیزبــی 
"ڕۆخــزاد  بــه  پێشــکەش  ڕێزلێنــان 

کــرا. ســلێمانپوور" 
دواتــر بــە بۆنــەی شــەوی لەدایــک 
بوونــی مامۆســتای دێموکراســییەوە، 
چەنــد پارچــە شــێعر و پەخشــان لــە 
ڕێوڕەســمەکەوە  بەشــدارانی  الیــەن 

ــران. پێشــکەش ک
ڕێوڕەســمەکە دوای دوو کاتژمێــر 
لــە  میوانــەکان  هەڵپەڕکێــی  بــە 
فەزایەکــی شــاددا کۆتایــی هــات.

شەوی یەلدا لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
پیرۆز کرا

ــی  ئەندامان
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
تێکۆشــەری  خەڵکــی  ئێــران، 
کوردســتان بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی 
بــەرز  یەلدایــان  شــەوی  تەبلیغــی، 

ڕاگــرت.
لــە 

نی  کا ە ر شــا
و  پیرانشــار 
یــادی  ورمــێ 
یەلــدا  شــەوی 
ســاڵڕۆژی  ٨٦ەمیــن  و 
بلیمــەت  ڕێبــەری  لەدایکبوونــی 
کــرد.  پیــرۆز  قاســملوویان  دوکتــور 
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 

دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
ــااڵی  ــی ئ ــە هەڵکردن ــارانە ب ــەو ش ل
و  دروشــم  نووســینی  کوردســتان، 
دروســت کردنــی کەیــک و شــیرینی، 
لەدایکبوونــی  و  یەلــدا  شــەوی 
دوکتــور  ئاشــتی  پێغەمبــەری 
کــرد. پیــرۆز  نەمریــان  قاســملووی 
تێــدا  چاالکیــی  شــوێنانەی  ئــەو 
بەڕێــوە چــوو بریتیــن لــە: گوندەکانــی 
مێژوویــی  شــوێنەواری  قۆڵنجــی، 
ســەڵماس،  جــاددەی  تەختیــی  خــان 
گۆلــە گەنــی، حەشــتیان، کینســێ، 
جلغــەران، جۆهنــی، بــاوان، گێچــێ، 
ــاد، مینگــۆل،  قەســرک، ســورمان ئاب
جەتــەر، یەنگیجــه، ســیدان، مەمەکان، 
تەمــر  و  ســۆرگۆل  ســیدا،  گەلیــێ 
و هەروەهــا ماکــۆ کەنــدی، خراپــە، 

تازەکەنــد،  تەپــە،  گــوڵ  ســنجی، 
گەلــە  و  ئــاوا  بلــووک  قەرالــەر، 
بــرد. بەڕێــوە  تەبلیغییــان  چاالکیــی 

لــە  دێموکــرات  شۆڕەســوارانی 
شــاری مەریوانیــش بــە بۆنــەی شــەوی 
یەلــدا شــەوی لەدایکبوونــی دوکتــور 
ئەوێهەنگــی  گونــدی  لــە  قاســملوو 
ژاوەرۆی مەریــوان تراکــت و وێنــەی 
تایبــەت بــەو ڕۆژەیــان بــاو کــردەوە.
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
بەرزایــی  و  ڕەبــەت  نێوشــاری  لــە 
ــە نووســینی دروشــم و  گردەگــڕوێ، ب
چاالکیــی تەبلیغــی، شــەوی یەڵدایــان، 
وێنــەی  کردنــی  تێهەڵکێــش  بــە 
حیزبــی  ئاڕمــی  و  ڕاســان  چەکــی 

ڕاگــرت. بــەرز  دێموکــرات 

خەڵکی کوردستان ڕێز لە تێکۆشەران و 
بنەماڵەکانیان دەگرن

وەک  کامیــاران  شــاری  خەڵکــی 
و  حیــزب  شــەهیدانی  بــۆ  وەفایــەک 
گــەل، بــە شــێوەیەکی بەرچــاو لــە پرســەی 
پەرویــزی دا  هووشــەنگ  کۆچکــردوو 

کــرد. بەشــدارییان 
بەفرانبــاری  ٥ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
١٣٩٥ی هەتــاوی، لــە رێوڕەســمی پرســە و 
سەرەخۆشــیی کاک هووشــەنگ پەرویــزی 
کــوڕی شــەهید تاهیــر پەرویــزی، شــەهیدی 
ئێــران،  حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 

ــوون. خەڵکێکــی یەکجــار زۆر بەشــدار ب
شــەهید  کــە  ئاماژەیــە  جێــگای 
حیزبــی  پێشــمەرگەی  پەرویــزی،  تاهیــر 
بــوو  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
تێکهەڵچــوون  لــە   ١٣٥٩ ســاڵی  کــە 
شــەهید  ڕێژیمــدا  هێزەکانــی  لەگــەڵ 
خەڵــک  بەرفراوانــی  بەشــداریی  و  بــوو 
سەرەخۆشــیی  و  پرســە  ڕێوڕەســمی  لــە 
کۆچکــردوو هووشــەنگ پەرویــزی دا وەک 
شــەهیدان  بنەماڵــەی  بــۆ  وەفادارییــەک 

و تێکۆشــەرانی گــەل بــووە و نیشــاندەری 
ڕێــز و خۆشەویســتیی خەڵــک بــۆ ڕۆڵــە 

فیداکارەکانیەتــی.
کاک هووشــەنگ خەڵکــی گونــدی 
بــوو،  کامیــاران  سەربەشــاری  "ئەڵــک" 
کــە بەهــۆی ڕووداوی هاتوچــۆ کۆچــی 
ناوچەکــە  خەڵکــی  و  کــرد  دوایــی 
لەبنەماڵــەی  ڕێزگرتــن  نیشــانەی  بــە 
لــە  بەرفــراوان  بەشــێوەیەکی  شــەهید، 
کــردوە. بەشــدارییان  سەرەخۆشــیەکەیدا 

هەوڵێکی نەزۆکی دیکە دژ بە ڕاسان دەستی پێکرد
ڕێژیــم  هەوڵەکانــی  درێــژەی  لــە 
ڕاســانی  کردنــی  دژایەتــی  بــۆ 
محەممــەد  ئەمجارەیــان  ڕۆژهــەاڵت، 
هێــڵ. هاتەســەر  حوسێنیی شــاهروودی 
حوسێنیی شــاهروودی،  محەممــەد 
نوێنەری عەلی خامنەیی لە کوردســتان بە 
کۆکردنــەوەی هەواڵنێــر و بەرپرســی دەزگا 
تەبلیغییەکانــی ســەر بــە دەزگای بەدنــاوی 
پێویســتیی  لــە  باســی  ڕێژیــم،  بەســیجی 
بەرانبــەر  کەســانە  ئــەم  ڕوبەڕووبوونــەوەی 
ــە کوردســتان و  ــی ئازادیخــوازی ل ــە ڕەوت ب

بەتایبــەت ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت کــرد.
ناوبــراو لــەم کۆبوونەوەیــەدا بــەم نۆکــەرە 
ئاڵقەلەگوێیانــەی ڕاگەیانــدووە: ئێــوە وەک 
ئەرکــی  کــە  نــەرم  شــەڕی  ســەربازانی 
چــاو و گوێــی نیــزام دەگێــڕن، نابــێ لــە 

ڕاگەیاندنــی  کاریگەرییەکانــی  ئاســت 
ئۆپۆزســیۆن کەمتەرخــەم بــن و پێویســتە 

بوەســتنەوە. لەدژیــان 
شــاهروودی لــە بەشــێک لــە قســەکانیدا 
ئامــاژەی بــە حــوزووری پێشــمەرگەکانی 
کوردســتان لــە نێــو خاکــی کوردســتانی 
ئــەم  وتوویەتــی:  و  کــردووە  ڕۆژهــەاڵت 
الیەنانــە دەیانهــەوێ ناهۆمێــدی بخەنــە نێــو 
ــێ ڕێگــری  ــوە دەب ــی خەڵکــەوە، کــە ئێ دڵ

ــە بکــەن. ــەم ڕەوت ل
لــە  ڕاســان  ڕاگەیاندنــی  پــاش  لــە 
پێشــوازیی  و  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
حــوزووری  لــە  کوردســتان  خەڵکــی 
دێموکــرات،  حیزبــی  پێشــمەرگەکانی 
تەواوەتــی  بــە  ئیســامی  کۆمــاری 
وەخــۆ کەوتــووە و لــە هەمــوو بیاڤەکانــدا 

نیشــاندانی  بایــەخ  کــەم  هەوڵــی  لــە 
بــووە. ڕاســاندا  کاریگەرییەکانــی 

لە ماوەی ٩ مانگی ڕابردوودا جگە لە 
هێرشــی ســەربازیی هێــزە چڵکاوخۆرەکانــی 
ڕێژیــم بــۆ ســەر پێشــمەرگەکانی حیزبــی 
لــە  کــە  ئێــران  دێموکراتــی کوردســتانی 
خوێناویــی  شــەڕی  حاڵەتــدا  هەندێــک 
لێکەوتــەوە و دەیــان بەکرێگیــراوی ڕێژیــم 
هەوڵــی  ئیســامی  کۆمــاری  کــوژران، 
ڕاگەیەنەکانــی  ڕێگــەی  لــە  کــە  داوە 
دانــی  و  دیپلۆماســی  دەزگای  و  خــۆی 
وادە و بەڵێنــی بــە خەڵکــی نەفــس نــزم، 
بــەرەوڕووی شۆڕشــی نوێــی ڕۆژهــەاڵت 
ئەمســاڵدا  نــەورۆزی  لــە  کــە  ببێتــەوە 
لەالیــەن بەڕێــز کاک مســتەفا هیجرییــەوە 

ڕاگەیەنــدرا.

ئورووپا لە نزیکبوونەوەی تورکیە 
لە ڕووسیە دەترسێت

لــە  باســی  ئاڵمانــی  باوکراوەیەکــی 
ســەبارەت  ئورووپــا  دڵەڕاوکێــی  و  تــرس 
بــە پشــت کردنــی تورکیــە لــە ڕۆژئــاوا و 

نزیکبوونــەوەی لــە ڕووســیە کــردووە.
لــە  »ئێشــپیگێل«  حەوتوونامــەی 
یەکیەتیــی  »لــە  هێناویــە:  بابەتێکیــدا 
ــەرە دەســتێنێ  ــە پ ــەو نیگەرانیی ــا ئ ئورووپ
کــە ئــەم واڵتــە پشــت لــە هاوپەیمانیــی 
پووتیــن  وێادیمیــر  و  بــکات  ڕۆژئــاوا 
جێگــرەوەی ئــەو هاوپەیمانییــە بــکات«.
ــە بەشــێکی دیکــەی  »ئێشــپیگێل« ل
کاتــی  »لــە  هێناویــە:  بابەتــەدا  ئــەو 
ــە  ــای نیزامیــی مانگــی جــوالی ل کودەت
تورکیــەوە تــا ئێســتا، ئەردۆغــان ٤٠ هەزار 
کەســی دەستبەســەر کــردووە و هــەزاران 
ــە  ــەکار الداوە و زۆرێــک ل کارمەنــدی ل

داخســتووە«. ڕاگەیاندنەکانیشــی 
سوســیال  نوێنەرانــی  لــە  یەکێــک 
لــەو  ئورووپــا  پارلمانــی  دێموکراتــی 
کــە؛  ڕایگەیانــدووە  پێوەندییــەدا 

خۆیەتــی  مافــی  ئانــکارا  بەدڵنیاییــەوە 
لــە  داکۆکــی  تێرۆریســمدا  لەبەرانبــەر 
خەڵکەکــەی خــۆی بــکات. بــەاڵم لــەو 
ــەر  ــەی کــە گرتوویەتەب ــەو ڕەوت پرســەدا ب
بــۆی جێبەجــێ نابێــت. واتــە بــە زیندانــی 
کردنــی دەیــان هــەزار کــەس و یــان بێــکار 

کردنیــان«.
ئــەو  بەرانبــەردا  لــە  ئەردۆغانیــش 
ــا دەگرێــت  ــە یەکیەتــی ئورووپ ــە ل ڕەخنەی
ئارامــی  دوورگــەی  بوونەتــە  کــە؛ 

داعــش. تێرۆریســتانی 
ترســاندنی  بەمەبەســتی  تورکیــە 
لــە  بیــری  ناتــۆ،  دیکــەی  ئەندامانــی 
ســەبارەت  ڕووســیە  لەگــەڵ  دانوســتان 
بەرگریــی مووشــەکی  بــە سیســتمێکی 
مانگــی  لــە  هەروەهــا  کردۆتــەوە. 
ســەرۆک  ڕابــردوودا،  نۆڤامبــری 
کــە  ڕایگەیاندبــوو  تورکیــە  کۆمــاری 
ــەوێ  ــک نایه ــوو نرخێ ــە هەم چیدیکــە ب
ئورووپــا. یەکیەتــی  ئەندامــی  ببێتــە 

ئەندامێکی دڵسۆزی حیزب لە 
ناوچەی سەردەشت کۆچی دوایی کرد

ــە  ــەل، ل ــەرفرازی گ ــەهیدێکی س ــرای ش ــزب و ب ئەندامێکــی دڵســۆزی حی
ــان کــرد. ــە ژی ــی ل ناوچــەی سەردەشــت ماڵئاوای

ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ١١ی بەفرانبــاری ١٣٩٥ی هەتــاوی، کاک 
قــادر مەوالنــی کــوڕی حەمــە درویــش و بــرای شــەهید عەزیــز مەوالنــی، 
خەڵکــی گونــدی ڕەشــە هەرمێــی ناوچــەی هومڵــی سەردەشــت، لەتەمەنــی ٦٥ 

ــی کــرد. ســاڵیدا  کۆچــی دوای
کاک قــادر مەوالنــی کــە لــە کیمیابارانــی سەردەشــتدا دوو کــوڕ و کچێک 
و هاوســەرەکەی لەدەســتدابوو و بــە عومــەری خــاوەری ڕۆژهــەاڵت ناوبانگــی 
ــڕوای خەڵکــی ناوچەکــە  ــوو، کەســایەتییەکی خۆشــناو و جێگــەی ب دەرکردب

بــوو و وەک ئەندامێکــی دڵســۆزی حیــزب بــەردەوام چاالکیــی هەبــووە.
برایەکــی کاک قــادر بەنــاوی عەزیــز لــە ســاڵی ١٣٥٨ی هەتــاوی چەکــی 
پیشــمەرگایەتی لــە نێــو ڕیــزی پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێرانــدا کــردە شــان و لــە هێــزی موعینیــی  ئەوکاتــدا ســازمان درا و هەتــا ســاڵی 
١٣٦١ لــە کێــوی قوچــی نیزیــک گونــدی ماراغــان لــە یــەک ڕۆژدا لەگــەڵ 
١١ هاوســەنگەری دێکــەی لــە کاتــی بەرەنگاربوونــەوەی ســپای جەهــل و 

نەزانیــدا شــەهید بــوون. 
ئاپــۆرای خەڵکــی  نێــو  لــە  ئێــوارەی هەمــان ڕوژ  قــادر  تەرمــی کاک 

ســپیردرا. خــاک  بــە  هەرمــێ  ڕەشــە  لەگۆڕســتانی  زێدەکــەی 
ــە و خــزم و  ــە بنەماڵ ــران سەرەخۆشــی ل ــی کوردســتانی ئێ ــی دێموکرات حیزب

ــت. ــان دەزانێ ــە شــەریکی خەمی ــراو دەکات و خــۆی ب کەســوکاری ناوب

چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵــگای 
لــەم  خــۆ.  بگرێتــە  کوردســتان 
کوردســتان  جەمــاوەری  خەباتــەدا 
کــە هێــز و ئیــرادە و ســەرچاوەی 
ــە  ــن، ب ــتەقینەی خەبات ــڕوای ڕاس ب
هەمــە الیەنــە  تێیــدا بەشــدار بــن و 
هــەر گــرووپ و چیــن و توێژێــک 
بە شــێواز و بە ڕێگای بەردەســت و 
بــە هەزینــەدان لــە پێنــاوی ئازادیــدا 
ئــەرک وەئەســتۆ بگــرن و مۆرکــی 
خۆیــان لــە خەباتەکــە بــدەن و بــەم 
کۆمەڵــگای  هەمــوو  شــێوەیە 
وەکــوو  و  پێکــەوە  کوردســتان 
نەتەوەیەکــی مــاف لــێ زەوت کــراو 
خەباتکارانــە  ئیــرادەی  خــاوەن  و 
ــەرەوڕووی دوژمــن ببنــەوە و شــار  ب
و شــاخ بــە مانــا ڕاســتەقینەکەی 
و پێکــەوە ئــەم دێڕانــەی مێــژووی 

بنووســنەوە. خەبــات 
بریتیــە  ڕاســان  جەمــاوەری 
چیــن  و  تــاک  هەمــوو  لــە 
کۆمەڵــگای  توێژەکانــی  و 
ڕاســان  جەمــاوەری  کوردســتان. 
خــاوەن پیشــە و ئەندازیــار و نووســەر 
الوان  و  ژنــان  و  هونەرمەنــد  و 
و  بازرگانــان  و  خوێنــدکاران  و 
کرێــکاران و وەرزێــر و جووتیــار و 
باخــەوان و دووکانــدار و کارمەنــد 
مامۆســتایانی  و  ڕووناکبیــر  و 
ئەوانــەن  هەمــوو  ...و  و  ئایینــی 
کــە لــە کوردســتاندا ســووکایەتی 
بــە ناســنامەی نەتەوەییــان کــراوە و 
دڵیــان بــۆ ئــازادی و بەختــەوەری 

دەدا. لــێ 

کۆمیتەکانی حیزب لە ئۆروپا تەقینەوەکەی شەوی یەڵدایان 
شەرمەزار کرد

دێموکراتــی  حیزبــی  کۆمیتەکانــی 
لــە فینانــد، ئۆتریــش  کوردســتانی ئێــران 
ڕێوڕەســمی  لــە  بەشــدارییان  هۆلەنــد  و 
ســەرماوەزدا   ٣٠ تەقینــەوەی  شــەهیدانی 

کــرد.
ڕێکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
هەتــاوی،  ١٣٩٥ی  بەفرانبــاری  ١2ی 
دێموکراتــی  حیزبــی  هەیئەیتکــی 
کۆمیتــەی   - ئێــران  کوردســتانی 
یەکیەتیــی  هەیئەتــی  و  فینانــد 
ئێــران  ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی 
کۆمیتــەی  بەرپرســی  لــە  پێکهاتــوو 
مەهتــاب  مــورادی،  عەلــی  گشــتی 
مەحمــوودی بەرپرســی یەکیەتــی ژنــان 
بــە  دێموکــرات،  حیزبــی  ئەندامانــی  و 
گۆڵینــە  تاجــە  کردنــی  پێشــکەش 

هاوخەمیــی خۆیــان لەگــەڵ بنەمالــەی 
شــەهیدانی تەقینــەوەی بــەر یەکێــک لــە 
مەقەرەکانــی هاوڕێیانــی پێشــوو دەربــڕی 
ــەو کــردەوە تێروریســتییەی کۆمــاری  و ئ
ئیســامیی ئیرانیــان کــە ئامانجــی لــە 
ناوبــردن و خەفەکردنــی دەنگــی ڕەوای 

کــرد. مەحکــوم  کــوردە  گەلــی 
ڕۆژی پێنج شــەممەش ڕێکەوتــی ٩ی 
بەفرانبــاری ١٣٩٥ی هەتــاوی، لــە ســەر 
بانگــەوازی کۆمیتەی هاوڕێیانی پێشــوو 
نوێنــەری  بەشــداریی  بــە  ئۆتریــش،  لــە 
کوردســتانییەکان،  ڕێکخــراوە  و  هێــز 
میتینگێــک بۆ شــەرمەزارکردنی کردەوە 
تێرۆریســتییەکەی ٣٠ی ســەرماوەز، لــە 
بەردەرکــی ســەفارەتی ئێــران لــە شــاری 
ڤییــەن پێکهــات و ئەندامانــی کۆمیتــەی 

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
بانگــەوازە  ئــەم  ســەر  لــە  ئۆتریــش  لــه 

بەشــداریی میتینگەکەیــان کــرد.
هەروەهــا ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتی ١٠ی 
بەفرانباری ١٣٩٥ی هەتاوی، بە بەشداریی 
نوێنەرانــی حیــزب و الیەنــە سیاســییەکانی 
هــەر چــوار بەشــی کوردســتان و دانیشــتوانی 
مەبەســتی  بــە  هۆلەنــد،  لــە  کــورد 
شــەرمەزارکردنی کــردەوە تێرۆریســتییەکەی 
شــەوی یەلــدا لــە شــاری کۆیــه، لــە بــەردەم 
باڵوێزخانــەی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی 
واڵتــی  لــە  دێنهــاخ  شــاری  لــە  ئێــران 
ــوە  ــی بەڕێ ــد کۆبوونەوەیەکــی ناڕەزای هۆلەن
چــوو کــە تێیــدا کۆمەڵێکــی بەرچــاو لــە 
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێــران لــە هۆلەنــد بەشــدار بوون.

شەوی یەلدا لە شاری سلێمانی بەڕێوەچوو

درێژەی پەیڤ

هەواڵ و ڕاپۆڕت
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جاڕنامه كه ی ڕۆحانی، له  كۆیه  ده نگی دایه وه 
هاوواڵتی مافی ژیانی هه یه  و كه س لێی ناسێنێتەوە، مه گه ر ئه وه ی به پێی یاسا لێی وه ربگیرێ.

یه كه مـــی  به نـــدی  ئـــه وه  
جاڕنامه كـــه ی حه ســـه ن ڕۆحانییـــه  كـــه  
بـــاوی  به ره بـــه ری هه ڵبژاردنـــدا  لـــه  
كردووه تـــه وه  و بانگه شـــه ی بـــۆ ده كات. 
له وانه یـــه  هـــه ركام لـــه  خاڵه كانـــی ئـــه م 
جاڕنامـــه  هه ڵگـــری گه لێـــك شـــرۆڤه  
مشـــت  ده گوتـــرێ  وه ك  بـــه اڵم  بـــێ، 
نموونـــه ی خـــه رواره  و لێره شـــدا ئه مـــه  
كه وایـــه   جاڕنامه كه یـــه،   ســـه رچڵی 
ــرۆڤه ش  ــێ شـ ــه  بـ ــه وه الی بـ ــرێ ئـ ده كـ

بكه یـــن. درك 
كۆمـــاری  ڕێژیمـــی  ته مه نـــی 
ئیســـامی بـــه ره و چـــوار ده یـــه  ده ڕوا 
ئامێـــری  هێنـــدێ  ته نیـــا  ئه گـــه ر  و 
پێشـــكه وتوو لـــه م واڵتـــه دا وه ال بنـــرێ، 
بـــه   واڵتـــه   ئـــه م  ئه مـــڕۆی  ده كـــرێ 
نزیـــك بـــه  چـــوار ده یـــه  له وه پێـــش وێنـــا 

بكـــرێ. 
خومه ینـــی لـــه  نۆفـــل لۆشـــاتۆی 
سیســـتمێكی  بانگه شـــه ی  پاریســـه وه  
ده كـــرد كـــه  لـــه ودا مـــه ڕ و گـــورگ واتـــا 
كۆمۆنیســـتیش  و  ئیســـام  ته نانـــه ت 
پێكـــه وه   خوانێكـــدا  له ســـه ر  ده توانـــن 
ـــا  ـــی ڕه ه ـــن و ده ســـته ومانی ئازادی بژی
بڕوایـــان  بـــن. زۆرینـــه ی چاوه دێـــران 
بـــه م بانگه شـــانه  كـــرد و خومه ینییـــان 
ـــه یـــه ك  ـــه  نێـــو مانگـــدا وێنـــا كـــرد و ل ل
ـــام  ـــه  ئیم ـــوو ب ـــاوه  ب ـــه   ئایه توڵ شـــه ودا ل
و چـــووه  ڕیـــزی دوازده  ئیمامه كـــه ی 
بـــه   له وانه یـــه   شـــیعه وه .  مه زهه بـــی 
هـــه زاران په رتـــووك و بابـــه ت له ســـه ر 
نووســـرابێ،  خومه ینـــی  كه ســـایه تیی 
كه واتـــه  ئـــه و الیه نـــه  به جـــێ دێڵیـــن 
بـــۆ خوێنـــه ر و پێناســـه ی ئـــه و كه ســـه ش 
بـــۆ مرۆڤایه تـــی ڕوون و ئاشـــكرایه .

به ده ســـتهێنانی  پـــاش  خومه ینـــی 
حیزبـــه   و  كه ســـایه تی  متمانـــه ی 
جیهانیـــش،  بگـــره   و  ئێرانییـــه كان 
)كـــه   ســـووردا  فه رشـــی  به ســـه ر 
فه رشـــی  له ســـه ر  هـــه ر  پاشـــتریش 
ســـوور ده ڕۆیشـــت بـــه و جیاوازییـــه وه  كـــه  
بێتـــاوان  خه ڵكـــی  خوێنـــی  ئه مجـــاره  
ســـووری كردبـــوو( بـــه ره و ده ســـه اڵتێك 
چـــوو كـــه   ده كـــرێ بڵێیـــن بـــووه  هـــۆی 

مرۆڤایه تـــی   مێـــژووی  گۆڕینـــی 
ســـاڵی  ده یـــان  له وانه یـــه   كـــه  
ــتییه   ــه م ڕاسـ ــوو  ئـ ــوێ تاكـ ــه ی بـ دیكـ
ئیســـامی  )كۆمـــاری  بســـه لمێت. 
ســـه ره كیی  پشـــتیوانی  و  پشـــت  وه ك 
تیرۆریســـتییه كان  ڕێكخـــراوه   هه مـــوو 
ســـه ره كیی  ڕۆڵـــی  جیهانـــدا،  لـــه  
كرده وه یه كـــی  هه مـــوو  لـــه   هه بـــووه  
ـــن،  ـــه وه ی ئارژانتی ـــتیدا. ته قین تیرۆریس
وه ك  میكۆنـــۆس  و  ســـێپتامبر  ١١ی 

نموونـــه (.
ڕۆحانـــی  ئه مـــڕۆ  كـــه   ئـــه وه ی 
وه ك  ده كات  بـــۆ  بانگه شـــه ی 
به پێـــی  ڕێژیمه كـــه ی،  ده ســـتكه وتی 
ئـــه و یاســـایه  دانـــراوه  كـــه  خومه ینـــی 
لـــه   و  ســـه پاندی  و  دایڕشـــت 
مـــاوه ی ٣٧ ســـاڵدا به ڕێـــوه  ده بـــرێ. 
كـــه   سه رســـووڕمانه   جێـــی  بـــه اڵم 
ته نانـــه ت بـــۆ فریـــودان و ڕاكێشـــانی 
باســـكردن  ده نگـــدان،  بـــۆ  خه ڵـــك 
هاوواڵتـــی  و  مـــرۆڤ  مافـــی  لـــه  
هه ینیـــی  لـــه   و  نییـــه   ڕێگه پێـــدراو 
زۆربـــه ی گوتاربێژه كانـــی  ڕابـــردوودا 
مزگه وتـــه كان بـــه  هه ڕه شـــه وه  باســـیان 
لـــێ كـــردووه  و بـــه  هێڵـــی ســـووری 
ده زانـــن. كه واتـــه  به پێـــی ئه زموونێـــك 
كـــه  لـــه  ده ســـه اڵتی ســـه ركۆمار لـــه  
ئێرانـــدا هه یـــه ، ته نانـــه ت ئه گه ریـــش 
بیهـــه وێ هه نگاوێـــك بـــه ره و مرۆیـــی 
ده ســـه اڵت  سیســـتمی  كردنـــی 
ده ســـه اڵتداری  ئـــه وا  هه ڵبگـــرێ، 
ســـه ره كی واتـــە وه لیـــی فه قیهــــ هـــه ر 
ڕایده گـــرێ. هه نـــگاودا  یه كـــه م  لـــه  
ئاســـتی  لـــه   ئاڵوگـــۆڕه كان 
ســـاڵی  چه نـــد  لـــه   و  ناوچه ییـــدا 
به رچـــاوی  خێراییه كـــی  ڕابـــردوودا 
ســـه رهه ڵدانی  بینیـــوه .  خۆیـــه وه   بـــه  
لـــه   یـــه ك  لـــه دوای  یـــه ك  شۆڕشـــی 
واڵتانـــی دیكتاتۆریـــدا و ســـه ركه وتنی 
هێنـــدێ لـــه  شۆڕشـــه كان )ســـه ره ڕای 
ژیـــان(،  دۆخـــی  نه بوونـــی  باشـــتر 
الپه ڕه یه كـــی نوێـــی لـــه  چۆنیه تیـــی 
ـــدا  ـــی خه ڵك ـــه وه  و داخوازییه كان بیركردن
بـــۆ  داواكاری  ئاســـتی  هه ڵدایـــه وه . 
ڕاده یه كـــی  بـــه   ژیـــان  ســـه ربه رزانه  
نه ته وه كانـــی  نێـــو  لـــه   به رچـــاو 
پلـــه ی  بـــووه وه .  بـــه رز  ناوچه كـــه دا 

زانیـــاری ڕۆژ لـــه دوای ڕۆژ به رزتـــر 
ده بێتـــه وه  و تاكـــه كان پتـــر خوازیـــاری 
چاره نووســـی  گرتنـــی  به ده ســـته وه  
خۆیانـــن. لـــه  نێـــو ئـــه م نه ته وانه شـــدا 
پڕكێشـــه ترین  و  ئاڵۆزتریـــن  لـــه   كـــه  
هه ڵكه وتـــووه ،  جیهـــان  ناوچـــه ی 
نه تـــه وه ی كـــوردی تێدایـــه  كـــه  بـــه  ٤٠ 
میلیـــۆن كـــورد مه زه نـــده  ده كـــرێ و تـــا 
ــی  ــه  خاوه نـ ــێ نـ ــه ڵ بـ ــی له گـ ئێستاشـ
واڵتـــه  و نـــه  پرســـه كه ی بـــه  شـــێوه ی 
ــی.  ــی جیهانـ ــه  پرسـ ــته قینه  بووه تـ ڕاسـ
ئه مانـــه ،  هه مـــوو  ســـه ره ڕای  بـــه اڵم 
ـــه  هـــه ر ســـه رده مێكی  ـــر ل هه نووكـــه  زیات
دیكـــه  نه تـــه وه ی كـــورد لـــه  ئاســـتی 
جیهانیـــدا ناســـراوه  و توانیویـــه  بكه وێتـــه  
ڕۆژه ڤـــی پرســـه  گرینگـــه  ناوچه یـــی 
ته نیـــا  ئه مـــه ش  جیهانییه كانـــه وه .  و 
بـــه  یـــه ك هـــۆكاری ســـه ره كی بـــوو: 
هێـــزی. كاتێـــك لـــه  زۆربـــه ی هـــه ره  
زۆری جیهـــان و به تایبـــه ت واڵتانـــی 
داعـــش  لـــه   زراویـــان  ناوچه كـــه  
لـــه   پێشـــمه رگه   هێـــزی  تۆقیبـــوو، 
باشـــووری كوردســـتان بـــه  كه متریـــن 
ـــدا  ـــه  ســـه ختترین بارودۆخ كه ره ســـته  و ل
بـــه ره وڕووی هێزێكـــی پۆشـــته وپه رداخ 
كـــراو لـــه  الیـــه ن ڕێژیمـــی ئێـــران، و 
ـــدراوی  ـــی ڕاســـته وخۆ پێ چـــه ك و چۆڵ
ــووه وه   ــڵ بـ ــه  مووسـ ــراق لـ ــوپای عێـ سـ
و بـــه  خوێـــن و گیـــان به رگریـــی لـــه  
ــرد  ــتمان كـ ــی نیشـ ــی و خاكـ مرۆڤایه تـ
و پێشـــمه رگه  لـــه  ئاســـتی جیهانیـــدا 
و  قاره مانه تـــی  ســـیمبۆلی  بـــووه  

مرۆڤدۆســـتی.
به هێـــزی  و  هێـــز  كه واتـــه    
هه بـــووه   ســـه ره كیی  ڕۆڵێكـــی 
لـــه وەی ئێســـتا ده یبینین.ئـــه وه ی كـــه  
وه ك  ده كـــرێ  باســـكرا،  ســـه ره وه   لـــه  
به رچاوڕوونییـــه ك بـــۆ ئاشـــكرا بوونـــی 
بانگـــه واز   ســـه ره كیی  ئامانجـــی 
و  ڕۆحانـــی  پڕوپاگانده كانـــی  و 
بگیـــرێ.  له به رچـــاو  ڕێژیمه كـــه ی 
ســـاڵ   ٦ بـــه   نزیـــك  مـــاوه ی  لـــه  
ئاڵـــۆزی و بشـــێوی لـــه  ناوچه كـــه دا، 
ڕێژیمـــی ئێـــران ســـه ره ڕای ده ســـتێوه ردان 
لـــه  زۆربـــه ی ئـــه و واڵتانـــدا، بـــه رده وام 
بانگه شـــه ی ئـــه وه ی ده كـــرد لـــه  ئێـــران 
هیـــچ جـــۆره  كێشـــه یه كی نه ته وه یـــی 

له گۆڕێـــدا  سیاســـی  و  مرۆیـــی  و 
ـــوو  ـــه  هه م ـــه وه ی ك ـــتیدا ئ ـــه. له ڕاس نیی
ــاوه ی  چاوه دێرانیـــش ئـــاگادارن، لـــه  مـ
كۆمـــاری  ڕێژیمـــی  ته مه نـــی 
ئێســـامیی ئێرانـــدا بـــه رده وام بـــه  كوشـــتن 
هه رجـــۆره   به رپەرچـــی  پاكتـــاو  و 
بـــه اڵم  دراوه تـــه وه .  ناڕه زایه تییـــه ك 
گه شـــه كردنی  ئه مانـــه ش  ســـه ره ڕای 
ویســـتی  و  بیركردنـــه وه   ئاســـتی 
و  نه ته وه یـــی  پرســـه   چاره ســـه ری 
نه ته وه كانـــی  الی  ئازادییـــه كان 
ــر  ــە پوخته تـ ــان لـ ــه رده وام ڕوویـ ــران بـ ئێـ
بـــوون  و به رزبوونـــه وه  کـــرد . ئه گـــه ر 
چاوێـــك به ســـه ر چاالكییـــه  مه ده نـــی 
دوایـــی  ســـااڵنی  سیاســـییه كانی  و 
بخشـــێنین،  ئێرانـــدا  نه ته وه كانـــی 
كـــه   ده رده كـــه وێ  بۆمـــان  به ڕوونـــی 
ــۆ  ــه  بـ ــه م نه ته وانـ ــیاریی ئـ ــتی وشـ ئاسـ
نه ته وه یـــی   / سیاســـی  ئامانجێكـــی 
خـــۆی  ڕابـــردوو  لـــه   به رچاوتـــر 
ده نوێنـــێ و ئه مـــه ش ده بێتـــه  هـــۆی 
ـــتان.  ـــرده وه ی كاربه ده س ـــاندانی دژك نیش
لـــه   پرســـێك  نێـــوه دا  لـــه م  \بـــه اڵم 
لـــه   زیاتـــر  درێژایـــی  بـــه   ئێرانـــدا 
ـــه   ـــێوه ی ڕێكخـــراو و ل ـــه  ش ســـه ده یه ك ب
ڕووی ئـــاوەزه وه  بـــه رده وام ڕه نگدانـــه وه ی 
پرســـی  پرســـه ،  ئـــه م  هه بـــووه . 
نه تـــه وه ی  گه یشـــتنی  و  چاره ســـه ر 
ئـــه وه ی  ئامانجه كانـــی.  بـــه   كـــورده  
لـــه   به داخـــه وه   ئاشـــكرایه ،  و  ڕوون 
چوارچێـــوه ی ئێرانـــدا نه تـــه وه ی كـــورد 
ــا ئێســـتاش تاقانـــه  نه ته وه یـــه ك بـــووه   تـ
بـــه رده وام بزووتنـــه وه ی هه بـــووه  و دژی 
داگیـــركاری و دیكتاتـــۆری خه باتـــی 

كـــردووه .
نه ته وه كانـــی  هه رچه نـــد   
چاالكییـــان  و  به رخـــۆدان  دیكـــه ش 
به داخـــه وه   دیســـان  بـــه اڵم  نوانـــدووه ، 
بـــه رده وام  كوردســـتان  بزووتنه وه كانـــی 
لـــه   كـــه   بـــووه   بزووتنـــه وه   تاقانـــه  
چاالكیـــی  خه باتـــدا  گۆڕه پانـــی 

نـــدووه .  نووا
پـــاش ڕووداوه كانـــی ئه مدواییانـــه ی 
بزووتنـــه وه ی  ناوچه كـــه ، 
لـــه   كوردســـتان  ڕزگاریخوازیـــی 
ـــه وه ی هه مـــوو  ـــه  خوێندن ڕۆژهـــه اڵت، ب
ناوچه ییـــه كان  و  سیاســـی  الیه نـــه  

ئێـــران،  ڕێژیمـــی  سیاســـه ته كانی  و 
ــی  ــی خه باتـ ــی نوێـ ــاری قۆناغێكـ بڕیـ
ڕاســـان  بـــه   پاشـــتر  كـــه   ڕاگه یانـــد 
لـــه   یه كێـــك  و  ده ركـــرد  ناوبانگـــی 
خه باتـــی  گرێدانـــی  ئامانجه كانـــی 
ـــوو  ـــرا، تاك ـــان ك ـــار ده ستنیش ـــاخ و ش ش
لـــه م ڕێگایـــه وه  هه مـــوو پۆتانســـییه ل 
بـــن  یه كانگیـــر  وزه كان  و  هێـــز  و 
ده ســـت  پەرتـــەوازە   خه باتێكـــی  و 

تـــه وه .  پێنكا
حیزبـــی  له الیـــه ن  ڕاســـانه ،  ئـــه م 
دێموكراتـــه وه  ڕاگه یه نـــدرا و داوا لـــه  
هه مـــوو هێـــزه  شۆڕشـــگێڕه كانیش كـــرا 
تاكـــوو تێیـــدا به شـــدار بـــن. راســـان، بـــوو 
بـــه  ســـیمبولێك بـــۆ ڕابوونێكـــی نـــوێ لـــه  
ــه   ــه  ئامانـــج و مافـ ــتن بـ ــاو گه یشـ پێنـ
مرۆیـــی و نه ته وه ییه كانـــی نه تـــه وه ی 
ـــه و به شـــه ی كوردســـتاندا. هـــه ر  كـــورد ل
لـــه  یه كـــه م قۆنـــاغ و لـــه  ده ســـتپێكی ئـــه م 
ـــه  نوێیـــه دا كۆمـــاری ئیســـامیی  خه بات
ئێـــران بـــه  هه مـــوو هێـــز و توانایـــه وە  
كه وتـــه  پڕوپاگانـــدا تاكـــوو ڕوخســـار 
خه وشـــدار  ڕاســـان  ئامانجه كانـــی  و 

بـــكات. 
ده زگا  هه مـــوو  ســـه روبنی 
ڕێژیـــم،  ڕاگه یه نه كانـــی 
ــه ربازی  ــه اڵتدارانی سیاســـی و سـ ده سـ
پێوه ندییه كانـــی  و  ده ســـت  هه مـــوو  و 
لـــه  نێوخـــۆ و ده ره وه ی ئێـــران تێكـــڕا 
كـــه   سه رلێشـــێواوانه   به شـــێوه یه كی  و 
تـــرس و تۆقانێكـــی ئاشـــكرای پێـــوه  
و  هه ڕه شـــه   كه وتنـــه   بـــوو،  دیـــار 
ـــه وه ی  ـــی بزووتن ـــی و دوژمنایەت دژایه ت
ڕۆژهـــه اڵت،  كوردســـتانی  نوێـــی 
بزووتنـــه وه ی  ســـه ركردایه تیی  بـــه اڵم 
بـــه   كوردســـتان  ڕزگاریـــده ری 
وردبینییـــه وه  وه اڵمـــی هه مـــووی دایـــه وه  
و ڕاســـان بـــووه  ســـیمبۆل و هیوایه كـــی 
نوێـــی  خه باتـــی  ڕاســـته قینه ی 
كوردســـتان و خه ڵكـــی كوردســـتانیش 
هاتـــن.  به ره وپیـــری  متمانـــه وه   بـــه  
بـــوو  چاوه ڕوانكـــراو  ئـــه وه   كه واتـــه ، 
كـــه  ڕێژیمـــی ئێـــران و ده وڵه ته كـــه ی 
ڕۆحانـــی لـــه  ئاســـتێكی به رباوتـــردا 
ـــه  ڕاگه یاندنـــی  ـــه ره وڕووی ببنـــه وه  و ب ب
به تـــاڵ  ســـه راوبن  جاڕنامه یه كـــی 
لـــه  ڕاســـتی و متمانـــه ، لـــه  هه وڵـــی 

متمانـــه ی  زیاتـــری  ڕاكێشـــانی 
لـــه   تاكـــوو  نه ته وه كانـــه   تاكه كانـــی 
دوور  ڕزگاریخـــوازه كان  بزووتنـــه وه  
ــنه وه   ــان بكێشـ ــان ڕایـ ــه وه  و دیسـ بكه ونـ
ســـه ر ســـندووقه كانی ده نگـــدان. بـــه اڵم 
پێـــش لـــه وه ی چاپـــی ئـــه و جاڕنامه یـــه  
ـــگاوی  ـــن هه ن ـــه وه ، به رچاوتری وشـــك بێت
ڕێژیـــم لـــه م پێوه ندییـــه دا ئاشـــكرا بـــوو 
ـــه   ـــه  كۆی ـــه م ده نـــگ و ڕه نگـــی ل و یه ك
ده ركـــه وت و هێـــزه  تیرۆریســـتییه كانی 
ـــان  ـــه  دان ـــران ب ـــاری ئێســـامیی ئێ كۆم
ـــه  هـــۆی  ـــه وه ی بۆمـــب، بوون و ته قانده ن
و  پێشـــمه رگه    ٧ بوونـــی  شـــه هید 
ڕایانگه یانـــد  فه رمـــی  بـــه   به مـــه ش 
تـــرس  لۆژیكـــی  ته نیـــا  ئـــه وان  كـــه  
و تۆقـــان و تیـــرۆر ده ناســـن و هـــه ر 
ـــه   ـــۆ چاره ســـه ری پرســـه كان ل ـــك ب هه وڵێ
ئێرانـــدا و لـــه  ڕێـــگای دیالۆگـــه وه ، وه ك 
خه ونێكـــی شـــاعیرانه  وایـــه . كه واتـــه  
ـــوێ و  ـــت ده پێ ـــگای درووس ـــان، ڕێ ڕاس
ـــه  هاوكێشـــه  ده گـــۆڕێ و  ـــزه  ك ـــه وه  هێ ئ
ـــرخ  ـــێ ن ـــۆ به ده ســـتهێنانی هێزیـــش ده ب ب

بـــدرێ.

پێش له وه ی چاپی 
ئه و جاڕنامه یه  وشك 
بێته وه ، به رچاوترین 
هه نگاوی ڕێژیم له م 

پێوه ندییه دا ئاشكرا بوو 
و یه كه م ده نگ و ڕه نگی 

له  كۆیه  ده ركه وت و 
هێزه  تیرۆریستییه كانی 

كۆماری ئێسالمیی 
ئێران به  دانان و 

ته قانده نه وه ی بۆمب، 
بوونه  هۆی شه هید 
بوونی ٧ پێشمه رگه  
و به مه ش به  فه رمی 

ڕایانگه یاند كه  ئه وان 
ته نیا لۆژیكی ترس و 
تۆقان و تیرۆر ده ناسن

چه كۆ ئه حمه دی

ڕۆژهەاڵت
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نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان  ڕێكخـــراوی 
ڕۆژێكـــی  خۆیـــدا  ڕۆژژمێـــری  لـــە 
ــان  ــە تەرخـ ــتایانی قوتابخانـ ــۆ مامۆسـ بـ
الیـــەن  لـــە  ڕۆژە  ئـــەو  و  كـــردووە 
وەكـــوو  »یونســـكۆ«وە  ڕێكخـــراوی 
ڕۆژێكـــی جیهانـــی ناســـێندراوە و  لـــەو 
ڕۆژەدا ڕێـــز لـــە تێكۆشـــان و خەباتـــی 
ئـــەو  كـــە  دەگیرێـــت  مامۆســـتایان 
لـــە  یەكێـــك  وەك  كۆمەڵـــگا  توێـــژەی 
هەســـتیارترین و گرینگتریـــن توێژەكانـــی 

دەكرێـــت. لـــێ  چـــاوی  كۆمەڵـــگا 
جیهانیـــی  ڕۆژی  لـــە  جیـــا 
ـــە كۆمـــاری ئیســـامیدا  مامۆســـتایان، ل
١2ی بانەمـــەڕ وەك ڕۆژی مامۆســـتا 
لـــە واڵتـــی ئێرانـــدا دیـــاری كـــراوە و 
تەنیـــا پشـــكی مامۆســـتایان لـــەو ڕۆژەدا 
پیرۆزباییەكـــی زارەكییـــە و ڕەنگـــە لقـــە 
گوڵێكـــی ســـوور لـــە الیـــەن قوتابیانـــەوە 
پێشـــكەش بـــە مامۆســـتاكەیان بكرێـــت. 
دەســـكەوتی  تەنیـــا  ڕۆژەدا  لـــەم 
بوونـــی  كـــە  ئەوەیـــە  مامۆســـتایان 
پرســـی  بـــەس.  و  هەیـــە  فیزیكییـــان 
پـــەروەردە و فێركـــردن ئەگەرچـــی بـــە 
ـــەت،  ـــێ نای ـــی پ ـــن كۆتای نووســـین و كوت
ـــی،  ـــێ دەرباوێ ـــی ل ـــەاڵم ناشـــكرێ خۆت ب
چارەنووســـی  بـــە  پرســـێكە  چوونكـــە 
بەســـتراوەتەوە.  مرۆڤـــەوە  و  كۆمەڵـــگا 
ســـەردەمی  لـــە  فێركـــردن  و  پـــەروەردە 
هەمـــوو  پێشـــكەوتن  كـــە  ئەمـــڕۆدا 
ــر  ــە ئێرانـــی ژێـ ــوە، لـ ــنوورەكانی تەنیـ سـ
وەك  فەقیهـــدا  ویایەتـــی  دەســـەاڵتی 
كـــە  هاتـــووە  لـــێ  ڕەقـــی  بەردێكـــی 
هیـــچ كـــەس و الیەنێـــك ناوێرێـــت بـــە 
چوونكـــە  بـــكات،  باســـی  ڕاشـــكاوانە 
ـــی  ـــە زیان ـــە ب ـــەردە ڕەق ـــەو ب ـــكاندنی ئ ش
ڕێژیمـــە و بەرپرســـانی بـــەردەوام و بـــە 
هەوڵـــی  لـــە  سیســـتماتیك  شـــێوەیەكی 
بەپێـــی  ڕەقییـــەدان.  ئـــەو  ڕاگرتنـــی 
ــی  ــانی ڕێژیمـ ــودی بەرپرسـ ــی خـ لێدوانـ
ئێـــران، وەزارەتـــی پـــەروەردە هەژارتریـــن 
وەزارەتخانەیـــە و ئـــەوەش لـــە كاتێكدایـــە 
كـــە بەرپرســـانی ئـــەو ڕێژیمـــە بـــاس لـــە 
كەمكردنـــەوەی بوودجـــەی ئـــەو بەشـــە 
دەكـــەن و مامۆســـتایانیش ناڕەزایەتـــی 
دەردەبـــڕن كـــە نـــان نیـــە بیخـــۆن. لـــە 
پـــەروەردە  پرســـی  حاڵەتێكـــدا  وەهـــا 
ـــە  ـــت؟ چوونكـــە ل ـــار دەچێ ـــەرەو كام ئاق ب

ـــەی خـــودی پســـپۆڕانی  ـــە وت ڕاســـتیدا ب
پـــەروەردەی ڕێژیـــم، پرســـی پـــەروەردە بـــە 
الی بەرپرســـانەوە گرینـــگ نیـــە و تەنیـــا 
لـــە دیمانـــە و ڕۆژنامەكانـــدا نیگەرانیـــی 
خۆیـــان دەردەبـــڕن و لـــە ڕاســـتیدا هیـــچ 
بۆیـــان گرینـــگ نیـــە، چوونكـــە یەكـــەم 
نـــەوەی  وەك  منـــداڵ  چارەنووســـی 
داهاتـــووی  دووهـــەم  و  داهاتـــوو، 
كۆمەڵگایـــان بـــە الوە گرینـــگ نیـــە.
ســـەرەتای  لـــە  ئەمســـاڵیش 
لـــە  ئێـــران  قوتابخانەكانـــی  كرانـــەوەی 
پرســـی  مانگـــی ڕەزبـــەردا كۆمەڵێـــك 
ســـەبارەت  ژینەكـــی  و  گرینـــگ  زۆر 
تەنیـــا  كـــە  كـــرا  بـــاس  پـــەروەردە  بـــە 
دیزەبەدەرخۆنـــە كـــرا و هیـــچ هەوڵێـــك 
بـــۆ چارەســـەریان نـــەدرا و بگـــرە هێـــرش 
كـــە  كەســـانەش  ئـــەو  ســـەر  كرایـــە 
بـــواری  لـــە  چاكســـازی  لـــە  باســـیان 
لـــەو  پـــەروەردە و بارهێنانـــدا كردبـــوو. 
لـــە  ئیســـامگەراكان  كـــە  كاتـــەوە 
ـــد باســـی  ـــەر كار، چەن ـــە س ـــدا هاتن ئێران
)بازگشـــت  گرایـــی«  »بوومـــی  وەك 
)بـــە  گەرایـــی  ئـــەرزش  خـــود(،  بـــە 
شـــتێكی  هەمـــوو  زانینـــی  خـــراپ 
ئاخونـــدی  پێناســـەی  بەپێـــی  بـــاش 
ــە  ــیعە(، ناوەڕۆكـــی تەقلیـــل گەرایانـ شـ
ـــی  ـــەوەی فەرهەنگـــی نەتەوەی )كەمكردن
لـــە بەرانبـــەر فەرهەنگـــی ئیســـامیی 
ــدا(، »تمامیـــت خواهـــی«  ئێدئۆلۆژیكـ
)البردنـــی هەمـــوو ئـــەو ئەندێشـــانەی كـــە 
ـــەوان ڕكەبەرایەتـــی  لەگـــەڵ ئیســـامی ئ
دەكات( و كۆمەڵێـــك بـــاس و بابەتـــی 
نادێموكراتیكیـــان هێنایـــە نێـــو پـــەروەردە 
مرۆڤیـــان  تەربیەتـــی  و  فێركـــردن  و 
بیرۆكـــەی  تەڵقین كردنـــی  لـــە  تەنیـــا 
وەك  ئیســـامگەرایی  ئیدئۆلۆژیـــی 
خوێندنـــەوەی مەزهەبـــی و كۆمۆنیزمـــی 
و  نـــاوەڕۆك  وەكـــوو  شـــەریعەتمەداری 
ــرۆڤ  ــی مـ ــەوەی ئەزموونەكانـ ڕەتكردنـ
البردنـــی  بـــە  پـــەروەردەدا  بیاڤـــی  لـــە 
ـــە  ـــن ل ـــك وەرگرت ـــاوا، كەڵ زانســـتی ڕۆژئ
پـــەروەردە و فێركـــردن بـــۆ ڕاكێشـــانی هێـــز 
لـــە ڕێكخـــراوە نیزامییـــەكان و میلیشـــیا 
گرتنەدەســـتی  حكوومەتییەكانـــدا، 
بەشـــی پـــەروەردە و بارهێنـــان لـــە الیـــەن 
تەربیەت كردنـــی  هەروەهـــا  و  دەوڵـــەت 
بـــە  كۆمەڵـــگادا  لـــە  الواز  توێژێكـــی 
نـــاوی مامۆســـتای قوتابخانـــەدا دیتـــەوە.
یەكـــەم ئامانجـــی پـــەروەردە و فێركـــردن 
ـــن، زانســـت  ـــدا گەشـــەپێدانی زەی ـــە ئێران ل

هێـــزی  پەروەردەكردنـــی  و  جەســـتە  و 
ـــە،  ـــردن نی ـــی ك ـــە كۆمەاڵیەت ـــاڵ و ب خەی
بەڵكـــوو بـــە پێچەوانـــەوە شوشـــتنەوەی 
ئیدئۆلۆژیـــی  ســـەپاندنی  و  مێشـــك 
ئیســـامگەرایی و ژیـــان بـــە شـــێوەی 
ئیســـامییە، هـــەر وەك بەرپرســـانی ئـــەو 
ڕێژیمـــە خۆیـــان بـــاس لـــەوە دەكـــەن كـــە 
ئامانجـــی ئێمـــە ئەوەیـــە كـــە شوناســـێكی 
بـــۆ  ســـەربەخۆی نەتەوەیـــی و دینـــی 
پێـــك بێنیـــن. واتـــە شـــوناس  قوتابـــی 
ڕۆژئـــاوا  بـــە  دژ  ســـەربەخۆییەكی  و 
و بـــە تەواوەتـــی لـــە ژێـــر چاودێـــری 
ئیســـامگەراكاندا  كۆنتڕۆڵـــی  و 
ژێـــر  هەمـــان  بونیـــش  نەتەوەیـــی  و 
حكوومەتـــی  بوونـــی  چاودێـــری 

ناوەندییـــە نـــە شـــتێكی دیكـــە.
ئێرانـــدا  لـــە  فێركـــردن  ناوەڕۆكـــی 
تەڵقینـــی ئیدئۆلـــۆژی ئیســـام گەرایی 
ــەو  ــۆ ئـ ــە بـ ــە كـ ــە ڕۆژئاوایـ ــرەت لـ و نفـ
و  دینـــی  مەكتەبێكـــی  مەبەســـتەش 
ـــاوی نیزامـــی »ســـولتە«  ـــە ن ـــی ب خەیاڵ
واڵتانـــی  لەگـــەڵ  و  دەكـــەن  دروســـت 
جیهـــان شـــەڕی پـــێ دەكـــەن و تەنیـــا 
ــەڕ دژی  ــەی شـ ــەری بیرۆكـ ــە دەوروبـ لـ

دەســـووڕێتەوە. ئیمپریالیـــزم دا 
لە سیستەمی پەروەردە و فێرکردن دا، 
ناوەنـــدە  ســـەرجەم  و  ئیســـام گەراکان 
حکوومەتییەکانیـــان داوای قوتابخانـــه 
و  دەکـــەن  پەروەردەییـــەکان  شـــوێنه  و 
لـــە ئەگـــەری نەبوونـــی بودجـــەش بـــۆ 
ــت  ــتگەیان دروسـ ــان زانسـ ــی خۆیـ داهاتـ
ــی  ــەڕی ڕێژیمـ ــی ڕێبـ ــرد و خامنەیـ کـ
لـــەوە  بـــاس  ئاشـــكرایی  بـــە  ئێـــران 
تێچـــووی  هەمـــوو  نابـــێ  كـــە  دەكات 
لـــە ئەســـتۆی دەوڵـــەت  قوتابخانـــەكان 
بێـــت و  ئـــەوەش لـــە كاتێكدایـــە كـــە 
بوودجـــەی سەرســـووڕهێنەر بـــۆ حـــەوزەی 
عیلمیـــەی قـــۆم دابیـــن دەكرێـــت و تەنیـــا 

گەندەڵیـــی لـــێ دەر دەچێـــت.
بەشـــی  ســـێ  پـــەروەردە  پرســـی 
بونیـــادی  پرســـی  ١ـ  وەك  جیـــاوازی 
پرســـی  2ـ  پـــەروەردە،  ناوەڕۆكـــی  و 
مامۆســـتایان و ٣ـ پرســـی بەڕێوەبـــەری 
ــەو  ــەر كام لـ ــە هـ ــت، كـ ــۆ دەگرێـ ــە خـ لـ
پرســـانە بـــۆ خـــۆی كۆمەڵێـــك باســـی 
لـــێ دەكەوێتـــەوە، بـــەاڵم بـــۆ ناســـاندنی 
سیســـتمی  لـــە  بچـــووك  گۆشـــەیەكی 
پـــەروەردەی ئێـــران بەشـــێكی ئـــەو پرســـانە 

دەخەینـــە بـــەر بـــاس.
هـــۆی  بـــە  یەكەمـــدا،  پرســـی  لـــە 

ئەوەیكـــە سیســـتمی پـــەروەردە، ئایینـــی 
ـــی  ـــج و داخوازییەكان ـــە، ئامان حكومەتیی
مـــرۆڤ لـــەو سیســـتمە پەروەردەییـــەدا 
كۆمەڵـــگا  پێویســـتییەكانی  لەگـــەڵ 
ناتەبایـــە، كـــە ئـــەوەش دەبێتـــە هـــۆی 
هیـــچ  خوێندنگاكانـــدا  لـــە  ئەوەیكـــە 
ـــت  بەرهەمێكـــی زانســـتی دەســـتەبەر نەبێ
و ئامانجەكانـــی پـــەروەردە و فێركـــردن 
زانكـــۆكان  و  قوتابخانـــە  و  گشـــتین 

كاراییـــان دیـــار نییـــە.
كارناســـانی بەرنامەداڕێـــژی پـــەروەردە 
و  دەســـەاڵت  سیســـتمی  هـــۆی  بـــە 
گەشـــە  سیســـتمەدا  لـــەو  ئەوەیكـــە 
كـــردن و پەروەردەبـــوون پابەنـــد بـــە نیـــزام 
بەپێـــی  تەنیـــا  و  كۆنـــن  بیرۆكـــەی  و 
خۆیـــان  ســـەردەمی  پێویســـتییەكانی 
پـــەروەردە  ئەمڕۆكـــەی  بەرنامـــەی 
هاوئاهەنگییـــەك  هیـــچ  دادەڕێـــژن. 
و  پـــەروەردە  ئامانجەكانـــی  نێـــوان  لـــە 
دیـــار  كۆمەڵـــگادا  پێویســـتییەكانی 
كەڵـــك  دووهەمـــدا،  پرســـی  نییە.لـــە 
ـــا  ـــە كەســـانی شـــارەزا و زان ـــن ل وەرنەگرت
دەرســـییەكان  بەرنامـــە  نەگونجانـــی  و 
هەنووكەیـــی  دۆخـــی  لەگـــەڵ 
كۆمەڵـــگادا، دەبێتـــە هـــۆی ئەوەیكـــە 
ـــر دەبێـــت و  قوتابـــی تەنیـــا لەبەركـــردن فێ
ـــت. ـــە زانســـت وەربگرێ ـــك ل ـــت كەڵ ناتوانێ
نەبوونـــی  ســـێهەمدا،  پرســـی  لـــە 
پێداویســـتییە  قوتابخانـــە،  فـــەزای 
خوێنـــدن،  شـــوێنی  پێویســـتەكانی 
نێـــوان  لـــە  هاوئاهەنگـــی  نەبوونـــی 
بەرنامـــە، گەاڵڵـــە و هەوڵـــی بەڕێوەبـــردن، 
بەكارهێنانـــی  و  لێكۆڵێنـــەوە  نەبوونـــی 
لێكۆڵینـــەوە زانســـتییەكانی ســـەردەم و 
ڕۆژ و كۆمەڵێـــك كێشـــەی دیكـــە لـــە 
ــە  ــی لـ ــتمی پەروەردەیـ ــەكانی سیسـ كێشـ
ئێرانـــدا وای لـــە كۆمەڵـــگا كـــردووە كـــە 
ــتەی  ــی ئاراسـ ــەروبەری و گۆڕینـ بێ سـ
نادیـــار،  ئاقارێكـــی  بـــۆ  كۆمەڵـــگا 
بەرۆكـــی خەڵكـــی ئێرانـــی گرتووەتـــەوە.
ڕێژیمـــی  ڕێبـــەڕی  خامنەیـــی 
ــۆكان وەك  ــە و زانكـ ــە قوتابخانـ ــران لـ ئێـ
ماشـــێنێكی ســـەركوت دەڕوانێـــت و لـــەو 
چەشـــنە  هـــەر  لەگـــەڵ  پێوەندییـــەدا 
بـــە  و  دەكات  دژایەتـــی  چاالكییـــەك 
لـــێ  نـــاوی  »تاغووتـــی«  كارێكـــی 
لـــە  ڕێژیمـــە  ئـــەو  هەروەهـــا  دەبـــات. 
الیەكـــی دیكـــەوە لـــە ڕێـــگای »بســـیج 
دانـــش ئامووزی«ییـــەوە قوتابیـــان بـــۆ 
شـــەڕ پـــەروەردە دەكات و تـــا ئێســـتاش 

قوتابیـــان  لـــە  بەرچـــاو  كۆمەڵێكـــی 
و  كـــوژراون  ســـووریەدا  شـــەڕی  لـــە 
ئـــەوەش لـــە كاتێكدایـــە كـــە بەرپرســـانی 
ــەروەردە  ــی پـ ــە وەزارەتـ ــە لـ ــم ڕەخنـ ڕێژیـ
و بارهێنـــان دەگـــرن كـــە قوتابییـــەكان 
بـــە شـــێوازی ئیســـامی و ئینقابـــی 

نـــاكات. پـــەروەردە 
ـــران  ـــژووی ٨ ســـاڵ شـــەڕی ئێ ـــە مێ ل
و عێراقـــدا بـــە ڕوونـــی دەر دەكەوێـــت 
كـــە پـــەروەردە و بارهێنـــان گەورەتریـــن 
ـــۆ  ـــی ب ـــزی مرۆی ـــی هێ ـــە ناردن ـــی ل ڕۆڵ
بەرەكانـــی شـــەڕدا هەبـــووە و ئـــەو هێـــزە 
ــوو  ــك هاتبـ ــان پێـ ــە قوتابیـ ــەش لـ مرۆییـ
كـــە بەشـــی هـــەرە زۆریـــان لـــە پێنـــاو 

سیاســـەتی ڕێژیـــم دا كـــوژران.
وەزیـــری  فانـــی  ئەســـغەر  عەلـــی 
كـــە  ڕووحانـــی  دەوڵەتـــی  ئێســـتای 
ســـاڵەكانی ١٣٦٤ تـــا ٦٨ی هەتـــاوی 
ســـتادی شـــەڕی وەزارەتخانـــەی پـــەروەردە 
و بارهێنـــان بـــووە، بـــاس لـــەوە دەكات كـــە 
لـــە مـــاوەی شـــەڕی ٨ ســـاڵەدا زیاتـــر 
لـــە ٥٥٠ هـــەزار خوێنـــدكاری تەربیـــەت 
هـــەزار   ٩٠ لـــە  زیاتـــر  و  موعەلیـــم 
فەرهەنگـــی بـــۆ بەرەكانـــی شـــەڕ بـــەڕێ 
ـــوژران. ـــم ك ـــەزار موعەلی ـــە ٥ ه ـــران ك ك
پـــەروەردە و بارهێنانـــی ڕێژیـــم لـــە 
مـــاوەی چاالكییەكانـــی خۆیـــدا ناوێكـــی 
ـــووە كـــە تەنیـــا بوونێكـــی  ـــاوەڕۆك ب بـــێ ن
نەبـــووە  كارایـــی  و  هەبـــووە  فیزیكـــی 
و ئێســـتا پـــەروەردەی ڕێژیمـــی ئێـــران 
ســـەرتاپا نوقمـــی كێشـــە و گرفتـــە و 
تووشـــی قەیرانێكـــی ئامووزشـــی بـــووە 
ــەوە. ــەزۆك ماوەتـ ــی نـ ــە تەواوەتـ ــە بـ كـ

پایان نامـــە،  فرۆشـــتنی  و  كڕیـــن 
نەبوونـــی قوتابخانـــە، نەبوونـــی خوێنـــدكار 
و قوتابیـــی زانـــا و كارلێهاتـــوو، نەبوونـــی 
مەدرەك گەرایـــی  زانســـت،  بەرهەمـــی 
پـــەروەردە  دیكـــەی  كێشـــەی  دەیـــان  و 
ــان بووەتـــە هـــۆی ئـــەوەی كـــە  و بارهێنـ
بەرپرســـانی ڕێژیـــم بـــاس لـــەوە بكـــەن 
كـــە قوتابخانـــەكان دابخـــەن و ڕاســـتەوخۆ 

مـــەدرەك بـــە خەڵـــك بـــدەن.
ئاكام: 

و  پـــەروەردە  سیســـتمی  لـــە 
فێركردنـــی ڕێژیمـــی ئێرانـــدا، قوتابـــی 
لەبەركردنـــی  فێـــری  خوێنـــدكارەكان  و 
بـــەاڵم  دەكرێـــن،  داتـــاكان  و  ژمـــارە 
و  بیركردنـــەوە  فێـــری  نایانـــەوێ 
و  بـــن  بابەتـــەكان  لـــە  ڕەخنەگرتـــن 
تەنانـــەت مافـــی ئەوەیـــان پـــێ نادرێـــت.

لـــە قوتابخانەكانـــی ڕێژیمـــی ئێرانـــدا 
گرینگـــی بـــە كولتـــووری داڕشـــتن و 
ــۆدی  ــت و میتـ ــەت نادرێـ ــینی بابـ نووسـ
و  ئانالیـــز  لێكۆڵینـــەوە،  دەربڕیـــن، 
داڕشـــتندا  و  نووســـین  لـــە  لێكدانـــەوە 
زیاتـــر دەردەكـــەوێ، نـــەك قســـەكردن و 
دەربڕینـــی زارەكـــی و لـــە ڕێژیمـــی ئێرانـــدا 
ـــا  ـــب«ن ت ـــگا »خەتی ـــە گشـــتی كۆمەڵ ب

ئاكادمیـــك. زانایەكـــی 
ئیدئۆلـــۆژی،  بـــە  گیرۆدەبـــوون 
شـــیعەگەریی  خۆگەورەبینـــی، 
كولتـــووری  زاڵبوونـــی  توندئاژۆیانـــە، 
و  نووســـین  ســـەر  بـــە  قســـەكردن 
شـــێوەی  ئـــەوەش  كـــە  لێكۆڵینـــەوە 
ـــە  ـــوون« ل ـــت نەب هەڵســـوكەوتی »دەروەس

دەدات. پـــێ  پـــەرە  كۆمەڵـــگادا 
تەرخان نەكردنـــی بوودجـــەی پێویســـت 
بـــۆ وەزارەتـــی پـــەروەردە و بار هێنـــان كـــە 
ئـــەوەش وا دەكات هیـــچ لێكۆڵینەوەیـــەك 
كـــە ســـەرچاوەی داهـــات و پێشـــكەوتن 
ـــت  ـــە، وە بەرچـــاو نەكەوێ ـــە كۆمەڵگادای ل
ـــت. ـــری پێشـــكەوتن وە دوا بكەوێ ـــە ب و ل
ڕێژیمـــی  پـــەروەردەی  كارناســـانی 
ئێـــران لـــەو بـــاوەڕەدان كـــە لـــە ســـەدا ٩٠ی 
كێشـــەكانی واڵت بـــۆ سیســـتمی پـــەروەردە 
قوتابخانـــە  چوونكـــە  و  دەگەڕێتـــەوە 
مرۆڤـــی  واڵتـــەدا  لـــەو  زانكـــۆكان  و 
»ڕۆبۆتیـــك« پـــەروەردە دەكـــەن و ئـــەوەش 
لـــە كاتێكدایـــە كـــە بـــۆ چارەســـەری قەیران 
و كێشـــەكانی دواڕۆژ، پێویســـتە گەشـــە 
بدرێت.ئـــەوەی  پـــەروەردە  بـــواری  بـــە 
كـــە ئەمـــڕۆ لـــە جوغرافیـــای ئێرانـــدا 
بوونـــی  بەرهەمـــی  دەكرێـــت،  بـــەدی 
دیكتاتـــۆری  سیاســـیی  سیســـتمێكی 
كـــە  ئیدئۆلۆژییـــە  چەقبەســـتووی  و 
پێشـــكەوتنێكە  چەشـــنە  هـــەر  دژی 
كـــە  ئـــەوەی  بووەتـــە  ئەنجامەكـــەی  و 
بـــڕوات. هەڵدێـــر  بـــەرەو  كۆمەڵـــگا 
لـــە واڵتـــی ئێرانـــدا هـــەزاران كێشـــەی 
ـــەو  ـــووری بەرۆكـــی ئ ـــی و ئاب كۆمەاڵیەت
كۆمەڵگایـــەی گرتووەتـــەوە. لـــە بـــری 
ــردن  ــەزای فێركـ ــات و فـ ــەوەی ئیمكانـ ئـ
دابیـــن  قوتابخانـــە  مامۆســـتایانی  بـــۆ 
مەزهەبیـــی  ناوەنـــدی  ڕێژیـــم  بـــكات، 
تایبەتـــی بـــۆ فێڕكردنـــی بەالڕێداچـــوو و 
دژەمرۆیـــی مندااڵنـــی ئێرانـــی جێبەجـــێ 
كـــردووە تـــا لـــە داهاتـــوودا لـــەو مندااڵنـــە، 
كەســـانێكی بێ مێشـــك و بیـــر، پـــەروەردە 
ـــەوە  ـــا توان ـــەی تەنی ـــە ئامانجەك ـــكات ك ب

ــدایە. ــی فەقیهــ ــە ویایەتـ لـ

مامۆستایانی  قوتابخانە لە ژێر ستەمی ویالیەتی فەقیهدا
جەماڵ ڕەسووڵ دنخە

گشتی
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ئۆختاپووسی خاتەمۆلئەنبیا 
و داگیرکردنی جمگە 

ئابوورییەکان
شەماڵ تەرغیبی

ئابوورییەکانـــی  ســـەرەکییە  پـــڕۆژە 
دەوڵەتـــی ڕۆحانـــی لەوانـــە نـــەوت، گاز، 
پێترۆشـــیمی، ڕاگواســـتن، بەنـــداوەکان، 
و  موخابـــرات  ئـــاو،  ڕاگواســـتنی 
ئـــای تـــی لـــە ئیختیـــاری قـــەرارگای 

ســـپادایە. خاتەمۆلئەنبیـــای 
هەواڵدەریـــی ئیســـنا ئاشـــکرای کـــرد؛ 
بەرگـــری  وەزیـــری  دێهقـــان  حســـەین 
چەکدارەکانـــی  هێـــزە  پشـــتیوانیی  و 
پێنج شـــەممە  یازدیـــەم ڕۆژی  دەوڵەتـــی 
ڕێکەوتـــی ٩ی بەفرانبـــار لـــە پێشـــانگای 
"هێـــزی ســـپا لـــە بـــواری چاکســـازی" 
ڕایگەیانـــدووە: تـــا کۆتایـــی ئەمســـاڵ 
بەرپرســـایەتی زیاتـــر لـــە ٥٠ پـــڕۆژەی 
ئابووریـــی  ســـەر  لـــە  "کاریگـــەر" 
قـــەرارگای  ئەســـتۆی  خراوەتـــە  ئێـــران 

خاتەمۆلئەنبیـــا.
ڕۆژی شـــەممەش ڕێکەوتـــی ١١ی 
لـــە  شـــەرق  ڕۆژنامـــەی  بەفرانبـــار، 
ڕاپۆرتێکـــدا بەنـــاوی "هەمـــوو شـــتێک 
خاتـــەم"  قـــەرارگای  بـــە  ســـەبارەت 
ـــن  ـــا گەورەتری نووســـیبووی: خاتەمۆلئەنبی
کـــە  ئێرانـــە  نادەوڵەتیـــی  پەیمانـــکاری 
تەنانـــەت ســـازکردنی پـــردەکان و پـــڕۆژە 
ئیختیاریـــەوە. خراوەتـــە  عومرانییـــەکان 
ڕۆژنامـــەی شـــەرق دەنووســـێ: ئـــەم 
لـــە  خـــۆی  چاالکییەکانـــی  قـــەرارگا 
هیـــچ بوارێکـــدا بەرتەســـک ناکاتـــەوە و 
ـــە پـــڕۆژە زەبەالحـــە ئابوورییـــەکان  جگـــە ل
ـــڕۆژە بچووکەکانیشـــدا  دەســـتی بەســـەر پ
لـــە  چاالکیـــی  دەرەتانـــی  و  گرتـــووە 

کۆمپانیاکانـــی دیکـــە گرتـــووە.
ــپای  ــای سـ ــەرارگای خاتەمۆلئەنبیـ قـ

تێرۆریســـتی پاســـدارانی ڕێژیـــم ســـاڵی 
کۆتایـــی  پـــاش  و  هەتـــاوی  ١٣٦٨ی 
بـــە بڕیـــاری  شـــەڕی ئێـــران و عێـــراق 
کـــە  دامـــەزراوە  خامنەیـــی  عەلـــی 
بـــە ژێرکۆمەڵـــەی  ئەگەرچـــی خـــۆی 
ســـپا دەناســـرێت بـــەاڵم خاوەنـــی چەندیـــن 
ژێرکۆمەڵـــەی وەک قـــەرارگای قائێـــم، 
قـــەرارگای نـــوح، قـــەرارگای کەربـــەال 
و قـــەرارگای کەوســـەرە کـــە بەهـــۆی 
ئێســـتا  تـــا  ڕەهاکەیـــەوە  دەســـەاڵتە 
واڵتیـــان  پـــارەی  میلیـــارد  چەندیـــن 

هەڵلووشـــیوە.
ــی  ــاری فەرمـ ــک ئامـ ــی هەندێـ بەپێـ
ڕێـــژەی ئـــەو کەســـانەی کـــە بەشـــێوەی 
ڕاســـتەوخۆ لـــەم قەرارگایـــەدا کار دەکـــەن 

١٦٠ هـــەزار کەســـە.
بانـــدە  ئـــەم  ڕەهـــای  دەســـەاڵتی 
کـــە  زۆرە  ئەوەنـــدە  ســـپا  مافیاییـــەی 
تەنانـــەت بڕیـــار لەســـەر ســـەرکۆماری 
ڕێژیمیـــش دەدات بـــۆ وێنـــە ماوەیـــەک 
پێـــش ئێســـتا عیبادوڵـــا عەبدوڵاهـــی 
فەرمانـــدەی خاتـــەم پـــاش واژۆکردنـــەوەی 
و  ئێـــران  نێـــوان  نامـــەی  ڕێککەوتـــن 
کۆریـــای باشـــوور بـــۆ ســـازکردنی ١٠ 
کەشـــتی نـــوێ ڕوو لـــە حەســـەن ڕۆحانـــی 
گوتبـــووی: دەبـــێ ئـــەو ڕێککەوتننامـــە 

هەڵبوەشـــێنیتەوە.
ـــاش  ـــاڵی ٨٤دا پ ـــە س ـــە ل ـــایانی باس ش
ئەوەیکـــە ئەحمـــەدی نـــژاد بـــە دەســـەاڵت 
گەیشـــت و مۆرەچنییەکانـــی دەوڵەتـــی 
نـــوێ کۆتایـــی پێهـــات، ڕەشنووســـێک 
بـــە ئاگاداریـــی عەلـــی خامنەیـــی لـــە 
ژێـــر نـــاوی "تعالـــی ایـــران" )پیشـــرفت 
هاتـــە  عدالـــت(  و  معنویـــت  بـــا  تـــوام 
ســـپاە"  "راهبـــردی  ناوەنـــدی  و  ئـــاراوە 
کرایـــە جێبەجێـــکاری ئـــەم گەاڵڵەیـــە؛ 

خاڵێکـــی گرینـــگ لـــە بەندەکانـــی ئـــەم 
ڕەشنووســـە بریتـــی بـــوو لـــە: کۆنتـــڕۆڵ 
تـــەواوی  دەستبەســـەرداگرتنی  و 
الواز  ڕێگـــەی  لـــە  ئابـــووری  فـــەزای 
ــەرەدان  ــەوەی کەرتـــی تایبـــەت و پـ کردنـ
دەوڵەتییـــەکان،  نیمچـــە  دەســـەاڵتە  بـــە 
واتـــە کۆمپانیاکانـــی ســـێبەری دەوڵـــەت 
کـــە خۆیـــان لەژێـــر دەســـەاڵتی ســـپا و 

بەســـیجدان.
ئەمـــەش لەحاڵێکدایـــە کـــە ئەزمونـــی 
کاری واڵتانـــی پێشـــکەوتوو لـــە بـــواری 
ئابـــووری، پێمـــان دەڵـــێ؛ یەکێـــک لـــە 
ڕێکارەکانـــی گەشەســـەندنی ئابووریـــی 
ئازادیـــی  دانـــی  لـــە  بریتییـــە  واڵت 
کـــردار بـــە کەرتـــی تایبـــەت بـــەو واتایـــە 
کـــە لـــە هەمـــوو واڵتانـــی پێشـــکەوتوودا 
ئازادیـــی  خاوەنـــی  تایبـــەت  کەرتـــی 
بـــەوە  پێویســـتیان  و  کـــردارن،  تـــەواوی 
ـــی  ـــی خاوەنداریەت ـــە ماف ـــر ل ـــە کـــە بی نیی
ــا  ــەش تەنیـ ــەم خاڵـ ــەت ئـ ــەوە؛ هەڵبـ بکەنـ
کاتێـــک دەتوانـــێ ســـەرکەوتوو بێـــت کـــە 
ــنوردار  ــدا سـ ــە بیاڤـــی ئابووریـ ــەت لـ دەوڵـ
ـــەت  ـــە دەوڵ ـــزن ب ـــا ئی ـــە یاس ـــەوە، وات بکرێت
نـــەدات بـــە مەیلـــی خـــۆی دەســـتێوەردان 
و  بـــکات،  ئابووریـــدا  کاروبـــاری  لـــە 
ـــدات و  ـــار ب ـــوو، بڕی ـــێ خـــۆش ب ـــی پ چۆن
لەبەرانبـــەر کەسیشـــدا وەاڵمـــدەر نەبێـــت؛ 
دیـــارە نابـــێ ئەوەمـــان لەبیـــر بچێـــت کـــە 
لـــە ئێرانـــدا، بەپێـــی یاســـا نەنووســـراوەکان، 
و  نییـــە  ئابـــووری  خاوەنـــی  دەوڵـــەت 
و کۆتایـــی  یەکـــەم  قســـەی  ئەوەیکـــە 
و  ئەمنیەتـــی  ناوەنـــدە  ئـــەوە  دەکات 
ســـپای  بـــە  ســـەر  ســـەربازییەکانی 
بـــە  بەســـتن  بەپشـــت  کـــە  پاســـدارانن 
دەســـەاڵتی ڕەهـــای ویایەتـــی ســـەرقاڵی 
داراییەکانـــی  و  ســـامان  هەڵلووشـــینی 

مـــەرگ  واڵتـــن و وەک ئۆختاپوســـی 
هەمـــوو جمگەکانـــی ئابووریـــی داگیـــر 
زیاتـــری  ڕوونبوونـــەوەی  کردووە.بـــۆ 
نێگەتیڤەکانـــی  شـــوێندانەرییە  و  ڕۆڵ 
لـــە  پێوەندییەکانـــی  و  دەســـت  و  ســـپا 
بـــە  ئامـــاژە  لیـــرەدا  ئابـــووری  بیاڤـــی 
ئابـــووری  ســـاکاری  هاوکێشـــەیەکی 
ـــن: ڕەگ و بنچینـــەی گەندەڵیـــی  دەکەی
کەڵـــکاژۆ  لـــە  بریتییـــە  ئابـــووری 
پێگـــەی  و  دەســـەاڵت  لـــە  وەرگرتـــن 
کەســـانێکی  بـــە  ئیـــزن  کـــە  سیاســـی 
دیاریکـــراو دەدات تاکـــوو بـــۆ قازانجـــە 
کەڵـــک  شەخســـییەکانیان  ئابوورییـــە 
کـــە  وەربگـــرن  ئابـــووری  و  بـــازاڕ  لـــە 
ئەمـــەش بـــە پاڵپشـــتییەکی "یاســـایی" و 
ــکاژۆ  ــەم کەڵـ ــت. ئـ ــییەوە" دەکرێـ "سیاسـ
بـــواری  دەچێتـــە  کاتێـــک  وەرگرتنـــە 
جێبەجـــێ کـــردن کـــە قازانجـــە سیاســـی، 
بۆرۆکراتیـــک و ئابوورییـــەکان هاوتـــەراز 
ــدان و بەرتیـــل  لەگـــەڵ سیســـتمی بەرتیلـ
ســـێ  کـــە  لێرەدایـــە  بێـــت.  وەرگرتـــن 
کوچکـــەی گەندەڵـــی دروســـت دەبێـــت؛ 
دەســـەاڵتی  بـــەدوای  "سیاســـەتڤان" 
ـــۆ  ـــداری" ب ـــەری ئی سیاســـیەوەیە، "بەڕێوەب
پاڵپشـــتیی دەســـەاڵتی سیاســـی دەگەڕێـــت 
و "ئابووریـــکار"ی گەندەڵیـــش بـــە پشـــت 
بەســـتن بـــەم 2 گرووپـــە ئامانجەکانـــی 
ــدا  ــە ئێرانـ ــە لـ ــەم پێیـ خـــۆی دەپێکـــێ؛ بـ
ســـەرتۆپکی گەندەڵییـــەکان بـــۆ تـــۆڕی 
ــداران دەگەڕێتـــەوە چوونکـــە  ــپای پاسـ سـ
وەک پێشـــتریش ئامـــاژەی پێکـــرا کەرتـــی 
بەنداوســـازکردنە  هەنـــاردە،  و  هـــاوردە 
ئەوەیکـــە  بەگشـــتی  و  ناپێویســـتەکان 
پێـــی دەوتـــرێ "پیشـــەی دایـــک" لـــە ژێـــر 
ــە  ــەکان بـ ــدە نیزیکـ ــپا و ناوەنـ ــتی سـ دەسـ

دەســـەاڵتە.

٧ میلیۆن کەسی دیکە پەیوەست 
بە لەشکری بێکارانی ئێران دەبن

ـــەوەی  ـــدار لەمـــەڕ کەمکردن ـــەی بانگەشـــەکانی بەرپرســـانی پێوەندی بەپێچەوان
ـــاڵی  ـــج س ـــی: تاکـــوو پێن ـــووری دەڵ ـــێکی ئاب ـــران، کارناس ـــە ئێ ـــکاری ل نرخـــی بێ
دیکـــە النیکـــەم ٧ میلیـــۆن بێـــکاری دیکـــەش پەیوەســـت بـــە لەشـــکری بێکارانـــی 

ـــن. واڵت دەب
هەواڵدەریـــی حکومەتیـــی "مێهـــر" لـــە زاری "ســـەعید لەیـــاز" کارناســـی 
ئابوورییـــەوە بـــاوی کردۆتـــەوە: لـــە پێنـــج ســـاڵی داهاتـــوودا النیکـــەم پێنـــج 
میلیـــۆن دەرچـــووی زانکـــۆ پەیوەســـت بـــە بـــازاڕی کار دەبـــن و جگـــە لـــەم 
ـــە  ـــەواو نەکـــردووە دەبن ـــان ت ـــی بااڵی ـــۆن کەســـیش کـــە خوێندن ـــانە دوو میلی کەس

خوازیـــاری کار کـــە ســـەرجەم دەکاتـــە ٧ میلیـــۆن کـــەس.
ـــۆن  ـــاڵی دیکـــە النیکـــەم ٦ میلی ـــج س ـــراو پێویســـتە تاکـــوو پێن ـــەی ناوب ـــە وت ب
هەلـــی کاری نـــوێ بڕەخســـێنین تاکـــوو بتوانیـــن نرخـــی بێکاریمـــان لـــەو ئاســـتەی 
ئێســـتادا بهێڵینـــەوە کـــە بـــە کـــردەوە ئەمـــەش جێبەجـــێ نابێـــت، لەبـــەر ئەوەیکـــە 

ـــە. ـــە لەبەردەســـتدا نیی ـــەم پان ـــی ئ ـــی کردن ـــۆ بەکردەی ـــواری گونجـــاو ب ب
ـــە مـــاوەی ســـااڵنی  ـــەت ل ـــە درێـــژەدا دەڵـــێ: بەپێـــی ئامارەکانـــی دەوڵ لەیـــاز ل
٩٣ تاکـــوو ٩٥، گەشـــەی ئابووریـــی ئێـــران ٧/٤% بـــووە، بـــەاڵم چ گۆڕانێـــک 

ـــچ! ـــدا هـــات؟ هی بەســـەر دۆخـــی کار و بێکاری
ئـــەم ئابووریناســـە وێـــڕای پێداگـــری کـــردن لەســـەر ئەوەیکـــە ئەمجـــۆرە پـــان و 
ـــی ســـاڵی ٩٥دا  ـــە کۆتای ـــی: ل ـــن، وت ـــە وەاڵمـــدەری بارودۆخـــی ئێمـــە نی بەرنامان
ئاســـتی بەرهەمهێنانمـــان تـــازە دەگاتـــە کۆتایـــی پێنـــج ســـاڵ لەمەوپێـــش؛ هەروەهـــا 
داهاتـــی ســـەرانەمان لـــە کۆتایـــی ســـاڵی ٩٧دا دەگاتـــەوە بـــە داهاتـــی ســـەرانەی 
ســـاڵی ٩٠، جگـــە لەمـــەش توانـــای کڕیـــن الی کرێـــکاران و کارمەندانـــی 
حکومەتـــی لـــە نێـــوان ســـاڵەکانی ١٤٠٥ تاکـــوو ١٤١٠ یەکســـان دەبێـــت لەگـــەڵ 
ـــەی  ـــە پێچەوان ـــەم ڕەوت ـــە ب ـــاوی؛ کەوات ـــە ســـاڵی ١٣٨٤ی هەت ـــن ل ـــای کڕی توان
ـــای  ـــی یاس ـــە دیاریکردن ـــن کـــە ب ـــەوە بی ـــی ئ ـــێ چاوەڕێ ـــن، ناب ـــە دەیپێوی کـــە ئێم

ـــن. ـــوێ بخوڵقێنی ـــکاری کار و پیشـــەی ن نرخـــی بێ
ناوبـــراو هـــۆکاری بەئەنجـــام نەگەیشـــتنی پـــان و بەرنامەداڕێژییەکانی دەوڵەتە 
یـــەک لـــەدوای یەکەکانـــی بـــۆ ئـــەوە گەڕاندۆتـــەوە کـــە؛ "سیاســـەتداڕێژییەکانی 

ئێمـــە هەڵـــەن و ناتوانـــن بچنـــە خانـــەی کردەییـــەوە".
بەبـــاوەڕی ناوبـــراو تەنیـــا ڕێـــکار بـــۆ زاڵبـــوون بەســـەر ئـــەم ڕەوشـــە نالەبـــارە 
ـــەم  ـــی ســـەرمایەدانانە و ئەگـــەر ئ ـــە بیاڤ ـــەدا، سیاســـەتداڕێژیی کـــەاڵن ل ئابووریی
کارە نەکرێـــت گەشـــەی پیشـــە و بـــازاڕی کار دەبێتـــە پرســـێکی نامومکیـــن.

سندوقی جیهانی دراو: 
ئێران یەکێک لە بێکارترین واڵتانی جیهانە

لەبـــاری  ئێـــران  دراو  نێونەتەوەیـــی  ســـندووقی  ڕاپۆرتـــی  دواییـــن  بەپێـــی 
ـــەی دیکـــەش دابەزینـــی تۆمـــار کـــرد. ـــی جیهـــان ٨ پل ـــو واڵتان ـــە نێ ـــەوە ل بێکاریی

ســـندووقی نێونەتەوەیـــی دراو لـــە ڕاپۆرتێکـــدا ڕایگەیانـــدووە لـــە درێـــژەی 
ـــردوودا،  ـــە 2 ســـاڵی ڕاب ـــەت ل ـــران بەتایب ـــە ئێ ـــکاری ل ـــی دابەزینـــی نرخـــی بێ ڕەوت
ئـــەم واڵتـــە لـــە ســـاڵی 2٠١٦دا بـــە نرخـــی ١١/2٨% پلـــەی 2٣ی لـــە نێـــو هەمـــوو 

واڵتانـــی جیهـــان بـــۆ خـــۆی تۆمـــار کـــردووە.
ــە  ــان لـ ــەوە بارودۆخیـ ــاری بێکارییـ ــە بـ ــە لـ ــا 22 واڵتـــی دیکـ ــە تەنیـ ــەم پێیـ بـ
ئێـــران خراپتـــر بـــووە کـــە بریتیـــن لـــە ئافریقـــای باشـــوور، مەقدوونیـــە، بۆســـنی و 
هێرزۆگۆڤیـــن، یونـــان، ســـودان، ئیســـپانیا، سێربێســـتان، ڤێنزۆئێـــا، ئەرمەنســـتان، 
مێســـر،  جامائیـــکا،  قێبرێـــس،  تونـــس،  باهامـــاس،  کڕۆواســـی،  ئالبانـــی، 

ســـانوتومێ، نیجێریـــە، پۆرتۆریکـــۆ، ســـورینام، بێلـــز و ئیتالیـــا.
لـــە بەرامبەریشـــدا واڵتانـــی تورکیـــە، مەراکـــش، کەنـــارەی عـــاج، ســـەن 
مارینـــۆ، شـــیلی، پێـــرۆ، ســـریانکا، ترینیـــداد و تۆباگـــۆ بـــە نرخـــی بێـــکاری خـــوار 
ـــدی ئامـــاری  ـــان هەیە.ناوەن ـــران بارودۆخێکـــی لەبارتری ـــەراورد لەگـــەڵ ئێ ١٠% بەب
خـــودی ڕێژیمیـــش ماوەیـــەک پێـــش ئێســـتا ســـەبارەت بـــە ڕەوشـــی بێـــکاری لـــە 
ئێـــران ئاشـــکرای کـــرد کـــە زۆرتریـــن نرخـــی بێـــکاری لـــە ئێرانـــدا لـــە تەمەنـــی 
2٠ بـــۆ 2٤ ســـاڵە و لـــە ســـاڵی ڕابردوشـــدا ڕێـــژەی نرخـــی بێـــکاری لـــە ئێـــران 

زیـــادی کـــردووە.

ئابووری



٧ ژمارە٦٩٢، ٤ی ژانویەی٢٠١٧

ئاوەزی فەرهەنگیی و 
کاریگەرییەکانی لە کۆمەڵگا

جەماڵ فەتحی
بـــۆ ئـــەوەی بتوانیـــن پێناســـەیەکی 
ئـــاوەزی  چەمکـــی  بـــە  گونجـــاو 
لەســـەرەتا  ببەخشـــین،  فەرهەنگیـــی 
ـــە  ـــەر کامـــە ب ـــەم دوو وشـــەیە ه ـــت ئ دەبێ

بکرێـــن. پێناســـە  جیـــا 
لـــە  بـــاو  و  کاســـیک  پێناســـەی 
تواناییـــە  و  چۆنایەتـــی  ئـــەو  ئـــاوەز 
یـــەک ڕەهەندییانەیـــە کـــە لـــە بـــوارە 
هـــۆی  دەبێتـــە  جۆراوجۆرەکانـــدا 
ـــە  ـــک ب ـــاوک و دای ـــە ب ـــەرکەوتن و ل س
منداڵ دەگات و دەرەتانی گەشـــەکردنی 
ـــیدا  ـــە زانســـتی دەروونناس ـــەاڵم ل ـــە، ب نیی
ســـاڵەهایە ئـــەم پێناســـە مـــاوەی بەســـەر 
ــۆڕ  ــەیەکی کەموکـ ــە پێناسـ ــووە و بـ چـ
لـــە قەڵـــەم دەدرێـــت و لـــە هیـــچ کام 
لـــە سیســـتمە فێرکارییەکانـــدا وەکـــوو 
ــازان  ــرن، سـ ــاوی ناگـ ــەر چـ ــە بـ ــوەر لـ پێـ
و پێکەوەهەڵکـــردن تێپەڕوشـــەیەکە بـــۆ 
گەیشـــتن بـــە پێناســـەی ئـــاوەز، واتـــە 
ئەگـــەر کەســـێک لـــە کۆمەڵـــگا توانـــی 
بـــە هاوســـەنگییەکی گونجـــاو بـــگات 
ڕەهەنـــدە  و  کۆمەڵـــگا  نێـــوان  لـــە  و 
دروســـت  هاوســـەنگییەک  باوەکانـــی 
کۆمەڵـــگاەوە  ڕوانگـــەی  لـــە  بـــکات، 
خـــاوەن  و  توانایـــە  بـــە  کەســـێکی 

بااڵیـــە. ئاوەزێکـــی 
لـــە  ئەمـــڕۆ  کـــە  فەرهەنـــگ 
کۆمەڵناســـییەکاندا وەکـــوو یەکێـــک 
لـــە ڕەهەندەکانـــی کۆمەڵـــگا گرنگیـــی 
پێنجســـەد  لـــە  زیاتـــر  دەدرێـــت،  پـــێ 
بەپێـــی  و  کـــراوە  بـــۆ  پێناســـەی 
کۆمەڵـــگاکان پێناســـەکانیش جیـــاوازن، 
کـــە  پێناســـەیەک  پوختەتریـــن  بـــەاڵم 
کـــە  ئەوەیـــە  کـــراوە  فەرهەنـــگ  لـــە 
بـــە هۆکارێـــک دەزانـــن  "فەرهەنـــگ 
و  واتـــا  مرۆڤـــەکان  ژیانـــی  بـــە  کـــە 
و  واتـــا  بـــەاڵم  دەبەخشـــێت"  ئاراســـتە 
ئاراســـتەی هـــەر کۆمەڵگایـــەک لـــە 
ـــاوازە،  گـــەڵ کۆمەڵگایەکـــی دیکـــە جی
بـــۆ نموونـــە لـــە کۆمەڵگایـــەک کـــە 
فەرهەنگییـــەکان  بەهـــا  ســـێکۆالرە 
ئاییـــن  کۆمەڵگایەکـــی  گـــەڵ  لـــە 
پێناســـە  هەیـــە.  جیاوازییـــان  تـــەوەر 
گرنگـــە  هێنـــدە  فەرهەنـــگ  کردنـــی 
دەڵێـــت:  "شنایدروبارســـۆ"  کـــە 
ـــە  ـــن ل ـــک دەتوان ـــا کاتێ )تاکـــەکان تەنی
فەرهەنگـــی خۆیـــان تێبگـــەن کـــە لـــە 
لەگـــەڵ  دەرەوەی فەرهەنگـــی خۆیـــان 
فەرهەنگێکـــی دیکـــە بـــەرەڕوو ببـــن(.   
بەپێـــی ئـــەم پیناســـانەی کـــە لـــە ئـــاوەز 
و فەرهەنـــگ کـــرا، ئـــاوەز و فەرهەنـــگ 
پێوەندییەکـــی پتەویـــان پێکـــەوە هەیـــە 
کۆمەڵـــگا  ئاراســـتەی  دەتوانـــن  کـــە 
ئـــاوەزی  بگـــۆڕن،  ڕەهەندەکانـــی  و 
فەرهەنگـــی پانتایەکـــی نوێـــی ئـــاوەزە 
کـــە پێوەندییەکـــی ڕاســـتەوخۆی لەگـــەڵ 
و  هەیـــە  جۆراجۆرەکانـــدا  شـــوێنکارە 
ڕێـــگا بـــە تاکـــەکان دەدات هەتـــا لـــە بیـــر 
کردنـــەوەی کەســـانی دیکـــە تێبگـــەن 
پارادایمەکانـــی  واڵمـــدەری  چـــۆن  و 
ئاکامـــدا  لـــە  و  ببـــن  کۆمەڵـــگا 
ــە  ــگای پێوەندییـ ــەر ڕێـ ــپەکانی سـ کۆسـ
دەکاتـــەوە  کـــەم  کۆمەاڵیەتییـــەکان 
فەرهەنگـــی  کارگێڕیـــی  توانـــای  و 
فرەڕەهەنـــد  بـــە  تاکـــەکان دەبەخشـــێت. 
ســـەر  لـــە  مرۆڤناســـەکان  زۆربـــەی 
ئـــەو بـــاوڕەن کـــە کاتێـــک ســـازانێک 
لـــە  تێنەگەیشـــتنێک  کـــە  دەدات  ڕوو 
تاکـــەکان  زۆربـــەی  نەبێـــت،  گۆڕێـــدا 
دیکـــە  کەســـانی  کـــە  خۆشـــە  پێیـــان 
بکـــەن،  شـــرۆڤە  نالەبـــار  و  نائاســـایی 
کـــە ئەمـــە خـــۆی یەکـــەم هەنـــگاو بـــۆ 
لێـــک تێگەیشـــتن و پێکهێنانـــی شـــوێن و 

ئەرێنییـــە.  و  ئـــارام  ژینگەیەکـــی 
جیاوازییـــە  لـــە  کـــە  خااڵنـــە  ئـــەو 
بـــەر  لـــە  دەبێـــت  فەرهەنگییـــەکان 

ئەمانـــەن:  بگریـــن  چاویـــان 
بەهـــاکان  مۆدیلـــە  ڕەنگـــە  ١ـ   
ـــەاڵم هیـــچ فەرهەنگێـــک  ـــن، ب جیـــاواز ب
و  باشـــتر  فەرهەنگێـــک  هیـــچ  لـــە 

نییـــە. گونجاوتـــر 
خۆیانـــدا  لـــە  جیاوازییـــەکان  2ـ   
نەرێنـــی نیـــن و ئامانـــج ئەوەیـــە کـــە 
تێبگەیـــن چـــۆن کەســـانی دیکـــە ببینیـــن 
و ســـەرەڕای ئـــەم جیاوازییانـــە پێکـــەوە 

پێوەندیـــی دروســـت بکەیـــن.
ــانی  ــەر کەسـ ــە سـ ــاردان لـ  ٣. بڕیـ
دیکـــە لـــە ســـەر ئەساســـی ڕەهەندێکـــی 
تەمـــەن،  )ڕەچەڵـــەک،  فەرهەنگیـــی 
هـــۆی  بـــە  هتـــد(  و...  پێســـت 

ڕوانگـــە  لەگـــەڵ  ئێمـــە  ناشـــارەزایی 
کـــە  دیکەیـــە  فەرهەنگییەکانـــی 
جیاوازییـــەکان نەرێنـــی پیشـــان دەدات.

دەتوانیـــن  کاتێـــک   .٤  
زانیارییەکانمـــان ببەینـــە ســـەرەوە کـــە 
خـــاوەن  دیکـــە  کەســـانی  تێبگەیـــن 

خۆیانـــن. ڕوانگـــەی 
لـــە  تاکـــەکان  ئـــەوەی  بـــۆ   .٥  
فەرهەنگـــی یەکتـــر تێبگـــەن پێویســـتە 
ـــای  ـــانیتر چـــۆن دنی ـــن کـــە کەس تێبگەی
خۆیـــان لـــە پێوەندیـــی لەگـــەڵ چـــوار 
و  شـــوێن  تـــاک،  )زەمـــان،  توخمـــی 
چەمکـــی  ســـێ  یـــان  فەلســـەفە( 
و  ڕوانگـــە   ،"Practice" )کـــردەوە  
بەرهـــەم   ،"Perspective" بۆچـــوون 

دەبینـــن.   )"Product"
 ٦ـ باشـــترین ڕێـــگا بـــۆ تێگەیشـــتن 

لـــە چەمکـــی فەرهەنـــگ، تێگەیشـــتن و 
پێناســـەی فەرهەنگـــی خۆمانـــە.

دیکتاتۆرەکانـــدا  سیســـتمە  لـــە 
پێکهاتـــەی دەســـەاڵت هـــەوڵ دەدات کـــە 
فەرهەنگیـــی  ئـــاوەزی  و  فەرهەنـــگ 
بـــە لێکدانـــەوەی خۆیـــان شـــرۆڤە بکـــەن 
یـــەک  فەرهەنگـــەکان  تـــەواوی  و 
ـــت  ـــەیان هەبێ ـــەک پێناس ـــتەیان و ی ئاراس
و فەرهەنـــگ لـــە ڕوانگـــەی ئەوانـــەوە 
یـــەک واتـــای هەیـــە ئەویـــش ئەوەیـــە 
کـــە ئـــەوان واتـــای پـــێ دەبەخشـــن و 
هەمـــوو تاکەکانـــی کۆمەڵـــگا دەبێـــت 
پەیـــڕەوی لـــێ بکـــەن، لـــە ڕوانگـــەی 
پێکهاتـــەی دیکتاتۆرییـــەوە جیاوازیـــی 
فەرهەنگیـــی هیـــچ پێگەیەکـــی نییـــە 
بـــە  چوونکـــە  دەکـــەن  دژایەتـــی  و 
تێگەیشـــتن لـــە جیاوازییـــەکان دەســـەاڵتی 

ئـــەوان دەکەوێتـــە مەترســـییەوە و قەبـــووڵ 
بەســـتێنێک  جیاوازییـــەکان  کردنـــی 
بـــۆ پێکهێنانـــی کۆمەڵگایەکـــی فـــرە 
پەرەپێـــدان  و  دەخـــات  ڕێـــک  ڕەهەنـــد 
وەهـــا  لـــە  خۆیـــان  دەســـەاڵتی  بـــە 
کۆمەڵگایـــەک بـــە ئەســـتەم دەزانـــن.
کۆمەڵـــگای  تاکەکانـــی 
دیکتاتۆرلێـــدراو بـــە هـــۆی ناشـــارەزایی 
ئاراســـتە  و  تایبەتمەندیـــی  لـــە 
فەرهەنگییەکانـــی فەرهەنگـــی خـــۆ و 
هەســـت کـــردن بـــە تـــرس لـــە بەرەوڕووبـــوون 
لـــە گـــەڵ فەرهەنگـــی بەرانبـــەر تووشـــی 
لـــە  خـــۆی  کاتێـــک  و  دەبـــن  دۆڕان 
جیـــاوازدا  فەرهەنگێکـــی  بەرانبـــەر 
دەبینێـــت، خـــۆی  دەخاتـــە بارودۆخێکـــی 
مەترســـیدارەوە و تەنیـــا ڕێـــگای دەربـــاز 
ســـەرکوت  لـــە  باردۆخـــە  لـــەو  بـــوون 

پێناســـە  فەرهەنگیـــدا  تواندنـــەوەی  و 
لـــەو  تـــەواو هەوڵـــی خـــۆی  دەکات و 
ناشـــارەزا  دەکاتـــەوە،  چـــڕ  ڕێگایـــە 
بـــۆ تواندنـــەوە و  لـــەوەی کـــە هـــەوڵ 
ســـەرکوتی فەرهەنگـــی بەرانبـــەر لـــە 
پەرواێـــز خســـتنی فەرهەنگـــی خۆیـــە.
گەشـــەکردنی  بـــە  ســـەرنجدان  بـــە 
کۆمەڵـــگا جیـــاوازەکان، تێگەیشـــتن لـــە 
گرنگییەکـــی  فەرهەنگیـــی  ئـــاوەزی 
تایبـــەت بـــە خـــۆ دەگرێـــت، گرنگتریـــن 
لـــە  تێگەیشـــتن  بـــۆ  هـــۆکار 
کـــە  ئەوەیـــە  فەرهەنگیـــی  ئـــاوەزی 
ــۆرە  ــە جۆراوجـ ــە باردۆخـ کاریگەریـــی لـ
دەبێتـــەوە،  زیاتـــر  فەرهەنگییەکانـــدا 
بەرانبـــەر  لـــە  فەرهەنگیـــی  ئـــاوەزی 
ـــتیاری دروســـت  ـــرە فەرهەنگـــی دا هەس ف
ـــەکان  ـــدن و پێوەندیی دەکات و خۆگونجان

پێـــش  و  دەگەشـــێتەوە  بـــوارە  لـــەو 
فەرهەنگـــی  کردنـــی  گشـــتگیر  بـــە 
ـــار  ـــت و بڕی ـــەی دەســـەاڵت دەگرێ کەمین
دەکات.  باشـــتر  کارەکان  ئاکامـــی  و 
ــە  ــی لـ ــاوەزی فەرهەنگیـ ــی ئـ قازانجـ

ســـێ خاڵدایـــە: 
 ١ـ تێگەیشـــتن لـــە خاڵـــە بەهێـــز 
و الوازەکانـــی فەرهەنگـــی خـــۆ )لـــە 
هـــەوڵ  تـــاک  فەرهەنگیـــی  ئـــاوەزی 
بەهێزەکانـــی خـــۆی  لـــە خاڵـــە  دەدات 
کەڵـــک وەر بگرێـــت و خاڵـــە الوازەکانـــی 

بەهێـــز بـــکات(.  
ڕوانگـــە  پەرەســـەندنی  2ـ   
دەبێتـــە  )تـــاک  تاکەکەســـییەکان 
و  خـــۆی  نوێنـــی  بـــااڵ  ئاوێنـــەی 
دەکات  شـــرۆڤە  خـــۆی  ڕوانگەکانـــی 
و لـــە ڕێـــگای پرســـیار کـــردن ئـــاوەزی 
فەرهەنگیـــی خـــۆی دەباتـــە ســـەرەوە و 
لـــە زۆربـــەی کاتەکانـــدا لـــە بۆچوونـــە 
ـــت(. ـــک وەر دەگرێ شـــوێندانەرەکان کەڵ
خاڵـــە  لـــە  تێگەیشـــتن  ٣ـ   
فەرهەنگـــی  الوازەکانـــی  و  بەهێـــز 
بـــە  لـــە  تـــاک  بەشـــەدا  )لـــەم  نامـــۆ 
و  دەپارێزێـــت  هەڵەتێگەیشـــتنەکان 
فەرهەنگییەکانـــدا  ئاڵۆگـــۆڕە  لـــە 
کاریگەرتریـــن ڕوانگـــەکان دەخاتـــە بـــەر 

چـــاو(. 
ئـــەو کەســـانەی کـــە خـــاوەن ئاوەزێکـــی 
لـــە  بـــە خێرایـــی  بـــااڵن  فەرهەنگیـــی 
بـــواری فەرهەنگیـــی  ئاڵۆگۆڕەکانـــی 
بـــە ڕێکوپێکـــی لەگـــەڵ  تێدەگـــەن و 
خۆیـــان  فەرهەنگییـــەکان  جیاوازییـــە 
دەگونجێنـــن و هەڵســـوکەوتەکانی نێـــو 
فەرهەنگییەکانـــی بـــە شـــێوازێک ڕێک 
دەخـــات کـــە دەبێتـــە ئاڵۆگۆڕێکـــی بـــاش 
جیاوازییـــە  کـــە  داهاتوونواڕییـــەک  و 
کەمڕەنـــگ  تێیـــدا  فەرهەنگییـــەکان 

دەبنـــەوە. 
هەمـــوو  بناغـــەی  پێوەنـــدی 
کۆمەاڵیەتییـــە،  هەڵســـووکەوتێکی 
بـــەاڵم لـــە پێوەندییـــە فەرهەنگییەکانـــدا 
زۆر بابـــەت بەرچـــاون کـــە پێـــش بـــە 
بـــە  دەگـــرن،  تێگەیشـــتنەکان  لێـــک 
هـــۆی ئەوەیـــە کـــە تاکەکانـــی هـــەر 
کۆمەڵگایـــەک خـــاوەن وردە فەرهەنـــگ 
ــاوازن و  ــی جیـ ــی نەتەوەیـ و فەرهەنگێکـ
ــی  ــز و ڕێککەوتنێکـ ــان ڕەمـ ــتێن یـ بەسـ
هاوبەشـــیان نییـــە، ســـەرەڕای گرنگیـــی 
پێوەندییـــە  زمـــان،  تواناییەکانـــی 
بابەتگەلێکـــی  فەرهەنگییـــەکان 
لـــە  زمـــان  جیاوازیـــی  لـــە  بەرباوتـــر 
خـــۆ دەگـــرن کـــە دەکرێـــت ئـــەو ڕەمـــزە 
و ڕێککەوتنانـــەی کـــە لـــە فەرهەنـــگ 
شـــێوەیەکی  بـــە  داکوتـــاوە  ڕیشـــەیان 
بێزمانـــی گونجـــاو ڕێـــک بخرێـــت، هـــەر 
تاکێـــک بـــە بەســـتێنی فەرهەنگیـــی 
دەرخســـتنی  خولیـــای  هاوبەشـــەوە 
نموونـــە هاوبەشـــەکان فیکـــری، هەســـت 
و دژکـــردەوەکان لـــە ڕاســـتای میراتـــە 
هـــەر  خۆیانـــن،  فەرهەنگییەکانـــی 
ــەڵ فەرهەنـــگ  ــووکەوتێک لەگـ هەڵسـ
ـــەر  ـــت و ه ـــک ســـەرچاوە دەگرێ و نەریتێ
پێوەندیـــی  شـــێوازی  فەرهەنگێکیـــش 

گرتنـــی تایبـــەت بـــە خـــۆی هەیـــە.
لـــە کۆمەڵـــگا پێشـــکەوتووەکاندا بـــۆ 
ــەو  گەشـــەی فەرهەنگیـــی چاالکانـــی ئـ
بـــوارە جیـــا لـــە ناســـاندنی فەرهەنگـــی 
هەوڵـــی  خۆیـــان  نەریتـــی  و  داب  و 
دەوروبەریـــش  فەرهەنگـــی  ناســـاندنی 
کۆمەاڵیەتیـــی  پێوەندییـــە  لـــە  و  دەدەن 
و فەرهەنگییـــەکان بـــە دەرئەنجامێکـــی 
گونجـــاو بـــۆ بردنـــە ســـەرەوەی ئاســـتی 
ــەن و  فەرهەنگیـــی و کۆمەاڵیەتـــی دەگـ
ـــە جیـــاوازەکان  ـــە ســـەر خاڵ پێوەندییـــەکان ل
دروســـت دەکـــەن و خالـــە هاوبەشـــەکانیان 
بەرباوتـــر  پێوەندییـــە  ئـــەو  ســـەر  لـــە 
دەکەنـــەوە، لـــە کۆمەڵـــگا دواکەوتووەکاندا 
بەپێچەوانـــە هیـــچ هەوڵێـــک بـــۆ گەشـــەی 
بـــواری فەرهەنگـــی نادرێـــت چوونکـــە 
چاالکێکـــی  هیـــچ  کۆمەڵگایـــە  لـــەو 
ڕاســـتەقینەی  واتـــای  بـــە  فەرهەنگـــی 
ــدا  ــە پێشـ ــە لـ ــت کـ ــەدی ناکرێـ ــۆی بـ خـ
فەرهەنگـــی خـــۆی بناســـێت و پاشـــان 
هەوڵـــی ناســـینی فەرهەنگـــە جیـــاوازەکان 
بـــدات و هـــەر ئـــەم نەناســـینەی دەبێتـــە 
هـــۆی پێکهاتنـــی مەودایەکـــی دوور و 
درێـــژ لـــە نێـــوان پێوەندییـــە کۆمەاڵیەتییـــە 
بەربـــاوەکان و بـــواری فەرهەنگیـــی، کـــە 
دەرئەنجامەکـــەی دەســـت و پـــێ لێـــدان 
بیـــر و باوەڕێکـــی  نێـــو زەلـــکاوی  لـــە 
بەرهەمـــی  کـــە  ڕەهەندییـــە  یـــەک 

توتالیتاریزمـــە.

کۆمەڵگا
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كوردســتان: ئەگەر بمانەوێ بپەرژێینە 
ســەر خەسارناســیی چاالكییە سیاســی – 
ــی  ــی زانكۆكان ــینفییەكانی خوێندكاران س
ــتی  ــوە بۆچــی ئاس ــەڕای ئێ ــان، ب كرماش
كوردســتاندا  بەشــەی  لــەو  چاالكــی 

كەمڕەنگتــرە؟
ئەگــەر  ئیســماعیل پوور:  ســەالم 
زانكۆكانــی  بــەراوردی  مەبەســتتان 
كرماشــان لەگــەڵ زانكۆگەلــی گــەورەی 
تــاران، پۆلــی تەكنیــك،  وەك "زانكــۆی 
عەالمە و... بێت، ئەم بۆچوونە ڕاستە و 
بــۆ ئــەم پرســەش دەكــرێ ئامــاژە بــە چەنــد 
هۆیــەك بكرێــت. بــۆ وێنــە زانكۆكانــی 
كوردســتان بەگشــتی لــە بــواری مێــژووی 
بــەراورد  بــە  چاالكییــەوە،  و  دامــەزران 
شــارە گەورەكانــی  زانكۆكانــی  لەگــەڵ 
دیكــە، بــە نــوێ و كــەم تەمەنتــر دێنــە 
ئەژمــار. ئاســاییە كــە ناكــرێ چاوەڕانیــی 
ئــەوەت هەبــێ لــە ناوچەیەكــی بێبــەش 
میلیتاریزەكــراوی  ئیســقان  ســەر  تــا  و 
هاوشــانی  ئەمنیەتیــدا،  گوشــاری  ژێــر 
ناوچەكانــی دیكــە كــە پێشــینەی كــۆڕ 
و كۆبوونــەوەی سیاســی و ڕێكخراوەیــی 
زیاتــرە،   دیكــە  ناوچەكانــی  لــە  تێیانــدا 
بزووتنــەوەی خوێنــدكاری گەشــە بــكات.
ـــەراورد لەگـــەڵ  ـــش مەبەســـت ب ئەگەری
ناوچەكانـــی دیكـــەی كوردســـتان بێـــت، 
زانكۆكانـــی  كـــە  بـــاوەڕەدام  لـــەو  مـــن 
كرماشـــان لـــەم بـــارەوە نـــە تەنیـــا چاالكییـــان 
ــك  ــە جۆرێـ ــوو بـ ــە، بەڵكـ كەمڕەنـــگ نییـ
وەك پێشـــەنگیش دێنـــە ئەژمـــار. تەنانـــەت 
ئـــەو ئیزنـــەش دەخـــوازم بـــاس لـــەوە بكـــەم 
كـــە زانكۆكانـــی كرماشـــان لـــە مـــاوەی 
ڕابـــردوودا،  دەیـــەی  دوو  لـــە  زیاتـــر 
هاوپێوەندیـــی  بـــۆ  ناوەندێـــك  بـــەردەوام 
بزووتنـــەوەی  نیشـــتمانیی  و  نەتەوەیـــی 
خوێندكاریـــی كـــورد بوونـــە و هـــاوكات 
ئاڵوگـــۆڕی  بـــۆ  ناوەندێـــك  بوونەتـــە 
ڕوانگـــەی  بـــە  پـــەرەدان  و  بیـــروڕا 
زانكۆكانـــی  نیـــوان  لـــە  شوناســـخوازی 
كوردســـتانی ڕۆژهەاڵتـــدا. ئـــەم پرســـە لـــە 
ــوو  ــران هەمـ ــی ئێـ ــە ڕێژێمـ ــە كـ كاتێكدایـ
ــی  ــی پرسـ ــۆ لێكترازانـ ــۆی بـ ــی خـ هەوڵـ
شوناســـخوازی و نانـــەوەی دووبەرەكـــی لـــە 
ــتاندا  ــە جیاجیاكانـــی كوردسـ ــوان ناوچـ نێـ
ــتووەتە گـــەڕ، بۆیـــە جەمســـەربوونی  خسـ
بزووتنـــەوەی  ناوەنـــدی  وەك  كرماشـــان 

ـــای  ـــوردی، هەڵگـــری وات ـــی ك خوێندكاری
هـــەر  تایبەتـــە.  گرینگیـــی  و  قـــووڵ 
كـــە خوێندكارانـــی  زانكۆیانەدایـــە  لـــەم 
و  مەهابـــادی  ســـنەیی،  كرماشـــانی، 
ــی  ــە نەتەوەیـ ــە هاوبەشـ ــی و.. خاڵـ ئیامـ
دەدۆزنـــەوە  شوناســـخوازییەكانیان  و 
ئـــەو  لەنـــاو  هـــەر  بڵێیـــن  دەكـــرێ  و 
ونبـــووی  )نیـــوەی  كـــە  زانكۆیانەدایـــە 
ئـــەم  دەدۆزنـــەوە.  خۆیـــان  شـــوناس(ی 
وەك  كرماشـــان  لـــە  بەتایبەتـــی  بابەتـــە 
ســـەرەتا و دەروازەیـــەك بـــۆ ڕێنێسانســـی 
ــتەڵەكی  ــەوەی بەسـ ــخوازی و توانـ شوناسـ
ســـەد ســـاڵەی ئاسیمیاســـیۆنی ڕەزاخانـــی 

دێتـــە ئەژمـــار.
و  جیــاواز  خاڵــە  كوردســتان: 
ــی  ــەوەی خوێندكاری ــەكانی بزووتن هاوبەش
بزووتنــەوەی  لەگــەڵ  كــوردی، 
كامانــەن؟ ناوەندگــەرا  خوێندكاریــی 
لــە  ئیســماعیل پوور:  ســەالم 
باشــتر  یــان  ڕەشــبینانە،  ڕوانگەیەكــی 
وایــە بڵێــم ڕیالیســتییەوە، دەكــرێ بڵێیــن 
كــوردی  خوێندكاریــی  بزووتنــەوەی 
هەڵگــری  پەنگــراو،  شــێوەیەكی  بــە 
دژی  تەنانــەت  و  جیــاواز  پەیامێكــی 
یــان  ئێرانــی  ناوەندگــەرای  بزووتنــەوەی 
ئــەو ڕەوتەیــە كــە بــە نــاوی )بزووتنــەوەی 
دەناســرێت.  خوێندكاریــی سەرتاســەری( 
بزووتنــەوەی  دیكــە،  واتایەكــی  بــە 
هاوچەشــنی  كــورد،  خوێندكاریــی 
بزووتنــەوە شوناســخوازە خوێندكارییەكانــی 
دیكــە لــە ئێرانــدا، جیــاواز لــە ئاخێزگــە 
ناوچەییەكانــی  و  نەتەوەیــی  ڕەســەنە 
ــی  ــە هەوڵ ــك ل ــە جۆرێ خەباتــی خــۆی، ب
پڕكردنــەوەی كەلێــن و بۆشــاییەكانی نێــو 
ئامانجەكانــی  و  بەرنامــە  ســتراتیژی، 
نیــو  نزیكــەی  كــە  بزووتنەوەیەكدایــە 
وەك  نــاوی  هێندێــك  لەژێــر  ســەدەیە 
"عەداڵەتخــوازی، دژایەتیــی ئیمپریالیــزم، 
ئازادیخــوازی، ئیســاحخوازی، گوتــاری 
و..."  ئێرانــی  نەتەوەخوازیــی  چــەپ، 
بــەردەوام هەڵگــری یــەك ئــااڵ بــووە كــە 
ئــەوەش بریتییــە لــە حاشــاكردن لە شوناســە 
جیاجیاكان و مافە سەرەتایی و ڕەواكانی 
سیاســەتی  و  نەتەوەییــەكان  پێكهاتــە 
تاقــە  ســەپاندنی  و  یەكدەســتكردن 
فەرهەنــگ و خۆنوێنیــی باوكســاالرانە! 
لــە هەمبــەر پــرس و شوناســە نەتەوەییــە 

جیاجیاكانی كۆمەڵگەی ئێراندا.
ســـەرەكیی  ئارمانجـــی  و  پەیـــام 
كـــورد،  خوێندكاریـــی  بزووتنـــەوەی 
ڕاســـت هەمـــان ئـــەو بابەتەیـــە كـــە بـــۆ 
ناوەندگـــرا،  پاوانخـــوازی  بزووتنـــەوەی 
بـــەردەوام وەكـــوو تابـــۆ و هێڵـــی ســـوور 
ــك  ــش قامـ ــە ئەویـ ــراوە كـ ــێ كـ ــاوی لـ چـ
خســـتنە ســـەر خاڵـــی الوازی گوتارەكانـــی 

ئازادیخـــوازی  بانگەشـــەی  هەڵگـــری 
دەیـــەی  یـــەك  عەداڵەتخـــوازی  و 
خۆدزینـــەوە  واتـــە  ئێـــران،  ڕابـــردووی 
لـــە پرســـی نەتەوەیـــی و مافـــی ڕەوای 
بـــەو  ئێرانـــە.  زوڵملێكراوەكانـــی  نەتـــەوە 
ـــە  ـــا ل ـــورد، جی ـــدكاری ك ـــە خوێن ـــە ك واتای
كەموكـــووڕی و ســـتەمی سیســـتماتیك 
كـــە كاریگـــەری لـــە ســـەر ســـەرلەبەری 
سیســـتمی خوێنـــدن و پـــەروەردەی بـــااڵ 
دادەنێـــت، لـــە بەرانبـــەر پرســـی نەتەوەیـــی 
و ناســـنامەی خۆیـــدا هەســـت بـــە جۆرێـــك 
لـــە ســـتەمی چەندقـــات و زێدەڕۆیانـــە 

شوناســـی  بـــە  بەرانبـــەر  كـــە  دەكات 
تەنیـــا  نـــە  هێژموونیخـــواز  دەســـەاڵتی 
ئەمـــە بابـــەت و پرســـی ڕۆژەڤ نییـــە، 
بەڵكـــوو باسكردنیشـــی لەالیـــەن نەتـــەوە 
و  هەڕەشـــە  وەك  زوڵملێكراوەكانـــەوە، 
یەكپارچەیـــی  لـــەدژی  مەترســـییەك 
و  نـــاڕەوا  هێژمۆنیـــی  و  ســـەپێندراو 
لەمێژینـــەی دەســـەاڵتی زاڵ لـــە قەڵـــەم 
دەدەن و بـــە ئاشـــكرا لـــەدژی دەوەســـتنەوە و 
ڕێـــكاری حاشـــاكردن و بەرەنگاریكردنـــی 
دەگرنـــە بـــەر و لـــە هەوڵـــی بەالڕێدابـــردن 
هیـــچ  بـــە  هەســـت  لێكترازانیـــدا  و 

ناكـــەن. دڕدونگییـــەك 
خاڵـــە  لەگـــەڵ  پێوەنـــدی  لـــە 
جـــۆرە  دوو  ئـــەم  هاوبەشـــەكانی 
یەكـــەم  پلـــەی  بـــە  بزووتنەوەیـــەدا، 
داخوازییەكانـــی  بـــە  ئامـــاژە  دەكـــرێ 
ــن  ــدكار بكەیـ ــژی خوێنـ ــە توێـ ــەت بـ تایبـ
ــتییەكانی  ــی پێداویسـ ــە داواكردنـ ــۆ وێنـ بـ
ــتییەكان،  ــە زانسـ ــبژێوی، داواكارییـ خۆشـ
و  زانكـــۆكان  ســـەربەخۆیی  داخـــوازی 
ــزە ئەمنـــی و  پێشـــگیری لـــە هاتنـــی هێـ
ســـەربازییەكان بـــۆ نـــاو زانكـــۆكان. لـــە 
گرینگتـــردا  هەڵبـــەت  و  دواتـــر  پلـــەی 
داخوازیـــی  وەك  پرســـگەلێكی 
سیاســـی،  كۆمەاڵیەتـــی،  دادپەروەریـــی 
ئابـــووری و ئازادیـــی سیاســـی دەكـــرێ 
دوو  ئـــەم  هاوبەشـــەكانی  خاڵـــە  لـــە 
بـــەاڵم  بـــن.  خوێندكارییـــە  بزووتنـــەوە 
كـــرد،  پـــێ  ئاماژەمـــان  هـــەروەك 
خوێندنـــەوەی ســـەقەت و باوكســـاالرانەی 
تاقمـــی دەســـەاڵتی زاڵ لـــەم چەمكانـــە، 
بووەتـــە هـــۆی ســـەرهەڵدانی جیـــاوازی و 
ناكۆكیـــی بنەڕەتـــی لـــە پێناســـەكردنی ئـــەم 
چەمكانـــەدا و یەكیەتـــی و هاوپێوەندیـــی 
ئـــەم دوو بزووتنـــەوەی تووشـــی بەربەســـت 

كـــردووە. گرفـــت  و 
كوردســتان: بزووتنــەوەی خوێندكاریــی 
ئێــران چــۆن دەتوانــێ یارمەتیدەری ویســتە 
بزووتنــەوەی  ڕەواكانــی  و  دێمۆكراتیــك 

خوێندكاریــی كــورد بێــت؟
بــەڕای  ئیســماعیل پوور:  ســەالم 
خوێنــدكاری  بزووتنــەوەی  مــن 
دەیــەی  دوو  بــەراوردی  بــە  ئێســتا 
وەســتان  لــە  قۆناغێــك  لــە  پێشــوو، 
لەمــەش،  جیــا  پەراوێزكەوتندایــە.  و 
جۆرێــك لــە پاشەكشــە و كۆنەپەرســتی و 

پاشــكەوتنخوازی لــە هەڵوێســتەكانی ئەم 
بزووتنەوەیــەدا بەرانبــەر بــە پرســگەلێكی 
پرســی  و  دێمۆكراســی  "ئــازادی،  وەك 
نەتەوەیــی" هەســت پــێ دەكرێــت كــە زۆر 
جێگــەی داخ و نائومێدیــن. بزووتنــەوەی 
بیهــەوێ  ئەگــەر  ئێــران  خوێندكاریــی 
ــە پرســە  ــی پێشــەنگایەتیی خــۆی ل ڕۆڵ
بپارێزێــت،  ئێرانــدا  كۆمەاڵیەتییەكانــی 
ــە  ــەو قاوخ ــێ ل ــتێك دەب ــوو ش ــش هەم پێ
بێتــە  خۆكــردەی  چەقبەســتووە  ڕەقــە 
دەر و كاژ بخــات و بــەو جــۆرەی كــە 
شایســتەی نــاوی زانكــۆ و هەڵگرانــی 
پەیامــی بنەڕەتیــی زانســت، واتــە ڕەخنــە 
و ئــاوەزی ڕەخنەگرانەیــە، بپەرژێتــە ســەر 
ڕەخنەگرتــن لــە ڕابــردوو و خەسارناســیی 
بزووتنــەوە  و  خــۆی  گوتــاری 
ئازادیخوازییەكانــی ســەدەی ڕابــردووی 
ئێــران و بوێرانــە خاڵــە الوازەكانــی ئــەم 
بــكات و هەوڵــی  ڕێگایــە دەستنیشــان 
بــە  بــدات.  بنەڕەتییــان  چارەســەریی 
بــاوەڕی مــن، ئەگەر لەم خەسارناســییەدا 
دەســتەوداوێنی میتــۆد و ڕێــكارە هەڵــە و 
نەشــیاوەكان نەبێــت و بوغــز و بیرۆكــە 
ناوەندگەرێتــی  گوتــاری  كۆنەكانــی 
دیســان بەرۆكــی پــێ بگــرن، بێگومــان لە 
هەمبــەر چارەســەری پرســی نەتەوەكانــدا 
دەكەوێتــە ســەر ڕاســتەڕێی هەڵوێســتی 
بوێرانــە و شــەرەفمەندانە. وەهــا ڕێكارێــك 
بێگومــان لــە الیــەن هەمــوو پێكهاتــە و 
بزووتنــەوە شوناســخوازەكانەوە پاڵپشــتیی 
لــێ دەكرێــت و یارمەتیــدەری نزیكایەتــی 
هەڵوێســتەكانیاندا  لــە  هاوبەشــی  و 

دەبێــت.
خوێنــدكاری  كوردســتان:بزووتنەوەی 

لــە كرماشــان چــۆن هەڵدەســەنگێنن؟
هــەروەك  ئیســماعیل پوور:  ســەالم 
پێشتریش ئاماژەم پێ كرد، لەو باوەڕەدام 
بــە هاتنــە ســەركاری ئەحمەدی نــەژاد لــە 
ئێــران، قۆناغێــك لــە الوازی و وەســتان 
بزووتنــەوەی خوێنــدكاری، سەرتاســەری 
كــە  گرتــەوە  كوردســتانی  و  ئێــران 
ڕۆحانیــش،  كاری  ســەر  هاتنــە  دوای 
گۆرانكاریــی  هێندێــك  ســەرەڕای 
ڕووكەشــی، دیســان ئــەو دۆخــە هــەروەك 
خــۆی مایــەوە. هــەر بــەو هۆكارانــەی 
و  كــردن  پــێ  ئامــاژەم  پێشــدا  لــە  كــە 
لــەم  كــوردم  خوێندكاریــی  بزووتنــەوەی 

ناوچەیــەدا بــە خاڵــی جێگــەی ئومێــد 
شوناســی  بەهێزبوونــی  بــۆ  بزوێنــەر  و 
نەتەوەیــی كــورد لــە كرماشــان پێناســە 
ــرد، ســتەم و زەبروزەنگــی دەســەاڵتیش  ك
بزووتنــەوەی خوێنــدكاری لــە كرماشــان 
وەك مەترســییەك لــە قەڵــەم دەدات و بــۆ 
پەراوێزخســتنی، دەســتەوداوێنی چەندیــن 
جــۆر پیــان و ســەركوت بــووە. پــەرەدان 
بــە مــادە هۆشــبەرەكان لــە زانكۆكانــدا، 
گرتنەبــەری یاســای توندوتۆڵــی ئەمنــی 
خوێنــدكاران  لــەدژی  ســەركوتكاری  و 
جیاوازییــە  لــە  وەرگرتــن  كەڵــكاژۆ  و 
فەرهەنگــی، ناوچەیــی و مەزهەبییــەكان 
ــەم پرســانە  ــە ئ ــەوەی ك ــۆ ئ ــدان ب و هەوڵ
ــە  ــی، ب ــۆكاری كێشــە و ناكۆك ــە ه بكات
)بومــی  زانكــۆكان  كردنــی  خۆجێــی 
دیكــە،  پرســی  چەندیــن  و  گزینــی( 
هەوڵەكانــی  نیشــانەی  هەموویــان 
ڕێژیمــن بــۆ شكســت پێهێنــان بــە شــەپۆل 
شوناســخوازی  بەربــاوی  بزاوتــی  و 
لەنــاو زانكۆكانــی كرماشــاندا. بــەاڵم پێــم 
وایــە قۆناغــی ئێســتا زۆر جیــاوازە لــە 
قۆناغــی ســەرەتاكانی شۆڕشــی گەالنــی 
ئێــران و ســەردەمی بەڕێوەبردنــی پڕۆژەی 
"شۆڕشــی  بــە  ناســراو  زانكۆكوژانــەی 
فەرهەنگی"یــە و ناكــرێ ئــەم پەیكــەرە 
ڕاچەنیــو و وشــیارە بگەڕێننــەوە بــۆ نێــو 
بوتڵــە شووشــەی شــكاوی ســەرەڕۆیی و 
دیكتاتــۆری. ئــەو دیــوارەی كــە چەندیــن 
دابــوو،  گەمــارۆ  كرماشــانی  ســەدە 
خوێنــدكاری  بزووتنــەوەی  داڕووخــاوە. 
كۆخــی  دیوارەكانــی  لــە  تێپەڕیــن  بــە 
ســتەم،  و  داگیــركاری  تەنگەبــەری 
خــۆی  ڕوانینــی  ئاســۆگەی  نەتەنیــا 
بــۆ سەرتاســەری كوردســتان كردووەتــەوە، 
جیهانییەكانــی  بەرینــە  دەروازە  بەڵكــوو 
بــۆ ئاڵوگــۆڕی بیــروڕا بــەڕووی خۆیــدا 
كــە  مانایەیــە  بــەو  ئەمــە  كردووەتــەوە. 
هــەوراز  هەمــوو  ســەرەڕای  كرماشــان 
بــە  ئێســتا  ڕۆژگار،  نشــێوەكانی  و 
پێشــەنگایەتیی بزووتنــەوەی خوێنــدكاری 
بــژاردە  و  فەرهەنگــی  كۆمەڵگــەی  و 
هونەرییــەكان و بیرمەندەكانــی، لەبــەردەم 
ڕێنێسانســی  دەروازەی  كرانــەوەی 
نەتەوەییدایــە و لــە داهاتوویەكــی نزیكــدا 
لەوێــوە تیشــكی ڕزگاریــی نەتەوەیــی بــۆ 

دەهاوێژرێــت. دیكــە  ناوچەكانــی 

باشووری زاگرۆس

كرماشان سەرەڕای 
هەموو هەوراز 
و نشێوەكانی 

ڕۆژگار، ئێستا 
بە پێشەنگایەتیی 

بزووتنەوەی 
خوێندكاری و 

كۆمەڵگەی فەرهەنگی 
و بژاردە هونەرییەكان 

و بیرمەندەكانی، 
لەبەردەم كرانەوەی 

دەروازەی ڕێنێسانسی 
نەتەوەییدایە و لە 

داهاتوویەكی نزیكدا 
لەوێوە تیشكی 

ڕزگاریی نەتەوەیی 
بۆ ناوچەكانی دیكە 

دەهاوێژرێت

و لە فارسییەوە: شەریف فەالح

بزووتنـــەوەی خوێنـــدکاری لـــە ئێـــران، یەکێـــک لـــەو بزووتنەوانـــە بـــووە 
کـــە لـــە چەنـــد دەیـــە چاالکیـــی خۆیـــدا، بـــە چەشـــنێک لـــە پانتایـــی 
سیاســـییەکان  حیزبـــە  ئازادانـــەی  چاالکیـــی  بۆشـــایی  دەرئەنجامـــی  
بیچمـــی گـــرت و بـــە تێپەڕاندنـــی هـــەوراز و نشـــێوەکانی ڕێـــگای خـــۆی 
بڕیـــوە. بیچـــم گرتنـــی بزووتنـــەوەی خوێندکاریـــی کوردســـتانیش کـــەم تـــا 
زۆر لەژێـــر کاریگەریـــی هەمـــان بارودۆخـــی میلیتاریســـتی و خەفەقانـــی 
ڕێژیـــم لـــە دژی ناوەنـــدە سیاســـییە خاشـــەدارەکانی کوردســـتان بـــووە و 
خوێندکارانـــی کـــورد لـــەو چەنـــد ســـاڵەی دواییـــدا هەوڵیـــان داوە تـــا ئـــەو 

جێگایـــەی دەکرێـــت زانکـــۆکان بکەنـــە پانتایـــەک بـــۆ هێنانەئـــارای هەنـــدێ 
داواکاریـــی ســـینفی، سیاســـی و شوناســـخوازانەی خۆیـــان. 

لـــە پێوەنـــدی لەگـــەڵ چاالکییەکانـــی خوێندکارانـــی کـــورد لـــە زانکۆکانـــی 
کرماشـــان و چۆنیەتـــی هەڵســـوکەوتی بزووتنـــەوەی خوێندکاریـــی کوردســـتان 
لەگـــەڵ بزووتنـــەوەی خوێندکاریـــی ناوەندگـــەرای ناســـراو بـــە »سەراســـەری« 
ـــەالم ئیســـماعیل پوور، ســـکرتێری پێشـــووی  ـــان لەگـــەڵ س ـــران، وتووێژێکم ـــە ئێ ل
یەکیەتیـــی خوێندکارانـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران پێکهێنـــاوە کـــە 

ســـەرنجی خوێنەرانـــی بەڕێـــزی بـــۆ ڕادەکێشـــین:

هەڤپەیڤین: شەهرام میرزایی

سەالم ئیسماعیل پوور، چاالكی سیاسی لە وتووێژ لەگەڵ ڕۆژنامەی "كوردستان"دا:

ئەو دیوارەی كە چەندین سەدە كرماشانی 
گەمارۆ دابوو، داڕووخاوە
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گەمە بە کارتی داگیرکەران، 
ئاکامەکەی دۆرانە

د. مه حموود عوسمان: 

ڕێژیمی ئێران به رده وامه  
له  به كارهێنانى 

تێرۆریزمى ده وڵه تی 
به رانبه ر به كورد

مەحمـــوود  دوکتـــور 
سیاســـەتمەداری  عوســـمان 
کـــە؛  ڕایگەیانـــدووە  کـــورد 
ســـەر  لـــە  ئێـــران  ڕێژیمـــی 
تێرۆریزمـــی دەوڵەتـــی بەرانبەر 
و  بەردەوامـــە  کـــورد  بـــە 
ده بێـــت حیزبـــه  كوردییه كانـــى 
به رانبـــه ر  بەشـــە كان  هه مـــوو 
ده وڵه تییـــە  تێرۆریزمـــه  بـــه م 

بـــن. یەکگرتـــوو 
ــاوداری  سیاســـه تمه داری نـ
پارلما نتـــارى  و  كـــورد 
پێشـــووترى عێـــراق، دوکتـــور 
عوســـمان  مەحمـــوود 
کـــە؛  ڕایگەیانـــدووە 
ڕێژێمـــى ئێـــران له گـــه ڵ لـــه 
چاالكوانانـــی  ســـێداره دانى 
ــه و  ــه  ئـ ــات كـ ــورد، ده ریدەخـ كـ
له ســـه ر  به رده وامـــه   ڕێژیمـــه  
تێرۆریزمـــى  به كارهێنانـــى 
ده وڵه تـــی به رانبـــه ر بـــه كـــورد 
ـــه  ده ره وه ى  ـــان ل ـــران ی ـــه  ئێ چ ل
ده كات  داواش  ســـنووره كانى، 
و  نه یـــاران  به رانبـــه ر  كـــورد 

بـــن. یـــه ك  دوژمنـــه كان، 
عوســـمان،  مه حمـــوود  د. 
ته قینه وه كانـــى  بـــارەی  لـــە 
شـــاری  كۆیـــه  كـــه  چه ندیـــن 
برینـــدارى  و  شـــه هید 
ڕایگەیانـــد  لێكه وتـــه وه ، 
به هه مـــوو  پێویســـته   کـــە؛ 
شـــێوه یه ک ڕیســـوا بكرێـــت.
مەحمـــوود  دوکتـــور 
باســـی  هەروەهـــا  عوســـمان 
ئـــه و  کـــە؛  کـــردووە  لـــەوە 
تێرۆریســـتییه   هێرشـــه  
تـــاران  ڕێژیمـــى  كـــه  
دەوڵەتـــی  له پشـــتیه وەیه تى، 
به رده وامـــه   توركیـــەش 
دژى  تێـــرۆر  له ســـه رهه مان 
كـــورد  و  باكـــوور  كـــوردى 
ســـنووره كانى،  ده ره وه ى  لـــه  
هه میشـــه   سیاســـه ته   ئـــه م 
بـــۆ  بـــووه   زه ره ربه خـــش 
هه مـــوو الیـــه ک و ئـــەوەش 
نه تـــه وه ی  ســـووربوونى 
لـــه  كـــردووه   زیاتـــر  كـــوردى 
مافـــه   بـــۆ  خه بـــات   ســـه ر 

نـــى. كا ا ڕه و
سیاســـەتمەدارەی  ئـــەو 
کـــورد هەروەهـــا بـــاس لـــەوە 
جێگـــەى  ئه وه یكـــه   دەکات: 
سه رســـووڕمانه   و  داخ 
كۆمه ڵـــگاى  كـــه ،  ئه وه یـــه  
بێده نگـــه   نێونه ته وه یـــى 
ده وڵـــه ت  هه ندێـــک  و 
پشـــتگیرىی ئـــه م سیاســـه ته  
ده كـــه ن، له كاتێكـــدا كـــه  بـــه  
شـــاهێدیی هه مـــوو الیـــه ک 
كـــورد چاالكتریـــن شـــه ڕكه ر 
داعشـــن. تێرۆریزمـــى  دژى 
ناوبـــراو لـــەو پێوەندییـــەدا 
کـــە؛  دەکات  لـــەوە  بـــاس 
كوردییه كانـــى  حیزبـــه  
ــه ر  ــه كان به رانبـ ــوو پارچـ هه مـ
ده وڵه تییـــه   تێرۆریزمـــى  بـــەم 
شـــێوه یه ک  به هه مـــوو 
دەوڵەتـــی  و  بـــن  یه كگرتـــوو 
توركیـــه و ئێرانیـــش ده ســـتى 
په یـــڕه وى  و  هه ڵگـــرن  لـــێ 
ـــۆ ئاشـــتى،  ـــۆگ بكـــه ن ب دیال
ئاماده یـــە  كوردســـتان  كـــه  

بـــۆى.
كۆمه ڵـــگاى  هەروەهـــا 
پێویســـته   نێونه ته وه ییـــش 
بێده نگـــىی خـــۆى بشـــكێنێت 
ئـــه م  ســـه ر  بـــۆ   گوشـــار  و 
ڕێژیمانـــه  بێنـــن بـــۆ وه ســـتاندنى 
و  شـــه ڕخوازی  سیاســـه تى 
ــى  ــى چاره نوسـ ــش به مافـ دانیـ

بنێـــن. كـــورددا  نه تـــه وه ى 

بـــۆ  گـــەالن  خەباتـــی  مێـــژووی   
ئـــەم  دەرخـــەری  نەتەوەیـــی  ڕزگاریـــی 
بـــۆ  ئازادیخـــوازان  کـــە  ڕاســـتییەیە 
بـــە  داگیرکـــەران،  بەچۆکداهێنانـــی 
گەمـــەی  زاگۆنەکانـــی  پێچەوانـــەی 
هەڵگرتـــووە  هەنگاویـــان  داگیرکـــەران 
ــەران  ــە داگیرکـ ــە لـ ــن گەمـ ــوو بتوانـ تاکـ
تێکبـــدەن و ڕێـــگا نـــەدەن کـــە هەمـــوو 
ئـــارەزووی  گوێـــرەی  بـــە  شـــتێک 
هـــەر  بچـــێ.  بەرەوپێـــش  دوژمنانیـــان 
ــەن  ــەرکەوتن بگـ ــە سـ ــە بـ ــە توانیویانـ بۆیـ
و زنجیـــری ژێردەســـتی لـــە دەســـت و پێـــی 
گەلەکەیـــان بکەنـــەوە و بـــە سەربەســـتی و 

بژیـــن. ئـــازادی 
نەتەوەیـــی  خەباتـــی  مێـــژووی  لـــە 
و  سەربەســـتی  بـــۆ  گەلەکەمـــان 
ڕزگاری دەردەکـــەوێ کـــە ڕێبەرانمـــان 
زۆر جـــار ســـادە و ســـاکار بڕوایـــان بـــە 
ــە  ــا فێڵبازانـ ــردووە و یاسـ ــەران کـ داگیرکـ
ـــە گەمـــەی  ـــان ل ـــی ئەوانی و دوڕوویانەکان
ــی  ــە پێـ ــردووە و بـ ــەند کـ ــی دا پەسـ سیاسـ
و  جۆاڵونەتـــەوە  درۆیینانـــە  یاســـا  ئـــەو 
ــە شـــکان هیـــچ  ــە لـ ــەی بێجگـ ئاکامەکـ
شـــتێکی تـــر نەبـــووە. ئێســـتا لـــە ســـەدەی 
بیســـت و یەکمـــدا جارێکـــی دیکـــە ئـــەو 
ســـێناریۆیە لـــە الیـــەن هێزەکانـــی کـــوردەوە 
ڕۆژئـــاوای  لـــە  و  دەکـــرێ  پەیـــڕەو 
واڵت خەریکـــن پیانێـــک دەگێـــڕن بـــە 
یەکجارەکیـــی  ســـڕینەوەی  مەبەســـتی 
ڕۆژئـــاوای  کوردســـتانیی  ناســـنامەی 
و  بـــوون  ئینـــکاری  دڵخوازانـــە  و  واڵت 
ـــی  ـــان دەکـــەن و ڕەوای ـــی خۆی مەوجوودیەت
ئـــەو کار  بـــە داگیـــرکاری دەبەخشـــن. 
ئامـــاژەی  ســـەرەوەدا  لـــە  کـــردەوەی  و 
نیـــن،  تاکتیکـــی  کـــرا،  هەڵـــەی  پـــێ 
بەڵکـــوو ســـتراتیژیکین. ســـێبەری وەهـــا 
ـــە  ـــاڵ ل ـــان س ـــە دەی ـــێ ب ـــەک دەتوان هەڵەی
ســـەر خەڵـــک و واڵتەکەمانـــەوە بمێنێتـــەوە 
و  کێشـــە  پـــڕ  سەربەســـتی  ڕێـــگای  و 

ئەســـتەم بـــکات.
ســـەبارەت  کـــە  پرســـیارگەلێک 
لـــە  ئاماژەپێکـــراو  پرســـگرێکەی  بـــەو 
ســـەرەوەدا، بـــە تایبـــەت لـــە دوای ئـــەوەی 
کـــە پەیـــەدە لـــە ڕێـــگای ئەنجومەنـــی 
فێدراســـیۆنی  دامەزرێنـــەری سیســـتمی 
باکـــووری ســـووریا هەوڵـــی ســـڕینەوەی 
ــەوە،  ــتانی دایـ ــاوای کوردسـ ــاوی ڕۆژئـ نـ
گەلـــۆ  ئەمانـــەن:  دەبنـــەوە  زەق  لێـــرەدا 
ـــەو ســـتراتیژییە  ـــی ئ ـــە هەڵبژاردن ـــەدە ب پەی
نوێیـــە دەیـــەوێ ڕۆژئـــاوای کوردســـتان 
بـــەرەو چ چارەنووســـێک بـــەرێ؟ پەیـــەدە 
چ بژاردەیەکـــی دیکـــەی لـــە بەردەســـتدا 
ــاری  ــەر بنەمـــای کام زانیـ ــە سـ ــوو و لـ بـ

ئـــەو هەنـــگاوەی هەڵگرتـــووە؟ 
وتـــارەدا  لـــەو  کـــە  دەدرێ  هـــەول 
بارودۆخـــی  ســـەر  لـــە  خوێندنەوەیـــەک 
واڵتەکەمـــان  ڕۆژئـــاوای  شـــپرزەی 
ڕەنگاوڕەنگـــەکان  ســـێناریۆ  و  بدەمـــەوە 
ـــەوە  ـــەر شـــی کردن ـــە ب ـــا بخەم ـــی توان بەپێ
کریـــاری  و  ڕفتـــار  لـــە  وێنایـــەک  و 
ـــک  ـــەردەم هەندێ ـــە ب ـــک کـــە ل ئەکتەرانێ
چاالکـــی  بـــۆ  دیاریکـــراودا  بـــژاردەی 
جێگایـــان گرتـــووە و چـــۆن بـــە ئاگایـــی لـــە 
ئاکامـــی هـــەر یـــەک لـــە ئـــەم بژاردانـــە 
ــرن  ــەک هەڵدەبژێـ ــوەخت، بژاردەیـ ــە پێشـ بـ
کـــە دەبێتـــە هـــۆی ئینـــکاری وجـــوودی 
چـــاک  ئـــەوان  بخەمـــەڕوو.  خۆیـــان، 
دەزانـــن کـــە ســـنووری واڵتـــی نەتەوەیـــی 
خـــۆ تێکـــدان بـــۆ پاراســـتنی ســـنووری 
باشـــترین  لـــە  داگیرکـــەران،  چرووکـــی 
حاڵەتـــدا دەچێتـــە خانـــەی گەلفرۆشـــی. 
ئـــەوان بـــەو شـــێوەیە پاراســـتنی بوونـــی 
خۆیـــان ناکـــەن. ئەگەریـــش بوونـــی خۆیـــان 
بندەســـتیی  تـــا  مەوداکـــەی  بپارێـــزن، 
دووبـــارە زۆر کەمتـــر لەوەیـــە کـــە بیریـــان 
لـــێ کردبێتـــەوە. بـــەو بژاردەیـــە دیســـان 
پاژنـــەی پێـــی جـــەاڵدەکان دێتـــە بـــەر گوێ 
دووبـــارە  و  بـــەردەوام  ژێردەســـتییەکی  و 
کوژرانـــی شـــەهیدانی کۆبانـــی خەونـــی 
دەشـــێوێنێ. چ  ئەهوورایـــی  مندااڵنـــی 
واڵتەکـــەت  ڕۆژئـــاوای  کـــە  ناخۆشـــە 
ـــەوەی کـــە ببێتـــە  ـــۆ ئ پێشـــکەش بکـــەی ب
ــەم  ــۆ کـ ــە. خـ ــی دیکـ ــووری واڵتێکـ باکـ
بینـــی بووەتـــەوە کولتوورێکـــی ناپەســـەند 
و لـــە ڕاســـتیدا "بێ کولتـــووری".. بـــۆ وا 
فێـــر کـــراون؟ بـــۆ وا فێـــر بوونـــە؟ ئـــازادی 
لـــە  و سەربەســـتییش شـــەرمەزار دەبـــێ 

ئاکامـــی بـــژاردەی نادروســـتدا. 
ڕۆژئـــاوای  تەماشـــای  ئەگـــەر 

ئـــەو  دەتوانیـــن  بکەیـــن،  کوردســـتان 
ئەکتەرانـــەی کـــە دەتوانـــن کارتێکـــەری 
ســـاز بکـــەن لـــە ســـەر ئـــەوەی کـــە پارتـــە 
پارتـــی  تایبەتـــی  بـــە  و  کوردییـــەکان 
بژاردەیـــەک  چ  -پەیـــەدە-  دەســـەاڵتدار 
ــرێ،  ــدا هەڵبژێـ ــی بەردەمیـ ــە بژاردەکانـ لـ
دەتوانیـــن گەورەتریـــن ئەکتـــەرەکان بـــەو 

بکەیـــن:  دەســـتەبەندی  شـــێوەیە 
ئەکتەرەکانی کوردستان:

پارتەکانـــی ڕۆژئـــاوای کوردســـتان: 
ئەنەکەســـە وەک 

کوردســـتان:  باکـــووری  پارتەکانـــی 
پارتەکانـــی  و  ک  ک  پ  وەک 
باشـــووری کوردســـتان: وەک پارتـــی و 

کێتـــی یە
 ئەکتەرەکانی ناوچەیی:

ئێـــران و  داگیرکەرانـــی کوردســـتان: 
تورکیـــە

ســـووریە:  نێوخـــۆی  ئەکتەرەکانـــی 
وەک ڕێژیمـــی ئەســـەد، گرووپەکانـــی 

داعـــش و  ئوپۆزیســـیۆن 
 ئەکتەرەکانی نێونەتەوەیی: 

ئامریکا و ڕووسیە
بـــاش  الیـــەک  هەمـــوو  هـــەر وەک 
کێشـــەکانی  ســـەرەتای  لـــە  ئـــاگادارن، 
هەڵگیرســـانی  و  ســـووریەدا  نێوخۆیـــی 
لـــەو واڵتـــە، ڕێژیمـــی بەعســـی  شـــەڕ 
ســـووری هێزەکانـــی داگیرکـــەری خـــۆی 
تـــا ڕادەیەکـــی بەرچـــاو لـــە ڕۆژئـــاوای 
واڵتەکەمـــان کشـــاندەوە و پەیـــەدە وەک 
بەشـــەی  لـــەو  کاریگـــەر  هێزێکـــی 
کوردســـتاندا خـــۆی ئۆرگانیـــزە کـــردەوە 

و دەســـەاڵتی لـــە ڕۆژئـــاوای کوردســـتاندا 
مـــاوەی  لـــە  پەیـــەدە  بەدەســـتەوەگرت. 
ــەاڵتداریەتیی  ــە دەسـ ــاڵە لـ ــد سـ ــەم چەنـ ئـ
کـــە  ئەنجامـــداوە  کاری  زۆر  خۆیـــدا 
هـــەم کاری جـــوان و ئەرێنـــی بوونـــە و 
دژی  بـــە  و  ناشـــیرین  کاری  هەمیـــش 
بەرژەوەندییـــە نەتەوەییـــەکان. ئەگەرچـــی 
پەیـــەدە توانیـــی مۆدێلێکـــی نـــوێ لـــە 
هەمـــوو  و  دامەزرێنـــێ  بەڕێوەبـــەری 
گرووپـــە ئۆلـــی و ئیتنیکییـــەکان تێـــدا 
بەشـــدار بـــکا و ژنـــان تێـــدا ڕۆڵـــی بـــەرز 
ـــەم  ـــەوەی کـــە ئ ـــەر ئ ـــە ب ـــەاڵم ل ـــڕن، ب بگێ
و  حیزبییـــە  تـــاک  دەســـەاڵتداریەتییە 
پارتەکانـــی دیکـــە کـــە جیاوازیـــی بیـــر 
ـــی  ـــە، ئیزن ـــەدە هەی ـــە گـــەڵ پەی ـــان ل و ڕای
بەشـــدارییان تێـــدا نیـــە، مـــرۆڤ ناتوانـــێ 
سیســـتمێکی  وەک  سیســـتمە  ئـــەو 
پێناســـە  ســـەرکەوتوو  و  دێموکراتیـــک 
ئـــەم  ئەگـــەر  کـــە  وایـــە  بـــڕوام  بـــکا. 
ئەمـــڕۆ  نەبوایـــە،  داخـــراو  سیســـتمە 
کـــە  نەدەبوویـــن  یەکـــە  ئـــەم  شـــاهێدی 
سیســـتمی  دامەزرێنـــەری  ئەنجومەنـــی 
فێدڕاڵـــی دێموکراتـــی باکـــوری ســـووریا 
ناســـنامەی  ئینـــکاری  ســـانایی  بـــە 
بەشـــێک  و  کـــورد  گەلـــی  نەتەوەیـــی 
ـــان  ـــکا و وا نیش ـــتان ب ـــە خاکـــی کوردس ل
بـــدەن و پڕوپاگانـــدا بکـــەن کـــە گۆیـــا 
ـــی بەســـەر چـــووە  ـــی کات ـــرۆژەی نەتەوەی پ
و دەبـــێ جێـــگای بـــدات بـــە پـــرۆژەی 
ئـــەم  دێموکراتیـــک".  "کۆمەڵـــگای 
هـــزرە لـــە سیاســـەتەکانی پ ک ک 
وە ســـەرچاوەی گرتـــووە. لەبـــەر ئـــەوەی 

ئـــەم  سیاســـەتەکانی  لـــە  پەیـــەدە  کـــە 
پارتـــە ئیلهـــام وەردەگـــرێ و پێـــڕەوی لـــە 
سیاســـەت و فەلســـەفەی ئـــەم پارتـــەی 
بۆیـــە  دەکاتـــەوە.  واڵت  باکـــووری 
پارتـــی  وەک  دیکـــەش  حیزبەکانـــی 
نیشـــتیمانی  ئەنجومەنـــی  و  پێشـــڤەڕۆ 
ــە( و زۆر  ــووریە )ئەنەکەسـ ــە سـ ــورد لـ کـ
هێـــز و الیەنـــی دیکـــە کـــە لـــە پارتـــی 
باشـــوور  لـــە  کوردســـتان  دێموکراتـــی 
نزیکـــن، بـــە دژی ئـــەم سیاســـەتە و ئـــەم 
پرۆژەیـــەی پەیـــەدە هەڵوێســـتیان گرتـــووە 
لەنێوبردنـــی  بـــە  سیاســـەتەیان  ئـــەم  و 
پـــرۆژەی نەتەوەیـــی و وەک هەڵەیەکـــی 
شـــایانی  دەکـــەن.  پێناســـە  مێژوویـــی 
وەبیرهێنانەوەیـــە کـــە پارتەکانـــی دیکـــەی 
کوردســـتان  ڕۆژئـــاوای  لـــە  کـــورد 
ســـەرەڕای هەبوونـــی هێـــزی پێشـــمەرگە، 
شـــەڕی  لـــە  دوورخســـتنەوە  خـــۆ  بـــۆ 
براکـــوژی لـــە نێـــوان ئـــەوان و پەیـــەدەدا، 
پێشـــمەرگەکانیان زۆرتـــر لـــە باشـــووری 
کوردســـتان جێگیـــر کـــردووە و نایانـــەوێ 
لـــە ڕێـــگای شـــەڕی براکـــوژی لـــە گـــەڵ 
ــاوای  ــە ڕۆژئـ ــان لـ ــەدە جێـــگای خۆیـ پەیـ
واڵتـــدا بکەنـــەوە. ڕێـــزدار ئیبراهیـــم بـــرۆ، 
ســـەرۆکی ئەنەکەســـە زۆر جـــار ئامـــاژەی 
ــری  ــانە داوە و وەبیـ ــەف و هەڕەشـ ــەو گـ بـ
ئەنجومەنـــی  هێناوەتـــەوە.  خەڵکـــی 
فێدڕاڵـــی  سیســـتمی  دامەزرێنـــەری 
ـــی باکـــووری ســـووریە کـــە داوا  دێموکرات
لـــە هێزەکانـــی دیکـــەی کـــورد دەکات بـــۆ 
بەشـــداریی لـــەو ئەنجومەنـــەدا، لـــە ڕاســـتیدا 
پێکردنێکـــی  بەشـــداری  بـــۆ  نـــەک 

دادپەروەرانـــە، بەڵکـــوو بـــۆ ڕەواییدانـــی 
کردەوەکانـــی  و  هەڵوێســـت  بـــە  زیاتـــر 
ـــا  ـــە ت ـــەم حیزبان ـــەش ئ ـــی. هـــەر بۆی خۆیەت
ئێســـتا نەیانتوانیـــوە لـــە تەنشـــت پەیـــەدەدا 
لـــە یـــەک سیســـتمدا کار بکـــەن. دیـــارە 
کـــە پەیـــەدە بـــە بـــێ گـــوێ ڕاگرتـــن 
بـــۆ هەڵوێســـت و کـــردەوەی ئـــەم پارتانـــە 
بڕیـــاری داوە لـــە ڕێـــگای ئەنجومەنـــی 
فێدڕاڵـــی  سیســـتمی  دامەزرێنـــەری 
دێموکراتـــی باکـــووری ســـووریەوە نێـــوی 
ڕۆژئـــاوای واڵت بســـڕێتەوە. یانـــی ئـــەو 
بـــژاردەی پەیـــەدە نـــەک لـــە بـــەر بـــژاردە 
کوردییـــەکان،  پارتـــە  هەنگاوەکانـــی  و 
ــی  ــژاردەی الیەنەکانـ ــەر بـ ــە بـ ــوو لـ بەڵکـ
گۆڕەپانـــی  لـــە  کاریگـــەر  دیکـــەی 
ڕۆژئـــاوای  و  ســـووریە  سیاســـەتی 

کوردســـتانە.
ئێســـتاش کـــە ئێســـتایە ڕادەســـتکردنی 
و  پەیـــەدە  بـــە  کوردســـتان  ڕۆژئـــاوای 
داگیرکـــەری  هێزەکانـــی  کشـــانەوەی 
و  ناوچانـــە  لـــەو  ســـووریە  بەعســـی 
ڕێکەوتنەکانـــی پشـــت پـــەردەی پەیـــەدە و 
دەولەتـــی ســـووریە ناڕوونـــە. هەڵبژاردنـــی 
و  پەیـــەدە  الیـــەن  لـــە  بژاردەیـــە  ئـــەم 
ـــێ  ـــووریە دەتوان ـــەری س ـــی داگیرک دەوڵەت
بگەڕێتـــەوە بـــۆ پەیوەندییەکانـــی نێـــوان 
لـــە  ســـووریە  دەوڵەتـــی  و  پ ک ک 
الیـــەک و پەیوەندییەکانـــی نێـــوان پەیـــەدە 
و پ ک ک لـــە الیەکـــی دیکـــەوە. 
ئێســـتاش کـــە خەریکـــە شـــەڕی نێوخۆیـــی 
دەکـــرێ،  بـــۆ  ئاگربەســـتی  ســـووریە 
ـــان  ـــار داوای ـــن ج ـــدی چەندی ـــی ناوەن دەوڵەت
لـــە پەیـــەدە کـــردووە کـــە ناوچەکانـــی 
ــاوای  ــە ڕۆژئـ ــان لـ ــەاڵتی خۆیـ ــر دەسـ ژێـ
ـــە  ـــەی ل ـــەو ڕێکەوتن ـــی ئ ـــتان بەپێ کوردس
نیوانیانـــدا بـــووە، ڕادەســـتی حکوومەتـــی 
داگیرکـــەری ســـووریە بکەنـــەوە. ئەمـــە 
دەتوانـــێ یەکێـــک بـــێ لـــە هۆکارەکانـــی 
ســـڕینەوەی نێـــوی ڕۆژئـــاوای کوردســـتان 

ــەدەوە.  ــەن پەیـ ــە الیـ لـ
نابـــێ لـــە بیـــر بکـــرێ کـــە پەیـــەدە 
ــەر  ــە بەرانبـ ــە لـ ــتانی جوامێرانـ ــە ڕاوەسـ لـ
داســـتانی  خولقاندنـــی  و  داعـــش 
مێرخاســـانەی کۆبانـــی، توانـــی ســـەرنجی 
زلهێزەکانـــی  و  ناوچەیـــی  دەوڵەتانـــی 
وەک ئامریـــکا و ڕووســـیە بـــۆ الی خـــۆی 
ڕاکێشـــێ.. بـــەاڵم ئێســـتا کـــە ئامریـــکا 
ــۆ گرتنـــی  ــۆی بـ ــی خـ ــر هەوڵەکانـ زۆرتـ
ــراق  ــوپای ئێـ ــە هاوکاریـــی سـ مووســـڵ بـ
و هێـــزی پێشـــمەرگە چـــڕ کردووەتـــەوە 
مووســـڵ،  گرتنـــی  بـــە  دەیـــەوێ  و 
کۆتاییهێنـــان  دەســـتپێکی  هەنـــگاوی 
بـــە داعـــش هەڵگـــرێ، وا دێتـــە بەرچـــاو 
کـــە پەیـــەدە گرینگیـــی وەک جارانـــی 
ــە دوای  ــی بـ ــە تایبەتـ ــێ. بـ ــۆی نەمابـ بـ
ســـەرۆک  بـــە  ترامـــپ  هەڵبژاردنـــی 
ــی  ــاوا ڕۆڵـ ــکا، ڕۆژئـ ــە ئامریـ ــار لـ کۆمـ
جـــاران لـــە شـــەڕی ســـووریەدا ناگێـــڕێ. 
شـــەڕی  ســـەرەکییەکانی  ئەکتـــەرە 
ــە و  ــران، تورکیـ ــتادا ئێـ ــە ئێسـ ــووریە لـ سـ
ــران  ــیە و ئێـ ــارە کـــە ڕووسـ ــیەن. دیـ ڕووسـ
بـــۆ سەرخســـتنی ڕێژیمـــی ئەســـەد لـــەو 
ــان  ــپۆتێکی وەک ئەردۆغـ ــەڕەدا، دیسـ شـ
بـــۆ الی خۆیـــان ڕاکێشـــن. بـــۆ ڕاکێشـــانی 
تورکیـــە بـــە قازانجـــی خۆیـــان، دیـــارە کـــە 
لـــە ســـەر کـــورد ساتوســـەودا کـــراوە. لـــە 
ــەک  ــە الیـ ــە لـ ــە تورکیـ ــەوەی کـ ــەر ئـ بـ
پەیـــەدە وەک شـــاخەیەکی پ ک ک 
پێناســـە دەکا و لـــە الیەکـــی دیکـــەش لـــە 
بـــەر کوردبوونیـــان بـــە هەڕەشـــە لـــە ســـەر 

بەرژەوەندییەکانـــی خۆیـــان دەزانـــێ.
ئێرانیـــش کـــە لـــە دێرینـــەوە دوژمنـــی 
کـــوردە و زەبـــر وەشـــاندن لـــە کـــورد و 
بەرژەوەندییەکانـــی لـــە کـــوێ بـــێ، بـــە 
بـــۆ  قازانجـــی خـــۆی دەزانـــێ. کـــورد 
ـــوو  ڕووســـیەش هیـــچ بەرژەوەندییەکـــی نەب
و بۆیـــە ڕووســـیەش بـــە هاســـانی توانـــی 
تورکیـــەدا  ویســـتەکانی  بەرانبـــەر  لـــە 
ـــەو  ـــەدە ب ـــکا. پەی ـــە کـــورد ب چاوپۆشـــی ل
هەمـــوو دەرفەتـــەی کـــە لـــە بەردەســـتیدا 
یەکیەتییەکـــی  نەیتوانـــی  هەبـــوون، 
نەتەوەیـــی لـــە ڕۆژئـــاوی واڵت ســـاز بـــکا 
بوونـــی  و  مەوجوودییـــەت  هەگـــەری  و 
خـــۆی بســـەلمێنێ. بۆیـــە ئەگـــەر لـــەو 
بەردەســـتیدا  لـــە  کـــە  کەمـــەی  کاتـــە 
مـــاوە، الیەنەکانـــی دیکـــەی کـــورد ڕازی 
نـــەکا و پێداگـــری لەســـەر ناســـنامەی 
ڕاســـتەقینەی خۆیـــان نـــەکا، بـــە قەولـــی 
ــتان و  ــاوای کوردسـ ــورد وتەنـــی ڕۆژئـ کـ
پەیـــەدە و الیەنەکانـــی دیکـــە هەموویـــان 
پێکـــەوە ئاوەوئـــاو دەڕۆن. هیـــوام وایـــە کـــە 

ــم. ــک نەبینـ ــا ڕۆژێـ ــەت وەهـ قـ

عەلی مۆنەزەمی
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مەجید حەقی:

پ.ی.د  دەسەاڵتێکی ئیدئۆلۆژیکە و بۆ ئەوان بوونی 
ئیدئۆلۆژی لە پرسی نەتەوایەتی گرینگترە

لەســەر  شــرۆڤەیەک  ســەرەتا  پ: 
دۆخــی سیاســیی زاڵ بەســەر ڕۆژئاڤــای 
ــەو  ــوون کــە ئ کوردســتان بکــەن و بفەرم

دۆخــەی ئێســتا دەرەنجامــی چیــە؟
دۆخەکــە  بتوانیــن  ئــەوەی  بــۆ  و: 
تــا  بیروڕایەکــی  و  تێبگەیــن  بەجوانــی 
ئیحساســمان  دەرەوەی  لــە  ڕادەیــەک 
بدرێتــە  هەبێــت، وا چاکــە ســەرنجێک 
بــە  پێوەندیــدار  ســتراتیژییەکانی  پرســە 
بــە  کوردســتان،  ڕۆژئــاوای  و  ســووریە 
ــت  ــی دەمەوێ ــە کورت واتایەکــی دیکــە ب
پێوەندیــدار  ســتراتیژیی واڵتانــی  باســی 
لــەو  و  بکــەم  ســووریە  تەنگــژەی  بــە 
ــی  ــە کوێ ــن کــورد ل ــەدا بزانی چوارچێوەی
ئــەو ســتراتیژییەدا هەڵکەوتــووە و چــۆن 
ئــەو  لــە چوارچێــوەی  خــۆی  دەتوانێــت 

بگونجێنێــت. ســتراتیژییەدا 
ســووریە واڵتێکــە کــە ســتراتیژی و 
بەرژەوەندیــی چەندیــن واڵتــی بەخۆیــەوە 
گرێــداوە و هــەرکام لــەوان بــە شــێوەیەک 
واتــە  هەیــە،  یەکــەوە  بــە  پێوەندییــان 
ڕۆژهەاڵتــی  بــە  ســووریە  دەکرێــت 
بنرێــت.  نــاو  بچــووک  نێوەڕاســتی 
دەســتپێکی  لــە  بێــت  لەبیرتــان  ئەگــەر 
بەهــاری عەرەبــی دا، بەشــار ئەســەد لــە 
"ئەگــەر  وتــی:  خۆیــدا  هەڤپەیڤینێکــی 
ئــەوەی  وەک  شــتێک  ســووریە  لــە 
بــدات،  ڕوو  لیبــی  و  میســر  تونێــس، 
هەمــوو ڕۆژهەاڵتــی نێوەراســت لــە نێــو 
شــەڕدا نوقــم دەبێــت". بەداخــەوە ئەمــە تــا 
ڕادەیــەک ڕاســتە. هۆیەکــەی ئــەوە بــوو 
کــە ســووریە شــوێنی لێــک گرێدانــی 
بەرژەوەندیــی واڵتانــی گــەورەی جیهــان 
وەک  ناوچەیــی  زڵهێزەکانــی  واڵتــە  و 
عەرەبســتان  تورکیــە،  ئێــران،  ڕووســیە، 
ــەو  ــوو چارەنووســی ئ و ئیســرائیلە. کەواب
واڵتانــە بەتایبــەت واڵتانــی ناوچــە بــە 
چارەنووســی ئەســەد و ڕێژێمی ســووریەوە 

گرێــدراوە.
پێگــەی  باســی  ئەگــەر  نموونــە  بــۆ 
ڕابــردوو  دەیــەی  یــەک  لــەو  ڕووســیە 
دوور  زۆر  و  بکەیــن  واڵتــەدا  لــەو 
هێرشــی  دوای  کــە  دەبینیــن  نەڕۆیــن، 
ــەر دوو  ــی ه ــێپتامبر و ڕووخاندن ١١ی س
ــی  ــان و ســەدام، توندوتیژی ڕێژیمــی تالیب
واڵتانــە  لــەو  ئیســامی  و  سیاســی 
و  تێرۆریــزم  هەروەهــا  گــرت،  پــەرەی 
ــدرا و  ــان پێ ــش پەرەی ــەڕەکانی ناوچەیی ش
بەمــە ئەمریــکا نفــووزی کۆمەاڵیەتــی 
لــە  خــۆی  سیاســیی  خۆشەویســتیی  و 
دا. لەدەســت  نێوەڕاســتدا  ڕۆژهەاڵتــی 
هەمــوو  عەرەبــی دا  بەهــاری  لــە 
پێــش  کــە  بــوو  ئــەوە  ڕووســیە  هەوڵــی 
بــە ڕووخانــی ڕێژیمــی لیبــی بگرێــت، 
کــە ســەرکەوتوو نەبــوو، هەســتی کــرد 
ســەربازی  و  سیاســی  بۆشــاییەکی 
لــە  لــە ســووریە هاتۆتــە پێشــێ، بۆیــە 
ســێپتامبر و ئۆکتۆبــری  2٠١٥ دا بــە 
هێرشــی هەوایــی و مووشــەکیی خــۆی 
ئەســەد،  ڕێژیمــی  دژبەرانــی  ســەر  بــۆ 
لەوێــدا  حزوورێکــی چاالکتــری  توانــی 
هەبێــت و ببێتــە یەکێــک لــە یاریکەرانــی 
ڕۆژهەاڵتــی  پرســەکانی  ســەرەکیی 
ــۆ  ــووریە و کار ب ــەت س ــت بەتایب نێوەڕاس
ئامانــج و ســتراتیژیی خــۆی بــکات کــە 

بریتیــن لــە:
 گەڕاندنــەوەی گەورەیــی و هەســتی 
و  ناوچــەدا  لــە  ڕووســیە  گەورەیــی 
هەروەهــا پاراســتنی بەرژەوەندیــی ڕووســیە 
ــە  ــە ل ــەو واڵت و بنکــە ســەربازییەکانی ئ

ســووریە.
بەرژەوەندییــە  ڕاگرتنــی   
ســتراتیژییەکانی خــۆی لــە ڕۆژهەاڵتــی 
نێوەڕاســت بەتایبــەت لــە پێوەنــدی لەگــەڵ 
دەروازەکانــی  بــە  پێوەندیــدارەکان  پرســە 
هەناردەکردنــی وزەی نەفــت و گاز بــۆ 

ئورووپــا  لێدانــی  دەور  و  واڵت  دەرەوەی 
بــۆ  متمانــە  جێــی  پارتنێرێکــی  کــە 

نیــە. ڕووســیە 
 شەڕ دژی گرووپە ئیسامییەکان، 
ــدی ڕاســتەوخۆ  ــەی پێوەن بەتایبــەت ئەوان
لەگــەڵ  هەیــە  ناڕاســتەوخۆیان  و 
ناوچــە  و  چێچێــن  موســوڵمانانی 

ڕووســیە. نشــینەکانی  موســوڵمان 
ئاســتی  بەرزکردنــەوەی   
نێوخــۆی  لــە  پووتیــن  خۆشەویســتیی 
تەنگــژە  هــۆی  بــە  کــە  ڕووســیە 
ئابوورییەکانــی خەریــک بــوو نفــووزی 
سیاســی خــۆی لەدەســت دەدا و هەروەهــا 
لــە  ئــەو  دەســەاڵتی  بەرفراوانترکردنــی 
نێوخــۆی واڵتــدا بــۆ گۆڕانــی یاســاکان. 
ناوچــە  ســەرۆکی  بەرلــەوە  نموونــە  بــۆ 
خەڵکــەوە  الیــەن  لــە  فیدراڵییــەکان 

شــەڕە  بەهــۆی  و  هەڵدەبژێــردراو 
ســنووری  دەرەوەی  بــە  پێوەندیــدارەکان 
ڕووســیە و هەروەها "هەڕەشــەی تێرۆریزم" 
ئێســتا ســەرۆکی ناوچــە فیدراڵییــەکان 
ڕاســتەوخۆ لــە الیــەن پووتینــەوە دیــاری 

دەکرێــن.
 فرۆشــی چــەک و تەقەمەنــی و 

گەشــەی ئابــووری لــە واڵت.
ئەمریــکا کــە زیاتــر لــە ٧٠ ســاڵە لــە 
نفــووزی هەیــە  نێوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی 
هەیــە،  ڕووســیەی  ئامانجــی  هەمــان 
بــەو جیاوازییــە کــە ئەمریــکا بــەر لــە 
وزەی  بــە  پێویســتی  شــتێک  هەمــوو 
نــەوت و گازی ڕۆژهەاڵتــی نێوەراســت و 
پاراســتنی بەرژەوەندییەکانــی خــۆی لــەو 

هەیــە. ناوچەیــەدا 
ئامانجــی درێژخایەنــی ئەمریــکا لــە 
ســەردەمی ســەرۆک کۆماریــی بووشــدا 
نێوەڕاســتی  ڕۆژهەاڵتــی  وەک  کــە 
کــە  ئەوەبــوو  کــرا،  نــاوزەد  گــەورە 
دێموکراتیــک  ناوچــە،  ڕێژێمەکانــی 
بکرێــن و ببنــە هاوپەیمانــی ســتراتیژیکی 
ئەمریــکا، بــەاڵم بــە هــۆی چەقبەســتنی 
و  ئەفغانســتان  لــە  سیاســەتەکانی 
هەزینەکانــی  بەرزبوونــەوەی  و  عێــراق 
حــزووری ئەمریــکا، بەرەبــەرە الیەنگریــی 
ــە  ــۆ ڕۆژهەاڵتــی نێوەراســت ل ئەمریــکا ب

دابەزیندایــە.
ئیرانیشــدا،  لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە 
ــە  ســووریە بــۆ ئێــران ڕێــگای گەیشــتن ب
حیزبوڵــای لوبنــان و وەدیهێنەری هیالی 
بیــری "هەنــاردە  بــۆ پەرەپێدانــی  شــیعە 
کردنــی شــۆڕش" ە کــە کاتــی خــۆی 
لــە الیــەن خومەینییــەوە ڕاگەیەندرابــوو. 

لــەو پێوەندییــەدا مانــەوەی حکوومەتــی 
ســووریە بەرانبــەرە بــە مانــەوەی کۆمــاری 
ئیســامی و بەرفراوانتــر بوونــی قوواڵیــی 
لــە  ناوچــەدا.  لــە  ئێــران  ســتراتیژیی 
خەتــی  ســووریە  دیکەشــەوە  الیەکــی 
ئیســرائیلی  دژی  جەبهــەی  پێشــەوەی 
جیهانــی  دژی  و  ئیســامی  کۆمــاری 
و  ســعوودی  ڕێبەریــی  بــە  ســوننە 
تورکیەیــە. هــاوکات شــوێنێکە بــۆ بــەکار 
بــردن و تاقیکردنــەوەی هەمــوو تاکتیــک 
و ســتراتیژییەکانی پێویســت تــا ئەگــەر 
لــە ئێــران شۆڕشــێک ڕووی دا،  هاتــو 
خەڵکــی  دژی  تاکتیکــەکان  هەمــان 
پێوەندییــەدا  لــەو  ببــات.  بــەکار  ئێــران 
ــرا ســتراتیژیی  ــەب بین ــە حەل هــەروەک ل

ئێــران ســەرکەوتوو بــوو.
بــە نیســبەت تورکیــە، بەهــۆی ئــەوەی 

کــە ســووریە پاشــماوەی عوســمانییەکانە 
لــە  بەشــێک  کــە  شــوێنێکە  و 
ــە  ــدی ل ــە پێوەن ــی ئەردۆغــان ل خەونەکان
2٠2٣دا   ســتراتیژی  وەدیهێنانــی  گــەڵ 
دە هێنێتــە دی، زۆر چاالکانــە پشــتیوانیی 
لــە بزاڤــی ئۆپۆزیســیۆنی ســوننە کــرد تــا 
لــە  زڵهێزێــک  وەک  تورکیــە  بتوانێــت 
ناوچەدا نیشان بدات و ببێتە پارتنێرێکی 
ــە  ــی ل ــی ئەندامەت ــە گفتگۆکان ــز ل بەهێ
یەکیەتــی ئورووپــا و ئیمتیــاز وەرگرتــن 
لــە ناتــۆ و هەروەهــا هاوپەیمانــی لەگــەڵ 
ســعوودیی ســوننە لــە هەمبــەر هیالــی 
دیکەشــەوە،  ســۆنگەیەکی  لــە  شــیعە. 
بــۆ  ئەردۆغــان  2٠2٣ی  ســتراتیژی 
تورکیــە پێویســتی بــە ســەرچاوەی نــەوت 
و گاز و ئــاوەدان کردنــەوەی زۆرتــر هەبــوو 
کــە لــەو پێوەندیــەدا تــا ســووریە زۆرتــر 
ســتراتیژیی  قازانجــی  بــە  بێــت  وێــران 
هێــزی  دەتوانــێ  چوونکــە  ئەردۆغانــە، 
ئەندازیاریــی تورکیــە بــۆ دووبــارە ئــاوەدان 

کردنــەوەی ســووریە بــەکار ببــات.
دیکــەی  گرینگــی  ســتراتیژییەکی 
پێکهاتنــی  لــە  پێشــگیری  تورکیــە، 
دێموکراتیــک  سیســتمێکی  هەرجــۆرە 
یــان  فێدڕاڵــی  بنەمــای  ســەر  لــە 
ڕێزگرتــن لــە کەمایەتییــە نەتەوایەتــی و 
کولتوورییــەکان بــوو، ئەمــە بــۆ تورکیــە 
پارچەبوونــی  شــیمانەی  واتــای  بــە 
خــودی تورکیــە دەبینــدرا، بۆیــە تورکیــە 
ــکات کــە  ــەوە ب ــی ئ ــی تەحەموول نەیتوان
پێکــەوە گــرێ  کانتۆنەکانــی ڕۆژئــاوا 
بدرێــن و ببنــە ناوچەیەکــی ســەربەخۆ یــان 
خودموختــار و لــەو پێوەندییــەدا ئەردۆغــان 
هەوڵــی زۆری دا کــە داعــش لــە ڕۆژئــاوا 

النیکــەم  نەبێــت  ســەرکەوتووش  ئەگــەر 
نەخــوات. شکســت 

بــۆ عەرەبســتانی ســعوودیش ئــەوەی 
کــە گرینــگ بــوو، دەســەاڵتی ســوننە بوو 
ــە  ــوو کەمایەتیی ــداریی هەم ــێ بەش ــە ب ب
چوونکــە  ئایینیــەکان.  و  نەتەوایەتــی 
فرەچەشــنی  و  دێموکراســی  بوونــی 
هەبوونــی  و  عەرەبســتانە  زیانــی  بــە 
ــێ  ــراوی ســوننە، دەتوان سیســتمێکی داخ
ناوچەیــی  ســتراتیژیی  چوارچێــوەی 
ڕێبــەری  بــە  خــۆی  کــە  عەرەبســتان 
بەرفراوانتــر  دەزانێــت  ســوننە  جیهانــی 

بــکات.
بــە کورتــی ئەگــەر لــەو ســۆنگەیەوە 
ڕۆژئــاوای  ڕووداوەکانــی  ســەیری 
پرســەکان  دەتوانیــن  بکەیــن  کوردســتان 

بدەینــەوە. لێــک  جوانتــر 

ــاوا  ــاوی ڕۆژئ ــی ن پ : داخــوا البردن
لــە ســەر سیســتمی سیاســیی ناوچــەی 
خودموختــار و ژێــر دەســەاڵتی پ.ی.د 
هەڵەیــە  یــان خۆســازدان و ڕازی بــوون بــە 

ــە؟ النیکەمــی مافەکان
ــە بــڕوای مــن تەمەنــی ڕێژێمــی  و: ب
تــر  ســاڵێکی  چەنــد  لەوانەیــە  ئەســەد 
بخایەنێــت و ئەگــەر کــورد خــۆی لەگــەڵ 
لەوانەیــە  نەگونجێنێــت  نــوێ  سیســتمی 
ئــەوەی هەیەتــی، لەدەســتی بــدات. کاتــی 
خــۆی شــەهید قاســملوو وتوویەتــی: ئێمــە 
ــز  ــی زڵهێ ــی واڵتان ــێ بەرژەوەندییەکان ناب
و ئەمریــکا لــە ناوچــەدا لــە مەترســی 
بەرژەوەندییەکانیــان  دژی  و  بخەیــن 
بوەســتین. ئــەوکات ئــەو قســەیەی شــەهید 
قاســملوو وەک سازشــکاری و الیەنگری 
هەمــوو  و  لێکدرایــەوە  ئیمپریالیــزم  لــە 
ــۆ  ــرش ب ــە هێ ــەکان دەســتیان کــرد ب چەپ

ســەر د.قاســملوو.
دەرکەوتــووە  کــردەوە  بــە  ئێســتا 
خۆگونجانــدن لە گــەڵ بەرژەوەندییەکانی 
دەتوانێــت  زڵهێــز  واڵتانــی 
بپارێزیــت،  ئێمــەش  بەرژەوەندییەکانــی 
بۆیــە مــن بۆخــۆم لــەو بڕوایــەدام هەرچەند 
البردنــی  ئیحساســییەوە  ڕووی  لــە 
و  بەژانــە  و  ناخــۆش  "رۆژئــاوا"  نــاوی 
ــەاڵم لەالیەکــی  پاشەکشــەیەکی زۆرە، ب
دیکەشــەوە ناچاریــی دەســەاڵتی کــوردە 
بــۆ ڕازی بــوون بــە النیکەمــی مافــەکان.
بگریــن کــە  لەبەرچــاو  ئەمــە  دەبــێ 
٨%ی  تەنیــا  ســووریەدا  لــە  کــوردەکان 
دانیشــتوانی ئــەو واڵتــە پێــک دێنــن و 
ناوچــەی کوردســتان لــەوێ بەپێچەوانەی 
ڕۆژهەاڵتــی  و  باشــوور  باکــوور، 

کوردستان، یەکپارچە نیە.
جیــا لــەوەش، پ.ی.د  دەســەاڵتێکی 
بوونــی  ئــەوان،  بــۆ  و  ئایدئۆلۆژییــە 
نەتەوایەتــی  پرســی  لــە  ئایدیۆلــۆژی 
گرینگتــرە. لــەو ڕووەوە ئــەو هەنــگاوەی 
ڕۆژئــاوا ئەگــەر دوو هەنــگاو بــۆ دواوە 
لــەو  هەنــگاو  یــەک  النیکــەم  بێــت، 
هــەر  پێشــەوەیە.  بــەرەو  هەلومەرجــەدا 
چەنــد کــە لــە ڕووی ســتراتیژیی بەرینــی 
ــە  ــە و ل ــی ئێم ــە دڵ ــەوە زۆر ب نەتەوایەتیی
باشــووری  کــە  نیــە  ئــەوەدا  قازانجــی 
بــە  دەبینــی  پێــوە  خەونــی  کوردســتان 
ــوان  ــە نێ ــک ل نیســبەت ســازکردنی پردێ
بــە  گەیشــتن  بــۆ  ڕۆژئــاوا  و  باشــوور 

ســپی. دەریــای  ئاوەکانــی 
پ : ڕێگەنەدانــی حیزبــە نەتەوەییــە 
لــە  پەکەکــەوە  لەالیــەن  کوردییــەکان 

دەگەڕێننــەوە  کوردســتان  ڕۆژئاڤــای 
سیســتمێکیان  کــە  ئێســتا  ؟  بۆچــی 
پێــک هێنــاوە، چمــا ناهێڵــن حیزبەکانــی 
دیکــە بەشــداریی تێــدا بکــەن؟ پێتــان وایــە 

ئــەوە بــۆ چــی دەگەڕێتــەوە ؟
مانیفیســیتی  ئەوانــەی  و: 
ئۆجەالنیــان  بەڕێــز  دێموکراتیکــی 
ئەوانــەی  هەروەهــا  و  خوێندبێتــەوە 
بەرنامــە و سیاســەتەکانی پ.ک.ک 
دەخوێننــەوە، لەوانەیــە ئاشــنا بــن لەگــەڵ 
ئــەوەی کــە سیســتمی حاکــم لــە ڕۆژئاوا، 
سیســتمێکی بەتــەواوی ئایدیۆلــۆژی بــوو 
کــە جگــە لــە خــۆی هیــچ کەســیتری 
خۆیــان  نــاوی  ئــەوان  نەبــوو.  قەبــوول 
الیەنگرانــی  نــاوی  گــەل،  مەجلیســی 
خۆیــان بــە "گــەل" و نەیــاران و ڕکەبەرانی 

ناســاندووە. گــەل  دژی  بــە  خۆیــان 
سیســتمێکی  ڕوانگەیــەدا  لــەو 
لــە جــۆری دیکتاتۆریــی  دیکتاتۆریــی 
ناوێکــی  ئێســتا  کــە  پرۆلتاریــا 
کــردووە،  زیــاد  پێــوە  دێموکراتیکیــان 
سیســتمە  مەیــدان.  هێناوەتــەوە 
تەحەمولــی  ئایدیۆلۆژییــەکان 

ناکــەن. سیاســی  پلۆرالیزمــی 
باشــووری کوردســتان ســەرەڕای  لــە 
ئاڵۆزیــی سیاســی، بــەاڵم بــە حوکمــی 
دەســەاڵتدارەکانی  پارتــە  ئەوەیکــە 
ئایدیۆلــۆژی نیــن، مەجالــی چاالکــی بۆ 
حیــزب و ڕێکخراوەکانــی دیکــە هەیــە، 
ســێبەری  ژێــر  لــە  ڕۆژئــاوا  لــە  بــەاڵم 
تەنانــەت  دا  پ.ی.د  حکوومەتــی 
خاوەندارێتــی تایبەتیــش لــە چوارچێــوەی 

حیزبانەدایــە. ئــەو  ئایدیۆلــۆژی 
پ : کەوابــوو چەنــدە دەتوانیــن بڵێیــن 

کــە پەکەکــە وەکــوو ئامــراز کەڵکــی 
لــێ وەردەگیردرێــت ؟

پ.ک.ک  سیاســەتەکانی  و: 
ســتراتیژیی  لــە  بەشــێک  ســووریە  لــە 
کردەوەکانــی  کــە  شــیعەیە  هیالــی 
بەرژەوەندییەکانــی  وەدیهێنانــی  زۆرتــر 
ئــەو واڵتــە و ڕێژێمــی ســووریەیە. ئەگــەر 
ســەرنج بدەنــە ئەدەبیاتــی پ.ک.ک لــە 
ڕاگەیاندنــدا و کاتــێ نــاوی ڕێژێمەکانی 
ئێــران و ســووریە دەهێندرێــت، دەتوانیــن 

ببینیــن. هاوبەشــەکانیان  کــۆدە 
دژی  پ.ک.ک  بڵێــم  نامهــەوێ 
نێوەراســت  ڕۆژهەاڵتــی  بــەاڵم  کــوردە، 
کــە بەســەر دوو جەمســەردا دابەشــکراوە، 
پ.ک.ک بەرژەوەندییەکانــی خــۆی و 
لەوانەیــە - گەلــی کوردیــش- لــە بــوون 
لەگــەڵ جەمســەری شــیعەدا دەبینێــت. 
بــە هــۆی ئــەوەی کــە جەمســەری ســێهەم 
لــە ڕۆژهەاڵتــدا  ســێهەم  شــەپۆلی  یــان 
زۆر الواز و بێهێــزە و ناتوانێــت نەخشــێکی 

دیاریکــەری هەبێــت.
هێــزی  هەندێــک  ئەوەیکــە  پ: 
ئێــران  ئیتاعاتــی  هاوشــانی  کوردیــش 
ڕاســانی  بــە  دژ  ڕەوانــی  شــەڕی 
ڕۆژهەاڵت و لە بەرژەوەندیی عەرەبســتان 
و... دا لێکــی دەدەنــەوە، چەنــدە پێوەنــدی 

؟!  هەیــە  جەمســەربەندییەوە  بــەو 
و: ئــەو شــەڕە ڕەوانییــە بەشــێکە لــە 
ــەوەی  ــۆ ئ ــاری ئیســامی ب ــی کۆم پان
کــورد  خەباتــی  کــە  بــدات  نیشــان  وا 
ســعوودی  بــە  ســەر  ڕۆژهــەاڵت  لــە 
ئــەو  بۆیــە  دەرەوەیــە.  واڵتانــی  و 
هێزانــەی کــە ناڕاســتەوخۆ ســتراتیژیی 
یــان  جێبەجــی  ئیســامی  کۆمــاری 
ڕاســتایەدایە،  لــەو  بەرژەوەندییەکانیــان 
و  حیــزب  دژی  لــە  کــە  سروشــتیە 
ــدە بکــەن و شــەڕی  ــی پڕوپاگەن ئەندامان

بــەرن. بەرەوپێــش  ڕەوانــی 
ــە  ــەرەدا ب پ : کەوتــن لەگــەڵ کام ب

قازانجــی کــوردە؟
و: کێشــەکە لەوەدایــە کــە ئەمریــکا 
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  خەریکــن  ئورووپــا  و 
نێوەڕاســت پاشەکشــە دەکــەن، بــۆ ئورووپــا 
گرینگتریــن شــت ئەوەیــە کــە پێــش بــە 
بگرێــت  پەنابــەران  شــەپۆلی  تەوژمــی 
کــە لەمــە زیاتــر ڕوو لــە ئورووپــا نەکــەن 
و بــە هــۆی ئەوەیکــە یەکگرتــوو نیــن، 
خاوەنــی ســتراتیژییەکی دیاریکــراو لــە 

ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا نیــن.
نێــوان  ســعوودییەش  و  ئەمریــکا 
ســاردییەک لــە بەینیانــدا هاتووەتــە ئــاراوە 
و ســەرنجی ســتراتیژییەکانی ئەمریــکا 
خەریکــە بــۆ ناوچەکانــی دیکــە دەڕوات. 
بــۆ  و  کــورد  بــۆ  هەلومەرجــەدا  لــەو 
ئێمــە زۆر گرینگــە خاڵێکــی نێوەڕاســت 
بگرینــە بــەر و هــەوڵ بدرێــت سیاســەت 
تەنزیــم  جۆرێــک  ئێمــە  ســتراتیژیی  و 
ــت کــە دژی ســتراتیژیی هیچــکام  بکرێ
لــە زۆر  لــە زڵهێــزەکان نەبێــت و بگــرە 
ســتراتیژی  هاوبەشــی  خاڵــی  بــوارەوە 

ئەوانــە بێــت.
خــاک  لــەڕووی  نەچێــت  لەبیرمــان 
ئێمــە  لــە  ڕووســیە  جوغرافیــەوە،  و 
نزیکتــرە، چوونکــە هاوســێمانە و زیاتــر 
لــە شــەش میلیــۆن کــورد لــە ڕووســیە 
پێشــوو  ســۆڤیەتی  ناوچەکانــی  و 
سیاســەتێک  دەبــێ  کەوابــوو  دەژیــن، 
وەپێــش بگریــن کــە نەبینــە بەشــێک لــە 
ــی  ــەکان، بەڵکــوو بەهــرەی بەهینەی الیەن
لــە کێشــەکانیان وەرگریــن و ســتراتیژیی 
نەتەوایەتــی خۆمــان ســەربەخۆیانە بــەرەو 

پێــش بەریــن.
 

وەاڵمــەکان  ناوەرۆکــی  تێبینــی: 
بیــروڕای ڕێــزدار حەقییــە و کوردســتان 

نیــە. بەرپرســیار  لێــی 

لە پێوەندی لەگەڵ ڕووداوەکانی ڕۆژئاوای کوردستان و 
گۆڕینی ناوی ڕۆژئاوا بۆ باکووری سووریە، مەجید حەقی 
وەاڵمی چەند پرسیاری ئێمەی داوەتەوە کە سەرنجتانی بۆ 

ڕادەکێشین.

وتووێژ: هەیبەت کامرانی پوور 

وتووێژ



١١ ژمارە٦٩٢، ٤ی ژانویەی٢٠١٧

دیدار لەگەڵ شەریف فەالح 
نووسەر و چاالکی فەرهەنگی

سازدانی: ژووری ڕۆژەڤ لە تۆڕی کۆمەاڵیەتیی تێلێگرام
بەشی ٧

کــوردی  زمانــی  ئایــا  ڕۆژەڤ: 
توانیویەتــی لــە ئاســتی ئــەو هەڕەشــە 
کــە  مەودایــەی  دوور  ســتراتیژیکە 
لــە چوارچێــوەی پیانــی ئاســیمیلەی 
لەســەریەتی  بااڵدەســتدا  نەتــەوەی 
بەجۆرێــک  و  بــکات  بەرگــری 
ئایــا  فەوتــان؟،  لــە  بێــت  ڕزگاری 
و  ئەدیــب  هەوڵــی  الیەنــەوە  لــەو 
ــە الیەکــی  ــەک و ل ــە الی نوســەران ل
چــۆن  سیاســییەکان  الیەنــە  تــرەوە 
دەبینــن؟ لــەو پەیوەندییــەدا پــرۆژەی 
چاالکوانانــی فەرهەنگیــی کــورد بــۆ 
کــوردی  زمانــی  خوێندنــی  پرســی 
لــە خوێندنگــەکان لــە چ ئاســتێکدا 
دەبینــن؟ پڕۆژەکانــی چاالکوانانــی 
فەرهەنگیــی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت 
چەنــد  و  بــووە  چــی  ئێســتا  تــا 
چینــی  ئەرکــی  بڕیــوە؟  قۆناغــی 
نووســەران و شــاعیرانی ڕۆژهــەاڵت 

لــەم نێــوەدا چییــە؟
ئــەو  هەمــوو  فــەالح:  شــەریف 
بــە  خزمــەت  بــۆ  بانگەشــانەی 
زمانــی  بەتایبــەت  و  ئایدۆلۆژیــا 
فارســییە،  کولتــووری  و  بااڵدەســت 
هــەر وەک وتــم دانانــی کەســێکی 
پرســی  بــۆ  سیاســی   - ئەمنیەتــی 
ــەکان واتاکــەی  ــە نەتەویی کەمایەتیی
ڕوونــە، واتــە پرســی نەتــەوەکان لــە 
ــی - سیاســییە  ــران پرســێکی ئەمن ئێ
و ســەربازییە لــە الی ئــەوان هێڵــی 
ســوورە، بۆیــە کەســێکیان دانــاوە کــە 
پێشــتر وەزیــری ئیتاعــات بــووە، ئەمە 
دەیانــەوێ  بۆیــە  ڕوونــە،  واتاکــەی 
زمانــی  بەکارهێنانــی  ڕێــگای  لــە 
زمانــی  بــە  خزمــەت  کوردییــەوە 
بکــەن، زمانــی فارســییش  فارســی 
لــە خزمــەت ئایدۆلۆژیــای کۆمــاری 
ئیســامیدایە، هەمــوو پرســێک لــە 
خزمــەت  لــە  ئیرانــدا  چوارچێــوەی 
دەســەاڵتی  سیســتمی  پاراســتنی 
بــەدەر  لەمــە  فەقیهدایــە  ویایەتــی 
ــە،  ــگ نیی ــۆ گرن هیــچ کەســێکی ب
تەنانــەت ئــەوان کەســە نزیکەکانــی 
دامەزرێنــەری کۆمــاری ئیســامی 
لــە الیــان گرنــگ نەبــوو، چونکــە 
فەقیهـــ  ویایەتــی  بەرژەوەندیــی 

مەترســییەوە. دەکەوتــە 
 ئایــا زمانــی کــوردی توانیویەتــی 
ئاسیمیاســیۆن  سیاســەتی  ژێــر  لــە 
پێــم  مــن  بــکات؟  ڕزگار  خــۆی 
بەڵــێ،  زۆر  ڕادەیەکــی  تــا  وایــە 
چوونکــە تایبەتمەندییەکانــی زمانــی 
باســمان  پێشــتر  هــەروەک  کــوردی 
ــاری و  کــرد تایبەتمەندیگەلێکــی ژی
فەرهەنگــی و لــە ڕێــگای ئەدەبیاتــی 
ــە زەیــن و ناخودئــاگای  زارەکییــەوە ل
بــەاڵم  گرتــووە،  جێگەیــان  کــورددا 
هەوڵــە  لــە  ئیســامی  کۆمــاری 
هــەر  خــۆی  چەواشــەرییەکانی 
ــە هیــچ پیانێــک  ــووە و ل ــەردەوام ب ب

نەکــردووە. درێغیــی 
کۆمــاری  کــە  پیانانــەی  لــەو 
ئیســامی بــۆ ســڕینەوەی شوناســی 
ئێمــە داینــاوە، ئەوەیــە کــە کۆمــاری 
ڕەوایــی  و  جەوهــەر  ئیســامی 
خــۆی لــە نەبوونــی بەرامبەرەکەیــدا 
دەبینێتــەوە، واتــە سیســتمی دەســەاڵت 
خۆیــدا  بەرانبــەری  لــە  ئەگــەر 
و  فەرهەنگــی  هێژموونییەکــی 
خــۆی  ببینێــت  زمانــی  و  سیاســی 
بۆیــە  دەبینێتــەوە،  مەترســیدا  لــە 
ــەوەی  ــۆ ئ هەمــوو هەوڵێــک دەدات ب
ئیســامی  کۆمــاری  بیســڕێتەوە، 

نەهاتــووە لــە هــەر ماڵێــک یــەک 
دانــە مەئمــوور دابنێــت و بــە زەبــری 
خــۆت  زمانــی  بیهەوێــت  شمشــێر 
بــەکار بێنێــت، ئــەو ئیزنــی بــە مــن 
و  قســە  ڕاحــەت  زۆر  داوە  تــۆ  و 
ئاخاوتنــی ئاســایی رۆژانــەی خۆمــان 
دەکەیــن لەنــاو کــۆاڵن، لەنــاو مــااڵن 
بــەاڵم  لــەوە،  ئازادیــن  بــازاڕدا  و 
ئایدۆلۆژیــای  لەڕێــگای  هاتــووە 
ــە ڕێــگای سیســتمی  ــەوە ل ڕاگەیاندن
پــەروەردەوە فکــری مــن و تــۆی بــە 
الڕێــدا بــردووە ئەندێشــە و تێڕوانینــی 
مــن و تــۆی بەالڕێــدا بــردووە، مــن 
بــە کــوردی قســە دەکەیــن،  تــۆ  و 
بیرکردنەوەمــان  و  ئەندێشــە  بــەاڵم 
فارســی  بــە  تــۆ  و  مــن  فارســییە، 
کــوردی  بــە  بــەاڵم  دەدەن،  لێمــان 
دەگیریــن، کاتــی خــۆی )ئیبراهیــم 
کــوردی  نووســەری  یوونســی( 
"مندااڵنــی  دەیــوت  نــووس  فارســی 
ــە  ــران ب ــی ئێ ــە قوتابخانەکان کــورد ل
فارســی لێیــان دەدرێــت و بــە کــوردی 
ــن(، ئەمــە تراژیدیایەکــی زۆر  دەگری
گەورەیــە، هەڵگــری واتایەکــی زۆر 
ــەت  ــۆ؟ چوونکــە ئێمــە تەنان ــە ب قووڵ
قســەی  فارســییە،  بیرکردنەوەمــان 
ئاخاوتنــی ڕۆژانەمــان کوردییەکــی 
تــەژی لــە فارســییە، واتــە چــۆن دەڵێم 
فارســییە؟ کوردیــە بــەاڵم شــێوازی 
ڕێزمانــی و دەڕبڕینــی و داڕشــتنی 
و  فارســی  واتایەکــی  و  فارســییە 
غەیــر لــە فەرهەنگــی مــن و تــۆی 
ــن،  ــە نەهێڵی ــێ ئەم ــە دەب ــە، ئێم تێدای
چــۆن دەکــرێ ئەمــە نەهێڵیــن؟ تەنیــا 
و  دەکرێــت  زمانــەوە  ڕێــگای  لــە 

خۆمــان. ئامانجــی  دەگەینــە 
ڕۆشــنبیرانی  و  چاالکوانــان   
پرۆژەیــان  ئــەم  ئێســتا  کــە  کــورد 
پێشــکەش بــە وەزارەتــی پــەروەردەی 
کــردووە،  ئیســامی  کۆمــاری 
ئێســتا،  بــۆ  ناگەڕێتــەوە  تەنیــا 
ئەمــە هــەر لــە دەیەکانــی شەســتی 
فەرهەنگــی  هەتاوییــەوە چاالکانــی 
کۆمــاری  بینیــان  کــە  کــورد 
ســڕینەوەی  خەریکــی  ئیســامی 
لەخشــتەبردنی  و  زمانــی کــوردی  
فەرهەنگــی کــوردە، بــە شــێوازێکی 
خۆڕســک و لــە دەرەوەی سیســتمی 
ئێــران دەســتیان کــردووە  پــەروەردەی 
بــە چاالکیــی فەرهەنگــی و هــەر لــە 
ئەدەبییەکانــەوە  ئەنجومەنــە  دانانــی 
هەتــا  بگــرە  ١٣٦٨ەوە  ســااڵنی  لــە 
یــان  دیکــە،  چاالکییەکانــی 
دروســتبوونی )ناوەنــدی ســەالحەدینی 
لــە  ســروە  گۆڤــاری  و  ئەیووبــی( 
ــب  ورمــێ کــە مامۆســتا هێمــن ئەدی
و شــاعیری ناســراوی کــورد داینــا، 
ئیســامی  کۆمــاری  هەرچەنــد 
ئامانجــی دیکــەی لــێ هەبــووە و لــە 
ئەحزابــی  لەالیــەن  خۆیشــی  کاتــی 
کوردییــەوە بــە خــراپ لێکدانــەوەی 
بــۆ کــرا و بــە جۆرێــک وتیــان لــە 
کۆمــاری  سیاســەتی  خزمەتــی 
نیەتــی  هەرچەنــد  ئیســامیدایە، 
کۆمــاری ئیســامی ئــەوە بــوو کــە 
سیاســی  مافــە  لەســەر  ســەرپۆش 
دابنێــت،  کــورد  نەتەوەییەکانــی  و 
بــەاڵم زیرەکیــی مامۆســتا هێمــن و 
ئیشــیان  لەگەڵیــدا  کەســانەی  ئــەو 
دەســتپێکی  بــووە  )ســرووە(  دەکــرد 
ڕاســانەوە  لــە  گرنــگ  قۆناغێکــی 
و بووژانــەوەی زمــان و فەرهەنــگ 
ــی  ــە ڕۆژهەاڵت ــی کــوردی ل و ئەدەب

کوردســتان.
لــە ڕاســتیدا پرۆســەی گۆڤــاری 
یەکــەم  وەکــوو  دەتوانیــن  )ســرووە(، 
بنەماکانــی چەکەرەکردنــی زمــان، 
داڕشــتنەوەی  بنەماکانــی  یەکــەم 
فەرهەنگی کوردی و دانانی بەردی 
ئەدەبیــی  بناغــەی ڕۆژنامەگەریــی 
هاتنەســەرکاری  پــاش  کــوردی 
کۆمــاری ئیســامی لــە ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان لەقەڵــەم بدەیــن. ئــەو کارە 
و  ســرووە  کــە گۆڤــاری  گرنگــەی 
فەرهەنگییانــەی  پێشــمەرگە  ئــەو 
بەڕێوەیــان  و  بــوون  پشــتی  لــە  کــە 
دەبــرد، هەمــوو پیانەکانــی کۆمــاری 
ســەرئاو،  بڵقــی  کــردە  ئیســامی 
تــەواوی ناوەرۆکــی گۆڤــاری ســرووە 
بێجگــە لــە ســەروتارەکەی، هەمــوو 
لــە خزمەتــی فەرهەنــگ و زمــان و 
ئەدەبــی کوردیدایــە، ئەگــەر ڕۆژێک 
بێــت و مێــژووی ئەدەبیاتــی کــوردی 
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و هەمــوو 
پارچەکانــی کوردســتان بنوســرێتەوە، 
بەبــێ ناوهێنــان و بەبــی ئاماژەکــردن 
ــاری  ــژووی پرشــنگداری گۆڤ ــە مێ ب

ســرووە، هیــچ واتایەکــی نییــە.
 ئــەو قوتابخانەیــەی کــە ســرووە 
ــە هەوێنــی  ــوو ب ــد، پاشــان ب دایمەزران
دروســتبوونی ئەنجومەنــە ئەدەبیــەکان 
لــە هەمــوو شــار و شــارۆچەکەکانی 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، ئێمــە پیمــان 
وایــە ئەنجومەنــە ئەدەبیــەکان لەالیــەن 
ئیســامییەوە  کۆمــاری  ئیرشــادی 
بــە  تەنیــا  نەخێــر  دەچــوو،  بەڕێــوە 
پەنجــا  مانگانــە  ســااڵنە  ڕواڵــەت 
ئەنجومەنــە  بــە  تمەنیــان  هــەزار 
ئێســتاش  کــە  دەدا  ئەدەبییــەکان 
منداڵێــک  مانگانــەی  خەرجــی 
بــە  ئەنجومەنانــە  ئــەو  نــاکات، 
بەرنامــەی هەفتانــەی خۆیــان و بــە 
نافەرمیــی  کاســی  ڕێکخســتنی 
قوتابخانــەی  کــوردی،  زمانــی 
کوردیــان  زمانــی  بووژاندنــەوەی 
دەیــان  دامەزرانــد،  ڕۆژهــەاڵت  لــە 
و  فەرهەنگــی  چاالکــی  ســەدان  و 
هەموویــان  کــە  پێگەیشــتن  ئەدیــب 
قوتابی و شــاگردی  ئەنجومەنەکانن 
و ئێســتا لــە کەڵــە نووســەرانی کــوردن 
سیاســی،  چاالکــی  هــاوکات  و 
لەنــاو  کۆمەاڵیەتــی  و  مەدەنــی 
جەرگــەی ئەنجومەنــە ئەدەبییەکانــەوە 

هەڵــداوە. ســەریان 
بۆیــە مــن پیــم وایــە ئــەو ڕەوتــە 
لــە  کــە  ئاســاییەی  خۆڕســکە 
کۆمــاری  سیســتمی  دەرەوەی 
ئیســامی بــۆ خزمــەت بــە زمانــی 
کــوردی دروســت بــووە، بەرهەمــی ٣٧ 
ســاڵ خزمەتــی هەمــوو چاالکانــی 
و  خزمــەت  نــەک  فەرهەنگییــە، 
ــا  ــد کەســێک کــە تەنی ــی چەن هەوڵ
ــە شــانازیی  ــە ڕەنجــی سەرشــان و ب ب
و  هــەوڵ  دیــارە  بزانیــن،  ئەوانــی 
کەســێک  هەمــوو  ماندووبوونــی 
ــەم  ــەاڵم ئ ــزە، ب ــگای پێزانیــن و ڕێ جێ
پرۆســەیە زەختێکــی ٣٧ ســاڵەیە کــە 
ــووە  ــاری ئیســامی هەب لەســەر کۆم
کــە ئێســتا خەریکــە دەگاتــە بەرهــەم، 
پرۆژەیــان  ئــەم  کەســانەی  ئــەو 
لــە  و  دەیانناســم  مــن  و  داڕشــتووە 
دڵســۆزییان لــە توانایــی و لــە نیەتــی 
خێریــان هیــچ شــک و گومانێــک 
نییەتــی  بەرانبــەردا  لــە  نییــە، 
شــەقکردنی  ئیســامی  کۆمــاری 
وایــە  پێــم  مــن  کوردییــە،  زمانــی 

دەڕواتــە  پرۆژەیــە  ئــەم  ســەرەنجام 
الی ئەنجومەنــی بــااڵی ئاسایشــی 
و  ناقــازی  بــە  لەوێــدا  و  نەتەوەیــی 
بــە بەرتەســک کردنــەوەی پەســەند 
ــێ  ــی گرنگــی ل ــت و زۆر خاڵ دەکرێ
دەبێتــە  ناوەرۆکەکــەی  و  الدەبرێــت 
ــاری ئیســامی،  ــای کۆم ئایدۆلۆژی
و بەشــێکی زۆر بەرتەســکی دەبێتــە 
کــە  کــوردی  ئەدەبــی  مێــژووی 
ئەویــش لــە ژیاننامــەی شــاعیرەکان 

تیناپەڕێــت. زیاتــر 
ئــەوە  دەیڵێــم  مــن  کــە  ئەوانــەی 
تێگەیشــتن و تێڕوانینــی منــە و نابــێ 
ــێ  ــەق چــاوی ل ــە شــێوازیکی موتڵ ب
بکــرێ، ڕەنگــە مــن کــە ١٥ ســاڵە 
نازانــم،  و  دوورم  کۆمەڵگایــە  لــەو 
بــۆ  خراپــە  مــن  خویندنــەوەی  یــا 
ئــەوەی  یــان  ئیســامی،  کۆمــاری 
ئاڵوگــۆڕی  ئیســامی  کۆمــاری 
بەســەردا هاتــووە، بۆیــە مــن هیــوادارم 
بەهەڵــەدا چووبێتــم، هیــوادارم نییەتــی 
کۆمــاری ئیســامی خێــر بێــت، بــەاڵم 
بینیومــە و  ئێســتا  تــا  مــن  ئــەوەی 
ئایدیــای  و  تێڕوانیــن  تێگەیشــتبێتم 
ئیســامی  کۆمــاری  ســەرانی 
فەرهەنگــی  و  زمــان  نیســبەت  بــە 
کــوردی هێڵــی ســوورە، نییەتــی تەنیــا 
شــەقکردنی کۆمەڵــگای کوردییــە و 
لێکترازانــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی 
ئێســتا  بۆچــی  فەرهەنگییــە،  و 
ڕۆژهەاڵتــی  پارێــزگای  پێنــج  لــە 
کوردســتان تەنیــا لــە پارێــزگای ســنە 
هێناوەتــە  کــوردی  زمانــی  پرســی 
ــە  ــە ناوەرۆکــی ئامانج ــاس، ئەم بەرب
مــن  کــە  ئێرانــە  ســەرەکییەکەی 

دەمــەوێ قســەی لەســەر بکــەم.
هاتنــە  ســەرەتای  لــە  هــەر 
ئیســامییەوە  کۆمــاری  ســەرکاری 
جوغرافیــای  لەنــاو  فکرێکــی 
کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  سیاســی 
جێ خســتووە، کــە دەڵــێ )ئوســتانی 
ــە کــە  کوردســتان(، مەبەســتی ئەوەی
ــر )کرماشــان،  چــوار پارێزگاکــەی ت
لوڕســتان(  و  ورمــێ  ئیــام، 
گــەورەی  پارێــزگای  چــوار  واتــە 
)مناطــق  بڵێــی  پێیــان  کوردســتان 
ناوچەگەلێکــن  واتــە  کردنشــین( 
کــە کــورد تێیــدا نیشــتەجێ بوونــە 
موڵکــی  و  خــاک  بنەڕەتــدا  لــە  و 
کــورد نیــن، لــە ڕوانگــەی ئێرانــەوە 
تەنیــا ئــەو شــوێنەی کــە هەمــووی 
کــوردە تەنیــا پارێزگای)کوردســتان(
)ســنە(،  دەڵێیــن  پێــی  ئێمــە  کــە  ە 
تەنیــا  باســە  ئــەو  بەرباســی  هێنانــە 
لــەو پارێزگایــە جەوهــەری نییەتــی 
دەیهــەوێ  و  ئیســامیە  کۆمــاری 
نێــوان  لــە  دووبەرەکــێ  تــۆوی 
پارێــزگای  و  دیکــە  ناوچەکانــی 
ســنەدا دروســت بــکات، واتــە کێشــەی 
ــەکان،  ــێوەزارە ناوچەیی ــاوازی و ش جی
دینــی  جیاوازیــی  پرســی  هەروەهــا 
لێــرەوە  دەیهــەوێ  بورووژێنــێ، 
بــگات بــەو مەبەســتەی خــۆی کــە 
نەگەیشــتنی  ئەنجــام  بــە  هەمــان 
ــە، لەســەرووی  ــی کوردی پرســی زمان
بیــروڕای  دەیهــەوێ  هەموویــەوە 
کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  گشــتیی 
بخاتــەوە  دووریــان  بەرێــت،  بەالڕێــدا 
سیاســی  کێشــە  جەمســەری  لــە 
ئامانجــی  کــە  نەتەوەییــەکان  و 
ئێمــە  کــە  کــوردە،  ســەرەکیی 
ــەوەی  ــە نەت ــن ل نەتەوەیەکــی جیاوازی

فــارس.

ڕاسانی پێکه نین و تووڕه یی

تاچاوههتهردهکا
پێکهنینتدهبینم/تووڕهییشت...

پێکهنیــنوتووڕهییــت/ناونیشــانیوامپــێدهدهن/
کــهدهبــێهــهرلــهدهوروبــهریخۆیــان/گۆشهئاســمانێک

ههبــێ/شــینترلــهئاســمانیبانســهرمان
پێکهنیــن مهیدانــی لــه پهیکهرێکــه چهکهکــهت لــهوێ
دانــراوه/ڕهشــبهڵهکیڕهنگــهدڵخوازهکانــیههمووانــی
بــاو تێیــدا مــن شــارێکه ئــهوێ / گیــراوه دهوره لــه
نییــه تێــدا شــهقامێکی ئهمسهرهوســهری / دهبمــهوه

کا دهردهبــهدهرم

لەزستانوسەهۆڵبەندانیباشووردا
بەهارێک

لەهەناویمندا
بااڵئەکا

لێرە
لەنێواندابەشکاریڕەنگەکاندا

چاوەکانیمن
تەنیائازارەکانیتۆئەبینێ

منئێستایش
هەرخەونبەتاقەدارو

شمشاڵەبێنازەکەیقالەمەڕەو
چوارچراو

کانیعاشقانەوە*
ئەبینم

سەیرەگەرپێتوابێ
یاخیبووندەستەمۆئەکرێو
تفەنگگۆرانیبیرئەچێتەوە!

ساماڵئەحمەدی

هیوامیرزایی

ڤە
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ئەدەب وهونەر
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حوکمی زیندانی هەتاهەتایی 
والی دروودی هەڵوەشایەوە

مامۆستایەكی ئایینیی كورد بە 
زیندان و دوورخرانەوە مەحكووم كرا

حوکمــی  داشــکاندنی  بڕیــاری  ئێــران  حکوومەتــی  دادوەریــی  دەزگای 
چاالکێکــی سیاســیی کــوردی لــە گرتووخانــەی یــەزد پەســند کــرد.

لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا، حوکمــی زیندانــی هەتاهەتایــی والــی دروودی بــۆ 
2٥ ســاڵ زینــدان کــەم کرایــەوە.

ئــەو هاوواڵتییــە کــوردە کــە ئێســتا لــە گرتووخانــەی ناوەندیــی شــاری یــەزد 
ڕاگیــراوە، زیاتــر لــە 2٠ ســاڵە لــە ئێــران دەستبەســەرە.

ســەرچاوەیەکی ئــاگادار لــە دۆخــی ئــەو چاالکــە سیاســییە بــە ئاژانســی 
کوردپــای ڕاگەیانــد: پــاش چەندیــن نامــە و داواکاریــی والــی و بنەماڵەکــەی 
بــۆ پێداچوونــەوە بــە حوکمــی هەتاهەتایــی ناوبــراو، ســەرەنجام کۆمیســیۆنی 
لێبووردنــی دەزگای دادوەری ڕەزامەندیــی لەســەر داشــکاندنی حوکمەکــەی 

بــۆ 2٥ ســاڵ دەربــڕی.
لێبــووردن و لێبوردەیــی بــۆ زیندانیانــی سیاســی لــە حکوومەتــی ئیســامیی 
ئێرانــدا تەنیــا لــە ئەســتۆی عەلــی خامنەییــە کــە بــە پێشــنیاری دەزگای 

ــەر دەدات. ــی لەس دادوەری ڕەزامەندی
والــی دروودی بەفرانبــاری ســاڵی ٩٣ دوای ١٨ ســاڵ زیندانــی بــوون، 

مەرەخەســیی ٨ ڕۆژەی پێــدرا و گەڕایــەوە بــۆ کامیــاران.
ئــەو زیندانییــە کــوردە خەڵکــی گونــدی "چرۆســانە"ی ســەر بــە شــاری 
کامیــاران، یەکێــک لــە زیندانیانــی دەیــەی ٦٠ی هەتــاوی بــووە، ســاڵی 
١٣٧2 لــە زینــدان ئــازاد کــرا و دواتــر لــە ســاڵی ١٣٧٥ی هەتاویــدا بــە تاوانــی 
هــاوکاری لەگــەڵ یەکێــک لــە حیزبــە کوردییــەکان ســەرلەنوێ دەستبەســەر 

کرایــەوە.

دادگای تایبــەت بــە مامۆســتا ئایینییــەكان لــە شــاری تەورێــز، بــۆ یەكێــك 
لــە مامۆســتایانی ســوننی مەزهەبــی خەڵكــی ورمــێ حوكمــی زینــدان و 

ــرد. ــەوەی دەرك دوورخران
ڕۆژی چوارشــەممە ١ی بەفرانبــار لــە شــاری تەورێــز مامۆســتایەكی 
ــەو  ــی ئ ــی ڕۆحانییەت ــۆ دادگای تایبەت ــە ب ــەوەی ك ــاش ئ ــورد، پ ــی ك ئایینی
شــارە بانگهێشــت كــرا، دەستبەســەر كــرا و بــۆ زیندانــی ناوەنــدی گوازرایــەوە.
بــە ٦ مانــگ  لــە دادگای تایبەتــی ڕۆحانییــەت  مــەال ڕەزا عەبــدی 
زیندانــی تەعزیــری و 2 ســاڵ دوورخرانــەوە لــە شــاری ورمــێ مەحكــووم كــراوە.
ــدا لەگــەڵ  ــە وتووێژیك ــدی ل ــتا ڕەزا عەب ــوكاری مامۆس ــە كەس ــك ل یەكێ
ئاژانســی كوردپــا ئــەوەی پشتڕاســت كــردەوە كــە؛ ناوبــراو لــە دادگای تایبــەت 

بــە ڕۆحانییــەت ئامــادە بــووە و دەســتبەجێ ڕەوانــەی زینــدان كــراوە.
دادگای تایبــەت بــە ڕۆحانییــەت لــە ژێرچاوەدێڕیــی ڕاســتەوخۆی عەلــی 
ــە و بەرپرســی ســزادانی  خامنەیــی ڕێبــەری حكوومەتــی ئیســامیی ئێراندای
حكوومەتــی  دژبــەری  یــان  ڕەخنەگــر  كــە  مامۆســتایانەیە  ئــەو  قەزایــی 

ئیســامیی ئێرانــن.
پێشــتر ئەو مامۆســتا كوردە بەڕێوەبەری قوتابخانەی زانســتە ئایینییەكانی 
ســەالحەدین ئەیووبــی لــە شــاری ورمــێ و هەروەهــا پێشــنوێژی مزگەوتــی 

قودســی شــارۆچكەی ئیســام ئــاوای ئــەو شــارە بــووە.
لــە  فەقیــه  وەلــی  نوێنــەری  ئــاگادار،  ســەرچاوەیەكی  هەواڵــی  بەپێــی 
پارێــزگای ئازەربایجانــی ڕۆژئــاوا لەگــەڵ ئیــدارەی ئیتاعاتــی شــاری ورمــێ 

ــن. ــە ناڕازی ــتا ئایینیی ــەو مامۆس ل
پێشــتر ئاژانســی كوردپــا نــاوی النیكــەم ٩ زانــای ئایینیــی كــوردی بــاو 
ــە  ــزگای ورمــێ ل ــاری ئیــدارەی ئیتاعاتــی پارێ ــە ســەر بڕی ــووەوە كــە ل كردب

ــوون. ــان وەكــوو مامۆســتای ئایینــی وەدەرنراب ســەر كارەكــەی خۆی

دۆخی ژنانی کوردی زیندانی 
لە زیندانییەکانی دیکە خراپترە

الوێکی کوردی مەحکووم بە ئێعدام بەخشرا

لــە ئێســتادا ١٦ ژن و کچــی کــورد لــە 
گرتووخانەکانــی حکوومەتــی ئیســامیی 
سیاســی  چاالکیــی  بەتاوانــی  ئێرانــدا 

ــی کــراون. زیندان
ژنانــی زیندانیــی سیاســی کــورد لــە 
زۆر  دۆخێکــی  ئێــران  گرتووخانەکانــی 
هەیــە  زیندانیــان  باقــی  لــە  خراپتریــان 
ســووکایەتی،  بــەرەوڕووی  ڕۆژانــە  و 
بێ ڕێــزی و جوێنــدان لەالیــەن بەرپرســانی 

دەبنــەوە. ئینتیزامــی  و  دادوەری 
گیــراوە  ژنــە   ١٦ ئــەو  نــاوی 
ســوودابه  پیــری،  هاجــەر  لــە:  بریتییــە 

حەســەن خانی، ســوهەیا مینایــی، فەریــده 
بایەزیــدی، گوڵنــاز  ئەفســانه  خۆشــنام، 
ئاهەنگخــۆش، ڕازیــه حەکیمــی، ڕۆژیــن 
پایــا، قەدریــه قــادری، ئەســرین ئەمینزاده، 
ســافیه ســادقی، شــەها محەممەدیانــی، 
حاجیــان،  پەرســتوو  کەریمــی،  الوێــن 
زەینــەب جەاللیــان، مریــەم موقەدەســی.
ئــەو ژنانــە، زۆربەیــان لــە کوردســتان 
چەشــنە  لەهــەر  و  دوورخراونەتــەوە 
بوونــی  و  مەرەخەســی  چاوپێکەوتــن، 
ســەرەڕای  و  کــراون  بێبــەش  پارێــزەر 
لــە  ڕۆژانــە  بــەاڵم  ســزا،  بڕینــەوەی 

و  لێپێچینــەوە  تووشــی  گرتووخانەکانــدا 
دەبنــەوە. ئــازاردان 

ــە  ــەرجەم ب ــە س ــەو ژنان دوازدە کــەس ل
٩٤ ســاڵ زینــدان حوکــم دراون و ســێ 
کەســی دیکــەش چارەنووســیان ناڕوونــە و 
کەســێکی دیکــەش ســزای هەتاهەتایــی 

ــە. هەی
هەروەها ئەوان پاش دەستبەســەرکرانیان 
بــۆ  ئیتاعاتــەوە،  هێزەکانــی  لەالیــەن 
ژووری  لــە  حەوتــوو  چەندیــن  مــاوەی 
ئەمنییــەکان  ناوەنــدە  تاکەکەســیی 
ڕاگیراون و دۆســیەی سیاســی ـ ئەمنییان 

بــۆ درووســت کــراوە.
کەســیان   ٣ ژنانــەدا،  ئــەو  لەنێــو 
ــاری  ــیان ئەندازی ــەک کەس ــدکار، ی خوێن
دیکــەش  کەســی  یــەک  و  کامپیۆتێــر 

مافناســە.
نێونەتەوەیــی  لێبووردنــی  ڕێکخــراوی 
ئەمســاڵدا  گەالوێــژی  مانگــی  لــە 
کــە  باوکــردەوە  ڕاگەیەندراوێکــی 
تێیــدا؛ "هەوڵــی هۆڤانــەی حکوومەتــی 
ئیســامیی ئێــران دژ بــە ژنانــی زیندانیــی 
ژنانــی"  مافــی  داکۆکیکارانــی  و 

کــرد. مەحکــووم 

بــە هــەوڵ و بەدواچوونــی کۆمەڵێــک 
شــاری  هاوواڵتییانــی  و  چــاالکان  لــە 
لەمێــژ  کــە  شــارە  ئــەو  الوێکــی  ســنە 
بــوو حوکمــی ئێعدامــی لەالیــەن دەزگای 
ئیســامیی  حکوومەتــی  دادوەریــی 
لەالیــەن  بڕاوبوویــەوە،  بــۆ  ئێرانــەوە 

بەخشــرا. کوژراوەکــەوە  بنەماڵــەی 
»هێمــن هەورامــی نــژاد« تەمــەن 2٤ 
ســاڵ خەڵکــی شــاری ســنە، کــە حــەوت 
ســاڵ پێــش حوکمــی ئێعدامــی لەالیــەن 
بڕابوویــەوە  بــۆ  دادوەرییــەوە  دەزگای 
١2ی  ڕێکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
بەفرانبــار، گیانــی نوێــی پــێ بەخشــرا.
هێمــن هەورامــی نــژاد، بەهــۆی شــەڕ و 
کێشــە لەگــەڵ یەکێــک لــە هاوڕێکانــی 

ــد  ــا ئەبولقاســمی« چەن ــاوی »پووی ــە ن ب
ــووە  ــوو، کــە ب ــۆی لێداب زەربەیەکــی چەق

هــۆی گیــان لەدەســتدانی هاوڕێکــەی.
هەواڵدەریــی »تابنــاک« کوردســتان 
لــەو بارەیــەوە بــاوی کــردەوە کــە؛ بــە 
هاوواڵتییانــی  و  چــاالکان  هەوڵــی 
شــاری ســنە، بنەماڵــەی کوژراوەکەیــان 
ــە بەخشــینی قاتڵــی  قەناعــەت پێهێنــاوە ل
کوڕەکەیــان و بەمشــێوەیە هێمــن هەورامی 

نــژاد لــە مــردن ڕزگاری بــوو.
دیوانــی بــااڵی ئێــران، ڕۆژی 2٧ی 
هەتــاوی،  ١٣٩٤ی  ســاڵی  ڕێبەندانــی 
حوکمــی ئیعدامــی بــە تاوانــی کوشــتن 
»هێمــن  بــۆ  ئەنقەســت(،  بــە  )قەتڵــی 

بڕیبــووەوە. نــژاد«  هەورامــی 

»قەســاس« لــە یاســای حکوومەتــی 
ئیســامیی ئێرانــدا، بــۆ ســزای کوشــتنی 
و  بەرچاوگیــراوە  لــە  ئەنقەســت  بــە 
مافــی  بــە  حوکمــە  ئــەو  بەڕێوەبردنــی 
خــاوەن کوژراوەکــە بــە ئەژمــار دێــت و 
جێبەجێکردنــی،  لــە  سەرپشــکە  ئەویــش 

حوکمــە. ئــەو  هەڵوەشــاندنەوەی  یــان 
١٣٧٣ی  ســاڵی  لەدایکبــووی  هێمــن 
ئەنجامدانــی  کاتــی  لــە  و  هەتاوییــە 
بــووە. ١٧ســاڵ  تەمەنــی  تاوانەکەیــدا، 

چاالکــی  چایچــی  ســیمین 
شــۆرای  ئەندامــی  و  کۆمەاڵیەتــی 
کــە  لێبــوردن  کەمپەینــی  خەڵکیــی 
بنەماڵــەی  کەســانەی  لــەو  یەکێکــە 
بــە قەناعــەت گەیانــدووە  کوژراوەکــەی 

ــە  ــووە: ئەم ــای گووت ــە هەران ــارەوە ب لەمب
توانیومانــە  ئێمــە  کــە  جــارە  ســێهەمین 
ڕەزایەتــی الیەنــی ســکااڵکەر وەربگریــن؛ 
ــەوڵ  ــە ه ــردوودا ب ــاڵی ڕاب ــاوەی ٦ س لەم
و  شــۆرا  ئەندامانــی  ماندووبوونــی  و 
و  کرێــکاری  چاالکانــی  هەروەهــا 
چاالکانــی مەدەنــی و کەســانی خــاوەن 
توانیمــان  ســنە  شــاری  پێگەوجێگــەی 
ئەبۆلقاســمی  بنەماڵــەی  ڕەزایەتــی 

وەربگریــن.
ئەم بڕیارەی باوکی پویا ئەبۆلقاسمی، 
بــووە هــۆی شــادمانی خەڵکــی شــاری 
ســنە و خەڵــک و چاالکانــی مەدەنــی 
لــە شــوێنی گكڵکــۆی پویــا کۆبوونــەوە و 

ــان گوڵبــاران کــرد. گۆڕەکەی


