
28ی گەالوێژ سەرەتای 
توتالیتاریزمی ئیسالمی 

لە رۆژژمێری مێژووی شۆڕشی نەتەوەكانی 
ئێراندا، رۆژی 28ی گەالوێژی 1385 و فتوای 
خومەینی لەمەڕ هێرش بۆ سەر كوردستان دەكرێ 
توتالیتاریزمی  دەسەاڵتگرتنی  سەرەتای  وەك 

ئیسالمی لە ئێراندا سەیر بكرێت.
دەسەاڵتی ناوەندی پاش شۆڕشی ئێران لە دوو 

الیەن پێك هاتبوو:
1ـ كەسانی تێكنۆكرات كە بە گشتی باوەڕی 
دینیی  نوێنەری  وەك  بەاڵم  هەبوو،  دینییان 

كۆمەڵگای ئێران هەڵسوكەوتیان نەدەكرد
لەگەڵ  هاوكات  كە  ئایینی  كەسانی  2ـ 
ئەوەی لە دەسەاڵتدا بوون وەك نوێنەری ئایینیی 
هەڵسوكەوتیان  ئێران  ئەوكاتی  كۆمەڵگای 

دەكرد.
لە   1358 گەالوێژی  28ی  رۆژی  لە  بەر 
نێوان كوردەكان و دەوڵەتی ناوەندیدا تێكهەڵچوون 
رووی دابوو. لەم تێكهەڵچوونانەدا كوردەكان، یا 
وەك شەڕی 23 رۆژەی سنە رووبەڕووی الیەنی 
ببوونەوە  ناوەندی  دەسەاڵتی  نێو  تێكنۆكراتی 
گرووپێكی  لەگەڵ  نەغەدە  شەڕی  وەك  یا 
دەمارگرژی ناوچەیی بەاڵم بە دنەدانی رێبەرانی 
ئایینی تووشی شەڕ ببوون. الیەنی تێكنۆكرات 
بۆ چارەسەری  توندوتیژی  هەڵسوكەوتی كەمتر 
دەمارگرژە  گرووپە  هەڵبژاردبوو.  كورد  دۆزی 
ناوچەییەكانیش بە تێكهەڵچوون لەگەڵ كوردەكان 
بەدوای  دزێوپیشاندانی دۆزی كورد و وەرگرتنی 

رەوایی لە دەسەاڵتی ناوەند بوون.
خومەینی  گەالوێژدا  28ی  لە  بەاڵم 
هەڵوێستی  كورد  دۆزی  دژی  لە  راستەوخۆ 
ئێران،  شۆڕشی  پاش  لە  خومەینی  گرت. 
لەگەڵ ئەوەی هەوڵی دەدا وەك كەسی یەكەمی 
راستیدا  لە  بەاڵم  بكرێت  دیاری  شۆڕشە  ئەو 
نوێنەرایەتیی الیەنی ئایینی ناو شۆڕشی دەكرد 
و فتوای جیهادی ئەو، وەك یەكەم كەسی الیەنی 
ئایینی، بەرەوڕووبوونەوەی الیەنی دووهەمی نێو 
دەسەاڵتی ناوەندی لەگەڵ خەڵكی كوردستان و 
داخستنی دەرگای هەرچەشنە دیالۆگێك لەمەڕ 

دۆزی كورد لە كوردستانی ئێراندا بوو. 
نێو  هاوكات لەگەڵ ئەوەی هەر دوو الیەنی 
دەسەاڵتی ناوەندی و زۆربەی الیەنە سیاسییەكانی 
ناوەندی ئێران خوازیاری ئەوە بوون كە دۆزی كورد 
لە ئێران بە دۆزێكی مەترسیدار لەقەڵەم بدەن و 
بە ئاقارێكی پڕ لە توندوتیژیدا بەرن، لە راستیدا 
ئاستی  جۆرێك  بە  دەسەاڵتیش  ناو  الیەنی  دوو 
تاقی  یەكتردا  بەرامبەر  لە  خۆیان  دەسەاڵتی 
دەكردەوە و هەر بۆیەش دەكرێت فتوای خومەینی 
لە رۆژی 28ی گەالوێژی ساڵی 1358دا وەك 
ئایینی  الیەنی  دەسەاڵتی  داسەپانی  سەرەتای 
بەسەر كۆمەڵگای ئێراندا دیاری بكرێت. الیەنێك 
لە  توتالیتێری ئیسالمی  كە دواتر دەسەاڵتێكی 

ئێراندا دامەزراند. 

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
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رێبەریی بەكۆمەڵ، داهێنانی حیزبی دێموكرات بوو

توركیە خوازیاری »ناوچەی دژەفڕین«
 لە نێو خاكی سووریەدایە

باڵوێزخانەی رێژیم لە لەندەن 
دادگایی دەكرێ 

پیرۆزبایی سكرتێری گشتیی PDKI بە بۆنەی جێژنی پیرۆزی رەمەزان 

بە بۆنەی كۆتاییهاتنی مانگی رەمەزان  و هاتنی جێژنی رەمەزانی پیرۆزەوە، پیرۆزبایی 
لە گەلی موسوڵمانی كورد  و بەتایبەت خوشك  و برایانی كورد لە كوردستانی ئێران دەكەین. 
بەو هیوایەی كە تاعەت  و عیباداتی ئەو مانگەیان قەبووڵی بارەگای خوای تەعاال بێ   و 

رۆژانی جێژن بە خۆشی  و شادی تێپەڕ بكەن.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

سكرتێری گشتی
مستەفا هیجری

28ی گەالوێژی 13٩1ی هەتاوی

لە شەست و حەوتەمین ساڵوەگەڕی دامەزرانی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێراندا، ئەندامان 
جیاجیاكانی  شوێنە  لــە  حیزب  الیەنگرانی  و 

جیهاندا یادی ئەم رۆژەیان بەرز راگرت. 
رۆژی چوارشەممە، 25ی  بۆنەوە،  بەم  هەر 
گەالوێژی 13٩1 لە بنكەی دەفتەری سیاسیی 
حیزبدا، رێوڕەسمێك بە بەشداریی بەڕێز مستەفا 
بەڕێز  حــیــزب،  گشتیی  سكرتێری  هــیــجــری، 
حیزبی  گشتیی  سكرتێری  تـــەك،  مــەســعــوود 

ئەندامانی  و  توركیە  كوردستانی  سوسیالیستی 
حیزبی  پێشمەرگەكانی  و  كــادرەكــان  رێــبــەری، 

دێموكرات بەڕێوە چوو. 
شەرەفی،  حەسەن  بەڕێز  رێــوڕەســمــەدا،  لــەم 
دێموكرات  حیزبی  گشتیی  سكرتێری  جێگری 

وتارێكی بەم بۆنەوە پێشكەش كرد. 
بە  ئاماژە  بە  وتەكانیدا،  لە  شەرەفی  بەڕێز 
تایبەتمەندییەكانی حیزبی دێموكرات، دامەزرانی 
و  مــێــژوویــی  پێویستییەكی  بــە  حــیــزبــەی  ــەم  ئ

كوردستان  كۆماری  دامــەزرانــی  بەستێنسازی 
ناو برد و وتی، چیەتیی مۆدێرن و دێموكراتیك 
تایبەتمەندییەكانی  لە  سیاسی  سەربەخۆیی  و 

حیزبە. 
بەكۆمەڵی  رێــبــەریــی  هـــەروەهـــا،  بــەڕێــزیــان 
شانازییەكانی  و  داهێنانەكان  لە  یەكێك  وەكــوو 
بزووتنەوەی  ــژووی  مــێ لــە  دێــمــوكــرات  حیزبی 

رزگاریخوازانەی نەتەوەی كورددا ناو برد.   
لە درێژەی رێوڕەسمەكەدا، پەیامی هاوبەشی 

خوێندكارانی  و  الوان  ژنـــان،  یەكیەتییەكانی 
بەڕێز  الیــەن  لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
ژنانەوە  یەكیەتیی  سكرتێری  چایچی،  ئێلهام 

خوێندرایەوە. 
لە  حیزب  الیەنگرانی  و  ئەندامان  هــەروەهــا 
جیهاندا  جیاجیاكانی  و شوێنە  ئێران  كوردستان، 
بە بەڕێوەبردنی رێوڕەسمی جۆراوجۆر، یادی ئەم 

رۆژەیان بەرز راگرت. 

توركیە رایگەیاندووە كە رێكخراوی نەتەوە 
لە  پــارێــزگــاری  بــۆ  دەتــوانــێ   یەكگرتووەكان 
گیانی پەنابەرەكان، النیكەم بەشێك لە ناوچە 
ــە خــاكــی ســـووریـــەدا بكاتە  ســنــووریــیــەكــان ل

»ناوچەی دژەفڕین«.
لەگەڵ  ئــاڵــمــان،  ـــۆ  رادی ــی  ــۆرت راپ بەپێی 
دەستپێكردنی دەورێكی نوێ  لە تێكهەڵچوونە 
توندتربوونی  و  دیمەشق  لــە  ســەربــازیــیــەكــان 
هێرشە ئاسمانییەكان بۆ سەر خەڵكی مەدەنی، 
ژمارەی ئەو كەسانەی پەنا دەبەنە بەر واڵتانی 
ـــێ ، زیـــادی كـــردووە و هــەر بــەم پێیە،  دراوس
ژمارەی پەنابەرە سوورییەكان لە توركیەدا لە 
هێندە  دوو  حەوتوودا،  دوو  لە  كەمتر  مــاوەی 

بووە و بووەتە 70 هەزار كەس. 
دووشەممە،  رۆژی  حۆرییەت  رۆژنامەی 
30ی گەالوێژ باڵوی كردەوە كە ئەحمەد داوود 
وتوویەتی:  توركیە  دەرەوەی  وەزیری  ئۆغڵوو، 
هەزار  سەد  لە  پەنابەرەكان  ژمارەی  »ئەگەر 

كەس تێپەڕێ ، ئێمە ئێتر شوێنێكمان بۆ وەرگرتن 
و نیشتەجێكردنیان لەبەردەستدا نیە«. 

داوود ئۆغڵوو وتوویەتی، رێكخراوی نەتەوە 
یەكگرتووەكان دەتوانێ  بە دابینكردنی ئاسایش 
لە هێندێ  لە ناوچەكانی نێو خاكی سووریەدا، 
دەرەتانی نیشتەجێكردنی ئاوارەكان لەوێ دابین 

بكات. 
ناوچانەی  ئــەو  ئاسایشی  دابــیــنــكــردنــی 
ـــە واتــــای  ــی، ب ــەت ــی ــەســت كـــە ئـــانـــكـــارا مــەب
بەكردەوەدەرهێنانی گەاڵڵەی ناوچەی دژەفڕین 
لە سووریە یان النیكەم بەشێك لەو گەاڵڵەیە 

دەبێ . 
پێشتر هیالری كلینتۆن، وەزیری كاروباری 
و  واشینگتۆن  وتــبــووی،  ئامریكا  دەرەوەی 
یارمەتیدانی  رێــگــەكــانــی  هــەمــوو  ئــانــكــارا 
لەوانە  ئــەســەد،  ــەشــار  ب بــەرهــەڵــســتــكــارانــی 
پێكهێنانی ناوچەی دژەفڕین تاوتوێ  دەكەن. 

تۆمەتی  بــریــتــانــیــا،  لــە  دادگـــایـــەك 
سیخوڕیكردنی باڵوێزخانەی ئێران لە لەندەن 
بریتانیا  دانیشتووی  ئێرانییەكانی  لەسەر 
دانانی  لەوانە  و  جــۆراوجــۆر  رێگەی  لە 
باڵوێزخانە  لە  رەهــەنــدی  سێ   كامێرای 
لە  ئێران  بە  سەر  دیكەی  شوێنەكانی  و 
بریتانیادا تاوتوێ  دەكات. سەرچاوەیەكی 
دیپلۆماتیكی بریتانیایی لە وتووێژ لەگەڵ 
دادگایە  ئەم  كە  رایگەیاند  ئەلعەرەبییەدا 
چەند  بەشداریی  بە  سێپتامبر  16ی  لە 
سكااڵكەری ئێرانی و رێكخراوێكی بواری 
مافی مرۆڤـ و هەروەها نوێنەری وەزارەتی 
نێوخۆی بریتانیا لە لەندەن بەڕێوە دەچێ . 
 Country« ئەم دادگایە لە ژێر ناوی
guidance case« یان »پەروەندەی 
و  دەچــێ   بــەڕێــوە  رێنوێنیكراو«  واڵتــی 
پشتڕاست  سیخوڕییەكان  تۆمەتە  ئەگەر 
بكرێنەوە، ئەوا باڵوێزخانەی ئێران و شوێنە 

دەكەونە  بریتانیادا  لە  پێوەندیدارەكانی 
ئەم دادگایە  بڕیاری  ژێر چاودێرییەوە و 
دەبێتە بەڵگەیەك لەبەردەستی دادگاكانی 
هــەروەهــا واڵتانی  و  ئــەم واڵتــە  دیكەی 
ئورووپایی تا لە ئاڵوگۆڕەكانی داهاتوودا 

بە دژی ئێران بەكاری بهێنن.
كامێرای  ســـەرچـــاوە،  هــەمــان  بەپێی 
پێشكەوتووی سێ  رەهەندی و ئامرازەكانی 
ئیسماعیلی  دانرانی  پاش  لە  گوێگرتن، 
فەرماندەی  وەكــوو  مــوقــەدەم  ئەحمەدی 
هێزی ئینتیزامی ئێران لە چین كڕدراون. 
ــە كە  ــان ــی ــدی ــرا ســێ  رەهــەن ـــەو كــامــێ ئ
»دی  سیستمی  بە  سەرچاوەكە  بەپێی 
تەنانەت  ــن  ــوان دەت ــارن،  ــەی ت ئـــەی«  ئێن 
شوناسی ئەو كەسانەی كە بۆ گۆڕینی 
دەموچاویان  لە  دەمامكیان  روخساریان، 

كردووە، بناسێنن.   
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

راگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات 
بە بۆنەی روودانی بوومەلەرزە لە پارێزگای 

ئازەربایجانی رۆژهەاڵت

هاودیتنی شاندی حیزبی دێموكرات و سەركونسووڵی 
فەڕانسە لە هەولێر

ــەی روودانـــــی بــوومــەلــەرزە لە  ــۆن ــە ب ب
رۆژهەاڵت،  ئازەربایجانی  پارێزگای 

حیزبی  ســـیـــاســـیـــی  ـــــەری  ـــــت دەف
لە  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی 
خۆی  هاودەردیی  بەیاننامەیەكدا 
ئازەرییەكان  هاوواڵتییە  لەگەڵ 

دەردەبڕی.
دەقی بەیاننامەكە بەم چەشنەیە:

بەداخەوە كاتژمێر پێنج وپێنج خولەكی 
21ی  رێكەوتی  شەممە،  رۆژی  ئــێــوارەی 

تەوژمی شەش  و گــەالوێــژی 13٩1ی هــەتــاوی، بــوومــەلــەرزەیــەك بە 
دوو پلە بە پێوەری ریشتێر لە ناوچەكانی ئازەربایجانی رۆژهەاڵت بەتایبەت 
شارەكانی ئەهەر، هەریس، وەرز قان  و كلیبر  رووی دا و ئاواییەكانی سەر بەو 
شارانەی هەژاند  و وێرانی  و مەرگی بۆ ناوچەكان  و دانیشتووانی ئەو ناوچانە 

بەدوادا هات.
بە پێی هەواڵەكان هەتا ئێستا بە هۆی ئەو رووداوە سروشتییەوە زیاتر لە 250 
كەس گیانیان لە دەست داوە   و نزیك بە دوو هەزار كەسیش بریندار بوون، دوازدە 
ئاوایی بە تەواویی لەنێو چوون  و نزیك بە سەد ئاوایيش تووشی خەسار هاتوون. 
زانیارییەكان دەریانخستووە كە كاتژمێر چوار  و پەنجا خولەك بوومەلەرزەیەكی 
دیكە پارێزگاكانی ورمێ ، گیالن، زەنجان  و ئەردەبیلیشی لەرزاند كە زیان  و 

زەرەرەكانی ئەم ناوچانە رانەگەیەنراوە.
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران وێڕای بەداخبوون لە 
روودانی ئەم رووداوە سروشتییە  و گیان لەدەستدانی ژمارەیەك لە هاونیشتمانانمان، 
خۆی  هــاودەردی  دەكــا  و  رووداوەكـــە  قوربانییانی  بنەماڵەی  لە  سەرەخۆشی 
ئەم  زامهەڵگرتووانی  زووتری  هەرچی  چاكبوونەوەی  دەردەبــڕێ   و  لەگەڵیان 
رووداوە بە ئاوات دەخوازێ. لەو پێوەندییەدا بە ئەركی هەموو الیەكی دەزانین كە 
بە هانای زیاندیتووەكانەوە بچن  و لەو هەلومەرجە تاڵەدا یارمەتی  و پاڵپشتییان 

بكەن.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

دەفتەری سیاسی
22ی گەالوێژی 13٩1ی هەتاوی

سەردانی پارتی دێموكراتی پێشكەوتنخوازی كوردی 
سووریە و پارتی سوسیالیستی كوردستانی توركیە لە 

دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات
سووریە  كــوردی  پێشكەوتنخوازی  دێموكراتی  پارتی  هەیئەتێكی 
و  گشتی  سكرتێری  ــــش«،  دەروێ »حەمید  بــەڕێــز  سەرپەرستی  بــە 
سەرپەرستی  بە  توركیە  كوردستانی  سوسیالیستی  پارتی  هەیئەتێكی 
بەڕێز »مەسعوود تەك«، سكرتێری گشتی پارتی سوسیالیست، رۆژی 
سەردانی  هەتاوی،  13٩1ی  گەالوێژی  23ی  رێكەوتی  دووشەممە، 
لە  و  كرد  ئێرانیان  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری 
الیەن هەیئەتێكی حیزبی دێموكراتەوە بە سەرپەرستی بەڕێز »مستەفا 

هیجری«، سكرتێری گشتیی حیزب، پێشوازییان لێكرا.
لەو دانیشتنە سێ  قۆڵییەدا دوایین ئاڵوگۆڕەكانی ناوچەكە و هەركام 

بیروڕایان لەسەر  ئاڵوگۆڕی  تاوتوێ كران و  لە پارچەكانی كوردستان 
كرا.

لەو دانیشتنە دۆستانەیەدا هەر سێ  الیەن رەوشی هەنووكەی كورد 
لە هەركام  نەتەوەی كوردیان  باردۆخی  و  تاوتۆی كرد  و كوردستانیان 
ئەمڕۆی  رەوشــی  بەتایبەتی  هەڵسەنگاند،  كوردستان  بەشەكانی  لە 
كوردستانی سووریە هاتە بەرباس و بە هەلێكی مێژوویی بۆ كوردانی ئەو 
بەشە لە كوردستانیان زانی و هیوادار بوون سەرجەم الیەنە سیاسییەكانی 
كوردستانی سووریە، بە واقیعبینییەوە سەیری رووداوەكانی ناوچەكە و 
بااڵكانی  بەرژەوەندییە  پاراستنی  وێڕای  بتوانن  تاكوو  بكەن،  سووریە 
نەتەوەی كورد، مافە نەتەوەییەكانی گەلەكەمان لەو بەشە لە كوردستان 
بەهێزتركردنی  لەسەر  دانیشتنەكە،  نێو  الیەنەكانی  بكەن.  مسۆگەر 

زیاتری پێوەندییەكانی هەموو الیەنەكان پێداگرییان كردەوە.

چاالكیی تەبلیغاتی بە بۆنەی 25ی گەالوێژ

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە بۆنەی 
دێموكرات  حیزبی  دامەزرانی  ساڵوەگەڕی  67هەمین  گەالوێژ،  25ی 
شێوەی  بە  چاالكییەكان  بــرد.  بەڕێوە  تەبلیغاتییان  بەرینی  چاالكیی 
باڵوكردنەوەی وتە بەنرخەكانی رێبەرانی شەهیدی حیزب، باڵوكردنەوەی 
فیلمی تایبەت بەم بۆنەوە، نووسینی درووشمی شۆڕشگێڕانە لە شوێنە 
بەرزاییەكانی  لەسەر  ئاگر  هەڵكردنی  گوندەكان،  و  شار  گشتییەكانی 
شار و گوندەكان و هتد بەڕێوە چوون. چاالكییەكان لە زۆربەی شار و 
گوندەكانی كوردستاندا بەڕێوە چوون كە تەنیا ئاماژە بە ناوی شار و 

ناوچەكان دەكەین.
شارەكانی:  سنە، مهاباد، شمشێر، پیرانشار، پاوە، بۆكان، مەریوان، 

شنۆ، سەقز، ورمێ ، خووی، ماكۆ، روانسەر.

شاماتی  مــەنــگــوڕان،  نەڵێنی  خــان،  مەجید  چۆمی  ناوچەكانی: 
مەهاباد، پیرانی پیرانشار.

هەروەها لە چەند شوێنی شاری تاران و لە شاری دەماوەندی تاراندا 
بەم بۆنەوە چاالكی كراوە. 

بەڕێوەچوونی رێوڕەسمی رێزگرتن لە خوێندكاران و 
قوتابییانی سەركەوتووی حیزبی دێموكرات

لــە خــوێــنــدكــاران و قوتابییانی  بــۆنــەی رێــزگــرتــن  بــە  رێــوڕەســمــێــك 
سەركەوتووی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، رۆژی پێنجشەممە، 
فێرگەی  ساڵۆنی  لە  هەتاوی،  13٩1ی  گەالوێژی  1٩ی  رێكەوتی 
ــ خەدەماتیی  لە الیەن كومیسیۆنی ماڵی  نیزامیی حیزب  ــ  سیاسی 

حیزبەوە بەڕێوە چوو.
رەقیب«  نەتەوایەتیی »ئەی  سروودی  خوێندنەوەی  بە  رێوڕەسمەكە 
و راگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی پاكی شەهیدانی 

كوردستان دەستی پێكرد.
پاشان پەیامی بەشی كۆمەاڵیەتیی كومیسیۆنی ماڵی ــ خەدەماتیی 
حیزب لە الیەن بەڕێز »شیرین حەبیبی«یەوە پێشكەش كرا. لە بەشێكی 
دیكەی ئەو رێوڕەسمەدا شانۆیەك لە ژێر ناوی »بەسەرهاتی حەسەن« 
لە الیەن گرووپی مندااڵنی »ناوەندی نێرگز«ەوە پێشكەش كرا. دواتر 
لە  كرا.  پێشكەش  فاتێحییەوە  غواڵم  هونەرمەند  الیەن  لە  گۆرانییەك 
بەشێكی دیكەدا خەاڵت بەسەر قوتابییان و خوێندكارانی سەركەوتوو بەم 

چەشنە دابەش كرا:
بەڕێز  الیەن  لە  پەیمانگەكان  و  زانستگا  دەرچووانی  خەاڵتەكانی  ــ 

مستەفا هیجری، سكرتێری گشتیی حیزبەوە پێشكەش كران.
ــ پاشان خەاڵتەكانی دەرچووانی قوتابخانەی قۆناخەكانی ئامادەیی، 
ئەندامی  جەهانگیری،  رۆستەم  بەڕێز  الیەن  لە  ناوەندی  و  سەرەتایی 
مامۆستا  و  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری 
ئەندامی  كاكەحەسەن،  حوسێن  مامۆستا  و  مامۆستا گواڵڵە  و  نەبەز 
ناوەندی 3ی كوردستان و بەڕێز عەلی كەسنەزانی، ئەندامی ناوەندی 

1ی كوردستانەوە پێشكەش كران.
قوتابخانەی  سەركەوتووی  قوتابییانی  خەاڵتەكانی  كۆتاییشدا  لە  ــ 
رۆژهەاڵت و هاوكارەكانیان و قوتابییانی بەشی خەدەماتی كومیسیۆنی 
ماڵی خەدەماتی، لە الیەن بەڕێز هاوڕێ ئیسماعیلی، ئەندامی جێگری 
پێشكەش  ئێرانەوە  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ناوەندیی  كۆمیتەی 

كران.

بەڕێز  سەرپەرستیی  بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  شاندێكی 
رێكەوتی  چوارشەممە،  رۆژی  حیزب،  گشتیی  سكرتێری  هیجری،  مستەفا 
18ی گەالوێژی 13٩1ی هەتاوی، سەردانی كونسوولخانەی فەڕانسەی لە 
شاری هەولێر كرد و لە الیەن بەڕێز »دوكتور فرێدریك تیسۆ«، سەركونسوولی 

فەڕانسەوە پێشوازی لێكرا.
ئێران  رێژیمی  بارودۆخی  و  ئێران  لە  كورد  رەوشی  لەسەر  دانیشتنەدا  لەم 
دۆستە  لە  یەكێك  تیسۆ  فرێدریك  دوكتور  كرا.  بیروڕا  ئاڵوگۆڕی  ناوچە  و 

نزیكەكانی نەتەوەی كورد و حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانە.

هاودیتنی دوو شاندی حیزبی دێموكرات و كۆمەڵەی 
شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران

شاندێكی حیزبی دێموكراتی كوردستان ئێران بە سەرپەرستیی بەڕێز مستەفا 
هیجری، سكرتێری حیزب لە رێكەوتی 17ی گەالوێژی 13٩1ی هەتاوی، 
ئێرانیان كرد و  زەحمەتكێشانی كوردستانی  سەردانی كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 
بەڕێز عەبدۆڵاڵ موهتەدییەوە  بە سەپرستیی  ئەو حیزبەوە  لە الیەن شاندێكی 

پێشوازییان لێكرا.
لەو هاودیتنەدا هەر دوو الیەن لەسەر پرسە سیاسییەكانی ئەمڕۆ و بەتایبەت 
هاوكێشە سیاسییەكانی ناوچە و ئێران و كوردستان، ئاڵوگۆڕی بیروڕایان كرد.

هەروەها هەر دوو الیەن لەسەر بەهێزتركردنی پێوەندی و هاوكاریی زیاتری 
نێوانیان و ئاڵوگۆڕی بیروڕای زیاتر لەسەر پرسە گرینگەكانی نەتەوەی كورد 

بەگشتی و كوردستانی ئێران بەتایبەتی پێداگرییان كردەوە.

هاودیتنی شاندێكی كۆمیتەی حیزب لە سویس لەگەڵ 
بەرپرسی سكرتاریای پارتی سەوزی سویس

شاندێكی كۆمیتەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ــ سویس، 
بەرپرسی كۆمیتە، سەردانی  نامدار سەفەری،  بەڕێز  بە سەرپەرستیی 
بەڕێز  لە الیەن  و  كرد  ناوەندیی »پارتی سەوزی سویس«یان  بنكەی 
حیزبە  ئــەو  نێونەتەوەیی  سكرتاریای  بەرپرسی  شاوڤێكر«،  »ئیڤان 

پێشوازییان لێكرا.
لەم دانیشتنەدا، خەباتی سیاسی و سیاسەتەكانی حیزبی دێموكرات، 
پێوەندییەكانی هەر دوو الیەن، سیاسەتی رێژیمی كۆماری ئیسالمیی 
ئێران لە هەمبەر كورد و پێوەندییەكانی نێوان رۆژئاوا و ئێران خرانە بەر 

باس و لەسەریان ئاڵوگۆڕی بیروڕا كرا.

بەڕێوەچوونی رێوڕەسمی 25ی گەالوێژ 
لە »ویسترۆس«ی سوئێد

رێوڕەسمی 25ی گەالوێژی 13٩1، 67مین ساڵڕۆژی دامەزرانی 
حیزبی دێموكرات لە ویسترۆسی سوئێد بەڕێوە چوو و لەو رێوڕەسمەدا 
بەرێز »عەبدوڵاڵ عەبدی«، بەرپرسی كۆمیتەی حیزب لە ویسترۆسی 

سوئێد پەیامێكی پێشكەش كرد.
رووداوەكانی  و  سیاسی  پرسی  چەندین  پەیامەكەدا  لە  بەڕێزیان 

هەنووكەی ناوچە و كوردستانی شرۆڤە كرد.
لە رێوڕەسمەكەدا پەیامەكانی پارتی دێموكراتی كوردستان، یەكیەتیی 
دێموكراتی  ژنانی  و  الوان  یەكیەتییەكانی  كــوردســتــان،  نیشتمانیی 
پێشمەرگە  كۆمەڵەی  كوردان،  یەكیەتیی  هەروەها  و  ئێران  كوردستانی 
وستمانالندی،  لقی  ـ  سوئێد  دێموكراتی  سوسیال  پارتی  دێرینەكان، 
پارتی چەپی سوئێد،  ــ دێموكراتی سوئێد،  یەكیەتیی ژنانی سۆسیال 
حیزبی  ویسترۆس،  لقی  ــ  سووریە  كــوردی  نیشتمانیی  ئەنجوومەنی 
سوئێد  ویسترۆسی  شــاری  كوردانی  كۆمەڵەی  و  كوردستان  شوعیی 

خوێندرانەوە.
لە بەشێكی دیكەی رێوڕەسمەكەدا گرووپێكی ئەندامانی یەكیەتیی 
هەڵپەڕكێیان  تابلۆیەكی  چەند  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  الوانــی 

پێشكەش كرد.
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گشتیی حیزبی دێموكرات كۆ بوونەوە.
دوو هەیئەت لە دانیشتنێكی 5 ساعەتیدا وێڕای باس لە پرسە گرینگەكان، 
بارودۆخی ئێران و ناوچە و كوردستان، باسەكانی پێشوویان لەسەر گەاڵڵەی 
نێوانیان درێژە دا و بەم شێوەیە ئەو رەوتەیان بە  رێككەوتننامە بۆ هاوكاریی 
بەڕێز كاك مستەفای  لە الیەن  رێككەوتننامەكە  و  ئاكامی كۆتایی گەیاند 

هیجری و بەڕێز كاك عەبدوڵاڵی موهتەدییەوە  واژۆ كرا.

لە درێژەی دیدار و دانیشتنە هاوبەشەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران و كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران بۆ باس و 
لێكدانەوە و تاوتوێكردنی پرسە گرینگەكانی ناوچە و پێوەندیدار بە مەسەلەی 
بۆ  باسەكان  درێــژەی  لە  هەروەها  بەتایبەتی،  كوردستان  و  گشتی  بە  ئێران 
گەاڵڵەكردنی رێككەوتننامەیەكی هاوبەش بۆ هاوكاری و هاودەنگی نێوانیان 
كە ماوەیەك بوو لە الیەن هەیئەتی راسپێردراوی هەر دوو الوە كاری بۆ دەكرا، 
رۆژی سێ شەممە، رێكەوتی 31ی گەالوێژی 13٩1ی هەتاوی بەرامبەر بە 
21ی ئووتی 2012ی زایینی، هەیئەتێكی رێبەریی هەر دوو ال لە بنكەی 
عەبدوڵاڵی  بەڕێزان  سەرپەرەستی  بە  دێموكرات  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری 
سكرتێری  هیجری،  مستەفای  و  كۆمەڵە  گشتیی  سكرتێری  موهتەدی، 

رێككەوتننامەیە  ئەو  نێوەڕۆكی  كە  خواست  هیوایان  ال  دوو  هەر  هەروەها 
كوردستانی  سیاسییەكانی  هێزە  بەرینتری  هاوكاریی  بۆ  بێ   زەمینەخۆشكەر 

ئێران.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران
13٩1/5/31ی هەتاوی
2012/8/21ی زایینی

زەحمەتكێشانی  شۆڕشگێڕی  كۆمەڵەی  نێوان  رێككەوتننامەی  دەقــی 
كوردستانی ئێران و حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بەم شێوەیەیە:

 الف( بنەما گشتییەكان:
بە بێ  رووخانی رژیمی  بـــاوەڕەن   ئەو  لە سەر  1-  هەر دوو الیــەن 
كۆماری ئیسالمی بەدیهاتنی دێموكراسی و مافە نەتەوەییەكانی گەالنی ئێران 
و بە تایبەت گەلی كورد دەستەبەر نابێ . هەروەها لەو بڕوایەدان كە نیزامی 
سیاسیی داهاتووی ئێران پێویستە سیستمێكی سیكۆالری دێموكراتیكی فیدراڵ 
بێت، بۆیە پێویستە هەر دوو الیەن لە كۆڕو كۆبوونەوەكان لەگەڵ ئوپۆزیسیونی 

ئێرانی و دەرەوە لەسەر ئەم خااڵنە پێداگر بن.
هەڵبژاردنی  بە  تــەواویــان  ــڕوای  ب دێموكرات  حیزبی  و  كۆمەڵە   -2
ئازادانەی سیاسی لە الیەن خەڵكی كوردستانەوە هەیە و لە وەها هەڵبژاردنێكدا 
بێ شك سندووقەكانی دەنگدان بە سەرەكیترین سەرچاوەی مەشروعییەتی هەموو 
دێموكراتیزەكردنی  بنەمایەكی سەرەكیی  بە  و  لە كوردستان  هێزێكی سیاسی 

كۆمەڵگای ئازاد و سەربەستی دەزانن.
هەر دوو ال بڕوای تەواویان بە جیایی دین لە دەوڵەت هەیە و لەو   -3
بڕوایەدان كە حوكمڕانی دواڕۆژی كوردستان و یاسای بنەڕەتی واڵت لەسەر 
و  مرۆڤ  مافی  جیهانیی  جاڕنامەی  و  دێموكراسی  پرەنسیپەكانی  بنەمای 
مافە سیاسی و نەتەوەییەكانی خەڵكی كوردستان دابنرێت. هەروەها ئازادیی 
ئایین و بیروباوەڕە جیاوازەكان لە كوردستان بە مافێكی رەوا و حاشاهەڵنەگری 

هەموو دانیشتوانی كوردستان دەزانن . 
مافەكانی  ـــەواوی  ت یەكسانیی  لــەســەر  پــێــداگــری  ال  دوو  هــەر   -4
ئابووری،  كۆمەاڵیەتی،  سیاسی،  بوارەكانی  هەموو  لە  پیاوان  لەگەڵ  ژنان 
پارێزەری  بە  خۆیان  و  دەكەن  كۆمەڵگادا  لە  هتد  و  بنەماڵەیی  فەرهەنگی، 
بۆ  و  دەزانــن  بـــوارەدا  لــەو  ئینسانی  و  مودێڕن  و  پێشكەوتنخوازانە  یاسای 

چەسپاندنی تێدەكۆشن.
5-  كۆمەڵە و حیزبی دێموكرات خۆیان بە پارێزەری ئازادی رادەربڕین، 
دروستكردنی  ئــازادی  سەربەخۆ،  رۆژنامەگەریی  ئــازادی  نووسین،  ئــازادی 
و سینفی  رێكخراوەگەلی مەدەنی  دامەزراندنی  ئازادی  رێكخراوی سیاسی، 
وەكوو رێكخراوەی كرێكاران، ژنان، خوێندكاران، الوان، موعەلیمان و هتد دەزانن 

و پشتگریی تەواویی یاسایی لە كۆمەڵگادا لێدەكەن.
دادپەروەریی  بە  خۆیان  پابەندبوونی  و  پشتگیری  ال  دوو  هــەر   -6
بابەتانە لە  ئەو  پاراستنی ژینگەی كوردستان و گونجاندنی  كۆمەاڵیەتی و 

یاسای بنەڕەتیدا رادەگەیەنن.   
هەر دوو ال پابەندبوونی خۆیان بە چارەسەركردنی كێشە و گرفتە   -7
سیاسییەكانی نێوانیان لە رێگەی دیالۆگ و بەشێوەی سیاسی و هێمنانە و 
دوور لە هەر چەشنە توندوتیژییەك دەردەبڕن. هەروەها ئەم شێوازەش لە نێوان 

ئەم رێكەوتننامە لە نێوان حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و كۆمەڵەی 
شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران ئیمزا دەكرێ  و لەوە بەدواوە لە 
هەر جێگایەكی ئەم رێكەوتننامەیەدا كۆمەڵە و حیزبی دێموكرات دێ  مەبەست 

لەو دوو رێكخراوەیە.
پێشەكی:

بزووتنەوەی رزگاریخوازانەی گەلی كورد لە كوردستانی ئێران، سااڵنێكی 
زۆرە كە قۆناغە جیاوازەكانی خەباتی پڕهەورازونشێوی خۆی تێپەڕ كردووە. 
بەرەنگاریی نەتەوەیی و قوربانیدان و شەهیدبوونی هەزاران رۆڵەی فیداكار لە 
پێناو سەلماندنی شوناس و مافە سیاسییەكانی نەتەوەی كورد كە لە سەرووی 
راستییەكی  چارەنووسە،  دیاریكردنی  مافی  دەستەبەركردنی  هەموویانەوە 

حاشاهەڵنەگرە. 
بۆ خەباتی گەلی كورد لە سەردەمی ئێستا و لەم بارودۆخەدا، هەم ئاڵوگۆڕە 
جیاوازەكانی جیهان و هەم  ئاڵوگۆڕەكانی ئەم دواییانەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، 
لە  زیاتر  پانتاییە،  ئەم  نوێیەكانی  هاوكێشە  و  زلهێزەكان  هاوسەنگی  هەروەها 
هەمیشە بواری بۆ هێنانەئارای ویستە نەتەوەییەكانی گەلی كورد و پێداگریی 

زیاتر لەسەر مافەكانی لە ئاستی جیهانیدا رەخساندووە. 
ناوچەی  لــە  جــەمــاوەری  دێموكراسیخوازیی  و  گــۆڕانــخــوازی  بــاهــۆزی 
دیكتاتۆرییەكانی  كۆڵەكەی  كاتێك،  هەر  لە  بەهێزتر  ناوەڕاست،  رۆژهەاڵتی 
بە  ئیسالمی،  دیكتاتۆریی كۆماری  زوو  یان  درەنگ  پاڵناوە.  رووخان  بەرەو 
تێكۆشەرانی  قایمی  ئیرادەی  و  خەڵك  كۆمەاڵنی  خەباتی  بەردەوامبوونی 
رێگای ئازادی، لە واڵتی ئێرانیش ئاسۆیەكی جگە لە پەرەسەندنی قەیرانی 
فرەڕەهەندی ئابووری و سیاسی و رۆیشتنی بەرەو رووخانی یەكجارەكی بۆ 

بەدی ناكرێت.
ئۆپۆزیسیۆنی ئێران و گرووپ و الیەنە نەیارەكانی كۆماری ئیسالمی لە 
دەرەوەی واڵت، لە دوو سێ  ساڵی رابردوودا، بەدوای سەرهەڵدان و شكستی 
بزووتنەوەی سەوز لە ئێران، دەورێكی نوێ  لە دیالۆگ و دانیشتنی هاوبەش 
و چاالكییان دەست پێكردووە. لەم نێوەدا سەرەڕای جیاوازیی روانگە و بیروڕا، 
هەندێك لێك تێگەیشتنی زیاتر و نزیكبوونەوە تێیاندا لە چاو رابردوو هاتۆتە 
بەرەی  پێكهێنانی  بــۆ   هــەوڵــدان  چەشنێك  و  یەكگرتن  بیرۆكەی  و  ئــاراوە 
دێموكراسیخوازی بە درووشمی گۆڕانی رژێم زیاتر لە پێشوو الیەنگری پەیدا 

كردووە.
كــۆمــەڵــەی شۆڕشگێڕی  ــران و  ــێ ئ كــوردســتــانــی  دێــمــوكــراتــی  حــیــزبــی   
لەم ماوەدا  بەئەزموون كە  دوو هێزی  وەك  ئێران،  زەحمەتكێشانی كوردستانی 
ئەنجام  بە  هاوبەشیان  كــاری  و  هاوكاری  گرینگ  پرسی  كۆمەڵێك  لەسەر 
گەیاندووە، لە درێژەی رەوتی روو لە گەشەی ئەم لێكنزیكبوون و هاوكارییانەدا 
هەردووال لە سەر ئەو بڕوایەن كە لە هەلومەرجێكی وەهادا، رێككەوتن لەسەر 
كۆمەڵێك خاڵی بنەڕەتی هاوبەش  لە دوو توێی ئەم گەاڵڵەیەدا پێویستییەكی 
حاشاهەڵنەگرە. ئەم پالتفۆڕمە هاوبەشە وەك سەرەكیترین ئەجێندای سیاسی لە 
هەمبەر ئاڵۆگۆڕە سیاسییەكانی ئەم سەردەمە لە راستیدا گوزارش لە چەشنێك 

هاوپەیمانی لە نێوان ئەم دوو هێزەدا دەكات.
ئەم رێككەوتننامە هاوبەشە كە لە الیەن رێبەریی هەر دوو حیزبەوە پەسەند 
بوارەكانی سیاسی،  لە  الیەن  دوو  هەر  هاوبەشی  كاری  بۆ  بناغەیەك  كراوە، 
دیپلۆماسی، راگەیاندن و هتد... دادەڕێژێ. لە هەمان كاتدا بنەمایەكە بۆ 
تێكۆشانی هاوبەش بۆ پەرەپێدانی ئەم رێككەوتننامەیە و بەدیهێنانی هاوكاری 

زیاتر لە نێوان باقی هێزەكانی كوردستانی ئێران.

سەرجەمی هێزە سیاسییەكانی كوردستان بە پێویست دەزانن و بۆ چەسپاندنی 
ئەو پرەنسیپە لە پانتایی هەموو كوردستان  تێدەكۆشن.

حیزبی دێموكرات و كۆمەڵە فێدرالیزمی نەتەوەیی ¬_جوغرافیایی   -8
وەك درووشمی سەرەكی و بەرنامەی سیاسیی خۆیان بۆ چارەسەركردنی ستەمی 
درووشمە  ئەم  ئااڵهەڵگری  بە  خۆیان  و  هەڵبژاردووە  كوردستان  لە  نەتەوەیی 

دەزانن و كاری هاوبەش بۆ چەسپاندنی دەكەن.
رێكخراوەیی،  سیاسی،  سەربەخۆیی  پرەنسیبی  رێككەوتنە  ئەم   -٩
بەڵكوو  ناكات،  دوو الیەنە خەوشدار  لەم  راگەیاندنی هیچكام  و  دیپلۆماسی 
ئامانجە  پێناو  لە  نێوانیاندا  لە  هاوئاهەنگی  و  هاودەنگی  كە  دەدات  هەواڵ 

هاوبەشەكان كە لەم پالتفۆرمەدا هاتووە دەستەبەر بكات.
ب( ئەركەكانی پێش ئاڵوگۆڕی سیاسی و رووخانی رێژیم

1- ناساندنی كێشەكان و خواستەكانی گەلی كورد لە كوردستانی ئێران بە 
كۆمەڵگەی  نێونەتەوەیی و دەستەبەركردنی پشتیوانیی سیاسی بۆ بزوتنەوەی 
دیپلۆماتیكی  رێكخستنی چاالكیی  وێنە  بۆ  كورد،  رزگاریخوازانەی گەلی 

هاوبەش لە ئاستی جیهانی و سەردانی ناوەندە نێونەتەوەییەكان بەم مەبەستە.
ئۆپۆزیسیۆنی  هێزەكانی  لەگەڵ  هاوبەش  نەكردنی  یان  بەشداریكردن   -2
و  مــاف  ســەر  لــە  پــێــداگــری  و  پێشوو  ـــژی  راوێ و  هەماهەنگی  بــە  ئێرانی 
لە  كورد  پێگەی  بەهێزكردنی  ئامانجی  بە  كوردستان  داوكارییەكانی خەڵكی 
رێگەی هەڵوێستی هاوبەش لە كۆنفڕانس و سێمینارە جیاوازەكان و هەماهەنگی 
لە سەر درووشمی فێدرالیزم وەك  پێداگریكردنی هەر دوو الیەن  بــوارەدا.  لەم 
رێگەچارەی پرسی نەتەوەكانی ئێران لە نێو گوتارە جیاوازەكانی ئۆپۆزسیۆنی 
هەڵوێستی  بەهێزكردنی  ئیسالمی.  كۆماری  نەیارەكانی  كەسایەتییە  و  ئێران 
نەتەوەكانی  كۆنگرەی  لە  نەتەوەیی  پێشكەوتنخوازانەی  گوتاری  و  هاوبەش 
ئێرانی فیدراڵ و پاراستنی ئەم رێكخراوە و ناساندنی بە رای گشتی جیهان. 
هەوڵدان بۆ داڕشتنی سیاسەتێكی هاوبەش لە ئاست ئۆپوزیسیۆنی ئێرانی كە 
دەربڕی پرەنسیپە ئەساسییەكانی جوواڵنەوەی میللی _ دێموكراتیكی خەڵكی 

كوردستان و ...بێ .
هەموو  لە  كــورد  گەلی  رەوای  خەباتی  لە  پشتیوانی  ال  دووك  هــەر   -3
پارچەكانی كوردستان دەكەن و هاوكات لە سەر ئەو بڕوایەن كە هەر چەشنە 
و  نەگونجاو  سیاسەتێكی  دیكە  پارچەكانی  لە  پارچەیەك  دەستێوەردانی 
دەستەبەركردنی  و  پەیوەندی  پتەوكردنی  بۆ  ئاراستەیەدا  لەم  هەر   . زیانبارە 
جێگە وپێگەیەكی شیاوتر بۆ كوردی رۆژهەاڵت و رەچاوكردنی سیاسەتێكی 
هاوبەش، بە پێی پێویست دانیشتنی هاوبەش لەگەڵ حكومەتی هەرێم و هێزە 

سیاسییەكان لە هەرێمی كوردستان بەڕێوە دەبەن. 
4- كۆمەڵە و حیزبی دێموكرات  تەبایی و یەكڕیزی نەتەوەیی لە كوردستانی 
ئێران و پتەوكردنی هاوخەباتی لە نێوان هێزە سیاسییە كانی كوردستانی ئێران 
بە  رێگاچارەی گونجاو  دیتنەوەی  بۆ  و  دەزانن  خۆیان  سەرشانی  ئەركی  بە 

مەبەستی البردنی كۆسپەكانی سەر رێگای یەكریزی هەوڵ دەدەن. 
5- هەر دوو ال كۆكن لە سەر ئەوەی هاوكاری دوو قۆڵی نێوانیان پەرە پێبدەن 
و پتەوتری بكەن. لەم پێناوەدا هاوكاری لە نێوان ئۆرگانەكانی پەیوەندیداری  
هەر دوو ال لە بواری راگەیاندن، باڵوكردنەوەی بەیاننامەی هاوبەش لە سەر 
رووداوە سیاسییە گرینگەكان وكاری هاوبەش بۆ لە قاودانی سیاسەتە دژی 
و  مەدەنی  حەرەكەتێكی  هەر  یان  ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی  گەلییەكانی 

سیاسی، بە شێوەیەكی رێكوپێك هەنگاوی بەكردەوە هەڵدەگرن.

راگەیەندراوی هاوبەش

رێككەوتننامەی هاوبەش

 حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران                                                                               كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران
     سكرتێری گشتی                                                                                                               سكرتێری گشتی
     مستەفا هیجری                                                                                                               عبداللە موهتەدی

  
گەالوێژی 13٩1ی هەتاوی، ئووتی 2012ی زایینی
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هاوڕێیانی خۆشەویست!
خوشك و برایانی بە ڕێز!

میوانانی ئازیز!
13٩1ی  گـــەالوێـــژی  ی   25 ــەمــڕۆ  ئ
دامەزرانی  ســاڵــرۆژی  67مین  هــەتــاوی، 
هەمان  لە  و  كوردستان  دێموكراتی  حیزبی 
ـــی  ـــرۆژی دامـــەزران كــاتــدا 70مــیــن ســـاڵ
 67 كە  رێكخراوەیە  ئەو  ژ.ك،  كۆمەڵەی 
دێموكراتی  حــیــزبــی  ــێــش  ــەومــەوپ ل ســـاڵ 
تەشكیالتییەكەی  بناغە  لەسەر  كوردستان 
ــەو بۆنەوە،  ب ــەو رێــكــخــراوەیــە دامــــەزرا.  ئ
رێبەرایەتی  و  سیاسی  دەفــتــەری  بەناوی 
هەموو  ــاوی  ن بە  ــدەن  ب ئیجازە  و  حیزبەوە 
ـــەك یەكی  ــی لــە ی ــای ــرۆزب ــی ئـــێـــوەشـــەوە، پ
الیەنگران، ئەندامان، كادر و پێشمەرگەكان،  
دێموكراتی كوردستانی  رێبەرایەتی حیزبی 
ئێران و سەرجەم كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان 
شەرایەتێكدا  هەموو  لە  كە  ئەوانەی  بكەم 
پاڵپشتی بەهێزی حیزبە خۆشەویستەكەیان، 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بوون. 
نەوازش  و  رێز  سەری  بۆنەوە  بەو  هەروەها 
دامــەزرێــنــەرانــی حیزبی  ــۆ  ب دابــنــوێــنــیــن 
دێموكرات لە سەرووی هەمووانەوە، پێشەوا 
نەمر قازی محەممەد و ئەو رێبەرانەی كە 
دواتر لە بووژانەوەی حیزبدا لە بەرەو رێبازی 
درووستر و سەردەمیانەتری حیزبدا، دەستیان 

هەبووە و ئەركیان بەڕێوە بردووە.
وەك  رۆژێكی  لە  لەمەوپێش،  ساڵ   67
پێشەوای  هیمەتی  و  هــەوڵ  بە  ئــەمــڕۆدا 
ــوو ئەو  ــەم ــەمــر قــــازی مــحــەمــمــەد و ه ن
تێكۆشەران و نیشتمانپەروەرانەی كە هەوڵی 
ئازادی و رزگاریی نەتەوەی كوردیان دەدا، 
هەتاویدا   1324 ساڵی  دێموكرات  حیزبی 
ــی حیزبی  دامــــەزرا. زەروورەتــــی دامــەزران
بە  ئاماژە  ئەگەر  ئێمە  بوو؟  دێموكرات چ 
یەك یەكی ئەو مەورد و ئەو الیەنانە بكەین 
بەو  حێزبێكی  ــی  دامــەزران زەروورەتــــی  كە 
پێشكەوتووی  و  مــــۆدێــــرن  شـــێـــوەیـــەی 
بە  ئاماژە  بێ   پێویست  رەنگە  هەڵدەگرت، 
زۆر الیەن بكرێ  و كاتی زۆر هەڵبگرێ . 
حیزبی  كـــە  دابــنــێــن  وا  ـــەگـــەر  ئ بـــــەاڵم 
دێموكراتی كوردستان لەو هەلومەرج و لەو 
كۆماری  بڵێی  تــۆ  ــا،  ــەمــەزراب دان كــاتــەدا 
كیانێكی  و  بــووبــا  ــك  دای لــە  كوردستانێك 
كوردی، بۆ یەكەمجار لە شێوەی كۆماریدا 
و بۆ یەكەمجار لە مێژووی كوردیدا سەری 
هەڵدابا و الپەڕەكانی مێژووی بزووتنەوەی 
ــان ئــەگــەر بەبێ   كـــوردی پــێ رازابـــــاوە، ی
ئەو  بڵێی  تۆ  دامەزرابا،  دێموكرات  حیزبی 
كیانە نێوەڕۆكێكی ئاوا دێموكراتیكی هەبا 
كە بە هۆی حیزبی دێموكراتەوە دامەزرا و 
هەیبوو. دوای رووخانی كۆماری كوردستان 
كوردستان  دێــمــوكــراتــی  حــیــزبــی  ــەگــەر  ئ
كۆمار،  دوای  بڵێی  ــۆ  ت ـــا،  ـــەمـــەزراب دان
هیمەتی  بــە  كــە  حیزبە  ئــەو  تێكۆشانی 
پڕكردنی  بــە  و  حیزبە  ئــەو  تێكۆشەرانی 
زیندانەكانی رێژیم لە وجوودی خۆیان و لە 
ــی ئەو  ــدووی ــن ــوو شــەرایــیــەتــێــكــدا زی ــەم ه
حیزبەیان  ــەو  ئ نــاوی  ــاراســت،  پ حیزبەیان 
كورد  بــزووتــنــەوەی  نەیانهێشت  و  پــاراســت 
هەروا  بوەستێت،  حەرەكەت  لە  رەورەوەكــەی 
بــە هــاســانــی وەدی هــاتــبــا. یــان خـــەون و 
دوورگەی  ئیستاڵح  بــە  ئێرانی  خەیاڵی 
ئارامی زەمانی حەمەڕەزای شای پەهلەوی 
تا  بــووبــا،  ئاڵۆز   47 و   46 ساڵەكانی  لە 
تۆ  ئێران.  گەالنی  شۆڕشی  سەركەوتنی 
بڵێی ئەگەر حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران دانەمەزرابا، لە رۆژەكانی سەركەوتن 
دواتریدا،  و  پێش  مانگەكانی  و  و شۆڕش 
حیزبێك دامەزرابا، بە پەلە بیتوانیبا سەدان 
ـــدام و  ـــەن هـــــەزار كـــەس و بـــە مــیــلــیــۆن ئ
الیەنگری لە چەند مانگدا بۆ كۆ ببێتەوە، 
ئەگەر ئەو حیزبە ریشەی لە دڵی خەڵكدا 

نەبا و لە بیر و مێشكی كۆمەاڵنی خەڵك 
و رۆڵەكانی نەتەوەی كوردا نەبا. تۆ بڵێی 
دوای ئەوەش كە كورد داوای مافی خۆی 
كرد و رێگای ئاشتییانەی گرتە بەر، بەاڵم 
و  ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی  سەركوتی 
كوردی  و  پێكردوو  دەستی  گەمارۆكانی 
تەنگانە و سەختەوە  خستە حاڵەتێكی زۆر 
ــــە مـــــان و  ــــاع ل ــــف ــــە دی ــــە بــێــجــگــە ل ك
مەوجوودییەتی خۆی رێگایەكی بۆ نەماوە، 
خۆی  كــاتــی  ــمــوكــرات  دێ حیزبی  ئــەگــەر 
ساڵەی  رەوتە چەندین  ئەو  و  دانەمەزرابا  
نەپێواوتبا، دەیتوانی لە بەرانبەر ئەو هەموو 
هێرش و گەمارۆ و پیالنەدا، كە بەداخەوە 
بەشێكیشیان سەركەوتن و سەری رێبەرانی 
رابوەستێ ،  چــوو،  دەســت  لە  تێدا  ئێمەیان 
بەاڵم ئەو حیزبە هەر بەو قامەتەیەوە، هەر 
بەو نێوەڕۆكە دێموكراتیكەیەوەكە هەیبوو لە 
بەرابەر ئەمەدا راوەستا. كەوابوو لە رۆژی 
ئێستا  تا  ئەو حیزبەوە  دامەزرانی  یەكەمی 
و سەیری  رووداوەكـــــــان  ــری  ســەی ــەگــەر  ئ
سەیری  و  بكەین  حیزبە  ئــەو  حــەرەكــەتــی 
شوێندانەری ئەو حیزبە لە بزووتنەوەی كورد 
لە كوردستانی ئێراندا بكەین، خۆی پێمان 
دەڵێ كە زەروورەتی دامەزرانی ئەو حیزبە 
نیە،  دامەزرانێك  هەر  گرینگ  بوو.  چ 
ـــــەوەی ئـــــەوەیـــــە كە  ـــــان ـــنـــگ م گـــری
بەتایبەت  هەموومان  ئێمە  دادەمەزرێت. 
ــران و  ــێ ــە مـــێـــژووی ئ ــە ل ئـــەوانـــەی ك
كوردستان زیاتر لەوانەی دیكە شارەزان 
لە  تەنانەت  و  ئێراندا  لە  ـــن،  دەزان و 
ناوچەدا هەبوون حیزب و رێكخراوی 
دێموكراتی  حــیــزبــی  پــێــش  ــە  ك وا 
لەگەڵ  هاوكات  یــان  و  كوردستان 
كوردستان  ــی  ــرات ــوك ــم دێ حــیــزبــی 

دامــــەزران، بــەاڵم  لە رەوتــی مــێــژوودا یا 
لەنێوچوون و نەماون یان ئەگەر ماون تەنیا 
بێ شوێندانەری  بە  و  بێ نێوەرۆك  نێوێكی 
ـــان مــــاون. بـــەاڵم حیزبی  ـــەك ــەســەر رەوت ل
دێموكرات كە پێكهات، مایەوە وەك خۆی و 
مایەوە.  پێشویش  لە  شوێندانەرتر  و  قایمتر 
ژیانی  تماشای  ئەگەر  چیە؟  ئــەوە  هۆی 
ئەو حیزب و رێكخراوانە دەكەین كە بوون و 
و  بێ نێوەڕۆك  و  مــــاون  ـــان  ی و  نـــەمـــاون 
بێ شوێندانەری ماون، دەبینین ئەوان لە دوو 
شتدا كەمیان هەبوو. یەكەمیان لەو باوەڕەی 
زەماندا  درێــژایــی  لە  پێكهاتوون  بــۆی  كە 
و  نەگۆڕان  و  بــوون  پێداگر  لەسەری  هەر 

نەیانتوانی خۆیان لەگەڵ سەردەم رێك بخەن 
و  خەڵكەكان  ویستی  لەگەڵ  نەیانتوانی  و 
خەڵكی خۆیان بەرەوپێش بچن. هەر لەسەر 
شتێك  هیچ  و  بوون  پێداگر  بۆچوونەكەیان 
بێنێ.  پێك  تــێــدا  ئــاڵــوگــۆڕیــان  نەیتوانی 
دووهەم لە باری پێوەندییەوە، پێوەندییەكانیان 
بێ  پێوەندیدا  لە  ئەوەندە  واتە  بوو.  ناسالم 
ـــوو  ــــوون كـــە وەكـــــوو پـــێـــڕەو وەك مـــشـــوور ب
سەیریان  الیەنێك  و  واڵتێك  دونــبــالــەڕەوی 
كراوە. بۆیە ئەگەر لە واقێعدا سەربەخۆیی 
زەمینەی  دا،  دەســت  لە  خۆیان  سیاسیی 

و  ســەردەم  رەوتــی  لەگەڵ  تەتبیقی خۆیان 
نەبوو،  دنیا  گۆڕانكارییەكانی  لــەگــەڵ 
توانەوە و نەمان و یان تەنیا بە نێو مانەوە. 
چوونكە  دێــــمــــوكــــرات  حـــیـــزبـــی  بــــــەاڵم 
سەربەخۆیی سیاسی خۆی پاراست چوونكە 
دنیادا  گۆڕانكارییەكانی  رەوتــی  لەگەڵ 
ئەو  ــــەگــــەڵ  ل ـــــۆی  خ و  پـــێـــش  چــــــووە 
هەر  ـــە  ل دا  تــەتــبــیــق  گــۆڕانــكــاریــیــانــە 
ئەو  مەیدانی  ســوارچــاكــی  ســەردەمــێــكــدا، 
لە  ئـــەوكـــات و چ  بـــــووە، چ  ـــە  ـــەردەم س
دەیەكانی دواتردا و تا ئێستاش. وە ئەوەش 
بەو  كــردووە  مسۆگەر  خۆی  مانەوەی  كە 
هەر  تایبەتمەندییەكانی  تایبەتمەندییانە، 

تایبەتمەندییەكانی  بەڵكوو  نەبوون،  ئەوەندە 
ئەوەی  دوای  بەتایبەتی  دێموكرات  حیزبی 
سەربەخۆییەكەی  بڕگەدا،  هێندێك  لە  كە 
دەستبەجێ  بۆتەوە،  الر  الیــەك  بۆ  كەمێك 
رێبەران و تێكۆشەرانی ئەو حیزبە كەوتوونە 
رێبازی  بێگێڕنەوە سەر  ئەوەی كە  بۆ  كار 
دەیەی  لە4  بەتایبەتی  و  خۆی  ئەساسی 
نابینین  نەك  حیزبەدا  ئەو  تەمەنی  دوایــی 
زەڕەیەك لە سەربەخۆیی سیاسی ئەو حیزبە 
ــەم  یــا خــەشــدار بــوو بــێ، بەڵكوو بۆتە  ك
حیزبی  كـــە  ئـــەوتـــۆ  تــایــبــەتــمــەنــدیــیــەكــی 
لە  دەناسرێتەوە.  پێ  دێموكراتی 
لە  دەبینین  دیــكــەشــدا  الیــەكــی 
هەموو دەورێكدا ئەو حیزبە خۆی 
لەگەڵ رەوتی رووداوەكان و لەگەڵ  
بەرەوپێشچوونەكان  و  ســــــەردەم 
تەتبیق  بــەرەوپــێــش چـــووە و خــۆی 
ژ.ك  كــۆمــەڵــەی  كــە  ـــەوەی  ئ داوە. 
دادەمــــەزرێ و پــاش 3 ســاڵ هەمان 
ئــەنــدام و هەمان  رێــبــەری و هــەمــان 
رۆژی  بە  تەبدیل  لەدایكبوون  رۆژی 
دەكرێت،  دێموكرات  حیزبی  دامەزرانی 
لەگەڵ  خۆتەتبیقدان  جۆرێك  نیشانەی 
بارودۆخی سەردەمە.  و  گۆڕانكارییەكان 
غالبی  جــەوی  لە  دەبینین  كە  ــەوە  ئ یــان 
بـــیـــروبـــاوەڕی چـــەپـــدا، ســۆســیــالــیــزمــی ـ 
دێموكراتی  حیزبی  الیــەن  لە  دێموكراتیك 
هەر  و  ـــاراوە  ئ دێتە  ئــێــرانــەوە  كوردستانی 
ئەوەش لەگەڵ هێرش بەرەوڕووی دەكات و 
تۆمەتی لێ دەدرێت، بەاڵم پێداگر دەبێ  و 
بە دنیای نیشان دەدات، ئەوڕۆ دەردەكەوێ 
كە چەندە درووست بۆی چووە، ئەوڕۆ نەك 
بۆ هەموو خەڵك بەڵكوو بۆ ئەوانەی كە بە 
لــە دژی  و  بــــوون  ــە  ــۆچــوون ب ـــەو  ئ دژی 
ئێعترافی پێ  ئەوڕۆ  پروپاگەندەیان دەكرد، 
ــۆ حیزبی  ب ئــەمــانــە شــانــازیــیــە  دەكــــەن و 
پێویستە  كە  كاتانەدا  لــەو  یــان  دێموكرات 
هەبێت.  ــمــان  خــۆمــان هــەڵــوێــســتــی  ئــێــمــە 
لە  واقێعبینی  دیكەمان،  تایبەتمەندییەكی 
ئەگەر  ئێمە  حیزبەدا،  لەو  بووە.  سیاسەتدا 
بۆ  مەسەلەیەك  ئەگەر  بووبێ،  رووداوێـــك 
ئێمە مەترەح بووبێ، وەك حیزبی دێموكراتی 
نەبووە  ــەوە  ل چــاومــان  ئــێــران،  كوردستانی 
بە  نێو  لە  و  لە كۆمەڵگادا  فــەزای غاڵب 
شێك لە ریزەكانی حیزبەكەماندا چیە، ئێمە 
لێكدانەوەی خۆمانمان هەبووە و بە ناسین و 
رای  و  هەڵوێست  درووســت  لێكدانەوەی  بە 

خۆمان دەربڕیوە و كارمان بۆ كردووە. لەو 
پێوەندییەدا هێندێك جار وا هاتووەتە بەرچاو 
لە  كە  كراوین  تۆمەتبار  و  تاوانبار  وا  یان 
دوایەین و یان هەڵوێستمان دڕەنگ گرتووە 
بەاڵم  نیە،  درووســت  هەڵوێستەكەمان  یــان 
بكەم  باس  شت  هێندێك  نموونە  بۆ  ئەگەر 
لە  ئەو مەقتەعانەدا  لە هەموو  دەریدەخات 
ــزب و  ــی ح ــــەرە زۆری  ه ــێــش زۆربــــــەی  پ
ئاخوندەكان  كــاتــێــك  بـــوویـــن.  الیــەنــەكــان 
دەســـەاڵت بە دەســتــەوە دەگــرن و شۆڕشی 
خەڵكی ئێران بە الڕێدا دەبەن، ئازادییەكان 
ژێر  لە  رێژیمێك  دەیانهەوێ  و  دەخنكێنن 
دابمەزرێنن،  ئێستا هەیە،  ئەوەی كە  ناوی 
زۆر كەس و الیەن بە ئینقالبی و بە دژی 
دەزانی،  ئازادیهێنەریان  بە  و  ئیمپریالیزم 
كــــە گوتی  بـــــوو  دێــــمــــوكــــرات  حـــیـــزبـــی 
رفراندۆمەكە تەحریم دەكەم، نە رفراندۆمەكە 
ناوەڕۆكی  ــە  ن و  دێــمــوكــراتــیــكــە  و  ئــــازاد 
بێتە سەر كار،  ئیدئۆلۆژیك كە  رێژیمێكی 
مافی  و  دێموكراسی  دابینكەری  ئەتوانێ 
دێموكرات  حیزبی  ئەوكاتە  بێ.  نەتەوەكان 
زۆر كــەســی دیــكــەی لــە پــەنــا نــەبــوو لەو 
هەڵویستەدا،  بەاڵم ئەوڕۆ دەردەكەوێت كە 
درووست  چەندە  و  بــوو  چ  هەڵوێستە  ئــەو 
بوو. واقێعبینی بە ئێمەی ئیجازە نەداوە كە 
لە  بین  سیاسی  درۆیینی  جــەوی  تابێعی 
جەریانی  ــك  ــێ ــات ك هـــەلـــومـــەرجـــەكـــانـــدا. 
كەس  زۆر  وەڕێــدەكــەوێ،  ئیساڵحتەلەبی 
دڵی پێ دەبەستێ و درووشمی بۆ دەدات، 
تۆز  قوڕە  لەو  كە  دەڵێ  دێموكرات  حیزبی 
ئیساڵحات  ــەدا  ــم ــژی رێ لـــەو  هــەڵــنــاســێــت. 
مومكین نیە، وەدوای ناكەوێت و ئەوانەی 
نەڵێم  ئەگەر  ئێستا   ، كەوتن  بــەدوای  كە 
دێموكراتی  حــیــزبــی  ســیــاســەتــی  وەدوای 
كە  بڵێم  دەبێ  كەوتوون،  ئێران  كوردستانی 
حیزبی  ــی  ــاســەت ســی مـــوئـــەیـــدی  ـــە  ـــوون ب
ماوەیەك  ئــێــران.  كوردستانی  دێموكراتی 
ئێران رزگار  سەوز سەری هەڵدا كە گۆیا 
ــن و  ــەوت دەكــــات، زۆر كـــەس وەدوایــــــان ك
دەكرد  تاوانبار  ئێمەیان  كەس  زۆر  تەنانەت 
وەدواكەوتووین لە هەنگاونان و لە تەئیدی 
ئەو حەرەكەتە. ئێمە دووبارە نەچووینە ژێر 
لێكدانەوەی  و  جــەوە  ــەو  ئ كاریگەرییەی 
خۆمانمان هەبوو، لەسەر ئەو كەسانەی كە 
چاككاری  ئێراندا  لە  گۆیا  دەیانەویست 
ـــە نە  ـــەوان ـــــوو ئــاخــر ئ ــمــان واب ــێ بـــكـــەن، پ
كارنامەیەكی باشیان هەبوو ئەوكاتە كە لە 
باشیان  بەرنامەیەكی  نە  بــوون  دەســەاڵتــدا 
نــــاڕازی.  ــە  ــوون ب كــە  ــۆ دواڕۆژ  ب ــوو  هــەب
كەوابوو كەسێك كە كارنامەی باشی نەبوو، 
ئێمە چۆن ئێعتمادیان پێ دەكەین. كەسێك 
خۆش  پێ   دڵی  چۆن  نیە،  بەرنامەی  كە 
دەكەين بە كەسێك لە دەسەاڵتدا توندڕەویشی 
كردووە، ئێستا لە جەهەتی چاكسازیدا دڵی 
لەو  رابردوویەكی  ئــەوەی  بێ   ببەستم،  پێ  
بابەتەوە هەبێ  یان بێ  ئەوەی بەرنامەیەكی 
ئەوانە  گشتی  بە  هەبێ .  پێوەندییەدا  لەو 
ــدەیــن حیزبی  ـــەوە نــیــشــان ب ــۆ ئ نــمــوونــەن ب
حیزبێكە  ئــێــران،  كوردستانی  دێموكراتی 
و  واقێعبینی  ئەساسی  لــەســەر  سیاسەت 
لەسەر ئەرزی واقیعی دەكا، نە لە خەون و 
ــارەزوو و لە جــەوی ناساغی  ئ خەیااڵت و 
ــە نـــــەك هەر  ــم ــێ ســـیـــاســـیـــدا. حـــیـــزبـــی ئ
بەڵكوو  هـــەبـــووە،  خـــۆی  تــایــبــەتــمــەنــدیــی 
بەپێچەوانەی ئەوە كە دەڵێن سیاسەت دایك 
فریودانە،  هەمووی  و  نیە  بۆی  باوكی  و 
هەیە.  سیاسەتدا  لــە  ئــەخــالق  بــە  ـــاوەڕی  ب
ــان كــردیــن كــە لە  ــری رێــبــەرانــی ئــێــمــە فــێ
دەورێكی  دەتـــوانـــێ   ــەخــالق  ئ ســیــاســەتــدا 
لەگەڵ  كە  سیاسەتێك  بگێڕێت.  ئەساسی 
بە  بــاوەڕی  كە  هێزەی  ئــەو  نەبێ   ئەخالق 
بۆ  ناتوانێ   نیە،  دا  سیاسەت  لە  ئەخالق 
كەس  هەموو  متمانەی  جێگای  هەمیشە 

حەسەن شەرەفی: هەر میللەتێك نەیهەوێ  لەنێو بچێ ، لەنێو ناچێ 
وتاری جێگری سكرتێری گشتی بە بۆنەی 25ی گەالوێژەوە
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رۆژەڤ

دیمەنێك لە پیونگ یانگەوە

ناوی  ژێر  لە  وتارێكی  تایمز  نیۆیۆرك 
»دیمەنێك لە پیونگ یانگەوە« بە قەڵەمی 
چارڵز ئاڕمسترانگ باڵو كردەوە كە نووسەر 
دەكات  رووكەشانە  ئاڵوگۆڕە  ئەو  باسی 
بەرچاو  ئەمڕۆكە  sباكوور  كورەی  لە  كە 
شەقامەكانی  سەرەتادا  لە  نووسەر  دەكەن. 
بە  باكوور  كورەی  پێتەختی  یانگ،  پیونگ 
شەقامەكانی هاوانا دەشوبهێنێ  كە بەتاڵن بە 
تەختەی تەبلیغاتی كااڵ، بەاڵم  بە پوستێری 
پروپاگاندا داپۆشراون و دواتر دەڵێ  ئەم شارە 
بەراورد  لە  كە  بەرچاو  دێتە  وا  رۆژانە  لەم 
قەرەباڵغترە  لەمەوبەر  ساڵ  چەند  لەگەڵ 
دواتر  زیاترە.  ژیانی  ئیستانداردەكانی  و 
نوێیە  سامانە  ئەم  »سەرچاوەی  دەنووسێ : 
رادەیەكی  تا  بەاڵم  رەمزاوییە،   شتەیەكی 
بە  سەرمایەدانان  و  چینی  بازرگانی  زۆر 
یانگ  پیونگ  دادەنرێ .  باشی  بەشێكی 
ئیمڕۆ بەو دانیشتووانەی كە زیاتر جلوبەرگی 
موبایلیان  و  لەبەردایە  رۆژئاواییان  ستایلی 
بەدەستەوەیە، زیاتر لە شارێكی پارێزگایەكی 
ریكوپێكی چین دەچێ  تا پێتەختێكی دوایین 
حكوومەتی ستالینیستی جیهان كە بۆ ژیانی 
سادە دەبێ . كورەی باكوور بە هۆی دەسەاڵتە 
نوێیەكەیەوە، »رێبەری رێزدار« كیم جونگ 
یون، بە روونی دیارە كە بەرەوپێش دەچێ «.  
دواتر دەڵێ : »بەاڵم بۆ پێشەوە، راست بەرەو 
كورەی  دەڵێن  شرۆڤەكاران  لە  هێندێ   كوێ ؟ 
هێندێكی  داڕماندایە،  لێواری  لە  باكوور 
ئابووری  ریفۆرمی  لێواری  لە  دەڵێن  دیكە 
جیددیدایە. دادوەریكردن بەپێی ئەوەی من لە 
باكوور  كورەی  بۆ  لە جوالیدا  كاتی سەفەرم 
كەمتر  واقعییەتەكە  كە  دەدا  نیشانی  بینیم، 
رووخساری  لە  ئاڵوگۆڕێك  هەیە:  گرینگی 
لە  نەك  بەاڵم  پێتەخت،  رێبەرایەتی و شاری 

سیاسەتدا.«  
ئەو دواتر باسی ئەوە دەكات كە كاتێك لە 
2011دا، پێش لە مردنی باوكی كیم جونگ 
كردووە،  یانگی  پیونگ  سەردانی  یون، 
شێوەیەكی  بە  تەنیا  فەرمی  پروپاگاندای 
ئەو  كە  دەكرد  لەوە  باسی  ناڕاستەوخۆ 
دوایین  لە  بەاڵم  دەسەاڵتەكەیە،  میراتگیری 
سەردانیدا درووشمگەلێكی زۆری بینیوە وەك 
»هەر بژی رێبەری مەزن، هاوڕێ  كیم جوون 
یون،  جوون  كیم  بێ   »تەمەندرێژ  یون!«، 
بە  و  سەربازی!«  لەپێشدا  كورەی  هەتاوی 
كراوە كە »لە  پروپاگاندا  ناپیرۆزیش  شێوەی 
رێبەری  پێڕەوی  كۆتایی،  سەركەوتنی  یێناو 
باسی  دواتر  بە!«.   یون  جوون  كیم  مەزن، 
شێوازی  بە  یون  جوون  كیم  كە  دەكات  ئەوە 
دەركەوتنی و شێوازی لێدانی مووی سەری، 
بۆ  بگەڕێتەوە  دەیهەوێ   كە  وادەدەكەوێ  
دامەزرێنەری  سونگ،  ئیل  كیم  سەردەمی 
كورەی باكوور كە لە 1٩40ەكاندا دەسەاڵتی 

گرتەدەست. 
كە  دەكات  ئەوە  باسی  دواتر  نووسەر 
دەسەاڵتی  بازنەی  خەریكە  یون  جوون  كیم 
لە  و  دەخاتەوە  دوور  باوكی  سەردەمی 
كاریگەری نیزامییەكان كەم دەكاتەوە و بەرەو 
هەنگاو  ئابووری  گەورەی  چاكسازییەكی 
بەڵگەگەلی  كاتەدا،  لەم  بەاڵم  هەڵدەگرێ ، 
پێویست لە ئارادا نین كە چاكسازی جیددی 
بكرێ . دواتر لە الیەكەوە باسی گەشەكردنی 
و  ریگەوبان  و  خانووسازی  پیشەسازی 
و  دەكات  یانگ  پیونگ  لە  پاركسازی 
نێوان  زۆری  مەودای  باسی  دیكەوە  الیەكی 
دەكات.  پێتەخت  لەگەڵ  قەراخییەكان  شارە 
ئێستادا،  »لە  دەڵێ :  كۆتاییدا  لە  نووسەر 
ئەگەر  تەنانەت  كەمن،  گۆڕان  نیشانەكانی 

خودی تابلۆكان گۆڕابن«.

سەرچاوە:
 Newyorktimes.com 

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

بێ . نەك هەر تایبەتمەندیی خۆی، حیزبی 
لە  نــوێــی  دیـــــاردەی  هێندێك  ــمــوكــرات  دێ
بزوتنەوەی كوردیشدا باو كرد وەك رێبەریی 
جەمعی. لەو ئەزموونە كە لە بزووتنەوەكانی 
دامەزرێنەرانی  بە  بوویان،  كــورد  دیكەی 
بووژێنەرەوەی  بە  پێشەوا،  بە  ئێمە،  حیزبی 
دوكتور  و  قاسملوو  دوكــتــور  ئێمە  حیزبی 
شەرەفكەندی تێگەیبوون كە ئەو بزوتنەوانە 
بوون،  گێرەوكێشانە  ئەو  تووشی  ئەوەی  بۆ 
بەاڵم  نەكەوتبان،  سەریش  هەر  رەنگە  خۆ 
النیكەم درێژەیان هەبایە، ئاكامی ئەوە بووە 
دوای  وە  كە  ئەوە  لە جیاتی  كە خەڵكەكە 
حیزبی سیاسی و بەرنامەی روونی سیاسی 
بكەون، لە دوای كەسێك یان كەسایەتییەك 
بۆیە  هێناوە.  شكستی  ئــەوەش  و  كەوتوون 
هێنا  بەكۆمەڵی  رێبەرایەتیی  ئێمە  حیزبی 
ــورد كــە ئــەگــەر لە  بــۆ نێو بــزووتــنــەوەی ك
ــەنــوێ  سەر  ــە ســەرل ــەدەن ســـەری بـــدرێ ، ب
درووســت بكاتەوە. هــەرواش بوو، لە داوی 
لە  قاسملوو،  دوكــتــور  دوای  لــە  پــێــشــەوا، 
لەوە  بێجگە  شەرەفكەندی،  دوكتور  دوای 
كۆمەالنی خەڵكی بار هێنا و ڕای هێناوە 
لــە كەس  بیر  جیاتی  لــە  كــە  ئـــەوەی  ــۆ  ب
بكاتەوە، بیر لە بەرنامەی سیاسی بكاتەوە 
و ئەوە جیاوازییەكە كە ئێمە نەتەنیا لەگەڵ 
خۆمان  نەتەوەی  پێشووی  بزووتنەوەكانی 
هەمانە،  ئێرانیش  لەگەڵ خەڵكی  هەمانە، 
ئێران  خەڵكی  لە  زۆر  بەشێكی  ئێستاش 
كەون،  وەدوای  كە  كاریزمایێكە  لە  چاویان 
كەرووبی  بێ،  مووسەوی  بێ،  مونتەزری 
بێ، خومەینی بێ ، رەزاشا بێ ، موسەدیق 
بێ .  ئەو مەسەلە ئێستا شكڵی نەگرتووە لە 
كوردستاندا  لــە  كــە  جـــۆرەی  ــەو  ب ئــێــرانــدا 
بەدوای بەرنامەی سیاسیدا بوون و شكڵی 
ئەوانەیە.  داهێنەری  ئێمە  حیزبی  گرتووە. 
ئەو  واقعبینییە،  و  درووستە  سیاسەتە  ئەو 
حیزبی   تێكۆشەرانی  كــە  خوێنە  هــەمــوو 
لە  كە  زیندانە  هەموو  ئــەو  داویــانــە،  ئێمە 
ــێــكــۆشــەرانــی ئــێــمــە پـــڕ كــــرابــــوون، ئەو  ت
ئەو  یەك  لەسەر  خەباتدا،  لە  درێژەدەرییە 
كوردستاندا  خەڵكی  دڵی  نێو  لە  حیزبەیان 
جێ  كردووەتەوە و ئەو خەڵكەش هەر بۆیە 
بەردەوام سەنگەر بوون بۆ تێكۆشەرانی ئەو 
بۆیە  و  شوێنیان  و  مــەزرا  ماڵیان،  حیزبە، 
هەموو  لە  حیزبەن  ئــەو  موئەیدی  خۆیان 
بارودۆخێكدا. ئەوە تایبەتمەندییەكی حیزبە 
كە هەر حیزبێك رەنگە بە زەحمەتێكی زۆر 
ــە حــیــزبــی دێــمــوكــراتــیــش ئەگەر  ــر ل ــات زی
حیزبی  وەك  بــۆچــوونــەكــانــی  و  ســیــاســەت 
دێموكرات نەبێ ، ناتوانێ  بە دەستی بێنێ . 
ئەو  بــۆ  كــە  حــیــزبــەی  ـــەو  ئ ئێستا  ئــێــمــە 
ــە لە  مەبەستەی بــۆی دامـــەزرا، بــەو رەوت
مێژوو كە بە سەربڵندییەوە هێناویەتی، بەو 
زەرفییەتەی  بەو  تێدایە،  كە  بــارودۆخــەی 
بەرەو سەردەم چوون كە هەیەتی، ئێستا لە 
بارودۆخێكدایە كە لە نێو خودی كوردستانی 
كۆمەڵگای  ــە  ل و  ــدا  ــران ــێ ئ ــە  ل ــدا،  ــران ــێ ئ
نێونەتەوەییدا حیسابی لەسەر دەكرێ . بەاڵم 

بارتەقای ئەو گەورەییەش چاوەڕوانییان لێ  
ـــان لـــێ  هــەیــە لەو  ـــی ـــی هـــەیـــە. چـــاوەڕوان
زیندووتر،  ئەساسیتر،  دەورێكی  بارودۆخە دا 
ــە كام  ــر بــگــێــڕێ . ل ــەچــاوت فــەعــالــتــر و ب
ــــدا؟ لـــە بـــارودۆخـــێـــكـــدا كـــە لە  ــــارودۆخ ب
كۆماری  رێژیمی  ئێراندا  لە  واڵتەكەمان 
ئیسالمی زیاتر لە هەموو كاتێك بۆ خەڵك 
نــەك پێگەی سیاسی،  بــێــزراوە،  نــاســراوە و 
تەنانەت  شپرزەیە.  ئابووریشی  بــارودۆخــی 
ئایینی و مەزهەبیشی وەك جاران  پێگەی 
لە  هێندە  خۆبەكوشتدەری  پێڕەوی  و  نیە 
نێوخۆییەكانیان،  كێشە  نـــەمـــاوە.  پــشــت 
ئەوانە  هەموو  خەڵكی،  خراپی  بارودۆخی 
و  موبارزەكەمان  رەوەنــدی  كە  شەرایەتێكن 
رەوتی خەباتەكەمان رەنگە هەمووارتر بكا. 
لــە پــێــوەنــدی لــەگــەڵ واڵتــانــی دەرەوەشــــدا 
هــەمــوو ئـــەو گــیــروگــرفــتــانــەی هــەیــە كە 
لە  سایتەكان،  لە  رۆژى  هەموو  هەمووتان 
هەواڵەكاندا دەیانبینین كە چەندە رێژیمێكی 
بێزراوە و چۆن ناسراوە لە بیروڕای گشتیدا، 
ـــۆی رێــخــۆشــكــەرێــكــە بۆ  ئـــــەوەش بـــۆ خ
تێكۆشانی ئێمە. لە الیەكی دیكەوە دەبینین 
رەوتێك لە ئاڵۆگۆڕ لە دونیا، لە ناوچەدا و 
كایەوە.  ــە  ــووت هــات ئێمە  ــــــەری  دەوروب ــە  ل
داوە،  رووی  واڵت  هێندێك  لــە  ئاڵۆگۆڕ 
ئاڵۆگۆڕ لە هەندێك واڵت لە گۆڕێدایە و 
ئاڵۆگۆڕ لە هێندێك شوێن بەڕێوەیە و ئێمە 
ئەگەرەكان  هەموو  و  بین  چــاوەڕوان  دەبێ  
هەموو  كــردوومــانــە  ئێستاش  تــا  هـــەروەك 
و  بكەین  پێشبینی  تێبینییەكان  و  ئەگەر 
ئامادە  لەو شەرایتانە  خۆمان بۆ هەر یەك 
وەزعییەتەكە  لــەگــەڵ  خــۆمــان  و  بكەین 
جۆرێك تەتبیق بدەین كە لە هەر حاڵەتێكدا 
ئەگەرێكدا  هــەر  روودانـــی  ئەگەری  لە  و 
ئێمە وەزنەیەكی قورس لە پێناو بەدیهێنانی 
بەرژەوەندیی نەتەوەی خۆماندا بین. بۆ ئەو 
مەبەستە پێمان وایە نەتەوەی ئێمەش و بە 
تایبەت هێزە سیاسییەكانی ئێران پێویستیان 
بۆ  هەیە  زیاتر  یەكڕیزیی  و  یەكدەنگی  بە 
ئەو مەبەستە ئێمە بیستان لە چەند رۆژی 
بە  و  ئەخیرماندا  پلۆنیۆمی  لە  ــردوودا،  راب
پێی  بە  ئێمە  پلۆنۆمە  ئــەو  بــریــاری  پێی 
ساڵ   6 كــە  هاورێیانەی  ئــەو  كــە  ئـــەوەی 
لەگەڵ  جیابوونەوە،  حیزب  لە  لەمەوپێش 
ــات زۆرمــــان هـــەوڵ دا  ــەو ك ـــەوەی كــە ئ ئ
جیابوونەوە نەبێ ، لەگەڵ ئەوەی كە دوای 
یەكڕیزی  دا  هــەوڵ  زۆرمـــان  جــیــابــوونــەوە 
دەستەبەر بێتەوە، بەاڵم سەر نەكەوتین، بەاڵم 
دەستپێشخەرییەكی  زانی  باشمان  بە  دیسان 
دیكەش بكەین و ئەو دەستپێشخەرییەش كرا 
پێشنیاری دیالۆگ  راگەیەندراوێكدا  لە  و 
ئەو  لــەگــەڵ  راســتــەوخــۆمــان  دانیشتنی  و 
راگەیاند.  جیابوونەوە  پێشتر  كە  هاوڕێیانە 
ئێستا  ــردووە  ك نیازپاكییەوەش  بە  ئەوەمان 
هەر كەس چۆنی لێكدەداتەوە و هەر كەس 
دەكا،  تــەمــاشــای  رەشبینییەكەوە  چ  بــە 
بە  ئێمە  ئەوەیە  كەیفی خۆیەتی، گرینگ 
نیەتێكی خاوێن و پاك ئەو كارەمان كردووە 

یەكڕیزی.  دەستەبەركردنی  بۆ  تەنیاش   ،
ــــشــــووش لە  ــــێ ــــــەو هـــــاوڕێـــــیـــــانـــــەی پ ئ
راگـــەیـــەنـــدراوێـــكـــدا واڵمـــیـــان داوەتــــــەوە. 
دڵخۆشییە،  جــێــگــای  هـــەم  ــان  ــەی ــەك واڵم
چونكە پێشوازی لەو بانگەواز و كراوە و بە 
هەمان  لــە  بـــەاڵم  زانـــــراوە،  بــاش  شتێكی 
كە  تێدایە  وای  رستەی  و  وشــە  كاتیشدا 
وەهمی ئەوەی لێدەكرێ  كە ئەوە شەرت بێ . 
چونكە هیچ شەرتێك ناتوانێ  یارمەتی بەو 
رەوتە بكات. ئەگەر قەرار بێ  هێندێك شت 
پێش  ئیختالفن،  مـــەوریـــدی  ــان  خــۆی ــە  ك
و  دانیشتن  بن،  حەل  دیالۆگ  و  دانیشتن 
دیالۆگ مانای نامێنێ . ئێمە ئومێدەوارین 
ئەوە هەر ئیبهام بێ  و پێشوازییەكەیان بێ  
مەرج بێ  و بە زووترین كات و لە شەرایتی 
و  ـــدار  دی ــەو  ئ بــۆ  زەمــیــنــەیــەك  موناسیبدا 
ــكــرێ ، بــەڵــكــوو ئەو  دیــالــۆگــانــە خـــۆش ب
یەكڕیزییەكانی  دەخــوازێ   كە  زەروورەتـــەی 
ئێران  كــوردســتــانــی  دێــمــوكــراتــی  حــیــزبــی 
دەستەبەر بێتەوە، دەستەبەری بكاتەوە. ئێمە 
بە  نیازپاكییەمان  ئەو  جوابی  ئومێدەوارین 
تا  نیازپاكییەوە وەربگرینەوە و ئەو رەوتەی 
بیگەیێنین.  سەركەوتن  بە  و  بەرین  ســەر 
مەحدوود  بـــەوەش  تەنیا  ئێمە  تێكۆشانی 
دیكە  الیەنەكانی  لەگەڵ  ئێمە  نەبووەتەوە، 
دانیشتنمان  كــوردســتــانــیــەكــانــش  هــێــزە  ــە  ل
بیروڕامان  لێكنزیككردنەوەی  هــەبــووە، 
دەستنیشان  هاوبەشمان  مەسایلی  هەبووە. 
كرد و ئومێدەوارین ئەو رەوتە كە لە كۆتایی 
لە  بــگــات و  كــۆتــایــی  ــە  ب ئــەویــش  نزیكە 
موناسبەتێكی دیكەدا بە ئاگاداری ئێوەی 
خۆشەویست بگا. ئێمە لە دروشمی خۆماندا 
لە هەر رەوتێكدا هەر دروشمێكی ئەساسیمان 
لەبەر  ئەساسیمان  شتی  دوو  هەڵگرتبێ ، 
چاو گرتووە، مەسەلەی  نەتەوایەتیی كورد 
بەاڵم  دێموكراسی،  و  ئێران  كوردستانی  لە 
لـــە بـــڕگـــەی جــــۆراوجــــۆر و لـــە رەوتــــی 
ــارە جــۆرێــك فۆرمولە  بــزووتــنــەوەدا هــەر ج
كراوە، لە قاڵبی خۆدموختاریدا، لە قاڵبی 
بووبێ   جــۆرێــك  هــەر  بــەاڵم  فێدرالیزمدا، 
ــەكــە، دابــیــنــبــوونــی مافی  مــەبــەســتــەكــە ی
تازە  دێموكراسی.  تەئمینی  و  نەتەوایەتی 
نێو  لـــە  دێـــمـــوكـــرات  حــیــزبــی  وەك  ئــێــمــە 
كۆمەڵگای خۆماندا و هەتا لەنێو ریزەكانی 
حیزبی خۆماندا هێندێك جار، لە نێوان ئەو 
حیزبی  و  دیوە  تەقابولمان  مەقوولەدا  دوو 
توانیویەتی  زەرافەتەوە  و  وردبینی  بە  ئێمە 
ـــــی  تــــــەوازوون و هــاوســەنــگــی و زەروورەت
وا  جاری  بپارێزێ .  یەك  وەك  هەردووكیان 
هەبووە لە حیزبی ئێمەدا فەزای ناسیۆنالیزم 
ـــــووە كە  ـــدی غـــالـــب ب ـــون ـــە ت ــــدە ب ــــەوەن ئ
مێكی  لیز نا سیۆ نا تە یە و و ند یا گە
بەرچاوتەنگ. حیزبی دێموكرات بە دیققەت 
كە  ــــكــــی  ــــێ زەروورەت ـــە  ب و  زەرافـــــــەت  و 
پــاڵــپــشــت و  ــەتــی وەك  ــراســی هــەی ــوك ــم دێ
جۆرێك  بە  نەتەوایەتی  مافی  تەزمینی 
رەنگ  بێ   نەیهێشتووە  كە  پاراستوویەتی 
ناسیۆنالیزمی  ـــیـــل  مـــوقـــاب ــــە  ل ــــێ   ب

بەرچاوتەنگدا. ئەو كاتەی كە ئیدئۆلۆژی 
چەپییەوە،  بە  ئیسالمییەوە،  بە  جۆراوجۆر 
ریزەكانی  نێو  لــە  ــان  ی بــەســەركــۆمــەڵــگــادا 
ویستوویەتی  و  بــووە  غالب  ئێمەدا  حیزبی 
مەسەلەی نەتەوایەتی كەمڕەنگ بكات و 
هەموومان  و  موسڵمانین  هەموومان  بڵێ  
پێشكەوتوودا  و  چەپ  ئیدەی  لە  و  براین 
ــتــە دی و ئەو  دێ ــوو شــتــێــك خـــۆی  ــەم ه
لەو  دێموكرات  حیزبی  ناوێ ،  شوعارانەی 
حاڵەتەدا مەسەلەی نەتەوایەتی لەبەرامبەر 
زەروورین  ئەوانەش  كە  دیكەشدا  شتەكانی 
كۆمەڵگا،  و  دێـــمـــوكـــرات  ــی  ــزب حــی بـــۆ 
پاراستوویەتی و رایگرتووە و هاوسەنگی لە 
ئەوەی  لەبەر  راگرتووە  ــەدا  دووان ئەو  نێوان 
ــێ  دێــمــوكــراســی مافی  ــە ب زانــیــویــەتــی ب
بێ   دابین  ئەگەر  نابێ ،  دابین  نەتەوایەتی 
و  نیە  تەمەندرێژییەكەی  بــۆ  تەزمینێك 
بە  ئێراندا  لە  نەتەوایەتیش  مافی  ئەگەر 
تایبەتی هی كورد دابین نەبێ ، دێموكراسی 
واقعیی  مەفهومی  نــە  هەیە  مــانــای  نــە 
ئەوانە  هەموو  ســەرەڕای  دەبەخشێ ،  خۆی 
ئێمە  حیزبی  لە  كە  چاوەڕوانییانەی  ئــەو 
هەیە هەمووی هەقە، بەاڵم لەو موناسیبەتە 
ئێمەش  حیزبدا  دامــەزرانــی  رۆژی  لــە  و 
ــن لە  ــی ــەن ــان رادەگــەی ــۆم چـــاوەڕوانـــیـــی خ
كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان كە هەمیشە 
بە دەنگ بانگەوازمانەوە هاتوون كە چاوێك 
بكەن  ئاڵۆگۆڕانە  و  رووداو  ئەو  رەوتی  لە 
حیزبە  پـــەنـــا  ــــە  ل خـــەڵـــك  رۆڵــــــی  ــــە  ك
حیزبی  بدەن  ئیزن  و  چۆنە  سیاسییەكانیان 
ئێمەش ئەو چاوەڕوانییانەی لەوان هەبێ  بۆ 
ئەوەی كە چاوەڕوانیی ئەوان لە الی ئیمە 
بەدی بێ  و هی ئێمەش لە الی كۆمەاڵنی 
خەڵك كە دیارە هیچمان لە یەك جودا نین، 
هەموومان رۆڵەی یەك نەتەوەین و بۆ یەك 
ـــن، بــێــتــە دی و  ـــەی ــج خـــەبـــات دەك ــامــان ئ
ســەركــەوتــنــەكــەمــان مــســۆگــەر بــێ . ئێمە 
ــزە ئــیــرانــیــیــەكــانــیــش هـــەر لە  ــێ لــەگــەڵ ه
تەبادولی نەزەر و گفتگۆداین، زۆر هاسان 
بە كەسانێك كە  ئێمە  نیە هەموو خواستی 
ئەو شتانەیان بۆ گرینگ نەبووە یا تەنانەت 
بە مەترسیداریان سەیر كردووە، چەند رۆژە 
لە  بــەرەوپــێــشــچــوونــمــان  ـــەاڵم  ب دی،  بێتە 
تەلقینی  لە  خۆمان،  نــەزەراتــی  تەسبیتی 
ئەوان،  بە  پێیە  بــاوەرمــان  ئێمە  كە  ــەوەی  ئ
هەنگاوێكی زۆر گەورە چووینە پێش، شت 
ــەاڵم زۆر شتیش قــەبــووڵ كـــراوە و  ــاوە ب م
رۆژی  دیكە  جارێكی  من  پێش.  چووینە 
خۆشەویستەكەمان،  حیزبە  دامـــەزرانـــی 
كوردستان،  خەڵكی  خۆشەویستی  حیزبی 
بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
بۆ  سەركەوتن  دەڵێم،  پیرۆزبایی  هەمووتان 
ــە ئـــەو هەموو  ئـــەو حــیــزبــە تــێــكــۆشــەرە ك
رەنجەی  ــووە  ــەم ه ئـــەو  و  داوە  قــوربــانــی 
پێناو  لە  گــەورانــەی  رێــبــەرە  ئــەو  كێشاوە، 
دەست  لە  كوردستاندا  خەڵكی  ئامانجی 
من  ـــوازم.  دەخ ــاوات  ئ بە  سەركەوتن  داوە، 
دڵنیام هەر میللەتێك نەیهەوێ  لەنێو بچێ ، 
نـــاچـــێ . هەر  ــیــو  ــەن ل
بیهەوێ   مــیــلــلــەتــێــك 
مافی خۆی بە دەست 
بــێــنــێ ، رۆژێــــك پێی 
یان  دەگـــــا، درەنـــــگ 
شەرایەت  رەنگە  زوو، 
بواری  لە  شوێنەواری 
لەسەر  زەمـــانـــیـــیـــەوە 
لە  بــــــــەاڵم  دابـــــنـــــێ  
مەسیری سەركەوتنەكە 
ــــەو  ئ ـــــــــــادا،  ن الی 
سەركەوتنە بۆ كورد بە 
گشتی و بۆ كورد لە 
بۆ  ئێران،  كوردستانی 
حــــــــــــیــــــــــــزبــــــــــــی 
ن  ما كە یستە و شە خۆ
ئاوات  بــە  بەتایەبتی 
لەشساغی  دەخــوازیــن، 
بۆ  تــەمــەنــدرێــژی  و 
سەركەوتن  هەمووتان، 
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ئەدەب و هونەر

هەموو رۆژێك كە رۆژ ئەمرێ
خەیاڵم نوقمی ئێوارەیە و

چاویلكە و چاوەكانم
پەنجە و قەڵەم 

بێ ئوقرەتر لەئوقرە و
بەتاسەتر لە تاسە

چاوەڕوانی گەالوێژن
هەتا...........

شێعرێك ئەبێ بەدایك و
نیشتمان ئەبێ بە النك

بۆ تۆ دەدوێم 

..................
 الپەڕەكانی زەمەن

 چۆن بۆ شاخ 
 چۆن بۆ نیشتمان 

ئاوازی نەمری دەهۆننەوە
گەاڵ بۆ دار دەدوێ 

شوێن پێ بۆ خاك
هەور بۆ باران

چاو بۆفرمێسك 
خوێن بۆ دەمار 

دڵ بۆ ئەوین
شاخ و بەرگ 

بۆشۆڕشگێڕێكی بەئەمەگ
منیش بۆ تۆ 

منیش بۆ تۆ دەدوێم بۆ تۆ
ئەی دێرئاشناكەم
كێ نازانێ كێ ؟

سەربازی ونی پەشێو و
شەو نییە خەوتان پێوە نەبینم و

دوازدە وانەكەی 
دایكیان گەالوێژ بوو
گەالوێژ دایكیان بوو

.........................
بۆساتێكیش سڵ مەكەن

لە هەڵمەتی شاعیر پرسیار بكەن
یاخیبوونەكەی لە كێ فێر بوو؟؟

یاخی ببن ! یاخی ببن !
........................

ناڵەی هێمن 
ناڵەی نەی بوو
چاوی كەژاڵ و

گەردنی پڕ خاڵ نەبوو
تەالن و بەندەن  و بەردی لەئامێز 

بوو
گەالوێژ بوو كە هێمن بوو

هێمن نەبوو
.........................
گەالوێژ بوو كە هەژار بوو

هەژار نەبوو..
..........................

لەگەڵ تۆمە ئەی دێر ئاشنا 
لەگەڵ تۆ

)خۆ تۆ بەفرە زستانە نیت 
بەهار هات بتوێیتەوە(

كەنار نیت 
وەبەر لێزمەی شەپۆل كەوی

رووبار نیت
نوقمی دەریاكان بی

هەوا نیت 
لە هاویندا هەڵپڕووكێی

زستان نیت 
كڕیوە و سەرما لەگۆت بخا

تۆ گەالوێژی 
گەالویژ...........

بۆمبی فەرهەنگیی ئێران لە ئیسرائیل تەقییەوەگەالوێژ

ئافرێنەری ئی تی 
ماڵئاوایی لە ژیان كرد

رەزا مرادی
حی

ەتا
ز ف

مبی
كا

ئیسرائیلدا  راگەیەنەكانی  لە  نییە  رۆژ 
سەبارەت بە »مەترسیی ئەتۆمیی« ئێران و 
ئەگەری بۆمبارانی ناوەندە ئەتۆمییەكانی 
تەنگژاوییەدا،  دۆخــە  لــەم  نەكرێت.  بــاس 
ئەدەبییەكانی  كەسایەتەییە  لە  هەندێك 
ئیسرائیل دەڵێن كە »بۆمبێكی فەرهەنگیی 
ئێرانی«یان لە واڵتەكەیاندا تەقاندۆتەوە. 

بۆمبە فەرهەنگییەكەی ئەوان دوو رۆمانی 
»خاڵە گیان ناپلئۆن«ی ئیرەجی پزیشكزاد 
بەرهەمی  كــۆلــۆنــێــل«،  فــەوتــانــی   « و 

»مەحموود دەوڵەت ئابادی«یە.
ئووت(ەوە  )نــۆی  شەممە  پێنج  رۆژی  لە 
بەرهەمە  دوو  ئــەو  عیبریی  وەرگــێــڕانــی 
سەركەوتووەی ئەدەبیاتی هاوچەرخی ئێران 
لە هەندێ  لە كتێب فرۆشییەكانی تێالڤیڤ 

و دیكەی شارەكاندا دەست دەكەوێت.
مۆژگانی نەوی، شارۆمەندی ئیسرائیلیی 
رۆمانەی  دوو  ئــەو  ئێرانی  ڕەچــەڵــەك  بە 

وەرگێڕاوەتەوە سەر زمانی عیبری.
ــی نۆ  ــەمــەن خـــاتـــوو مـــۆژگـــان كـــە لـــە ت
كە  دەڵــێــت  بەجێهێشتووە  ئێرانی  ســااڵنــدا 
ریوایەتی  و  ناپلئۆن  خاڵەگیان  تــەنــزی 
رواڵەتێكی  كۆلۆنێل  فەوتانی  خەماویی 
ــە زێـــدەكـــەی دەخــاتــە بـــەر دیدی  نـــوێ  ل

ئیسرائیلییەكان.
ئەو دەڵێت: »خەڵكی ئیسرائیل ئەو هەمووە 
ئێران قسە  ئێران و سیاسەتی  بە  سەبارەت 
ئێرانی  كولتووری  لە  هیچ  بــەاڵم  ــەن  دەك
نازانن... دەمویست بە )خاڵەگیان ناپلئۆن( 
ئێرانییەكان  لە  مەشرەب  رواڵەتێكی خۆش 
بناسن، نەك هەر بە تەنیا بۆمبی ئەتۆمی 

و ئەحمەدی نەژاد.
پیاوێكی  چیرۆكی  ناپلئۆن  خاڵەگیان 
لە  ناكامییەكانییەوە  هۆی  بە  كە  لێویاوە 
ژیانی راستەقینەیدا، لە زەینی خۆیدا خۆی 
وەك ناپلئۆن دێتە پێش چاو و وادەزانێت كە 

ئینگلیسییەكان بە نیازن لەناوی بەرن.
باخێكی  لە  ناپلئۆن  خاڵەگیان  چیرۆكی 

بااڵخانەی  ســێ   كــە  روودەدات  گـــەورەدا 
چیرۆكەكە،  پاڵەوانی  بااڵخانەی  تێدایە: 
ــەكــەی كە  ــچــووك ـــرا ب خــوشــكــەكــەی و ب
سەرەڕای ئەوەی بە پلەیەكی نزم لە سوپا 
ناوی  ســەرهــەنــگ  بــە  ـــراوە،  ك نیشتەجێ  

دەبەن.
روودەدەن  ـــك  ـــێ ـــەل رووداوگ ـــاخـــەدا  ب ـــەو  ل
ــە كــۆمــەڵــگــای ئێران  ـــــەك ل ــا رادەی ــە ت ك
پەڕی  بــەو  پزیشكزاد  ئیرەجی  و  دەچێت 
و  ملمالنێكان  چیرۆكی  هونەرمەندییەوە 
بە  خانەباخە  ئەو  دانیشتوانی  گرفتەكانی 

زمانی تەنز دەگێڕێتەوە.
پێش  تەقوایی  نــاســری  دەرهێنەریی  بــە   
بنەمای  لەسەر  ئێران  گەالنی  شۆڕشی 
دوور  فیلمێكی  ناپلئۆن  خاڵەگیان  كتێبی 
درووست  زنجیرەیی  شێوەی  بە  درێژیش  و 

كرا.
ئیسرائیلیی  خاتوونی  نــەوی،  مۆژگانی 
كتێبەی  دوو  ئەو  كە  ئێرانی  بە ڕەچەڵەك 
دەڵێت  عیبری  زمانی  سەر   وەرگێڕاوەتە 
ریوایەتی  و  ناپلئۆن  خاڵەگیان  تەنزی  كە 
رواڵەتێكی  كۆلۆنێل  فەوتانی  خەماویی 
ــە زێـــدەكـــەی دەخــاتــە بـــەر دیدی  نـــوێ  ل

ئیسرائیلییەكان.
شیركەتی بــاڵوكــەرەوەی »عم عــوود« لە 
قۆناغی یەكەمدا 3000 دانە لەو كتێبەی 

هەناردەی بازاڕ كردووە.
زمانی  عیبری  ویراستاری  ناداو،  جاناتان 
خاڵەگیان ناپلئۆن دەڵێت كە النیكەم ساڵێك 
لە كاتی خۆی بۆ پێداچوونەوە و هەڵەبڕیی 

ئەو كتێبە تەرخان كردووە.
ئەو دەڵێت: »لەكاتی پێداچوونەوە بە گتێبە 
پێدەكەنیم.  بـــەردەوام  ناپلئۆندا  خاڵەگیان 
وەكوو ویراستار بەرپرسیارین لەوەی چەندین 
جار كتێبێك بخوێنینەوە. سەبارەت بەم كتێبە 
رستە  هەرجارەو  خوێندۆتەوە،  جارانم  چوار 
و دەستەواژەی نوێم تێدا دەبینییەوە. جاری 
پێكەنیندارتر  بــەالمــەوە  چـــوارەم  و  سێهەم 

ببووەوە.«.
فەوتانی كۆلۆنێل

عیبری  ویــراســتــاری  نێگبی،  دوورا 
زمانی فەوتانی كۆلۆنێل ئەو كتێبەی بە 

جێی«سەرسووڕمان« وەسف كردووە، بەاڵم 
وەرگێڕانی  كە  ناكات  ــەوەش  ئ چــاوەڕێــی 
كتێبە  ــەو  ئ كۆلۆنێل  فــەوتــانــی  عیبریی 
بكاتە كتێبێكی پڕفرۆش و جێی پەسەندی 

خەڵكانی ئاسایی. 
خانمی نێگبی دەڵێت: »فەوتانی كۆلۆنێل 
كتێبێكی قورس و ئاڵۆزە. چیرۆكێكی تاڵی 
هەیە، من لە كاتی پێداچوونەوەیدا زۆرجاران 
گریاوم. چەندجار خوێندوومەتەوە، هەرجارە 
كە دەگەیشتمە هەندێ  شوێنی چیرۆكەكە 

فرمێسك دەزایە چاوەكانم.«
بەسەرهاتی  كۆلۆنێل  فەوتانی  رۆمــانــی 
ئەفسەرێكە لە »سوپای پاشایەتیی ئێران« 
كە ژیانی ئەو و بنەماڵەكەی لە سەردەمی 
1357دا  ساڵی  پاشایەتیی  دژە  شۆڕشی 

دەگێڕێتەوە.
چیرۆكەكە لە شەو و رۆژێكدا روودەدات، 
بەاڵم لە گەڕانەوەدا بۆ رابردوو خوێندنەوە 
و رامانێكی قووڵە لە رووداوەكانی مێژووی 
هەوڵەكانی  و  ئێران  هاوچەرخی  ســەدەی 
دەستەبەركردنی  ـــۆ  ب ـــران  ـــێ ئ ــكــی  خــەڵ
پێشكەوتوو  و  ــرن  مــۆدێ كۆمەڵگایەكی 

دەخاتەروو.
ئەم  ئــەدەبــی،  رەخنەگرانی  بۆچوونی  بە 
و  كۆلۆنێل  ژیانی  گێڕانەوەی  لە  رۆمانە 
سەر  دەپەرژێتە  و  تێدەپەڕێت  بنەماڵەكەی 
رەخنە لە پارادۆكسە سیاسی، كولتووری و 
كۆمەڵگای  بەسەر  زاڵەكان  كۆمەاڵیەتییە 

ئێراندا.
ساڵی  یەكەمینجار  بۆ  كۆلۆنێل  فەوتانی 
زمانی  بە  سوویس  لە  زایینی  200٩ی 

ئاڵمانی باڵو بووەوە.
ناپلئۆن،  خاڵەگیان  كتێبی  پێچەوانەی  بە 
بە  و  ئێران  لە  هەرگیز  كۆلۆنێل  فەوتانی 
وەزارەتی  نەبووەتەوە.  باڵو  فارسی  زمانی 
»كاریگەرییە  نیگەرانی  دەڵێت  ئیرشاد 

خراپەكانی« ئەو كتێبەیە.
ـــەرەوە، ئــەو دوو  ـــاڵوك ــڕ و ب ـــەاڵم وەرگــێ ب
بەرهەمەی مەحموودی دەوڵەت ئابادی و 
ئەدەبیاتی  شاكاری  بە  پزیشكزاد  ئیرەجی 
هاوچەرخی ئێران دەزانن و وەكوو رۆچنەیەك 
فەرهەنگیی  و  سیاسی  مــێــژووی  بـــەرەو 

ئێرانییەكان وەسفی دەكەن.

وەرگێڕان: كوردستان
سەرچاوە: بی بی سی

ــۆ رێــمــبــالــدی، هــونــەرمــەنــدی پــســپــۆڕ لە  كــارل
پاش  سینەما،  تایبەتەكانی  دیمەنە  ئەفراندنی 
سااڵنێك ملمالنێ  لەگەڵ نەخۆشین لە تەمەنی 
86 ساڵدا كۆچی دوایی كرد. كارلۆ رێمبالدی 
بەهۆی ئەفراندنی كەسایەتیگەلێك وەك ئی تی و 

كینگ كۆنگەوە ناوبانگی جیهانیی هەبوو.
ناوی  بە  شارچۆكەیەكدا  لە  رێمبالدی  كارلۆ 
ــكــەی شاری  ــزی ــۆ مـــیـــنـــاردا« لـــە ن ــیــجــارن »ڤ
رۆژهەاڵتی  باكووری  لە  هەڵكەوتوو  »فێرارا« 

ئیتالیا لەدایك بووە.
لە  هــونــەردا  بــواری  لە  خــۆی  خوێندنی  كارلۆ 
1٩56ەوە  ساڵی  لە  و  كرد  تــەواو  بلۆنیا  شــاری 
 16 ئەژدیهایەكی  سازكردنی  مەبەستی  بە  كە 
لە  خۆی  لێهاتوویی  كرابوو،  بانگهێشت  میتری 
كەسایەتییەكانی  كردنی  و چێ   داڕشتن  بواری 

ناو چیرۆكە خەیاڵییەكان نیشان دا.

كارلۆ  پـــاشـــان 
رێــــمــــبــــالــــدی 
رۆم  بانگهێشتی 
لەوێوە  و  دەكرێت 

هەموار  بۆخۆی  هالیوودی  چوونەناو  رێگای 
كرد بۆ ئەوەی لە فیلمی »كینگ كۆنگ«دا 
درووست  ئەفسانەییەكە  ــە  ــەالح زەب مــەیــمــوونــە 

بكات.
بەناوبانگ  دەرهێنەرگەلێكی  لــەگــەڵ  كــارلــۆ 
»داریۆ  و  پاسۆلینی«  پــائــۆلــۆ  »پیێر  وەك 
ناوبانگە  بــەاڵم  كــرد،  هــاوكــاری  ئارجێنتۆ«یش 
بۆی  هــالــیــوود  چــوونــەنــاو  پــاش  جیهانییەكەی 

دەستەبەر بوو.
ئەو بە هۆی هاوكاری كردن لەگەڵ »ئێستیڤێن 
رادلی  دا،  تی  ئی  فیلمی  لە  ئێسپیلبێرگ« 
ئێسكات لە فیلمی بێگانەدا و جان گیلێر مینز 

خەاڵتی  جار  سێ   گۆنگدا  كینگ  فیلمی  لە 
ئۆسكاری دیمەنە تایبەتەكانی وەرگرت.

ئی تی، ئەو كەسایەتییە فەزاییەی كە رێمبالدی 
بۆ فیلمەكەی ئێستیڤێن ئێسپیلبێرگ ئەفراندی، 
بۆ زۆركەس تەنیا وێنەیەكە كە بۆ بوونەوەرێكی 

فەزایی جێی باوەڕە.
وەسف  منداڵێك  وەك  خــۆی  همیشە  رێمبالدی 
لێیە یاریی بكات و لەیستۆك  دەكرد كە حەزی 

درووست بكات.
سینەما  تایبەتەكانی  دیمەنە  جادووگەرەی  ئەم 
دوایین رۆژەكانی ژیانی خۆی لە نەخۆشخانەیەك 
لە شاری »المزیا تێرمێ « لە ناوچەی كالبێریای 

ئیتالیا تێپەڕاند.
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بۆ توێژەری كورد، "فۆلكلۆر" رۆڵێكی 
سوننەتیدا  كەلتووری  لە  گرینگی 
هەیە. لە پێناسە كردنی فۆلكلۆردا وەك 
كۆگایەك لە زانست و هزرین، ئاماژە بەوە 
لە  بەرچاو  بەشێكی  فۆلكلۆر  كە  كراوە 
ژیانی كوردان لە خۆ دەگرێ و هێزێكە 
پێكەوە  سوننەتی  كۆمەڵگایەكی  كە 
رۆژگارەدا  لەم  ئەگەرچی  دەبەستێتەوە. 
ژمارەی ئەو كەسانەی بە شێوەی سوننەتی 
لە گوندەكان دەژین رووی لە كەمی داوە، 
و  خوێندەواری  رادەی  ئەوەش  سەرەڕای 
زانست لە ناو كورداندا زۆر بەرچاو نییە. 
گرینگایەتییەكی  فۆلكلۆر  بۆیەش  هەر 
سیمبۆلیكی زۆر بەرباڵوی هەیە و نەك 
سەرەكییەكانی  فاكتەرە  لە  یەكێك  هەر 
كۆمەڵگای كوردی، بەڵكوو پاشماوەكانی 
تاقانەی ئەدەبیاتی كوردیشە كە زۆربەی 

خەڵك زۆر بە باشی لێی ئاگادارن.
لە بەستێنی كەلتووری كوردیدا، وشەی 
فۆلكلۆر رەهەندگەلێكی بەرباڵوی هەیە 
نەریتەكانی  و  سوننەتییەكان  شێوازە  و 
تایبەتی كۆمەڵگا لە بوارەكانی هونەری 
لەخۆ  تر  كۆمەاڵیەتییەكانی  كێشە  و 
ئەدەبیاتی  زیاتر  باسەدا  لەم  دەگرێ. 
"هونەری  وردتر  واتایەكی  بە  و  زارەكی 
وێژەیی" دەخرێتە بەر باس  كە بابەتگەلێك 
لەمەڕ سوننەتەكان و داب و نەریت و باوەڕە 
كەوناراییەكان و هەروەها لەمەڕ شێعر و 
ئەو  هەموو  باس.  بەر  دەخرێتە  نووسراوە 
زارەكی  شێوەی  بە  رابردوودا  لە  بابەتانە 
پێشكەش دەكران بەالم ئێستاكە زۆربەیان 

كۆ كراونەتەوە و چاپ كراون.
زۆربەی  كوردیدا  زمانی  لە  فۆلكلۆر 
  Hyperotrophy واتای  بە  كات 
خراوەتە بەر باس )Nikitine 1٩50( كە 
ئەوروپییەكان پێی دەڵێن شێعری شەڕگە، 
قەسیدە، تەرجیع بەند، پەندی پێشینیان، 
چیرۆكی فۆلكلۆر و چەمەری و شتی 
و  بەرباڵوی  ئەو  شێوەیە.  لەم  تری 
جیاوازییانە، دەتوانێ دەرئەنجامی واڵتێك 
بێ كە بە هۆی لەبار نەبوونی بارودۆخی 
بە  كردووە  ناچار  خەڵكەكەی  ژیان، 
شوێنە  لە  بچووك  گروپگەلی  شێوەی 
لێك دابڕاوەكان بژین و ئەو ژیانە گروپییە 
جیاوازییەكانی  هۆی  بۆتە  دابڕاوانە 
جۆراوجۆری  شێوازگەلێكی  و  فۆلكلۆر 
گەلێك  ئەگەرچی  هێناوە،  بەدی  لەودا 
چیرۆك و ژانری هاوشێوە و هاوبەشییش 
لەگەڵ  ئەبینرێ.  ئەماندا  نێو  لە 
كەلتووری  جیاوازیی  گەلێك  ئەوەشدا، 
لە نێوان كوردەكان و دراوسێكانیان ـ وەك 
توركمانەكان، مەسیحییەكان، عەرەبەكان، 
توركەكان و فارسەكاندا هەیە و تا كاتێك 
بە  فۆلكلۆر  هەیە،  جیاوازییانە  ئەم  كە 
لەحاڵی  بەردەوام  و  نەپساوە  شێوەیەكی 
هەروەها  ئاڵوگۆڕدایە.  و  گۆڕان 
گۆڕانكاری لە فۆلكلۆردا رەنگە لە الیەن 
دروست  بیسەرەكانییەوە  یا  وەگێڕ  بێژەر، 
بڵێین،  دەتوانین  ئەوانە  سەرەڕای  بێ. 

ئەوەی دەخوێندرێتەوە و پێشكەش دەكرێ، 
پەیوەندییەكی  سەرەكیدا  بابەتی  لەگەڵ 
بێژەرانی چیرۆكێكی  گونجاوی هەیە و 
بابەتێك  ڕا  بنەڕەت  لە  هەر  فۆلكلۆر، 
بارودۆخەكە  لەگەڵ  كە  هەڵدەبژێرن 
گونجاو بێ و بە دڵنیاییشەوە بیسەرانیش 
حەزیان  كە  هەڵدەبژێرن  شتە  ئەو  هەر 

لێیەتی و كاریگەریی لەسەریان دەبێ.
باوەڕەى سوننەتی و میراتی فۆلكلۆری 
كات  تێپەڕینی  بە  كۆمەڵگایەك،  هەر 
و  دێ  بەسەردا  زۆری  گۆڕانێكی 
شتانەی  ئەو  كاریگەریی  ژێر  دەكەوێتە 
بڵێین  ناتوانین  ئەگەرچی  كرا.  باس  وا 
بە گشتی دەگۆڕێ، بەاڵم ئەگەر چاپ 
بەرەكانی  )بۆ  نەگوازرێتەوە  و  نەكرێ 
بیر  لە  كات  تێپەڕینی  بە  داهاتوو( 
النیكەم  یا  و  دەچێ  لەناو  و  دەچێتەوە 
ناتوانێ لە ژیانی تاكەكان و كۆمەڵگادا 

رۆڵێكی كاریگەر بگێڕێ.
ئافرەت،  و  فۆلكلۆر  كوردستان،  لە 
لە  هەیە.  نزیكیان  زۆر  پەیوەندییەكی 
راستیدا ئەوە ئافرەتەكانن كە لە گۆرانی 
دەكەن  یەكەم  قسەی  چیرۆكەكاندا  و 
تری  شێوەكانی  بگێڕەوەی  هەروەها  و 
بەرچاوەی  رۆڵە  ئەو  فۆلكلۆریشن. 
رابردوودا،  لە  تایبەت  بە  ئافرەتان، 
داب  بەسەر  ئافرەت  بوونی  زاڵ  دەربڕی 
و نەریتەكانی پیاو و دەرخەری گرینگی 
و رۆڵی ئەوان لە كۆمەڵگای كوردەواریدا 

بووە.
راڤە و تێگەیشتنی ئەو بابەتە گەلێك 
ئەگەر  وێنە  بۆ  ئاراوە.  دێنێتە  پرسیار 
ئێمە یا لە كۆمەڵگادا رۆڵی ئافرەتان و 
دەنگی  یاخود  دانێین،  یەك  وەك  پیاوان 
فۆلكلۆری  لە  ئافرەتان  راستەقینەی 
ناتوانین قەبووڵی  ئاخۆ  ببینین،  كوردیدا 
پیاوانیش  وتەگەلەی  ئەو  كە  بكەین 
دەریاندەبڕن، لەو بوارەدا رۆڵێكی گرینگ 
دەگێڕن؟ ئەگەر وابێ، چۆنێتیی ئامادەیی 
دێتە  كوردی  فۆلكلۆری  ناو  لە  پیاوان 
و  فۆلكلۆر  نێوان  پەیوەندیی  و  بەرباس 
ئاڵۆزە.  و  پێچەاڵوپێچ  زۆر  كۆمەڵگا 
كۆمەڵگایەكی  لە  باس  رەنگە  فۆلكلۆر 
راستەقینە یاخود كۆمەڵگایەكی ئایدیال 
لە  ئافرەتان  رۆڵی  لە  ئێمە  كاتێك  بكا. 
پێویستی  بە  دەكۆڵینەوە،  فۆلكلۆردا  ناو 
بە  گۆڕێ:  بێنینە  پرسیارە  ئەو  دەزانین 

راستی فۆلكلۆر هی كێیە؟
بەرهەستەكان  و  راستەقینە  سوننەتە 
وەرگرتنی  كەڵك  بۆ  سەرەتاوە  لە  رەنگە 
هەردوو رەگەزی ئافرەت و پیاو دروست 
رۆڵی  نابێ  ئەوەشدا  لەگەڵ  و  بووبن 
بخەین.  پشتگوێ  فۆلكلۆردا  لە  خەیاڵ 
چیرۆكانەی  ئەو  جیهانیی  ناوبانگی 
قارەمانەكەیان بە ڕێكەوت و بە شێوەیەكی 
زێدەوێژییانە بەسەر دوژمنەكەی دا زاڵ 

دەبێ، ئەم بۆچوونە دەسەلمێنن.
مەزن  و  شازادەكان  و  شا  بۆ  پەنابردن 
سەرەكیی  كەسایەتیی  كە  میران،  و 
و  خۆشی  لە  هەمیشە  و  چیرۆكەكانن 
ژیانی بریقەداردا دەژین و ئەو بینەرانەی 

لە  بیر  تەنانەت  ناتوانن  هیچكات 
هەبوونی وەها سامان و ئاسوودەییەك 
بكەنەوە، وەك حەزی لەبن نەهاتووی 
بۆ  ئەوروپایە  ناوەندیی  چینی 
سەیر  و  گۆڤار  خوێندنەوەی 
تەلەفزیۆنییەكان  بەرنامە  كردنی 
خولیای  ناو  دەخاتە  ئەوان  كە 
شیرینی سامان و ناوبانگ. جگە 
كە  بچێ  بیرمان  لە  نابێ  لەوەش 
شێوازەكانی  زۆری  هەرە  زۆربەی 
باس  كوردان،  دێرینی  فۆلكلۆری 
كە  دەكا  ژیان  لە  شێوەگەلێك  لە 
بۆ زۆربەی خەڵكی كوردستان بۆ 

هەمیشە لەناو چوون.
ئارای  هێنانە  دڵنیاییەوە  بە 
باسێكی فرەالیەن و گشتگیر لەمەڕ 
هەموو رەهەندەكانی فۆلكلۆر، لەم 
وتارەدا ناگونجێ بەاڵم هەوڵ دراوە 
لە  هێندێك  سەر  بخرێتە  تیشك 

وتارەدا، رۆڵی  لەم  وێنە  بۆ  الیەنەكانی. 
ئامادەیی  چۆنێتیی  و  كورد  ئافرەتانی 
بەر  دەخەینە  فۆلكلۆردا  ناو  لە  ئەوان 
باس و پێویستە ئاماژە بەوەش بكەین كە 
و  فۆلكلۆر  نێوان  پەیوەندیی  وتارەدا  لەم 
كۆمەڵگا، لە نێوان گروپە لێك دابڕاو و 
جیا لە یەكەكانی ناو كوردستان، ناخرێتە 
و  بابەت  لەو  ناچار  بە  بەاڵم  باس.  بەر 
والتە  ئەم  سەرانسەری  لە  رووداوانەی 
بەرینەدا روو دەدەن كەڵك وەردەگرین و بە 
دەرئەنجامێكی  بە  دەتوانین  ئەویش  پێی 
بابەت  سێ  وتارەدا  لەم  بگەین.  گشتی 
رۆڵی  یەكەم:  لێكۆڵێنەوە.  بەر  دەخرێتە 
و  دووهەم  گۆرانییەكاندا.  لە  ئافرەتان 
سێهەم: گۆڕانكارییەكان و هەستەكان لە 

فۆلكلۆری كوردیدا.
كە  فۆلكلۆر  گۆرانیی  و  ئاواز   
ناوچانەی  ئەو  هەموو  لە  پێدەچێ 
دەكەن  قسە  كرمانجی  زاراوەی  بە 
چۆنێتیی  لە  نموونەیەكە  هەبێ،  بوونی 
ئامادە  و  ئافرەتان  الی  لە  خەیاڵسازی 
ئەم  تایبەتدا.  ژانڕێكی  لە  بوونیان 
و  راستەقینەكان  رووداوە  باسی  شێوازە، 
لێ  باسیان  بابەتانەی  ئەو  دەكا.  خەڵك 
هێندێك  سەرووی  لە  و  پێشەوە  لە  كرا، 
پرسیارێك  فۆلكلۆرن.  تری  الیەنەكانی 
كە دێتە ئاراوە ئەوەیە كە بە راستی ئێمە 
چۆن دەتوانین پێناسەیەك لە فۆلكلۆری 
دەستی  بەر  بخەینە  كوردی  زمانی 
پێناسەیەكی  خستنەڕووی  بیسەرەكانی؟ 
بۆ  هەم  دەتوانێ  گشتگیرتر،  و  وردتر 
كوردانەی  ئەو  بۆ  هەم  و  ئەوروپییەكان 
لە شارەكان و دوور لە كۆمەڵگا بچووكە 
گۆرانی  زۆربەی  كە  ـ  گوندییەكان 
لەوێوە  دەربڕینەكان  یەكەم  و  چیرۆك  و 
سەریان هەڵداوەـ  دەژین، بەهرە و قازانجی 

هەبێ.
وشەكان  خودی  دەبێ  هەر  نەك  ئێمە 
ئاخاوتندا  لە  دەربڕینیان  شێوەی  و 
واتا  بدەینە  سەرنج  و  بگرین  لەبەرچاو 
پێویستە  بەڵكوو  وشانە،  ئەم  باوەكانی 
بارودۆخی  و  دەربڕین  تەكنیكەكانی 

بێژەریش  و  وەگێڕ  شوناسی  و  دەربڕین 
و  بەرهەستترین  بگرین.  لەبەرچاو 
كە  پێناسەیەك  وردترین  و  دروستترین 
لە  ژانر)شێواز(  وشەی  بۆ  دەتوانین 
پێشكەش كردن و دەربڕینی فۆلكلۆر بە 
شێوەی زارەكیدا بیخەینە روو، چۆنێتیی 
ئەوەش  ـ  بەڕێوەبردنێتی.  و  دەربڕین 
دەرەكییەكانی  خۆی كاریگەریی هۆكارە 
دەربڕینیشی  شێوەی  كە  ـ  بەسەرەوەیە 
بەهێز  دەریدەبڕین  دەقەی  ئەو  وەك  دەبێ 
خستنە  دەبینین  پێیەش  بەو  هەر  بێ. 
رووی پێناسەیەكی راستەقینە لە ژانری 
فۆلكلۆر نامسۆگەر نییە. ژمارەیەك لە 
كۆمەڵگا گوندییەكان، رەنگە بۆچوون و 
مەڕ  لە  شەفافیان  زۆر  پێناسەگەلێكی 
چۆنێتی و سنووری نێوان ژانرەكان  هەبێ. 
ئەگەرچی ئەوان ژانر وەك دەستەواژەیەك 
ناناسن. بۆ وێنە  لە هەناوی فۆلكلۆردا 
شینگێڕی  كوردستاندا،  سەرانسەری  لە 
بۆ مردوو تەنیا لە الیەن ئافرەتانەوە بەڕێوە 
یاساگەلی  رەنگە  ئەگەرچی  دەچێ، 
كاریگەرییان  وردبینانە،  زۆر  چاوەدێریی 
لەسەر بەڕێوەچوونی رێوڕەسمەكە هەبێ.

شێوەی  بە  جیاوازەكان،  ژانرە  و  شێواز 
جۆراوجۆر بەكار دەبرێن و پەیوەندیگەلێكی 
راستەقینە  ژیانی  لەگەڵ  جیاوازیشیان 
هەیە. بۆ وێنە لە كوردستان ژمارەیەكی 
كێشەی  لەمەڕ  پێشنینیان  پەندی  زۆر 
دەتوانین  و  هەیە  خەسوو  و  بووك  نێوان 
دەبێتە  بووك  كاتێك  تێبگەین  لێ  وای 
بنەماڵەی  ئەندامانی  لە  یەكێك 
و  بەختەوەری  بە  هەست  مێردەكەی، 
پێشینیان  پەندێكی  ناكا.  خۆشحاڵی 
بوومە  بووك،  "بوومە  دەڵێ:  كە  هەیە 
بەربووك". ئەو جۆرە قسانە، كڵێشەیەكی 
ناسراون كە هەر كەسێك دەتوانێ كەڵكیان 
پەیامەكان  و  بۆچوون  وەربگرێ.  لێ 
دراون  حەشار  پەندانەدا  ئەو  هەناوی  لە 
بە  سەرنجدان  بە  بیسەران،  مێشكی  و 
لە  و  كۆمەڵگا  لەمەڕ  خۆی  ناسیاریی 
تردا،  هۆكارگەلێكی  كاریگەریی  ژێر 
تەكمیلی  و  یەك  سەر  دەخاتەوە  پاژەكان 

دەكا. 

پێشینیان  پەندێكی  هەموو  هەڵبەت 
لە  راستەقینە  دەربڕینێكی  ناتوانێ 
وێنە  بۆ  بێ.  وشەكاندا  چوارچێوەی 
زۆربەی كوردان پێیان وانییە كە بووك 
هێندێكیش  نابەختەوەرە.  و  خەمبار 
بە  كەسێنی  بۆچوونێكی  پەندانە،  لەم 
شێوەیەكی ناڕوون و بە كەڵك وەرگرتن 
مێشكی  لە  وشەیەك،  چەند  لە 
خوێنەردا ساز دەكەن. ژمارەیەك پەندی 
شێوەیەكی  بە  كە  هەن  پێشینیانیش 
كڵێشەیی باس لە كێشەكانی ئافرەتان 
بڵێین  دەبێ  ئەنجامدا  لە  و  دەكەن 
بۆ  شارەزا  و  ئاگا  كەسانی  هەبوونی 
لێكۆڵینەوە و لێكدانەوەی ئەو پەندانە لە 
كوردستان، پێویستییەكی هەنووكەییە.

شێوازێكی  وەك  پێشینیان  پەندی 
تایبەتی دەربڕینی راستی دێتە ئەژمار 
و هێندێك شێوازیش هەن كە بە شێوەیەكی 
شێوازی  خانەی  ناچنە  راستەوخۆ 
سیمبۆلی  ئافرەتێك  كاتێك  پێشڕەوەوە. 
زۆربەی  گۆرانییەكە،  یا  چیرۆك 
هێمایەی  ئەو  لەوەی  تێگەیشتن  كات 
خراوەتە روو تا چەند دیمەنێكی روون 
لە تاكێكی ناو مێژوو دەخاتە بەر دەست 
دژوارە و هەروەها ئەو خاڵەش كە ئەو 
شتەی لە ناو چیرۆك یا گۆرانییەكەدا 
لەگەڵ  چەندە  دەكرێ،  پێشكەش 
شێوازی دەربڕینەكە تەبایە. ئەگەرچی 
لە  فۆلكلۆرییەكان  شێوازە  زۆربەی 
پێشكەش  فۆلكلۆریستەكانەوە  الیەن 
كراون، بەاڵم هێشتا بە رادەی پێویست 
لەسەر  شیكردنەوەیان  و  روونكردنەوە 
شێوازە  روونكردنەوەی  و  نەكراوە 
دەكار  بوارەكانی  و  جۆراوجۆرەكان 
بە  و  بەجێ  زۆر  خەڵك،  بۆ  كردنیان، 

قازانج دەبێ.

و لە ئینگلیسییەوە بۆ فارسی: فەریدە 
فەتاحی قازی

كامیل  كوردی:  بۆ  فارسییەوە  لە  و 
نەجاڕی
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تیرۆریزمی نێونەتەوەیی لە ژێر سێبەری هاوپەیمانییەكی تیرۆریستیدا

رەحمان ئەمیری

كراوەتەوە، یەكێك لە گرینگترین ئامانجەكانی ئەو رەزا فەتحوڵاڵنژاد
تیرۆریستی  كــردەوەی  ئەنجامدانی  هاوپمانییە، 
لەپەڕ سنوورەكانەوەیە و بە سەرنجدان بەوەش كە 
سنووری چاالكیی تاڵیبانی ئەفغانستان، نێوخۆی 
پاڵپشتیكەری  ئەلقاعیدەی  ئەوە  و  ئەفغانستانە 
تاڵیبانە كە سنوورە نێونەتەوەییەكان تێدەپەڕێنێ ، 
لە  بەكردەوە  رێككەوتنەكە  بڵێین  كەوابوو دەكرێ  
ئەم  ئەلقاعیدەدایە.  و  ئیسالمی  كۆماری  نێوان 
هاوپەیمانییە دەكرێ  ئاكامی ئەو گۆڕانكارییانە 
بێ  كە لە پێگە و هێزی ئەو دوو الیەنە لە ناوچە 
و جیهان پێك هاتووە و هەروەها دەكرێ  داهاتووی 
ئەو  لەبەرچاوگرتنی  بە  نێونەتەوەیی  تێروریزمی 
وتارە  لەم  كە  ئەوەندەی  و  نوێیانە  گۆڕانكارییە 

راگەیەنە  لــە  دوایــیــانــەدا  لــەم  بەڵگەگەلێك 
گشتییەكانی رۆژئاوا و رووسییەدا باڵو كرانەوە 
ئەفغانستان  تاڵیبانی  رێكخراوی  دەریدەخەن  كە 
ئەلقاعیدە،  راستەوخۆی  كاریگەریی  ژێر  لە  كە 
و  جیهاندایە  تیرۆریستیی  رایەڵەی  گەورەترین 
كۆماری ئیسالمی، گەورەترین دەوڵەتی پشتیوانی 
هاوپەیمانییەكی  نــێــونــەتــەوەیــی  تــیــرۆریــزمــی 
بگوترێ   دەبــێ   هــێــنــاوە.  پێك  ئیسراتیژیكیان 
باڵو  راگەیەنەكان  لە  جــۆرەی  بــەو  ئەگەرچی 
كراوەتەوە، رێككەوتنەكە لە نێوان ئێران و تاڵیبانی 
ئەفغانستان واژۆ كراوە، بەاڵم چوونكە وەك باڵو 

كورتەدا دەگونجێ ، پێشبینی بكەین. 
نزیك بە 11 ساڵ لە كارەساتی تیرۆریستیی 
هۆی  بــە  ــوو  ب كــە  تــێــدەپــەڕێ   سێپتامبر  11ی 
لە  رۆژئــــاوا  بـــەكـــردەوەی  سیاسەتی  گۆڕینی 
بەتایبەتی  و  نێونەتەوەیی  تیرۆریزمی  بەرامبەر 
ئەفغانستان  لە  تاڵیبان  حكوومەتی  رووخاندنی 
لقوپۆپەكانی  ســەر  بــۆ  هەمەالیەنە  هێرشی  و 
هێندێ   ئەلقاعیدە.  تیرۆریستیی  رێــكــخــراوی 
هەر  نێونەتەوەیی،  تیرۆریزمی  كارناسانی  لە 
سەر  بۆ  هاوپەیمانان  بەرینی  هێرشی  پــاش  لە 
سەرەڕای  كە  بوون  بڕوادایەدا  لەو  ئەفغانستان، 
بوونی چەندین خاڵی سەرەكی و هاوبەش لە نێوان 
ئەلقاعیدە و كۆماری ئیسالمیدا كە سەرەكیترین 
ن  تنیا گر ر ە ڵكو كە
ـــە،  ـــزم ـــرۆری ـــی ــــە ت ل
ـــی  ـــردن بــــەاڵم الوازك
ـــــدە،  ـــــاعـــــی ـــــق ـــــەل ئ
بەهێزبوونی كۆماری 
ئیسالمیی ئێرانی لە 
رووی تیرۆریستییەوە 
ئەم  ــتــەوە.  ــێــدەكــەوێ ل
دە  لـــە  پێشبینییە 
تا  ــــردوودا  راب ساڵی 
بەرچاو  ـــەكـــی  رادەی
و  هــــــــات  وەدی 
كۆماری ئیسالمیش 
یارمەتیكردنی  ــە  ب
لە  ـــان  ـــان ـــم ـــەی ـــاوپ ه
ــــــــی شــــەڕیــــان  رەوت
لــە ئــەفــغــانــســتــان و 
عێراق،  لـــە  ـــــر  دوات
هەرچی  پــێــنــاو  لـــە 
وەدیهاتنی  زیـــاتـــر 
پێشبینییە  ئــــــەم 
هەڵگرت.  هەنگاوی 
خەونەكانی  ــــەاڵم  ب
ئیسالمی  كــۆمــاری 
بوون  ــاوەدا  ــن ــێ پ لـــەم 
ئاو،  ســەر  بڵقی  بــە 
ــكــە رۆژئـــــاوا  چــوون
ــە مــــاوەی ئـــەم دە  ل

ساڵەدا چاوێكیشی لەسەر تیرۆریزمی كۆماری 
ماوە  لەو  لەوانەیە  ئەگەرچی  و  بوو  ئیسالمی 
بۆ  كە  لێبڕاوییەی  و  خێرایی  ئــەو  زەمەنییەدا 
رووبـــەڕووبـــوونـــەوە لــەگــەڵ گــەورەتــریــن بانكی 
تیرۆریزمی نێونەتەوەیی پێویست بوون، لە خۆی 
ناوی  ژێر  لە  بەهەرحاڵ  بــەاڵم  نەدابێ ،  نیشان 
دژایەتی لەگەڵ بەرنامە ناوكیی تارانیشدا بێ ، 
رێژیمە  ئــەو  پەیكەری  لــە  كــاریــگــەری  زەبـــری 
وەشاندووە. ئەلقاعیدە و كۆماری ئیسالمی وەكوو 
بەهێزترین جەمسەرەكانی تیرۆریزمی نێونەتەوەیی 
كە تا دوێنێ  و بەتایبەت پێش لە كارەساتی 11ی 
سێپتامبر، خەونیان بە لەنێوچوونی ئەوی دیكە و 
لە ئاكامدا بێ ركەبەربوونی خۆیان لە گۆڕەپانی 
ــە هۆی  ــنــی، ئــیــمــڕۆكــە ب ــی تــیــرۆریــســتــیــدا دەب
شكستەكانیان لە بەرامبەر رۆژئاوا و الوازبوونی 
كەوتوونەتە  ئیسالمیدا  واڵتــانــی  لــە  پێگەیان 
بارودۆخێكی هاوشێوەوە، بارودۆخێك كە پاڵنەری 
ئەو  پێكهێنانی هاوپەیمانیی  بووە بۆ  سەرەكییان 

دوو جەمسەرە تیرۆریستییە. 
لە  هــەم  تیرۆریستییەكان  ـــردەوە  ك ـــارەی  ژم
ئەم  دەرەوەی  لە  هەم  و  نێوەڕاست  رۆژهــەاڵتــی 
تیرۆریستان،  كە  دەریدەخات  روونی  بە  ناوچەیە 
وەكوو  هاوكێشەكان  لــە  ــان  ــەوەی مــان ســــەرەڕای 
بووەتەوە.  كەم  هێزیان  لە  شوێندانەر،  بكەرێكی 
رێگەی  لــە  ئەفغانستاندا  لــە  كــە  ئەلقاعیدە 
ــە شــەڕێــكــی هــەمــەالیــەنــە دژ بە  تــاڵــیــبــانــەوە ل
ــە تــەنــگــانــەدا دەبــیــنــێ  و  ـــە، خـــۆی ل ـــاوای رۆژئ
بەرینی  ئۆپەراسیۆنی  چەندین  بەڕێوەچوونی 
هێزەكانی ناتۆ لە خاكی پاكستان و ئەفغانستان 
خستووەتە  تیرۆریستییەی  رایەڵە  ئەو  دژی،  بە 
هەناسەبڕكێوە. لەو الشەوە، رێژیمی تیرۆریستیی 
سەری  ئابوورییەكانی  گەمارۆ  لە  جگە  تــاران، 
بانكی تیرۆریزمیان  ئابوورییەكانی  كە شادەمارە 
هێزە  گــەمــارۆی  لــە  خــۆی  ئامانج،  ــە  ــردووەت ك
ســەربــازیــیــەكــانــی ئــەمــریــكــادا دەبــیــنــێ  و لەوە 
كۆتاییهاتنی  و  تاڵیبان  الوازبوونی  بە  دەترسێ  
یــەكــجــارەكــی مــەئــمــووریــیــەتــی زۆربــــەی هێزە 
زلهێزە  ئەو  عێراق،  لە  ئامریكا  سەربازییەكانی 
جیهانییە بەرنامەی داڕماندنی حكوومەتی تاران 
بگرێتە پێش. مەسەلەیەكی زۆر گرینگی دیكە 
هێزی  و  پێگە  الوازبــوونــی  لەگەڵ  پێوەندی  لە 

گەورەترین  و  تیرۆریستی  رایەڵەی  گەورەترین 
سەرهەڵدانی  تیرۆریزم،  پشتیوانی  حكوومەتی 
بەهاری عەرەبی لە ناوچەكەدایە. رووخانی یەك 
لە دوای یەكی دەسەاڵتە دیكتاتۆرەكانی ناوچە 
میانەڕۆ  هێزە  بەشداریی  یــان  هاتنەسەركار  و 
ئیسالمگەراكان لەو واڵتانە لە دەسەاڵتدا، لە دوو 
بەستێنەكانی  وشكاندنی  هۆی  دەبێتە  الیەنەوە 
سەرهەڵدانی تیرۆریزم لەو واڵتانەدا. لە الیەكەوە، 
دیكتاتۆری كە بەستێنسازی سەرەكی توندوتیژی 
نامێنێ   تیرۆریستییە  كــردەوەی  بۆ  دەستبردن  و 
و لــە الیــەكــی دیــكــەوە، مــەیــدان بــۆ بەشداریی 
ئیسالمی سیاسی لە دەسەاڵتدا ئاوەڵە دەكرێ  و 
بەمەش پاساو بۆ كردەوەی تیرۆریستی تا نزیك 
كۆماری  و  ئەلقاعیدە  دەبــێ .  الواز  نەمان،  بە 
كەشوهەوای  ــەوە  ئ كــە  ـــن  دەزان بــاش  ئیسالمی 
هۆی  دەبێتە  كە  سەركوتە  و  تۆقاندن  و  تــرس 
تۆقاندن،  و  تــرس  بەرهەمێنانەوەی  هەمدیس 
حكوومەتی  هاتنەسەركاریی  لە  ئەوەی  كەوابوو 
واڵتانی  لە  سەقامگیری  پێكهاتنی  و  خەڵكی 
تیرۆریزم  دەبینێ ،  ئیسالمیدا خەساری سەرەكی 
تیرۆریستییەكانە.  حكوومەتە  و  رێــكــخــراو  و 
هەروەها دەبێ  ئاماژەش بە سەرهەڵدانی شۆڕشی 
نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  واڵتانی  لە  كۆمەاڵیەتی 
هۆكارەكانی  لە  یەكێك  كە  شۆڕشێك  بكەین، 
پەیوەندییە گشتییەكانی  سەرهەڵدانی، شۆڕشی 
لەم ناوچەدایە و بۆ خۆیشی هۆكارێكی سەرەكی 
شۆڕشە  ئەم  ناوچەدایە.  لەم  سیاسی  شۆڕشی 
ریشەكانی  كــات،  تێپەڕینی  بە  كۆمەاڵیەتییە 
تیرۆریزم لە ناوچەدا ویشك و تیرۆریزم لە ناوچەدا 

بەرەو نەمان پەلكێش دەكات.
كورتی  بــە  راستییانەی  بــەو  ســەرنــجــدان  بــە 
بڵێین  دەتوانین  پێكردن،  ئاماژەمان  تیتروار  و 
ئیسالمی،  كۆماری  و  ئەلقاعیدە  هاوپەیمانیی 
داهاتوودا  ساڵی  چەند  لە  لەوانەیە  ئەگەرچی 
بەتایبەتی  ســەر  بۆ  بێت  گــەورە  مەترسییەكی 
بەرژەوەندییەكانی رۆژئاوا و خەڵكی رۆژهەاڵتی 
پێش  ناتوانێ   درێــژمــاوەدا  لە  بــەاڵم  نێوەڕاست، 
جەمسەرە  دوو  ئـــەو  لــەنــێــوچــوونــی  رەوتــــی  ــە  ب
ئیمڕۆكە  ئەوەی  چوونكە  بگرێ ،  تیرۆریستییە 
ریشەكانی  ویــشــكــبــوونــی  ــكــردووە،  ــێ پ دەســتــی 

تیرۆریزم لە ناوچەدایە. 

بە  رووداوە  ئەم  دەكــرێ   كاتدا  هەمان  لە 
سەرەتای بەشێكی زۆر لە رووداوە ناخۆش 
و تاڵەكان لە قەڵەم بدەین. هەڵبەت ئەگەر 
لە  پوخت  و  خێرا  ئاوڕێكی  بمانهەوێت 
هۆكارەكانی ئەو كودتایە بدەینەوە، ناكرێ  

یەكێك  بــە  ــژ  گــەالوێ كــودتــای 28ی 
سیاسییەكانی  رووداوە  گرینگترین  لە 
دیرۆكی هاوچەرخی ئێران دێتە ئەژمار، 

خۆ لە بارودۆخی ناوخۆیی ئێران و ناوچە 
ئەو  جیهانی  سیاسی  هــەلــومــەرجــی  و 

سەردەمە ببوێرین.
ئەوەی  پــاش  نــاوخــۆیــیــەوە،  رووی  لــە 
ــــەرەی نــەتــەوەیــی )جــبــهــه مــلــی( بە  ب
ــق و پاش  ســەرۆكــایــەتــی د.مــوســەدی
سیاسی  گۆڕەپانی  لە  بەهێزبوونی 
سەرۆك  پۆستی  بەدەستەوەگرتنی  و 
وەزیران لە الیەن د.موسەدیقەوە، هەوڵی 
خۆماڵیكردنی نەوتی ئێرانی داو و بە 
واتایەكی دیكە هەوڵی كورتكردنەوەی 
بیانییەكانیان  دەوڵەتە  و  هێز  دەستی 
ئێران  واڵتــی  ناوخۆی  كــاروبــاری  لە 
ئەم  بـــەری  گــرتــنــە  شــك  ــێ   ب دەدا، 
سیاسەتە لە دوو رووەوە لە بەرژەوەندی 
دانەبوو،  دەســـتـــە  و  گـــــرووپ  دوو 
بوون  خەڵكە خۆجێییە  ئەو  دەستەیەك 
دەستێوەردانی  لە  بــەرژەوەنــدیــیــان  كە 
دەستەی  و  دەبینییەوە  بیانییەكاندا 
ئەو  زلهێزی  دەوڵەتانی  خودی  دووەم 
بە  خۆیان  هێژمۆنی  كە  بوو  ســەردەم 
سەر دەوڵەتانی تازە بەدەسەاڵتگەیشتوو 
ــە و تــوركــیــە و  ــووری ــراق، س ــێ وەك ع
واڵتانەی  ئــەو  ســەر  بــە  گشتی  بــە 
جیهانی  یــەكــەمــی  جــەنــگــی  دوای 
ئیمپراتورییەكانی  هەڵوەشانەوەی  و 
عوسمانی و رووسیەی تەزارى و ئاڵمان 
سیاسی  نەقشەی  لە  ئوتریش...كە  و 

جیهاندا دەركەوتبوون، دەسەپاند. لە رووی 
لە  كــرد  باسمان  وەك  هــەر  ناوچەییشەوە 
ئیمپراتورییەكان  هــەڵــوەشــانــەوەی  ــاش  پ
گەلێك واڵتی تازە لە نەخشەی سیاسی 
ئەو  زۆری  بەشی  و  دەركــەوتــن  جیهاندا 
زلهێزەكان  الیەن  لە  راستەوخۆ  واڵتانەش 
هێندێك  و  ـــردن  دەك پاڵپشتی  ئــەوكــاتــی 
كیانی  خاوەنی  پێشتر  كە  واڵتانەش  لەو 
بوون،  خۆیان  لەمێژینەی  و  سەربەخۆ 
بێ   و  نائاگا  خەڵكانی  الیــەن  لە  بــەاڵم 
لــە هەمانكاتدا  و  ـــران  دەب بــەڕێــوە  تــوانــا 
گوێڕایەڵ و موتیعی زلهێزەكانی جیهان 
ــەك لەو  بـــوون كــە دەشـــێ  بڵێین ئــێــران ی
واڵتانە بوو. كەواتە دەركەوتنی هێزێكی 
نوێنەرایەتیی  كە  كەسێك  یان  ناوخۆیی 
هــــزری ســـەربـــەخـــۆخـــوازی ســیــاســی و 
راستای  لە  بكات  ئێراندا  لە  ئــابــووری 
ئەواندانەبوو.  نــاوچــەیــی  ـــدی  ـــەرژەوەن ب
ــەر بــۆیــە دەركــەوتــنــی د.مــوســەدیــق و  ه
نەوت  خۆماڵیكردنی  بــۆ  هــەوڵــەكــانــی 
بە  دەســـــەاڵت  كــورســی  جێهێشتنی  و 
حەمەڕەزاشاوە،  الیــەن  لە  كاتی  شێوەی 
سەر  بۆ  هەڕەشە  زەنگێكی  دەبێتە  ئەمە 
بەتایبەت  رۆژئــــاوا  بــەرژەوەنــدیــیــەكــانــی 
كاتدا  هەمان  لە  و  بریتانیا  و  ئەمریكا 
هاتنە  و  بۆ چاالكبوون  دەرفەتێك  دەبێتە 
ناوەوەی ئاڵمانییەكان لە ئێراندا. لە رووی 
نێونەتەوەییەوە، پێش شەڕی سارد جیهان 

بە سەر دووبەرەی  زەمەنییەدا  بڕگە  لەو 
لە  بەتایبەتی  ببوو  ــەش  داب یــەك  بە  دژ 
دەیەی 20 بۆ 30ی زایینی دوو هێزی 
فاشیستی هیتلەر و موسولێنی بەردەوام 
واڵتە  بەرژەوەندییەكانی  لە  هەڕەشەیان 
جیاجیاكان  ناوچە  لە  دیكە  زلهێزەكانی 
بۆ  نازی  ئاڵمانی  هەوڵەكانی  كە  دەكرد 
ئێران  و  عێراق  واڵتانی  لە  جێخۆشكردن 
بەتایبەتی  بەرچاوە،  زۆر  قۆناغەدا  لەو 
پرسی  ئاڵمانییەكان  كــە  ـــەوەی  ئ پــاش 
هاوپێوەندی رەگەزی ئاریایی ئێرانییەكان 
گۆڕێ .  هــێــنــابــووە  ئاڵمانییەكانیان  و 
واڵتانە  ئــەو  هەوڵەكانی  دەبینین  لێرەدا 
بە  دژ  نەتەوەیی  بەرەی  بەهێزكردنی  بۆ 
فەڕانسە  و  بریتانیا  و  ئەمریكا  واڵتانی 
بڵێین  پێویستە  كــەواتــە  ــەرچــاوە.  ب زۆر 
تەنیا  گەالوێژ  28ی  كودتای  رووداوی 
كێشەیەكی ناوخۆیی ئێران نەبوو، بەڵكوو 
لە ئاستێكی بەرینتردا ملمالنێ  لە نێوان 
پاراستنی  لەسەر  بوو  جیهان  زلهێزەكانی 
بەرژەوەندییە سیاسی و ئابوورییەكانیان لە 
ئێراندا. هەر بۆیە دەبینین بۆ ئەم كودتایە 
واڵتە زلهێزەكان بە وردی پالن بۆ خستنی 
و  دادەڕێژن  د.موسەدیق  حكوومەتەكەی 
ئەزموونی سەربەخۆخوازی نەتەوەیی لەو 

بڕگەیەدا لەبار دەبینن. 
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»كلووپی تیرۆر« شانۆسازییەكی دیكەی واواك

كوردەكان بە دروستكردنی دیوارێكی پواڵیین 
گرەوی خۆیان دەبەنەوە

ناسر ساڵحی ئەسڵ

ــ دوابەدوای وتەكانی ئەم دواییانەی موعتەسەم نوورانی
نێو  كێشەكانی  لەمەڕ  نــووری  ناتق 
قاسمی،  سەعید  رێژیم،  باڵەكانی 
یەكێك لە سەردارانی سپای پاسداران 
نیە  بەس  ئێمە  بۆ  گوتوویە: »ئەوە 
بەم قسانەی  نووری درێژە  ناتق  كە 
بدات تەنیا بە پاڵپشتیی ئەوەی كە 
ــەری رێــبــەریــدایــە، ئەگەر  ــت لــە دەف
درێژە بدات، حیزبوڵاڵ بە شێوەیەكی 
فەرمی هەوسار دەپچڕێنێت و هێرش 

دەكاتە سەری«.
پچڕاندنیش  هــەوســار  نەمانزانیبوو 
شێوەی فەرمی و حوقووقی و یاسایی 
هەوسار  وابــوو  پێمان  هەیە،  خــۆی 
تەنیا لە دوو حاڵەتدا دەپچڕێت: 1ـ 
كەر بەهێز بێت 2ـ هەوسار كۆن بێت. 
پچڕاندنیش  هەوسار  دیارە  وا  ئێستا 
بە  ــاغ  قــۆن سیاسیی  پــرۆســەیــەكــی 
قۆناغە كە حیزبوڵاڵ لە رەوتی روولە 
كامڵبوونی خۆیدا دەبێ پێی بگات. 
ــبــەت نـــازانـــم حــیــزبــوڵــاڵ كەی  هــەڵ
هــەوســاری لــە مــل بــووە كــە ئێستا 
كە  جـــاران  بیپچڕێنێت؟  ــهــەوێ  دەی
بە سەر  دەبڕی، النیكەم  تورموزیان 
گورێس  كە  ئێستا  دەچــوون،  میندا 
رایان ناگرێ بڵێی لە كام لێڕەواری 
سەوز تووشی گورگ بن؟ هەڵبەت 
تا  رووســی كە  وابــێ گورێسی  پێم 
لە  سپای  ــی  ســەرداران ملی  ئێستا 
شوێنی خۆی راگرتووە، لە دەستی 
سەعید قاسمی و ئەوانی دیكەدا نیە 
كە بتوانن بیپچڕێنن. كاك پووتین بۆ 
خۆی دەزانێ لە كام بازاڕی ئاژەاڵن 

بیداتە دەستی قەساب.
بوومەلەرزەی  روودانـــــی  ـــاش  پ ـــ  ـ
كــــارەســــاتــــبــــاری ئـــازەربـــایـــجـــان، 
تەلەفزیۆنی رێژیم بە باڵوكردنەوەی 
ــــەجــــاڕی  ــــت ــــــامــــــەی گــــاڵ ــــــەرن ب
كاتژمێر   30 ئەویش  »خندەبازار«، 
سووكایەتییەكی  بــوومــەلــەرزە  پــاش 
ئازەربایجان  خەڵكی  بە  ئاشكرای 
لە  ــرد.  ك كــارەســات  قوربانیانیی  و 
تەقی  سەید  رەخنەكاندا »  وەاڵمی 
گشتیی  بــەڕێــوەبــەری  سۆهرابی« 
رێژیم  دەنگ ورەنگی  پێوەندییەكانی 
كاناڵی  »بەرپرسانی  رایگەیاندووە: 
بوومەلەرزە  روودانــی  لە  ئاگایان   3
باڵو  بەرنامەیان  ئــەو  بۆیە  نــەبــووە، 

كردۆتەوە«.
كاتی  لــــە  كــــە  ـــە  ـــاس ب ـــی  ـــان شـــای
گاڵتەجاڕییەدا،  ئەو  باڵوكردنەوەی 
كارەساتی بوومەلەرزەی ئازەربایجان، 
لە  رووداوەكانی سووریە  شانبەشانی 
رۆژەڤی هەموو باسە میدیاییەكانی 
قەیناكا،  هەڵبەت  ــوون.  ب جیهانیدا 
خۆتان  بــۆ  ســووریــەش  لــە  چوونكە 
تەنیا  و  نیە  خەبەرێك  هیچ  ــن  دەزان
گۆشتی  نرخی  دابەزینی  هــەواڵ، 
دیمەشقدایە  ــی  ــان ــازاڕەك ب ــە  ل قــەل 
نەچێت  بیرم  لــە  دیــكــە.  هیچی  و 
لەچكە  گـــریـــنـــگـــتـــر  ـــــی  ـــــەواڵ ه
جوولی  ئــانــجــلــیــنــا  ــی  ــردن ــەرك ــەس ل
بدرێت.  پێ  بایەخی  دەبــێ  كە  بوو 
سیەرالئۆنیش  سەركۆماری  دایكی 
كە عومری دا بە خوێنەرانی جووت 
حەوت و دنیایەك حەسرەت و پەژارەی 
بۆ دڵی سەركۆمار و دەسەاڵتدارانی 
كۆماری ئیسالمی بە جێ هێشت.

جووت حەوت

هەوراز

رێكەوتی 15ی گەالوێژی 13٩1ی 
تلویزیۆنی  یەكی  كــانــاڵ  لــە  هــەتــاوی 
فیلمێكی  ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی 
باڵو  تــیــرۆر«  ژێــرنــاوی »كلووپی  لــە 
كرایەوە. ئەو فیلمە راپۆرتێك بوو لەسەر 
چۆنیەتیی كوشتنی تەم و مژاوی چوار 
و  ناوكی  فیزیكی  زانایانی  لە  كــەس 
چۆنیەتیی گیران و قۆڵبەستكرانی ئەو 
كەسانە، كە تێیدا ئیعتراف و دانپێدانانی 
كۆمەڵێك ژن و پیاو »6 ژن و 8 پیاو« 
كوشتنی  لە  تێوەگالنیان  بە  ســەبــارەت 
هاوكاریكردنیان  و  ناوكی  زانای  چەند 
رۆژئاوا  و  ئیسرائیل  دەوڵــەتــی  لەگەڵ 

باڵو كرایەوە.
كۆماری ئیسالمی هەر لە سەرەتای 
دامەزرانی سیستمی دەسەاڵتداری خۆیدا 
بە دەیان نموونەی لەو شێوە شانۆسازییە 
لە كارنامەی رەشی خۆیدا تۆمار كردوە، 
هەر بۆیە فیلمی كلووپی تیرۆر شتێكی 
تازە و نوێی نیە. هەروەها گەالنی ئێران 

بە باشی لە مەبەست و ئامانجی رێژیم 
لەم شانۆسازییانە گەیشتوون، چونكە ئەم 
بەكارهێنان  لە  واواك  پڕۆژەگەلی  شێوە 
ئەشكەنجە  ژێر  لە  وەرگرتن  ئێعتراف  و 
زیندانیان  لە  تاكەكەسییەكاندا  ژوورە  و 
كاناڵەكانی  لــە  سیاسی  چــاالكــانــی  و 
راگەیاندنی رێژیمدا لە الیەك بۆ مانەوەی 
دەسەاڵتی سەرەڕۆیانەی وەلی فەقیه و 
سەركوت و كپكردنی هەر جۆرە دەنگی 
و  ئێعدام  بە  ئێران  گەالنی  ناڕەزایەتی 
زیندان و وەپاڵدانی تاوانی سیخوڕی بە 
رۆڵە ئازادیخوازەكانی گەالنی ئێران و لە 
الیەكی دیكەوە فریودان و بە الڕێدابردنی 
بیروڕای گشتی گەالنی ئێران لە كێشە 

ناوخۆیی و دەرەكییەكانی ئێرانە.
هەروەها رێژیمی كۆماری ئیسالمی، 
بااڵی  كارگوزارانی  ئاستی  لە  ئێستا 
خۆیدا تووشی لێكترازانی بووە و لە ژێر 
نێونەتەوەییدا  هەمەالیەنەی  گەمارۆی 
پشتی چەماوەتەوە هەر بۆیە مودیرانی 
واواك بۆ مانەوەی رێژیمی وەلی فەقیه 
بـــاوەڕە گەیشتوون  بــەو  ــدا،  دەســەاڵت لە 

شانۆسازی،  ــقــانــدن،  خــوڵ قــەیــران  ــە  ك
ئاژاوەنانەوە، لە دەستەبەركردنی مانەوەیان 
ــە دەســـەاڵتـــدا شــوێــنــدانــەر دەبــــێ . بە  ل
باوەڕی ئەوان، ئێعدام و زیندانیكردن بە 
وەپاڵدانی تۆمەتی سیخوری بە جیابیران 
ئێران،  نەتەوەكانی  و چاالكانی سیاسی 
بۆ  مكانیزمە  شــیــاوتــریــن  و  باشترین 

گەیشتن بە مەبەستە گاڵوەكانیان.
ئیسالمی  كــۆمــاری  رێژیمی  دیـــارە 
نــاتــوانــێ  بــە تــۆمــەت وەپــاڵــدانــی رۆڵە 
ــران و  ــێ ــی ئ ئــازادیــخــوازەكــانــی گــەالن
هەرێمی  حكوومەتی  تــاوانــبــاركــردنــی 
كوردستان و واڵتی ئازەربایجان و واڵتانی 
ئامانجەكانی  و  مەبەست  بە  رۆژئـــاوا 
ئێران  گــەالنــی  چونكە  بــگــات،  خــۆی 
لە  بــاش  زۆر  دێموكراتیك  واڵتــانــی  و 

شانۆسازییەكانی رێژیم ئاگادارن.
جێی  هەمیشە  وەك  ــرەدا  ــێ ل ـــەوەی  ئ
تاكێكی  هــەر  بــۆ  تێڕامانە  و  گــومــان 
كۆمەڵگای ئێران لەم شانۆسازییەی ئەم 

جارەی واواك وێدەچێ  دوو شت بێ .
قسەی  ـــــــاوازی  ـــــــی ج یــــــەكــــــەم: 

شێوەی  لە  هــەم  دەستبەسەركراوەكانە، 
بەیانكردنی رووداوەكە و هەم لە شێوەی 
واڵتانی  بە  ئەو گیراوانە  پێوەندیكردنی 
رۆژئاوا و ئیسرائیل، كە بە روونی دیارە 
ئەو كەسانە لە ژێر ئەشكەنجەدا دانیان 

بە تۆمەتی وەپاڵدراویان داهێناوە.
حقووقییەوە،  الیــەنــی  لــە  ــــەم:  دووه
كــۆمــاری ئیسالمی  رێــژیــمــی  ئــەگــەر 
ــەی ئەو  ــی ــی راســــت دەكـــــات، بـــۆ دۆس
گیراوانە ناداتە دادگا نێونەتەوەییەكان بۆ 
ئەوەی ئەو واڵتانەی لەم شانۆسازییەدا 
بیروڕای  بەرانبەر  لە  كــراون  تۆمەتبار 

گشتیدا وەاڵمدەر بن.
بەاڵم رێژیمی كۆماری ئیسالمی كە 
خۆی زیاتر لە هەر كەس دەزانێ  راست 
ناكات، خۆ لە هەر هەنگاوێكی جیا لە 
خۆی  تەنیا  و  دەبوێرێ   لێدان  تۆمەت 
پیالن دادەڕێژێ ، شانۆسازی وەڕێدەخات، 
دەگرێ  و تۆمەت لێدەدا و خەڵكی دیكە 
بە شێوەی جۆراوجۆر لە راستییەكان بە 

دور رادەگرێ .

كـــوردەكـــان لــەگــەڵ ئـــەوەی درەنــگــتــر بە 
پەیوەست  سووریا  راپەڕینەكانی  و  شــۆڕش 
و  كــرد  زیرەكانەیان  یارییەكی  ــەاڵم  ب بــوون، 

باشترین دەسكەوتیان وەدەست هێنا.
و  عێراق  عەرەبیی  زمانی  زاراوەكانی  لە 
شتێك  لەسەر  زۆر  كە  كەسێك  بە  ســوریــادا، 
ئەوە  دەڵێن  دەكــا  كەلەوكێشی  و  پێدادەگرێ 
ــەوەڕا هاتبێ  ل ئــەوەش  دەڵێی كــوردە. رەنگە 
بێ  ئــەو  قسەیە  ئــەو  راڤەكردنی  باشترین  و 
نێو  لە  ماوەی چەند سەدە  بۆ  كوردەكان  كە 
و  تــورك  عــەرەب،  فــارس،  ئیمپراتورییەكانی 
روسیا خەباتیان كردووە و بەردەوام بوون لەسەر 
بە  شانازییان  و  ــورد  ك نــەتــەوەی  پاراستنی 
وەك  و  كــردووە  خۆیان  نەتەوایەتیی  هەستی 
ئەوەش  راگرتووە.  خۆی  زیندوو  نەتەوەیەكی 
رەنگە راڤە بكرێ كە بۆ سێ میلیۆن كورد لە 
سوریا بە شێوەیەكی سەیر، لەگەڵ ئەوەی بۆ 
ماوەی 40 ساڵ لە الیەن بنەماڵەی ئەسەد 
تر  نەتەوەكانی  كەمایەتی  هەموو  لە  زیادتر 
زوڵم و زۆری لێكراوە و چەوساوەتەوە و حاشا 
دوودڵییەوە  بە  ئێستا  بەاڵم  كــراوە،  بوونی  لە 
بــۆ رووخــانــی رێژیمی  خــەبــات  ــزی  ری دێنە 

بەشار ئەسەد.
و  ناكۆكی  تــر  شوێنەكانی  لــە  كــە  ــەر  ه
رۆیشتن  تــونــدوتــیــژی  ـــەرەو  ب ملمالنێیەكان 
زۆربەی  كــە  شــارەكــانــی  لــە  زۆر  بەشێكی 
دانیشتوانیان كوردە لە سوریا تا ئەو جێگای 
دەستی  كەوتە  ئاشتیانە  شێوەیەكی  بە  كــرا 
كوردەكان، لە باكووری رۆژهەاڵت و لە الیەن 
سەردا  بە  دەستیان  خۆجێیی  دەسەاڵتدارانی 
بە  دەستیان  كورد  چاالكوانانی  ئێستا  گیرا، 
ســەر دامــودەزگــای حكوومیدا گــرتــووە، كە 
پرسگەیان  پۆلیس،  ئیدارەكانی  لە  بریتین 
دەوراندەوری  بە  وە  دانا  رێگاكان  هەموو  لە 
بــە درێژایی  هــەرێــمــی ژێــردەســتــی خــۆیــان 

سنووری توركیادا.
رێگایەكی  سەربەخۆیی  بە  گەیشتن  بۆ 
هێزەكانی  ئــێــســتــاش  پــێــشــە.  لــە  زۆریـــــان  
قامیشلی  شارەكانی  ناوەندی،  حكوومەتی 
رێگە  و  فڕۆكەخانەكان  هەروەها  حەسكە،  و 
ئەو  ــەاڵم  ب دەســتــەوەیــە.  بە  سەرەكییەكانیان 

بە  دەسەاڵت  بەدەستەوەگرتنی  بۆ  ئازایەتییە 
هەر حاڵ ئەگەر بە نابەدڵیش بێ هاوكاری 
لەگەڵە،  سووریی  دەسەاڵتدارانی  ئاشكرای 
ــەر ئــاكــاری ئـــەو دیوی  ــب ــەران ــە ب ئــــەوەش ل

سنووری سوریایە.
بۆ نموونە توركیە ئەو كردەوەی پێ خۆش 
گرووپەكانی  چاالكترین  و  چەكدارترین  نیە. 
دێموكراتیكە  یەكیەتیی  پارتی  سووریا،  ناو 
كوردی  بە  یەكەمیان  پیتی  )كــورتــكــراوەی 
پ.ی.د( كە لە پارتی كرێكارانی كوردستان 
زۆر نزیكە. پ.ك.ك گرووپێكی چەپڕەوە كە 
لە  زیادتر  بۆ  ئۆتۆنۆمی  داوای  گریالكانی 
10 تا 13 میلیۆن كوردی توركیا دەكەن، كە 
لە ساڵی 1٩84 لە دژی توركیا خەباتێكی 
ئێستا  تا  لەو كاتەوە  دەبەن،  بەڕێوە  توندوتیژ 
هــەر دووك ال  لە  كــەس  لە 45000  زیــادتــر 
كوژراون. حافز ئەسەد، باوكی بەشار ئەسەد، 
سەرۆك كۆماری سووریا لەو واڵتە حەشارەگە 
درووست  بۆ  ئارامی  و  ئەمین  پەناگای  و 
كردبوون و لە هەموو بوارێك هاوكاری دەكردن 

و یارمەتی دەدان.
ناوچەی  لــە  دوایـــیـــدا،  ســـااڵنـــەی  ـــەم  ل
توركیا،  رۆژهەاڵتی  باشووری  كوردنشینی 
بە پێشوازیكردنی كوردەكان بە وەرگرتنەوەی 
مافە  ــە  ل هێندێك  دابــیــنــكــردنــی  ــۆ  ب وەاڵم 
ببوونەوە.  كەم  گرژییەكان  نەتەوایەتییەكانیان 
لە كاتێكدا حكوومەتی هەرێمی كوردستان لە 
لە  پێشگیری  جار  هێندێك  عێراق،  باكووری 
پارتی كرێكارانی كوردستان دەكا بۆ ئەوەی 
لە سنوورەكانی هەرێمی كوردستاندا نەچنەوە 
لەوەدایە  كارەكە  كێشەی  بــەاڵم  توركیا.  ناو 
كە كاربەدەستانی پارتی دادوگەشەی توركیا 
زۆریــــان پــێ لــەســەر نــەتــەوەپــەرســتــی تورك 
و  بێدەنگ  بەهارێكی  دوای  بە  داگــرتــووە. 
ئارام، ئەو ماوەیە هێندێك سەربازی تورك لە 
توركیا  خاكی  ناو  بۆ  پ.ك.ك  هێرشەكانی 
كەلەڕەقی  ــە  ب ـــورك  ت ــی  ــەران ــب رێ كـــــوژران. 
بۆ  مەیدان  سووریا  نادەین  رێگا  ئێمە  دەڵێن 
ببێتە  ناوچەیە  ئــەو  و  بكا  ــاوااڵ  ئ پ.ك.ك 
هێزێكی  پ.ك.ك.  چاالكییەكانی  مەیدانی 
سنووری  هــێــنــاوەتــە  زۆری  ــیــدەری  ــارمــەت ی

سووریا.
ئۆغلوو،  داوود  ئەحمەد  توركیا  هەروەها 
هەولێر  نـــاردە  دەرەوەی  ــاری  ــاروب ك ـــری  وەزی
مەسعوود  ــــــزدار  رێ لـــەگـــەڵ  ـــژ  ـــووێ وت بـــۆ 
هەرێمی  حــكــوومــەتــی  ســــەرۆك  ـــی،  ـــارزان ب
ئابووریی  و  سیاسی  ئەمنییەتی  كوردستان. 
هەرێمی  كوردی  میلیۆن   5 گەشەسەندویی 
كوردستان دەسەاڵتێكی روو لە گەشەی پێ 
بەخشیوە، ئەوەش كاریگەری بەرچاوی لەسەر 
دەڵێن  پێی  ئەوان  كە  كوردستان  بەشەی  ئەو 
سەرەتای  لە  ــاوە.  دان كوردستان،  رۆژئـــاوای 
بارزانی،  مەسعوود  ــزدار  رێ ژوئیە،  مانگی 
لە  خۆی  بۆ  كوردستان،  هەرێمی  سەرۆكی 
ئەنجوومەنی  كــە  حیزبەكانی  هــەم  هەولێر 
پارتی  هەم  و  پێكهێناوە  كوردیان  نیشتمانی 
یەك كۆ  دەوری  لە  دێموكراتیكی  یەكیەتیی 
كردەوە و ئەنجوومەنی بااڵی كوردیان پێك هێنا. 
النیكەم بە نووسراوە بڕیاریان دا كە پڕوپاگەندە 
لە دژی یەك رابگرن، ناكۆكییەكانی چەندین 
بۆ  بكرێ  خۆش  رێگا  و  بنێن  وەال  ساڵەیان 

پێكهێنانی فەرمانڕەواییەكی ناوخۆیی.
كوردەكانی سووریا لە بواری جوغرافیایی 
چەند  لــە  بەڵكوو  یــەكــەون  ســەر  بــە  كەمتر 
ناوچەی جیاجیادان، بە پێچەوانەی براكانیان 
لە باكووری عێراق كە لە بواری جوغرافیاییەوە 
ــەون. لــەگــەڵ ئەوەش  ــەك ــەر ی هــەمــوو بــە س
بەشێكی هەرە زۆری كوردەكان لە سووریا لە 
شارە گەورەكانی حەلەب و دیمەشقدا دەژین. 
نانەوە  دووبــەرەكــی  ساڵەی  دەیــان  سیاسەتی 
حكومت  و  بینداز  )تفرقە  حكوومەتكردن 
كن( بە هۆی حكوومەتی ناوەندی، هەروەها 
تەنانەت  و  هاوواڵتیبوونیان  لە  نكۆڵیكردن 
بە  كەسییەتی  بـــاری  نــاســنــامــەی  ــی  ــەدان ن
مافێكی  هەموو  لە  كەسیان  ــەزار  ه ســەدان 
هاوواڵتی بێبەش كراون، لە بواری نەتەوەیی 
هەموو  بە  و  دایانپڵۆسیون  توندوتیژی  بە 
بۆ  زمانییان  و  ئایینی  بەربەستی  شێوەیەك 

پێك هێناون.
كە سووریا تووشی شەڕی ناوخۆیی بوو، 
دووبەرەكی بەهێزتر و قووڵتر بۆتەوە. هێندێك 
لە گرووپە كوردەكان بڕیاریان دا بە شێوەیەكی 

سووریا  ئۆپۆزیسیۆنی  هاوكاری  بەرباڵوتر 
زۆر  دێموكراتیك  یەكیەتیی  پارتی  بكەن. 
هەڵخەڵەتاوی  بە  بێبەزەییانە  و  توندی  بە 
دەسرۆكەی  بە  یــان  ــەرەب  ع نەتەوەپەرستی 
ئەوانیش  كــردن.  تاوانبار  توركانی  دەستی 
دەزگای  بە  دێموكراتیكیان  یەكیەتی  پارتی 
تاوانبار  ــا  ســووری حــكــوومــەتــی  جــاســووســی 
پێیان وابوو كە بۆتە نەقیزە بە دژی  دەكرد، 
دەچنە  ئاوا  بۆچوونەكان  ئێستاش  تا  تــورك، 
و  ــەوە شتێكی ســەرســووڕهــێــنــەرە  ئ كــە  پێش 
مقاماتی رەسمی حكوومەتی سووریا ناوچە 
كە  كردووە  كوردەكان  رادەستی  كوردییەكانی 
بۆ خۆیان، خۆیان بەڕێوە بەرن. لە ئاكامدا تا 
رادەیەك كوردەكان ئامادە نەبوون پشتیوانی لە 
سووریا  ئۆپۆزیسیۆنی  دیكەی  گرووپەكانی 
بكەن و لە خۆپیشاندان و راپەڕینەكانی دژی 

رێژیمدا بەشداری بكەن.
بەاڵم هۆكاری دیكەش هەیە كە كوردەكان 
ئەسەد  دوژمنانی  وەاڵمنەدانەوەی  بێدەنگن. 
بۆ ئەوە كە ئامادە نەبوون كورد وەك نەتەوەیەك 
كە  باوەڕە  ئەو  هێنا سەر  كوردەكانی  بناسن، 
بــۆ وەدەســتــهــێــنــانــی مــافــی خــۆیــان یەكیان 
ــەو بــە دژی  ــبــەردا، بــۆ ئ ــەران ــووە. لــە ب گــرت
دەیانهەوێ  بــكــەن،  ــەشــداری شــەڕ  ب ئــەســەد 
ئۆپۆزیسیۆن بە تەواوی گەرەنتی بكا كە لە 
داهاتووی سووریا و رێژیمی دوای ئەسەددا 
دابین  كوردەكان  نەتەوایەتییەكانی  مافەكانی 
بكرێ. بە تەواوی بە هۆی بە دەستەوەگرتنی  
ــی، كـــوردەكـــان بە  ــاوخــۆی ــی ن ــڕەوای ــان ــەرم ف
گرەوی  پواڵیین  دیوارێكی  درووستكردنی 
خۆیان دەبەنەوە. تەنانەت ئەگەر بەشار ئەسەد 
قەرزدارە  پێیان  بمێنێتەوە،  دەسەاڵتیش  لەسەر 
ــەگــەڵ نــەكــرد. لەو  ــۆ ئــــەوەی شــەڕیــان ل ب
كوردەكان  دۆڕانــدی  ئەسەد  بەشار  معاملەدا 
حــكــوومــەتــێــكــی ئــۆتــۆنــۆمــی زیـــادتـــر وەك 
ناوچەی  لە  كودستان،  هەرێمی  حكوومەتی 

خۆیاندا دروست دەكەن.

سەرچاوە:
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رادەستكردنی زارۆكستانەكان بۆ لێژنە ئایینیەكان

الوان و پرسی شووناسی نەتەوەیی لە ئێراندا

فاتێح ساڵحی

حیسام ئەحمەدی

و  جێبەجێكردنەوە  خانەی  رۆیشتە  زارۆكستانەكان 
بە  زارۆكستانەكان  رادەستكردنی  بە  ئەمساڵیش 
مزگەوتەكان و بیاڤە ئایینیەكان، پیالنی رێژیم بۆ 
بەالڕیدابردن و چەواشەكردنی چەمكە فێركارییەكان 
مندااڵن  مێشكی  نێوبەتاڵكردنی  و  شوشتنەوە  و 
رواڵەتی  مێرمنداڵیدا،  قۆناغی  لە  بۆ سڕكردنیان 

راستەقینەی خۆی پیشان دا.
حاڵێكدایە  لە  دزێوە  بڕیارە  ئەم  راستیدا  لە  بەاڵم 
مافەكانی  جــیــهــانــی  پــەیــمــانــنــامــەی  پــێــی  ــە  ك
مندااڵن رادەستكردنی قوتابخانەكان و بە تایبەت 
تەنانەت  و  ئایینیەكان  شوێنە  بە  زارۆكستانەكان 
 15 تەمەنی  تا  منداڵەكان  ئایینیی  پـــەروەردەی 
زارۆكستانەكان  و   قەدەغەیە  ــەواوی  ت بە  ساڵی 
ئازادانەدا منداڵەكان بۆ  لە كەشوهەوایەكی  دەبێ 

رۆیشتن بۆ قوتابخانەكان ئامادە بكەن.
باشترین  زارۆكستانەكان  كە  ئەوەیە  لەبەر  ئەوەش 
دەرفەت بۆ فێركاری سەرەتایی زۆرێك لە چەمكە 
چەمكگەلێك  ــەن.  دەك ئامادە  كۆمەاڵیەتییەكان 
كەسانی  مــافــی  ــنــی  گــرت ـــەرچـــاو  ـــەب »ل وەك 
»دادوەری«،  نـــەزم«،  و  دیكە«،«رێكوپێكی 
لە  و »هــاوكــاری«  كۆمەاڵیەتی«  »وەفـــاداری 
چوارچێوەی كایەگەلێكی ئاسان و ساكار یەكێك 
دەبێ  كــە  فێركارییەكانە  چاكە  ستراتیژییە  لــە 
راهێنەری  و  بچێت  بەڕێوە  زارۆكستانەكاندا  لە 
بۆ  داهێنانی خۆی هەوڵ  و  توانا  بە  زارۆكستان 
جێگیركردنی ئەم چەمكانە لە مێشكی مندااڵندا 
بدات. بەاڵم بەم بڕیارەی كاربەدەستانی كۆماری 
لە  مرۆییانە  چەمكە  ــەم  ئ تەنیا  نــە  ئیسالمی 
بە  بەڵكوو  ناكرێت،  ــەروەردە  پ مندااڵندا  مێشكی 
پێچەوانە بە پێی وانە ئایینیەكانی مەزهەبی شێعە، 
تۆڵەئەستاندنەوە و شەهادەتخوازی و كڕووزانەوە لە 
ئیمامان و چــاوەڕوان بوون لە مێشكی مندااڵندا 
ئەوەیە  بۆ  هەمووی  ئەمانەش  و  دەكرێت  پــەروەدە 
كە زەینی پرسیارخوازی منداڵەكان بە ترساندن و 
تۆقاندن لە دۆزەخ و مێتافیزیك هەر لە قۆناغی 

بە پێی گوتەی بەرپرسانی رێكخراوی بێهزیستی 
كۆماری ئیسالمی لەمەبەدوا مۆڵەتی دامەزراندنی 
و  ئایینیەكان  لێژنە  ــە  ــت دەدرێ زارۆكــســتــانــەكــان 
راهێنەری  هـــــەزاران  هـــاوكـــات  ــان.  ــەك ــەوت ــزگ م
زارۆكستانەكان لە دژكردەوە لە هەمبەر ئەم بڕیارە 
و داهاتووی ناڕوونی خۆیان دەنگی ناڕەزایەتیی 
خۆیان لە بەرامبەر مەجلیسی شوورای ئیسالمیی 

رێژیمی تاراندا بەرز كردووەتەوە.
نێوان رێكخراوی  لە  رێكەوتننامەیەك كە  پێی  بە 
بێهزیستی و »لێژنە ئایینیە گەروەكان« بەستراوە، 
بە  زارۆكستانەكان  ئاینییەكان،  لێژنە  لەمەبەدوا 
موحەممەد  دێنن.  پێك  ئایینی«  »لێڕوانینێكی 
كۆمەاڵیەتیی  كـــاروبـــاری  جێگری  نــەفــەریــیــە، 
رێكخراوی بێهزیستی رۆژی دووشەممە، رێكەوتی 
لەگەڵ  وتــووێــژ  لــە  ئەمساڵ  گــەاڵوێــژی  16ی 
هەواڵنێری ئیسنادا رایگەیاند: »فێرخوازە ئایینیە 
زارۆكستان  دەتوانن  ئایینیەكان  لێژنە  و  ژنەكان 
ئامانجی  ئایینی  لــێــڕوانــیــنــی  و  ــنــن  ــمــەزرێ داب
پەروەردەكردنی  بۆ  بێهزیستییە  رێكخراوی  نوێی 
منداڵەكان هەر لە سەرەتای منداڵی و لە قۆناغی 
زارۆكستانەوە.« لەم پێوەندییەدا جگە لەوەی كە بە 
دەیان هەزار راهێنەری زارۆكستان كە پێشتر بڕیار 
بوو لە وەزارەتی پەروەردە و فێركاریدا دابمەزرێن، 
لە كار بێكار دەبن و داهاتووی پیشەییان تووشی 
ناڕوونی دەبێت، پرسێك كە زۆر گرینگترە خستنە 
نوێیەی  ــارە  ــڕی ب ــەم  ئ ئامانجەكانی  بــاســی  ــەر  ب
كاربەدەستانی كۆماری ئیسالمییە كە دەیانهەوێ 
چوونی  لە  پێش  و  منداڵییەوە  قۆناغی  لە  هەر 
بۆ  ــوار  ب فەرمییەكان  قوتابخانە  بۆ  منداڵەكان 
پروپاگەندە  بە  منداڵەكان  مێشكی  شوشتنەوەی 
لە  هــەمــووی  ئەمانە  بــكــەن.  خــۆش  ئاینییەكان 
گەاڵڵەی  ـــــردوودا  راب ســاڵــی  لــە  كــە  كاتێكدایە 
لە  رەگــەزی مندااڵنی كچ و كوڕ  جیاكردنەوەی 

قوتابخانەوە  ــش  ــێ پ
دەروونی  و  دابمركێنن 
لە  ــــان  ــــی ــــەش ــــەرك س
مێرمنداڵیدا  قۆناغی 
تووشی خەمساردی و 
لە  تا  بكەن  سەركزی 
تەمەنی الویشدا هیچ 
مەترسییەكیان بۆ سەر 
رێژیم  كاربەدەستانی 
ئەمانە  رەنگە  نەبێت. 
دەرەنجامی  هەموویان 
ئەو ناڕەزایەتیدەربڕینە 
بە  كە  بن  بەرباڵوانە 
شێوەكان  لە  شێوەیەك 
الوان و گەنجانی ئەم 
واڵتە پێشەنگی بوون 
ــژای مێژوو  درێ بە  و 
كە  داوە  پــیــشــانــیــان 
بڕگەیەكی  هــەر  لــە 

زەمەنیدا ئامادەن گیانی 
دیكتاتۆرییەكان  سیستمە  گۆڕینی  بۆ  خۆیان 
بەخت بكەن. بۆیە كاربەدەستانی رێژیم هاتوونەتە 
هەمبەر  لە  پارێزراوبوون  بۆ  كە  بڕوایە  ئەم  سەر 
واڵتدا  الوانــی  هەڵچوونی  و  تووڕەبوون  شەپۆڵی 
زارۆكستانەكانەوە  لە  و  منداڵی  قۆناغی  لە  هەر 
لە  و  ببەن  بەالڕێدا  واڵتــە  ئەم  مندااڵنی  زەینی 
فێركارییە  چەمكە  و  فێركاری  سەرەكی  رێگەی 

بنەڕەتییە مرۆییەكان دووریان بخەنەوە.
روونــــە كــە زارۆكــســتــانــە ســەركــەوتــووەكــان، ئەو 
زارۆكستانانەن كە لە مندااڵندا ورەی لێكۆڵینەوە و 
تاوتوێكردن پێك دێنن، پەروەردەی دەكەن و پەرەی 
پێ دەدەن. بەم پێیە منداڵەكان لە زارۆكستانەكاندا 
هێما  پێی  بــە  ناڕاستەوخۆ  فێركاری  رێگە  لــە 
ئەوە  فێری  نمایشییەكان  مێتۆدە  و  فێركارییەكان 
كە  نوێدا  دیاردەیەكی  هەر  هەمبەر  لە  كە  دەبــن 

دەیبینن پرسیار بكەن و لە هیچ شتێكی باش سڵ 
كە  دەكــات  وا  كارێكی  حاڵەتەش  ئەم  نەكەنەوە. 
و فەرمی  راستەوخۆ  فێركاری  بۆ  زەینی منداڵ 
منداڵ  و  دەبێت  ئامادە  قوتابخانەدا  قۆناغی  لە 
كۆمەاڵیەتییەكان  وانــە  لە  هەندێك  فێربوونی  بە 
لە  خۆكونتڕۆڵی  هانەی  كە  دەگــات  شوێنە  بەو 
خۆیدا بەهێز بكات و لە كۆمەڵگادا شوێنی خۆی 
ببینێتەوە و خۆی لەگەڵ هەلومەرجی دەرەكیدا بە 

پێی تەمەنی خۆی بگونجێنێت.
بەاڵم بە پێی ئەو گەاڵڵە نوێیە »خۆكونتڕۆڵی« 
كە گرینگترین رەمزی سەركەوتنی زارۆكستانەكان 
لە پەروەردەكردنی منداڵێكی سالم و تەندروستدایە، 
و  »دیتركۆنتڕۆڵی«  بە  دەدات  خــۆی  شوێنی 
كە  منداڵ  سەربەخۆیی  فەرمی  شێوەیەكی  بە 
منداڵێكی  ــی  ــەروەدەكــردن پ هێمای  سەرەكیترین 
بەرەبەرە  و  پرسیار  ژێــر  دەكــەوێــتــە  پــرســیــارخــوازە 

بۆ  لێدێت كە منداڵ  وای  و  دەكــرێ  فــەرامــۆش 
بەپێی  كە  پرسانەی  ئەو  لەگەڵ  رووبەڕووبوونەوە 
دێتە  زەمەنی  جۆرواجۆرەكانی  قۆناغە  و  تەمەن 
سەر رێگەی، بۆ خۆی وەاڵمێكی نەبێت و هیچ 
ــەدات و بۆ چــارەســەری ئەم  كــردەوەیــەك ئەنجام ن
بەر  پەنابردنە  و  مێتافیزیك  بكاتە  روو  پرسانە 
ئەمانە  هەموو  ئایینیەكان.  بەها  و  ئیمامەكان 
ــا 20 ساڵی  ت ــە 10  ل كــە  دەكــــەن  وا  كــارێــكــی 
داهاتوودا نەوەیەك بێتە ئاراوە كە مێشكیان لە بەها 
مرۆییەكانی وەك »دادپــەروەری«، »ئازادی« و 
گوێ  و  بێت  بەتاڵ  كەسایەتی«  »سەربەخۆیی 
هێزێكی  هەمبەر  لە  سەردانەواندن  و  مستی  لە 
و  ئــاراوە  بێنە  مێتافیزیكییەكان  هێزە  وەك  نادیار 
دەسپێكی  بنەمای  كە  پرسیارخوازی  و  پرسیار 
و  لەبیر  نــەوەیــەدا  ئەو  زەینی  لە  گۆڕانێكن  هەر 

فەرامۆش بكرێت.

ئەو  نێو الوانی  لە  تایبەت  بە  و  ئێران  لە  ئەمڕۆ 
بەرفراوان  شێوەیەكی  بە  كە  مەسەلەیەك  واڵتــەدا 
دەكەوێتە سەر زمان و بن گوێ، پرسی شووناسی 
نەتەوەیی و بوونی قەیرانی شووناس لە نێو الوان و 
هۆكاری دروستبوونی ئەو قەیرانەیە كە هەر كەس 
و الیەنێك بە شێوەیەكی جیاجیا هەڵسەنگاندنی بۆ 
دەكات. چوونكە پاراستنی شووناسێكی تایبەت و 
سەربەخۆی نەتەوەیی نەتەنیا بە ئەركێكی بنەڕەتى 
بەڵكوو  ئەژمار  دیتە  نەتەوەكان  كۆی  و  تاك  بۆ 
نەتەوەیی   یەكگرتوویەكی  و  تایبەتیتر  مانایەكی 

زیاتر لە نێو كۆمەڵگادا بنیاد دەنێت.
 پرسی »شووناس« بابەتێكی باسهەڵگر و خاوەنی 
لە  مــرۆڤ  هۆوییەتی  واتــا  جیاجیایە،  لقوپۆپی 
گەلێك رەهەندەوە خۆی دەبینێتەوە، »تاكەكەسی، 
جووگرافیایی  و  میژوویی  نەتەوەیی،  گرووپی، 
و..« هتد، بەاڵم سەرەڕای ئاڵۆزبوونی، وشیاری 
لەو راستایەدا وەك پێویستییەك بۆ هەموو تاكێك و 
بەتایبەت الوان دێتە ئەژمار، چوونكە هۆوییەتی 

رێژەیەكی  كە  واڵتانەیە  لەو  یەكێك  ئێران  واڵتی 
بەرچاو لە حەشیمەتەكەی الوان پێكی دەهێنن و 
بەو  دەناسرێت،  الو  واڵتێكی  وەكــوو  بۆیەش  هەر 
واتایە كە رێژەیەكی بەرچاو لە تاكەكانی تواناییان  
پێناو  لــە  هــەوڵــدان  بــۆ  بـــەرزدایـــە  ئاستێكی  لــە 
پێشكەوتنی ئەو واڵتەدا. چوونكە بەو پێناسانەی 
كە بۆ »الو« و هەڕەتی الوێتی دەكرێت و كراوە، 
مرۆڤ  تەمەنی  بەهاری  وەكوو  الوێتی  تەمەنی 
دێتە ئەژمار و بێگومان لە ئاستی وزە و تواناشەوە 
و  كۆمەڵگا  چــاالكــی  و  ئەكتیڤ  هێزێكی  بــە 
واڵت  دواڕۆژی  سەرمایەی  بە  جاریش  هێندێك 
ئاڵوگۆڕانەی  ئــەو  دوای  لە  ــەاڵم  ب  . ــراون  ب نــاو 
ئاراوە،  هاتنە  هتد  و..  عەرەبی  واڵتانی  لە  كە 
الوان ئەو راستییەیان سەلماند كە نەك سەرمایەی 
دواڕۆژ بەڵكوو هێزی گۆڕانخواز و پێشەنگی هەر 

ئاڵوگۆڕێكیشن لە كۆمەڵگادا.

و  ناسنامە  نیشانەی  ــەك  ــەوەی ــەت ن و  تــاك  هــەر 
شووناسی ئەو تاك و نەتەوەیە و لەنێوچوونیشی بە 
هەمان شێوە لەنێوچوونی ئەو نەتەوەیە دەسەلمێنێت، 
الوانی  و  بەگشتی  ئێران  الوانی  پێویستە  كەواتە 
كورد بەتایبەتی سەبارەت بە ناسنامە و شووناسی 
نەتەوەیی خۆیان ئاستی وشیارییان بەرنە سەر و لە 

الوازی و لەنێوچوونی پارێزگاری بكەن.
شووناسی  بــەتــایــبــەتــی  و  شـــوونـــاس  ــی  ــران ــەی ق
و  بەگشتی  ئــێــران  تاكەكانی  نێو  لــە  نــەتــەوەیــی 
دەسەاڵتدارانی  بۆ  بنەڕەتدا   لە  بەتایبەت  الوان 
حاكم بــە ســەر ئــەو واڵتـــە، چ لــە رابـــردوو و چ 
ئێران  ــی  واڵت چوونكە   . دەگــەڕێــتــەوە  ئێستا  لە 
نەتەوەكانیش  لە  هەركام  و  فرەنەتەوەیە  واڵتێكی 
خاوەنی هۆوییەت و ناسنامەی تایبەت بە خۆیانن، 
بەاڵم ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ مێژوو لە سەردەمی 
بیری  لەنێوبردنی  بەمەبەستی  پەهلەوی  رێژیمی 
لە  نەتەوەكان  شووناسی  تایبەت  بە  و  نەتەوەیی 
نەتەوە،  دەســەاڵتــدارانــەوە درووشمی »یــەك  الیــەن 

یەك زمان و..« بەرز كرایەوە و بۆ جێبەجێكردنی 
پاشان  نەپاراست.  پالنێك خۆیان  لە هیچ چەشنە 
شۆڕشی  بە  و  هەتاوی  1357ی  سااڵنی  لە  و 
پەهلەوی  دیكتاتۆری  دژی  لە  ئێران  گەالنی 
لە  و  ئێران  نەتەوەكانی  سەرجەم  بەشداری  بە  كە 
پێناو نەمانی هەرچەشنە هەاڵواردن و ستەمێكی 
نەتەوەیی و.. هاتە ئاراوە، كەچی لە كۆتاییدا و 
لە الیەن تاقمێك ئاخووندەوە دەست بە سەر شۆڕش 
داگیرا و دەسكەوتەكانی شۆڕش بەتااڵن بران و بۆ 
جارێكی تر مێژوو دووپات بۆوە، حكوومەتێك هاتە 
رێژیمی  سیاسەتەكانی  درێـــژەدەری  كە  كار  سەر 
پێشوو بەاڵم بە شیوازێكی دیكە و بە تاكتیكێكی 
دیكە، واتە بە كەڵكوەرگرتن لە هەستی خەڵك و 
و  ئایین  یەك  و  نەتەوە  یەك   « بنیاتنانەوەی  بۆ 
..«  بۆ جارێكی تر پالنی سڕینەوەی هۆوییەتی 
نەتەوەكانی ئەو واڵتە هێزێكی تری بە خۆوە گرت 

كە تا ئێستاش بەردەوامە.
سەرەكییان  رۆڵێكی  رێژیمانە  ئەو  دسەاڵتدارانی 
قــەیــرانــی شووناسی  بــوونــی  لــە  هەیە  و  هــەبــووە 
كۆمەڵگای  تووێژەكانی  هەموو  نێو  لە  نەتەوەیی 
لە  بەتایبەتی، چوونكە هەمووكات  ئێران و الوان 
الوان  بەتایبەت  و  خەڵك  نیازپاكی  و  ئیحساس 
و  سیاسەت  بە  پەرەپێدان  بۆ  وەرگرتووە  كەڵكیان 
بۆچوونەكانیان، بۆ وێنە لە سەردەمی شۆڕشی 57 
بەو مەبەستەی كە الوان خاوەنی شۆڕش و هەوێنی 
سەرهەڵدانی شۆڕشن، فكر و هۆشی الوانیان بردە 

ژێر ركێفی بۆچوون و سیاسەتەكانی خۆیان.
ئیسالمییەوە هەڕەتی  رێژیمی كۆماری  لە الیەن 
الوێتی بە سەر سێ قۆناغدا دابەش و بە نیسبەت 
بۆ  خۆیان  بە  تایبەت  پێناسەی  قۆناغێك  هــەر 
الوانـــی سەردەمی  یــەكــەم  نەسڵی  ــە  وات ـــردووە،  ك
شۆڕشی 57 بوون كە شۆڕشیان كرد و كۆماری 
كردن،  ناودێر  شۆڕشی  بەرهەمی  بە  ئیسالمیش 
نەسڵی دووهـــەم دەگــەڕێــتــەوە بۆ شــەڕی هەشت 
ساڵەی نێوان ئێران و عێراق كە الوان بەشدارییان 
لــە شــەڕ حكوومەت كــرد و واڵتــیــان پــاراســت و 
نەسڵی سێهەم الوانی ئەم سەردەمەن كە لە الیەن 
ناكارامە  بە  ئیسالمی  كۆماری  دەسەاڵتدارانی 
بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەوەش  كە  دەبرێن  ناو  پاسیڤ  و 

و  الوان  پەنابردنی  یەكێكیان  كە  هۆكارێك  چەند 
تێكنۆلۆژی  لە  كەڵكوەرگرتن  بۆ  سێهەم  نەسڵی 
كە  و..  ئینتێرنێت  وەك  سەردەمی  ئیمكاناتی  و 
فەرهەنگی  بە  ئیسالمییەوە  كۆماری  الیــەن  لە 
شێوازی  لە  و  دەبرێن  ناو  ئەمریكایی  و  غەربی 
جلوبەرگیش  پۆشینی  تــەنــانــەت  و  بــیــركــردنــەوە 
بــە ســـەردا هــاتــووە و وەك پێشوو  ئــاڵــووگــۆڕیــان 
دواكەوتووییان  و  فكرییەت  ئاخووندەكان  ناتوانن 
پێناسەی  راستیدا  لە  بسەپێنن. چوونكە  بەسەردا 
دەردەخــــات  ئـــەوە  الوان  بــۆ  ئیسالمی  كــۆمــاری 
كە  هەیە  گرینگیان  ریژیم  بۆ  الوان  ئەوكاتە  كە 
راستای  لە  و  بن  بۆچوونەكانیان  لەمستی  گوێ 
بەڕێوەبردنی سیاسەتەكانیان تێبكۆشن. هەر چەند 
كاردانەوەی دەسەاڵتدارانی حكوومەتەكانی پێشوو 
ئێستا كاریگەری بووە لەسەر الوازبوونی هۆوییەت 
بێگوومان  بەاڵم  ئێران،  نەتەوەكانی  ناسنامەی  و 
بە  و  نەتەوەكان  بێ وچانی  تێكۆشانی  و  هــەوڵ 
تایبەت توێژی »الو« بە بەشدارییان لە بزووتنەوە 
یەك  رێژیمە  سیاسەتەی  ئەو  رزگاریخوازانەكان 
ــووچــەڵ كـــردۆتـــەوە كە  لــە دوای یــەكــەكــانــیــان پ
لە  رێژیم  بەچۆكداهاتنی  كــارەش  ئــەو  ئاكامی 
نەتەوەكانی  پۆاڵیینی  و  بەهێز  ئیرادەی  بەرامبەر 
نەتەوەكانی  لە  هەركام  ئێستا  بۆیە  لیكەوتۆتەوە. 
ئێران بە شێوەیەكی بەردەوام و نەترسانە داوای مافی 
نەتەوەیی خۆیان دەكەن و الوانیش وەك باقی چین 
هۆوییەتی  پێناو  لە  كۆمەڵگا  تری  توێژەكانی  و 
و  زانكۆ  و  شەقام  سەر  و  تێدەكۆشن  نەتەوەییان 
ناوەندەكانی خوێندنیان كردۆتە مەیدانی تێكۆشان 
دژی دیكتاتۆری و سەرەڕۆیی، لە هەمان كاتدا 
سەرجەم توێژەكانی نەتەوەكان و بە تایبەت نەتەوەی 
بەرچاو  شێوەیەكی  بە  ئێران  كوردستانی  لە  كورد 
ناسنامەی  و  فەرهەنگ  بە  پەرەپێدان  هەوڵی  لە 
نەتەوەیی خۆیانن و بۆ زیندووڕاگرتنی تێدەكۆشن 
لە  ـــەورۆز  ن جێژنی  بــەرێــوەچــوونــی  بێگومان  كــە 
كوردستان و پێشوازیكردنی كوڕ و كچانی الو بە 
شێوەیەكی بەرچاو لەو بۆنە نەتەوەییە نموونەیەكی 

بەرچاوی ئەم راستییەیە.
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داهاتووی پەروەردەی ئێران بەرەو كوێمان دەبا؟

بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

بە گشتی كاتێك با س لە گیر وگرفتەكانی 
بــوارەدا دوو  پـــەروەردە دەكەین، لەم  دەزگــای 
كێشەی سەرەكیمان دێتە بەرچاو كە ئێمە بە 
دەكەین.  دابەشیان  دەرەكــی  و  ناوەكی  بەشی 
مەبەست لە گرفتی دەرەكی و ناوەكی  ئەو 
ناڕاستەوخۆ  ــان  ی راســتــەوخــۆ  كــە  كێشانەن 
پەیوەندییان بە سیستمی پەروەردە و فێركردنەوە 
هەیە و هەریەك بە جۆرێك لە وزە و ئێنێرژی 
كەم  هەستیارە  و  پڕحەشیمەت  دەزگـــا  ــەم  ئ
و  توانا  پێی  بە  ئێمەش  كــەوابــوو  ــەوە.  دەكــەن
بەر  دەخەینە  كێشانە  لەم  یەك  هەر  دەرفــەت 

سەرنجی خوێنەران.
گرفتە  بە  سەبارەت  دەرەكییەكان:  كێشە  ـ 
دەرەكییەكان دەكرێ باس لە هێندێك مەسەلە 
بكەین وەك ، پەرەنەگرتوویی واڵتانی جیهانی 
واڵتانەیە(،   لــەم  یــەك  ئێرانیش  )كــە  سێهەم 
ـــســـت و  ـــە زان ــایــی ل ــێــكــۆت ـــكـــاری ب گـــۆڕان
تێكنۆلۆژی نوێی كۆمەڵگا پێشكەوتووەكان و 
خۆڕێكنەخستنی بەشێك لە واڵتان لەگەڵ ئەم 
رەوتە، بەرزبوونەوەی ئاستی چاوەڕوانی خەڵك 
لە  تایبەت  بە  دەوڵەتییەكان  دامــودەزگــا  لە 
وەزارەتی پەروەردە بە مەبەستی دەستەبەربوونی 
نەكردنی  ــان  ــەرخ ت هـــەروەهـــا  مــافــەكــانــیــان، 
تەیاركردنی  بۆ  پێویست  ئابووریی  هەزینەی 
و  پــەروەردە  كاروباری  پێناو  لە  قوتابخانەكان 
هێندێك  كە  گرفتانەی  لەو  بەشێكن  راهێنان  
لە واڵتان و یەك لەوان واڵتی ئێران لەگەڵیان 
ئێران  ئەمڕۆ حكوومەتی  ئەوەی  ــەرەوڕوون.  ب
پێڕەو  سیاسەتی پۆلێنكردنی كار و پیشەكان 
زۆربەی  بۆ  ئەمنییەتی  چــاوی  بە  و  دەكــا 
كار و چاالكییە پیشەییەكان دەڕوانێ  لە نێو 
كۆمەڵگا كاردانەوەی خراپی بەدواوە بووە. لە 
ناكارناسانەی  دابەشكردنی  دیكەوە   الیەكی 
گەلێك  وەزارەتە كاندا  بەسەر  واڵت  بوودجەی 
مامۆستایان  چینی  راگرتنی  ناعاداڵنەیە.  
بە  پێڕانەگەیشتن  و  هــەژاری  هێڵی  ژێر  لە 
دامەزراوە و ناوەندە خوێندكارییەكان تەنیا بەو 
بیانووەی كە توانای بەرهەمهێنانی ئابوورییان 
فریودەرانەیە.   و  قيزەونانە  بۆچوونێكی  نیە، 
سەركوتكەری  ناوەندگەلێكی  لەئارادابوونی 
وەك سپای پاسداران و بەسیج و دەیان ناو و 
دەستەواژەی گوماناوی دیكە كە ئەندامەكانیان  
ـــوودجـــەی واڵتی  ـــەك بــە جــۆرێــك ب ـــەر ی ه
كشاندووەتە بەر چنگی خۆی و لە بەرانبەر 
هیچ الیەنێكی حقووقی و یاساییشدا بەرپرسیار 
سەرەكییەكانە.  كێشە  لە  دیكە  یەكێكی  نیە، 
ئەوەی دەیبینین هەر مامۆستایانی ئێمەن كە 
خزمەت  خۆیان  ئینسانیی  ویژدانی  پێناو  لە  
هۆی  بە  ــەن.  دەك نیشتمانەكەیان  و  گەل  بە 
مامۆستایان  مــووچــەی  ئاستی  نزمبوونی 
زۆربەی كەسە وشیار و لێهاتووەكان لە هاتن 
بۆ نێو دەزگای پەروەردە خۆ دەبوێرن، ئەمەش 
لە خۆیدا بۆتە هۆی بێ بایەخ بوونی پیشەی 

مامۆستایەتی.
كێشە  لــــە  بـــــاس  ـــــەوێ  ـــــان دەم كـــاتـــێـــك 
سەرەكییەكانی نێو سیستمی پەروەردە بكەین، 
ئەم  كۆتایی  قۆناغی  و  ئامانج  وەك  دەبــێ 
ـــە چــاو ببڕینە  زانــكــۆ كــە ئــەویــش لە  دەورەی
رێگای تاقیكارییەكی سەراسەری ئاڵۆز و پڕ 
لە كێشە بە ناوی كونكوورەوە دەستەبەر دەبێ.  
كونكووری  دێـــوەزمـــەی  قــورســی  ســێــبــەری 
فێركارییەوە،  سیستمی  بەسەر  ســەراســەری 
حەشار  ــدی  ــاوەن دوان قۆناغی  ئامانجەكانی 
داوە. هەڵسوكەوتی ناشیانەی بەرپرسانی ئەم 
بوارە كێشەكەیانی ئاڵۆزتر كردووە و تا هەنووكە 
لەم بارەوە نەیانتوانیوە خۆیان یەكال بكەنەوە و  
هەڵوێستێكی ئامانجدار بگرن. ماوەی چەندین 
ساڵە وەزاەتی پەروەردە بە هاوكاری وەزارەتی 

چارەسەر  كونكوور  پرسی  دەیانهەوێ   علووم 
دابنێن،  بۆ  جێگرەوەیەكی گونجاوی  و  بكەن 
بەاڵم هەموو جارێك بە زەبوونیەوە كا كۆنەكە 

بە با دەكەنەوە و بە هیچ ئامانجێك ناگەن.
یەكێكی دیكە لە كێشە قووڵەكانی بەردەم 
ناسەردەمیانەی  مامەڵەی  ئێران  پــەروەردەی 
ئایینە  و  نــــەتــــەوە  ـــەگـــەڵ  ل بـــەرپـــرســـانـــە  
یەكێك  بێگومان  ــران.  ــێ ئ ــی  ــان جــۆراوجــۆرەك
هەر  پێناسەی  الیەنەكانی  گرینگترین  لــە 
كۆمەڵگایەك پێناسەی نەتەوەیی و ئیتنیكی 
ئەوانە كە هێندێ جار بە الیەنی ئایینیشەوە 
و  ــەوەی هەقیقی  ــگــدان رەن ـــێ.  دەب تــێــكــەاڵو 
بەجێی تایبەتمەندییە كولتوورییەكانی گەالنی 
دیاردەی  وزەی  دەتــوانــێ  ئێران  دانیشتووی 
هەست بە جیاییكردن و لەپەراوێزكەوتن لە  نێو 
بازنەی پەروەردەدا الواز بكا . ئێستا بە داخەوە 
كتێبە دەرسییەكان كە وەكوو یەكێك لە كەرەسە 
فێركردنن،  و  ـــەروەردە  پ پرۆسەی  دیارەكانی 
بوونەتە ئامرازی پیالنگێڕانی دەسەاڵتداران و 

حكوومەتە دیكتاتۆرەكان. رێژیمە 
بە  گەلییەكان  دژی  و  داسەپاو 
ئیدئۆلۆژیی  و  فەرهەنگ  پێی 
لەسەر  پێداگری  خۆیان  تایبەتی 
بایەخ دەكەن  لە  تایبەت  الیەنێكی 
دیكە  الیەنەكانی  ئەنقەست  بە  و 
دەخەنە  پەراوێز و بگرە حاشایان لێ 
دەكەن. بە واتایەكی دیكە   لە ئێرانی 
بەاڵلێدراوی ئێمەدا كتێبە دەرسییەكان 
لە جیاتی ئەوەی هەڵقواڵوی واقیعی 
ئاوێنەی  بوونەتە  بــن،  كۆمەڵگا  نێو 
چەقبەستووی  ئیدئۆلۆژی  بااڵنوێنی 

تاقمی دەسەاڵتخواز و داسەپاو.
خۆی  بۆ  ئێران  ئەمڕۆی  حكومەتی 
ــە چ  ــــێ كــە ب ــە هـــەمـــووان بــاشــتــر دەزان ل
ستەملێكراوی  گەالنی  مافی  شێوەیەك 
دەكا  رێگری  و  دەنێ  پێ  ژێر  واڵتەكەمان 
نوێنەرانی  ــاوەر.  ــەم ج وشــیــاربــوونــەوەی  لــە 
نێو  سەرەكییەكانی  پۆستە  كــە  حكوومەت 
پەروەدەیان بە ئاسانی وەك دیارییەك پێشكەش 
كراوە، بێ ئەوەی لە پێویستیی راستەقینەی 
كۆمەڵگای ئێران تێبگەن، تەنیا و تەنیا بیر 
و  دەكەنەوە  خۆیان  شەخسی  بەرژەوەندیی  لە 
دەستوورەكانی  جێبەجێكردنی  مــەئــمــووری 
بۆ خوارێن.  لە سەرەوە  ناوەندگەرا  دەسەاڵتی 
پاوانكراوەكانی  میدیا  رێگای  لە  تاقمە  ئەم 
رێژیمەوە بە هێنانە بەرباسی گۆڕانكاری لە 
سیستمی پەروەدە خۆڵ لە  چاوی خەڵك دەكەن 
و پووش بەسەر راستییەكان دەكەن. ئەگەرچی 
دوایین گۆڕانكاری سیستمی پەروەرد  پڕە لە 
بەاڵم  فریوكارانە،  رواڵەتی  و  چەواشەكاری 
لەسەر  كۆنەپەرەستی  ئەهریمەنی  دەسەاڵتی  
بنەمای ریاكارانەی خۆی لە هەوڵ و تەقەالی 
ئەوەدایە گەالنی ئێران بەو قەناعەتە بگە یەنێ 
كە گۆڕانكاریی ئەمجارەیان لەسەر بناغەی 
زانستی نۆژەن كراوەتەوە و لەگەڵ پەروەردەی 
ركەبەری  جیهان  پێشكەوتووەكانی  كۆمەڵگا 
منەتەوە  بــە  جێگا  زۆر  لــە  تەنانەت  دەكـــا . 
بە  پڕوپاگەندەی خۆیان  بۆ  باسی دەكەن و  

دەسكەوتێكی نوێ پێناسەی دەكەن.
ـــان دوو رۆژی  لــە زۆربــــەی واڵت راســتــە 
لە  قوتابیان  مامۆستاو  ــوو،  حــەوت كۆتایی 
بەاڵم  قوتابخانە،  ناچنەوە  و  دان  پــشــوودان 
رۆژانی دیكەی حەوتوو بە درێژایی رۆژ لە 
قوتابخانەن و تەنانەت مافی ئەوەشیان هەیە 
بۆ نیوەڕۆژێ لەوێ بمێنەوە. هاوكات لەگەڵ 
ئەوەی كە دەرفەتی گەشەی زانستی و هزری 
بۆ مندااڵن دەرەخسێ، پێویستە هەر منداڵێك 
خوێندن  بەر  بنێردرێتە  ساڵ   16 تەمەنی  تا 
قەدەغەیە  قوتابخانە  لە  كێشانەوە  دەســت  و 
لە  خوێندنیش  پێداویستییەكانی  تــەواوی  و 

ئەستۆی حكوومەتە  بێ ئەوەی خەڵك منەتبار 
بڕوانێتە  خێرخوازانە  كارێكی  وەك  یــان  بكا 
مەسەلەكە. بە بەراوردكردن و هەڵسەنگاندنی 
پەروەردەی  لەگەڵ  سەرەتاییانە  بنەما  ئــەم 
ئێران،  ئیسالمیی  كۆماری  دەســەاڵتــی  ژێــر 
ئێمە  پـــەروەردەی  بە ئاسانی دەردەكـــەوێ كە 
تا چ رادەیەك لە مەترسیدایە و زیانبارە. بە 
رابردوو،   خوێندنی  ساڵی  گۆڕانكاریی  پێی 
قوتابخانەكانی ئێمە پێنجشەممانە  دادەخرێن و 
گۆیا بۆ قەرەبووكردنەوەی  كاری ئەو رۆژەش 
دە بێ بە رۆژەكانی دیكەی حەوتوو كاتژمێرێك 
زیاد بكرێ. ئەمە لە حاڵێكدایە كە قوتابییانی 
ئێمە بە شێوەی دوو شیفت یان زیاتر و هێندێك 
جار شەوانیش بە پاڵەپەستێ جێگەی خۆیان 
لە قوتابخانە دەكەنەوە. جا بەرپرسانی بواری 
پەروەردە چۆن ئەم شاكارەیان خوڵقاندووە و لە 
قوتابخانە چەند شیفتەكان بە هەر شیفتێك یەك 
كردووە، جێی سەرسوڕمانە!  زیاد  كاتژمێریان 
لە  تەنیا  مــەســەالنــە  جـــۆرە  ــەم  ئ حەلكردنی 

هەر  دەبێ  و  دەوەشێتەوە  رژیم  كاربەدەستانی 
بۆ خۆیان بزانن!

بە پێی دوایین گوڕانكارییەكانی سیستمی 
پەروەردەی ئێران بۆ ساڵی داهاتووی خوێندن، 
ئاڵوگۆری  خــوێــنــدن  قــۆنــاغــەكــانــی  ــارە  ــڕی ب
بەسەردا بێ و سیستمی 5،3،4 جێگای خۆی 
بە سیستمی 6، 3، 3 ببەخشێ، بێ ئەوەی 
نێوەرۆكی  بەسەر  بنەڕەتی  گۆڕانێكی  هیچ 
باس  زانیارییەكان  بێ.  دەرسییەكاندا  كتێبە 
ـــەن  كــە بــە هــۆی بــێ بەرنامەیی  ــەوە دەك ل
بۆ  پالنەشیان  ئــەم  بەرپرسان،  ســەرەڕۆیــی  و 
زۆرتر  قەیرانی  تووشی  و  نابێ   جێبەجێ 
قوتابخانەكان  ــی  ــران داخ ــە   ــەوات ك ــوون.  ــات ه
لە  گۆڕانكاری  و  پێنجشەممە  رۆژانــی  لە 
قۆناغەكانی خوێندن، وەك گۆڕانكارییەكانی 
رووبەڕوو  شكست  لەگەڵ  ـــردوو  راب سااڵنی 
و  پێهەڵدان  جێگای  كە  هیچ  ــەوە  ئ و  ــن  دەب
گەشبینی نین، مخابن جێگای نیگەرانیشن . 
لە  ژمارەیەك  و  گشتی  بە  قوتابییان  رەنگە 
بنەماڵەكان ئەم بۆشاییە بە روونی هەست پێ 
نەكەن. بەاڵم لە راستیدا ئەم جۆرە بەرنامەگەلە 
لە نێو خۆیاندا پووچەڵن و دەكرێ پییان بڵێین 
سەرەڕۆیی  ئەگەر  كوێرانە.  السايكردنەوەی 
بەرپرسانی بواری پەروەردە بەربەست نەكرێ لە 
داهاتوویەكی نزیكدا دووكەڵی ئەم ناشیكاریانە 
بەرەو تاریكی دەبات.  واڵتەكەمان لەوە زیاتر 

شانی  لەسەر  زیاتر  بەرپرسیارێتی  بــارەوە  لەم 
هەر  بـــاری  ژێــر  نەچنە  كــە  مامۆستایانە 
پالنێكی نازانستیانە و بە وشیاری لە هەمبەر 
داهاتووی  نــەوەی  چارەنووسی  بە  یاریكردن 

نیشتمانی خۆیان هەڵویستی شیاو بگرن.
لە  نەتەنیا  حكوومەت  ئێمە  ــی  واڵت لــە   
منداڵەكانمان  جیددی  نەخوێندەواری  بەرانبەر 
و  زەخت  ــەك  رادەی تا  بەڵكوو  نیە،  بەرپرسیار 
گوشاریشیان دەخاتە  سەر كە زەمینەی دەست 
و  دەرەخسێ  بۆ  خوێندن  بەر  لە  كێشانەوەیان 
ئاماری  پێی  بە  هەڵدێن.  قوتابخانەكان  لە 
و  رێژەی مندااڵنی سەر شەقام  باوەڕپێكراو، 
ئەو مندااڵنەی كە دەخرێنە بەر كار و تووشی 
دەبــن، هەتا  نائەخالقی  كــارەســاتــی   ســەدان 
دێ روویان لە زیادبوونە و ئەم دیاردەیە وەك 
نەخۆشییەكی كۆمەاڵیەتی پەرەی ئەستاندووە. 
یەكێكی دیكە لە گرفتەكانی بواری پەروەردە، 
ئەمەش  و  قوتابخانەكانە  ســازی  خسووسی 
خۆی  كۆمەاڵیەتی  خراپی  دیاردەیەكی  وەك 
ـــــەروەردەی ئــێــران بێ  دەنــوێــنــێ. دەزگــــای پ
بكا  هـــەاڵواردن  مەترسی  بە  هەست  ــەوەی  ئ
بێ،  هـــەژار  چینی  ویستی  گوێرایەڵی  و 
بانگەشە بۆ  قوتابخانە و فێرگە تایبەتییەكان 
دەكا و بەم كارە ناڕەوایە مافی خوێندنی لە 
چینی هەژار زەوت دەكا هەتا چینی بورژوا 

هەست بە ئاسایشی زیاتر بكا.
ــا ئەمڕۆ،  ت مـــەشـــرووتـــەوە  ــە شــۆڕشــی  ل
و  چــاودێــری  ــی  رۆڵ ئــێــران  حكوومەتەكانی 
پەروەدە  دەزگــای  لە  خۆیان  سیاسەتكاری 
چڕتر كردۆتەوە و فێركاری لەم چوارچێوەدا 
سیاسی  ـ  دەوڵــەتــی  چەمكێكی   وەكـــوو 
رەوتەدا  ئــەم  ئاكامی  لــە  ئــەژمــار،  دێتە 
ــە سەرەوە  ل ئــاڵــوگــۆڕێــك  هـــەر چــەشــنــە 
لە  حكوومەت  رۆڵی  دەگرێ.  سەرچاوە 
بێ  بە  هاوكات  فێركاری،  بەشەكانی 
وەك  سەرەكییەكانی  ئەكتەرە  بەشداری 
ناوەندە  و  بنەماڵە  قوتابی،  مامۆستا، 
بەم  دەگــەن.  ئەنجام  بە  سەربەخۆكان 
ناوەندەكانی سەر  جۆرە حكوومەت و 
بە دەسەاڵت توانیویانە بە شێوەیەكی 
سیاسەتەكانی  و  ویــســت  ئــامــرانــە 
بـــە تۆڕی  خـــۆیـــان لـــە ســــــەرەوە 
لەم  تــا  بسەپێنن  قوتابخانەكاندا 
رێگایەوە بتوانن جێ پێی كولتوور، 
لە  هاریكاریی گشتی  و  راپرسی  گوفتمان، 

ناوەندە فێركارییەكان بنبڕ بكەن.
كێشە  بە  ســەبــارەت  ناوەكییەكان:  كێشە  ـ 
ــــەروەدەی  پ سیستمی  نــێــو  نــێــوخــۆیــیــەكــانــی 
ــران، دەتــوانــیــن چــاو بخشێنین  ــێ ئ ــەمــڕۆی  ئ
نەخۆشی  شێوازی  وەك،  خاڵگەلێكی  بەسەر 
دابینكرنی  لــەمــەر  )گــوزیــنــش(  هــەڵــبــژاردن 
ناعاداڵنەی  راگرتنی  و  راهێنان  مامۆستا، 
پاسیڤبوونی  پــــەروەردە،  نێو  لــە  كــار  هێزی 
هەڵبژاردنی بەڕێوەبەران لە ئاستی قوتابخانە 
بەرپرسانی  تا  بگرە  ناوچەییەكانەوە  ئیدارە  و 
نێو وەزارەتخانە ، ناچاالكی لە بەرێوەبەرایەتیی 
قوتابخانەكان بە تایبەت لە بواری راكێشانی 
بەشداربوونی بنەماڵە و مامۆستایان لە پێناو 
خوێندكارییەكان،  ناوەندە  بەرێوەبردنی  باشتر 
الوازی  ــتــرۆڵ،  كــۆن سیستمی  الوازبـــوونـــی 
چاودێری و گرینگیدان بە پراكتیك لە بەرنامە 
لێكۆڵینەوەی  نەبوونی  گرفتەكان،  و  پالن  و 
زانستی  لەگەڵ  ــەراوردنــەكــردن  ب و  زانستی 
رۆژ، هەروەها لەخوارەوەبوونی ئاستی زانستی 
بێ  و  مامۆستایان  لە  بەرچاو  ژمارەیەكی 
مەیلییان بۆ خۆئەكتیڤكردن لە نێو پۆلەكانی 
مێهرەوانی  رادەی  كــزبــوونــی  وانـــەوتـــنـــەوە، 
قوتابخانە  بەرێوەبەرایەتی  نێوان  پەیوەندی 

لەگەڵ مامۆستا، قوتابی و بنەماڵەكان .
ئــەگــەرچــی بــە ئــاســانــی دەتــوانــیــن دەیان 

و  نــێــوەوە  لــە  دیكە  ئاریشەی  و  ئاستەنگ 
بەرباس  بخەینە  ــەروەردە  پ سیستمی  دەرەوەی 
فــێــركــاری سەردەمیان  رەوتـــی  بــەرۆكــی  كــە 
پەروەردەش  دەزگــای  ئەگەر  بــەاڵم  گــرتــووە، 
هەروا سەرەڕۆیانە بچێتە پێش و چارەسەری 
كۆسپ و تەگەرەكانی سەر رێگای فێركاری 
دەبێ  نەبێ،  راستییەكان  گوێرایەڵی  و  نەكا 
داهاتوویەكی  لــە   بین  چــــاوەڕوان  هــەمــووان 
واتە  واڵت  ــــی  وەزارەت گــەورەتــریــن  نیزیكدا 
نەخوازراو  ئاقارێكی  بەرەو  پەروەردە  وەزارەتی 
فرەنەتەوەی  پێكهاتەی  و  بڕوا  مەترسیدار  و 
كۆمەڵگای ئێران تووشی سەرلێشێواوی زیاتر 

ببێ.
بەرنامەكانی  ـ روانین بۆ داهاتوو: ئەگەر 
پەروەردە لە بواری بارهێنانی مرۆڤ لە نێو 
گەشەی  و  بــن  خــەڵــكــســاالردا  سیستمێكی 
هەمەالیەنەی كۆمەڵگا لەبەرچاو بگیردرێ، 
لە تاكەكانی ئێمە چــاوەڕوان دەكرێ بە پێی 
ــكــراو، وێڕای  ــاری دی ــەی  بــەرنــامــە و گــەاڵڵ
بەشداریی چاالكانە لە ئەركە كۆمەاڵیەتییەكان 
تكنیكەكانی  شەرافەتەوە  بە  كار،  بازاڕی  و 
ژیانیش وەدەست بخەن و لە رۆحی مافخوازی، 
ــەوە، لــێــكــۆڵــیــنــەوە، رەخــنــەگــری و  ــرن ــرك ــی ب
ـــن. هـــەروەهـــا لە  ــد ب ــەهــرەمــەن ــوازی ب ــخ ــوێ ن
خوێندكارانی دواناوەندی چاوەڕوان دەكرێ كە 
پاش تێپەڕكردنی دەورەكانیان هەستی هۆنەری 
هاریكاری،  تـــۆوی  و  بـــدەن  پیشان  خــۆیــان 
ئازادیخوازی، ئاشتیخوازی، بەرابەرخوازی و 
رێزگرتن لە ماف و بەهاكانی مرۆڤ لە هزر 
پرسە  بەرامبەر  لە  و  بكا  چــەكــەرە  دڵیدا  و 
خۆی  كولتووریدا  و  نەتەویی  گرینگەكانی 
جۆرە  هــەر  ئاست  لە  و  بزانێ  بەرپرسیار  بە 
مەبەستی  بــە  دژەئینسانی  هــەڕەشــەیــەكــی 
كۆنەپەرەستانە  ــیــری  ب ســەقــامــگــیــربــوونــی 

دژكردەوە لە خۆ نیشان بدا.
ـــــارە هـــەمـــوومـــان دەزانـــیـــن لـــە واڵتە  دی
ئامانجی  دێموكراتیكەكاندا  و  پێشكەوتوو 
الیەك  ــە  ل پــــــەروەردە  وەزارەتــــــی  دواڕۆژی 
لە  بایەخە مرۆییەكانە و  بەهاو  جێگیركردنی 
الیەكی دیكەوە بەرگریكردن لە بەالڕێداچوون 
دیاردە  ــەو   ل قوتابییان   دووركـــەوتـــنـــەوەی  و 
بەرەو  كــۆمــەڵــگــا  ــە  ك نــاهــەنــجــاریــیــانــەیــە  و 
كردن  دەرجەبەندی  و  هـــەاڵواردن  لێكترازان، 
دانیشتووانەكەی  كە  كۆمەڵگایەك  لە  دەبەن. 
ژیان  بە  هیوا  پلەی  دەكــرێــن،  دەستەبەندی 
بەردەوام سەرەوخوار دەڕوا . كاتێك قوتابییانی 
كۆمەڵگای  پــێــكــهــێــنــەرانــی  ئــەمــڕۆ  وەك  
ساتەكانی  یەكەم  لە  داهــاتــوو   راستەقینەی 
جەستەوە  و  رۆح  بە  خوێندنگە  بۆ  چوونیان 
خۆیان لە نێو گێژاوی نكۆڵی و شاردنەوەی 
گەشەونەشەی  بــبــیــنــنــەوە،  هــەقــیــقــەتــەكــان 
ناكرێ  و  دەدەن  لەدەست  خۆیان  راستەقینەی 
كە  بین  بەختەوەر  كۆمەڵگایەكی  چاوەڕوانی 
كورد  ئێمەی  قوتابییانی  ئەوانە.  چاوەڕوانی 
كە هەڵقواڵوی دڵی گەلێكی بەشخوراون لە 
هێند  بە  زمانەكەیان  كە   دەژین  بارودۆخێكدا 
یان  دوو  دەرەجــە  بە  كولتوورەكەیان  ناگیرێ، 
گیرۆدەی  مێژووەكەیان  ئەژمار،  دێتە  سێ 
لێ  ژینگەیان  و  جوگرافیا  و  چەواشەكارییە 

زەوت كراوە.
كاتە  ئـــەو  بڵێین  دەكــــرێ  كــۆتــایــیــدا  ــە  ل
دەتوانین بە داهاتووی خۆمان پشت ببەستین 
و  گەشبین بین كە لەودا رووی راستییەكان 
لە منداڵەكانمان نەگۆڕدرێ و بێ دڵەراوكێ 
كە  داهاتوویەك  بۆ  رابێن  ئەمنییەتەوە  بە  و 
و  بدۆزێتەوە  خۆی  بەهاكانی  مرۆڤ  لــەودا 
هەمووان  چینایەتی  و  جنسی  جیاوازی  بێ 

ئازادانە، برایانە و بەرابەر بژین.

حەسەن ساڵەح زادە



Organ of the Central Committee of Democratic Party of Iranian Kurdistan
No: 587  22 Agust  2012

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

www.kurdistanmedia.com
info@kurdistanmedia.com

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

دیسان ئابووریی كۆپینی!

كۆماری  مەجلیسی  ئابووریی  كۆمیسیۆنی 
مەجلیس  پێشكەشی  گەاڵڵەیەكی  ئیسالمی 
و  كــۆپــیــن  سیستمی  پێیە  بـــەو  كــە  ــــردووە  ك
زیندوو  ئــێــران  لــە  سوبسیدی  ــااڵی  ك درانـــی 
تەنیا  ئێستا  تا  كە  گەاڵڵەیە  ئەم  دەكرێتەوە. 
بەشێك لە وردەكارییەكانی باڵو كراوەتەوە، لە 
چوارچێوەی »ئابووریی خۆڕاگری«دا دەبێ  
كە خامنەیی، رێبەری رێژیم لە چەند مانگی 
»ئابووریی  ــەربــاس.  ب هێناویەتە  ــــردوودا  راب
رێژیم  خۆڕاگریی  بۆ  هەوڵێكە  خۆڕاگری« 
كــاریــگــەریــیــەكــانــی گەمارۆ  ــەر  ــەرامــب ب ــە  ل
رێژیم.  ســەر  ئــابــووریــیــەكــانــی  نێونەتەوەییە 
دانانی  و  كۆپینی  سیستمی  خستنەگەڕی 
شتومكە  و  كااڵ  لەسەر  دەوڵەتی  سوبسیدی 
لە  خەڵك  ـــەی  رۆژان ژیــانــی  سەرەكییەكانی 
ــــردوودا،  راب ساڵی  چەند  لــە  كــە  كاتێكدایە 
دەوڵەتییەكان  سوبسیدە  البــردنــی  گــەاڵڵــەی 
بەمەبەستی رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ گەمارۆ 
جێبەجێكردنەوە  بواری  خراوەتە  ئابوورییەكان، 
ئێران  ــابــووریــی  ئ لــە  زۆری  خــەســارێــكــی  و 
هەاڵوسانی  قەیرانی  لەگەڵ  خەڵكی  و  داوە 

لەڕادەبەدەر بەرەوڕوو كردووەتەوە. 
قەناعەتە  ئەو  هاتووەتە سەر  رێژیم  پێیە،  بەم 
كە دەبێ  روو بكاتە سیستمێكی ئابووری كە 
رێك پێچەوانەی ئەو سیستمەیە كە لەم چەند 
گەاڵڵەی  پێكردووە.  كاریان  دواییدا  سالەی 
روون  سەرەتاوە  لە  هەر  سوبسیدەكان  البردنی 
البردنی  چوونكە  نابێ ،  سەركەوتوو  كە  بوو 
ئیدیعایان  جۆرەی  بەو  دەوڵەتییەكان  سوبسیدە 
كار  وزەی  وەگەڕخستنی  پێناو  لە  كە  دەكرد 
ــازادە، بە  و بــازدان بــەرەو ئابووریی بــازاڕی ئ
گشتی  پێكهاتەی  لــەگــەڵ  شێوەیەك  هیچ 
ئێران  هەنووكەی  ئابوورییەكانی  بنەڕەتە  و 
بــوو كە  دیــار  نەدەگونجا. هــەر لە ســەرەتــاوە 
لە كاتێكدا فرۆشی نەوت لەدەست رێژیمدایە 
سپای  دەستی  لە  ئێران  كەالنی  ئابووریی  و 
هەبێ   چاوەڕوانییە  ئەو  ناكرێ   پاسداراندایە، 
كە نرخی شتومك و كااڵكان واقیعی بكرێن و 
بە تەما بین ئابووریی بازاڕی ئازاد لە ئێراندا 
وەگەڕ بكەوێ . هەروەها بە سەرنجدان بەوە كە 
گەشەی ئابووریی بازاڕ پێویستی بە كرانەوەی 
درەكەكان بە رووی بازاڕی ئازادی جیهانیدایە، 
ئابووریی  بكرێ   چـــاوەڕوان  نەدەكرا  كەوابوو 
ئێران كە دەوڵەتی و پشتبەستوو بە نەوتە، لە 
كە  كاتێكدا  لە  ئەویش  و  كورتدا  ماوەیەكی 
نەتەنیا دەركەكانی بە رووی بازاڕی جیهانیدا 
زیاتر  بەپێچەوانەوە  بەڵكوو  نــەكــراونــەتــەوە، 
نێونەتەوەیی  گــەمــارۆی  تووشی  و  داخـــراون 

بووە، ببێ  بە ئابووریی بازاڕی ئازاد. 
گەاڵڵەی البردنی سوبسیدەكان شكستی خوارد 
و ئێستا رێژیم خەریكە روو دەكاتە سیستمێكی 
بـــەتـــەواوی پــێــچــەوانــە. ئــەم گــەاڵڵــەیــە وەك 
پێكردووە،  ئاماژەیان  رێژیمیش  كاربەدەستانی 
كە  كۆپینییەی  ئابوورییە  لــەو  ــێ   دەب نزیك 
كاری  عێراقدا  و  ئێران  شەڕی  سەردەمی  لە 
سەردەمی  لە  وایە چۆن  پێی  رێژیم  پێدەكرا. 
شـــەڕدا تــوانــی خــۆی رابــگــرێ ، هەنووكەش 
ئابووری،  سیستمی  هەمان  خستنەگەڕی  بە 
خۆڕاگری  گەمارۆكان  بەرامبەر  لە  دەتوانێ  
بــكــات. وەهـــا بــیــركــردنــەوەیــەك  بــە تەواوی 
خەڵكی  لە  زۆر  بەشێكی  چوونكە  هەڵەیە، 
لە  دڵیان  هێشتا  شــەڕدا،  سەردەمی  لە  ئێران 
گرەوی ئەو مەدینە فازڵە درۆیینەدا بوو كە 
ئێستا  خەڵكی  ــەاڵم  ب ـــوون،  داب پێ   بەڵێنیان 
خولیای رووخاندنی ئەو مەدینە فازڵەی هەیە 

كە هیچكات وەدی نەهات.   
رۆژێك  و  دەبا  ال  سوبسیدەكان  رۆژێك  رێژیم 
ئابوورییەكی  لە  بێ بەرنامەیی  دایاندەنێتەوە، 
هەنووكەی  ئابووریی  وەك  ناسەقامگرتووی 
ئێراندا، خەسارێكی زۆر بە واڵت و  خەڵكەكە 

دەگەیەنێ .

بوومەلەرزەلێدراوەكان چاوەڕوانی یارمەتین
مەترسییەكان هێشتا نەڕەویونەتەوە

زایـــــەڵــــــــە

باران

ئۆستانی  بــوومــەلــەرزەكــانــی  لــە  رۆژ   10 تێپەرێنی  ــــەرەڕای  س
هێشتا  ناوچەیە  ئەو  لێقەومای  خەڵكی  رۆژهــەاڵت،  ئازەربایجانی 
هەاڵواردن  بوونی  پێوەندیدار،  بەرپرسانی  كەمتەرخەمی  بەدەست 
نەبوونی  و  پێشكەشكردنی خزمەتگوزارییەكان  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
ئیمكاناتی سەرەتایی پێویست دەناڵن. ئێوارەی رۆژی شەممە، 21ی 
گەالوێژ، بوومەلەرزەیەك بە گەورەیی 6.2 ریشتێر، شارستانی ئەهەر 
و بوومەلەرزەیەك بە گەورەیی شەش ریشتێر شارستانی وەرزەقانی 
لە ئۆستانی ئازەربایجانی رۆژهەاڵت لەرزاند. شایانی باسە شاری 
و  بووە  بوومەلەرزەكاندا  كاریگەرییەكانی  لەبەردەم  یش  »هەریس« 
بەشێكی زۆری خاپوور بووە. بەپێی هەواڵدەرییەكان ئەم بوومەلەرزانە 
تا ئێستا، 306 كوژراو، 1800 بریندار و 137 هەزار كارەساتلێدراو 
و خاپووربوونی 245 گوندیان لێكەوتووەتەوە.  حەشیمەتی شارەكانی 
كەمیی  كەسە.  هــەزار   300 سەرجەم  هەریس  و  ئەهەر  وەرزەقـــان، 
توالێتی سەحرایی، ئاوی خواردنەوەی سالم و بەرەڵاڵبوونی الشەی 
مەڕ و مااڵتێكی زۆری خەڵكی گوندەكان، بوونەتە هۆی ئەوەی 
زۆر  ناوچەكەدا  لە  پیسبوونی  نەخۆشی  بە  تووشبوون  مەترسیی 
كۆماری  بەرپرسانی  كەمتەرخەمی  بە  سەرنجدان  بە  بێ .  لەسەر 
ئیسالمی، وێدەچێ  ئاماری كوژراوەكان لە رۆژانی داهاتوودا زیاد 

بكات. 

بە  بــوومــەلــەرزەكــان،  ـــی  روودان پــاش  ــاســداران چەند رۆژ  پ سپای 
بوومەلەرزەلێدراوەكان، »كەشوهەوایەكی  ناوچە  بۆ  بەڕێكردنی هێز 
ئەمنییەتی« بەسەر ناوچەكەدا زاڵ كرد، بە شێوەیەك كە خەزنكردن 
و دابەشكردنی یارمەتییە بەڕێكراوەكانی گرتە دەست و پێشی بە 
وێنەهەڵگرتنی هەواڵنێرەكان لە ناوچەكە گرت.  ماڵپەڕی »كلمە« 
باڵوی كردەوە كە لە شارەكان ئەهەر، وەرزەقــان و هەریس لە نێوان 
خەڵك و هێزەكانی سپای پاسداران چەند جار دەرگیری رووی داوە و 
خەڵك لە »هەڵسوكەوتی توندی هێندێ  لە هێزەكانی سپا« تووڕەن. 
هەواڵنێری  بە  وەرزەقــان  بوومەلەرزەی  خەساردیتووەكانی  لە  یەكێك 
»كلمە«ی وتووە: »تەواوی ئەو یارمەتییە بەڕێكراوانەی لە شوێنی 
جیاجیاوە دێن، تەنانەت ئەو یارمەتییانەی كە دەوترێ  لە توركیەوە 
گەیشتوون، سپا دەستی بەسەردا گرتوون و خەزنیان دەكات. تەنانەت 
نوێنەرەكانی مانگی سووریش دادەنیشن و هەر سەیر دەكەن و كاتێك 

پێیان دەڵێین بۆچی كارێك ناكەن، دەڵێن سپا ناهێڵێ «.

رادیۆ و تەلەفزیۆنی كۆماری ئیسالمی بە شێوەیەكی زۆر كەمڕەنگ 
لێقەوماوانی  بە  یارمەتیگەیاندن  شێوەی  و  بوومەلەرزەكان  هەواڵی 
باڵو كردەوە و تەنانەت راگەیەنە بیانییەكان زۆر زیاتر لە راگەیەنە 
دەوڵەتییەكانی ئێران گرینگییان بەم رووداوە دا. نوێنەرەكانی وەرزەقان 
توندیان  رەخــنــەی  ئیسالمیدا  كــۆمــاری  مەجلیسی  لە  تــەورێــز  و 
كرد.  رووداوەكــە  هەواڵی  رووماڵكردنی  لە  شێوازە  ئەو  ئاراستەی 
لە كاتێكدا بوونی جۆرێك هەاڵواردن لە الیەن بەرپرسانی رێژیمەوە 
جیددی  نیگەرانیی  و  بینراوە  توركنشینانە  شــارە  ئەم  بەنیسبەت 
خەڵكی ئێرانی بەدواوە بووە، هێندێ  لە راگەیەنە دەوڵەتییەكان ئەو 
رەخنانەیان بە »هەڵسوكەوت دژی ئەمنییەتی نەتەوەیی« لەقەڵەم 
داوە و پرسەكەیان كردووەتە »پرسێكی سیاسی«. لەم پێوەندییەدا، 
چوارشەممەی  رۆژی  ژمــــارەی  ــە  ل »رســـالـــت«،  رۆژنـــامـــەی 
بە  ئێرانییەكانی  هەواڵنێرە  و  راگەیەنەكان  ـــردوودا،  راب حەوتووی 
بوومەلەرزەلێدراوەكانی  ناوچە  هەواڵەكانی  باڵوكردنەوەی  هۆی 
ئازەربایجانی رۆژهەاڵت بە »چەواشەكار«، »هاوڕێیەتی لەگەڵ 
و  كرد  تۆمەتبار  تەناهی«  دژی  »هەڵسوكەوت  و  دژەشــۆڕش« 
تەنانەت ئەو رەخنانەی بە »حاشاكردن لە راستییەكان« ناو برد و 
نووسی كە »ئەمە راست ئەو هێڵەیە كە دوژمن وەدووی كەوتووە«.  
رۆژنامە »رسالت« لە كاتێكدا ئەو رەخنانەی بە »حاشاكردن لە 
راستییەكان« ناو بردووە، كە ئەڵاڵوێردی دێهقان، نوێنەری وەرزەقان 
و مەسعوود پزیشكیان، نوێنەری تەورێز، بەرپرسان و بەڕێوەبەرایەتییە 
بە  یارمەتیگەیاندن  بە  بەرانبەر  كەمتەرخەمی  بە  پێوەندیدارەكانیان 
لێقەوماوان تۆمەتبار كردووە. بەپێی راپۆرتی هەواڵدەریی دەوڵەتی 
حەشیمەتی  »سەرۆكی  وتوویەتی:  تەورێز  نوێنەری  »ایسنا«، 
مانگی سوور باسى وەرگرتنی هەشت هەزار چادری كردووە، بەاڵم 
ئەم ژمارە چادرە هێشتا بە خەڵكی بوومەلەرزەلێدراو نەگەیشتووە. 
چادرەكان  خائین  قازانجخوازی  ژمــارەیــەك  كە  گــاڵوە  زۆر  ئــەوە 

وەربگرن، بەاڵم چادرەكان سەر لە شوێنێكی دیكە دەربێنن.« 


