
ئازادی لە چی و بۆ چ 
مەبەستێك

ئازادی لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو پێوەرانەدا مانای 
خۆی دەدۆزێتەوە كە بەزۆر بەسەرتاكدا دەسەپێت و لە 
بازنەی جەبر و ئیختیار تێدەپەڕێت و دەكەوێتە خانەی 
پەیوەندی كۆمەاڵیەتییەوە، واتە ئازادی تاك بەرانبەر 
بە كۆمەڵ و كۆمەڵگا و دەسەاڵت و پەیوەندییەكانی 

نێوان ئەو الیەنانە پێكەوە. 
سەرەكییەكانی  چەمكە  لە  یەكێك  تاك  ئازادی 
نیزامێكی  لە  كە  دێموكراتیكە  سیاسی  هزری 
یاسامەند دا، لە الیەن یاساوە داكۆكی لە ئازادییەكانی 
تاك بەرامبەر دەستێوەردانی سەرەڕۆیانەی دەسەاڵت 

دەكرێت. 
رێژیمە دیكتاتۆرەكان لەسەر بنەمای ئیدئۆلۆژیكی 
دەست لە هەموو پانتاییەكانی ژیانی تاك و كۆمەڵ 
وەردەدەن و لە ئەنجامدا فرە باوەڕی و فرە رەنگی لە 
دەسەاڵت  پرسیارەوە.  ئاخڵەی  دەكەوێتە  كۆمەڵگادا 
و  پەروەردە  و  پەیوەندی  كەرەستەكانی  كۆنتڕۆڵی 
ناوەندە  و  دەگرێ   بەدەستەوە  كولتووری  گەشەی 
و  ناهێڵێ  مەدەنی  كۆمەڵگای  خۆڕسكەكانی 
زاڵی  ئیدئۆلۆژی  بەرژەوەندی  لە  دەستكرد  ناوەندی 

خۆی بەسەر كۆمەڵگادا دەسەپێنێ .
ناوەندە مەدەنییەكان الواز دەبن و لە ناو دەچن و 
و  نادێموكراتیك  یاسا  كردنی  جێبەجێ   بۆ  دەسەاڵت 
خولقاندنی  بەر  دەباتە  پەنا  خۆی  سەرەڕۆیانەكانی 
دۆخی ترس و تۆقاندن و ئەوەش هەمان رێكارە كە 
دەسەاڵتی دیكتاتۆری ئێران بۆ كۆنتڕۆڵی خەڵك لەو 

واڵتە پەیڕەوی دەكا.
مافی  سنوورەكانی  بێ   پێشێلكارییە  درێژەی  لە 
و  دەسبەسەركردنەكان  بەرباڵوی  رەوتی  و  مرۆڤ 
11ی  چوارشەممە،  رۆژی  ئێراندا،  لە  ئێعدامەكان 
رێبەندان وەزارەتی ئیتالعاتی ئێران رایگەیاند كە بە 
هۆی دۆزینەوەی رایەڵەیەكی گەورەی راگەیاندن كە 
كار بۆ تێكدانی تەناهی نەتەوەیی لە ئێراندا دەكات 
لەو  كردن  دەسبەسەر  و  گرتن  لە  بەرین  شەپۆلێكی 

واڵتە بەڕێوەیە.
بێ   راپۆرتنێرانی  رێكخراوی  رۆژەشدا  لەو  هەر 
سنوور لە راپۆرتی سااڵنەی خۆیدا رایگەیاند كە ئێران 
لە بواری ئازادیی چاپەمەنییەوە لە نێوان 179 واڵتدا 
پلەی 174ی هەیە و هەروەها سەرەڕای دەسبەسەر 
كردنی رۆژنامەنووسان و وێبالگ نووسان، تەنانەت 
دەرەوەی  رۆژنامەنووسانی  بنەماڵەی  بۆ  فشاریان 
ئێرانیش هێناوە. هەمان رێكخراو لە راپۆرتی ساڵی 
پاری خۆیدا ئاماژەی بەوە دابوو كە دەسبەسەركردن 
و سووكایەتی كردن بە رۆژنامەنووسان بووە بە بەشێك 
لە كولتوری فەرمیی رێژیمی ئێران و ئەو رێژیمە لە 
دەژی.  راگەیاندنەكانەوە  بۆ  نانەوە  كۆسپ  رێگەی 
هەر لەو پەیوەندییەشدا رێكخراوی چاوەدێریی مافی 
ئاماژە  وێڕای  خۆیدا  راپۆرتی  نوێترین  لە  مرۆڤ 
و  رۆژنامەنووسان  سەركوتی  و  دەستبەسەركردن  بە 
مافپەروەران، رەخنە لە رەوتی ئێعدامەكان لەو واڵتە 
باس  و  داـ  لە ساڵی 2012  ئێعدام  ـ 500  دەگرێت 
و  ئایینی  كەمینە  هەاڵواردنی  بەرفراوانیی  لە 

نەتەوەییەكان لە ئێراندا دەكات. 
بنەمای  سیاسییەكان  ئازادییە  كردنی  پێشێل 
دەسەاڵتی خەڵك پێشێل دەكات. لێرەدایە كە ئازادی لە 

چی و بۆچ مەبەستێك وەاڵمی خۆی دەدۆزێتەوە.

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

www.kurdistanmedia.comژمارە 598، یەكشەممە، 15ی رێبەندانی 1391، 3ی فێورییەی 2013، 150تمەن
ئۆرگـــانی كۆمیتەی نـــاوەنـــدیی حیزبی دێمـــــوكراتی كوردستــــــــــانی ئێــــــــران

48 5910

پەیامی 
بەڕێز 

هيجرى ...

كوردستان، 
هەمیشە لە 

پەراوێزدا

پەلەقاژەیەكی 
دیكەی 

ئێران ...

وانەكانی 
كۆماری 

كوردستان،...

سەهامی 
عەداڵەت یا 

بەرتیل...

كۆماری كوردستان، دەسپێكێ  بۆ 
پێكەوەژیانێكی ئاشتیخوازنە

هەواڵنێرانی بێ سنوور »سەركوتی 
رۆژنامەنووسان«یان لە ئێران مەحكووم كرد

سووریە 
چاوەڕوانی كردەوەیەكی جیهانییە

پەیامی بەڕێز مستەفا هیجری بە بۆنەی جێژنی مەولوود
)ص(،  محەممەد  حەزرەتی  بوونی  لەدایك  رۆژی  مەولوود  جێژنی  بۆنەی  بە 
پێغەمبەری موسوڵمانان، پیرۆزبایی خۆمان پێشكەش بە هەموو موسوڵمانانی جیهان 

بە تایبەت خوشك  و برا كوردە موسوڵمانەكانمان لە سەرانسەری ئێران دەكەین.
بە هیوای رۆژانێكی پڕ لە خۆشی  و ئارامی بۆ هەموو الیەك.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سكرتێری گشتی
مستەفا هیجری

4ی رێبەندانی 1٣91ی هەتاوی

بە  جیهاندا،  جیاوازەكانی  ناوچە  لە  كوردەكان 
و  شەست  جیاجیا،  رێوڕەسمگەلێكی  بەڕێوەبردنی 
كوردستانیان  كۆماری  ساڵوەگەڕی  حەوتەمین 

بەرز راگرت.
بەم  هــەر  میدیا،  كــوردســتــان  هــەواڵــی  بەپێی 
رێبەندانی  دووی  دووشەممە،  رۆژی  بۆنەیەوە، 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ئەمساڵ، 
رێوڕەسمێكی بە ئامادەبوونی ژمارەیەك لە حیزبەكان 
و گرووپە سیاسییەكانی كوردستان و كەسایەتییە 
شاری  »پێشەوا«ی  هۆڵی  لە  فەرهەنگییەكان، 

هەولێر، پێتەختی هەرێمی كوردستان بەڕێوە برد.
حیزبی  گشتیی  سكرتێری  هیجری،  مستەفا 
بە  رێوڕەسمەدا  لەم  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
پێشكەش كردنی لێدوانێك رایگەیاند: »بەشداری 
لە  كوردستان  دیكەی  پارچەكانی  لە  كــوردەكــان 
و  بــەهــێــزبــوون  نیشانەی  كــوردســتــانــدا  كــۆمــاری 

بایەخی ئەم كۆمارە بووە«.
بەڕێزیان لە درێژەدا وتیان: »دووی رێبەندان و 
كۆماری كوردستان، دەسپێكێ  بۆ پێكەوەژیانێكی 
هیجری  بــەڕێــز  ئــەژمــار«.  دێــتــە  ئاشتیخوازنە 

كرد  هێمای  لێدوانە  ئەم  پشتڕاستكردنەوەی  لە 
كوردستان  كۆماری  نێوان  رێككەوتننامەی  بۆ 
ــجــان لەو  ــای ــازەرب ــی ئ ــەوەی ــەت و حــكــوومــەتــی ن

سەردەمەدا.
ـــــی: »لە  ــــا وت ــــەروەه ـــز هــیــجــری ه ـــەڕێ ب
هەلومەرجێكدا كە لە مەهاباد، پێتەختی كۆماری 
كوردستان و دیتر شارەكانی كوردستانی ئێران بە 
هۆی سەركوت و زەبر و زەنگی زۆر، دەرەتانی 
بوونی  رێوڕەسمێك  وەها  ئازادانەی  بەڕێوەبردنی 
هەولێر،  لە  رێوڕەسمە  ئەم  بەڕێوەچوونی  نییە، 
كوردستان،  لــە  دیــكــە  پــارچــەیــەكــی  پێتەختی 
دەرخەری ئەوەیە كە كورد یەك نەتەوە و كوردستان 

یەك نیشتمانە.«
سكرتێری  لــێــدوانــەكــەی  ـــــەواوی  ت دەقــــی 
بە  پێوەندیدار  راپۆرتەكانی  هەروەها  و  گشتیی 
ناوچە  لە  كوردستان  كۆماری  رێوڕەسمەكانی 
جیاجیاكانی كوردستان و جیهان، لە الپەڕەكانی 

دواتردا هاتووە.

بــێ سنوور،  هــەواڵــنــێــرانــی  رێــكــخــراوی 
ـــژەی  ـــدراوێ درێ ـــی راگـــەیـــەن ــە دەركـــردن ب
لە  رۆژنامەنووسان  سەركوتی  »سیاسەتی 

ئێران«یان مەحكووم كرد.
ئەم رێكخراوە لە راگەیەندراوی هەینی، 
11ی رێبەنداندا هێمای بۆ كرد كە رادەی 
ــووســانــی دەســتــبــەســەر كـــراو لە  ــامــەن رۆژن
بۆ  ئێستا  تا  رێبەندانەوە  حەوتی  رێكەوتی 

16 كەس زیادی كردووە.
هەواڵنێرانی  ــی  ــوێ ن ـــدراوی  ـــەن ـــەی راگ
هەواڵی  بــاڵوبــوونــەوەی  دوای  سنوور  بێ 
تەباتەبایی،  رەیحانە  كــرانــی  دەستبەسەر 
عەلی دێهقان، فاتمە ساغەرچی، سولێمان 
موحەمەدی، میالد فەدایی ئەسڵ، جەواد 
ئاقایی،  ساسان  تەخیری،  نەسرین  دلێری، 
ئەمرایی،  ئیمیلی  مــووســەوی،  پــێــژمــان 
پووریا عالەمی، نەرگێس جوودەكی، ئەكبەر 
كەیوان  ــك،  ــەی ــازەرپ ئ ســەبــا  مونتەخێبی، 

مێهرگان و حەسەن یاغچی باڵو كرایەوە.
یەكەمی  سكرتێری  ـــوار،  دل كریستۆف 
وتی:  لەمبارەیەوە  سنوور،  بێ  هەواڵنێرانی 

ئایەتۆڵاڵ  چــوونــی  ـــاش  پ ســـاڵ   ٣4  «
خومەینی بۆ ئێران، بە پێچەوانەی وادەكانی 
ئازادییە  لــەبــەرچــاوگــرتــنــی  ــەمــەڕ  ل ئـــەو 
ئەمڕۆكە  واڵتە  ئەم  خەڵك،  سەرەكییەكانی 
شارۆمەندی   20 و  رۆژنـــامـــەوان   42 بــە 
وێبنووسی زیندانی كراو بووە بە یەكێ لە 
گەورەترین زیندانەكانی جیهان بۆ چاالكانی 

راگەیاندن.
هەواڵنێرانی بێ سنوور لە راگەیەندراوەكەی 
خامنەیی،  عەلی  كە  كرد  هێمای  خۆیدا 
ــاری ئــیــســالمــی، شـــەڕ بە  ــۆم ــەری ك ــب رێ
دژی رۆژنامەنووسان و سیاسەتی ئەهرێمن 
باڵوكراوە  و  نوێیەكان  راگەیەنە  لە  سازی 

بیانییەكانی توندتر كردوەتەوە.
هەواڵنێرانی بێ سنوور دەستبەسەر كردنی 
بە  دواییدا  رۆژانــەی  لەم  رۆژنامەنووسان 
»برووسكەیەكی روون بۆ رۆژنامەنووسانێ« 
دەزانێ كە بە گوتەی ئەم رێكخراوەیە، لە 
الیەنەی  یــەك  پڕوپاگەندەكانی  بەرامبەر 

رێژیمدا سەر دانانەوێنن.

نەتەوە  رێكخراوی  تایبەتی  نوێنەری 
قەیرانی  چارەسەریی  بۆ  یەكگرتووەكان 
سووریە لەمەڕ دۆزینەوەی رێگەچارەیەكی 

ئاشتیخوازانە بۆ ئەم واڵتە زۆر رەشبینە.
ئێوارەی هەینی 1٣ی رێبەندان قەیرانی 
گوڕ  و  گــەرم  باسێكی  بابەتی  ســووریــە 
كونفڕانسی  چوارچێوەی  لە  پانێلێكدا  لە 

ئەمنیەتی مونیخ دا بوو.
ـــــەخـــــزەر ئـــیـــبـــراهـــیـــمـــی واڵتــــانــــی  ئ
نەتەوە  ئاسایشی  ئەنجومەنی  ئەندامی 
تا  كــردبــوو  بانگهێشت  یەكگرتووەكانی 
بە  و  بن  زاڵ  ناكۆكییەكانیاندا  ســەر  بە 
رێككەوتنێ لەمەڕ سووریە بگەن. ناوبراو 
وتی: »ئێمە پێویستمان بە پرچەكردارێكی 
خێرای نێونەتەوەییە و ئەم پرچەكردارە دەبێ 
نەتەوە  ئاسایشی  ئەنجومەنی  ــەن  الی لــە 

یەكگرتووەكانەوە بەڕێوە بچێ.«
موعاز ئەلخەتیب بەرپرسی هاوپەیمانی 
لە  شــەمــمــە  ســووریــە رۆژی  ــی  ــەوەی ــەت ن
جەختی  موونیخ  ئەمنیەتیی  كونفڕانسی 
شكستهێنانی  ئـــەگـــەری  »لـــە  كـــــردوە: 

هەوڵەكان بۆ رووخانی رێژیمی ئەسەد لەو 
لە دژبەران دكەن،  پاڵپشتی  واڵتانەی كە 
رێبەرانی  سەنگەرەكانی  تا  دەكەین  داوا 

رێژیم بوردمان بكەن.«
ناوبراو لە هەمان كاتدا جەختی كردەوە 
كە ئامادەیە لەگەڵ نوێنەرانی رێژیمدا بە 
و  هەبێ  تەواویان  دەسەاڵتی  كە  مەرجێ 
نەبووبێ،  دەستیان بە خوێنی كەس سوور 
دەسەاڵت  ئاشتیخوازانەی  راگواستنی  بۆ 

وتووێژ بكات.
ئەو  لەسەر  كارناسان  حاڵدا،  هەمان  لە 
دواییانەی  ئــەم  هێرشەكانی  كە  بــڕوایــەن 
دژی  بە  ئیسراییل  شەڕكەرەكانی  فڕۆكە 
رۆژهەاڵتی  ـــاكـــووری  ب ــە  ل ــەك  ــاوچــەی ن
لەو  ئەسەد  بەشار  دەوڵــەتــی  كە  دەمیشق 
لێكۆڵینەوەی  »ئەنیستیتۆی  وەك  شوێنە 
بواری  دەتوانێ  بردووە،  ناوی  سەربازی« 
بەكارهێنانی هێزە سەربازییە بیانییەكان لە 
دەس  خێرابوونی  ئاكامدا  لە  و  سووریەدا 
دابین  ئەسەد  رێژیمی  كێشانەوەی  لەكار 

بكات.



هەواڵ و راپۆرتژمارە 598 ـ 15ی رێبەندانی 21391

بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

حیزبی دێموكرات رێوڕەسمێكی بەشكۆی بەبۆنەی 2 ی 
رێبەندان لە شاری هەولێر بەڕێوە برد

رێوڕەسمی 2ی رێبەندان لە شاری كەالر بەڕێوە چوو

راگەیەندراوی دەفتەری سیاسی حیزبی دێموكرات بەبۆنەی كۆتایی هاتنی پلینۆمی سێهەم

جێژنی 2ی رێبەندان لە واڵتی دانمارك بەڕێوە چوو

كومیتەی حیزبی دێموكرات لە بریتانیا رێوڕەسمی 2 ی 
رێبەندانی بەڕێوە برد

لە  ــران  ــێ ئ كــوردســتــانــی  دێــمــوكــراتــی  حیزبی  سیاسیی  دەفــتــەری 
ناوەندی  كومیتەی  پلینۆمی سێهەمی  كۆتاییهاتنی  لەگەڵ  پێوەندیی 

راگەیەندراوێكی باڵو كردەوە.
پلینۆمی كومیتەی ناوەندی حیزبی دێموكرات رێكەوتی ٨ ی رێبەندان 
پێشهاتە  بە  پێوەندیدار  بابەتی  تێیدا كۆمەڵێك باس و  پێكرد و  دەستی 

سیاسییەكانی كوردستان، ئێران، ناوچە و جیهان ورووژێندرا.
دەقی راگەیەندراوەكە بەم چەشنەیە:

بۆ ئاگاداری رادەگەیەنین كە سێهەمین پلینۆمی كۆمیتەی ناوەندی 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  پانزدەهەمی  كۆنگرەی  هەڵبژیردراوی 
كومیتەی  جێگرانی  ئەسڵی  و  ئەندامانی  زۆربەی  بەشداری  بە  ئێران 
رێبەندانی  ٨ی  رێكەوتی  یەكشەممە  رۆژی  لەبەیانی  سەر  ناوەندی 
1٣91ی هەتاوی بەرامبەر بە 27ی ژانویەی 201٣ی زایینی پێكهات 
بە  ئێوارەی رۆژی سێشەممە كۆتایی  بــەردەوام   و پاش ٣ رۆژ كاری 

كارەكانی هێنا.
پلینۆم بە راگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لەگیانی شەهیدان 
دەستی پێكرد و سەرەتا دەستووری كاری پلینۆم كە پێشتر بە ئاگاداری 
پەسەندكردنیان  پاش  و  بەرباس   خرانە  گەیشتبوو  پلینۆم  بەشدارانی 
سكرتێری گشتی حیزب بەڕێز مستەفا هیجری لێكدانەوەیەكی سیاسی 
لەسەر رووداوەكانی نێوان پلینۆمی دووهەم  و سێهەمی حیزب پێشكەش 

كرد.
ئەو لێكدانەوەیە زۆربەی مەسەلە  و پێشهاتەكانی جیهانی، ناوچەیی، 

ئێران  و كوردستانی بە گشتی لەو ماوەیەدا لە خۆ گرتبوو.
ویالیەتە  كــۆمــاری  ســەرۆك  بە  ئوباما  ـــارەی  دووب هــەڵــبــژاردنــەوەی 
یەكگرتووەكانی ئەمریكا  و پێوەندییە جیهانییەكانی  و رادەی هاوهەڵوێستی 
شوێندانەری  پێكرا  و  ئاماژەیان  وردی  بە  ئورووپایی  واڵتانی  لەگەڵ 
جیهانيیەكان  و  رووداوە  رەوتــی  لەسەر  ئاڵوگۆڕانەی  و  هەڵوێست   ئەو 

ناوچەییەكان بە تایبەت ناوچەی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست شى كرانەوە.
نــاوچــەی رۆژهــــەاڵت  و  لێكدانەوەكە دۆخــی  دیــكــەی  تــەوەرێــكــی 
سووریە،  خەڵكی  خەباتی  درێــژەی  وەك  ناوچەیەی  ئەم  ئاڵۆزییەكانی 
لەسەر  دۆخــە  ئەو  ئاكامی  و  بەرباس   خرابوونە  میسر  ئاڵۆزییەكانی 

داهاتووی ناوچەكەی روون كردەوە.
لەپێوەندی لەگەڵ ئێراندا لێكدانەوەكە ئاماژەی بە كێشەی ئەتۆمی 
كۆماری ئیسالمی ئێران لەگەڵ دونیای دەرەوە كردبوو  و بە سەرنجدان بە 
نیگەرانی جیهانی لەدەست پێڕاگەیشتنی كۆماری ئیسالمی بە چەكی 
وزەی  جیهانی  ئاژانسی  دانیشتنەكانی  ئاكامبوونی  بێ  كۆمەڵكوژ  و 
ئەتۆمی  و واڵتانی1+5 لەگەڵ كۆماری ئیسالمی  و لەو پێوەندییەدا، 
مڵنەدانی ئەو رێژیمە بۆ لەنێو بردنی ئەو نیگەرانییە  و ئاكامەكانی ئەو 

رەوتە بێ سەرئەنجامەی بەروونی دەست نیشان كرابوون.
دابووە كە  لەو گەمارۆیانە  ئاوڕی  لێكدانەوەكە  پێوەندییەدا  لەو  هەر 
خراونەتەوە سەر كۆماری ئیسالمی  و لە شوێندانەری ئەو گەمارۆیانە 
الیەكی  لە  خەڵك  گوزەرانی  ژیان  و  لەسەر  و  الیەك   لە  رێژیم  لەسەر 
دیكەوە دوا بۆوە و پێشبینی ئەوە كرابوو كە درێژەدانی سیاسەتەكانی 

كۆماری ئیسالمی گەمارۆكان توندتر  و بەرینتریش دەكاتەوە.

لێكدانەوەكە ئاوڕى  لە دۆخی واڵتانی ناوچە بەگشتی دابووە  و لەو 
ئۆجەالن  عەبدوڵاڵ  بەڕێز  توركیە  و  دەوڵەتی  نانی  هەنگاو  پێوەندییەدا 
كێشەی  چارەسەركردنی  بەمەبەستی  وتووێژ  بۆ   P.K.K سەرۆكی 
كوردەكانی ئەو واڵتە لە رێگای ئاشتیخوازانەوە بە كارێكی گرنگ لە 
پێناو قازانج  و بەرژەوەندی توركیە  و كوردەكان زانی بوو  و ئاواتەخواز بوو 
كە ئەم رەوتە سەرەڕای كۆسپەكانی سەر رێگای بە ئامانجی كۆتایی 

بگا.
هەرێمی  حكوومەتی  لەسەر  شوێندانەرییان  عێراق  و  ئاڵۆزییەكانی 
لەو  بــوو،  لێكدانەوەیە  ئــەو  بابەتەكانی  لە  دیكە  بەشێكی  كوردستان 
پێوەندییەدا بەڕێز سكرتێری گشتی لەو باوەڕەدا بوو كە ئەو ئاڵۆزییانە 
بەم زووانە كۆتایی پێ  نایە، بە تایبەت كە رێژیمی كۆماری ئیسالمی 
بــەردەوام خەرێكی قوولتر كردنەوەی  بە پێی پالن  و كار  و تێكۆشانی 
كێشە  و دوژمنایەتی نەتەوەیی  و ئاینییەكان بە قازانجی خۆیەتی، بۆیە 
پێویستە كوردەكانی عێراق یەكگرتوو  و وشیارانە هەنگاو بنێن بۆ ئەوەی 

لە ئاكامە نەخوازراوەكانی ئەم وەزعە بە دوور بن.
لە درێژەی ئەو لێكدانەوەیەدا دۆخی سووریە  و درێژەی ئەو شەڕەی 
واڵتە  و  ئەو  دیكتاتۆری  نێوان حكوومەتی  لە  ساڵە  دوو  بە  نزیك  كە 
خەڵكی ناڕازی پێكهاتووە خرا بووە بەرباس. لەو پێوەندییەدا ئاماژە كرا 
بوو كە هەرچەند حكوومەتی بشار ئەسەد بە هۆی یارمەتی بێ دریغی 
هاوپەیمانانی بە تایبەت كۆماری ئیسالمی ئێران دەتوانێ  بۆ ماوەیەكی 
منداڵی سووریە  و ژن  و  بێ دیفاع   كوشتاری خەڵكی  دیكەش شەڕ  و 
بكوژێ   و واڵتەكە زیاتر وێران بكا، بەاڵم ئەم ماوەیە درێژخایەن نابێ  
حكوومەتە  ئەو  سووریە  هاتووی  وەزاڵە  خەڵكی  كۆمەاڵنی  هێرشی   و 
دەڕووخێنن  و بەشار ئەسەد  و دار ودەستەكەی هەر ئەو چارەنووسەیان تووش 
دەبێ  كە لە ماوەی 2 بۆ ٣ ساڵی رابردوودا بەشێك لە دیكتاتۆرەكانی 

دیكەی ناوچە تووشی بوون.
سەبارەت بە دۆخی خوشك  و برا كوردەكانی ئەو واڵتە بەڕێز سكرتێری 
هەزار  ــان  دەی وەزعــی  لە  نیگەرانی  دەربڕینی  ــڕای  وێ حیزب  گشتی 

بە جێهێشتنی ماڵ  و شوێنی  ناچار  لە سەرمای زستاندا  بنەماڵە كە 
نیشتەجێی خۆیان بوون  و لە هەڵومەرجێكی نالەباردا ژیان بەسەر دەبەن، 
حكوومەتە  ئەم  نەمانی  دوای  واڵتە  ئەم  كوردەكانی  بوو  ــاوەڕەدا  ب لەو 
بێ گومان دەسكەوتی سیاسیی باشیان دەبێ . بێ گومان رادە  و ئاستی 
سیاسیی  هێزە  یەكگرتوویی  رادەی  بە  بەستراوەتەوە  دەسكەتانەش  ئەو 
و  هاوبەش   پالنی  بەرنامە  و  واڵتــە  و  لەو  كــورد  جیاجیاكانی  توێژە   و 

یەكگرتوویان لە ئێستا  و دوای رووخانی حكوومەتی بەشار ئەسەدە.
مەسەلەی ئێران  و ئاخر رووداو و ئاڵوگۆڕەكانی ئەم واڵتە بەشێكی 
بە  ئاماژەكردن  بە  بەشەدا  لەو  بــوو،  لێكدانەوەكە  راپــۆرت  و  گرینگی 
ئاكامە  بەو  ئێران  سیاسییەكانی  ئابووری  و  گرفتە  قووڵتربوونەوەی 
گەیشتبوو كە درێژەی سیاسەتە چەوت  و هەڵەكانی رێژیم لە نێوخۆ  و 
دەرەوە نەك هەر ناتوانێ گرفتەكان كەم بكاتەوە، بەڵكوو هەموو نیشانەكان 
دەرخەرێ  ئەو راستییەن كە وەزعی رێژیم لە هەموو بارێكەوە  و بە تایبەت 
دەبێتە  ئاكامەكەی  كە  دەبێ   شپرزەتر  خەڵك  گوزەرانی  ژیان  و  دۆخی 
تووڕەیی  و بێزاری زیاتری خەڵكی ئێران لە رێژیم  و بێ  هیوايی هێز  و 
الیەنە نێونەتەوەیییەكان بە تایبەت لە رۆژئاوا  و رۆژهەاڵتی نێوەڕاست لە 
گۆڕینی رەفتار  و سیاسەتەكانی رێژیم، هەر بۆیە رێژیم رۆژبەڕۆژ زیاتر 
لە هێزی تووڕەی خەڵك  و سیاسەتی نێونەتەوەیی ترسی لێ  دەنیشێ   و 
لە ترسی سەرهەڵدانی خەڵك توند وتیژی، سەركوت  و تەنانەت ژمارەی 
توندوتیژییە  ئەو  هۆیەكانی  دیكەی  الیەنێكی  دەكا،  زیاتر  ئیعدامەكان 
هەڵبژاردنی  ناوی  بە  دیكەی  شانۆیەكی  ئامادەكردنی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
سەرۆك كۆماری دەوری یازدەهەم كە قەرارە رێژیم لە مانگی جۆزەردانی 

ساڵی داهاتوودا پێكی بێنێ .
بڕیار بەدەستانی حكوومەت چوونكە بۆ خۆیان باش دەزانن كە ئەو 
شانۆگەرییەش وەك شانۆگەرییەكەی ساڵی 1٣٨٨ی هەتاوی لەوانەیە 
ناڕەزایەتی  و بەربەرەكانی خەڵكی لێ  بكەوێتەوە، هەر لە ئێستاوە دەیانەوێ  
خەڵك چاوترسێن بكەن بۆ ئەوەی بەر بە دووبارەبوونەوەی سەرهەڵدانێكی 
لەو چەشنە بگرن. هەر لەو پێوەندییەدا بەڕێوەبەرانی نیزامی  و ئینتزامی، 
كەسایەتییە ئاینییەكانی بەكرێگیراوی رێژیم  و تەنانەت خامنەیی رێبەر 
بە ئاشكرا خەريكی پالندانان  و هەڕەشەكردن لە خەڵكن. لەو پێوەندییەدا 
سەر  بۆ  زیاتر  زەختی  ئێران  و  كوردستانی  زیاتری  كردنی  ئەمنییەتی 
رۆژنامەنووس  و تێكۆشەرانی سیاسی ئەو بەشە  و باقی نەتەوەكانی ئێران 
بووین،  رابــردوودا شاهیدی  لە چەند مانگی  بەتایبەت عەرەبەكان، كە 

ئاكامی ئەو سیاسەتەیە.
لە بەرگەیەكی دیكەی راپۆرتی سكرتێری حیزب تیشك خرابووە سەر 
كار  و تێكۆشانی حیزب لە ماوەی نێوان پلینومی پێشوو هەتا پلینۆمی 
سێهەم، تێكۆشانی پێوەندییەكانی حیزب لە و ماوەیەدا بە تایبەت گرنگی 
كاتی  لە  ژنــان  مندااڵن  و  مافی  پاراستنی  ـــەراردادی  ق ئیمزاكردنی 
روودانی شەڕ لەگەڵ ژنێڤكاڵ )بانگەشەی ژنۆ( و بەشداری نوێنەری 
توێژینەوەی  ناوەندی  كە  دوحە  كۆبوونەوەی  لە  حیزب  پێوەندییەكانی 
الجزیرە سەبارەت بە مەسەلەی كورد پێكی هێنا بوو، هەروەها درێژەدانی 
بە  پێشوو  نزیكبوونەوە لەگەڵ هاوڕێیانی  لێك  سیاسەتی دیالۆگ  و 
تایبەت سەردانی هەیئەتێكی پایەبەرزی حیزب بە سەرۆكایەتی بەڕێز 
ئەو  پایەبەرزی  هەیئەتی  سەردانی  ویدا  بەدوای  حیزب  و  سكرتێری 
شى  بەشدار  هاوڕێیانی  بۆ  حیزب،  سیاسی  دەفتەری  لە  هاوڕێیانە 
كرایەوە  و جارێكی دیكە پێداگری كرا لە سەر درێژەدانی سیاسەتی لێك 
نزیكبوونەوە  و هاوكاری كردن لەگەڵ حیزبەكانی ئۆپۆزسیۆنی كورد.

بەشی كۆتایی كاری پلێنیوم تەرخان كرابوو بۆ خستنەبەرباسی ئاكامی 
كاری ئەو هەیئەتانەی كە لە كۆبوونەوەی پێشوو كۆمیتەی ناوەندی 
كۆنگرەی  لە  كە  ئاڵۆگۆڕەكانی  ئەرك  و  جێبەجێكردنی  راستای  لە 
نوێیەكان  ئاییننامە  ئامادەكردنی  بوو  و  درا  لەسەر  بڕیاریان  پــازدەدا 
یان پێداچوونەوە بە بەرنامەی كار و ئاییننامەكان، مەئمووریەتیان پێ 

سپێردرابوو.
كاری  بە  پێداچوونەوە  ورد  و  باسی  دوای  نــاوەنــدی  كومیتەی 
رابردوو  مانگی  سێ  تێكۆشانی  كاری  هەیئەتەكان  و  ئامادەكراوی 
هەتا  داهاتوو  كاری  بەرنامەی  بۆ  خۆی  راسپاردەكانی  تێبینی  و   و 

كۆبوونەوەی داهاتوو دەست نیشان كرد.
تێبینی  چەند  بۆ  بوو  كرا  تەرخان  پلینۆم  كــاری  بڕگەی  دوایین 
هەروەها  دەربڕینەكان  و  نــەزەر  لێكدانەوە  و  سەرجەم  بە  سەرنجدان  بە 
لەالیەن سكرتێری  كارەكان  پتری  بەرە وپێشچوونی  زیاتر  و  وریای  بۆ 
لە  لێدوان لەسەر هەركام  گشتیی حیزبەوە هاتنەگۆڕ  و پاش باس  و 

مەسەلەكان بە پەسندی پلینۆم گەیشتن.
كۆنگرەی  هەڵبژێردراوی  ناوەندی  كومیتەی  سێهەمی  پلینۆمی 
ئەنجامدانی  پاش  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  15هەمی 
هەموو ئەو بابەتانەی كە لە دەستوری كاری پلینۆمدا هاتبوون سەعات 

11:٣0 سێ شەممە شەو كۆتایی بە كارەكانی هێنا.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

11ی رێبەندانی 1٣91ی هەتاوی
٣0ی ژانویەی 201٣ی زایینی

رێوڕەسمی 2ی رێبەندان بە بەشداریی نوێنەرانی پارت و الیەنە سیاسییەكانی 
كوردستان و كوردانی دانیشتووی ئالبوورگ و دەوروبەری، بەڕێوە چوو.

و  رەقیب«  »ئــەی  نەتەوایەتیی  ســروودی  خوێندنەوەی  بە  رێوڕەسمەكە 
راگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی پاكی شەهیدانی كوردستان، 

دەستی پێكرد.
و عەبدوڵاڵ  ســەحــەر حیسامی  لــەالیــەن  رێــوڕەســمــەكــە  ریــزبــەنــدی  پــاشــان 

مەحموودیان، پێشكەش بەشداران كرا.
»عەلی  لەالیەن  دانمارك  لە  دێموكرات  حیزبی  كومیتەی  پەیامی  دواتــر 

خانی«یەوە پێشكەش كرا.
لقی  كوردستانییەكان  و  كــورد  هێزە  هاوكاریی  كومیتەی  پەیامی  پاشان 

ئالبوورگ لەالیەن »محەممەد سولێمانی«یەوە خوێندرایەوە.

لە لەندەن ، بە بۆنەی 67ەمین ساڵوەگەڕی دامەزرانی كۆماری كوردستان 
رێوڕەسمێك لە مەڵبەندی رۆشنبیریی كورد بەڕێوە چوو.

ساتێك  چەند  و  رەقیب«  »ئــەی  نەتەوایەتی  ســروودی  بە  رێوڕەسمە  ئەو 
بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی پاكی شەهیدان دەستی پێكرد.

سەرەتا پەیامی كومیتەی حیزب لە بریتانیا لەالیەن »هەمزە بایزیدی«ـەوە 
پێشكەش كرا.

لە بەشێكی دیكەی ئەو رێوڕەسمەدا ژمارەیەك پەیامی پیرۆزبایی و بابەت 
لە رێوڕەسمی 2 ی رێبەنداندا خوێندرایەوە.

رێوڕەسمی ساڵڕۆژی دامەزرانی كۆماری كوردستان بە بەشداری ژمارەیەك 
فەرهەنگییەكان،  كەسایەتیيە  و  كوردستان  سیاسییەكانی  الیەنە  و  حیزب  لە 

لەالیەن حیزبی دێموكراتەوە لە هۆڵی پێشەوا لە شاری هەولێر بەڕێوە چوو.
سەرەتای رێوڕەسمەكە بە خوێندنەوەی سروودی نەتەوایەتیی »ئەی رەقیب« 
و راگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی پاكی شەهیدان دەستی 
پێكرد و دواتر بەڕێز كاك مستەفا هیجری پەیامی خوی پێشكەش بە بەشدارن 

كرد.
بڕگەكانی دیكەی رێوڕەسمەكە بریتی بوون لە: فیلمێكی دێكۆمێنتی لەسەر 
كۆماری كوردستان ،پەیامی الیەنە سیاسییەكانی كوردستان وپاشان بە چەند 
تابڵوی گۆرانی لە الیەن كۆڕی هونەری حیزبەوە رێورسمەكە كوتایی پێهات.

ساڵیادی  67ەمین  رێوڕەسمی  رێبەندان،  6ی  رێكەوتی  هەینی  رۆژی 
دامەزرانی كۆماری كوردستان بە بەشداریی بەڕێز »محەممەد نەزیف قادری« 
الیەنە  و  پــارت  نوێنەری  دێموكرات،  حیزبی  سیاسیی  دەفــتــەری  ئەندامی 
سیاسییەكان، بەرپرسانی ئیداری و حكوومیی هەرێمی كوردستان، كەسایەتی، 

ئەندامان و الیەنگرانی حیزب لە ناوچەی گەرمیان، بەڕێوە چوو.
و  رەقیب«  »ئــەی  نەتەوایەتیی  ســروودی  خوێندنەوەی  بە  رێوڕەسمەكە 
راگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی پاكی شەهیدانی كوردستان، 

دەستی پێكرد.
پاشان بەڕێز محەممەد نەزیف قادری، وێڕای پیرۆزبایی 67ەمین ساڵـڕۆژی 
دامەزرانی كۆماری كوردستان، لەسەر بارودۆخی سیاسیی دامەزرانی كۆماری 
لە  كوردستان  كۆماری  وتــی:  و  كــرد  پێشكەش  وتەیەكی  چەند  كوردستان 
سەردەمێكدا دامەزرا كە شەڕی دووهەمی جیهانی بوو و ئێران الیەنگریی لە 
بەرەی ئاڵمانی نازی دەكرد، ئێران لەو سەردەمەدا لەژێر حاكمیيەتی رەزاشادا  

ببوو بە ناوەندی جووڵە سیخوڕییەكانی موستەشارە ئاڵمانییەكان.
بەڕێز قادری سەبارەت بە دەسكەوتەكانی كۆماری كوردستان وتی: شوناسی 
سپای  دامەزراندنی  رەقیب«،  »ئەی  نیشتمانیی  ســروودی  ئااڵ،  نەتەوەیی، 
كوردی،  زمانی  كردنی  ئیدارەیی  و  فەرمی  بە  پێشمەرگە،  ناوی  و  میللی 
رادیۆ  و  شانۆ«  و  گۆڤار  رۆژنامەكان،  فەرهەنگ،  »زمــان،  بووژاندنەوەی 
و چاپخانە و پێوەندی بازرگانی و ئابووری لە دەسكەوتە هەرە گرینگەكانی 

كۆماری كوردستان بوون.
لەالیەن  نــەوت«  گەلی  و  كــورد  نــاوی »گەلی  لەژێر  هەڵبەستێك  دواتــر 

»حەسەن سایە« كەسایەتیی بە ناوبانگی ناوچەی گەرمیان خوێندرایەوە.
لە بڕگەیەكی دیكەی رێوڕەسمەكەدا نوێنەری الیەنە سیاسییەكان پەیامی 

خۆیان بەو بۆنەوە پێشكەش كرد.
لە نێو ئاخنی ئەم رێورەسمەدا چەندین سروودی حەماسی و نەتەوەیی لەالیەن 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ـــەروەردەی  پ كۆمیسیۆنی  هونەریی  كــۆڕی 

ئێرانەوە پێشكەش كرا. 
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رێوڕەسمی جێژنی 2 ی رێبەندان لە بنكەی دەفتەری 
سیاسیی حیزبی دێموكرات بەڕێوە چوو

رۆژی یەكشەممە رێكەوتی 1ی رێبەندان 1٣91ی هەتاوی بە خوێندنەوەی 
سروودی نەتەوەیی ئەی رەقیب و راگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە 

گیانی پاكی شەهیدانی كوردستان دەستی پێكرد.
حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  ئەندامی  عەلیار  مێرۆ  دوكتور  بەڕێز  پاشان 
دێموكراتی كوردستان، وتارێكی بە بۆنەی دامەزرانی كۆماری كوردستانەوە 

پێشكەش كرد.
بەڕێز دوكتور مێرۆ عەلیار لە قسەكانیدا وتی: »دوو فاكتۆری یاریدەدەر 
لەمەڕ  كورد  گەلی  ویستی  ســەرەڕای  كوردستاندا  كۆماری  دامەزرانی  لە 
حكوومەتی  الوازیی  بە  ئاماژە  دەتوانین  كوردییە،  دەسەاڵتە  ئەو  دامەزرانی 

ناوەندی و هەبوونی هێزەكانی هاوپەیمانان لە ناوچەكەدا بكەین.
ئەو  چەواشەكردنی  و  بردن  بەالڕێدا  بۆ  خۆی  هەوڵەكانی  كورد  دوژمنی 
دەسەاڵتە نەتەوەییە داوە، هەتا بەو چەشنە بە خەیاڵی خۆی خەباتی گەلەكەمان 

الواز بكات.
نەتەوەیی و دیاریكردنی مافی چارەنووسی  پێویستە گەشەی بیری  ئێمە 
نەتەوەكەمان وەكوو ئامانجی كورد كە هەموو كات و ساتێكدا چاو لێ بكەین 

بە گوڕ و تینەوە بۆ وەدیهاتنی خەبات بكەین.
كۆماری  لەگەڵ  كــوردی  دەسەاڵتی  كوردستاندا  كۆماری  سەردەمی  لە 
ئازەربایجان، وەكوو دوو نەتەوەی هاوپەیمان، هاوكاری و هاوپێوەندییان هەبوو و 

ئێمەش لە داهاتوودا لەو ئەزموونە كەڵك وەربگرین«. 
لە بڕگەكانی ئەو رێوڕەسمەدا پەیامی یەكیەتییەكانی ژنان، الوان و خوێندكاران 
و شیعر و پەیام و برووسكەی پیرۆزبایی الیەن و پارتە كوردییەكانی خوێندرایەوە 

.هەروەها رێوڕەسمەكە بە گورانی كۆڕی هونەری حیزب رازایەوە.

لە ئەمریكا جێژنی ساڵڕۆژی دامەزرانی كۆماری 
كوردستان بەڕێوە چوو

واشینگتۆن  ناوچەی  لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  كومیتەی 
كوردانی  و  حیزب  ئەندامانی  بۆ  رێوڕەسمێكی  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  لە 

دانیشتووی ئەو ناوچەیە پێك هێنا.
رێوڕەسمەكە بە سروودی نەتەوایەتیی »ئەی رەقیب« و راگرتنی خولەكێك 
بێدەنگی بو رێزگرتن لە گیانی پاكی سەرجەم شەهیدانی رێگای رزگاریی 

كوردستان دەستی پێكرد.
سەرەتا پەیامی كومیتەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە ئەمریكا 
پێشكەش  ــە  واڵت لــەو  حیزب  كومیتەی  بەرپرسی  نایب«  »بــەڕێــز  لــەالیــەن 
لە  ئاوڕدانەوەیەك  ئەمریكا  لە  حیزب  كومیتەی  پەیامەكەی  نێوەرۆكی  كرا. 
خەباتی  ئەمڕۆی  قۆناغی  كورتی  باسێكی  و  كوردستان  كۆماری  مێژووی 

رزگاریخوازانەی گەلی كورد بوو.
لە بڕگەیەكی دیكەی رێوڕەسمەكەدا پەیامی حیزب و ریكخراوە سیاسییەكانی 

كوردستان لە ئامریكا خوێندرانەوە. 

لە ئوتریش رێز لە رۆژی دامەزرانی 
كۆماری كوردستان گیرا

لە شاری ڤییەن پایتەختی واڵتی ئوتریش رێوڕەسمی رۆژی 2 ی رێبەندان 
لەالیەن ناوەندی رەوندی كوردی و بەسەرپەرستی كومیتەی حیزبی دێموكرات 

لەو واڵتە بەڕێوە چوو.
رێوڕەسمی 67ەمین ساڵوەگەڕی كۆماری كوردستان بە سروودی نەتەوایەتی 
ئەی رەقیب و راگرتنی بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی پێشەوا و شەهیدانی 

كوردستان دەستی پێكرد.
بە زمانەكانی  بەڕێزانەوە سۆما مورادی و حوسێن خاڵخاڵ  لەالیەن  دواتر 
بنەمـاڵەی  لە  یادەیان  ئەو  و  كرا  میوانەكان  بەخێرهاتنی  ئاڵمانی  و  كوردی 
سەربەرزی شەهیدان، زیندانیانی سیاسیی و كەم ئەندامان و گەلی كورد و 

بەشدارانی رێوڕەسمەكە پیرۆز كرد.
لــە الیـــەن كــاك كیومەرس  ــورەســمــەدا پەیامی رەوەنــــدی كـــوردی  ــەو رێ ل

شاسەوارییەوە خوێندرایەوە.

كومیتەی حیزبی دێموكرات جێژنی 2ی رێبەندانی 
لە واڵتی سوئێد بەڕێوە برد

ــی كــۆمــاری كــوردســتــان بە  ــەزران جێژنی 2ی رێــبــەنــدان ســاڵـــــڕۆژی دام
لە  سوئێدییەكان  و  ئێران  كوردستانی،  سیاسییە  الیەنە  نوێنەرانی  بەشداریی 

شاری ستۆكهۆڵم بەڕێوە چوو.
ئەو رێوڕەسمە بە سروودی نەتەوایەتیی »ئەی رەقیب« و راگرتنی خولەكێك 
كوردستان  رزگاریی  رێگای  شەهیدانی  سەرجەم  پاكی  گیانی  بۆ  بێدەنگی 

دەستی پێكرد.
سوئێد،  ــ  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  كۆمیتەی  پەیامی  دواتر 

لەالیەن »مستەفا زارعی« بەرپرسی كۆمیتەوە پێشكەش كرا.
پاشان پەیامی هێزە سیاسییە كورد و كوردستانییەكان و حیزبە سوئیدییەكان 

لەالیەن »سەعدەدین مەوال«وە خوێندرایەوە.
رێوڕەسمەكە بە گۆرانیی هونەرمەندان »شوان پەروەر« و »بەختیار ساڵح« 

و شایی و گۆڤەندی بەشداران كۆتایی پێهات.

جێژنی 2ی رێبەندان لە شاری سلێمانی بەڕێوە چوو

هەتاوی،  1٣91ی  بەفرانباری  ٣0ی  رێكەوتی  شەممە  رۆژی 
بەبۆنەی جێژنی 2ی رێبەندان 67ەمین ساڵـڕۆژی دامەزرانی كۆماری 
ئەندامانی رێبەریی  لە  بە بەشداریی ژمارەیەك  كوردستان رێوڕەسمێك 
حیزبی دێموكرات و نوێنەری الیەنە سیاسییەكانی هەر چوار پارچەی 
كوردستان و ئەندامان و الیەنگرانی حیزب لە شاری سلێمانی بەڕێوە 

چوو.
سەرەتای ئەو رێوڕەسمە بە خوێندنەوەی سروودی نەتەوایەتیی »ئەی 
رەقیب« و راگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی پاكی 

سەرجەم شەهیدانی رێگای رزگاریی كوردستان دەستی پێكرد.
بــەڕێــز حــەســەن شــەرەفــی وتـــاری خــۆی بەبۆنەی 67ەمین  پــاشــان 

ساڵـڕۆژی دامەزرانی كۆماری كوردستان پێشكەش كرد.
شەرەفی لە وتارەكەیدا وتی: كۆماری كوردستان رۆڵێكی گرینگی 
لە بەشداری پێكردنی كوردی پارچەكانی دیكەی كوردستاندا هەبوو و 
كوردانی پارچەكانی دیكە و بەتایبەت بارزانییەكان وەكوو هاوواڵتیی 
كۆماری كوردستان لەو هەرێمەدا دەژیان و هەروەها ئەو كۆمارە توانی 
زمانی كوردی لە تێكڕای ناوەندەكانی خوێندن و ئیدارەكاندا بڕەو پێ 

بدات و جێگیریشی بكات.
بەڕێزیان لە درێژەدا وتی: 67 ساڵ لەوە پێش كورد بە كردەوە هەنگاوی 
بۆ دامەزرانی دەوڵەتێك هەڵگرت و لەو دەوڵەتەدا هەوڵی جێگیركردنی 
ئەویش  كە  دەكــەن  بۆ  خەباتی  جیهان  واڵتانی  ئێستا  كە  درا  پرسێك 
ئازادیی رادەربڕین بوو. بەستێن، بۆشایی، ویستی خەڵك و دامەزرانی 
سەرەكییەكانی  و  گرینگ  هۆكارە  لە  كوردستان،  دێموكراتی  حیزبی 

دامەزرانی كۆماری كوردستان بوون.
دێكۆمێنتاری  فیلمێكی  رێوڕەسمەدا  ئەو  دیكەی  بڕگەیەكی  لە 

لەسەر كۆماری كوردستان نمایش كرا.
پەیام و برووسكەی پیرۆزبایی لەالیەن پارت و الیەنە سیاسییەكانەوە 
كوردستان  رۆژنــامــەی  لە  ناوەكانیان  كە  گەیشتبوون  رێوڕەسمە  بــەم 

پارێزراوە.

چاالكیی تەبلیغیی ئەندامانی حیزبی دێموكرات 
بەبۆنەی 2ی رێبەندان لە شار و ناوچەكانی كوردستان

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە بونەی 
67ەمین ساڵوەگەڕی 2ی رێبەندان بە باڵوكردنەوەی تراكت، سی دی 
باڵوكردنەوەی  و  كوردستان  ئــااڵی  هەڵكردنی  و  درووشــم  نوسینی  و 
شیرینی لە ئاستیكی بەریندا لە شار و ناوچەكانی كوردستان بەڕێوە 
بردووە، بەاڵم بە هۆی زۆربوونی شوێنەكان تەنیا ئاماژ بەناوی شار و 
ئەو ناوچانە دەكەین كە چاالكی تەبلییغیان تێدا بەڕێوە چووە. كە بریتین 

لە شار و ناوچەكانی:
بۆكان،  مەهاباد،  شاماتی  نەغەدە،  شنۆ،  قاسملوو،  دۆڵی  ورمێ، 
ناوچەكانی ئاڵەشین، چۆمی مەجیدخانی بۆكان، سەقز، سنە، ژاوەرۆى 

سنە، مەریوان، شارەدێی شمشێر، هەوشار، دیواندەرە و تەورێز.

پێشمەرگەیەكی پێشووی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران، لە ناوچەی هەوشار كۆچی دوایی كرد

رێكەوتی ٣ی رێبەندانی 1٣91ی هەتاوی، پێشمەرگەیەكی دێرینی 
شەهیدی  دوو  بــرای  و  جیدی«  »یەحیا  بەناوی  دێموكرات  حیزبی 
شێرپەنجە مااڵوایی  نەخۆشیی  بەهۆیی  كوردستان،  رزگاریی  رێگای 

لە ژیان كرد.
یەحیا جیدی ساڵی 1٣5٨ هەتا ساڵی 1٣6٣ی هەتاوی پێشمەرگەی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بووە و لە هەموو شەڕەكانی ناوچەی 

هەوشاردا چاالكانە بەشداریی كردووە.
رێگای  شەهیدی  فــەرەج،  و  خالید  بەناوەكانی  یەحیا  بــرای  دوو 

رزگاریی كوردستانن.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، پرسە و سەرەخۆشیی خۆی لە 
بنەماڵە و كەس و كاری كاك یەحیا دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا 

بە شەریك و بەشدار دەزانێت.

 باوكی شەهیدێكی رێگای رزگاریی كوردستان لە 
ناوچەی بانە كۆچی دوایی كرد

رێكەوتی 2٨ی بەفرانبار »رەحمان بەگی ئیختیاردینی« خەڵكی 
ئاوایی »یاكوباوای« ناوچەی حەوتەوانان لە تەمەنی 70 ساڵیدا، 

بەهۆی نەخۆشی مااڵوایی لە ژیان كرد.
كە  ئیختیاردینی«یە  »كــەریــم  شەهید  بــاوكــی  رەحــمــان  كــاك 
ئاربابادا  پێشمەرگەكانی هێزی  ریزی  لە  ساڵی 1٣60ی هەتاوی 
لەگەڵ  تێكهەڵچوون  لــە   1٣6٣ ســاڵــی  لــە  ــرا  و  ك ســازمــانــدهــی 
پەالماردەرانی كوردستاندا لە پشت ئاوایی »وشكە دەرێ «ی بانە 

شەهید كرا.
لە  سەرەخۆشی  ــڕای  وێ ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 

بنەماڵەی كاك رەحمان، خۆی بە شەریكى خەمیان دەزانێ .

ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
لە مەهاباد كۆچی دوایی كرد

بەفرانباری 1٣91ی هەتاوی، حاجی حوسێن سەرگوڵی  رێكەوتی 25ی 
خەڵكی گوندی »كۆسەكەرێز«ی سەربە ناوچەی مەهاباد و ئەندامی حیزبی 
نەخۆشی  هۆی  بە  ساڵیدا   ٨0 تەمەنی  لە  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی 

مااڵوایی لە ژیان كرد.
ئەو تێكۆشەرە لە تەمەنی الویدا هۆگری خەباتی نەتەوەیی بۆ چارەنووسی 
گەلەكەی بوو  و بەم هۆیەوە پێوەندیی بە ریزەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێرانەوە گرت و لە ساڵەكانی 46 ــ 47 پێوەندییەكی نزیكی بە شۆڕشی ئەو 
كاتەوە هەبوو، بەتایبەتی لەگەڵ شەهیدان سلێمان موعینی و مەال مەحموود 

زەنگەنە، راستەوخۆ لە پێوەندیدا بوو.
و  بنەماڵە  لە  خــۆی  سەرەخۆشی  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
كەسوكاری حاجی حوسێن دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و 

بەشدار دەزانێت.

كەسایەتییەكی خۆشناو لە ناوچەی ژاوەرۆ 
كۆچی دوایی كرد

»محەممەد سەلیم مینبەری« كەسایەتی خۆشناو و الیەنگر و دڵسۆزی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە ئاوایی نزاز سەر بە ناوچەی ژاوەرۆ بە 

هۆی نەخۆشی مااڵوایی لە ژیان كرد
برازا و خۆشكەزایەكی كاك محەممەد سەلیم بە ناوەكانی »نەجمە مینبەری« 

و »فەرەج مینبەری« لە ریزەكانی حیزبی دێموكراتدا شەهید بوون.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران وێڕای دەربڕینی هاوخەمی، پرسە و 

سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەسوكاری كاك محەممەد سەلیم دەكات.

ئەندامێكی حیزبی دێموكرات لە ناوچەی نەغەدە 
كۆچی دوایی كرد

ئەبووبەكر عەبدوڵاڵپوور خەڵكی ئاوایی »حەلبێ« ی سەر بە شاری نەغەدە 
و برای شەهیدێكی حیزبی دێموكرات بوو.

كاك ئەبووبەكر ساڵی 1٣6٨ بە تاوانی هاوكاریی حیزبی دێموكرات لەالیەن 
هێزە ئەمنیەتییەكان و دەسبەسەر و ئازار و ئەشكەنجە درابوو.

ئەو ئەندامەی حیزبی دێموكرات برای شەهید عەزیز عەبدوڵاڵپوور بوو، كە 
لە ساڵی 1٣62 شەهید كرا.

تەرمی كاك ئەبووبەكر لە نێو ئاپۆڕای خەڵك، لە گۆڕستانی ئاوایی حەلبێ  
بە خاك سپێردرا.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران وێڕای دەربڕینی هاوخەمی، سەرەخۆشی 
لە بنەماڵەی عەبدوڵاڵپوور دەكات.

هاوسەری شەهیدێكی رێگای رزگاریی كوردستان 
لە شنۆ كۆچی دوایی كرد

»خاتوو  هەتاوی،  1٣91ی  رێبەندانی  9ی  رێكەوتی  دووشەممە  رۆژی 
زەینەب« ناسراو بە »زەینەبی خانكە« و هاوسەری شەهید »خانەمیر ئەمر 

گورجی« بەهۆی رووداوی هاتوچۆ لە شاری شنۆ كۆچی دوایی كرد..
دوایین  هەتا  و  بــوو  ــاوەڕ  ب و  بیر  بە  و  ژنێكی شۆڕشگێڕ  زەیــنــەب  دایــە 

ساتەكانی ژیانی بە رێبازی مێردەكەی وەفادار مایەوە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، پرسە و سەرەخۆشیی خۆی لە بنەماڵە 
و كەس و كاری خاتوو زەینەب دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك 

و بەشدار دەزانێت.

دایكی شەهیدێكی رێگای رزگاریی كوردستان لە مەهاباد
 كۆچی دوایی كرد

رێكەوتی 7ی رێبەندانی 1٣91ی هەتاوی، دایە »ئامینە عەباسی« دایكی 
شارستانی  سەربە  شێخان«  »قاڵوی  ئاوایی  لە  عەبسی«  »عەلی  شەهید 

مەهاباد كۆچی دوایی كرد.
و  بنەماڵە  لە  خــۆی  سەرخۆشیی  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
شەریك  بە  پەژارەیاندا  و  خەم  لە  خۆی  و  دەكــات  ئەمینە  دایــە  كەسوكاری 

دەزانی.

كۆچی دوایی خێزانی شەهیدێكی رێگای رزگاریی 
كوردستان لە ناوچەی هەورامان

زڵێخا موتڵەق، خێزانی شەهاب موتڵەق شەهیدی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران بە هوی نەخوشی لە ناوچەی هەورامان كۆچی دوایی كرد.

دایە زڵێخا لە دایكبووی ئاوایی بێتواتەی شارۆچكەی رانیە لە هەرێمی كوردستان 
بوو.

ناوچەی  بنەماڵە  و خەڵكی  لە  ئێران سەرەخۆشی  حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
موتڵەق  زڵێخا  بنەماڵەی  خەمی  شەریكی  بە  خــۆی  دەكــا  و  بەگشتی  هــەورامــان 

دەزانێ.
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ئامادەبوانی بەڕێز!
خوشك  و برایانی خۆشەویست!

ئــاگــادارن 67 ساڵ  هــەمــوو الیـــەك  وەك 
لەوەپێش لە رۆژێكی وەك ئەمڕۆدا لە رۆژی 
2ی رێبەندانی ساڵی 1٣24ی هەتاوی گەلی 
كەڵكوەرگرتن  بە  ئێران  كوردستانی  لە  كورد 
و  ناوچەیی  هەلومەرجی  كە  دەرفەتێك  لە 
نێونەتەوەیی خولقاندبووی لە شاری مەهاباد 
سەرۆكایەتیی  ــە  ب كــوردســتــانــی  ــاری  ــۆم ك
محەممەد  قازی  زیندوو،  هەمیشە  پێشەوای 
بوو كە لە 25ی  لە كاتێكدا  ئەوە  راگەیاند، 
مانگ  چەند  یانی  ساڵ  هەمان  گەالوێژی 
دێموكرات  حیزبی  كۆمار  راگەیاندنی  پێش 
بە سەرۆكایەتیی پێشەوا پێكهاتبوو. بێگومان 
پێكهاتنی حیزبی دێموكرات بۆ خۆی دەوری 

تایبەتی لە دامەزراندنی كۆماردا هەبوو.
بەاڵم  خایاند،  ساڵێكی  لە  كەمتر  كۆمار 
بەرنامە  و  ســیــاســەت  كـــورتـــەدا  مـــاوە  لـــەو 
جێی  بە  ــوون  ب كۆمار  پێشكەوتنخوازەكانی 
هــیــوای كـــورد لــە هــەمــوو بــەشــەكــانــدا و لە 
بەشداری  ئــامــادەی  ــەك  الی هەموو  راستیدا 
بەشداریی  بــوون،  كۆماردا  لە  خزمەتكردن  و 
مەال  نەمر  سەرۆكایەتیی  بە  بارزانییەكان 
مستەفا كە فەرماندەی هێزەكانی كۆمار بوو، 
كوردەكانی  لە  ژمارەیەك  سەردانی  هەروەها 
راستییە  ئەو  كۆمار  بۆ  توركیە  كوردستانی 
ــۆیــەش دەبــیــنــیــن دوای  دەســەلــمــێــنــن، هـــەر ب
پێشەوا  ســێــدارەدانــی  لە  و  كۆمار  رووخــانــی 
قازی محەممەد و باقی رێبەرانی كۆمار، لە 
تەواوی ماوەی 67 ساڵی رابــردوودا لە هەر 
جێگا و كاتێكدا دەرفەتێك خولقا بێ  گەلی 
كورد بۆنە و رێوڕەسمی بۆ پیرۆزكردنی ئەو 
زەنگی  و  زەبر  و  سەركوت  و  پێكهێناوە  یادە 
دیكتاتۆرەكان ئەو یاد و نوستالژیایەی بەهێز 
كردووە. شوێندانەریی كۆمار نەك هەر لەسەر 
تاكی كورد، بەڵكوو لەسەر بیگانەكانیش كە 
شارەزای مێژووی كۆمار و رووداوەكانی ئەو 
پێشەواش  بووە و مەزاری  بەرچاو  سەردەمەن 
بــووەتــە زیــارەتــگــای ئــەویــنــدارانــی كــۆمــار و 
پێوەندییەدا  لەو  نێزیكەوە،  و  دوور  لە  پێشەوا 

ئیشارە بە دوو فاكت دەكەم:

شوێندانەربوونی  بە  ســەبــارەت  رۆزولــت  ــ 
ــوســێ : »پــەیــدابــوون و گۆڕانی  كــۆمــار دەن
كۆماری بچووكی مەهاباد و مێژووی كورت 
و تۆفانییەكەی و لە نێوچوونی لە ناكاوی، 
مێژووی  رووداوەكانی  رووناكترین  لە  یەكێك 

تازەی رۆژهەاڵتی نێوەڕاستە«.
ـــێ  پــیــاو »حەق  ـــ ویــلــیــام دوگــــالس دەڵ ـ
زیارتگەیە  محەممەد  قــازی  گــۆڕی  بڵێ  
رووی  كــورد  ســەدان  حەوتوویەك  هەموو  كە 
تێدەكەن«، ئەو دەگێرێتەوە: الوێكی كورد بە 
خۆی و ژنەكەیەوە بە رێگایەكدا دەروێشتن كە 
پیاوەكە  كردبوو،  لێ   سێبەریان  درەخت  و  دار 
سواری گوێدرێژێك بوو، ژنەكەش بە سەر و 
رووخۆشی لە تەنیشتییەوە دەروێشت، ساڵومان 

لە یەكتر كرد و لێم پرسی:
خەڵكی  دامــەوە  واڵمــی  كوێی؟  خەڵكی 

جێگایەكی دوورم لە شیمال نزیك خۆی
لێرە چ دەكەن؟

دەچینە  كوردین،  »ئێمە  دامــەوە:  واڵمی 
زیارەت بۆ سەر گلكۆی قازی محەممەد«. 
دەنگیدا،  لە  دەنووسێ :  درێــژەدا  لە  دوگالس 
رق و ئامادەیی بۆ بەربەرەكانی دەر دەكەوت. 
خەنجەرەكەی  و  ـــان  ـــاوەك چ لـــە  ـــا  ـــەروەه ه
بەرپشتێنیدا دیار بوو، كە هەر كەس رێگای 

ئەو سەفەرەی پێبگرێ  بەگژیدا دەچێتەوە.
بەڕێزان!

رووداوە مێژوویی و چارەنووس  سازەكان لە 
دەبنە  نەتەوەیەكدا  هەر  تاكەكانی  بیرەوەریی 
ژیانی  بۆ  شوناسبەخش  وزەی  و  ســەرچــاوە 
سەربەخۆیی ئەو نەتەوە و لە الیەكی دیكەوە 
سەربەرزی  و  شانازی  هەستی  دروستبوونی 
پەیوەستبوونیانەوە  بەهۆی  تاكەكان  نێوان  لە 
ـــەو نـــەتـــەوە تــایــبــەتــە و 2ی رێــبــەنــدان و  ب
بووەتە  كوردستانیش  كۆماری  دامەزراندنی 
ئەو سەرچاوە ناسنامەبەخشە بۆ مرۆڤی كورد 
پارچەكانی   لە  بەڵكوو  رۆژهــەاڵت  لە  )نەك 
تەنیا  رێــبــەنــدان  2ی  كوردستانیش(،  تــری 
رۆژ  ئەم  ئــەوەی  نەبوو،  ئاسایی  رووداوێكی 
نەتەوەییەكانی دیكە  بۆنە  لە  رووداوە،  ئەو  و 
جیا دەكاتەوە و گرینگی و بایەخی تایبەتی 
پێ دەبەخشێت، خۆی لە كۆمەڵێك كاریگەری 
كۆمارە  ئەم  دامەزراندنی  لە  شوێندانەری  و 

تاكەكانی  هاوبەشی  بیرەوەریی  و  هزر  لە  و 
نەتەوەی كورددا دەبینێتەوە، كە هەتا ئەمڕۆش 
بوون و حوزووری خۆیان بە شێواز و فۆرمی 
سیاسییەكانی  كــردەوە  مانای  لە  جــۆرواجــۆر 
تاك و حیزب و الیەنە كوردییەكاندا دەردەخا. 
یان  زانستی،  شێوەیەكی  بە  ئەگەر  تەنانەت 
تیۆریك و دوور لە هەست و سۆزی كوردانەش 
دیسانەوە  بدەینەوە،  رێبەندان  2ی  لە  ئاوڕێك 

ئەم گرینگییەمان بۆ دەردەكەوێت.
بۆ نموونە كاتێك كە ئاوڕێك لە ماناكانی 
فەڕانسی«  ـــەوەی  ـــەت »ن بـــوونـــی،  نـــەتـــەوە 
ـــــنـــــەوە، كـــۆمـــار یــــان »جـــمـــهـــوری و  دەدەی
جمهوریەت« دەبێتە كۆڵەكەی یەكگرتوویی و 
بیرەوەرییە مۆدێڕن و هاوبەشەكانیان، هەر وایە 
و شانازییەكانی  بریتانیا  لە  پاشایەتی  رۆڵی 

بۆ »نەتەوەی بریتانی«.
ــار لە  كــۆمــاری كــوردســتــان بــۆ یــەكــەم ج
پاش سااڵنێكی دوور و درێــژ، لە هەست بە 
لە  بوون  دووهــەم  پلە  و مرۆڤی  ژێردەستەیی 
الی تاكی كوردەوە دەبێتە هەوێنێك بۆ دووبارە 
زیندووبوونەوەی یەكێك لە بنەماكانی بونیات 
بە  كــورد  نەتەوەی  و  تاك  كەسایەتیی  نانی 
ــوە بـــردن و  ــەڕێ ــەكــی ب ــەوارەی دروســتــبــوونــی ق
چوارچێوەی  ــە  ل كــە  ــڕن  ــۆدێ م حــوكــمــڕانــی 
سیاسەت بە مانا مۆدیڕنەكەیدا لە كۆماری 

كوردستان بەرجەستە دەبێت.
لەم  بەتایبەت  ــورد  ك دیــكــەوە  لــە الیــەكــی 
بەشەی كوردستاندا، بۆ یەكەم جار لە سەردەمی 
مۆدێڕن و یان هاوچەرخدا، جەوهەری هەوڵ 
و داواكارییەكانی »سیاسی«، نەك ئابووری، 
گرینگتر  ــان  ــووی ــەم ه ــە  ل یـــان  ــووری  ــت ــول ك
»ئایینی«، نابێتە بەشێك لە ملمالنێی ئایینی 
دەسەاڵتی  و  »نەتەوە  بەڵكوو  مەزهەبی،  و 
مۆدێڕنەكانەوە  ئامرازە  رێگەی  لە  نەتەوە« 
لە  دەسەاڵتداریەتییە«  و  »حكوومەت  كە 
ئەوەیە  خاڵێكیتر  دەگــرێــت.  فــۆرم  كــۆمــاردا 
ئەو  كوردستان  كۆماری  دامەزراندنی  بە  كە 
كۆمەڵگە خەیاڵییەی كە زۆر لە پێش كۆمارەوە 
لە هەموو بەشەكانی كوردستاندا فیداكاری بۆ 
كراوە لە ئەرزی واقیعدا لە رێگەی كۆمەڵێك 
دام و دەزگا و دامەزراوەوە، فۆرمێكی عەینی 
)واقعی( وەردەگرێت و لێرەوە هەر دوو رەهەندی 

 subject ive (
ـــــــــــــــــی(  ـــــــــــــــــن زه
 ob jec t ive ( و
پێكەوە  عـــیـــنـــی( 
گـــرێ دەدرێـــــن و لە 
كوردستاندا  كۆماری 
دەكەن.  پــەیــدا  نــمــوود 
دەبێتە  كــــورد  ــاكــی  ت
شوناسێكی  ـــــاوەن  خ
نەتەوەیی  فـــەرمـــی 
دەبێتە  »كــۆمــار«  و 
ســـەرچـــاوەی دووبـــارە 
ئەم  بەرهەمهێنانەوەی 

شوناسە.
یەكێك لە بەرهەمە 
گــــریــــنــــگــــەكــــانــــی 
كوردستان  كــۆمــاری 
ئەوەیە كە بۆتە هۆی 
ئەوەی تاكوو ئێستاش، 
»مرۆڤی كورد« دەرك 
بكات  راســتــیــیــە  بـــەو 
رێگەی  لە  تەنیا  كە 
تنی  گر ە و ستە ە د بە
»چـــــــارەنـــــــووســـــــی 
پێكهێنانی  و  خۆی« 
سیاسی  قــەوارەیــەكــی 
حوكمڕانییەكی  و 
دەتوانێت  مۆدێڕنەوە، 
كۆیە  و  تــــاك  مــافــە 
مومارسەی  و  بــپــارێــزێــت  نــەتــەوەیــیــەكــانــی 
بۆتە  كــۆمــار  بــۆیــەش  بــكــات،  مانایانە  ئــەو 
شوناسپێدان  بۆ  »مانایی«  سەرچاوەیەكی 
ــــــــرداری ســیــاســیــی كــــــورد بۆ  ــــــە« ك »ب
حوكمڕانی  و  دەسەاڵتداریەتی  دروستبوونی 
بە  و  پاشكۆیەتی  لە  دووركەوتنەوە  و  خۆی 
بەم  هاتن.  ئەژمار  بە   2 پلە  هاونیشتمانیی 
رێگەی  لــە  كـــورد  تــاكــی  ــرادەی  ــی ئ چەشنە 
دەبێتە  )كـــۆمـــار(  ــەوەیــی  ــەت ن دامــــــەزراوەی 
بنەمای »ئازادی« و ئەم ئازادییەش دەبێتە 
سیاسییەكانی  و  مەدەنی  مافە  سەرچاوەی 
ناسیۆنالیزم  و  ئــازادی  لێرەدا  كــورد،  مرۆڤی 
لە  بەشێك  دەبێتە  و  دەدرێـــت  گــرێ  پێكەوە 

هۆوییەت یان شوناسی مرۆڤی كورد.
خاڵێكیتری گرینگ ئەوەیە كە نوخبەكانی 

كـــــــــــــــورد 
هــــەســــت 
ـــــــــــــەوە  ب
دەكـــــــــــەن 
دەبێت  كـــە 
هەموو  لـــە 
ــــــــــــــــوار  و  ب
ئاستەكانەوە، 
بــــــــــــــــــــــەرە و 
ــــــڕن  ــــــۆدێ »م
هەنگاو  ــوون«  ب
بۆیە  بــــنــــێــــن. 
كە  دەبــــیــــنــــیــــن 
كۆمار لە رێگەی 
نی  كا مە هە ر بە
مــــۆدێــــڕنــــیــــتــــە و 
كە  ــەت  ــی ــی ــاڵن ــەق ع
الیەك  لە  »حــیــزب« 
و  ـــــردن  ـــــوەب ـــــەڕێ ب و 
لە  و  »بیرۆكراسی« 
الیەكیترەوە هەوڵی دەست 
پرۆسەی  بـــە  ــكــردن  ــێ پ
 » ن سیۆ ا نیز ێڕ د مۆ «
لەبەرچاوگرتنی  )بــــە 
ــــوردەواری  كــۆمــەڵــگــای ك
بەپێی  و  ـــە  ـــەردەم س ـــەو  ئ

بوارەكانی  لە  دەدات،  ئیمكانیاتی(  و  توانا 
و  ئیدارە  دروستكردنی  هەوڵی:  سیاسییەوە 
بیرۆكراسی و ئەنجومەنی وەزیران و بەڕێوەبردن 
دەدات،   ... و  رێكخراوەی  حیزبی،  كاری   و 
ئەوەی كە لەو كۆمارەدا سەركۆمار كەسایەتی 
راستییەوە  لــەو  دێموكراتە  حیزبی  یەكەمی 
رووی كۆمەاڵیەتییەوە  لە  دەگرێ .  سەرچاوە 
كۆمار دەبێتە هۆكاری رەخساندنی دەرفەتێك 
دووبارە  بۆ  بێ (  سەرەتاییش  هەرچەند  )كە 
بونیات نانەوەی كۆمەڵگای نوێی كوردستان 
ــێــكــهــاتــەی عـــەشـــایـــری و  بـــە گــۆڕیــنــی پ
خێڵەكییەكەی و داڕشتنەوەی لەسەر بنەمای 
»هاوواڵتی بوون« كە یەكێك لە حەیاتیترین 
كە  كــۆمــارە  بــەرهــەمــەكــانــی  گرینگترین  و 
ــە كە  ــرەوەی ــێ كــەمــتــر ئــــاوڕی لـــێـــدراوەتـــەوە. ل
جیهانی  لــە  بـــوون«  ــی  ــاوواڵت »ه چەمكی 
پەیوەست  بە هۆی  مۆدێڕندا بۆ تاكی كورد 
ــك دەبــێــت، بەبێ  ــەتــەوە« لە دای ــوون بە »ن ب
شوێن،  تایفە،  چین،  ــەز،  رەگ بە  دان  گــوێ 
پایەی كۆمەاڵیەتی،  و  پلە  دارایــی،  ئاستی 
ئەمەش رەگەزێكی شوێندانەرە لە »پرۆژەی 
ناسیۆنالیزم«  و بەرجەستەبوونی لە »دەوڵەت 
ــ نەتەوە«دا، كە بە فۆرمێكیتر لە »كۆماری 
كوردستان«دا بەرە و بەرجەستەبوون دەچێ  و 
كاریگەریی قووڵی لەسەر سایكۆلۆژیی تاكی 
كورد بە تایبەت لە رۆژهەاڵتی كوردستان بە 
جێی دێڵێت، بە جۆرێك كە ئێمە ئاسەوارەكانی 
ئەو  كوردی  تاكی  لەسەر  ئەمڕۆش  دەتوانین 

بەشە ببینین.
لە رووی كولتوورییەوە كۆمار بە پەروەردەی 
نوێ  و سەردەمیانە دەرفەتی مۆدێڕنیزاسیۆنی 
توێژەكانی  و  چین  هەموو  بۆ  فەرهەنگی 
كۆمەڵگا رەخساند، ئێمە ئەوە لە چاپی كتێبی 
خوێندن،  بــۆ  مــنــدااڵن  راكێشانی  كـــوردی، 
هەوڵدان بۆ ریشەكێشكردنی نەخوێندەواری و 
بەشداریكردنی چاالكانەی ژنان لە كۆمەڵگەدا 

بە روونی دەبینن.
بە فەرمی ناسینی زمانی كوردی یەكێك 
لە بەرهەمە گرینگەكانی دیكە كۆمارە، كە 
و  نەتەوەییە  پــرۆژە  ئەم  واتاداربوونی  دەبێتە 
ناسیۆنالیزمی  گوتاری  سەرەكی  كۆڵەكەی 
كورد لەو پارچەیەدا كە، بەپێی هەموو تیۆری 
لەژێر  بــەدوا  لەمەو  زانستییەكان،  روانگە  و 
تاكەكان  رەفتاری  واتایەوە  ئەو  شوێندانەری 
پەیدا  »مانا«  بابەتەكان  یان 
»شۆناسێك«ی  و  دەكــــەن 
كـــــوردی وەردەگـــــــــرن، كە 
ئــەوە لە جــەوهــەری خۆیدا 
بۆ  جیدییە  هەنگاوێكی 
)بە  نەتەوە  نانی  بونیات 

مانا مۆدێڕنەكەی(.
دیكەی  ــكــی  ــێ خــاڵ
كوردستان،  كــۆمــاری 
ئەو  درووســـتـــبـــوونـــی 
مۆدێڕنە  ــە  ــاس ــون ش
كـــــــــــــــوردی، یـــــان 
 ) یە نییە ستا د ر كو (
كە بە كەڵكوەرگرتن 
لـــــە دەرفـــــەتـــــی 
سنووری  رەخساو 
)ئــــــەوی تــــــر(ی 
ـــرد  دیـــــــــاری ك
پێ  خـــــۆی  و 
كرد،  پــێــنــاســە 
واتە )خود(  و 
)ئەوی تر(  و 
ك  یە سە پێنا
لەسەر  كــە 
ی  ما بنە
ـــكـــەوە  ـــێ پ

پەیامی بەڕێز مستەفا هیجری بەبۆنەی 2ی رێبەندان 
ساڵڕۆژی دامەزرانی كۆماری كوردستان
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رۆژەڤ

پەلەقاژەیەكی دیكەی ئێران بۆ راگرتنی دەسەاڵتی بەشار ئەسەد

باڵكانی دەریایی سەدەی 21؟

دەرەكی«  »سیاسەتی  ماڵپەڕی 
وتارێكی لە ژێر ناوی »باڵكانی دەریایی 
»كێڤین  قەڵەمی  بە   »21 سەدەی 
بە  نووسەر  كردووەتەوە.  باڵو  كوود« 
پێوەندییە  باسی  تێروتەسەل  شێوەیەكی 
واڵتانی  ئابوورییەكانی  و  سیاسی 
كیشمەكێشەكانی  رۆژهەاڵت،  ئاسیای 
نێوانیان و مەترسییەكانی سەر داهاتووی 

پێوەندییەكانیان دەكات. 
»كاتێكی  دەنووسێ :  سەرەتادا  لە  ئەو 
لەئارادا  رۆژهەاڵت  ئاسیای  لە  ئاسایی 
لە  كیشمەكێشەی  ئەو  هۆی  بە  نیە. 
دەریاكانی  لە  ناوچەیی  ئیدیعای  شەڕی 
رۆژهەاڵت و باشووری چین سەریانهەڵداوە، 
ناوچەكە زیاتر و زیاتر لە نموونەی دەریایی 
شەڕی باڵكان لە سەدەی پیشوو دەچێ  ـ 
نەتەوەیی  هەستی  ئاودا.  لە  مەترسییەك 
فەزای  و  بووەتەوە  زەق  ناوچەكەدا  لە 
لێڕوانینگەلێكی  بۆ  نێوخۆیی  سیاسیی 
رووبەڕوویانە دابەزاندووە. پەیوەندیی نێوان 
بەمالوە   1972 ساڵی  لە  ژاپۆن  و  چین 
ئاسایی  دیپلۆماتیكیان  پەیوەندیی  كە 
ئاستی  كەمترین  تا  هەنووكە  بووەتەوە، 
بەرچاو  شێوەیەكی  بە  و  دابەزیوە  خۆی 
بووەتە هۆی داكشانی بازرگانی و ئاستی 
سەرمایەدانانی دووالیەنە و هەروەها بووەتە 
هۆی ئەوەی كە حكوومەتە ناوچەییەكان 
هۆشداری  بە  پەرەئەستاندنیان  رادەی 
پەیوەندی  بكەن.  مۆنیتۆرینگ  پترەوە 
و  چین  نێوان  و  ڤیتنام  و  چین  نێوان 
خراپ  بەرچاو  شێوەیەكی  بە  فیلیپین 
دامەزراوە  كە  حاڵێكدایە  لە  ئەمە  بووە، 
ئەنجوومەنی  وەك  ناوچەییە سەرەكییەكان 
باشوور  رۆژهەاڵتی  ئاسیای  نەتەوەكانی 
و  زیاتر  شێوەیەكی  بە   )ASEAN(
دابەش  بەرەی دژبەیەك  دوو  بەسەر  زیاتر 
بوون. لە بواری پرسە ئەمنییەتییەكانەوە، 
ناوچەكە لە پاییزی »سایگۆن« لە 1975 
بەمالوە، زیاتر لە هەموو كات، لەت لەت 

كراوە.«
دواتردا،  پاراگرافەكانی  لە  نووسەر 
ناوچە  ژێئۆپۆلیتیكی  گرینگیی  باسی 
كێشەلەسەرەكان لە باری ئابووری و باری 
هەژمۆنی  باسی  و  دەكات  نیزامییەوە 
چین  هەژمۆنی  بەرامبەر  لە  ئەمریكا 
دەكات. ئەو دەڵێ  ئەگەرچی لە الیەكەوە 
هۆی  بووەتە  گلۆبالیزاسیۆن  لێڕوانینی 
بگاتە  هاوبەش  بازرگانی  رادەی  ئەوەی 
ئاستی شەست لە سەد، بەاڵم لە الیەكی 
دیكەوە زۆربوونی تێچووی سەربازی ئەو 
واڵتانە لەم سااڵنەی دواییدا بووەتە هۆی 
كەمكردنەوەی كاریگەریی ئەو بازرگانییە 
ناوچەییە لە بواری گەشەی ئابوورییەوە. 
ئەو بە وردی باسی هەنگاوە هێوركەرەوەكانی 
ئەمدواییانەی ژاپۆن و وەاڵمی پۆزەتیڤی 
ئیستراتیژییە  دەڵێ   بەاڵم  دەكات  چین 
خۆیان  وەك  دیسانیش  درێژخایەنەكان 
نەوتی  سەرچاوە  دۆزینەوەی  ماونەتەوە. 
كردووە.  ئاڵۆزتر  كێشەكەی  گازییەكان  و 
دەنووسێ :  پاراگرافدا  دوایین  لە  نووسەر 
»لەوانەیە سیاسەتدانەران بتوانن ئیزن بدەن 
هەنووكەیاندا  ئاقاری  بە  رووداوەكان  كە 
لەمەوپێش  سەدەیەك  ئەوەی  وەك  بڕۆن، 
رووی دا« و دواتر لە رێگەی ئاماژەكردن 
بە بەشێك لە كتێبی سلیپ واكێر بە ناوی 
نێو  كەوتە  1914دا  لە  ئورووپا  »چۆن 
كاریگەری  بە  ئاماژەكردن  و  شەڕەوە« 
پرسی باڵكان لەسەر دەستپێكردنی شەڕی 
»رووبەڕووبوونەوەی  جیهانی،  یەكەمی 
دەریاییەكانی  ناوچە  لە  زیاتر  هەردەم 
باشوور و رۆژهەاڵتی چین« بە نموونەی 

باڵكان دەشووبهێنێ .  

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

شەهاب خالیدی

)توركی  نــەتــەوەی  لەگەڵ  تایبەت  بە  ژیــان 
ئازەربایجانی( پێكهات.

یەكگرتووی  هێماكانی گوتاری  بەگشتی 
ئااڵ  فەرمی،  زمانی  لە  كۆماردا  لە  نەتەوە 
و  پێشمەرگە  هێزی  نەتەوەیی،  ســروودی  و 
هەروەها  دەبینێتەوە،  خۆی  دێموكراسیخوازیدا 
كۆمار هەوڵ دەدات كە كۆمەڵگەی كوردی 
بگوازێتەوە   )community )جماعت  لە 
بۆ )جامعە/ كۆمەڵ society( لە رێگەی 
بیرۆكراسی و رێكخراوی سیاسیی مۆدێڕن كە 
بە حیزب بوونە، لێرەوە دەوری حیزبی سیاسی 
تیۆرییەكانی  بەپێی  و  ــێــت  دەب بــەرجــەســتــە 
گــوتــار )دیــســكــۆرس( ســازیــیــەوە، مەفسەل 
دەبێت  كامڵ  نەتەوەیی«  »گۆتاری  بەندی 
مانایەكی  دەتوانێت،  كوردستان  كۆماری   و 
و  سیاسی  سیستەمی  لە  گشتگیر  و  روون 
بوون  ــورد  »ك بنەمای  لەسەر  كۆمەاڵیەتی 
واتە  بــدا،  دەستەوە  بە  كــوردی«  و شوناسی 
هێژمۆنی  ــار،  ــۆم ك و  كــــوردی  دەســـەاڵتـــی 
پەیدا دەكات و »سەقامگیرییەكی مانایی« 
ــوار  و دیـــاردە و رەفــتــارەكــان لە  ب بۆ هەموو 
دروست  نەتەوەیی«  »گوتاری  چوارچێوەی 
فارس،  مانای  بە  ئێرانی  گوتاری  و  دەبێت 
پێكهاتەشكێنی  شێوەیە  بــەم  و  دەكــات  لــەق 

گوتاری فەرمی ئێرانی دەكات.
نوخبە سیاسی و نەتەوەییەكان لەو سەردەم 
واقیعی  خوێندنەوەی  بــە  هــەڵــومــەرجــەدا،  و 

پێكهاتەی  لە  نێودەوڵەتی و دابەشبوونی هێز 
سیستمی نێودەوڵەتیدا، سوودیان وەرگرت و ئەم 
كۆمارەیان دامەزراند، لە ئێستاشدا بە جۆر و 
فۆرمێكی تر پێكهاتەی سیستمی نێودەوڵەتی، 
یان النیكەم رۆژهەاڵتی نێوەڕاست گۆڕاوە و 
هێشتا شكڵ و فۆرمی سابتی وەرنەگرتووە و 
ئەمەش دەرفەتە بۆ ئێمەی كورد و ئەحزاب و 
رووناكبیران و ... لەم شەپۆلەی كە رۆژهەاڵتی 
لە  الیەكیتر،  لە  و  گــرتــووەتــەوە  نــاوەڕاســتــی 
»بەجیهانی  ســەردەمــی  گۆڕانكارییەكانی 
تەكنۆلۆژی  مۆدێڕنەكانی  ئامرازە  و  بوون« 
و راگەیاندن و پێوەندی و بەگشتی »هێزی 
نەرم« كەڵك وەربگرین. ئەوەش یەكێكی دیكە 
لە ئەزموون یان دەرسەكانی كۆمار بۆ ئێمەی 
كورد و حیزبەكان و بزووتنەوەی رزگاریخوازی 

كورد بوو.
بەاڵم دەرسێكی »رووخانی كۆمار« ئەوەیە 
كە بەبێ  دروستبوونی رێژیمێكی دێموكراتیك 
لە ئێران كە رێز لە پرنسیپەكانی مافی مرۆڤ 
و بنەماكانی دێموكراسی بگرێت، ئەو بەشەی 
ناتوانێت  ئێراندا  چوارچێوەی  لە  كوردستان 
دروشمی  بۆیە  بگات،  خۆی  مافەكانی  بە 
)بنیات نانی ئێرانێكی دێموكراتیكی فیدراڵ( 
دێموكراتی  حیزبی  كــە  خــوێــنــدنــەوەیــە  ئــەو 
پێناویدا  لە  و  هەڵیگرتووە  ئێران  كوردستانی 

خەبات دەكا، خەباتێك لە دوو بەرەدا:
مسۆگەركردنی  و  چەسپاندن  الیەك  لە  ــ 

دیاریكردنی مافی چارەنووس بۆ گەلی كورد 
و باقی نەتەوەكانی ئێران بە یارمەتی هەموو 

نەتەوەكان.
ــ لە الیەكی دیكەوە هەوڵدان بۆ بەشداری 
و  دێموكراتیك  ئێرانێكی  نانەوەی  بونیات  لە 

فیدراڵ.
خۆشەویستان!

ئێمە رۆڵەكانی حیزبی دێموكرات شانازی 
دەكەین كە دوای 67 ساڵ لە رووخانی كۆمار 
كورد  سەربەرزی  پێشەوای  سێدارەدانی  لە  و 
بە  كــۆمــارە،  ئــەو  كەسایەتییەكانی  باقی  و 
پێشكەشكردنی هەزاران رۆڵەی نیشتمانپەروەر 
ــزی ئــەوانــدا رێبەرانی  و قــارەمــان كــە لــە رێ
هەڵكەوتووی وەك دوكتور قاسملوو و دوكتور 
شەرەفكەندی دەبینرێن لە سەردەمی رێژیمی 
كۆماری  رێــژیــمــی  هــەروەهــا  و  پــاشــایــەتــی 
ئێران، هەروا ئااڵهەڵگری خەبات  ئیسالمیی 
بۆ وەدەستهێنانەوەی دەسكەوتەكانی كۆماری 
سەختەكانی  نشێوە  و  هــەوراز  و  كوردستانین 
ئەو رێگایە بۆ ساتێكیش گومانی لە دڵماندا 

پێك نەهێناوە.
نیشتمانپەروەریمان  و  گــــەرم  ســــاڵوی 
پێشكەش بە هەموو ئەو شەهید و كەم ئەندام 
و دوورە واڵتانە بێ  كە درێژەدەری ئەو رێگایە 
بوون و بە كۆڵنەدانیان خەون و خەیاڵی رێژیمە 

سەركوتكەرەكانیان پووچەڵ كردووەتەوە.
ساڵو لە هەموو زیندانیانی سیاسی كورد 

بە تایبەت ئەو رۆڵە قارەمان و چاونەترسانەی 
رێبازی كۆمار كە ئێستا بە تاوانی كورد بوون 
و وەفاداری بە رێبازی پێشەوا و حیزبەكەی، 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە زیندانە 
بەدناوەكانی رێژیمی كۆماری ئیسالمیدا بەند 

كراون.
ساڵو  و سپاسی دووبارە بۆ ئێوەی خۆشەویست 
كە بە ئامادەبوونتان، ئەو رێوڕەسمە بەشكۆیەتان 
رازاندەوە و بە دوژمنی نەتەوەكەمانتان نیشان 
دا كە ئەگەر لە مەهاباد پێتەختی خوێناوی 
و  مەهاباد  خەڵكی  كۆماردا،  سەربەرزی  و 
ــر و  باقی شــارەكــانــی كــوردســتــان لــە بــەر زەب
زەنگی رێژیمی كۆماری ئیسالمی رێگەیان 
پێ نادریت لە مەیدانی چوارچرا بە ئاشكرا 
هەولێر  لە  بكەنەوە  ساواكەیان  كۆمارە  یادی 
لە  و  كوردستان  دیكەی  بەشێكی  پێتەختی 
كوردەكانی  بەشداریی  بە  و  پێشەوا  هۆڵی 
هەموو پارچەكان ئەو یادە بەرز رادەگیرێ و 
سنوورەكان  و زۆرداری دیكتاتورەكان ناتوانی 
كورد  كە  بگۆڕێ   راستییە  لە و  شتێك  هیچ 

یەك نەتەوە و كوردستان یەك خاكە.
بەرز و پیرۆز بێ  یادی دامەزرانی كۆماری 

كوردستان
ـــێ  ئـــــااڵی كـــۆمـــار لە  ـــاوە ب هــــەر شـــەك

سەرتاسەری خاكی كوردستان

بوونی ژمارەیەكی  بیانووی  بە  ئەسەد  بەشار 
وەك  ئیسالمییەكانی  تــونــدڕەوە  گرووپە  لە  زۆر 
لە  و  ئۆپۆزیسیۆن  ریزەكانی  نێو  لە  ئەلقاعیدە 
نێو ریزەكانی ئەرتەشی ئازاد، بێڕەحمانە خەڵكی 
دەكات.  سەركوتیان  و  ئامانج  دەكاتە  واڵتەكەی 
تیرۆریزم  دژی  بە  خۆیان  كە  رۆژئاواییەكانیش 
جێگیركردنی  بــۆ  و  دەناسێنن  ــاوچــەكــەدا  ن لــە 
و  نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  لە  ئارامی  و  تەناهی 
لە  دەدەن،  ناوچەیە هەوڵ  ئەو  دێموكراتیزەكردنی 
بچنە  كارامە  شێوەیەكی  بە  نییە  بەرژەوەندییاندا 
نیە داهاتووی  لێیان روون  نێو كێشەكە، كە زۆر 
ئەو واڵتە دوای رووخانی ئەو دەسەاڵتە بەرەو چ 

ئاقارێك هەنگاو دەنێ. 
كە  ئیسالمییەی  هێزە  ئەو  المسلمین  ئیخوان 
شێوە  توندترین  بە  ئەسەد  حافیز  ســەردەمــی  لە 
سەركوت كرا، ئێستا لە نێو هاوپەیمانیی دژبەرانی 

دەسەاڵتی بەشار ئەسەددا چەند كورسیەكی هەیە 
واڵتی  هێندێك  الیــەن  لە  سەرچاوەكان  بەپێی  و 
ناوچەكەیەوە پشتیوانیی مادی و نیزامی دەكرێ  
داهاتووی  لە  میسر  واڵتی  وەك  كە  وێدەچێ   و 
گۆڕەپانی  لە  كاریگەری  رۆڵێكی  ســووریــەدا 

هاوكێشە سیاسییەكانی سووریەدا هەبێ. 
نێو  لە  ئەلقاعیدەش  بوونی  لە  باس  هەروەها 
دەكرێ،  سوووریەدا  ئازادی  ئەرتەشی  ریزەكانی 
لــە ریزی  جــیــابــووەكــان  كــە  ئـــەوە  بەپێی  ـــەاڵم  ب
ئەو  ئاسایی  خەڵكی  و  ئەسەد  بەشار  هێزەكانی 
واڵتە بەشێكی بەرچاوی ئەرتەشی ئازاد پێكدێنن، 
نێو  لە  ئەلقاعیدە  ئەندامانی  بوونی  وێناچێ  كە 
ئەرتەشی ئازادی سووریەدا ئەوەندەش بەرچاو بێ  

كە بتوانێ  هاوكێشە سیاسییەكان بگۆڕێ .  
رێژیمێكی وەك ئێرانیش كە بۆ خۆی سەرچاوەی 
نە  ئاژاوەنانەوە،  و  تیرۆریستی  كاری  و  تێكدان 
تەنیا لە ناوچەی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست، بەڵكوو 
لە هەر شوێنێكی ئەم جیهانەدایە، ئێستا كەوتووتە 
خۆ و پڕوپاگەندە و واڵتانی ناوچەكە لە ئەگەری 

هاتنەسەركاری ئەو گرووپانە دەترسێنێ  كە گوایە 
گرووپانە  ئــەو  نەمێنێ ،  ئەسەد  بەشار  ئەگەر 
و  تێكدەرانە  كاری  گۆڕەپانی  دەكەنە  ناوچەكە 

كاری تیرۆریستیی خۆیان.
ئەو رێژیمەی كە شۆڕش بە دژی دیكتاتوری 
رابوون  وەك  لیبیدا،  و  میسر  وەك  واڵتــانــی  لە 
ئێستا  ـــــرد،  دەب ـــاو  ن ئــیــســالمــیــی  ــی  ــاری ــی وش و 
بەپێچەوانەوە خەڵكی راپەڕیو بە دژی دەسەاڵتی 
بەشار ئەسەد، بە كەسانی فریوخواردوو و دەست 
و پەیوەندیی بێگانەكان و بە تیروریست ناویان دەبا 
و دەیهەوێ  بەو سیاسەتە فریودەرانەیەی خۆی، 
دژبەرانی  پشتیوانیكردنی  لە  ناوچەكە  واڵتانی 

بەشار ئەسەد بە دوور بگرێ .
 لێرەدا پرسیار ئەمەیە كە ئاخۆ هەر دەسەاڵتێك 
ئێران  رێژیمی  لە  ســەركــار،  بێتە  ســووریــەدا  لە 
مەترسیدارتر دەبێ  و دەتوانێ  وەك رێژیمی ئێران 
تەناهیی ناوچەكە تێك بدات؟ لە راستیدا جارێ  
كە  نیە  روون  ناوچەكە  واڵتانی  بۆ  ــەواوی  ت بە 
توندڕەوەكان  ئیسالمییە  گــرووپــە  ســووریــەدا  لە 

دەسەاڵت بە دەستەوە دەگرن یان نا؟ بەاڵم ئەوەی 
ناوچەكە  واڵتانی  زۆربەی  كە  ئەوەیە  روونە  كە 
سەر  بۆ  رێژیم  مەترسیدارترین  بە  ئێران  رێژیمی 
تەناهیی واڵتەكەیان دەزانن و تا ئێستاش زۆر جار 
بە ئاشكرا كاربەدەستانی پایەبەرزی ئەو واڵتانە و 
الیەنە جوراوجورەكانی نێو دەسەاڵتی ئەو واڵتانە، 
نێو  لە  ئێران  رێژیمی  دەستێوەردانی  لە  باسیان 
كاروباری واڵتەكانیان كردووە و ئەو رێژیمەیان بە 
مەترسیەكی جیددی بۆ سەر تەناهیی واڵتەكەیان 
لە  ئێرانیش  هــەواڵنــەی  ئــەو  بۆیە  ـــردووە.  ب ــاو  ن
پەلەقاژەیەك زیاتر نیە و وێناچێ  بەو سیاسەتەش 
رێژیمی ئێران بتوانێ  پێش بە رووخانی دەسەاڵتی 
بەشار  رووخــانــی  دوای  و  بگرێ   ئەسەد  بەشار 
لە  كە  دەسەاڵتێكیش  هــەر  وێناچێ   ئەسەدیش 
سووریەدا بێتە سەركار لە رێژیمی بەشار ئەسەد 
پتر سووریە وێران و خەڵكەكەی كوشتار بكا و بە 
ئەنجامدانی  لە  ئیسالمیش  كۆماری  پشتیوانی 

ئەو جینایەتانە پشت ئەستوور بێ .
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سەرانەی موتااڵ و ئامار داتاشینی ناشارەزایانەی بەرپرسانی 
كۆماری ئیسالمیی ئێران و: كامیل نەجاڕی

سەرانەی  دەكــەن  ئیدیعا  ئێران  بەرپرسانی 
ماوەی  لە  ــەدا،  واڵت لەو  خوێندنەوە  و  موتااڵ 
ــەك لــە رۆژدا  ــەی چــەنــد ســاڵــدا لــە چــەنــد دەق
گەیشتووەتە 76 دەقە. ئەو »بازدانە« بە هیچ 
هەواڵە  و  نییە  ــاوەڕ  ب جێی  لۆژیكێك  و  رێسا 
فەرمییەكانی بواری چاپ و باڵو كردنەوەش 
ناشارەزایانە«  »ئامارسازیی  بە  ئیدیعایە  ئەو 

ناوزەد دەكەن.
لە  هەواڵێك  لەمەوبەر  ساڵ  چوار  نزیكەی 
باڵو  دەرەكییەكاندا  و  نێوخۆیی  راگەیاندنە 
بووەوە كە باسی لەوە دەكرد، سەرانەی موتااڵ 
ئەگەر  و  خولەكە  دوو  رۆژێكدا  لە  ئێران،  لە 
ئەوا  ئــەژمــار  بهێنینە  دەرسییەكانیش  كتێبە 

دەگاتە شەش خولەك.
بەرپرسان دەڵێن ئەو ئامارانە »رەش نوێنی« 
و پڕۆپاگەندەی نەیاران و بێگانەكان لە دژی 
كۆماری ئیسالمییە، بەاڵم ئەو ئامارە یەكەمجار 
لە الیەن »عەلی ئەكبەر ئەشعەری« - جێگری 
رێكخراوی  ئەوكاتی  سەرۆكی  و  سەركۆمار 
بەڵگەنامەكان و كتێبخانەی نەتەوەیی ئێران - 
پایەكەی  و  پلە  هــۆی  بە  كە  راگەیاندرا  ەوە 
لەو  متمانە  جێی  راپۆرتگەلێكی  بە  دەستی 

بوارەدا رادەگا.

جیاوازی  ئـــامـــاری  مـــوتـــااڵ،  ـــەی  ســـەران
بەرپرسان

»موحسین پەرویز« كە سەردەمانێك جێگری 
لە  بوو،  ئێران  ئیرشادی  وەزیــری  فەرهەنگیی 
نێوان ساڵەكانی ٨5 تا ٨9 بەرپرسی پێشانگای 
كتێبی تاران بوو، دەڵێ ئەو ئامارەی باسی دوو 
خولەك دەكا، هی لێكۆڵینەوەیەكی بەر لە ساڵی 
ساڵی  گواڵنی  مانگی  لە  ناوبراو  بــووە.   57
1٣90 و لەدیمانەیەك لەگەل رۆژنامەی »جام 
جم« دا وتی: بە پێی ئەو لێكۆڵینەوانەی لە 
سەرانەی  كراون،  دا  هەتاوی  حەفتای  دەیەی 
ـــووە كــە بــە گوێرەی  ــااڵ  10 خــولــەك ب مــوت

لێكۆڵینەوە نوێیەكان گەیشتۆتە 1٨ خولەك.
ماوەیەكی كورت پاش وتەكانی »موحسین 
پەرویز« وەزیری ئیرشاد، محەمەدی حوسێنی، 
ــەوەی كتێبە  ــنــدن خــوێ ســـەرانـــەی  رایــگــەیــانــد 
وتی:  و  خولەكە   1٨ تــا   12 نــادەرســیــیــەكــان 
رۆژنامە  و  دۆعــا  خوێندنەوەی  كاتی  ئەگەر 
ژمارەیە،  ئــەو  ســەر  بخەینە  گۆڤارەكانیش  و 
دەگاتە  ئــێــران  لــە  خوێندنەوە  ســەرانــەی  ــەوا  ئ
لە  ژمارەیەك  ماوەیەدا  لەو  هەر  خولەك.   76
رێژەی  ـــەت،  دەوڵ فەرهەنگیی  بەڕێوەبەرانی 
سەرانەی خوێندنەوە لە ئێرانیان بە زیاتر لە دوو 

كاتژمێر خەماڵند.
گشتیی  سكرتێری  واعــزی«،  »مەنسوور 

لە  ئێران  كتێبخانەگشتییەكانی  رێكخراوی 
كردووە  ئیدیعای  دا  رێبەندان  4ی  بـــەرواری 
رێژەی  لە  لێكۆڵینەوە  بەمالوە،   ٨7 ساڵی  لە 
خوێندنەوە بە شێوازگەلێكی نوێ بەڕێوە دەچێ 
سەرانەی  لێكۆڵینەوانە  ئــەو  گــوێــرەی  بە  كە 
 75 گەیشتۆتە  ئێستادا  لە  ئێران  لە  موتااڵ 

خولەك و ٣6 چركە.

سەردەمی  لـــە  ـــااڵ«  ـــوت م ـــی  ـــەكـــووزی »ت
ئەحمەدی نەژاد دا

هەواڵنێریی  ئاژانسی  راپۆرتی  گوێرەی  بە 
لە  كە  كۆنفرانسێكدا  پرێس  لە  واعيزی  مێهر، 
بەرواری 4ی رێبەندانی 1٣91 لە كتێبخانەی 
ــوە چـــوو، وتی:  ــەڕێ ــار ب نــاوەنــدیــی پــاركــی ش
ئیسالمی  شۆڕشی  دەسكەوتەكانی  لە  یەكێك 
و دەوڵەتەكانی نۆهەم و دەهەم لە واڵتەكەماندا، 
تەكووزیی  و  ــوون  ب ئامانجدار  بــوونــەوە،  ــەرز  ب
جۆراوجۆرەكانی  چــیــنــە  ــوان  ــێ ن ــە  ل ــااڵ  ــوت م

كۆمەڵگادا بووە.
ئیسالمی  كــۆمــاری  بەرپرسانی  پێیە  بــەو 
لە  واڵتــەدا  لــەم  موتااڵ  رادەی  دەكــەن  ئیدیعا 
قەڵەمبازێكی  ســاڵــدا   10 لــە  كەمتر  مـــاوەی 

ئەورووپاییشی  واڵتــانــی  زۆربـــەی  لــە  و  داوە 
تێپەڕاندووە. بەاڵم بەڵگەگەلێكی زۆر و زەوەند، 

ناڕاستیی ئەو ئیدیعایە دەسەلمێنن. 
بەرپرسانی  وتەكانی  دانێین  وای  ئــەگــەر 
بوونی  قات  چەند  لەمەڕ  ئیسالمی  كۆماری 
لەو  هەر  دەبێ  ئەوا  راستن،  خوێندنەوە  رادەی 
ماوەیەدا ژمارەی ئەو كتێب و باڵڤۆكانەیش كە 
لە ئێران باڵو بوونەتەوە بە رێژەیەكی دیاریكراو 

زیادی كردبێ.
موتااڵ  سەرانەی  ئەگەر  تــرەوە،  الیەكی  لە 
بێ،  زیاتر  ئاڵمان  وەك  واڵتێكی  لە  ئێراندا  لە 
و  كتێبەكان  تیراژی  نموونە  بۆ  پێویستە  ئەوا 
بەقەد  النیكەم  والتـــەدا  دوو  لــەو  گــۆڤــارەكــان 
داتا  و  ئامار  گرتنی  لەبەرچاو  بە  بێ.  یەك 
دا  ــوارە  ب دوو  لەو  كام  هیچ  لە  فەرمییەكان، 

وەها نییە.

دووبەرابەر بوونی ناوەكان و دابەزینی تیراژی 
كتێب بە رێژەی %49

بە پێچەوانەی ئیدیعای واعیزی، لە دەیەی 
هەشتای كۆچی دا كە بەشی زۆری تەمەنی 
تێپەڕی،  تێدا  دەهەمی  و  نۆهەم  دەوڵەتەكانی 
»ئاستی خوێندنەوە لە نێو چینە جیاوازەكان« 
نەك هەر تەكووزیی بەخۆیەوە نەبینیوە، بەڵكوو 

زۆر بە خێرایی دابەزیوە. 
ژمارەی ناوی ئەو كتێبانەی چاپ و باڵو 
بوونەتەوە، لە سەرەتا تا كۆتایی ئەو دەیەیە دوو 
بەرابەر بووە  و لە ساڵی ٨9 دا گەیشتۆتە 64 
هەزار و 600 كتێب. بەرپرسان، ئەو هەڵكشانی 
لەبەرچاو  بێ  بە  كتێبەكان،  ــاوی  ن ژمـــارەی 
بۆ  بەڵگەیەك  وەك  تــر،  رەهەندەكانی  گرتنی 
دێننە  خوێندنەوە  كتێب  ــژەی  رێ بوونی  زیاتر 
ئەژمار و هەر بەو پێیەش ئێران دەخەنە ریزی 
واڵتە پێشكەوتووەكانی جیهانەوە و لە سەرووی 

زۆربەی واڵتانی ئوروپایی دایدەنێن.
رێكخراوی  ئامارانەی  لەو  تر  سەرنجێكی 
دەخەن  دەری  دەكــاتــەوە،  باڵویان  كتێب  ماڵی 
پێچەوانەی  بە  رێــك  بەرپرسان  ئیدیعای  كە 
راستییەكانە و زیاد بوونی ژمارەی ناوی كتێبە 
ــاد بوونی  ــای زی بــاڵو كــراوەكــان كاتێك بە وات
رێژەی خوێندنەوەیە كە ژمارەی ئەو كتێبانەیش 

وا باڵو بوونەتەوە، دوو بەرابەر بوایە.
ژمارەی هەموو ئەو كتێبانەی بە تایبەت لە 
نیوەی دووهەمی دەیەی هەشتا دا چاپ و باڵو 
بوونەتەوە، لە مەودای نێوان ساڵەكانی ٨5 تا 
٨9 نزیك بە ٣2 ملیۆن نوسخە كەمی كردووە. 
بــوونــەوەی بەرچاوی  ــەم  ـــەوەش ك ئ هــۆكــاری 

تیراژی كتێب لەو سااڵنە دایە.
لە ساڵی ٨0 دا مامناوەندیی تیراژی كتێب 
لە ئێراندا 52٣4 نوسخە بووە كە لە 9 مانگی 
دابەزین،   %49 بــە   دا   91 ساڵی  ســەرەتــای 

گەیشتۆتە 276٨ نوسخە.

بوونەوەی  ــەم  ك حــەشــیــمــەت،  بــوونــی  زیـــاد 
ژمارەی كتێبەكان

لە  چاپكراوەكان  كتێبە  ژمــارەی  سەجەمی 
ئێراندا لە 22٨ ملیۆن و 550 هەزار لە ساڵی 
٨5 دا گەیشتۆتە 19٨ ملیۆن و 600 هەزار 

لە ساڵی ٨9 دا.
لە ساڵەكانی رابردوودا مامناوەندیی ژمارەی 
لە  كەمتر  ساڵ  هەر  كتێبەكانیش  الپەڕەكانی 
ساڵی پێشوو بووە. بە پێی ئاماری ماڵی كتێب 
لە ساڵی ٨5 دا، سەرجەم بڕێك كەمتر لە 47 
ملیارد الپەڕە چاپ و باڵو بۆتەوە. ئەو ئامارە 
لە ساڵی ٨9 دا بە دابەزینی 12% گەیشتووەتە 

40 ملیارد الپەڕە.
ناوی  ئەگەرچی ژمــارەی  تر  واتایەكی  بە 
بووە،  بەرابەر  دوو  بوون  چاپ  كتێبانەی  ئەو 
كۆی ئەو دەقە چاپكراوانەی گەیشتۆتە دەست 
كەمی  الپــەڕە  ملیارد   7 بە  نزیك  خوێنەران 

كردووە.
و  كتێب  گشتیی  كـــۆی  ـــەوەی  ـــوون ب كـــەم 
بە  كە  كاتێكدایە  لە  كــراوەكــان  چــاپ  ــەڕە  الپ
ئاماری  نــاوەنــدی  لێكۆڵینەوەكانی  گــوێــرەی 
هەشتای  دەیــەی  لە  ئێران  حەشیمەتی  ئێران، 
نزیك بە یەك  كۆچیی هەتاوی دا هەر ساڵ، 
ملیۆن كەس زیادی كردووە. بەو شێوەیە، هەر 
بۆ  پێویست  بنەما و كەرەسەی  بنەڕەت ڕا  لە 
و  نەبووە  دەستەبەر  رێژەی موتااڵ  بوونی  زیاد 
بن،  رەوتــە  ئەو  پێچەوانەی  بە  ئامارانەی  ئەو 

جێگای متمانە نین.

خولەك   2٣ رۆژنامە،  ملیۆن   1٨ ـ  ئاڵمان 
موتااڵ

لە روانگەیەكی ترەوە دەتوانین بە لێكدانەوەی 
بارودۆخی چاپ و باڵو كردنەوە و رادەی موتااڵ 
لە واڵتێكی وەك ئاڵمان دا، تا رادەیەك بزانین 
كە چ رێژەیەك بابەتی چاپ كراو پێویستە بۆ 
ئەوەی شارۆمەندانی ئێران بگەنە ئەو سەرانەی 
موتااڵیەی بەرپرسانی ئێرانی ئیدیعای دەكەن.

كاناڵی  دوو  لێكۆڵینەوەكانی  گوێرەی  بە 
لە   )ARD و ZDF( ئاڵمان باوەڕپێكراوی 
ئاڵمانی  شارۆمەندێكی  هەر  دا   2012 ساڵی 
خولەك   2٣ رۆژانـــە  مامناوەندی  شێوەی  بە 
خولەك   6 و  كتێب  ــەك  خــول  22 رۆژنـــامـــە، 

گۆڤاری خوێندۆتەوە.
باڵڤۆكی  ژورنالیست،  مانگانەی  گۆڤاری 
یەكێتیی رۆژنامەنووسانی ئاڵمان، لە ژمارەی 
مانگی ژانویەی 201٣ دا دەنووسێ: لە ساڵی 
لەم  ــامــە  رۆژن ملیۆن  ـــە 1٨  رۆژان ــــردوودا  راب
چەند  لێكۆڵینەوەیەدا،  لەو  فرۆشراوە.  واڵتەدا 
رۆژنامەیەكی پڕ تیراژ كە رۆژانی یەكشەممەش 

باڵو دەكرێنەوە نەهاتوونەتە ئەژمار.
و   90 ساڵی  سەرژمێریی  بە  سەرنجدان  بە 
رادەی زیاد بوونی حەشیمەتی ئێران، ژمارەی 
شارۆمەندانی ئەو واڵتە تا كۆتایی ساڵی 91 
گەیشتۆتە 77 ملیۆن كەس. حەشیمەتی ئاڵمان 
نزیك بە 5% لە حەشیمەتی ئێران زیاتر و نزیك 

بە ٨2 ملیۆن نەفەرە.

دەوڵەت ـ بردنە سەری سەرانەی موتااڵ
گرنگەكانی  باڵڤۆكە  كە  بارودۆخێكدا  لە 
)ورشكستە(دەبن،  پــووڵــچــك  خــەریــكــە  واڵت 
سەرانەی  ئــامــاری  ــەوەی  كــردن بــاڵو  ناتوانین 
رۆژنامەخوێنی لە ئێران، بە شێوەیەك كە زیاتر 
لە مامناوەندی واڵتانی ئوروپاییە و هاوئاست 
باڵڤۆكییەكانی  چاالكییە  لە  بەشێك  كردنی 
ئێران و ئاڵمان لە الیەن مەنسووری واعیزییەوە، 

بە هەند وەربگرین.
ژورنالیست،  مــانــگــنــامــەی  گــوێــرەی  ــە  ب
ــە رێگای  ــامــەكــانــی ئــاڵــمــان ل ــی رۆژن ــات داه
بازرگانییەكانەوە لە ساڵی 2011 دا  رێكالمە 

...
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هۆرە

دارەبەنێ،
لە بەندەنێ

هەموو شەوێ ڕادەچەنێ!
خەون ئەبینێ،  پەلێكی خۆی
بۆتە دەسكی تەورێكی شێت،

بە پیالنی داربڕەكان
كەوتۆتە ویزەی دارستان!

تەشەر!

دوایین گەاڵی،
پیرە دارێ كەوتە خوارێ!

پێش ئەوەی بگاتە سەر زەوی،
پەیامێكی بۆ شەختە نارد :
مەرگی من مەرگی دار نیە!

مەرگی داریش،
بڕانەوەی نزار نیە!

پایزە خەم

دڵم یەك سوڵتانی دەوێ
بێ زیاد و كەم!
یا تۆ یا خەم!

**
تەنیا هەر شێعری من نیە
كێش و قافییەكەی لەنگە!

تۆ كە دیار نی،
شار دڵ تەنگە!

**
كەی ڕەوایە!  

تەنیا شەوێك الت میوان بم
365 ڕۆژان  چاوەڕوان بم ؟

**
هەزار خۆزگەم بەو ئاوێنەی
چاو لە بەژن و بااڵت دەكا

سەر تا خوارت!
بە بێ ترسی كەسوكارت!

**
هێشووی خەمێك،

بە پەرژینی نیگاتەوە هەڵواسراوە!
ڕەزەوانی خۆشەویستی،

حەیران ماوە!
كۆرپەی دڵی من تاساوە!

**
بشم سووتێنی
وەك قەقنەس،

دووبارە زیندوو دەبمەوە
بە جێت ناهێڵم یەك نەفەس!

**
لە حەرەمسەرای سرووشت دا

داران ڕووتن!
زاوای پایز،

بە هەزار دەستی زریانی
دەست لە بەژنی دار وەردێنێ

هەموو شەوێ تا بەیانی!
**

منیش ڕۆژێك هەڵدەپەڕم
ئەو ڕۆژەی خەم،

واڵتەكەم بە جێ بێڵی
ستەم جەرگی گەل نەكێڵێ!

*
تفەنگ

كاتێ تفەنگ،
تاكە پێنووسی شێعرم بوو،

شۆڕش،
جوانترین قەسیدە و

ڕاپەرین،
خۆشترین وشە و

ئازادی،
تەنیا وانە بوو!

**
لە دوای تفەنگ،

هەرچیم  نووسی بەهانە بوو!

سەرانەی موتااڵ و ئامار داتاشینی ناشارەزایانەی بەرپرسانی  چەند كۆپلە شیعری ك. د. ئازاد
كۆماری ئیسالمیی ئێران

زیاتر لە ٣ ملیارد و 56 ملیۆن یۆرۆ بووە ولە 
ساڵی 2012 دا لە هەر سێ كەسی ئاڵمانیی 
بەشێوەی  كەسیان  دوو  ــاڵ،  س  14 ســـەرووی 

بەردەوام رۆژنامەیان خوێندووەتەوە.
بــە ســەرنــجــدان بــە قــەیــرانــی چــاپ و باڵو 
ــووری و ئەمنیی  ــاب ئ ــی  ــارودۆخ ب ــەوە و  ــردن ك
بە  دەكـــەن،  ئیش  بـــوارەدا  ــەو  ل ئــەو كەسانەی 
بەرپرسان  ئیدیعای  ئەو  ناتوانین  پێوەرێك  هیچ 
قەبووڵ بكەین كە سەرانەی موتااڵ لە ئێران، لە 

سەرووی زۆربەی واڵتانی جیهانەوە بێ.
بە  ئیسالمی  كۆماری  بەرپرسانی  پێدەچێ 
تایبەت لە نیوەی دەوڵەتی نۆهەم بەوالوە بڕیاریان 
داوە، بە هەر شێوەیەك بێ، سەرانەی موتااڵ لە 
ئێران النیكەم لە سەرووی واڵتانی ناوچەكەوە 
بێ. بەو مەبەستەش ئامار و زانیاریگەلێك باڵو 
دەكرێتەوە كە نە تەنیا ناماقووڵ و ساختە دێنە 
بەر چاو، بەڵكوو لە بۆنە جۆراوجۆرەكاندا و لە 
سەر زاری هەر كام لە بەرپرسەكان بە جۆرێكە 

و زۆر جیاوازیان لەگەڵ یەكتر هەیە.

جۆری كتێب خوێندنەوەكە جیاوازە
كتێبخانە  رێكخراوی  گشتیی  سكرتێری 
گشتییەكانی ئێران، لە بەرواری 4ی رێبەندان 
خوێندنەوە  كتێب  سەرانەی  زۆرترین  وتی،  دا 
تایبەتە بە خەڵكی تاران بە رێژەی مامناوەندیی 
95 خولەك لە رۆژدا و كەمترین سەرانەش هی 
خەڵكی پارێزگای چوارمەحال و بەختیارییە كە 
زاری  لە سەر  مێهر  هەواڵدەریی  خولەكە.   49
هەر  موتااڵی  رایگەیاند،سەرانەی  نــاوبــراوەوە 

ئێرانییەك 75 خولەك و ٣6چركەیە.
نزیك  مێهر،  هەواڵدەریی  راپۆرتی  پێی  بە 
واعیزی،  وتەكانی  لــە  ــەر  ب حــەوتــوو  ســێ  بــە 
گشتییەكانی  كتێبخانە  گشتیی  بەڕێوەبەری 
سەرانەی  رایگەیاندبوو  ئەردەبیل  پارێزگای 
موتااڵ لەو پارێزگایەدا 14 خولەكە و وتبووی: 
گەیشتووەتە  ئێراندا  ئاستی  لە  سەرانەیە  ئەو 
لە خوار  ئێمە %65  پێیەش  بەو  و  79 خولەك 

مامناوەندی ئێرانەوەین.
ـــیـــدارەی گشتیی  ئ ــی  ــدن ــان راگــەی ــەشــی  ب
بەرواری  لە  واڵتیش  گشتییەكانی  كتێبخانە 
1٨ی خەزەڵوەری 1٣91 دا لە زمان واعیزیەوە 
رایــگــەیــانــدبــوو، ســەرانــەی مــوتــااڵ لــە ئێراندا 
79دەقەیە كە لە ناوچەكە دا پلەی یەكەممان 
هەیە. كەمترین رێژەی موتااڵ لە پارێزگاكانیش، 
پارێزگای  بەرپرسانی  لەوەی  زیاترە  دەقە   ٣5

ئەردەبیل باسی دەكەن. 
ــەرچــاو كــە لە  ــــەرەڕای جــیــاوازیــیــەكــی ب س
كتێبخانە  بەرپرسی  هەیە،  بەرپرساندا  ئاماری 
گشتییەكانی ئەردەبیل دەلێ: ئەو سەرانەیە بە 

0.4% هەڵەوە حیساب دەكرێ.
جیاوازییانەی  و  ــەری  دژب ئەو  هەر  رەنگە 
راستییەكانی  و  موتااڵ  سەرانەی  ئامارەكانی 
چاپ و باڵو كردنەوە بوو كە مستەفای پوور 
لە  كرد  ناچار  ناوخۆی  وەزیــری  محەممەدی، 
بەرواری 22ی گواڵنی 1٣7٨ دا بگاتە ئەو 
نییە لە حیساب  ئەنجامە سەیرە كە »دروست 
ــەی مــوتــااڵ دا ئێمە  ــامــاری ســەران كــردنــی ئ
هەبێ  ترمان  واڵتــانــی  هاوشێوەی  پێوەرێكی 
چونكە جۆری كتێب خوێندنەوە لە واڵتی ئێمە، 
جیاوازە لە واڵتانی تر. پوورمحەممەدی لەمەڕ 
جۆری كتێب خوێندنەوەی ئێمە و جیاوازییەكەی 
روونكردنەوەیەكی  هیچ  تر  واڵتــانــی  لەگەڵ 

نەدا.
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كوردستان، هەمیشە لە پەراوێزدا....

كاریگەریی هەڵبژاردنەكانی ئیسراییل لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا

هێمن

هەڵبژاردنەكانی ئیسراییل ئەو جارە لە كاتیكدا و: موعتەسەم نوورانی   
رۆژهەاڵتی  ئاڵۆزییەكانی  كــە  دەچــێ   بــەڕیــۆە 
ناوەڕاست زیاتر دەبن و قەیرانەكان قووڵتر دەبنەوە 
و ئێران لەگەڵ ئەوەی گەمارۆی توندی ئابووری 
و  ناوخۆیی  وەزعــی شپڕێوی  لەگەڵ  و  لە سەرە 
روبەڕوویە،  نێونەتەوەیی  رادەبــەدەری  لە  گوشاری 
بەرنامە  و  خـــۆی  ســیــاســەتــی  ســـەر  ــە  ل ــــەروا  ه
ئەتۆمییەكە بەردەوامە، وەزعی سووریە كە دراوسێی 
باكوری ئیسراییلە رۆژ لەگەڵ رۆژ خرابتر دەبێ، 
قەیرانی ئیسراییل و فەلەستین هەر وەك خۆیەتی 
و هەروەها بەرەی مقاومەت بە تەواوی هەڕەشەیە 
جارەدا  ئەو  هەڵبژاردەكانی  لە  ئیسراییل.  سەر  لە 
سەرەڕای ئەوە كە حیزبی لیكود دەنگێكی زۆری 
بەتواناترین  وەك  حاڵەش  بەو  بــەاڵم  دا  دەســت  لە 
هێزی سیاسی ئیسراییل لە مەیداندا مایەوە دوای 
بنیامین  ئاكامەكەی  و  هەڵبژاردن  تــەواوبــوونــی 
لە  كورسی  زۆرترین  وەدەستهێنانی  بە  نتانیاهۆ 
پاڕڵمانی ئیسراییل سەركەوتنی خۆی و حیزبەكەی 
راگەیاند و پیرۆزبایی لە الینگرانی خۆی كرد. بۆ 
وەزیرانی  كورسی سەرۆك  لە سەر  جار  سێهەمین 
ئیسراییلدا دەمێنێتەوە. بەگوێرەی راپۆرتی رۆیترز، 
حیزبەكەی نتانیاهۆی ٣1 كورسی لە 120 كورسی 
كنست وەدەست هێنا كە هێشتا لە سەرووی هەموو 
كە  بوو  روون  كەس  زۆر  بۆ  هــەروەك  حیزبەكانە، 

لیكود براوەی هەڵبژاردەكان دەبێ. 
سەرۆك  نتانیاهۆ  بینامین  ئاغای  شێوەیە  بەو 
لەگەڵ  6٣ساڵە  تەمەنی  كە  ئیسراییل  وەزیرانی 
و  روبەڕوویە  دەرەكی  و  ناوخویی  كێشە  كۆمەڵێك 
گرینگترین كێشە بۆ ئەوان كێشەی ئێران و چەكی 

ئەتۆمییە. 
نتانیاهۆ دووبارە جەختی كردەوە سەر بەرنامەی 
شێوەیەك  هیچ  ــە  »ب وتـــی:  و  ئــێــران  ئەتۆمیی 
ناوەكی  چەكی  بە  دەستی  ئێران  كە  ــادا  ن رێگا 
ملمالنێ   كێشەیە  ئەو  لەگەڵ  توندی  بە  رابگا. 
دەكا.« هەروەها رۆژی یەكشەممە ٨ی رێبەندان 
ئێران  دەیەوێ  لە كــۆبــوونــەوەی دەوڵــەتــدا وتــی: 

پاڕڵمانی ئیسراییل یا »كنست«  لە 120كورسی 
چەند  هاوبەندی  یا  حیزبێك  ئەگەر  هاتووە.  پێك 
حیزب كە بتوانێ زیاتر لە نیوەی ئەو كورسیانەی 
دەبێ  ئەوكات سەركەوتوو  بێنی،  وەدەست  پاڕڵمان 
بۆ ئەەوی كابینە پێك بێنێ. بەاڵم لە مێژووی 64 
ساڵەی ئەو رێژیمەدا، واتە لە ساڵی 194٨دا هیچ 
بێنێ.  پێك  كابینە  نەیتوانیوە  تەنیایی  بە  حیزبێك 
و لە ساڵی 1990 بەم الوە، زۆر جار یكگرتوویی 
حیزبەكان لێك هەلوەشاوەتەوە و پاڕڵمان دەوری 4 
كە  بوون  ناچار  و  نەكردووە،  تەواو  ساڵەی خۆی 
زووتر لە كاتی خۆی هەڵبژاردن بكەن. ئەوە بۆتە 
جارەش  ئەو  هەڵبژاردنی  كە  سیاسی  عورفێكی 
خۆی  دیاریكراوی  كاتی  لە  ــر  زووت مانگ   10
وایە  پێیان  سیاسییەكان  لێكۆڵەرە  زۆربــەی  بكرا، 
ئەوە زیرەكی نتانیاهۆ بوو بۆ وەدەستهێنانی كورسی 
زیادتر، لە هەڵبژاردنەكانی پاڕڵمانیی  و ئەو جارەدا 

بۆ بەڕێوەبەری واڵت. 
هەر چەند لە هەڵبژاردنەكانی 2009دا، حیزبە 
كورسییەكانی  زۆرینەی  مەزهەبییەكان،  راستڕەوە 
بنیامین  و  هێنا  وەدەســت  واڵتەیان  ئەو  پاڕڵمانی 
ئۆپۆزیسیۆن  ــەری  ــب رێ ــات  ــەوك ئ كــە  نتانیاهۆ 
بــەشــداریــكــردنــی حیزبەكانی  بــە  تــوانــی كــە  ــوو  ب
راستڕەوی وەك لیكوود و ئیسراییل ماڵی نوێ  و 
یەهود،  ماڵی  شاس،  وەك  مەزهەبییەكانی  حیزبە 
یــەكــگــرتــوو، و حیزبی  تــەوڕاتــی  یــەهــودیــیــەتــی 
چەپی كار هاوبەندییەكی بەرین  درووست بكا و 
هاوبەندییەدا  لەو  بەاڵم  هەر  بێنێ ...  پێك  كابینە 
ئەمنییەتی  وەك  گرینگ  خالی  زۆر  ســەر  لــە 
نەتەوەیی، پرۆسەی ئاشتی ئیسراییل و فەلەستین، 
سیاسەت  لە  دین  جیایی  ئێران،  ناوكی  كێشەی 
بەاڵم  هەبوو.  بیروباوەڕ  جیاوازی  دێموكراسی،  و 
بە حالەش یەكگرتوویی بەرچاو لە نێویاندا هەبوو 
بەرنامە  و  ئێران  ســەر  لە  هەموویان  تایبەت  بە 

ئەتۆمییەكەی هاوڕا بوون. 

هولۆكاستیكی دیكە بە دژی یەهودیەكان 
وەڕێ بخا، بنیامین نتانیاهۆی سەرۆك 
وەزیرانی ئیسراییل لە درێژی قسەكانیدا 
ــەهــودی و  وتـــی: دژایــەتــی لــەگــەڵ ی
كۆتایی  ئێستا  جیهاندا  لە  یەهودییەت 
نێوچوونی  لە  ئاواتی  نەتەنیا  نەهاتووە، 
خەڵكەوە  هێندیك  ــەن  الی لە  ئیسراییل 
هەیە بەڵكوو لە الیەن واڵتانی سەركێش 
بە  ئیشارەی  بەرچاوە.  زۆر  ئاواتە  ئەو 
نـــژاد سەرۆك  ــەحــمــەدی  ئ قــســەكــانــی 
تریبوونی  پشت  لە  كرد  ئێران  كۆماری 
نەتەوەیەكگرتووەكان حاشای  رێكخراوی 
لە هۆلوكاست كرد و هەر لەو بوارەشدا 
و  دەكــا  ئامادە  هولۆكاستێك  بو  خۆی 
خەریتەی  سەر  لە  ئیسراییل  دەیانەوەێ  
بە  كۆتایی  و  بكەنەوە  پــاك  جوگرافیا 

حكومەتی یەهودییان بێنن و یەهودییەت بسڕنەوە. 
ئەوان بە بەردەوامی هەوڵ دەدەن بۆ گەیشتن بە 
و  نێوبردن  لە  مەبەستیان  چونكە  ناوكی،  چەكی 
مەترسیانە  ئەو  ئێمە  بەاڵم  ئیسراییلە،  سڕینەوەی 
رادەگرین، ئەوە ئامانجی سەرەكی دەوڵەتی من و 

ئامانجی سەرەكی میللەتی ئێمەیە. 
نەتانیاهۆ وتی: بە تیپەڕبوونی تەنیا چەند دەیە 
یەهودیان  نێوبردنی  لە  بۆ  ئیرادە  هولۆكاست،  لە 
نەگۆڕاوە بــەاڵم شتێك كە گــۆڕاوە، دەســەاڵت و 
توانایی یەهودیانە بۆ بەرگریی لە خۆیان، كە لە 
ئامادەیی ئێمەدا ئیقدام پێویستە ئەگەر یەهودییەكان 
بەرگرییان  كــەس  نــەكــەن  خــۆیــان  لــە  بــەرگــریــی 
خۆیان   لە  بۆخویان  كە  ئــەوی  مەگەر  ناكا  لێ 
بەرگریی بكەن. لە كاتێكدا كە نتانیاهۆ وتی ئێران 
باسی  و  ترە  هولۆكاستێكی  پێكهێنانی  خەرێكی 
مەترسییەكانی چەكی ناوكی ئێرانی كرد، رۆژی 
سەناتۆر  ئامریكادا  لە  ــردووش  راب پێنجشەممەی 
جانكری لە كۆبوونەوەی سەنادا وتی كە ئامریكا 
ئێران  ئەتۆمیی  بەرنامە  كۆنترۆڵكردنی  بە  تەنیا 
رازی نابێ بەڵكوو بەهیچ شێوەیەك رێگا نادا كە 

ئێران ببێتە خاوەنی چەكی ئەتۆمیی. ئیهود باراك 
وەزیری بەرگری ئیسراییل، لە كۆتایی حەوتووی 
وێب  لــەگــەڵ  چاوپێكەوتنێكی  لــە  رابــــــردوودا، 
سایتی ئەمریكی »دەیلی بێست« وتی: ئامریكا 
گەاڵڵەگەلێكی سەربازی بۆ هێرشكردنە سەر ئێران 
لە  كردن  پێشگیری  بۆ  چــارە،  رێگا  ئاخرین  وەك 
شەڕئەنگێزییەكانی رێبەرانی ئێران ئامادە كردووە، 
هەروەها وتی گەاڵڵە سەربازییەكانی ئامریكا بە 
دژی ئێران، لە »جۆری لەیزەریە« ئامریكا رەنگە 
ئەو جارە بە شیۆەی عێراق و ئەفغانستان نەكا و 
بێتە  تر  تاكتیكێكی  و  تر  شێوەیەكی  بە  بەڵكوو 
لەگەڵ  وتی  درێژەی قسەكانیدا  لە  ئەو  مەیدان. 
ئەوانەش دەبێ گەمارۆی توندی ئابووری بەردەوام 
بێ و »هەناردە و هاوردەی« ئەو واڵتە بە تەواوی 
لێدانی  رێگای لێ بگیرێ بەاڵم لەگەڵ ئەوەش 
یاسای  ئەوە  چونكە  هەبێ  ئــارادا  لە  سەربازیش 
رێژیمە دیكتاتۆرەكانە كە گوێ نادەنە ئەوەی كە 

خەڵك برسییە، یا لە برسان دەمرێ. 
لە چەند رۆژی رابردوودا هەم سەرۆك كۆماری 
ئیسراییل و هەم هێنری كێسنجێر وەزیری پێشووی 
كاروباری دەرەوەی ئامریكا ئێرانیان ئاگادار كردەوە 

ئێران  نــادەن  رێگا  ئامریكا  نە  و  ئیسراییل  نە  كە 
دوای  ئیسراییل  ئەتۆمیی  چەكی  خاوەنی  ببێتە 
هەموو  بــۆ  خــۆی  نــوێــی،  كابینەی  پێكهێنانی 
گۆڕانكارییەكانی داهاتووی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

ئامادە دەكا و بە بەرنامەی نوێ دێتە مەیدان. 
ــە لە  ــزەی ك ــەهــێ ــــارەی ئـــەو تــەقــیــنــەوە ب ــە ب ل
لە قوم هاتە  ئەتۆمیی »فەردو«  دامەزراوەكانی 
ئەو  وتــی  ئیسراییل  ئەمنییەتی  وەزیـــری  ئـــاراوە 
تەقینەوەی »فەردو« جێگای سرنجە و پێشوازی 
ــە زاری  لــێــدەكــەیــن. وێـــب ســایــتــی ئــەمــریــكــی ل
ئێوارەی  تەقینەوە  ئەم  وتی  زاكــری  رەزا  حەمید 
چوارشەممە بوو كە زەربەیەكی قورس لە دامەزراوە 
ئەتۆمییەكەی كەوت و هەر ئێستا زیاتر لە 2٨0 
نێو  لە  دامــەزراوەكــە  كرێكارانی  و  كارناس  كەس 
بێنە  ناتوانن  و  گیراوە  لێ  رێگایان  دااڵنەكاندا 

دەرەوە.
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پلەبەندی زانستگەكان باڵو دەكەنەوە كە هەر كام 
ناوەندێكیش  هەر  و  هەیە  جیاوازی  پێوانەكانیان 
گرینگ  بۆی  خاڵ  كامانە  كە  دەكاتەوە  باڵوی 
ئەنجام  پلەبەندیەی  ئەو  بە چ مەبنایەك  و  بوون 
خوێندنی  ئــەوەی  دوای  قوتابیان  زۆربــەی  داوە، 
دواناوەندی تەواو دەكەن و بۆ درێژەدان بە خوێندن 
هەڵبژاردنی  بــۆ  دەكـــەن،  زانستگەكان  لــە  روو 
بەاڵم  ــەن.  دەك رەچــاو  پلەبەندییە  ئــەو  زانستگە، 
پلەبەندیە  ئەو  ساڵە  هەر  ئێرانیشدا  ناوخۆی  لە 
لە  كە  دەكرێتەوە   باڵو  ئێران  زانستگەكانی  بۆ 
ساڵی 1٣91دا پلەی ٣4 بە زانستگەی كوردستان 
دەكردرێ   ــەوە  ئ بانگەشەی  ئەگەرچی  دراوە. 
كە  زانستییەكانی  نامێلكە  رێــژەی   بەپێی  كە 
خوێندكاران و مامۆستاكانی زانستگە لە ماوەی 
ئەو یەك ساڵەدا باڵویان كردۆتەوە، ئەو پلەبەندییە 
دەركراوە، دوور لە راستییە و تەنیا پێوانەیان رادەی 
مامۆستایان لە بەرانبەر خوێندكاران دایە. بەپێی 
ستانداردە جیهانییەكان دەبێ  بۆ هەر 16 خوێندكار 
ئەگەرچی  هەبێ،  مامۆستایەك  زانستگەدا،  لە 
تا  ئــێــران  خوێندكارییەكانی  نــاوەنــدە  گشتی  بــە 
گەیشتن بەو لووتكەیە مەودایەكی زۆریان هەیە، 
نیسبەتی  بە  كوردستان  زانستگەی  دیسان  بەاڵم 
بــۆ وێنە  ئــەگــەر  ــــرە.  ــەو لوتكەیە دوورت ل ئـــەوان 
زانستگەی كوردستان دەگەڵ زانستگەی تەورێز 
هەڵسەنگێنین، زیاتر راستی ئەو وتەیەمان بۆ روون 

دەبێتەوە.
هەزار   24 ــە  ــووك ــەن ه تـــەورێـــز  زانــســتــگــەی 
خوێندكاری هەیە و 650 مامۆستا، یانی بۆ هەر 
بەاڵم  كــراوە،  دابین  مامۆستایەك  خوێندكار،   ٣7
نزیكەی  بە  كوردستان  زانستگەی  بەرانبەردا  لە 
مامۆستای   267 تەنیا  خــوێــنــدكــارەوە   1٣000
مامۆستایەكیان  خوێندكار   4٨ هــەر  كە  هەیە، 

ئەگەر بڵەین بوونی زانستگەیەكی سەركەوتوو 
ئاوێنەی  شارێكدا،  هەر  لە  زانستییەوە  باری  لە 
رەنگە  شارەیە،  ئەو  دانیشتوانی  هزری  و  زانست 
زۆر دوور لە راستی نەبێت. كە بەداخەوە بە هۆی 
داگیركەری  دەوڵــەتــانــی  ــی  ســەرەڕۆی سیاسەتی 
ناوچە  زانستگەكانی  هەنووكەش  كوردستانەوە، 
كوردنشینەكان، هەر وەك دانیشتوانی ناوچەكە لە 
ناوەندییەوە  دەسەاڵتی  الیەن  لە  بارێكەوە  هەموو 

فەرامۆش كراون.
زۆربەی  دامــەزرانــدنــی  مــێــژووی  ئەگەرچی 
زانستگەكانی ئێران دەگەڕێتەوە بۆ دەیەكانی سی 
تا  كوردستان  پارێزگای  بەاڵم  هەتاوی،  و چلی 
ساڵی 1٣5٣ لە بوونی زانستگە بێبەش دەبێ . كە 
لە سەرەتادا لە ژێر ناوی دانشسەرای بااڵی سنە 
كە خۆی ژێر شاخەیەك لە زانستگەی تەربیەت 
وەرگرتنی  بە  دەســت  ــێ ،  دەب ــاران  ت موعەللیمی 
لە  بەشێك  دەبێتە  ــر  دوات ــەاڵم  ب ــا،  دەك خوێندكار 
زانستگەی رازی كرماشان و تا ساڵی 1٣70 كە 
دەناسرێ   فەرمی  بە  كوردستان  زانستگەی  وەك 
بەشێك  هەر  سەربەخۆ،  زانستگەیەكی  دەبێتە  و 
دەبێ  لەو زانستگەیە. ئەوەی كە ئەم ناوەندە پاش 
نزیكەی ٣0 ساڵ دوای زانستگەكانی تری ئێران 
دادەمەزرێ  و دوای دامەزراندنیشی بۆ ماوەی 17 
ساڵ وەك ژێرشاخەی زانستگەكانی تر دەمێنێتەوە، 
رەنگە دوو هۆی سەرەكی بن كە هەنووكەش ئەم 
شایانی  كە  پێگەیەی  ئەو  نەیتوانیوە  زانستگەیە 
زانستگەیەكی  ببێتە  و  بێنێ   بەدەست  خۆیەتی 
جێی سەرنج بۆ خوێندكارانی بەشەكانی دیكەی 

ئێران.
جیهاندا  لـــە  ـــد  ـــاوەن ن ــن  ــدی چــەن ســاڵــە  هـــەر 

بـــواری رادەی  لــە  ئــەگــەر تەنیا  وەبـــەردەكـــەوێ، 
سەیریان  یــەك  وەك  زانستگەوە،  مامۆستاكانی 
بكرایێ، دەبوو زانستگەی كوردستان بەو رێژەی 
كە  بوایێ.  مامۆستا   ٣51 خاوەنی  خوێندكارە 
ئێستا  وا  كەسانەی  لەو  زۆر  بەشێكی  دەیتوانی 
لە كوردستاندا هەڵگری بڕوانامەی دوكتوران كۆ 
بكاتەوە و لە پسپۆریان كەڵك وەربگرێ. نووسەری 
بەشەكانی  هــەمــوو  لــە  كــە  دڵنیایە  دێــڕانــە  ــەم  ئ
كوردستاندا  لە  پسپۆڕ  كەسی  دەیــان  بە  زانستدا 
بكەنەوە.  پڕ  خاڵیە  كەلێنە  ئەو  دەتوانن  كە  هەن 
بەاڵم  بە زۆر هۆوە نەیان توانیوە لە زانستگەیەكی 
وەربگرن  وانەوتنەوە  كورسییەكی  كوردستان  وەك 
كــە لــێــرەدا بــە كــورتــی ئــامــاژە بــە چەند خاڵێك 

دەكردرێ.
ئەگەرچی هەر وەك باس كرا دەسەاڵتی ناوەندی 
تا رادەیەكی زۆر رێگر بووە و بە هەموو شێوەیەك 
پێش گرتن بە گەشەكردنی ناوچە كوردنشینەكانی 
وەكــوو سیاسەتێك رەچــاو كــردوە بــەاڵم لە هەمان 
كاتیشدا بەرپرسانی بەشە جیاجیاكانی زانستگەش 
هەر وەك دەسەاڵتی ناوەندی لە هەمبەر ڕێنەدان 
بە الوانی پسپۆڕی كورد بۆ بەشداری لە پرۆسەی 

بردنەسەری ئاستی زانستی زانستگە تاوانبارن.
بۆ  زۆر  ــەكــی  رادەی تــا  زانستگە  بەرپرسانی 
دەبێ   و  ئاوەاڵیە  دەستیان  مامۆستا  وەرگرتنی 
ــــژەی خــوێــنــدكــار لە  ــە ســـەری رێ بــەپــێــی چــوون
زانستگەدا هەوڵی  زیادكردنی مامۆستاش بدەن و 
لەو رێگەیەوە بەشێك لە ئەركی مێژوویی خۆیان لە 
بەرانبەر نیشتمانیاندا بە جێ بێنن. بەاڵم بەداخەوە 
ئەو ئەركەیان فیدای پاوانخوازی و قازانجی تاكە 
پسپۆڕی  دەیان الوی  بە  و  كردوە  كەسی خۆیان 
كورد بۆ بژێوی رۆژانەیان سەرقاڵی كارێكن كە 
هیچ پێوەندیەكی بە بواری پسپۆڕیانەوە نیە. بۆ 

وێنە بەشی كۆمەڵناسی زانستگەی كوردستان كە 
ئەگەرچی  دامــەزراوە  دواییدا  ساڵەی  چەند  لەم 
بەاڵم  هەیە  ــااڵی  ب كارناسی  خوێندكاری   40
دەیــان كەس كە  بە  و  تەنیا ٣ مامۆستای هەیە 
چەندین  هەڵگری  و  پسپۆڕن  كۆمەڵناسیدا  لە 
لە  وەرگرتنیان  داواكـــاری  زانستین،  نامیلكەی 
الیەن بەرپرسی ئەو بەشەوە رەت كراوەتەوە یان بە 
شێوەی كاتی وەری گرتوون و پاشان دەركراون. كە 
زانستگەی  لە  بەشە  ئەو  خوێندكارانی  وتەی  بە 
كوردستان، بوونی ئەو كەسانە دەبووە هۆی ئەوەی 
بــەشــی كۆمەڵناسی  كــەمــدا  لــە مــاوەیــەكــی  كــە 

زانستگەی كوردستان وەك قوتبێك لە ئێراندا ناوزەد 
بكرێ.

ئەوەی كە كوردستان بە درێژایی مێژوو لە الیەن 
دەسەاڵتە سەدەنێوەڕاستیەكانەوە لە پەراوێزدا بووە، 
لەوەش  بەاڵم  حاشاهەڵنەگرە،  و  تاڵ  راستییەكی 
بە زامتر كەمتەرخەمی و هەست بە بەرپرسایەتی 
بەرپرسانی  لــە  بەشێك  ــخــوازی  ــاوان پ و  ــەكــردن  ن
زانستگەیە كە بۆ قازانج و بەرژەوەندی تاكە كەسی 
خۆیان ڕێ  لە گەنجە كوردەكان دەگرن تا  توانا 
و پسپۆڕی خۆیان لە رێگای ئەو زانستگەیەوە بۆ 

خزمەت بە نیشتمانیان بە كار بێنن.
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وانەكانی كۆماری كوردستان، چوونە نێو سەردەمی 
مودێرنی بزووتنەوەیی رزگاریدەری نەتەوەیی كورد

وەرگێڕان: هیوا میرزایینووسین: بێهزاد خۆشحاڵی

ـ زیاتر لە ساڵێك لە ئاشكرا بوونی 
تااڵنی ٣میلیارد دۆالریی بانكی 
میللیی ئێران تێدەپەڕێت و ئێستا 
فەرشاد حەیدەری، مودیر عاملی 
ئەوانەی  گــوتــوویــە:  بانكە  ئــەو 
كرد،  ئاشكرا  دزییەیان  ئــەو  كە 
كە  بــوون  خەیانەتكار  كۆمەڵێك 
خزمەت  شێوەیە  بەو  وابــوو  پێیان 
بە واڵت دەكەن، بەاڵم خەیانەتیان 

كرد. 
قسەیە  ئـــەو  دیـــكـــەی  مـــانـــای 
دزییە  ئەو  ئەوانەی  كە:  وەهایە 
خزمەتێكی  كـــرد،  مــێــژویــیــەیــان 
بەاڵم  كــرد،  بە واڵت  گــەورەیــان 
دریژە  نەیانهێشت  خەیانەتكاران 

بەو خزمەتەیان بدەن. 
پوورمحەممەدی،  مستەفا  ـ 
بازڕەسیی  رێكخراوی  سەرۆكی 
»ئەو  ــێــت:  دەڵ واڵت،  گشتیی 
هەیە،  ئێراندا  لە  كە  گرانییەی 
خەڵك  بێت،  ئــورووپــا  لە  ئەگەر 
ئاژاوە  و  دەدەن  تێك  شــارەكــان 
ئێمە  خەڵكی  بـــەاڵم  ــنــەوە،  ــێ دەن

سەبریان زۆرە.« 
ــان زۆرە،  ــری ســەب خــەڵــك  ــە  راســت
ئـــێـــوەش ســەبــرتــان زۆرە  ــــەاڵم  ب
هەڵناگرێ  خــوا  ئــاغــا!!!  حاجی 
ئیوەش باش بەرگەی ئەو هەموو 
زەحمەتەتان  و  رەنــج  و  برسیەتی 
دنیادا  هــەركــوێــی  لــە  گــرتــووە. 
بەر چاوی  لە  هێندە  دەسەاڵتدار 
خەڵك بێزراو بێت، واز لە هەموو 
كێوی  ئێوە  بــەاڵم  دێنێ،  شتێك 
زیاترتان  ســەبــری  ــوا  خ ــرن،  ســەب

بدات حاجی! 
ـ پـــاش تــێــپــەڕیــنــی ٨ ســـاڵ لە 
سەركۆماریی ئەحمەدی نژاد، بە 
وتەی ئاغایان! كۆماری ئیسالمی 
بۆشایی  رەوانــەی  مەیموونێكی 
ساڵڤەگەڕی  لە  و  كرد  ئاسمان 
گەڕانەوەی خومەینی بۆ ئێراندا، 
ئێران.  بــۆ  گــەڕاوەتــەوە  ئەمیش 
هێشتا  بەستەزمانە  ئەم  هەڵبەت 
ســـەردانـــی بــەهــەشــتــی زەهـــرای 
پێ  رێگەی  ــارە  وادی و  نەكردووە 
نەدراوە لە ناودەمی دەوڵەت بدات، 
یان دەوڵەت دیاری بكات. پیاو چ 
دەزانێ، رەنگە خاتری مەحموودی 
گرتبێت، هەرچی نەبێ سەرۆكی 
دەوڵەت بە خزمایەتییەكی دوور، 
موسافیرە  ئەو  پیری  با  دەگاتە 

ئاسمانگەڕە! 
ـ پاسدار ئەحمەد وەحیدی، وەزیری 
»لە  گوتوویە:  ئێران  بەرگریی 
ئاسەوارێك  ئێمەدا،  شەقامەكانی 
ئابوورییەكان  گــــەمــــارۆ  ـــە  ل
نابینرێت.« شایانی باسە قەتاری 
خەڵكی برسی كە بۆ وەرگرتنی 
لەم  تەنیبوو،  شەقامەكانی  برنج 
شارەكانی  هەموو  حەوتوویەشدا 
دەبێ  كــەوابــوو  گــرتــەوە.  ئێرانی 
نایبینی،  ئەگەر  بەڕێز  بڵێین: 
كێشە لە چاوەكانی تۆدایە، دەنا 
شەقام هەر شەقامە و تەحریم هەر 

تەحریم و برسی هەر برسی.

جووت حەوت

هەوراز

قازی  ــنــی  راپــەڕی
هۆی  بــە  محەممەد 
و  ــاواز  ــی ج چییەتی 
تایبەتمەندی سیاسی 
مودێرنەكەی،  و 
گرینگترین بزووتنەوە 
ـــــی  ـــــژووی لـــــــە مـــــێ
دێتە  كورد  نەتەوەیی 
ئەژمار. بنچینەیترین 
تــــایــــبــــەتــــمــــەنــــدی 
راپــــەڕیــــنــــی قــــازی 
محەممەد كە بوو بە 
جێگیربوونی  ــۆی  ه
ــــــــــــاری  ــــــــــــۆم »ك
لە  كـــــوردســـــتـــــان« 
ـ   1946 ســاڵــەكــانــی 
چییەتی  1947دا، 
ئەو  دێــمــوكــراتــیــكــی 
جێگیربوونی  لــــە 
كــردەكــیــدایــە، كــە تا 
ئێستاش  ســەردەمــی 
ئولگووێكی  دەتوانێ 
ئەو  بۆ  بێ  گونجاو 
حكوومەتانەی كە لە 
رۆژهەاڵتی ناڤیندان.
راپەڕینی  كـــردار: 

قازی محەممەد
ـــكـــاف، قازی  ژێ كــۆمــەڵــەی  ـــار:  هـــۆك

محەممەد، حیزبی دێموكرات
پانتایی:

بەشەكانی  ــــەی  زۆرب ــن:  شــوێ  – ئــەلــف 
ئازەربایجانی  ـــاشـــووری  ب ــە  ل ــان  ــت ــوردس ك
لە  بەشێك  و  موكریان(  ــاوچــەی  ــاوا)ن رۆژئ
باكووری ئۆستانی كوردستان) بانە و سەقز( 
ئۆستانەكانی  بە  ســەر  ســەردەمــەدا  لــەو  كە 

ئازەربایجان و ئەردەاڵن بوون.
ب- كات: 1944-1947

ئامراز: راپەڕینی چەكداری و هاوپێوەندییە 
دیپلۆماتیكەكان

ئامانج: جێگیركردنی كۆماری كوردستان
بەو شێوەیە كە باس كرا، بنچینەی ترین 
بە  كــوردســتــان«  »كــۆمــاری  تایبەتمەندی 
رێبەری قازی محەممەد، سیمای »میلی- 
دیمۆكراتیك« كەیەتی كە لە باری پێكهاتە 
چوارچێوەیەكی  ــوون،  ب جێگیر  و  پێناسە  و 
پێناسەكان  بەپێی  دەكــرێ  و  بــووە  مودێرنی 
دێموكراسی  چەمكی  نوێی  شوناسەكانی  و 
ـــوێ بـــكـــرێ. لـــەم روانـــگـــەیـــەوەو بە  ـــاوت ت
سەرەنجدان بە چوار تیۆری نوێی دێموكراسی 
نوێ  دێموكراسی  بــازار،  دێموكراسی  واتــە 
و  ســاالر  ــاوك  ب دێموكراسی  كۆماریخوازن، 
»كۆماری  دەكــرێ  ژاكۆپنی،  دێموكراسی 
پێكهاتەی  بنەمای  ســەر  لــە  كــوردســتــان« 
كە  بكرێ  پێناسە  ژاكــۆپــنــی  دێموكراسی 
لەودا، كۆیەكی باو لە رێككەوتنی بەهاكان و 
پلەیەكی بەرز لە بەشداری سیاسی »میلی 
– دێموكراتیك« دەكرێ ببینرێ. لەم پێكهاتە 
گرینگی   دەكــرێ  هەروەها  دێموكراسیدا  لە 
نەتەوە  و  نەتەوەیی  وشەكانی  ئامادەبوونی 
كۆمەاڵیەتی  چەمكێكی  چوارچێوەی  لە 
لە سەرەتایی  بدۆزینەوە كە هەر  خۆویستانە 
قەبووڵ كردنیەوە ، چییەتی سیاسیی لە خۆ 
»رەزامەندنی  چەمكگەلی  لە  و  دەگــرێ 
نەتەوەیی گشتگیر« و »سوننەتی نەتەوەیی 

كەڵەكەكراو«دا خۆیان دەنوێنن.
ـــاری  ـــۆم ــــە ك ـــە كــــە ل ـــك خــاڵــێــكــی دی
چەمكی  بیبینینەوە،  دەكرێ  كوردستان«دا 
وەك چەمكێكی  كە  یە  ــاوەڕی«  ب »نەتەوە 

كۆمەاڵیەتی  ناسێنەری  دەبێتە  مــۆدێــڕن، 
شوناسێكی  وەك  ـــۆی  خ كـــە  مـــرۆڤـــەكـــان 
جیاواز لە چوارچێوەی یەكەیەكی سیاسیدا، 
كەلتوورێكی  و  جوگرافیایی  هەڵكەوتێكی 

جیاواز پێناسە دەكا.
»كۆماری  ســێــهــەمــی  تــایــبــەتــمــەنــدی 
ــە رۆڵـــی »قازی  كــوردســتــان« دەكــــرێ ل
محەممەد  قازی  ببینینەوە.  محەممەد«دا 
ــەگــەرچــی كــەســایــەتــیــیــەكــی ئــایــیــنــی بە  ئ
زۆركەس  و  بنەماڵەییە  بەهێزی  پێگەی 
رۆڵی »ئایینی _ كاریزماتیكی« ئەو لە بە 
لووتكە گەیشتنی پێناسە دەكەن، بەاڵم ناكرێ  
رۆڵی »توانایی هزری« ئەو لە خۆئاگایی، 
رێدۆزەی دیاریكراو، هاوئاهەنگی، رێكخستن 
لە  كەڵكوەرگرتنی  و  تێگەكان  وەرگــــری 
پێكهاتەیەكی كردەكیدا بە ناوی »كۆماری 

كوردستان« لە بەرچاو نەگرین.
و  ئایینی  لێوەشاوەیی  ئەوەیكە  تایبەتیتر 
دەبنە هاوكاری »عەقاڵنیەتی«  بنەماڵەیی 
رێبەرێك كە خەڵكانێكی بە ئۆگری بەهێزی 
ناوەندخوازەوە،  هــەنــدێــجــار  و  عــەشــیــرەیــی 
كۆڕێكدا  لە  كۆبوونەوە  بۆ  دەكا  بانگهێشت 
بەرهەمهێنانەوەی  و  ناسینەوە  دووبــارە  بە  و 
بوونیان«  »ئێمە  هەستی  و  ورە  شــونــاس، 
كۆتایی  لــە  كــە  ئێمەیەك  دەبــەخــشــێ.  پــێ 
بوونی  ئــاشــكــرا  و  پشكۆتن  ئــەركــی   دا 
و  دەبەخشێ   خەڵك  كۆمەاڵنی  بە  بەهاكان 
و  شوناس  نەتەوەیی«،  »ئیدولوژێكی  وەك 

كەسایەتی نەتەوەیەك نیشان دەدا.
كۆماری  ــكــەی  دی تــایــبــەتــمــەنــدیــیــەكــی 
هەڵومەرجێكی  دابینكردنی  كــوردســتــان، 
پێكهاتەیەكی  ــە  ل تــێــپــەڕیــن  ــۆ  ب گــونــجــاو 
»مۆدێڕنە«.  رێكخراوێكی  بەرەو  سوننەتی 
پێكهاتنی كۆمەلەی ژێكاف یان كۆمەڵەی 
حیزبی  لە  كارتێكەری  بە  كــورد،  ژیانەوەی 
»هیوا« لە كوردستانی عێراق و پێكهێنانی 
شاراوەی ئەو بە شێوەی رێكخستنێكی نهێنی 
كە »كورد بوون« تەوەری سەرەكییەكەیەتی و 
لە درێژەدا گۆڕانی پێكهاتەكەی بە »حیزبی 
دێموكراتی كوردستان« بە چوارچێوەگەلێكی 
ــكــراو »حــیــزبــی مــۆدێــڕن« و  ــاری تـــەواو دی
جێگیربوونی خواستەكانی خەڵكی كوردستان 

یەكێكی  دا.  چوارچێوەیەكی »حیزبی«  لە 
دیكە لە تایبەتمەندیە گرینگەكانی كۆماری 

كوردستان لەو سەردەمەدا بە ئەژمار دێ.
تایبەتمەندیەكانی  ــە  ل دیــكــە  یەكێكی 
بەرباسی  هــێــنــانــە  كــوردســتــان،  كـــۆمـــاری 
خواستە مودێرنەكان  لە قوناخێك لە زەمەن 
لە  كە  جوگرافیاییە  هەڵكەوتەیەكی  لە  و 
و  دەكا  قەبووڵ  كۆماریخوازی  نە  بنەڕەتدا 
نە دێموكراسیش. هێنانە بەر باسی پێویستی 
چەمكی  تەنیشت  لە  خــوازی«  »كۆماری 
ــك كە  ــێ ــە واڵت ــراســی« ل ــوك ــم وشــــەی »دێ
تان  لە  پاشاخودایی  و  یـــەزدان  بااڵدەستی 
تەنراوە،  حكوومەتەكەیدا  بیرۆكەی  پۆی  و 
بنەماكانی  كــە  ــوو  ب پــیــرۆز  نوێگەرییەكی 
پێكهاتەیە  ئەم  سەرەتایی گۆڕانی چییەتی 
زەینی  پێكهاتەی  داڕمانی  مزگێنیدەری  و 
هزری  بیرۆكەی  و  بوو  خەڵكی  ناوشیاری 
مرۆڤی رۆژهەاڵتی بەرەو »خەڵك باوەری« 

و نە بااڵدەستی یەزدان برد.
هەوڵ بۆ جێگيركردنی فێركاریی مۆدێڕن 
بەڕێوەبردنی  دەســەاڵت،  ژێر  ناوچەكانی  لە 
بیرۆكەی  لە  تێپەڕان  دادوەری،  سیستمی 
كورد  بـــەرەو  هــۆزخــوازی  و  عەشیرەگەری 
و  دووبەرەكی  لە  تێپەڕان  نەتەوەیی،  باوەری 
هەاڵواردنە ئایینیەكان بەرەو قەبووڵ كردنی فرە 
ئایینی و فرەخوازی، یەكیەتی ئیستراتیژیك 
كردنی  ــد  ــەســەن پ و  ـــەكـــان  ـــازەری ئ لـــەگـــەڵ 
رێككەوتننامەكانی پاڵپشتی لە كەمایەتیەكان 
لە بیاڤی حوكمڕانیدا، جێگیركردنی سیستمی 
تەناهی مۆدێڕن، چاپكراوە و باڵوكراوەكانی 
بە تەواوەتی ئازاد و هەوڵدان بۆ پەرەپێدانی 
فــێــركــاری زمانی  بــاڵوكــردنــەوە،  چــاپ و 
زمانەكانی  و  فەرمی  زمانی  وەك  كــوردی 
دیكەی ئاخاوتن لە كوردستاندا، دامەزراندنی 
هەمەالیەنە  بانگەشەی  و  كوردستان  رادیــو 
پێداویستیە  دێموكراتیكی  دابینكردنی  بۆ 
لە  سیاسییەكان  و  ئامووزشی  فەرهەنگی، 
بۆ  هــەوڵــدان  لەتەنیشت  بیاڤەكاندا  هەموو 
بەكردەكی كردنی ئامانجە دێموكراتیكەكان لە 
بیاڤی حوكمڕانی كوردستان، لە تایبەتمەندیە 

زەقەكانی ئەم سەردەمانە دێتە ئەژمار.
لــە بیاڤی چــاپــكــراوەدا و ئـــەوەی كــە بە 

»بینراوە«  ــوەی  شــێ
گۆڤارگەلێك  لــــە 
»نیشتمان«،  وەك 
ـــورد«،  »هـــــاواری ك
»هاواری نیشتمان«، 
»كــــــوردســــــتــــــان«، 
»هـــــــــــەاڵڵـــــــــــە«و 
لێی  ـــــــرێ  دەك  ...
ــــن،  ــــی ــــن ــــكــــڕێ ــــەڵ ه
جــەخــتــكــردن لــە سەر 
دیاریكردنی  مــافــی 
بۆ  چـــــــــارەنـــــــــووس 
مافی  ـــان،  ـــەوەك ـــەت ن
ــــــەخــــــۆیــــــی  ســــــەرب
نەتەوەكان، هەوڵدان بۆ 
پێكهێنانی بزووتنەوەی 
بۆ  ــــاكــــبــــیــــری  روون
نـــــەتـــــەوەی كـــــورد، 
ـــــــــــەوەی  ـــــــــــوواڵن ج
نەتەوەی  فەرهەنگی 
ـــــــورد، ئـــاشـــتـــی و  ك
بۆ  ــــمــــوكــــراســــی  دێ
ــە نێو  جــیــهــان، چــوون
بیاڤەكانی فەرهەنگی 
و  كـــۆمـــەاڵیـــەتـــی  و 
نی  د نگكر سە و ها
و  عەشیرەیی  روانینە 
ئاینییەكانە كە بە روونی دەكرێ  قەومی و 

بناسرێن و بەڵگەیان لێ بێنیتەوە.
كوردستان«  »كۆماری  دانــی  گرینگی 
كومیتەیەكی  دیاریكردنی  و  ژنان  پرسی  بە 
ژنان  ــاری  ــاروب ك ــدنــی  راپــەڕان بــۆ  تایبەتی 
ـــۆی »قــــازی  ـــەوخ ـــت ــــری راس ــــاوەدێ ـــە چ ب
كە  سەردەمێكدا  لــە  ئــەویــش  محەممەد«، 
رۆژهەاڵتی  لە  مرۆڤێك  وەك  ژن  شوناسی 
ناڤیندا بۆ حكوومەتەكانی ئەو كات نەناسراو 
بوو ـ لە »قازی محەممەد« و »كۆماری 
و  »رێبەريی«  بۆ  ئولگوویەك  كوردستان« 
»سەروەری« درووست دەكا كە بە ئاوەڕدانەوە 
لەو دەتوانرێ بە بەشێكی زۆر لە ئوسوولی 
كۆمەڵگای  ئێستای  بــاوی  دێموكراتیكی 

جیهانی بگەیت.
دوایین  ــە  ل تــەنــانــەت  محەممەد  قـــازی 
رێزگرتن  هــۆی  بــە  ژیانیشیدا،  كاتەكانی 
دەنگدانی  »مافی  و  »دێموكراسی«  لە 
دەخاتە  خۆیشی  »مــــەرگ«ی  خــەڵــك«، 
»نوێ  لە  ئــەوەی  بۆ  خەڵكەوە  دەنگی  بەر 
بە  خەسارێ  ئــەو  »نوێگەری«  و  بیری« 
بەبەهاترین  رەنــگــە  ئــەمــە،  و  نــەگــا  خــەڵــك 
و  كــوردســتــان«  ــۆمــاری  »ك تایبەتمەندی 
كۆماری  بێ.  بتوانێ  محەممەد«  »قازی 
هەڵبژاردنێكی  دەسپێكی  خاڵی  كوردستان، 
سەردەمی  لــە  ــمــوكــراســی  دێ بــۆ  ســیــاســی 
رۆژهەاڵتی  بەسەر  ئۆتۆریتەكان  ســەروەری 

ناڤیندا بووە.

سەرچاوەكان:
لە  كــۆمــار  و  محەممەد  قــازی   -1
خوشحاڵی،  بێهزاد  بەڵگەكاندا،  ئاوێنەی 

1٣٨0
تیۆرییەكانی  وێــــبــــالگــــی   -2

ناسیۆنالیزم، بێهزاد خوشحاڵی
دێموكراتیك  نــاســیــۆنــالــیــزمــی   -٣
كتێبی  فەرهەنگی،  چەند  دێموكراسی  و 
باڵوكراوەی  خوشحاڵی  بێهزاد  ئێلكترۆنیك، 
كــوردســتــان/ زانــكــۆی كــوردســتــان/ گواڵنی 

1٣٨7
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كێ قەمەی دەستی باجگیرەكان تیژ دەكات؟

سەهامی عەداڵەت یا بەرتیل بۆ هەڵبژاردن

شەماڵ تەرغیبی

پەیام

داهاتێكمان نەبوو و دایكیشم لە دۆخێكی ناجێگیردا 
بوو، بۆیە پیۆیست بوو ئەم پارەیە جێبەجێ بكەم. 
بە كورتی، هەژاری و نەداری  لە هەموو كون و 
قوژبنی ژیانماندا دیاربوو، بۆیە ناچار بووم  دەست 
ئاخاوتنی  لە  كــارە...«. ئەمە بەشێك  ئەم  بدەمە 
دادگـــای  بـــــەردەم  ــە  ل ســاڵــەیــە   24 گەنجێكی 
ئینقالبی تاران كە حوكمی ئێعدامی بۆ بڕاوەتەوە. 
لە  یەكێك  لــە  لەمەوپێش  مــاوەیــەك  گەنجە  ئــەم 
گەڕەكەكانی تاران وێڕای ٣ كەسی دیكە بەرۆكیان 

بەاڵم  ناكەم،  كردوومە  كە  تاوانەی  لەو  »حاشا 
دایكم نەخۆشە و پێویستی بە چاوەدێری تایبەتی 
پزیشكی هەیە. پێویستی بە 4 مليۆن تمەن پارە 
ساڵ  چەند  دەرمانەكانی.  دابینكردنی  بۆ  هەیە 
باوكم كۆچی دوایی كرد و دایكم بۆ  لەمەوپێش 
دابینكردنی بژێوی ژیانمان كڵفەتی كردووە. بەاڵم 
بە هۆی نەخۆشی چیدیكە نەیتوانی كار بكات...

پاش هەڕەشە  و  بە هاوواڵتییەكی مەدەنی گرت 
ــڕە پــارەیــەكــیــان لــێ ستاند.!  بــریــنــداركــردنــی، ب و 
نموونەیەكی دیار و بەرچاوی دیاردەی باجگیری 
و ملهوڕیكردن كە هەنووكە لە ئێراندا بەگشتی و 
لە شارە گەورەكانی وەك تاران بە تایبەتی بيندراوە 
ئامار  دوایین  بەپێی  كە  دیاردەیەك  دەبیندرێ.  و 
نەبوونی  نیشاندەرەكانی  لە  یەكێك  بە  داتاكان  و 
توندوتیژی  بوونی  و  كۆمەاڵیەتی  ئەمنيیەتی 
توندوتیژییەك  دادەنــرێــت.  ئێراندا  كۆمەڵگای  لە 

فەقیه  ویالیەتی  دەسەاڵتی  سێبەری  ژێڕ  لە  كە 
كەلێنەكانی  خزاندۆتە  خۆی  و  هاتووتەوە  بەرهەم 
ژیانی خەڵك. باجگیری و ملهوڕی نەخۆشییەكی 
تووشی  كۆمەڵ  لە  تاقێمك  كە  نییە  زگماكی 
بەڵكوو  بــن  بێبەری  لێی  دیكە  خەڵكی  و  ببن 
دیاردەیەكە كە لە ئەنجامی حاڵەتێكی دەروونی و 
بە هۆی گوشارە كۆمەاڵیەتی، سیاسی،  رەوانی 
كاتێك  هەڵدەدا.  سەر  فەرهەنگییەكان  و  ئابوری 
ئێران  وەك  واڵتێكی  یاسایی  و  قەزایی  سیستمی 
ئەندامانی  قرتاندنی  یان  ئێعدام  وەك  سزاگەلێكی 
جەستەی تاكێك بە رەوا و  بەرحەق دەزانێ،  زۆر 
سرووشتیە كە باشقە و ئۆلگوی ئەم توندوتیژییە 
دەبێتە  كۆمەڵ  تاكەكانی  دەروونــی  و  زەین  لەنێو 
هەر  هاتنەئارای  لەگەڵ  و  بااڵدەست  ئۆلگوی 
گوشارێكی رۆحی یان كۆمەاڵیەتی و ئابووری، 
وەك رێگەچارەیەك بۆ خۆدەربازكردن لە ناڕەحەتی و 
دژوارییەكانی ژیان خۆی بنوێنێ. جا هەندێكجار 
قوربانیی ئەم توندوتیژییە ژن ومنداڵ و بنەماڵەیە 
كەواتە  كــۆمــەڵ.  تاكەكانی  هەندێكجاریش  و 
دەتوانێن بڵێین یەكێك لە بنەڕەتیترین هۆكارەكانی 
بە  و  كۆمەڵ  نیۆ  توندوتیژییەكانی  پەرەسەندنی 
تایبەت دیاردەگەلێكی وەك ملهوڕی یان باجگیری 
بە  توندوتیژییە  بەرهەمهێنانەوەی  دووبارە  هەمان 
شێوەی سیستماتیك لە الیەن دەسەاڵتبەدەستانەوە. 
سەرەكییەكانی  هـــۆكـــارە  لـــە  ــكــە  دی یــەكــێــكــی 
كێشە  چەشنە  لــەم  دیاردەگەلێكی  سەرهەڵدانی 
ماڵی و ئابوورییەكانە كە لە  سەردەمی ئێستادا 
هەموو ژیانی  خەڵكی تەنیوە.  لەوانە: گرانی، 
بەرهەمهێنان  ئاستی  دابەزینی  بێكاری،  ئاوسان، 
ناڕاستەكانی  ئامارە  ئەگەر  تەنانەت  و...هتد.  
حكومەتیش بە راست و درووست دابنێن، دەبینین 
ــان لە  ــەی كــە زیــاتــر لــە ٣ مليۆن كــەس كــە زۆرب

بێكارییەوە  بەدەست  ساڵدان   29 تا   15 تەمەنی 
لە  كار  داخوازیی  رێژی  چوونەسەری  دەناڵێنن. 
ئێران لەگەڵ كەمبوونەوە و دابەزینی هەستپێكراو و 
ماناداری دەرتانی كار، هاوكات لەگەڵ پەرەسەندن 
و قووڵبونەوەی هەژاری و چوونەسەری نرخی كەل 
بەرهەمی  یەك  ــدا،  واڵت لە  ئاوسان  و  پەلەكان  و 
و  لەناكاو  چوونەسەری  هێناوە.  بەدی  واڵت  بۆ 
كۆمەاڵیەتییەكان.  نۆڕمییە  بێ  مەترسیداری 
خەسارە كۆمەاڵیەتییەكان لە 10 ساڵی رابردوودا 
و  ئابووری  بــاری  ئاڵۆزی  و  تێكچوون  هۆی  بە 
پیشەیی خەڵك، گەلێك زیادی كــردووە. لە سەدا 
دامەرزاندنی  داخــراون،  پیشەییەكان  یەكە  70ی  
فەرمی لە دام و دەزگا حكوومەتییەكان راوەستاوە 
لە  حكومەتییەكان  فەرمانبەرە  داهاتی  رێژی  و 
دوور  یەكتر  لە  ژیانیان  تێچووی  و  خــەرج  گەڵ 
كەوتوونەتەوە. بەم هۆیەوە كە ئەم بەشەی كۆمەڵ 
بە توێژیی نێونجی ناسراون، لە دابینكردنی بژێوی 
ژیانیان دەستەوەستان ماونەتەوە، ئەمەش حاڵەتێكی 
دەروونی نالەباری لە زەینی خەڵكدا چێ كردوو. 
و  شەڕئەنگێزی  پەرەسەندنی  ئەنجامەكەی  كە 

هەڵشاخین و بەگژ یەكتردا چوونە. 
ـــەو دەرنـــجـــامـــەی كــە بە  ــە ئ ــن ـــەم پــێــیــە دەگــەی ب
لە  حكوومەت  نابەجێكانی  هەڵوێستە  پێچەوانەی 
مەڕ دژكردەوەنیشاندان و پەرچەكردار بە دیاردەی 
باجگیری و دیاردە هاوشێوەكانی، لە بنەڕەتدا خودی 
نێوەڕاستییەكەی  یاسا سەدە  و  رێژیم  لێپرسراوانی 
خەسارە  ئەم  پەرەسەندنی  و  سەرهەڵدان  هۆكاری 
كۆمەاڵیەتی و دەروونییانەیە. بە واتایەكی دیكە 
تیژتربونەوەی قەمە و شمشێری ملهوڕ  هۆكاری 
و باجگیرەكان هەمان دەسەاڵتبەدەستانی زێدەخواز 

و كۆنەپەرستن. 

كەوتۆتەگەڕ و ماوەی زیاتر لە مانگێكە 
كە كەشوهەوایەكی لەنێو خەڵكی هەژاردا 
پێك هێناوە كە گوایە دەیهەوێت سوودی 
خەڵكدا  بەسەر  عەداڵەت  بەناو  سەهامی 
دابەش بكات، بەاڵم هەموومان ئەو راستیە 
ئەزانین كە ئەو پیالنەی رێژیم چ هزر و 
ئامانجێكی لە پشتە. لە راستیدا، رێژیم 
لەم بارودۆخە نالەبارەی كە ئێستا تێیدایە، 
بەناو سەهامی  نوێی  پیالنی  ئەمجارەش 
عەداڵەتی خستۆتەگەڕ تا وێڕای پاكانە 
ئەو  هەموو  سەرپۆشكردنی  و  هێنانەوە 

دەســـەاڵتـــی كۆماری  ژێـــر  ئــێــرانــی  ــە  ل
كە  دیــار  نەریتێكی  بــووەتــە  ئیسالمیدا 
هەركات هەڵبژاردنێك یا خۆپێشاندانێك لە 
خەڵك  راكێشانی  بۆ  رێژیم  بێت،  ــەردەم  ب
دەست بداتە پیالنداڕشتن و سەرقاڵكردنی 
چین و توێژە جۆراوجۆرەكانی كۆمەڵگا. 
بۆ  مــاوە  مانگی  چەند  كە  ئەمساڵیش 
یازدەهەمی  خولی  هەڵبژاردنەكانی  بەناو 
رێژیم  ــی  ــوێ ن پــیــالنــی  ســـەركـــۆمـــاری، 

ــووری و  ــاب ئ بـــواری  لــە  شكستانەی كــە 
بۆ  خۆشبژێوی  دابینكردنی  و  سیاسی 
خــەڵــك، تــووشــی بـــووە دیــســان خــەڵــك بۆ 
ویستەكانی خۆی بەكار بێنێت و شانۆی 
لەم  تا  بڕازێنێتەوە.  پێ  هەڵبژاردنەكەی 
واتە  پێشیدایە،  لە  كە  نوێیەی  قەیرانە 
دەرباز  خۆ  بەساڵمەتی  هەڵبژاردنەكان، 
ئاماژە  دەتوانین  ــەوەرەش  ت ئەم  بۆ  كــات. 
ــۆ هەموو  ــە چــەنــد راســتــی بــكــەیــن. ب ب
كەس ڕوون و ئاشكرایە كە شتێكی بەناو 
سەهام و پشك و دانی سوودی سەهام لە 

و  بەجێ  زۆر  ئابووریيەكی گەشەسەندوو 
و  كــاول  ئابووريەكی  لە  بــەاڵم  لۆژیكیە، 
كە  ئێران  ئەمڕۆی  ئابووری  وەك  وێرانی 
رۆژ نییە تەحریم و ئابلۆقەیەكی بەسەردا 
نەسەپێت و رۆژ نییە بە هۆی وەرشكەستە 
دەرگاكەی  كارخانەیەك  و  كارگە  بــوون، 
كاری  كوێوە  لە  سەهامە  ئەو  دانەخرێت، 
پێكراوە و لە كام بەشی ئەم ئابووریەوە سوود 
هاتۆتە كایەوە كە بەشی خەڵكی لێدەدەن، 
خۆ ئەگەر كەرتی نەوت و گازیش وەك 
چەندین ساڵی رابردوو بوایە  دەمانتوانی 
ئەو  داهاتی  و  پــووڵ  كە  بڵێین 
دابەش  بەسەرخەڵكدا  كەرتەیە 
دەكرێت، بەاڵم دابەزینی ئاستی 
كردنی  هەناردە  و  بەرهەمهێنان 
گەیشتۆتە  ــەرهــەمــەش  ب ئـــەم 
رێژیم  بەرپرسانی  كە  ئاستێك 
لــەوە دەكــەن كە ئەگەری  باس 
ئەوە هەیە كە بۆ ساڵی داهاتوو 
بوودجەی واڵت لەسەر بنەمای 
نەك  ببەستن  ماڵیات  داهاتی 
دیكەوە  الیـــەكـــی  لـــە  نـــــەوت. 
لە  پرسیارە  ئەو  خۆیەتی  جێی 
بەرپرسان بكەین كە هەشت ساڵ 
مەحموودی  كــە  لەمەوبەریش 
ئــەحــمــەدی نــــەژاد هــاتــە سەر 
هاواری  سەركۆماری  تەختی 
دەكرد كە داهاتی نەوت دەهێنێتە 
ئەو  و  خەڵك  سفرەكانی  ســەر 
لەمەوپێش  كە  گــەورەی  زوڵمە 
لە  بەشیان  و  كـــراوە  خەڵك  لــە 
ئەو  كراوە  زەوت  واڵت  داهاتی 
برابەشی  و  دەكاتەوە  قەرەبووی 

خەڵك دەدات. بەاڵم بە تێپەڕبوونی ٨ ساڵ 
بەسەر دەسەاڵتی سەر كۆماری مێهروەرزدا 
سفرە  سەر  نەهاتە  نــەوت  نەتەنیا  دیتمان 
ــە لەسەر  ــەی ك ــان ــە ن ــەت ــەڵــكــوو ئـــەو ل ب
سفرەكان بوو، ئەویش بە هۆی گرانی و 
ئەم  هەڵەكانی  سیاسەتە  و  لیاقەتی  بێ 
سفرەی  و  نەما  سفرەكان  لەسەر  دەوڵەتە 
خەڵك بەتاڵتر لە جاران بوو، ئەمڕۆكەش 
راســـت پـــاش  ٨ ســاڵ دیــســان دەوڵەتی 
عەداڵەت  سەهامی  دەیهەوێت  مێهروەرز 
بدات بە خەڵك و عەداڵەت لەنێو هەژاراندا 
ــە بەناو  ــەت ــەم دەوڵ پــیــادە بــكــات، بــەاڵم ئ
بۆچی  كــە  ناڵێت  پێمان  بــۆ  مــێــهــروەرزە 
بە  پێویستیان  لــەســەروبــەرەیــەكــدا  دەبـــێ 
خەڵكە وەبیر ئەو حەشیمەتە رەش و رووتە 
بكەونەوە و ئاوا بۆ چەند هەزار تمەنێكی 
بێ بایەخ  لەبەر دەرگای ئیدارەكانی كار 
و تەعاونیەكانی سەهامی عەداڵەت رایان 
گرن. دەوڵەتی بەناو مێهروەرز لەالیەكەوە 
بە  نەدانی  و  یارانەكان  البردنی  لە  باس 
لە  بــاس  لەالیەكی ترەوە  و  ــات  دەك خەڵك 
دانی سوودی سەهامی عەداڵەت بە خەڵك 
دەكات!. گەلۆ بۆ بەو خەڵكە هەژارە ناڵێن 
فیلمەكانتانە  و  وێنە  بە  پێویستیمان  كە 
لەسەر سەندوقەكانی دەنگدان، تا شانۆی 
بڕە  ئەم  و  كەین  دەربــاز  پێ  هەڵبژاردنی 
پارەیەش دەدەین بەو كەسانەی كە ئامادە 
راستی  بــەم  و  سەندووقەكان  لەسەر  بن 
گوتنە هەم خۆتان لەم كاغەزبازیە رزگار 
ــوون و  كــەن و هــەم زەحــمــەت و مــانــدوو ب
هەژارە  خەڵكە  ئــەم  لەكۆڵ  سەرمالێدان 

بكەنەوە.
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بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

ن: فوئاد خاكی بەیگی 

پرسی الوان و كۆنگرەی 15ی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

پازدەیەمین كۆنگرەی حیزبی دێموكراتی 
كۆنگرەی  نــاوی  لەژێر  ئێران  كوردستانی 
لەژێر  و  شـــەرەفـــكـــەنـــدی«  ــــــادق  »د.س
پێناو  لە  دروشمی »هەوڵدان بۆ یەكڕیزی 
سەركەوتندا« خەرمانانی 1٣91ی هەتاوی 
بە  كۆتایی  سەركەوتوانە  و  چــوو  بــەڕێــوە 

كارەكانی هێنا. 
ــەم بــاســەی ئــەمــجــارەی »لە  ـــەوەی ل ئ
بەرباس  دەخرێتە  كــۆنــگــرەوە«  روانــگــەی 
جیاوازەوە  گۆشەنیگای  لە  هەوڵدەرێت  و 
هەڵبسەنگێندرێت،  كۆنگرە  كاروبارەكانی 
باسكردن لەسەر  الوان و دەور و نەخشیان لە 

روانگەی كۆنگرەی حیزبی دێموكراتدایە.
لە  الو،  تـــوێـــژی  بـــە  دان  گــریــنــگــی 
ئێراندا  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
لە  هــەر  واقــعــدا،  لە  و  نیە  نــوێ   شتێكی 
پاشان  و  حیزبە  ئەو  دامەزرانی  سەرەتای 
لە كۆماری كوردستان، وەك یەكەم كیانی 
لە  پرسە  ئەم  لە شكڵی كۆماریدا  كوردی 
رۆژەڤی باسەكانی نێو كۆڕ و كۆبوونەوە و 

سیاسەتەكانی ئەم حیزبەدا بووە. 
حشیمەتی  لە  ئامارەكان  دوایین  بەپێی 
واڵتی ئێران، الوان زۆرترین رادەی حشیمەتی 
ئێران  واڵتــی  كەسی  میلیۆن   70 زیاترلە 
پێك دێنن و بەو پێیەیە كە واڵتی ئێران بە 
واڵتێكی الو ناسراوە. كەواتە گرینگی دان 
و  ئێران  كۆمەڵگای  گرینگەی  توێژە  بەم 
كوردستان وەك هێزێكی ئەكتیڤ لە حیزبی 
و  جێگا  ئێراندا  كوردستانی  دێموكراتی 
پێگەی تایبەت بە خۆی هەبووە، نەك وەك 
وەك  بەڵكوو  واڵت  دواڕۆژی  سەرمایەی 
هێزی بەهێزی داینەمۆی گۆڕانكارییەكان 

بەرنامە و پالنی تایبەتی بۆ دانراوە.
دێموكراتی  الوانی  یەكیەتی  دامەزرانی 
كوردستانی ئێران لە كۆماری كوردستاندا، 
حیزبی  بەڕێوەبەرایەتی  رێنوێنی  ژێر  لە 
قازی  پێشەوا  تایبەتی  بــە  و  دێــمــوكــرات 
كوردستان  ســەركــۆمــاری  وەك  محەممەد 
دێموكراتی  حیزبی  یەكەمی  كەسایەتی  و 

كوردستان، یەكەم چەخماخەكانی گرینگی 
كۆمەڵگای  گرینگەی  تــوێــژە  ــەم  ب دان 
كوردستان لێدەردرێت و بە پشتیوانیكردنیان 
لەهەمبەر بەشدارییان لە پرۆسەی سیاسیی 
و بەڕێوەبەریدا و ئامادەكردنیان بۆ دواڕۆژی 
چەشنە  هیچ  لە  كوردستان  كۆمەڵگای 

هاوكاری كردنییان درێغی ناكرێت. 
ـــی كــۆمــەڵــگــای كــوردســتــان پاش  الوان
كۆماریش بە دەرككردنی ئەم واقعییەتە لە 
سەرجەم قۆناغەكانی خەبات و تێكۆشانی 
دێموكراتیكی  ـ  نــەتــەوەیــی  ــنــەوەی  ــزووت ب
حیزبی  رێــبــەری  بــە  كــوردســتــان،  خەڵكی 
ســــەرەڕای ســەرجــەم هەوراز  ــمــوكــرات،  دێ
بەشداری  كۆسپەكان،  و  كەند  و  نشێو  و 
خۆیان  ـــاداری  وەف و  هــەبــووە  چاالكانەیان 
شەهیدكرانی  دەربڕیوە.  پیرۆزە  رێبازە  بەو 
هەزاران الوی خوێنگەرم و نیشتمانپەروەری 
دامەزرانی  ســەرەتــای  لە  هــەر  كوردستان 
حیزبی دێموكراتەوە بگرە تاكوو، بزووتنەوەی 
شۆڕشی  و  هەتاوی  47-46ی  ساڵەكانی 
شانازی  لە  پڕ  خەباتی  و  ئێران  گەالنی 
كۆنەپەرەستی  رێژیمی  بە  دژ  چەكداری 
كۆماری ئیسالمی دەرخەری ئەم راستییە 

حاشاهەڵنەگرەیە. 
دەور و رۆڵی الوان لە حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران بەگشتی و لە 15هەمین 
كورتی  بە  دێموكرات  حیزبی  كۆنگرەی 

بەمجۆرە ئاماژەیان پێدەدرێت:
الوان  بــە  بــەرچــاو  ــی  دان گرینگی   )1
حیزبی  نــاوەنــدی  كومیتەی  راپــۆرتــی  لە 

دێموكرات
و  خواست  لە  وێنە  بێ   پشتیوانی   )2
داواكارییەكانی الوان بەگشتی و یەكیەتی 
بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  ــی  الوان

تایبەتی
وەرگرتنی  ــۆ  ب خــۆشــكــردن  رێــگــا   )٣
بەرپرسایەتی لە ئاستی بەرزی بەڕێوەبەری 

و دەسەاڵت لە حیزبی دێموكراتدا
4( خەمخۆری و دانانی بەرنامە و پالنی 
پێشكەوتنی  و  گەشەسەندن  بۆ  گونجاو 
بــارودۆخ و ئیمكاناتی نوێ   الوان بە پێی 

و ئەوڕۆیی 

الوان  بە  بــەرچــاو  ــی  دان گرینگی   .A
حیزبی  نــاوەنــدی  كومیتەی  راپــۆرتــی  لە 

دێموكرات: 
لە راپۆرتی كومیتەی ناوەندی رێبەری 
كە  هەڵبژێردراوی كۆنگرەی 14ی حیزب 
دواتر پاش  هەڵسەنگاندن و تاووتوێكردنی لە 
سەرجەم بوارەكان و دەوڵەمەندكردنی دەنگی 
وەرگرت  كۆنگرەی  ئەندامانی  زۆرینەی 
چوار  بەرنامەی  و  سیاسەت  واقعدا  لە  و 
ساڵی دوای كۆنگرەی پازدەهەمی حیزبی 
كە  ئەركدارە  حیزب  رێبەری  و  دێموكراتە 
بەڕێوەی ببات، گرینگییەكی زۆر بە توێژی 
الوان دراوە و لە رەهەندی جۆراوجۆرەوە، بە 
الوانی  گرفتەكانی  و  كێشە  خەسارناسی 
سەرانسەری ئێران بەگشتی و الوانی كورد 
بە تایبەتی هەوڵ دەدات وێڕای رۆشنگەری 
هەوڵ بۆ لەنێوبردنی ئەو كێشە و گرفتانە 
دێموكرات  حیزبی  15ی  كۆنگرەی  بدات. 
واقعبینانە  خــوێــنــدنــەوەی  بــە  دا  هــەوڵــی 
لە  هەر  بنەماییەكان  گۆڕانگارییە  بەپێی 
تاكوو  بگرە  مۆدێڕنیتەڕا  و  بەجیهانیبوون 
شۆڕشی تێكنۆلۆژی و... كێشە و گرفتە 
سیاسیی و كۆمەاڵیەتی و ئابووری و.... 
الوانی  هەڵسەنگاند و بەپێی دوایین  ئامار 
و داتاكان هەوڵی داوە رێگاچارەی گونجاو 
گرفتێك  و  كێشە  ــەر  ه بنبڕكردنی  ــۆ   ب

دەستنیشان بكات. 
و  خواست  لە  وێنە  بێ   پشتیوانی   .B
داواكارییەكانی الوان بەگشتی و یەكیەتی 
بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  ــی  الوان

تایبەتی:
دێموكراتی  حیزبی  15ی  كۆنگرەی   
كوردستانی ئێران بە چاوی رێزەوە سەیری 
خواست و داواكاری الوانی ئێران بەگشتی 
بەاڵم  دەكـــرد  تایبەتی  ــە  ب كــوردســتــان  و 
سەرنج  جێگای  كۆنگرەوە  بە الی  ئــەوەی 
و تێڕامان بوو ئەوە بوو كە ناكرێ  و نابێ  
هیچكات خەبات بۆ  وەدەستهێنانی خواستە 
ـــاری  داواك ــەوەی  ــگــدان رەن و  سینفییەكان 

كە  بارودۆخەی  لەم  كۆمەڵگا  توێژەكانی 
بۆ  خەبات  و  تێیدایە  ئێران  واڵتــی  ئێستا 
بەها  پاراستنی  و  ئـــازادی  بە  گەیشتن  
خۆی  بــە  تایبەت  گرینگی  مرۆییەكان 
وەك  ئێران  كۆمەڵگای  بگرێ.  ــاوان  پ لە 
هەمەچەشن  و  فرەڕەنگ  كۆمەڵگایەكی 
دابینكردنی  ــۆ  ب ــات  خــەب فـــرەنـــەتـــەوە،  و 
ــەتــەوەیــی دەبێ   ن مــافــی  دێــمــوكــراســی و 
تێكۆشانی  و  كار  یەكەمی  ریزبەندی  لە 
خۆیدا دابنێت، لەبەر ئەوەی هەتاكوو مافی 
نەكرێت  دەستەبەر  كــورد  الوی  نەتەوەیی 
دابینبوونی  نەبێ ،  دابین  دێموكراسی  و 
خواست و داواكارییە سینفییەكان ئەستەمە. 
ــدا  كــۆنــگــرەی 15،  ــەر حــاڵ ـــەاڵم  لــە ه ب
پشتیوانی لە الوان  بەگشتی و یەكیەتیی 
الوان بە تایبەتی بە ئەركێكی  بێ  ئەمالو 

ئەوالی حیزبی دێموكرات  زانی. 
وەرگرتنی  بــۆ  خــۆشــكــردن  رێــگــا   .C
بەرپرسایەتی لە ئاستی بەرزی بەڕێوەبەری 

و دەسەاڵت لە حیزبی دێموكراتدا: 
هەموو   كە  حاشاهەڵنگرە  راستییەكی 
جیهانە  لــەم  مافخوازانە  بزووتنەوەیەكی 
پان و بەرینەدا بە بێ  رێگا خۆشكردن بۆ  
وەئەستۆگرتنی بەرپرسایەتی و بەڕێوەبەری 
نوێوە،  وەچــــەی  و  الو  هــێــزی  ـــەن  الی ــە  ل
تێكۆشانی خۆی  بە كار و  ناتوانێ  درێژە 
تایبەتی  بە  و  بـــوارەدا  لــەم  بەهەق  ــدات،  ب
دێموكراتی  حیزبی   ،1٣ كۆنگرەی  پــاش 
بڕشتی  بە  هەنگاوی  ئێران  كوردستانی 
هەڵگرتووە و كەسانی بەئەزموون و رێبەری 
لە  دڵسۆزانەیان  و  مێحوەری  رۆڵی  حیزب 
خۆیان پیشانی دنیای دەرەوە داوە. لەماوەی 
بەتایبەتی  و  ــی  دوای كۆنگرەی  دوو  یــەك 
رێگایان  الو  كۆمەڵێك   ،15 كۆنگرەی  لە 
بۆ خۆش كرا و وێڕای وەرگرتنی دەنگی 
ئاستی  بــەرزتــریــن  لــە  كۆنگرە  متمانەی 
سكرتێری  و  ــگــرن  ب جــێ  ـــەری  ـــوەب ـــەڕێ ب
ئەندامی  وەك  راستەوخۆ  الوان  یەكیەتیی 
جێگری كومیتەی ناوەندی دیاری بكرێ. 
و  بەرپرسایەتی  هەست  ئەگەر  بێگومان 
خەمخۆری بۆ دواڕۆژی حیزب و درێژەدان 

كەسانی  الیــەن  لە  تێكۆشان  و  خەبات  بە 
ئەندامانی  و  حیزب  رێبەری  بەئەزموونی 
ئەمجۆرە  جێبەجێكردنی  نەبوایە  كۆنگرە 

هەنگاوانە زۆر ئاسان نەبوون.
D. خەمخۆری و دانانی بەرنامە و پالنی 
پێشكەوتنی  و  گەشەسەندن  بۆ  گونجاو 
بــارودۆخ و ئیمكاناتی نوێ   الوان بە پێی 

و ئەوڕۆیی:
دێموكرات   حیزبی  15ی  كــۆنــگــرەی   
پەیامێكی  خۆیدا،  كارەكانی  كۆتایی  لە 
هەبوو،  الوان  و  خوێندكاران  بۆ  تایبەتی 
كۆنگرەی 15ی حیزب  وێڕای هەستكردن 
بەرەوپێشبردنی  لە  الوان  رۆڵــی  و  دەور  بە 
خۆیدا   پەیامەكەی  لە  بزووتنەوەكەماندا 
بۆ خەبات  ــان  دان رێــز و حورمەت  ــڕای  وێ
زیاتری  بەرچاوڕوونی  تێكۆشانی الوان،  و 
بەم توێژە گرینگەی كۆمەڵ داوە، وێڕای 
تێكۆشانی  پــەیــامــەكــەدا  ــە  ل كــە  ئــــەوەی 
دەكاتەوە  روونیشی  دەنرخێنێ ،  بــەرز  الوان 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  كە 
و  پۆتانسیەل  ئەو  ئیمكاناتی خۆی  بەپێی 
توانایەی تێدایە كە بەپێی گۆڕانكاریەكانی 
سەردەم نەتەنیا بۆ الوان  لە ناوخۆی حیزبی 
دێموكرات بەڵكوو بەپێی رەسالەتی خەبات 
و تێكۆشانی خۆی هاوكار و پشت و پەنای 
ســەرجــەم الوان لــە ســەرانــســەری  ئــێــران و 

كوردستان بێت. 
كە  دێنینەوە  وەبیر  ئــەوەی  كۆتاییدا  لە 
ئەو بەرنامە و پالنانەی، بۆ وەدەستهێنانی 
خــواســت و داواكــاریــیــەكــانــی الوان كــە لە 
دێموكراتی  حیزبی  15ی  كۆنگرەی  الیەن 
و  كــراون  دەستنیشان  ئێرانەوە  كوردستانی 
بەڕێوە دەچن الوان زیاتر ئەركدار دەكات كە 
چاالكانەتر بەشداری بزووتنەوەی نەتەوەیی 
ـ دێموكراتیكی خەڵكی كوردستان بن هەر 
لەقاودانی  بــۆ  و  بـــوون  ئێستاش  تــا  وەك 
كۆماری  مرۆڤانییەكانی  دژی  سیاسەتە 
ئیسالمی ئێران بە هەر شێویەكی مومكین 

كە بۆیان دەكرێت تێ بكۆشن.
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وتووێژی راستەوخۆی ئێران و ئامریكا

ئیسالمی  كـــۆمـــاری  ــمــی  ــژی رێ بــــارودۆخــــی 
و  شــك  هیچ  بــێ  ئێستادا،  هــەلــومــەرجــی  لــە 
زەمەنییەكانی  بڕگە  ـــەواوی  ت لــە  گومانێك 
هەستیارتر  مەترسیدارترە.  و  هەستیارتر  دیكە 
بۆ ئەوەیكە لە ئێستادا گەمارۆكان گوشارێكی 
هەمە الیەنەیان بۆ رێژیم هێناوە و بە شێوەیەك 
لە شێوەكان دەزگای بەڕێوەبەری ئەو واڵتەیان 
دیپلۆماسی  دەزگــــای  و  ئــێــران  نــێــوخــۆی  لــە 
تووشی  دەرەوە  پێوەندییەكانی  لە  واڵتەیان  ئەو 
گــیــرو گرفتی بــنــەڕەتــی و قـــووڵ كـــردووە و 
مەترسیدار بۆ ئەوەیكە، لەوانەیە بە پێی دوایین 
ئێران بە  راپۆڕتەكان لەمەڕ دەستپێڕاگەیشتنی 
چەكی ناوكی، رێژیمی كۆماری ئیسالمی لە 
بۆمبی  یەكەمین  دووردا  ئەوەندە  نە  ماوەیەكی 
ناوكی خۆی بەرهەم بێنێ و تەناهی جیهان بە 
گشتی و تەناهی ناوچەكە بە تایبەتی بخاتە 

ژێر مەترسی و هەڕەشەكانی خۆیەوە.
لە  كە  ئەگەرێ  یەكەمین  هەلومەرجەدا،  لەم 
راستەوخۆی  ــژی  ــووێ وت شیمانەی  ئــارادایــە 
بە هاتنە  ئامریكایە كە  و  ئیسالمی  كۆماری 
كاروباری  وەزیــری  وەك  كێری  جان  سەركاری 
لەم  ئامریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  دەرەوەی 
رۆژانەی داوییدا بووەتە رۆژفی باسی هەندێك 
واتە  ئــەگــەرە  ئــەم  میدیاكان.  و  بــاڵوكــراوە  لە 
پرسێكی  رەنگە  ئامریكا  و  ئێران  دانووستانی 
بــە هۆی  ئێستاش  بــە  تــا  بـــەاڵم  نەبێت  ــوێ  ن
رێگەچارەیە،  ئــەم  بـــەردەم  گرفتەكانی  گیرو 
قۆناغی  نەكەوتووەتە  جیددی  شێوەیەكی  بە 
جێبەجێ كردنەوە. ئەمەش دەگڕێتەوە بۆ ویست 
و داخوازییەكانی دوو واڵت لە هەمبەر یەكتردا. 
گرینگترین پرسێك كە لەوانەیە لەم وتووێژانەدا 
كۆماری  ناوكیی  كێشە  ــاس،  ب بــەر  بكەوێتە 
ئیسالمی و هەڕەشەكانی ئێرانێكی ناوكییە لە 
گوتەی  بە  كە  ناوچەكەدا.  و  جیهان  ئاستی 
ئەوان  ئامریكا،  و  رۆژئــاوایــی  كاربەدەستانی 
بكەونە  ناوكیدا  ئێرانێكی  لەگەڵ  نایانهەوێ 
سات و سەودا و دانووستانەوە، بەڵكوو بە هەموو 
شێوەیەك لە هەوڵی ئەوەدان كە پێش بە بوونی 
ئێرانێكی ناوكی بگرن. بووەتە پرسێ سەرەكی 
كە رەنگە رێگر بێت لە بەردەم بەئاكام گەیشتنی 
ئەم وتووێژانە، داواكاری رۆژئاوا و ئامریكایە 
چاالكییە  یەكجارەكی  هەڵپەساردنی  لەمەڕ 
ناوكییەكانی ئێران كە شیمانەی ئەوەی لێدەكرێ 
بە مەبەستی چیكردنی چەكی ناوكی بێت و 
لەمالشەوە سوور بوون و پێداگری ئێرانە لەسەر 
چاالكییە  بە  دریـــژەدان  و  ئۆرانیۆم  پیتاندنی 
ناوكییەكانی. هەرچەند كاربەدەستانی كۆماری 
ئیسالمی بە چاوی شك و گومانەوە دەڕواننە 
ئەم ئەگەرە و ئەمە بە دەرفەتێك پێناسە دەكەن 
و  ویست  ــەی  زۆرب لە  ئیسالمی  كۆماری  كە 
بە  ببێت  و  بكات  پاشەكشە  داخوازییەكانی 
بۆیە  ــران.  ــێ ئ بەچۆكداهێنانی  بــۆ  دەرەتــانــێ 
راشكاوانە  بــە  ئیسالمی  كــۆمــاری  رێــبــەری 
هەڵپەساردنی  و  راگرتن  كە  دەكــات  لەوە  باس 
بیانوویەكە  تەنیا  ئێران  ناوكییەكانی  چاالكییە 
گۆڕینی  و  ئێران  لەگەڵ  بەرەوڕووبوونەوە  بۆ 
ــــەدا.  واڵت لـــەم  فــەقــیــه  ــی  ــەت ــالی وی سیستمی 
وتووێژی  ئــەگــەری  كــە  وێناچی  بــۆیــە  هــەر 
و  كورتماوە  لە  ئامریكا  و  ئێران  راستەوخۆی 
ئەرێنی  دەسكەوتێكی  بتوانێ  درێژخایەنیشدا 
هەبێت بۆ سەقامگیری ئاشتی و دێموكراسی 

لە ناوچە و نێوخۆی ئێرانیشدا.
ئەگەری  لـــە  لــێــكــەوتــە  گــریــنــگــتــریــن  چـــون 
ناوكییەكەی،  پرسی  لەمەڕ  ئێران  پاشەكشەی 
بۆ  بێت  رێخۆشكەر  و  بەستێنخولقێن  دەتوانێ 
پاشەكشە كردن بە كۆماری ئیسالمی لە بوارە 
جۆرواجۆرەكاندا كە كۆڵەكەكانی ئەم رێژیمەی 
لەسەر راوەستاوە و ئەمە بە واتای بەتاڵبوونی 
و  چییەتی  لــە  ئیسالمی  كــۆمــاری  رێژیمی 

مانەوەی ئەو رێژیمە.

پاشەكشەی پشكی گەڕان 
لە گۆگڵدا

پەنجەمژین چەناگەی منداڵ 
تێكدەدات

زایـــــەڵــــــــە

فاتێح ساڵحی

سەرچاوە جیاوازەكان ئاماژەیان بەوە كردووە 
بە گەڕانی  تایبەت  كە پشكی ماشێنی 
گۆگڵ لەسەر تۆڕی ئینتەرنێت بە رێژەی 

٣ لەسەد كەمی كردووە. 
 دۆمەنیك سانیبۆی بەڕێوەبەری بەكاربردن 
توێژینەوەكان،  بۆ  كانتار  كۆمپانیای  لە 
گوتی: سیستمی بەكارخستنی ئەندرۆید 
سەرووی  لە   2012 ساڵی  گۆگڵەوە  لە 
رێژەی  بەاڵم  بوو،  بەكارهێنانەوە  لیستی 
گەشەكردنی لە ساڵی رابــردوودا بەهۆی 
ئەو مۆبایالنەی  كڕیارانی  كەمبوونەوەی 
لە چاو سااڵنی  كاردەكەن،  بەو سیستمە 

پێشتر كەمی كردووە.
ویندۆزی  فــۆن  مۆبایلی  بەرانبەردا  لە 
لە  تایبەت  بە  ئەوروپا  لە  مایكرۆسۆفت 
بەریتانیا و ئیتاڵیا گەشەیەكی بەرچاوی 
بازاڕی  داگیركردنی  ــژەی  رێ و  كـــردووە 

جیهانی گەیشتووەتە 5.9 .
بۆ  بــواری گەڕاندا پشكی گۆگڵ  لە   
و  كـــردووە  كەمی  لەسەد   90 لە  كەمتر 
گەیشتووەتە ٨٨ لەسەد لە كۆی گەڕانی 

بەكارهێنانە  كەمترین  ئەمەش  جیهانی. 
لە 5 ساڵی رابــردوودا گۆگڵ بەخۆوەی 

دەبینێت.
 لە بەرانبەردا ماشێنەكانی وەك بانگ و 

یاهۆ و ئاسك پشكیان زیادی كردووە.
زاری  لە  تەلەگراف  دەیلی  رۆژنامەی   
جیمس مۆرای بەرێوەبەری تێكنۆلۆژیای 
ئێكسپریان  كۆمپانیای  لــە  دیجیتاڵی 
ماشێنی گۆگڵ  كە  گواستیەوە  ماركت 
باشترینی  بەكارهێنانەوە  هێشتا لە رووی 
هەموو  هــێــنــدەی   7 و  جیهانە  هــەمــوو 

ماشێنەكانی تری گەڕان لە پێشەوەیە.
بەكارهێنانی  كە  روونیكردەوە  هەروەها   
بانگ  وەك  مــاشــێــنــەكــانــی دیــكــەی 
مایكرۆسۆفت  مــۆبــایــلــەكــانــی  ــەســەر  ل
لەالیەن  ــی  ــۆی ــل ــاب ت ــەری  ــوت ــی ــپ ــۆم ك و 
رۆڵی  پرۆگرامسازییەوە  كۆمپانیاكانی 
جیهانییەكانی  پشكە  گەشەكردنی  لــە 
ئەوان لە بەكارهێنان بۆ گەڕان بە شوێن 

بابەتەكانی سەر ئینتەرنێت هەبووە.

هەیە  منداڵ  خراپی  خووی  هەندێك 
ددان  تەندروستی  لەسەر  كاریگەریی 
خراپەكانی  خـــوە  دەبــێــت  دەمــــی  و 
تا تەمەنی گەورەیی  پەنجەمژین كە 
وازی  ئــەگــەر  و  دەبــێــت  بــــــەردەوام 
لێنەهێنرێت، كێشەی زۆر بۆ مرۆڤ 

درووست دەكات. 
ــــردوودا بــایــەخــدان بە   لــە مـــاوەی راب
منداڵ  ددانــــی  و  دەم  تــەنــدروســتــی 
ئاگاداركردنەوەی  و  كـــردووە  ــادی  زی
مندااڵن لە زیانەكانی ئەوكارە بووەتە 

ئەركێكی سەرشانی كەسوكاریان.

زۆر  كە  سەهۆڵییەكان  چوارگۆشە   
نییە  زیانێكی  وایە هیچ  پێیان  كەس 
كاریگەریی زۆری لەسەر دانی منداڵ 
هەیە و رووپۆشی ددان لێدەكاتەوە و لە 
یان  گــەرم  خۆراكی  خــواردنــی  كاتی 
سارددا، دەبێتە هۆی ئازاری لەناكاو.

 پزیشكەكان دەڵێن پەنجەمژین چونكە 
دەبێتە هاتنەوە پێشەوەی لچی سەرەوە 
نێوان  لــە  بــۆشــایــی  و دروســتــبــوونــی 
ددانەكاندا كاریگەریی لەسەر شێوەی 
شێوازی  لەسەر  تەنانەت  و  چەناگە 

قسەكردن و زمانیش دەبێت.

كەم خەوی كاریگەریی لەسەر هەرسكردن هەیە
پزیشكێكی ئەڵمانی هۆشداریدا كەمخەوی 
دەبێتە هۆی تێكچوونی هەرسكردن و سوود 
وەرگرتن لە خۆراك و كارلێكی كیمیاوی 
لە نێو لەشدا دروست دەكات و بەوەش لەش 

وزەی پێویستی خۆی وەرناگرێت. 
فۆلفگانگ فیزیاك، سەرۆكی كۆمەڵەی 
ئەڵمانی بۆ نەخۆشییەكانی ناو سك، گوتی 
ئەو كەسەی بەردەوام بڕی پێویست خەوی 
نییە مەترسی تووشبوون بە بەرزبوونەوەی 

پەستانی خوێنی لەسەرە.
بە  پــشــت  قــســەكــانــیــدا  ــە  ل پزیشكە  ئـــەو 

كە  دەبەستێت  فەرەنسی  توێژینەوەیەكی 
هەزار كەسی گرتەوە لەوانەی لە رۆژانی 
كاتژمێر   5 ــە  ل كەمتر  كـــاردا  ئــاســایــی 

دەخەون.
ــنــەوەكــە گــەیــشــتــە ئەو  ــژی ــوێ ت

لەسەدی   50 ئەنجامەی 
كێشەی  ــە  ــان ــەس ك ئــــەو 
بەرزبوونەوەی پەستانی 
ـــە و  خــوێــنــیــان هـــەی
مەترسییە  ئــــــەو 

لەسەد   ٣0 ــۆ  ب تــێــرخــەو  كــەســانــی  الی 
كەمدەبێتەوە.

فــیــزیــاك گــوتــی ئــەگــەر كــەم خەوی 
لەش  بێت  كاتیی 
ـــــێ  ـــــوان دەت

بەسەریدا زاڵ بێت، بەاڵم ئەگەر درێژەی 
كــێــشــەی زۆر  ــێــت  درووســـــــــــــت هــەب

دەكات.


