
تازە  كۆماری  سەرۆك  رووحانی،  حەسەنی 
ئێران، ئەمجارەیان لە  بە دەسەاڵت گەیشتووی 
داوە  شارۆمەندانی  مافی  داخراوی  دەرگای 
و  تەدبیر  بەناو  دەوڵەتی  ژەنگاویی  كلیلی  و 
هیواكەی لە قفڵی  داخراو و پڵۆمپ كراوی 
چەند  لە  وەرداوە.  شارۆمەندییەكان  مافە  سەر 
رۆژی رابردوودا ماڵپەڕی ئینتێرنێتیی رێژیمی 
ناوی  بە  راگەیەندراوێكی  پێشنووسی  ئێران، 
"مەنشووری مافە شارۆمەندییەكان" باڵو كردەوە 
رێوشوێنە  و  رێكار  مەنشوورە  ئەو  گوایە  كە 
و  مافەكان  بە  بەرامبەر  دەوڵەت  گشتییەكانی 

ئازادییەكانی تاكەكان دیاری دەكات.
واڵتە  لە  شارۆمەندییەكان  مافە  بنەمای 
گشتی  یاسای  یا  دەستوور  دیمۆكراتیكەكاندا 
واڵتە كە لە سەر بنەمای مافی تاك و كۆمەڵ 
لە بڕیاردانی سیاسیدا و بەپێی راگەیەندراوی 
كۆنوانسیۆنە  مرۆڤ،  مافی  جیهانیی 
نێونەتەوەییە مەدەنی، سیاسی، كۆمەاڵیەتی و 

ئابوورییەكان ئامادە كرابێ .
مافی  مەنشووری  بۆ  سادە  روانینێكی  بە 
مرۆڤی رووحانی، بێ  ناوەرۆك بوونی بە روونی 
شێوەیەكی  بە  مەنشوورەدا  لەو  دەردەكەوێت. 
گشتی باس لە ئازادیی بیركردنەوە و رادەربڕین، 
و  سایت  و  وێبالگ  تەنانەت  و  باڵوكراوەكان 
ژنان  ئازادیی  لە  باس  كراوە،  رۆژنامەكانیش 
كراوە لە چۆنیەتی هەڵبژاردنی جل و بەرگدا، 
لە  دێڕەكانیدا  هەرەزۆری  زۆربەی  لە  بەاڵم 
دادگای  حوكمی  بە  "مەگەر  دەستەواژەگەلی 
یاسادا"،  رەچاوكردنی  ئەگەری  "لە  ساڵحە"، 
"لە  یاساییەكاندا"،  رێوشوێنە  چوارچێوەی  "لە 
حاڵێكدا كە دژی بنەماكانی ئیسالم و تەكوزی 
و  یاسا  چوارچێوەی  "لە  نەبێت"،  گشتی 
رێساكاندا"، "مەگەر بەپێی یاسا"  و. . .  كەڵك 
وەرگیراوە. بەاڵم ئایا كێشەكانی ژنان لە ئێراندا 
تەنیا چۆنیەتيی لەبەركردنی جل و بەرگە؟ ئایا 
پۆستی  هەندێ   گرتنەدەستی  مەنشوورەدا  لەو 
هەستیار وەك سەرۆك كۆماری، دادوەری و... 
وەك مافێكی رەوای شارۆمەندی بۆ ژنان رەچاو 
كە  سیاسییانەی  زیندانییە  ئەو  ئەی  كراوە؟ 
بەهۆی جیابیرییەوە لە چاڵەڕەشەكان ئاخێنراون، 
بااڵدەستیی  ئایا  دەیانگرێتەوە؟  مەنشوورە  ئەو 
بوون  ئەسناعەشەر  شیعەی  و  فەقیه  وەلیی 
و  سیاسی  چاالكیی  رێگەی  و  دەنرێت  وەال 
بەپێی  ئایینی  و  كولتووری  كۆمەاڵیەتی، 
ئێرانی  تاكی  بە  مرۆڤ  مافی  بنەماكانی 

دەدرێت؟
بە  پشتبەستوو  مەنشوورەكە  سەروبنی   
یاسایەش  ئەو  و  رێژیمە  بنەڕەتیی  یاسای 
كەرامەتی  شكاندنی  و  هەاڵواردن  لە  تەژی 
تەنیا  نەتەوەییەكانە،  ئایینی و  ژنان و كەمینە 
كۆمەڵێك دروشمی زێڕینن كە بە بەرگی وشەی 
پاراستنی  ئەركیان  و  داپۆشراون  هەڵخڵەتێنەر 
سیستمێكە كە لەودا مرۆڤ و مافەكانی تەنیا 
وەلی  ئامانجەكانی  بە  بۆ گەیشتن  ئامرازێكن 

فەقیه.  

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
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وتووێژی 
تایبەتیی 
تیشك 

تی ڤی ...

حەسەن 
رووحانیش 

لەگەڵ
 كورد...

جامی ژەهر 
و 

گومانە
...

توندوتیژی 
دژی  ژنان، 

ئاكاری 
دژە مرۆیی

خەبات 
لەپێناو 

ناندا

ماندێال بەرەو هەرمان چوو دروشمی بێ  بنەما

بەیاننامەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
سەبارەت بە رێككەوتنی ناوكی لە ژنێڤ

وتووێژی تایبەتی تیشك تی ڤی لەگەڵ سكرتێری گشتیی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
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ئافریقای  س��ەرك��ۆم��اری  زووم���ا  جێكۆب 
5ی  شەممە  پێنج  رۆژی  ئێوارەی  باشوور، 
دێسامبری 2013، بە فەرمی كۆچی دوایی 
رێبەری  ئ��اف��ری��ق��ا،  پ��ێ��ش��ووی  س��ەرك��ۆم��اری 
براوەی خەاڵتی  و  ئاپارتاید  دژە  بززوتنەوەی 
ئاشتیی نوبێلی لە ژوهانسبوورگ راگەیاند.

دەوڵ���ەت���ی ئ��اف��ری��ق��ای ب���اش���وور ه���ەر بەم 
بۆنەیەوە رایگەیاند كە بۆ رێزگرتن لە رێبەری 
تا  ئافریقا،  پێستەكانی  رەش  خۆشەویستی 
بەخاك  رێ��وڕەس��م��ی  هاتنی  ك��ۆت��ای��ی  پ��اش 
و  نێوخۆ  لە  واڵتەكەمان  ئ��ااڵی  ئەسپاردنی 

باڵوێزخانەكانماندا نیوەهەڵكراو دەبێ.
رێبەرە  ئەم  دوای��ی  كۆچی  باڵوبوونەوەی 
لە  رەگ��ەزپ��ەرەس��ت��ی،  دژە  خەباتی  م��ەزن��ەی 
بەرباڵوی  دەنگدانەوەیەكی  جیهاندا  هەموو 

هەبووە.
ئامریكا و بریتانیا ئااڵكەیان بە شێوەی نیوە 
دەوڵەتی هیندووستانیش 5  لێكرد و  هەڵكراو 

رۆژ ماتەمینی سەرانسەریی راگەیاند.
باراك ئۆباما سەركۆماری ئامریكا،دەیوید 

فرانسوا  بریتانیا،  وەزیرانی  سەرۆك  كامێرۆن 
ئۆالن سەركۆماری فەرانسە، ڤێالدێمیر پووتین 
سەركۆماری رووسیە، بان كی مۆن سكرتێری 
و  نەتەوەیەكگرتووەكان  رێكخراوی  گشتیی 
كۆمەڵێكی زۆر لە كەسایەتییە سیاسییەكان، 
رێكخراوەكان و كەسایەتییە ناودارەكانی هەموو 
كردنی  پێشكەش  و  پەیام  ناردنی  بە  جیهان 
قارەمانێكی  وەك  ماندێالیان  وتەیەك  چەند 
هاوخەمیی  و  كرد  ناودێر  مێژوو  هەمیشەیی 

خۆیان دەربڕی.
پارلمانی  س���ەرۆك���ی  ش��ووڵ��ت��ێ��ز  م��ارت��ی��ن 
و  دەوڵ��ەت  لە  وێ��ڕای سەرەخۆشی  ئوروپایش 
"ئافریقا  وت��ی:  باشوور  ئافریقای  ن��ەت��ەوەی 
ب���اوك���ی خ����ۆی و ج��ی��ه��ان��ی��ش ی��ەك��ێ��ك لە 
مەزنایەتیی  و  مرۆڤایەتی  قارەمانەكانی 

هاوچەرخی لەدەست داوە".
سەركۆماری  دوای��ی��ن  ف��ری��دری��ك.د.ك��الرك 
سپی پێستی ئافریقای باشوور وتی: "ماندێال 
ئافریقا  خۆی  مرۆڤایەتیی  و  مێهرەبانی  بە 

یەكگرتوو كرد".

خوولی ساسا ماندێال لە ساڵی 1918 لە 
بوو. 9  لەدایك  باشوور  ئافریقای  ترانسكای 
ساڵ تەمەنی هەبوو كە مامۆستای سەرەتایی 
لە  پرۆتستان(  لە كلیسای  )لقێك  مێتێدیست 
ئینگلیزیی  ناوی  باشوور  ئافریقای  كۆنۆی 

نێلسۆنی بۆ هەڵبژارد.
فۆرت  زانكۆی  لە   1942 ساڵی  ماندێال 
ریزی  چ��ووە   1943 ساڵی  و  دەرك���را  هایەر 
كۆنگرەی نەتەوەیی ئافریقای باشوور و پاشان 
ساڵی 1958 فەرماندەیی لقی سەربازیی ئەم 

رێكخراوەیەی لەئەستۆ گرت.
چەكداریی  خەباتی   1960 ساڵی  ماندێال 
رێكخست  رەگەزپەرەستانەكان  دژی سیاسەتە 
ساڵ   4 دوای  و  ك��را  دەستبەسەر  پ��اش��ان  و 
تۆمەتی  بە   1964 ساڵی  ك��ردن،  دادگ��ای��ی 
بەندیخانەی  ب���ڕی���اری  واڵت  ب��ە  خ��ی��ان��ەت 

هەتاهەتایی بەسەردا سەپا.
بەندیخانە،  لە  مانەوە  ساڵ   27 پاش  ئەو 
ساڵی  ك��را.  ئ��ازاد   1990 فێورییەی  11ی 
ئاشتیخوازانەی  خەباتی  بۆنەی  بە   1993

خەاڵتی  ئاپارتاید،  رێژیمی  دژی  ماندێال 
ئاشتیی نۆبێلی پێشكەش كرا.

ساڵی 1994 وەك یەكەم سەركۆماری رەش 
لە  و  هەڵبژێردرا  باشوور  ئافریقای  پێستی 
خۆی  سیاسیی  خانەنشینیی  1999دا  ساڵی 

راگەیاند.
دەسكەوتەكانی  گرنگترین  ل��ە  ی��ەك��ێ��ك 
و سپی  پێست  رەش  نێوان  یەكیەتیی  ماندێال 

پێستەكانی ئافریقای باشوورە.
ئەو پاش خانەنشینیی سیاسیی رێكخراوی 

خێرخوازیی "نێلسۆن ماندێال"ی دامەزراند.
بە هۆی  و  ئەمساڵدا  هاوینی  لە  ماندێال 
الوازبوون جەستەوە لە نەخۆشخانەدا خەوێندرا  
خۆی  ماڵەكەی  برایەوە  ماوەیەك  پاش  بەاڵم 
و لە ژێر چاوەدێریی چڕی پزیشكیدا بوو و 
5ی  رێكەوتی  لە  گەورەپیاوە  ئەو  بەداخەوە 
لە تەمەنی 95 ساڵیدا  دێسامبری 2013 و 

كۆچی دوایی كرد.
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

بەیاننامەی دەفتەری سیاسيی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
 سەبارەت بە رێككەوتنی ناوكی لە ژنێڤ 

خولێكی فێركاری لەالیەن ژنێڤاكاڵەوە بۆ الیەنە 
سیاسییەكانی كوردستانی رۆژهەاڵت بەڕێوەچوو

دیداری نوێنەری حیزبی دێموكرات و بەرپرسی 
كاروباری رۆژهەاڵتی ناڤین لە 

وەزارەتی دەرەوەی دانمارك

بەشداریی شاندێكی نوێنەرایەتیی حیزبی دێموكرات لە 
بلژیك لە كۆنفڕانسی داهاتووی كوردستانی سووریە

ساڵ،   10 لە  زیاتر  دوای 
بە  و گوێنەدان  كێشە  و  گێرە 
رێككەوتننامە نێونەتەوەییەكان، 
ئیسالمی  ك��ۆم��اری  رێژیمی 
و  سیاسی  گ��وش��اری  ل��ەژێ��ر 
سزا  گ���ەم���ارۆ  و  ئ���اب���ووری 
بەناچاری  ئ��اب��ووری��ی��ەك��ان��دا، 
بۆ  م��ل��ی  و  دادا  چ���ۆك���ی 
گوشاری نێونەتەوەیی راكێشا  و 
لە 24ی نۆڤامبری 2013دا، 
لەگەڵ  رێككەوتننامەیەكی 
 5  +  1 بە  ناسراو  گرووپی 
رێكەوتنەدا،  ل��ەو  ك��رد.  واژۆ 
ه��ەرچ��ەن��د ب��ە ش��ێ��وەی كاتی 
ئابووری  ئیمتیازی  هەندێك 

چكۆلەی وەرگرت، بەاڵم لە بەرامبەردا، دەستی لە بەشێكی 
بەرچاو لە پرۆژە ناوكییەكەی هەڵگرت و وەك الیەنی دۆڕاو 
لە 20  زیاتر  دەرك��ەوت.  رێككەوتننامەدا  لەو  بوو،  تەسلیم   و 
ساڵە كە رێژیمی كۆماری ئیسالمی بە نهێنی و بە ئاشكرا 
پرۆژە ناوكییەكەی پەرە پێدەدا  و لە هەوڵی گەیشتن بە چەكی 
ناوكیدا بووە، بەپێی هەندێك لێكۆڵینەوە، زیاتر لە 170 میلیارد 
دۆالر لە سامانی واڵتی لە پێناوی ئەو پرۆژەدا خەرج كردووە 
 و ئەمە ئەو بەشە لە هەزینەكان ناگرێتەوە كە لەبەر گەمارۆ  و 
سزا ئابوورییەكان تووشی واڵت بوون. بە پێی لێدوانی سەرۆكی 
دەزگای بەرژەوەندیی رێژیم لە ماوەی 8 ساڵی رابردوودا زیاتر 
لە 800 )هەشت سەد( میلیارد دۆالر زیانی ئابووری بە واڵتی 
ئێران گەیشتووە كە سەرجەمی ئەو زیانە و پارەی خەرجكراو بۆ 
پرۆژەكان و زیانی چەند ساڵى رابردووشی دەبێتە شتێك زیاتر لە 
1000 )یەك هەزار( میلیار دۆالر كە لە پێناوی سەرەڕۆیی و 
ملهۆڕیی ناوكیی رێژیمی كۆماری ئیسالمیدا زیان بە ئابووری 
و ژیانی نەتەوەكانی ئێران گەیاندووە، دوای ئەو هەموو زیانە  و 
دوای بێ  ئێعتبار بوونی سیمای خەڵكی ئێران و بە تیرۆریست 
رێژیمی كۆماری  لە رای گشتیی جیهانیدا،  رێژیم  ناسرانی 
ئیسالمی چۆكی داداوە و ئەو هەموو هەزینەیەى لەخۆڕا بەسەر 
چەندین  و  بڕیارنامە  چەندین  س��ەپ��ان��دووە.دوای  واڵت��ەدا  ئەم 
بڕیاری سزادان و گەمارۆ بە دژی رێژیمی كۆماری ئیسالمی 
و  بێ  كەڵك  لە  باسیان  رێژیمە  ئەم  سەرانی  رۆژئ��اوا،  لەالیەن 
تەنانەت  و  دەكرد  گەمارۆیانە  و  بڕیار  ئەو  بێ كاریگەربوونی 
لە ژێر ئەو گەمارۆیانە  لەوە دەكرد كە  رێبەری رێژیم باسی 
لە  دەخولقێنن و  ئابووری  دەكەن و حەماسەی  زیاتر  گەشەی 
شەرایەتی بەدر و خەیبەردان، بەاڵم دەوڵەتی تازەی رێژیم دانی 
بەوەدا نا كە خەزێنەی دەوڵەت بەتاڵە و تەنانەت پارەی ئەوەیان 
بۆ  پارەیەكیان  و هیچ  بدەن  كارمەندانیان  نییە كە مانگانەی 
لە  وەها دۆخێكدا كە  لە  نییە.  یارانەی مانگانە  دابینكردنی 
ژێر گوشاری توندی ئابووری و گەمارۆكاندا بوون و پارەیان 
بۆ درێژەدان بە پیالنە تیرۆریستی و پرۆژە ناوكییەكەیان نەبوو، 
خەڵك،  نالەباری  وەزع��ی  بەر  لە  نەك  خۆیان  مانەوەی  لەبەر 
ملیان بۆ گوشاری جیهانی راكێشا. ئەم رێككەوتننامەیە كە 
لە 24ی نۆڤامبر لە ژنێڤ لە نێوان نوێنەری رێژیم و گرووپی 
 6 م��اوەی  بۆ  كاتییە  رێككەوتننامەیەكی  ك��را،  واژۆ   5+1
ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی  ماوەیەدا  دەب��ێ  لەو  كە  مانگ 
داون،  بەڵێنیی  و  ك��ردوون  لەسەر  واژۆی  كە  خااڵنەی  ئ��ەو 
زیاتری  گوشاری  و  توندتر  گەمارۆی  دەنا  بكا،  جێبەجێیان 
نییە  رێژیمە  بەم  ئیعتمادێك  دادەن��رێ . هەرچەند هیچ  لەسەر 
بەڵێننامەی  و  رێككەوتن  كە  سەلماندوویە  ج��ار  چەندین  و 
كردووە  و  پێشێل  هەموویانی  دوایە  و  دەكا  واژۆ  نێونەتەوەیی 
لەبەر ئەو نادڵنییایی یە بووە كە لەو رێككەوتننامەیەشدا هاتووە 
كە هەر جۆرە پێشێل كردنی بەڵێنەكان سزاكان توندتر دەكاتەوە. 
ئەگەر رێژیمی كۆماری ئیسالمی پابەند بێ  بە بەڵێنەكانی، 
رەنگە قازانجی بۆ خەڵكی ئێران ئەوە بێ  كە چیدیكە پارە و 
ناوكیدا  پرۆژەی چەكی  و  پێناو ملهۆڕی  لە  سامانی واڵت 
خەرج نەكا، بەاڵم ئەوە ئەو دڵنیایی یە نادا كە ئەو سامانە لە 
پێناوی خۆشگوزەرانیی خەڵكدا سەرف بكرێ ، بەڵكوو وەك لە 
واڵتی  سامانی  خەرجكردنی  داوە،  نیشانی  رێژیم  رابردووشدا 

لە پێناوی پەرەدان بە تیرۆریزم 
حیزبوڵاڵی  كردنی  چەكدار  و 
بەشار  رێ��ژی��م��ی  و  ل��وب��ن��ان 
ئ��ەس��ەد و گ���رووپ و شوێنی 
و  دەب��ێ  ئەولەویەتدا  لە  دیكە 
بمێنێتەوە  لێ  شتێكی  ئەگەر 
بۆ چەكداركردن و تەیاركردنی 
هێزە نیزامی و ئەمنیەتییەكان 
خەرجی دەكا و بەشی خەڵكی 
ئێران هەر هەژاری و سەركوتە. 
ئەوەی جیهان و واڵتانی ئازاد 
الیەنگری  رێ��ك��خ��راوەك��ان��ی  و 
مافی مرۆڤ و ئازادی نابێ 
لە بیری بكەن، ئەوەیە كە گرفت 
ئیسالمی  كۆماری  كێشەی  و 
بۆ جیهان و ناوچە  و واڵتی ئێران، تەنیا كێشەی چەكی ناوكی 
پێش هەموو شتێكدا،  لە  بەڵكوو  نییە،  ناوكییەكانی  پرۆژە  و 
رێژیمی كۆماری ئیسالمی رێژیمێكی سەرەڕۆ  و دیكتاتۆرەكە 
لە سەدەی 21دا، بە شێوازی سەدە ناوەڕاستییەكان حكوومەت 
دەچەوسێنەتەوە  و  ئێران  نەتەوەكانی  بەتایبەت  خەڵك  و  دەكا 
ستەمی سیاسی  و ئابووری  و نەتەوەییان بە دژ بەڕێوە دەبا. 
جیهان  بۆ  ئیسالمی  كۆماری  دیكەی  كیشەیەكی  و  گرفت 
پ��ەرەدان و پشتیوانی كردن لە تیرۆریزم  و   و ناوچەكە، پرسی 
ئاژاوەگێڕی  و توندڕەوی لە جیهان  و دەستێوەردان لە واڵتانی 
ناوچە  و قووڵتركردنەوەی كێشەكانە، هەروەك لە سووریە  و لە 
عێراق  و لە بەحرین  و زۆر شوێنی دیكەی دنیادا، بە راشكاوانە 
الیەنگری  و پاڵپشتی ئاژاوە  و توندڕەوی دەكا. هەرچەند وەك 
رابردوو نیشانی داوە رێژیمی كۆماری ئیسالمی لە بەرانبەر 
قەراردادە نێونەتەوەیییەكانی خۆی بە بەرپرس نازانی  و لەوانەیە 
وەدەستهێنانی كات  و  بۆ  ق��ەراردادی ژنێڤیش  ئیمزاكردنی  لە 

راگرتنی كاتیی گەمارۆكان كەڵك وەربگرێ، بەوحاڵەشەوە:
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران:

�� خۆشحاڵە كە لە ئەگەری بەڕێوەچوونی ئەو قەراردادەدا 
رەنگە بەشێكی بەرچاو لەسەروەت  و سامانی واڵت كە پێویستە 
خەرجی باشتركردنی ژیانی خەڵك   و ئاوەدان كردنەوەی واڵت 
بكرێ، چی دیكە لەخۆڕا خەرجی پەرەپێدانی پرۆژەی ناوكی 
ئێران نەكرێ، بێجگە لەوانە ئاكامی سووك كردنی هێندێك لە 
گەمارۆكان لەالیەن رۆژئاواوە شوێندانەر بێ لەسەر بووژانەوەی 
خەڵكی  ئەمڕۆ  كە  كەموكۆڕییانەی  ئەو  و  خەڵك  ئابووریی 

ئێرانی وەزاڵە هێناوە.
ئەگەری  لە  كە  دەك��ا  نێونەتەوەیی  كۆمەڵگای  لە  داوا   ��
كۆماری  مانگ،   6 دوای  رێككەوتننامەیە  ئ��ەم  درێ���ژەی 
مرۆڤ،  مافی  رەچاوكردنی  بۆ  بكرێ  بەرعۆدە  ئیسالمی 
زیندانییە  ئ��ازادك��ردن��ی  سیاسییەكان،  ئازادییە  دابینكردنی 
سیاسییەكان و راگرتنی لە سێدارەدانیان و هەروەها پەسندكردنی 
نەتەوەی  لەوان  یەك  و  ئێران  نەتەوەكانی  سیاسییەكانی  مافە 

كورد.
�� بە چۆكدا هاتنی رێژیم لە بەرانبەر كۆمەڵگای نێونەتەوەیی 
هەموو  س���ەرەڕای  رێژیمە  ئ��ەو  كە  سەلماند  راستییەی  ئ��ەو 
كە  بێدەسەاڵتە،  داما و  و  خۆهەڵكێشان و هەڕەشەكانی چەندە 
بە بێ هیچ هێرشێكی نیزامی، ئیدیعای شكستناپەزیرییەكەی 
هێزی  ب��ەران��ب��ەر  ل��ە  ك��ە  نییە  تێدا  ب���ووە، گومانی  پ��ووچ��ەڵ 
یەكگرتووی خەڵكیش هەروا الواز و لە راستیدا شێرەبەفرینەیە، 
و  الوازی  كە  ئێرانیش  خەڵكی  كە  هیوادارییە  جیگای  بۆیە 
لێبڕاوانەتر  دیت  خۆیان  چاوی  بە  رێژیمەیان  ئەو  ترسنۆكی 
لە پێشوو لە پێناو مافە پێشێلكراوەكانیان یەكگرتوانە بەگژی 
كۆماری  چنگی  لە  خۆیان  هەمیشە  بۆ  و  بچنەوە  رێژیمدا 

ئیسالمی رزگار بكەن.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

1392/9/6ی هەتاوی
2013/11/27ی زایینی

حیزبە  بۆ  ژنێڤاكاڵ  چاوەدێریی  راهێنانی  خولێكی   ،1392 سەرماوەزی  12ی  رێكەوتی 
هەروەها  و  ژنێڤاكاڵ  رێكخراوی  نوێنەرانی  بەشداریی  بە  ئێران  كوردستانی  سیاسییەكانی 
سلێمانی  شاری  ''م��ەم  و زی��ن''ی  هۆتێل  لە  كوردستانییەكان،  حیزبە  لە  ژمارەیەك  نوێنەرانی 
بە  گرینگیدانە  و  راهێنان  ئامانجەكانی  لە چوارچێوەى  فێركارییە  وۆركشاپە  ئەم  بەڕێوەچوو. 
ئەركەكانیان  بەكارخستنی  لە  كردنیان  بەشداری  و  رێزگرتن  بۆ  بەشدارەكان  الیەنە  تواناكانی 
 �� نەفەر  دژە  مینی  بەكارنەهێنانی  لەگەڵ  پێوندی  لە  كە  رێكەوتننامەی  ئەو  بە  سەبارەت 
پاراستنی منداڵ لە ناكۆكییە چەكدارییەكان و پاراستنی ژنان لە توندوتیژی جینسی لە كاتی 
شەڕدا، لە ژنێڤ واژۆیان كردووە. نوێنەرانی ژنێڤاكاڵ و هەروەها نوێنەرانی الیەنە سیاسییەكانی 
ئاڵوگۆڕی  ژنێڤاكاڵدا  رێكەتننامەی  چوارچێوەی  وردی  بە  زۆر  بەڵگە نامەیە  بەو  پابەند 
بەڵگەنامەكە  واژۆك��ەری  الیەنێكی  وەك  ئێران  كوردستانی  دێموكرات  حیزبی  كرد.  بیروڕایان 
بۆ  حیزب  نوێنەرانی  هەيئەتی  كرد.  كۆنفرانسەدا  لەو  بەشداری  كەسییەوە   3 هەیئەتێكی  بە 
بەشداری كردن لەم كۆنفڕاسە بریتی بوون لە: رۆستەم جەهانگیری ئەندامی دەفتەری سیاسی 
و بەرپرسی كۆميسۆنی سیاسی �� نیزامی، فاتیح ساڵحی جێگری كۆمیتە ناوەندی و نوێنەری 
حیزبى دێموكرات لە ژنێڤاكاڵ لە پێوە ندی لەگەڵ پاراستنی منداڵ لە كاریگەريی ناكۆكییە 
چەكدارییەكان و هەروەها خاتوو فاتمە عوسمانی نوێنەری حیزب لە ژنێڤاكاڵ لە پێوە ندی لەگەڵ 

پاراستنی ژنان لە توندوتیژی جینسی لە ناكۆكییە چەكدارییەكاندا.

رێكەوتی 30ی خەزەڵوەری 1392ی هەتاوی سەعید سوڵتانپوور نوێنەری حیزبی دێموكراتی 
ئەو واڵتەی كرد و لەگەڵ  دەرەوەی  وەزارەت��ی  دانمارك سەردانی  لە واڵتی  ئێران  كوردستانی 
بەرپرسی رۆژهەاڵتی نێوەڕاستی ئەو وەزارەتە كۆبووەوە. كە تێیدا دوایین پێشهات و رووداوەكانی 
ناوچەی رۆژهەاڵتی ناڤین تاوتوێ كران. دوایین خولی وتووێژەكانی رێژیمی ئێران و گرووپی 
1 + 5 و گرینگیی بەردەوامیی گوشارەكان بۆسەر رێژیمی ئیسالمیی ئێران، رەوشی نالەباری 
مافی مرۆڤ و لەسێدارەدانی الوان و زیندانییانی سیاسیی كورد، كۆمەڵە بابەتێكی دیكە بوون 

كە لەسەریان باس كرا.

رێكەوتی 1ی سەرماوەزی 1392ی هەتاوی، لە یەكێك لە ساڵۆنەكانی مەجلیسی سنای 
كورد  ئەنستیتۆی  لەالیەن  سووریە''  كوردستانی  ''داهاتووی  ناوی  لەژێر  كۆنفڕانسێك  بلژیك، 
بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  نوێنەرایەتیی  شاندێكی  بەشداریی  بە  برۆكسێل  لە 
كەسایەتیی  چەندین  و  بلژیك  واڵت��ی  لە  حیزب  نوێنەری  فەتحی''  ''جەمیل  سەرپەرستیی 
سیاسیی دیكە، بەڕێوەچوو. رۆڵی واڵتانی جیهان و رۆژهەاڵتی نێوڕاست لە قەیرانی سووریە، 
گاریگەریی میدیا لە گواستنەوەی هەواڵ و رووداوەكانی سووریە و سیاسەتی دەوڵەتی توركیە 
لەهەمبەر نەتەوەی كورد و باقی نەتەوەكانی دانیشتووی ئەو واڵتە، ئەو سێ تەوەرە بوون كە 

پێشكەش كران.
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یەكیەتیی ژنانی دێموكرات، بەبۆنەی 25ی 
نۆڤامبر، رۆژی جیهانیی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ 

توندوتیژی دژی ژنان، سمینارێكی بەڕێوەبرد
ژنانی  یەكیەتیی  هەتاوی،  1392ی  سەرماوەزی  4ی  رێكەوتی 
رۆژی  نۆڤامبر،  25ی  بۆنەی  بە  ئ��ێ��ران،  كوردستانی  دێموكراتی 
ئامادەبوونی  بە  ژن��ان،  بە  دژ  توندوتیژی  لەگەڵ  بەرەنگاربوونەوە 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  گشتیی  سكرتێری  هیجری  مستەفا 
ئێران و ئەندامانی یەكیەتی ژنان، سمینارێكی بۆ بەڕێز لوقمان مێهفەر، 
ئەندامی كۆمیتەی ناوەندیی حیزب پێكهێنا. مێهفەر لەسەر توندوتیژی 
و مافە یاساییەكانی ژنان لە چوارچێوەی قانووندا باسێكی پێشكەش 
و  ژن��ان  لەنێوان  دەس��ەاڵت  هاوسەنگیی  نەبوونی  لەسەر  تێیدا  و  كرد 
ئەو  كردەوە.  پێداگریی  توندوتیژی  هۆكاری سەرەكیی  وەكوو  پیاواندا 
ئەندامەی كۆمیتەی ناوەندی لە بەشێكی دیكە لە باسەكەیدا ئاماژەی 
بە گۆڕانكارییە یاساییەكانی واڵتانی رۆژئاوایی بە بەراورد لەگەڵ 
ئاڵۆگۆڕانە  "ئەو  وتی:  و  كرد  ژنانەوە  نیسبەت  بە  راب��ردوو  سااڵنی 
مافەكانیان  بەیاساییكردنی  بۆ  ژنان  خەباتی  و  هەوڵ  ئەنجامی  لە 
بووە". لە كۆتایی ئەو سمینارەدا بەشدارانی سمینارەكە را و سەرنج و 

تێبینییەكانی خۆیان لەسەر مژاری كۆبوونەوەكە خستە بەرباس.

كۆڵبەرێكی كورد بە تەقەی هێزە 
ئینتزامییەكانی رێژیمی ئێران كوژرا

لە رێكەوتی 3ی سەرماوەزی 1392ی هەتاوی لە شوێنێك بەناوی 
''بیركامیان'' لە نزیك چیای شەهیدانی تەرگەوەڕ كۆڵبەرێكی كورد 
خەڵكی  ''عەبدوڵاڵ''  كوڕی  عابیدی''  ''عەبدولباقی حەسەن  بەناوی 
ئامانجی  كرایە  ورم��ێ ،  دەشتی  ناوچەی  س��وور''ی  ''ب��ەردە  گوندی 
تەقەی راستەوخۆی هێزەكانی رێژیمی ئیسالمیی ئێران و لە ئەنجامدا 

گیانی لە دەست دا.

لەسێدارەدانی 4 چاالكی عەرەب، 
ناڕەزایەتیی لێ كەوتەوە

پارێزگای  بەرپرسانی  ك��ردووەت��ەوە،  باڵویان  ئ��ەه��وازی  چاالكانی 
خووزستان هەواڵی لەسێدارەدان و ناشتنی ئەو 4 چاالكە عەرەبەیان بە 
بنەماڵەكانیان راگەیاندووە و دواتر شوێنی ناشتنەكەیان بە بنەماڵەكەیان 

رادەگەیەنرێت.
غازی  موجەدیمی،  عەبدولئەمیر  خ��ەن��اف��رە،  ئەمیر  ع��ەب��دول��ڕەزا 
كە  ئەو 4 چاالكە عەرەبەیە  ناوی  پەنا،  و جاسم موقەدەم  عەبباسی 
زیندانییە  ئەو 4  لەسێدارە دروان.  ئەهواز  لە  ئێرانەوە  رێژیمی  لەالیەن 
بە تۆمەتی ''هەوڵدان لەدژی تەناهیی نەتەوەیی، كردەوەی چەكدارانە 
لە رێگەی پێكهێنانی ''كەتیبەی ئەحرار'' سزای ئیعدامیان بەسەردا 
سەپا. هەواڵەكان لە شادگانەوە باس لەوە دەكەن كە ژمارەیەك هاوواڵتی 
ناڕەزایەتییان  ع��ەرەب��ە  چاالكە  چ��وار  ئ��ەو  ل��ەس��ێ��دارەدان��ی  لەهەمبەر 

دەربڕیوە.

زیادكردنی ماڵیات، مانگرتنی زێڕینگەرانی 
كامیارانی لێ كەوتەوە

رۆژی  كامیاران  ش��اری  زێڕفرۆشەكانی  و  زێڕینگەر  بازاڕیانی 
نرخی  لەهەمبەر زیادبوونی  ناڕەزایەتی  نیشانەی  بە  12ی سەرماوەز 
ماڵیاتەكەیان مانیان گرت و بازاڕ و دووكانەكانیان داخست. هەروەها 
هێزەكانی رێژیمیش بە توندی چاودێری ئەو بازاڕانەیان كردووە و لە 
هەوڵی ئەوەدا بوون كە ئەو ناڕەزایەتییە زیاتر پەرە نەستێنێت. هۆكاری 
كامیاران  ش��اری  ب��ازاڕی  زێڕینگەرانی  ماڵیاتی  نرخی  زیادكردنی 

رانەگەیەنراوە.

داهێنانی خەتی "برێل" ی كوردی لەالیەن 
چاالكێكی فەرهەنگیی بۆكانەوە

بەپێی هەواڵی گەیشتوو بە ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا، عەزیز خانە 
چاالكى فەرهەنگیی كورد توانی خەتی "برێل"ی كوردی كە تایبەت 
بێ"  و  "ئەلف  لە  شێوە  ئەو  داهێنەری  بكات.  دروست  "نابینا"یانە  بە 
كوردییە، ئامانج لە دروستكردنی خەتی "برێل" ی رێزگرتن لەكەسانی 
نابینا و كەم بینا راگەیاندووە. عەزیز خانە رایگەیاندووە، "ماوەی سێ 
ساڵە  بە بەردەوامی كاری لەسەر ئەو شێوە خەتە كردووە و لەو ماوەیەدا 
ئاڵمانییەوە  و  فارسی  ئینگلیزی،  لەزمانەكانی  كتێبی چیرۆكی   73
وەگێڕاوەتە سەر خەتی "برێل" ی كوردی. چاالكی فەرهەنگیی شاری 
بۆ  پركینز  ك��ەرەس��ەی  و  قەڵەم  ل��ەوح،  خستۆتەڕوو،  ئەوەشی  بۆكان 
نووسینی خەتی "برێل" ی كوردی بەكار دێت و وەكوو زمانەكانی دیكە 

لە راستەوە بۆ چەپ دەنووسرێت.

هەواڵ و راپۆرت

شەپۆلی دەسبەسەركرانى خەڵك 
لە كوردستانی ئێران بەردەوامە

خەڵكی شاری  هاوواڵتیی  دوو  ك��ردەوە،  باڵوی  كوردپا  هەواڵدەریی  ئاژانسی 
سەردەشت بەناوەكانی ''ئومێد بەیگزادە و ناسر كەریمی'' كە 3 مانگ پێش ئێستا بە 
تۆمەتی هاوكاری لەگەڵ حیزبێكی كوردی لەالیەن هێزە ئیتالعاتییەكانی رێژیمی 
بنەماڵەكانیان،  بەدواداچوونی  سەرەڕای  كرابوون،  دەسبەسەر  ئێرانەوە  ئیسالمیی 
هاوواڵتی  دوو  هەروەها  نییە.  دەستدا  لەبەر  چارەنووسیان  لە  زانیارییەك  هیچ 
دیكە بە ناوەكانی ''فەرزاد حاجی میرزایی'' كوڕی عەبدوڵاڵ  تەمەن 30 ساڵ و 
خەڵكی گوندی ''باوەرێز''ی سەربە شاری سنە كە لەالیەن هێزە ئیتالعاتییەكانی 
شاری سنەوە دەسبەسەر كرابوو، لە چارەنووس و شوێنی راگیرانی هیچ زانیارییەك 
لەبەر دەستدا نییە.  كەسێكی دیكە بە ناوی كوورش ئەمیری تەمەن 22 ساڵ 
و خەڵكی شاری سەقز لەالیەن هێزە ئەمنیەتییەكانی رێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە 
شوێنێكی  بۆ  و  دەسبەسەر  هەتاوی  1392ی  سەرماوەزی  10ی  رێكەوتی  لە 
نادیار راگوێزرا. لەالیەكی دیكەوە ماڵپەڕی فەرمیی مەكتەب قورئانی كوردستان 
باڵوی كردووەتەوە، هاشم حوسێن پەناهی بەرپرسی دەفتەری موفتی و وانەبێژی 
سەرماوەزی 1392ی  رێكەوتی 12ی  سنە  شاری  بوخارای  ئیمام  قوتابخانەی 
هەتاوی پاش بانگهێشتن بۆ دادگای تایبەتیی مامۆستایانی ئایینیی تاران بە 
تۆمەتی بێ حورمەتی بە ئایینزای شیعە دەسبەسەر و راپێچی بەندی 325ی 

بەندیخانەی ئەوین كراوە.

وەرگرتنی 700 هەزار تمەن پارە لە 
قوتابییانی گوندێكی ناوچەی پیرانشار

پیرانشار،  ''الج��ان''ی  ناوچەی  ''گردكشانەی''  گوندی  قوتابخانەی  بەرپرسی 
بەهۆی قەرزداری بە زۆرەملێ بڕی 700 هەزار تمەن پارەی لە قوتابییانی ئەو 
قوتابخانەیە وەرگرتووە و هەڕەشەی دەركردنی لەو قوتابییانە كردووە لە ئەگەری 
نەدانی ئەو بڕە پارەیەدا. لە حاڵێكدا كە زۆربەی بنەماڵەكان توانای دابینكردنی ئەو 

پارەیانە نییە و هەڕەشەی دەركرانی رۆڵەكانیان لە قوتابخانەكەيان لە ئارا دایە.

ژمارەیەك چاالكی فەرهەنگی و سیاسیی
 شاری پاوە دادگایی كران

هەواڵدەریی كوردپا باڵوی كردەوە، 8 چاالكی سیاسی و فەرهەنگیی كوردی 
لەالیەن  پار  ساڵی  رەشەمەی  مانگی  كە  كرماشان  پارێزگای  لە  پاوە  شاری 
كرابوون،  دەسبەسەر  ئێرانەوە  ئیسالمیی  رێژیمی  پاسدارانی  سپای  ئیتالعاتی 
دادگایی  دووه��ەم  ج��اری  بۆ  هەتاوی،  1392ی  س��ەرم��اوەزی  رێكەوتی 5ی 
كرانەوە. ئەو 8 چاالكە كوردە سەرەتای مانگی خاكەلێوەی ئەمساڵ بۆ زیندانی 
دیزڵ ئابادی كرماشان راگوێزرابوون كە دواتر بە دانانی بارمتە بە شێوەی كاتی 
قانیع  شافیعی،  ''موعتەسەم  سیاسییە  چاالكە   8 ئەو  ناوی  كرابوون.  ئ��ازاد 
حاتەمی، محەممەد نیگاری، بابەك عەباسی، جەهانبەخش ئەحمەدی، گۆران 

مەحموودی، ئاراس حاتەمی و پدرام قادریان'' راگەیەنراوە.

كۆتایی هاتنی سەركەوتوانەی 
دەورەی 209ی سەرەتایی پێشمەرگە

كۆتاییهاتنی  رێوڕەسمی  ه��ەت��اوی،  1392ی  س��ەرم��اوەزی  6ی  رێكەوتی 
دەورەی 209ی سەرەتایی پێشمەرگەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە 
بەشداریی ژمارەیەك لە ئەندامانی رێبەری، كادر و پێشمەرگە و بنەماڵەكانی 
حیزبی دێموكرات بەڕێوەچوو. لە سەرەتای ئەو رێوڕەسمەدا سروودی نەتەوایەتیی 
پێشمەرگەوە  سەرەتایی  209ی  دەورەی  بەشدارانی  لەالیەن  رەق��ی��ب''  ''ئ��ەی 
خوێندرایەوە. دواتر رێژەی نیزامی، شەڕی سەرنێزە و بڕینی مەیدانی مەوانێع، 
دێموكراتی  حیزبی  پ���ەروەردەی  كۆمیسیۆنی  فێرگەی  بڕگەی  یەكەم  وەك��وو 
لە  كە  رێوڕەسمەدا  ئەو  دیكەی  بڕگەیەكی  لە  بەڕێوەچوو.  ئێران  كوردستانی 
ساڵۆنی فێرگە بەڕێوەچوو، لوقمان مێهفەر ئەندامی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران چەند وتەیەكی پێشكەش كرد و دوابەدوای ئەوەش 
''سامرەند  لەالیەن  پێشمەرگە  سەرەتایی  209ی  دەورەی  ئامووزشیی  راپۆرتی 
دەورەی 209ی  رێوڕەسمەدا سەركەوتوانی  لەو  ئازەر''ەوە خوێندرایەوە.  ئەنبەری 
سەرەتایی لە بواری دەرس و ئەخالق لەالیەن فێرگەی كومیسیۆنی پەروەردەوە 
خەاڵتییان پێشكەش كرا. پاشان راپۆرتی دەورە لەالیەن ''سوهەیال مورتەزەوی''یەوە 
خوێندرایەوە و چەند پارچە شیعرێكیش لەالیەن ''بەهائەدین رەوانگەرد و پەرویز 
مامەش'' لە بەشداربوانی دەورەوە پێشكەش كران. لە كۆتاییشدا چەندین گۆرانیی 

رەسەنی كوردی لەالیەن گۆرانی بێژان ''غواڵم و ئازاد''ەوە خوێندران.

باوكی پێشمەرگەیەكی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران كۆچی دوایی كرد

رێكەوتی 4ی سەرماوەزی 1392هەتاوی، ''رەحمان كەریمی ئازەر'' 
''گۆگجەلی''ی  ئاوایی  خەڵكی  حەمەڕەسووڵ''  ''حاجی  كوڕی 
ناوچەی ئاڵەشینی بۆكان، لە تەمەنی 60 ساڵیدا بەهۆی جەڵتەی 
مێشك مااڵوایی لە ژیان كرد. كاك رەحمان لە ناوچەی ئاڵەشینی 
ناسرابوو و ساڵی  نیشتمانپەروەر و خۆشەویست  بە كەسێكی  بۆكان 
1360 بە هۆی هاوكاری كردن لەگەڵ هێزە كوردییەكان بۆ ماویەك 
كەریمی"  "هێرش  بەناوی  رەحمان  كاك  كوڕێكی  كرابوو.  زیندانی 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ریزەكانی  لە  ساڵە   6 ماوەی 
دایە. تەرمی كاك رەحمان شەوی دووشەممە لەنێو ئاپۆڕای خەڵكی 
بۆكان  ش��اری  گۆڕستانی  لە  پیرمحەممەد،  و  ئاڵەشین  ناوچەی 

بەخاك ئەسپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە 
و كەسوكاری كاك رەحمان دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە 

شەریك و بەشدار دەزانێت.

ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
لە سنە كۆچی دوایی كرد

كەفاش  مەسعوود  هەتاوی،  1392ی  سەرماوەزی  2ی  رێكەوتی 
)شوجاع( ئەندامی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بەهۆی جەڵتەی 
دڵ لە شاری سنە كۆچی دوایی كرد. مەسعوود كەفاش ساڵی 1373ی 
هەتاوی پێوەندیی بە تەشكیالتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانەوە 
گرت و وەكوو ئەندامێكی دڵسۆز دەستی دایە چاالكی و تێكۆشان و 

بەوپەڕی فیداكارییەوە ئەركەكانی خۆی جێبەجێ كرد.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، سەرخۆشیی خۆی لە بنەماڵە 
و كەسوكاری كاك مەسعوود دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە 

شەریك و بەشدار دەزانێت.

پێشمەرگەیەكی دێرین، باوكی شەهیدێكی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران كۆچی دوایی كرد

میرزا  محەممەد  هەتاوی،  1392ی  خەزەڵوەری  30ی  رێكەوتی 
عەلی موزەفەری پێشمەرگەی دێرینی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران و باوكی شەهید ئەشرەف، خەڵكی ئاوایی ''پشتە''ی سەربە شاری 
كامیاران  كۆچی دوایی كرد. محەممەد میرزا عەلی، لە سەرەتاكانی 
شۆڕشی گەالنی ئێراندا هاوڕێ لەگەڵ ''ئەشرەف''ی كوڕی پەیوەست 
بە هێزەكانی حیزبی دێموكرات بوو و لە ئاوایی پشتە سازمان دەدەرێن. 
ئەشرەف موزەفەری ساڵی 1340 لە ئاوایی ''پشتە''ی سەر بە شاری 
1360ی  بانەمەڕی  18ی  رێكەوتی  لە  و  ب��ووە  دای��ك  لە  كامیاران 
هەتاوی، لە شەڕێكی قارەمانانە لە ئاوایی پشتە لە شوێنێك بە ناوی 
بە خاك  ''سەرشێاڵنە''  ئاوایی  لە  بوو و تەرمەكەی  ''ون��ج''دا شەهید 

سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە 
و كەسوكاری كاك محەممەد میرزا عەلی دەكات و خۆی بە شەریكی 

خەمیان دەزانێت.

باوكی شەهیدێكی رێگای رزگاریی كوردستان 
لە ناوچەی پیرانشار كۆچی دوایی كرد

ئەحمەد  ''ح��اج��ی  ه��ەت��اوی  1392ی  س��ەرم��اوەزی  1ی  رێكەوتی 
ساڵیدا   80 تەمەنی  لە  هەمزەیی  حوسێن  شەهید  باوكی  هەمزەیی'' 
و  ''رك���اوێ''  گوندی  خەڵكی  ئەحمەد  حاجی  ك��رد.  دوای��ی  كۆچی 
نیشتەجێی شاری پیرانشار و كەسێكی دڵسۆز و نیشتمانپەروەر و جێی 
متمانەی خەڵكی ناوچەكە بوو و هەمیشە ماڵەكەی جێی حەسانەوەی 
كە  بوو.كاتێك  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  پێشمەرگەی 
كوڕەكەی شەهید دەبێ دەچێتە سەر تەرمەكەی و دەڵێ: ''كوڕم، تاجی 
ئاپۆڕای  نێو  لە  ئەحمەد''  ''حاجی  تەرمی  ناوم''.  لەسەر  سەربەرزیت 
خەڵكی ناوچەكە و لە گوندی زێدی خۆی، ''ركاوێ'' بە خاك سپێردرا.
حوسێن هەمزەیی كوڕی حاجی ئەحمەد لە ساڵی 1344ی هەتاوی لە 
ئاوایی ''ركاوێ'' لە دایك بووە. پێشمەرگەيێكی ئازا و قارەمان بوو و لە 
رێكەوتی 1366/6/5 لە گوندی ''بادیناوێ''ی ناوچەی ''مەنگوڕان'' 
لە شەڕێكی قارەمانانەدا شەهید بوو و تەرمەكەی لە ركاوێ بەخاك 

سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە 
و  خ��ەم  شەریكی  بە  خ��ۆی  و  دەك��ات  ئەحمەد  حاجی  كەسوكاری  و 

پەژارەیان دەزانێت.
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بەمەبەستی ئاگاداربوون لە بۆچوونەكانی 
ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
ئێران،  سیاسی  كۆمەڵگای  لەسەر 
دواییانەدا  لەم  كە  رووداوانەی  ئەو 
بەتایبەتی  ئاراوە،  هاتوونەتە  ئێران  لە 
لەم  كورد  بارودۆخی  و  كوردستان 
ڤی  تی  تیشك  جوگرافیاییەدا،  ناوچە 
بەڕێز  لەگەڵ  تایبەتی  دیمانەیەكی 
گشتیی  سكرتێری  هیجری  مستەفا 
سەرنجی  كە  پێكهێنا  دێموكرات  حیزبی 
بۆ  كوردستان  رۆژنامەی  خوێنەرانی 

دەقی ئەو وتووێژە رادەكێشین. 

دەس  لە  رۆژ   100 بە  نیزیك  پ: 
تێدەپەڕێ  رووحانی  حەسەن  بەكاربوونی 
ئێوە  هەڵبژاردنەكان  لە  پێش  ئێراندا.  لە 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  وەكوو 
و  باڵوكردەوە  بەیاننامەیەكتان  ئێران، 
پێشبینی  كرد،  تەحریم  هەڵبژاردنەكانتان 
هاتنی  بە  خەڵك  كە  كردبوو  ئەوەتان 
رووحانی دڵخۆشە، بەاڵم وەزعییەتی ئێران 
پێشبینییەنانەتان  ئەو  دەبێ،  خرابتر  زۆر 
لەسەر چ بنەمایەك بوو و ئایا بەراستی 
ئێستا پێتان وایە وەزعییەتی ئێران خرابتر 

بووە؟
لە  سیاسی  دەفتەری  بەیانییەی  و: 
هەڵبژاردنی  تەحریمی  لەگەڵ  پێوەندی 
سەرچاوەكەی  ئێران،  سەركۆماریی 
ئێمە  ئەو تەجرۆبەی كە  بۆ  دەگەڕێتەوە 
ئێرانی  وەكوو  و  بەتایبەتی  كورد  وەكوو 
بەگشتی لە ماوەی سی و چەند ساڵی 
كۆماری  دەسەاڵتداریی  رابردووی 
بێجگە  هەمانبووە،  ئێراندا  ئیسالمی 
كۆماری  ئیدئۆلۆژی  مەسەلەی  لەوە 
دێموكراسی،  دژی  كە  ئێران  ئیسالمیی 
ئێران  نەتەوەكانی  ویستی  ئازادی، 
بەتایبەتی نەتەوەی كوردە و ئەو تەجرۆبەی 
هەموو جارێ لە هەڵبژاردنەكاندا دووپات 
دەدەن  بە خەڵك  وادە  هێندێك  كە  بۆتەوە 
و  راكێشن  خەڵك  سەرنجی  ئەوەی   بۆ 
دەنگدان،  سندووقەكانی  سەر  بیانكێشنە 
بەاڵم وەكوو عەرزم كردن ئیدئۆلۆژییەكە 
كۆماری  گشتییەكەی  سیاسەتە  و 
رووی  بە  كە  نادا  ئیجازە  ئیسالمی 
لە  تەحریمەش  ئەو  و  بكرێتەوە  ئێراندا 
راگەیەندرا  بۆچوونەدا  ئەو  چوارچێوەی 
و ئێمە ئێستا كە لە بەرەبەرەی  سەدەمین 
كۆماری  سەرۆك  دەسەاڵتداریی  رۆژی 
دروشمەكانی  كە  دەبینین  تازەداین، 
بە  وادانەی  ئەو  نیسبەتی  بە  رووحانی 
خەڵكی ئێرانی دابوو، بەتایبەتی بە كورد 
لەگەڵ  پێوەندی  لە  نەتەوەكان،  باقی  و 
كرانەوەی سیاسی لە ئێراندا و ئازادكرانی 
و  وەعدە  زۆر  و  سیاسی  زیندانیانی 
هەر  دەبینین  بەداخەوە  دیكە،  وەعیدی 
هەر  دیكە  كۆمارەكانی  سەرۆك  وەكوو 
لە جێگای خۆیەتی و لە هێندێك بواردا 

توند و تیژتریش بووەتەوە.
لە  شەپۆلێكی  دواییانەش  بەم  پ: 
لەو  گرتوەتەوە،  ئێرانی  سێدارەدان 
كە  نووسی  بابەتێكتان  ئێوە  پێوەندییەدا 
گۆڕان  بەرەو  ئیسالمی  كۆماری  ئایا 
هەنگاو دەنێ یان نا كە لەوێدا پێشبینی 
خرابتر  زۆر  وەزعەكە  كە  كردبوو  ئەوتان 
دانی  بە  ئیسالمی  كۆماری  و  دەبێ 
كۆمەڵێك پوان سەركوتی نێوخۆیی زیاتر 
ئەو  ئێوە  بنەمایەك  چ  سەر  لە  دەكا، 

قەزاوەتەتان كرد؟
ئیشارەم  بابەتەكشدا  لە  وەكوو  هەر  و: 

ئەو  بنچینەیە  ئەو  سەر  لە  پێكردبوو، 
كە  ئاراوە  هاتبووە  پێشبینیە  و  قەزاوەت 
سەرەتاوە  لە  ئێران،  ئیسالمیی  كۆماری 
تاكوو ئێستا، هەموو هەول و تەقەلالكانی 
لە  كردن  پارێزگاری  و  راگرتن  بۆ 
رێژیمەكەیەتی. ئەگەر باس لە مەسەلەی 
مەسەلەی  لە  باس  دەكا،  ئیسالم 
دیمۆكراسی، باس لە مەسەلەی حقووقی 
خەڵكی هەژار دەكا، ئەوانە هەموویان ئەو 
درۆیانەن كە بۆ پاراستنی حكوومەتەكەی 
ئەوەمان  ئێمە  و  دێنێ  بەكاری  خۆی 
ناسیوە،  ئیدئۆلۆژییەكەیدا  لە  هەر  نەك 
بەڵكوو بە كردەوش بینیومانە، ئەگەر لە 
بیرمان بێ، كاتێك لە شەڕی 8 ساڵەی 
دانی  كوشت  بە  دوای  عێراقدا  و  ئێران 
و  تەلەفات  و  ئێران  لە  زۆر  خەڵكێكی 
خەساراتێكی  ماڵیی یەكجار زۆر، كاتێك 
كۆمەڵێك  هەروەها  و  رەفسەنجانی  كە 
نیزامی  پایەبەرزی  فەرماندەكانی  لە 
حاڵییان  و  خۆمەینی  بۆالی  چوون 
بدەن،  ئیدامە  شەڕە  ئەو  ئەگەر  كە  كرد 
شكست  و  دەچێ  تێك  حكوومەتەكەیان 
خۆیان  قەولی  بە  خومەینی  دەخۆن، 
قەراردادی  و  خواردەوە  ژەهری  جامی 
قبوول  یەكگرتووەكانی  نەتەوە  رێكخراوی 
ئەو  و  راگەیاند  ئاگربەسەكەی  و  كرد 
دابووی  كە  شوعارانەش  و  درۆ  هەموو 
دەكا،  فەتح  قۆدس  كەربەالوە  رێگای  لە 
بۆخۆی  ئەوە  هیچ،  بە  بوو  هەمووی 
بابەتەی  ئەو  ئێستاش  بوو.  تەجرۆبەیەك 
ئەو  سەر  لە  بەشێكی  نووسرابوو  كە 
بنەمایەیە كە كۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ 
راگرتنی حكوومەتەكەی خۆی پێویستی 
ئەو  بكرێتەوە،  دەرەوەدا  رووی  بە  بەوەیە 
گەمارۆیانەی كە لە سەر ئێران دانراون، لە 
پێوەندی لەگەڵ پیتاندنی ئۆرانیۆم و ئەو 
هەروا  پێكردووە،  دەستی  كە  پرۆسەیەی 
درێژەی هەیە و ئەوە بۆتە هۆی ئەوەی كە 
گەمارۆوەكان گەیشتوونەتە ئەو رادەیەی 
بە  ئێران هەست  ئیسالمبی  كە كۆماری 
درێژەی  ئەگەر هەروا  دەكا كە  مەترسی 
هەبێ، ئیدی توانای بەڕێوەبردنی واڵتی 
حكوومەتە  ئەو  دەبێ  كەوابوو  نامێنێ، 
حكوومەتەی  ئەو  پاراستنی  و  بپارێزی 
خامنەیی،  دروشمەكانی  پێچەوانەی  بە 
لەگەڵ  رەزیالنەیە  سازانێكی  واقێعدا  لە 
روژئاوا تاكوو ئەوان گەمارۆكان تا حەدێ 
كە  ئەوەی  بۆ  بكەنەوە  شل  سەری  لە 
بتوانێ داهاتی ئەو نەوتەی كە دەیفرۆشێ 

كە  سرووشتیە  كەوابوو  بێنێ.  بەدەستی 
بەرانبەری  لە  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری 
بدا  ئیمتیاز  حكوومەتەكەیدا  پاراستنی 
بە رۆژئاوا. بەاڵم الیەنەكەی دیكەی كە 
كرانەوە  و  ئێرانە  خەڵكی  لەگەڵ  سازان 
دروست  ئەوە  ئێرانە،  خەڵكی  رووی  بە 
كۆماری  هەدەفەكەی  پێچەوانەی  بە 
ئیسالمییە، بەو مانایە كە خەڵكی ئێران 
ناسیوە،  ئیسالمییان  كۆماری  چونكە 
فەزایەكی  هەركات  نارازین  لێی  چونكە 
بەهانەیەكیان  پێشێ،  هاتبێتە  موناسێب 
هاتوونەتە  رێژیم  دژی  دەست،  كەوتبێتە 
رووخانی  دروشمی  و  شەقامەكان  سەر 
بۆیە  داوە.  ئێرانیان  ئیسالمیی  كۆماری 
هەر پاشەكشەیەكی كۆماری ئیسالمی لە 
پێوەندی لەگەڵ مەسەلەی دیمۆكراسی و 
ئازادی بەتایبەت مافی نەتەوەكانی ئێران 
و یەك لەوان نەتەوەی كورد بە گومانی 
هۆی  دەبێتە  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری 
ئیسالمی.  كۆماری  نەمانی  و  رووخان 
بۆیە گوتمان كە ئەگەر بە رووی دونیادا 
لە  وەزعییەتەكە  پێچەوانە  بە  دەكرێتەوە 
و  دەكاتەوە  توندوتیژتر  واڵتدا  نێوخۆی 
ئێستا ئێمە بەداخەوە ئەو ئاسارە دەبینین.

پ : هۆی چییە ئەو وەزعییەتە ئەمنیەتییە 
بەڵكوو  كوردستاندا،  لە  تەنیا  نەك  خراپە 

بەگشتی لە ئێراندا درووستی كردووە؟
و: ئەساسەكەی دەگەڕێتەوە سەر ئەو ترس 
و لەرزەی كە لە خەڵكی ئێران هەیەتی، 
هەموو  لەگەڵ  خۆیان  بۆ  ئەوان  چونكە 
پێچەوانە  بە  دەكەن  كە  ئیدیعایانە  ئەو 
زۆر باش دەزانن كە خەڵكی ئێران لەگەڵ 
كۆماری ئیسالمیی ئێراندا نین. درزێكی 
یەكجار زۆر گەورە لە نێوان خەڵكی ئێران 
هاتووتە  ئێراندا  ئیسالمیی  كۆماری  و 
پێشێ  كە رۆژ بە رۆژ ئەو درزە گەورەتر 
كەمترین  خەڵك  ئەگەر  بۆیە  دەبێت، 
دەرفەت بەدەست بێنن لە جەهەتی رووخانی 
كۆماری ئیسالمی لە ئێراندا هەوڵ دەدەن 
و لەو پێوەندییەدا دەوری نەتەوەكانی ئێران 
كە هەموو سنوورەكانی ئێرانی پێكهێناوە 
دەورێكی زۆر گرینگی دەبێ. كۆماری 
ئیسالمی لەوە نیگەرانە كە ئەو وەزعییەتە 
لە ئێران بێتە پێشێ  بۆیە پێش بە هەموو 
لە  پێش  دەگرێ،  كۆڕوكۆبوونەوەیەك 
ئازادیخوازانە  داخوازییەكی  هەموو 
دەگرێ، زیندانیی درێژخایەن دەبڕێتەوە و 
كە  دیتمان  خەڵك  كردنی  چاوترسێن  بۆ 
ئەو شەپوولەی ئیعدامەكانی وەڕێخستووە 

لە الیەكەوە لە بەلوچەكان لە عەرەبەكان و 
نێو تێكۆشەرانی  تایبەتی ئەخیرەن لە  بە 
سیاسیی كورد خەڵكەكە ئێعدام دەكا و  بۆ 

ئەوەی خەڵك چاوترسێن بكات.
پ: كاك مستەفا، پێم خۆشە باس لەوە 
بكەین كە سەفەری رووحانی بۆ نیۆیۆرك 
ئۆباما،  لەگەڵ  تەلەفونی  قسەكردنی  و 
و  كێری  جان  لەگەڵ  زەریف  دیداری 
كە   1+5 موزاكراتەی  ئەو  بەگشتی 
كوێ   بە  ئاكامەكەی  خایاند  زۆرتریشی 

دەگات و چی لێدەكەوێتەوە؟
فەقیه  وەلی  كردی  عەرزم  وەكوو  و: 
تەنها كەسێكە كە بریاڕ دەدات لە بارەی 
سیاسەتی نێوخۆیی و دەرەوەی واڵت ئەو 
ئوسولەن دەبێ گەیشتبێتە ئەو قەناعەتەی 
كە ئیدی لەوە زیاتر ناتوانن مقاومت بكەن 
ئابوورییەوە  باری  لە  وەزعییەتەكەیان  و 
گەیشتووتە نوقتەیەك ئیدی بۆیان ئیدارە 
ئەو  فەقیه  وەلی  لەوێدا  بۆیە  ناكرێ  
دونیا  بەرەورووی  دەبێ   كە  داوە  بڕیارەی 
خامنەیی  من  بۆچوونی  بە  بكرێتەوە. 
گەیشتووەتە ئەو قەناعەتەی كە دەبێ  ئەو 
كرانەوەیە ببێ  بە ئیمتیاز دان بە غەرب و  
تەسلیم بوون لە بەرامبەر داخوازییەكانیاندا، 
ئەوە نەتیجەكەی لەو دانیشتنانەی كە لە 
ژنێڤ پێكهاتوو سەرەتاكەی لە نیۆیۆرك 
لە  دانیشتنیان  ئاخرین  كە  ئێستا  بوو، 
ئەوەیە  هەوڵیان  هەموو  بەڕێوەیە  ژنێڤ 
لەگەڵ  من  بگەن  تەوافق  بە  بتوانن  كە 
ئەوەیكە پێم وابێت هێشتا ماویەتی بەاڵم 
لە نەتیجەدا كۆماری ئیسالمیی ئێران بەو 
ئاكامە دەگات كە دەبێ  تەسلیمی رۆژئاوا 
بێت بۆ ئەوەیكە خەتەری رووخانەكەی لە 
باری ئابوورییەوە لە سەر خۆی البەرێت. 
بە نەزەری من نەتیجەكەی دەبێتە ئەوە كە 
غەرب لە بەرامبەر ئیمتیازێكی زۆردا كە 
وەریدەگرێ ئیمتیازێكی كەم بە كۆماری 
تەسلیمی  ئەوان  و  دەدات  ئیسالمی 
پێوەندی  لە  دەبن  رۆژئاوا  داخوازەكانی 

لەگەڵ مەسەلەی پیتاندنی ئۆرانیۆم.
كە  دێنن  كار  بە  ئەدەبیاتێك  ئەوان  پ: 
كەلە  قارەمانانە"یە  نەرمشی  "ناوی 
دەفەرمووی  جەنابت  وەكوو  نەهایەتدا 
كاك  پێشێ .  بێتە  حاڵەتە  ئەم  رەنگە 
پەێوەندی  پرسیارەكەم  دەمهەوێ   مستەفا 
لەگەڵ  پێوەندی  لە  بە كوردستانەوە  بدەم 
وتووێژێكتان  ئێوە  كورددا  گەلی  مافی 
تورك  ئانادۆلی  ئاژانسی  لەگەڵ  كردووە 
باستان لەوە كردووە كە ئێمە ئامادەین بۆ 

كورد  گەلی  مافەكانی  دەستەبەركردنی 
وتووێژ لەگەڵ كۆماری ئیسالمی بكەین، 
سەرەتا  داناوە.  مەرجتان  كۆمەڵێك  بەاڵم 
ئەو باسە چۆن هاتووتە گۆڕێ  ئایا هیچ 
ئیشارەیەك هەیە هیچ سیگناڵێك هەیە یا 
هیچ وتووێژێك لە نێوان ئێوە و كۆماری 
ئیسالمی لەو ماوەیەدا  لە ئارادا بووە؟ 

و: لە پێش دا پێمخۆشە ئەوە شی بكەمەوە 
كە هیچ وتووێژێك و هیچ چرا سەوزێك 
ئێمە  بە  ئیسالمییەوە  كۆماری  الیەن  لە 
موزاكرە  بن  ئامادە  كە  نەدراوە  نیشان 
كۆماری  كە  نیین  باوەڕەشدا  لەو  بكەن. 
ئێستادا  موقعییەتی  لە  ئێران  ئیسالمیی 
پێش  بێت، چوونكە  پرۆسەیە  ئەو  واردی 
هەموو شتێك  باوەڕی بەو مافانەی كە 
الیەكی  لە  و  نییە  دەكەین،  داوای  ئێمە 
زۆر  ئەمنییەتیەكەی  فەزا  دیكەشەوە 
رێژیمی  لە  ئێستا  كە  تووندوتیژترە  لەوە 
كۆماری ئیسالمیی ئێراندا باسی مافی 
بچوكترین  بە  كە  وەختێك  بكرێ ،  نەتەوە 
بەتایبەتی  سیاسی  تێكۆشەرانی  بەهانە 
كورد دەگرن لە زیندانی دەكەن، زیندانیی 
ئیعدامیان  و  دەبڕنەوە  بۆ  دریژخایەنیان 
دیكە  نەتەوەكانی  لەگەڵ   یا  دەكەن 
لە  ئێستاش  یا  دەكەن  رەفتار  شێوە  بەو 
كێشەیە  ئەو  ئێراندا  ئیسالمیی  كۆماری 
كە سەرپۆشی ژنان كە دەبێ  چەندە موی 
بشارێتەوە و نەیشارێتەوە لە فەزایەكی وادا 
وتووێژ  بۆ  موزاكرە  چاوەڕوانی  ئوسولەن 
وەكوو  ئێمە  بەاڵم  عەبەسە،  ئینتزارێكی 
پرسیاری  بەرامبەر  لە  سیاسی  كەسانی 
ئەوان  دەگرین  قەرار  رۆژنامەنیگاراندا 
پرسیار دەكەن كە ئێمە ئامادەین بۆ وتووێژ 
یا ئامادە نین؟ ئەوەی كە من لە وەاڵمی 
ئێمە  كە  ئەوەیە  داومەتەوە  پرسیارەدا  ئەو 
لە حیزبی  كە  پرنسیپێكی گشتی  وەكوو 
دێموكراتدا هەیە هەر وەختێكی كۆماری 
ئیسالمیی ئێران ئامادە بێت لەسەر مافی 
میانجیگەری  بە  بەاڵم  كورد  نەتەوەی 
دەوڵەتێكی سێهەم، ئامادەین وتووێژ بكەین. 
ئەوە بە مانای ئەوە نیە كە وتووێژێك لە 
ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  یان  ئارادایە 
نیشان  ئەو مەسەلەیە  بۆ  چرای سەوزی 
دابێت. فەقەت وەاڵمی پرسیارێك بوو بۆ 
خەبەرنگارێك كە لەو پێوەندییەدا پرسیاری 

كردبوو.
پ: ئێوە لە ماوەی رابڕدوودا لەم چەند 
مانگەدا حەرەكەتێكی دیپلۆماسیی نوێتان 
تووركیاتان  دەوڵەتی  پێكردووە،  دەست 
بە هەڵە  ئەوەندەی من  ئامانج.  كردووەتە 
تێنەگەیشتبێتم، بەشداریتان كرد لە یادی 
لەوەش  و  توركیا  دەوڵەتی  دامەزراندنی 
بەشدار  كۆبوونەوەیەكدا  لە  زۆر گرینگتر 
دێنمە  پرسیارە  ئەم  دوواتر  من  كە  بوون 
مافەكانی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  ئاراوە، 
گەلی كورد لە هەر 4 پارچەی كوردستان 
و لەسەر ئەم دیپلۆماسییە دەمهەوێ  قسەم 
بۆ بكەن، چۆنە ئێوە حەرەكەتێكی ئاواتان 

دەست پێكردووە؟
و: ئێمە وەك حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
كە  بووین  باوەڕەدا  لەو  هەمیشە  ئێران، 
دەبێ  لەگەڵ واڵتانی شوێندانەری جیهان 
بەرقەرار  پێوەندی  ناوچەكە،  بەتایبەتی 
سیاسی  سالمی  پێوەندییەكی  بكەین، 
لەو  ئێمە  بەرامبەر،  ئیحترامی  لەسەر 

وتووێژی تایبەتیی تیشك تی ڤی، لەگەڵ بەڕێز مستەفا هیجری، 
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
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رۆژەڤ

ماڵپەڕی "ئێكۆنۆمیست" وتارێكی لە ژێر ناوی 
بارەی  لە  ناتەواو"  ئەنجامی  و  باش  "دەستپێكی 
ڕێككەوتننامەی 24ی نوامبری شەش واڵتی زلهێز 
و ئێران لەسەر بەرنامەی ناوكیی ئێران باڵو كردەوە. 
نووسەرانی  دەستەی  قەڵەمی  بە  وتارەدا كە  لەم 
"ئێكۆنۆمیست" نووسراوە، بە وردی قامك خراوەتە سەر 
هەوڵەكانی واڵتانی پێنج زێدە یەك لە ڕابردوودا بۆ 
پێشگرتن بە چوونەپێشی بەرنامەی ناوكیی كۆماری 
ئیسالمی بەرەو درووستكردنی بۆمبی ناوكی و لەو 
ڕوو  خراونەتە  ئەرقام  و  ئامار  كۆمەڵێك  پێوەندییەدا 
24ی  ڕێككەوتننامەی  دواتر  كراونەتەوە.  شی  و 
خاڵە  لەو  باس  و  كراوەتەوە  شی  وردی  بە  نوامبر 
الوازانەی كراون كە كۆماری ئیسالمی دەتوانێ  بە 
هۆیانەوە دەور بداتەوە و هەروەها سوودەكانی كۆماری 
ئیسالمیش بۆ كەمكردنەوەی گەمارۆكانی سەری بە 
وردی باس كراون. لێرەدا لەبەر دوورودرێژیی وتارەكە، 
تەنیا چەند رستەیەكی وتارەكە كە دەرەنجامگیرییان 

تێدایە، بە نموونە دەهێنینەوە. 
"دژوارە كە بەرنامەی بەرین و لە حاڵی گەشەی 
پیتاندنی ئێران بەگشتی بۆ ئامانجگەلی ئاشتیخوازانە 
بەزاندووە  فریوكاری  رێكۆردی  واڵتە  ئەو  ببینرێ ، 
متمانەكردن  ئاراوە،  دێتە  پشكنین  پرسی  كاتێك  و 
پێی دژوارە. سەرەڕای ئەمەش، ڕێككەوتننامەكە بە 
جۆرێك قبووڵی كردووە كە ئێران لە یاريی پیتاندندا 

دەمێنێتەوە." 
"گەیشتن بە ڕێككەوتنێكی درێژخایەن كە هەموو 
وتووێژكەرانی  نابێ .  ئاسان  تێدابێ ،  پێویستییەكانی 
گوشاری  ژێر  لە  توندتربوون،  بۆ  ڕەنگە  ئێرانی 
لە  ڕووحانی  بن.  نێوخۆدا  توندڕەوەكانی  گرووپە 
عەلی  ئایەتوڵاڵ  رێبەری،  پشتیوانیی  لە  سوودبردن 
خامنەیی كە لە هەموو پرسەكانی حكوومەتدا دوایین 

قسە دەكات، بەردەوامە." 
وەرگێڕاوی خشتەیەكی  خوارەوە دێ ،  لە  ئەوەی 
24ی  ڕێككەوتننامەكەی  خاڵەكانی  نیشاندەری 

نوامبر كە لە وتارەكەدا هاتبوو: 
"رێككەوتننامەی كاتی

*خەزێنەكانی ئۆرانیۆمی پیتێنراو: 
 %5 لە  زیاتر  كە  ئۆرانیۆمانەی  ئەو  هەموو   �
پیتێنراون، تا خوار 5% تراو دەكرێنەوە یان دەگۆڕدرێن 

بە ئۆكسید
 %3.5 خەزێنەی  دەرسەدی  زیادنەكردنی   �

پیتێنراو 
*تواناییەكانی پیتاندن و بەرهەمهێنانی وزە

� هیچ سانتریفیوژێكی نوێ  دانامەزرێ  
پیتاندن  بۆ  نوێ   نەوەی  � هیچ سانتریفیوژێكی 

بەكار ناچێ 
75%ی  و  نەتەنز  سانتریفیوژەكانی  50%ی   �

فەردوو لە گەڕ دەخرێن
� هیچ ئیمكاناتێكی نوێى  پیتاندن وەگەڕ ناخرێ 

سەرلەنوێ   ئیمكاناتێكی  هیچ  بە  پەرەپێنەدان   �
وەگەڕخستنەوە 

* پەرەپێدانی رێئاكتۆر
� كاركردن لە پێناو ئامانجی ڕاگرتنی رێئاكتۆری 

ئەراك
� وردەكارییەكانی دیزاینی ئەراك هاوبەش دەكرێن

 IAEA پشكنینی*
� دەستڕاگەیشتنی ڕۆژانە بە ئیمكاناتی پیتاندن 

لە نەتەنز و فۆردوو
سایتە  لە  كامێرا  كاتژمێری   24 چاودێريی   �

سەرەكییەكان
و  سانتریفیوژ  كارخانەی  بە  دەستڕاگەیشتن   �

سایتە هاوشێوەكان 
و  ئۆرانیۆم  كانزاكانی  بە  دەستڕاگەیشتن   �

ئاشەكانی ئۆرانیۆم
� دەستڕاگەیشتنی بەردەوامتر بە ئەراك

وەاڵمدانەوەی  بۆ  دامەزراو  كۆمیسیۆنی   �
بە  پێوەندیدار  نیگەرانییەكانی  وەاڵمی  پرسیارەكان، 
ئەگەری ڕەهەندە سەربازییەكانی بەرنامەكان بداتەوە

� دابینكردنی هەموو ئەو داتانەی بۆ پرۆتۆكۆلی 
هاوپێچ پێویستن"

سەرچاوە:
www.economist.com 

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

دەستپێكی باش و ئەنجامی 
ناتەواو

هەوڵدا  لە  تووركیا  لەگەڵ  پێوەندییەدا 
بووین، ئەوە بوو كە باستان كرد كە ئێمە لە 
تووركیادا  دەوڵەتی  دامەزرانی  ساڵیادی 
و  كرد  بەشداریمان  كرابووین  دەعوەت  كە 
بێجگە لەوە ئەو دەعوەتەی كە لە واقیعدا 
بەڵكوو  حكومەتی  نەك  موئەسسەیەكی 
لێكۆڵینەوە  و  تەحقیقاتی  موئەسسەیەكی 
هێنابوو  پێكیان  كورد  مەسەلەی  لەسەر 
لەوێ  دەعوەت كرابووین و نوێنەری ئێمە 
لەوێ  بەشدار بوو و لەوێ  وتاریان خوێندەوە 
داخوازییەكانی  و  ویست  و  بەرنامە  و 
ئێرانی  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 

راگەیاند.
دەمهەوێ   كۆنگرەیە  ئەم  لەسەر  پ: 
لە  یەكەمجارە  بۆ  بكەین،  قسە  زیاتر 
ئەنكارا سەرەڕای ئەو زەخت و زۆریانەی 
توركیاوە  دەوڵەتی  لەالیەن  پێشتر  كە 
بە  هەست  بەاڵم  بووین،  شاهیدی  ئێمە 
كرانەوەیەكی سیاسی دەكرێت. لە ئەنكارا 
دەخا  رێك  كۆنگرەیەك  توركیە  دەوڵەتی 
یان  ئەحزاب  سەرانی  كۆنگرەیەدا  لەو  و 
سیاسیەكانی  حیزبە  نوێنەرانی  النیكەم 
باسی  كوردستان  پارچەی   4 هەر 
و  دەكەن  مافەكانییان  كردنی  دەستەبەر 
مافانە  بەو  گەیشتن  میكانیزمی  باسی 
دەكرێت، ئێوە وەك حیزبی دێموكرات، هەر 
هەبوو.  نوێنەرتان  لەوێ   فەرمووت  وەك 
چی  باسەكان  بوون؟  چی  دەسكەوتەكان 

بوون؟ بە چ ئاكامێك گەیشتن؟
و: ئەوە بۆ خۆی مەسەلەیەكی گرینگە  
كە لە توركیەدا وشەی كورد قەدەغە كرابوو 
و كەس نەیدەوێرا باسی مەسەلەی كورد 
رادەیەی  ئەو  گەیشتووەتە  ئێستا  بكات، 
پارچەی   4 شارەزایانی  ئانكارا  لە  كە 
باس  ئەوەی  بۆ  دەكەنەوە  كۆ  كوردستان 
كێشەی  كردنی  چارەسەر  مەسەلەی  لە 
كورد لە ناوچەكەدا بكەن، ئەوە نیشان دەدا 
و  سیاسییە  دەوڵەتێكی  دەوڵەتە  ئەو  كە 
هەنگاو دەنێت بۆ پێشەوە بەرەو چارەسەر 
لەوە  جگە  خۆی.  كێشەكانی  كردنی 
چارەسەری  ئااڵهەڵگری  ببێتە  دەیهەوێ  
تەبیعەتەن  ناوچەكەدا.  لە  كورد  كیشەی 
ئێمە لەو كۆڕ و كۆبوونەوانەدا بەشداری 
چونكە  لێدەكەین  پێشوازیی  و  دەكەین 
پێمان وایە كە لە هەر واڵتێكدا بەتایبەتی 
كە  كوردستاندا  بەسەر  زاڵ  واڵتەكانی 
فەزای وتووێژ فەزای كاری دیپلۆماسی 
و دێموكراتیك ئامادە دەبێت، ئێمەی كورد 
رێگایەدا  لەو  و  بین  بەشدار  تێیدا  دەبێ  
بەرین.  پێشەوە  بەرەو  خۆمان  تێكۆشانی 
ئەوی  حوكمی  بە  ئێمە  لەوانە  بێجگە 
سنوورێكی  ئێران  كوردستانی  وەكوو  كە 
توركیا  لەگەڵ  هەیە  درێژمان  و  دوور 
بڵێن  یان  كورد  لەگەڵی  زۆر  بەشێكی  و 
گەورەترین بەشی گەلی كورد لە توركیادا 
نیشتەجێیە، ئێمە هەم بەپێی واقێعی ئەمر 
و هەم بە پێی بارودۆخی سیاسی پێویست 
تۆڵ  و  توند  پێوەندییە  ئەو  كە  دەكات 
باشمان  پێوەندییەكی  بتوانین  و  بكەین 
بۆ  توركیا  دەوڵەتی  لەگەڵ  هەم  هەبێت، 
بەرنامەكانی  ئێمەش  بتوانین  كە  ئەوەی 
خۆمان لەگەڵ ئەوان باس بكەین و هەم 
كە  توركیادا  لە  كورد  خەڵكی  لەگەڵ 

هاونیشتمانان و هاوزمانانی ئێمەن.
مستەفا  كاك  پێوەندییەدا  لەو  هەر  پ: 
كە فەرمووت خەڵكی باكووری كوردستان 
پێم  ئێمەن،  هاونیشتمانی  و  هاوزمان 
سەفەری  بكەم.  تەرح  پرسیارێك  خۆشە 
رابڕدوودا  حەوتووی  لە  مەسعود  كاك 
چ  هەڵدەسەنگێنن؟  چۆن  دیاربەكر  بۆ 

ئاڵوگۆڕێك هاتە گۆڕێ ؟
یەكێكی  بۆخۆی  ئەوەش  راستیدا  لە  و: 
دەوڵەتی  كرانەوەی  نیشانەكانی  لە  دیكە 
توركیا بە رووی كێشەیەكە كە دەیان ساڵە 
كێشەی  ئەویش  كە  بەڕەوڕووە  لەگەڵی 

كوردە، ئەگەر لە بیرمان بێت لە ساڵەكانی 
هەرێمی  حكومەتی  دامەرانی  سەرەتای 
حكومەتی  زۆر  ماوەیەكی  بۆ  كوردستان 
هەرێمی  نەبوو حكومەتی  ئامادە  توركیا 
بناسێت.  حكومەت  وەكوو  كوردستان 
بارزانی  سەرۆك  نەبوو  ئامادە  تەنانەت 
بەڵكوو  بناسێت،  هەرێم  سەرۆكی  وەك 
دەكرد.  باسی  عەشیرەت  سەرۆكی  وەك 
پێشكەوتنە  و  سیاسی  ئاڵوگۆڕی  بەاڵم 
كە  كردووە  وایان  كارێكی  سیاسییەكان 
و  تێبگات  راستییە  لەو  توركیا  دەوڵەتی 
لەو پێوەندییەدا هەنگاو هەڵ بگرێت، ئەو 
بۆ  مەسعوود  كاك  بەڕێز  كە  سەفەرەی 
توركیای كرد، یەكێك لە دەسكەوتە هەرە 
بەنرخەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان 
لە الیەك و لە الیەكی دیكەشەوە دەوڵەتی 
كردی،  سەفەرە  ئەو  بۆ  كە  بوو  توركیا 
پێش  لە  شكا.  تابۆ  زۆر  سەفەرەدا  لەو 
ئامەد  لە  ئەو كۆبوونەوەیە  هەمووشتێكدا 
گیرا كە ناوەندێكی كوردستانی باكوورە، 
بە  لەوێ   كە  وشانەی  ئەو  لەوە  بێجگە 
كار هاتن وەكوو ئەوەی كە لە باسەكانی 
خەڵكی  هاندانی  مەسعوددا  كاك  بەرێز 
تورك و كورد بۆ ئاشتی بۆ تەواو بوونی 
كورد  رۆڵەكانی  كوژرانی  خوێنڕشتن، 
چارەسەری  لەسەر  پێداگری  و  تورك  و 
كاك  لە  پێشوازیەی  ئەو  و  ئاشتییانە 
زۆر  یەكجار  خاڵێكی  كرا،  مەسعوود 
كە  نیشانیدا  الیەكەوە  لە  بوو.  بەهێز 
كوردستاندا  بەشەی  لەو  كورد  خەڵكی 
و  دەوێت  ئاشتیخوازانەیان  چارەی  رێگا 
بە  دەكەن  مەسعوود  كاك  لە  پێشوازی 
ئاشتی  ئااڵهەڵگری  كە  ئەوەی  دەلیلی 
و  كورد  گەلی  دوو  ژیانی  پێكەوە  و 
توركە لەو واڵتەدا و لە پێوەندییەدا هەوڵ 
و  توركیا  حكومەتی  هەروەها  دەدات، 
لە  كرد  نوێیان  قسەی  زۆر  ئەردۆغانیش 
پێوەندی لەگەڵ كێشەی كورددا.  نێوی 
كوردیان بە ئاشكرا هێنا و باسی ئەوەیان 
وەكوو  ئیدی  كردووە كە مەسەلەی كورد 
وەكوو  نەك  دەكەن  باس  كورد  مەسەلەی 
باسی  تەحقیرئامیز  وشەی  بە  كە  پێشوو 
لەوەی  باسی  دەكرد.  كوردیان  مەسەلەی 
كرد كە دەركی زیندانەكان دەكەنەوە ئەوە 
نیشان دەدا كە ئەو سەفەرە بۆ خۆی بە 
مەعنای دەستپێكی پێشكەوتنی دیكەشە 
لەو مەنتەقەدا. لەو بوارەوە من بەگشتی 
پێموابێ  سەفەرێكی زۆر سەركەوتوو بوو 
و زۆر بە قازانجی گەلی كورد بەگشتی 
پێكەوە  و  هاوسنووری  بۆ  تەبیعەتەن  و 
دۆستانەی  و  نیزیك  رەوابتی  گرێدانی 
بەینی هەرێمی كوردستان و توركیە بێ . 
پ: لەم ماوەی رابردوودا حكوومەتێكی 
كاتیی لە كوردستانی ژێردەسەاڵتی سووریە 
یەكیەتی  پارتی  الیەن  لە  راگەیەندراوە 
دێموكرات و هەموو الیەك بۆچوونی خۆیان 
بەتایبەتی  و  وەزعە  ئەم  لەسەر  دەربڕیوە 

لەم  كوردستان  هەرێمی  سەرۆكایەتی 
بارەیەوە لێدوانی داوە، ئەم لێدوانە زۆریش 
بە خراب تەفسیری لێكراوە ئێوە ئەساسەن 
كاتییە  حكوومەتە  ئەو  دامەزراندنی 
سووریەدا  ژێردەسەاڵتی  كوردستانی  لە 
بەو  سەرەنجدان  بە  هەڵدەسەنگێنن،  چۆن 

حاشییەی كە لە دەوروبەری هەیە؟
لە  ئەوڕۆ  كە  واقعییەتەی  ئەو  و: 
كوردستانی سووریە تێدەپەڕێ  واقعییەتێكە 
كە ئەگەر لە مانگەكانی سەرەتادا بڕێك 
ئێستا  بوو،  ناڕوون  بۆ خەڵك  بوو،  نادیار 
ئەویش  بۆتەوە.  روون  تەواوی  بە  ئیدی 
سووریە  حكوومەتی  كە  مەعنایەیە  بەو 
هێزەكانی  ئەوەی  لەگەڵ  واقعدا  لە 
بەاڵم  هەن  سووریە  كوردستانی  لە  هەر 
ئەوێی  دەسەاڵتی  نین  فەعال  لەوێ  
لەوێدا  كە  كوردی  هێزێكی  بە  سپاردووە 
دەسەاڵتی خۆی بەكار دێنێ ، بوونی هەر 
نەوعە حكوومەت و دەسەاڵتی خۆجێیی 
وەكوو  سووریە  كوردستانی  لە  كورد  بۆ 
هەموو بەشەكانی دیكە دەسكەوتێكی زۆر 
گەورەیە. دەبێ  هەموو الیەنێك پشتیوانی 
ئەوە  كە  مەرجێك  بە  بەاڵم  بكات،  لێ 
حكوومەتی  نەك  بێ   كورد  دەسكەوتی 
چەك  زۆری  بە  كە  بێ   الیەنێك 
سەد  لە  زیاتر  كورد  گەلی  سەپاندبێتی، 
ساڵە خەبات دەكا بۆ ئازادی و رزگاری 
و  دیكتاتۆری  و  زۆرداری  چنگ  لە 
ئەوە  مەعنای  بە  ئەوە  پاوانخوازی. 
ئەوەی  بۆ  دەكا  خەبات  كورد  كە  نیە 
و  عەرەب  و  تورك  پاوانخوازیی  لە  كە 
پاوانخوازیی  بەاڵم  بێ ،  رزگاری  فارس 
ئەو  ئێستا  بەتایبەت  بكا،  قبوڵ  كورد 
سەردەمەش نەماوە. بۆیە من پێموابێ  كە 
ئەو حكوومەتی خۆجێیی یا هەر شتێكی 
ناوی لەسەر بنێن، كاتێك دەتوانین ئەوەڵەن 
كوردی  دەسەاڵتی  یا  حكوومەت  بڵێین 
سووریە كە كوردی سووریە تێیدا بەشدار 
بە  و  ئازادی  بە  هەموو  بتوانن  و  بێ  
خۆیان  بیروبۆچوونی  یەكسان  مافی 
دەرببڕن، بەاڵم بەداخەوە ئەوەی كە ئێستا 
بەپێچەوانەیە،  دەیبینین  شوێنە  لەو  ئێمە 
بەشێكی زۆر لەوانەی كە جیابیرن لەالیەن 
لە  پێكهاتووە  لەوێ   كە  دەسەاڵتەی  ئەو 
ژێر زەخت و زۆردان، ئازادیی فەعالییەت 
لە  زۆر  ژمارەیەكی  نیە،  تێكۆشانیان  و 
كوردی  رێكخراوەكانی  تێكۆشەوانی 
سووریە تیرۆر كراون، ئەوانە بۆ خۆی لە 
ئەو شایعەیان  ژێر گوماندان. سەردەمێك 
باڵو كردەوە كە كۆمەڵكوژی كراوە لە الیەن 
گرووپە  باقی  و  ئەلنوسرە  گرووهەكانی 
وانەبووە.  دەركەوت  بەاڵم  رادیكاڵەكان، 
بۆیە من بەش بە حاڵی خۆم ئێستاش ئەوە 
بە دروست دەزانم كە هەموو كورد لەوێ  
پێكەوە بتوانن هەر نوعە دەسەاڵتێكی كە 
ئێستا  دابمەزرێنن.  دەزانن  پێویستی  بە 
بە  ئەوە  هیوادارم  و  باشە  فورسەتێكی 

یەكگرتوویی پێك بێت و الیەنێك بە تەنێ  
نەیهەوێ  بە قازانج و بەرژەوەندیی خۆی 
كە بە بۆچوونی من بەرژەوەندیی خۆشی 
النیكەم لە درێژخایەندا لەو شێوە رەفتارەدا 
كە  باشەی  فورسەتە  ئەو  بیهەوێ   نیە 
لەو  بقۆزێتەوە.  پێشێ   هاتۆتە  لەوێ  
بەڕێز  نەزەراتی  موافقی  من  پێوەندییەدا 
مەسەلەی  لەسەر  كە  مەسعوودم  كاك 
كوردستانی سووریەدا رایگەیاندووە چ لە 
ئینسانی  یارمەتیدانی  لەگەڵ  پێوەندی 
كوردی  وەكوو  چ  ئێستا  تاكوو  كە 
وەكوو  چ  كردوویانە  عێراق  كوردستانی 
ئێستاش  و  كردوویانە  هەرێم  حكوومەتی 
و  بەردەوامن  هەروا  یارمەتییانە  ئەو 
كە  تێكۆشانانەی  و  هەوڵ  ئەو  هەروەها 
سووریە  كوردەكانی  كە  ئەوەی  بۆ  كراوە 
بتوانن  یەكگرتوو  و  یەكدەست  شێوەی  بە 
بڕیار بدەن نەك یەك الیەن بە تاقی تەنێ  
بۆ خۆی بڕیار بدا و بڕیارەكەی بە سەر 

الیەنەكانی دیكەدا بسەپێنێ .
بۆ  دواپرسیارم  مستەفا  كاك  پ: 
بەرچاوڕوونی بینەرانمان ئەویش باسێكی 
زۆر هەستیارە كە رەنگە بۆ كۆمەڵگای 
تەعقیبی  بە گرینگی  ئێران  كوردستانی 
لە  عەزیزی  خالیدی  كاك  بكەن. 
وتووێژێكدا باسێك دەكات كە گەاڵڵەیەك 
حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  بە  دراوە 
دێموكراتی كوردستانی ئێران، بۆ ئەساسی 
ئەم  لەگەڵ  پێوەندی  لە  یەكگرتنەوەیە. 
باسەدا پێمخۆشە رای گشتیی كوردستان 

زیاتر ئاگادار بكەنەوە؟
لە  بێ   واقعییەت  كە  ئەوەی  بەڵێ ،  و: 
پێش  بڵێین  یا  لەوەپێش  ساڵێك  ماوەی 
كە  بڕیارێكی  حیزب  ئەخیری  كۆنگرەی 
لە كۆنگرەدا دراوە ئێمە بەپێی ئەو بڕیارە 
رەفیقانەمان  ئەو  لەگەڵ  پێوەندییەكانمان 
تازە كردۆتەوە. لە زۆر خاڵدا ئێمە پێكەوە 
دانیشتن و مەشوەرەتمان هەیە، لە پێوەندی 
بە  مەربووت  كە  بابەتانەی  ئەو  لەگەڵ 
ئەو  و  كوردستانن  بە  مەربووت  ئێرانن، 
رەوشە درێژە دەدەین بەاڵم سرووشتییە كە 
بڕیارەكە  و  نیە  مەسەلەكە  كۆتایی  ئەوە 
ئەوەیە كە لە نەهایەتدا عادی بوونەوەی 
پێش  یەكبوونەوە،  بگاتە  پێوەندییانە  ئەو 
ئەو گەاڵڵەیەی كە كاك خالید عەزیزی 
باسی دەكا، ئێمە گەاڵڵەیەكمان پێشكەش 
كردوون كە ئەو گەاڵڵەیە لە كاتی خۆیدا 
هەموومان  كە  كراوە  تەسویب  وەختێك 
بۆ یەكگرتنەوە  بووین  لەسەری موتەفیق 
پێشتر  كە  جودابوونەوەی  ئەو  دوای 
گەاڵڵەیەمان  ئەو  ئێمە  پێشێ   هێنایانە 
گەاڵڵەیە  ئەو  لەسەر  كردووە،  پێشكەش 
قسە بكەین و لەو چوارچێوەیەدا بتوانین 
بەاڵم  یەكبوونەوە،  بۆ  ببینینەوە  رێگاحەل 
جوابێكی  كە  ئەوەی  بێ   ئەوان  بەداخەوە 
بن  ئامادە  یا  بدەنەوە  گەاڵڵەیە  ئەو 
موناقشەی لەسەر بكەن، ئەو گەاڵڵەیەیان 
دیكەی  گەاڵڵەیەكی  و  كردۆتەوە  رەت 
خۆیان داوە، ئەو گەاڵڵەیە بەدەستی ئێمە 
گەیشتووە، بەاڵم جیاوازیی زۆرە لە نێوان 
ئێمەش  تەبیعەتەن  گەاڵڵەیەدا.  دوو  ئەو 
داویانە  ئەوان  كە  گەاڵڵەیەی  ئەو  دەبێ  
پێویستدا  كاتی  لە  و  بكەین  موتالعەی 
بەرباس،  بێتە  ناوەندیدا  كومیتەی  لە 
ئێمە وەاڵمی  ئێمە موهیمە كە  بەاڵم بۆ 
لەگەڵ  پێوەندی  لە  رەفیقانەمان  ئەو 
داومانە  ئێمە  پێشتر  كە  گەاڵڵەیەی  ئەو 
خاڵێكی  ئەگەر  و  بكرێ   قسە  لەسەری 
موناقشەیە  جێگای  كە  هەیە  تێدا  وای 
دەبێ   بوو  پێویست  ئەگەر  و  بڵێن  پێمان 
تەبیعەتەن  بێنین،  پێك  تێدا  ئاڵوگۆڕی 
ئەوانە جێگای موناقشەن، بەاڵم ئەوەی كە 
ئەو گەاڵڵەیە رەت بێتەوە و گەاڵڵەیەكی 
باری  لە  بڕێك  ئەو  جێگای  بێتە  دیكە 
سیاسییەوە وردبینیی زیاتری دەوێ، بەاڵم 
ئەو  هەروا  دەمانهەوێ   ئێمە  هەرحاڵ  بە 

پرۆسە درێژە بدەین.
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ئەو سەفەرەی كە 
بەڕێز كاك مەسعوود 

بۆ توركیای 
كرد، یەكێك لە 
دەسكەوتە هەرە 

بەنرخەكانی 
حكومەتی هەرێمی 

كوردستان لە 
الیەك و لە الیەكی 
دیكەشەوە دەوڵەتی 

توركیا بوو

غەرب لە بەرامبەر 
ئیمتیازێكی زۆردا 

كە وەریدەگرێ 
ئیمتیازێكی 

كەم بە كۆماری 
ئیسالمی دەدات 

و ئەوان تەسلیمی 
داخوازەكانی 

رۆژئاوا دەبن لە 
پێوەندی لەگەڵ 

مەسەلەی پیتاندنی 
ئۆرانیۆم
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راگەیەندراوی كانوونی نووسەرانی ئێران 
بە بۆنەی 13ى سەرماوەز، رۆژی خەبات دژی سانسۆر

هەاڵتنی ئەستێرەی حەڤدەيەمین 
فێستیڤاڵی گەالوێژ

سنوورەكان بشێوێنن...

13ی سەرماوەز "نە" بۆ سانسۆر
"بەڵێ " بۆ ئازادیی رادەربڕین

سانسۆر  بە  بەرامبەر  دەربڕین  ناڕەزایەتی 
نووسەران  چاالكییەكانی  ناوەندی  لە  ه��ەردەم 
لە  دەروەس��ت  و  پێشكەوتوو  هونەرمەندانی  و 
س��ەران��س��ەری دون��ی��ادا ب��ووە. چ ئ��ەوان��ەی كە 
بوون  بە هونەرەكەیان دەروەست  بەرامبەر  تەنیا 
و چ ئەو هونەرمەندانەی كە باوەڕیان بە مافە 
مرۆییەكان هەبووە.  ئەوانە بۆ كۆتایی هێنان بە 
ژیانی سانسۆر لە كۆمەڵگادا، بە شێوەگەلی 
جۆراوجۆر هەوڵیانداوەە ئەو هەواڵنە لە ئێراندا 

بە شێوەیەكی جیددی تر لە ئارادا بووە.
سەرماوەزی ساڵی پاریش، هاوكات لەگەڵ 
سانسۆر،  دژی  خ��ەب��ات  رۆژی  بیرئانینی 
نووسەرەوە   170 واژۆی   بە  راگەیەندراوێك 
باڵو بووەوە كە داخوازە سەرەكییەكەی البردنی 
و  چ��اپ  پێش  ب��وو چ  كتێب  لەسەر  سانسۆر 
رابردوودا  لە پاش چاپ.لە ماوەی ساڵی  چ 
نووسەران و هونەرمەندانێكی زۆر بەرهەڵستی 
سانسۆر بوونەوە و نووسیان و گوتیان و رادەی 
بە  سانسۆر  بە  بەرامبەر  رەخنە  و  ناڕەزایەتی 
زیاتر  گەلێك  پێشووتر  س��ااڵن��ی  ب��ە  ب���ەراورد 
هەڵوێستەكانی  بە  كاریگەرییەكانیشی  ب��وو. 
بەرپرسانی دەوڵەتی نوێوە دیارە وەزیری ئیرشاد 
هەرلە سەرەتای دەستبەكاربوونیەوە چووە ریزی 
رەخنەگرانی سانسۆرەوە و بەو كارەی نیشانی دا 
كە بەردەوامیی سانسۆر بەو شێوەیەی كە هەیە 
بووە. هەرچەند  زەحمەت  دەسەاڵت گەڵێك  بۆ 

رەخنەگرانەی  كە ژێستی  دەرك��ەوت  زوو  زۆر 
لەگەڵ  بەوحاڵەش  ب��وو،  شانۆیەك  تەنیا  ئەو 
بەرزبوونەوەی دەنگی رەخنەگرانە لە تریبۆنی 
پەنگ  دی��ك��ەی  دەن��گ��ی  دەوڵ��ەت��ەوە، گەلێك 
خواردوو لە قوڕگدا لە كۆمەڵگادا زرینگایەوە. 
راپۆرت و هەواڵ و وتار سەبارەت بە سانسۆر 
لە باڵوكراوەكاندا چاپ كران كە تا پێش لەوە، 
نەدەبرا.  بەكار  سانسۆریش  وش��ەی  تەنانەت 
نووسەر بۆ وەزیری  نامەی سەرئاواڵەی 204 
ئەوانەی  ب����ووەوە.  ب��اڵو  دەورەدا  ل��ەم  ئیرشاد 
مۆڵەتی  داب��وو  پێشنیاریان  ك��ردب��وو  واژۆی���ان 
بەرپرس  نووسەران خۆیان  و  هەڵگیرێت  چاپ 
بن لە نەبەزاندنی هێڵەكانی سانسۆر. كانوونی 
نووسەرانی ئێرانیش هەردەم خوازیاری البردنی 
هەرچەشنە سانسۆرێك لە كۆمەڵگادا بوون و 
خوازیاری ئازادی رادەربڕین بۆ هەمووان بوون 

بە بێ  هیچ پاوان كاری و هەاڵواردنێك.
لەگەڵ ئەوەدا كە ناڕەزایەتی دەربڕینەكان و 
رەخنەكان نەیانتوانیوە پێش بە بەرەوپێشچوونی 

رەوتی سانسۆری دەوڵەتی بگرن و سەرهەڵدانی 
ئەم ناڕەزایەتییانە خۆی لە خۆیدا دەسكەوتێكە، 
پاژنە  هەمان  لەسەر  درگاكە  هێشتاش  بەاڵم 
بەرهەمی  ك��ردن��ی  س��ان��س��ۆر  و  دەس���ووڕێ���ن 
نووسەران و هونەرمەندان بەردەوامە، دیسانەوەش 
كتێبەكان بە تیراژێكی كەمەوە چاپ دەبن و 
سینەماكان چۆڵتر و شانۆش كەوتۆتە ئاویلكە، 
دەنگی مۆسیقا كز بووە و...سانسۆر بە توندی 
بۆتە هۆی بێ متمانە بوونی خەڵك بە هونەر 
و ئەدەب. بەو حاڵەوە بۆ هەڵگرتنی سێبەری 
قورسی سانسۆر لەسەر هونەر و ئەدەب و الدانی 
ئەم دیاردە شوومە لە كۆمەڵگا، تەنیا رێگە، 
پەرەپێدان و هاوتەریب كردنی ناڕەزایەتییەكانە، 
13ی سەرماوەز رۆژی ئەو هەڵوێستەیە. ئەو 
رۆژەی كە دەنگی ناڕەزایەتی لە هەرچەشنە 
سانسۆرێك، خواستی ئازادی رادەربڕین بە بێ  
هیچ پاوانكاری و هەاڵواردنێك ببێتە هاوارێكی 
بۆ  "ن��ە"  رۆژی  سەرماوەز  13ی  یەكدەنگ. 

سانسۆر و "بەڵێ" بۆ ئازادیی رادەربڕینە.
رۆژی  لە  رێ��ز  ئێران  نووسەرانی  كانوونی 
13ی سەرماوەز، رۆژی خەبات دژی سانسۆر 
هەموو  لە  رۆژە  ئ��ەم  پیرۆزبایی  و  دەگ��رێ��ت 

چاالكانی ئازادیی رادەربڕین دەكات. 

بەرز و پیرۆز بێت 13ی سەرماوەز رۆژی 
خەبات دژی سانسۆر!

كانوونی نووسەرانی ئێران

وەكوو  گ��ەالوێ��ژ  فێستیڤاڵی  حەڤدەیەمین 
نەریتێكی سااڵنە لە رۆژانی 21�2013/11/25 
بەناوی خولی شێركۆ بێكەس و بە دروشمی: 
" گەالوێژ ..رایەڵەی داهێنەران و گوڵچنینی 

بەهرەمەندانە" بەڕێوەچوو.
ح��ەڤ��دەی��ەم��ی��ن ف��ێ��س��ت��ی��ڤ��اڵ��ی ئ���ەدەب���ی و 
 2013/11/21 رۆژی  گەالوێژ  رووناكبیریی 
لە هۆڵی سلێمانی پااڵسی سلێمانی بە ناوی 
دروشمی:"  ژێ��ر  ل��ە  و  شێركۆبێكەس  خولی 
گوڵچنینی  و  داهێنەران  ..رایەڵەی  گەالوێژ 
پێنج  م��اوەی  و  پێكرد  دەستی  بەهرەمەندانە" 
كۆمەڵێكی  فێستیڤاڵەدا  لەو  خایاند.  رۆژی 
بەرچاو لە ئەدیبان و رەخنەگران و رۆشنبیرانی 

فەرەنسی، عەرەب، ئێرانی و 
كورد بەشدار بوون.

ی����ەك����ەم����ی  رۆژی 
خوێندنەوەی  بە  فێستیڤاڵ 
بنكەی  س���ەرۆك���ی  وت����اری 
سەرۆكی  وتاری  و  گەالوێژ 
مەالبەختیار  و  ح��ك��وم��ەت 
گشتیی  س��ەرپ��ەرش��ت��ی��اری 
خوێندنەوەی  و  فێستیڤاڵ 
فیلمی  پیشاندانی  و  شیعر 
لەسەر  دێ���ك���ۆم���ێ���ن���ت���اری 
بنكەی  چ��االك��ی��ی��ەك��ان��ی 
بڕگەیەك  چەند  و  گەالوێژ 
پێكرد.  دەس��ت��ی  گ���ۆران���ی 
میوانەكان  س��ەرج��ەم  دوات���ر 
س��ەردان��ی گ��ۆڕی شاعیری 
نەمری گەلەكەمان مامۆستا 
لە  و  ك��رد  شێركۆبێكەسیان 
الی���ەن وەف����دە م��ی��وان��ەك��ان و 
تاجە  فێستیڤاڵەوە  خانەخوێی 
وەفاداری  و  رێ��ز  گوڵی  چەپكە  و  گوڵینە 
كوردی  شیعری  ئێمپراتووری  لەسەرگۆڕی 
رێوڕەسمی  بەشداری  میوانەكان  پاشان  دانرا. 
كتێبخانەی  لە  كتێب  پیشانگای  ك��ران��ەوەی 
گشتی شاری سلێمانی بوون. پاش نیوەڕۆی 
رۆژی یەكەمی فێستیڤاڵ تەرخان كرابوو بۆ 
لە  ب��ەش��دار  شاعیرانی  شیعری  خوێندنەوەی 

بەشی كێبڕكێدا.
رۆژی دووهەمی فێستیڤاڵ تایبەت كرابوو 
بە توێژینەوەی میوانە عەرەبەكان كە لە هەردوو 
نیوەڕۆدا،  پاش  و  سەرلەبەیانی  دانیشتنەكەی 
كران  پێشكەش  لێكۆڵینەوە  ح��ەوت  س��ەرج��ەم 

بە  تایبەت  نیوەڕۆ  پاش  لێكۆڵینەوەكانی  كە 
شیعری شێركۆبێكەس بوون.

كرابوو  تەرخان  فێستیڤاڵ  سێهەمی  رۆژی 
بۆ میوانە فەرانسەوییەكان كە ئەو میوانانەش 
تایمی  دوو  لە  لێكۆڵینەوەیان  هەشت  سەرجەم 
بە  پێشكەش  ن��ی��وەڕۆدا  پ��اش  و  سەرلەبەیانی 

ئامادەبووان كرد.
بە  تایبەت  فێستیڤاڵ  چ��وارەم��ی  رۆژی 
دوو  لە  ئەوانیش  كە  كرابوو  ئێرانی  میوانانی 
ب��ەش��ی پ��اش ن��ی��وەڕۆ و ئ���ێ���واردەدا كۆڕێكی 
لێكۆڵینەوەیان  كۆڕێكی  و  خوێندنەوە  شیعر 
كۆمەڵێكی  ب��اس��ە  ش��ای��ان��ی  ك���رد.  پێشكەش 
بەرچاو لە ئەدیبان و رەخنەگران و شاعیرانی 
بوون.  ئامادە  دی��دارەدا  لەو  ئێران  هاوچەرخی 
دیارترین كەسایەتیی میوانە ئێرانییەكان، بەڕێز 
عەلی ئەشرەف دەرویشیان بوو كە بە رەچەڵەك 

كوردە. 
و  پێنجەم  رۆژی  سەرلەبەیانی  ه��ەروەه��ا 
كۆتایی فێستیڤاڵ تەرخان كرابوو بۆ لێكۆڵینەوە 
كوردەوە  میوانانی  الی��ەن  لە  كە  كوردییەكان 
پێشكەش كران. پاش نیوەڕۆی رۆژی كۆتایی 
كێبڕكێكی  براوەكانی  بەسەر  خ��ەاڵت  سەرەتا 
هەرسێ  بواری شیعر و چیرۆك و لێكۆڵینەوەدا 
دابەش كرا و دواتر میوانانی بیانی فێستیڤاڵ 

خەاڵتی رێزلێنانیان پێبەخشرا. 
بەشی  لە  ساڵێك  هەموو  كە  باسە  شایانی 
هەردی  ئەحمەد  خەاڵتی  فێستیڤاڵدا  كۆتایی 
دەبەخشرێتە نووسەرێكی دیار و گەورەی كورد. 
حەڤدەهەمین  ل��ە  ه���ەردی  زێڕینی  خ��ەاڵت��ی 
فێستیڤاڵی گەالوێژدا لە الیەن خاتوو ئیبراهیم 
ئەحمەدەوە بەخشرایە مامۆستا عەلی ئەشرەف 

دەرویشیان.

سنوورەكان بشێوێنن
من تامەزرۆی بۆن  و تامی نیشتمانم،

چۆن هەنگ شەیدای گوڵەباخە
من دڵداری كوردستانم!

من ئەزانم
بەفر بۆ خوێن 

چۆن باوەشی ئەكاتەوە
داربەڕووەكان بە كام تاوان ئەسووتێنن

من ئەزانم
مرۆڤ لەگەڵ بیری مەرگا چلۆن ئەژی

پڵینگ ئاوی رق  و كینە
لە كام كانی ئەخواتەوە!

من ئەزانم
تینووەكان چۆن

مەمكەی چیا ئەچەكێنن
كوێستان چۆن خوێن لە رووخساری ئەسڕێتەوە

دڵدارەكان بە كام وشە دێنە بەیان
تفەنگ بە كام دەنگ  و زمان

سیاچەمانەی كوردەواری ئەچڕێتەوە!
من دڵداری كوردستانم!

من ئەمەوێ
لە شەقامە قۆرخەكانی دیاربەكرا

شمشاڵ لێدەم
قام  و حەیران بخوێنمەوە
لە چوارچرای مەهابادا

هەڵكەم ئااڵكەی كوردستان
لە قامیشلی هاوار كەم و...

لەگەڵ چینی كرێكارا
شاری كركووك

بە مانگرتن بژوێنمەوە!
سنوورەكان بشێوێنن

كورد بنەڕەتی جیهانی نا و...
خۆی لە چینی دیوارەكانیا پڕووكا

بوو بە خوێن و 
دڵۆپ

د
ڵ
ۆ
پ

بە سەر هەموو دنیا تكا-!
من دڵداری كوردستانم!
واڵتەكەم پێ دەنەوە

نەخشەی جیهان بخوێنن  و...
سنوورەكان شی كەنەوە.

شا
ەك

مەل
ل 

ەال
ج

بنەماكانی  پ����ەرت����ووك����ی 
قەڵەمی  ب��ە  ك��ە  ك��ۆم��ەڵ��ن��اس��ی 
هەموو  نووسراوە،  كۆهێن  بورۆس 
بوارەكانی ژیانی مرۆیی و ئەوەی 
پێوەندیی بە ژیانی تاكی كۆمەڵگا و 
بەشی كارگێڕی و پیشە و پیشەسازییەوە هەیە، دەخاتە 
بەرباس و لەو پێوەندییەدا كۆمەڵێك پێشنیار دەخاتە بەر 
دەستی توێژەران و خوێندكارانی بەشی كۆمەڵناسی و 
كۆمەڵناسان. شایانی باسە كە ئەم پەرتووكە یەكێكە لەو 
خۆێندكاران،  هەرەزۆری  زۆربەی  بۆ  كە  پەرتووكانەی 
وەك  ئێراندا  زانكۆكانی  لە  و  بەپێزە  سەرچاوەیەكی 

سەرچاوەیەكی سەرەكی كەڵكی لێوەردەگیردرێ .
ئەم پەرتووكە لەالیەن چەكۆ ئەحمەدی پێشمەرگەی 
وەرگێڕدراوەتە  ئێرانەوە  كوردستانی  دێموكراتی  حیزیی 
پەرتووكخانەكانی  لە  ئێستا  و  ك��وردی  زمانی  س��ەر 
كوردستان  رۆژن��ام��ەی  دەك���ەوێ .  دەس��ت  كوردستاندا 
پێشمەرگە  ئ��ەم  بۆ  سەركەوتن  و  ب��ەردەوام��ی  هێوای 

دەخوازێ .

باڵوكراوەی نوێ 
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نێئۆكالسیزم چیە؟
نێئۆكالسیسم یان نیۆكالسیزم بزووتنەوەیەكی هونەری لە بوارەكانی هونەری دیزاین، 
هونەرە خەیاڵییەكان، ئەدەبیات، تیاتر، موسیقی و مێعماریە كە بریتیە لەو بەرەهەمە 
هونەرییانەی كە لە ژێر كاریگەریی هونەری یونان و رۆمی كەونارادایە، بەاڵم  دوای 
ئەو خوڵقاون. هونەرمەندەكانی پەیڕەوی ئەم بزووتنەوەیە لە نێوەڕاستەكانی سەدەی 

هەژدەهەم تا كۆتاییەكانی سەدەی نۆزدەهەم لە ئورووپادا سەرقاڵی تێكۆشان بوون.

ركابەرییەكانی  لە  ك��ورد  هونەرمەندێكی 
واڵتی "ئیسلۆنی" توانی میداڵی زێڕ لە بواری 

باشترین وێنەدا بەدەست بێنێت.
بەپێی هەواڵی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا، 
"ك����وداك"ی  وێنەگریی  ل��ە  رەح��ی��م��ی  ل��وق��م��ان 
بەشداریی  سروشتدا  بەشی  لە  بۆكان  ش��اری 
و  كردبوو  ئیسلۆنیدا  واڵتی  ركابەرییەكانی  لە 

توانی سەركەوتن بەدەست بێنێت.
"كوداك"ی  وێنەگریی  لە  رەحیمی  لوقمان 
بواری  لە  زێ��ڕ  میداڵی  توانی  بۆكان  ش��اری 

باشترین وێنەدا بەدەست بێنێت
لەو ركابەرییەدا بەرهەمی وێنەگرانی زیاتر 
ب��وون و لە چ��وار بەشی  لە 20 واڵت بەشدار 
بەڕێوە  سروشتدا  و  ئ��ازاد  ئیسپۆرت،  سەفەر، 

چوو.
لوقمان رەحیمی پێشتریش بە چەندین وێنەوە 
فێستیڤاڵی  گشتیی  ب��ەش��ی  ل��ە  ب��ەش��داری��ی 

"سفرەكانی بەربانگ" دا لە ئێران كردبوو و بەرهەمەكانی توانیبووی لە نێوان 700 وێنەی وێنەگرانی 
شارەكانی ئێران سەركەوتن بەدەست بێنێت.

شەشەمین خولی ئەو فێستیڤاڵە لە دوو بەشی گشتیی و تایبەتدا كە وێنەگرانی شارەكانی ئێران 
تیایدا بەشدار بوون، لە مانگی رەزبەری ئەمساڵدا بەڕێوە چوو.

لەالیەن  لەمەوبەریش  ماوەیەك  و  بۆكانە  شاری  "ك��ۆداك"ی  وێنەگريی  خاوەن  رەحیمی  لوقمان 
شارەوانی و شۆرای ئەو شارە پێش بە بەڕێوەچوونی پێشانگایەكی وێنەی ناودارانی كورد )نووسەر، 
ئەو  بەرهەمی  كە  شاعیران(  و  فەرهەنگ  ب��واری  شارەزایانی  و  ئەدیب  وەرگێڕ،  رۆژن��ام��ەوان، 

هونەرمەندە كوردە بوون، گیرابوو.

ئەكتەری  و  كیدمان  نیكۆل  ئۆسترالی  ئەكتەری  خانمە  بیابان"،  "شاژنی  سینەمایی  فیلمی 
میسری جیهاد عەبدە كۆ دەكاتەوە. 

ماڵپەڕی "ئیالف"ی عەرەبی باڵوی كردۆتەوە، جیهاد عەبدە دوای ئەوەی بەمدواییە واڵتی خۆی 
جێهێشت و رووی لە ئورووپا كرد، لە یەكەم هەنگاودا بەشداری لە فیلمێكی هالیووددا دەكات.

لەم فیلمەدا عەبدە لەگەڵ كیدمان رۆڵی سەرەكی دەبینن كە لە نووسین و دەرهێنانی فیرنەر 
هیرتزوگە كە پێشتر 44 خەاڵتی سینەمایی وەرگرتووە.

هەر لەم فیلمە سینەماییەدا هەریەك لە ئەكتەرانی سینەمایی جێمس فرانكۆ، رۆبەرت باتنسۆن، 
دامیان لویس و سۆفی الینفیلد بەشدارن

فیلمێك نیكۆل كیدمان و ئەكتەرێكی 
ميسرى كۆ دەكاتەوە

...
وان

ێ د
ب

1392ی  س���ەرم���اوەزی  5ی  رێ��ك��ەوت��ی 
هەر  سینەماكارانی  ئامادەبوونی  بە  هەتاوی 
خولی  چوارەمین  كوردستان،  پارچەی  چوار 
فێستیڤاڵی كورتە فیلمی "نا بۆ توندوتیژی"، 
دەستی بەكارەكانی كرد و بۆ ماوەی دوو رۆژ 

بەردەوام بوو.
لەم فستیڤاڵدا 70 فیلم بەشداریان كردووە و 

21 فیلم بۆ بەشی پێشبڕكێ هەڵبژێردران.
فێستیڤاڵەكە لە الیەن شاجوانی كوردستانەوە 
كرایەوە، پاشانیش میوانانی فێستیڤاڵ بەسەر 

فەرشی سووری فێستیڤاڵەكەدا تێپەڕین.
غەفوور،  فەرهەنگ  فێستیڤاڵ  سەرۆكی 
وەك  فیستیڤاڵە  ئ��ەم  هیوادارین  رایگەیاند، 
ببێتە  فیلم  كورتە  دیكەی  فێستیڤاڵەكانی 
پردی پەیوەندی نێوان هونەرمەندان و تاكەكانی 

كوردستان.
كوردستان  ئەمڕۆكە  خستەڕوو،  ئەوەشی 
دەنێت،  پێشەوە  ب���ەرەو  ب��ۆ  هەنگاو  ب����ەردەوام 
فێستیڤاڵی   2014 س��اڵ��ی  ب���ۆ  ئ��ێ��س��ت��اش 

نێودەوڵەتی سینەما لە هەولێر بەڕێوە دەچێت.
و  رۆشنبیری  وەزی��ری  خۆشیەوە  لەالیەن 
الوانی حكومەتی هەرێمی كوردستان د.كاوە 
مەحموود، رایگەیاند، "ئێستا كە كوردستان لە 
هەنگاو بڕینی بەردەوامدایە بۆ خزمەتی تاكی 
كورد و مرۆڤی كورد، لە ناوەندی كۆمەڵگادا 
كە هەڵگری پەیامێكی مرۆڤانەیە، بۆیە لەم 
روانگەیەوە ئێمە كارەكانمان درێژە پێدەدەین و 
خزمەت  كە  هەنگاوانەوە  لەو  دەبین  ب��ەردەوام 

دەگەیەنێت بە ژنانی كوردستان".
ئەوەشی خستەڕوو، "ئێمە بۆیە ئەو هەڵمەتە 
كۆمەڵگای  ك��ە  ئ���ەوەی  ب��ۆ  دەدەی���ن  ئەنجام 
ب��ە خ��ۆم��ان و  ك���وردی بجوڵێت و خ��زم��ەت 
خۆ  بۆ  نەك  بكەین،  خۆمان  ژیانی  خۆشی 

گونجاندن لەگەڵ جیهاندا".
لەماوەی  فێستیڤاڵ،  ب��ەرن��ام��ەی  بەپێی 
دوو رۆژدا لە چوار دانیشتنی جیاوازدا، 21 
كورتە فیلم نمایش كران و بۆ بەرێوەبردنی ئەو 
فێستیڤاڵە نزیكەی 11 لێژنە پێكهێنرا بوون.

لە ئاكامدا خەاڵتەكان بەم چەشنە دابەش 
كران:

بە  درا  ژن،  ئەكتەری  باشترین  خەاڵتی 
"كازیوەی  فیلمی  بۆ  زادە  حوسین  هەاڵلە 
محەممەد  هاوبەشی  دەرهێنەريی  لە  شیرین" 

فەرەج زادە و جەمیل مەعروفیان.
تۆفان  بە  درا  بیرۆكە  باشترین  خەاڵتی 
ئەبوبەكر  بۆ فیلمی "منداڵ لە بێشكەدا بە 

شوودان".
فیلمی  بە  درا  سێناریۆ  باشترین  خەاڵتی 

"پەپووك".
خەاڵتی باشترین فیلمی دێكومێنتاری درا 
دەرهێنەری  لە  بەدبەخت"  "خاتوو  فیلمی  بە 

خالید حەمەالو.
فیلمی  بە  درا  مۆنتاژ  باشترین  خەاڵتی 

"رازی یا نا" سۆران ئیبراهیم.
سامی  بە  درا  دەرهێنان  باشترین  خەاڵتی 

كاكە بۆ فیلمی "دوانێگا".

دەره��ێ��ن��ەران��ی ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران هەموو 
فیلمی  فێستیڤاڵی  هەشتەمین  خەاڵتەكانی 

كورديی لەندەنیان بەدەستهێنا.
 2013 ن��وام��ب��ر  22ی  ه��ەی��ن��ی  رۆژی   
فێستیڤاڵی  هەشتەمین  كۆتایی  ئاهەنگی 
بریتانیا  واڵت��ی  ل��ە  ل��ەن��دەن  ك���وردی  فیلمی 
فیلمی   46 درێ��ژ،  فیلمی   23 ب��ەڕێ��وەچ��وو، 
بەشی  لە  فیلم  كورتە   20 و  دێكۆمێنتاری 
هەروەها  و  فێستیڤاڵەكە  سەرەكی  پێشبڕكێی 
خولی  چوارەمین  بەشی  لە  فیلم  كورتە   32
گۆنەی"  "یەلماز  فیلمی  كورتە  پێشبڕكێى 

بەشداربوون.
ئەو  ب��ەش��داري��ی  فیلمانەی  ئ��ەو  ك��ۆی  ل��ە 
فێستیڤاڵە بوون، پێنج كورتە فیلم خەاڵت كران 
كە هەموویان  بەرهەمی كوردستانی ئێران و 

لە دەرهێنانی هونەرمەندانی كوردن .
فیلمی  فێستیڤاڵی  ی��ەك��ەم��ی  خ��ەاڵت��ی 
كورديی لەندەن بەخشرا بە كورتە فیلمی غەریب 
"غریب" لە دەرهێنانی سەالح ساڵحی، خەاڵتی 
دووهەم بەخشرا بە كورتە فیلمی سقواد "جوخە" 
خەاڵتی  محەممەدی،  ئ��ازاد  دەرهێنانی  لە 
سێهەم بەخشرا بە كورتە فیلمی تەموومژ "مە" 
لە دەرهێنانی هونەرمەند سەعادەت عەزیزی، 
ك��ورت��ە فیلمی  ب��ە  بەخشرا  خ��ەاڵت��ی چ���وارەم 

ئیرەج  هونەرمەند  دەرهێنانی  ل��ە  ق��و"  "ق��ی 
محەممەدی و كورتە فیلمی شوێن پێی ژیان 
هونەرمەند  دەرهێنانی  لە  زندگی"  "ردپ��ای 

فاتمە دەستمەرد.
لە پەراوێزی هەشتەمین فێستیڤاڵی فیلمی 
كورديی لەندەن و چوارەمین پێشبڕكێى كورتە 
سینەمایی  فیلمی  گۆنەی  یەلماز  فیلمی 
"وەرزی كەرگەدەن" لە دەرهێنانی هونەرمەندی 

كوردی ئێرانی بەهمەن قوبادی نمایش كرا.
هەروەها بەمەبەستی پشتگیریكردنی زیاتر 
لە فیلمسازانی كورد و جیهانيی و هاندانیان 
بە  پەیوەندییان  بابەتانەی  بەو  گرنگیدان  بۆ 
كورد و هەموو بەشەكانی كوردستانەوە  هەیە، 
فێستیڤاڵی فیلمی كوردی لە لەندەن ئەمساڵ 

پێشبڕكێی سێناریۆ نوسینی ساز كرد.
ل��ە ك���ۆی 30 ب��ی��رۆك��ەی س��ێ��ن��اری��ۆ، 10 
بیرۆكە لە الیەن لێژنەی داوەریەوە هەڵبژێردران 
بە  سێناریۆ  بیرۆكەی  باشترین  خ��ەاڵت��ی  و 
و  بە  فیلمساز  بەخشرا  دۆالر  ه��ەزار   5 بڕی 
سێناریۆنووس مازن شێرەبەیانی، ئەم خەاڵتە بە 
هەولێر(  لە  كوردستان  )زانكۆی  سپۆنسەریی 

دابینكرابوو.
فێستیڤاڵی فیلمی كوردی لەندەن رۆژەكانی 
هەتا  خ��ەزەڵ��وەر  24ی  نوامبر/  24ی  تا   15

3ی سەرماوەز لە سینەمای "هاكنی پیكچێرز 
سینەمای  و  لەندەن  رۆژه��ەاڵت��ی  لە  ه��اوس" 
شاری  رۆژئ���اوای  لە  ئوستوریو"  "ویسبۆرن 

لەندەن پێتەختی واڵتی بەریتانیا بەڕێوەچوو.
لێژنەی داوەرانی ئەو فێستیڤاڵە پێكهاتبوون 
عایشە  ناودار  دەرهێنەرانی  و  سینمەكاران  لە 
پۆاڵت دەرهێنەری خەڵكی توركیا و دانیشتووی 
سینەماكاری  شەڵماش  بیری  ئاڵمان،  واڵتی 
خەڵكی توركیا و دانیشتووی واڵتی بەلژیك، 
لۆرا ئورەس جۆنس سێناریۆنووس و دەرهێنەری 
بریتانیایی، نیهات سیڤەن ئەكتەر و لێكۆڵەری 
سینەما خەڵكی واڵتی بریتانیا و تیم كەندی 
خەڵكی  سینەما  رەخ��ن��ەگ��ری  و  ل��ێ��ك��ۆڵ��ەر 

بریتانیا.
سێناریۆنووسی  بەشی  داوەران���ی  لێژنەی 
دەرهێنەری  سەلیم  ه��ون��ەر  ل��ە  پێكهاتبوون 
جولیا  فەرانسە،  واڵت��ی  دانیشتووی  ك��وردی 
بریتانیا،  خەڵكی  سینەما  ئەكتەری  ساكو 
ئاڵمانی،  بەرهەمهێنەری  ئاكتاش  مەمەت 
بریتانیایی،  دەره��ێ��ن��ەری  گ��االن��ی  ن��ی��ك��وال 
كورد  دەره��ێ��ن��ەری  كوركی  ئەمین  ش��ەوك��ەت 

خەڵكی هەرێمی كوردستان.

وێنەگرێكی بۆكانی لە 
ركابەرییە جیهانییەكاندا 
سەركەوتنی بەدەست هێنا

كچێكی سەقزی بوو بە براوەی خەاڵتی باشترین 
ئەكتەرى ژن لە فستیڤاڵی نا بۆ تووندوتیژی

كوردستانی ئێران هەموو خەاڵتەكانی 
فێستیڤاڵی فیلمی لەندەنی بردەوە
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رێ��ك��ك��ەوت��ن��ی ن��اوك��ی��ی ژن��ێ��ڤ ك��ە لەم 
رۆژانەدا دەسەاڵتدارانی كۆماری ئیسالمی 
وەكوو سەركەوتنێكی چارەنووسساز بۆ خۆیان 
ناوی لێ دەبەن، پرسیارێكە كە لەم ماوەیەدا 
زۆربەی كارناسان، سیاسەتڤانان و بیروڕای 
ئاڵۆزییەكانی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  گشتیی 
ئەم دۆسییەیەدا بە خۆیەوە سەرقاڵ كردووە.

جار  زۆر  و  ج����ی����اواز  ت��ێ��گ��ەی��ش��ت��ن��ی 
لەگەڵ  پێوەندی  لە  الیەنەكان  پێكناكۆكی 
ئەم رێككەوتنەدا چیرۆكی فیلێك وەبیرمان 
تاریكدا، هەر  نێو هۆڵێكی  لە  دێنێتەوە كە 
جەستەی  شوێنێكی  ل��ە  دەس��ت��ی  ك��ەس��ەو 
كەوتبوو، لە زەینی خۆیدا هەر ئەو بەشەی 
خەڵكی  ب��ۆ  و  زانیبوو  فیل  ب��ە  جەستەی 

دەگێڕایەوە.
ئەوەی كە بە بێ  هیچ دوودڵییەك دەتوانین 
نە  ژنێڤ  رێككەوتنی  كە  ئ��ەوەی��ە  بڵێین، 
سەركەوتنە  ئ��ەو  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  ب��ۆ 
مەزنەیە كە باسی لێ دەكەن و نە بۆ الیەنە 
رۆژئاواییەكانیش گەرەنتییەكی یەكجاری بۆ 
پێشگرتن بە خەونە ئەتۆمییەكانی كۆماری 

ئیسالمی دەستەبەر دەكات.
ت��ەن��ان��ەت ب���ە ب���ێ  ل��ەب��ەرچ��اوگ��رت��ن و 
رێككەوتنەش  ئەم  نێوەڕۆكی  تاوتوێكردنی 
بێدەنگی  لە  بە سەرنجدانێك  تەنیا  دەتوانین 
یان  وردەگ��ل��ەی��ی  كۆمەڵێك  ج��ارج��اری��ش  و 
بەرپرسانی  لە  هێندێك  الیەن  لە  گومانێك 
ئیسرائیل و واڵتانی عەرەبی و رۆژئاوایی، 
لەوە تێبگەین كە رێژیم بە نەرمی نواندنی 
بەناو قارەمانانەی خۆی بەشی هەرە زۆری 
رادەستی  خ��ۆی  ناوكییەكانی  دەس��ك��ەوت��ە 
بەڵكوو  كردۆتەوە،  نێونەتەوەیی  كۆمەڵگای 
بێ   و  نالەبار  دۆخ��ی  س��ەر  بە  شێوەیە  ب��ەم 
داوەشانی  مەترسیی  و  خۆی  سەرەوبەرەی 

نێوخۆییدا بە شێوەیەكی كاتی زاڵ ببێت.
ه���ەن���ووك���ە ئ�������ەوەی ك����ە دژب����ەران����ی 
دراوسێكانی  نێو  لە  رێژیم  سیاسەتەكانی 
دەكات،  نیگەران  ناوچەدا  واڵتانی  و  ئێران 
نەك دەقی رێككەوتننامەی ژنێڤ، بەڵكوو 
جێبەجێكردنی  لە  رێژیم  الدان��ی  ئەگەری 
خاڵەكانی و بەتاڵكردنی جامی ژەهرێكە كە 

لە ژنێڤ بەڵێنی خواردنەوەی داوە.
پیرۆزبایی  پەیامی  دەق��ی  لە  تەنانەت 
خامنەیی بۆ شاندی دانوستانە ناوكییەكانی 
رێژیم و خودی حەسەنی رووحانیشدا باسێك 
وتووێژەكان  بە سەركەوتووزانینی خودی  لە 
سەركەوتنێك  وەكوو  رێككەوتنەكان  دەقی  و 
كە شایانی جێژن گرتن بێت، نابینرێت. لە 
راستیدا خامنەیی بە راشكاوی تەنیا لەبەر 
نامەیەك سپاسی حەسەن رووحانی دەكات كە 
ناوبراو پێشتر بۆ رێبەری رێژیمی ناردووە و 
تێگەیشتنی خۆی لە دەقی رێككەوتنەكەی 
بۆ باس كردووە، نەك نێوەرۆكی راستەقینەی 

رێككەوتنەكە.
كە  رووحانی  الیەنگرانی  بەپێچەوانەی 
"فتح  وەك��وو  دواییانە  ئەم  وتووێژەكانی  لە 
الفتوح"ی دیپلۆماتیك ناو دەبەن، خامنەیی 
زۆر بە پارێزەوە لەگەڵ ئەم بابەتە هەڵسوكەوت 
دەكات و ترس و گومانی خۆی لە ئەنجامی 
ئەم رەوتە ناشارێتەوە و سەبارەت بە جێگەی 
متمانەنەبوونی الیەنە رۆژئاواییەكان هۆشدار 
لە  هەر  نایهەوێ   راستیدا  لە  ئەو  دەدات. 
تاقمەكەی  و  رووحانی  بۆ  ئێستاوە خەنجەر 
دەدات  هەوڵ  بەڵكوو  دەربكێشێ ،  كاالن  لە 
تاوانی هەر جۆرە شكستێكی چاوەڕوانكراو 
لە داهاتووی ئەم پرۆسەیەدا بخاتە ئەستۆی 
پێویستی  هێشتا  چوونكە  دەرەك��ی،  الیەنی 
تەڕدەستییە  و  زەریف   � رووحانی  تیمی  بە 

دیپلۆماتیكەكانی ئەوانە.
ساڵ   10 كە  رێككەوتنێك  باسی  هێشتا 
لەمەوپێش هەر ئەم حەسەن رووحانییە لەگەڵ 
ئورووپایی  واڵت��ی   3 دەرەوەی  وەزی��ران��ی 
بریتانیا( واژۆی كرد و  )ئاڵمان، فەرانسە، 
خامنەیی چەند ساڵ دواتر وەكوو خەیانەت 
دا،  لەقەڵەمی  ئیستراتیژیك  هەڵەیەكی  و 
لە بیر نەچووە. لەو سەردەمەشدا خامنەیی 
سەرەتا لە دەربڕینی راشكاوانەی ناڕەزایەتی 
رێژیم  ناوكییەكانی  چاالكییە  بە  بەرامبەر 
خۆی دەب��وارد، بەاڵم دواتر و لە سەردەمی 
ئەحمەدی نژاددا بە ئاشكرا وەكوو خەیانەت 

یان النیكەم هەڵەیەك لەقەڵەمی دا.
بارودۆخێكدایە  لە  خامنەیی  ئێستاش 
ك���ە دەزان�����ێ  دژای���ەت���ی���ی ئ��اش��ك��رای ئەو 
لە  رێككەوتنێك،  وەها  سەرگرتنی  لەگەڵ 
هەناردەی  تەواوی  گەمارۆی  كورتخایەندا 
ئامریكا  لە الیەن كۆنگرێسی  ئێران  نەوتی 
مەترسیی  هێندێك  درێژخایەنیشدا  ل��ە  و 
دیكەی وەكوو داڕمانی ئابووری و داوەشانی 
بۆ  دەرەك���ی  هێرشی  تەنانەت  و  نێوخۆیی 
سەر خۆی و رێژیمەكەی بەدواوە دەبێ . لە 
ئاشكرای  پشتیوانیكردنی  دیكەوە،  الیەكی 
ئەو لەم رێككەوتنەش بە واتای قبووڵكردنی 
بەرپرسایەتیی خواردنەوەی ئەم جامی ژەهرە 
و جامە ژەهرەكانی داهاتووە كە یەك لە دوای 
رێككەوتننامەی  تەواوكەری  وەكوو  و  یەك 

ژنێڤ دەبێ  دانیان پێدابنێت.
هەر بۆیە دەبینین دوودڵی و دڵەڕاوكێیەك 
جۆرێك  خامنەیی،  گیانی  ك��ەوت��ۆت��ە  ك��ە 
لە  بیروڕاكانی  ناكۆكیی  و  پ��ەرت��ەوازەی��ی 
تەنانەت  و  رێژیم  باندە جۆراوجۆرەكانی  نێو 
بەیتی  و  خ��ۆی  نزیكی  كەسانی  ب��ازن��ەی 
رێبەریشی لێ كەوتۆتەوە. بۆ نموونە، حەمید 

مەجلیسی  نوێنەرانی  لە  یەكێك  رەس��ای��ی 
بە  ژنێڤ  رێككەوتنی  راشكاوی  بە  رێژیم 
گرێبەستێكی شەرمهێنەر و پڕشوورەیی ناو 
دەسەاڵتدارانی  لە  كەس  زۆر  و  دەب��ات  لێ 
لە  باس  پێوەندییەدا  لەم  رێژیمیش  دیكەی 
 10 "فرۆشتنی  و  ناوكی"  "توركمەنچای 
ساڵ خۆڕاگری تەنیا بە بەهای 4 میلیارد 

دۆالر" دەكەن.
مەرجەع  و  جومعەكان  ئیمام  لە  هێندێك 
وەكوو  خامنەیی،  ل��ە  نزیك  تەقلیدەكانی 
ئەحمەد جەننەتی، مەكارم شیرازی، نووری 
هەمەدانی و ... لە هەڵوێستێكی جیاوازدا 
شكستی  و  ئ���اب���ڕووچ���وون  دەدەن  ه����ەوڵ 
سەركەوتنێكی  بەهای  بە  رێژیم  ناوكیی 
رێگەیەوە  ل��ەم  و  بفرۆشن  خەڵك  بە  م��ەزن 
دەسەاڵت  مافیای  بۆ  رەواییەك  و  پرستیژ 
كە  حاڵێكدایە  ل��ە  ئ��ەوە  ب��ك��ەن.  دەس��ت��ەب��ەر 
رەفسەنجانی، بەرپرسی كۆڕی دیاریكردنی 
كە  وای��ە  پێی  رێژیمیش  بەرژەوەندییەكانی 
جامێكی  خواردنەوەی  ژنێڤ  رێككەوتنی 
وەكوو  دەبێ   خامنەیی  كە  دیكەیە  ژەه��ری 
لەگەڵ  مامەڵەی  بەرپرسیارانە!  خومەینی 

بكات و وەئەستۆی بگرێت.
كە  دەدات  نیشان  هەڵسوكەوتانە  ئ��ەم 
شوێنێكدا  ل��ە  رێ��ژی��م��ەك��ەی  و  خامنەیی 
نێونەتەوەیی  كۆمەڵگای  بەردەنگیان  كە 
بێت،  نهێنی  دیپلۆماسیی  ژوورەك��ان��ی  و 
هەرگیز لە پاڕانەوە و مەراییكردن لە بەردەم 
زلهێزەكاندا شەرم ناكەن و لێیان ناشارنەوە كە 
گەمارۆكان پشتی شكاندوون و ئامادەن بۆ 
جۆرە  هەر  خۆیان  مانەوەی  گەرەنتیكردنی 
باجێكیان پێ  بدەن، بەاڵم كاتێك كە دەچنە 
پشتی تریبوونە نێوخۆییەكان و خەڵكی ئێران 
نە  كە  دەدەن  نیشان  وا  بەردەنگیان،  دەبنە 

هێرشی سەربازی و نە گەمارۆی سیاسی 
و ئابووری بە چۆكیاندا ناهێنێ  و جیهان لە 
بەرامبەر هێز و مەزنایەتیی ئەواندا ئەژنۆی 
رێبەری  لە  زلهێزەكان  رێبەرانی  دەلەرزێ  و 
موستەزعەفانی جیهان دەپاڕێنەوە بۆ ئەوەی 
رێگە بدات بێنە خزمەتی و خاكی بەرپێی 

ماچ بكەن!.
هەرگیز  كە  رێژیمێكە  ب��ارودۆخ��ی  ئ��ەوە 
راستبێژی و روونبێژیی نەكردۆتە سەرچەشنی 
ه��ەڵ��س��وك��ەوت��ی خ��ۆی ل��ەگ��ەڵ خ��ەڵ��ك��دا و 
ل��ە جیاتی ئ���ەوەی ك��ە س��واڵ��ی رەوای���ی لە 
كۆمەاڵنی خەڵكەكەی بكات، بۆ پاراستنی 
ئەمنییەت و مسۆگەركردنی مانەوەی خۆی 
ژوورەكانی  لە  پ��اڕان��ەوە  و  س��واڵ  كەوتۆتە 
قبووڵكردنی  پێناوەدا  ل��ەم  و  دیپلۆماسیدا 
وەكوو  رێككەوتنەكانیش  پڕشوورەییترین 
زنجیرەی  بە  دیكە  ئەڵقەیەكی  زیادكردنی 
سی  یەكەكانی  دوای  لە  یەك  سەركەوتنە 
بە سەر  خ��ۆی!  راب���ردووی  ساڵی  و چەند 

ئیمپریالیزمی جیهانیدا لە قەڵەم دەدات.
ك��ە گەلۆ  ئ��ەوەی��ە  ل��ێ��رەدا  پرسیار  ب��ەاڵم 
سەركەوتنە  و  الفتوح"  "فتح  ه��ەم��وو  ب��ەم 
زلهێزەكانی  ب��ەرام��ب��ەر  ل��ە  حەماسییانەی 
سەرتاسەری دنیادا، بۆچی "دۆخی ئاژیری 
سوور" و "قۆناغە هەستیارە پڕمەترسییەكانی 
ژیانی" و چەرمەسەرییە روو لە زیادبوونەكانی 
و  نایەت  كۆتایی  هەرگیز  ئێران  خەڵكی 
نەیتوانیوە  سەركەوتنە  هەموو  ئەم  بۆچی 
"هەڵدێری  ل��ە  بستێكیش  تەنانەت  رێ��ژی��م 
مێژوویی  رووخێنەری  دۆخی  و  مەترسی" 

بەرەو كەناری ئەمنی سەقامگیری ببات؟

شۆڕشگێڕیی  و  خەباتگێڕی  بناغەكانی 
ل��ە 25ی  ك��وردس��ت��ان  دێ��م��وك��رات��ی  حیزبی 
گەالوێژی 1324ی هەتاوی لە الیەن پێشەوا 
خەباتكاری  هاوڕێیانی  و  محەممەد  قازی 
تەمەنی  درێژایی  بە  حیزبە  ئەم  و  داڕێ��ژرا 
لە  پڕ  كارنامەیەكی  شانازیی خۆی  لە  پڕ 
سەروەری بۆ خۆی و نەتەوەی كورد تۆمار 
كردووە. یەكێك لە فاكتە جیاكەرەوەكانی ئەم 
حیزبەكانی  زۆری  بەشێكی  لەگەڵ  حیزبە 
ن��اوچ��ە، ش��ۆڕب��وون��ەوەی گیانی  دی��ك��ەی 
لەخۆبردوويی یەك بە یەكی ئەندامانی ئەم 
واتایەكی  بە  خەباتەكەیدا،  نێو  لە  حیزبەیە 
دی��ك��ە چ ل��ە س��ەردەم��ی ك��ۆم��ار و چ لە 
هاتنە  دوای  ل��ە  چ  و   47�46 ساڵەكانی 
خەباتی  و  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  س��ەرك��اری 
ئەم  ق��ارەم��ان��ان��ەی  ب��ەرن��گ��اری��ی  و  ئاشكرا 
لە  نەتەوەكەمان  خەڵكی  و  خاك  لە  حیزبە 
كوردستانی ئێران، ئەندامی حیزبی دێموكرات 
بە بێ  لە بەرچاوگرتنی پلە و پایەی حیزبی 
بەرپەرچی هێرشی  بە شێوەیەكی یەكگرتوو 
زیاتر  پێناوەشدا  لەم  و  داوەت��ەوە  دوژمنانیان 
لە 40 ئەندامی رێبەریی حیزبی دێموكرات 

گیانی خۆیان فیدای ئامانجەكان و رێبازی 
و  ق��ازی  كە  ك��ردووە  نەتەوەكەیان  و  حیزب 
ئەستێرەی  سێ  شەرەفكەندی  و  قاسملوو 

پڕشنگداری ئەم شەهیدانەن.
مانگی سەرماوەز، لە رۆژژمێری خەڵكی 
هەیە  بەرچاوی  تایبەتمەندیەكی  كوردستان 
خۆنەویست  رۆڵ��ە  ل��ەو  رێزگرتنە  ئەویش  و 
كەسانێك  نیشتمانەكەمان،  گەلویستانەی  و 
پواڵیین  هێزێكی  و  پتەو  باوەڕێكی  بە  كە 
هیچ  بێ  بە  و  خەباتەوە  گۆڕەپانی  هاتنە 
پاداشێك  هیچ  وەرگرتنی  و  چاوەڕوانییەك 
سەرمایەی  خۆشەویستترین  ب��وون  ئ��ام��ادە 
رزگاریی  ف��ی��دای  گیانیانە  ك��ە  ژی��ان��ی��ان 
پێشمەرگایەتی  ب��ك��ەن.  نیشتمانەكەیان 
دێموكراتدا  حیزبی  نێو  ل��ە  وخەباتگێڕی 
كادرەكانی  و  بەدەنە  بە  نەبوو  تایبەت  تەنیا 
هەرەبەرزی  ئاستی  لە  بەڵكوو  حیزبە،  ئەم 
حیزبیشدا و رێبەریی ئەم حیزبە بەردەوام لە 
سەنگەری بەرخۆداندا فیداكاری و قارەمانیان 
رێبەری  چ��وار  بۆ  هێما  لێرەدا  كە  نواندووە 
شەهید  مانگەدا  ل��ەم  ك��ە  دەك��ەی��ن  شەهید 
تەنیا  نە  شەهیدبوونیان  دوای  ب��ەاڵم  ب��وون، 
یاد و بیرەوەرییەكانیان لە دڵی شۆڕشگێڕانی 

پڕ  رێبازی  بەڵكوو  نەكرا  لەبیر  دێموكراتدا 
تا  كە  خەباتێكە  دینەمۆی  سەروەرییان  لە 
ئ��ازادی هیچكات  گەیشتن بە رزگ��اری و 

دانامركێ.
 شەهید سەروان ئەحمەد جاویدفەڕ ناسراو 
بە كاك هەژار خەڵكی مەهاباد و فەرماندەی 
هێزی پێشەوا و ئەندامی كومیتەی ناوەندی 
وەك  ب���ووە،  ئ��ەرت��ەش  ئەفسەری  پێشتر  ك��ە 
ناوی  نێو حیزبدا  لە  لێهاتوو  فەرماندەیەكی 
بوون  بریندار  ج��ار  پ��اش چەندین  و  دەرك��رد 
بانە  ناوچەی   لە  قارەمانانە  شەڕێكی  لە 
كرا،  شەهید   1360\9\22 رێ��ك��ەوت��ی  ل��ە 
بوو  یەكێك  ه��ەژار  كاك  كە  ئاماژەیە  جێی 
لە رێكخەرانی گیرانی پادگانی مەهاباد لە 

ساڵی 1357ی هەتاوی.
خەڵكی  دەب����اغ����ی،  ك���ەم���اڵ  ش��ەه��ی��د 
و  ناوەندی  كومیتەی  ئەندامی  و  مەهاباد 
لە  كرماشان  شارستانی  كومیتە  بەرپرسی 
شاری  ل��ە  تەشكیالتی  مەئمورییەتێكی 
ك��رم��اش��ان گ��ی��راو و پ���اش خ���ۆڕاگ���ری لە 
خایەن،  درێژ  ئازاری  و  ئەشكنجە  بەرامبەر 
لە رێكەوتی 4\9\1364 لە الیەن كۆماری 
خۆڕاگرییەكانی  كرا،  ئیعدام  ئیسالمییەوە 

نابراو وای كرد كە وەك نموونەی خۆڕاگری 
لە  پێشتر  ناوبراو  دەركرد.  ناوی  زینداندا  لە 

كرماشان مامۆستای دواناوەندی بوو.
بە  ن��اس��راو  ف��ەت��اح��ی  م��ەن��س��وور  شەهید 
گوندی  خەڵكی  رەشەهەورامی،  مەنسوور 
كەسایەتييەكی  مەریوان،  ش��اری  ك��ەڕاوای 
حیزب  ریزەكانی  خۆشناوی  و  هەڵكەوتوو 
و  م��ەری��وان  ن��اوچ��ەك��ان��ی  خۆشەویستی  و 
و  ن��اوەن��دی  كومیتەی  پێشووی  ئەندامی 
رێكەوتی  ه��ەورام��ان،  كومیتەی  بەرپرسی 
لە  ناجوانمێرانە  پیالنێكی  لە   1376\9\17
عێراق  كوردستانی  دوك��ان��ی  ش��اری  نزیك 
كۆماری  دەستوپێوەندیيەكانی  دەستی  بە 
شەهید  عێراقدا  كوردستانی  لە  ئیسالمی 
كرا. شایانی باسە برایەكی دیكەی شەهیدی 

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانە.
شەهید مەنسوور ناسری خەڵكی گوندی 
ئ����اوا"ی ش���اری س��ن��ە، ئەندامی  "ح��وس��ی��ن 
بەرپرسی  و  ن��اوەن��دی  كومیتەی  جێگری 
لە  سلێمانی  ش���اری  ل��ە  ح��ی��زب  م��ەق��ەڕی 
پیالنێكی  ل���ە   1376\9\17 رێ��ك��ەوت��ی 
شەهیدان  ل��ەگ��ەڵ  ه���اوڕێ  ناجوانمێرانەدا 
زادە،  ئیسماییل  ساماڵ  فەتاحی،  مەنسوور 

رەفعەت حوسێنی، یەدوڵاڵ شیرین سوخەن لە 
دەرەوازەی شاری كۆیەی كوردستانی عێراق 
كۆماری  دەستوپێوەندیەكانی  دەس��ت��ی  ب��ە 
شەهید  عێراقدا  كوردستانی  لە  ئیسالمی 

كران.
ئەم شەهیدانە نموونەیەك لە دەیان شەهیدی 
رێبەری حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانن 
كە پێش لە شەهیدبوونیان ماندوونەناسانە بۆ 
داوە  هەوڵیان  ك��ورد  مافەكانی  وەدیهێنانی 
پلە و پێگەی  لە  و بە دڵئاوەاڵییەوە وازیان 
پێشووی خۆیان هێناوە و ژیانی شاخ و خەبات 
و تێكۆشانیان هەڵبژارد، ژیانێك كە پڕە لە 
شیاوی  ژیانێك  بۆ  ئ��ەوان  و كۆسپ.  كەند 
مرۆڤ و بەتایبەت مرۆڤی كورد هەوڵیاندا. 
شەهیدبوونی ئەوان دیسانەوە ئەو راستییەی 
سەلماند كە لە نێو حیزبی دێموكراتدا  رێبەر 
بوون تەنیا بۆ خزمەتی زیاتر و فیداكاریی 
گیانی  فیداكردنی  بە  ئەمەیشیان  و  زیاترە 
خۆیان سەلماند و بوون بە رەمز و سیمبۆلی 
خەباتی پڕ لە سەرەوەریی حیزبی دێموكراتی 
ك��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران و ن��ەت��ەوەی ك���ورد لە 

كوردستانی ئێران.

یادێك لە شەهیدانی رێبەرایەتیی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە مانگی سەرماوەزدا

شەهید دوكتور قاسملوو: "گەلێك ئازادی بوێ دەبێ نرخی ئەو ئازادیەش بدا". 

جامی ژەهر و گومانە ناوكییەكانی خامنەیی
سەالم ئیسماعیل پوور

هیوا میرزایی
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جاڕنامەی مافە شارۆمەندییەكانی 
كرایەوە.  ب��اڵو  رووح��ان��ی  ح��ەس��ەن 
ئێستاش كە مافی مرۆڤ هەموو 
دنیای گرتۆتەوە، ئێمەش بە ناچاری 
جووت  مرۆڤی  مافی  جاڕنامەی 

حەوت بەم شێوەیە رادەگەیەنین:
هەیە  ب���ۆی  ك��ەس��ێ��ك  ه��ەم��وو   �1
ب���ژی، م��ەگ��ەر ئ����ەوەی ك��ە ئێمە 
نابێ   ك��ەس  هیچ   �2 نامانهەوێ . 
لەسێدارە بدرێت )تێبینی: ئەو خاڵە 
لە  دەب��ێ   كە  ناگرێتەوە  كەسانێك 
باوەڕمەندانی   �3 بدرێن(.  سێدارە 
هەموو ئایینەكان بۆیان هەیە بەپێی 
بجووڵێنەوە  خۆیان  ئایینی  و  باوەڕ 
كە  ناگرێتەوە  كەسانێك  خاڵە  )ئەم 
باوەڕ و ئایینیان جیاواز لەوەی ئێمە 
بێت(. 4� هیچ یاسایەك نابێ  ماف 
پێشێل  هاوواڵتیان  ئازادییەكانی  و 
بنەڕەتی  یاسای  خاڵە  )ئەم  بكات 
و یاسای سزادانی ئیسالمی و ... 
ناگرێتەوە(. 5� هەموان لە بەرانبەر 
وەلی  لە  ب��ەدەر  و  یەكسانن  یاسادا 
رووحانییەتی  ت��وێ��ژی  و  ف��ەق��ی��ە 
وی��الی��ەت��م��ەدار ك��ەس ب��ۆی نیە لە 
دەرەوەی یاسا بێت. تەنانەت بەهایی 
و بەلووچ و كورد و جولەكە و ژن 
لە  سێكۆالرەكانیش  رووناكبیرە  و 
بەرانبەر یاسادا یەكسانن، بەاڵم ئەو 
یاسایە دەبێ  بۆ حەالوی باس بكەن 
خانمێكە  ن��اوی  ح��ەالو  )تێبینی: 
بنەما  ب��ێ   قسەیەكی  ه��ەم��وو  ك��ە 
ب��ۆ ئ��ەو ب��اس دەك��رێ��ت(. 6� ژنان 
جلوبەرگی  شێوەی  هەڵبژاردنی  لە 
جلوبەرگە  چوارچێوەی  لە  خۆیان 
ئازادن  ئێرانییەكاندا  و  ئیسالمی 
و كەس بۆی نیە لێیان بپرسێت بە 
چادری رەش خۆیان دەپێچنەوە یان 
رەساسی )تووسی(، گرینگ ئەوەیە 
حیجاب هەبێت، ئەگەر رەنگەكەی 
برادەرانی  خ��ۆ  ن��ەب��وو،  دڵ��م��ان  ب��ە 
خۆیان  بۆ  نالەوەڕێنن،  قەل  بەسیج 
دەبێ  بزانن چ بكەن. 7� دەرهێنانی 
دەس����ت و الق و  ب��ڕی��ن��ی  و  چ���او 
سەنگسار قەدەغەیە، مەگەر ئەوەی 
یاسا  بەپێی  شەرعی  دادوەری  كە 
كردبێت.  دیاریی  خ��ۆی  ح��ەزی  و 
8� هەموو كەس بۆی هەیە هەموو 
دەرببڕێ ،  ی���ان  ب��ن��ووس��ێ��ت  شتێك 
ئێمە وەك��وو ج��ووت ح��ەوت كارمان 
یاسایی  الیەنە  نیە،  سەرییەوە  بە 
دەكەن،  چ  دیكە  نایاساییەكانی  و 
ورد.  گەردنیان  و  خۆیانە  كەیفی 
خۆ ئێمە دەمڕاستی ئەوان نین. 9� 
ژن و پیاو لە بنەماڵە و كۆمەڵگادا 
یەكسانن، هەر ژنێك یەكسان نەبێت 
ئیسالمی  سزادانی  یاسای  بەپێی 
كەسێك  هیچ   �10 دەدرێ����ت.  س��زا 
بە  سەعات   24 لە  زیاتر  ناتوانێت 
ئەگەر  بێت،  دەستبەسەر  نایاسایی 
كەسێك لە ماوەی دیاریكراوی زیاتر 
لە زینداندا مایەوە، بەپێی یاسا سزا 
دەدرێ . 11� هیچ نەتەوەیەك بۆی 
نەتەوایەتیدا  ستەمی  ژێ��ر  لە  نیە 
رابردووی  كە  ئەوەی  مەگەر  بێت، 
النیكەم سی ساڵ ستەمی نەتەوەیی 

بە سەریدا هەبێت.  

جووت حەوت

هەوراز

خەڵكی گوندی گێسانی  ك��ورد  ب��رای   2
رۆژی  و عەلی،  ناوەكانی سەالح  بە  ورمێ 
سێ شەممە 28ی خەزەڵوەر، لە شاری هەولێر 
نەوت  تانكرێكی  كردنەوەی  خاوێن  كاتی  لە 
هەڵگر تووشی گازگرتوويی بوون و گیانیان 
دوو  ئەم  لەدەستدانی  بە گیان  دا.  دەست  لە 
كوردی  كرێكارانی  مردنی  ئاماری  كەسە، 
ساڵدا  ئ��ەم  س��ەرەت��ای  ل��ە  ئ��ێ��ران  كوردستانی 
گەیشتە  كوردستان  هەرێمی  لە  ئێستا  تاكوو 
كورد  هاواڵتیی  س��ەدان  هەنووكە  كەس.   10
بەرچاویان  بەشێكی  كە  ئێران  كوردستانی  لە 
بەرەو  خوێندنن،  بەرزی  بڕوانامەی  هەڵگری 
هەرێمی كوردستان و بە مەبەستی دۆزینەوەی 
كار كۆچ دەكەن. كۆچ كردنێك كە بەپێی خەز 
و پێخۆشبوون نیە، بەڵكوو لە رووی ناچاری و 
تەنیا بۆ دابینكردنی بژیوی ژیان روودەدات. 
تراژیدیایەكی  هەندێكجار  كە  دەبینرێ  بەاڵم 
داخداربوونی  و  لێدەكەوێتەوە  چەشنەی  لەم 

بنەماڵەیەكی بەدواوە دەبێت.
بەرپرسیارە؟  دۆخ��ەدا  ئەم  بەرانبەر  لە  كێ 
هۆكارەكانی سەرهەڵدانی وەها كەشوهەوایەك 
كە  ح��اش��اه��ەڵ��ن��ەگ��رە  پرسێكی  ئ���ەوە  چ��ی��ن؟ 
بێبەشكراوترین  لە  یەكێك  ئێران  كوردستانی 
ناوچەكانی ئێرانە، بەو مانایە كە لە بوارەكانی 
گرنگیی  كولتوریدا  و  ئ��اب��ووری  سیاسی، 
دەخرێت.  پەراوێز  لە  و  نادرێت  پێ  پێویستی 
بە  زاڵ  حكوومەتی  كە  بوارێك  تەنیا  رەنگە 
كوردنشینەكان  ناوچە  بە  دەرح��ەق  ئێران  سەر 
دابێت  پێ  گرنگیی  خۆی  ئاستی  لە  زیاتر 
ب��وارەدا كوردستان وەپێش ناوچەكانی  و لە و 
دی��ك��ەی ئ��ێ��ران ك��ەوت��ب��ێ��ت، ن��اردن��ی هێزی 
كوردستان  میلیتاریزەكردنی  و  س��ەرب��ازی 

ئابووری  بواری  لە  پاشكەوتووییە  ئەم  بێت. 
و  بەستێن  كە  نییە  مانایە  بەو  سیاسییەوە  و 
بە  هەبێت،  كوردستاندا  لە  الواز  پاشخانێكی 
پێچەوانەشەوە كوردستانی ئێران هەم لە باری 
هێزی مرۆیی و هەم لە باری كەش و هەوا 
یەكێك  بە  سروشتییەوە  سامانی  و  كانزا  و 
دێتە  ئ��ێ��ران  ناوچەكانی  دەوڵەمەندترین  ل��ە 
ئەژمار. بەاڵم ئەوەی كە راستی بێت ئەوەیە 
كە سەرانی كۆماری ئاخووندی بە ئەنقەست 
خەڵكی  س��ەر  بە  ن��ائ��ازادی��ان  دۆخێكی  وەه��ا 

كوردستاندا سەپاندووە.
كۆچی  شاهێدی  ئێمە  بۆچی  كە  ئ��ەوەی 
زۆرەم��ل��ێ��ی الوان���ی ن��ەت��ەوەك��ان ب��ۆ واڵتانی 
دراوسێ و واڵتانی ئوروپایی و ئامریكایین، 
رەنگە  كە  لەپشتە  سەرەكیی  هۆكاری  چەند 
ئابووری  پرسی  سەرەكیترینیان  و  گرنگترین 
بێت. ئێران لە ئێستادا بە هۆی بەڕێوەبەریی 
چەندین  ب��وون��ی  و  ن��اس��ەردەم��ی��ان��ە  و  الواز 
دەرەنجامی  وەك  ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی  گ��ەم��ارۆی 
سیاسەتی زێدەخوازی و زێدەڕۆییەكانی رژیم، 
كەوتۆتە نێو قۆناغێكی هەستیاری ئابووری 
رەنگدانەوەكەی  دەت��وان��ی��ن  ك��ە  س��ی��اس��ی  و 
بەو  ببینین.  ئ��اب��ووری��دا  ش��پ��رزەی  دۆخ��ی  لە 
كارگە  سەدان  پێكرا،  هێماى  كە  هۆكارانەی 
و كارخانەی بەرهەمهێنان و هەزاران جووتیار 
و وەرزێر تووشی مایەپووچی بوون و هەزاران 
بێكاركراون.  بەئەزموون  پێرسۆنێلی  و  كرێكار 
قەرزاربوونی  و  ك��ەس��ان��ە  ئ��ەم  ب��ێ��ك��ارب��وون��ی 
خ���اوەن���ك���اران دی���اردەی���ەك���ی ل��ێ��ك��ەوت��ەوە كە 
ه��ەم��ان راك����ردن ل��ە دەس���ت دۆخ���ی ئاماژە 
بەرپرسان  بارودۆخێكدا  وەها  لە  بوو.  پێكراو 
بەجێگای  حكوومەتی،  بەرنامەداڕێژەرانی  و 
بۆخۆیان  گونجاو،  چارەسەرێكی  دۆزینەوەی 
ت��ووش��ی دی�����اردەی گ��ەن��دەڵ��ی��ی ئ���اب���ووری و 
ئیداری بوونەوە و دەرەتانێكیان بۆ ئاوڕدانەوە 
داوە  هەوڵیان  بۆیە  نەمایەوە،  بۆ  دۆخ��ە  لەم 

كردنی  رەوان��ە  و  نوێ  دراوی  بە چاپكردنی 
وەرگرتنی  كاتدا  هەمان  لە  و  ب��ازار  نێو  بۆ 
قەرزی كەاڵن لە بانكەكان و خستنەگەڕی لە 
چوارچێوەی گەاڵڵە و تەرحی ناسەركەوتووی 
هەاڵوسانیان  ئاستی  مێهر"  "مەسكەنی  وەك 
گەیاندە لووتكەی خۆی. بۆیە لە ماوەیەكی 
حاڵەتانە چوونەسەرێ:  ئەم  كورتدا  و  كاتيی 
ب��ێ��ك��اری، گ��ران��ب��وون��ی ش��ت��وم��ەك و  ئاستی 
یەكە  بوونی  مایەپووچ  خزمەتگوزارییەكان، 
ئاستی  ب��ەرزب��وون��ەوەی  ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ەرەك��ان، 
و  نێوخۆیی  سەرمایە  كشانەوەی  هەاڵوسان، 
دراوی  ب��وون��ەوەی  كەمبایەخ  و  دەركییەكان 

واڵت.
خەڵكی  ب����ارودۆخ����ە،  ئ���ەم  دواب��������ەدوای 
پێشتر  كە  توێژی الو  بەتایبەت  و  كوردستان 
كارێكەوە  بە  خۆیان  شێوەكان  لە  شێوەیەك  بە 
لە ناوەندی ئێران سەرقاڵ دەكرد و دەیانتوانی 
كەم  بنەماڵەكانیان  و  خۆیان  ژیانی  بژێوی 
یان زۆر دابین بكەن. بوون بە توێژێكی الواز 
كە بە هۆی شەپۆلەكانى گرانی و بێكاریی 
زۆرترین خەساریان وێدەكەوێت، بۆیە لە رووی 
ناچارییەوە روویان لە 2 شێوازی كاركردن كرد: 
یەكەمیان كۆڵبەری و كاسبیی سەرسنوور كە 
مەترسییە گیانی و ئابوورییەكانی ئاشكرایە 
و  دیكە  واڵتانی  لە  رووك��ردن  دووهەمیان  و 
لە  و  غەریبی  و  دووری  خەمی  قبوڵكردنی 
هەندێك حاڵەتدا مردن بۆ دابین كردنی بژێوی 
بەرپرسیاری  بڵێین  دەك��رێ   پێیە  ب��ەم  ژی��ان. 
روودانی  و  ئاماژەپێكراو  دۆخ��ی  لە  یەكەم 
ل��ە هەرێمی  ل��ە س���ەرك���ار  ح��اڵ��ەت��ی م����ردن 
هەمان  دیكە  واڵت��ان��ی  باقی  و  ك��وردس��ت��ان 
حكومەتی كۆماری ئیسالمییە كە سەربازی 
بوونی پۆتانسییەلی كار، بوار و بەستێنی لواو 
بۆ بەرهەمهێنان و رەخساندنی هەلی كار، بە 
هۆی خۆگێل كردن لە راستییەكان و كەوتنە 
بۆمبی  سازكردنی  وەك��وو  پرسگەلی  دوای 

نێوخۆی  كاروباری  لە  دەستێوەردان  و  ناوكی 
واڵتانی دیكە، پرسی خزمەت كردن بە واڵت 
و خەڵكەكەی لە بیر كردووە. )ئەگەرچی بە 
درێژایی تەمەنی خۆی هیچ كات هەوڵی بۆ 

ئەم مەسەلە نەداوە(.
سەرەكییەكانی  ك��ۆڵ��ەك��ە  ل���ە  ی��ەك��ێ��ك 
ئابوورییە.  كەرتی  واڵتێك،  هەر  بەڕێوەبەریی 
الواز  یان  گەشاوە  ئابووریی  كە  مانایە  بەو 
راستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ كاریگەری لەسەر 
كۆمەڵگا  و  تاك  ژیانی  الیەنەكانی  هەموو 
دادەن���ێ���ت. ئ��ەگ��ەر ئ���ەم ك��ەرت��ە ب��ە مانای 
راستەقینەی خۆی گرینگیی پێ  بدرێت، ئەوا 
گەشەی كۆمەاڵیەتی، كولتوری، سیاسی و 
بەپێچەوانەشەوە  و  دەك��ەوێ��ت��ەوە  هزریی لێ 
پێویست  وەك  و  بخرێت  پ��ەراوێ��ز  ل��ە  ئ��ەگ��ەر 
ئ���اوڕی ل��ێ ن��ەدرێ��ت��ەوە ی��ان ت��ەرخ��ان بكرێت 
بەرژەوەندیی  و  قازانج  خستنی  وەدەس��ت  بۆ 
ئەوا  دی��اری��ك��راو،  تاقمێكی  ی��ان  دەس����ەاڵت 
سیاسی،  چاندی،  بوارەكانی  لە  كۆمەڵگا 
هزرییەوە دوادەكەوێت و خۆش بژیوی مانای 

نامێنێت.
ژێردەسەاڵتی  ئێرانی  هەنووكە  ب��ەداخ��ەوە 
حاڵەتی  ل��ە  ئ��ێ��ران  ئ��ی��س��الم��ی��ی  ك���ۆم���اری 
دەبینێتەوە،  خۆی  پێناسەیەدا  ئەم  دووهەمی 
ئیسالمی  ك��ۆم��اری  ك��ارب��ەدەس��ت��ان��ی  وات���ە 
و  تاكەكەسی  بەرژەوەندییە  بە  گەیشتن  بۆ 
جیناحییەكانی خۆیان قازانجە گشتییەكانیان 
دەبێ   واڵتیش  خەڵكی  و  قوربانی  كردووەتە 
سیاسەت  چەشنە  ئ��ەم  ئاكامەكانی  لەگەڵ 
بەجێگای  و  ب��ب��ن��ەوە  ب�������ەرەوڕوو  ك��ردن��ان��ە 
بۆ  ناچارن  واڵت،  سامانی  لە  كەڵكوەرگرتن 
كاری  لە  روو  ژیانیان  بژیوی  كردنی  دابین 
تەنانەت  كە  بكەن  تاقەتپڕووكێن  و  سەخت 
خۆیان  گیانی  رێگایەشدا  لەم  جار  هێندێ  

لەدەست دەدەن.

لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا، هێندێ  
و  رۆژنامەنووسان  و  كوردستان  خەڵكی  لە 
چاالكڤان و رێفۆرمخوازانی كورد لە ناوخۆی 
واڵت، لە سەر بنەمای ئەو قەول و بەڵێنانەی 
پڕوپاگەندەی  لەكاتی  رووحانی   كە حەسەن 
دابینكردنی  بۆ  س��ەرك��ۆم��اری  هەڵبژاردنی 
بەشێكی كەم لە ویست و خواستە نەتەوەییەكان 
لە  خۆجێيی  كەسانی  دان��ان��ی  بەتایبەتی  و 
چاوەڕوانی  دا،  هەرێمانە  ئ��ەو  ئیدارەكانی 
ئاڵوگۆڕی  هێندێك  پێكهێنانی  و  ری��ف��ۆرم 
بەڵێنەكانی  بوونی  پراكتیزە  و  دڵخۆشكەر 
سەركۆمار بەتایبەتی لە دیاریكردنی كەسانی 
پارێزگاكانی  بەرپرسی  بۆ  خۆجێيی  و  كورد 
ئەزموونەكانی  ب��ەداخ��ەوە  ب���وون.  ك��وردس��ت��ان 
چەند  كارنامەی  و  رێژیمە  ئ��ەو  راب���ردووی 
بەتایبەتی  رووحانی،  حكوومەتی  مانگەی 
ناخۆجێی  و  ناكورد  كەسانی  دیاریكردنی  لە 
ئەمنییەتی،  و  س��ەرب��ازی  پێشینەی  ب��ە  و 
پێچەوانەی  ك��وردس��ت��ان  پ��ارێ��زگ��اك��ان��ی  ب��ۆ 
لەكاتی  رووح��ان��ی  ك��ە  ب���وون  بەڵینانە  ئ��ەو 
كەسی  هێندێ   بە  هەڵبژاردندا  بانگەشەی 
دیاریكردنی  لەسەروبەندی  بەتایبەتی  دابوو. 
بۆ  ك��وردس��ت��ان،  پارێزگاكانی  ب��ۆ  پ��ارێ��زگ��ار 

یەكەمجار لە مێژووی دەسەاڵتداریی كۆماری 
كوردێكی  دان��ان��ی  دەن��گ��ۆی  ئ��ی��س��الم��ی��دا، 
ئاراوە  هاتە  ورمێ  پارێزگاری  وەك  ئیالمی 
و ئەمەش سەرەڕای تێبینی لەمەڕ پێشینەی 
ئەمنییەتی و نیزامیی ئەو كەسە، لە ئەگەری 
حكوومەتی  لەالیەن  كردنی  پەسەند  و  دان��ان 
رووحانییەوە، لەالیەن رێفۆرمخوازانی كوردەوە 

خواستی  ب���ە  وەاڵم������دەر  ه��ەن��گ��اوێ��ك��ی  ب���ە 
ئەو  دەژم��ێ��ردرا.  پارێزگایە  ئ��ەو  كوردەكانی 
نارەزایەتی  ه��ۆی  بە  ب��وو  نەتەنیا  دەنگۆیە 
كەسانێكی  و  الی��ەن  هێندێك  ه��ەڕەش��ەی  و 
لەو هەرێمەدا،  تورك  بیرتەسكی  و  شۆڤینیزم 
بەڵكوو رەتكردنەوەی لەالیەن كابینەی رووحانی 
ئەو  پارێزگای  بۆ  تورك  كەسێكی  دانانی  و 

تەنانەت  رێژیم  كە  سەلماند  ئ��ەوەی  هەرێمە، 
پشتییان  كە  ناكات  ك��وردان��ەش  ب��ەو  متمانە 
نێو  لە  ت��ەواوی  بە  ك��ردووە و  نەتەوەكەیان  لە 
و  تواونەتەوە  فەقیهدا  ويالیەتی  فەلسەفەی 
رێژیمە  ئەو  بەرژەوەندییەكانی  لە  پ��ارێ��زەری 
كە  دا  نیشانی  دی��ك��ەوە  ل��ەالی��ەك��ی  دەك���ەن، 
رێژیم  ئەمنییەتیی  روانگەی  و  ب��اوەڕی  بێ 
بەرامبەر بە خەڵكی كوردستان، سیاسەتێكی 
ئەو رێژیمەیە. پاشگەز  نەگۆڕ و بنچینەيی 
بەڵێنەكانی  س��ەرج��ەم  ل��ە  رووح��ان��ی  ب��وون��ی 
بە  بەتایبەتی  و  نەتەوەكان  بە  بەرامبەر  كە 
بەردەوامیی  نیشانەی  داب���وو،  ك��وردەك��ان��ی 
كردنی  ئاسمیلە  و  پەراوێزخستن  سیاسەتی 
زیاتری  پەرەسەندنی  و  بندەستەكانە  نەتەوە 
كەش و هەوای پولیسی و ئەمنییەتی بە سەر 
كوردستان و هەڵخەڵتاندنی ئەو كەسانەیە كە 
بانگەشەیان بۆ هەڵبژێرانی رووحانی دەكرد و 
هەوڵی بەالڕێدا بردنی خەڵكیان گرتووەتەپێش، 
ئێستا دەبێ  ئەو راستییە بزانن كە ئەزموونی 
نگریسی  دەسەاڵتداریی  دەی��ە  سێ   لە  زیاتر 
رێژیمە  ئەم  كە  دەریخستووە  سێدارە  كۆماری 
ئەمنییەتی  روانگەی  و  نییە  هەڵگر  ریفۆرم 
هەرێمی  دێموگرافی  گۆرینی  سیاسەتی  و 
كوردستان،  بەتایبەتی  و  بندەستەكان  نەتەوە 
و  ب��ەردەوام��ە  بنەرەتی  ستراتێژییەكی  وەك 
نابێ چی دیكە خەڵك دوای كاڵوی بابردوو 

بكەون. 

حەسەن رووحانیش لەگەڵ كورد راستگۆ نەبوو

كڕینی مەرگ لەپێناو دابینكردنی بژیوی ژیان 

شەماڵ تەرغیبی

دارا ناتق
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لە كاتێكدا كە هەواڵی تێپەڕینی دانیشتوانی 
نێو  لە  كەس  میلیارد   7 سنووری  لە  جیهان 
باڵوكرایەوە،  جیهاندا  گشتییەكانی  راگەیەنە 
بە  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  دەی��ەم��ی  دەوڵ��ەت��ی 
سەرۆكایەتی مەحمود ئەحمەدی نژاد پرۆژەی 
"ئێرانی 150 میلیۆن كەسیی" هێنایە گۆڕێ . 
پرۆژەیەك كە لە زۆر بوارەوە رخنەی لەسەرە. 
میلیۆن   150 ئێرانی  باسی  كە  ك��ات��ەوە  ل��ەو 
كەسی هاتۆتە بەرباس، داڕێژەری ئەم گەاڵڵە 
و الیەنگرانی بە شێوەیەكی جیددی لە هەوڵی 
پەرەدان بەم پرۆژەن، جیا لە خودی ئەحمەدی نژاد 
كە لەو كاتەدا بەردەوام باسی لە پێویستبوونی 
و  دەكرد  ئاماژەپێكراو  گەاڵڵەی  بەڕێوەبردنی 
ئەمەی بە هەوڵێك لە دژی رۆژئاوا دەزانی، 
ك��ەس��ان��ی س��ەر ب��ە ب��اڵ��ی ن��اوب��راوی��ش هەوڵی 
داكۆكی كردن لە گەاڵڵەكەیان دەدا و لە هەموو 
پەروەردە،  زانكۆكان،  قوتابخانەكان،  بیاڤەكانی 
نەخۆشخانەكان، راگەیەنەكان و ... بە ئەرێنی 
سەجادی  زەه��را  وێنە  بۆ  دەك��رد.  لێوە  باسیان 
بنەماڵە  و  ژنان  كاروباری  ناوەندی  سەرۆكی 
رێكەوتی  سەركۆماری،  دام��ەزراوەی  بە  سەر 
7ی خەزەڵوەری 91، رەخنە لە بوونی وانەی 
و  گرت  زانكۆكان  لە  بنەماڵە"  "رێكخستنی 
واڵتانی  بۆ  رۆژئ��اوا  "سیاسەتی  وەك  ئەمەی 
شیعەنشین" لە قەڵەم دا. بە وتەی ناوبراو ئەم 
جۆرە پۆلگەلە بەپێی سیاسەتی دژە ئێرانی لە 

دەبێ   و  داڕێ��ژراوە  رۆژئاوایی  واڵتانی  الیەن 
بەرەنگاری ببینەوە چونكە ئێران توانای ئەوەی 
بكاتە 150 میلیۆن  دانیشتوانەكەی  هەیە كە 
كەس. هەر لە راستای جێبەجێكردنی ئەم پرۆژە 
دیتمان كە لە ساڵی 88 بەمالوە كۆمەڵێك وادە 
و بەڵێنی ماڵی بە خەڵك دەدرا. بۆ نموونە دانی 
1 میلیۆن تمەن بۆ هەر منداڵێكی ساوا، كە 
ئەم پرسە بۆ خۆی كۆمەڵێك باس و خواستی 
تایبەتی لێدەكەوێتەوە لەوانە خەسارمەندكردنی 
هۆی  بە  واڵت  ئ��اب��ووری  پەیكەری  زی��ات��ری 

تەزریقی بێ  سنووری پارە.
ئێستا لە پاش چەند ساڵ لە هاتنەئارای ئەم 
ئاماژەپێكراو  پرۆژەی  دیكە  جارێكی  گەاڵڵە 
هاتۆتە بەرباس، بەاڵم ئەمجارە لە الیەن خودی 
عەلی خامنەیی، رێبەری رێژیمەوەیە. ناوبراو 
"گۆڕانكاریی  كۆبوونەوەی  بۆ  پەیامێكدا  لە 
بۆ  میلیۆنی   150 دانیشتوانی  دانیشتوان" 
دا.  ل��ەق��ەڵ��ەم  پێویست  زۆر  پرسێكی  ئ��ێ��ران، 
بوار  ن��ەب��وون��ی  ن��ی��ش��ان��دەری  ك��ە  پێداگرییەك 
لەمەڕ  كۆمەاڵیەتییە  ل���واوی  بەستێنی  و 
و  ناوبراو  دانیشتوانی  سیاسەتی  بردنەپێشی 

دەوڵەتەكانی ژێردەسەاڵتی.
بە هەر حاڵ ئەوەی كە لەم باسەدا گرنگە 

واڵمدانەوە بە چەند پرسیارە:
خ��ام��ن��ەی��ی دەڵ����ێ " واڵت����ی ئ��ێ��م��ە واڵتی 
 150 واڵت��ێ��ك��ی  ب��ەڵ��ك��وو  نیە  میلیۆنی   75
دەتوانین  كەمە،  میلیۆنیش   150 میلیۆنیە. 

بنەمایەك  چ  "ل��ەس��ەر  ب��ڵ��ێ��ی��ن؟!!!  زی��ات��ری��ش 
ئەو  بەپێی  میلیۆنییە؟   150 واڵتێكی  ئێران 
سەرچاوە ئاوییانەی كە بە هۆی بەڕێوەبەریی 
هەڵە و كەڵكوەرگرتنی ناسەردەمیانە بەرە بەرە 
بەو  بەستن  پشت  بە  دەب��ن��ەوە،  كەمتر  و  ك��ەم 
گەمارۆكان  هۆی  بە  كە  الوازەی  كشتوكاڵە 
رێژیم  سەرانی  نابەرپرسانەی  بەڕێوەبەریی  و 
بوونی  ه��ۆی  بە  دەڕۆن،  مایەپووچی  ب��ەرەو 
و  ناسالم  ئ��اب��ووری��ی  و  بێكار  میلیۆن  چەند 
مایەپووچ بوونی سەدان كارگە و كارخانە، بەو 
پاشەكەوتە ئابوورییەی كە بۆ نەوەكانی دواتر 
دانەنراوە، بەو بارودۆخەی لە باری ئاموزشی 
و بێهداشتییەوە گەیشتووینەتە نزمترین ئاست، 
بەم وەزعییەتەوە دەبێ  ئێران ببێتە خاوەن 150 
میلیۆن كەس دانیشتوو، ئایا ئەمە هەوڵێك نیە 

بۆ بە "سومالی" كردنی ئێران؟
نیە كە  روونە كە عەلی خامنەیی كەسێك 
لە  بۆیە  نەدیتبێت،  ئەگەرانەی  و  پرسیار  ئەم 
وەها  نابێ   "ئێمە  دەڵێ :  پەیامەكەیدا  درێژەی 
دڵنیاییەوە  بە  دەبێ   كەسێك  كە  بكەینەوە  بیر 
هەبێت،  پ��ڕداه��ات��ی  كارێكی  هەبێت،  ماڵی 
خاوەنی  ببێتە  و  بهێنێت  پێك  هاوبەش  ژیانی 

منداڵ، ئەمانە پێویست ناكات".
بەاڵم هەر ئەم وتەی وەلیی فەقیهی رێژیم 
كەسێك  دەبێت  چلۆن  پرسیارخولقێنە:  دیسان 
هیچ داهاتێكی نەبێت و هیچ پشتیوانییەكی 
ئابووریی نەبێت بەاڵم ژیانی هاوبەش پێك بینێت 

بارودۆخە  بەم  ئەویش  منداڵ؟  خاوەن  ببێتە  و 
واڵتدا  س��ەر  بە  باڵی  ئێستا  كە  ئابوورییەی 
هەوڵ  ن��اوب��راو  كە  لەوەیە  جگە  ئایا  كێشاوە، 
دەدات خەڵك بەرەوالی كولتووری نالۆژیكبوون 
چەشنێك  ئەمە  ببات؟  مەسئوولییەتی  بێ   و 
روانینی هەڵە و ناسەردەمیانەیە كە لە راستیدا 
بە  پشتبەستن  كولتووری  بەرەوالی  كۆمەڵگە 

قەزا و قەدەر دەبات.
هەر لە درێژەی قسەكانیدا، خامنەیی، باس 
لە ئەگەری پیربوونی كۆمەڵگەی ئێران دەكات 
و دەڵێ : "ئەگەر ئێمە بەم شێوەیە هەنگاو بنێین 
لە داهاتوویەكی نزیكدا دەبینە خاوەن واڵتێكی 

پیر كە چارەسەرەكەی دەست ناكەوێت.
پێش  ئەو  بەپێی  بڵێین  دەتوانین  لە وەاڵمدا 
ئامارەكانی  بناغەی  لەسەر  كە  بینییانەی 
خودی رێژیم كراون، زۆرترین رێژەی دانیشتوانی 
ئێران لە ساڵی 1400ی هەتاوی لە گرووپی 
تەمەنی 29، 34 ساڵ دەبێت كە ئەم تەمەنەش 
بە توێژی الو دادەنرێت. كەواتە ئەگەر تەنانەت 
دانیشتوانی واڵت زیادیش نەكات، هێشتا زووە 
بۆ ئەوەی كە باس لە پیربوونی ئێران بكرێت. 
بەاڵم جیا لەم پرسە دەتوانین بە پرسیارێكی دیكە 
وەاڵمی قسەكانی ناوبراو بدەینەوە. لە ئێستادا 
ئێران بە هۆی ئەوەی كە گرووپی تەمەنی 25 
دانیشتوانەكەی  رێژەی  زۆرترین  ساڵ   29 تا 
بەاڵم  ناسراوە،  الو  واڵتێكی  بە  دەهێنێت  پێك 
حكوومەتی كۆماری ئیسالمی چ پرۆژەیەكی 

ئێستا  الوەی  توێژە  ئ��ەم  بۆ  پڕبایەخی  وەه��ا 
جێبەجێ  كردووە كە النیكەم الوانی ئێمە خەمی 
ژیانی داهاتووی خۆیان نەبێت و بە دڵنیاییەوە 
هەبێننەوە؟  خۆیان  داه��ات��ووی  ب��ەرەو  هەنگاو 
ب��ێ��ك��اری، گرانی،  ك��ە  ل��ەوەی��ە  جیا  م��ەگ��ەر 
و  كۆمەاڵیەتی  كێشە  خەمۆكی،  هەاڵوسان، 
دەروونییەكان دیارترین دیارییەكانی رێژیم بووە 
بۆ الوانی واڵت؟ ئەگەر وا نیە بۆچی دەبێ  
سااڵنە 180 هەزار الوی خوێندەواری ئێرانی، 
واڵت جێ  بهێڵن و روو لە هەندەران و ژیان لە 
رۆژئاوا بكەن. ئەویش تەنیا بە ئاواتی ژیانێكی 
گونجاو  كاری  هەلی  دۆزینەوەی  و  ئاسایی 
كە  حاڵێكدایە  لە  ئەمەش  واڵت.  دەرەوەی  لە 
بەپێی ئامارە فەرمییەكان لە ساڵدا 1 میلیۆن 
بە  ئێران  زانكۆكانی  لە  كەس  ه��ەزار   200 و 
بەم  دەرێ .  دێنە  بااڵ  بڕوانامەی  وەرگرتنی 
پێیەش بەراوردی چوونەدەری دەرچوانی زانكۆ 
گشتیی  ك��ۆی  ب��ەران��ب��ەر  واڵت  دەرەوەی  ب��ۆ 

دەرچوانی زانكۆ 15%ە.
ئەمجۆرە  بەجێگای  رێژیم  س��ەران��ی  بۆیە 
و  ئ��ێ��ران  خەڵكی  ب��ە  پێكردنانە  سووكایەتی 
باشتر  چەشنە  لەم  پرۆژەگەلی  ئارای  هێنانە 
وایە هەوڵ بدەن ئاریشەكانی وەك چوونەسەری 
ئازادی،  ن��ەب��وون��ی  چینایەتییەكان،  م���ەودا 
نادادپەروەری،  پ��ەروەردە،  پێداویستیی  كەمیی 

نەبوونی یاسا و گەندەڵی چارەسەر بكەن.

بنەمادا  ل��ە  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان  ب��زووت��ن��ەوە 
ب��زووت��ن��ەوەی��ەك��ی س��ی��اس��ی ن��ی��ن. ب��ەڵ��ك��وو ئەو 
بزووتنەوانە لە قۆناخی یەكەمدا بۆ مسۆگەركردنی 
مافەكانی ئەو توێژە هاتۆتەدی كە خۆی لەنێو 
ئەودا هەڵقواڵوە. هەر بۆیە لە واڵتانی پێشكەوتوو 
و دێموكراتیكدا ئەو بزووتنەوانە بۆ وەدەستهێنانی 
هەوڵ  توێژە  و  چین  ئ��ەو  سینفییەكانی  مافە 
دەدەن. بەاڵم لە واڵتانی تۆتالیتێر و پاوانخوازدا 
داخراوە،  و  نادێموكراتیك  سیستمەكە  چونكە 
و  چین  داخوازییەكی  و  ویست  ه��ەر  حاكمیەت 
توێژەكانی لە بەرامبەر كردار و دەسەاڵتی خۆیدا 
نادێموكراتیك  سیستمە  لە  بۆیە  ه��ەر  دەبینێ . 
هەنگاوێكی  و  هەڵوێست  ه��ەر  داخ��راوەك��ان��دا  و 
بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان  بە چاالكیی سیاسی 
دێتە ئەژمار. بەسەرنجدان بەم راستییە لە سیستمە 
داخراوەكاندا هەركات بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان 
ویست  داواك��ردن��ی  بۆ  رەخسابێ،  بۆ  دەرفەتیان 
هێڵە  ك��ات  زۆر  سینفییەكانیان،  داخ��وازی��ی��ە  و 
تەواوەتی  و  بەزاندووە  حاكمیەتییان  سوورەكانی 
حاكمییەت و دەسەاڵتیان خستۆتە ژێر پرسیارەوە.  
ئیستبدادی  ح��اك��م��ی��ی��ەت��ی  س���ەردەم���ی  ل��ە 
ئیسالمیدا،  كۆماری  رێژیمی  و  پەهلەوییەكان 
چونكە نێوەرۆكی دەسەاڵتەكەیان  لە پرنسیپ و 
بنەماكانی دیمۆكراسی و مافی مرۆڤ  بێبەری 
بووە و حیزب و رێكخراوەی سیاسی و میدیای 
نیشانەكانی  گرینگترین  وەك  سەربەخۆ  و  ئازاد 
بزووتنەوە  زۆرب��ەی  ك��راون،  یاساغ  دیمۆكراسی 
و  س��ەرەڕۆ  حاكمییەتی  ب��ەدژی  ناڕەزایەتییەكان 

ئیستبدادی لەالیەن مامۆستایان و خوێندكارانی 
زانستگاكان و ناوەندگەلی زانستییەوە رێكخراوە. 
و  زانستگا  هەمیشە  دەسەاڵتانە  ئەو  بۆیە  هەر 
نەكراوە، و  خوێندكاری رەخنەگرییان پێ  قەبوول 
یان  نیزامی و ئەمنییەتییەكان  بە هەوڵی  هێزە 
ئیدئۆلۆژیكی دۆگم هەمیشە فەزایەكی سەركوت 

و خەفەقانیان لە زانستگاكاندا پێكهێناوە. 
لە  كە  كۆمەاڵیەتییەكان  بزووتنەوە  لە  یەكێك 
بزووتنەوەی  ب��ەرچ��اوە،  و  ئەكتیڤ  زۆر  ئێراندا 
خوێندكارییە. ئەگەر زۆرجار خەڵك نەیتوانیوە لە 
بەرامبەر دەسەاڵت و حاكمییەتی نادێموكراتیكدا 
ئەوە  هەڵبرێت،  دەن��گ  و  دەرب��ڕێ   ناڕەزایەتیی 
زانستگا و خوێندكاران بوونەتە زمانحاڵی هەموو 
و  ویست  پێناوی  ل��ە  زۆرج��اری��ش  و  كۆمەڵگا 
داخوازیی گەالنی ئێراندا قوربانیيان داوە. لە ماوی 
بزووتنەوەی  پاشایەتیدا  رێژیمی  دەسەاڵتداریی 
خ��وێ��ن��دك��اری ب��ە ه��ەم��وو رەوت��ەك��ان��ی��ەوە وەكوو 
هێزێكی بەرهەڵستكاری سیستمی پاشایی خۆی 
نواندووە. ناڕەزایەتی دەربڕینی 16ی سەرماوەزی 
1332ی هەتاویی خوێندكارانی زانستگای تاران 
سەركۆماری  جێگری  نیكسۆن  سەفەری  دژی 
لە  پشتیوانی  بۆ  و  ئێران  بۆ  ئامریكا  ئەوكاتی 
دوكتور  ن����ەوت"ی  سەنعەتی  ك��ردن��ی  "میللی 
موسەدیق، كە بووە هۆی گیان لەدەستدانی سێ 
تاران،  زانكۆی  فەننی  دانشكەدەی  خوێندكاری 
و گرنگ  وەرچەرخان  خاڵێكی  ناڕەزایەتییە  ئەم 
چونكە  خوێندكاریدایە،  بزووتنەوەی  مێژووی  لە 
دەسەاڵتی پاشایی بە تەواوی خۆی لە بەرانبەر 
ئەگەرچی  دەدی��ت��ەوە.  خوێندكاریدا  بزووتنەوەی 

1332ی  س���ەرم���اوەزی  16ی  رووداوی  پ��اش 
بە  بزووتنەوەی خوێندكاری  پێشڕەوانی  هەتاوی، 
توندی كەوتنە بەر هێرشی دەزگای سەركوتكەری 
بزووتنەوەی خوێندكاری  بەاڵم  پاشایی،  رێژیمی 
ب���ە ش���ێ���وەی ج����ۆراوج����ۆری دی��ك��ە ك�����ردەوەی 
و  ئابووری  فەرهەنگی، كۆمەاڵیەتی،  سیاسی، 
ئەمنییەتیی رێژیمیان بردە ژیر پرسیارەوە. هەر بۆیە 
بزووتنەوەی خوێندكاری توانیی پاش دەورانێكی 
سەخت و دژوار، لە ساڵی 1357ی هەتاویدا ببێتە 
داینەمۆی جواڵنەوە ناڕەزایەتییەكانی سەردەمی 
شۆڕشی گەالنی ئێران. پاش سەركەوتنی شۆڕشی 
زانستگاكان   ،1357 ساڵی  لە  ئێران  گەالنی 
بزووتنەوەی  و  سیاسی  چاالكیی  ناوەندی  بوونە 
خوێندكاری ئاراستەیەكی جیاوازیی لە پێناسەی 
ئێران"  ئیسالمیی  "كۆماری  ت��ازەی  دەسەاڵتی 
لەسەر  كە  ئیسالمیش  كۆماری  گ��رت.  بەخۆوە 
هەر  و  دام���ەزراب���وو  ئیدئۆلۆژیك  بنەمایەكی 
سەر  بۆ  هەڕەشە  بە  بیركردنەوەیەكی  جیا  جۆرە 
خۆی دادەنا، بۆیە لە ژێر دیاردەیەكدا بە ناوی 
زانستگاكانی  دەرگ���ای  فەرهەنگی  ش��ۆڕش��ی 
پاكتاوی  بە  كرد  دەستیشی  هاوكات  و  داخست 
پێشڕەو  خوێندكارانی  و  ماموستایان  و  جیابیران 

و ئازادیخواز.
كرانەوەی  و  فەرهنگی  شۆڕشی  بەناو  پاش 
بزووتنەوەی  بێدەنگیی  زانستاگاكان،  دەرگ��ای 
خ��وێ��ن��دك��اری ت��ا س��ەرەت��اك��ان��ی دەی����ەی 70ی 
دەورەی  ك��ۆت��ای��ی  ك��ێ��ش��ا.  درێ�����ژەی  ه���ەت���اوی 
دووهەمی سەركۆماری رەفسەنجانی هاوكات بوو 
سیاسەتە  بە  ئێران  خەڵكی  ناڕەزایەتیی  لەگەڵ 

بە  خوێندكاری  بزووتنەوەی  رێژیم،  هەڵەكانی 
خۆڕێكخستنێكی بەرچاو گەیشتبوو و لە ئاكامی 
ریفۆرمخوازدا،  دەوڵەتی  بەرتەسكی  دەرفەتێكی 
خوێندكاری  ب��زووت��ن��ەوەی  ناڕەزایەتیی  دەنگی 
وەزاڵەهاتووی  خ��ەڵ��ك��ی  دەن��گ��ی  ب��ە  ت��ێ��ك��ەڵ 
گەالنی ئێران بوو. رووداوی ناڕەزایەتیی بەرینی 
1378ی  پ��وش��پ��ەری  مانگی  ل��ە  خ��وێ��ن��دك��اران 
خوپێشاندان،  حەوتوو  یەك  ماوەی  بۆ  دا  هەتای 
وەلەرزە  ئاخوندەكانی  دەس��ەاڵت��ی  كۆڵەكەكانی 
خستبوو و لە ئاكامدا 18ی پوشپەڕی لێكەوتەوە، 
زانستگای  خوێندكارانی  دەربڕینی  ناڕەزایەتی 
نژاد  ئەحمەدی  قسەكانی  كاتی  لە  ئەمیركەبیر 
خوێندكارانی  دەربڕینی  ناڕەزایەتی  هەروەها  و 
زانستگای شیراز بە قسەكانی وەزیری نێوخۆی 
ناڕەزایەتی  زۆر  و  ن��ژاد  ئ��ەح��م��ەدی  كابینەی 
دیكەی خوێندكاران، كاریگەربوون و بە ئەزموون 

بوونی بزووتنەوەی خوێندكاریی نیشان دەدات. 
 ب���زووت���ن���ەوەی خ��وێ��ن��دك��اری��ی ك���وردی���ش بۆ 
داكۆكی كردن لە مافەكانی گەلی كورد و باقی 
روونكردنەوەی  بە  و  ئێران  بندەستەكانی  نەتەوە 
رۆڵێكی  زانستگاكان  نێو  دیكەی  خوێندكارانی 
پیالنەكانی  لەقاودانی سیاسەت و  لە  بەرچاویان 
كوردستان  سەر  بۆ  ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی 
باوەڕە  لەو  زۆر  توانیان  خۆشییەوە  بە  و  هەبوو 
ناڕاستانەی كە رێژیم بە پڕوپاگەندەی ژەهراوی 
و چەواشەكاری راستییەكان لە بەرامبەر مەسەلە 
ئێراندا  لە كوردستانی  نەتەوەی كورد  و كێشەی 
پوچەڵ  ك��ردب��ووەوە،  ب��اڵو  زانستگاكاندا  نێو  لە 
بزووتنەوەی  كە  ئێستاشدا  لە  هەربۆیە  بكەنەوە. 

خ��وێ��ن��دك��اری ل��ە خ��ۆڕێ��ك��خ��س��ت��ن��ەوەدای��ە، دەبێ 
خوێندكارانی كورد وەك سەفیری نەتەوەی كورد 
بەشداری هەموو كۆڕوكۆبوونەوەكانی خوێندكاری 
بكەن و لە دەرفەتەكان بۆ باڵوكردنەوەی گوڤار بە 
زمانی كوردی  كەڵك وەرگرن و لە شووراكانی 

زانستگادا بە شێوەی ئەكتیڤ بەشدار بن.
پاش  ئێران  خوێندكاریی  بزووتنەوەی  ئیستا 
دەورانێكی دژوار و سەخت، لەالیەك  لە بەردەم 
گۆڕانكاریی زۆر گرنگ و چارەنووسسازدایە و 
لە الیەكی دیكەوە  ئەو بزاڤە دەبێ بە هەڵەكانی 
خۆیدا بچێتەوە و بە دەرس وەرگرتن لە رابردوو، 
بزووتنەوەی  كردنی  نكوڵی  هەوڵی  دیكە  چی 
خوێندكاری نەتەوەكانی دیكەی ئێران و بەتایبەت 
چونكە  ن��ادات،  كورد  خوێندكاریی  بزووتنەوەی 
رەوتی روو لە گەشەی بزووتنەوەی خوێندكاریی 
كورد چی دیكە بە دیار هیچ هەوڵێكی ئەوتۆوە 
و  تێكدان  مەبەستی  كە  دانانیشێ   دەستەوەستان 
كوردی  خوێندكاریی  بزووتنەوەی  كردنی  نكوڵی 
لە زەیندا بێ. هەر بۆیە بزووتنەوەی خوێندكاریی 
خوێندكارییەكانی  بزووتنەوە  و  رەوت  دەبێ  ئێران 
نەتەوەكانی ئێران بە پاراستنی شوناسی نەتەوەیی 
دیاریكراوەكانی  خواستە  ل��ەس��ەر  پ��ێ��داگ��ری  و 
و مافی  نەتەوایەتی  دیمۆكراسی، مافی  وەكوو 
مرۆڤ و دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی بە فەرمی 
بناسی تاكوو هەموو بزووتنەوە خوێندكارییەكانی 
بە  شان  زانستگادا  بیاڤی  لە  ئێران  نەتەوەكانی 
شانی یەك، داوای ویست و داخوازییەكانی خۆیان 

بكەن.

ئێرانی 150 میلیۆن كەسی 
سووكایەتی بە 75 میلیۆن دانیشتوانی ئێران رووش

بزووتنەوەی خوێندكاری و تێڕوانینێك
)بە بیانووی 16ی سەرماوەز(ەوە

ناسر ساڵحی ئەسڵ
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بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

ئایینزا،  ئایین،  ل��ە  زۆر  بەشێكی 
رێ���ب���ازە س��ی��اس��ی و ه��زری��ی��ەك��ان لە 
و  ژن��ان  پرسی  خۆیاندا  مانیفێستی 
رەگەزی  دوو  ه��ەر  نێوان  یەكسانیی 
بە شێوازێك  پیاو دەورووژێنن و  ژن و 
لەگەڵ ئەو پرسە گرینگەدا بەرەوڕوو 
رێبازە  ه��ەم��وو  دەڵ��ێ��ی  ك��ە  دەب���ن���ەوە 
سەرچاوەیان  لەوانەوە  فیمینیستییەكان 
الپەڕە  لە سەر  ئ��ەوەی  بەاڵم  گرتووە، 
دەكرێت  بۆ  بانگەشەی  و  دەنووسرێت 
جیاوازيی  ك��ردەوەك��ان��ی��ان��دا  ل��ەگ��ەڵ 

بنەڕەتیی هەیە.
گرنگترین رۆڵ لە بەرەوپێشچوونی 
و  ب��ەردەوام��ی  و  مرۆڤایەتی  ژی��ان��ی 
ئەستۆیی  لە  سروشت  سەقامگیریی 
ژنان  ب��ڵ��ێ��ی��ن  دەك�����رێ   و  ژن���ان���دای���ە 

و  م��ان��ەوە  راستەقینەی  سیمبۆلێكی 
هەرمانی مرۆڤ و پەروەردە و سروشتن 
و بە درێژایی مێژوو بۆ ئەم مەبەستەش 

ئامادەی قوربانیدان بوون.
بۆ بنبڕكردنی توندوتیژی دژی ژنان 
كە وەك  دەردەكەوێ  بە درێژایی مێژوو 
ئەم كارەساتە بەردەوام بووە، پرۆسەیەكی 
بنەڕەتی و تۆكمەی دەوێ  كە كولتوری 
باوكساالری و پیاوساالری بگۆڕێ  بە 
بە  و  یەكسانخوازایی مرۆیی  هزری  
بە سەر  راستەقینە گۆڕان  شێوەیەكی 
هزری ه��ەردوو رەگ��ەزی ژن و پیاودا 
بێنێ . بەداخەوە جێی سەرسووڕمانە كە 
بۆ  دەك��رێ  ژنان  لەكاتێكدا چ��اوەڕوان 
ئەكتیڤ  شێوەیەكی  بە  مەبەستە  ئەم 
چاالكی بنوێنن، بە بێ  ئەوەی ئاگادار 
بن ئەو كولتورە پیاوساالرانە دنە دەدەن 
و دەبنە یارمەتیدەری توندوتیژییەكان. 
پرسیارە دێتە گۆڕێ  كە  ئەم  زۆرجار 
گەلۆ پێویستە بۆ گەیشتن بە ئاستی 
یەكسانیی ژن و پیاو، كەسایەتیی ژن 
بە پیاو بگۆڕدرێ  و پێگەی پیاوانیان 
لێهاتووییەكان  دەب��ێ   ی��ان  ب��درێ   پ��ێ  
كە  ب������وارەدا  ل���ەو  و  ب��ك��رێ��ت��ەوە  زەق 
دەتوانێ  كاریگەر و ئەرێنی بێت بەكار 
لە  بەرچاو  بەشێكی  بەداخەوە  ببرێت؟ 
خوێندنەوەیەكی  بێ   بە  فیمێنیستەكان 
ورد و واقێعگەرایانە و بە بێ  ئەوەی 

بزانن كە سووكایەتییە بە پێگەی ژن، 
پیاوان  پێگەی  دەق��اودەق  دەدەن  هەوڵ 
لە  ئەمەش  بكەن.  دەستەبەر  ژنان  بۆ 
پاراستنی  ب��ۆ  پ��ی��اوس��االرەك��ان  ه��ەوڵ��ە 
سەرچاوە  هەتاهەتاییەوە  بااڵدەستیی 

دەگرێ .
لەوەدایە  سەرسووڕمان  جێی  لێرەدا 
ئەو  هەموو  س���ەرەڕای  كوردستان  كە 
بەشەكانی  وەك  ك��ە  دواك��ەوت��ووی��ەی 
دی���ك���ەی رۆژه����ەاڵت����ی ن���اوەڕاس���ت 
هەڵسەنگاندن  ب��ە  دەناڵێنێ ،  پێیەوە 
رەچاوكردنی  و  ن��اوچ��ەك��ان  ل��ەگ��ەڵ 
نەتەوەیی  ئابووری،  سیاسی،  دۆخی 
ئەوە  بانگەشەی  دەك���رێ   كولتور،  و 
نەتەوەی  الی  ژن  پێگەی  كە  بكەین 
كورد لە نەتەوەكانی دیكە بەرزتر بووە 
گەلێك  گوتەیە  ئەم  بۆ  نموونەش  كە 
زۆرە و یەك لەوان هاندان و پشتیوانیی 
ك���ورد، پێشەوا  ی��ەك��ەم س��ەرك��ۆم��اری 
قازی محەممەدە  بۆ هەوڵدانی ژنان 

سەبارەت بە بەدەستهێنانی مافەكانیان 
كۆنەپەرەستیی  بیری  رووخ��ان��دن��ی  و 
ناو  ل��ە  بڵێین  دەك���رێ   پ��ی��اوس��االری. 
رێبەرانی كورددا كەسانی زۆر هەبوون 
كە بڕوایان بە مافی یەكسانی ژن و 
هەنگاوی  ب��وارەدا  لەم  و  هەبووە  پیاو 
بەپێزیان ناوە، بەاڵم بەئاكام گەیشتنی 
هەموو ئەم هەنگاوانە بەستراوەتەوە بە 
چەندییەتیی  و  ژنان  ئیرادەی  رادەی 
بۆ  چ��االك��ی��ی��ەك��ان��ی��ان  چۆنیەتیی  و 
و  پیاوساالری  كولتوری  نەهێشتنی 
توندوتیژی  بەرامبەر ژنان. لە كۆتاییدا، 
توندوتیژی  ك��ە  ب��گ��وت��رێ   پێویستە 
نواندن بەرامبەر بە ژنان دەبێتە هۆی 
الوازبوونی ئاستی پەروەردەی مرۆیی 
پەروەردەیش  الوازب��وون��ی  ئاكامی  و 
بەالڕێداچوونی تاكەكانی مرۆڤ )ژن 
و پیاو(ی لێ  دەكەوێتەوە كە ئەمەش 
بەرهەم  دزێ���و  دی�����اردەی  ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك 

دێنێتەوە.
توندوتیژی  بنبڕكردنی  بۆ  هەوڵدان 
بخرێتە  تەنیا  ب��ە  ن��اب��ێ   ژن���ان  دژی 
ئەوە  بەڵكوو  ژن��ان،  خ��ودی  ئەستۆی 
ئازادی  و  رووناكبیر  پیاوانی  ئەركی 
بوارە  ل���ەم  ك��ە  ی��ەك��س��ان��ی��خ��وازي��ش��ە  و 
و  ژنان  پشتوانی  و  پشتگر  مرۆییەدا 

مافە مرۆییەكانیان بن.

كاتێ وشەی كۆڵبەر دەبیسین، كۆمەڵێك 
م��رۆڤ��ی زەح��م��ەت��ك��ێ��ش و ه���ەژارم���ان دێتە 
بەرچاو كە بارێكی چەند بەرامبەری كێشی 
خۆیان خستۆتە سەرپشت و لە هەوراز و نشێو 
وەسەردەكەون یان دادەگەڕێن، ئەوە شرۆڤەی 
بینەرانی  لەبەرچاوی  كە  توێژێكە  سیمای 
بەاڵم  دێتەبەرچاو،  تەلەفزیۆن  شاشەكانی 

بەڕاست كۆڵبەر كێیە؟!.
مرۆڤ و تاكی كورد هەموو كات هەوڵی 
تەمەن  ژی��ان��دا س��ەرب��ەرزان��ە  لە  داوە  ئ��ەوەی 
چەڵەمەكان  و  تەنگ  بە  پشت  و  ڕابوێرێت 
پێ  لەسەر  رەوەز  وەك  خ��ۆی  و  بچەمێنێت 
هۆی  بۆتە  خسڵەتەش  ئ��ەم  ه��ەر  بوەستێت. 
لە  بەرامبەر  مێژوو  درێژایی  بە  كە  ئ��ەوەی 
دژوارییەكانی ژیان و زەخت و ئاستەنگەكانی 
و  مان  پارێزگاری  و  بوەستێت  سەردەمداران 
هەبوون بێت، لەو نێوەدا ئەگەرچی دوژمنان و 
نەیارانی ئەم نەتەوەیە هەمووكات هەوڵیان داوە 
كە ئەو نەچەمینە تێك بشكێنن و مرۆڤێكی 
دەستەمۆ لە تاكەكانی ئەم گەلە چێ بكەن، 
پۆاڵیینی  ورەی  لەگەڵ  هەمووكات  ب��ەاڵم 
و  بوونەتەوە  ب��ەرەوڕوو  گەلە  ئەم  ئەندامانی 

پیالنەكانیان بۆتە بڵقی سەرئاو.
درێژایی مێژووی خۆی  بە  كورد  گەلی 
بووە كە  ب��ەرەوڕوو  لەگەڵ گەلێك دژواری��دا 
زۆریان  ه��ەرە  زۆرب���ەی  كە  بڵێین  دەتوانین 
لەو  یەكێك  ب��ووە،  داگیركەرانی  گ��رێ��دراوی 
بێبەری  و  ئ��اب��ووری  ئابڵۆقەی  دژواری��ی��ان��ە 
هەموو  ك��ە  ب���ووە  پێویستیانە  ل��ەو  ك��ردن��ی 
كۆمەڵگایەك بۆ درێژەدان بە ژیانی پێویستی 
وەك  ئێرانیش  ئیسالمی  كۆماری  پێیەتی. 
كوردستان  داگیركەرانی  میراتگری  دووایین 
الی  نەتەنیا  خ��ۆی  پێشینیانی  رچ��ەی  لە 
ن����ەداوە ب��ەڵ��ك��وو ب��ەچ��ەن��د ق��ات پ���ەرەی بەم 
سیاسەتە دژی مرۆڤانەیە داوە. بێبەش كردنی 
كوردستان لە پێشكەوتن و بووژانەوە هەر لە 
دەسەاڵتدارانی  هاتنەسەركاری  س��ەرەت��ای 
ئەم  و  ك���راوە  پ��ەی��ڕەو  ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
ڕەوش��ەش تا هەنووكەش هەر درێ��ژەی هەیە 
ئامانجی  دوو  رێ��ژی��م  سیاسەتانەی  ئ��ەم   ،

سەرەكیی لەپشت بووە:
بەچۆكداهێنانی  ب��ۆ  ه���ەوڵ���دان  ی��ەك��ەم: 
ئەم  دوورخستنەوەی  و  كوردستان  خەڵكی 
نەتەوەیی  داواك��اری��ی��ە  و  وی��س��ت  ل��ە  گ��ەل��ە 
بە  ك��ردن��ی��ان  و ڕەواك���ان���ی���ان و س���ەرق���اڵ 
بەدەستهێنانی بژیوی ژیان و دوورخستنەوەیان 
خەڵكی  لە  كەڵكوەرگرتن  و  كوردایەتی  لە 
دووهەم:  خ��ۆی��ان.  ئامانجەكانی  ب��ۆ  ك��ورد 
خەڵكی  كردنی  دەرب��ەدەر  و  كردن  پەرتەوازە 
شارۆچكەكانی  و  ش���ار  ب���ە  ك���وردس���ت���ان 
ناوچە  تەنانەت  و  ئێران  ناوچەكانی دیكەی 
خەڵكی  بەرە  بەرە  بەمجۆرە  تا  جیهانیش  و 
هیچ  زێدەكەیان  كە  ئ��ەوەی  بە هۆی  ك��ورد 
ژیان  بردنی  بەسەر  و  كاركردن  بۆ  هەلێكی 
لێ نییە و بۆ مانەوە نابێت، كوردستان  چۆل 
بكەن و لەبەرامبەردا رێژیم بە دانی مۆڵەت و 
ئیزنی نیشتەجێ بوونی خەڵكانی ناخۆجێی 
كوردستان، خاكی  دێموگرافیی  و گۆڕینی 
كوردستان لە درێژماوەدا پاوان بكات، بەاڵم 
كۆماری ئیسالمی هەروەك باقی پالنەكانی 
پووچەڵ  پالنەشی  ئەو  كوردستان  لەهەمبەر 
ویستی  پێچەوانەی  ب��ە  ئاكامی  و  ب���ووەوە 

ئەوی لێكەوتەوە.كۆماری ئیسالمی نەیزانی 
كە هەستی نیشتمان پەروەری و خۆشەویستی 
لە  بەهێزترە  زۆر  كوردستانیان  ب��ۆ  خ��ەڵ��ك 
نانێك یان بەچۆك  پ��اروە  ب��وون بۆ  دەرب���ەدەر 
داهاتن و بەڕێوە بردنی سیاسەتەكانی رێژم، 
و  بەهێز  ئ��ەم هەستە  لە چ��وارچ��ێ��وەی  ه��ەر 
پیرۆزەدایە كە ئەبینین لە سااڵنی پێشتردا كە 
كوردستان هیچ هەلێكی كاری تێدا نەبوو و 
نەبوو،  بڕەوی  هاتووچۆی سەرسنوورەكانیش 
خەڵكی كوردستان ماڵ و ژیانیان هەڵدەگرت 
كوورەخانە  لە  و  دەڕۆیشتن  ش��ار  بە  ش��ار  و 
و جوجەخانە و كارگاكانی شارە گەورەكانی 
ئێران بە ئارەقی نێوچاوان نان و بژێویان پەیدا 
دەكرد بەاڵم لەبەرامبەر داواكاریەكانی رێژیمدا 
سەریان دانەنواند و تەنانەت ئەو بژێوەی كە 
وەدەستیشیان دەهێنا تا نەگەیشتبانەوە زێدی 
باب و باپیرانیان خەرجیان نەدەكرد و چێژیان 
لێ نەدەبرد و بە شاهیدی هەموو ئەو توێژە 
هەژارەی كە خەریكی ئەم كارە تاقەت پڕوكێنە 
ب��وون��ە، ه��ەرك��ات زی��ات��ر ل��ە ه��ەن��دەران بوونە 
خۆشەویستیان بۆ نیشتمان و كوردستانەكەیان 
زیاتر بووە بە پێچەوانەی پیالنی دوژمنانی 
ئەو  ئیدعایەش  ئەو  سەلمێنەری  كوردستان. 
بە هەزاران ڕۆڵە شۆڕشگێڕەیە كە سەنگەری 
و  ك��ردۆت��ەوە  پ��ڕ  براكانیان  پ��اش  خەباتیان 
نەوەی  ك��ە  بڵێین  ڕاش��ك��اوی  ب��ە  دەت��وان��ی��ن 
ئەمڕۆی ئازادی خوازی كوردستان منااڵنی 
لەمەوبەری  س���اڵ  بیست  زەح��م��ەت��ك��ێ��ش��ی 
بێ عەداڵەتی  هەموو  دیتنی  كە  كوردستانن 
و نادادپەروەری لە دوور لە كوردستان هانی 
نەتەوەكەیان  كە سەنگەری مافخوازی  داون 

پڕ رێبوار ڕابگرن.
ئازادیی  و  ژی���ان  ڕەوش����ی  درێ����ژەی  ل��ە 
كوردستان  خەڵكی  ك��وردس��ت��ان  ب��اش��ووری 
هێنانی  وەدەس���ت  ب��ۆ  دیكەیان  درگ��ای��ەك��ی 
بژێوی ژیان بە ڕوودا كرایەوە و هیوادار بوون 
و  تەنگ  و  سەختی  هەموو  س���ەرەڕای  كە 
نێوان  هاتووچۆی  سروشتییەكانی  چەڵەمە 
دوو سنووری دەسكردی باشوور و ڕۆهەاڵتی 
ك��وردس��ت��ان، ب��ت��وان��ن ل���ەم رێ��گ��ای��ەوە نانی 
كۆماری  بەاڵم  بكەن،  پەیدا  سەرسفرەكانیان 
بەرایی   چ���اوی  هیچكات  ك��ە  ئیسالمی 
ن��ەداوە گەشە كردن و هێمنیی كوردستان و 
خەڵكی كورد و بێ ئازاری هەژاران ببینێ و 
خوێنی كوردان بە حەاڵڵ دەزانێت ئەمجارەش 
بە بیانووی قاچاق و پاراستنی هێمنایەتیی 
سنوورەكان دەستی دایە كوشت و بڕی كورد 
و ڕۆژژمێری كوردستان لەگەڵ لەدەستدانی 
ڕۆژانەی چەندین مرۆڤی كورد لەالیەن هێزە 
رۆژ  و  نەخشاوە  رێژیم  گەلییەكانی  دژی 
كوردستان  خەڵكی  لە  چەندكەس  كە  نییە 
لە ماكۆوە تا مێهران كە گەورەترین تاوانیان 
تەنیا پەیدا كردنی نانی مناڵەكانیانە شەاڵڵی 
خوێن نەكرێن. كۆڵبەرانی كوردستان ئەم توێژە 
شان  زەب��ری  بە  كە  كوردستانن  خەڵكی  لە 

كاسبی  خەریكی  خۆیان  باهۆزی  و 
كۆماری  رێ��ژی��م��ی  ب����ەاڵم  ك��ردن��ن 
سەرەكی  ئ��ەرك��ی  ك��ە  ئیسالمی 

داب��ی��ن ك��ردن��ی ه��ەل��ی كاری 
ئەستۆیە،  لە  خەڵكە  ئەم  بۆ 
نابینێت  ڕەوا  ئ���ەوەش���ی���ان 
شێوە  وەح��ش��ی��ان��ەت��ری��ن  ب��ە  و 

بەرەورووی ئەم توێژە هەژارە دەبێتەوە.
لە ژێر سیاسەتە نازانستی و ناكارامەكانی 
رێژیم،  یەكەكانی  ل����ەدوای  ی��ەك  دەوڵ��ەت��ە 
بارودۆخی ژیانی خەڵك هەروا بەرەو خەراپتر 
بوون دەچێت و ئەمڕۆكە زیاتر لە 50% خەڵكی 
كوردستان لە بێكاریدان و ئەو هەژمارەی كە 
بێ بازاری  لەبەر  هەیە  كاریشیان  ڕواڵەت  بە 
و نەبوونی داه��ات لە الی��ەك��ەوە و زەخ��ت و 
گوشاری دەزگا جۆراوجۆرەكانی رێژیم لەناو 
ماڵیات،  ئیدارەی  ش��ارەداری،  وەك  شارەكان 
ئەماكین و هتدەوە دەناڵێنن و پاش ماوەیەك 
بازاڕەش  و  دووكان  ئەو  ناچاریەوە  رووی  لە 
ئەوانیش  و  دێڵن  بەجێی  كردوویانەتەوە  كە 
پەیوەستی شەپۆلی بەرینی بێكاران دەبن، ئەم 
دەگەینە  كە  ئەوكاتەی  بەتایبەت  بارودۆخە 
شەپۆلی  و  س��ەخ��ڵ��ەت��ی  و  س��ەرم��ا  وەرزی 
تێكەڵی  ئاواییەكانیش  ب��ێ ك��اری  خەڵكی 
شارەكان دەبن بە چەند قات زیاتر دەبێت و ئەم 
بێ دەرەتانییەوە  ڕووی  لە  بەرینەش  شەپۆلە 
روو لە كرێكۆڵی و كاری هاتووچووی نێوان 
دەخەنە  خۆیان  شێوەیە  بەم  و  دەك��ەن  سنوور 
سرووشتییەوە  مەترسییەكی  چەشنە  هەموو 
تا درێژە بە ژیانیان بدەن، خاڵێكی دیكە لە 
توێژە  ئ��ەو  كۆڵبەران،  بوونی  زی��اد  هەمبەر 
كە  زانستگاكانە  دەرچ��وان��ەی  و  خوێندەوار 
روو  كار  هەلێكی  هیچ  نەبوونی  رووی  لە 
زەحمەت  هەموو  و  كۆڵبەری  كاری  دەكەنە 
و ماندوویەتی خوێندن و لێهاتوو بوونیان لە 
بە  تێكەڵ  و  الوە  بخەنە  دەب��ێ  زانستگاكان 

كاروانی كۆڵبەران بن.
دڕندە،  ئ��اژەڵ��ی  س��ەخ��ڵ��ەت��ی،  و  س��ەرم��ا 
زیاد  كێو  و  شاخ  لە  بەربوونەوە  و  هەڵدێران 
بكەن بە ترسی گولل�ەی هێزەكانی رێژیم و 
پاروە  بۆ  تەنیا  گیان  لەدەستدانی  كەمینی 
بڵێن كە  بە رێژیم  ئ��ەوەی  تەنیا بۆ  نانێك و 
ئەگەر نان پەیدا كردن سەد ئەوەندەش دژوارتر 
بێت ئێمە سەر بۆ ویستەكانی تۆ دانانوێنین. 
بەپێی ئەماری ئاژانسی هەواڵدەری كوردپا، 
كەس    59 لە  زیاتر  ئەمساڵدا  سەرەتای  لە 
كوردستان  سنوورەكانی  لەسەر  كۆڵبەران  لە 
گیانیان  رێژیم  هێزەكانی  تەقەی  هۆی  بە 
ئەو  هەموو  س���ەرەڕای  ئ��ەوە  داوە،  ل��ەدەس��ت 
گیرانی  بە  كە  ماددیانەیە  زیانە  و  زەرەر 
لێیان دەك���ەوێ. رەوشی  ت��وێ��ژە،  ئ��ەم  ب��اری 
ئەحمەد  ڕاپ��ۆڕت��ی  لە  كۆڵبەران  نالەباری 
نەتەوە  مرۆڤی  مافی  رێپۆرتێری  شەهید 
یەكگرتۆكانیشدا دەنگی داوەتەوە و ئاماژەی 
كۆڵبەران  نەهامەتییەكانی  لە  بەشێك  ب��ە  
نەتەنیا هیچ  بەداخەوە  كە  ڕەوشێك  ك��ردووە، 
چاوەڕوانیەك بۆ باشتر بوونی لە ئارادا نییە، 
بەڵكوو بە خەراپتر بوونی رۆژ لەدوای رۆژی 
باری ئابووریی ئێران بەرەو ئاقارێكی نادیار 
كورد  ه��ەروەك  ئاخۆ  گەلۆ  دەنێت،  هەنگاو 
بژێو  بەدەستهێنانی  لە  گوتوویە  لەمێژساڵە 
و نانیشدا جگە لە چیاكانی كوردستان كەس 

دۆستی كورد نییە؟!.

یامخەبات لەپێناو ناندا
پە توندوتیژی دژی  ژنان، 

ئاكاری دژە مرۆیی

چەكۆ ئەحمەدی
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لە  رۆژ   100 ب��ەس��ەر  ت��ێ��پ��ەڕب��وون  پ���اش 
دەسەاڵتداریی حەسەن رووحانی وەك حەوتەمین 
سەركۆماری كۆماری ئیسالمیی ئێران و بە 
لەبەرچاو گرتنی ئەو وادە و بەڵێنیانەی كە 
پێش لە هەڵبژاردنەكان دابووی بە كۆمەاڵنی 
خەڵكی ئێران و بەتایبەت نەتەوەكانی ئێران، 
زۆر ب��ە روون����ی ب��ۆم��ان دەردەك���ەوێ���ت كە 
بە  تەنیا  خ��ۆی  پێشووانی  وەك  ناوبراویش 
پێش  گشتی  ب��ی��روڕای  فریوی  مەبەستی 
جیابیرانەی  ژێستێكی  هەڵبژاردنەكان  لە 
ناوبراو  كردەوەكانی  و  كار  ئەگینا  دەگرت. 
وەك  دەس���ەاڵت گەیشتنی  ب��ە  م���اوەی  ل��ە 
بۆ  حاشاهەڵنەگرە  بەڵگەیەكی  سەركۆمار 
ئێراندا  ئیسالمیی  ك��ۆم��اری  ل��ە  ئەوەیكە 
تەنیا دمامكەكان دەگۆڕدرێت و چییەتی و 
نێوەڕۆكی ئەو سیستمە وەك خۆیەتی و هەر 
كۆماری  سیستمی  چوارچێوەی  لە  كەس 
كار  بێتە سەر  وەك سەركۆمار،  ئیسالمییدا 
هیچ جیاوازییەكی لەگەڵ سەركۆمارەكانی 
و  وادە  ه���ەر  و  ن��ی��ی��ە  خ���ۆی  پ��ێ��ش��وت��ری 
چوارچێوەی  لە  تەنیا  ب��دات  بەڵێنیەكیش 

پڕوپاگەندەی هەڵبژاردندا پێناسە دەكرێ.
ناوە بۆمان دەردەكەوێت  ناوە بە  بۆیە ئێستا 
حەسەن  بەڵێنییەكانی  و  وادە  ه��ەم��وو  ك��ە 
رووحانی دەهۆڵێكی نێوبەتاڵ بوون كە تەنیا 

لە دوورەوە دەنگی خۆش بوو.
ماددەی سێهەمی مەنشووری 10 ماددەيی 
ح���ەس���ەن رووح����ان����ی ت��ای��ب��ەت ب���ە مافی 

نەتەوەكان:
- دانانی هێزى كارامە و لێهاتووە خۆجێیەكان 
ناوچە  ب��ەڕێ��وەب��ەری��ی��ەك��ان��ی  پ��ۆس��ت��ە  ل���ە 
بەهێزكردن  پاڵپشتیی  و  واڵت  جیاوازەكانی 
كاروباری  ئەسپاردنی  و  دەس��ەاڵت  دانی  و 
ناوچەیی بە ئەوان لە چوارچێوەی سیاسەتە 

گشتییەكانی دەوڵەتدا.
س��ەرەت��ای��ی حەسەن  زۆر  وادەی��ەك��ی  ئ��ەم��ە 
بەناو  ل���ە  ب��ەش��ێ��ك  ك���ە  ب����وو  رووح����ان����ی 
هەندێ  تەنانەت  و  ك��ورد  رێفۆرمخوازانی 
كۆماری  دژبەری  سیاسییەكانی  الیەنە  لە 
لە  و  هەاڵ  بە  كردیان  لەسەری  ئیسالمی، 
میدیاكاندا دەستیان كرد بە بانگەشە كردن بۆ 
سیاسەتەكانی رووحانی كە گوایە بە دانانی 
پارێزگاكەی  چوار  لە  كورد  ئۆستاندارانی 
كوردستانی ئێراندا حەسەن رووحانی تابۆی 
س��ی و چ��ەن س��اڵ��ەی ك��ۆم��اری ئیسالمی 
دەدرێتە  كوردییەكان  پارێزگا  و  دەشكێنێ 
پارێزگایانە  ئەو  خۆجێيی  كەسانی  دەستی 
بۆ  بوو  هێمایەك  ئ��ەوان  لە الی  ئەمەش  و 
دەوڵەتی  لە  كە  بابەتەی  ئ��ەو  سەلماندنی 
رووح��ان��ی��دا ك��ران��ەوەی��ەك��ی ب��ەرچ��او دەكرێت 
بەتایبەت  و  ئێران  نەتەوەكانی  ب���ەرەوڕووی 

نەتەوەی كورد لە كوردستانی ئێراندا.
بەاڵم ئێستاكە كە ئۆستاندارەكان لە هەر چوار 
پارێزگای كوردستانی ئێراندا دیاری كراون و 
هیچ كامیشیان كورد یان خەڵكی خۆجێیی 
راستییەی  ئەو  ئەوە  نین،  پارێزگایانە  ئەو 
ئۆپۆزێسیۆنی  ل��ە  بەشە  ئ��ەو  هەڵوێستی 
كە  سەلماند  ئیسالمیی  كۆماری  دژب��ەری 
لە چوارچێوەی كۆماری ئیسالمیدا تاكەكان 
ئەو سیستمەیان  توانای گۆڕینی چییەتی 
ئەو  گشتییەكانی  سیاسەتە  ل��ە  و  نییە 
ئێران  ن��ەت��ەوەك��ان��ی  ب��ۆ  شوێنێك  رێ��ژی��م��ەدا 
نەتەوانە  ئ��ەو  ش��ارەزای��ان��ی  و  پ��س��پ��ۆڕان  و 

لەگۆڕێدا نیە.

زایـــــەڵــــــــە

فاتیح ساڵحی
هەندێك لە ئازارشكێنە باوەكان 

زیان بە دڵ دەگەیەنن

كەسایەتی خۆت لە رێگەی 
خواردنی بەستەنییەوە بناسە

نان خواردن بەدەست هۆكارێكە بۆ رێگرتن لە قەڵەوبوونی منداڵ

لە  هەندێك  دەریخستوە،  توێژینەوەیەك 
و  )ئیبۆپرۆفین  وەك  باوەكانی  ئازارشكێنە 
نەهێشتنی  مەبەستی  بۆ  كە  دیكلۆفناك( 
ئازار گەیاندن  دەبنە هۆی  دێن،  بەكار  ئازار 

بە دڵ.
بە زۆریی ئەم ئازارشكێنانە لە كاتی، ئازاری 
بەهێزی جومگەكان بەكار دێ تا ئازار هێور 

بكاتەوە. 
هەزار   353 پزیشكی  تۆماری  زاناكان، 
لێكۆڵینەوەی   339 و  هێنا  بەكار  نەخۆشیان 
ئەو  تێستی  و  ئەنجامدا  كلینیكیان 
ئازارشكێنانەیان كرد كە پزیشك بۆ نەخۆشی 
و  دیكلۆفناك  150م.گ  بە  دەنوسێ  
پاش  زانایانە  ئەم  ئیبۆپرۆفین.  2400م.گ 

توێژینەوە  و  لێكۆڵینەوە  ساڵ  چەندین 
لەسەر ئەم دوو جۆر حەبە بۆیان دەركەوت 
لەوەیكە  پێش  ئازارشكێنە  دوو  ئەم  كە 
بەسوود بن بۆ نەخۆشی خۆیان هۆكارێكن 
بۆ تووشبوونی نەخۆش بە هەندێ حاڵەتی 

مەترسیدار وەك وەستانی دڵ.
لە  ساڵدا،  یەك  ماوەی  لە  بۆیە  هەر 
ئیبۆپرۆفین  كە  نەخۆشدا  هەزار  نێو 
بۆیان  هێناوە.  بەكار  دیكلۆفناكیان  و 
دەركەوت كە 3 حاڵەتی جەڵتەی دڵ و 4 
حاڵەتی وەستانی دڵ و حاڵەتێكی مردن و 
چەندان حاڵەتی خوێنبەربوونی گەدە زیاتر 

لە حاڵەتی ئاسایی رويانداوە.

لە  پسپۆڕ  ئامریكایی  توێژەرێكی 
بواری بۆنكردن وتامكردن توانی لە 
توێژینەوەیەكدا لەرێگەی داواكاری 
كەسەكان بۆ جۆرێك لە جۆرەكانی 
دیاری  كەسایەتیان  بەستەنی 

بكات. 
پێوەندییەكی  توێژینەوەكە،  بەپێی   
كەسایەتی  نێوان  لە  هەیە  بەهێز 
مرۆڤ و ئەو تامەی لە بەستەنیدا 
توێژینەوەكە  و  دەكات  لێ  حەزی 

گەیشتە ئەم ئەنجامە:
بەستەنی  ئارەزووی  1.ئەوانەی 
ببنە  دەدەن  هەوڵ  دەكەن،  وانیلی 

كەسایەتیەكی نموونەیی.
بەستەنی  ئارەزووی  2.ئەوانەی 
و  چاالك  زیاتر  دەكەن،  شۆكالتی 

سەرنج راكێشن.
تووت  بەستەنی  3.ئەوانەی 
لێبوردە  زیاتر  پێخۆشە،  فەرنگییان 

و بەئەمەگن.

نوێی  ئامۆژگارییەكی  لێكۆڵەران 
دەیانەوێ  ئەگەر  دەكەن  دایكان 
رێكی  لەشی  لە  پارێزگاری 
بە  رێگا  بكەن،  منداڵەكانیان 
منداڵەكانیان بدەن بە دەست نان بخۆن 

پێش لەوەیكە ددان دەربێنن. 
كرد  ئاشكرایان  بریتانیا  میدیاكانی 
دەریخستووە  نوێ  توێژینەوەیەكی 
دەخۆن  خۆراكێك  مندااڵنەی  ئەو 
لەوەی  بەر  هەڵدەگیرێت  بەدەست  كە 
دەبێت  كەمتر  كێشیان  دەربێت  ددانیان 
لەو مندااڵنەی تەنیا بە كەوچك نان 

دەخۆن.
زانای  تاونسندی  ئیلین  دوكتور 
دەروونناسيی منداڵ كە سەرپەرشتی 
مندااڵن  وتی  كردووە  توێژینەوەكەی 
ویستی كۆنترۆڵكردنی جۆری خۆراكی 
لێ  رێگەیان  ئەوەش  و  هەیە  خۆیان 

دەگرێت كە قەڵەو بن.
هەروەها وتی كۆنترۆڵكردن كلیلە، ئەمە 
جیایە لە دانیشتن لەسەر سفرەی نان 

خواردن لەگەڵ خێزان لەبەر 
یارمەتییان  ئەوە  ئەوەی، 
دیاریكردنی  بۆ  دەدات 
خۆراكە  ئەو  چۆن  ئەوەی 
زۆرترین سوودی  كە  بخۆن 

هەیە بۆیان.
تیمە  ئەو  ئاماژەیە  جێی 
چاودێريی 92 منداڵی كرد 
دەستیان  بە  خۆراكیان  كە 
خواردووە وەك میوە و نان و 
63 منداڵیش كە خۆراكیان 
لە  خواردووە  كەوچك  بە 
تەمەنی 6 مانگییەوە تا 6 

ساڵی.
كە  دەركەوت  ئەنجامدا  لە 
دەستی  بە  مندااڵنەی  ئەو 
دەخۆن  خواردن  خۆیان 
لە چاو  دەبن  قەڵەو  كەمتر 
ئەو مندااڵنەی بە كەوچك 

خواردن دەخۆن.


