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ناهید حسێنی

سەدەونیوێك خەبات
سەدەونیوێك ب��ەس��ەر سەركوتی ناڕەزایەتیی
ژنانی كرێكار لە كارگەیەكی كوتاڵ چنین لە
نیۆیۆرك بە هۆی زۆر بوونی كاتژمێری كاری و
كەمی مووچەوە لە 8ی مارسی ساڵی 1857دا
ێ و ئ��ەو ڕووداوە ب��وو بە ئامیانی ئەوە
تێدەپەڕ 
كە هەشتی م��ارس ببێتە سیمبۆلێك بۆ زیندوو
كردنەوە و بیر ئانینی خەبات و خۆڕاگریی ژنان
لە بواری دەستەبەركردنی بەرابەری و ڕزگار بوون
لە كۆیالیەتی ڕەگەزی لە هەموو جیهاندا8 .ی
مارس بوو بە ڕێكەوتێك كە سااڵنە ژنانی ناڕازی
لە دۆخ��ی نابەرابەری كۆمەاڵیەتی و ك��اری لە
دەوری یەك ك��ۆدەك��ردەوە و هاوبەش بوونی كێشە
و ئاستەنگەكان و داواكارییەكان ،ساڵ بە ساڵ
ژنانێكی زیاتری دەهێنایە سەر شەقام .كالرا زێتكین
لە دووهەمین كۆنفرانسی ژنانی سووسیالیستدا،
8ی مارسی وەكوو ڕۆژێكی جیهانی بۆ ڕێز گرتن
لە خەباتی بەرابەری خوازانەی ژنان پێشنیار كرد.
دواجار لە 1977دا ،لە الیەن رێكخراوی یونسكۆوە
8ی مارس وەكوو رۆژی جیهانیی ژن بەفەرمی
ناسرا.
بەرگری كردنی ژنان لە خۆیان لە بەرامبەر
باوكساالری و ڕەگەزگەرایی و ئەو هەاڵواردنانەی
دەرئەنجامی ئ��ەو چەشنە بیركردنەوەن ،ه��ەر لە
مێری ئاستیل لە سەدەی چواردەهەمەوە بگرە هەتا
مێری وۆڵستۆن كرافت لە سەدەی هەژدەهەمدا و
دواتریش دەیان ژنی چاالك و رۆشنبیری دیكەی
پاش شۆڕشی بریتانیا و بەتایبەت پاش شۆڕشی
مەزنی فەڕانسە هەتا ئەمڕۆكە و هەموو هەوڵ
و ماندووبوون و قوربانیدانیان ،بۆ دەستەبەركردنی
مافەكانیان لە ب��واری بەرابەریی كۆمەاڵیەتی،
س��ی��اس��ی و ئ���اب���ووری���دا ب����ووە و وەك دەبینین
پێكهاتەیەكی بەرین لە بزووتنەوەیەكی جیهانیی
بەخۆیەوە گرتووە.
هەنووكە لە پانتایی ڕۆشنبیریی جیهاندا،
هەوڵ بۆ یەكسانیی نێوان مرۆڤەكان دەدرێت ،بەاڵم
بەداخەوە لە كۆمەڵگە ڕۆژهەاڵتییەكاندا ،سەرەڕای
ماندووبوون و چاالكیی ژنان لە هەموو بوارەكاندا،
ئەم چەمكانە بایەخێكی ئەوتۆی پێ ن��ادرێ و
تەنیا بە شێوەیەكی سیمبۆلیك یادیان دەكرێتەوە و
كاركردی كۆمەاڵیەتییان زۆر الوازە .بە شێوەیەك كە
بەرابەریخوازی ژنان ،لە چەمكێكی ئازادیخوازەوە
بۆ چەمكێكی پاوانخواز پێناسەكەی دەگۆڕدرێت
و لەبار دەچ��ێ��ت .هۆكارەكەشی دەگ��ەڕێ��ت��ەوە بۆ
پێكهاتەی كۆمەڵگا ڕۆژهەاڵتییەكان .كۆمەڵگا
كاریگەریی ڕاستەوخۆی هەیە لەسەر سەرهەڵدانی
هەر بزافێك لە ناو خۆیدا و كۆمەڵگاش بەدەر نییە
لە پێوەندیی تاكەكانی كۆمەڵ و ئەو پەیوەندییە
گرێدراوی زۆر شتە وەك ئایین ،كولتوور ،نەریت،
باوەكان و....
بە بەراوردێكی خێرا لە نێوان كۆمەڵگە داخراو
و مۆدێڕنەكاندا و پێناسەكردنی دۆخی كۆمەڵگە
ێ
ڕۆژهەاڵتییەكان لەو بەراوردەدا ،بۆمان دەردەكەو 
كە رێگایەكی دوور و درێژمان لەبەرە بۆ سڕینەوەی
ئ��ەو كاریگەرییە نەرێنییانەی كۆمەڵگەیەكی
نەریتیی و داخ��راو بە درێژایی مێژوو بەسەریدا
سەپاندووین.

www.kurdistanmedia.com

نیۆیۆرك رێزی لە دادپەروەری گرت
لە درێژەی ڕێوڕەسمێكدا لە شاری نیۆیۆرك ،ڕێز
لە دادئەستێنەكانی دۆسیەی میكۆنووس گیرا.
بە پێ ڕاپۆرتی ماڵپەڕی كوردستان میدیا،
ڕۆژی سێشەممە 6ی ڕەشەمەی 1392ی هەتاوی،
لە درێژەی ڕێوڕەسمێكدا بە یارمەتیی یەكیەتیی
پارێزەرانی ئامریكا ،لە دادگای فیدراڵی ئامریكا
ل��ە ش��اری نیۆیۆركدا ،ڕێ��ز ل��ە دادئەستێنەكانی
دۆسیەی میكۆنووس گیرا و لەوحی ڕێزلێنانیان
پێشكەش كرا.
ل��ەم ڕێ��وڕەس��م��ەدا ،باڵوێزی پێشووی ئامریكا
لە ئاڵمان ،ڕۆئیا حەكاكیان ،ن��ووس��ەری كتێبی
"بكوژانی كۆشكی فیرووزە" و ژمارەیەك لە پارێزەران
و دادوەرانی ئامریكایی لێدوانیان پێشكەش كرد و
هەوڵی دادئەستێنەكانی دادگای میكۆنووسیان بۆ
بەڕێوەبردنی دادپەروەری ،بەرز نرخاند.
پ��اش��ان دادئەستێنەكانی میكۆنووس لەمەڕ
كۆسپ و لەمپەرەكانی سەر ڕێگای دادگا قسەیان
كرد و لە بەڕێوەچوونی دادپ��ەروەری و دەركردنی
ب��ڕی��اری ی��ەك�لاك��ەرەوەی دادگ��ا كە ب��وو بە هۆی
ڕاوەستانی چاالكیی دەزگ��ای تیرۆری كۆماری
ئیسالمیی ئێران لە دەرەوەی واڵت ،ڕەزامەندیی و
خۆشحاڵیی خۆیان دەربڕی.
لەم ڕێوڕەسمەدا نوێنەرانی كۆمیتەكانی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە واڵتانی كانادا و
ئامریكا ئامادە بوون و شەریف بێهرووز ،نوێنەری
حیزبی دێموكرات لە ئامریكا وكانادا لە ڕەوتی
ڕێوڕەسمەكەدا لەگەڵ پێشكەشكارانی بەرنامەكە و

دادئەستێنەكانی دادگای میكۆنووس چاوپێكەوتنی
ساز كرد و وێڕای دەربڕینی ڕێز و سپاسی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران لەم ك��ردەوە شیاوە،
نامەی ڕێزلێنانی مستەفا هیجری ،سكرتێری
گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی هەر
بەم بۆنەیەوە پێشكەش كردن.
دادگ���ای پێڕاگەیشتن بە دۆس��ی��ەی تیرۆری

ئیسراییل دەستی بەسەر كەشتی هەڵگری
"چەك و چۆڵی ئێرانیی"دا گرت
سوپای ئیسراییل ڕۆژی چوارشەممە 5ی
مارسی  ،2014دەستی بەسەركەشتییەكدا
گرت كە دەچوو بۆ غەززە و چەك و چۆڵی
پێشكەوتووی ئێرانی هەڵدەگرت.
بەپێی ڕاپ��ۆڕت��ی هەواڵنێریی فەرانسە
و ل��ە زاری ڕاگ��ەی��ەن��دراوێ��ك��ی سوپای
ئیسراییلەوە ،ئەم كەشتییە لە نێوان ئێریترە و
سوودان لە دەریای سووردا دەستی بەسەردا
گیراوە.
لەم ڕاگەیەندراوەدا هاتووە" :سەرلەبەیانیی
رۆژی چ��وارش��ەم��م��ە ،ئیسراییل پێشی
ب��ە ق��اچ��اخ��ی ب��ارێ��ك��ی چ���ەك و چۆڵی
پێشكەوتووی ئێرانی گرت كە بڕیار بوو بۆ
ڕێكخراوە تیرۆریستییەكانی كەرتی غەززە
بنێردرێ".
هەواڵنێریی فەرانسە نووسیویەتی كە ئەم
چەك و چۆاڵنە دروستكراوی سووریەن و

سەرەتا لە ڕێگەی وشكاییەوە نێردراوە بۆ
ئێران و پاشان بە كەشتی بەڕێ كراوە بۆ
كەرتی غەززە.
سەرگورد پیتێر لێرنێر بەم هەواڵنێرییەی
گوت:
ل��ە عەمەلیاتێكی ئ��اڵ��ۆز و نهێنیی
دەریایی ،لە كاتژمێرەكانی سەرەتای بەیانیدا،
هێزە دەریاییەكانی سوپای ئیسراییل لە ئاوە
نێونەتەوەییەكانی نێوان ئێریترە و سوودان
دەستیان بەسەر ئ��ەم كەشتیەدا گ��رت كە
هەڵگری چەكە پێشكەوتووە ئێرانییەكان
بوو.
لێرنێر گوتی" :دەی��ان مووشەكی زەوین
بۆ زەوی��ن ئێم  302دروستكراوی سووریە
لەم كەشتیەدا كە ناوی "كلۆس ـ سی"ـیە،
دۆزراوەتەوە.

دوكتور سادق شەرەفكەندی ،سكرتێری گشتیی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و هاوڕێیانی
لە ساڵی 1372دا ب��ەڕێ��وە چ��وو وبەدواداچوونی
دۆسییەكە  4ساڵی خایاند و لە ساڵی 1376ی
هەتاوی حوكمی بكەرانی ئەم كارەساتە"كازم دارابی"
خەڵكی ئێران و چوار كەسی لوبنانی دەركرا و ڕۆڵی
خامنەیی ڕێبەری ڕێژیمی ئێران ،ڕەفسەنجانی،

س��ەرك��ۆم��اری ڕێ��ژی��م ،عەلی فەالحیان ،وەزیری
ئیتالعات ،عەلی ئەكبەری وەالی��ەت��ی ،وەزیری
كاروباری دەرەوەی ئەوكاتی ڕێژیم و كاربەدەستانی
پلەبەرزی ڕێژیمی لەم تیرۆرەدا بەئاشكرا ڕاگەیاند
و لە دادگادا سەلمێنرا.
دەقی پەیامی سكرتێری گشتیی حیزب بۆ ئەم
ڕێوڕەسمە لە الپەڕەی 2ی ئەم ژمارەدا هاتووە.

قەیرانی ئۆكراین ،جیهانی تێوەگالند
ه��اوك��ات ل��ەگ��ەڵ گ��وش��ارەك��ان ب��ۆ سەر
ڕووسیە بۆ كۆتایی هێنان بە قەیرانی ئۆكراین،
ئامریكا لەگەڵ هاوپەیمانانی ئورووپایی
خۆی ،بۆ كۆتایی هێنان بە قەیرانی ئۆكراین
گەاڵڵەیەكیان پێشكەش بە ڤێالدێمیر پووتین
كرد.
لەم گەاڵڵەیەدا داوا لە ڕووسیە كراوە كە
هێزە سەربازییەكانی لە ئۆكراین بباتە دەرەوە
و لە باتی ئەوە ،قازانج و بەرژەوەندییەكانی
ئەو واڵتە لە دوورگەی كریمەدا پارێزراو بێت.
هەروەها پێشنیار كراوە كە خەڵكی ئۆكراین لە
هەڵبژاردنێكی پێشوەختدا سەركۆماری خۆیان
هەڵبژێرن.
بە پێی ڕاپۆرتی ڕۆیتێرز ،لەم گەاڵڵەیەدا،
ئامریكا و واڵتانی ئورووپایی بە تایبەتی
ئاڵمان داوایان لە ڕووسیە كردووە كە هێزەكانی
خۆی لە نیمچەدوورگەی كریمە بكێشێتەوە و
ژمارەیان بكات بە  11هەزار كەس .هەروەها
ئیزن بە چ��اوەدێ��ران��ی نێونەتەوەیی ب��دات تا

ب��ارودۆخ��ی مافی م��رۆڤ ل��ەم ناوچەیەدا
تاوتوێ بكەن.
ئ��اڵ��م��ان زی��ات��ری��ن ڕێ�����ژەی ئاڵوگۆڕی
بازرگانیی لەگەڵ ڕووسیەدا هەیە ،دەتوانێ
لە نێوبژیوانیی نێوان ئۆكراین و ڕووسیەدا
ڕۆڵێكی گرینگتر بگێڕێت .هەر بۆیە بڕیارە
س��ەرۆك وەزی��ران��ی ئ��ەم واڵت��ە بۆ وت��ووێ��ژ بە
سەردانێك بگاتە ئۆكراین.
ه��ەروەه��ا ب��ە پێی ڕاپ��ۆرت��ی ئاسۆشێتێد
پرێس ،ئاندرێس فۆگ ڕاسمۆسن ،سكرتێری
گشتیی ناتۆ ڕۆژی سێشەممە لە بڕووكسێل
لە ئەنجامی كونفڕانسێكدا كە باڵوێزەكانی
ناتۆ بۆ تاوتوێكردنی قەیرانی ئۆكراین پێكیان
هێنابوو ،دەستێوەردانی سەربازیی ڕووسیەی
لە ئۆكرایندا بە پێشێل كردنی جاڕنامەی
ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان و هەڕەشەیەك
بۆ سەر ئاشتی و تەناهی لە ئورووپادا ناوزەد
كرد.
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هەواڵ و راپۆرت
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هاودیتنی دوو شاندی حیزبی دێموكرات و حیزبی
شیووعیی كوردستان
رێكەوتی ١١ی ڕەشەمە ،شاندێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە سەرپەرستیی
''مستەفا هیجری'' سكرتێری گشتی ،س��ەردان��ی مەكتەبی سیاسیی حیزبی شیووعیی
كوردستانی كرد و لەالیەن شاندێكی ئەو حیزبەوە بە سەرپەرستیی ''كەماڵ شاكر'' سكرتێری
گشتیی پێشوازیی لێ كرا .لێكدانەوەی بارودۆخی كوردستان بەگشتی و ئەو كۆسپ و كێشانە
كە بەرەوڕووی هەركام لە بەشەكانی كوردستان دەبێتەوە و بەتایبەت دەستێوەردانەكانی رێژیمی
كۆماری ئیسالمیی ئێران لە واڵتانی ناوچەكە و جیهان و هەروەها رەوتی گۆڕانكارییەكانی
خەباتی نەتەوەكانی ناوچە بۆ ئازادی و دێموكراسی لەالیەن هەر دوو شاندی حیزبی دێموكرات و
حیزبی شیووعیی كوردستانەوە تاوتوێ كران .دوو شاند لەو دانیشتنەدا لەسەر پێكهێنانی كەش و
دۆخی دیالۆگ و چارەسەری گرفتی نێوان الیەنە سیاسییەكانی كوردستان و پێكەوە كاركردنی
هەموو پێكهاتە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكانیان بە زامنی سەركەوتن زانی .لەو هاودیتنەدا
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات لەسەر پێویستیی وازهێنان لە بەرژەوەندەیی حیزبی لەپێناو
پاراستنی بەرژەوەندیی نەتەوەیی پێداگریی كردەوە.

سمینارێك بۆ حەسەن شەرەفی لە واڵتی نۆروێژ ساز درا

دەقی نامەی مستەفا هیجری بۆ ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزەرانی فیدڕاڵی ئەمریكا
ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزەرانی فیدڕاڵی
ئەمریكا:
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ماوەی
 ٦٨ساڵە بۆ گەیشتن بە ئێرانێكی دێموكراتیك
و دابینبوونی مافە سیاسی ـ نەتەوەییەكانی
نەتەوەی كورد لە كوردستانی ئێران خەبات دەكا و
لەو پێناوەدا بە هەزاران تێكۆشەری سیاسیی خۆی
ل��ەس��ەردەم��ی دەس��ەاڵت��داری��ی ڕێژیمی پاشایەتی
و دوای ئ��ەو ل��ە ڕێژیمی ك��ۆم��اری ئیسالمیدا
ل���ەدەس���ت داوە .دوك���ت���ور س���ادق شەرەفكەندی
سكرتێری گشتیی ئەو كاتی حیزبی دێموكرات
و هاوڕێیانی كە لە ڕێكەوتی ١٧ی سپتامبری
 ١٩٩٢لە رێستورانی میكۆنۆس لە شاری بێرلینی
پایتەختی ئاڵمان بە دەستی تیرۆریستانی نێردراوی
ڕێژیمی ت��اران تیرۆر ك��ران ،چەند كەسێك بوون
ێ
لەو ه��ەزاران كەسە .دوای كار و تێكۆشانی ب 
وچانی نیزیك بە  ٣ساڵی دادوەرەكانی دادگای
بێرلین ،بەڕێوەبەرانی ئەم تاوانە لە دادگ��ادا بە
سزای كردەوە تاوانكارییەكانیان گەیشتن و زیاتر
ل��ەوەش ئەو دادوەرە بوێرانە ملكەچی هەڕەشە و

تەماح وەبەرنانی هیچ الیەنێك نەبوون و بەشێوەی
فەرمیو لە حوكمێكی مێژووییدا ئەو ڕاستییەیان
ڕاگەیاند كە لە لووتكەی دەس��ەاڵت��ی كۆماری
ئیسالمی واتە ڕێبەری ڕێژیمی ئێران ،سەركۆمار
و سەرۆكی دەزگای زانیاریدا پالن بۆ ئەو تیرۆرە
داڕێژراوەو فەرمانی بەڕێوەبردنی بۆ دەركراوە.
ئ��اك��ام��ی ك���اری دادگ���ا و ڕاگ��ەی��ان��دن��ی ئەو
ئ��اك��ام��ە ،ی��ارم��ەت��ی��دەر ب��وو ب��ۆ ئ���ەوەی كۆماری
ئیسالمی كۆتایی بە زنجیرە تیرۆرەكانی لە دژی
ئازادیخوازانی ئێران لە نێو واڵتانی ڕۆژئاوایی
بێنێ و بۆ حیزبی دێموكرات و گەلی ك��ورد لە
كوردستانی ئێران جێگای دڵخۆشی بوو .بە تایبەت
بەهۆی ئەوەی سێ ساڵ پێش لە تیرۆری بێرلین،
سكرتێرێكی دیكەی حیزب ،دوكتور عەبدولڕەحمان
قاسملوو هەر لەالیەن ئەو حكوومەتەوە لە ڕێكەوتی
١٣ی ج���ووالی  ١٩٨٩و ل��ەس��ەر مێزی وتووێژ
لەگەڵ نوێنەران و نێردراوانی رێژیمی ت��اران ،لە
ڤییەن پایتەختی ئوتریش تیرۆر كرا و بەداخەوە
دەزگ��ای دادی ئوتریش نەك هەر تیرۆریستەكان
كە لەبەر دەستیدا بوون سزای ن��ەدان ،بەڵكوو بۆ

ێ لەالیەن
خۆی ئەوانی ڕەوانەی تاران كردەوە و لەو 
دەسەاڵتدارانی تارانەوە خەاڵت كران .ئێستا كە بە
بڕیارێكی بەجێی ئێوە ،دادستـانەكانی ئەو كاتی
دادگ��ای برلین بەهۆی بەجێگەیاندنی ئەركی
پرۆفیشناڵیان لە كاری دادوەریدا خەاڵت دەكرێن،
ئێمە زیاتر خۆشحاڵین .بەو بۆنەوە لەالیەن خۆم
و حیزبەكەم و دەتوانم لەالیەن نەتەوەی كورد لە
كوردستانی ئێرانەوە پیرۆزبایی لەو دادستانە بەڕێزانە
بكەم بۆ وەرگرتنی ئەو خەاڵتە كە شیاوی خەاڵت
پێدانن .هەروەها پیرۆزباییش لە ئێوە بەڕێوەبەرانی
ئەم ئەركە واتە بەخشینی خەاڵت بە دادستێنەكانی
بوێری دادگای ناسراو بە میكۆنۆس بكەم بەهۆی
ئەو پێشدەستییە شیاوە نوێیەی كە نواندوتانە و
سوپاس و پێزانینی خۆمان پێشكەشتان بكەم.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سكرتێری گشتی
مستەفا هیجری
٢٠١٤/٠٢/٢٥

هاودیتنی شاندێكی حیزبی دێموكرات و كۆمەڵە ــ ڕێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمۆنیست

رێكەوتی ٣ی ڕەش��ەم��ەی ١٣٩٢ی ه��ەت��اوی ،كۆمیتەی گشتیی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران ــ نۆروێژ ،سمینارێكی بۆ ''حەسەن شەرەفی'' جێگری سكرتێری گشتیی
حیزبی دێموكراتی كوردستان پێك هێنا .سمینارەكە بە سروودی نەتەوایەتیی ''ئەی رەقیب'' و
ڕاگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاكی شەهیدانی كوردستان دەستی پێ كرد.
لەو سمینارەدا جێگری سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات باسێكی لەسەر بارودۆخی ئێستای
كوردستان ،ئێران ،ناوچە و حیزب پێشكەش كرد .پاشان بەشداران پرسیار ،پێشنیار و تێبینییەكانی
خۆیان لە پێوەندی لەگەڵ بابەتی سمینارەكە هێنایە بەر باس.

سەردانی شاندێكی ئەنجوومەنی نیشتمانیی سووریە لە
بنكەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات
رێكەوتی ٥ی ڕەشەمەی ١٣٩٢ی هەتاوی ،شاندێكی ئەنجومەنی نیشتمانیی كوردی سووریە
پێكهاتوو لە سكرتێرو جێگری سكرتێر و وتەبێژی یازدە حیزبی كوردستانی سووریە ،سەردانی
دەفتەری سیاسی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی كرد و لەالیەن شاندێكی حیزبەوە بە
سەرپەرستیی ''مستەفا هیجری'' سكرتێری گشتیی حیزب پێشوازیی لێ كرا .لەو هاودیتنەدا
''تاهیر سفۆك" سەرۆكی دەورەیی ئەنجومەنی نیشتمانیی كوردی سووریە ئامانجی سەردانی
ئەو شاندەی ڕوون ك��ردەوە .ناوبراو ڕایگەیاند :ڕاوڕاوێ��ژ و وەرگرتنی بۆچوون و هەڵوێستی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لەسەر دۆخی ئێستای كوردستانی سووریە ،بەشدارییان
لە كۆنگرەی ژنێڤی  ،٢كانتۆنەكانی كوردستانی سووریە و پێوەندیی و ئاستەنگەكانی بەردەم
هێز و الیەنەكان ،ئامانجی سەرەكیمان لەم سەردانەدا بووە .لەو سەردانەی شاندی ئەنجومەنی
نیشمانیی كوردی سووریە'' ،فەوزی عەزیز'' ڕاپۆرتێكی لەسەر دۆخی ئێستای كوردەكانی
سووریە پێشكەش كرد و لەسەر رەوت��ی مێژووی حیزبی دێموكرات و پێگەی ئەو حیزبە لە
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی كورد و ناسنامە و شانازییەكانی حیزب قسەی كردو چاوەڕوانیی
دەرب��ڕی كە حیزب بە سیاسەتی واقیعبینانەی ،رۆڵی ئیجابيی خۆی بگێڕێ لە لێك نزیك
كردنەوەی هێز و الیەنە سیاسییەكان و پشتیوانی لە مافە ڕەواكانیان بكا و حیزب یارمەتیدەر
بێ بۆ چارەسەری كێشەكانیان و پشتیوانی لە داوا ڕەواكانیان بكا .پاشان هەر یەك لە ''ئیبراهیم
برۆ" و " د .عەبدولحەكیم بەشار" وەكوو دوو بەشداربووی كۆنگرەی ژنێڤ  ،٢ڕۆڵ و باندۆری
بەشداریی خۆیان لە كۆنگرەكەدا و هەروەها ئاستەنگ و كێشەكانی بەردەم ئەو كۆنگرەیەی
لە بەرەوپێشچوونی كارەكانیاندا خستەڕوو .دواتر مستەفا هیجری وێڕای خۆشحاڵی خۆی لە
سەردانی ئەو شاندەی برایانی كوردی سووریە ،باسێكی سەبارەت بە دۆخی ئێستای سووریە
و پرسی كورد لەو بەشە لە كوردستان و پێویستیی لێك نزیك بوونەوەی الیەنەكان و هەروەها
گرینگی كۆدەنگیی هەرچی زیاتری ئەو الیەنانە ،خستە بەر باس و لەسەر زیانەكانی هێژمۆنی
الیەنێك بەسەر الیەنەكانی دیكە و سەپاندنی نەزەری هێزێك و بااڵدەستیی بەسەر هێزەكانی
دیكەدا و هەوڵی پەراوێز خستنی الیەنەكانیدیكە ،بە زەرەری كورد زانی و داوای كرد هەموو
هەوڵیان بۆ چارەسەری هەرچی خێراتر بخەنە گەڕ .هیجری پشتیوانی حیزبی دێموكراتی لە
دەنگی ڕەوای خەڵك و پشتگیریی لە هێز و الیەنە نیشتمانییەكان خستەبەر باس و بڕێاری
پلینۆمی شەشەمی كۆمیتەی ناوەندیی حیزب بە نسبەت كوردستانی سووریە هێنایە بەرباس.

ڕێكەوتی ٤ی ڕەشەمەی ١٣٩٢ی هەتاوی،
شاندێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
بە سەرپەرستیی ''مستەفا هیجری'' سكرتێری
گشتیی حیزب ،سەردانی كۆمەڵەی ــ ڕێكخراوی
كوردستانی حیزبی كۆمۆنیستی ئێرانی كرد و
ل��ەالی��ەن شاندێكی ك��ۆم��ەڵ��ەوە ب��ە سەرپەرستیی
''سەید برایم عەلیزادە'' دەبیری یەكەم ،پێشوازیی
لێ كرا .لەو دیدارە دوستانەیەدا كۆمەڵێك پرس و
بابەتی پێوەندیدار بە ئێران و ئەو ئاڵوگۆڕانەی كە
هاتۆتە ئاراوە ،باسێك لەسەر بارودۆخی كوردستانی
ئێران و واڵتانی ناوچەكە وەك عیراق و سووریە و
بەتایبەت بارودۆخی گشتیی كورد لەو واڵتانەی
كە كوردیان تێدا دابەش كراوە و ئەو ئاڵوگۆڕانەی
كە لە ناوچەكە ڕووی داوە ،یان ئەگەری ڕوودانی
هەیە كەوتە بەر باس و لێكدانەوە .هەر یەك لە
سەرپەرستی شاندەكان هیجری و ع��ەل�یزادە لە
ڕوان��گ��ەی حیزبی خۆیانەوە لێكدانەوەی خۆیان
ل��ەس��ەر ئ��ەو پرسانە ب��اس ك��رد .ل��ەو هاودیتنەدا
لەسەر ئ��ەوەی كە سیاسەتی ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێران لە پاش هەڵبژاردنی سەركۆماری لە ئێران
لە ژیر گوشارەكانی ڕۆژئاوا و زیاتر داڕووخانی

ئابوورییەكەی و ب��ۆ م��ان��ەوەی ،پاشەكشەی لە
سیاسەتەكانی پێشووی لەمەڕ بەرنامە ناوكییەكەی
كردووە و ئامادەی دانووستانەكان لەگەڵ ڕۆژئاوا
بووە و هەتا ئێستا شەرت و مەرجەكانی ڕۆژئاوای
قەبووڵ ك��ردوە ،هاوڕا بوون .هەروەها لەسەر ئەوە
هاوڕا بوون،كە ئێستا كۆماری ئیسالمی سیاسەتی
سازان لەگەڵ دونیای دەرەوەی لە پیش گرتووە،

بەاڵم بە پێچەوانەوە سیاسەتی گرتن و زیندانیی
ئازادیخوازان و ئیعدام لە ئێران درێژە پێ دەدات.
ت��ەوەرێ��ك��ی دی��ك��ەی باسەكە ل��ە ژێ��ر ڕۆشنایی
ئەو لێكدانەوەی بارودۆخی ناوچەكە و ئێران بۆ
چۆنیەتیی كار و تێكۆشان و هاوكاریی نێوان دوو
الیەن لەم قۆناغەدا و هەڵسەنگاندنی زەرفیەتی
خەباتگێڕان لە ئێران و كوردستاندا تەرخان كرابوو.

شاندێكی پێوەندییەكان KCK
سەردانی دەفتەری پێوەندییەكانی حیزبی دێموكرات لە هەولێرى كرد
رێكەوتی ٤ی ڕەشەمەی ١٣٩٢ی هەتاوی،
شاندێكی پێوەندییە كوردستانییەكانی كۆما
جڤاكێن كوردستان ( )KCKبە سەرپەرستیی
''هەڤاڵ فەرحان عەمارا'' سەردانی دەفتەری
پێوەندییەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئ��ێ��ران��ی ل��ە ش���اری ه��ەول��ێ��ر ك��رد و لەالیەن
شاندێكی پێوەندییەكانی حیزبەوە لەو شارە
بە سەرپەرستیی ''محەممەد ساڵح قادری''

پ��ێ��ش��وازی��ی ل��ێ ك���را .ڕەوش���ی كوردستانی
سووریە و گرفتەكانی بەردەم نەتەوەی كورد
و ئەو دەرفەتە كە بۆ گەلی كورد لەو بەشە
لە كوردستان رەخساوە و پێویستیی پشتگیریی
هیزەكانی كوردستانی ئێران لە كانتۆنەكانی
خۆبەڕێوەبەریی كوردستانی سووریە لەالیەن
ش��ان��دی ''ك��ەج��ەك��ە''وە هاتە ب��ەر ب��اس .لەو
دی����دارەدا ش��ان��دی حیزب وێ���ڕای ئ��ام��اژە بە

پێویستیی دانووستانی نێوان الیەنەكان لەمەڕ
چارەسەری كێشەكان ،باسی لە هەڵوێستی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لەسەر
ڕووداوەكانی كوردستانی سووریە و پێداگریی
الی��ەن��ەك��ان��ی ب��ۆ پ��اراس��ت��ن��ی بەرژەوەندییە
نەتەوەيیەكان لەو بەشە لە كوردستان كرد.

هاودیتنی دوو شاندی پێوەندییەكانی حیزبی دێموكرات و حیزبی زەحمەتكێشان
ڕێكەوتی ٣ی ڕەشەمەی ١٣٩٢ی هەتاوی،
شاندێكی مەكتەبی پێوەندییەكانی حیزبی
زەحمەتكێشانی كوردستان بە سەرپەرستیی
''دوك��ت��ور ه��ی��وا سەعید س��ەل��ی��م'' ئەندامی
دەستەی كارگێڕی لە شاری هەولێر ،سەردانی
دەفتەری پێوەندییەكانی حیزبی دێموكراتی

كوردستانی ئێرانی كرد و لەالیەن شاندێكی
پێوەندییەكانەوە بە سەرپەرستیی محەممەد
ساڵح قادری ،ئەندامی كۆمیتەی ناوەندیی
ح��ی��زب ،پێشوازیی ل��ێ ك���را .ل��ەو دی���دارەدا
شاندی حیزبی زەحمەتكێشانی كوردستان،
بەرپرسی نوێی دەستەی پێوەندییەكانیانى لە

بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

شاری هەولێر بە شاندی پێوەندییەكانی حیزبی
دێموكرات ناساند و لەسەر بڕیاراتی دوایین
كۆنگرەكەیان قسەیان ك��رد .لەو دانیشتنەدا
هەر دوو الیەن لەسەر بەردەوامیی پێوەندیی
دۆستانەیان پێداگرییان كردەوە.

هەواڵ و راپۆرت
30ەمین كۆنگرەی یەكیەتیی الوانی نێونەتەوەیی سوسیال
دێموكرات لە واڵتی دانمارك بەڕێوەچوو
ڕێ��ك��ەوت��ی ٨ی ڕەش���ەم���ە ،شاندێكی
یەكیەتیی الوان��ی دێموكراتی كوردستانی
ئێران بە سەرپەرستیی ''فواد خاكیبەیگی''
سكرتێری گشتی ،ل��ە ٣٠ەم��ی��ن كۆنگرەی
جیهانیی الوانی سوسیال دێموكرات لە شاری
كۆپێنهاگ لە واڵتی دانمارك بەشداریی كرد.
كۆنگرەی جیهانیی الوانی سوسیال دێموكرات
بە بەشداریی  ١٤٠ڕێكخراو لە  ١٠٠واڵتی
جیهانەوە و لەوانە شاندێكی یەكیەتیی الوانی
دێموكراتی كوردستانی ئێران بە نوێنەرایەتیی
الوانی كوردستانی ئێران ،بەشدارن .پاش چەن
ڕۆژ كاری ب��ەردەوام و تاوتوێ كردنی پرسە
پێوەندیدارەكانی الوان لە جیهاندا٣٠ ،ەمین
كۆنگرەی یەكیەتیی الوان���ی نێونەتەوەیی
سوسیال دێ��م��وك��رات كۆتایی ب��ە كارەكانی

هێنا .ل��ە ك��ۆن��گ��رەی IUSYدا چەندین
ڕاپ��ۆرت��ی تایبەت بە نەتەوەكانی جیهان و
لەوانە نەتەوەى كورد پێشكەش كران و تێیدا
ڕاپۆرتەكانی ''ئ��اب��ووری ،پرسی هەژاری،
دێموكراسی و سێكۆالریزم ،ڕاپۆرتی سیاسیی
تایبەت بە نەتەوە جیاجیاكانی جیهان'' تاوتوێ
و پەسند ك���ران .ل��ە ك��ۆن��گ��رەی یەكیەتیی
الوان���ی ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی س��وس��ی��ال دێموكراتدا
لەسەر پێشنیاری نوێنەری یەكیەتیی الوانی
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە ڕاپۆرتی
تایبەت بە نەتەوەكانی جیهاندا خاڵێك لەسەر
''پاڵپشتی لە مافە نەتەوەییەكانی كورد لە
هەر چوار پارچەی كوردستان'' پەسند كرا.

مەئموورانی ڕێژیمی ئێران لە ڕاكردنى بكوژانی شەیدا
حاتەمی دەستیان هەبووە
ڕێكەوتی ١٠ی ڕەشەمە ،شەیدا حاتەمی
كچی عومەر تەمەن  ٢٤ساڵ و خوێندكاری
كارناسیی ب��ااڵی ب��واری ''زەوی ناسی''ی
زانكۆی "ن��ازل��وو"ی ورم��ێ ،تەرمەكەی لە
خەوتنگەی كولیژی ئەندازیاریی كشتوكاڵیی
ئ���ەو زان��ك��ۆی��ە دۆزرای�������ەوە .پێشگیری لە
ت��اوت��وێك��ردن��ی ش��وێ��ن��ی ك���وژران���ی شەیدا
حاتەمی و ڕاگواستنی خێرای تەرمەكەی
بۆ نەخۆشخانە لەالیەن مەئموورانی ڕێژیمی

ئیسالمیی ئێرانەوە شیمانەی ئ��ەوە دەكرێت
یەكێك ،ل��ە هۆكارەكانی دەس��ت تێدابوونی
مەئمووران و بەرپرسانی ڕێژیم لە كوژرانی ئەو
كچە خوێندكارەیە .هەروەها هەوڵی مەئموورانی
ڕێژیم لەمەڕ شاردنەوە و پەردەپۆش كردنی
كوژرانی شەیدا حاتەمی ،نیشانەیەكی دیكەی
دەست تێدابوونی مەئمووران لە كوژرانی ئەو
كچە خوێندكارەیە.

ڕەخنەی بەرپرسانی ڕێژیم لە پێشكەشكردنی وتاری زانستی
بە زمانی كوردی لە سمینارێكی زانستیی شاری بۆكان
ڕێكەوتی ٧ی ڕەشەمە ،سمیناری زانستیی
كەیفیەت ل��ەس��ەر بنەمای ئیزۆ  ٩٠٠١بە
بەشداریی  ٤٠٠كارناس و لەوانە كارناسانی
ه��ەڵ��ك��ەوت��ووی ك���ورد ل��ە ه��ۆڵ��ی سیمورغی
شاری بۆكان بەڕێوەچوو .بەرپرسانی ڕێژیمی
ئیسالمیی ئێران كە لە سمیناری زانستیی
كەیفەیەت لەسەر بنەمای ئیزۆ  ٩٠٠١لە
بۆكان بەشدار بوون ،لە پێشكەشكرانی وتار
و بابەتە زانستییەكان بە زمانی كوردی،

ناڕەزایەتییان دەرب��ڕی .بەرپرسانی ڕێژیمی
ئێران ،پ��اش پێشكەشكردنی ئ��ەو وت��اران��ە بە
زمانی كوردی ،كاردانەوەی توندیان پیشان دا
و بە وروژان��دن��ی كۆمەڵێك كێشە و بابەتی
بێبنەما و ن��ازان��س��ت��ی ،ه��ەوڵ��ی بێبایەخ
كردنی وتارەكانیان دەدا .بەرپرسانی ڕێژیم لەو
سمینارەدا ڕایانگەیاندووە كە دەبێ تێكڕای
وتارەكان بە زمانی فارسی پێشكەش بكرێن.

ئەندامێكی حیزبی دێموكرات لە ناوەندی ١ی كوردستان
كۆچی دوایی كرد
ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران بە ناوی ''ئایشێ محەممەدی موتڵەق''
كچی ب��اق��ی ،ت��ەم��ەن  ٦٠س��اڵ و خەڵكی
ش��ارۆچ��ك��ەی ن��ۆدش��ە ب��ەه��ۆی ڕووداوی
هاتوچۆ لە ڕێگای هەولێر ــ كەركووك گیانی
لەدەست دا .ناوبراو لە سەرەتای شۆڕشەوە
تێكەڵ بە ڕیزەكانی حیزبی دێموكرات بووە و
هەتا دوا ساتەكانی ژیانی بە ڕێبازی حیزب
و گەل وەف��ادار مایەوە و هەروەها بنەماڵەى
خاتوو ئایشێ چەندین شەهیدیان پێشكەش

بە بارەگای ئ��ازادی و ڕزگاریی كوردستان
كردووە .ئایشێ محەممەدی موتڵەق هاوسەر
و هاوژینی ''فەرامەرز كاشفی'' پێشمەرگەی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانە.
حیزبی دێموكرات ،سەرەخۆشی لە بنەماڵە
و ك��ەس و ك��اری دەك��ا و خ��ۆی ل��ە خ��ەم و
پ��ەژارەی��ان��دا ب��ە ش��ەری��ك دەزان��ێ��ت و هیوای
س���ەب���ووری ب��ۆ ه����اوڕێ ف���ەرام���ەز كاشفی
دەخوازێت.

باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان لە پیرانشار
كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ٦ی ڕەش��ەم��ە ''م���ام ڕەسووڵ
ڕەبانی'' باوكی شەهید ''ئیبراهیم ئادامس
(ت��ی��رب��ار)" ش��ەه��ی��دی ڕێ��گ��ای ئ����ازادی و
ڕزگ�����اری ك���وردس���ت���ان ،خ��ەڵ��ك��ی گوندی
''دربكە''ی سەربە شاری پیرانشار ،بەهۆی
پیری كۆچی دوای��ی كرد .شەهید ئیبراهیم
ناسراو بە "ئیبراهیم تیربار" لە ساڵی ١٣٦١

شەهید ب��وو .تەرمی "م��ام ڕەس��ووڵ" لە نێو
ئاپۆڕای خەڵك بە خاك سپیردرا.
حیزبی دێموكرات ،سەرەخۆشی لە بنەماڵە
و كەس و كاری مام ڕەس��ووڵ دەكا و خۆی
لە خەم و پەژارەیاندا بە بەشەریك و بەشدار
دەزانێت.

سێ چاالكی سیاسیی كورد
لە سەردەشت بە زیندان
مەحكووم كران
ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا باڵوی
ك����ردەوە ،لقی ١ی دادگ����ای ئینقالبی
مەهاباد سێ چاالكی سیاسیی كوردی
خەڵكی شاری سەردەشتی هەركام بە ٤
مانگ زیندانیی تەعزیری مەحكووم
كرد .ناوی ئەو سێ هاواڵتییە كوردەی
خەڵكی شاری سەردەشت ،سیروان حەسەن
ن��ژاد ،سەید سامان حوسێنی و سیروان
نەسروڵاڵ زادە ڕاگ��ەی��ان��دراوە .دەزگای
قەزایی كۆماری ئیسالمیی ئێران تاوانی
ئ��ەو سێ چاالكە ك��وردەی "چاالكی بە
دژی نیزام و تەبلیغات بۆ یەكێك لە حیزبە
كوردییەكانی ئۆپۆزیسیۆنی كۆماری
ئیسالمیی ئێران" ڕاگەیاندووە.

كەسایەتییەكی ناوچەی
زەردۆیی لە كرماشان كۆچی
دوایی كرد
ڕێكەوتی ٢٩ی ڕێبەندانی ١٣٩٢ی
ه���ەت���اوی'' ،ح��اج��ی م��ح��ەم��م��ەد ڕەشید
قوبادی'' كەسایەتیی خۆشناوی ناوچەی
زەردۆی�����ی س��ەرب��ە ش��ارس��ت��ان��ی پ���اوە لە
ت��ەم��ەن��ی ٧٨س��اڵ��ی��دا ل��ە نەخۆشخانەی
''ئ��ی��م��ام ع��ەل��ی'' ل��ە ش���اری كرماشان
كۆچی دوای��ی ك��رد .ن��اوب��راو مرۆڤێكی
جێگای ب��ڕوا و متمانەی خەڵك ب��وو و
لە ك��ارە خێرخوازییەكانی وەك درووست
كردنی كاناڵەكانی سێاڵو ،جادەی دەروەن
بۆ كوێستانەكانی وەزەپ���ووچ ،وێ��راش و
وڕشكەپێ ،دەورێكی باشی هەبوو.
حیزبی دی��م��ۆك��رات ،س��ەرەخ��ۆش��ی لە
بنەماڵە و كەس و كاری حاجی محەممەد
ڕەشید قوبادی دەكات وخۆی بە شەریكی
خەمیان دەزانێ.

خێزانی حەمە ڕەشیدخانی
بانە كۆچی دوایی كرد
ڕێ��ك��ەوت��ی ٤ی ڕەش���ەم���ەی ١٣٩٢ی
هەتاوی ،خاتوو تەلیعە هاوسەری محەممەد
ڕەشید خانی بانە بەهۆی پیری لە تەمەنی
 ٨٦ساڵیدا كۆچی دوایی كرد .حەمە ڕەشید
خانی بانە كەسایەتییەكی دیار و شۆڕشگێڕی
مێژووی خەباتی نەتەوایەتیی گەلی كوردە
ك��ە چەندین س��ەروەری��ی ب��ۆ ن��ەت��ەوەی كورد
لە كوردستانی ئیراندا تۆمار كردووە .حەمە
ڕەشید خانی بانە بە هێزێكی  ٢٥٠كەسی
ل��ەدژی ڕێژیمی پاشایەتی ش��ەڕی كردووە
و پاش ئازادكردنی شارەكانی بانە و سەقز،
پەیوەست بە كۆماری كوردستان ب��ووە و لە
دامەزرانی ئەو كۆمارەدا بەشداریی كردووە.
ژەنراڵ حەمە ڕەشید خانی بانه ،لە كۆماری
كوردستاندا پلەی ژەنراڵیی پێ بەخشراوە.
ژەنراڵ حەمە ڕەشید خان١٣ ،ی سەرماوەزی
١٣٥٣ی هەتاوی كۆچی دوایی كردووە .لە
پرسە و سەرەخۆشیی كۆچی دوای��ی خاتوو
تەلیعە كە ڕێكەوتی ٥ی ڕەشەمە لە شاری
سلێمانی لە هەرێمی كوردستان بەڕێوەچوو،
شاندیكی دەف��ت��ەری پێوەندییەكانی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران بەشداریی كرد.
حیزبی دێموكرات ،سەرەخۆشی لە بنەماڵە
و كەس و كاری خاتوو تەلیعە دەكات و خۆی
لە خ��ەم و پ��ەژارەی��ان��دا بە شەریك و بەشدار
دەزانێت.
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پێشمەرگەیەكی حیزبی دێموكرات لە شاری قەاڵدزێ
ماڵئاوایی لە ژیان كرد
"حەممەد ئەمین عەبدوڵاڵهی" كوڕی
محەممەد ئەمین ب��ن��اوەی��ی ل��ە شاری
ق���ەاڵدزێ م��ااڵوای��ی ل��ە ك��ەس و ك��ار و
هاوسەنگەرانی ك��رد .محەممەد ئەمین
ع��ەب��دوڵ�ڵاه��ی ن��اس��راو ب��ە "حەمەدەمین
بناوێی'' لە ساڵی ١٣٣٨ی هەتاوی لە
ئاوایی ''بناوێ''ی ''ئاالن''ی سەردەشت
چاوی بە ژیان هەڵێناوە و پێش سەركەوتنی
ش��ۆڕش��ی گ��ەالن��ی ئ��ێ��ران پ��ێ��وەن��دی��ی بە
ڕێ��ك��خ��راوەك��ان��ی ح��ی��زب��ی ل��ە ناوچەكە
كردووە و لە ڕاپەڕینی خەڵكی ناوچەی
سەردەشتدا بەشداریی چاالكانەی كردووە.
كاك محەمەدی ئەمین لە داماڵینی دام
و دەزگ��ای سەركوتكەرەكانی (پاسگاە

ش���ارەب���ان���ی) ڕێ��ژی��م��ی ش����ادا ڕۆڵێكی
بەرچاوی هەبوو .ناوبراو ساڵی ١٣٥٨ی
هەتاوی چەكی پێشمەرگایەتیی حیزبی
دێ��م��وك��رات��ی ك���ردە ش��ان��ی و ل��ە هێزی
شەهید مووعینیدا سازمان درا .پلەكانی
پێشمەرگایەتی لە جێگر پەل ،سەرپەل،
جێگر س��ەردەس��ت��ە و س��ەردەس��ت��ە ،تێپەڕ
كرد و لە زۆربەی شەڕ و بەرگرییەكانی
ناوچەدا ئازایانە بەشداریی كرد.
حیزبی دێموكرات ،سەرخۆشی لە خزم
و كەس و كار و بنەماڵەكەی دەك��ات و
خۆی لە خەمیاندا بە شەریك و بەشدار
دەزانێت.

باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان لە شنۆ
كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ٩ی ڕەشەمە'' ،مام عارف
ڕەج���ەب���ی'' ب��اوك��ی ش��ەه��ی��د ''حەسەن
ڕەج��ەب��ی'' شەهیدی ڕێگای ئ��ازادی و
ڕزگ��اری��ی ك��وردس��ت��ان خەڵكی گوندی
''شێخان''ی سەربە شارستانی شنۆ ،لە
تەمەنی  ٨٨ساڵیدا كۆچی دوایی كرد.
م��ام ع��ارف كەسێكی خۆشناو و جێی
متمانەی خەڵكی ناوچەكە بوو و هەمیشە
بە ڕێبازی كوڕە شەهیدەكەی شانازیی
دەكرد .تەرمی ناوبراو هەر ئەو ڕۆژە لەنێو
ئاپۆری خەڵكی گوندی شێخان بە خاك

سپێردرا .شەهید حەسەن ڕەجەبی ساڵی
 ١٣٣٤لە گوندی ''ش��ێ��خ��ان''ی سەربە
شارستانی شنۆ لە دایك بوو و ڕێكەوتی
٢٠ی خاكەلێوەی  ١٣٥٩لە شەڕێكی
قارەمانانەدا لە ''حەڵبێ'' شەهید كرا و
تەرمەكەی لە گوندی زێ��دی خۆی بە
خاك سپێردرا.
حیزبی دێ��م��وك��رات ،س��ەرەخ��ۆش��ی لە
بنەماڵە و ك��ەس و ك���اری م��ام عارف
دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە
شەریك و بەشدار دەزانێت.

باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان لە شاری
پیرانشار كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ٢ی ڕەش��ەم��ەی ١٣٩٢ی
ه��ەت��اوی'' ،حوسێن ناقوڵی'' ناسراو بە
''ح��وس��ێ��ن م��ام��ە ق��ال��ە'' ب��اوك��ی شەهید
''ح���ەس���ەن ن���اق���وڵ���ی'' خ��ەڵ��ك��ی شاری
پیرانشار لە تەمەنی  ٧٠ساڵیدا كۆچی
دوایی كرد .تەرمی ناوبراو هەر ئەو ڕۆژە
لە نێو ئاپۆرای خەڵكی شاری پیرانشار
لە گۆڕستانی ''زەرگەتەنی'' ئەو شارە
ئ��ەس��پ��ەردە ك��را .م��ام حوسێن مرۆڤێكی
دڵسۆز و نیشتمانپەروەر و جێی متمانەی
خەڵكی ناوچەكە بوو و هەمیشە شانازيی
بە خۆیەوە دەكرد كە باوكی شەهیدێكی

حیزبی دیمۆكراتی كوردستانی ئێرانە.
شەهید حەسەن ناقوڵی ساڵی  ١٣٤٥لە
شاری پیرانشار لەدایك بووە و لە ڕێكەوتی
٨ی خ��ەزەڵ��وەری ١٣٦٣ی ه��ەت��اوی لە
شەڕێكی قارەمانانەدا لە ''شێلم جاڕان''
شەهید بوو.
حیزبی دی��م��ۆك��رات ،س��ەرەخ��ۆش��ی لە
بنەماڵە و ك��ەس وك���اری م��ام حۆسێن
دەك��ات وخ��ۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە
شەریك و بەشدار دەزانێت.

ئەندامێكی حیزبی دێموكرات لە پیرانشار كۆچی دوایی كرد
''عومەر عەبدوڵاڵ'' ئەندامی حیزبی
دێموكرات ،خەڵكی گوندی ''زەنگیاوێ''ی
سەربە ناوچەی الجانی پیرانشار ،بەهۆی
پیری و نەخۆشی كۆچی دوای��ی كرد.
ع��وم��ەر س��اڵ��ی ١٣٤٤ی ه��ەت��اوی بوو
ب��ە پ��ێ��ش��م��ەرگ��ەی ح��ی��زب��ی دێموكراتی
كوردستانی ئێران و پاش  ١٠ساڵ لەسەر
ئیزنی حیزب وازی لە پێشمەرگایەتی
هێنا و وەكوو ئەندامی نهێنیی ئەو حیزبە
درێژەی بە كار و چاالكییەكانی خۆی دا.
لە ساڵی  ،1358چەكی پێشمەرگایەتیی
هەڵگرتەوە و لە شوورای نیزامیی شاری
مەهاباد سازمان درای��ەوە و هەتا ساڵی
 ١٣٦٣لە خەبات و تێكۆشان بەردەوام

بوو .ئەو ئەندامەی حیزبی دێموكرات لە
ساڵەكانی  ١٣٦٨و  ١٣٧٤دوو جار گیرا
و بۆ ماوەی شەش مانگ و نیو زیندانی
كرا و تووشی ئەشكەنجە و ئازارێكی زۆر
ل��ەالی��ەن هێزەكانی رێژیمی ئیسالمیی
ئێرانەوە بووەوە .تەرمی ناوبراو لە زێدی
لەدایك بوونی لە گوندی زەنگیاوێ لە نێو
ئاپۆڕای خەڵك ،بە ئااڵی كوردستانەوە بە
خاكی نیشتمان سپێردرا.
حیزبی دێ��م��وك��رات ،س��ەرەخ��ۆش��ی لە
بنەماڵە و كەس و ك��اری دەك��ا و خۆی
ل��ە خ���ەم و پ���ەژارەی���ان���دا ب��ە ش��ەری��ك و
بەشدار دەزانێ و هیوای سەبوورییان بۆ
دەخوازێت.
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ك��ارۆل گۆستاڤ یوونگ دەرونناسی
بەناوبانگی سویسی پێیوایە مرۆڤكان
دووجۆر ئاكاریان هەیە":ئاكاری كۆیلەیی
و ئاكاری مرۆڤی سەربەست" .بە بڕوای
كارۆل گۆستاڤ ،ئاكاری كویلەیی هەر
ئ �ەو ئاكارانەیە كە زۆری��ن��ەی تاكەكانی
كۆمەڵگای مرۆیی لە ژی��ان��دا پێڕەویی
لێ دەكەن و پێیان وایە كە دەبێ لەگەڵ
ڕەوت��ی ئاكاری زاڵ بە سەر كۆمەڵگادا
ێو هاوباوەڕی
بكەونو هاوڕەنگو هاوڕ 
زۆری��ن��ەی كۆمەڵگا ب��ن .ب���ەاڵم ناوبراو
پێیوایە كە ئاكاری مرۆڤی سەربەست لەو
كەسانەدا ڕەنگ دەداتەوە كە بە بەرزترین
ئاست لە پێگەیشتوویی دەروونی دەگەن و
تەنیا بەهۆی بنەمای ویژدانی خۆیان و
نەك ترس لە متافیزیكو یاسا و كەسانی
دەوروب����ەر و ب��ۆ خ��ەاڵت��ی كۆمەاڵیەتی،
ڕێسای ئاكاری لە بەرچاو دەگرن .ویژدانی
ئەمجۆرە كەسانە سەربەخۆ ،پێگەیشتوو
و ڕاستبێژە .بۆ دەربڕینی بیرۆكەكانیان
لە هیچ كەسێك ت��رس و شەرمیان نیە.
ئ���اك���اری م��رۆڤ��ی س��ەرب��ەس��ت سنووری
بەرباڵو و چەم هەڵگری هەیە و تووشی
دەمار گرژی نابێت .ئاكارەكانی مرۆڤی
س��ەرب��ەس��ت الی ئ �ەو ك��ەس��ان��ەی ئاكاری
كۆیلەییان هەیە ،هێندێجار جوان و جێی
خەاڵت كردنە و هێندێجاریش تاوانبارانە.
زۆربەی كاتەكانیش ئەمجۆرە ئاكارە لێڵ

و ناڕوونە .یوونگ دەڵێ كەسانی لەمجۆرە
بە فام نەكردنیان لەالیەن زۆرینەی خەڵكەوە
ت��اوان��ی پێگەیشتوویی خ��ۆی��ان دەدەن���ەوە.
شایانی باسە ئ��ەو كۆمەڵە كەسانەی بە
ه��ۆی ئ���ەوەی ك��ە ل��ە س��ەردەم��ی خۆیاندا
هەڵكەوتەی كۆمەڵگا بوون و ڕێژەیان كەم
بووە ،بە شێوەی واقێعی نەكەوتوونەتە بەر
توێژینەوەی دەروونناسان و مرۆڤناسانەوە.
ب��ۆی��ە ئ��ەم ك��ەس��ان��ە و ش��ێ��وازی ئاكاریان
هەموو كات وەك سیمبۆل سەیر دەكرێن و
لە سەردەمە جیاوازەكانیشدا سەرباشقەی
مرۆڤە نموونە و سەركەوتووەكانن.
ئەگەر لە هێندێك لەم تێورییەی كارۆل
گۆستاڤ ب��ۆ پێناسەی هەڵكەوتووانی
كۆمەڵگای ك��وردس��ت��ان و ئ �ەو كەسانەی
وەك مرۆڤێكی سەربەست و خاوەن ئیرادەن
كەڵك وەرگرین ،دەتوانین لە یەكەم قۆناغدا
ئاماژە بەو كەسانە بكەین كە لە نێوان ژیانی
ئاسوودە و بەڕواڵەت بەختەوەرانە و ژیانی
پڕ لە هەوراز و نشیو و ئاستەمو گەیشتن
بە ئاسوودەیی ڕاستەقینەی دەروونی بەشی
دووه���ەم و گەیشین بە بەرزترین ئاستی
مرۆیی تاكی كوردیان هەڵبژاد ،دەتوانین
ئ��اك��اری پ��ێ��ش��ەوا ق���ازی م��ح��ەم��م��ەد وەك
سیمبۆلی ئاكاری مرۆڤی سەربەست ناو
ببەین .فەلسەفەی مانەوەو چوونە سەرداری
پێشەوا بووە ڕێبازێك كە تا هەنووكەش بۆ
كۆمەڵە كەسانێك دەبێتە بنەمای گەیشتن

بە بەرزترین ئاستى بەختەوەری ،سەر بەرزی
و ئاسوودەیی ڕاستەقینەی دەروونی.
زیاتر لە ش��ەش دەی��ە بەسەر هەڵویستە
م��ەزن��ەك��ەی پ��ێ��ش��ەوادا تێپەڕ ب���ووە بەاڵم
ئێستاشی ل��ەگ��ەڵ بێت ئ �ەو فەلسەفەی
پێشەوای نەمر بۆ ه��ەرم��ان��ەوە ،ه��ەروا لە
ك����ردەوەی بەشێك ل��ە ت��اك��ەك��ان��ی كورددا
ڕەن���گ���دان���ەوەی ه��ەی��ە و ب��ۆ گەیشتن بە
ئامانجەكانیان ،ئاكاری مرۆڤی سەربەستیان
ك��ردووەت��ە هەوێنی ئ��ەو ڕێ��ب��ازە پ��ی��رۆزە و
بەرنگاری دێوزمەیەك دەبنەوە كە لە یەكەم
ساتەكانی بە دەسەاڵت گەیشتنەوە هەموو
هەوڵی بۆ جێگر كردنی كولتور و ئاكاری
كۆیلە ب��وون لە نێو كۆمەڵگا ب��ووە .بەاڵم
تاكی كورد و پێشەنگەكانی كۆمەڵگا واتا
ئەو كەسانەی بە شێوەی ڕاستەقینە بوون
بە پێشمەرگە و ژیانی ئاستەم و ڕێگای
سەختیان بۆ گەیشتن بە ئامانج هەڵبژارد،
ب��ە ب���ەدەروون���ی ك��ردن��ی ئ��اك��اری مرۆڤی
سەربەست لە خۆیاندا ،لەگەڵ هێزیكی
م��ەزن لە ڕواڵەتدا و داڕزی��و لە دەروونەوە
ب��ەرەوڕوو بوونەوە و ئێرادەیان كردە چەكی
ڕووخێنەری ئەو هێزی كە ئەمڕۆ بە هێزی
"كۆماری ئێسالمیی ئێران" دەناسرێت.
لێرەدا مەبەست لە مرۆڤی سەربەست ئەو
كۆمەلە كەسانەن كە بە تاوانی هەوڵدان بۆ
گەیشتن بە ئازادی و سەربەستیی مرۆڤ
و بەتایبەت تاكەكانی ن��ەت��ەوەی ك��ورد لە

بەندیخانەی ڕێژیمدان و سااڵنێكی زۆر
لە تەمەنیان لە ژێر گوشار و ئەشكەنجەی
جەستەیی و دەروونیی ئەو ڕێژیمەداسەربەرزانە
خۆڕاگری دەكەن و سوور بوونیان لە سەر
بیر و باوەڕ و ڕێبازەكەیان دووپات دەكەنەوە.
واتە بەندكراوانی سیاسی و ڕۆژنامەوانانی
بەندكراوی كورد.
رۆژنامەوان و بەندكراوی سیاسی عەدنان
حەسەنپوور لە ساڵی  1385هەتاویەوە تا
ه��ەن��ووك��ە ل��ە ب��ەن��دی��خ��ان��ەی ڕێ��ژی��م��دای��ە و
ت��ەن��ان��ەت ی��ەك ڕۆژی���ش ئ��ی��ج��ازەی هاتنە
دەرەوە وات��ە مورەخەسیی پ��ێ ن����ەدراوە و
زۆربەی مافەكانی بەندكراویشی لێ زەوت
ك��راوە و لە چەند ڕۆژی ڕابردوویشدا لە
بەندیخانەی زێدی خۆیەوە بۆ بەندیخانەی
زابۆل كە زیاتر لە  1850كیلۆمتر لەگەڵ
زێدی خۆی مەودای هەیە ،لەوێشەوە پاش
چەند ڕۆژ بۆ بەندیخانەی زاهیدان دوور
خراوەتەوە و ئەمە لە كاتێكدایە كە نە خۆی
و نە بنەماڵەشی ئاگاداری ئەم دوورخرانەوە
نەبوون و بارودۆخ و داهاتووی ناڕوونە.
عوسمان مستەفاپوور لە ساڵی 1370دا
دەستبەسەر ك���راوە ،محەمەد ن���ەزەری لە
ساڵی  1373وە و والی دروودی ،محەمەد
مورادی ،عومەر ئیمامی و عەلی ساڵحی
لە ساڵی 1375ی هەتاویەوە دەستبەسەر
ك����راون و ب��ەت��اوان��ی ئ��ازادی��خ��واز ب���وون و
هەوڵدان بۆ گەیشتن بە بەرزترین ئاستی

چەكۆ ئەحمەدی

وانەكانی مامۆستایانی خۆڕاگری

م��رۆی��ی ،بەشی ه��ەرە زۆری ژیانیان لە
بەندیخانەدا م��اون��ەت��ەوە و گرینگتر لەم
بەخشینی تەمەنەش ،خۆڕاگری و سەربەرز
مانەوەیانە.
ئەوانەی هێما بە ناوەكانیان كرا ،تەنیا
نموونەیەكن لەو كۆمەڵە كەسانەی بوونەتە
پێشەنگی كۆمەڵگایەك ك��ە خوازیاری
ئ���ازادی و سەربەستین و ل��ەم دواییانەدا
گوشاری زۆریان خراوەتەسەر .ئەوان هەموو
بەندكراوانی خۆڕاگری كورد ناوی پیرۆزی
پێشمەرگەیان كردووەتە نازناوی هەتاهەتایی
خۆیان و س��ەرەڕای هەموو ئەو هەاڵواردن
و ئازار و ئەشكەنجانەی لەالیەن ڕێژیمەوە
بەرامبەریان دەكرێ ،دیسانەوە وەك نموونە و
سیمبۆلی مرۆڤە سەربەستەكان لە بەرامبەر
دوژمنانیاندا خۆڕاگری دەكەن و مێژوویەكی
زێڕین بۆ خۆیان و نەتەوە و ڕێبازەكەیان
ت��ۆم��ار دەك����ەن .ل��ە ب��ەرام��ب��ەردا ڕێژیمی
كۆماری ئێسالمیی ئێرانیش هەرچی زیاتر
بەزیوی و دۆڕاویی خۆی هەست پێدەكات
وتێدەگات كە :جەستەی مرۆڤ دەشكێت
و خەڵتانی خوێن دەكرێت ،ب��ەاڵم ه��ەزر و
باوەڕی شۆڕشگێڕانی بەندكراوی كورد تا
لوتكەی سەركەوتن خۆڕاگر و سەربەست و
سەربەخۆ دەمێنێتەوە .ئەمانەن كە شایانی
ب��وون بە سیمبۆلی كۆمەڵگان و ئاكاری
مرۆیی و سەربەستی خۆیان دەكەنە وانە بۆ
هەموو تاكەكانی كورد و مرۆڤایەتی.

كێشەو ئارێشە كۆمەاڵیەتییەكان ،هەرگیز
بەختەكی نین ،بەڵكوو هەلومەرجی تایبەت
پێكیان دەهێنن و بە پێكهاتنیان ،كۆمەڵگا
تووشی قەیران و دڵەڕاوكێ دەبێت .كاتێك
ل��ە كۆمەڵگادا ئ��اڵ��ۆزی دروس���ت دەب��ێ��ت و
هاوسەنگیی گشتی ،ك��ردەوەی نۆرماتیڤ
و ئ��اس��ای��ی ژی��ان��ی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی دەخاتە
مەترسییەوە ،باس لە قەیرانی كۆمەاڵیەتی
دێتەپێش .وەك��وو نموونەی ب��ەرچ��اوی ئەم
جۆرە بارودۆخە ،دەتوانین هێما بۆ كۆمەڵگای
ئ��ەم��ڕۆی ئ��ێ��ران بكەین ك��ە پێكهاتەیەكی
قەیراناویی هەیە ،لە بەر ئەوەی كە لەگەڵ
ئاريشە و قەیرانگەڵكی جۆراوجور بەرەوڕووە
و دەتوانین بڵێین كە ت��ەك��ووزی كۆمەڵگا
تێكچووەو بارودۆخی كۆمەڵگا ،بارودۆخێكی
پر لە دڵەڕاوكێیەو ئاريشە كۆمەاڵیەتییەكان
بە ڕادەیەك بەرباڵون كە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ،
پەرۆشیو نیگەرانيی خەڵك لەم بارەیەوە پەرە
دەستێنێ.
ب��ەك��اره��ێ��ن��ان و ت���ووش���ب���وون ب���ە مادە
سڕكەرەكان و ئاكامەكانی ،دەتوانین وەكوو
یەكێك لەو ئاريشە كۆمەاڵیەتیانە ناو ببەین.
بە وت��ەی وەزی��ری نێوخۆی ڕێژیمی ئێران،
 1میلیۆن و  325ه��ەزار ك��ەس لە ئێراندا
بە ماددەسڕكەرەكان تووش بوون كە لە سەدا
63ی ئەو ڕێژەیە خێزاندارن ،واتا  750هەزار
ژن لە ئێراندا ،هاوسەری تووشبوویان هەیە
كە بەو هۆیەوە تووشی كێشەگەلێك وەكوو
خەمۆكی ،ئازاردانی هاوسەر ،شەڕئەنگێزی
و ناڕەزایەتيی كۆمەاڵیەتین .نزیك بە  46لە
سەدی زیندانیان ،بەشێوەی ڕاستەوخۆ و25
لە س��ەدی دیكەیان بەشێوەی ناڕاستەوخۆ

بە هۆی ئەنجامدانی تاوانگەلی پێوەندیدار
بە مادە سڕكەرەكان لە زیندانەكاندان .بە لە
بەرچاوگرتنی الی��ەن��ی بنەماڵەیی ،شەش
میلیۆن كەس بەشێوەی ڕاستەوخۆ لەگەڵ
ئاريشەی مادە سڕكەرەكان دەستەویەخەن.
ڕێ���ژەی ت���ەاڵق ل��ە ئ��ێ��ران��دا بەشێوەیەكی
ب��ەرچ�او لە زی��ادب��وون��دای��ە .بە پێی ئاماری
"سازمانی سەبتی ئەحواڵی" ئێران ،ڕێژەی
هاوسەرگیری تا كۆتایی مانگی سەرماوەزی
ئەمساڵ 579871 ،حاڵەتو ڕێژەی تەاڵقیش
 108هەزارو  249حاڵەت بووەو بە بەراورد
لەگەڵ ساڵی ڕابردوو لەم كاتەدا 13/3 ،لە
سەد زیاد بووە.
ل��ە ئ��ێ��ران ،ل��ە ه��ەر ش��ەو و ڕۆژێ��ك��دا بە
شێوەی نێونجی  387حاڵەتی ت��ەاڵق و لە
ه��ەر كاتژمێرێكدا ب��ە ش��ێ��وەی نێونجی 16
حاڵەتی تەاڵق ڕوو دەدات .بە پێی ئاماری
ڕاگ���ەی���ەن���دراو ،زۆرت���ری���ن ڕێ����ژەی تەاڵقی
تۆماركراو لە نێوان پیاوان و ژنانی  25تا
 29ساڵدا ب��ووە .لە ب��ارەی نێونجی تەمەنی
هاوسەرگیری ك��وڕان و كچانیش دەتوانین
بڵێین نێونجی تەمەنی هاوسەرگیری كوڕان
لە ئێراندا  27/4ساڵ و بۆ كچانیش 22/1
ساڵ تۆمار كراوە.
ل���ە چ��ەن��د س��اڵ��ی ڕاب�������ردوودا ژم����ارەی
ه��اوس��ەرگ��ی��ری ك���ەم ب����ووەت����ەوە ،ئ��ەم��ە لە
حاڵێكدایە كە بە گشتی ژمارەی دانیشتوانی
خەڵكی ئ��ێ��ران زۆرت���ر ب���ووە .ئ��ەم دیاردەیە
لەگەڵ دژوارب��وون��ەوەی بارودۆخی ئابووری
و پ��ەرەس��ەن��دن��ی ئ��اري��ش��ە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و
فەرهەنگییەكان لەچەند ساڵی ڕاب���ردوودا
پێوەندی ڕاستەوخۆی هەیە .ڕەوش��ی تەاڵق

لە  10ساڵی ڕابردوو شایانی باس و جێگای
ئ��اوڕدان��ەوەی��ە .لە م��اوەی  8ساڵدا ،ڕێژەی
ت��ەاڵق لە  10/6لە سەد بە  18/6لە سەد
زی���ادی ك����ردووە .ئ��ەم ڕەوت���ی گەشەكردنە
پ��ی��ش��ان��دەری ه��ەب��وون��ی ق��ەی��ران��ی ت���ەاڵق لە
ئێراندایە و پێویستی بە شیكردنەوەی جیددی
هەیە .هەروەها تەمەنی ڕووكردنی كچان لە
فەساد ڕۆژ لە دوای ڕۆژ كەمتر دەبێتەوە،
بە چەشنێك كە گەیشتووەتە ژێری  12ساڵ.
بنەماڵەكان لە حاڵی تێكچوونن و دەتوانین
بڵێین ك��ە ه��ۆك��اری ئ��ەم قەیرانە بریتیە لە
گۆڕانكاری بنەمایی و كۆمەاڵیەتی قووڵ
لە كۆمەڵگا و سیاسەتەكانی نادروستی ڕێژیم
لە ئاستی گشتی.
ن��اوەن��دی ئ��ام��اری ئێران لە ڕاگەیاندنی
نرخی بێكاری واڵت لە هاوینی 92دا ،ڕێژەی
بێكارانی واڵتی نزیك بە  2میلیۆن و 563
هەزار و  624كەس بەراورد كردووە .هەر چەند
ئەم دامەزراوە ئامارییە پێشبینی كردووە كە لە
داهاتوودا  8/5میلیۆن كەس دێنە نێو بازاری
كارەوە كە ئەم بابەتەش بە كێشەیەكی جیددی
دێتە ئ��ەژم��ار .ل��ەم پێوەندییەدا بارودۆخی
گەنجان لە ب��اری كار كردنەوە گەیشتووەتە
قۆناغی مەترسیدارەوە .بە پێی ڕاگەیەندراوی
ناوەندی ئامار لە هاوینی ئەمساڵ ،ڕادەی
بێكاری لە نێوان گەنجانی  15تا  24ساڵە،
 23/9ل��ەس��ەد و ڕادەی بێكاری ل��ە نێوان
گەنجانی  15تا  29ساڵەش 21/1 ،لەسەدە.
ئەمە لە حاڵێكدایە كە لە كۆماری ئیسالمیدا
هەر كەسێك لە ماوەی یەك حەوتوودا ،یەك
كاتژمێر كار بكات وەكوو بێكار ناناسرێت و
ئەمەش دروستبوونی ئامارەكان دەباتە ژێر

پرسیارەوە .بە دڵنیاییەوە ئاماری ڕاستەقینەی
ئاريشە كۆمەاڵیەتییەكان لە ئێراندا لە ئاماری
ڕاگەیەندراو لە الیەن دامەزراوەكانی رێژیمەوە
زۆر زیاترە.
كێشەی هەاڵتنی مێشكەكان یەكێكی
دیكە لە قەیرانەكانی ئێستای ئێرانە .ئەم
بژاردە و پسپۆڕانە دەتوانن لە دروستكردن و
گەشەپێدانی كۆمەاڵیەتی ڕۆڵێكی بەرچاویان
هەبێت ،بەاڵم هەلومەرجەكە بە شێوەیەكە كە
لە باتی ڕاكێشانیان ،ڕێگای هەڵهاتنیان لە
واڵت بۆ ئامادە دەكرێ و بۆ كەڵكوەرگرتن
لەوان هیچ پالنێك لە الیەن دەسەاڵتدارانەوە
بوونی نیە.
پ��ێ��ك��ه��ات��ەی ئ��اي��ی��ن��ی ،ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و
ئابووريی زاڵ بە سەر ئێران ،خەسارهەڵگرە
و كێشەگەلی جۆراوجۆر وەكوو تووشبوون بە
مادەی هۆشبەرەكان ،خەمۆكی ،تاوانكاری،
ك��ۆش��ت��ن ،ب��ێ��ك��اری ،گ��ەن��دەڵ��ی ،پەرۆشی
و نیگەرانيی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و زیادبوونی
ڕێژەی تەاڵق ،هەموویان لە چوارچێوەی ئەم
پێكهاتەیەدا واڵم دەدرێنەوە.
لە كۆمەڵگای ئەمڕۆی ئێراندا ،گەندەڵی
دی��اردەی��ەك��ی س��ەران��س��ەری��ي��ە ،دڵ���ەڕاوك���ێ و
پەرۆشی هەمەالیانەیە (گشتگیر) ،الوانى
سەرگەردان ،قەیرانی بنەماڵەیی بەرفراوان و
زەبروزەنگی ئایینی و مەزەهەبی بێداد دەكات.
ئەم بارودۆخە نیشانەی بەڕێوەبەريی نادروست
و دەسەاڵتداریی دیكتاتۆرانەی حۆكمڕانانی
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمییە .نەبوونی بیری
ئاوزمەندانە ،بڕیاردانی نابەجێ و دەستێوەردان
لە بچووكترین پرسە كۆمەاڵیەتییەكان تەنانەت
بوارە تاكەكەسییەكان وەكوو پێكهێنانی ژیانی

عادڵ مورادی

دەسكەوتە كۆمەاڵیەتییەكانی  35ساڵ حكوومەتی
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی

ه��اوب��ەش و پێوەنديی ن��ێ��وان ژن و پیاویش
خەڵكی زۆر پ��ەرۆش و نیگەران ك���ردووە و
زۆرێ��ك لە بڕیارەكانیانی لەگەڵ كۆسپ و
گیروگرفت بەرەوڕوو كردوەتەوە و تاكەكان لە
باری دەروونیەوە تێكچوون و خەمۆكی ئەوانی
گرتوەتە بەر .بێجگە لەمانە ،ڕێژیمە دیكتاتۆر
و س���ەرەڕۆك���ان وەك����وو ڕێ��ژی��م��ی كۆماری
ئیسالمی ،تاكەكان بە جۆرێك بار دێنن كە
هیچ چەشنە ئیرادەیەكیان لە خۆیان نەبێت و
تەنیا بەڕێوەبەری بڕیار و فەرمانەكانی ئەوان
بن و بە بێ هیچ چەشنە بیر و هزرێك و
بە شێوەی كوێركوێرانە تەنیا ملكەچیان بن
یان بێدەنگ بن كە بارودۆخی كۆمەڵگای
ئەمڕۆی ئێران پڕە لەم جۆرە كەسانە.
لە كۆتاییدا ،دەتوانین بڵێین كە پێكهاتەی
تاك ڕەهەندی (ئ��اب��ووری_ ئاوەدانكردنەوە)
پێشكەوتنی واڵت ،ئاوڕنەدانەوەی پێویست بە
تەندروستی كۆمەاڵیەتی ،نەبوونی سیاسەتی
كۆمەاڵیەتيی ب��ەرچ��او ل��ە بیاڤی خەسارە
كۆمەاڵیەتییەكان ،نەبوونی سەرپەرەشتی كارامە
و زانا لە بیاڤی خەسارە كۆمەاڵیەتیيەكان،
زاڵبوونی ڕوانگەی سیاسی_ ئەمنییەتی لە
كۆمەڵگادا ،ئاوڕدانەوە بە شێوەی جیددی لە
كاروباری كۆمەاڵیەتی بە تایبەت خەسارە
كۆمەاڵیەتییەكان هۆكارەكانی پەرەسەندنی
خەسارە كۆمەاڵیەتییەكانن و هەروەها زاڵبوونی
ڕوانگەی ئەمنییەتی بە سەر كۆمەڵگادا و
زیادبوونی ڕۆژ لە دوای ڕۆژی ئەم ڕوانگەیە
بە سەر كۆمەڵگادا ،بوەتە هۆی شاراوە بوونی
خەسارە كۆمەاڵیەتییەكان.

ژمارە  624ـ 6ی مارسی 2014

ڕۆژمان

كۆماری ئیسالمی
و كایە بە كارتی تەكفیرییەكان

ڕووداوی 11ی سێپتامبری  2001و
هێرشی ڕێكخراوی جیهادیی ئەلقاعیدە بۆ
سەر بنكە و بنیاتەكانی ئامریكا لە ناو خاكی
ئ��ەو واڵت��ە ،دەستپێكی قۆناغێكی ن��وێ لە
هاوكێشە نێونەتەوەییەكان و تەنانەت ئالوگۆڕ
ل��ە زۆر چەمك و بابەتدا ب��ەئ��ەژم��ار دێت.
هەرچەند كایە بە كارتی ئیسالمی سیاسی و
بناژووخوازی ئیسالمی بابەت و دیاردەیەكی
ت��ازە نییە و تەنانەت ك��ۆم��اری ئیسالمیش
خۆی یەكێك لە لێكەوتەكانی ئەو گەمەیە
و لە چوارچێوەی پارادایمی شەڕی سارد و
تێزی كەمەربەندی سەوزی رۆژئاوا لە دەوری
یەكیەتی سۆڤییەتی پێشوو هاتە ئاراوە.
لە ماوەی النیكەم سێ دەیەی ڕابردوودا،
زۆر واڵت لە ئاستی جیهانی و ناوچەی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا ،گرووپەكانی جیهادی
و تەكفیرییان بۆ بەرژەوندییەكانی خۆیان و
ئاڵوگۆڕ لە هاوكێشەكان بەكارهێناوە .بۆ وێنە
پاكستان ،عەرەبستان و  ،....لێرەدا خاڵی
جێگای سەرنج بەشداریی كۆماری ئیسالميی
ئێران لەو گەمەدایە .دوای ڕووداوی 11ی
سێپتامبر و هەستكردنی كۆماری ئیسالمی
ب��ە ئ��اڵ��وگ��ۆڕی ه��اوك��ێ��ش��ەك��ان��ی ن��اوچ��ە و
لێكەوتەكانی ئ��ەو م��ەس��ەل��ەی��ە ،پەیوەندیی
حكوومەتی ئیسالمیی ئێران و ئەلقاعیدە
و ژێرشاخە تەكفیرییەكانی ئەو ڕێكخراوە،
ئاڵوگۆڕی بەسەردا دێت و لە ڕاستیدا ئەو
دوو الیەنە س��ەرەڕای بوونی كێشەی قووڵی
ئیدئۆلۆژیكی ،بە هۆی بوونی مەترسی و
بەرژەوەندیی هاوبەش ،هاوپەیمانی پێكدێنن.

دارا ناتق

ك���ۆم���اری ئ��ی��س�لام��ی ل���ەو هاوپەیمانییەدا
ئامانجی جۆراوجۆر تەعقیب دەكات و هەوڵ
دەدات كە پۆتانسییەلی جیهادی تەكفیریی
سووننی لە فازی مەترسییەوە بكاتە دەرفەت
بۆ بەرژەوەنییەكانی دەسەاڵتی شیعيی خۆی.
بەشێك لەو ئامانجانە بریتی بوون لە:
ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی ئ��ەل��ق��اع��ی��دە و
•
ژێرشاخەكانی لە شەڕی ناڕاستەوخۆی نیزامی
لەگەڵ ڕۆژئ��اوا و لێدان لە بەرژەوندییەكانی
ڕۆژئاوا.
نفووز لە قەوارەی تەشكیالتی ئەو
•
جەریانانە و كۆنتڕۆڵ و ئاراستە كردنیان لە
چوارچێوەی پیالنەكانی كۆماری ئیسالمیدا.
ئاڵوگۆڕی زانیاری لەگەڵ بەرەی
•
دژەتیرۆر و تەنانەت ساتوسەودا بۆ مۆرەكانی
ئەلقاعیدە لە كاتی پێویستدا و بەشداريی
ڕواڵەتی و فریودەرانە لە شەڕی دژە تیرۆردا.
بەكارهێنانی ك��ارت��ی گوشاری
•
جیهادییەكان ،بۆ وەرگرتنی ئیمتیاز لە رۆژئاوا
لەسەر مەسەلەی دەستڕاگەیشتن بە چەكی
ناوكی.
ش��ك��س��ت��ه��ێ��ن��ان ب����ە پ�������رۆژەی
•
ڕۆژه��ەاڵن��ی نێوەڕاستی گ��ەورە و باكووری
ئافریقا كە لە الیەن دەوڵەتی ئەوكاتی ئامریكاوە
وەك نەخشەی ئاڵوگۆڕەكان راگەیاندرابوو.
بویەش دیتمان كە دوای شەڕی ئەفغانستان
و ع��ێ��راق ،دەرك���ەوت كە ك��ۆم��اری ئیسالمی
چ���ۆن ئ��ەل��ق��اع��ی��دە و ه��اوپ��ەی��م��ان��ەك��ان��ی بۆ
بەرژەوەندییەكانی خوی بەكارهێناوە .فازی
نوێی ئەو گەمەیەی كۆماری ئیسالمی بە

كارتی گرووپە تیرۆریستیەكان ،دوای بەهاری
عەرەبی دەستپێدەكات و بەتایبەت لە شەڕی
نێوخۆیی سووریە و هەوڵی خەڵكی ئەو واڵتە
ب��ۆ ڕووخ��ان��دن��ی ڕێ��ژی��م��ی ب��ەش��ار ئ��ەس��ەد بە
لووتكەی خۆی لەو فازەدا دەگات .حكوومەتی
ئیسالمیی ئێران ئەو جارە بە ئاراستەكردنی
پوتانسییەلی گرووپە جیهادییەكانی دەستكرد
و ژێركۆنتڕۆڵی خۆی بۆ ناو شەڕی نێوخۆیی
سووریە  ،ئاڵوگۆڕەكانی بە ئاراستەی پاراستنی
رێژیمی بەشار ئەسەد و بەرژەوەندییەكانی
خۆی گۆڕی.
ل��ە ڕاستیدا ك��ۆم��اری ئیسالمی توانيی
جارێكی دیكە ئەو گرووپانە و لە چوارچێوەی
كۆمەڵێك لە پیالنەكانی خۆی بەكار بێنێت كە
بریتی بوون لە:
گۆڕینی سیمای بزاڤی سیكۆالرـ
•
دێموكراتیكی خەڵك و ئۆپۆزیسیۆنی سووریە بۆ
سیمای بناژوخوازی ئیسالمی و تیرۆریستی
كە هەڕەشە لە بەرژەوەندییەكانی ڕۆژئ��اوا و
واڵتانی ناوچە دەكات.
بەشەڕدانی ئەو گرووپانە لەگەڵ
•
الیەنەكانی دیكەی ئۆپۆزیسیۆنی ڕێژیمی
ئەسەد و كردنەوەی چەندین ب��ەرەی شەڕ بە
قازانجی ڕێژیمی سووریە.
چەواشەكردنی بیروڕای گشتيی
•
جیهان لە ئاڵوگۆڕەكان و ئەوەیكە ئاڵترناتیڤی
ڕێژیمی سووریە و هەر گۆڕانكارییەكی دیكە،
بناژووخوازیی ئیسالميی سوننییە و پەرەگرتنی
هیزی گرووپە تیرۆریستیەكانی لێدەكەوێتەوە.
لەو پەیوەندیەدا تەنانەت كۆماری ئیسالمی

لە هەوڵی ئەوەدا بوو كە كورد لە كوردستانی
ڕۆژئ����اواش ت��ووش��ی ئ��ەو ش���ەڕە ب��ك��ات و بە
داڕشتنی سیناریۆی كۆمەڵكوژی و بزواندنی
هەستی گشتيی خەڵكی كوردستان بەرەیەكی
دی��ك��ەی ش��ەڕ ب��ە قازانجی ڕێژیمی ئەسەد
بكاتەوە و لەو نێوانەشدا ،دەرفەتی نەتەوەی
كورد بۆ گەیششتن بە مافەكانی لە دەستی
بستێنێت .ب��ەاڵم بە خۆشییەوە بە وردبینی
و هەستی بەرپرسایەتيی ح��ی��زب و الیەنە
كوردییەكان لە هەموو پارچەكانی كوردستان
و پێكهاتنی لێژنەی لێكۆڵێنەوەی مەیدانی
ت��ای��ب��ەت ل��ە الی���ەن دەس��ت��ەی ئامادەكاريی
كۆنگرەی نەتەوەیی كوردەوە ،ئەو پیالنە لەگەڵ
شكست بەروڕوو بۆوە.
لە حالی حازردا كۆماری ئیسالمی بە كایە
كردن بە كارتی گرووپی داعش لە ناوچەكانی
سوننی نشینی عیراق و كوردستانی باشوور،
بو ئاڵۆزكردنی بارودۆخ و گرتنی ماسی لەو
ئاوە لێڵە ،لە هەوڵی زۆر جیددیدایە و راستەخۆ
دەزگاكانی ئەمنییەتيی رێژیم و بەتایبەتی
هێزی قوودسی سپای پاسدران لەو پێوەندییدا
كار دەكەن.
بەاڵم ئەو گەمەیە تەنیا بە دەرەوەی ئێران
بەرتەسك نابێتەوە و كۆماری ئیسالمی لە
هەوڵی ئەوەدایە كارتی ئەلقاعیدە و گرووپە
تەكفیرییەكان بۆ سيناریۆی رێژیم لە ناوخۆی
واڵت و بەتایبەتی لە ناوچەكانی كوردستان و
بلووچستان بەكار بێنێت.

هەنگاوێك لە پێناو یەكگرتوویی
نەتەوەكانی ئێراندا

بە درێژایی مێژووی خەبات و تێكۆشانی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ،وێڕای
هەوڵدان بۆ ڕزگاریی نەتەوەی كورد لە ژێر
زوڵ��م و زۆری حكوومەتی ناوەندیدا ،هەردەم
داكۆكیی لە مافی سەرجەم نەتەوە بندەستەكانی
ئ���ێ���ران ك������ردووە و خ����وازی����اری پێكهێنانی
دەسەاڵتێكی دێمۆكراتیك و گەلی ب��ووە كە
سەرجەم پێكهاتەكانی ئێران مافی وەك یەكیان
لە بەڕێوەبردنی واڵتدا هەبێت و لەو پێناوەشدا
نرخی زۆری داوە .هەر لەو پێوەندییەدا حدكا
بە هاوكاری و هەماهەنگی لەگەڵ الیەنەكانی
دی��ك��ەدا ،لە ڕێكەوتی  20فێورییەی ساڵی
2005ی زاینیدا ،بە كۆكردنەوەی نوێنەری
س��ەرج��ەم ن��ەت��ەوە ستەملێكراوەكانی ئ��ێ��ران لە
دەوری بەرنامە و پالتفۆرمێكی هاوبەش لە
سەر بنەمای خەبات و هەڵدان بۆ پێكهێنانی
سیستەمێكی دێ��م��وك��رات��ی��ك و ف��ی��دراڵ بۆ
داهاتووی ئێران ،كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی
ف��ی��دراڵ��ی��ان دام���ەزران���د .ه��ەر وەك ل��ە یەكەم
ڕاگەیەندراوی دامەزراندنی ئەو كۆنگرەیەدا
هاتووە و پێداگری لە سەر ئەو ئەسلە دەكات كە
واڵتی ئێران موڵكی هەموو خەڵك و نەتەوەكانی
ئەو واڵتەیە و مافێكە كە بە درێژایی مێژوو
لە نەتەوەكانی ئەو واڵتە سەندراوەتەوە .هەروەها
ئاماژە ب��ەوە دەك��ات كە ئێمە زوڵ��م و ستەمی
نەتەوەیی و نادادپەروەری كە ڕێژیم بەرامبەر
ێ
ب���ەو ن��ەت��ەوان��ە ب���ەرێ���وەی دەب����ات ه��ەس��ت پ 
دەكەین وخەبات و تێكۆشانی ئازادیخوازانی
واڵتەكەمان و قوربانیدانیان لە پێناو دابین
كردنی دادپ��ەروەری و ئ��ازادی لە ئێراندا بەرز

دەنرخێنین و ل��ەو ب��روای��ەدای��ن ك��ە ڕووخانی
ڕێژیمی دیكتاتۆر و دژی گەلیی ئیسالمیی
ئێران و دامەزراندنی حكوومەتێكی فیدراڵ لە
س��ەر بنەمایی نەتەوەیی ـ جوگرافیایی وەك
میكانیزمێكی سیاسی ب��ۆ داه��ات��ووی ئێران
دەتوانێت ب��ەردەوام��ی و یەكگرتوویی سەرجەم
نەتەوەكانی ئ��ێ��ران ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی ئێرانێكی
ئ��ازاد و دێموكراتیكدا بپارێزێت و هەر بۆیەش
بە لەبەرچاوگرتنی ئەو زەروورەتە ،یەكگرتوويی
نێوان سەرجەم پێكهاتەكانی واڵت بە پێویست
دەزانین.
هەروەك دەزانن ئێران واڵتێكی فرە نەتەوەیە و
لە شەش نەتەوەی فارس ،تورك ،كورد ،عەرەب،
بەلوچ و توركمان پێك هاتووە .بەاڵم بە درێژایی
مێژوو لە سەر ئەساسی یەك نەتەوەی بااڵدەست
بەڕێوەچووە و نەتەوەكانی دیكە ژێردەستە بوون
و ب��ەردەوام سەركوت ك��راون .سیستمی سیاسی
ل��ە ئ��ێ��ران��دا هیچكات نەیتوانیوە وەاڵم���دەری
ڕاستەقینەی ژیانی نەتەوەكانی دیكەی ئێران
بێت و داواك���اری و خواستە ڕەواك��ان��ی نەتەوە
بندەستەكان هەمیشە بە دژایەتی و مەترسی
بۆ س��ەر یەكپارچەيی خاكی ئێران لە قەڵەم
دراون و بەو بیانووە ب��ەردەوام سەركووت كراون
و مافەكانیان پێشێل ك��راوە .ئەگەرچی ئێران
ب��ە گ��وێ��رەی پێكهاتەكەی ل��ە واڵت��ێ��ك��ی فرە
نەتەوە پێكهاتووە ،بەداخەوە لە یاسای بنەرەتیی
كۆماری ئیسالمیدا دان بەو نەتەوانەدا نەنراوە
و ئەزمونی ڕاب��ردووی ڕێژیم و هەبوونی وەها
دەستوورێكی نادێموكراتیك و پڕ لە ناتەبایی،
دەرخەری ئەو ڕاستییە كە نەتەوە ستەملێكراوەكان

بەردەوام لە چوارچێوەی دەوڵەت و یاسا و ڕێسا
دژی گەلییەكانی ئەو ڕێژیمەدا مافیان پێشێل
كراوە و لە ژێر جێگیر كردنی كولتوری نەتەوەی
بااڵدەست واتە یەك نەتەوە ،یەك زمان و یەك
مەزهەب و ی��ەك ئ��ااڵ ،بە ب��ەردەوام��ی هەوڵی
ئاسمیلە كردن و لەنێوبردنی شووناسی نەتەوە
بندەستەكانیان داوە.
هەر بۆیەش دەبینن كە بە لەبەرچاو گرتنی
ئەو هەاڵواردنانە و بە ڕەسمی نەناسینی نەتەوە
ستەملێكراوەكان لە یاسای بنەڕەتی ئێراندا و
پێشێلكردنی مافەكانیان و نیشاندانی ئێران بە
یەك نەتەوەی بااڵدەستی فارس لە یاسای ئەو
واڵتەدا و دیاریكردنی یەك مەزهەبی شیعەی
دوازدە ئیمامی و ،...وای��ك��ردووە ك��ە نەتەوە
ستەملێكراوەكان ئ��ەو سیستمە بە هی خۆیان
نەزانن و بۆ ڕزگار بوون لە دەست چەوسانەوە و
زوڵم و زۆری ڕێژیمی دژی گەلیی كوماری
ئیسالمی ،ب���ەردەوام لە گۆڕەپانی خەبات و
تێكۆشاندا بن.
كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی ف��ی��دراڵ لە
یەكەم ڕاگەیاندنی خۆیدا بە دروستی ئاماژە
ب��ەو ڕاستییە دەك��ات كە ك��ۆم��اری ئیسالمی
حكومەتێكی تۆتالیتێرە و دژی ئ���ازادی و
مافەكانی خەڵكی ئێرانە ،ڕووخانی ئەو ڕێژیمە
مەرجی یەكەمی سەقامگیر بوونی حكومەتێكی
فیدراڵ و دێموكراتیكە لە ئێراندا .هەرچەند
كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵ سەرەتا بە
بەشداریی حەوت ڕێكخراو و الیەنی سیاسیی
سەر بە نەتەوە ستەملێكراوەكان دام��ەزرا ،بەاڵم
توانیی یەكدەنگی و یەكگرتوویەكی سیاسی

و تەشكیالتی پێك بێنێت و ببێتە هەوێنی
یەكگرتوویی ن��ێ��وان ن��ەت��ەوەك��ان��ی ئ��ێ��ران .ئەو
كۆنگرەیە توانيی بۆ یەكەمینجار لە مێژووی
سیاسیی ئ��ێ��ران��دا ،ب��ە ك��ۆك��ردن��ەوەی بەشێكی
بەرچاو لە ڕێكخراو و هێز و الیەنە سیاسی
و ئازادیخوازەكان لە دەوری یەك پالتفۆرمی
ه��اوب��ەش ،دەرگ��ای ه��اوك��اری و یەكگرتوويی
لە نێوان نەتەوە ستەملێكراوەكاندا پێك بێنێت
و بە دانانی بەرنامە و پرۆژەیەكی هاوبەش و
ڕێكەوتن لەسەر میكانیزمی سیاسیی داهاتووی
ئێران ،دژ بە حكوومەتی ناوەندی و ڕووخانی ئەو
ڕێژیمە پالنیان هەبێت و هەروەها بە بەرفراوان
كردنی بازنەی خەبات و تێكۆشانی سیاسیی
خۆی ،هێز و ڕێكخراوی زیاتر لە دەوری خۆی
كۆ بكاتەوە.
بۆیە چاالكتر كردن و بەهێزتر كردنی كۆنگرەی
نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵ ،بە یەك گوتاری
هاوبەشی سیاسی لەمەڕ سیستمی داهاتووی
ئێران ،وێڕای ئەوەی كە دەتوانێت كاریگەریەكی
باشتری لە كۆڕ و ناوەندە جیهانییەكاندا هەبێت،
هاوكات یەكگرتوویی سیاسی و تەشكیالتیی
نێوان هێز و ڕێكخراوەكانی ئێرانی بەهێزتر دەكات
و ئیرادەی یەكگرتوویی و ئازادیخوازی لە نێوان
نەتەوەكانی ئێران لە نێوخۆی واڵت��دا بەهێزتر
دەكات و دەبێتە گەرەنتی پێكهێنانی سیستمی
داهاتووی واڵت لە سەر بنەمای فیدراڵیزمی
جوگرافیایی ـ نەتەوەیی و دابینبوونی مافی
سەرجەم پێكهاتەكانی ئێران.
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رۆژەڤ
و :رەزا فەتحوڵاڵنژاد

سیاسەتی دەرەكیی ئەمریكا
و كردەوەی ڕووسیە لە
ئۆكراین
م��اڵ��پ��ەڕی "ن��ی��ۆی��ۆرك ت��ای��م��ز" وت��ارێ��ك��ی بە
قەڵەمی دەیڤید ج .كرامێر لە ژێر ناوی "سیاسەتی
دەرەك��ی��ی ئەمریكا بە ه��ۆی ك���ردەوەی ڕووسیە
ل��ە ئۆكرایندا ت��ووش��ی كۆسپ دەب���ێ" ،لەسەر
ڕووداوەكانی ئەمدواییانەی ئۆكراین باڵو كردەوە.
كرامێر سكرتێری دامەزراوەی خانەی ئازادی و
كارگێڕی پێشووی یاریدەدەری وەزارەت��ی دەرەوە
لەمەڕ ڕووسیە و ئۆكراین لە دامەزراوەی جۆرج
دەبڵیو بووش"ە.
لە سەرەتای وتارەكەدا هاتووە" :سەرۆك ئۆباما
لەگەڵ قورسترین كێشەی سەرۆكایەتییەكەی
ڕووب�������ەرووە ك��ە چ��ۆن��ی��ەت��ی��ی وەاڵم����دان����ەوە بە
دەستدرێژیی ڕووسیە بۆ سەر ئۆكراینە .ئەوەی
كە چۆن وەاڵم دەدات��ەوە ،پێناسەكەری هەر دوو
دەورەی سەرۆكایەتییەكەی و هەروەها دیاریكەری
داه��ات��ووی ئ��ۆك��رای��ن ،ڕووس��ی��ە و ئەمریكا لە
جیهاندایە .بەگشتی ،ئەگەر والدیمیر پووتینی
سەرەڕۆ ڕێگەی پێبدرێ لە هێرشە دنەدەرانەكەی
دژی واڵتی دراوسێی هەڵبێت ،كە پێشێلكردنی
ئاشكرای سەروەریی ئەو واڵتە و یەكپارچەییەتی،
ئ��ەوا متمانەپێكراویی ئەمریكا ك��ە هەنووكە
ب��ە ه��ۆی هەڵوێستی الوازی ئ��ۆب��ام��ا لەمەڕ
سووریە تووشی خەسار بووە ،دەگاتە ژێر سیفر.
هاوپەیمانەكان بڕوامان پێناكەن ،دوژمنان لێمان
ناترسن و جیهان دەبێتە شوێنێكی مەترسیدار".
لە بەشێكی دیكەدا نووسەر چەند پێشنیار
بۆ ئۆباما دەخاتە ڕوو .دەنووسێ" :هەندێ شت
هەن كە ئۆباما پێویستە دەستبەجێ ئەنجامیان
ب��دات ،هەندێ بە هاوكاری لەگەڵ هاوپەیمانە
ئەوروپاییەكان و هاوپەیمانەكانمان لە ناتۆدا و
هەندێكیشیان بۆ خۆمان .ئەوانە بریتین لە:
ـ دانانی گەمارۆ دژی بانكە دەوڵەتییەكان و
دامەزراوە ماڵییەكانی ڕووسیە،
ـ پەرەپێدان بە داواكاریی پەسندكراوی 2012
سێرگی ماگنیتسكی لە یاسادا دژی كۆمەڵەی
بەرپرسانی كرێملین ،لەوانە پووتین،
ـ كۆتاییهێنان بە هەموو وتووێژەكان لەگەڵ
ڕووس���ی���ە ل��ەس��ەر ه���ەر ڕێككەوتننامەیەكی
بازرگانی كە ئ��ەگ��ەری هەبێ ی��ان بازاڕێكی
هاندەرانەی نێوانیان،
ـ ناردنی كەشتییە سەربازییەكانی ئەمریكا
بۆ دەری��ای ڕەش لە پێناو ئامادەبوون بۆ هەر
ڕوودواوێكی لەناكاو،
ـ گ���وش���اره���ێ���ن���ان ب����ۆ ئ�������ەوەی ش������وورای
ئاسایشی نەتەوە یەكگرتووەكان پەسندكراوێكی
ش��ەرم��ەزارك��ردن��ی دەستدرێژیی ڕووس��ی��ە دژی
دراوسێكەی پەسند بكات ،تەنانەت سەرەڕای
ئەوەش كە ڕووسیە ئاشكرایە ڤێتۆی دەكات،
ـ پەیوەستبوونی بە گرووپی دیكەی هەشت
ئەندامی لە وەدەرن��ان��ی ڕووسیە و ڕاگەیاندنی
هەڵوەشاندنەوەی بەرنامەكانی ئۆباما بۆ سەردانی
سووچی ،ئەو شوێنەی كە پووتین لەوێ دەبێتە
خ��ان��ەخ��وێ��ی ك��ۆب��وون��ەوەی ئەمساڵی  G8لە
ژووئەندا".
لە كۆتایی وت��ارەك��ەدا ،دەن��ووس�ێ" :النیكەم
ئێمە دەت��وان��ی��ن ئ��ی��دی گ��وێ��م��ان ل��ەو قسانەی
بەڕێوەبەرایەتیی ئۆباما و كۆمەڵگای شرۆڤەكار
نەبێ كە داوا لە ڕووسیە دەكەن ڕۆڵێكی لە بڕیاردان
لەسەر داهاتووی ئۆكراین یان "فەنالندیزە"كردنی
ئۆكراین لە الیەن نەتەوە یەكگرتووەكانەوە هەبێ
كە ل��ەودا بە ڕووسیە بەڵێن ب��درێ كە ئۆكراین
هیچكات بە ناتۆ پەیوەست نابێ .كردەوەی پووتین
لە ئۆكراین پێویستە بۆ هەمووانی ڕوون كردبێتەوە
كە تا كاتێك ئەو لە دەسەاڵتدا بێت ،ڕووسیە وەكوو
هەڕەشەیەك بۆ سەر ئازادی و بۆ سەر زۆرێك لە
بەرژەوەندییەكانی ئەمریكا دەمێنێتەوە".
سەرچاوە:
Newyorktimes.com
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فریشتە بچووكەكان
ئەفسانە سروش

ڕوحم لە دەستی
مەرگ دەردێنن و
بەدیواری ژیانەوە
هەڵیەواسن...
ئەوان فریشتە بچوكەكانی منن
تۆ نایان بینی نا
ئەوان لەوسەری سەرەوەی فیردەوسەوە
بۆ الی من هاتون
ئەوان كراسی ژیانیان كردۆتە بەرم
ئەوان بەڵێ ئەوانن
تۆشیان وەك جەالدێكی مهرەبان
لەالی من خۆشەویست كردوە.
ئەگەر چی تۆ
نایان بینی نا.

و :فەریدوون ئەرشەدی

دێر زەمانێك نییە تینووی
ئەی دڵی سووتاو.
مزگێنیەك لە هەوادایە
دەشنێ لە زارێكی نەناسراوە بەرەو من،
فێنكایی مەزن بەڕێوەیە.
خۆرەتاوەكەم وەستاوە بەسەرسەرمەوە
لە نیوەڕۆدا
گەرم:
دێتە پێشوازم ،چوونكە تۆ دێیت
ن :فرانستی هولێر

فریدریش نیچە

خۆر دەنیشێ

چوار دیوار
بە زمانێكی نامۆ دەدوان
یەك لە دوای یەك وتمانەوە
ئەمە بێیەكی تەنیا و ئەمە ئایێكی بێ كاڵو
و...

بادی ناكاوت
ڕووحی فێنكی پاش نیوەڕۆت.
با غەریب و پاكە
ئاخۆ ئیرەییم پێ نابات شەو
بە فریوكارییە بێ ئەنجامەكەی؟
بەهێز بمێنە  ،ئەی دڵی دڵێرم
بەهێز بمێنە و
مەپرسە :بۆ؟

مۆبایل دز

و :هەرمان

)لە سەر بناغەی ئەفسانەیەكی چینی(
جارێك مۆبایلی پیاوێك ون بوو ،ژێر
قەرەوێڵەی چاولێكرد ،بان مێزی نووسین
و بان كومێدی حەمامی پشكنی ،كاتێك
لە هیچ قوژبنێ نەیدۆزیوە ،شك كەوتە
دڵی كە كەسێك لێی دزیوە.
"ش��ۆردن" بە خێرایی بیری لە دزەكە
ك����ردەوە ،ئ���ەوەی زەی��ن��ی ب��ۆی دەچوو،
پیاوێكی گەنجی نهۆمی سەروویان
بوو .لەوە بە دوا بڕیاریدا كابرا بخاتە
ژێ��ر چ��اوەدێ��ری ،هەڵسوكەوتی
پیاوی گەنج لە پێش چاوی
چەشنی جم وجۆڵی مۆبایل
دزەك���ان ب���وو ،ڕوانینیشی
وەك ڕوانینی مۆبایل
دزەكان بوو ،تەنانەت
ج��ل وبەرگەكانی
بەریشی لەگەڵ جل
وب���ەرگ���ی مۆبایل
دزەك�����������ان م�����ووی
لێنەدەدا!
ئ���ی���س���ت���ا كێشەكە
ئەمە بوو كە چلۆن كابرا لەم
ب��اس��ە تێبگەیەنێ .ك��اب��را الی خۆی
بیری ك��ردەوە " لەوانەیە باشترین رێگە

ئەمە بێت كە چ��اوەڕێ��ی ڕۆیشتنی بم
و دوایی بچمە ئاپارتمانەكەی و هەموو
ب����اش بگەڕێم".
شوێنێك

هەربۆیەش بۆ قایم كاری زیاتر بیری
لەوە كردەوە دەستكێش بكاتە دەستی،

بە شوێن دەستكێشەكانیا ،كومێدی جل
و بەرگەكانی ك���ردەوە و مۆبایلەكەی
لە گیرفانی چاكەتی پاڵوخواردنەكەیا
دۆزییەوە.
ج��ارێ��ك��ی��ت��ر ك��ە پ��ی��اوە گەنجەكەی
ل��ە س��ەر قاڵدرمەكان بینی ،سەرنجی
دا ،هەڵسوكەوتی هیچ نیشانەیەكی
ل��ە م��ۆب��ای��ل دزەك����ان ن��ەب��وو .تەنانەت
ڕوانینیشی لە ڕوانینی دزەكان نادەچوو
و ج��ل��وب��ەرگ��ەك��ان��ی بەریشی
ب�����ەت�����ەواوی وەك جل
وبەرگی ئاسایی هەر
گ��ەن��ج��ێ��ك��ی دیكە
بوو .پیاوە گەنجەكە
ل��ەم پ��ی��اوەی نهۆمی
خوارەوە كە بەم چەشنە لێی دەڕوانی،
گومانی كرد و بەالی خۆیەوە بیری
لەوە ك��ردەوە " :كابرا وا لێم دەڕوانێ
ئەڵێی مۆبایلەكەم ئەو دزیویەتی".
لە ڕاستیدا لە دوێنەكەوە
م��ۆب��ای��ل��ەك��ەی ون
كردبوو!

"با "لە كەلێنەكانی
دیواردا خۆی حەشاردا
"با "لە گلێنەكانی ئێمەدا
سەرما بردبووی
"با" لەدەستەكانی ئێمەدا دەگریا
لەناكاو
گەرمایەك تا
تەزی نینۆكانمان لە گیرفانماندا
هاواری كرد
سپی سپی
"با "لەسەر تەختە ڕەشەكە توایەوە.
ڕەش رەش
پرچمان لە چەفیەی سپیماندا توایەوە.
پشیلەیەك میاواندی و
چرنۆكی لە دیوار گرت.
ئێمە تواینەوە لە زاكیرەی پشیلەیەكدا
لەسەر دیوارە نامۆكە
كە بەخەتێكی نامۆ
لێی نووسرابوو.
"كالس"
ئێمە
بە زمانێك كە نەیاندەناسی قریشكاندمان.
دیوارەكان
هێشتا لە دووی پیتێكی تر بوون
لە" با "تێبگەن
وەك داڵ بەسەرمانەوە
قورس بوون
بێیەكی تەنیا ئایێكی بێ كاڵو و دالێك
"باد "و
لە ئێمەدا "با "نا گڕ هەڵی كردبوو و
خەونێك لە ئێمەدا بۆ هەمیشە
با بردی.

بەهار حسێنی

ئەوان لەوسەری سەرەوەی
فیردەوسەوە هاتون
ڕوح دەنێنەوە
ناو تەرمی ئومێد ،و
هەناسەی خوداش دەكەنەوە
ناو سیەكانی ئارەزووم...
تۆ نایان بینی نا
ئەوان فریشتە بچوكەكانی منن
نایان بینی چۆن لەدەورم
ئەفرن و ئەنیشنەوە
لەسەر شانم و
كەزی خەمم
هێدی هێدی شانە دەكەن...
دەنیشنەوە لەسەر كراسەكەم

شیناوێ

هونەر
و :مەهتاب مەعرووفی

فرمێسك و پێكەنینەكان ،دوایین ئەندامی
گرووپی موزیكی تراپ كۆچی دوایی كرد

دوای��ی��ن ئ��ەن��دام��ی گرووپی
مووسیقای بنەماڵەی تراپ كە
فیلمی موزیكاڵی (فرمێسك و
پێكەنینەكان)بەپێی چیرۆكی
ێ
ئەوان درووست كراوە ،ڕۆژی س 
شەممەی حەوتووی ڕابردوو ،لە
تەمەنی  99ساڵیدا ماڵئاوایی لە
ژیان كرد.
ماریا ف��ۆن ت��راپ بە وتەی
براكەی یوهانس فۆن تراپ لە
خانووەكەی خۆیدا لە هەرێمی
ورمۆنت كۆچی دوایی كردووە.
ب��ن��ەم��اڵ��ەی ف���ۆن ت���راپ لە
ڕەوت���ی داگ��ی��رك��ردن��ی ئۆتریش
لە الی��ەن نازییەكانەوە لە ساڵی
1938ی لە واڵتەكەیان هەاڵتن و
بەرەو ئامریكا كۆچیان كرد.
چیرۆكی ژی��ان و هەاڵتنی ئ���ەوان سەرچاوەی
ێ بوو كە لە ساڵی 1959ی چووە
ئیلهامی موزیكاڵ 
سەر شانۆ و دوات��ر لە ساڵی  1965بوو بە فیلمی
نەوای مووسیقا.
ن���ەوای مووسیقا ،چیرۆكی ژنەقشەیەكی الو
بە ن��اوی ماریا ئاگۆستا ف��ۆن ت��راپ (زڕدایكی
ماریا فۆن تراپ كە لەم دواییانەدا كۆچی دوایی
ك��ردووە) دەگێڕیتەوە كە بە مەبەستی پەرەستاريی
حەوت منداڵی گیئۆرك فۆن ت��راپ ،ئەفسەرێكی
هێزی دەریایی (بە ئەكتەریی كریستۆفێر پالمێر لە
فیلمەكەدا) كەنیسەیەك لە ئۆتریش بە جێ دێڵێ و
مووسیقا فێری منداڵەكانی فۆن تراپ دەكات.
ڕۆڵی ئەم قەشەیە لە فیلمەكەدا "جولی ئەندروز"،
ئەكتەرێكی ئینگلیسی گێڕاویەتی ،كە بەو بۆنەوە
خەاڵتی گوڵدن گڵووبی باشترین ئەكتەری ژنی
وەرگ���رت و ب��وو بە پ��اڵ��ێ��وراوی وەرگرتنی خەاڵتی
ئۆسكار.
ئ��ەم فیلمە موزیكاڵە وەرگێڕاوێكی ئ���ازادە لە
كتێبێك بە ناوی "چیرۆكی گۆرانیبێژانی بنەماڵەی
تراپ" كە پەرستاری مندااڵنی گیئۆرك فۆن تراپ
لە ساڵی 1949دا نووسیویەتی .ماریا ئاگوستا فۆن
ت��راپ لە ئاكامدا ب��وو بە ه��اوس��ەری ئ��ەم ئەفسەرە

پۆست ئێمپرسیونیسم
ئەم قوتابخانەیە لقێكە لە ئێمپرسیۆنیسم كە لە الیەن " پۆل سێزان" هاتە گۆڕێ كە لەودا
ناواخن و بابەتەكان بە شێوەی تەواو ئەندازیاریی و شكڵە ئەفالتوونییەكان نمایش دەكرێن .سێزان
لەم بزووتنەوەیەدا بۆ نمایشی قوواڵیی ،لە دژبەریی ڕەنگە سارد و گەرمەكان( مدوالسیونی
ڕەنگی) كەڵكی وەردەگرت .پتەوی لە پێكهاتەی ئاوێتەچنی ،ڕوونبوونی شكڵ و فۆرم،
جەختكردن لە سەر دەربڕینی دەروونی بە هاوكاریی ڕەنگ و شكڵ ،لە تایبەتمەندییەكانی
ئەم قوتابخانەییە هونەرییە.
هونەرمەندە هەڵكەوتووەكانی ئەم قوتابخانەیەیش پۆل سێزان ،وەنسان وەنگۆك و پۆل
گوگێنن.

هەواڵ
ئوتریشییە و لە ساڵی 1987دا كۆچی دوایی كرد.
م��اری��ا ف��ۆن ت���راپ ك��ە ل��ەم دوای��ی��ان��ەدا كۆچی
دوایی كرد ،دووهەمین كچی كاپیتان فۆن تراپ لە
ژنی یەكەمی بوو كە لە فیلم و موزیكاڵی نەوای
مووسیقادا ،ناوی لوئیزا بوو.
بنەماڵەی فۆن تراپ پاش ئەو گەشتەی كە لە
ئامریكا كردیان لە كۆتاییدا لە ساڵی  1942بوون بە
دانیشتووی هەرێمی ورمۆنت.
وەرگ��ێ��ڕدراوی یەكێك لە گۆرانییەكانی نەوای
مووسیقا:
دۆ ،دوو شەو نەنووستم
رێ ،رووی مانگتم بینی
ێ ببارێ
می ،باران دەیهەو 
فا ،فاڵ دەگرمەوە ئێستا
سۆل ،سوڵح زۆر باشترە
ال ،الدەن دڵ دەبات
سی ،تێرم ئیتر لە تۆ
ئاوازە موزیكاڵییەكانی نەوای مووسیقا لە الیەن
"ئۆسكار هەمرستاین"ەوە هۆنراوە و مووسیقاكەشی
"ڕیچارد ڕاجێرز" دایناوە .لە ساڵی 1965دا "ڕابێرت
وایز" لە رووی ئەوەوە فیلمێكی درووست كردووە كە
بوو بە یەكێك هەرماوترین مووزیكاڵەكانی مێژووی
سینەما .ئەم فیلمە پێنج خەاڵتی ئۆسكاری بۆ وێنە

خەاڵتەكانی باشترین فیلم و باشترین دەرهێنانی
وەدەست هێنا.
ن���ەوای مووسیقا ل��ە ئ��ێ��ران وەك���وو فرمێسك و
پێكەنینەكان دوبالژ كرا .ئاوازەكانی لە الیەن كەریم
فەككور و توورەج نێگەهبان شاعیر و ئاوازدانەرانی
ئێرانی وەرگێڕدرانەوە سەر زمانی فارسی و و عەلی
كەسمایی بەڕێوەبەریی دوبلەكەی وەئەستۆ گرت.
دوبالژی ئەو فیلمە لە ئێران لە الیەن ڕەخنەگرانەوە،
وەك��وو باشترین دوبلەی فیلمە بیانییەكان بۆ سەر
فارسی ،هەڵبژێردرا .هەر كەسایەتییەكی فیلمەكە
لە الیەن دوو دوبلۆرەوە دوبلە كراوەتەوە ،یەكیان بۆ
ئەو بەشانەی كە ئاوازیان تێدایە و یەكیشیان بۆ ئەو
بەشانەی كە دیالۆگن.
ژالە كازمی (ماریا) ،عەلی كەسمایی (كاپیتان
فۆن تراپ) ،ڕفعەت هاشم پوور (بارونس شرایدێر)
و خوسرەو خوسرەوشاهی (ماكس) لە دوبلۆرەكانی
بەشەكانی بێ ئ��اوازی دوبلەی فارسی ئەم فیلمە
بوون.
دوو مانگ لەمەوبەریش "ئێلنۆر پاركێر" ،ئەكتەری
هالیوود كە ڕۆڵی بارونس لە فیلمی نەوای مووسیقا
دەگ��ێ��ڕێ ،لە تەمەنی  91ساڵیدا لە كالیفۆڕنیا
كۆچی دوایی دەكات.

و :سمایل رەحمانی

ئەسغەر فەرهادی نیشانی بەرزی هونەر و
ئەدەبیاتی فەرانسەی وەرگرت

دروس���ت ك��ردن��ی فیلمێكی دی��ك��ەی لەگەڵ
كۆمپانیایەكی ڕۆژئاوایی واژۆ ك��ردووە ،لە
ساڵی  2013دا ،بە بەرهەمهێنانی فیلمی
"ڕاب���ردوو" (بەرهەمی واڵت��ی فەرانسە) لە
فێستیڤاڵی فیلمی "ك��ان" ب��ەش��داری ك��رد و
"برینس بژۆ" ئەكتەری ژنی ئەو فیلمە توانی
خ��ەاڵت��ی باشترین ڕۆڵ���ی س��ەرەك��ی ژن بۆ
ڕۆڵگێڕان لەو فیلمەدا بە دەست بێنێ.
ئەسغەری ف��ەره��ادی لە سالی 2012دا
بە بەرهەمهێنانی فیلمی(دابڕانی ن��ادر لە
سیمین) توانی ناوبانگی جیهانی بە دەست
بێنێ .لە فێستیڤاڵی فیلمی بێرلین "ورچی
زێڕینی"باشترین فیلم درا بە فیلمی دابڕانی

نادر لە سیمین و هەروەها ئەكتەرە ژنەكانی
ئەو فیلمە ( لەیال حاتەمی و سارا بەیات)
و پ��ی��اوەك��ان (پ��ەی��م��ان م���ەع���ادی ،شەهاب
حوسەینی ،عەلی ئەسغەر شابازی و بابەك
كەریمی) بە شێوەی هاوبەش خەاڵتی ورچی
زیوینیان پێدرا.
بێجگە لە فستیواڵی بێرلین ،فیلمی ئاغای
فەرهادی لە فەرانسە و ئامریكا ستایشی
زۆری لێكرا و خەاڵتەكانی ئۆسكار ،سزار
و گوڵدن گلوبی لە بەشی باشترین فیلمی
بیانی بردەوە.

مەریوان خانەخوێی فێستیڤاڵێكی
تایبەت بە وێنەگری بە مۆبایل دەبێت
بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا "ناوەندی فەرهەنگی  -هونەریی ڤەژین لە
بانگەوازێكدا ،ڕایگەیاندووە" كە دووەمین فێستیڤاڵی سااڵنەی "وێنە بە مۆبایل" لە ئاستی
ئوستانی كوردستاندا ڕێك دەخات.
ئەو ناوەندە فەرهەنگییە ،داوای لە هەموو هۆگرانی هونەری وێنەگری ك��ردووە ،كە هەتا
ڕێكەوتی ٢٠ی ڕەشەمەی ئەمساڵ بەرهەمەكانیان هاوپێچ لەگەڵ مۆدێلی مۆبایلەكەیان بە
ناونیشانی ئینتێرنێتیی  mobilphoto@vejin.orgڕەوانەی بەڕێوەبەرایەتیی فێستیڤاڵەكە
بكەن.
بەڕێوەبەرانی فێستیڤاڵەكە ڕایانگەیاندووە ،بابەتی فێستیڤاڵەكە ئازادە و هەر كەسێك دەیهەوێ
لەو فێستیڤاڵەدا بەشداری بكات ،دەتوانی هەتا سێ وێنە بە بابەتی جۆراوجۆرەوە بنێرێت.
ناوەندی فەرهەنگی – هونەریی ڤەژین ،كە بە یەكێك لە چاالكترین ناوەندە فەرهەنگییەكان لە
ئاستی كوردستاندا دێتە ئەژمار ،لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا كۆمەڵێك چاالكیی فەرهەنگی
و هونەریی وەك :كۆڕی رێزلێنان لە هەنەرمەندان ،بەرز ڕاگرتنی شەوی یەلدا و كۆمەڵێك خولی
فێركاریی زمانی كوردی ،مۆسیقا و شێعری كوردی لە شاری مەریوان بەڕێوە بردووە.
ئەو ناوەندە هاوینی ئەمساڵ چەندین خولی زمانی كوردی بەڕێوە برد ،كە لە سێ ئاستی
پۆلی یەك "ڕێنووس"  -پۆلی دوو "ڕێنووسی التین و ڕێزمان" و پۆلی سێ "زمان و ئەدەبیات"
پێكهاتبوو.

شەش خەاڵتی ئۆسكار بۆ فیلمی
"هێزی ڕاكێشان"
لە هەشتاو شەشەمین ڕێوڕەسمی خەاڵتە سینماییەكانی ئۆسكاردا فیلمی "هێزی ڕاكێشان" بە
درهێنەریی ئالفۆنسۆ كوارون شەش ئۆسكاری بەدەستهێنا .پێنج ئۆسكار بۆ باشترین هەڵەچنی،
باشترین دەنگهەڵگری ،تێكەڵكردنی دەن��گ ،باشترین ترۆكاژ (فریوی سینەمایی) و باشترین
سینەماتۆگرافی بە فیلمی هێزی ڕاكێشان درا .ئالفۆنسۆ كوارون ،دەرهێنەری مێكزیكی ،خەاڵتی
ئۆسكاری باشترین دەرهێنەری بۆ خۆی تەرخان كرد.
كیت بالنشێت ،ئۆسكاری باشترین ئەكتەری ژنی بۆ ڕۆڵگیڕان لە فیلمی "یاسەمینی شین"
بەدەستهێنا و "ماتیۆ مەك كوناهی" ئۆسكاری باشترین ئەكتەری پیاوی بۆ ڕۆڵگێڕان لە فیلمی
"كلوپی كڕیارانی دااڵس" بەدەستهێنا.
فیلمی" دوانزە ساڵ كوێلەتی" ئۆسكاری باشترین فیلمی ساڵی بەدەستهێنا.
لوپیتا نیونگۆ ،وەك باشترین ئەكتەری ژنی تەواوكەر لە فیلمی "دوانزە ساڵ كوێلەتی" ئۆسكاری
وەرگ��رت .ئۆسكاری ڕۆڵی تەواوكەری پیاو درایە "جێرد لێتۆ" بۆ ڕۆڵگێڕان لە فیلمی "كلوپی
كڕیارانی دااڵس"دا.
فیلمی "جوانیی مەزن" بە دەرهێنەری "پائولۆ سورنتینۆ" لە ئیتالیا بوو بە براوەی ئۆسكاری
باشترین فیلمی دەرەكی.

بێ دوان...

ئەسغەری فەرهادی دەرهێنەری ئێرانی
و یەكەم براوەی خەاڵتی ئوسكار لە ئێراندا،
نیشانی ب��ەرزی هونەر و ئەدەبیاتی واڵتی
فەرانسەی پێدرا.
بە پێی ڕاپ��ۆرت��ی وێ��ب سایتی وەزارەتی
فەرهەنگ و پێوەندییەكانی فەرانسە ،ئاغای
فەرهادی ڕۆژی پێنجشەممە 8ی ڕەشەمە ئەم
نیشانە بەرزەی لە خاتوو "ئۆرلی فیلیپیت"ی
وەزیری فەرهەنگی ئەو واڵتە وەرگرت.
بە پێی ڕاپۆرتی كاناڵی "وان مینێت" و بەو
جۆرەی كە وێنەكانی ئاغای فەرهادی دەری
دەخات ئەو بووە بە براوەی نیشانی ئەفسەری.
ئەو نیشانە لەگەڵ گوڵێك لە جنسی كووتاڵی
ێ لە سەر سینگی چەپی كەسی
ڕازاوە دەدر 
براوە و هەموو ساڵێك  60كەس وەكوو براوە
ڕادەگەیەنرێت.
نیشانی بەرزی هونەر و ئەدەبیاتی فەرانسە
لە ساڵی 1957ەوە هەموو ساڵێك بەو كەسانە
دەبەخشرێ كە بەشداریی بەرچاویان لە بواری
بەرەوپێشبردنی كولتور و هونەر و ئەدەبیاتدا
بووە.
نیشانی بەرزی كولتور و هونەر بەشێكە لە
خەاڵتی"نشان شوالیە ملی لیاقت" (نیشانی
شوالیەی نەتەوەیی لێهاتوویی) ،كە لە الیەن
ژنراڵ دووگۆلەوە دامەزراوە.
ئاغای ف��ەره��ادی كە ئێستا گرێبەستی
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شەهاب خالیدی

چەند زمانی چارەسەری بنەڕەتیی
پاراستنی یەكپارچەیی

ل��ە چەندین واڵت زی��ات��ر ل��ە زمانێك،
وەك زمانی فەرمیی ناسراوە و ئەو چەند
زمانییە نەك نەبووەتە هۆی هەڕەشەی
زمانێك بۆ سەر زمانێكی دیكە و تەناهیی
و یەكپارچەیی ئەو واڵتانەی تێك نەداوە،
بەڵكوو ڕاست بە پێچەوانە ،ئەو واڵتانە
ك��ە خ���اوەن���ی چ��ەن��د زم��ان��ی فەرمین
(وەكوو سوویس كە خاوەنی چوار زمانی
فەرمی و ئیتالیا ش��ەش و بلژیك سێ
زمان فەرمی و  ،)...لەوپەڕی تەناهی
و پێشكەوتندا دەژی��ن .ب��ەاڵم بە داخەوە
لە ئێرانی ژێ��ر دەس��ەاڵت��ی ئاخووندەكان
و لە ژێر هێژمۆنیی یەك ئااڵیی ،یەك
ن��ەت��ەوەی��ی ،ی��ەك خ��اك و ی��ەك زمانیدا!
نەتەنیا نەتەوەكانی پێكهێنەری ئەو واڵتە
ناتوانن لە چوارچێوەی یاسای بنەڕەتیی
ئەو واڵتەشدا بە زمانی زگماكیی خۆیان
بخوێنن و بنووسن ،بەڵكوو لەو واڵتەدا
هەتا ناوەندێكی وەك فەرهەنگستانی
زم��ان و ئەدەبیاتی فارسی ،خوێندن بە
زمانی زگماكی لە الیەن تاكەكانی هەر
یەك لە نەتەوەكانی پێكهێنەری ئێرانەوە
وەك هەڕەشەیەك بۆ سەر زمانی بە زۆر
سەپێنراو بە سەر خەڵكدا دەزانێ.
بێگومان ئەوان لە كاتێكدا ئەو هێرشە
م��ەب��ەس��ت��دارە دەك��ەن��ە س��ەر زم��ان��ی ئەو
نەتەوانە ،كە زمانی هەموو ئەو نەتەوانە
خاوەنی هەموو ئەو تایبەتمەندییانەن كە
زمانە زیندووەكانی جیهان هەیانە .بۆ
نموونە زمانی كوردی بە پێی ڕیزبەندكردنی
زمانە یەكەمەكانی جیهان كە لە الیەن

فاتمە عوسمانی

م���اوەی زی��ات��ر ل��ە ی��ەك س���ەدە بەسەر
8ی م���ارس ،ڕۆژی جیهانیی ژناندا
ت���ێ���دەپ���ەڕێ ،وات����ە ئ����ەو وەرچەرخانە
گ���ەورەی���ەی ك��ە ل��ە م��ێ��ژووی خەباتی
كرداریی ژن لە جیهاندا ڕووی��دا .ژنانی
جیهان هەموو ساڵێك لەو ڕۆژەدا لەگەڵ
ی��ادك��ردن��ەوەی سیمبۆلیكی ئ��ەو ڕۆژە،
هەوڵیان ئەوەیە كە پێشكەوتنەكانی خۆیان
لە هەموو بوارەكانی سیاسی ،ئابووری
و كۆمەاڵیەتی و  ،...بخەنە بەرباس و
الیەنە پۆزێتیڤ و نێگەتیڤەكانی بواری
چاالكیی خۆیان بۆ دەستەبەركردنی مافە
مرۆییەكانیان و وەرگرتنی ب��واری ژیان
بە شێوەیەك كە مافی ه��ەر مرۆڤێكە،
هەڵسەنگێنن .بۆیە ژنانی جیهان لە واڵتە
پێشكەوتووەكان بەتایبەت ئەو واڵتانەی كە
ديمۆكراسی تێیدا سەروەرە و یاسا پارێزەری
مافی مرۆڤە و لەمپەر بۆ بەڕێوەچوونی
ئەم یاسا مرۆڤدۆستانەیە كەمترە ،ژنان
دەستیان ك��راوەت��رە ب��ۆ ك��ارك��ردن لەسەر
پێشكەوتنی زیاتری یاساكان ،كارپێكردنیان
و بنبڕكردنی كێشەكانی خۆیان ،ئەمەش
وای ك����ردووە ك��ە ژن���ان ل���ەو واڵتانەی
لێكۆڵینەوەی ریشەییتر و زانستیتریان
بۆ كێشەی ژن هەبێ .بۆیە ئەوە یەكێكە
لە هۆكارەكانی سەركەوتنی ئ��ەو ژنانە
لە واڵتی خۆیاندا ،سەرەڕای ئەوەی كە
كۆمەڵگا و خەڵكی خاوەن دەسەاڵت لەو

گۆڤاری نێونەتەوەیی "Le francais
 "dans le mondeژمارەی 355
ساڵی  2008ەوە ئەنجام دراوە ،لە نێو 88
زمانی جیهاندا ،زمانی كوردی لە پلەی
سی و یەكەمدا جێی گرتووە .هەر ئەو
زمانە ئێستا لە پارچەیەكی كوردستاندا
(هەرێمی كوردستانی باشوور) زمانی
ف��ەرم��ی��ی دەس���ەاڵت���ی ك��وردی��ی��ە و بە
شێوەیەكی فەرمی لە قوتابخانەكاندا بەو
زمانە دەخوێندرێ و پێی دەنووسرێ و لە
ئیدارەكان و وزارەتەخانەكانی ئەو هەرێمە
ك��اری پێ دەك��رێ و لە هەمانكاتدا بە
س��ەدان و بگرە ه���ەزاران كتێب لە بوارە
جۆراوجۆرەكاندا بەو زمانە نووسراون و یان
وەرگێردراونەتەوە .بۆیە ئەو زمانە تازە بە
سیاسەتی ئاسیمالسیۆنی نەتەوەكان تێدا
ناچێ و بە هەڕەشە زانینی ئەو زمانە
و قەدەغەكردنی خوێندن و نووسین بەو
زمانە ناتوانێ پێش بە پێشكەوتنی ئەو
زمانە بگرێ .هەڵبەت ئەو نموونەیە بۆ
زمانەكانی توركی و عەرەبیش هەر وایە كە
زمانی توركیی ئازەری زمانی فەرمیی
دەسەاڵتی ئازەربایجان و زمانی عەرەبیش
زمانی فەرمیی چەندین واڵتی عەرەبییە
و چەندین ساڵە ك��اری��ان پێ دەك��رێ و
هەوڵی لەنێوبردنی ئەو زمانانە لە ئێراندا
بێ گومان هەوڵێكی بێ ئاكامە.
ل���ە الی���ەك���ی دی���ك���ەش���ەوە دژایەتیی
ك��ارب��ەدس��ت��ان��ی ڕێ��ژی��م��ی ئ��ێ��ران لەگەڵ
خوێندن و نووسینی نەتەوەكانی ئێران
ب��ە زم��ان��ی زگماكی ل��ە كاتێكدایە كە

لە واڵتە ئەورووپاییەكاندا تەنانەت ئیزن
بە پەنابەرانی واڵت��ان��ی دیكەش دەدەن
و كارئاسانیان بۆ دەك��ەن كە بە زمانی
زگ��م��اك��ی��ی خ��ۆی��ان ب��خ��وێ��ن��ن و گەشە
بكەن .بۆ وێنە لەو واڵتانەدا دادپەروەری
و ڕێ��زگ��رت��ن ل��ە م��اف��ی م��رۆڤ��ەك��ان و
زم��ان��ەك��ان��ی��ان ل��ە ئاستێكدایە ك��ە هەر
ئ���ەو فارس زم��ان��ان��ەی ك��ە دژایەتیی
زمانەكانی دیكە دەكەن ،منداڵەكانیان لە
واڵتە ئەورووپاییەكاندا لە پاڵ خوێندنی
زمانی فەرمیی ئەو واڵتانە بە زمانی
خۆيشیان دەخوێنن و دەنووسن و ئەمەش
نابێتە هیچ هەڕەشەیێك بۆ سەر تەناهیی
ئەو واڵتانە.
هەر چەند كە شوورای بەرزی شۆڕشی
فەرهەنگیی ئێران ،لە مانگی جۆزەردانی
ساڵی 1388دا ،پێشنیاری خوێندن بە
زم��ان��ە "ن��اوچ��ەی��ی و ق��ەوم��ی��ی��ەك��ان" لە
هێندێك لە زانستەكانی واڵت��ی پەسەند
كرد و بەو پێیەش ئیزن بە وەزارەتخانەكان
درا ك��ە دوو ی��ەك��ەی دەرس��ی��ی زم��ان و
ئەدەبیاتی نەتەوەكانی غەیری فارس لە
زانكۆكانی سەر بە پارێزگا پێوەندیدارەكاندا
بخوێندرێن ،بەاڵم ئەم مافە تەنانەت زۆر
لەو مافە كەمتر و بچوكتر بوو كە لە
ماددەی  15ی یاسایی بنەڕتیی ئێراندا
هاتووە و ئەمە ناتوانێ نەتەوەكان بێدەنگ
و ڕازی بكات.
ب��ۆی��ە پێشێلكردنی م����اددەی  30ی
جاڕنامەی جیهانیی مافی مرۆڤ لە
بواری ڕێزگرتن لە زمانی نەتەوەكان كە

لە ساڵی 1989دا پەسەند كراوە و پشت
گ��وێ خستنی م���اددەی 15ی یاسای
بنەڕتیی (ك��ە دەس��ەاڵت��داران��ی رێژیمی
ئ��ێ��ران ب��ۆ خ��ۆی��ان پ��ەس��ەن��دی��ان ك���ردوە)،
تەنیا ئ��ەو پ��ەڕی ڕەگەزپەرەستی و بە
كەمگرتنی زمانەكانی غەیری فارسی
و زەوت��ك��ردن��ی ی��ەك��ێ��ك ل��ە م��اف��ە هەرە
گرینگە مرۆڤی ،دینی و یاساییەكانی
ئەو نەتەوانەیە و ناتوانێ پاساوهەڵگر بێ

و بێگومان ئەم سیاسەتە دژی مرۆییە
ل��ە ك��ۆت��ای��ی��دا دەب��ێ��ت��ە ه���ۆی تێكدانی
تەناهیی واڵت و بەهێزكردنی هەستی
جیایيخوازی .هەر بۆیە تەنیا چارەسەر
بۆ یەكپارچە مانەوەی واڵت��ی ئێران لە
داهاتووی ناوچەكە و جیهاندا ،ڕێزگرتن
لە مافی هەموو نەتەوەكانە بەبێ فەرق
و جیاوازی.

هەشتی مارس

واڵتانەدا باوەڕیان بە چارەسەركردنی كێشە
و البردنی لەمپەر لەبەردەم پێشكەوتنی
ژن���ان وەك پێكهاتەیەكی ك��اری��گ��ەر لە
ژی��ان��ی ئ���ەو ك��ۆم��ەڵ��گ��ای��ان��ەدا ،لەگەڵ
ئ���ەوەی ك��ە ل��ەوان��ەی��ە بۆچوونی جیاواز
بۆ چارەسەر كردنی ئەم كێشەیە هەبێ،
بەاڵم لەكۆتاییدا زۆربەی بۆچوونەكان لە
خاڵێكدا یەكدەگرنەوە كە ئەویش مرۆڤ
بوونی ژن و ئ��ازادی بۆ مرۆڤایەتییە.
بۆیە ئەو بنەمایی بوونە لە باوەڕ هێنان بە

كێشە زووتر بە ئامانج دەگا كە بەڕاستی
ئامانجێكی مرۆڤ دۆستانەیە نەك ژن
دۆس��ت��ان��ە ،ب��ەاڵم ب��ەداخ��ەوە ل��ە واڵتانی
وەك واڵتی ئێمە ،كۆمەڵگا و پەروەردەی
كۆمەاڵیەتی دیوارێكی بێ دەروازەیە.
ژنانیش وەك هەموو توێژەكانی دیكەی
ئ��ەو كۆمەڵگایە پێش ئ���ەوەی باوەڕی
قووڵ و ڕاستەقینەیان بە مرۆڤ بوونی
خۆیان هەبێ باوەڕیان بە ژن بوونە وەك
سیفەتێكی زۆر ب��اش كە لە جوانیی و

پاكیی و پیرۆزی داناماڵرێ .پیاوانی
خاوەن ڕای كۆمەڵگاكەش هەوڵیان ئەوەیە
كە ژنان زیاتر بەرەو ئەو ئەقارە هان بدەن
كە لە ڕوانگەی ژنانەوە بە داكۆكیكاری
مافەكانیان دادەنرێن .هەرچەند پیاوانێكیش
لەو كۆمەڵگایەدا هەن كە ه��ەوڵ دەدەن
ڕێڕەوی خەباتی ژنان لەو شێوەیە بگۆڕن
و ب��وارە مرۆییەكەی ئەو خەباتە پیشان
بدەن ،هەرچەندە ئەوان بۆچوونی خۆیان بە
ڕەخنە دەردەبڕن كە لەوانەیە ئەو ڕەخنانە

هێندێك جار دەروونی ژنان بریندار بكا و
ورەی خەباتیان دابەزێنێ و ئەو ڕەخنە و
بۆچوونانە زۆر نێگەتیڤ و دژ بە ژن لێك
ێ ئامانجی ئەو شێوە
بدەنەوە ،بەاڵم پێدەچ 
ڕەخنە گرتن و دەربڕینە ئەوە بێ كە ژنان وا
بیر دەكەنەوە كە پێویستە بواری پۆزێتیڤی
بابەتەكە ببینن و هەوڵ بدەن لە رێگەی
پ�لان و بەرنامەی ك��اراوە بۆشاییەكانی
خەباتی خۆیان بۆ دەستبەركردنی مافە
مرۆییە زەوت كراوەكانیان پڕ بكەنەوە و
تواناكانیان یەكبخەن بۆ جێبەجێ كردنی
ئ��ەو بەرنامەیە كە ئامانجێكی مرۆیی
و دوور ل��ە دژای��ەت��ی و دژكردەوەیەكی
بێئاكامی هەبێ و ه��اوك��اری��ی هەموو
ت��وێ��ژەك��ان��ی ك��ۆم��ەڵ��گ��ا و پشتگیریی
پیاوانی سیاسی و خاوەن ڕا و بڕیاردەر
لە كێشەكانی ژن��ان وەرگ��رێ ،هەرچەند
هەموو دەن��گ هەڵبڕین و كردەوەیەكی
توند لەالیەن ژنانەوە هۆكاری تایبەت بە
خۆی هەیە ،بەاڵم مەرج نییە كە هەموو
كردەوەیەكی توند دژكردەوەیەكی توندی
هەبێ بۆچارەسەركردنی كێشەیەك ،بۆیە
بڕوام وایە كە ژنانی كورد رێگا و شێوەی
خەباتی دیكەیان لەبەردەمە بۆ گەیشتن
بەو دەرئەنجامەی كە مەبەستیانە ،ئەویش
بیروباوەڕێكی مرۆیی و شێوە خەباتێكی
نەرم و قۆناغ بە قۆناغە.
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سەالم ئیسماعیلپوور

كوردستانی سووریە ،لەسەر
دووڕێیانی چارەنووس

ئ��اڵ��وگ��ۆڕەك��ان��ی س��ووری��ە ل��ەس��ەر رێگای
ب��ێگ��ەڕان��ەوەی ق��ەی��ران و ناسەقامگیری
ب��ەرەو پێش دەچن و بارودۆخی ئەم واڵتەی
دەس��ت��ك��ردی كۆلۆنیالیزم ل��ە رۆژهەاڵتی
ناوەڕاستدا رۆژ لە دوای رۆژ ئاڵۆزتر دەبێت.
لەم نێوانەدا ،بارودۆخی شار و ناوچەكانی
كوردستانی سووریەش بەدەر لە ئاڵۆزییەكانی
سیاسەتی نێوخۆیی ،ناوچەیی و جیهانی لە
پێوەندی لەگەڵ دۆخ��ی گشتیی سووریەدا
نیە .هەر لە سەرەتای پاشەكشەی یەكینەكانی
سوپای بەعس لە كوردستان و جێگۆڕكێیان
ل���ەگ���ەڵ ه��ێ��زەك��ان��ی پ���ارت���ی یەكیەتیی
دێموكراتیك « »PYDتا پێكهێنانی كانتۆنە
خۆبەڕێوەبەرە ناوچەییەكان ،رەوتی رووداوەكان
لەم ناوچەیەدا ناكۆكیی بەرژەوەندییەكان و
بارگرژییە سیاسییەكانی نێوان ئەكتەرەكانی
ئەم كایەیەی قووڵتر كردۆتەوە.
كوردەكان بێگومان ،گەورەترین قوربانیانی
سیاسەتی كاولكەرانەی بەعسیزمی سووری،
هەر لە سەرەتای سەربەخۆیی و پێكهێنانی
ئەم واڵتەوەن .حاشاكردن لە شووناس ،سەركوت
و بێبەشكردنیان لە سەرەتاییترین مافە مرۆیی
و مەدەنییەكان ،تەنانەت بە ب��ەراورد لەگەڵ
بەشەكانی دیكەی كوردستانیش ،دەربڕی
دۆخ��ێ��ك��ی زۆر ن��ال��ەب��ارە .ه��ەر ئ��ەم بابەتە
بۆتە هۆی یەكێك لە گەورەترین كەڵكاژۆ
وەرگرتنەكان دژ بە نەتەوەی كورد لەم بەشەی
ك��وردس��ت��ان��دا .ئ��ەم ك��ەڵ��ك��اژۆ وەرگ��رت��ن��ە ،لە
قۆناغەكانی دوات��ردا ،بە شێوەیەكی جیددی
كۆمەڵێك تێگەیشتنی خ��راپ��ی ل��ە رەوتی
چ��ارەس��ەری پ��رس��ی رەوای ن��ەت��ەوەی��ی��دا لێ
كەوتۆتەوە.
ل��ەم راس��ت��ای��ەدا رۆڵ��ی پارتی كرێكارانی
ك���وردس���ت���ان « »PKKزی���ات���ر ل���ە هەر
فاكتەرێكی دیكە لەم بەشەی كوردستاندا
جێگای باس و مشتومڕە و بە هۆی رۆڵێك
كە ئەم حیزبە و لقی رۆژئ��اوای كوردستانی
لەم رووداوان���ەدا گێڕاویانە ،بە ناچار دەبێ
ئاوڕێكی هەر چەند كورت و پوخت لە رابردوو
و ئێستای سیاسەت و هەڵوێستەكانیان لەم
پێوەندییەدا بدەینەوە.
حاشا ل��ەوە ناكرێت كە پ.ك.ك رۆڵێكی
بنەڕەتیی لە رابوونی نەتەوەی كورد لە باكووری
كوردستان گێڕاوە و سەرەڕای كۆمەڵێك رەخنە
لەسەر ك��ردەوە و سیاسەتەكانی ،بە گشتی
دەتوانین رۆڵ��ی ئ��ەم حیزبە لە رێكخستنی
خەباتی گەلی كورد لەم بەشەی كوردستاندا
بەرز بنرخێنین.
بەاڵم نزیكایەتیی ئێستراتژیك و لێكچوونی
رێژەیی ئیدئۆلۆژیی ئەم رێكخراوە لەگەڵ
هێندێك لە سیاسەتە ناوچەیی و جیهانییەكانی
رێژیمە كوردكوژەكانی ناوچە ،بە تایبەتی
ئێران و سووریە ،دەستێوەردانی نیگەتیڤی ئەم
رێكخراوەی لە بەشەكانی دیكەی كوردستاندا
لێ كەوتۆتەوە و مەخابن بەرەو هەڵسوكەوتێكی
نەشیاو و پێوەندییەكی نادۆستانە لەگەڵ
بەشی ه���ەرەزۆری الیەنەكانی بزووتنەوەی
نەتەوایەتیی كورد پاڵی پێوە ناوە.
لە نموونەكانی ئەم سیاسەتە نادروستانە
دەتوانین باس لە خوێندنەوەی ئیدئۆلۆژیكی
ن������اڕەوا ل���ە راب�������ردوو ،ئ��ێ��س��ت��ا ،بەهاكان،
سەرمایەكان و خاڵە الواز و بەهێزەكانی هێزە
شوێندانەرەكانی خەباتی نەتەوایەتیی كورد
ل��ەم بەشانەدا و چۆنیەتیی هەڵسوكەوتیان
لەگەڵ دنیای دەوروبەر و رێژیمە سەركوتكەرە
ناوەندییەكان و نووسینی نووشتە و راسپاردەی
ئیدئۆلۆژیك بۆ چ��ارەس��ەری ئەم پرسانە لە
رێگەی هێرشكردنی نابەرپرسانەوە بۆ سەر
سامانی سیاسیی گەلی كورد و بردنە ژێر

پرسیاری رۆڵی خەباتی حیزبەكانی دیكە لە
بزووتنەوەی كورددا و دواجاریش دامەزراندنی
لق و پۆپی ج��ۆراوج��ۆر بۆ زاڵ��ب��وون بە سەر
بەشەكانی دیكەی كوردستان و سڕینەوەی
رەس��ەن��ای��ەت��ی��ی پلۆرالیستیی كۆمەڵگای
كوردستان لە رێگەی هەوڵدان بۆ پێكهێنانی
سیستمێكی تاقە حیزبی لە ژێ��ر رێبەریی
كاریزماتیكی "تاكێكی بەخوداكراو"دا بكەین
ك��ە رەس��ەن��ای��ەت��ی و شۆڕشگێڕبوونی هەر
ت��اك ،رەوت ی��ان بیركردنەوەیەك لە دەرەوەی
چەقی باوەڕمەندیی پارتی كرێكارانەوە بە
توندوتیژی لە دەربڕین و كردەوەدا بە توندی
رەت دەكاتەوە.
پ.ك.ك لە سەرەتای بوونی خۆیەوە لە
دۆڵی بقاعی لوبنان وەكوو ناوچەی پاوانكراوی
تەوەری "ئێران ــ سووریە ــ حیزبولاڵی لوبنان"
لە دروش��م و سیاسەتەكانی خۆیدا نكۆڵیی
لە بوونی واڵت یان ناوچەیەك لە ژێر ناوی
كوردستانی سووریە یان رۆژئاوای كوردستان
ك��ردووە .هەربۆیە ،لە كاتێكدا كە چەمكی

رووداوەكان لەم بەشەی كوردستاندا هەنگاوێكی
نوێی هەڵێنا.
پارتی یەكیەتیی دێموكراتیك لەم ماوەیەدا
بە پێكهێنانی رێكخستنێكی تۆكمە لەسەر
بنەمای میراتی پ.ك.ك و بە پشتیوانی و
بڕیار و رێنوێنیی ئەو حیزبە ،بە ك��ردەوە لە
ماوەی كەمتر لە دەیەیەكدا بوو بە رەوتێكی
بەهێز ك��ە پ��اش ك��ش��ان��ەوەی س��وپ��ای بەعس
لە كوردستان توانی بۆشایی دەس��ەاڵت پڕ
بكاتەوە.
خ��اڵ��ی خ��ەڵ��ەت��ێ��ن��ەر ل���ێ���رەدا ئ���ەوەی���ە كە
ب��ە پ��ێ��چ��ەوان��ەی ب��ۆچ��وون��ی گ��ش��ت��ی ،لەم
جێگۆڕكێیەدا شۆڕشێك رووی نەداوە ،بەڵكوو
سوپای ئەسەد بە رادەستكردنی كوردستان
بە  ،PYDهێزەكانی خ��ۆی بۆ شەڕكردن
لەگەڵ دژبەرانی لە دەوروب��ەری دیمەشق و
شارە گەورەكان كۆ كردەوە و لە بەرانبەریشدا
 PYDلە نێو ب��ی��روڕای گشتیی خەڵكی
كورددا خۆی بە سوپای رزگاركەری بەشێك
لە كوردستان نیشان دەدا ،لە حاڵێكدا كە

سەدان كەس لە ئەندامانی حیزبی بەعس لە شاری
قامیشلوو رژانە سەر شەقامەكان و پشتیوانیی خۆیان بۆ
بەشار ئەسەد و رێژیمەكەی دەربڕی و جێگای تێڕامانە كە
هێزەكانی  PYDهیچ جۆرە كۆسپ یان
بەربەستێكیان بۆ ئەم خۆپیشاندانە و رێكخەران و
بەشداربووانی پێك نەهێنا
"چوارپارچەی كوردستان" بۆ هەر كوردێكی
تێگەیشتوو لە سیاسەت و پرسەكانی رۆژ،
چەمكێكی ئاشنایە ،ئ��ەم حیزبە بە كردەوە
دروش��م��ی "ب��اك��وور ،ب��اش��وور ،رۆژهەاڵت"ی
وەك��وو دروشمێكی ئێستراتژیك هەڵبژارد و
پڕوپاگەندەی پێوە كرد .بە واتایەكی دیكە،
ح��اش��ای ل��ە م��اف��ی س���ەروەری���ی نەتەوەیی
ك��وردەك��ان ب��ە س��ەر ك��وردس��ت��ان��ی رۆژئ����اوادا
ك���رد .ئ���ەوەش ل��ە راس��ت��ی��دا دەگ��ەڕێ��ت��ەوە بۆ
رێككەوتنە بەرباڵوەكانیان لەگەڵ رێژیمی
س��ووری��ە كە هاوكاریی هەموو الی��ەن��ەی لە
نێوانیاندا لێ ك��ەوت��ەوە .رێژیمێك كە پێشتر
سیاسەتی تەعریب و كۆچاندنی كوردەكانی
لە ناوچەكانی حەسەكە ،قامیشلوو و شار و
ناوچەكانی دیكەی كوردستانی بەرەو ناوچە
عەرەبییەكان لەسەر دەستی "محەممەد تالیب
هیالل" ،یەكێك لە بەرپرسانی حیزبی بەعس
جێبەجێ كردبوو و خوازیاری بێدەنگییەكی
گۆڕستانی لە كوردستان بوو.
ئ��ەم بێدەنگییە ب��ە ح��اش��اك��ردن ل��ە بوونی
كوردستان و شووناسی نەتەوەیی كوردەكان
لەم بەشەدا لە الی��ەن هێزێكی كوردییەوە و
چۆڵكردنی كوردستان لە هێزی مرۆیی چاالك
و الو لە ژێر ناوی پەیوەستبوون بە خەباتی
بەشێكی دیكەی كوردستاندا ،بە ك��ردەوە تا
رادەیەك دەستەبەر كرا.
بەاڵم لە ساڵی 2004دا رابوونی كوردەكان
ل��ە قامیشلوو و سەركوتی خوێناویی ئەو
راب��وون��ە ل��ە الی���ەن رێ��ژی��م��ی ب��ەع��س��ەوە ئەو
بێدەنگییەی شكاند و هاوكات لەگەڵ خۆی
زەنگی تێكشكانی سیاسەتی حاشاكردن لە
نەتەوەی كوردیشی لێ دا.
ساڵێك پاش ئەم رووداوە و لە ساڵی 2005دا
پ.ك.ك بە دامەزراندنی پارتی یەكیەتیی
دێموكراتیك « »PYDب��ۆ بەڕێوەبەریی

ئ��ۆرگ��ان��ە حكوومەتییەكان هێشتا ل��ە ژێر
دەسەاڵتی بەڕێوەبەریی حكوومەتی ناوەندیدان
و هێماكانی دەس��ەاڵت��ی ب��ەع��س وەك وێنە
و پ��ەی��ك��ەرەك��ان��ی دوو دی��ك��ت��ات��ۆری ك��وڕ و
ب��اوك هێشتا لە مەیدانی شارەكان و شوێنە
گشتییەكاندا پارێزراون.
سەردانەكانی بەرپرسانی بااڵ و وەزیرەكانی
رێژیمی ئەسەد لە ناوچەكانی ژێر دەسەاڵتی
 ،PYDقەدەغەكردنی چاالكی و ئامادەبوونی
ئ���ەن���دام���ان و چ���االك���ان���ی س����ەر ب���ە پارتە
نەتەوەییەكانی كورد لەو بەشەی كوردستاندا
لە الی��ەن  PYDو هێزە چەكدارەكانیەوە،
داخستنی بنكەكانی ئەم حیزبانە و هەڕەشە
جۆراوجۆرەكان دژ بە رێبەران و ئەندامانیان،
بەشێك لە ك��ردەوەك��ان��ی  PYDو هەروەها
نیشانەكانی پێویستیی دەربڕینی گومان و
نیگەرانی بەرانبەر بە ئامانجەكانی ئەم حیزبە
لە پێوەندی لەگەڵ پرسی نەتەوەی كورد لە
سووریەدایە.
لە هاوینی رابردوودا هێزەكانی  PYDبە
هێرشكردنە سەر خۆپیشاندانی خەڵكی كورد
لە ش��اری ئ��ام��وودا ،دەی��ان كەسیان كوشتن
یان بریندار و دەستبەسەریان ك��ردن .الیەنی
دیكەی ئەو تراژێدییە ئەوەیە كە لە چەند
رۆژی راب��ردوودا سەدان كەس لە ئەندامانی
حیزبی بەعس لە شاری قامیشلوو رژانە سەر
شەقامەكان و پشتیوانیی خۆیان بۆ بەشار
ئ��ەس��ەد و رێژیمەكەی دەرب���ڕی و جێگای
تێڕامانە كە هێزەكانی  PYDهیچ جۆرە
كۆسپ یان بەربەستێكیان بۆ ئەم خۆپیشاندانە
و رێكخەران و بەشداربووانی پێك نەهێنا.
ل���ەوەه���ا ه��ەل��وم��ەرج��ێ��ك��دا ،راگەیاندنی
دامەزرانی كانتۆنە خۆبەڕێوەبەرەكان لە بەشێك
لە رۆژئ��اوای كوردستاندا لە الیەن PYD
وە ،هەوڵێكی سەرەتایی ئەرێنییە كە مەخابن

فاكتەری نەتەوەیی و دێموكراتیكی پێوە دیار
نیە و درێژەكێشانی وەها بارودۆخێك هەرچی
زیاتر لە نێوئاخنی ئامانجە رەسەن و راستەقینە
نەتەوەییەكانی كورد دووری دەخاتەوە.
خاڵی دیكە كە نیگەرانییەكان لە پێوەندی
لەگەڵ ئەم بارودۆخەدا قووڵتر دەكات ،ئەوەیە
كە نە لە سیاسەتی رێژیمی بەشار ئەسەددا،
نە لە لێدوانی دژب��ەران��ی ج��ۆراوج��ۆری ئەم
رێ��ژی��م��ە و ن��ە ت��ەن��ان��ەت ل��ە دەربڕینەكانی
رێبەرانی PYDدا ،باسێك لە هەوڵدان بۆ
ب��ەردەوام��ی و جێگیربوونی ئەم كانتۆنانە و
ئەگەری چوونە سەری ئاستیان لە داهاتووی
سیاسیی ناوچەدا ناكرێت.
بۆ نموونە ،عەقید عەبدولجەبار ئەلعەكیدی،
فەرماندەی ئەنجوومەنی سەربازیی سوپای
ئ���ازادی س��ووری��ە ل��ە ح��ەل��ەب ،ب��ەم دواییانە
وێڕای ئاماژەكردن بە هاوپەیمانیی PYD
لەگەڵ رێژیمی سووریە ،سوێندی خواردووە
كە سوپای ئازاد ئەم حیزبە لێك باڵو بكاتەوە.
ئەمە هەڵوێستی دژبەرانی سێكوالری رێژیمی
ئەسەدە ،ئیسالمخوازەكانیش كە هەڵوێستیان
بەرانبەر بە ه��ەر ج��ۆرە كیانێكی سیاسیی
نائیسالمی روونە.
هێزە جیهانی و ناوچەییەكان و تەنانەت
هەرێمی كوردستانیش كە تا ئێستا پێشوازییان
لەو بارودۆخە نەكردووە .رێژیمی رەگەزپەرستی
سووریەش كە لە ئەگەری زاڵبوونەوەی دووبارە
بە سەر واڵتدا ،بە دوور دەبینرێت كە بیهەوێت
پ��اش ك��وش��ت��وب��ڕی خ��وێ��ن��اوی��ی هاوزمانانی
خۆی ،بوونی دەسەاڵتێكی خۆجێیی كوردی
لە ناوچەكانی باكووری خۆی (تەنانەت لە
ژێ��ر دەس��ەاڵت��ی PYDدا) ق��ب��ووڵ بكات،
بەاڵم رەنگە گرینگتر لە هەمووی ئەمانە،
ب �ێب��اوەڕی��ی رێ��ب��ەران��ی  PYDب��ە مافە
نەتەوەیی و دێموكراتیكەكانی خەڵكی كورد،
شووناسی نەتەوەیی كوردەكان و پێكهێنانی
كیانێك لە ژێر ناوی كوردستانی خودموختار
یان هەر ناوێكی دیكەدایە كە دەربڕی مافی
دیاریكردنی چارەنووسی كورد لە سووریەدا
بێت.
ساڵح موسلیم محەممەد ،سەرۆكی ئەم
حیزبە بەم دواییانە دژبەرانی رێژیمی ئەسەد
و دەوڵ��ەت��ی ت��ورك��ی��ەی دڵنیا ك��ردۆت��ەوە كە
خۆبەڕێوەبەریی دوو فاكتۆی هەنووكەیی
ل��ە بەشێك ل��ە ن��اوچ��ەك��ان��ی ژێ��ر دەسەاڵتی
حیزبەكەیدا كاتییە و تەنیا ت��ا گەیشتنی
دژب��ەران��ی ئەسەد بە ئامانجەكانیان درێژە
دەكێشێت.
بە لەبەرچاوگرتنی هەموو الیەنەكانی
ئەم بابەتە ،وێڕای پێشوازیكردن لە نەبوونی
سوپای سەركوتكەری ئەسەد لە رۆژئاوای
كوردستان و رێزگرتن لە فیداكاریی رۆڵەكانی
گەلی كورد لەم بەشەی كوردستاندا كە تا
هەنووكە پێشیان بە زاڵبوونی هێزە ئیسالمییە
رادیكاڵەكان بە سەر ئەو ناوچەیەدا گرتووە،
دەبێ نیگەرانی دووپاتبوونەوەی تراژێدییەكانی
م��ێ��ژووی گەلی ك��ورد بە شێوەیەكی دیكە
بین .رۆژئ����اوای ك��وردس��ت��ان ب��ە س��ەر پردی
شۆڕشێكی رزگاریخوازانەدا تێ نەپەڕیوە،
ب��ەاڵم ئ��ام��ادەی��ی شۆڕشێكی تێدایە ك��ە بە
ئەنجام گەیاندنی لە گرەوی وشیاریی هەموو
هێزە سیاسییەكانی نەتەوەی كورد ،بە تایبەتی
خ��اوەن��ە سەرەكییەكانی مافی دیاریكردنی
چارەنووس لەم بەشە لە جۆغرافیای بە خوێن
و ئاگر برژاوی كوردستاندایە.
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هەوراز
ئایەتوڵاڵ میسباح یەزدی دەڵێ" :باسكردن
لە مافی مرۆڤ و مافی هاواڵتیبوون و
یەكسانبوونی هەموان بە جوولەكە و بەهایی
و موسڵمانەوە ،لەگەڵ رۆح��ی ئیسالم و
یاسای بنەڕەتی و بزاڤی ئیمام خومەینی
ناتەبایە و گەڕانەوە بۆ رابردوویە".
چ��ۆن دڵ��ت دێ��ت ماڵتە؟! ئ��ەدی نازانی
مافی مرۆڤ و بزاڤی ئیمام خومەینی
وەك���وو گ��وێ��ی ك��ەر ج��ووت��ن و دەق����اودەق
لێك دەچ��ن؟ فەیلەسووف بیت و نەزانی
جاڕنامەی مافی م��روڤ كۆپی كراوە،
ئیتر بارەقەڵاڵییت دەوێ.
پاشانیش ئ��ەگ��ەر ب��اس ك���ردن ل��ە مافی
م��رۆڤ ،بە وات��ای گەڕانەوە بۆ ڕابردوو
بێت ،دەبێ خۆشحاڵ بێت ،چوونكە ئەوانەی
كە تۆ رقت لێیانە (جەماعەتی رووحانی)
دەڵ��ێ��ن م��اف��ی م���رۆڤ ب��ە گ��ەڕان��ەوە بۆ
سەردەمی زێڕینی ئیمام دەستەبەر دەبێت،
كەواتە" ،كا" هەر یەكێكە و كاوێژەكەی
دوو جۆرە ،یان بە قەولی خۆتان" :فوقەها
ئیختالفی نەزەریان هەیە".
رەم����ەزان ش��ەری��ف ،بەرپرسی پێوەندییەگ���ش���ت���ی���ی���ەك���ان���ی س����پ����ای پ�����اس�����داران
گ��وت��ی" :ئەمریكاییەكان ب��ۆ پاراستنی
كەشتییەكانیان ل��ە ك��ەن��داوی ف��ارس لە
بەرانبەر هێرشی قایقەكانی ئێمەدا ،تەلیسە
خاك بە دەوریاندا هەڵدەچنن".
خوا خێرت بدات كە ئاگادارت كردینەوە،
ن��ەم��ان��زان��ی��ب��وو خەلیجی ف��ارس��ی��ش وەك
گۆلی ورمێ و زایندەڕوودی لێ هاتووە
كە دەكرێ بە تەلیسە خۆڵ دیواری تێدا
بەرز بكەیتەوە ،بەس پێمان ناڵێی ئێستا كە
كەنداوی هەمیشە فارستان وشكایی هاتووە،
كەشتییەكانی ئەمریكا لەو وشكانییەدا چ
دەكەن و بۆ پێشتر هەڵنەهاتوون ،تا چۆڕێك
ئاوی تێدا مابوو؟ باسی قایقەكانی ئێوە
ناكەم ،چوونكە پێشتریش سەلماندووتانە
هێزی دەریاییتان شاخیش دەب��ڕێ ،بۆیە
ئیمام فتوای دا بە بەلەم و كەشتی هێرش
بكەنە سەر شاخی شاهۆ.
عەلی سەعیدی ،نوێنەری خامنەیی لەسپای پاسداران گوتی" :كێشەی خەڵك لە
مێژوودا ،دوور كەوتنەوە لە رێبەر بووە".
لێرەدا دەردەكەوێت كە خامنەیی لە مێژوودا
هەمیشە رێبەر بووە (وەك جەننەتی كە لە
سەرەتادا وشە نەبوو ،ئەو هەبوو) ،خەڵكیش
هەمیشە لە خامنەیی دوور بوونە (تەنانەت
ل��ە كاتێكیشدا ك��ە خ��ەڵ��ك ه���ەر نەبوو،
بەاڵم رێبەر هەبوو) ،بۆ چارەسەری ئەم
كێشەیە پێشنیار دەكەین ئێستا كە خەڵك
دوور دەك��ەون��ەوە ،با رێبەر نزیك ببێتەوە،
وات��ە ئەگەر ب��ار نەهاتووە بۆ الی كەر،
خۆ دەكرا كەر بێنن بۆ الی بار (تەنانەت
لەو سەردەمەشدا كە بار نەبوو ،بەاڵم كەر
هەبوو).
ك��ازم سدیقی ،پێشنوێژی ت��اران دەڵێ:"هێندێك كەس (واتە جەماعەتی رووحانی)
بە ملكەچكردن لە بەرانبەر دوژمندا دەڵێن
میانەڕەوی".
بۆ ئاگاداریی كازم ،هێندێك كەسیش بە
كەشتیی ش��ەڕك��ەری ئەمریكایی دەڵێن
"تەشت" ،بە فشفشەی ئێرانی دەڵێن تریشقە،
بە ملكەچكردن دەڵێن نەرمشی قارەمانانە،
بە چەمران دەڵێن سیمۆن بۆلیڤار ،بە ئاخوند
دەڵێن دوكتور ،بە تیرۆریست دەڵێن سەردار،
بە كوردستان دەڵێن غ��ەرب ،بە سووریە
دەڵێن پارێزگای سی و دووهەم ،بە عێراق
دەڵێن جادەی كەربەال ،بە عەرەبستان دەڵێن
قەبرستانی بەقیع ،بە مانۆڕی سەربازی
دەڵێن خۆپیشاندانی جەماوەری ،بە رووسیە
دەڵێن دارولئیسالم و لە كۆتاییدا ،هەرماوە
بە خەڵخاڵی بڵێن گاندی.
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ئیبراهیم ورمێ
و :شۆڕش زەندی

پشكی كوردستان لە بووجەی ئێران

دەوڵ��ەت��ی نوێی ح��ەس��ەن رووح��ان��ی ك��ە بە
وادەی باشتر بوونی ژیانی خەڵك هاتە سەركار
و خۆی بە دەوڵەتی چارە ئەندێشی و ئومێد
ناساند ،بەڵێنی داب��وو كە لە راپورتی 100
رۆژەی ك��اری خۆیدا یەكەمین نشانەكانی
وەدیهاتنی دروشمەكانی بۆ خەڵك بسەلمێنێ.
بەاڵم لە ك��ردەوەدا ئ��ەوەی تا ئێستا بینراوە،
بەپێچەوانەی وادەی یازدەهەمین دەوڵەتی
كۆماری ئیسالمیی ئێرانە كە لەسەرەتای
هاتنە س��ەرك��اری��ەوە ت��ا ئێستا ب�����ەردەوام بە
ێ وێنەێكی
دروش��م��ی ب�ێب��ن��ەم��ا دەی���ه���ەوە 
جیاواز لەوەی تائێستا لە كۆماری ئیسالمی
بینیومانە ،نیشان بدات.
رووح���ان���ی ب��ە دان����ی وادەی جۆراوجۆر
بەخەڵكی هەموو ئێران ،توانیی بە هێندێك
زیاتر لە پەنجا لە سەد لەو دەنگانە كە رژانە
نێو سندوقەكان ،بێتە سەركار .ناوبراو هەر لە
ی��ەك��ەم رۆژەك���ان���ی بە
دەس������ت������ەوە گرتنی
ێ
دەس��ەاڵت ب��اس لە ل 
نەهاتوویی دەوڵەتەكانی
پ��ێ��ش خ���ۆی و باشتر
كردنی دۆخ��ی ژیانی
خەڵكی كرد و بەڵێنی
ێو
پ�ل�ان���ێ���ك���ی ن������و 
ج��ی��ددی��ی ب���ۆ باشتر
كردنی ئەم بارو دۆخە
دا .بە وتەی رووحانی
ب���ارودۆخ���ی ئابووری
ل��ەك��ات��ی ب��ە دەسەاڵت
گ���ەی���ش���ت���ن���ی ئ������ەودا
ئابوورییەكی مایەپووچ
و ش��پ��رزە ب����ووە ،بەاڵم
راوێژكارانی ئابووریی
ئ �ەو دەت��وان��ن لەكەمتر
ل����ە ش�����ەش مانگدا
پ�لان��ێ��ك داب���ڕێ���ژن كە
جیا لەوەى ببێتە هۆی
باشتر بوونی بارودۆخی
ئابووریی واڵت ،لەسەر
ژی����ان����ی رۆژان��������ەی
خەڵكیش كاریگەریی
ه��ەب �ێ ،ب��ەم بۆنەوەیە
سروشتییە كە بەشێك
لەم وادانە لە یەكەمین
ب����ووج����ەی داواك��������راو
لەالیەن دەوڵەتی رووحانییەوە خۆی بنوێنێ.
ك���ردەوە نیشانی دا ك��ە هیچ گرینگیەكی
ئێستا ئەگەر تا ڕادەیەك لە كردەوەی دەوڵەتی ب��ە ن��اوچ��ە دواك��ەوت��ووەك��ان��ی واڵت نەداوە.
رووحانی تێڕامانمان هەبێ ،بە روونی دەبینین دابەشكردنی نادادپەروەرانەی بووجە لە نێوان
كە كردەوەی ئەو نە تەنیا لە چاو دەوڵەتەكانی پارێزگاكان و تەرخانكردنی بەشێكی زۆری
پێشوو جیاوازییەكی بەرچاوی نەبووە ،بەڵكوو ئەو بووجە بۆ  9پارێزگای ناوەندەیی بە ناو
ێ كردنی
ب��ە ك����ردەوە ئ��ەو رووب�����ەروو ب��وون��ەوە لەگەڵ پێشەسازیی واڵت بە بیانووی جێبەج 
كێشەكانی كومەڵگا ب 
ێ مشوورو بێ تواناتر بەرنامەی كەاڵنی ئاوەدان كردنەوە ،ستراتێژیك
لە پێشینیانی خۆیەتی.
و بەناو داهاتخۆلقێن بۆ واڵت و خەڵك،
ل��ەس��ەرەت��ای هاتنە س��ەرك��اری رووحانی سیاسەتی دەوڵەتی نوێ لە هەمبەر ناوچە
ب�������ەردەوام ب��ی��ن��ەری زۆرب����وون����ی ئیعدامە دواك�ەوت��ووك��ان و نەتەوەكانی دیكەی ئێران
سیاسییەكان و پێشێل كرانی مافی مەدەنی ئاشكراتر لە دەوڵەتەكانی پێشووە.
لە سەرانسەری ئێرانداین .جاڕنامەی مافی
پشكی گشتیی كوردستان ،بەلووچستان،
هاوواڵتیی رووحانی لە چوارچێوەی گشت تووركەمەنسەحرا ،لوڕستانو خوزستان ،جگە
بێژیی بانگەشەدا ماوەتەوەو لە كردەوەدا توڵە لە پرۆژەی پێشەسازیی نەوت كە لە بووجەی
سەندنەوە لە خۆپێشاندەران و جیابیران بەڕێوە ئێران هیچ قازانجێكی بۆ خەڵكی خۆجێی
ێ ئ���ەوە 
دەب���رێ ب� 
ێ رووح��ان��ی و هاوبیرانی نیە ،بە هەڵسەنگاندن لەگەڵ بووجەی یەكێك
دژایەتییەكیان لەگەڵ ئەو دۆخە هەبێت .لەم ل��ە پ��ارێ��زگ��ا ن��اوەن��دی��ی��ەك��ان ب��ە رادەی��ەك��ە كە
دواییانەدا بەسەرنجدان بە گەاڵڵەی پێشكەش تەنانەت جێی هەڵسەنگاندن ناهێلێتەوە .وەك
ك���راوی س��اڵ��ی داه��ات��وو ب��ە مەجلێس و لە دەڵێن ،هەزار خۆزگە بە كفن دزی پێشوو كە
ئەنجامدا پەسەندكرانی ،پەردە لەسەر بەشێكی زمان و كردەوەی لەگەڵ نەتەوەكانی دوور لە
پالنی رووحانی لە ناوچەكانی دوور لە ناوەند ناوەند كەم و زۆر وەكوو یەك بوو.
كە زیاتر لە هەر كاتێك پێویستیان بە البردنی
بە پێچەوانەی وادەی رووحانی لە پێوەندی
هەاڵواردن هەیە ،البرا.
لەگەڵ كەمكردنەوەی ب��ارگ��رژی ،البردنی
ئ���ەم ب��ووج��ەی��ە ك���ە ب���ە رواڵ�����ەت لەالیەن ه���ەاڵواردن و باشكردنی ب��ارودۆخ��ی ژیانی
كارناسانی نزیكی رووحانی ،بەاڵم بە كردەوە خەڵك بەتایبەت خەڵكی ناوچە چەوساوەكان
لەالیەن هەمان ناوەندگەرایان و پەروەردەی و البردنی ه��ەژاری لە پارێزگاكانی دیكە،

دەستی ئەحمەدی نژادو هاوبیرەكانی ئامادە
كراوە .پشكی ناوچەكانی دوور لە دەسەاڵت لە
ناوەندی ئێران وەك رابردوو كە بۆ بەجێهێنانی
ئەرك لە بەرانبەر ناوەنددا كورت كراوەتەوە.
لە ك���ردەوەدا دەبینین كە مۆرەكانی سەر بە
رێژیمی سەرەڕۆی كۆماری ئیسالمی لە هەر
تاقم و دەستەیەك كە بن ،روانگەیان لە هەمبەر
نەتەوەكانی ئێران بە تەواوی وەك یەكە .هەر
ب��ەم ه��وێ��ەوە دەبینین كە ب��ووج��ەی دەوڵەتی
رووحانی بەردەوام بە مەبەستی بەرەوپێشبردنی
بەرنامەی نادروست و بەرژەوەندی خۆازانەی
دەس��ەاڵت��داران ئ��ام��ادە ك��راوەو ب��ووەت��ە هۆی
دواكەوتنی زۆرتری پارێزگا بەشخۆراوەكانو
خەڵكی چەوساوە.
بووجەی ساڵی 1392ی دەوڵەتی رووحانی
هەرچەن سەرەتا بە پەسەندی شوورای نیگابان
نەگەیشتو نێردرایەوە بۆ مەجلێس ،بەاڵم بە

راستییەكان شتێكی دیكە نیشان دەدا و ئەویش
زیاد بوونی بووجەی سەربازی و بەرگری و
كەم كردنەوەی  %30ی بووجەی ناوەندەكانی
ئ�����اوەدان ك���ردن���ەوە ،ف��ێ��رك��اری ،پ��زش��ك��ی و
دەرمانییە.
ئەم گۆڕانە لە هاوسەنگیی دابەش كردنی
بووجە ،یەكێ لە گرینگترین گەاڵڵەكانی
پ���ەروەردە و فێركردنە كە لەگەڵ پێشوازیی
زۆری خەڵك بەرەوڕوو بووەوە ،واتا گەاڵڵەی
دانانی رێكخراوی "نهضت سوادآموزی" لە
ساڵی  ،1358لەگەڵ كەمیی بووجە بەرەوڕوو
ك����ردەوە .ئ��ەم گ��ەاڵڵ��ەی��ە ك��ە ب��ە مەبەستی
بنبڕكردنی ن��ەخ��وێ��ن��دەواری ل��ە واڵت هاتە
ئاوارە ،بە تێپەڕبوونی كات كاڵتر بووەوە ،بەاڵم
م��ان��ەوەی خ��ۆی درێ��ژە پێدا .لە سەردەمی
ئەحمەدینژاددا بە هۆی سیاسەتی نادروستی
دەوڵ�����ەت ،گرینگی ن����ەدان ب��ە كولتووری

و بار هێناندا ببینین .هەرچەن هەموو ئەم
پرۆژانە لە دامەزرانی چەن شوێنی پزشكی
یان دانانی كارگە بچووكەكانی پێشەی دەستی
پ��رۆژەی ئاو و ئ��اوەڕۆ و رێگاوبان بەرتەسك
دەب��ێ��ت��ەوە ،ب��ەاڵم راوەس��ت��ان��ی ئ��ەم بەرنامانە
دەتوانێ دۆخی ژیانی خەڵك نالەبارتر بكات.
كەواتە ئەم دەستكەوتانەی دەوڵەتی رووحانی
بۆ ئەم ناوچانە جگە لە زۆر بوونی هەژاری
و هاتنە خ���وارەوەی پێداویستیی فێركاری،
تەندروستی و بژێوی بۆ خەڵك ،سروشتییە
كە ئاكامی ئەم ك��ردەوان��ە شتێك نییە جگە
لە بەرز بوونەوەی ئاستی بێ هیوایی خەڵك
و هەوڵ بۆ هەاڵتن لەم بارودۆخە بە شێوەی
ج��ۆراوج��ۆری وەك هەاڵتنی مێشكەكان یا
بردنە دەرەوەی سەرمایە لە واڵت.
وادەی رووحانی بۆ دیاری كردنی النیكەم
دوو ل��ە س���ەدی داه��ات��ی ن���ەوت ب��ە شێوەی

فێركاری و هاندان بەرەو نەزانی و خورافات لە
الیەك و لێنەهاتوویی بەڕێوەبەریی بەرپرسەكان
لە الیەكی دیكەوە ،نەیتوانی بە ئامانجەكانی
ب��گ��ات و ئ��ەم��ڕۆ س�����ەرەڕای نەخوێندەوار
مانەوەی بەشێكی بەرچاو لە كۆمەڵگا لە
لێواری ماێەپووچی نزیك بووەتەوە .ئەمە لە
حاڵێكدایە كە وەك لە ئامارەكانی رێكخراوی
پ���ەروەردە و بارهێنانی كۆماری ئیسالمیدا
هاتووە ،تەنیا لە ئەمساڵدا  39هەزار قوتابی
لە خوێندنی سەرەتایی بێبەش ب��وون .بەاڵم
ئەم رێكخراوە لەو مندااڵنەی كە بە جێگای
خوێندن و رۆێشتن بۆ قوتابخانە لە كارگەی
ف��ەرش چنین و ك��وورەخ��ان��ە و شوێنەكانی
دیكە كاری قورستر لە توانایان دەكەن و بە
سەرنجدان بە هەڵكەوتی جوگرافیایی شوێنی
ژی��ان��ی��ان ك��ار دەك���ەن ،هیچ ئامارێكیان لە
بەردەستدا نیە.
زۆر بوونی %30ی بووجەی سەربازی كە
كاریگەریی راستەوخۆ لە سەر كەمبوونەوەی
ب��ووج��ەی ئ���اوەدان ك��ردن��ەوە و خ��ۆش بژیوی
دادەن�����ێ ،زی��ات��ر ل��ە ن��اوچ��ە ناوەندییەكان،
پارێزگاكانی نەتەوە دوور لە ناوەندەكان دەخەنە
ژێر گوشارەوە.
یەكەمین نیشانەكانی كەم بوونەوەیی بووجە
بەتایبەت لە پارێزگا بێبەشەكاندا دەەتوانین لە
راوەستانی بەشی ئ��اوەدان كردنەوە ،پزشكی

ب��ووج��ەی زی���ادی ب��ۆ پ��ارێ��زگ��ای خووزستان
(دڵ��ی نەوتی ئێران) و باقی پارێزگاكانی
بێبەش كراوی وەك پارێزگاكانی كوردستان بۆ
البردنی بەرە بەرەی هەژاری لە روواڵەتی ئەم
پارێزگایانەش ،تەنیا لە چوارچێوەی دروشمدا
ماوەتەوە .تەنانەت لە ك��ردەوەدا رووحانی بە
پێچەوانەوە هەنگاوی هەڵهێناوەتەوە و لە
ێ كە ئ��ەم دوو لە
چ��وار ه��زار میلیارد تمەن 
س��ەدی بووجەیە دەیتوانی بۆ ئابووریی ئەم
ناوچانە تەرخان بكات ،تەنیا شەش مێلیارد
تمەنی بۆ ئەم ناوچانە تەرخان كرد و ئەمەش
بووە هۆی دەست لەكار كێشانەوەی تێكڕای
نوێنەرەكانی خووزستان .هەروەها نوێنەرەكانی
بەشێك لە پارێزگاكانی ك��وردس��ت��ان ،هۆی
دەس��ت لەكار كێشانی خۆیانیان بۆ دابەش
ك��ردن��ی ن���ادادپ���ەروەران���ەی داه��ات��ی واڵت و
تەرخان كردنی زۆرینەی بووجە بۆ پارێزگا
ناوەندییەكان گەڕاندەوە.
هەرچەندە بە كردەوە دەست لە كار كێشانەوە
رووی ن���ەدا ،ب��ەاڵم نیشانی دا ك��ە ئاستی
ن���ادادپ���ەروەری و ج��ی��اوازی ل��ە ئاستێكدایە
كە تەنانەت نوێنەرانی مەجلیسی رێژیمیش
ناتوانن بێ دەنگ بن .پشكی كوردستان لە
بودجەی ئێران ،بەگشتی لە پالنی سەربازی و
میلیتاریزە كردنی ناوچەكەدا كورت دەبێتەوە.
لە پرۆژەكانی ئاوەدان كردنەوە و دابین كردنی

ئاو و كارەبا بگرە تا رێگا و بان و چێ كردنی
ب��ەن��داو ،ت���ەواوی پ��رۆژەك��ان لە چوارچێوەی
ێ
بەرنامەی ستراتیژیكی ئەمنیەتی جێبەج 
دەكرێت .ئەگەر خەڵكی ناوچە لەم پرۆژانە
بەهرەیەك ببەن ،ئامانجی سەرەكیی رێژیم تەنیا
بەهێزكردنی توانای سەربازی لە كوردستانە.
چونكە ژێرخانی ئابووریی كوردستان پوچ و
پرۆژەكانی سەرخان زۆر لەرزۆكن.
رێ��ژی��م��ی ك��ۆم��اری ئیسالمی ن��ە تەنیا
ب��ۆ گ��ەش��ەك��ردن و پێشكەوتنی كوردستان
ب��ەرن��ام��ەی��ەك��ی ن���ی���ە ،ب��ەڵ��ك��وو بودجەی
واڵت ب��ۆ پێش گ��رت��ن ل��ە گ��ەش��ە سەندنی
كوردستان بەكار دێنێ .جگە لەمانە رێژیم
لە بەرامبەر چاالكیی خۆجێیی پێشدەستی
خەڵكی ناوچەكە بۆ پێكهێنانی هەلی كار
ئاستەنگ دروست دەكات .تەنانەت ،پێش بە
چاالكیی رێكخراوە مەدەنی و كۆمەاڵیەتی و
كولتوورییەكان و مافی
م���رۆڤ دەگ����رێ .بۆ
نموونە رێژیم بۆ پێش
گ��رت��ن ب���ە ك�����ردەوەی
كولتووری و مەدەنی
ك��ە م��اف��ی سەرتایی
ه���ەر هاوواڵتییەكە،
لەمێژە دامەزرێنەری
رێ���ك���خ���راوی مافی
مرۆڤ لە كوردستان،
م�����ح�����ەم�����ەد سدیق
ك����ەب����وودوەن����دی����ان لە
بەندیخانە دەست بەسەر
ێ ئەوەی
ك�����ردووە ،ب � 
دۆخ���ی ج��ەس��ت��ەی��ی و
نەخۆشیی ناوبراو لەبەر
چاو بگرن .چاالكیی
ئ��ەو دام�����ەزراوەی كە
بە ر پر سیا ر ە تییە كە ی
ل����ە ئ���ەس���ت���ۆی ئ����ەوە
رێكخراوەكانی
و
ك��ول��ت��ووری ،مەدەنی
و ك���ۆم���ەاڵی���ەت���ی بە
ت�������ەواوی بەرتەسك
ك��راون��ەت��ەوە .ئەمە لە
حالێكدایە ك��ە رێژیم
ه���ەم���وو سەرمایەی
واڵت ك��ە بریتییە لە
داهاتی نەوت و باقی
بەرهەمە نێوخۆیی و كانزا ژێر زەوییەكان،
بە ه��ۆی مۆرەكانی خ��ۆی و كەسانی وەك
بابەك زەنجانی بە تااڵن دەبات .ئەم كەسانە
لە ژێر سێبەری كۆماری ئیسالمیدا بەردەوام
س��ەرم��ای��ەی خ��ۆی��ان زۆرت����ر دەك����ەن ،بەاڵم
رۆڵەكانی كوردستان كە بۆ دابینكردنی بژێو
ش��ەو و رۆژ ران��اوەس��ت��ن ،بە خراپترین شێوە
دەكوژرێن.
كەسانێكیش كە بۆ گۆڕانی ئەم دۆخە و
باش بوونی ژیانی خەڵك چاالكیی سیاسی
دەكەن ،یان بۆ ئازادبوونی زمان و كولتووری
خۆیان خەبات دەك��ەن ،ب��ەردەوام بە تۆمەتی
شەڕ لەگەڵ خودا دەست بەسەر ،ئەشكەنجە و
زۆربەیان ئیعدام دەكرێن.
بەرچاوترین نیشانەی پشكی كوردستان لە
بووجەی نەوتی ئێران تەنیا نەوتێكە كە لە
ێ رژا
ك��وورەی قوتابخانەی گوندی شیناو 
و كچە جوانەكانی كوردستانی بە شێوەیەك
سووتاند كە ئێستا زۆرب��ەی ئ��ەوان لە سەیر
كردنی خۆیان لە ئاوێنەدا دەت��رس��ن .بەشی
خەڵك لە بووجەی ئێران گیان لە دەستدانی
سنوورنشینەكان ل��ە ژێ��ر ه��ەرەس��ی بەفری
كێوەكانی كوردستانە .بووجەی پەسەندكراوی
دەوڵەتی رووحانی بەداخەوە لەم یاسا گشتییەی
كۆماری ئیسالمی بەدەر نیە.
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ئیسالمخوازانی دوای مەشرووتە لە ئێران

بەشی پێنجەم
لە س��ەر ه��ەر ئ��ەم بنەمایە و لە س��ەر ئەم
ش��رۆڤ��ەی��ە ،س��ی��اس��ەت��ی دوژم��ن��ی��ی لەگەڵ
م��ەش��رووت��ە و ئامانجەكانی ئ��ەو ل��ە قۆناخە
جۆراوجۆرەكاندا و بە شێوازگەلی جۆراوجۆریان
گرتووەتە بەر.
ئیسالمخوازانی شەرەیعەتخواز( ڕووحانی و
غەیرە ڕووحانی) بە بانگەشە و پیالنگیڕی و
هاوڕێیەتی لەگەڵ سەرەڕۆیی و پاشایەتی،
دژی ئ�����ازادی ،م��ەش��رووت��ی��ەت و ئەندێشە
دێموكراتیكەكان چوونە یەكڕیزەوە ،ڕووحانییە
شەریعەخوازەكان لە هاوڕێیەتی لەگەل ڕەزاشا
و ی��ان بێدەنگی ل��ە ب��ەرام��ب��ەر ب��ەرن��ام��ە دژە
مەشرووتەكانی ئ��ەوان لە هزری خۆیاندا ،لە
هەوڵی پەرەستاندن و پەرەدان بە ڕێكخستنەكانی
خۆیان بوون و لە هەمان سەردەمی ڕەزاشایشدا
ل��ەم ك��ارەدا سەركەوتن .ه��ەر ئ��ەم سەرەڕۆییە
 50ساڵەیە و دژە مودێڕنیتە گرینگترین
ب��ەس��ت��ێ��ن ب���ۆ ب���ێ ه��ی��وای��ی ئ���ازادی���خ���وازان،
سێكوالرەكان ،هێزە دێموكراتیكەكان ،چەپەكان
و چ���االك���ە س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان��ی دی��ك��ە لەگەڵ
ئەندێشەی مەشرووتەخوازی بوو .ئەم بەستێنە
نادێموكراتیكە خۆی بوارێك بوو بۆ پەرەپێدان و
بەریانی ئیسالمخوازانی سیاسی و ڕادیكال كە
لە دڵی بیاڤی عیلمییەی سوننەتگەرا ،سەری
هەڵدا بوو .مەشرووتە و ئەزموونی ڕووحانییەكان
لە تەئید یا دژایەتی  ،پیالنگێڕی و پیالن
لە دژی گوتمانی سێكوالریزم هەڵقواڵو لە
مەشرووتە و ڕەوتی ئەو لە ئێراندا بوو بە هۆی
ئەوەیكە ئیسالمگەرایان و لە لووتكەی ئەواندا
ڕووحانییەكان بە پێداچوونەوە لە تێۆرییەكانی
مەشرووتەی شەریعە ،پاشایەتی شەریعە و
تیۆرییەكانی ئایینی حكوومەت بە هەڵێنجان
لە بزووتنەوەی ئیسالمییەكانی جیهانی ئیسالم
و ع��ەرەب فورمێكی دیكەیان بە بەشداریی
دووب��ارەی خۆیان لە سیاسەت بدەن .ئەوان بە
سوودوەرگرتن لە ئەزموونی مەشرووتە و بە
جۆرێك بیرۆكەی تۆڵەسەندنەوە لە مودێڕنیتە
و هەروەها ترس لە هاتنەدی و جێگیربوونی
ئەم بیرۆكەیە لە بیاڤەكانی یاسا ،سیاسەت،
كۆمەڵگا و ...بە شێوازگەلێكی جۆراوجۆر لە
سوننەتگەرایی تاكوو ڕادیكاڵیسمی ئایینی،
هەوڵیاندا تاكوو تیۆریی ئایینی ـ سیاسی
وەرگ��ی��راو لە فیقهی سیاسی بۆ ڕێنوێنیی
كۆمەلگای ئیسالمی چێ بكەن .لە سەر هەر
ئەم بنەمایە و لە سەر بنەمای هەڵێنجانی
فەقێیانە و جەختكردن ل��ە س��ەر ڕوانگەی
شەریعە و گەڕانەوە بۆ ئیسالمی شێعە ،دوایین
ئامانجەكانی مەشرووتەیان كردە ئامانج .بە
كەڵكوەرگرتنی تەواو لە ئیسالمخوازانی غەیرە
ڕووحانی هەوڵی سڕكردنی مەشرووتەیان لە
هەناوەوە داوە .تا ئەو شوێنەی كە لە كۆتاییدا
توانیان بگەنە هاودەنگیی و ڕێكەوتنێكی
فیقهی لە ڕەتكردنەوە ئامانجەكانی سێكوالریزم
و مودێڕنیتە لە ئێراندا.
3ـ یەكیەتی و هاوپەیمانی (تیۆریی و
كردەیی) سیاسی و ئایینی ئیسالمگەرایان
(ڕووحانی و غەیرە ڕووحانی) ئیسالمخوازانی
دژب����ەری م��ەش��رووت��ە ،ل��ە ب��ن��ەڕەت��دا پێش لە
م��ەش��رووت��ە و ه��ەروەه��ا ل��ە ساڵەكانی دوای
مەشرووتە ،زان��ا ئایینیەكان ،ڕووحانییەكان
و هێندێك لە وتەبێژ و لێدواندەران ب��وون .لە
بنەڕەتدا لەم سەردەمەدا لە بەرامبەر بیرۆكەكانی
مەشرووتە ،ڕووحانییەكان بە گوتمانی ئیسالمی
فوقاهەتی ،دەقەكان و ئاخێوی ئایینی( تایبەت
بە شەریعە) لە بەربەرەكانێ ك��ردن لەگەڵ
ئینقالب ،بزووتنەوەی ئازادیخوازی خەڵكی
ئێران و هێزە ڕووناكبیرەكانی مەشرووتەخواز

ڕاپەڕین .ئەوان لە سەر بنەمای تێگەیشتنی
ئایینی خۆیان كە لە نێوئاخنی دەقە ئایینییەكان
هەڵێنجانیان بۆ دەكرد ،و لە بنەڕەتدا لەگەڵ
بیركردنەوەی مودێڕنیتە ،الئیسیتەی ڕۆژئاوا و
سێكوالریزمی كۆمەاڵیەتی و بیروباوەڕی ئەو
سەردەمی مەشرووتە دژایەتێكی بنچینەیی
و بنەڕەتی هەبوو ،دەج��وواڵن��ەوە .لە بنەڕەتدا
ئ��ی��س�لام��خ��وازان و م��ەش��رووت��ەخ��وازەك��ان ئەو
سەردەمە بە زۆرینەی تەواوی ڕووحانییەكان
لە سەر بنەمای تێگەیشتنی ئایینی لە دەقە
فقهییەكان دەج���وواڵن���ەوە و هەڵسووكەوتیان
دەك��رد .ئەمانە بە هۆی نەبوونی ئاشنایەتی
لەگەڵ فەلسەفەی كۆمەاڵیەتی و سیاسی
ڕۆژئ����اوا و ه��ەروەه��ا ب��ی��رۆك��ە و قوتابخانە
فیكریی و سیاسییەكانی ڕۆژئاوا و هەروەها
زانستی ن��وێ ،لە بەرگری خۆیان لە ئایین
و شەریعە و هەروەها گوتمانەكانی خۆیان لە
بەرگری لە مەشرووتە ،كەمتر لە ڕوانگەكان،
بیرۆكەكان و بیروباوەڕە فیكری و فەلسەفی
دژە ئایینی ڕۆژئ��اوا سەبارەت بە بابەتە بەر
پێكۆڵەكان س��وودی��ان وەردەگ���رت .بە جۆرێك
دەت��وان��رێ بگوترێ :لە بنەڕەتدا ڕۆژئ���اوا و
نێوەڕۆكی بیرۆكە فەلسەفی ،كۆمەاڵیەتی،
سیاسی ،یاسایی و ئابوورییەكانی ئ��ەو بۆ
ڕووح��ان��ی��ی��ەك��ان��ی الی���ەن���گ���ری ش��ەری��ع��ە و
سەرەڕۆیی ،چ لە سەردەمی قەجەر و چ لە
سەردەمی ڕەزاشادا ،تا ڕادەیەكی زۆر بێ واتا و
نەناسراو بووە .بەاڵم ئیسالمخوازانی سەردەمی
دوای ڕەزاشا ،لە هەڵومەرج و بارودۆخی پاش
لە خەرمانانی  20و ساڵەكانی دەسەاڵتگرتنی
ح��ەم��ەڕەزاش��ای پەهلەوی ل��ە الیەنگەلێكی
ب���ەرب�ڵ�او و ج���ۆراج���ۆر ل��ە ئیسالمخوازانی
ڕووح��ان��ی و غ��ەی��رە ڕووح��ان��ی پێكهاتبوون.
ئەوان بە هۆكاری جۆراوجۆر ،خوێندنەوەیان بۆ
تیۆرییەكانی ڕۆژئاوا لە بیاڤە جۆراوجۆرەكان
كرد و لەگەڵ ڕۆژئ��اوا بە هۆی سەفەر و
خوێندن ئاشنایەتیكی زۆرتریان هەبوو .ئەمە
خۆی یەكێك لە جیاوازییەكانی ئیسالمگەرایان
یان بە جۆرێك مەشرووتەخوازەكان ئەم سەردەمە
لەگەڵ ساڵەكانی دوای مەشرووتەیە .بەاڵم
الیەنی دیكە ،ڕووناكبیران و شوێنكەوتووانی
مەشرووتە و گوتمانی ئ��ەو كە دێموكراتیك
و س��ێ��ك��والرخ��واز ب��وو ،ب��ە ه��ۆی سەرەڕۆیی
ڕەزاش����ای����ی ،گ���ەش���ەی گ��وت��م��ان��ی گشتی
ئ��ێ��ران��گ��ەرای��ی و ج��ەخ��ت��ك��ردن��ی دەس����ەاڵت و
پاشایەتی لە س��ەر سیاسەتی ناوەندگەرایی

لە ئێران ،تووشی گ��ۆڕان ،هاوسەنگ كردن،
الوازبوونی و بەالڕێداچوون لە ڕۆح و نێوەڕۆكی
مەشرووتە ببوو .بە جۆرێك دەتوانرێ بگوترێ:
لەم س��ەردەم��ەدا ،ئەو پشتیوانییە هەمەالیەنە
و ب��ەرەن��گ��اری نەتەوەكانی دیكە لە شكڵی
بزووتنەوەیەكی گشتگیر ،بۆ ئازادی و خەبات
لە دژی دواكەوتوویی و سەرەڕۆیی ئایینی،
هەر وەك سەردەمی مەشرووتەخوازی بوونی
ن��ەب��وو .لە دەیەكانی  20و 30ی هەتاوی،
ڕێ��ب��از و ب��ی��روب��اوەڕی م��ەش��رووت��ە ،ڕیبازە
جۆراوجۆرەكانی ئەو ،بە تایبەت لە ناوەند و
لە نێو زم��ان و بیروباوەڕی حاكم لە بەریانە
سیاسی ،ئ��ەدەب��ی ،م��ێ��ژووی��ی ،ك��ول��ت��ووری و
كۆمەاڵیەتیەكان بەرجەستە ببوو كە بیروباوەڕی
س��ەرەك��ی و بنچینەیی ئ����ەوان" مەشرووتە
(نوێگەریی) چڕبوونەوەی سیاسی ،پاشایەتی،
ناسیۆنالیزمی ئێرانی و مودێڕنیتەی گونجاو
ل��ەگ��ەڵ ك��ول��ت��ووری ئ��ێ��ران��ی و ت��ا ڕادەی���ەك
هاوڕێیەتی ل��ەگ��ەڵ ئیسالم و ڕووحانیەت"
ب��وو .ب��ەاڵم ه��ەر ئ��ەم كەسانە و بیرۆكەكانی
ئەوان لە زۆربەی حاڵەتەكاندا كەوتووەتە بەر
هێرش ،هەڕەشە ،كافراندن و تيرۆری فیكری و
جەستەی ئیسالمخوازانی فەقاهێتی ،ڕادیكاڵ
و لەمدواییانە ئیسالمخوازانی ئیدۆلۆژیك.
ئیسالمخوازانی دەی���ەی 20ی ه��ەت��اوی لە
ئێراندا ،ئیتر وەك��وو ڕاب��ردوو و لە سەردەمی
مەشرووتە سنووردار بە ڕووحانیيەكان نەبوون،
بەڵكوو الیەنەكانی جۆراوجۆر لە تاكەكان و
گرووپە سیاسی ،كۆمەاڵیەتی و كولتووریەكانی
لەخۆ دەگرت كە بڕوای ئەوان بە ئیسالم وەك
بەرنامەیەكی كۆمەاڵیەتی و سیاسی بوو كە
دەیتوانی جێگرەوەیەك بێ بۆ قوتابخانە سیاسی
و كۆمەاڵیەتییەكان بۆ خەباتی سیاسی و
پێكهێنانی دەوڵەت و هەروەها بەدەستەوەگرتنی
دەس�����ەاڵت .ئ���ەم ب��ەرن��ام��ەی��ە دەی��ت��وان��ی بە
شێوەی ڕێبازێكی فیكری ـ سیاسی ،ئایینی
السایكردنەوەیی ،چەپخوازانە ،ئیدۆلۆژیك،
م��ەك��ت��ەب��ی ،ف��وق��اه��ەت��ی ،سەڕەرۆیانەیی،
پ��ارێ��زك��اران��ە ی��ان ه��ەر جۆرێكی دی��ك��ە بێ.
ئیسالمگەرایی ئەم سەردەمە لە سەر بنەمای
فیكری و بیروباوەڕی شێخ فەزلوڵاڵی نووری،
م��ودەرێ��س و ڕووحانییەكانی تەكفیری چێ
ك��راب��وو ك��ە ن��ەواب��ی س��ەف��ەوی و هاوڕێیانی
ل��ە دەوری ئ���ەوان ك��ۆ ب��ب��وون��ەوە .ب��ەاڵم ئەم
ئیسالمگەرایانە لە ئێرانی دوای خەرمانانی
 ،20چ كەسانێك ب��وون و چ گرووپگەلێك

بوون؟
ڕێبازی فیكریی سیاسی ـ ئایینی ئەوان
چ ب���وو؟ پ��ێ��وەن��دي��ی ئ���ەوان ل��ەگ��ەڵ بیرۆكە
كۆمەاڵیەتی ،فیكری ،سیاسی ،فەلسەفییەكان
و خەباتەكانی ڕۆژئاوا بە چ شێوەیەك بوو؟
لەم بەشەدا هەوڵ دەدین تاكوو تاوتوێیەكی
كورت لە ب��ارودۆخ و ئاراستەبەندیی سیاسی
ئیسالمگەرایان لە س��ەردەم��ی حەمەڕەزاشا
ل���ە ئ��ێ��ران��دا ب��ك��ەی��ن .س���ەرەت���ا دەب����ێ ئەمە
وەبیربێنینەوە كە دەستە لە ئیسالمگەرایان بە
ڕووخ��س��اری ج��ۆراوج��ۆرەوە و بە نازناوگەلی
جۆراوجۆر لە هەموو بەشەكانی دەس��ەاڵت و
ئۆپۆزیسیونی ڕێژیمی پاشایەتی بەشدار
ب���وون .ئ���ەوان ب��ۆ گەیشتن ب��ە ئامانجەكانی
خۆیان ،هەر جۆر هەلێنجان و خوێندنەوە لە
ئیسالمیان بە ڕەوا دەزان��ی .لە شێوازەكان و
شێوە بەرباڵوەكان بۆ خەبات كە لە فێركاری
بیروباوڕیی لە قوتابخانەكانی ژێر چاوەدێری
(قوتابخانەكان ب��ە فێركاریی ئایینی ب��او)
ەوە بگرە تاكوو خەباتی چەكدارانە ،تیرۆر و
خرابكاری لە خۆی دەگ��رت ،گرتە بەر .لەم
هەلێنجانەدا لە ئیسالمی سیاسی ،بە جۆریەك
دەتوانرێ بگوترێ :هەموو سەرچاوە مادی و
مەعنەوییەكان لە ئێراندا بەسیج ببوون تا هەر
ج��ۆرە هاوكارییەك ،هاوڕێیەتی لەگەڵ هێزە
نائایینییەكان ،نا ئێرانی لە دەرەكییەكانەوە بگرە
تاكوو عەرەبی موسڵمان و ناموسڵمان ،ڕەوا بە
ئەژمار هات.
ئ��ی��س�لام��خ��وازان��ی ئ��ێ��ران��ی ل���ە زۆرب����ەی
ح��اڵ��ەت��ەك��ان��دا ل��ە پ���ەی���ڕەوی ل��ە بزووتنەوە
ئیسالمییەكان ل��ە واڵت���ە ع��ەرەب��ی��ی��ەك��ان و
ئیسالمی الیەنگەلێكی لە ئیسالمخوازانی
غەیرە ڕووحانی لە خۆ دەگرت .بەشێك لە ئەوان
بە هۆی شەرمەزاری یان سەرنەكەوتوویی لە
ڕەوت��ە سیاسی و نا ئایینییەكاندا ،ڕێگەی
گەڕانەوە بۆ ئیسالمی سیاسییان گرتە بەر.
بەشێك لە ئەمانە ڕێگەی سەركەوتن و
خ��ەب��ات ل��ە دژی ڕۆژئ���اوا و س��ەرەڕۆی��ان لە
هاوڕێیەتی لەگەڵ ڕووحانییەكانی ئیسالمگەرا
دیتەوە .بەشێكی دیكە بەم لێكدانەوە كە ئیسالم
ئایینێكی خەباتكارانە و دژە سەرەڕۆییە
دەستیان دایە هەوڵدانێك تاكوو هەرچی زۆرتر
ئیسالم ئیدۆلۆژیكیتر بكەن ،ی��ان بیرۆكە و
قوتابخانەی سیاسی خەباتی خۆیان ئیسالمیزە
بكەن .بەشێكی دیكەیش ل��ەم ئیسالمگەرا
ناڕووحانیانە ،ڕێگەی بە زانستیكردنی ئیسالم

و جیهانی مودێڕن و زانستی ئەمڕۆییان گرتە
ب��ەر .بە زێدەكردنی ئ��ەم ب��ارودۆخ��ە كە هەر
ئ��ەم شێواز و هەڵێنجانە ،خ��ۆی ڕێگەیەكی
گونجاو بۆ ڕەوای��ی بوونی ئیسالم لە خەبات
ب��ۆ ب��ەدەس��ت��ەوەگ��رت��ن��ی دەس����ەاڵت ،ئ��ی��دارە و
ڕێنوێنیكردنی كۆمەڵگایە .ب��ەاڵم بەشێكی
دیكە لە ئیسالمخوازانی غەیرە ڕووحانی،
ل��ەو ب��ڕوای��ەدا ب��وون كە شرۆڤە ،خوێندنەوە و
هەڵێنجانی ئایینی لە دەقەكانی ئیسالم و
قورئان ناتوانی لە پاوانی ڕووحانییەكاندا بێ،
بەڵكوو لەم ڕێگەدا ،كەسانی ئیسالمناسی
ناڕووحانیش دەتوانن لەم سەرچاوە خوداييە بۆ
خەبات و درووستكردنی كۆمەڵگای دڵخواز
و یەكسان سوود وەرگرن .ئەم ڕێبازە فیكرییە
و هێزە پ��رش��وب�ڵاوەك��ان و ب��ەرب�ڵاوی ئ��ەو ،لە
سەر لێكدانەوەیەكی السایكەرەوانە لە ئیسالم
ڕێگەی "ئیسالمی بێجگە لە ڕووحانییەت"یان
گ��رت��ە ب����ەر .ه��ەرچ��ەن��د ك���ە ل���ە ب���ن���ەڕەت و
ق��ون��اخ��ی م��ێ��ژووی��ی هەستیار و ئینقالبی،
ڕێبەری و بااڵدەستی ڕووحانیەتی شێعەیان
بە دڵ و گیان قەبووڵ كرد .ئەم گرووپە لە
ئیسالمگەرایان بە جۆرێك ئەم هەڵێنجانە ئازاد
و ناڕووحانییە لە ئیسالم ،دەق��ە ئایینییەكان
و قورئانیان بۆ ڕووب��ەڕووب��وون��ەوە و پێكۆڵ
خوڵقاندن بۆ قوتابخانە سیاسیی ،فەلسەفی و
كۆمەاڵیەتییەكان بەكار هێنا كە نوێنەرایەتيی
ب��ی��رۆك��ەك��ان��ی م���ەش���رووت���ە ،مودێڕنیتەی
ڕۆژئ��اوا و سیستمی دێموكراتیكیان دەكرد.
ئیسالمخوازانی دوای مەشرووتە لە ئێران بە
هۆی ئاشنایی كەم یان نیوەچڵ لە ڕۆژئاوا،
خوێندن ل��ە زانستگەكان ،نیشتەجێ بوون،
فێركاری ،زانینی زمان و خوێندنەوە و ناسینی
تا ڕادەیەكی كەمی دەقە فەلسەفی ،سیاسی،
یاسایییەكان و ...لە شارستانییەت و گوتمانی
ڕۆژئاوا ،لە ڕوانگەكان و خەباتە سیاسییەكانی
خۆیان ،پاساوی پشتیوانی و هاوڕێتی لەگەڵ
ئیسالمی سیاسی و خەباتی ئایینی ،ئەوپەڕی
كەڵكوەرگرتنی بەالرێداچوویی لە ڕۆژئاوایان
ب��ۆ ب��ی��روب��اوەڕە ئایینییەكانی خ��ۆی��ان كرد.
ئەم گرووپە لە ئیسالمخوازان لە بەشێك لە
حاڵەتەكاندا بە جەختكردن لە سەر مەعنەویەت،
ئ��ەخ�لاق و ب��ی��روب��اوەڕی ئایینی پ��رژان��ە سەر
شرۆڤەی بیروبۆچوونە سیاسی ،كۆمەاڵیەتی
و یاسایی و كولتووريیەكانی ڕۆژئ��اوا .هەر
ئ��ەم ئیسالمگەرایانە ل��ە ڕووبەڕووبوونەوە
لەگەڵ بیرۆكەكانی دێموكراتیك ،سێكوالر،
مافی مرۆڤ ،بیرۆكەی ئازاد ،ڕزگاریی و
بەرابەری ژن لە كۆمەڵگادا و زۆریەك لە ئەو
شتانە كە لە ئامانج و ئارمانەكانی كۆمەڵگای
كراوە و ئینقالبی مەشرووتە بوو پەنایان بردە
ڕووحانییە سوننەتگەرا و ڕادیكاڵەكان .ئەم
گرووپە لە ئیسالمخوازانی ناڕووحانی ئاشنا
لەگەڵ شارستانیەتی ڕۆژئ���اوا ،بۆ ڕەوایی
بەخشین بە فیكر و ڕێگەی خەباتی خۆیان بە
شوێن ڕووحانییە ڕادیكاڵەكانەوە بوون .ڕێژەی
سەركەوتوویی و ڕەوای��ی خۆیان لە نزیكی و
دووری لە ئەوانەوە دەزان��ی .هەر لەم ڕێگەدا
زۆر هەوڵیاندا تاكوو بخەنە نێو ڕیزبەندیگەلێكی
جۆراوجۆر وەكوو نوێخواز ،ئینقالبی و خەباتكار.
هەموو هونەر و هەوڵی خۆیان بۆ هاوڕێیەتی و
نزیكی لەگەڵ ئەم گرووپانە و پۆلێنبەندیانەدا
دانابوو .بەڕاستی دەتوانرێ بگوترێ :هەر ئەم
گرووپە لە ئیسالمخوازان بوون كە مەشرووتە،
بیركردنەوەی مودێڕنیتە و داواكارییەكانی
كۆمەڵگایەكی سێكوالریان لە بەرامبەر ئیسالم
و ڕووحانییەكان كردە قوربانی.
كۆتایی بەشی پێنجەم
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هەڵمەتێكی جیهانی دژی ئیفلیجیی مندااڵن
ڕێ��ك��خ��راوی ت��ەن��دروس��ت��ي��ی جیهانیی
ی��ون��ی��س��ێ��ف ه��ەڵ��م��ەت��ێ��ك��ی گ�����ەورەی بۆ
ك��وت��ان��ی  ١٠ميلیۆن م��ن��داڵ ل��ە دژی
ئیفلیجی منداڵ لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
دەستپێكرد.
ڕێكخراوەكە لە ڕاگەیەنراوێكدا گوتی:
مندااڵنی عێراق و میسر و ئ���ۆردۆن و
سووریە لە پێشەوەی كوتراوەكاندا دەبن و
كۆیان دەگاتە  ١٠ميلیۆن منداڵ.
هەروەها ڕوونیكردەوە كە لە لوبنانیش
هەمان هەنگاو دەنێت.
بەپێی ڕاپۆرتەكانی هەمان ڕێكخراو،
ئ��ەوە س��ەرەت��ای هەڵمەتێكی گ��ەورەی��ە لە
ناوچەكەدا تا كۆتایی مانگی مارسی
 ٢٢ ،2014ملیۆن منداڵ دەكوترێن.

جلی یەكەم گەشت بۆ ئاسمان دەفرۆشرێت
ماڵی مەزادەكانی بۆنهامەر ڕایگەیاند :جلوبەرگی
ی��ەك��ەم گ��ەش��ت��ی ئ��اس��م��ان��ی ب��ۆ س���ەر م��ان��گ كە
كارمەندەكانی ئاپۆڵۆ  ،١١ساڵی  ١٩٦٩لەبەریان
ك���ردووە ل��ەگ��ەڵ  ٣٠٠پ��ارچ��ەی دی��ك��ەدا ب��ە خەڵك
دەفرۆشرێنەوە.
ئەو بەرگانە لەالیەن نیل ئارمسترۆنگ و كۆلینز و
باز ئەالردینەوە لەبەركراون و پێشبینی دەكرێ نرخیان
بگاتە  ٦٠هەزار دۆالر.
لە نێو كەلوپەلەكاندا نووسراوەيەكی ئارمسترۆنگ
ه��ەی��ە ك��ە ل��ەك��ات��ی ن��ی��ش��ت��ن��ەوەی ل��ەس��ەر مانگ
نووسیویەتی و بەرلەوە نمایش بكرێت نرخەكەی بە ٤٥
هەزار دۆالر مەزەندە كراوە.
هەروەهاجلێكی ڕووسی بەهەمان شیوە لە مەزادەكەدا
دەفرۆشرێ كە نرخەكەی ئێستا  ٢٠هەزار دۆالرە.

بۆئینگ ،لەدروستكردنی فڕۆكەوە بۆ مۆبایلی زیرەك
كۆمپانیای گەورەی بۆئینگ كە تایبەتە بە دروستكردنی فڕۆكە ،لە هەوڵدایە
جۆرە مۆبایلێكی زیرەك دروست بكات كە ئەگەر جگە لە خاوەنەكەی
هەركەس دەستكاری بكات ،ئەوا بەشێوەیەكی خۆكارانە تێكدەشكێت.
ئەو مۆبایلە زیرەكە ناوی (بۆینگ بالك)ە و دروستكردنیشی بە هەنگاوێكی
گرنگ دادەنرێت بۆ دابینكردنی پەیوەندی پارێزراو لەنێو ئاژانسە
حكوومییەكانی كەرتی بەرگریدا.
هەرچەندە كۆمپانیاكە وردەكاريی ئەو مۆبایلە زیرەكەی نەخستوەتە ڕوو ،بەاڵم
هێمای بۆ ئەوە كردووە ،كە مۆبایلەكە لەسەر سیستمی ئەندرۆید كار دەكات
و سەرجەم پەیوەندییە تەلەفۆنی و داتاكان "كۆت و بەند" دەكات.
ئەوەشیان خستوەتە ڕوو ،كە هەر هەوڵێك بدرێت بۆ كردنەوەی بەرگی
مۆبایلەكە ،ئەوا بەشێوەیەكی خۆكارانە سەرجەم داتاكان دەسڕێتەوە و لەكار
دەكەوێت.
ئێستا كۆمپانیاكە وادەی باڵوكردنەوەی مۆبایلەكە و نرخەكەی دەستنیشان
نەكردوە ،بەاڵم بەپێی ڕاپۆرتە ڕۆژنامەوانییەكان پێشبینی دەكرێت ئەم هاوینە
بكەوێتە بازاڕەكانەوە.

زایـــــەڵــــــــە
فاتیح ساڵحی

هەموو وادەكانی سەركۆمار
(ماددەی نۆیەم)
لە ژمارەكانی پێشوودا لە سەر وادەكانی
ح��ەس��ەن ڕووح��ان��ی ب��ە خەڵكی ئ��ێ��ران و
بەتایبەت نەتەوەكانی ئێران و كەمایەتییە
ئایینییەكان باسمان كردووە ،بە تایبەت ئەو
وادانەی كە لە مەنشووری  10ماددەیی
ح��ەس��ەن ڕووح��ان��ی��دا گ��ون��ج��ێ��ن��دراب��وون و
ن���اوب���راو ت��ا پ��ێ��ش گەیشتن ب��ە پۆستی
سەركۆماری ،سوور بوو لەسەر جێبەجێ
كردن و بەڕێوەبردنیان و ڕەنگە هەر ئەم
وادەان���ە ب��وون بە ه��ۆی ئەوەیكە بەشێك
لە خەڵكی ئێران و تەنانەت لە خەڵكانی
غەیری فارس زمان لە هەڵبژاردنەكانی
سەركۆمارییدا بەشدار بن و دەنگ بدەن بە
حەسەن ڕووحانی و ناوبراو وەك حەوتەمین
س��ەرك��ۆم��ار ب���ەڕێ ب��ك��ەن ب��ۆ كۆشكی
سەرۆككۆماری لە كۆماری ئیسالمیی
ئێراندا.
م���اددەی ن��ۆی��ەم" :گ��ۆڕی��ن��ی ڕوانگەی
ئ��ەم��ن��ی��ی��ەت��ی ل��ەه��ەم��ب��ەر (ئ���ەق���وام) و
فەرهەنگە ئێرانییەكان و گۆڕینی پێكهاتە
و ش��ێ��وازە سیاسی ـ ئەمنییەتیەكان بە
سیستمی بەڕێوەبەریی زانستی و كارامە،
بە مەبەستی كەڵكوەرگرتنی باشتر لە
سەرچاوە دەسنەخواردووەكان و لێوانلێوی
ماددی و مرۆیی ئەم ناوچانە".
ئەوەی كە تا ئێستا ئاشكرایە و دەتوانین
جەختی ل��ەس��ەر بكەینەوە ب��اس كردنی
ئ��ەم ڕاستیەیە ك��ە ن��ە تەنیا ڕوانگەی
ئەمنییەتی ل��ەه��ەم��ب��ەر ئ���ەم ناوچانە
نەگۆڕدراوە بەڵكوو بە پێچەوانە بە توندتر
ك��ردن��ەوەی ك��ەش و ه��ەوای زاڵ بەسەر
ئەو ناوچانە و چوونە سەرەوەی ئاماری
دەس��ب��ەس��ەرك��ردن و كوشتن و ئێعدامی
خەڵك لەم ناوچانە ڕوانگەی ئەمنیەتیی
ڕێ��ژی��م ل��ەج��اران توندتر ب��ووە و ئاماری
سەرسووڕهێنەری ڕێژەی ئیعدامەكان لەم
ناوچانە سەلمێنەری ئەم ڕاستیەن كە هیچ
كات كاربەدەستانی كۆماری ئیسالمی
ناتوانن بیر و بۆچوونی بەرتەسكانەیان
لەهەمبەر نەتەوەكانی ئێران بگۆڕن .بەڵكوو
هەرجارەو بە بیانوو و پاساوی جۆرواجۆر
كەش و ه��ەواى زاڵ بەسەر ئەو ناوچانە
ئەمنییەتیتر دەكەنەوە و بۆ ئەوەیكە خۆیان
بەری بكەن لە بابەتەكە ،كێشەكان دەخەنە
ئەستۆی باڵەكانی نێو ڕێژیم و هەرجارە
باڵێك لە نێوخۆی ڕێژیمدا تۆمەتبار دەكەن
و پاساو دەهێننەوە كە ئەمنییەتی كردنی
كەشی زاڵ بەسەر ئەو ناوچانە بەدەر لە
چوارچێوەی ئەرك و دەسەاڵتەكانی ئێمەیە
و لەم پێوەندییەدا خۆیان بە بێ تاوان دەزانن.
ل��ە كاتێكدا ه��ەم��ووان دەزان���ن وادەكانی
سەركۆمارەكانی ئێران بە نەتەوەكانی ئێران
بەگشتی وادەی سەر خەرمانن و حەسەن
ڕووحانیش بە دانانی چەندین وەزی��ر كە
پێشینەی سەربازیی و ئەمنییەتیان هەیە
سەلماندی كە بە پێچەوانەی وادەكانی
جوواڵوەتەوە و وەزارتخانە پێوەندیدارەكانی
رێژیم لەم پێوەندییەدا دەستی بااڵیان هەیە
و كەس ناتوانی نكۆڵی لە ڕۆڵی نەرێنیان
ب��ۆ ت��ون��دت��ر ك��ردن��ەوەی ك��ەش و هەوای
ئەمنییەتيی زاڵ بە سەر ئەو ناوچانەدا
بكات ك��ە شوێنی ژی��ان و سەرزەوینی
نەتەوكانی ئێرانن.

