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كۆبانێ
تەنیا
نیە
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی
ئێ������ران و كۆمەڵ������ەی شۆڕش������گێڕی
زەحمەتكێشانی كوردس������تانی ئێران لە
بەیاننامەیەكی هاوبەش������دا خوازیاری
پاڵپش������تیی كۆمەڵگای نێونەتەوەیی لە
بەرخۆدانی خەڵكی كۆبانێ بەرانبەر بە
هێرشی ڕێكخراوی تێرۆریستیی داعش
بوون.
ل������ەم بەیاننامەی������ەدا هەروەها داوا
ل������ە خەڵكی كوردس������تان و كوردەكانی
تاراوگ������ەش ك������راوە كە ب������ە دەربڕینی
ناڕەزایەتی لە ش������ێوازی جۆراوجۆر و
لەگەڵ دەربڕینی هاوپش������تیی خۆیان،
لە هەمان كاتدا پشتیوانیی كۆمەڵگای
نێونەتەوەییش ب������ۆ خەڵكی بێ تاوانی
كۆبانێ دەستەبەر بكەن.

لە الیەكی دیكەوە ،سكرتێری گشتیی
ڕێكخراوی نەت������ەوە یەكگرتووەكانیش
داوای لە هەموو واڵتانی ئەندامی ئەو
ڕێكخراوەیە كرد كە بە هانای خەڵكی
كۆبانێوە بچن.
ب������ان لەم بانگەوازەدا پش������تیوانی لە
خەڵكی كۆبانێی بە پێویس������ت زانیوە.
سكرتێری گش������تیی ڕێكخراوی نەتەوە
یەكگرت������ووەكان ڕوون������ی كردۆتەوە كە
نیگەرانی چارەنووس������ی هاوواڵتیانی
كۆبانێی������ە و ب������ە وردی چاوەدێری������ی
ڕووداوەكان دەكات.
پ������اش چەندی������ن ڕۆژ خۆڕاگریی
خەڵك������ی كۆبانێ ،ڕۆژی سێش������ەممە
(7ی ئۆكتۆب������ر15 ،ی ڕەزب������ەر)
هێرش������ە ئاس������مانییەكانی ئەمریكا دژ

ب������ە بنكەكانی گرووپی تێرۆریس������تیی
دەوڵەتی ئیس���ل��امی لە دەوروبەری ئەم
ش������ارە دەستی پێ كرد .ئەم هێرشانە بە
جۆریك بوون كە هەر لە ڕۆژی یەكەمدا،
تیرۆریستەكانی ناچار بە پاشەكشە لە
هێندێك دەڤەری كۆبانێ كرد.
بەپێی ڕاپۆرتی " "CNNو بەپێی
گێڕان������ەوەی س������تادی فەرماندەی������ی
ناوەندیی ئەمریكا ،بنكەكانی دەوڵەتی
ئیسالمی لە نزیك كۆبانێ بە درێژایی
شەوی سێش������ەممە پێنج جار كراونەتە
ئامانجی هێرشی ئاسمانی.
جین س������اكی ،وتەبێ������ژی وەزرارەتی
كاروباری دەرەوەی ئەمریكا لەمەڕ ئەم
هێرشانە لە كۆنفرانسێكی ڕۆژنامەوانیدا
ڕایگەیاند كە" :بە دڵنیاییەوە هیچ كەس

نایهەوێ داگیركرانی كۆبانێ ببینێت،
بەاڵم ئامانجی سەرەكیی ئێمە پێشگرتن
لە دەسپێڕاگەیشتنی دەوڵەتی ئیسالمی
بە پێگەیەكی ئەمن و سەقامگیرە".
س������اكی جەخت������ی كردەوە ك������ە "بەو
حاڵ������ەش ئەگ������ەر نەمانویس������تبایە لە
ناوچەكە بەرانبەر بە دەوڵەتی ئیسالمی
پشتیوانی بكەین ،ئەم هێرشانە بەتایبەتی
هێرشەكانی شەوی ڕابردوومان ئەنجام
نەدەدا".
هاوكات ،ناڕەزایەتییەكان لە ش������ارە
جۆراوجۆرەكانی جیهاندا بۆ پشتیوانی
لە خەڵك������ی كۆبانێ درێ������ژەی هەیە.
لە خۆپیش������اندانە بەرباڵوەكانی خەڵكی
كورد لە توركیە و باكووری كوردستاندا
ب������ۆ دەربڕین������ی ناڕەزایەت������ی بەرانبەر

بە نەبوونی پش������تیوانیی س������ەربازیی
توركیە لە خەڵك������ی كۆبانێ تا كاتی
ئامادەكردنی ئ������ەم هەواڵە النیكەم 21
كەس كوژراون.
ش������ەڕ لە نێوان خەڵك������ی كۆبانێ و
تیرۆریستەكانی دەوڵەتی ئیسالمی لە
حاڵێك������دا درێژەی هەیە كە تا ئێس������تا
النیكەم  400كەس لە س������ێ حەوتووی
ڕاب������ردوودا ل������ە كۆبان������ێ گیانیان لە
دەس������ت داوە و  160هەزار كەس������یش
لە دانیش������توانی ئەم ش������ارە پەنایان بۆ
سنوورەكانی توركیە بردووە.
دەقی تەواوی بەیاننامەی هاوبەشی
حیزبی دێموكرات و كۆمەڵە لە پێوەندی
لەگ������ەڵ بارودۆخی كۆبانێ ،لە الپەڕە
2ی ئەم ژمارەیەدا هاتووە.

ڕاپۆرتی ئهحمهد شههید:

ل ه ماوهی یهك ساڵدا له ئێران  852كهس ئێعدام كراون

ئهحمهد ش������ههید ڕێپۆرتێری تایبهتی
ڕێكخ������راوی نهتهوه یهكگرت������ووهكان له
كاروب������اری ماف������ی مرۆڤدا ل������ه ئێران،
شهشهمین ڕاپۆرتی خۆی باڵو كردهوه.
ئ������هم ڕاپۆرته باس ل������هوه دهكات كه
ل������ه نێوان ژوویی������هی  2013تا ژووهنی
 ،2014النیك������هم  852ك������هس له ئێران
ئێعدام كراون كه ئهم ئاماره " پیشاندهری
زیادبوون������ی مهترس������یداری ڕێ������ژهی
ئێعدامهكان له ئێراندایه" .ئهحمهد شههید
ل������ه ڕاپۆرتهكهی خۆی������دا وتوویهتی كه
حكوومهت هێشتا بهردهوامه له ئێعدامی
مێرمن������دااڵن ،لهم ڕاپۆرت������هدا هاتوه كه
تهنیا له س������اڵی 2014دا ههشت كهس،
كه وێدهچێ تهمهنیان له كاتی ئهنجامی
تاوان������دا له ژێر  18س������اڵدا بووه ،ئێعدام
كراون.

ڕاپۆرتهكه دهڵێ ئێعدامی كهس������هكان
لهبهر بهڕێوهچوون������ی مافه پارێزراوهكان
وهك ئازادی ڕادهربڕی������ن و كۆبوونهوهیه
و ب������ه توندی نیگهرانیی خۆی دهربڕیوه
و وادی������اره كهمایهتیی������ه ئایین������ی و
نهتهوهییهكان به ش������ێوهیهكی نهگونجاو
لهگ������هڵ تۆمهتگهل������ێ وهك دژایهتی
خودا و گهندهڵ بوون ڕووبهڕوو دهبنهوه.
ڕاپۆرتهكهی ئهحمهد شههید دهڵێ چوار
"چاالكی فهرههنگی" عهرهب له ساڵی
2014دا ئێع������دام كراون و ئێعدامی چهن
كهسی س������وننهی كوردیش بهم نزیكانه
چاوهڕوان دهكرێ.
له بهش������ێكی دیك������هی ڕاپۆرتهكهدا
هاتووه كه لهو  24كهسهی كه له توركیه
وتووێژیان لهگهڵ كراوه 20 ،كهسیان له
بهندیخانهی تاكهكهسیدا بوون و ئێعدامی

دهس������تكردیان ئهزموون ك������ردووه .ئهوان
ههروهها ههڕهشهی دهسدرێژی جنسیان
لهس������هر بووه و چهندین جار ئهشكهنجه
كراون و به شۆكی كارهبایی و سووتاندن
ئازار دراون.
ڕاپۆرتهك������ه ههروهها دهڵێ له ئێراندا،
ڕاپۆرتگهل������ێ س������هبارهت ب������ه بڕینی
ئهندامانی جهس������ته و قامچی لێدان كه
لهگ������هڵ م������اددهی 7ی پهیماننامهی
نێونهتهوهی������ی مافی ش������ارۆمهندی و
سیاسیی ناكۆكی ههیه ،باڵو كراوهتهوه.
ههروهها سهرهڕای بانگهشهكانی حهسهن
ڕووحانی ،ڕاپۆرتهكه دهڵێ النیكهم 35
ڕۆژنامهوان له ئێراندا له بهندیخانهدان و
باس لهوه دهكرێ ك زۆربهیان له
ژێر ئازار و ئهش������كهنجه و لێپرسینهوهی
كاربهدهستاندان.

ڕێپۆرتێرهك������هی ڕێكخ������راوی نهتهوه
یهكگرت������ووهكان ههروهه������ا هێما دهكات
ب������ۆ دهسبهس������هر كردن������ی ههن������دێ له
بهكارهێنهران������ی ت������ۆڕی كۆمهاڵیهتی
فهیس������بووك و به ڕاگهیاندنی ژمارهی
ماڵپهڕه ههواڵدهرییه ،ناوچهیی ،هونهری
و كۆمهاڵیهتیی������ه فیلتێرك������راوهكان ل������ه
ئێراندا دهڵێ ،دۆس������ییهكانی پێوهندیدار
ب������ه بهكارهێنهرانی دیك������هی ئینتێرنێت
و س������هركوتی نێوهڕۆك������ی ماڵپهڕهكان و
وێبالگ������هكان نیش������انهیهكه له ڕهوتێكی
گشتیی سهركوتی ئازادی ڕادهربڕین و
له ههندێ حاڵهتدا ئازادی جموجۆڵ.
ڕاپۆرتهك������ه ل������ه بهش������ی ماف������ی
كهمایهتیی������ه ئایینییهكان������دا دهڵێ كه
پێش������ێل كردن������ی ماف������ی بههاییهكان،
سوننهكان ،مهسیحییهكان و دهروێشهكان

بهردهوامه ،به شێوهیهك كه له ئاگۆستی
 2014النیك������هم  126بههایی له ئێراندا
له بهندیخانهدا بوون و ڕووخاندنی شوێنه
ئایینییهكان ،گۆڕستانهكان و شوێنهكانی
دۆعاخوێندن و كهنیسهكان بهردهوامه.
ڕاپۆرتهكه باس لهوهش دهكات النیكهم
 49مهسیحی پرۆتێستان له ئێراندا بهند
كراون كه زۆربهیان به هۆی بهشداریی له
كهنیسه بنهماڵهییهكاندا دهسبهسهر كراون.
له ئاوریل������ی 2014دا هێزه ئهمنییهكان
هێرش������یان كردووهته س������هر كهنیسهیهكی
بنهماڵهی������ی له باش������ووری تاراندا و 6
كهسیان دهسبهس������هر كردووه .النیكهم 9
دهروێشیش له ئێستادا له بهندیخانهدان و
به كهمی  150سوننه لهبهر ڕێكخستنی
كۆبوونهوه ئایینییهكان بهند كراون.
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كوردستان لێوڕێژی ڕووداو و هەواڵە.
ڕۆژان������ە لە هەر گۆش������ە و قوژبنێكی
واڵت بە دەیان و س������ەدان شت ڕوو دەدەن
ك������ە بەش������ێكیان كاریگەرییان لە س������ەر
ژیانی بەش������ێكی كۆمەڵگا یا ڕەوتێكی
كۆمەاڵیەتی ،سیاس������ی ،ئابووری و یا
كولتووری هەیە و دەبنە هەواڵ .ڕووداو
یا هەواڵ ش������تێكە كە بووە و لە هەموو
شوێنێكی ئەم جیهانە ،بە كوردستانیشەوە
دەب������ێ و دەكرێ بە ش������ێوەی بەرچاو یا
ئۆبژێكتی������و و عەین������ی بگوازرێتەوە.
پێویستی ئەم كارەش ئەوەیە كە دەزگای
ڕاگوێزەرەوەی هەواڵ پشت بە سەرچاوەی
پێوەندیدار ب������ە هەواڵەوە ببەس������تێ ،لە
چۆنیەتی و الیەنە جیاوازەكانی هەواڵەكە
بكۆڵێتەوە و لە میانەی ڕاگوێس������تنی
خودی هەواڵەكەدا هەوڵ بدا ڕاستیەكان
بۆ بیس������ەر ،خوێنەر ی������ا بینەری خۆی
ڕوون بكاتەوە.
تەنان������ەت ئەگ������ەر دەزگای
ڕاگوێ������زەرەوەی ه������ەواڵ بی������ەوێ
خ������ودی هەواڵەك������ە ل������ە ڕوانگەیەكی
ڕەخنەگرانەش������ەوە بیگوێزێتەوە ،ناكرێ
بەر لە گوێس������تنەوەی خودی هەواڵەكە،
لێكدانەوەیەكی چەواشەكارانەی وا بدا كە
هەواڵەكە بخاتە چوارچێوەیەكی جیاوازتر
لەوەی ك������ە ڕووداوەكە تێدا قەوماوە .لەو
ڕوانگەیەش������ەوە پێویس������تە پێوەندی بەو
الیەنەوە بگیرێ كە لە هەواڵەكەدا ناوی
دەبردرێ و بە س������ەرچاوەی س������ەرەكیی
هەواڵ دەژمێردرێ.
ڕووداوی ش������ەهید بوون������ی
پێشمەرگەیەك و ش������ێوەی ڕاگەیاندنی
ئەو هەواڵە لە الیەن دەزگای "وش������ە"وە،
بابەتی بەرپرسایەتیی میدیا لە بەرامبەر
ڕووداوەكان و ش������ێوەی گواس������تنەوەی
هەواڵەكانی بە ش������ێوەیەكی زەق خس������تە
ڕۆژەڤ������ەوە .گەلۆ دەك������رێ دەزگایەكی
میدیایی كە خۆی لە بەرامبەر خوێنەران
و بیسەرانی خۆی دا بە بەرپرس دەزانێ،
بە ش������ێوەیەكی یەك الیەنە و مەبەستدار،
بە شێوەیەك ڕووداوەكە بگوێزێتەوە كە لە
جیاتی ڕوونكردنەوەی خودی ڕووداوەكە،
یارمەتی������دەر بێت بۆ چەواش������ە كردنی
هەواڵێك كە هێشتا لە ژێر لێكۆڵینەوەدایە
و هی������چ زانیاریی������ەك ل������ە چۆنییەتی
ڕوودانەكەی لەبەردەستدا نییە.
دەزگاكانی میدیا ،چ س������ەربەخۆ بن
ی������ا ڕەنگ و ڕووی سیاس������ی ،حیزبی،
ئایدیۆلۆژی و تەنانەت بازرگانیش������یان
بێ ،ل������ە بەرامبەر كۆمەڵ������گا و ڕەوتە
كۆمەاڵیەت������ی و سیاس������یەكاندا خاوەن
میس������یۆن یا ڕاس������پاردەیەكی گرینگن.
بۆی������ەش ڕاگویس������تنی هەواڵ������ی
چەواش������ەكارانە ،تەنیا بە پش������ت بەستن
بە دەنگۆی مەبەس������تدار ،بێجگە لەوەی
كە زەربە لە متمانەی بیس������ەر ،بینەر و
خوێنەری ئەو دەزگایە دەدا ،كولتووری
چەواشەكاری و ناڕاستیش بە هێز دەكا.
بەرەوپێشبردنی كولتووری چەواشەكاری
و باڵوكردن������ەوەی ناڕاس������تی ،تاوانێكی
گەورەیە ل������ە بەرامبەر هەموو كۆمەڵگا
دا.
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پەیامی پیرۆزبایی بەڕێز مستەفا هیجری
بەبۆنەی جێژنی قوربانەوە
هاونیشتمانانی بەڕێز!
خوشكو برا موسوڵمانەكان!
بە بۆنەی جێژنی پیرۆزی قوربان ،پیرۆزبایی گەرمی خۆم پێشكەش بە هەموو موسوڵمانان
بە تایبەت خۆش������كو برا موسوڵمانەكانمان لە كوردستان دەكەم .بە داخەوە لەم مانگانەی
دواییداو تەنانەت لە ڕۆژانی جێژنیشدا هەموو الیەك شاهیدین كە نەتەوەكەمان لە باشوور
و خۆرئاوای كوردس������تان ڕووبەڕووی زێدەخوازیو پەالمارەكانی خەالفەتی ئیس���ل��امیی
س������وننە بوونەتەوەو ڕۆژانە خەڵكی ئاشتیخوازی كورد لە ڕێگای بەرگری كردن لە ماڵ
و زێ������دی خۆی������ان دەبنە قوربانیو ناچار دەكرێن ماڵو ش������وێنی ژیانیان بە جێ بێڵنو
ئاوارەی هەندەران بن .لە الیەكی دیكەش خەالفەتی ئیسالمیی شیعە لە ئێران هەروا درێژە
بە س������تەمكاری بە س������ەر هەموو نەتەوەكانی ئێران و بە تایبەت كوردەكانی ئەو واڵتە دەدا
و لە بەرچاوی دنیا الوەكانمان لە سێدارە دەداو مافخوازەكانمان ڕەوانەی زیندانەكان دەكا
و هەموو مافە سیاس������یو ئینسانییەكانی لێ زەوت كردوون .بە هیوای نەمانی ئەو دوو
خەالفەتەو ڕزگاربوونی خەڵك لە ژێر زەبروزەنگ ،لە ژێر هەر ناوو حكوومەتێكدا.
هیوای ڕۆژانێكی پڕ لە خۆشیو جێژنی ڕاستەقینەتان بۆ دەخوازین.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سكرتێری گشتیی
مستەفا هیجری

بەیاننامەی هاوبەشی حیزبی دێموکرات و کۆمەڵە سەبارەت بە کۆبانێ
حیزب������ی دێموکراتی کوردس������تانی
ئێ������ران و کۆمەڵ������ەی شۆڕش������گێڕی
زەحمەتکێش������انی کوردس������تانی ئێران
س������ەبارەت بە دۆخی نالەباری کۆبانێ
بەیاننامەیەک������ی هاوبەش������یان ب���ڵ��او
کردەوە.
دەقی بەیاننامەکە بەم چەشنەیە:
كۆمەاڵن������ی خەڵكی كوردس������تانی
ئێران!
ه������ەروەك ئ������اگادارن ل������ە م������اوەی
ڕابردوودا تیرۆریستانی گرووپی ناسراو
بە داع������ش هێرش������ێكی بەرباڵویان بۆ
س������ەر شاری كۆبانێدەست پێكردو لە
ئاكامی ئەو هێرشەدا دەیان هەزار كەس
لە ترسی كۆمكوژی تیرۆریستان ئاوارە
بوونو ئێس������تا لە دۆخێكی ناهەمواردا
ژیان بەسەر دەبەن و لە الیەكی دیكەوە

الوانی تێكۆشەرو هێزە خەباتگێڕەكانی
نیش������تەجێ لە كۆبانی لە بەرانبەر ئەم
هێڕش������ە دڕندانەی������ە دەس������تیان داوەتە
بەرگرییەكی ئازایانە و لە ش������ەڕێكی
نابەرانب������ەردا بە كەمتری������ن ئیمكانات
دیفاع لە بەش������ێك لە خاکو خەڵكی
كوردستان دەكەن .
ه������اوكات لەگەڵ ئ������ەوەی داوامان
لە كۆمەڵ������گای جیهانی ئەوەیە كە بە
خێرایی بە هان������ای خەڵكی كۆبانێوە
بچ������نو هەر لەو پێوەندییەش������دا داوا لە
ئێوە خەڵكی مافویس������تو مافخوازی
كوردس������تان دەكەین هەروەك لە ڕابردودا
یارو یارمەتێدەری بەشەكانی كوردستان
بوون لە كات������ی لێقەوماندا ،ئەمجارەش
بە هەڵوێس������تێكی نەتەوەیی لە ڕێگای
گونجاو ناڕەزایەت������ی خۆتان بەرامبەر

بەو س������ەركوتە دەرببڕنو پشتیوانی لە
ێ بكەن.
داخوازی خەڵكی كۆبان 
هاوكات پێویس������تە كوردانی تاراوگە
بە ئەركی نەتەوەییو نیشتمانی خۆیان
هەڵس������نو بە دەربڕینی ناڕەزایەتی بە
شێوازی جۆراوجۆرو لەگەڵ دەربڕینی
هاوپش������تی خۆی������ان ل������ە هەمانكاتدا
پش������تیوانیی كۆمەڵگای نێونەتەوەیش
ێ دەستەبەر
بۆ خەڵكی بێتاوانی كۆبان 
بكەن.
ل������ەم پێوەندییەدا نابێل������ە بیر بكەن
كە ڕێژیم������ی تیرۆریس������تی كۆماری
ئیس���ل��امی ئێران هی������چ جیاوازییەكی
لەگ������ەڵ تیرۆریس������تانی داعش نیەو
سااڵنێكی زۆرە كە خەڵكی كوردستان
ێ
سەركوت دەكاو لەم قۆناغەدا دەیهەو 
بی������روڕای خەڵكی چەواش������ە بكەو وا

بنوێنێكە دۆس������تی كوردو دوژمنی
تیرۆریس������تانی داعش������ە ل������ە كاتێكدا
درووس������ت بوونی ئ������ەم دۆخە بە هۆی
دەس������تێوەردانەكانی كۆماری ئیسالمی
ل������ە س������وریەو پش������تیوانی كردنی لە
ڕێژیمی ئەس������ەدو تیرۆریستانی دیكە
ێ كۆماری
لە ناوچەكەدا بوو ،بۆیە دەب 
ئیسالمیش هەروەک گرووپی داعشو
تیرۆریستانی دیكە مەحكووم بكرێ.
س������ەركەوتن بۆ گەلەكەمانو نەمان
بۆ تیرۆریستانو تیرۆریستپەروەران
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی
زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران
١٦ی ڕەزبەری ١٣٩٣ی هەتاوی

ڕاگەیەندراوی كۆمیسیۆنی سیاسی ـ
نیزامی سەبارەت بە گیا ن لە دەستدانی
پێشمەرگەیەكی حیزبی دێموكرات
س������اعت  ٩:٢٠دەقیقەی ئێوارەی ڕۆژی ش������ەممە ڕێكەوت������ی ١٣٩٣/٧/١٢ی
هەتاوی بەرانبەر بە ٢٠١٤/١٠/٤ی زایینی لە نزیك بنكەیەكی حیزبی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران چەند تەقەیەك دەبیسترێو دەس������تبەجێ تیمی پێشمەرگەكانی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران دەگەنە ش������وێنی تەقەكە .بە گەیشتنی ئەو
تیمە دەردەكەوێت كە بەداخەوە پێش������مەرگەیەكی حیزب بە ناوی "یەزدان حەمیدنژاد"
كوڕی نەریمان خەڵكی ش������اری ئیسالم ئاباد سەر بە پارێزگای كرماشان ،گوللەی
بەركەوتووەو گیانی لە دەس������ت داوە .بە دوای ئەو ڕووداوەدا دەس������تبەجێ لەالیەن
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێرانو پۆلیسو ئاسایشی شاری كۆیە لێكۆڵینەوە
لەو ڕووداوە دەس������تی پێ كردووە .لەو پێوەندییەدا جێگای داخ ئەوەیە سایتی "وشە"،
بەبێ پرس������یار لە حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانو ئاگاداربوون لە چۆنییەتی
ئەو ڕووداوە كەوتووەتە باڵوكردنەوەی هەواڵێكی ناڕاس������تو هەڵبەستراوو ئامانجدار
كە بە تەواوی ڕەتی دەكەینەوە .ئاس������اییە دوای بە ئاكام گەیشتنی لێكۆڵینەوەكانی
دەزگا پێوەندیدارەكان لەو بارەوە ،ڕای گشتیی لێ ئاگادار دەكرێتەوە.
كۆمیسیۆنی سیاسی ـ نیزامی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
١٣ی ڕەزبەری ساڵی ١٣٩٣ی هەتاوی
٥ی ئۆكتۆبری ساڵی ٢٠١٤ی زایینی

بەشداریی نوێنەرایەتیی حیزبی دێموكرات
لە كۆنفڕانسی حیزبی كرێكاری بریتانیا
نوێنەرایەت������ی دەرەوەی حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران لە واڵتی بریتانیا بە
سەرپەرس������تی ئاكام ڕەحیمی و بە بانگهێشتی فەرمیی حیزبی كرێكاری بریتانیا لە
كۆنفڕانسی سااڵنەی ئەو حیزبەدا بەشداریی كرد .كۆنفرانسی سااڵنەی حیزبی كرێكار
لە مەنچێستەر بە بەش������داریی ژمارەیەكی زۆر لە كەسایەتییە سیاسییەناودارەكانی
بریتانیا و نوێنەر و س������ەفیری زۆرێك لە واڵتان بەڕێوەچوو .لەو كۆنفرانسەدا شاندی
نوێنەرایەتیی حیزبی دێموك������رات لە چەندین كۆبوونەوەی پێوەندیدار بە باس كردن لە
سەر سیاسەتی دەرەوەی حیزبی كرێكار و بارودۆخی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
بەشداری كرد و لەم كۆبوونەوانەدا بیروڕایان لەگەڵ بەشداراندا ئاڵوگۆڕ كرد.

بەرپرسی پێوەندییەكانی حیزبی
دێموكرات لە هولەند بەشداریی
كۆنفڕانسی دادپەروەری بۆ كوردەكانی
ئێرانی كرد
ڕێكەوتی ٧ی ڕەزبەری ١٣٩٣ی هەتاوی ،لوقمان ئەحمەدی ،بەرپرسی پێوەندییەكانی
حیزبی دێموكرات لە دەرەوەی واڵت لە كۆنفڕانس������ێكدا لە ژێر ناوی ''دادپەروەری بۆ
كوردەكانی ئێران'' لەالیەن ڕێكخراوی نەتەوە بێ دەوڵەتەكان ()UNPOـەوە ئامادە
كرابوو و لە پارلمانی هولەند بەڕێوەچوو ،بەش������داری كرد .ئەم كۆنفڕانسە كە لە دوو
پانێل پێكهاتبوو ،لە پانێلی یەكەمدا پرۆفسۆر "مارتین ڤان برونیسێن" باسێكی لەسەر
مێژووی كورد و خەباتی ئازادیخوازانی كوردستان لە كوردستانی ئێران پێشكەش كرد.
پاش������ان لە پانێل دووهەم ،لوقمان ئەحمەدی ،ئەندامی كومیتەی ناوەندی و بەرپرسی
پێوەندییەكان������ی دەرەوەی واڵت������ی حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران و عەبدوڵاڵ
موهتەدی ،س������كرتێری كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران لەو
كۆنفڕانس������ەدا وتاریان پێشكەش كرد .پاش������ان فرانك ڤان دالێن ،بەرپرسی ڕێكخراوی
فۆرومی ئێران ،وتارێكی لەسەر چۆنیەتی و گرفتەكانی پرسی كوردستانی ئێران لە
ئاستی سیاسیی و ڕاگەیاندن لە واڵتانی ڕۆژئاوا پێشكەش كرد.

ڕوونكردنەوەی هاوبەشی حیزبی دێموکرات و کۆمەڵە سەبارەت
بە ئیدعای وەزیری ئیتالعاتی ڕێژیمی ئێران
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی
کوردستانی ئێران ،سەبارەت بە ئیدعای
مەحموودی عەلەوی وەزیری ئیتالعاتی
ڕێژیم������ی كۆماری ئیس���ل��امی ئێران،
ڕوونکردنەوەیەک������ی هاوبەش������یان باڵو
کردەوە.
دەقی ڕوونکردنەوەکە بەم چەشنەیە:
ڕۆژی سێش������ەممە ڕێكەوتی ١٥ی
ڕەزبەری ١٣٩٣ی هەت������اوی بەرانبەر
بە ٧ی ئوكتوب������ری ٢٠١٤ی زایینی،
هەواڵێ������ك لە ڕاگەیەنە گش������تییەكاندا

باڵو كرایەوە ك������ە مەحموودی عەلەوی
وەزیری ئیتالعات������ی ڕێژیمی كۆماری
ئیس���ل��امی ئێ������ران هەر ئ������ەو ڕۆژە لە
مەجلیسی شوورای ئیسالمی ڕێژیمدا
ڕایگەیاندووە ك������ە دەزگای ئیتالعاتی
ڕێژیم لەگ������ەڵ حیزب������ی دێموكرات و
كۆمەڵە بە مەبەس������تی كەمكردنەوەی
زیانەكان������ی ئ������ەو الیەنانە ب������ۆ ڕێژیم،
دانیشتنی بووە.
لەو بارەوە پێویستە ڕابگەیەنین كە بە
لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاستییە كە هیچ
ئاڵوگۆڕێك بەسەر سیاسەتو كردەوەی

كۆماری ئیسالمی بەرانبەر بە كورد و
مافەكانیدا پێك نەهاتووە تا پێویست بە
وەها دانیشتنێك بكا.
بەمج������ۆرە هەموو الی������ەك ئاگادار
دەكەین ك������ە ئەو ئیدعای������ەی وەزیری
ئیتالعاتی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی
ئەوەندەی پێوەندی بە حیزبی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێ������ران و كۆمەڵ������ەی
شۆڕشگێری زەحمەتكێشانی كوردستانی
ئێرانەوە هەیە بە تەواوی ناڕاستەو نەك
هیچ دانیشتنێكمان لەگەڵ ڕێژیم نەبووە،
بەڵكوو تەنانەت هیچ ڕاسپاردەیەكیش لە

نێوان ئێمە و ڕێژیمدا ئاڵوگۆڕ نەكراوە،
ئێم������ە تەواوی قس������ەكانی مەحموودی
عەلەوی كە ناڕاس������تو بێبنەمایە بە
تەواوی ڕەت دەكەینەوە.
سكرتاریای حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران
كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی
زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران
١٦/٧/١٣٩٣هەتاوی بەرانبەر به
٧/١٠/٢٠١٤ی زایینی

بەیاننامەی یەكیەتیی پێشەیی مامۆستایانی كوردستانی ئێران
بە بۆنەی ڕۆژی جیهانیی مامۆستایانەوە
مامۆس������تایانی نیش������تمانپەروەری
كوردستان:
ڕێكخراوی یونس������كۆ ،ساڵی ١٩٩٤
ل������ە كۆبوونەوەی وەزیران������ی پەروەردەی
واڵتان������ی ئەندام لە یونس������كۆ ،ڕۆژی
٥ی ئوكتۆب������ری وەكوو ڕۆژی جیهانی
مامۆس������تایان دیاریك������ردووە ،هەروەها
ئەمساڵی بە "خەرجكردن بۆ مامۆستایان،
دەسمایەیە بۆ پاش������ەڕۆژ" ناودێر كردوە
 ،هەتا بەو بۆنەوە ئاس������تی چۆنایەتی
فێركاری بەرز بێتەوە و كۆمەڵگا بایەخ
و بەهای پێویست بە مامۆستایان بدات.
ڕۆژی جیهانی مامۆس������تا لە حاڵێكدا
بەڕێوە دەچێت ،كە لە ئێران و كوردستانی
ژێر دەس������ەاڵتی كۆماری ئیس���ل��امی،
ك������ەش و هەوای ناس������الم و ئەمنییەتی
دەس������ەاڵت هەت������ا دێ زیاتر بە س������ەر
پەروەردەدا زاڵ دەب������ێ .لە ئاكامی ئەم
دۆخ������ەدا ،گرفتەكانی ژیانی ڕۆژانەی
مامۆس������تایان ،نەبوون������ی ئەمنییەتی
پێشەیی و گوشار و چاودێری ناڕەوا بۆ
سەر كۆڕ و كۆبوونەوەكانی مامۆستایان
لە پەرەسەندن دایە .دەستێوەردانی بێجێی
ڕێژیمی ئێران لەمەڕ دیاریكردنی خەت
و نێشان بۆ كتێبە دەرسییەكان ،قوتابخانە
و ناوەندە فێركاریی������ەكان و ناچاركردنی
مامۆستایان بۆ وتنەوەی كتێب گەلێكی
ب������ێ ناوەرۆك ه������ەروا درێ������ژەی هەیە.
ڕێژیمی ئێران لە كاتیكدا باس������ی پرسی
بردنەسەرەوەی بوودجەی وەزارەتی پەروەردە

دەكات ،ك������ە زیاتر لەس������ەدا ٩٥ی ئەم
بوودجەیە سەرفی مووچەی پێرسونێلی
وەزارەتەكەی دەبێ و لە ئاكامدا شتێك بە
ناوی دەسمایە بۆ داهاتووی مامۆستایان
نامێنێتەوە .بەو حاڵەش ڕادەی مووچەی
پێرس������ونێلی وەزارەتی پەروەردە لەگەڵ
ڕادەی بەرزبوون������ەوەی هەاڵوس������ان یەك
ناگرێت������ەوە .زۆربەی مامۆس������تایان لە
ژێر هێڵی هەژاری������دا دەژین .هەر بۆیە
مامۆستایانی كوردستان و ئێران ناچارن
ب������ۆ پەیداكردنی بژیوی ژی������ان لە پەنا
وانەوتنەوە كاری دیكە بەكەن .هەر بۆیە
ئاستی خوێندن و خوێندنەوە لە قوتابخانە
و ناوەندە فێركارییەكاندا ڕۆژ بە ڕۆژ لە
نزمبوونەوەدایە.
مامۆستایانی بەڕێز:
لە واڵتانی دێموكراتیك و پێشكەوتوودا
ڕەوتی پ������ەروەردە وەك بەش������ێكی هەرە
كاریگەری پرۆس������ەی فێ������ركاری دێتە
ئەژم������ار .هەروەه������ا دەرەتان������ی هەلی
چاالك������ی و كۆڕوكۆبوونەوەی تایبەتی
ب������ە مامۆس������تایان ڕەخس������اوە ،چونكە
دەتوانێ گۆڕان������كاری بنەڕەتی لە ناو
كۆمەڵگادا بخوڵقێن������ن .هەروەها جێگە
و پێگ������ەی مامۆس������تایان لە ئاس������ت
ڕووداو و پرس������ە هەستیارەكانی ڕۆژ بە
ڕادەی كاریگەری ئ������ەوان لە ئاڵوگۆڕە
كۆمەاڵیەتییەكان و ڕادەی بەش������داریان
ل������ە بزووتن������ەوە گش������تییەكاندا گرێ
دراوە .ه������ەر بۆیە چاالكی كۆمەاڵیەتی

واڵتان������ی دێموكراتی������ك بە مەبەس������تی
گۆڕانكاری ،پێش������اندەری گەش������ەی
فەرهەنگییە و لەگەڵ توێژی مامۆستا
پێوەندی ڕاس������تەوخۆی هەیە .سیستمە
دێموكراتیكەكان پێیان وایە كە ڕێگەدان
بە پێكهاتن������ی ڕێكخراوەی پێش������ەیی
مامۆس������تایان ،دەرفەت������ی گەش������ەی
كۆمەاڵیەت������ی دەخوڵقێن������ێ و دەب������ێ
زەمینەی بۆ خۆش بكردرێ هەتا بتوانن
داخ������وازی و بۆچوونەكانیان بە گوێی
كۆمەڵ������گا بگەیەنن .بەاڵم سیس������تمی
پەروەردەی كۆماری ئیسالمیی ئێران لە
ڕوانگەی ئەمنییەتەوە بۆ مافی مەدەنی
و ڕێكخراوەی������ی چینەكانی كۆمەڵگای
ئێ������ران و یەك ل������ەوان مامۆس������تایان و
قوتابیان دەڕوانێ و بۆ ئەم مەبەس������تەش
سیاس������ەتی بانێك و چەند هەوایان دوو
ڕوویان������ەی گرتۆتە بەر .بەرپرس������انی
ڕەدە بااڵی بواری پ������ەروەردە لە ئێران،
دەیانەوێ بە ئاماژەی ڕواڵەتی بە مافی
پێكهاتەی پیشەیی ،هەوڵی چاوبەستنی
ناوەن������د و چاودێرە جیهانیی������ەكان بدەن
و ڕووی ڕاس������تەقینەی ڕاس������تییەكان
دابپۆشن .ئەگەرچی مەسەلەی مافی
مەدەن������ی و پێكهات������ەی پیش������ەیی لە
كتێبە دەرس������ییەكانی ئێراندا بە كورتی
ئاماژەی������ان پێكراوە ،بەاڵم لە ڕوانگەی
دەزگای پەروەردەی سیستمی ئیسالمی
ئێرانەوە ڕێكخراوە و پێكهاتەی پیشەیی
بە مەرجێك ئ������ازادن و مافی چاالكیان

هەیە كە پاشكۆی كردەوەكانی دەسەاڵت
بن و بە ئاش������كرا و بە چاوبەس������تراوی
سیاسەتی ناشیانەی مودیرانی پەروەردە
س������تایش بكەن .ئەزم������وون و ڕابردووی
چەند ساڵەی كۆماری ئیسالمیی ئێران
بە دروس������تی دەیسەلمێنن كە مافەكانی
مرۆڤ لە ب������واری فێركاری و پەروەردە
چەندە بە ئاس������انی پێشێل دەكرێن .بەاڵم
ب������ەو حاڵەش چەرخ������ی خەباتی ڕەوای
مامۆستایان لە ئێران و كوردستان لەمەڕ
وەدیهێنانی مافە سەرەتاییەكانیان لەگەڕ
نەكەوتووە .هەر لەم ڕێبازەدا ژمارەیەكی
بەرچاو لە مامۆس������تایانی دەروەس������ت
و نیش������تمانپەروەر ،ڕووبەڕووی س������زای
قورس������ی س������ێدارە ،زیندان ،ئەشكەنجە،
وەدەرنان ،دوور خرانەوە و هتد بوونەتەوە.
یەكیەتی������ی پێش������ەیی مامۆس������تایانی
كوردس������تانی ئێران وێ������ڕای پیرۆزبایی
ڕۆژی جیهانی مامۆستایان لە هەموو
مامۆستایانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان و
ئێران ،داوا لە مامۆس������تایانی كوردستان
دەكات كە هەر وەك جاران بە یەكیەتیی
و یەكگرتوویی بۆ دابینكردنی ویس������ت
و داخوازییەكانی������ان دەنگ هەڵبڕن و لە
ئاست كێش������ەی مامۆستایان و قوتابیان
بێدەنگ نەبن.
یەكیەتیی پیشەیی مامۆستایانی
كوردستانی ئێران
١٣ی رەزبەری ١٣٩٣ی هەتاوی
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زیندانییەكی سیاسیی كورد بە هۆی نەخۆشی لە زیندانی مەهاباد كۆچی دوایی كرد
ڕێ���ك���ەوت���ی ٢ی ڕەزب�������ەری
١٣٩٣ی هەتاوی" ،سەید حەمزە
چ��ی��ر" ك����وڕی "ق���اس���م" خەڵكی
گ��ون��دی"س��ەرچ��ن��ار"ی مەهاباد،
پ���اش دەس��ت��ب��ەس��ەری و محكووم

كردنی بە  ٦مانگ زیندان لە الیەن
دەزگای قەزایی ڕێژیمەوە ،بەهۆی
ن��ەخ��ۆش��ی ل��ە زی��ن��دان��ی مەهاباد
كوچی دوای��ی ك��رد .ئەو زیندانییە
سیاسییە ل��ە ش��ەڕی س��ێ مانگە،

لەگەڵ ڕێژیمی ئێران ،پێشمەرگەی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
بوو .حەمزە چیر پێشتریش لە الیەن
ڕێژیمی ئێرانەوە بە سێ ساڵ زیندانی
تەعزیری مەحكووم كرابوو .حیزبی

دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە
و سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس
و ك���اری ئ��ەو خەباتگێڕە دەكات
و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە
شەریك و بەشدار دەزانێت.

لە نۆروێژ ،سمینارێك سەبارەت بە نەتەوەكانی ئێران بەڕێوەچوو
ڕێكەوت������ی ١٢ی ڕەزب������ەری ١٣٩٣ی
هەتاوی ،حیزب������ی كاری نۆروێژ و حیزبی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران سمینارێكی
هاوبەشیان لە سەر پرسی نەتەوەكانی ئێران
لە شاری ئۆسلۆی پێتەختی واڵتی نۆروێژ
پێكهێنا .لە سەرەتای ئەم سمینارەدا ،ماریت
نیباك ،جێگری سەرۆكی پارلمانی نۆروێژ
و ئەندامی ڕێبەریی حیزبی كاری نۆروێژ

وێڕای بەخێرهاتنی میوانان و بەشداربوان،
باسی لە سەر سیاسەتەكانی حیزبی كاری
نۆروێژی لە پێوەندی لەگەڵ ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاس������ت و پرس������ی نەتەوەكان������ی ئێران
كرد .پاش������ان ،لوقمان ئەحمەدی ،بەرپرسی
پێوەندییەكان������ی دەرەوەی واڵت������ی حیزبی
دێموكرات باسێكی لەسەر ڕەوشی ئێستای
نەتەوە بندەس������تەكانی ئێران پێشكەش كرد و

هەروەها خوێندن������ەوەی حیزبی دێموكراتی
س������ەبارەت ب������ە ڕۆڵی نەرێنی������ی ڕێژیمی
ئێ������ران لە ناوچە و جیهان خس������تەڕوو و لە
درێژەی باسەكانیدا باسی كار و چاالكی و
ئامانجەكانی كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی
فیدراڵی كرد .پاشان ،ناسر بولەدەعی لەالیەن
حیزبی خەڵكی بەلووچستانەوە باسی لەسەر
ڕەوشی بەلووچستان و ڕوانگەی حیزبەكەی

لە س������ەر داهاتووی ئێران پێشكەش كرد .لە
كۆتایی سمینارەكەدا ،خانمی ماری ڤێست،
بەرپرس������ی پێوەندییەكانی دەرەوەی واڵتی
حیزبی كاری نۆروێژ باس������ی لەسەر كاری
پێوەندییەكان������ی دەرەوەی واڵتی حیزبی كار
ك������رد و لەم پێوەندییەدا ه������اوكاری حیزبی
كاری نۆروێ������ژ و حیزب������ی دێموكرات������ی
كوردستانی ئێرانی بەرز نرخاند.

دیداری شاندێكی حیزبی دێموكرات لە وەزارەتی دەرەوەی هولەند
ڕێكەوت������ی ٧ی ڕەزبەری س������اڵی
١٣٩٣ی هەتاوی  ،ش������اندێكی حیزبی
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێ������ران ،بە
سەرپەرس������تیی "لوقم������ان ئەحمەدی"،
ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی و بەرپرسی
پێوەندییەكان������ی دەرەوەی واڵتی حیزبی

دێموك������رات ،لەگ������ەڵ دوو بەرپرس������ی
كاروب������اری پێوەندی������داری ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاس������ت لە وەزارەتی دەرەوەی واڵتی
هولەند لە شاری الها كۆبووەوە .لوقمان
ئەحمەدی ل������ەم دی������دارەدا ،ڕوانگەی
حیزب������ی دێموكرات������ی لەس������ەر ئاخرین

ئاڵوگۆڕەكانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������ت
و ڕۆڵی ڕێژیمی ئێران لەم ئاڵوگۆڕانە
پێشكەش كرد .لە كۆتایی كۆبوونەوەكەدا
لوقمان ئەحمەدی ،بەرپرس������ی شاندی
حیزب ل������ەم چاوپێكەوتن������ەدا جەختی
كردەوە كە تەنیا ڕێگایەك بۆ بنبڕكردنی

ڕۆڵی تێكدەران������ەی ڕێژیمی كۆماری
ئیس���ل��امیی ئێران لە ناوچەكەدا هەیە،
گۆڕین������ی ڕێژیمە بۆ سیس������تیمێكی
دێموكراتی������ك و فی������دراڵ ك������ە تیایدا
دەس������ەاڵت بەس������ەر هەموو نەتەوەكانی
ئێران دابەش بكردرێت.

لە مەهاباد بە هۆی تەقەی ڕاستەوخۆی هێزەكانی ڕێژیم چوار هاوواڵتیی بریندار بوون
ڕێكەوت������ی ٩ی ڕەزبەری س������اڵی
١٣٩٣ی هەتاوی ،ب������ە هۆی تەقەی

ڕاس������تەوخۆی هێ������زە ئینتزامییەكانی
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی لە ماشینی

هاوواڵتییەكی كورد ،لە نزیكی گوندی
"ئوسوو كەند"ی سەر بە شاری مەهاباد،

 4كەس لە سەرنش������ینەكانی ماشینی
جیپ ،بە توندی بریندار بوون.

بەشداریی نوێنەری حیزبی دێموكرات لە كۆنفڕانسی
"مافی بڕیاردان لە سەدەی بیست و یەك" لە پارلمانی ئورووپا
ڕێكەوتی ٣ی ڕەزبەری ساڵی ١٣٩٣ی
هەت������اوی ،جەمیل فەتح������ی ،نوێنەری
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران لە
واڵتی بلژیك ،لە كۆنفرانسێك لە پارلمانی
ئورووپا ،لە ژێر ن������اوی "مافی بڕیاردان
لە سەدەی بیست و یەك" بەشداری كرد.

كۆنفرانس������ی "مافی بڕیاردان لە سەدەی
بیست و یەك" ،لەالیەن ڕێكخراوی نەتەوە
بێدەوڵەتەكان ( )UNPOو فراكسیۆنی
"یەكیەتیی ئازادیی ئورووپا"ی س������ەر بە
پارلمانی ئورووپا و "س������ەنتەری ماوریس
كۆپیت������ەرس" ڕێكخراب������وو و لە پارلمانی

ئورووپا لە شاری برووكسێل بەڕێوەچوو.
چەندی������ن ئەن������دام پارلمان������ی ئورووپا،
مامۆستای زانكۆ و چاالكوانی سیاسیی
و مەدەنی لەو كۆنفڕانسەدا بەشدار بوون.
پاش كۆنفڕانس������ەكە ،جەمی������ل فەتحی،
نوێنەری حیزبی دێموكراتی كوردستانی

ئێران لەگەڵ "مارك د مێسەماكر" ئەندام
پارلمانی ئورووپا و ئەندامی كۆمیسیۆنی
كاروب������اری دەرەوەی یەكیەتیی ئورووپا و
هەروەها ئەندام لە كۆمیس������یۆنی مافی
مرۆڤ������ی پارلمانی ئورووپا چاوپێكەوتنی
كرد.

بارودۆخی تەندروستیی دوو زیندانیی سیاسیی كورد لە زیندانەكانی ئێران مەترسیدارە
بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی
ك��وردپ��ا ،ع��ەل��ی��ڕەزا ڕەس���ووڵ���ی ،كوڕی
ح��ەس��ەن ،زی��ن��دان��ی��ی سیاسیی كوردی
خەڵكی شاری مەهاباد ،كە لە زیندانی
ناوەندیی ورم��ێ لە دەستبەسەریدایە و
تووشی نەخۆشیی شێرپەنجە هاتووە ،بۆ

چارەسەری و دەرمانی نەخۆشییەكەی لە
الی��ەن بەرپرسانی زیندانەوە ڕێگریی لێ
دەك��رێ��ت و ب��ەو ه��ۆی��ەوە مانی ل��ە خواردن
گ���رت���ووە .ل��ەالی��ەك��ی دی��ك��ەوە محەممەد
مورادی ،یەكێك لە بە پێشینەترین زیندانییە
سیاسییەكانی كورد لە زیندانی یەزد ،كە

ت��ووش��ی "دی��س��ك ك��م��ر" ب���ووە ،ل��ە كاتێكدا
پزیشكی نێو زیندان ڕایگەیاندووە ،كە ناوبراو
لە دەرەوەی زیندان چارەسەری بۆ دەكرێت،
بەرپرسانی ئەو زیندانە ئیزنی چوونە دەرەوەی
لە زیندان پێنادەن .محەممەد مورادی كە
م���اوەی  ١٨س��اڵ��ە ل��ە زی��ن��دان��ی ناوەندیی

ی��ەزد ل��ە دەستبەسەریدایە ،ب��ە گوتەی
نزیكانی ئەو زیندانییە كوردە ،ناوبراو بە
دەست ئازاری پشتییەوە دەناڵێنێ و هەتا
ئێستا بەرپرسانی ئەو زیندانە خۆیان لە
ناردنی ئەو چاالكە سیاسییە ك��وردە بۆ
نەخۆشخانەی دەرەوەی زیندان ،بواردووە.

لە پاوە ،چەكدارانی سپای پاسداران كۆڵبەرێكی تەمەن  ١٩ساڵەیان كوشت
ب���ەپ���ێ���ی ڕاپ�����ۆرت�����ی ئاژانسی
هەواڵدەریی كوردپا ،ڕێكەوتی ٧ی
ڕەزب���ەر ،هێزە نیزامییەكانی سپای
پاسداران لە پاسگای گوندی "ژاڵە"ی

شارۆچكەی باینگان لە شاری پاوە،
دستڕێژیان لە دەستەیەك كۆڵبەری كورد
كرد و لە ئەنجامدا پێدرام محەممەدی
كوڕی نەوشیروان ،تەمەن  19ساڵ و

خەڵكی گوندی "سریاس" ،لە ئەنجامی
تەقەی هێزەكانی ڕێژیمدا دەستبەجێ
گیانی لەدەست داوە .هێزە چەكدارەكانی
س��وپ��ای پ��اس��داران��ی ڕێ��ژی��م��ی ئێران

ه��اوك��ات لەگەڵ كوشتنی ئ��ەو الوە
كوردەدا ،چوار كۆڵبەری كوردیشیان
دەستبەسەر ك���ردووە و ب��ۆ زیندانی
شاری پاوەیان ڕاگواستوون.

لە بۆكان ،دایكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی
دیداری نوێنەری حیزبی دێموكرات لە
كوردستان مااڵوایی لە ژیان كرد
ئامریكا لە دەفتەری سێناتۆر جانمەككەین
ڕێكەوتی 1ی ڕەزبەری س������اڵی ١٣٩٣ی هەتاوی ،ئارەش س������اڵح ،نوێنەری
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران لە ئامریكا ،ب������ۆ تاوتوێكردنی بارودۆخی
هەنووكەیی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������ت ،ئێران و كوردس������تان لە دەفتەری س������ێناتۆر
جان مەككەی������ن چاوپێكەوتنی كرد .ئارەش س������اڵح ل������ەم كۆبوونەوەیەدا لەگەڵ
ئێلیزابێت ئۆبەگی ،بەرپرسی دەفتەری سێناتۆر مەككەین دیداری كرد و دوایین
پێش������هاتەكانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������تی خس������تە بەرباس .لەم دیدارەدا بڕیار درا
كە الیەنە پێوەندیدارەكانی حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران زۆرتر س������ێناتۆر
مەككەین لە بارودۆخی مافی مرۆڤ لە كوردستانی ئێران ئاگادار بكەنەوە ،بۆ
ئەوەی هەڵویستی گونجاو لەو پێوەندیەدا بگیردرێت.

ڕێكەوتی ٨ی ڕەزبەری ١٣٩٣ی هەتاوی ،دایە "مەنیج محمەممەد مورادی" ،دایكی
شەهید ئەبووبەكر خزری خەڵكی گوندی "كانی ڕەش" سەر بە شاری بۆكان كۆچی
دوایی كرد و لە نێو ئاپۆرای خەڵكی ناوچەكەدا بە خاك سپێردرا .شەهید ئەبووبەكر خزری
ساڵی ١٣٤٢ی هەتاوی لە ئاوایی كانی ڕەش سەر بە شاری "بۆكان" لە دایك بووە.
شەهید ئەبووبەكەر كانی رەشی ،یەكێك لە كادرە دڵسۆزەكانی حیزبی دێموكرات بوو كە لە
شەڕێكی قارەمانانەدا لە ڕێكەوتی ١١ی پووشپەڕی ١٣٧٠ی هەتاوی ،لەگەڵ كادرێكی
دیكەی حیزب بە ناوی جەلیل رەحیمیان لە گوندی "حوسێن مامە" شەهید كران.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری
دایە مەنیج دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.
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لە پیرانشار دایكی دوو شەهیدی ڕێگای
ڕزگاریی كوردستان مااڵوایی لە ژیان كرد
ڕێكەوتی ١٠ی ڕەزبەری ١٣٩٣ی هەتاوی "فاتمە دادوەری" ناسراو بە "فاتمە
شیرێژ" كچی "عەبدوڵاڵ" دایكی دوو شەهیدی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان و
خەڵكی گوندی گردئاشەوانی ناوچەی "پیرانی" پیرانشار لە تەمەنی  ٧٥ساڵیدا
كۆچی دوایی كرد .دایە فاتمە دادوەری دایكی دوو شەهیدی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێرانە بە ناوەكانی "خالید شیرێژ" و "ئیبراهیم شۆڕش"بوو .تەرمی
دایە فاتمە لە نێو ئاپۆرای خەڵكی شاری پیرانشار لە گۆڕستانی "كۆنەخانێ"
ئەسپەردەی خاك كرا .شەهید خالید شیرێژ و ئیبراهیم شۆڕش لە یەك مانگدا
زەماوەندیان كرد و بەداخەوە لە شەڕی گرتنەوەی جاددەی پیرانشار ــ سەردەشت و
لە مانگی دیفاع لە ئازادی لە یەك ڕۆژدا لە ڕێكەوتی ١٤ی ڕەزبەری ١٣٦١ی
هەتاوی لە هێرش بۆ سەر مۆڵگەی گۆڕەمەڕ شەهید بوون.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و
كاری دایە فاتمە دەكات و خۆی بە شەریكی خەم و پەژارەیان دەزانێت.

لە سەقز ،باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی
كوردستان كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ٦ی ڕەزبەری ١٣٩٣ی هەتاوی ،میرزا عەبدولقادر ئەحمەدنژاد باوكی
شەهید "ناجیل ئەحمەدنژاد" ناسراو بە "ئەبووبەكر" لە تەمەنی  ٩٥ساڵیدا لە شاری
سەقز كۆچی دوای��ی كرد .میرزا عەبدولقادر لە ساڵی ١٣٦٠ی هەتاوییەوە بۆ
ماوەی  ٢ساڵ پێشمەرگەی حیزبی دێموكرات بووە و دواتر لەسەر ئیجازەی حیزب
ب خۆشەویست
دەگەڕێتەوە ناو بنەماڵەكەی .ناوبراو كەسێكی نیشتمانپەروەر و حیز 
بوو و هەتا دوایین ساتەكانی ژیانی بەو ڕێبازە وەفادار مایەوە .میرزا عەبدولقادر
بە هۆی نیشتمانپەروەری لە زەمانی پاشایەتی و ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی
ئێراندا چەندین ج��ار تووشی گیران و زیندان ب��ووە و ساڵی ١٣٧٠ی هەتاوی
بەهۆی الیەنگری لە حیزبی دێموكرات لەالیەن ئیدارەی ئیتالعاتی ڕێژیمەوە
دەستبەسەر كرا .شەهید ناجیل ئەحمەد نژاد ناسراو بە "ئەبووبەكر" لە شاری سەقز
لە بنەماڵەیەكی نیشتمانپەروەر لە دایك بووە .ناوبراو پێشمەرگەی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران بوو و ڕێكەوتی ٢١ی خاكەلێوەی ساڵی ١٣٥٩ی هەتاوی لە
شاری سەقز لەالیەن ڕێژیمی ئێرانەوە لە سێدارە درا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشیی خۆی لە بنەماڵە و
كەس و كاری میرزا عەبدولقادر دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.

لە شاری پیرانشار ،باوكی شەهیدێكی ڕێگای
ڕزگاریی كوردستان مااڵوایی لە ژیان كرد
ڕێكەوتی ٧ی ڕەزبەری ١٣٩٣ی هەتاوی ،ئیسماعیل ئاغای ئیبراهیمی
 ،باوكی شەهید عەبدوڵاڵ ئیبراهیمی برا گەورەی فەرماندەی شەهید ''هەمزە
بێهنام'' لە نەخۆشخانەی تاڵەقانی شاری ورمێ كۆچی دوایی كرد و لە نێو
ئاپۆرای خەڵكی نیشتمانپەروەری پیرانشار لە گوندی "هەنگەوێ" بە خاك
سپێردرا .شەهید عەبدوڵاڵ ئیبراهیمی لە گوندی هەنگەوێ سەربە شاری
پیرانشار لە دایك بووە .شەهید عەبدوڵاڵ كادری حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران بوو و ڕێكەوتی ٢١ی جۆزەردانی ساڵی ١٣٦٣ی هەتاوی لە "پەسوێ''
شەهید بوو.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس
و كاری ئیسماعیل ئاغا دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.

لە ورمێ باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی
كوردستان كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ٥ی ڕزەبەری ١٣٩٣ی هەتاوی ،حاجی جبرەئیل میرزایی باوكی
شەهید جەمیل میرزایی خەڵكی ئاوایی "كانی سپی" لە تەمەنی  ٨٩ساڵیدا
كۆچی دوای��ی كرد .ناوبراو كەسێكی نیشتمانپەروەر و خۆشناو بوو و لەنێو
ئاپۆرای كۆمەاڵنی خەڵك لە ناوچەكەدا ئەسپەردەی خاك كرا .شەهید جەمیل
میرزایی ساڵی ١٣٤٤ی هەتاوی لە گوندی كانی سپی سەر بە شاری ورمێ
لە دایك بوو .شەهید جەمیل پێشمەرگەیەكی ئازا و قارەمانی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران بوو و لە شەڕێكی قارەمانانە لە ناوچەی "پێسان'' شەهید
كرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و
كاری حاجی جبرەئیل میرزایی دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.

لە ناوچەی مەرگەوەڕ ،باوكی شەهیدێكی
ڕێگای ڕزگاریی كوردستان كۆچی دوایی كرد
محەممەد عەلی زاه��ی��دی ،ب��اوك��ی شەهید عەبدولسەالم زاه��ی��دی خەڵكی
هۆلستانە ،سەربە ناوچەی م��ەرگ��ەوەڕی ورم��ێ بەهۆی نەخۆشی لە تەمەنی
 ٨٠ساڵیدا مااڵوایی لە ژیان كرد .محەممەد عەلی زاهیدی لە نێو ئاپۆرای
خەڵكی ناوچەكەدا لە گوندی هۆلستانە ،زێ��دی خۆی ئەسپەردەی خاك كرا.
شەهید عەبدولسەالم زاهیدی ڕێكەوتی ١٩ی ڕەزبەری ساڵی ١٣٥٩ی هەتاوی لە
شەڕێكی قارەمانانەی پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكرات لەگەڵ هێزێكی ڕێژیمی
كۆماری ئیسالمیی ئێران لە ورمێ شەهید كرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشی خۆی لە بنەماڵە و كەس
و كاری محەممەد عەلی زاهیدی دەكات و خۆی بە شەریكی خەم و پەژارەیان
دەزانێت.
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گهشبینیی پێنتاگۆن ،متمانهی باشوور
ن .مستەفا هیجری
ـ پێنتاگ������ۆن ل������ه ڕاپۆرتێکدا که
ل������هم دواییانهدا ڕادهس������تی کۆنگرهی
ئامری������کای ک������ردووه باس������ی ئهوهی
کردووه گوایه ههڵسوکهوتی نیزامیی
کۆماری ئیس���ل��امیی ئێ������ران ل ه چاو
س������ااڵنی ڕابردوو ئاڵوگۆڕی بهسهردا
هات������ووه و ئێ������ران ل������ه ڕهچاوکردنی
سیاسهتی هێرشکارانهوه ڕووی کردووهت ه
سیاس������هتی بهرگریکارانه .دیاره ئێم ه
ئ������اگاداری ئهوهنین ئاخ������ۆ ئهو نۆرم و
ستانداردانهی نووس������هرانی ڕاپۆرتهک ه
بۆ چۆنیهتی دیاری کردنی سیاسهتی
هێرشکارانه و سیاسهتی بهرگریکاران ه
و لێ������ک ههاڵواردنی ئهم سیاس������هتان ه
لهبهر چاوی������ان گرتووهکامانهن .ئهوهش
دهزانی������ن کهئ������هم راپۆرتان������ ه دهتوانن
بب������ن بهبنهمای بڕیاردانی سیاس������ی و
دیاری کردنی چۆنیهتی پێوهندییهکان
لهگ������هڵ کۆماری ئیس���ل��امیی ئێران.
کهوات ه با سووک ه س������هرنجێک بدهین ه
سیاس������هتهکانی ئێران ب������ۆ چۆنیهتی
ههڵسوکهوت������ی سیاس������ی ـ نیزامی و
چۆنیهت������ی دابهش������ینهوهی هێزهکانی
لهناوچهدا.
 .١-١ئێران تاق������ ه حکوومهتێکه ل ه
ناوچ������هدا ـ و تهنانهت ب ه ئیحتمالێکی
زۆر بههێز لهگش������ت جیهاندا ـ کهل ه
ناو قهوارهیهکی واحیدی سیاسیدا دوو
هێزی نیزامیی ڕهسمی ههیه .یهکیان
ئهرتهشی کۆماری ئیسالمیی ئێران و
ئهوی تریان سوپای پاسدارانی شۆڕشی
ئیسالمیی ئێران.
ش دهزانین ئهرکی سهرش������انی
ئهوه 
ئهو ئۆرگان������ ه نیزامییانهی ڕێژیم بهم
شێوهیهی خوارهوه پێناسهیان بۆ کراوه:
ئهرتهشی کۆماری ئیسالمیی ئێران:
پارێزگاری کردن ل ه سنوورهکانی ئێران
لهبهرانبهر هێرشی دهرهکیدا
س������وپای پاس������دارانی شۆرش������ی
ئیسالمیی ئێران:
یهک������هم .س������هرکوتی بزووتن������هوه
ئیعترازییهکان������ی کۆمهاڵنی خهڵک
لهناوخۆی ئێراندا
دووهم .مس������ۆگهر کردنی حوزووری
سیاس������ی و نیزامیی ئێران لهواڵتانی
ناوچ������ه و واڵتان������ی دهر و جیراندا ،یا
بهش������ێوهی عهمهلیاتی ڕاس������تهوخۆی
نیزام������ی ـ وهک نموونهی س������ووری ه و
عێراق ـ یا بهش������ێوهی یارمەتی پێدان و
ههڵسووڕاندنی رێکخراوهکانی بهستراوه
بهکۆماری ئیس���ل��امیی ئێران ـ وهک
نموونهی حیزبوڵاڵ ل ه لوبنان و حهماس
له غهززهـ یا بهش������ێوهی دهستتێوهردان
و کۆنت������رۆل کردنی ناڕاس������تهوخۆی
سیاسی لهڕێگای گهیاندنی یارمهتی
ماڵی و ئیتتالعاتی و ههروهها هاندان
و ههڵخڕاندن������ی ههس������تی خهڵ������ک
و ڕێکخ������راوه سیاس������ییهکان بهدژی
حکوومهتێکی تایبهت ـ وهک نموونهی
بهحرهین و یهمهن.
س������ێیهم .بهڕێوهبردن������ی ئهرکێکی
هاوشێوه و هاوتهریبی ئهرکی ئهرتهش،
ه������هر کاتێک������ی ئهرت������هش بهق������هدهر
پێویس������ت لهگهڵ سیاسهتهکانی ڕێژیم
هاوئاههنگ نهبوو و بهقهدهر پێویس������ت
گوێڕایەڵی ئهم سیاسهتانه نهبوو.
ئهگهر تهنانهت چاومان لهحاس������ت
ئهرکی یهکهمی س������وپا ک������هبریتیی ه
لهس������هرکوت کردن������ی حهرهکهت������ ه
ئیعترازییهکان������ی خهڵک������ی مهدهنی و
بێدیف������اع بچووقێنێن ،ک������ه بهههموو
سیاس������هتێکی
خوێندنهوهی������هک
پهالماردهرانهی������ه نهک سیاس������هتێکی
بهرگریکاران������هـ وهک ئ������هو نموون������ ه
بهرچاوهی لهساڵی ٨٨دا به شێوهیهکی
ت������هواو ڕێکخراو و بهرباڵو ش������اهێدی

بووین ،ئهرکی دووهمی سوپا کهبهشی
ه������هرهزۆری کات و وزهو تێچ������ووی
سوپای پاس������دارانی بۆ تهرخان دهکرێ
ناخرێتهخانهی سیاسهتی بهرگریکاران ه
و بهههموو پێوانه و کێشانهیهک کۆی
کار و ههڵس������ووڕانی سوپا لهم بهشهدا
لهپێناوی سیاسهتی هێرشکاران ه دایه.
 .٢-١کۆماری ئیس���ل��امیی ئێران
بۆ دابین کردنی ئهو ش������تهی بۆخۆی
ناوی تهناهیی نهتهوهیی "امنیت ملی"
لهسهر دادهنێ ـ و لهڕاستیدا بریتییه ل ه
تهناهیی سیس������تمی ویالیهتی فهقیهـ ـ
دوو بنهما ڕهچاو دهکا و ئهو بنهمایان ه
بهش������ێوهیهکی جیددی پراکتیزه دهکا.
بهاڵم خاڵی س������هرن ج راکێش ئهوهی ه ک ه
ئهو بنهمایانه ههردووکیان ل ه پێناو و ل ه
ئاراستهی سیاسهتی هێرشکارانهن نهک
سیاسهتی بهرگریکارانه .دهتوانین ئهم
بنهمایان ه بهم ش������ێوهی خوارهوه گهاڵڵ ه
بکهین:

لهبهغدا تهنانهت ئهندامانی کابینهش
بهب������ێ پرس و رای ئهو ههڵنهبژێردرێن،
کاتێک ئێران جگهل������هوهی حوزووری
بهناو دیپلۆماتیکی ل ه ناوچهدا ههیه،
ل������ه خ������ۆی ڕادهبینێ ههر چهش������ن ه
عهمهلیاتێکی تیرۆریس������تیش ل ه ههر
ئاست و قهبارهیهکی بۆخۆی پێی باش ه
بهڕێوه ببا ،ئیتر نهختێک ساویلکانهی ه
سیاس������هتهکانی رێژیم بهسیاس������هتی
بهرگریکاران������هـ و نهک سیاس������هتی
هێرشکارانهـ پێناسهبکهین.

بۆ نموونهکۆماری ئیسالمی له کێشه
ناوخۆییەکانی هێندێک لە هێزەکانی
باش������ووری کوردس������تان دهوری داوهر
دهگێڕێ .له نێ������وان بهغدا و ههرێمی
کوردستاندا ناوبژیوانی دهکا و ههوڵ
دهدا گرژی������ی نێوان ئ������هو دوو الیهنه
چارهس������هر بکا .لهکێش������هی داعشدا
وهک بەڕێ������ز س������هرۆکی ههرێم������ی
کوردس������تاندهڵێ "یهکهم الیهن بووه وا
یارمهتیی ماڵی و سهربازی ناردووه بۆ
حکوومهتی ههرێم و ...

ب .ڕێژیم له گش������تایهتی خۆیدا
لهمێژه لهس������هر ئ������هوه س������اغ بووهتهوه
ک ه باش������ترین بهرگری ک������ردن ،هێرش
کردن������ه .لێم������ان تێک نهچ������ی ههتا
ئێس������تا کۆماری ئیسالمی لهبهرانبهر
ڕۆژئاوادا "بهرگری" لهخۆی نهکردووه،
بهڵکوو ههر لهجێدا ئ������هوه ڕۆژئاوای ه
که ل ه بهرانبهر "هێرش������هکانی" ههم ه
جۆری ئێران������دا ههوڵی داوه گوش������ار
بخات������ ه س������هر ئێ������ران و نهختێک ل ه
ناوچهدا پاشهکشهی پێبکا و ئهوهی
ئێران ناوی "بهرگری کردن"ی لهس������هر
دادهنێ له ڕاستیدا بریتییه له ملنهدان
لهبهرانبهر ئهو پاشهکش ه پێکردنهدا و
داکۆکی کردن لهس������هر پهالمار دان و
هاتنهپێش و خۆ سهپاندن.

ب������ا ب������ه بهڵگ������هوه ڕاس������تییهک
بخهینهڕوو و بهوردی لێکی بدهینهوه.
ئهو سیاس������هتهی کۆماری ئیسالمی
لهم بوارهدا ڕهچاوی دهکا له فۆرمووله
کردنێکی ورددا بریتییه له "ههنگاوێک
ب������ۆ چاک کردن ،چهن������د ههنگاو بۆ
تێکدان" .له بیرم������ان نهچێ گورگ
دهست و مش������تاخی گورگانه لهگهڵ
بهرخهکانی دایک ناکا بهڵکوو دهست
و مشتاخی دایکانهیان لهگهڵدا دهکا.
زۆر ساویلکانهیه پێمان وابێ کۆماری
ئیس���ل��امی له ههر بهڵێن و بڕیارێکیدا
دهیههوێ خاڵی کۆتایی سیاسهتهکانی
خۆی ئاشکرا بکا .کۆماری ئیسالمی
ب������ۆ ههڵس������ووڕانی چاالکانهی خۆی
پێویس������تی بهس������یمایهکی خیرخواز و
یارمهتیدهر و ناوبژیوان ههیه و بێگومان
له پێناو دروستکردن و نیشاندانی ئهو
س������یمایهکار دهکا و باج������ی بۆ دهدا و
خۆش������ی ماندوو دهکا .بهاڵم ئهوهمان
لهبی������ر نهچێ کاتێک کهس������ێک بۆ
مسۆگهر کردنی ئامانجهکانی چهند
ههنگاو دهچێتهپێش و لهکاتی پێویست
ههنگاوێکیش ب������ۆ دواوه دهگهڕێتهوه،
ئاڕاستهی گشتی جووڵهی ئهو کهسه
بۆ پێش������هوهیهنهک بۆ دواوه .شتێکی
سهیر نییه ئهگهر کۆماری ئیسالمی
لەدرێژایی ئهم س������ی و پێنج ساڵهدا،
ڕواڵهتهکانی عورف������ی دیپلۆماتیک
و ههڵس������وکهوتی ماقووڵی سیاس������ی
فێر بووب������ێ .کهڵ������ک وهرگرتن لهم
چهش������نه ههڵس������وکهوته بۆ کۆماری
ئیس���ل��امی ـ ههر کاتێک پێویس������تی
پێ������ی ههبێ ـکارێک������ی یهکجار زۆر
هاس������انه .ب������هاڵم سیاس������هتوان دهبێ
چاوی له دیوی ن������اوهوهی ههوڵهکان
و ئاراستهی گشتیی ههڵسووڕانهکان
بێ .با سیاسهتوانانی کوردی باشوور
ئهوهبزانن یهکهم کهس������ایهتی عێراقی
کهههس������تی بهسیاسهتی "ههنگاوێک
ب������ۆ چاککردن ،چهن������د ههنگاو بۆ
تێک������دان"ی کۆماری ئیس���ل��امی له
عێڕاق کرد ،موقتهدا سهدری شیعهی
هاوپهیمانی کۆماری ئیس���ل��امی بوو.

ئهلف .کۆماری ئیس���ل��امی دوای
کۆتای������ی پێهاتنی ش������هڕی ئێران و
عێراق ههتا ئێس������تا ،ل ه س������نوورێکی
یهکجار بهرباڵوتر ل ه س������نووری واڵتی
ئێ������ران بۆ مس������ۆگهر کردنی تهناهیی
سیس������تمی خ������ۆی ه������هوڵ دهدا .به
دهربڕینێک������ی دیک ه ب������هره یا جەبهەی
بهرهوڕووبوونهوهی ئێ������ران لهگهڵ هێزه
ئ������هوا پێنتاگۆن و وهزارهتی دهرهوهی
ڕکهبهرهکانی ،له سنوورهکانی ئێراندا ئامری������کا و بهگش������تی حکوومهت������ی
نین بگره یهکجار واوهتر له سنوورهکانی ئامریکا ههتا ئهوڕۆ سیاسهتی خۆیان
ئێرانن .ئێران شهڕی مانهوهی خۆی ل ه لهسهر س������نووربهزێن بوون و هێرشکار
س������ووریه و عێراق و لوبن������ان و غهززه بوونی کۆماری ئیسالمی دامهزراندووه
دهکا ،نهک ل ه س������نوورەکانی خۆی .ئاکامهک������ه وای ل������ێ هات������ووه که
ههتا ئاس������تێک دهتوانین بڵێین ههموو دهیبینی������ن ،گهلۆ ئهگهر بهڕاس������تی
حکوومهتێک له دهرهوهی سنوورهکانی ئامریکا و ڕۆژئاوا ڕۆژێک له ڕۆژان
خۆی بۆ پاراستنی بهرژهوهندییهکانی سیاس������هتی خۆیان لهسهر بێئازار بوون
خ������ۆی ههوڵ دهدا و ئهوهش ش������تێکی و بهستهزمان بوون و بهرگریکار بوونی
نائاس������ایی نیی������ ه و ههر تایب������هت ب ه ئێران دابمهزرێنن ،دۆخی ناوچهو جیهان
ئێرانی������ش نییه .بهاڵم ناب������ێ لهبیرمان چی لێ بهسهر دێ؟
بچێ هەڵسوکەوتی کۆماری ئیسالمی
٢ـ بابهتێکیت������ر کهه������هر پێوهندی
لە ئاس������تی پاراس������تنی بەرژەوەندییەوە
تێیپەڕاندووە و گەیش������تووەتە ئاستی بهسیاسهتی دهرهوهی ئێرانهوه ههیه ،به
دەس������ت درێژییەکی ئاشکرا .کاتێک بڕوای ئێمه بابهتێکه که تێگهیشتن و
ئێ������ران لهش������هڕی حکوومهتێک������ی شی کردنهوهی بۆ ئهو هێز و الیهنانهی
وهک بهش������ار ئهس������هد لهگهڵ هێزی پێوهندییان لهگهڵ ئێراندا ههیه یهکجار
ئۆپۆزیس������یۆنی ئهو واڵتهدا ،بهشێوهی زۆر گرین������گ و چارهنووسس������ازه.
ڕاستهوخۆ سوپای خۆی دهنێرێ و چۆن زۆری������هک له الیهنه سیاس������ییهکانی
لهگهڵ ئۆپۆزیس������یۆنی خۆی بهشهڕ ناوچ������ه ،له ههندێک ب������واردا لهگهڵ
دێ ئاواش بهرهنگاری ئۆپۆزیس������یۆنی "سیاس������هتی ه������اوکاری و هاوکاریی
سووریه دهبێتهوه ،کاتێک ڕێکخراوێکی سیاس������ی"ی کۆم������اری ئیس���ل��امی
سیاس������ی ـ نیزامی سهر به ئێران وهک بهرهوڕوو بوونهتهوه و بە ڕواڵهت ههوڵ
حیزبوڵ���ڵ��ا دهوڵهتێک������ی ش������اردراوه و و ماندووبوونی دهزگای دیپلۆماسیی
نایاسایی لهناو دهوڵهتی یاسایی لوبناندا کۆماری ئیس���ل��امییان ب������ۆ چاکتر
س������از دهکا ،کاتێک ت������اران وا دهکا کردنی دۆخی ناوچه چاو پێکهوتووه.

سهدر که له س������هرهتادا بڕوای پتهوی
بهوهههب������وو که کۆماری ئیس���ل��امی
ئێران تهنانهت ئهگهر خێرخوازی هیچ
الیهنێکی عهراقیش نهبێ ،دڵس������ۆز و
مشوور خۆری الیهنی شیعهی عێراقه،
دوای ئ������هوهی دهس������تی ئێرانی لهناو
ئهو تێرۆر و تهقینهوانهی ڕاس������تهوخۆ
ش������یعهکانی دهکرده ئامانجی خۆی
ناس������ییهوه ،توانی بهڕوونی دهس������تی
گورگ و دهس������تی دایک لێک جیا
بکاتهوه و ئهوه بزانێ ئێران لهپاڵ قاتێک
ههوڵدان و ماندوو بوون بۆ دابینکردنی
بهرژهوهندی ش������یعه ،چهن������د قات بۆ
تێکدانی سهقامگیریی سیستمی تازه
دامهزراو له عێ������راق ههوڵ دهدا و لهم
ههوڵدانه چهند قاتهشدا شیعه و سوننی
و کورد بۆ ئهو جیاوازی نییه.
ڕاس������ته نهزمی تازهدام������هزراو ل ه
واڵتێکی وهک عێراق ههتا ڕادهیهک
ب������ه قازانجی کۆماری ئیس���ل��امییه.
قازانجهکهش بااڵدهس������ت بوونی شیعه
له واڵتێکه که پێشت������ر توانای هیچ
چهشنهجووڵهیهکی بۆ سیاسهت کردن
و خ������ۆ نوان������دن نهبوو .کهواته س������هیر
نیی������ه ئێران ههتا ئهو ئاس������ته ههلهکه
بقۆزێتهوه .بهاڵم لهبیرمان نهچێ دابین
بوونی سهقامگیرییهکی تهواو عهیار له
عێراقدا بهچهند هۆ ،بۆ ئێران دۆخێکی
نالهبار و تهنانهت کوشندهیه:
یهک������هم .بناغ������هی ئ������هو نهزم������ ه
سیاسییهی ئێس������تای عێراق ،لهالیهن
ئامری������کاوه و به پهالماری نیزامی بۆ
سهر رێژیمی بهعس و ڕووخاندنی ئهم
رێژیمه دامهزراوه .س������هقامگیری ئهو
نهزمه بهمانای سهرکهوتنی پرۆژهی
نیزامی ئامریکا بۆ هیرش کردنهسهر
واڵتێک������ی ناوچ������ه و ڕووخاندن������ی
رێژیمهکهیهت������ی .ئێ������ران بهپێچهوانه،
ئهوهندهی بۆی بک������رێ دهیههوێ ههم
سیاسهتوانانی جیهان و ههم بیر و رای
گش������تی خهڵکی جیهان لهم بیرۆکهیه
دوور کات������هوه ک������ه هێرش������ێکی لهم
چهش������نه دهتوانێ مۆدێلێکی هاسان و
بێژانهسهر بۆ گۆڕینی حکوومهتێکی
نادڵخ������واز ب������ێ .کهواته ههت������ا ئهو
جێگایهی س������هروهری هێزی شیعهی
الیهنگ������ری ئێران لهعێراق مس������ۆگهر
بێ ،کۆماری ئیس���ل��امی "سیاسهتی
ه������اوکاری و هاوکاری������ی سیاس������ی"
لهگ������هڵ هێزهعێراقیی������هکان ڕهچ������او
دهکا ،بهاڵم بهش������ێوهیهکی چهند قات
ههوڵ دهدا نههێڵی ئاریش������ه و گرفتی
بنهڕهتیی سیاس������ی له عێراق کۆتایی
پێ بێ و سیس������تمی فیدراڵی عێراق

ببێته سیستمێکی سهقامگیر و وهک
مۆدێلێکی س������هرکهوتوو له ناوچهدا
چاوی لێ بکرێ .جا لهم ناسهقامگیر
کردنهدا پێویس������ته ههموو الیهنهکانی
ش������یعه و س������وننی و کورد تێوه بگلێن
و قوربان������ی ب������دهن .ئاگرهکه کاتێک
خۆشت������ر دهبێ که ههم������وو الیهک
ناعی���ل��اج بن ئاگرهک������ه خۆش کهن و
دەستەچیلەی خۆیانی بخهنهسهر.
دووهم .ئێس������تا ک������ه واڵتانی وهک
سووریه و عیراق له ئاگری شهڕێکی
ناوچهییدا دهس������ووتێن ،سهرنجی واڵته
زلهێزهکان ههر ل������هم واڵتانهدا گیری
خ������واردووه و هێزهگ������هورهکان ههرگیز
ناپهرژێنهسهر وهشاندنی گورزی نیزامی
له ئێران .کۆماری ئیس���ل��امی چاک
بهو ڕاس������تییهی زانیوه ههتا بهشێکی
زۆر گرین������گ لهکات و س������هرمایه و
ههڵسووڕانی واڵته گهورهکان سهرفی
کێش������هکانی واڵت������ی وهک عێراق و
س������ووریه و فهلهستینبێ" ،لهسهر مێز
بوونی بژاردهی نیزامی بۆ ههڵکوتانه
سهر ئێران" جگه له بلۆفێکی سیاسیی
بێ ناوهرۆک چیتر نییه .به پێچهوانه
ههرچ������ی س������هقامگیری سیاس������ی و
ئاش������تهوایی الیهنهکان لهم واڵتانهی
ناوچ������هدا قووڵت������ر و بهرباڵوت������ر بێ،
ئهگهری وهڕاست گهڕانی هاتنهگۆڕی
بژاردهی نیزامی زیاتر دهبێ .ئێران ئهم
ههله بۆ واڵته زلهێزهکان ناڕهخس������ێنێ
و "نیعم������هت"ی بێبڕانهوهی ش������هڕ و
نائهمن������ی ناوچهیی ل������ه کیس خۆی
نادا .ئێس������تا دهزانین کاتێک "تائب"
دهڵێ س������ووریه بۆ ئێمه له خووزستان
گرینگت������ره مهبهس������تی چییه .ئێران
تا ئ������هو کاتهی ل������ه س������نوورهکانی
خووزستاندا بهشهڕ دههات له مانهوهی
خۆی و حکوومهتهکهی دهترسا .ئێستا
کهله سنوورهکانی سووریه بهشهڕ دێ
و دۆخی عێراق ب������ه ئالۆزی دهبینێ،
ئهوا جارێ س������هرینی خاترجهمی وهبن
سهری ناوه.
کاتێک کۆماری ئیس���ل��امی ئاوا
مامهڵه لهگ هڵ ش������یعهی عێراق دهکا،
کوردی باش������ووربا جوانتر حیس������ابی
خۆی بخوێنێتهوه.
ئێمه تا ئهو ڕادهیه واقیع بینین که
بڵێین کوردی باشوور مافی خۆیهتی
لهگهڵ واڵتانی دراوس������ێدا و تهنانهت
لهگهڵ کۆماری ئیسالمیشدا پێوهندیی
دیپلۆماتیکی ههبێ و کهڵکی خۆی
لهم پێوهندییان������ه وهربگرێ .بهاڵم دوو
خاڵمان نابێ لهبیر بچێ:
یهک������هم .حیزب������ی دێموک������رات ل ه
کۆنگرهی س������ێ بهوالوه ،ئهو سیاسهته
دروستهی ڕهچاو کردووه که پێوهندی
لهگ������هڵ حکوومهتێکی دژ بهکوردی
پارچهیهک نابێ لهس������هر حیس������ابی
کوردی ئهو پارچهیهبێ .ئهم سیاسهته
ش������یاوی ئهوهیهببێت������همۆدێلێک بۆ
ههم������وو حیزبه کوردس������تانییهکان له
ههم������وو پارچهکاندا ،ب������ۆ چۆنیهتی
پێوهندی ساز کردن لهگهڵ حکوومهته
ناوهندیی������هکان .ئهگهر رۆژێک حیزبه
کوردستانییهکان لهسهر ستراتێژییهکی
هاوبهش������ی نهتهوهی������ی پێ������ک هاتن
بێگوم������ان ئ������هم خاڵ������هیهکێک له
خاڵهبنهماییهکانی ئهم ستراتێژییهدهبێ
و حیزبی دێموکرات شانازی بهوهدهکا
له تیۆریدا داهێنهری ئهم پرهنسیپهبووه
و بهکردهوهش پهیڕهوی لێ کردووه.
دووهم .ب������ا الیهنه سیاس������ییهکانی
باش������وور ل������ه ههڵسوک������هوت لهگهڵ
کۆم������اری ئیس���ل��امیدا ه������هر نهبێ
هێن������دهی موقتهدا س������هدر ئاگایان له
دهس������تی ئاسنینی کۆماری ئیسالمی
ناو دهستهوانهی مهخمهر ههبێ.
ـ خهرمانانی ١٣٩٣
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تاران ،بنكەی فەرماندەیی تیرۆریزمی نێودەوڵەتی
سەالم ئیسماعیلپوور
ل������ەم ڕۆژانەدا پێگەی تاران لە بەرەی
نێودەوڵەتی������ی دژ بە تاقم������ی خەالفەتی
ئیس���ل��امی (داعش) ،پرسیارێكە كە زۆر
كەسی بە خۆیەوە س������ەرقاڵ كردووە .لەم
پێوەندیی������ەدا ناڕوونیی������ەكان زیاتر لەوەوە
س������ەرچاوە دەگرن كە دێوەزمەی تیرۆریزم
و ئەوپەڕگیری������ی ئایین������ی بە جۆرێك لە
س������یمای گرووپی خەالفەتی ئیسالمیدا
خۆی دەرخستووە كە لە نێوان بەشێكی زۆر
لە خەڵك و كەس و الیەنە سیاس������ییەكاندا
ئەو ڕاڕاییەی هێناوەتە ئاراوە كە گەلۆ بە
بوونی وەها تیرۆریزمێكی هەوسارپچڕاو
و جیاوازی������ی ڕواڵەتیی نێوان توندوتیژیی
دەمام������ك ڕەش������ەكانی ئ������ەم گرووپە و
خەم������زە دیپلۆماتیكەكان������ی ڕێژیم������ی
تاران و دەس������توپێوەندییە ناوچەییەكانی،
هێش������تا دەكرێ ڕێژیمی تاران بە تەوەری
س������ەرەكیی تیرۆری������زم و بناژۆخوازی و
جیددیتری������ن لەمپ������ەر لە س������ەر ڕێگای
ئاش������تی و س������ەقامگیری و بەختەوەریی
گەالنی ناوچەكە بزانی������ن؟ یان دەبێ بە
تێڕوانینێك������ی نوێ ب������ۆ ئاڵوگۆڕەكانی
ناوچ������ە ،لە خەبات دژ بە بناژۆخوازی و
تیرۆریزمی ئیسالمی سیاسیی سوننەدا،
پێگەی ڕێژیمی ئێران لە بەشێك لە كێشەوە
بۆ بەشێك لە چارەسەر بگۆڕدرێت؟
ئەگەرچی ب������ە ڕواڵ������ەت وادیارە كە
كۆماری ئیس���ل��امی و دەس������توپێوەندییە
ناوچەییەكان������ی ڕۆڵێك������ی گرینگیان لە
خەبات دژ بە داعشدا گێڕاوە ،بەاڵم كەم
نین ئەو كەسانەی كە بە گومانەوە چاو لە
هەوڵەكانی ڕێژیمی ئێران لەو پێوەندییەدا
دەك������ەن و تەنان������ەت ڕێژیمەكانی ئێران و
سووریە و دەسەاڵتی ش������یعەی عێراق و
لقوپۆپەكانیان ب������ە هەوڵدان بۆ گۆڕینی
بەرەی نێونەتەوەیی دژەداعش بە بەرەیەك
بۆ خزمەت بە مانەوەی بەش������ار ئەسەد،
سات و سەودا ناوكییەكانی ئێران لەگەڵ
ڕۆژئاوا ،الوازكردن������ی پێگەی هەرێمی
باش������ووری كوردس������تان ،پەلكێش كردنی
مەكینەی س������ەربازیی زەبەالحی ڕۆژئاوا
بۆ نێو زۆنگاوی ش������ەڕ لەگەڵ ڕكابەرە
س������وننەكانیان لە ناوچەدا و كۆكردنەوەی
بەروبوومی سیاس������یی ئەو شەڕە لە هەر
دوو الوە تاوانبار دەكەن.

"ڕاغ������دە درغ������ام" ڕۆژنامەنووس������ی
ئەمریكای������ی ب������ە ڕەچەڵ������ەك لوبنانی،
حكوومەت������ی كۆم������اری ئیس���ل��امی بە
بەرپرس������یاری س������ەرهەڵدانی ڕێكخراوی
داعش تۆمەتبار دەكات و دەڵێ لە كاتێكدا
ك������ە حكوومەتەكانی ناوچ������ە ،داعش بە
مەترسییەكی سەرەكی بۆ خۆیان و ناوچە
دەزانن ،زۆربەی هاوواڵتیانی ئەم واڵتانە
بە پێچەوانە ،پاڵپش������تیی ئ������ەم ڕێكخراوە
دەك������ەن و بوونی بە پێویس������ت دەزانن بۆ
پێكهێنانی هاوس������ەنگییەك ل������ە بەرانبەر
ئێراندا .ئەمە بەو واتایەیە كە توندوتیژی
و دڕندەیی ئیس���ل��امی سیاسیی شیعە بە
ڕێبەرایەتیی كۆماری ئیس���ل��امی بۆتە
ه������ۆی بەرهەمهێنانەوەی توندوتیژییەكی
بەرانبەر لە چەشنی داعش لە نێو واڵتانی
عەرەبی و ئیسالمیدا بۆ بەرەنگاربوونەوەی
ش������ەپۆلەكانی تیرۆریزم و باڵوبوونەوەی
ئیدئۆلۆژیی هێژمۆنیخوازانەی ڕێژیمی
ئێران.
ئەو هاوس������ەنگییەی كە ئەم الیەنانە
باسی دەكەن ،لە ڕاس������تیدا دەكرێ بڵێین
هاوس������ەنگیی دڕندایەتی ،كاولكاری و
مرۆڤكوژییە ،واتە داع������ش دیاردەیەكی
سەرچاوەگرتوو لە بەستێنی ڕادیكاڵیزمی
سوننەیە كە وەكوو پەرچەكردارێك بەرانبەر
بە ش������یعەگەریی ڕێژیمی ئێران س������ەری
هەڵ������داوە و بە پێچەوان������ەی ڕەوتی باوی
ڕابردوو ،واتە ملمالنێی دیپلۆماس������ی و
سیاس������ەتی عورفی لەگەڵ دڕندایەتی و
تیرۆریزم ،ئەم جارە هەر بەپێی ڕیساكانی
خودی كۆماری ئیسالمی كایە دەكات و
دڕندایەتیی ڕێژیمی تاران و لقوپۆپەكانی
بە دڕندایەتی وەاڵم دەداتەوە.
كۆماری ئیس���ل��امی لە چەند دەیەی
ڕاب������ردوودا بە پێكهێن������ان و بەهیزكردنی
گرووپ������ە بناژۆخوازەكانی بەس������تراوە بە
خۆی لە س������ووریە ،لوبنان ،فەلەس������تین،
ئەفغانس������تان ،پاكستان ،عێراق و زۆریەك
لە والتانی ناوچ������ە و جیهان ،لە چەكی
ئایین ب������ۆ بەرەوپێش������بردنی سیاس������ەتە
هێژمۆنیخوازانەكان������ی خ������ۆی كەڵكی
وەرگرتووە.
حیزبوڵاڵی لوبنان ،حەماس و جەهادی
ئیسالمیی فەلەستین ،ئەنسارولئیسالم لە
كوردستان ،سپای بەدر و سپای مەهدی
لە عێراق و حیزبی ئیسالمیی حیكمەتیار
لە ئەفغانس������تان ڕەنگە ناسراوترینی ئەو

گرووپانە بن.
هەنووكە باس لەوە دەكرێت كە تەنیا لە
سووریە النیكەم  24گرووپی تیرۆریستیی
س������ەر بە ڕێژیم������ی ئێ������ران چاالكانە لە
كوشتوبڕی خەڵكی ئەم واڵتەدا هاوكاریی
ڕێژیمی ئەسەد دەكەن.
لە گرینگترینی ئ������ەم گرووپانە دەبێ
ئاماژە بە ناوی حیزبوڵاڵی لوبنان ،هێزی
قودسی سپای پاسداران و تیپی ئەبوولفەزل
ئەلعەباس بە فەرماندەیی كەسێك بە ناوی
ئەبووهاجەر بكەین.
كۆمەڵێ������ك تاقم������ی بچووكتریش لە
شیعەكانی عێراق وەك "عەسائیب ئەهلی
حەق ،كەتائیبی زولفەقار و مەعسووم"یش
لە كوشتاری خەڵكی سووریەدا بەشدارن.
لەم نێوانەدا دەك������رێ ئاماژە بە دەیان
ناوی دیكەی وەك گرووپی "ش������ەبیحە"
بكەین كە وەكوو بەسیجییەكانی سووریەش
باسیان لێ دەكرێت ،هەروەها چەندین تاقم
لە بەكرێگیراوانی ش������یعەی س������ووریەش
وەك������وو میلیش������یا ل������ە گرتووخانەكان و
ناوەندە ئەمنیەتییەكانی ئەسەد خەریكی
ئەش������كەنجەدان و خولقاندنی تاوان دژ بە
مرۆڤایەتین.
ژمارەیەك لە گرووپە یەمەنییەكانیش
وەك چەكدارانی عەش������یرەی حووس������ی
كە ڕاهێنانی تیرۆریس������تییان پێ كراوە،
هەنووكە لە سووریە خەریكی كوشتوبڕ و
تااڵنی خەڵكی ئەم واڵتەن.
ل������ە بەحرەین كۆماری ئیس���ل��امی بە
قاچاخی چەكوچۆڵ و هاندانی بەش������ێك
لە ش������یعەكانی ئەو واڵتە بۆ پێكهێنانی
ئ������اژاوە و ناس������ەقامگیری ،ناڕەزایەتییە
مەدەنییەكانی خەڵك������ی ئەو واڵتەی بە
الڕێدا بردووە و هەوڵ دەدات لەو دۆخە بۆ
بە چۆكداهێنانی حكوومەتەكانی بەحرین
و عەرەبس������تان و جیاكردن������ەوەی ناوچە
شیعەنش������ین و نەوتییەكانی وەك "قەتیف"
و "ئەحسا"ی عەرەبستان كەڵك وەربگرێت
و هەر لەو پێوەندییەش������دا ب������ەم دواییانە،
دۆزگەری گش������تیی بەحرەین بە تاوانی
گواس������تنەوەی چەكوچۆڵ بۆ كردەوەی
تیرۆریستی ،حوكمی زیندانی تاهەتایی
بە سەر  9ئێرانیدا سەپاند.
لە یەمەنیش ڕێژیمی ئێران لە س������اڵی
1991ەوە بە شوێن جیگە پێیەكدا بۆ خۆی
گەڕاوە و بنەماڵەی "ئەلحووسی"ی بۆ
ئەم مەبەس������تە هەڵبژاردووە .حووسییەكان

شیعەی زەیدی یان پێنج ئیمامین .حوسێن
ئەلحووسی ،ڕێبەری ئەو هۆزە لە دەیەی
1990دا بە پش������تیوانی و هاندانی ئێران
و الس������اییكردنەوەی حیزبوڵ���ڵ��ای لوبنان
"حیزبی حەق"ی دامەزراند .ساڵی 1997
لە حیزبی ح������ەق جیا بووەوە و كۆمەڵەی
الوانی باوەڕمەندی دامەزراند كە هەنووكە
كاكڵی س������ەرەكیی راپەڕینەكانی یەمەن
پێ������ك دەهێنێت .ناوبراو س������اڵی  2004لە
شەڕێكدا لەگەڵ سوپای یەمەن كوژرا.
لەو كات������ەوە تا ئێس������تا عەبدولمەلیك
ئەلحووس������ی ،رێبەرایەتی������ی بزووتنەوەی
ئەلحووسیی وە ئەستۆ گرتووە .ناوبراو بە
تەواوی لە ژێر كارتێكەریی بیرۆكەكانی
خومەینیدای������ە و ڕێژیمی ئێ������ران هەوڵ
دەدات وەكوو حەس������ەن نەسروڵاڵی یەمەن
بیناس������ێنێت .حووس������ییەكان لە ناوچەی
س������عدەی یەمەن چاالكن كە هاوسنووری
ناوچە شیعەنشینەكانی عەرەبستانە و هەر
بەم هۆیەشەوە چاالكییەكانیان بۆ ڕێژیمی
ئێران زۆر گرینگە.
لە ڕاپۆرتی ناوەندی لێكۆلێنەوەكانی
ڕۆژهەاڵت������ی ناوەڕاس������تی ڕێژیمدا بۆ
ئەحمەدی نژاد هاتووە كە" :حووسییەكان
ل������ە باكووری یەمەن بە پاڵپش������تیی ئێمە
ش������ەڕ دەكەن ...بە ل������ە بەرچاوەگرتنی
هەلومەرج������ی ناوچ������ە و پێوەندییەكانی
عەرەبس������تانی سعوودی لەگەڵ كۆماری
ئیسالمی ،پێویس������تە زیاتر لە ڕابردوو لە
ڕووی ماڵی و چەكوچۆڵەوە پشتیوانییان
لێ بكرێت".
دواب������ەدوای داگیركران������ی بەش������ی
هەرەزۆری ش������اری س������ەنعا ،پایتەختی
یەمەن لە الیەن ئەم گرووپەوە لە ڕۆژانی
رابردوودا ،ڕێژیمی ئێران بە ڕاش������كاوی
پشتیوانیی خۆی لە پێشڕەوییەكانی ئەم
گرووپە دەربڕیوە و بە شێوەی ناڕاستەوخۆ
شەڕ دژ بە عەرەبستانیشی ڕاگەیاندووە.
عەلیڕەزا زاكانی ،نوێنەری مەجلیس������ی
ڕێژیم لەم پێوەندییەدا دەڵێ:
"لە یەمەن خەریك������ە ڕووداوێكی زۆر
مەزنتر ل������ە لوبن������ان ڕوو دەدات ،لە 20
پارێزگای یەمەن  14پارێزگا كەوتوونەتە
دەس������تی شۆڕشگێڕان و %90ی سەنعاش
هەروەها . ...پاش س������ەركەوتن لە یەمەن
بە دڵنیاییەوە نۆرەی عەرەبستانە ،چوونكە
ئەم دوو واڵتە نزیك بە دووهەزار كیلوومیتر
سنووری هاوبەش������یان هەیە و لە الیەكی

دیكەش������ەوە ئێس������تا 2میلیۆن چەكداری
تەیاركراو ل������ە یەمەن بوونی������ان هەیە...
 .هەنووكە شۆڕش������ی ئیس���ل��امی س������ێ
پایتەخت������ی واڵتە عەرەبییەكانی كەوتۆتە
ژێر دەست و تا ماوەیەكی دیكە سەنعاش
دەگرێت و سیس������تمی بە یەكپارچەكردنی
موسڵمانان جێبەجێ دەكات".
بەاڵم هەنووكە وادیارە كە س������ەردەمی
خافڵبوون������ی عەرەبەكان و س������وننەكان لە
بەرانبەر ئەم سیاسەتی "یەكپارچەسازییە"دا
كۆتایی هاتووە .سەرهەڵدانی گرووپەكانی
وەك داعش و پاڵپش������تی كرانیان لە الیەن
كۆمەاڵن������ی خەڵكی س������وننەی جیهانی
عەرەب������ەوە زیاتر لەوەی كە نیش������اندەری
ئۆگرییان بۆ زیندووكردنەوەی خەالفەتی
ئیسالمی بێت ،لە ڕاستیدا كاردانەوەیەك
بەرانب������ەر ب������ە هەڕەش������ە ئیدئۆلۆژیك و
سیاسییەكانی ڕێژیمی شیعەی ئێران دژ
بە پێكهاتەی سیاس������ی و كۆمەاڵیەتییی
ئەم واڵتانەی������ە .بەم دواییان������ە ڕێژیمی
س������وودان ،هاوپەیمانی دێرینی ڕێژیمی
ئێران ناوەن������دە بەن������او فەرهەنگییەكانی
ئێرانی لەو واڵتە داخست و سیخوڕەكانی
ڕێژیمی بە تۆمەتی ئاشكرای هەوڵدان بۆ
گۆڕینی پێكهاتەی ئایینی و پەرەپێدانی
شیعەگەری لەو واڵتە وەدەر نا.
لە وەه������ا هەلومەرجێكدا پەرەس������ەندن
و درێژەكێش������انی ش������ەڕ دژ بە داعش لە
س������ووریە و عێ������راق و ئاش������كراتربوونی
ملمالنێ������ی نێوان ئێران و عەرەبس������تان لە
ڕووداوەكانی یەمەن������دا ،لەوانەیە هێندێك
پرسی نوێ لە پێوەندی لەگەڵ تیرۆریزم
لە ناوچەكە و پێوەندیی لەگەڵ كۆماری
ئیسالمیدا بهێنێتە گۆڕێ كە هێماكەی
ل������ە وتەكانی دەیوید كامێرۆن ،س������ەرۆك
وەزیرانی بریتانیا ل������ە ڕێكخراوی نەتەوە
یەكگرتووەكان و هەڵوێستی هاوپەیمانیی
دژەداع������ش لەم������ەڕ بەش������دار نەكردنی
ئێران لەم هاوپەیمانیی������ەدا دەر دەكەوێت.
واپێدەچێ جیهان بەرەبەرە تێ گەیشتبێت
كە ڕێژیمێ������ك كە هێش������تا بەهێزكردن و
دابینكردن������ی دارای������ی و چەكوچۆڵ������ی
ڕێكخراوە تیرۆریس������تییە جۆراوجۆرەكان
ب������ە "ئەركی شۆڕش������گێڕانەی خۆی بۆ
پش������تیوانی لە چەوس������اوەكان" دەزانێت،
هاوپەیمانێكی باش بۆ بەش������داریكردن لە
شەڕی دژەتیرۆردا نابێت.

خومەینی فیلترینگی لە ئێران تووندتر كردەوە
هیوا میرزایی
پێش������كەوتنی تێكنۆل������ۆژی و ئامێرە
پێوەندییەكان لەم چەند ساڵەی ڕابردوودا
بووەتە ه������ۆی لێك نزیكبوونەوەی زیاتری
خەڵكی جیهان .ئەم لێ������ك نزیكبوونەوەیە
وایك������ردووە ك������ە ه������ەواڵ و زانیاری لە
پانتایەكی بەرباڵودا دەستاودەست بكرێ
كە ئەمەیش بووەتە هۆكارێكی س������ەرەكی
بۆ ئاگابوون������ەوەی خەڵك لە هەواڵەكانی
جیهان و زانیاری زۆرتر لەس������ەر ماف و
ئەركەكانی خۆیان چ وەك ش������ارۆمەند و
چ وەك ئەو تاكانەی كە لە كۆمەڵگاكانی
خۆیان بە هۆی نەتەوە و ئێنتیك و ئایینەوە
زوڵمیان لێ دەكرێ و مافەكانیان پێش������ێل
دەكرێ و ه������ەر ئەمەیش وای كردووە كە
ئینترنێت و ت������ۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان ببنە
مەترس������ییەكی گەورە بۆ دیكتاتۆرەكان و
ئەو سیس������تمە سیاسیانەی كە درێژەدانی
ژیانی سیاسی خۆیان لە چەقبەستوویدا
دەبیننەوە.
مێ������ژووی پەیوەس������تبوونی ئێ������ران بە
ئینترنێت دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی  1993كە
ئ������ەو كات دووهەمین واڵتی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاست بوو كە دەبوویە خاوەن ئینترنێت
بەاڵم لە ب������واری خێرای������ی ئینترنێت بۆ
بەكارهێنەرانی لە نێو  178واڵتی جیهاندا
پلەی 164مینی هەیە و لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاس������ت تەنیا واڵتی میسر و سووریە

لە خواروەی ئێرانن .كۆماری ئیسالمیی
ئێران یەكێك لەو واڵتانەیە كە بەردەوام بە
هۆی فیلتێركردنی ئینترنێت و بەرتەسك
كردنەوەی هەواڵ و

بەم ناڕەزایەتیانە نەداوە و س������وورە لەسەر
قەدەغەكردن و فیلتێركردنی زۆرتری ئەم
تۆڕە كۆمەاڵیەتییانە و هەر لەم پێوەندییەدا
لە ڕاپۆرتێكی هەواڵنێرانی بێ سنوور لە
مانگی مارس������ی 2013دا و لە ڕۆژی
خەبات دژی سانسۆركردنی ئینترنێت

زانیاری دروست
ب������ۆ هاوواڵتیانی خۆی ه������ەم لە الیەن
خەڵكی نێوخ������ۆ و هەمی������ش ڕێكخراوە
نێودەوڵەتییەكان������ەوە لۆم������ە و مەحكووم
كراوە .بەاڵم هیچكات ئەم ڕێژیمە گوێی

ڕایگەیاند كە ئێران،چین ،سووریە ،ڤیتنام
و بەحرین  5واڵتی دوژمنی ئێنترنێت لە
جیهاندان .لە نوێترین هەواڵدا "موحس������ێن
ئێژەی������ی جێگ������ری یەكەم������ی دەزگایی
قەزایی ئێ������ران بە ناردن������ی نامەیەك بۆ

وەزیری پێوەندییەكانی دەوڵەتی حەس������ەن
ڕووحان������ی داوای ك������ردووە كە لە ماوەی
مانگێكدا سێ تۆڕی كۆمەاڵیەتی وەك "
واتس ئاپ ،وایبێر و تانگۆ"
دابخەن یان

بە

ش������ێوەیەكی كاریگەر كونترۆڵی زانیاری
بكرێ������ن و ئەگەر ئەمە ئەنج������ام نەدرێ
دەزگای قەزایی خ������ۆی لە هەمبەر ئەم
كارە هەڵویست دەگرێ".

ش������ایانی باس������ە ك������ە ئ������ەم ت������ۆڕە
كۆمەاڵیەتییانە س������ێ ئەپلیكێش������نن كە
لە س������ەر موبایلە زیرەكەكان������دا دادەنرێن
و ب������ۆ پێوەن������دی تەلەفوونی و  smsو
پێوەندی ڤیدیۆیی لە الیەن بەكارهێنەرانی
ئینترنێتەوە لە ئێراندا كەڵكی زۆریان لێ
وەردەگیردرێ و لەماوەی ڕابردوویش������دا
هەر بە هۆی ئەم تۆڕە كۆمەاڵیەتییانەوە
شەپۆلێكی بەرباڵوی سووكایەتی پێكردن
ب������ە خومەینی دامەزرێن������ەری كۆماری
ئیسالمی دەستیپێكردبوو كە ببووە هۆی
نیگەرانی و ناڕەزایەتی بەرپرسانی ڕێژیم
و هەر لەم پێوەندیشدا 11كەس لە ئۆستانی
فارس دەسبەس������ەر كراون ك������ە گویا ئەو
كەسانەن كە لە چوارچێوەی كورتەنامەی
گاڵتەجاڕیی س������ووكایەتیان بە خومەینی
كردووە .دیارە زۆركەس لە چاالكە سیاسی
و كۆمەاڵیەتییە س������ەربەخۆكان لە ئێران
پێیان وایە كە ئەم ش������ەپۆلە سووكایەتیی
پێكردنە بە دامەزرێنەری ڕێژیم شتێكی
دەس������تكردی خ������ودی ڕێژیم������ە و ب������ەم
هۆیەوە دەیانه������ەوێ كە ئینترنێت و تۆڕە
كۆمەاڵیەتییەكان و ل������ە واقێعدا ئازادییە
بەرتەسكەكانی نێو ئێران كەمتر بكەنەوە.
دیارە پێشتریش سێ تۆڕی كۆمەاڵیەتی
گەورەی وەك فیسبوك و تویتێر و یووتوب
لە ئێران فیلتێر ك������راون و بەكارهێنەرانی
تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان ناچارن بۆ كەڵك
وەرگرت������ن لەم ت������ۆڕە كۆمەاڵیەتییانە لە
فیلتێرشكێن كەڵك وەربگرن.
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داعەش دەتوانێ چی
فێری رۆژئاوا بكات؟
و :ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

ماڵپەڕی "نیۆیۆرك تایمز" وتارێكی لە
ژێر ناوی "داع������ەش دەتوانێ چی فێری
رۆژئاوا بكات؟" ب������ە قەڵەمی نیكۆالس
كریس������تۆف باڵو كردووەتەوە .نووسەر لە
وتارەكەیدا تەركیز دەخاتە س������ەر پێویستی
گرینگیدانی رۆژئاوا بە پەروەردەی ژنانی
واڵتانی ئیسالمی.
لە س������ەرەتادا دەنووس������ێ" :لە كاتێكدا
شەڕی دەوڵەتی ئیسالمی و توندڕەوەكانی
تر دەكەین ،ش������تێك هەیە كە س������ەركۆمار
ئۆبام������ا و هەمووم������ان دەتوانین لێی فێر
بین .چونكە لە بارێكەوە ،تیرۆریستەكان
زیرەكانەتر لە ئێمە شەڕ دەكەن.
ئ������ەم توندڕەوان������ە ل������ە كورتخانەدا لە
چەك بۆ ش������ەڕ كەڵ������ك وەردەگرن ،بەاڵم
بۆ ئەوەی ل������ە درێژخایەندا س������ەركەتوو
ب������ن ،دژی پ������ەروەردەی رۆژئاوای������ی و
هێزبەخش������ین بە ژنانیش ش������ەڕ دەكەن.
دەزانن كە نەخوێندەواری ،پشتگوێخستن
و سەركوتی ژنان بەس������تێنێكی لەبار بۆ
گەشەی توندڕەوی دەڕەخسێنن.
لەبەر ئەوەیە كە دەوڵەتی ئیس���ل��امی
سەمیرا ساڵح ئەلنووری ،ژنێكی عێراقی
ئ������ازا و پارێزەرێك������ی مافەكان������ی مرۆڤـ
لە موس������ڵ ڕفاند و ئەش������كەنجەی دا و
حەوت������ووی رابردوو لەب������ەر چاوی خەڵك
ئێعدامی كرد .لەب������ەر ئەوەیە كە تالیبان
تەقەی لە ماالال یووس������فزایی ،كچێكی
 15س������ااڵنە كرد ،چوونكە بە خەبات لە
پێناو كچانی پەروەردەكراودا پەیوەست بوو.
هەر لەبەر ئەوەش������ە كە بوكوحەرەم سەدان
كچی قوتابی لە باكووری نیجریە رفاند و
رایگەیاند كە ئەوان دەكرانە كۆیلە.
لە هەر كام لەو نموونانەدا ،توندڕەوەكان
ب������ە راس������تییەكی بنەڕەتیی������ان زانی������وە:
گەورەترین هەڕەشەی ستراتیژی لەسەریان
بە ه������ۆی فڕۆكەیەكی بێسەرنش������ینەوە
نیی������ە ،بەڵكوو بە ه������ۆی كچێكی كتێب
بەدەس������تەوەیە .ئێمەش پێویستە ئەوە بزانن
و لەسەری كار بكەین".
لە بەشێكی دیكەدا دەنووسێ" :داخوا
ئێمە نابێ لە كورتخایەندا لە چەكوچۆڵ
كەڵ������ك وەربگرین ،ب������ەاڵم هەوڵیش بدەین
ل������ە ڕێگەی تەركیزكردنە س������ەر پەروەردە
و بەهێزكردن������ی ژن������ان ب������ۆ رۆنان������ی
كۆمەڵگاگەلی سەقامگیرتر تا كەمتر لە
بەرامبەر هوروژمی تەبلیغی توندڕەوانەدا
خەس������ارهەڵگر بن ،هەنگاوی ستراتیژیك
بهاوین؟
هێرشی ئاسمانی ئەمریكا چوونەپێشی
دەوڵەتی ئیس���ل��امی هێ������ور كردووەتەوە و
پێشی بە جینۆسایدی حەشیمەتی ئێزیدی
لە عێراقدا گرت ،ب������ەاڵم زۆر دژوارە لە
ئاسمانەوە ش������ەڕێك ببەیتەوە .بەو هۆیەیە
كە تالیبان ئێس������تاش پاش  13س������اڵ لە
هێرش������ە ئاس������مانییەكانی ئەمریكا هەر
ماوە.
بەداخەوە ،ئێمە ئەوەندەی توندڕەوەكان
یارییەك������ی درێژخای������ەن ناكەی������ن .ب������ە
تەواوی پشتمان بە ئامرازە سەربازییەكان
بەس������تووە و ئام������رازە پەروەردەیی������ەكان،
ئامرازەكانی هێزبەخشین بە ژنان و ئامرازە
پەیوەندیكارییەكانم������ان وەال ن������اوە .ئێمە
تاكتیكی كار دەكەین ،مخابن توندڕەوەكان
رەنگە لە ستراتیژیداناندا باشتر بن".
نووس������ەر چەندی������ن پاراگ������راف ب������ە
رادەی بودج������ەی ئەمریكا بۆ پەروەردەی
دەرەوەی س������نووری و هەروەها هەوڵەكانی
كۆنگرێس������ی ئەو واڵتە بۆ گرینگیدانی
زیاتر ب������ەو بوارە و الوازی������ی پەروەردە لە
واڵتانی رۆژهەاڵتی نێوەڕاس������ت تەرخان
دەكات.
ل������ە كۆتایی������دا هاتووە" :بۆی������ە با لە
توندڕەوەكان فێر بین ـ لەو كچە بوێرانەیش
ێ ژیانیان لە پێناو
فێ������ر بین كە دەیان������ەو 
پەروەردەبووندا بخەنە مەترس������ییەوە .ئەوان
هەموویان لە هێ������زی پەروەردە تێدەگەن و
ئێمەیش دەبێ تێبگەین".
سەرچاوە:
Newyorktimes.com
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"شووری شیرین" و
"چێ"
ب ه چ ئامانجێ؟
فاتێح ساڵحی

"ش������ووری ش������یرین" و "چێ" دوو
فیلم������ی بهرههمهێنراوی س������ینمای
كۆماری ئیس���ل��امی ئێران������ن كه ههر
كامهیان له الیهن تاقمێك و كهسانێكهوه
دروست كراون كه ڕهنگه له ڕووی ناو
و نازناوهوه جیاوازییان ههبێت بهاڵم له
نێوهڕۆك و چییهتی شێوازی بیركردنهوه
و ڕوانینی������ان بۆ س������ینما و چیرۆكه
سینماییهكان وهك سێوێكن كه له نیوهوه
قاش كرابێت.
پێ������ش لهوهیكه باس ل������ه ئامانجه
دزێوهكان������ی بهرههمهێنانی ئهم جۆره
فیلمان������ه بكهین كه له ڕاس������تیدا و به
پێی بنهما س������ینماییهكانی پێناسهی
فیلم������ی س������ینمایی ناچن������ه خانهی
ڕهخنهی هونهریی س������ینماییهوه باسێك
لهس������هر ئهو دوو فیلمه دهكهین و دواتر
به پێی مهجال دهپرژینه س������هر ئهوهیكه
مهبهس������تی كاربهدهس������تانی سینمای
كۆماری ئیس���ل��امی له چێكردنی ئهم
جۆره نافیلمانه چییه.
شوور شیرین:
بهرههم������ی س������اڵی 1388ی
دامهزراوهی سینمایی فارابییه كه به
هۆی ئاست نزمی و دووبارهبوونهوهی
كۆمهڵێك كلیشهی سینمایی نهیتوانی
ل������ه گیش������هی س������ینماكاندا فرۆش
ب������كات و ب������ه ناچار پ������اش چهندین
مانگ مانۆڕدان لهس������هر ئهو فیلمه
كاربهدهستانی س������ینمایی ناچار بوون
ل������ه تلفزیۆنی كۆماری ئیس���ل��امیدا
ئێكرانی گش������تیی بكهن .ئهم فیلمه
له الیهن سێ كهس له بهسیجییهكانی
كۆم������اری ئیس���ل��امییهوه نووس������راوه
كه نه سێناریس������تن و ن������ه ڕوانگهی
هونهرییش������یان لهمهڕ سینهماوه ههیه.
1ـ جهواد ئهردهكانی خهڵكی مهشههد
كه له زانكۆی ئازادی ئیسالمی لقی
یاس������ای تهواو كردووه و جگه له چهن
بهرههمی سووكی هاوشێوهی شووری
شیرین تا ئێس������تا خاوهنی بهرههمێكی
هونهریی نهبووه2 .ـ مهجید ئهیافت كه
یهكێك له سهردارانی سوپای كۆماری
ئیس���ل��امییه و له سهركوتی دڕندانهی
بزووتن������هوهی مافخوازانهی نهتهوهی
كورد له كوردس������تانی ئێ������ران لهگهڵ
هاوقهتارهكان������ی و وهك مهحموود كاوه
كه ڕۆڵی س������هرهكی فیلمی شووری

شیرینه بهش������داریی چاالكانهی بووه3 .ـ
ماش������ائهڵاڵ ش������اهمۆراد ئیزهدی كه ل ه
كۆنه پاسدارهكانی كۆماری ئیسالمییهوه
و ناوبراویش هاوشانی مهجید ئهیافت و
مهحموود كاوه دهستیان به خوێنی ڕۆڵه
قارهمانهكانی نهتهوهی كورد سووره.
بهمش������ێوه تا ئێره دهیبینی������ن كه ئهم
فیلم������ه ل������ه بنهڕهتهوه چ������هن ناتهواو و
ب������هدهره له ماناكانی س������ینما .چونكوو
كۆڵهك������هی بههێ������زی ه������هر فیلمێكی
سینمایی س������ێناریۆی ئهو فیلمهیه و به
دڵنیاییهوه كهسێك دهتوانێ سێناریستێكی
ب������اش بێت ك������ه ل������ه بیاڤی س������ینمادا
دهس������تێكی بااڵی ههبێت و شارهزا بێت
ل������ه ههموو ش������ێواز و ئۆس������لووبهكانی
س������ێناریۆی فیلمی س������ینهمایی .بهاڵم
ئهو كهسانهی كه نووس������هری بهناو ئهم
س������ێناریۆیهن بهدڵنیاییهوه به تهواوی له
ماناكانی هونهری سینما دوورن و له نێو
ئاپۆڕای الیهنگران و ئۆگرانی سینمای
ڕاستهقینه هیچ ش������وێنێكیان نییه و تا
به ئێس������تاش جگه له چهن فس������تیڤاڵی
سوپای پاسدارن له هیچ شوێنێكی دیكه
تاكه خهاڵتێكیشیان وهرنهگرتووه.
دهرهێنهری ئهم فیلمهش خودی جهواد
ئهردهكانییه كه ههر وهك پێشتر هێمامان
بۆ كردووه له كارنامهی سینمایی خۆیدا
جگ������ه له چ������هن فیلمی س������ووكی وهك
شوور شیرین بهرههمێكی ئهوتۆی نییه
و ناوبراو له الیهن س������وپای پاسدارانهوه
ئهو ئهركهی پێ ئهس������پێردراوه كه لهسهر
ژیانی س������هردارانی س������وپا فیلم بهرههم
بێنێ وهك فیلمی " به كبودی یاس" كه
لهسهر ژیانی خوێنڕژێكی دیكهی ڕێژیم
به ناوی "برونس������ی"یه .وادی������اره جهواد
ئهردهكان������ی به ش������ێوهی قونتهراتی ئهم
ئیشهی له س������وپای پاسداران وهرگرتووه
و ئهگهر چاوێ������ك له فیلمی به كبودی
یاسیش بكهین دیس������ان ههمان ئێلمان و
كلیشهكانی شووری شیرین به شێوهیهكی
دیكه دووباره دهبنهوه و لهگهڵ یهك هیچ
جیاوازییهكیان نییه.
تا ئێ������رهی بابهتهكه به جوانی بۆمان
ڕوون دهبێتهوه كه ش������ووری شیرین ههم
ل������ه باری س������ێناریۆی و ه������هم لهباری
گرووپ������ی فهنن������ی بهرههمهێن������ان كه
دهرهێنهر س������هرترۆپكی ئ������هو گرووپهیه
هیچ شاخس������هیهكی سینمایی نییه .بهم

پێیه ئهم فیلمه له الیهن كۆمهڵێك كهسی
بهكرێگیراوهوه بهرههم هاتووه كه ئهركیان
تهنیا خۆش������خزمهتی كردن به س������وپای
پاسدارانه نهك خزمهت كردن به هونهری
سینما و گواستنهوهی ڕاستییهكان.
ل������هم فیلم������ه ك������رچ و كاڵ������هدا له
تكنیك������ی "گێڕانهوه ل������ه گێڕانهوه" و
به ش������ێوهیهكی س������اویلكانه له ترۆكاژه
ماوهبهس������هرچووهكانی دهی������هی 80ی
زایینی سینمای هالیوود كهڵك وهرگیراوه
و كهس������ێك دهبێته قارهمانی فیلمهكه كه
له ههر ج������ۆره خراپییهك بهدووره و تهنیا
لهبهر ڕزگاركردنی جیهانی مرۆڤایهتی
دهست دهداته تاوان و جینایهت .لێرهدایه
كه ڕۆڵی س������هرهكی فیلمهكه كه پاسدار
مهحم������وود كاوهیه زهق دهبێتهوه و ناوبراوه
ب������ه تهمهنێكی كهمهوه دهبێته ئاڕنۆڵدی
س������ینمای هالی������وود و به تاق������ی تهنیا
هێزێك������ی پۆش������ته و پهرداخ������ی هێزی
پێشمهرگهی حیزبی دێموكرات به چۆك
دادههێنێ.
لهم فیلمه س������ووكهدا ل������ه كۆمهڵێك
كلیش������هی دزێو كهڵك وهرگی������راوه بهو
مهبهستهی كه خهباتی ڕهوای گهلهكهمان
به ن������اڕهوا و دژه ئایی������ن و دژه مرۆڤ
پیشان بدرێت .وهك یهكێ له دیمهنهكانی
فیلمهك������ه ك������ه فهرماندهرێك������ی هێزی
پێش������مهرگهی حیزی دێموكرات هاوكات
كه بتڵێك ڤیس������كی به دهس������تیهوهیهتی
فهرمان دهدا ئاگ������ر بهردهنه مزگهوتێك
و مامۆس������تای ئایینی ئهو مزگهوته و
ئایاته پیرۆزهكانی قۆرئانی پیرۆز له نێو
ئاگری مزگهوتهكهدا بسووتێندرێن .به بێ
هیچ دهمارگرژییهك و به پشت بهستن به
مێژووی خهباتی حیزبی دێموكرات هیچ
كات ئهم ك������ردهوه قیزهوهنه له ڕۆڵهكانی
دێموكرات نهوهش������اوهتهوه و ناشوهشێتهوه
و له ڕێزی ههره پێش������هوه ئهم حیزبه له
خودی پێشوا قازی موحهمهدهوه بگره تا
ئێستای ئهم حیزبه به دهیان كهسی ئایینی
و مامۆس������تای ئایینی له چوارچێوهی
حیزب������ی دێموكراتدا بۆ وهدهس������تهێنانی
مافه ڕهواكانی نهتهوهی كورد خهباتیان
ك������ردووه و تا پل������هی س������كرتێریی ئهم
حیزبهش چوونهته پێشێ ،ئهگهر حیزبی
دێموك������رات به پێچهوانهی ئایین و بیر و
باوهڕی خهڵكی كوردستان بجوواڵیهتهوه
نهدهب������ووه النك������هی ه������هزاران مرۆڤی

ئازادیخواز له ههموو چین و توێژهكانی
كۆمهڵگا و لهسهرووی ههموویانهوه ئهو
خوشك و برایانهی كه باوهڕیان به ئایینی
پیرۆزی ئیس���ل��ام ههیه ،ه������هر بۆیه لهو
سهردهمهشدا دهروازهی كرانهوهی ڕادیۆ
دهنگی كوردستانی ئێران چهن ئایات له
ئایاته پیرۆزهكانی قورئانی پیرۆز بوو و
ئێستاش حیزبی دێموكرات خافڵ نهبووه
و ناش������بێت له گرینگ������ی دان به ئایینه
جیاوازهكان و له س������هرووی ههموویانهوه
ئایینی پیرۆزی ئیسالم.
جگه لهمانه ل������ه درێژهی فیلمهكهدا
بهردهوام باس������ی تااڵنچیهتی هێزهكانی
حیزب و سهربڕینی مرۆڤهكان به دهستی
كوردهكان دهكرێت و به ش������ێوهیهكی زۆر
ناجوامێران������ه پهره دهدرێ������ت به دیارهدی
جاش پهرهوهری و دزێو كردنی س������یمای
ڕاس������تهقینهی مرۆڤ������ی دێموك������رات و
چاندنی ت������ۆی دووبهركی و ئاژاوهنانهوه
به مهبهس������تی خۆش كردن������ی ئاگری
شهڕی براكوژی و هتد.
جگه لهمانه له فیلم������هدا كۆمهڵێك
نیش������انه دهكهونه پێش چاو كه س������وپای
پاسداران و ئهرتهشی شاههنشاهی هیچ
جیاوازییهكیان له سهركوتی بزووتنهوهی
ئازادیخوازانهی نهت������هوهی كورد نییه و
له سهركوتی بزووتنهوهی مافخوازانهی
نهتهوهی كورددا به سوپایی و شاههنشاهیی
و به ناو چهپ و س������ێكۆالرهوه دهستیان
ههبووه .بۆیه له گرتهیهك له فیلمهكهدا
یهكێك ل������ه كهس������ایهتییهكانی فیلمهكه
كه ئهفس������هرێكی گاردی شاههنشاهیی
بووه شانبهش������انی هێزه سهركوتكهرهكانی
سوپای پاسدارن لهگهڵ هێزی پێشمهرگه
ش������هڕ دهكات و ئهو ڕاستییه دهسهلمێنێ
ك������ه له س������هرهتای شۆڕش������ی گهالنی
ئیراندا هاوش������ان لهگ������هڵ خومهینی و
دهس������ت ه و تاقمهكهی ،هێزه داگیركهر و
سهرهڕۆكانی دیكهی دهسهاڵتداری ئهو
كاتهش له كاتی الواز بوونی دهسهاڵتی
ناوهندگهرای ئێران دهست دهدهنه دهستی
یهكت������ر و شانبهش������انی یهكت������ر لهگهڵ
بزووتن������هوه ئازادیخوازهكانی نهتهوهكانی
ئێ������ران و ل������ه س������هرووی ههموویانهوه
نهتهوهی كورد ش������هڕ دهكهن ،پرسێك كه
تا ئێس������تاش ههر درێ������ژهی ههیه و ناوه
ناوه گوێمان لێ دهبێت ئهوهیه كه بهشێك
له هێزهكانی ئۆپۆزێس������یۆنی ئێرانییش

وهك هێزهكانی كۆماری ئیسالمی هێرش
دهكهنه سهر داخوازیی و ویست ه ڕهواكانی
نهتهوهكهمان.
فیلمی "چ"....
ئهم فیلمه له الیهن كهسێكهوه بهرههم
هات������ووه كه ههموو تهمهنی س������هرقاڵی
دروستكردنی كۆمهڵێك فیلمی كلیشهیی
و سهربازیی لهس������هر ڕووداوهكانی ئێران
بووه .به تایبهت لهس������هر بهرهكانی شهڕ
لهگ������هڵ عێ������راق و ژی������ان و گوزهرانی
پاس������دارهكان دوای كۆتای������ی هات������ن به

به ڕاشكاوی دهتوانین
بڵێین كه له نێوان
دهسهاڵتداران و
نهوهی چوارهم
و پێنجهمی پاش
شۆڕشی گهالنی
ئێران بۆشاییهك
و كهلێنێكی وا
پێكهاتووه كه نه تهنیا
سینمای كۆماری
ئیسالمی بهڵكوو
سینماكانی هالیوود
و بالیوودیش ناتوانن
ئهم درز و كهلێنه
پڕ بكهنهوه و ڕێژیم
ههرگیز ناتوانێ به
بهرههمهێنانی ئهم
جۆر فیلمانه خهڵكێك
بۆ الی خۆی ڕاكێشێ
ش������هڕ و دوور كهوتهنهوهی������ان له بازنهی
دهس������هاڵت ،بۆی ه ئیبراهیم حاتهمی كیا
نووس������هر و دهرهێنهری ئ������هم فیلمه به
باوهڕی زۆربهی شارهزایان و كارناسانی
س������ینما یهكێك له بهكرێگیراوهكانی سهر
به س������وپای پاس������دارانه كه بهردهوام بۆ
پهرهپێدان������ی ڕۆڵ و دهس������تێوهردانهكانی
هێزه س������هركوتگهرهكانی س������وپا له بازنه
جیاوازهكانی كۆمهڵ������گادا ههوڵ دهدات

و بیرۆكهی دزێوی س������وپای پاس������داران
بۆ دهس������هاڵتداری و زاڵ بوون بهس������هر
خهڵكدا له ڕێگهی سینماوه دههێنێته نێو
كۆمهڵگا.
ڕهنگه ههندێ كهس به بیستنی ناوی
ئیبراهی������م حاتهمی كی������ا وا بیر بكهنهوه
كه ئهم كهس������ه یهكێك له ههڵكهوتهكانی
س������ینهمای ئێرانه و بۆ ئهم مهبهستهش
ن������اوی دوو فیلمی "آژانس شیش��های"
و "ارتفاع پس������ت" وهك نموونه دههێننهوه
كه له ڕاس������تیدا ئ������هو دوو فیلمهش به
ش������ێوهیهكی زۆر بهرنامهڕێ������ژی ك������راو
بۆ لێدانی هێ������زه جیابیرهكانی كۆماری
ئیس���ل��امی و سوپای پاس������دارن دروست
كرابوو .بهاڵم حاتهم������ی كیا له فیلمی
"چ" چییهت������ی ڕاس������تهقیینهی خۆی
و خۆش������خزمهتیكردنی ب������ه كۆم������اری
ئیس���ل��امیی و سوپای پاس������دارن پیشان
دهدات و ه������هر له س������هرهتای فیلمهكهوه
به چهواش������هكاریی و ب������ه اڵڕێدا بردنی
ڕاس������تییهكان ه������هوڵ دهدات كه تاوانی
ههڵگیرسانی ش������هڕهكه بخاته ئهستۆی
هێزه ئازادیخوازهكان و بهمجۆره خۆیان له
ههموو تاوان������ه دژه مرۆییهكان كه دژی
خهڵكی پاوه بهڕێوهیان برد بهری بكهن.
لهم فیلم������هدا به ئاش������كرا دیاره كه
ڕێژی������م ههر له س������هرهتاوه به دووبهركی
نانهوه و ئاژاوه دروس������ت ك������ردن له نێوان
س������ۆرانی و ههورامییهكانی دانیشتووی
پاوه له ههوڵی چاندنی فكریهتی ههمان
دوكتۆرین������ی "تفرقه بن������داز و حكومت
كن"ـه .لهم فیلم������هش ڕێك وهك فیلمی
شووری شیرین كورد به هێزێكی سهرهڕۆ
و س������هربڕ و تااڵنچی دێته پێش چاو كه
ئهمانیان ل������ه خهڵكی پاوه بڕیبوو .جگه
لهمه نووسهر و دهرهێنهری ئهم فیلمهش
دیس������ان به كهڵك وهرگرتن له كۆمهڵێ
كلیشهی ماوهبهسهرچوو ههموو تواناكانی
خ������ۆی دهخاته گ������هڕ كه ب������ه ههندێ
ترۆكاژی س������ینمایی باو له س������ینمای
ئهكشێنی هالیوود س������هرهنجی بینهر بۆ
الی خۆی ڕاكێشێ و زۆر چهواشهكارانه
سیمایهك له چهمران پیشان بدات كه بۆ
ڕزگاری������ی و ئازادی نهت������هوهكان ههوڵ
دهدات ههڵب������هت وادی������اره ك������ه خودی
حاتهمی كیاش هاوشێوهی هاوبیرهكانی
ب������ڕوای به چهمكی نهت������هوه نییه و له
ههم������وو فیلمهكهدا چهم������ران ههرگیز
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گۆتاربێژیی حەسەن ڕووحانی
لە كۆبوونەوەی كۆڕی گشتیی un
و چەواشەكردنی ڕاستییەكان
كانیاو

باس������ی نهتهوهبوونی كورد ناكات و زیاتر
له سۆنگهی ئایینی ش������یعهوه دهپرژێت ه
س������هر ڕهگهز و نیژادی مرۆڤهكان .بۆیه
حاتهم������ی كیا ههوڵ دهدات ئهو س������یما
خوێنمژه له چهمران بسڕێتهوه و له باتی
ڕواڵهتی ڕاس������تهقینهی چهمران كهسێك
پیشان بدات كه ئاشتیخوازه بۆیه چهندین
جار له زاری كهسایهتی چهمرانهوه ئێمه
گوێبیستی ئهم دیالۆگهین كه " ئێمه بۆ
شهڕ نههاتووین ...ئێمه لهسهر داواكاریی
خهڵكی پاوه بۆ یارمهتیدان هاتووین"...
پرس������ێكی دیك������ه كه ل������هم فیلمهدا
جێگای باس و سهرهنجه تۆمهت لێدان له
خهباتی ڕهوای گهلهكهمانه كه بهردهوام
كاربهدهس������تانی كۆماری ئیس���ل��امی و
دارو دهستهكانیان وهك ئیبراهیم حاتهمی
كیا ههوڵ دهدهن وا به بیروڕای گش������تی
بسهلمێنن كه شۆڕش������هكانی كورد نهك
دهرهنجامی خواست و ویستهكانی كورده
بهڵك������و بهرههمی پاڵپش������تی هێزێكی
بێگانهیه ،بۆیه به ڕاشكاوی لهم فیلمهدا
ئهم تهوهره دهكهوێته پێش چاو و له زاری
خ������ودی چهمرانهوه ل������ه وتووێژ لهگهڵ
كهس������ایهتییهكی ناڕوون و خهیااڵوی به
ناوی دوكتۆر عهنایهتی باس دهكرێت كه
" بوی اسراییل به مشامم می رسد"...
بهاڵم ڕاس������تییهك لهم فیلمهدا خۆی
پیش������ان دهدات و ئهوی������ش ئهوهی������ه كه
چهمران و ئهو كهس������انهی دیكه كه به
بیانووی دانووستان و وتوێژ هاتبوون بۆ
پاوه تهنیا به مهبهس������تی ئاماده سازیی
هاتب������وون بۆ ئ������هو ش������اره و ههرگیز له
بیری ئاش������تی و وتووێژدا نهبوون بۆیه
كاتێ یهكێ������ك له پاس������دارهكانی ڕێژیم
هێرش دهكاته س������هر تیمس������ار فهالحی،
چهم������ران له وهاڵمیدا دهڵ������ێ "،ئێمه بۆ
ههڵسهنگاندنی بارودۆخهكه هاتووین"...
و ڕێك ههر واشه پاش ئهوهیكه چهمران
و فهالحی بارودۆخهكه ههڵدهس������هنگێنن
داوای یارمهت������ی و فهرمانی جیهاد له
خومهینی دهك������هن و پاش ئهوهیكه ئهوان
دهتوانن به باشترین شێوه كات بۆ خۆیان
بكڕن ،خومهینیش له 27ی گهالوێژی
 1358فهرمانی جیهاد به دژی خهڵكی
ك������ورد دهدات و به هێرش������ی بهرفراوانی
هێزه س������هركوتكهرهكان شااڵوی خوێن له
پ������اوه وهڕێ دهخهن و به بیانوی ش������هڕ
لهگهڵ كۆفر دهس������ت دهدهنه دڕندانهترین

تاوانهكانی دژی مرۆڤایهتی.
ئامانجهكانی بهرههمهێنانی ئهم جۆر
فیلمانه چین؟
1ـ ئ������هم فیلمانه و كۆمهڵێك فیلمی
دیك������ه له حهوت������ووی به ن������او دیفاعی
موقهدهسدا له چوارچێوهی بهرنامهیهكی
تلفزیۆنی به ناوی " جشنواره فیلم های
دف������اع مق������دس" له شاش������هی فهرمیی
دهنگ و ڕهنگی كۆماری ئیسالمییهوه
ب���ڵ��او كرایهوه ك������ه نه تهنی������ا نهیتوانی
خزمهت به بهرژهوهندیی و قازانجهكانی
دهن������گ و ڕهن������گ و كاربهدهس������تانی
كۆماری ئیس���ل��امی بكات بهڵكوو بوو
به هۆی دهربڕینی ناڕهزایهتی خوش������ك
و ب������را كوردهكانمان له پی������ر و گهنج و
خوێندكارهوه ....باڵو كردنهوهی ئهم جۆر
فیلمانه له ژێر وهها ناوێكدا پیشاندهری
ئهم شتهن كه كۆماری ئیسالمی دهیههوێ
به خهڵكی بهردهنگی خۆی بڵێ كه هێزه
كوردییهكان هێرش������بهر و دهستپێشخهری
ش������هڕ بوون ،بهاڵم ههم������ووان دهزانن و
مێژوویش س������هلماندوویهتی كه ههرگیز
هیچ هێزێك������ی ڕزگاریخوازی نهتهوهی
كورد و له سهرووی ههموویانهوه حیزبی
دێموكرات چهكی بۆ هێرش ههڵنهگرتووه
و بهڵكوو چهك بهرهنجامی داخس������تنی
دهرگاكان������ی وتووێژ بوو و له ڕاس������تیدا
بۆ داكۆكی له ش������ان كراوه .له كاتێكدا
كاربهدهس������تانی كۆماری ئیس���ل��امی و
س������وپاییهكانی دهنگ و ڕهنگی ئێران له
ههوڵی ئهوهدان كه هێرشی دڕندانهیان بۆ
سهر كوردستان له چوارچێوهی دیفاعی
به ناو پیرۆز له بیروڕای گشتی خهڵكی
خۆیاندا جێ بكهنهوه.
2ـ كۆم������اری ئیس���ل��امی ل������ه مێژه
ه������هوڵ دهدات ك������ه ب������ه بهرههمهێنانی
كۆمهڵێك لهم فیلمه س������ووكانه خهباتی
ڕهوای نهتهوهكهمان بباته ژێر پرس������یار و
له ڕێگهی ناحهز پیش������اندان و چهواشه
كردنی ڕاس������تییهكان پاس������او بۆ تاوان و
جیناتهكان������ی خۆی بهێنێت������هوه بهاڵم به
س������هرهنجدان به چییهتی ڕاس������تهقینهی
كاربهدهستانی ئهم سیس������تهمه ههرگیز
ناتوان������ن ب������هم ئامانجهیان بگ������هن و نه
تهنیا بهرههمهێنان������ی ئهم جۆره فیلمانه
خزمهتیان ناكات بهڵكوو دهبێته ههوێنی
ناڕهزایهت������ی دهربڕینی خهڵك و پش������ت
بهستنی زیاتر به هێزه ڕزگاریخوازهكان،

بۆیه دهبینین كه كاتێ ئهم فیلمانه ل ه
دهنگ و ڕهنگی كۆماری ئیسالمییهوه
ب���ڵ��او دهبێتهوه ،خهڵكی كورد لهس������هر
تۆڕه كۆمهاڵیهتییهكان به كۆدهنگی و
هاودهنگی ئهم كردهوهی ڕێژیم تهقبیح
دهكهن و به ئیشێكی سووكی دهزانن.
3ـ كۆماری ئیسالمی باش دهزانێ
كه حیزبی دێموك������رات چ پێگهیهكی
لهمێژین������ه و قووڵی له نێو كۆمهاڵنی
خهڵكدا ههیه و به درێژای  36س������اڵ
تهمهنی دزێوی دهس������هاڵتداریی خۆی
ههرگیز نهیتوانیوه ئهم ڕهگه مێژووییه
وشك بكات بۆیه به ههموو تواناییهوه
ه������هوڵ دهدات كه ب������ۆ بهرخۆری نهوه
و جیل������ی ن������وی ئهم كۆمهڵ������ه فیلمه
بهرههم بێن������ێ كه ههم ل������ه الیهكهوه
قارهم������ان س������ازییان بۆ ب������كات و له
الیهكی دیكهشهوه گهنج و الوی كورد
ل������ه دووباره بوونهوهی ئ������هم ڕووداوانه
بترسێنێ ،بهاڵم به ڕاشكاوی دهتوانین
بڵێین كه له نێوان دهسهاڵتداران و نهوهی
چ������وارهم و پێنجهمی پاش شۆڕش������ی
گهالنی ئێران بۆش������اییهك و كهلێنێكی
وا پێكهات������ووه كه نه تهنیا س������ینمای
كۆماری ئیسالمی بهڵكوو سینماكانی
هالی������وود و بالیوودی������ش ناتوانن ئهم
درز و كهلێن������ه پڕ بكهن������هوه و ڕێژیم
ههرگیز ناتوانێ به بهرههمهێنانی ئهم
جۆر فیلمان������ه خهڵكێك بۆ الی خۆی
ڕاكێشێ.
4ـ كۆماری ئیس���ل��امی نه تهنیا له
ڕێگهی بهرههمهێان������ی ئهم فیلمانهوه
بهڵك������وو له ڕێگهی دروس������ت كردنی
كۆمهڵێ دیكۆمێنت������ی پڕ له درۆی
دیكه له ههوڵی ئهوهدایه كه دژی هێزه
ڕزگاریخ������وازهكان و حیزبی دێموكرات
ل������ه ك������ۆڕ و كۆبوون������هوه جیهانی و
مرۆڤدۆستهكان بهڵگهسازیی بكات و
سیمایهكی تیرۆریستانه له هێزی كورد
پیش������ان بدات و لهم ڕێگهوه به جیهان
پیشان بدات كه قوربانیی سهرهكی تیرۆر
ڕێژیم و كاربهدهستانی ڕێژیمن ،خافڵ
لهوهیكه ئیدی چییهتی ڕاستهقینهی
ئ������هم ڕێژیمه بۆ ههم������وو الیهك ڕوون
بووهتهوه و ڕێژیم بهم كارهشی ناتوانێ
ڕاستییهكان چهواشه بكات و خهباتی
ڕزگاریخوازان������ ه نهتهوهی كورد ناحهز
بكات.

ڕێكەوت������ی 2ی ڕەزبەری 1393ی
هەت������اوی ،بەرانبەر بە "24ی مانگی
س������ێپتامبر" لە نیۆی������ۆرك69 ،هەمین
كۆبونەوەی سااڵنەی كۆڕی گشتیی
ڕێكخ������راوەی نەت������ەوە یەكگرتووەكان،
بە بەش������داریی نوێنەرانی  193واڵتی
ئەندام بەڕێوەچوو .لە وتاری كردنەوەی
كۆبوونەوەك������ەدا "ب������ان ك������ی م������ۆن"
سكرتیری گشتیی ڕێكخراوەی نەتەوە
یەكگرتوەكان وتی" :پێویس������تە واڵتان
پەلە بكەن ل������ە بەرەن������گار بوونەوەی
تیرۆر و ڕێگە گرتن لە باڵوبوونەوەی
ل������ە جیهان������دا ".هەروەها پرس������ەكانی
داع������ش ،توندڕەوی ل������ە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاس������ت ،گۆڕانكارییەكانی كەش
و ه������ەوا ،باڵوبوون������ەوەی ڤایرۆس������ی
ئیب������ۆال لە گرنگترینی ئ������ەو تەوەرانە
بوون كە بان ك������ی مۆن لە كرانەوەی
كۆبونەوەی كۆڕی گشتیی هێمای بۆ
كردن .پاش������ان كۆبوونەوەی سااڵنەی
كۆڕی گش������تیی ڕێكخراوەی نەتەوە
یەكگرتوەكان بە قس������ە كردنی سەرۆك
و نوێنەری واڵتانی ئەندام و چاودێر و
كەسایەتییەكانی میوان دەستی پێكرد.
باراك ئۆباما س������ەركۆماری ئەمریكا،
یەكێ������ك لە گوتاربێژان������ی كۆبونەوەی
كۆڕی گش������تیی ڕێكخراوەی نەتەوە
یەكگرتوەكان بوو ،هێمای بۆ ش������ەڕ بە
دژی داعش بە هاوپەیمانی  40واڵت،
بنەبڕ كردنی تیرۆریزم ،ئاشتی لە جیهان
و كێشەی ناوەكیی ڕێژیمی ئێران كرد.
ئۆباما لە بەشێكی وتارەكەیدا گوتی:
"توندوتیژیی مەزهەبی جیهانی تەنیوە
دەبێ تون������دڕەوی و تیرۆری������زم بنەبڕ
بكرێت" .هەروەها ئوباما ،جەختیش������ی
ك������ردەوە نابێ������ت هی������چ نەتەوەیەك لە
ژێردەس������تی نەتەوەیەكی دیكەدا بێت.
س������ەركۆماری ئەمریكا لە بەش������ێكی
دیكەی قس������ەكانیدا وت������ی" :زیاتر لە
 40واڵت پشتیوانی خۆیان بۆ شەڕی
داعش دەربڕیوە و دەبێ لەناو ببرێت".
هەر لە درێژەی قسەكانیدا باراك ئوباما،
هۆش������داری دا ب������ە ڕێژیمی كۆماری
ئیسالمیی ئێران و وتی" :ئامریكا بۆ
بەدەستهێنانی ڕێگا چارەی سیاسیی
لە پێوەندی لەگەڵ دۆسییەی ناوەكی
ئێران زۆر هەوڵی داوە و دەبێت ڕێژیمی
ئێران ئەو دەرفەتە لە دەس������ت نەدات و
دەبێ������ت ئێمە دڵنیا بی������ن كە ئامانجی
بەرنامەی ناوەكی������ی ڕێژیمی ئێران،
ب������ۆ بەدەس������تهێنانی چەك������ی ناوكی
نییە" .یەكێكی دیك������ە لە وتاربێژانی
كۆڕی گش������تیی ڕێكخراوەی نەتەوە
یەكگرت������وەكان ،دەیوی������د كامی������رۆن،
س������ەرۆك وەزیری بریتانیا بوو .سەرۆك
وەزیری بریتانیا لە گوتاربێژیی خۆی
لە كۆڕی گشتیی ڕێكخراوی نەتەوە
یەكگرتووەكاندا ،جگە لەوەی ڕێژیمی
ئێرانی بە بەشێك لە گێر و گرفتەكانی
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست دانا،
ئ������ەم ڕێژیمەی بە پش������تیوانی گروپە
تیرۆریس������تەكان ن������او برد .س������ەرۆك
وەزی������ری بریتانیا بە هێم������ا كردن بۆ
چاوپێكەوتنی لەگەڵ س������ەركۆماری
ڕێژیم������ی ئێران ،حەس������ەن ڕووحانیدا،
وت������ی" :ئێم������ە لەگ������ەڵ ڕێژیم������ی
كۆماری ئیس���ل��امیی ئێران كێش������ەی
قووڵ و جیددیمان هەیە ،پشتیوانی لە
ڕێكخراوە تیرۆریستییەكان ،بەرنامەی
ناوكی ،پێش������یلكردنی مافی مرۆڤ،
هەڵسوكەوتی س������ەركوتكەرانە لەگەڵ
گەالنی ئێ������ران ،ڕووخان������ی ڕێژیمی
بەشار ئەسەد ،لەو كێشە قوواڵنەی ئێمە
لەگەڵ ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی
ئێرانن" .ئەم قس������انەی دەیوید كامرۆن
دژكردەوەی كاربەدەس������تانی ڕێژیمی

كۆماری ئیس���ل��امی ل������ێ كەوتەوە.
عەلی الریجانی سەرۆكی مەجلیسی
شوورای ئیسالمی بە دژی قسەكانی
دیوی������د كامێرون هەڵویس������تی توندی
گرت .هەروەها مەرزیە ئەفخم وتەبێژی
وەزارەت������ی دەرەوی ڕێژیمی ئێران لە
دژكردەوە بە قسەكانی دیوید كامیرون
سەرۆك وەزیری دەوڵەتی بریتانیا وتی:
"قسەكانی سەرۆك وەزیری بریتانیا لە
كۆڕی گش������تیی ڕێكخراوەی نەتەوە
یەكگرتوەكاندا نیشاندەری بەردەوامی
ڕوانگ������ەی خۆبەزلزانیی ئەو واڵتەیە،
كە چ������ون بە خۆی ئیزن دەدا لە باری
كۆم������اری ئیس���ل��امییەوە لێدوانی وا
دەدات".
حەس������ەن ڕووحان������ی ،س������ەرۆك
كۆم������اری ڕێژیمی ئێ������ران ،یەكێكی
دیك������ە لە گوتاربێژان������ی كۆبونەوەی
كۆڕی گش������تیی ڕێكخراوەی نەتەوە
یەكگرتوەكان ب������وو .ناوبراو لە كاتێكدا
كە بەش������ێكی زۆری كورس������ییەكانی
ئەو كۆبوون������ەوە بەتاڵ بوون ،گوتاری
خۆی دەست پێكرد .قسەكانی حەسەن
ڕووحانی لە دوو تەوەریی( ،دیاردەی
تیرۆری������زم و تێرۆریزمی نێونەتەوەیی)
و (دۆس������ییەی ناوكیی ئێران و ڕەوتی
وتووێ������ژەكان لەگ������ەڵ واڵتانی)1+5
بوو .حەس������ەن ڕووحانی لە سەرەتای

ڕێژیمی كۆماری
ئیسالمی لە
دەرەوەی واڵتدا
 ،تێرۆریزمی
دەوڵەتی خۆی،
هەم بە دژی حیزب
و رێكخراوەكانی
كوردی و
ئێرانی ،هەم
دژ بە دەوڵەتانی
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاست و واڵتانی
دیكە بە شێوەیەكی
بەرنامە بۆ داڕێژراو
ئەنجامی داوە و
دەدات
قسەكانیدا باسی لە مەترسی تیرۆریزم
و تووندوتیژی لە جیهان و ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاس������ت ك������رد و ڕێژیمی كۆماری
ئیسالمی لە بەرەی دژ بە تیرۆریزم دانا
و واڵتی ئێرانی بە ئارامترین واڵت لە
ناوچەكەدا شوبهاند و داوای كۆدەنگی
نێونەتەوەی������ی ب������ۆ بەرەنگاربوونەوەی
تیرۆریزم كرد .ئەوە لە كاتێكدایە35 ،
ساڵە دەسەاڵتداریی ڕێژیمی كۆماری
ئیس���ل��امی ،لێوانلێ������وە لە ك������ردەوەی
تێرۆریس������تی و تێرۆریزمی دەوڵەتی.
چونكە ڕێژیمی كۆماری ئیس���ل��امی
لە نێوخۆی واڵت ،بە پێداگری لەسەر
بی������روڕای ڕادیكاڵیزم������ی مەزهەبی
توندڕەو و قۆڕغ كردنی دەس������ەاڵت بۆ
دامەزراندنی سیستمێكی دیكتاتۆڕی
بەسەر گەالنی ئێراندا ،دەستی لە هیچ
كردەوەیەكی س������ەركوتكەرانە بە دژی
ئازادیخ������وازان و جیابیران������ی گەالنی
ئێ������ران نەپاراس������تووە .ڕێژی������م هەر لە
سەرەتاوە بە كەڵك وەرگرتن لە تیرۆر و
زیندان هەوڵی بۆ لە مەیدان دەركردنی
حی������زب و ڕێكخراوە سیاس������ییەكانی
ئێران������ی و كوردس������تانی داوە .ه������ەر
ئێس������تا بە زیندانی كردن������ی زیاتر لە

 35ڕۆژنامەن������ووس ،بوونی  80كەس
لە زیندانیانی سیاس������یی نەتەوەكانی
ئێران لە ژێر حوكمی پەتی سێدارە و بە
پێكهێنانی كەش و هەوایەكی پۆلیسی و
ئەمنییەتی ئێرانی كردووتە زیندانیكی
گەورە بۆ گەالنی ئێران ،تا بە قەولی
حەسەن ڕووحانی ئێران ببێتە ئارامترین
واڵت������ی ناوچەك������ە .هەروەها ڕێژیمی
كۆماری ئیسالمی لە دەرەوەی واڵتدا
 ،تێرۆریزم������ی دەوڵەتی خۆی ،هەم بە
دژی حیزب و رێكخراوەكانی كوردی
و ئێران������ی ،ه������ەم دژ ب������ە دەوڵەتانی
ناوچ������ەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس������ت و
واڵتانی دیكە بە ش������ێوەیەكی بەرنامە
بۆ داڕێ������ژراو ئەنجامی داوە و دەدات.
حەسەن ڕووحانی لە قسەكانیدا ،بە لە
بیركردنی ڕاب������ردووی ڕێژیمەكەی و
تاوانب������ار بوون لە ئاس������تی جیهانیدا و
لە دروس������ت كردن و خوڵقاندنی كێشە
و قەی������ران لە جیه������ان و بەتایبەت لە
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ،ژمارەیەك لە
واڵتانی ناوچە و جیهانی بە خوڵقاندنی
ئەو دۆخەی ئێستای سووریە و عیراق
تاوانبار كرد .ئەو قس������انەی حەسەن
ڕووحان������ی لە كاتێكدایە كە ڕێژیمی
كۆماری ئیس���ل��امی ،ب������ە بیرۆكەی
هەناردەكردنی شۆڕش������ی ئیس���ل��امی
فرچكی گرتووە و هەر لە س������ەرەتای
دامەزرانیەوە بە شێوەیەكی پڕاكتیكی
كاری بۆ ك������ردووە .هەر بۆیە ڕێژیمی
كۆماری ئیس���ل��امی لە سەرهەڵدانی
ڕەوت������ی جیهانی تێرۆریزم و یەك لەوان
لە دروس������ت بوونی داعش و گرووپە
تیرۆریس������تەكانی دیك������ەی ناوچەی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس������تدا بە ش������ێوەی
ڕاس������تەوخۆ و ناڕاستەوخۆ یارمەتیدەر
بووە .حەس������ەن ڕووحانی لە بەش������ی
دووهەمی قسەكانیدا لە كۆڕی گشتیی
ڕێكخراوەی نەتەوە یەكگرتووەكاندا باس
لە دۆس������یەی ناوەكیی ڕێژیمەكەی و
دانووستانەكانی واڵتانی 1+5ی كرد.
ناوبراو وتی" :ئێران بیر لە بەرهەمهێنانی
چەكی ناوكی ناكاتەوە و لە بەرنامەی
ناوكییەكەیدا هیچ شتێكی بۆ شاردنەوە
نیی������ە و ئامادەیە بۆ چارەس������ەركردنی
كێش������ەی ناوكی������ی ڕێژیمەك������ەی،
بەشداریی هاوپەیمانی بە دژی داعش
بكات" .ئەوە لە كاتێكدایە كە واڵتانی
 1+5ڕایانگەیان������دووە كە ئامادە نین
بۆ گەیشتن بۆ چارەسەری پرسەكانی
ناوچ������ەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس������ت،
بەگوێڕەی ویستەكانی ڕێژیمی ئێران،
س������ازان لە س������ەر بەرنامەی ناوكیی
ڕێژیمی كۆماری ئیس���ل��امی بكەن.
بە گش������تیی ،گوتاری سەركۆماری
ڕێژیم������ی ئێران ،لە كۆڕی گش������تیی
ڕێكخ������راوەی نەت������ەوە یەكگرتووەكاندا
سەرەڕای ئەوەی كە تەواو بە مەبەستی
پێشاندانی س������یمایەكی میانەڕەو و تا
ڕادەیەك س������ەردەمیانە ل������ە ڕێژیمی
كۆماری ئیسالمی داڕێژرابوو ،بەاڵم
ت������ەواو لەگەڵ نێ������وەڕۆك و چییەتی
ئەو ڕێژیم������ە ناتەبا ب������وو .ڕێژیمی
كۆماری ئیس���ل��امیی ئێران ،باشترین
بەڵگە و دیارترین نمونەی تێرۆریزمی
دەوڵەتیی لە ئاستی جیهاندایە و ئەگەر
واڵتانی پێش������كەوتووی جیهان ،پێش
ب������ە تیرۆریزمی دەوڵەت������ی و چاالكیە
ناوكییەكانی ڕێژیمی ئێران نەگرێ ،نە
تەنیا پرسی تیرۆریزم لە جیهان و كێشە
داعش و ئاڵوزییەكانی سووریە و عێراق
چارەس������ەر نابێت ،بەڵكوو كێشەكانی
ڕۆژهەاڵت������ی نێوەراس������ت و دەوڵەتی
ئیسالمی و گرووپە تیرۆریستییەكانی
دیكە زیاتر و ئاڵوزتر دەبێ و چارەسەر
كردنی������ان بۆ واڵتان������ی هاوپەیمان لە
داهاتوودا ئەستەمتر دەبێت.
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خوێندنەوەیەك بۆ ئەنجامەكانی جەنگ دژی خەالفەتی ئیسالمی (داعش)
بەپێی قوتابخانەی كۆپنهاگ
ن :پرویز پورنژاد
ڕووداو و كارەساتەكانی ئەم دواییە
و ك������ردەوە نامرۆڤانەكان و توندوتیژییە
بێ س������نوورەكانی گرووپی ناس������راو بە
خەالفەت������ی ئیس���ل��امی (داعش) لە
س������وریا و عێراق كۆمەڵگەی جیهانیی
تووشی شۆك كرد .بەم پێیەش واڵتانی
ڕۆژئ������اوا هەس������تیان بە نائاسایش������ی
ك������رد و ئەم گرووپەیان بە هەڕەش������ە و
مەترس������ی بۆ ئاسایشی جیهانی دانا و
تەنانەت ئەنجومەنی ئاسایش������ی نەتەوە
یەكگرتووەكان بڕیاری دەركرد و واڵتان
كەوتنە خ������ۆ و هەوڵی پێكهێنانی بەرە
ی������ان هاوپەیمانیەكیان دا كە بە توانا و
ئیمكانیاتی س������ەربازی و هەواڵگریی
ڕۆژئ������اوا و هەروەها یارمەتی واڵتانی
ناوچەكە بتوانن ئەم گرووپە بوەستێنن و
پاشان لەناوی ببەن .بەاڵم پێویستە ئێمە
بەپێی چوارچێوەیەكی زانستی بەتایبەت
لە بواری ئاس������ایش ئەم هاوپەیمانیەتی
و هەوڵە هەڵس������ەنگێنین و خوێندنەوەی
بۆ بكەین .چونكە بە هۆی سروش������تی
ناوچەك������ە و جیاوازی������ی دەوڵەتان������ی
ناوچەك������ە و بەم پێی������ەش ناكۆكی لە
بەرژەوەندی و مەبەست و ئامانجی ئەم
واڵتانە لە بەرەنگاربوونەوەی داعش و
هەروەها ناڕوونی س������تراتیژی ویالیەتە
یەكگرتووەكان������ی ئەمریكا و لەالیەكی
ترەوە جۆری بەرژەوەندی و سروش������تی
ناكۆكییەكانی ئێ������ران لەگەڵ ڕۆژئاوا
و ستراتیژی كۆماری ئیسالمی ئێران
لە ناوچەكە و ئەگەری بەش������داری یان
بەش������داری پێنەكردنی ئێران و ...هتد،
پێویس������تە بە ڕوانگەیەكی ڕەخنەییەوە
دروش������م و ك������ردەوەكان و ئامان������ج و
ئەنجامەكان������ی ئەم پارادۆكس و الیەنە
پێكناكۆكانە هەڵس������ەنگێنین و گرێ
كوێرە یان پارادۆكس������ە ئاسایشییەكانی
ناوچەكە و ئەگەری دەس������تەبەربوونی
ئاش������تی و س������ەقامگیری ناوچەكە و
دابینكردنی ئاسایش بۆ هەموو گرووپە
ناس������نامەییەكان و تەنان������ەت واڵت������ان
دەستنیشان بكەین.
یەكێ������ك ل������ە گرنگتری������ن بەرهەمە
تیۆرییەكانی "قوتابخانەی كۆپنهاگ"
لە بواری ئاسایشدا لە كتێبی زانا "باری
بۆزان" بەناوی (خەڵك ،دەوڵەتان و ترس)
یان (بەرنامەی كارێك بۆ خوێندنەوەی
ئاسایش������ی نێودەوڵەتی لە س������ەردەمی
دوای جەنگی سارد) بەرجەستە بووە.
لە ڕوانگەی قوتابخانەی كۆپنهاگەوە
ئاسایش فرە ڕەهەندە ،لەم قوتابخانەیە
ڕەخنە ل������ە ڕوانگەی ڕیالیزم دەگیرێت
كە تەنیا خاوەن ڕەهەندێكی سەربازییە
و زانایانی ئەم قوتابخانەیە بڕوایان وایە
كە ئاسایش������ی تاك ڕەهەن������د ئیمڕۆكە
بوونی نیە ،بەڵكوو ئاس������ایش بۆ چەند
ب������وار و ڕەهەندێك وەك������وو ڕەهەندی
(س������ەربازی ،كۆمەڵگەیی ،ئابووری،
ژینگەیی و سیاس������ی) بەرفراوان بووە.
هەروەها ل������ە قوتابخانەی كۆپنهاگندا
هەڕەشە و مەترسییەكان لەسەر بنەمای
"كۆمەڵگە" دەست نیش������ان دەكرێن كە
كۆمەڵگا لەتەك دەوڵەت س������ەرچاوەی
ئاسایشە.
زانایانی ئ������ەم قوتابخانەیە (بۆزان
و ویۆر) گرنگی تایبەت بە "پرس������ی
ناس������نامە" دەدەن .چونكە كۆمەڵگە بە
سروشتی خۆی لە چەندین پێكهاتەی
جیاواز پێ������ك دێت كە هەر پێكهاتەیەك
ناسنامە و بەرژەوەندی تایبەتی خۆی
هەیە .هەندێكجار پەیوەندی و كارلێكی
ئەم پێكهاتە جیاوازانە بەهۆی سروشتی
سیس������تمی سیاس������ی و كۆمەاڵیەتی
جۆرێك ل������ە ملمالنێ������ی لێدەكەوێتەوە
كە كاریگەرییان لەس������ەر "ئاسایش������ی
نەتەوەیی" دەبێت.
باری بۆزان ل������ە كتێبی (ناوچەكان
و هێ������زەكان :پێكهات������ەی ئاسایش������ی
نێودەوڵەت������ی) لە س������اڵی ()2004ـدا
جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە كە لەگەڵ

هەڵوەش������اندنەوەی یەكێتی س������ۆڤیەت،
ش������ەش هێش������وو-ناوچەی ئاسایشی
وەكوو :ئاسیا ،ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست،
ئورووپا ،ئەفریقا ،ئەمریكای باكوور و
ئەمریكای باشوور ،پێكهات .بەم شێوەیە
شەش هێش������ووی ئاسایش دروست بوو،
ك������ە بابەت و پرس و گیروگرفتەكانیان

و دەس������تەبەركردنی خوش������گوزەرانی و
نەهێشتنی هەژاری و جیاوازی قووڵی
چینایەت������ی و بەرهەمهێنانی س������امان
(ڕەهەندی ئابووری ئاسایش) ،بوونی
سیس������تمێك یان ڕژیمێكی سیاس������ی
ویستراو و یان دێموكراتیك و بەگشتی
سروش������ت و چۆنییەتی دامەزراوەكانی
زاڵ لە بواری هێزی سیاسی (ڕەهەندی
سیاس������ی ئاس������ایش) ،پارێزراوبوونی
ناس������نامەی گرووپەكان(نەتەوەی������ی،
ئایین������ی ،مەزهەب������ی ،ئەتنیك������ی،
نەژادی ،ڕەگەزی و...هتد) لەهەمبەر
سیاس������ەتی س������ڕینەوە و هەاڵواردن و
دەستكاری و دەس������تێوەردان (ڕەهەندی
كۆمەڵگەیی ئاس������ایش) ،پاراس������تنی
سروشت و ژینگە (ڕەهەندی ژینگەیی
ئاس������ایش) و هەروەها بواری بەرگری
سەربازی و پاراستنی خاك و هاواڵتیان
لە دەستدرێژی و هەڕەشەی دەرەكی و
هێرش������ی دەوڵەت بۆ بەرپەرچدانەوەی
نەیارەكان و بەرگری كردن لە هاوبەش
و هاوپەیمانەكان (ڕەهەندی سەربازی)
پێكدێ������ت و ل������ە ئام������ادە نەبوونی ئەم
ڕەگەز و فاكتەر و ڕەهەند و بوارانەدا،
باسكردن لە "ئاسایشی نەتەوەیی" ویان
هەوڵدان بۆ دەستەبەر كردن و پاراستنی

ناوچەك������ە و هەوڵی پەراوێزخس������تن و
س������ڕینەوە و الواز كردنی ناسنامەكانی
تری نەتەوەیی و ئەتنیكی و مەزهەبی
و..هتد ،لە ناوخۆ لە ڕێگەی سڕینەوە و
پەراوێزخستن وسەركوتكردن و لەدەرەوەش
پاڵپش������تیی لە دەوڵەتە سەركوتكەرەكان
و هەروەه������ا گرووپ������ە تون������دڕەوە
تیرۆریس������تییەكانی ناوچەكە دەدات.
و بە پێی ئاسایش������ی كۆمەڵگەیی كە
ناوەڕۆكەكەی ناس������نامەیە ،ئەوە دەبێتە
هۆی ناس������ەقامگیری لە ناوچەكە بۆ
نموون������ە دژایەت������ی لەگ������ەڵ واڵتانی
عەرەبی -سوننە و هەروەها پرسی كورد
و نەتەوەكانی تر یان ئایین وناسنامەكان
لە ئێران و واڵتانی ت������ری ناوچەكە و
بەتایبەت مەترس������ی لە ب������ە هێزبوونی
هەرێمی كوردس������تان و دروس������تبوونی
دەوڵەتی كوردستان.
سێیەم :س������ەقامگیری و ئاسایشی
ناوچەكە تا وەكوو گرووپی ئاسایش������ی
و یان "هێش������وو-ناوچە"ی ئاسایش������ی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������ت نەبێتە خاوەن
بەرژەوەن������دی و ئاسایش������ی هاوب������ەش
ناپارێزرێت ،چونكە هەریەك لە واڵتانی
عەرەبی-س������وننە و كۆماری ئیسالمی
ئێ������ران بەئاش������كرا یان ب������ە نەهێنی و

لەگ������ەڵ یەكتری (لەناو هێش������ووەكە ـ
ناوچەكە) وێكچوونی تێدایە  .بۆزان
بەرگری لە ئاس������تی ش������یكردنەوەی
ناوچەیی دەكات و تی������ۆری "گروپی
ناوچەیی ئاسایش" بونیاد دەنێت.
بەبڕوای بۆزان ئاستی شیكردنەوەی
نەتەوەی������ی" ئاسایش������ی نەتەوەیی" كە
ڕیالیس������تەكان بەرگ������ری ل������ێ دەكەن
ناتوانێ������ت هەموو ب������وار و بابەتەكانی
ناوچەی������ی لەخ������ۆ بگرێ������ت ،بەڵكو
هەموویان دەخاتە ژێر ویستی نەتەوەیی
و ویس������تی دەوڵەت ،كە ئەمەش ڕاست
نیە .هەروەه������ا لە ئاس������تی جیهانیدا
كۆنتێكستی ناوچەیی و خوارنەتەوەیی
و نەتەوەیی ،هەمووی������ان دەكەونە ژێر
هەژموون������ی سیس������تمی نێودەوڵەتی و
بەپێ������ی فۆرموڵی دابەش������كردنی هێز
لە ئاستی جیهانی ش������یكردنەوەیان بۆ
دەكرێت كە ئەمەش ڕاست نیە.
ڕەخن������ەی بۆزان لەس������ەر ئاس������تی
ش������یكردنەوەی نەتەوەی������ی ئەوەیە كە
دەوڵەت ت������ەوەرە وهەروەها ئۆبجێكتیڤە،
واتە ل������ە ڕوانگەی بۆزان������ەوە دەوڵەت
تاكە ئەكتەر نی������ە و چەندین ڕێكخراو
و ئەكت������ەری ت������ری س������ەروو و ژێ������ر
ی������ان خوارنەتەوەی������ی و نادەوڵەت������ی و
نێودەوڵەت������ی بوونی هەیە و لە الیەكی
ترەوە ئاسایشی نەتەوەیی لە كۆمەڵێك
ڕەهەن������د و ڕەگەزی ت������ر پێكهاتووە.
وەكو :دابینكردن������ی ژیانی هاوواڵتیان

ئاسایش������ی نەتەوەیی هی������چ مانا یان
واتایەك نادات.
بەم ڕوانگە تیۆریەوە و بە پێی واقع
و ڕاستییەكانی سروش������تی سیستمی
سیاسی واڵتانی ناوچەكە و بەتایبەت
ملمالن������ی و پ������رس و ناكۆكیەكان������ی
ویالیەت������ە یەكگرتووەكانی ئەمریكا و
كۆماری ئیس���ل��امی ئێ������ران دەتوانین
بڵێین:
یەك������ەم :سروش������تی ناس������نامەی
شۆڕش������گێرانە و ئایدۆلۆژی������ك –
ئیسالمی (شیعی) سیستمی سیاسی
كۆم������اری ئیس���ل��امی و ب������ەم پێیەش
بەرژەوەندییەكان������ی وادەكات كە ئەگەر
بە شێوەی تاكتیكی و بۆ ڕەواندنەوەی
دڵەڕاوكێ ئاسایشیەكانی خۆی لەگەڵ
واڵتان������ی ڕۆژئاوایی هەوڵی دژایەتی
داعش ب������دات ،ب������ەاڵم ل������ە كۆتاییدا
كۆماری ئیسالمی لەسەر دروستكردنی
قەیران لە دەرەوەی سنوورەكانی دژیت و
بەرژەوەندیەكانی لە ناوچەكە دەستەبەر
دەكات و الواز ب������وون یان لەناوچوونی
داعش ئێ������ران بە هێز دەكات و نفووزی
ئێران لە عێراقی شیعی بەهێزتردەكاتەوە
و ڕژیمی سوریا دەپارێزێت كە بەخاڵی
پێكگەیش������تنی هێلی ئێران بە لوبنان
و فەلەس������تین دادەندرێ������ت( .هیاللی
شیعی)
دووەم :كۆماری ئیس���ل��امی خۆی
سەرچاوەی هەڕەشەیە لەسەر ئاسایشی

ژێربەژێر پاڵپشتی لە گروپی توندرەوەی
تیرۆریس������تی دەكەن .بۆیە ب������ەردەوام
گرووپ������ی جۆراوجۆری تیرۆریس������تی
دروست دەبێتەوە و هەرەشە لە ئاسایشی
واڵت������ان و تاك و گرووپە ناس������نامەییە
جیاوازەكانی ناوچەكە و بگرە هەڕەشە
لە هەموو جیهان دەكەن.
چوارەم :ئاشتی و ئاسایشی ناوچەكە
تەنیا بە ئاسایشی سەربازی ناپارێزرێت
و پێویس������تە هەم������وو ڕەهەندەكان������ی
تری ئاس������ایش بەتایبەت ئاسایش������ی
كۆمەڵگەیی(ناسنامەیی) بپارێزرێت كە
ئەویش لە ڕێگەی ئاسایشی سیاسی و
ئابووری لە ڕێگەی گۆڕینی ڕژیمی
سیاس������ی ئەو واڵت������ە دیكتاتۆرانە بۆ
ڕژیمێكی دێموكراتیك لەسەر بنەمای
دانن������ان بە ناس������نامە جی������اوازەكان و
بەشداری ڕاستەقینەیان لە دەسەالت و
دابەشكردنی س������امان و داهاتی واڵت
(ئاسایش������ی ئابووری) دەكرێت .بۆیە
تەنیا وەش������اندنی گورزی سەربازی لە
داعش ئاسایش������ی ناوچەكە ناپارێزێت
بەڵكوو گوشاری واڵتانی ڕۆژئاوایی
بۆ كرانەوەی سیس������تمی سیاسی ئەو
واڵتانە و هەروەها پرسی چاكسازی و
ڕیفۆرم لە هەموو بوارەكانی سیاسی و
كەلت������ووری و ئابووری و كۆمەاڵیەتی
وبەتایبەت ئایینی بەگشتی لە هەموو
واڵتانی ناوچەكە و بەتایبەت واڵتێكی
بە هێ������ز و گرنگ������ی وەك������وو ئێران و

عێراقێكی بەهێز
یان دێموكراتیك كە
بە بەشداریی هەموو
الیەن وناسنامەكان
پێكهاتبێت ،مەترسییە
بۆ ئاسایشی نەتەوەیی
(رێژیمی) ئێران و
نفوزی ئێران الواز
دەكات و كێشە
ناوخۆییەكانی ئێران
بەرجەستەتر دەبێت
و هیاللی شیعی
دەپچڕێت

پرسەكانی ماڤی مرۆڤ و ئازادی باشتر
لە تەنیا دانووستاندن لەسەر دۆسییەی
ئەتۆم������ی دەتوانێت ئاسایش������ی تاك و
ناسنامە و دەوڵەتان بپارێزێت .باشترین
نموونەش پرس������ی كوردە لە هەر چوار
واڵتی توركیا ،س������وریا ،عێراق و ئێرانە
و هەروەها هەموو ناس������نامە نەتەوەیی
و ئەتنیك������ی و مەزهەبیەكان������ی تری
واڵتانی ناوچەكە .ئەوە بێجگە لەوەی
كە هەوڵەكانی كۆماری ئیسالمی بۆ
بەدەس������تهێنانی توانای دروستكردنی
چەكی ئەتۆمی و مووشەكی دوورهاوێژ
و چەكی كۆمەڵك������وژ و...هتد ،بۆتە
هۆی كێبركێی س������ەربازی دڵەڕاوكێی
ئاسایشی لە نێوان دەوڵەتانی ناوچەكە و
واڵتانی ناوچەكەش هەوڵی خۆپرچەك
كردن دەدەن و ئەمەش دیس������انەوە دەبێت
هۆی "نائاسایش������ی" و ناسەقامگیری
ناوچەك������ە و لەالیەكی ت������رەوە كەوتنە
ژێردەس������ت ی������ان پێدانی ئ������ەو چەك و
تەقەمەنیانە بە گرووپە تیرۆریس������تی و
توندڕەوەكان ،باشترین نموونەش جۆری
چەك و توانا سەربازییەكانی خەالفەتی
ئیسالمییە(داعش).
پێنجەم :سیاس������ەتی دەرەوەی ئێران
بەتایب������ەت لە عێراق لەس������ەر بنەمای

تاوەكوو واڵتانی
عەرەبی چاكسازی و
ڕیفۆرمێكی جیددی
و قووڵ لە هەموو
بوارەكانی ئاسایشی
نەتەوەیی نەكەن و
نەبنە خاوەن سیستمێكی
كراوەتر و لەسەر
بنەمای ناسنامەیی
ئایینی دامەزرابن و
ڕەوایەتی وەبگرن
كێشە ئاسایشیەكان هەر
بەردەوام دەبێت
"ئاژاوەی پێكهێنەر" دانراوە .بەم مانایە
كە كۆماری ئیسالمی لەسەقامگیری
و ئاسایش������ی واڵتان زەرەرمەند دەبێت و
نفووزری الواز دەبێت بەاڵم بە نانەوەی
پش������ێوی و ئاژاوە و ناس������ەقامگیری
بەاڵم س������نوردار و ل������ە ژێركۆنترۆڵی
خ������ۆی باش������تر بەرژەوەندییەكان������ی
دەپارێزێت ،بەمەرجێ������ك لە كۆنترۆڵی
خۆی دەرنەچێت .بەم شێوەیە مانەوە و
نفووزی خۆی لە ناوچەكە مس������وگەر
دەكات و وەك������وو كارتێك������ی گوش������ار

دژی ڕۆژئ������اوا و واڵتانی ناوچەكە بۆ
پاراس������تنی بەرژەوەندییەكانی بەكاری
دێنێ������ت و لەمەش گرنگتر هەڕەش������ە
و مەترسییەكان لەس������ەر ناوخۆ -و لە
ناوخ������ۆ الدەبات و مان������ەوەی خۆی
دەس������تەبەر دەكات .بۆی������ە عێراقێكی
بەهێز یان دێموكراتیك كە بە بەشداریی
هەموو الیەن وناسنامەكان پێكهاتبێت،
مەترس������ییە بۆ ئاسایش������ی نەتەوەیی
(رێژیمی) ئێ������ران و نفوزی ئێران الواز
دەكات و كێش������ە ناوخۆییەكان������ی ئێران
بەرجەس������تەتر دەبێت و هیاللی شیعی
دەپچڕێت وهەروەها كارتێكی بەهێزی
گەم������ەی ئێران ل������ە ناوچەكە و دژی
واڵتان������ی عەرەب و ڕۆژئاوا و تەنانەت
لە پرس������ی ئەتۆمی ئێران لە دەس������ت
كۆماری ئیسالمی دەردەهێندرێت.
شەشەم :توركیا تاوەكوو بۆ پاراستنی
بەرژەوەندی و مسوگەر كردنی نفووزی
خۆی ل������ە ناوچەكە واز لە پاڵپش������تی
گرووپە ئیس���ل��امیە سوننەكان نەهێنێت
و پرس������ی كورد چارەسەر نەكات نە لە
ناوخ������ۆ و نە لە ناوچەكەش ئاس������ایش
دەستەبەر نابێت.
حەوتەم :تاوەكوو كێشەی مانەوە یان
داهاتووی ڕژیمی ئەس������ەد لە س������وریا
چارەسەر نەبێت و گرووپە میانەڕەوەكان
بەهێز نەبن و ڕۆژئاوا ڕوسیا سنووردار
نەكات و ملمالنێ ژئۆپۆلتیكیەكانیان
نەگورازنەوە بۆ ناوچەی تر و هەروەها
ڕژیمی سیاس������ی داهاتووی س������وریا
هەموو پێكهاتە و ناسنامە جیاوازەكان لە
خۆ نەگرێت و سیستمێكی دێموكراتیك
پێ������ك نەیەت ئ������ەوە ب������ە دڵنیاییەوە نە
س������وریا خاوەن ئاسایشی نەتەوەییە و نە
هێشوو-ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
ئاسایش و سەقامگیری هەیە.
هەش������تەم :پرس������ی فەلەس������تین و
ئیس������رائیل بوار و دەرفەتی بۆ واڵتانی
عەرەبی-س������وننە ل������ە الی������ەك و ئێران
خوڵقاندووە كە دەستێوەردانی تێدا بكەن
و كێش������ە و ملمالنییەكانیان بگوازنەوە
بۆ ئەم پ������رس و ناوچەیە .بۆیە دەبێت
ڕۆژ ئاوا جدی بێت لە چارەسەر كردنی
ئەم پرس������ە چونكە ئاسایشی ناوچەكە
بەردەوام لە ژێر هەڕەشەدایە.
نوی������ەم :تاوەك������وو واڵتانی عەرەبی
چاكسازی و ڕیفۆرمێكی جددی و قووڵ
لە هەموو بوارەكانی ئاسایشی نەتەوەیی
نەك������ەن و نەبنە خاوەن سیس������تمێكی
كراوەتر و لەس������ەر بنەمای ناسنامەیی
ئایینی دامەزرابن و ڕەوایەتی وەبگرن
كێشە ئاسایشیەكان هەر بەردەوام دەبێت.
لەالیەكی ت������رەوە هەوڵەكانی كۆماری
ئیسالمی ئێران( بەناسنامەی ئایینی-
شیعی -شۆڕشگێرانە بۆ بەدەستهێنانی
چەكی ئەتۆمی و كۆنتڕۆڵی ناوچەكە
و دەس������تێوەردان لە كاروباری ناوخۆیی
دەواڵتانی ناوچەكە بە هۆی سروشتی
فرەیی پێكهاتە و ناسنامە جیاوازەكانیان،
دڵەڕاوكێی ئاسایشیان بۆ دروست دەكات
و ئەوانیش بە پاڵپشتی گروپی جیهادی
و سەلەفی توندڕەو و هەروەها هەوڵدان
بۆ خۆپرچەك كردن هەوڵی بەرەنگاری
و دروستكردنی هاوسەنگی هێز دەدەن،
بۆیە ئاش������تی و ئاسایشی ناوچەكە لە
مەترسیدا دەبێت.
لەكۆتایی دا دەتوانیین بڵێین پرسی
ئاسایش������ی هەموو واڵتان������ی ناوچەكە
(هێش������ووی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������ت)
هاوبەش������ە .كە ب������ە كورتترین وش������ە
"كۆمەڵگەیی یان ناس������نامەییە" كە بە
س������ەركوتكردن و بەكارهێنانی ئامراز و
میكانیزمی سەربازی ،ئاسایش (بەمانا
مۆدێرن و فرەرەهەندەك������ەی) دابین و
دەستەبەر ناكرێت .بۆیە ڕۆژئاواش بۆ
دابین كردنی ئاشتی و ئاسایشی جێگیر
و بەردەوامی خۆی پێویستە پاڵپشتی لە
ئازادی و دادپەروەری ناس������نامەكان لە
چوارچێوەی سیس������تمێكی دێموكراتیك
دا بكات و ئەمە تاكە چارەسەرە...
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ئاکامی هەڵبژاردنەکانی واڵتی سوید
ن و ئا :حەمید تەیموری
هەشت ساڵ واتە دوو دەورە حکوومەتی
س������وید ب������ە دەس������تی حیزب������ە هاوپەیمانە
دەس������تە ڕاس������تییەکان وات������ە مودراتەکان
ی������ان مەیان������ەڕەوەکان  ،Moderatحیزبی
گ������ەل  ،Folkpartietحیزب������ی ناوەن������د
 Centerpartietو حیزب������ی دێموك������رات
مەسیحیەکان  Krisdemokraternaبوو.
بەاڵم حیزبەکانی بەرەی چەپ واتە سوسیال
دێموکراتەکان ،Socialdemokraterna
حیزب������ی چ������ەپ  Vänsterpartietو
حیزبی س������ەوزەکان واتە  Miljöpartietلە
بەرەی ئۆپۆزیسیۆن بوون لە نێو پارلەمانی
س������ویددا .بەاڵم حیزبی سویدی دێموکرات
واتە Sveriges demokraterna SD
دەنگی بە هیچ الیەک نەدا ،چوونکە ئەم
حیزبە دژی وەرگرتنی سیاسەتی پەنابەرییە
لە واڵتی سوید و بە ئاشکرا ڕای گەیاندووە.
هەر بۆیە ئەم دوو بلۆکە ئامادە نەبوون هیچ
هاوکارییەکی������ان بکەن لە نێ������و پارلەمانی
س������ویددا .هەر چەند بلۆکی ڕاس������ت کە
حکوومەتیان بەدەستەوە ،بەاڵم بەو جۆرەش
دەنگی تەواویان بەدەست نەهێناو هەر بۆیە
حکوومەتێک بوو کە دەس������ەاڵتی تەواوی
نەبوو لە ماوەی ئەو هەشت ساڵەدا.
لە هەڵبژاردنی ئەم ساڵیش������دا واتە ١٤
ـ  ٩ـ  ٢٠١٤ئەنج������ام درا ،حیزبە دەس������تی
ڕاستەکان دۆڕاندیان ،بەاڵم بلۆکی چەپیش
دەنگ������ی زۆرینەی������ان بەدەس������ت نەهێناوە.
گەرچی لە س������ەرەتای ژماردنی دەنگەکان
هەس������ت بەوە دەکرا ک������ە بلۆکی چەپ و
سوس������یالدێموکراتەکان ب������راوە دەبن و تاکو
دەنگەکانی سوسیال دێموکراتەکان گەیشتە
 %٣١.١و حیزبی دەس������ەاڵتداری مودرات،
مەیانەڕەو گەیش������تە نزیکەی  .%٢٤پاش
جیاکردنەوەو بژاردەی دەنگەکان لە ناوەندی
هەڵب������ژاردن ئینجا س������ەرۆکی حیزبەکان
وتاری خۆیان پێشکەش������ی خەڵکی س������وید
کرد ،لە سەروی هەمووش������یانەوە کە زۆر
خەڵک الیان مەبەست بوو سەرۆکی حیزبی
م������ودرات بوو کە ناوی فریدریک ڕەینفێلد
و هەش������ت ساڵ س������ەرەک وەزیرانی سوید
بوو .ناوبراو ل������ە وتارەکەی خۆیدا دانی بە
دۆڕان������ی خۆیاندا ناو وتی :من لە ئێس������تا
بەوالوە دەس������ت لەکار هەڵدەگرم و دەسەاڵت
ڕادەس������تی سوس������یال دێموکرات دەکەم و
هی������وادارم سوس������یال دێموکراتەکان واڵتی
س������وید باش ئیداره بک������ەن .ناوبراو وتی نە
هەر لە سەرۆک وەزیران دەکشمەوە بەڵکوو
وتی لە بەهاریش������دا دەست لە سەرۆکایەتی
حیزبەکەم هەڵدەگرم و ئیتر کاری سیاسی
ناکەم.
پاشان هەریەکە لە سەرۆکی حیزبەکان
واتە حیزبی گەل ،حیزب������ی ناوەند ،حیزبی
کری������س دێموک������رات ،ژینگ������ە و چەپ و
سویدی دێموکرات کە حزبە ڕاسیزمەکەیە
و حیزب������ی فمینیس������تەکان و سوس������یال
دێموکرات������ەکان وتاری خۆیان پێش������کەش
کرد و داوای سەرکەوتنیان بۆ الیەنی براوە
ک������رد و دانیان بە دۆڕان������ی خۆیاندا ناو و
ئەوانی تریش باسی سەرکەوتنی خۆیانیان
کرد.
هەرچەن������د س������تێفان لوێف������ن Stefan
 Löfvenسەرۆکی سوسیال دێموکراتەکان
دوایین کەس بوو کە وتاری پێشکەش کرد
خەڵک������ی چاوەڕوانی قس������ەکانی بوون ،بە
وتەکانی سەرەنجی هەموو الیەکی بۆ الی
خۆی ڕاکیشاو ئەویش وەک پەیامێک بۆ
حیزبە تووندڕەوەکان ،ناوبراو وتی بە زووترین
کات حکووم������ەت پێک دێنن و دەس������تی
ه������اوکاری و هاوپەیمانی بۆ هەر یەک لە
حیزبی گەل ،ناوەن������د و ژینگە و چەپ و
تەنانەت فێمینیستەکانیش درێژ دەکەین بۆ
پێکەوەنانی حکوومەتی داهاتووی
س������وید ،ب������ەاڵم هەرگی������ز
ه������اوکاری و هاوپەیمان������ی
حیزبە تووندڕەوەکان ناکەین.
ناوبراو ئەوەشی
وت ک������ە

بەوپ������ەڕی هەس������تكردن بە بەرپرس������ایەتی
بەڕەچاوكردنی دۆخی ت������ازەی واڵتەكەی
ب������ۆ ژن دەبن بە پش������تیوان و ب������ۆ هەموو
س������ویدییەكانیش ژیانێكی ئ������ارام و دور لە
سیاس������ەتی ڕەگەز پەرس������تی پیادە دەكەن
و س������وید بۆ هەموو كەس������ێك سەوز دەكەین
و هەم������وو مرۆڤێك لە س������وید دڵ پڕ هیوا
دەكەین.
پ������اش بەڕێ������وە چوون������ی پرۆس������ەی
هەڵبژاردن������ی س������وید ئ������ەوە دەرکەوت کە
لەم هەڵبژاردنەدا هی������چ حیزبێک بە تەنیا
دەنگی تەواوی بە دەست نەهێناوەو ناتوانێ
حکوومەت پێک بێنێ ،بەڵکو دەبێ حیزبی
ب������راوە کە سوس������یال دێموکراتەکانە داوای
ه������اوکاری و هاوپەیمانی ل������ە حیزبەکانی
تر ب������کا .ئ������ەوەی کە چ������اوڕوان دەکرێ
سوس������یال دێموکرات لەگەڵ حیزبی چەپ
و ژینگە و فمینیس������تەکانن کە بۆ جاری
یەکەمە لە پرۆسەی هەڵبژاردندا بەشداری
دەکا .کەواتە سیس������تمی سیاسی واڵت لە
بلۆکی دەس������تە ڕاس������تەوە دەگۆڕدرێت بۆ
بلۆکی چەپ بە سەرپەرەس������تی سوس������یال
دێمەکراتەکانەوە .ب������ەاڵم دوایی دەرکەوت
سوس������یال دێموکرات������ەکان نایان������ەوێ لە
پرۆس������ەی دەوڵەتدا چەپەکان بەشدار بن و
چەپەکانیش ڕەتیان کردەوە کە هاوپەیمانی
لەگەڵ ئەماندا بکەن و بەو جۆرە خۆیان بە
ئۆپوزیسیۆن دەزانن.
لەم هەڵبژاردنانەدا پەنابەران و بەتایبەتی
کوردەکانیش چاالکانە بەش������داریان کرد.
سەرەڕای ئەوانەش پەنابەران لە دڵەڕاوکێدا
بوون کە حیزبە تووندڕەوەکان س������ەرکەوتن
بەدەست بێنن .هەرچەند حیزبە تووندڕەوەکە
دەنگ������ی دوو بەرانبەری بەدەس������ت هێناوە
ل������ە چ������اوی دەورەی پێش������وودا واتە %١٣
دەنگەکانیان بەدەس������ت هێناوە و سیاسەتی
سەرەکی ئەوان دژایەتی پەنابەران و وەرگرتنی
پەنابەرە ،بەاڵم سوس������یال دێموکراتەکان ئەو
دڵەڕاوکێی������ەی الی س������ەرجەم پەناب������ەران
ڕەواندەوە وب������ۆ هەموو الیەکی ڕوون کردەو
کە واڵتی س������وید واڵتی هەمووانە .ئەوەش
لە بیر نەکەین کە حیزبێکی ئیسالمی کە
ناوی حیزبی التحریرە کە زۆر کەس پێیان
وایە لە داعش������ەوە نزیکە و ناوەندەکەی لە
شاری ستۆکهۆڵمدایە بە الیەنگرانی وتبوو
کە بایکوت������ی هەڵبژاردن بک������ەن و نابی
ئەوان بە ش������ێوەیەکی ڕۆژئاوایی بەشداریی
پرۆس������ەی هەڵبژاردن بکەن و ئەوەش دژی
سیستمی ئیسالمیە.
ئەنجامەكانی پڕۆسەی هەڵبژاردنەكانی
سوید
حیزبی سۆس������یال دێموك������رات %31.2
خاوەن������ی  ١١٣كورس������ی ،حیزبی مۆدێرات
 %23.2خاوەن������ی  ٨٤كورس������ی ،حیزبی
دێموكراتی س������وید ،تووندڕەوەکان %12.9
خاوەن������ی  ٤٩كورس������ی ،حیزب������ی ژینگە
«س������ەوزەكان»  %6.8خاوەنی  ٢٤كورسی،
حیزبی سەنتەر یان ناوەند  %6.1خاوەنی ٢٢
كورس������ی ،حیزبی چەپ  %5.7خاوەنی ٢١
كورس������ی ،حیزبی گەل  %5.4خاوەنی ١٩
كورسی ،حیزبی دێموكرات مەسیحی %4.6
خاوەنی  ١٧كورس������ی ،حیزبی فێمەنیس������ت
 %3.1خاوەنی هیچ كورسییەک نییە ،بەاڵم
بەراورد بە هەڵبژاردنی رابردوو زیاتر لە دوو
پرۆسێنت یان دوو لەسەدا چۆتە پێشەوە.
پەرلەمانی سوید خاوەنی  ٣٤٩كورسییە
و هەر الیەنێك س������ەدا چواری دەنگەكانی
بەدەس������تهێنا ئەوە دەبێتە خاوەن كورس������ی.
ساڵی  ٢٠١٠بۆ یەكەمجار حیزبی سویدی
دێموك������رات چووە نێو پەرلەم������ان .ئەمجارە
 %83.3ل������ە
خەڵك������ی
س������و ید
بەشداری

هەڵبژاردنیان كرد ،بەاڵم س������اڵی  ٢٠١٠ئەو
ڕێژەیە كەمتر بوو بریتی بوو لە %82.1
حیزب������ی س������ویدی دێموک������رات ی������ان
حیزب������ی توون������دڕەوەکان Sveriges
demokraterna, SD
لێرەدا دەبێ ڕوون کردنەوەیەک باس بکەم
کە ڕاستە  %١٣خەڵکی سوید دەنگیان بەم
حیزبە داوە ،بەاڵم لە سێزدە لە سەدا هەمووی
ڕاسیزم یان دژی پەنابەر نیە .زۆرینەی ئەو
دەنگانەی ک������ە چووە بۆ ئەم حیزبە ،ئەندام
و الیەنگران������ی حیزبەکانی مودرات ،گەل
و کریس دێموكرات������ەکان بووە ،چوونکە لە
ماوەی هەشت ساڵی دەسەاڵتداری بلۆکی
مەیانەڕەوەکان کارێکی ئەوتۆ کە سەرەتای
دەس������ەاڵتیان بەڵینیان بە الوان و ژنان دابوو
کە هەموو وەک یەک چاویان لێی دەکرێ
و ڕێژەی بێکاری کەم دەکرێتەوە ،وەها دەر
نەچوو .س������ەرەڕای ئەوانەش خانەنشینەکان
زۆر پش������ت گوێ خراب������وون هەلومەرجی
ژیانیان زۆر س������ەختتر دەبوو ،کۆمپانیەکان
و دامودەزگای تەندروستی و کۆمەاڵیەتی
زۆرینەی ببونە شەخس������ی و خەڵکی هەژار
لە هەلوومەرجێکی خەراپدا بوون و سەرەڕای
ئەمان������ەش کۆمەڵیک������ی زۆر پەناب������ەری
خەڵکی سوریە و عێراق و واڵتانی دەوروبەر
ڕوویان لە س������وید کرد ئ������ەو حیزبانەش بەو
هەلوومەرجەیدا خەڵکی زۆریان وەردەگرت،
هەر بۆیە ئەم حیزبی تووندڕەوە دەنگەکانیان
گەیشتە .%13
کورد و هەڵبژاردن
لە تەواوی واڵتی س������وید نزیکەی ١٠٠
ک������ورد خۆی بۆ ش������ارەوانی و هەرێمەکان
و نزیک������ەی  ٢٨کوردی������ش خۆیانی������ان بۆ
پارلەمانی س������وید پااڵوتبوو .کۆمەڵیک
لە کوردەکان بۆ ش������ارەوانی و هەرێمەکان
دەنگیان هێناوەتەوە و تاکو کاتی نووسینی
ئ������ەم ڕاپۆرتە بە تەواوەت������ی دیار نیە چەند
کەس������ن .چوونکە دەنگەکان بە تەواوەتی
نەژمێردراون .بەاڵم لەو  ٢٨کوردەی کە بۆ
پارلەمان خۆیانیان پااڵوتبوو چوار کەسیان
دەنگی هێناوەتەوە کە لە دەوری پێش������وودا
ه������ەر لە پارلەمان دا ب������وون و جێگەکانیان
ماوەتەوە .١ :جەبار ئەمین لە حیزبی سەوز
یان ژینگە ،خەڵکی باشوری کوردستان و
س������لێمانیە ،ئامینەی کاکەباوا لە حیزبی
چەپ و خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و
ڕۆزا گوچلو لە حیزبی سوسیال دێموکرات
و خەڵکی باکوری کوردستان و الوێن ڕێدار
لە حیزبی سوس������یال دێموکرات کە یەکەم
دەورەی������ە بۆ پارلەمان و خەڵکی باش������وری
کوردس������تانە .بەداخەوە ش������ادیە حەیدەری
و ئیس������ماعیل کامل کە دەوری پێشوو لە
پارلەمان کورسیان هەبوو ،ئەم دەورە دەنگیان
نەهێنایەوەو کورسیەکانیان لە دەست دا.
ئاکام������ی هەڵب������ژاردن و پێکهێنان������ی
دەوڵەتی
بۆ پێکهێنانی دەوڵەتی نوێ لە س������وید
دەبێ لیستی براوە  %٥١دەنگەکان بەدەست
بێنێ ب������ۆ ئ������ەوەی بتوان������ێ حکوومەتی
نوێ دامەزرێنێ ،بەاڵم ل������ەم هەڵبژاردنەدا
سوسیال دێموكراتەکان لەگەڵ حیزبەکانی
هاوپەیم������ان واتە چ������ەپ و ژینگە پێکەوە
دەنگی تەواویان بەدەس������ت نەهێناوە و جا لە
ئێس������تاوە خەریکی وتووێژە لەگەڵ حیزبی
سەنتەر و گەل بۆ ئەوەی بتوانێ حکوومەت
دامەزرێن������ێ .هەرچەند س������تێڤان لوێڤنی
بەرپرسی سوس������یال دێموكراتەکان نایەوێ
حیزبی چەپ لە حکومەتدا بەش������دار بکا
و ئەوەی������ە کەوتووەتە یارگیری سیاس������ی
لەگەڵ بلۆکی میانەڕەودا .ناوبراو نایەوێ
پۆستی وەزارەتیش بە حیزبی تووندڕەو بداو
لە حکومەتەکەیداو بەش������دار بن و تەنانەت
ڕایگەیاندووە ک������ە هاوکاریان ناکا .دەبێ
لوێڤن تاکو  ٣٠مانگی سێپتامبر حکومەت

جووت حەوت

پێک بێنێ و ڕاپۆرتی چۆنیەتی دامەزرانی
دەوڵەتی نوێ بە بەرپرس������ی پارلەمان بدا.
هەر بۆیە ستێڤان لوێڤن لە هەلومەرجێکی
دژواردایە .بۆیە بە توندی خەریکە لەگەڵ
بلۆکی میانەڕەو کە لەگەڵ کامە حیزبیان
هاوپەیمانی پێک بێنێ .کێشەی تر ئەوەیە
ک������ە هەموو حیزب������ەکان بوودجەی دەوڵەت
دیاری دەکەن و بۆ پاییز دەیخەنە بەردەستی
پارلەمان .هەر لە ئێس������تاوە دەبێ لوێڤن ئەو
هاوپەیمانیە پێک بێنێ بۆ ئەوەی لە پاییزدا
ئەو کێشەیە لە بەردەمی خۆیدا الببا وەک
بلۆکی چەپ .س������ەرەڕای ئەوەش حیزبی
تووندڕەو بوودج������ەی خۆیان ئامادە دەکەن.
ئەگەر هاتو حێزبەکان لە سەر بوودجە پێک
نەهاتن ئەو جار قەیرانی دەوڵەت دروس������ت
دەبێ چوونکە حیزبی تووندڕەو پش������تیوانی
هی������چ الیەکیان ناکا .ل������ەو حاڵەتدا دەبێ
هەڵبژاردن������ی نوێ لە س������وید ڕاگەیەنرێ
و ئەم������ەش بۆ حیزب������ەکان زۆر گران تەواو
دەبێ .لە ئێس������تاوە حیزبی توندڕەو داوای
بەرپرسیاریەتی پارلەمان دەکا ئەگەر ببێتە
هاوپەیمان������ی بلۆک������ی چەپ و سوس������یال
دێموكرات ،ئەمەش مەحاڵە س������تێڤان لوێڤن
ئەم پۆستە بەوان بسپێرێ .چوونکە لەکاتی
قەیران������ی دەوڵەت������دا ،بەرپرس������ی پارلەمان
پێش������نیاری کەس������ێکی تر دەکا کە ببێتە
س������ەرەک وەزیرانی س������وید و دەبێ هەموو
الی������ەک قەبووڵی بکەن .دی������ارە جێگری
پارلەمانی س������وید بۆ حیزبی تووندڕەو دەبێ
چوونکە س������ێهەمین حیزبن و  ٤٩کورسیان
لە پارلەمان مس������ۆگەر کردووە .لە ئێستاوە
چاودێرانی سیاسی هیوایان وایە کە نەگاتە
قەیران������ی دەوڵ������ەت و س������تێفان لوێڤن ئەو
کێش������ەیە بە زووترین کات چارەسەر بکاو
لەگەڵ حیزبەکانی تری ڕێک کەون .بەاڵم
کێش������ەکە لەوە گەورەترە ک������ە حیزبەکانی
بلۆکی مەیانەڕەو بە ئاس������انی هاوپەیمانی
قەب������ووڵ بکەن و زۆر زەحمەتیش������ە لەگەڵ
حیزبی توون������دڕەو وات������ە  SDهاوکاری
پێک بێنن لەگەڵ بلۆکی چەپ ،چوونکە
ئەو ج������ار دەبێ هەرچی ئەمان ویس������تیان
ئەوان ل������ە دەوڵەتدا جێ ب������ە جێی بکەن و
ئەمەش مەحاڵە .جارێ چاودێران س������ەیری
بارودۆخەکە دەکەن بزانن بەرەو کوێ دەچێ
و س������تێفان لوێڤنی������ش ماوەیەکی کورتی
بەدەس������تەوەیە و دەبێ تاکو  ٣٠سێپتامبری
 ٢٠١٤خۆی یەكالیی بکاتەوە .ش������تێکی
تر کە دەب������ێ لەبەر چاو بگی������رێ ئەوەیە
کە حیزب������ی توون������دڕەو  %١٣دەنگەکانی
هێناوە و ئەم������ەش بەو مانایە نیە کە %١٣
خەڵکی سوید ڕاسیزمن چوونکە زۆرینەی
ئەو کەس������انە کە دەنگی������ان داوە بە حیزبی
تووندڕەو لە ڕاستیدا ڕاسیزم نین .هەر بۆیە
ئەم حیزبە نوێیە و لە ڕاس������تیدا قسەی دڵی
زۆرینەی خەڵک دەکا و ڕاستیەکان باس
دەک������ەن .بەاڵم بە وتەی زۆرینەی ئەوانەی
ک������ە دەنگیان بە حیزبی تووندڕەو داوە دەڵێن
حزبی تووندڕەو ڕاستیەکان دەڵێن و ترسیان
ل������ە هیچ الیەنێک نیە بەتایبەتی پرس������ی
پەناب������ەری و پەنابەر وەرگرت������ن .هەرچەند
حیزبەکانی تری ئ������ەوە دەزانن بەاڵم ناوێرن
خۆی������ان لە قەرەی ئەو پرس������ە بدەن نەوەکو
بەرچەس������پی ڕاس������یزمیان لێی بدەن .بەاڵم
ئەمان ڕاستیەکان دەخەنە بەردەستی خەڵک
و ه������ەر بۆیە خەڵک دەنگی������ان پێی دەدا.
ڕەنگە ل������ە دەوری داهاتوودا ببن بە حیزبی
دووهەمی سوید یان لە پارلەمان دەرچن.
سوید ـ ستۆکهۆڵم
 ١٩ـ  ٩ـ
٢٠١٤

هەوراز

ــ حاج قاس������مێك هەیە كە بەپێی باوەڕی باوەڕداران ،لە
هەموو ش������وێنێك هەیە و لە هی������چ كوێیەك نیە .ئەوان وەك
خودای دەبینن ،بەاڵم ئەوەندەی من لە بیرم بێت كاراكتەری
وەه������ا زیاتر ل������ە پاڵەوانەكەی كارتۆن������ی "زبلخان" دەچێت
كە لە هەموو ش������وێنێك هەبوو ،بەاڵم لە هیچ ش������وێنیكیش
س������ەركەتوو نەبوو .هەڵبەت تایبەتمەندیی گرینگی زبلخان
كە زیات������ر ببووە هۆی ناوبانگ������ی قارەمانیەتیی ،ئەوە بوو
كە لە كۆتایی هەر شكس������تێكدا خۆی ب������ە براوە دەزانی و
خۆی بۆ سەركەوتنی داهاتوو!!! ئامادە دەكرد .سەركەوتنی
قاس������میش زیاتر لەوەی كە لە س������ەر ئەرزی واقیع بێت ،لە
نێو مێشكی س������ۆفیلكەكانی ئەم دیوی چیادایە كە پێیان
وایە زەقكردنەوەی حاج قاس������م و سەركەوتنە خەیاڵییەكانی،
تەنانەت ئەگەر درۆش بێت ،كەش������كۆڵی سواڵی ئەوان پڕ
دەكات ل������ە نان و هەنگوی������ن .كەرامەتی گەورەی دیكەی
حاجی ئەوەیە كە بە خوێن و گیانی س������ۆفیلكەكانی شەڕ
دەكات ،ب������ەاڵم ناوبانگی ش������ەڕەكان دەبات بۆ خۆی و 70
جندۆكەی جەمارانی كە لە ش������ەڕەكاندا كەس نایانبینێت و
هەر ئەوەندەی ڕۆڵی "دیەگۆ مارادۆنا" لە شەڕی چالدۆران
كاریگەریی������ان هەیە ،ب������ەاڵم لە كۆتایی������دا دەڵێ هێندەی
مارادۆنای جامی جیهانیی فووتباڵی  1986دەورم گێڕاوە،
مامە سۆفییەكانیش ڕیشیان بۆی دەلەرێننەوە و دەڵێن شێخم
نەمایە وابوو!
لێرەدا مەس������ەلەی گرینگ ئەوە نیە كە موعجیزەكانی
قاسم و  70جندۆكەكەی ڕاستن یان درۆ؟ ،بەڵكوو گرینگ
ئەوەی������ە كە ف������ارس گوتەنی "علف بە دهن بزی ش������یرین
است".
ــ ئەگەر لە بیرتان بێت ،بڕیار بوو مەال حەسەن ڕووحانی
ئاوی گولی خەزەر بە كەوچك بگوازێتەوە بۆ گۆلی ورمێ
و لەوێ ئاوی زەل بدات .ئێس������تا كە تەپوتۆزی هەڵبژاردن
تاڕادەیەك نیش������تۆتەوە ،ئاش������كرا بووە كە كێشە لە نەبوونی
بارانە و پێویس������ت بە كەوچك ناكات ،بەڵكوو دەبێ نوێژی
باران بخوێنرێت .هەڵبەت خوێندیان ،بەاڵم س������وودی نەبوو.
هەربۆیە ئەحمەد خاتەمی دەڵێ ":مەسەلەی حیجاب بۆتە
هۆی بی ئاكامبوونی نوێژی باران" .واتە ئەگەر لە كاتی
نوێژەكەدا قژی ژنێكی ئێرانی لە ش������وێنێكی ئەم دنیایەدا
بە دەرەوە بێت ،نوێژەكە تا س������ەربانی مزگەوتیش بڕ ناكات،
كەواتە هەورەكانیش ئاوس نابن.
بەاڵم حیج������اب و نوێژیش بە تەنیا بەس نین و بە وتەی
هەم������ان ئەحمەد خاتەمی "خەڵك دەب������ێ ڕۆژووش بگرن و
شین و ش������ەپۆڕیش بكەن" (تێبینی :هێشتا باسی قوڕپێوان
لە ئارادا نی������ە .ئەوە كارتی ب������راوەی ڕۆژی تەنگانەیە).
ب������ەاڵم بە ب������اوەڕی ئایەتوڵاڵ مەكارم ش������یرازی "هۆكاری
وشكەس������اڵی و نەبوونی باران و شوێندانەر نەبوونی دۆعای
باران ،زیاتربوونی گوناحە" كێشەكە بەوەش چارەسەر نابێت،
چوونكە بەپێی لێكۆڵینەوەكانی ئایەتوڵاڵ كازم سدیقی "لە
واڵتێكدا كە خەڵك ڕۆژانە شەهید نەدەن ،باران نابارێت ".
بەاڵم ئەگەر خەڵك دان بە خۆیاندا بگرن و هیچ گوناحێك
نەكەن ،ژن و پیاویان خۆیان لە لێفێكدا بپێچنەوە و هیچیان
دیار نەبێت ،ڕێژەی پێوانەیی ش������ین و گریانیش بۆ خۆیان
تۆمار بكەن و هەرچۆنێك بووە ڕۆژانە ش������ەهێدێكیش بدەن،
گەلۆ باران دەبارێ؟ لێرەدایە كە ئایەتوڵاڵ حائیریی یەزدی
گوتوویە" ئەگەر منی تەڵەبە بڵێم یاس������ای چەك و یاسای
بانكداری و هەڵس������وكەوتی باڵی ئیسالحخواز و ئوسوولگرا
بوونەتە هۆی وشكەس������اڵی ،گەلۆ قس������ەیەكی گەمژانەم
كردووە؟" كە دەزانین نەیكردووە .ئاخوند و قسەی گەمژانە
كوجا مەرحەبا؟.
ئ������ەوە تەنیا بۆچوونی ئاخون������دەكان نیە ،بەڵكو بەڵگەی
زانستیش������ی لە پش������تە .بۆ نموونە س������ەرۆكی ڕێكخراوی
كەشناس������یی ئێ������ران ل������ە ڕەش������ەمەی 1386دا داوای لە
ئاخون������دەكان كردبوو بۆ بەرزبوونەوەی ڕێ������ژەی باران نوێژ
بخوێنن ،هەروەها وەزیری وزە داوای لە خەڵك كردبوو نوێژی
ب������اران بخوێنن .لە الیەكی دیك������ەوە حەیدەرزادە ،كارگێڕی
گش������تیی ژینگەی پارێزگای تاران لە دووتوێی نامەیەكدا
بۆ نەقەوی ،س������ەرۆكی ش������وورای سیاس������ەتدانانی ئیمام
جومع������ەكان ،بە فەرمی داوای لێ كردبوو بە نوێژ خوێندن
یارمەتیی ڕێكخراوی ژینگەپارێزی ئێران بدەن.
ئەمانە قس������ەی بەر تەنوور نین ،عیلمیان لە پش������تە .بۆ
نموونە ،لە بریتانیا یان برزیل بە هۆی شەهیدبوونی ڕۆژانەی
خەڵك لە بەرەكانی شەڕی ئایینیدا و لە ماڵ دەر نەكەوتنی
ژنان و ش������ین و ڕۆڕۆی تۆنی بلێ������ر و دەیڤید كامێرۆن لە
بەر خۆفی خوا و نوێ������ژی بارانی كچۆڵە برزیلییەكان (كە
بە هەڵ������ە پێی دەڵێن هەڵپەڕكێی س������امبا) ...باران بەخوڕ
دەبارێت ،بەاڵم لە ئێران و س������ۆماڵی و عێراق و ئەفغانستان
بەهۆی نەبوونی هەل و دەرفەتی شەهیدبوون ،شادبوونی لە
ڕادەبەدەر و سەرخۆش������یی وەخت و ناوەخت و هەروەها نوێژ
نەكردن������ی خەڵك و بێ حیجابیی ژنان و زۆر ش������تی دیكە
ئاس������مان مانی لە بارین گرتووە و ئێمەش بەو هەموو تەقوا
و عیلم و حیلم و زوهد و خواناس������ییە ،بەو خەڵكە خوانەناس
و بێباوەڕەوە سووتاوین.
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خەرجكردن بۆ مامۆستایان دەسمایەیە بۆ پاشەڕۆژ
حەسەن ساڵحزادە
"خەرجك������ردن ب������ۆ مامۆس������تایان
دەسمایەیە بۆ پاشەڕۆژ" ،ئەمە دروشمی
ئەمساڵی ڕێكخراوەی جیهانی فێركارییە
ك������ە ڕۆژی  ٥ئوكتۆب������ر وەكوو ڕۆژی
جیهان������ی مامۆس������تایان و وانەبێژانی
دیاریكردووە .ساڵی  ١٩٩٤لە دانێشتنی
وەزیرانی پەروەردەی واڵتانی ئەندام لە
یونس������كۆ ،ڕۆژی  ٥ئوكتۆبری وەكوو
ڕۆژی مامۆس������تایان دیاریكرا تا بەو
بۆنەوە ئاس������تی چۆنایەت������ی فێركاری
بەرز بێتەوە و كۆمەڵگا بایەخ و بەهای
پێویس������ت بە وانەبێژان ب������دا .لەوكاتەوە
دەوڵەتەكانی زۆرب������ەی واڵتانی ئەندام
لە هەمبەر ئەم هەڵوێس������تەی یونسكۆ
خۆیان بە بەرپرس دەزانن و بە مەبەستی
پێڕاگەیش������تنی گونجاوتر بە پرس������ی
خوێن������دن ،ئاوڕی جیدیی������ان لە ژیانی
مامۆستایانی خۆیان داوەتەوە .بە ڕای
لێزانانی بواری پەروەردە ،بەرزكردنەوەی
ئاستی ژیانی مامۆستایان كارتێكەریی
ڕاستەوخۆی لە س������ەر چۆنایەتی وانە
وتنەوە هەیە .پ������ەروەردە و فێركردن لە
بەڵگەنامەكانی مافی مرۆڤدا لە نێوان
دوو جەمسەری مامۆس������تا و قوتابیدا
بە ئامانجی گەش������ەی هەمەالیەنەی
كەس������ایەتی مرۆڤ ،هەڵسوكەوتێكی
مانادارە و دەبێ بە وردی لێی بڕوانین.
لەم پێوەندییەدا كۆمەڵی مامۆستایان لە
نێو ڕۆژمێ������ری ئەمڕۆی ئێراندا وەكوو
یەكێك لە جەمس������ەرەكانی پەروەردە و
فێرك������ردن ل������ە ڕۆژی  ١٢بانەمەڕدا
ڕەنگ دەداتەوە .ڕێوڕەس������می ڕۆژی
مامۆس������تا لە حاڵێكدا لە ئێران بەڕێوە

دەچێ ،كە كەش و هەوای ناس������المی
دەس������ەاڵت هەتا دێ زیاتر بە س������ەر
پ������ەروەردەدا زاڵ دەبێ .لە ئاكامی ئەم
دۆخ������ەدا گرفتەكانی ژیانی ڕۆژانەی
مامۆس������تایان ،نەبوون������ی ئەمنیەتی
پێشەیی و گوش������ار و چاودێری ناڕەوا
ب������ۆ س������ەر ك������ۆر وكۆبوونەوەكانیان لە
پەرەسەندندایە .دەستێوەردانی بێ جێی
بیرۆكەی دەسەاڵت لە مەڕ دیاریكردنی
خەت و نێش������ان بۆ كتێبە دەرسییەكان،
ناچاركردنی وانەبێژان بۆ وتنەوەی كتێب
گەلێك بە ناوەرۆكی كۆن و بێ كەڵك،
خستنە ژێر پێی یاساكانی جاڕنامەی
ماف������ی م������رۆڤ و تەنانەت یاس������ای
بنەڕەتی ڕێژیمی كۆماری ئیس���ل��امی
لە مەڕ وەرگرتنی پارەی زۆرەملی لە
قوتابیان ،زیادكردنی بێ هۆی فێرگە
نادەوڵەتیی������ەكان ،دۆخ������ی ڕووخێنەری
بین������ای خۆێندنگەكان و كەمی كەڵ و
پەلی قوتابی ،گۆڕینی ناكارناسانەی
سیس������تمی پ������ەروەردە و بەرنام������ەی
ناس������ەردەمیانەی هاتوچۆی قوتابیان،
بەش������ێكی بچووكی ئەو پرسیارانەن كە
دەب������ێ دەس������ەاڵتدارانی پێوەندیدار بە
سیستمی پەروەردەی ڕێژیمی كۆماری
ئیسالمی ئێران وەاڵمیان بدەنەوە.
دەوڵەت������ی ئێران لە كاتێكدا باس������ی
پرسی بردنە سەرەوەی بووجەی وەزارەتی
پەروەردە دەكا ،ك������ە زیاتر لە  %٩٥ئەم
بووجەیە سەرفی مووچەی پێرسونێلی
وەزارەتەكەی دەبێ و لە ئاكامدا شتێك
بە ناوی دەسمایە بۆ داهاتوو نامێنێتەوە.
بەو حاڵەش ڕادەی مووچەی پێرسونێلی
وەزارەت������ی پ������ەروەردە لەگەڵ ڕادەی
بەرزبوونەوەی ئاوس������ان یەك ناگرێتەوە.
زۆربەی مامۆستایان و وانەبێژان لە ژێر

هێڵی هەژاریدا دەژین .مەگەر تاقمێك
لە مامۆس������تایان كە لە ڕێگەی كاری
دەس������تی دوو و س������ێوە ژیانێكی مەمرە
و مەژی بۆ خۆیان دەس������تەبەركردبێ.
بەپێی پێوەرە س������تانداردە جیهانییەكان
وەختی ئازادی مامۆس������تایان بۆ ئەوە
تەرخانك������راوە كە لەوێدا بتوانن زانیاری
زیات������ر و تێكنۆل������ۆژی نوێی ڕۆژ فێر
بب������ن و بۆ كالس������ەكانی وانەوتنەوەی
بگۆزنەوە .بەاڵم مخابن مامۆستایانی
كۆمەڵ������گای ئێران و كوردس������تان لەم
هەلە كەڵكی شەخس������ی وەردەگرن و بۆ
گۆرینی ژیانی باش������تر و پێڕاگەیشتن
بە ماڵ و خێزانی������ان ،ڕێگەی بازار و
كاس������بی ناش������یاو دەگرنە بەر .ئەگەر
دامەزراوەیەكی بە هێزی وەك وەزارەتی
پ������ەروەرەی ئێران س������ەرەڕای توانایی،
بەو بیرۆك������ەوە بجووڵێتەوە كە ئامانجی
لە پێدانی مووچەی پێرس������ونێل تەنها
بەرگری كردن������ە لە مردن ،دەزگایەكی
چەوس������ێنەرە و بێجگە لە دابینكردنی
النیكەمی حەقدەس������ت ئەركی مرۆیی
خ������ۆی بە ئەنج������ام نەگەیان������دووە .لە
ڕوانگ������ەی وەها سیس������تمێكدا فێرگە
دەبێت������ە كارگ������ەی بەرهەمهێن������ان و
فێركاری������ش تەنها بیر ل������ە وەرگرتنی
النیكەمی حەقدەستەكەی دەكاتەوە .لە
ئاكامی ئەم سیاسەتە ناشیاوەدا پێوەندی
قوتابی و مامۆستا دەبێتە پێوەندییەكی
میكانیكی و كۆمەڵێك دیاردەی ناحەز
و توندوتیژ ب������ە دوای خۆیدا دێنێ كە
قەرەبوو كردنەوەیان لە دواڕۆژدا كارێكی
سانا نیە .ڕاستە كە ویست و داخوازی
مامۆستایان تەنها لە ڕێگەی پێكهاتە
و ناوەن������دە پێش������ەییەكانەوە دەس������تەبەر
دەبێ ،بەاڵم تا ئێس������تاش مامۆستایان

وانەبێژان������ی
و
كۆمەڵ������گای ئێران و
كوردستان بە هۆی
گوش������ار و زەخت������ی
ترسنۆكانەی ناوەندە
ئە منییە تییە كا ن������ی
ڕێژیم������ی كۆماری
ئیس���ل��امی لە بوونی
ڕ ێكخر ا و ە یە ك������ی
و
سەراس������ەری
سەربەخۆ و بەردەوام
بێبەش ب������وون .هەر
وەك������وو دەبینین بەو
حاڵ������ەش چەرخ������ی
ڕەوای
خەبات������ی
مامۆس������تایان لەمەڕ
وەدیهێنان������ی ماف������ە
س������ەرەتاییەكانیان لە
گ������ەڕ نەكەوت������ووە.
هەر ل������ەم ڕێبازەدا
ژمارەیەك������ی بەرچاو
ل������ە مامۆس������تایانی
و
دەروەس������ت
نیش������تما نپە ر و ە ی
گە لە كە م������ا ن
ڕووبەڕووی س������زای
قورس������ی س������ێدارە،
زیندان ،ئەش������كەنجە،
وەدەرنان ،دوور خرانەوە
و هت������د بوونەتەوە .لە كۆتاییدا ،ڕەوتی
بەرەوپێشچوونی ڕووداوەكان وكارنامەی
چەند س������اڵەی دەزگای پ������ەروەردەی
ژێر دەس������ەاڵتی ڕێژیم������ی كۆماری
ئیسالمیی ئێران دەریدەخەن كە داهاتووی
مامۆس������تایان و قوتابیانی ئەمس������اڵی
ئێمەش وەك س������ااڵنی ڕاب������ردوو دەبێتە

قوربانی ئیدئۆلۆژیكی ناسەردەمیانەی
تاقمێ������ك بەرپرس������ی بەرژەوەندیخواز و
هی������چ هیوای������ەك ب������ەدی ناكرێ كە
ئ������ەوان  ،ڕێنوێن������ی و بەیاننامەكانی
ڕێكخ������راوی جیهانیی مامۆس������تایان
ڕەچ������او بكەن یان ڕێزی������ان بۆ دابنێن.
ئەگەرچ������ی وەزیری پەروەردەی وەختی
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی یەكێك لە

دانیش������توان و واژۆكەرانی كۆبوونەوەی
ناودێركردنی ڕۆژی مامۆستایان واتە
 ٥ئۆكتۆبر بوو ،بەاڵم بەپێی ئەزموونی
چەندین ساڵەی خۆیان ،بە گەڕانەوەیان
بۆ تارانی گ������ەرم و نەرمی پایتەخت،
ڕۆژی مامۆس������تایان و ئامانجەكانی
یۆنسكویان بۆ هەمیشە لە بیر كرد.

ستراتژی سەرەكی ئێمە لە سووریا ـ ژێر ڕكێف خستن ـ لەگەڵ...
ن :چارلز كراوت هایمر
و :كەیهان یووسفی
درەنگ ،دوڕدۆن������گ و نابەدڵ ،لە
كۆتاییدا پرێزیدێنت ئۆباما دەستی كرد
بە جێەجێكردنی س������تراتژییەكی كردەیی
دژی دەوڵەتی ئیسالمی .ڕاستییەكەی
ئەوەی������ە كە ئۆباما ،بیرۆڕای گش������تی
پاڵی پێوەن������ا بۆ ئەوێ .ئایا كەس������ێك
وێنای دەكرد كە ب������ە بێ باڵوبوونەوەی
سەربڕینەكان ،ئێمە دەمانویست كە شتێك
زیاتر لەو بۆردمانە س������نووردارانەكان لە
عێراق ئەنجام بدەین؟
ئەگەر ئۆباما بتوانێت لە نێوان هەوراز
و نش������ێوی داهات������ووی داخوازییەكانی
بیروڕای گش������تیدا ،نەگۆڕ بمێنێتەوە،
ڕەنگە ستراتژییەكەی سەركەوتوو بێت.
بەاڵم س������ەركەوتن ناتوانێت هەر ئەوە
بێت كە ئەو لە بیروڕای گشتیدا باسی
دەكات و ڕایدەگەینێت .ئەم س������تراتژییە
ناتوانێت دەوڵەتی ئیسالمی لە نێو ببات.
ئەم س������تراتژییە لە كۆتایی������دا دەتوانێت
جیهادییەكان بخات������ە ژێر ڕكێفی خۆی
لەگ������ەڵ ئەوەی كە ئ������ەوان لە عێراق و
هەروەها سووریەش ودەر بنێت.
پالنی ش������ەڕ لە عێراق بێ هەڵەیە.
كوردەكان دەیانهەوێت شەڕ بكەن ،بەاڵم
نە لە دەرەوەی خاكی خۆیان .هێرش������ە
چڕە ئاسمانیەكان دەتوانێ یارمەیتدەری
ئەوان بێت لە وەرگرتنەوەی ئەو شوێنانەی
داعش دەس������تی ب������ە س������ەرداگرتوون و
بەش������ێكی ئەو ش������وێنانەش كە لە ژێر
دەس������ەاڵتی ئەواندا نەبووە .بەاڵم ئەوان
خوازیاری هەناردنی هێزی هەر كەسێك
نین.
نابێ������ت چاوەڕوانیەك������ی زۆرمان لە
ش������ێعەكانی عێراق هەبێت .ڕاوێژكارانی
ئامریكای������ی بە ڕاهێنانێك������ی بە هێز و
س������نوورداری هێزە تایبەتەكانی عێراقی
دەتوانن پێش������كەوتنێكی كەم وەدەس������ت
بخەن.

ب������ەاڵم ئێم������ە ناتوانین یاس������ایەك لە
س������ەر س������وپای عێراقی ژێر دەسەاڵتی
حكوومەتی ش������ێعە ك������ە گەندەڵ و بێ
ورەن ،بسەپێنین.
پۆتانس������یڵی س������ەرەكی ب������ۆ ئێم������ە
هاوپەیمان������ی ئێمەیە لەگەڵ عەش������یرە
عەرەب������ە س������وننەكان .ئێم������ە دەتوانین
ئەوان هان بدەی������ن كە بۆ جاری دووهەم
پەیوەس������ت بە ئێمە ب������ن ،وەكوو ئەوەیكە
لە ماوەی س������اڵەكانی  2007و 2008
دژی جیهادییەكان
ئەنجامیان دا.
س������الی 2011
ئێم������ە ئەوانمان بە
جێهێش������ت و ئێمە
ناتوانین بە ئاسانی
هاوپەیمان������ی ئەوان
بە دەست بێنینەوە.
بەاڵم ئەم������ە زۆر
پێویستە .نیشانەی
باشی دروستكردنی
سوپایەكی نەتەوەیی
س������وننە ،ئەوەی������ە
كە ن������ەوەی نوێی
كوڕان������ی عێراقی
لەگ������ەڵ ئێمە بۆ
دەركردنی القاعیدە
لە عێ������راق ،كە لە
پارێ������زگای االنبار
زین������دوو بوونەتەوە،
شەڕ دەكەن .تەنیا
ئەوان������ن كە دەتوانن
پاشەكشە بە دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق
بك������ەن .وە بە دڵنیاییەوە تەنیا ئەوانن كە
دەتوانن دیسانەوە واڵت وخاكی خۆیان بە
دەست بێننەوە و بیپارێزن.
س������ووریە بابەتێك������ی دیكەی������ە .بەم
ستراتژییەی ئێمە ،شێرپەنجەكە دەتوانێت
بمێنێتەوە .لە س������ووریە هێزی ئاسمانی
بە بێ پشتیوانی هێزی زەمینی بوونی
هەیە .هیچ كام لە هاوپەیمانانی بیانیی
ئۆباما نایانهەوێت بەشداری لە شەڕێكی

زەمینیدا بكەن.
ڕەنگە توركی������ە ڕۆژێك بیهەوێت ئەم
كارە ب������كات .بەاڵم س������ەرۆك كۆماری
ئیسالمیس������تی ئەم واڵتە ،ڕەجەب تەیب
ئۆردوغ������ان تەنیا پەیوەس������ت بوون بە
هاوپەیمانی بۆ هێرش������ی ئاسمانی ڕەت
نەكردەوە .ئ������ەو داخوازی ئێمە بۆ كەڵك
وەرگرتن لە بنكە سەربازییە ئاسمانیەكانی
ئەم واڵتەشی ڕەت كردەوە.
ئەگەرچ������ی ئێمە س������وپای ئازادی

حاڵی گەشەی هەیە.
نە ئەویك������ە هێزی ئاس������مانی هیچ
قازانجێك������ی نەبێت .هێزی ئاس������مانی
دەتوانێت ئەوان تێ������ك بدات و ئیزۆلەیان
ب������كات .ئەگ������ەر ئەم كارە بە ش������ێوەی
پێویس������ت و سیس������تماتیك بەڕێوە بچێت
دەتوانێت دامەزراوەكان ،گەش������ە سەندن،
ئاس������ایش و داهاتەماڵیەكان������ی ئ������ەوان
تووشی خەسار بكات و پاشەكشەیان پێ
ب������كات و بیانكاتە هێزگەلێكی چریكی

س������ووریەمان بەجێهێشت بەاڵم ئۆباما لە
كۆتاییدا ب������ۆ ڕاهێنان و پڕچەك كردنی
سۆپای ئازادی سووریە گەڕایەوە .بەاڵم
زۆر درەنگە و ژم������ارەی ئەوانیش زۆر
كەم .دەوڵ������ەت دەڵێت كە ڕاهێنانی ئەم
هێزانە بۆ گۆڕەپانی ش������ەڕ یەك س������اڵ
درێژە دەكێش������ێت .تەنانەت ئەوان تەنیا
نزیكەی  5000كەسن .بە پێی قسەكانی
ڕابردوو ،دەوڵەتی ئیسالمی نزیكەی 30
هەزار ئەندامی ش������ەڕكەر و بەهێز و لە

هەمیشە لە حاڵی هەاڵتندا.
ئەم������ە چ ج������ۆر س������تراتژییەكە؟
فۆرمێكی پوختتر و هێرش������بەرانەترە لە
س������تراتژی جۆرج كەنان ل������ە یەكیەتی
سۆڤیەتی كۆمۆنیست .ڕاگرتنی ئەوان،
لە ژێر گوش������ار دانان و ل������ە كۆتاییدا
شكس������ت دانیان لە ڕێگەی دژوازی و
ناڕزایەتی������ە نێوخۆییەكان������ی خۆیانەوە.
ه������ەر ئەو جۆرەی ك������ە دەیوید مۆتادێل
مێ������ژووزان ئام������اژەی پ������ێ دەدات كە

ڕێژیم������ە جیهادیی������ەكان دەگەڕێنەوە بۆ
دوو س������ەدەی ڕابردوو كە وەحشیگەری،
بەربەریزم ،دڕندایەتی و توندوتیژیە بێ
س������نوورەكانی خۆیان لە نێو خۆیان و لە
ڕێگەی یاس������اكانی خۆیان������ەوە بەرهەم
دێنن.
ئەو شتەی كە تەنیا  8ساڵ لەمەوبەر
و لە ژێر ناوی ڕابوون لە االنبار شكڵی
گرت و القاعدەی عێراق لەوێ س������ەری
دەرهێنا.
حكو و مە ت������ی
توندئاژۆی مێهدی
ل������ە س������وودان لە
ساڵەكانی  1880و
90ی زایینی زۆر
سەركەوتوو نەبوو.
ب������ەو ج������ۆرەی كە
مۆتادێل ئاماژەی
پێ دەدات ،نیوەی
حەشیمەتی سوودان
ل������ە برس������یەتی،
و
نەخۆش������ی
توندوتیژیدا مردن
و ئەم������ەش پێ������ش
لە ل������ە ناوچوونی
هێزەكانی مێهدی
ل������ە ش������اری ئۆم
دورمان 1یەكێك لە
ش������ارە گەورەكانی
سوودان بە دەستی
بریتانیایەكان بوو.
یان ئەو چەمك و
دەستەواژەیە كە لە ڕۆژهەاڵتی ناڤینی
هەنووكەیدا بوونی هەیە ،ئەمە چەشنێك
لە پرۆسەیەكی درێژخایەنە كە تێكەاڵوێك
لە پاشەكشەكردن و سنوورداركردن لە خۆ
دەگرێت ،ئەو شتەی كە ئیسرائیلیەكان بە
سەركەوتوویی و لە ماوەی حەوت دەیەی
ڕاب������ردوودا لە بەرانبەر س������ەرهەڵهێنانی
تیرۆری������زم ل������ە قوناغگەل������ی جیاواز و
شوێنگەلی جیاواز و بە ئایدۆلۆژیگەلی
جی������اوازەوە جێبەجێیان ك������ردووە .ئەمە

زەربەیەكی تەواوكەر و كۆتایی هێنان بە
گشت ئەوانە نیە.
ئیس������رائیلەكان دەرگی������ر دەب������ن ،لە
پش������وودانێك چێژ وەردەگرن و دیسانەوە
دەرگیر دەبنەوە .ئەم هێرشە بەردەوامانە
تەنزێك������ی تاڵ������ی لەگ������ەڵ خ������ۆی
دروس������تكردووە كە ئیس������رائیلیەكان پێی
دەڵێن" چیمەن ب������ڕی" .ئەوان دەزانن كە
ڕەنگ������ە ڕۆژی كۆتای������ی بێت بەاڵم بە
داخەوە كە ئێس������تا كاتی ئەوە نەهاتووە.
ئیسرائیلیەكان ئەمەیان قبووڵكردووە و بە
دوای ژیانی خۆیانەوەن.
وتەكانی ئۆباما ڕاس������ت و سادقانە
بوو كە وتی ئەم ش������ەڕە سااڵنێك درێژە
دەكێش������ێت .ئەمە خەباتی نەوەكانە .ئەم
ش������ەڕە وەكوو شەڕی س������وودان نیە كە
لە س������اڵی  1898ڕووی دا .ئەمە "ئۆم
دوورم������ان" نیە كە جیهادیزم بۆ زیاتر لە
یەك سەدە شكست بخوات.
هەنووك������ە جیهادی������زم ،دیاردەیەكی
جیهانییە ،دامەزراوەی ماڵی و ئایینی
ئەوان لە هەموو ش������وێنێك بوونی هەیە
و بنەچەكانی ئایینی ئەوان لە گش������ت
جیهان و لە نێ������و زیاتر لە یەك میلیارد
كەسدا جێگیر كراوە.
ئێمە لە سەر توولە ڕێگایەكی درێژ،
دژوار و سەخت هەنگاو دەنین ،بێ شك
ستراتژی پاشەكشە و ژێر ڕكێف خستن
بەم چەش������نە لە درێژماوەدا زۆر تاقەت
پڕۆكێنە.
ژێر ڕكێف خس������تن لەگەڵ ،...ئەمە
باشترین س������تراتژییە كە لە بەردەستمان
دایە .ئۆباما دەبێت هەنووكە دەری بخات
كە پێداگرە لە سەر كردەیی كردنی.
سەرچاوە:

http://www.
washingtonpost.com

 .1ئۆم دورمان یەكێك لە شارە گەورەكانی سوودانە.
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پارناسەكان و ڕەوتی ئەدەبیی هونەر بۆ هونەر
ئا :جەماڵ فەتحی
ساڵەكانی ١٨١٤تا١٨٣٠ی زایینی
لە فەڕانس������ە بنەماڵەی (بووربون) كە
پاش ناپلئون دەس������ەاڵتیان بە دەس������تەوە
گرت و بە س������ەردەمی ڕستوراس������یون
ناسراو بوون،گۆڕانكاریگەلێان لە بواری
سیاس������ی و كۆمەاڵیەت������ی ئەنجامدا.
لەم س������ەردەمە كە ڕەوتی ڕۆمانتیس������م
بەس������ەر ئەدەبیاتی فەرانسەدا زاڵ ببوو
بە هۆی ش������ۆڕش و گۆڕانكارییەكان و
دوور كەوتن������ەوەی خەڵك لە بارودۆخی
سیاس������یی و كۆمەاڵیەتی ڕابردوو ئەم
شێوازە ئەدەبییە ڕووی لە نەمان و لە نێو
چوون كرد و جێگای خۆی بە ڕەوتەكانی
دیك������ە وەكوو ڕئالیس������م و ناتورالیس������م
بەخش������ی،هێندێ لە زان������ا و وێژەوان،
شاعێر و نووس������ەرەكانی بەرەو هونەری
بە كەڵ������ك ( )L,art utileهان دەدا
واتە دەب������ێ بەرهەمەكانیان لە خزمەتی
كۆمەڵگا و هەڵسوكەوتی مرۆڤدا بێت.
بەهێزترین ئەم باوەڕە ئەدەبییە دەس������تەی
"ش������وێنكەوتووانی سن س������یموون"بوون،
ئەم دەس������تە كە هێندێ لە ڕۆمانتیك و
كالسیكەكانیان لەگەڵ بوو داوایان
لە ڕۆش������نبیران دەكرد بۆ باشتر
بوونی ژیانی خەڵك هەنگاو
هەڵگرن و نووس������راوەكانیان
ب������ۆ بەرژەوەندی كۆمەڵگا
بێت .تەواوی شاعێران و
نووس������ەرانی ڕۆمانتیك
جگە لە ویكتۆرهۆگۆ
كەوتنە ژێر كاریگەریی
بیرۆك������ە
ئ������ەم
ئەدەبییە،ویكتۆرهۆگۆ
كە پێش������تر بڕوای بە
بابەتە كۆمەاڵیەتییەكان
هەبوو و بە هونەرمەندی
كۆمەاڵیەتی دەناس������را
لە س������اڵی ١٨٢٩دا لە
نووسراوەی "شەرقیات"ی
خۆی������دا گرنگییەكی
زۆری بە ڕواڵەتی شێعر
و
و كێ������ش و قافی������ە داوە
س������ەربەخۆیی لە شێعردا
بە مافی س������ەرەكیی شاعێر
دەزان������ێ .ڕس������تەی (هون������ەر

ب������ۆ هونەر) لە هەمان س������اڵدا لە الیەن
هۆگۆ هاتە ئاراوە و چەندین ش������اعێرو
نیگاركێ������ش و پەیكەرتاش������ی الو ل������ە
دەوری كۆبوون������ەوە و پێش������ەكییەكەی
ش������ەرقییاتی ئ������ەم هونەرمەندەیان وەك
كتێبێك������ی پیرۆزی هونەر دەناس������ی و
بڕوای������ان بە هون������ەری بەكەڵك نەبوو و
پێیان وابوو ئەگ������ەر هونەر لە خزمەتی
بوارە كۆمەاڵیەتییەكاندا بێت لە ئاستی
جوانییەكانی كەم دەبێتەوە .یەكێك لەم
الوانە كە لە بۆچوونی هۆگۆ داكۆكی
دەكرد و باوەڕی بە ش������ێعری پەتی
و نام������ۆ لە بابەت������ە كۆمەاڵیەتیی
و سیاس������ییەكان هەبوو"،تئوفی������ل
گۆتی������ە"و "تئودوردوبانویل"ب������وون
كە ئەم دونیایەی������ان بە تیاتر و
مرۆڤیش������یان ب������ە
ئە كت������ە ر ی
تیا تر ە ك������ە

د ە ش������و بها ند
ك������ە دەورگێ������ڕان و
ڕواڵەتی ئەكت������ەرەكان
زیاتر ل������ە هەس������تەكانیان
گرنگ������ی هەبوو.ئەم ش������ێوازە
بیركردنەوە سەبارەت بە هونەر و
شێعرلە ساڵی  ١٨٦٠ملمالنی
و لێكۆڵینەوەیەكی بەرچاوی لە
ئەدەبی������ات بەدی هێن������ا و كۆمەڵێ
الو بە دژی ڕۆمانتیس������م هەڵوێستییان
گ������رت و لە ژێ������ر كاریگەریی "هونەر
ب������ۆ هونەر" كۆڕێك������ی ئەدەبییان پێك
هێن������ا" .لوكێنت دولیل" كە توانیبووی
تیشك بخاتە سەربیروڕای دەوروبەرانی
خۆی یەكێك لە نوێنەرە بەرجەستەكانی
ئەم ڕەوتە ئەدەبییە بوو ،لــە س������اڵـــی
١٨٦٦بەرهەمەكانـی ئەم ش������اعێــرانە بە
نــاوی"پارناس������ی هاوچەرخ" (وش������ەی
پارناس ن������اوی كێوێكی ئەفس������انەییە
ل������ە یونان كە خواوەندی ش������ێعر لە وێ

سەقامگیرە) كەوتە بەر دەست خوێنەران
و ب������ە ه������ۆی سەرنجڕاكش������انیان ب������ۆ
دووهەمین و س������ێهەمین جاریش چاپ
كرانەوە ،بەرەبەرە ئەم شاعێرانە
بە پارناس������ەكان ناوبانگیان
دەرك������رد و یەك������ێ ل������ە
ڕەخنەگرانی ئەم ڕەوتە
ب������ە

"ئاندرە تریووەك"بۆ
ن������ا و ی
یەكەمجار وش������ەی پارناسیسمی بۆئەو
كۆمەڵە ش������اعێرە بەكار هێنا .بە بڕوای
پارناسەكان ش������ێعر هێمایەكە لە ڕۆحی
مرۆڤ������ێ كە هەس������تەكانی ل������ە خۆیدا
كوش������تبێت ،پارناس دژ ب������ە ڕۆمانتیك
ڕاوەس������تاوە و ب������ە گش������تی لەهەمبەر
هەرجۆرە ش������ێعرێكی خاوەن ئەندیشە و
سوبژكتیو دژایەتی دەكرد و بۆ شێعرێك
كە ناوەرۆكی ئاوات و سكااڵیی هەبێت

هیچ بایەخێ دانانێ ،شێعر دەبێت تەنیا
لە خزمەت هون������ەر بێت و لە ڕوانگەی
ئ������ەم ش������اعێرانەوە ش������ێعر دەبێ������ت ئەم
تایبەتمەندییانەی هەبێت (1ـ پوختەیی
ڕواڵەت چ لە ب������واری دەربڕینەوە چ
لە شێوەی هەڵبژاردنی وشەكانەوە2.ـ
تێكەڵ نەبوون لەگەڵ هەس������تەكان و
بایەخ نەدان بە ئامانج 3ـ جوانی وشە
كۆتایی شێعر(قافییە)4ـ پەیڕەوی
لە مەكتەبی هونەر بۆ هونەر).
لوكینت دولیل كە واڵتی یونانی
بە دوایین واڵتی خۆی دەزانی و
لە هۆگرانی هۆمرۆ س������وفوكول
وهوراس بوو بڕوای وابوو جوانی
ش������ێعر لە ڕۆحی ئارامی شاعێر
و دێڕە موسیقاییەكانی دەروونیی
ش������ێعرهەڵدەقوڵێ ،بە بڕوای ئەو
هەموو ش������تێك لە خەون و خەیاڵ و
هەڵكەوتەكانی ژیان سەرچاوە دەگرێ
و هیچ ش������تێك بوونی نییە تەنانەت
خ������وا ،تەنی������ا م������ەرگ هەیە.
كۆی ئ������ەم باوەڕانە بووە هۆی
كەمتەرخەمی بە دەوروبەری
و ب������ێ باوەڕییەكی تووند
لە هەمبەر ئایین ،پاش
دولیل ب������ە هێزترین
ش������اعێری ئ������ەم
مەكتەب������ە "ژوزە
ماریادوهردی������ا"
بوو ك������ە زیاتر
شوێنكەوتووی
" تئو فی������ل
گوتی������ە" بوو،
"ژوزە" هێن������دە
شێعر ی
كە هەست دەكەی
پرشنگدارە،
زێڕی جوانكاری لەسەر كراوە و بابەتە
مێژووییەكان بە شێوەییەكی خەیااڵوی
لە سەر ش������ریت تۆماركراوە .بە گشتی
پارناسەكان شوێنهەڵگری بیری كەسانێ
وەك������وو ویكتۆر هۆگۆ ب������وون كە پاش
١٨٣٠زایینی بە هۆی شۆڕشی سیاسی
و كۆمەاڵیەتی شێوازی ئەدەبی هونەر
بۆ هونەر و پارناسسیس������م لە فەڕانسە
ودەوروبەری سەری هەڵدا و كاریگەری
لەسەر ئەدەبیاتی سەردەمی خۆی دانا.

بەهار حسێنی
بەهار حس������ێنی 3ی جۆزەردانی س������اڵی1362ی هەت������اوی بەرامبەر بە
1983ی زایینی ،لە ش������اری س������ەقزی ڕۆژهەاڵتی كوردستان لەدایك بووە.
قۆناغەكانی خوێندنی لە ش������اری س������ەقز بڕیوە و بڕوانامەی بەكالۆریۆسی
لە زمان وئەدەبی فارس������ی هەر لەو ش������ارە بەدەس������ت هێناوە .بەهار حسێنی
براوەی خەاڵتی یەكەمی ش������ێعرە لە فێس������تیڤاڵی "كەڤاڵ" كە لە باشووری
كوردس������تان بەڕێوەچوو و هەروەها خەاڵتی س������ێیەمی "فێستیڤاڵی شێعر"ی
ڕانیەی پێ بەخش������راوە .بڕوانامەی وێنەگریی لە "س������ێنەما الوانی" ئێرانی
وەرگرتووە .خەاڵتی "هاندان"ی لە فێس������تیڤاڵی دەقی شانۆنامەی كوردی لە
دیاربەكر پێبەخشراوە و براوەی خەاڵتی دووهەمە لە فێستیڤاڵی "چیرۆكانەی
سپی" لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان .بەهار حسێنی بە دوو تابلۆی نیگاركێشی،
بەش������داریی لە پیشانگایەكی هاوبەشی نیگاركێش������یدا كردووە كە بە بۆنەی
ڕۆژی جیهان������ی ژنەوە لە ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان بەڕێوە چووە و خەاڵتی
ڕێزلێنانی لەو بوارەدا وەرگرتووە .خاوەنی چەندین وەرگێڕانە لە بواری كورتە
چیرۆكدا كە هەندێكیان لە ڕۆژنامەی ئاسۆ لە سنە چاپ كراون و كتێبێكی
مندااڵنیش������ی بە نێوی "كۆڕێك بە ڕەنگی ش������ەو" لە فارسییەوە وەرگێڕاوەتە
س������ەر زمانی كوردی كە ئام������ادەی چاپە  .هەروەها كۆمەڵە شێعركیش������ی
بە نێوی"فریش������تەیەك لە جانتادا" كە هەڵبژاردەیەكە لە ش������ێعرەكانی خۆی،
ئام������ادەی چاپ كردووە .بەهار حس������ێنی چاالكییەكانی خۆی لە بوارەكانی
ش������ێعر و نیگار كێش������ی و وەرگێڕان و نووسینی دەقی ش������انۆنامەییدا چڕ
كردۆتەوە.

دەنگی شێرکۆ

دە

هەتا قەڵەمی ڕیشن و ڕەشنووسی قینباری قانوون
لە سەر کاغەزی بەفرینی بەژنی ژن
شەققەی شەالقی بنووسێ،
تا حەمە بچکۆلی بۆیاخچی،
مێشی خولیای الی پێاڵوی دەسەاڵت بێ
تا دەسەاڵت کورسیەکانی لە سەرشانی برسیەکان بێ،
هەتا ئاسمان کراسی شینی لەبەردابێ
هەتا مرۆڤ ژانی عشقی لەسەردابێ
دەنگی شێرکۆ سەوزی سەوزە،
شێعری شێرکۆ شینی شینە

هەر لە زیخێکی جێماوی
بن گیرفانی ڕەشەباکەی سلێمانی
تا سپیداری حەسرەتی بەفرینی کۆچباری سنە
تا نامۆیی کەوێکی قاسپە ون کردووی الی قامیشلوو
هەتا هاواری زێڕینی مناڵی کەرکووکی برسی
هەتا ئاسمان ،تا خاچ و مار،
تا پەپوولە و بااڵی دنیاش
هەر هەموویان موزاییک و شووشەبەند و
دیواری کۆشکی هەزار پەنجەرەی شێرکۆن
لە سەربانی ئەم کۆشکەوە
هەتا دنیا و هەتا ژیان
دەنگی شێرکۆ سەوزی سەوزە،
شێعری شێرکۆ شینی شینە.

ی
نگ

هەتا "باران نمەنمە گوڵ بنووسێ"،
تا بەفری خەم کلو کلو قژی شێعرم بۆ مش بکات
هەتا ژانی سووژنی دووکەڵی ئەنفال
لە چاوی هەر گوندێک مابێ
تا دەنکە زیخێکی چاوتەڕ
لە فرمێسکی کانیلەیەک بەجێمابێ
هەتا دەنکە موورووی شینی وشەی زێڕین
بە گەردنی بەرزی ژنە قەسیدێکەوە چنرابێ،
هەتا ئاسمان کراسی شینی لەبەردا بێ
هەتا مرۆڤ ژانی عشقی لە سەردا بێ
دەنگی شێرکۆ سەوزی سەوزە،
شێعری شێرکۆ شینی شینە

لە قەفەزی داڵەکانی ئیمرالیدا
پەلوباڵی هەڵبوەرێ،
تا شمشێری پێ خاوس و ڕیش تۆزاوی بیابانی
الی مەزار و مزگەوتەکەی سەالحەدین
سەری گوڵ و چاوی کانی و دەستی شاخ و
خوێنی باخی سەالحەدین حەاڵڵ بکەن
تا باڵندە و نەمامانی پارکی سنە
لە زمانی کانیەکانی سەر ئاویەر نامۆ بژین
هەتا ئاسمان کراسی شینی لەبەردابێ
هەتا مرۆڤ ژانی عشقی لەسەردابێ
دەنگی شێرکۆ سەوزی سەوزە
شێعری شێرکۆ شینی شینە

ش

کۆ
ێر

هەتا کچە تەوارێکی هەواری تەلبەندی باتمان،
بەفری قەندیل بکاتە گەرمەالنی خۆی
هەتا هەڵۆی النە ڕووخاوی ئاگری
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پێشمەرگەیەكی حیزبی دێموكرات پیشانگایەكی فۆتۆگرافی كردەوە
ڕۆژی چوارش������ەممە ڕێكەوتی ٩ی ڕەزبەری ١٣٩٣ی هەتاوی ،كیوان فاتێحی
پێش������مەرگەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ،پیشانگایەكی فۆتۆگرافی بە
ناوی "من و ئاوێنە" لە مێتۆدی پۆرترە ( )Portraitلە شاری كۆیە بەڕێوەبرد.
ئەو پیش������انگایە لە دوو نۆبەتی بەیانی و ئێوارە بەڕووی بەشداربواندا كراوە بوو
و تێیدا  ٢٠فۆتۆی پێش������مەرگە دێرینەكانی حیزبی دێموكرات بە شێوەی پۆرترە و
"ڕەش و سپی" دانرابوو.
كەیوان فاتێحی لە وتووێژێكدا لەگەڵ هەواڵنێری كوردس������تان میدیا ،مەبەس������ت
لە بەڕێوەبردنی ئەو پیش������انگایەی بەم ش������ێوەیە ڕاگەیاند" :لە هەر ش������وێنێك زوڵم
و زۆرداری هەبێ������ت ،بەرەن������گاری و خۆڕاگریش هەیە ،جەوه������ەری بەرەنگاری و
خۆڕاگریش بیروباوەڕ و ئیمان بەو ڕێگا و ڕێبازەیە .یەكێك لە خسڵەتە سەرەكییەكانی
نەتەوەی كورد لە مێژوودا و هەتا ئەمڕۆكەش ئەوەیە كە هیچ كات زوڵمی قەبووڵ
نەكردووە و هەمیشە دژی ستەم و چەوساندنەوە بووە".
فاتێحی هەروەها لە درێژەدا وتی" :هەمیشە كۆمەڵێك مرۆڤ بەوپەڕی سادەیی و
خاكەڕاییەوە ژیان و تەمەنی خۆیان تەرخان كردووە بۆ خەبات لە پێناو بەدەستهێنانی
ئ������ازادی و مافی نەتەوەی كورددا ،ئەم خەڵكانە لە تەمەنی خۆیان دەگوزەرێن هەتا
نەتەوەكەیان بە ئاوات و ئارەزووەكانیان بگەن".
كەی������وان فاتێحی هەروەها وتی " :لە پیش������انگای "م������ن و ئاوێنە"دا ،ژمارەیەك
لەو كەس������انە پیش������ان دراون كە تەمەنی خۆیان بۆ "پێشمەرگایەتی" تەرخان كردووە،
ح������ەق وایە و ئەركی ن������ەوەی دوای ئەوانە كە درێژەدەری ئەو ڕێگا و ڕێبازە بن كە
كەسانێكی زۆر لەو ڕێگایەدا شەهید كراون و خەڵكانێكیش سوێندیان خواردووە هەتا
سەر درێژەدەری ڕێگا و ڕێبازەكەیان بن".
ش������ایانی باس������ە هونەرمەندی پێش������مەرگە ماوەی شەش س������اڵە كە سەرقاڵی
فیلمب������ەرداری و وێنەگرییە و ئەمەش یەكەم پڕۆژەی فۆتۆگرافیی تاكەكەس������یی
ناوبراوە.

سندووقی ڕەش بۆ ئۆتۆمبێل دادەندرێت
بەمەبەس������تی خوێندنەوەی هۆكاری
ڕووداوەكانی هاتووچۆ سندووقی ڕەش
بۆ ئۆتۆمبێل دادەندرێت.
كۆمپانیاكانی دروستكردنی ئۆتۆمبێل
بە نیازن كە سندووقی ڕەش بۆ سەرجەم
ئۆتۆمبێلەكانیان دابنێن بۆ دەرخس������تنی
هۆكارەكان������ی ڕووداوەكانی هاتوچۆ،
تا لەم ڕێگەیەوە زانیاری ڕاس������ت و ورد
بەدەست بێنن .
ێ لەسیاسییەكان ترسیان
بەاڵم هەند 
ال دروس������تبوو كە ئەم سندووقە لەالیەن
دەس������ەاڵتدارانەوە بۆ كاری س������یخوری
كردن بە سەر تاكەكاندا بەكار ببرێت.
لەس������ەرەتاوە كۆمپانیاكان������ی بیم������ە
هەڵسان بە دابینكردنی بڕی تێچوو بۆ
ئەو الیەنەی ك������ە تابلۆی تۆماركردنی
جووڵەی ئۆتۆمبێلەكە ئامادەدەكات.
ئەمەش پێویستی بەوەیە كە یەكێتی
ێ پەسەند بكا بەو
ئەوروپا یاسایەكی نو 
مەبەستەی كە س������ەرجەم ئۆتۆمبێلەكان
س������ندووقی ڕەشیان هەبێت و ببەسرێنەوە
بە مانگە دەستكردەكان  ،بۆ ئاگاداربوون
لە ڕووداوەكانی هاتوچۆ .

زیانێكی گەورەی خواردنی پێستی مریشك ئاشكرا بوو
هەرچەندە مریشك بە گۆشتی سپی
دادەنرێت و زیانی لە گۆش������تی سوور
كەمترە ،بەاڵم خواردنی پێس������تەكەی
زیانێك������ی زۆری هەیە و دەبێتە هۆی
نەزۆكی لە ژنان و پیاوانیشدا.
شارەزایان ڕایدەگەیەنن كەوا پێستی
مریش������ك زیانێكی زۆری هەیە و بە
هۆی ئەوەی كە چەورییەكی زۆری
تێدایە وهەموو هۆرمۆنی مریشەكەكە
لە ژێر پێستەكەدا كۆ دەبێتەوە.
بۆ ئەمەش باشتر وایە پێستەكەی
لێبكرێت������ەوە پاش������ان ئامادەبكرێت و
بخورێ������ت چونكە ئەو مریش������كانەی
پێس������تەكانیان لێناكرێتەوە ڕێژەیەكی
زۆر هۆرمۆنی������ان تێدای������ە كە زیانی
هەیە لەس������ەر تۆوی پیاوان و الوازی
دەكات.

هەروەه������ا كێش������ەی نەزۆك������ی
دروس������ت دەكات لە ژنان������دا ،بەاڵم
ك������ە
ئەو مریش������كانەی
پێس������تە كا نیا ن
لێد ە كر ێت������ە و ە
پا ش������ا ن
ئا ما د ە كر ێ������ن
و دەخورێ������ن ئ������ەوا
ڕێژەیەك������ی كەمتر
هۆرمۆنی������ان تێدایە
بۆی������ە پێویس������تە خ������ۆ
بپارێزین لە خواردنی پێس������تی
مریشك.
ش������ارەزایان ئەوەش������یان ڕوونكردوە
كە باش������تر وای������ە پی������از و بەهاراتی
تایبەتی بەكاربهێنرێت چونكە ڕێژەی
هۆرمۆنی مریشكەكە كەم دەكاتەوە.

زایەڵە

نیشانهكانی بنبهست ل ه
وتووێژه ناوكییهكاندا
فاتێح ساڵحی
كهمتر ل������ه دوو مانگ م������اوه بۆ 24ی
ئۆكتۆب������ر وات������ه دوا مۆڵهتی گهیش������تن به
ڕێككهوتنی ناوكی نێوان واڵتانی ڕۆژئاوایی
و ئێ������ران لهم������هڕ پڕۆگرام������ه ناوكییهكانی
ئ������هو واڵته كه له میدی������ا جیهانییهكاندا وهك
ڕێككهوتنی م������هزن ناوهزد ك������راوه .بهاڵم به
سهرهنجدان بهو ئاماژه و نیشانانهی كه لهمالو
ئهو الوه دهردهك������هون وێناچێ كه ئهم الیهنانه
لهم ڕێكهوته دیاریكراوهدا به ئهنجام بگهین و
له باشترین حاڵهتدا لهوانهیه ماوهی وتووێژهكان
بۆ كاتێكی دیكه دوابخرێت كه ئهم حاڵهتهیان
سهركهوتنی ئیستراتژی كۆماری ئیسالمی و
له ههمان كاتدا شكستی الیهنی ڕۆژئاواییه،
چونكوو كۆماری ئیس���ل��امی به درێژایی ئهو
س������ااڵنهی كه لهگهڵ ئهو واڵتانهدا سهرقاڵی
دانووس������تان و وتووێژ بووه له ڕاستیدا تهنیا بۆ
وتووێژ ،وتووێژی كردووه.
ههرچهند زۆركهس������یش لهسهر ئهو بڕوایهن
كه ئیدی واڵتانی ڕۆژئاوایی و لهس������هرووی
ههموویانهوه ئهمریكا و كۆنگرێسی ئهو واڵته
ڕازی������ی نابن ب������ه درێژتر كردن������هوهی ماوهی
وتووێ������ژهكان و لهوانهی������ه 24ی ئۆكتۆب������ری
ئهمس������اڵ بنبهس������تی فهرمیی دانووس������تانه
ناوكییهكانی ئێران و ڕۆژئاوا بێت.
ئاش������كرا و ڕوون������ه ك������ه كاربهدهس������تانی
كۆماری ئیس���ل��امی ئێران به نیاز بوون تا له
ڕێگ������هی ئاژاواه نان������هوه و خولقاندنی قهیران
له ناوچهی ڕۆژههاڵت������ی ناڤیین و كۆمهڵێك
كار و ك������ردهوهی دزێوی دیكه ل������ه ئهمریكا
و ڕۆژئاوا ب������ۆ بهرهوپێش������چوونی پڕۆگرامه
ناوکییهكان������ی واڵتهكهیان كهڵ������ك وهربگرن و
هاتنه س������هركاری حهسهن ڕووحانیش باشترین
مهجالی بۆ كۆماری ئیس���ل��امی ڕهخساند كه
به كهڵك وهرگرتن ل������هم دوكترینه پالنهكانیان
بهرهوپێ������ش ببهن .بۆیه ڕووحان������ی له دوایین
دانیشتنی كۆڕی گشتیی ڕێكخراوی نهتهوه
یهكگرتووهكان له دهق������ی لێداونهكهی خۆیدا
ڕایگهیاند كه ئهگ������هر واڵتانی ڕۆژئاوایی و
ئامریكا لهههمب������هر پڕۆگرامی ناوكیی ئهو
واڵته نهرمی بنوێنن ،كۆماری ئیس���ل��امیش
دهتوان������ێ ل������ه هێوركردن������هوهی بارودۆخ������ی
ڕۆژههاڵت������ی ناڤین یارمهتی������دهری واڵتانی
ڕۆژئاوایی و ئهمریكا بێت .چونكوو ڕووحانی
ب������اس ل������هوه دهكات كه ئێران تاك������ه واڵتێكی
ناوچهكهیه كه له ئارام������ی و هێمنیدا دهژی
و دهتوانێ له ڕێ������گای هێژمونی خۆیهوه ئهم
ئارامی و ئاسایش������هش بگوازێتهوه بۆ واڵتانی
دیكهی ناوچهكه .بهاڵم ه������هروهك دیتمان به
دروست بوونی بهرهی هاوپهیمانی دژ به داعش
و نهبوون������ی ئێران لهم بهرهیهدا به ش������ێوهیهكی
فهرمیی واڵتانی دانووستانكار لهگهڵ ئێراندا
لهمهڕ كێش������هی ناوکیی ئ������هو واڵته وهاڵمی
ڕهتیان بهم داواكارییەی ڕێژیم دایهوه.
بهههر شێوه ئهو ماوهی كه تا گهیشتن به
ڕێككهوتنی ناوکی له نێوان ئێران و ڕۆژئاوادا
ماوه ،ڕۆژانێكی ئهستهم و دژواره بۆ دهزگای
دیپلۆماس������یی ئێران بۆ ڕازی كردنی واڵتانی
 ،5+1ههرچهند دهبێ هێما بۆ ئهوهش بكرێت
كه له دۆس������ییهی ناوک������ی ڕێژیمدا دهزگای
دیپلۆماس������ی و وهزارهت������ی دهرهوهی ئهم واڵته
هیچ ڕۆڵێكیان نیی������ه و ئهوه خودی ڕێبهری
ڕێژیمه كه لهم پێوهندییهدا دوا بڕیار دهدات.
بهم پێیه ئێران دهبێ له ماوهی كهمتر له دوو
مانگدا وهاڵمی ههموو پرسیارهكانی ئاژانسی
وزهی ناوکی بداتهوه و الیهنی بهرامبهر بێنێته
سهر ئهو بڕوایه كه پڕۆگرامی ناوکیی ئێران
به مهبهس������تی ئاش������تیخوازانهیه ،پرسێك كه
وێناچێ لهم ماوهیهدا ئاوا به ئاسانی چارهسهر
بێت و دۆس������ییهی ناوکی ئێران و چارهس������هر
كردنی كێشهكانی بهردهمی ،ههنووكه درێژهی
دهبێت و 24ی ئۆكتۆبر ڕهنگه یهكهم بنبهستی
ناوکی ئێران لهس������هردهمی سهرۆك كۆماریی
ڕووحانیدا بێت.

