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مستهفا هیجری
له وتووێژ لهگهڵ
ههفتهنامهی" باس"
دا...
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دۆسیەی
نەتەوەكانی ئێران،
لەسەر مێزی
راسپۆتینەكان

ڕۆژی جیهانیی
ئێعدام و كارنامەی
ڕەشی كۆماری
ئیسالمی

ڕۆژێك دێت كە
باوی ڕۆژهەاڵتیش
بێتەوە
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پێشمهرگه ب ه هانای "كۆبانێ"وه
دهچێت

پارلمان������ی ههرێمی كوردس������تان،
ڕۆژی چوارش������هممه 30ی ڕەزبەر،
پێش������نیاری مهس������عوود بارزان������ی،
س������هرۆكی ههرێم������ی كوردس������تانی
لهس������هر ناردنی هێزی پێشمهرگه بۆ
بههێزكردنی یهكینهكانی پاراس������تنی
گهل له شاری كۆبانێ لهشهڕ لهگهڵ
دهوڵهتی ئیسالمی پهسهند كرد.
ئهم بڕیاره گرینگه له دوای ئهوه
پهس������هند كرا كه دهوڵهت������ی توركیه
لهگ������هڵ ناردنی پێش������مهرگهكانی

ههرێمی كوردستان له خاكی خۆیهوه
بۆ كۆبانێ ڕهزامهندی دهربڕی.
به پێ������ی ڕاپۆرت������ی ههواڵنێریی
فهرانسه ،مستهفا سهید قادر ،وهزیری
پێش������مهرگهی ههرێمی كوردس������تان
وتوویهت������ی كه لهس������هر ژمارهی ئهو
هێزان������هی ك������ه دهچن������ه كۆبانێ له
ڕۆژانی داهاتوودا بڕیار دهدرێت.
ڕوون نیی������ه كه ئ������هم هێزانه كهی
دهچن������ه نێو خاكی س������ووریه ،بهاڵم
ناوب������راو وتوویهتی "ت������ا ئهو كاتهی

كه ئیدی پێویستیان به بوونی ئهوان
نهبێ ،له ناوچهكهدا دهمێننهوه".
ت������ۆڕی ههواڵنێری������ی ڕوداوو
ڕایگهیان������دوو ەك������ە ب������ه پێ������ی ئهو
زانیارییانهی كه له بهردهس������تیدایه،
سهرۆكی ههرێم و وهزیری پێشمهرگه
لهگ������هڵ "پهی������هده" لهس������هر ناردنی
ئ������هو هێزان������ه وتووێژیان ك������ردووه و
ڕێككهوتوون.
ههواڵنێریی ئانادۆلی ڕاپۆرتێكی
باڵو كردووهتهوه كه بڕیاره  200كهس

ل������ه هێزهكانی ههرێمی كوردس������تان،
تهی������ار به چهكی قورس ،له ڕێگهی
توركیهوه بڕۆنه نێو خاكی كۆبانێ.
توركی������ه ڕۆژی دووش������هممهی
ڕاب������ردوو ڕایگهیان������د كه ئی������زن به
پێشمهرگهكان دهدات بۆ گهیشتن به
كۆبانێ له خاكی توركیاوه تێپهڕن.
چهن كاتژمێر پ������اش ئهوه ماری
ه������ارف وتهبێژی وزارهت������ی دهرهوهی
ئهمریكا ،وتی كه ئهمریكا پێشوازیی
دهكات ل������ه گۆڕین������ی سیاس������هتی

ئهنكارا.
س������هرهڕای ئهمانه ڕهجهب تهیب
ئهردۆغان ،ڕهخنهی ل������ه ههناردنی
چهك و چۆڵ له ڕێگهی ئاسمانییهوه
بۆ كۆبانی و كهوتنه دهستی بهشێك
ل������هو چهكانه ل������ه الیهن داعش������هوه
گرت.
شایانی باسه كه توركیه پێش لهمه
لهگهڵ ناردنی ه������هر جۆره چهكێك
بۆ یهكینهكانی پاراس������تنی گهل له
كۆبانێدا ل������ه ڕێگهی خاكی خۆیهوه
ناڕهزایهتی دهربڕیبوو.

یه ك ه
ڕێكخراوی نهتهوه یهكگرتووهكان :ئهگهری ئەوە هه 

كێری:

ئێزدییەكان لهگهڵ جینۆساید بهڕهڕوو بووبێتنەوە

گهمارۆكانی سهر ئێران ههڵناپهسێردرێن

كاربهدهستێكی بااڵی ڕێكخراوی نهتهوه
یهكگرت������ووهكان ك ه ماوهیهك پێش ئێس������تا
لهگهڵ كاربهدهستانی عێراقی و گرووپێ ل ه
ئاوارهكانی ئهو واڵت ه چاوپێكهوتنی كردووه،
دهڵێت ئهو كردهوانهی كه "دهوڵهتی ئیسالمی"
لهگهڵ كورده ئێزدییەكاندا ئهنجامیان داوه،
لهوانهیه ههوڵ بۆ جینۆساید بووبێت.
ئیڤان سیمۆنۆڤیچ ،یاریدهدهری سكرتێری
گشتیی ڕێكخراوی نهتهوه یهكگرتووهكان ل ه
كارو باری ماف������ی مرۆڤدا ،ڕۆژی 29ی
ڕهزب������هر وتی " ڕووداوهكان بهڵگهن لهس������هر
ئهوهیكه ئهو ش������تهی بهس������هر ئێزدییەكاندا
هاتووه ههوڵ بۆ جینۆساید بووه".
به پێی ڕاپۆرتی ههواڵنێریی فهرانس������ه،
سیمۆنۆڤیچ ل ه دوای ناوچهگهلێ له عێراق
وهك ههولێ������ر و بهغدا ،ل ه ڕێكخراوی نهتهوه
یهكگرتووهكان ب������ه كۆمهڵێك ڕۆژنامهوانی
وت������ووه " تاوانه ئهنجام������دراوهكان" له الیهن
هێزهكان������ی "دهوڵهتی ئیس���ل��امی" له چوار
مانگ������ی ڕاب������ردوودا دهتوان������ێ " تاوانی
جهنگ������ی" یان " تاوان دژی مرۆڤایهتی" ب ه

ئهژمار بێت.
ب������ ه وت������هی س������یمۆنۆڤیچ ،لهم������هڕ
ئێزدییەكان ،ش������ایهت و بهڵگهی وا ههیه ك ه
توندڕهوه ئیسالمییهكان ،ئهو ئێزدییانەی ك ه
شایهتیمانیان ب ه ئیسالم نههێناوه ،كوشتووه.
ههواڵنێریی ڕۆیتێرزیش دهڵێ میلیشیاكان
ههزاران ئێزدییان ڕهمی كردووه ،به زیندوویی
س������ووتاندویانن ی������ان ئهوهیك������ ه وهك كۆیل ه
فرۆشتوویانن.
ماوهیهك پێش ئێس������تا ئ������هم گرووپ ه ل ه
باڵوكراوهیهك������ی خۆیاندا ڕایانگهیاندبوو ك ه
ژنان و مندااڵن������ی ئێزدیی كه ل ه باكووری
عێرا ق به دیل گیرابوون به پێی "شهریعهی
ئیس���ل��امی" ل ه نێ������وان ئهو هێزان������هی ك ه
بهش������داری هێرش بۆ سهر ش������هنگاڵ بوون،
دابهش كراون.
ڤیان دهخی������ل ،نوێن������هری ئێزدییەكان ل ه
پارلمان������ی عێراقدا ،ب ه ڕادی������ۆ ئۆرووپای
ئازادی وتووه كه "دهوڵهتی ئیسالمی" نزیك
ب ه  25ههزار كچی ئێزدیی ڕفاندووه.

ج������ان كێری ،وهزیری كاروب������اری دهرهوهی ئهمریكا
وتوویهتی كه واڵتهكهی له ئێستادا گهمارۆكانی سهر
ئێران ههڵناپهس������ێرێت چونكوو به وت������هی ناوبراو ،ئهم
گهمارۆیانه بۆ بهردهوامبوونی دانووستانه ناوكییهكان،
پێویستن.
به پێی ڕاپۆرتی ههواڵنێریی ئاسۆش������هیتێد پرێس،
ج������ان كێری ،چوارش������هممه 22ی ئۆكتۆبر له ئاڵماندا
و له كۆنفڕانس������ێكی ڕۆژنامهوانی������دا لهگهڵ فرانك
واڵتێ������ر ئێش������تان
مای������هر ،وهزی������ری
كاروباری دهرهوهی
ئاڵم������ان وت������ی" :
ئێمه له ئێس������تادا
گهمارۆكانی سهر
ئێران ههڵناپهسێرین،
چونك������وو تاك������ه
ڕێ������گای گونجاو
بۆ بهردهوامبوونی
د ا نو و س������تا نه
ناوكییهكان لهگهڵ
ئ������هم واڵت������هدا به
ئهژمار دێن".

ناوب������راو ههروهها به هێما ك������ردن بهوهیكه دهوڵهتی
ئهمریكا وتووێژێكی تێر و تهس������هل لهگهڵ كۆنگرهی
ئهم واڵته لهس������هر دۆسیهی ناوكی ئێران بهڕێوه دهبات،
وتی ":دهوڵهت ڕێز دادهنێ بۆ بڕیاری گۆنگره لهمهڕ
ئێران".
ئێ������ران و گرووپی پێنج زێده ی������هك ڕێككهوتوون كه
مۆلهتی دانووس������تانهكان تا ڕیكهوتی 24ی نوامبر بۆ
گهیشتن به ڕێككهوتنێكی پۆخت به ئامانجی چارهسهری
ههمیش������هیی
دۆس������یهی ناوكی
ئێ������ران درێ������ژ
بكهنهوه.
ڕۆژئاوا ،ئیران
ب������ه ههوڵ������دان بۆ
دهستڕاگهیشتن به
چ������هك و چۆڵی
ناوك������ی تۆمهتبار
دهكات .ه������هر
بۆی������ه كۆمهڵ������ێ
گهم������ارۆی ل������ه
دژی ئ������هم واڵته
پهسهند كردووه.
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پـەیڤ
ناهید حسێنی
كاتێ������ك ڕۆژێكی جیهانی ب������ۆ توێژێكی
دیاریك������راو تایبەت دەكرێت ،لەخۆیدا هەڵگری
مانا و ڕەخنەیەك������ی كۆمەاڵیەتییە لە دیاردە
و تێڕوانینێك������ی كۆمەاڵیەت������ی ك������ە بازنەی
چاالكیی ئ������ەو توێژەی بەرتەس������ك كردۆتەوە
و بە گش������تی كاریگەریی لەسەر چۆنیەتیی
ژیانی������ان دان������اوە .ڕۆژە جیهانییەكان لە واڵتە
پێش������كەوتووەكاندا بە كردەوە كاریان بۆ دەكرێت
و دەس������ەاڵتەكان لەبەرامب������ەر س������ڕینەوەی
ئاسەوارەكانی هەرچەشنە هەاڵواردنێك كە زەربە
لە توێژێكی تایبەت بدات ،خۆیان بە بەرپرس
دەزانن .بە پێچەوانەشەوە لە واڵتە دواكەوتوو و
نەریتییەكاندا ،دەس������ەاڵت خۆی دەبێتە بەشێك
لە چەوساندنەوە و هەاڵواردن و بزوێنەری بیرە
بەرتەسكەكان.
یەكێ������ك ل������ەو ڕۆژە جیهانیان������ە ڕۆژی
جیهانیی كچان������ە .خەونی كچان������ە بینین و
كچانە بی������ر كردنەوە لەمێ������ژە كچانی واڵتی
ئێمەیان بەجێهێش������تووە و بەها و ئەرزشەكانی
كچەكانمان ل������ە تایبەتمەندییە كچانەكانەوە كە
پێویستیی تەمەنی خۆیانن گۆڕدراون بۆ بەها و
تایبەتمەندیگەلێك كە داسەپاوی كۆمەڵگایەكی
جەنگ و ب������ەاڵ لێ������دراوە11 .ی ئۆكتۆبر لە
زۆربەی واڵتانی دنیادا بۆتە ڕۆژێك بۆ وەدی
هێنانی خولیا و حەز و خەونەكانی كچان ،ئاوڕ
دانەوە لە ك������ەم و كووڕییەكانیان و هەوڵدان بۆ
نەهێشتن و س������ڕینەوەی ئەو كەم و كووڕییانە.
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������ت و بە تایبەتی لەم
ناوچەیەی ك������ە جوگرافی������ای پارچەكراوی
كوردی تێ������دا هەڵكەوتووە ،كچ������ان نەك هەر
س������ەرەتایی ترین مافەكانیش������یان نەپارێزراوە
بەڵك������وو ڕۆژ نییە برینێكی������ان بەرنەكەوێ و
زامێك تا سەر ئێسقانیان ڕۆ نەچێت.
ێ
هێشتا زامی كچە قوتابییەكانی شیناو 
و جەستە و ڕواڵەتە شێوێندراوەكەیان بە ئاگری
كەمتەرخەمی و خەمس������اردیی دەسەاڵتدارانی
واڵتی ئێران س������اڕێژ نەبووە ،خەمی دیاردەی
قێزەون������ی پڕژاندنی تێزاب ب������ە دەم و چاوی
ێ سۆماكانی شۆخان و دەیان و
كچان و چاوە ب 
سەدان كیژۆڵەی چاو بە فرمێسك و بێبەشی
واڵتەكەم������ان بەرۆكمان دەگ������رێ .لە ڕۆژی
جیهانیی كچاندا ،كچانی شەنگالی بریندارمان،
ل������ە ب������ازاری نامرۆڤەكاندا دەستاودەس������تیان
پێدەكرێت و ئەوانەشیان كە گەڕێندرانەوە ،لە تاو
دەرد و ئازار ،خۆیان لە چیاكانی ش������ەنگالەوە
بەردایەوە و بوونە قوربانیی چارەنووس������ێك كە
هەرگیز نووسینەوەی لە دەستی خۆیاندا نەبوو.
كچانی كۆبانێ سینگیان ناوە بە بەر گوللەوە
و بەرگری لە ئ������او و خاكی باب و باپیرانیان
دەكەن .كچانی باش������وور و ڕۆژهەاڵت بەرگی
پیرۆزی پێشمەرگایەتییان كردۆتە بەر و چەكی
پارێزگاری لە نیشتمانیانیان كردۆتە شان.
بە دڵنیاییەوە هەموو كچانی دونیا و لەوانە
كچان������ی كوردیش بە هەزاران خەون و خولیای
ڕەنگینیان لە دڵدای������ە .بەاڵم ڕۆژی جیهانی
كچ������ان و بەرگری ك������ردن ل������ە تایبەتمەندی
كچانەی������ان ،ب������ۆ كچان������ی واڵتەك������ەی ئێمە
خەونێكی دوورەدەس������ت و وەدی نەهاتووە .بەو
هیوایەی ڕۆژێك دابێ كە كچانی ئێمەش بیر
لە ڕۆژی جیهانیی خۆی������ان بكەنەوە و خەون
و ئاواتەكانیان لە واڵتێكی ئازاد و لە س������ای
دەسەاڵتێكی دادپەروەر و دێموكراتدا بێتە دی.
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سپاسنامەی حیزبی دێموكرات و كۆمەڵە
لە خەڵكی كوردستانی ڕۆژهەاڵت
خەڵكی ئازادیخوازی كوردستان!
ل������ە چەند ڕۆژی ڕاب������ردوودا ئێ������وە خەڵكی تێكۆش������ەر و خەباتگێڕی
ڕۆژهەاڵتی كوردستان لە زۆربەی شار و شارۆچكەكانی كوردستانی ئێران
بۆ پش������تیوانی لە خۆڕاگریی خەڵكی گەمارۆدراوی كۆبانێ هاتنە س������ەر
شەقامەكان و بە باشترین شێوە بەشداریتان كرد و پشتیوانی خۆتان دەربڕی.
گەرچی كۆماری ئیس���ل��امیی ئێران هەوڵی زۆری دا لەو خۆپێش������اندانە بە
قازانج������ی ڕێژیمەك������ەی كەڵك وەر بگرێ  ،ب������ەاڵم وریایی ئێوە كۆمەاڵنی
خەڵك  ،خەونەكانی ڕێژیمی بەتاڵ كرد و ئاواتەكانی بۆ بەدی نەهات .ئێوە
بە دروش������می نەتەوەیی ،ئازادیخوازی و دژی كۆنەپەرەس������تی بە پشتیوانی
لێبڕاوانەتان لە خەڵكی كۆبانێ خۆپێشاندانەكانتان وەك پێویست بەڕێوە برد.
ئێوە زۆر جار نیش������انتان داوە لە دۆخە هەس������تیارەكاندا پاڵپشتی شێلگیر و
لێبڕاوی تێكۆش������ەرانی ڕێگای ڕزگاری نەتەوەكەتانن .بەم بۆنەوە لەالیەن
هەموو ڕێزەكانی دێموكرات و كۆمەڵەوە سپاس و پێزانین دەنێرین بۆ ئیرادەی
خەباتگێڕانەتان.
سەركەوتن هەر بۆ گەلی كوردە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران
١٩ی ڕەزبەری ساڵی ١٣٩٣ی هەتاوی
١١ی ئۆكتۆبری ساڵی ٢٠١٤ی زایینی

بەیاننامەی كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی
فێدراڵ سەبارەت بە هێرشەكانی
داعش بۆ سەر كۆبانێ
لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا گرووپی تیرۆریستیی دەوڵەتی ئیسالمی (داعش)
هێرشێكی هەمەالیەنەی كردووەتە سەر شاری كوردنشینی كۆبانێ لە سووریە
و دەس������تی بە كوژران و وێرانی كردووە .زۆربەی دانیش������توانی ئەو ناوچەیە
لە ترس������ی كۆمەڵكۆژیی ئەو گرووپە ،ماڵو حاڵی خۆیان بەجێهێشتووە یا
ئاوارەی كێو و دەشت بوونە یا پەنایان بۆ واڵتی توركیە بردووە كە لەو واڵتەدا
لە دۆخێكی زۆر نالەباردا دەژین یا لە ش������اری خۆیان ماونەتەوە و دەستیان
داوەتە بەرخۆدان و خۆڕاگرییەكی مێژوویی و هەتا ئێستا نەیانهێشتووە كە ئەو
ش������ارە بكەوێتە دەستی تیرۆریستانی داعش .كۆنگرەی نەتەوەكانی فێدرالی
ئێران س������ەرەڕای مەحكووم كردنی كردەوە دڕندانەكانی داعش ،هەموو الیەك
لە مەترس������یی زۆربوونی گرووپە تیرۆریستیی و توندڕەوە ئیسالمییەكان(كە
س������ووننە مەزهەبن و پێڕەوی هێڵی خومەینی ش������یعەن) ئاگادار دەكاتەوە و
هەروەها پش������تیوانیی خۆی لە كردەوە دژە هەاڵوەردنەكان و ئازادیخوازنەی
هەموو نەتەوەكانی ئێران و بەتایبەت خەڵكی كوردس������تانی ئێران پشتیوانیی
خ������ۆی لە كۆبانی ڕادەگەێنێت .لەو پێوەندییەدا داوا لە كۆمەڵگای جیهانی
دەكەین ك������ە هەرچی زووتر بە هانا و یارمەتیی خەڵكی كۆبانێ بچن هەتا
كارەس������اتێكی مرۆیی كە هەموومان بینیمان دووپات نەبێتەوە .نابێت لە بێر
بكەین كە حكوومەتی كۆماری ئیس���ل��امیی ئێ������ران كە بۆ خۆی ژمارەی
پێوانەیی ئیعدامەكانی نیس������بەت بە هەژماری حەشیمەتەكەی لە جیهاندا
تێپەڕ كردووە .سەركوت و ئیعدامەكان لە كردەوەكانی داعش كەمتر نەبووە و
نییە .كۆماری ئیس���ل��امیی ئێران سااڵنێكە كە بە كەڵك وەرگرتن لە پیالنی
نكۆڵی لە ش������وناس لە هەوڵی س������ڕینەوە و سەركوتی سیاسی ــ فەرهەنگی
نەتەوەكانی دانیش������تووی ئێران درێژە بە دەسەاڵتی ناڕەوای خۆی دەدات و
بە دەس������تێوەردانە زیادە خوازەكانی خۆی لە عێراق و سووریە و فەلەستین و
پش������یتوانی لە جینایتكارانی وەكوو بەش������ار ئەسەد لە ڕاستیدا بەستێنێك بۆ
پێكهاتنی گرووپی هاوشێوەی خۆی وەكوو داعش بووە.
كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فێدرال
١٥ی ئۆكتۆبری ٢٠١٤ی زایینی
٢٣ی رەزبەری ١٣٩٣ی هەتاوی

نوێنەری حیزبی دێموكرات ،سەردانی
وەزارەتی دەرەوەی نوروێژی كرد
ڕێكەوتی ٢٥ی ڕەزبەری ١٣٩٣ی هەتاوی ،عەزیم ئەلیاس������ی ،نوێنەری
حیزبی دێموكرات لە نوروێژ ،س������ەردانی وەزارەتی دەرەوەی ئەو واڵتەی كرد
و لەالیەن شاندێكی  ٣كەس������ی لە بەشی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی وەزارەتی
دەرەوەی نوروێژ بە سەرپەرس������تیی خاتوون ئانەتە ابلسن پێشوازی لێكرا .لەم
س������ەردانەدا هێندێك باس لە پێوەندی لە گەڵ مەس������ەلەی كورد و ناوچەكە
و سیاس������ەتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ،بارودۆخی كورد لە هەر
چوار پارچەی كوردستان ،سیاسەتی واڵتانی ناوچەكە بە تایبەت توركیە و
ئێران بە نیسبەت كورد ،هێرشەكانی داعش بۆ سەر كوردەكان لە دوو پارچەی
كوردس������تان و بەش������داریی كوردەكانی هەموو پارچەكان لە بەرنگاربوونەوەی
داعش تاوتوێ كران .لەو سەردانەدا بەرپرسی پێوەندییەكانی حیزبی دێموكرات
باسی لە ئیدئۆلۆژیی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی كرد كه هەر لە سەرەتاوە
ویستوویانە شۆڕشی ئیسالمی بۆ جیهان بەتایبەتی ناوچەكە هەناردە بكەن
و كاتێك لەو بوارەدا س������ەركەوتوو نەبوون ئێستا بە شێوازێكی دیكە ئەم كارە
دەكەن و بە كردەوە لە عێراق ،س������ووریە ،یەم������ەن ،لوبنان و زۆر لە واڵتانی
دیكەی ناوچەكەدا بوونیان هەیە.

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
بە بۆنەی بەڕێوەچوونی هەشتەمین پلێنۆمی كۆمیتەی ناوەندی
هە ش������تە مین
م������ی
پلێنۆ
كۆمیت������ەی ناوەندی
حیزب������ی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران،
هە ڵبژ ێ������ر د ر ا و ی
كۆ نگ������ر ە ی
پازدەهەم������ی حیزب،
س������اعت 9ی بەیانی
ڕۆژی شەممە 26ی
ڕەزب������ەری س������اڵی
1393ی هەت������اوی
بەرانب������ەر بە 18ی
ئۆكتۆبری 2014ی
زایینی ب������ە ئامادە
بوون������ی ئەندامانی
ئەسڵی و ئەندامانی
جێگ������ری كۆمیتەی
ناوەن������دی دەس������تی
پێكرد و پاش س������ێ
ڕۆژ كاری بەردەوام
پاشنیوەڕۆی ڕۆژی
دووش������ەممە  28ڕەزب������ەر كۆتایی بە
كارەكانی هێنا .هەش������تەمین پلێنۆمی
كۆمیت������ەی ناوەن������دی ل������ە حاڵێكدا
بەڕێوە چوو كە چەند ڕۆژ پێش������تر لە
ڕۆژانی سێ شەممە و چوار شەممە
21ـ22ی ڕەزبەر سمینارێكی تایبەت
بە هەڵس������ەنگاندنی كار و تێكۆشان،
سیاس������ەت و هەڵوێستەكانی حیزب لە
ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا كە پێشتر
هەیئەتی ئام������ادەكاری بۆ دیاری كرا
بوو ،بە بەشداری ئەندامانی ڕێبەری
و نوێنەران������ی كادر و پێش������مەرگە و
ژمارەیەك كەسایەتی سیاسیی بەڕێوە
چووبوو ،لەو س������مینارەدا ڕاو بۆچوون
و پێش������نیارەكانی بەشدارانی سیمینار
هاتبوونە گۆڕێ و لە الیەن هەیئەتی
ئامادەكاری سیمینار بۆ باس و تاوتوێ
كردن لە پلێنۆمدا گەاڵڵە كرا بوون.
پلێنۆم بە دقیقەیەك بە بێ دەنگی
وەس������تان بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاكی
ش������ەهیدانی كوردستان دەستی پێكرد.
پاش پەس������ندكردنی دەستووری كاری
پلێنۆم بەڕێز مستەفا هیجری سكرتێری
گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران لێكدانەوەیەكی گشتگیری لەسەر
مەس������ەلە جۆراوجۆرەكان پێشكەش بە
پلێنۆم كرد .لە لێكدانەوەی سكرتێری
گشتی و لە پێوەندی لە گەڵ ئێران و
كۆماری ئیسالمی ئێراندا ئاماژە بەوە
كرا بوو كە بە دوای هێرش������ی دەوڵەتی
ئیسالمی (داعش) بۆ موسل و شكانی
س������وپای عێراق لەو ناوچەیە و دەست
بەس������ەردا گیرانی بەش������ێك لە واڵتی
عێراق لە الیەن دەوڵەتی ئیسالمییەوە،
كۆماری ئیسالمیی ئێران تێكۆشا بە
بەشداری خۆی لە شەڕی ناوچەكانی
مەخم������وور و ئازادكردن������ی ئامرلی و
ئامادەبوون������ی لە بەرەكانی ش������ەڕی
جەلەوال و  ..نفووزی خۆی لە عێراق
لە پێش������وو زیاتر بكا و شوێن لە سەر
ڕەوتی كێشە و پرس������ە سیاسییەكانی
عێراق بەكردەوە دابنێ .لە پەنا ئەوەشدا
هەوڵی ئاس������ایی كردن������ەوەی لەگەڵ
عەرەبستان دا و دەرەتانێكی لە بارتری
بۆ حوس������ییەكان لە یەمەن ڕەخس������اند
تا لەو واڵتەدا بەش������داری دەس������ەاڵت
بن .بەو حاڵەش كاتێ������ك ئیئتالفێكی

نێونەتەوەیی لە دژی دەوڵەتی ئیسالمی
( داع������ش) پێكهات كە بەر بە كردار و
ڕەفتاری دژە مرۆڤانە و پێشڕەوییەكانی
ئەم چەكدارانە بگرن ،بەش������ێكی زۆری
ئەندامان������ی ئەو ئیئتیالف������ە دژایەتی
خۆیان بە بوونی كۆماری ئیس���ل��امی
ل������ەو چوارچێوەی������ەدا ڕاگەیاند ،لە نێو
ئ������ەو الیەنەدا میرنش������ینەكانی لێواری
كەن������داوی ف������ارس ،توركی������ە و چەند
واڵتێك������ی ڕۆژئاوای������ی دەبینرێن ،لە
ئاكام������دا ،كۆم������اری ئیس���ل��امی لەو
ئیتالف������ەدا ڕێگەی پێ ن������ەدرا .ئەو
هەڵوێستە بۆ كۆماری ئیسالمی ئێران
وەك ب������ە هێند نەگرت������ن و دوورە پەرێز
ڕاگرتن ب������ە ئەژمار دەهات .جگە لەوە
كۆماری ئیسالمیی ئێران بە پێكهاتنی
حكوومەت������ی یەكگرتووی فەلەس������تین
بە س������ەرۆكایەتی مەحموود عەباس كە
ئەگەر بە تەواوی سەر بگرێ نفووزی
كۆماری ئیسالمیی ئێران لەو شوێنەش
بەرەو الوازی دەب������ا .كونتروڵی زیاتری
س������نوورەكانی غەزە لەالیەن میس������رەوە
ك������ە دەرەتانی ناردنی چ������ەك و چۆڵ
و تەقەمەن������ی لە ڕێژیم������ی كۆماری
ئیسالمی بۆ غەززە بەرتەسك دەكاتەوە
لە پەنا دابەزینی پێوەند ییەكانی سودان
لەگەڵ كۆماری ئیسالمی دەوری ئەو
ڕێژیمە لە ناوچە بە پێچەوانەی عێراق
كەم دەكات������ەوە .پێوەندیەكانی كۆماری
ئیسالمیی ئێران و توركیەش بە تایبەت
پاش موافقەتی ئەو واڵتە بۆ هێرش بۆ
س������ەر تیرۆریستەكان و سنوور بەزاندنی
س������وپاكەی بەرە و عێراق و س������ووریە،
بەرەو ئاڵۆزی چووە ،بە كورتی ئەگەر
نفووزی كۆماری ئیسالمی لە عێراقدا
زیاتر بووە لە ش������وێنەكانی دیكە بەرەو
الوازی چ������ووە .لە بەش������ێكی دیكەی
لێكدانەوەكەی س������كرتێری گش������تییدا
ئاماژە بە كێشە ئەتومییەكەی كۆماری
ئیس���ل��امی لە گ������ەڵ واڵتانی 5+1
ك������را بوو ،كە تا ئێس������تاش و پاش ئەم
هەموو دانیش������تنانە هەروا بە چارەسەر
نەكراوی ماوەتەوە و گۆمان لە س������ەر
ئەو بەرنامەی������ە هەر لە جێی خۆیەتی.
لێكدانەوەكە پڕژا بووە س������ەر زیادبوونی
ڕێژەی ئیعدامەكان و گرتن و ڕاونانی
خەڵ������ك لە ئێران و ئەو مەودا زۆرەی لە
نێوان بەڵێن������ی و كردەوەكانی ڕووحانی

دێتراون بە تایبەت لە باری پێشێلكردنی
ماف������ی مرۆڤ و ئاب������ووری و ژیانی
دژواری خەڵك .لە بواری لە ژێرپێنانی
مافی م������رۆڤ لە ڕاپۆرتەكەدا ئاماژە
كرابوو ب������ە دوایی������ن ڕاپۆرتی ئەحمەد
ش������ەهید نوێنەری ڕێكخ������راوی مافی
مرۆڤی نەتەوە یەكگرتووەكان لە س������ەر
ئێران و ڕاپۆرتی بان كی مون سكرتێری
گش������تیی نەتەوە یەكگرت������ووەكان لەو
پێوەندییەدا .لە لێكدانەوەكەی سكرتێری
گش������تییدا ئاماژە بە هەڵبژاردنەكانی
توركی������ە و س������ەركەوتنی  AKPلەو
هەڵبژاردنانەدا كرابوو و ش������وێندانەری
ئاكامی ئەو هەڵبژاردنە دەس������ت نیشان
كرا بوو ،هەروەها ئاماژەی بە سیاسەت
و هەڵویس������ت و مەرجەكان������ی توركیە
بۆ بەش������داری لە ش������ەڕێ ( داعش)
كرابوو كە تا ڕادەی������ەك نیگەرانیی بۆ
ڕۆژئاواییەكان پێكهێنا بوو بەو حاڵەش
هیوای ئەوە خواسترا بوو كە كێشەكانی
ئەم دوایییانەی توركیە و مەس������ەلەی
كوردس������تانی ڕۆژئاوا شوێنی نەرێنی
لە س������ەر ڕەوتی ئاشتیی و چارەسەری
مەس������ەلەی كورد لەو واڵت������ە دانەنێ.
لێكدانەوەكە باس������ی لە وەزعی هەرێمی
كوردس������تان و ئەو شەڕەی بەرەوەڕووی
بۆەتەوە و ئەو كێشە و گرفتە چارەسەر
نەكراوانەی كە بەغدا بۆی پێكهێناوە و
گرفتی زیاتر لە  1/5میلیون ئاوارەی
كرد بوو ،پلێنۆم ڕاگەیاندنی ئامادەیی
حی������زب بۆ ش������ەڕی دژی (داعش) و
پشتیوانی لە هەرێمی كوردستانی بەرز
نرخاند و پشتیوانی كەم وێنەی واڵتانی
ڕۆژئاوایی لە هەرێم بە خاڵێكی ئەرێنی
بۆ هەرێمی كوردستان و دۆزی كورد بە
گشتی دانا .س������ووریە و وەزعی كورد
لەو واڵتە و بەتایبەت هێرش بۆ س������ەر
كۆبانێ بڕگەیەكی دیكەی لێكدانەوەكە
بوو .لەو پێوەندیەدا پلێنۆم وێڕای دووپات
كردنەوەی پشتیوانیی خۆی بۆ خەڵكی
كۆبانێ ،بەرخۆدانی خەڵك و هێزەكانی
بەرهەڵستكار لە كۆبانێ بە دژی هێرشی
داعش بۆ ئ������ەو ناوچەیەی بەرز نرخاند
و بە خۆڕاگرییەكی ش������ایانی ستایشی
زانی و ئاواتی ئەوەی خواست كە هێزە
سیاس������ییەكانی كوردس������تانی ڕۆژئاوا
ل������ەو هەڵومەرجە ناس������كەدا لە هەوڵی
یەكگرتن و بەیەكەوە بووندا سەركەوتوو

ب������ن .لێكدانەوەكە بە
گشتی پاش باسێكی
تێر و تەسەل لە الیەن
بەشدارانی پلێنۆمەوە
دەوڵەمەنتر و پەس������ند
ك������را .بڕگەیەك������ی
كاری
دیك������ەی
پلێنیۆم تەرخان كرابوو
بۆ تاوت������وێ كردنی
نەزەرات و پێشنیاراتی
س������مینار و هەروەها
وەزعی كوردس������تانی
ئێ������ران و كار و
تێكۆشانی دوو ساڵەی
حی������زب ل������ە هەموو
ئۆرگانەكانی������دا ،لەو
بەشەدا وێڕای ئاماژە
بە درێژەی سەركوت
چوونەس������ەری
و
ڕێژەی ئیعدامەكان،
زەبر و زەنگ لە سەر
چاالكانی مەدەنی و
چۆنییەتی هەڵومەرجی نێوخۆ ،كار و
تێكۆش������انی هەر كام لە ئۆرگانەكانی
حی������زب بە جیا ،بە س������رنجدان بە ڕا و
بۆچوونی سمینارەكە كەوتنە بەرباس و
دەست نیشان كردنی كەم و كووڕیەكان
و هەڵس������ەنگاندنی ئەو پێشنیارانەی
كە بۆ چاالكتر بوون و ش������وێندانەریی
زیاتری حیزب ل������ە ڕەوتی بزووتنەوەدا
خرابوونە بەر چاوی پلێنۆم ،بەشدارانی
پلێنۆم وێڕای بە هێندگرتن و گرینگی
دانی تایبەت بەو پێشنیارانە ،ڕێگای
دروس������ت و ش������یاوی بۆ دەستنیشان
كردن .پلێن������ۆم لە پێوەن������دی لەگەڵ
خۆپیشاندانەكانی خەڵك لە كوردستانی
ڕۆژهەاڵت بۆ پشتیوانی لە كۆبانێ و
ناردنی یارمەتی مرۆڤی بۆ ئاوارەكانی
ه������ەر دوو پارچ������ەی كوردس������تان لە
باش������وور و ڕۆژئاوای ب������ەرز نرخاند و
وێڕای دەستخۆش������ی لە پێكهێنەران و
بەشداریی خەڵك ،ئەو خۆپیشاندانانەی
ب������ە نیش������انەی دەربڕینی هەس������تی
نەتەوایەتی ك������وردی ڕۆژهەاڵت دانا
ب������ە تایبەت كە س������ەرەڕای فش������ار و
هەوڵی ڕێژیم بۆ ئامانجداركردنی ئەو
خۆپیشاندانانە و هەماهەنگ كردنیان
لەگ������ەڵ سیاس������ەتەكانی خۆی ڕێگا
نەدرا ئەو هەستە خاوێن و بێخەوشەی
خەڵك بە الڕێدا ببرێ.
پلێنۆم ل������ە بڕگەیەك������ی دیكەی
كارەكانی������دا چەند بابەتێكی پێوەندیدار
ب������ە ئەركە حیزبی و نەتەوایەتییەكان و
وەزعی ئۆپۆزسیۆنی ئێران و پێویستی
هاوخەباتی������ی هێ������زە سیاس������ییەكانی
كوردس������تانی ئێرانی خستە بەرباس و
بۆ هەركام ب������ە تایبەتمەندی خۆیانەوە
ڕاسپاردەی پێویستی دەستنیشان كرد.
بەمجۆرە پلێنۆم پاش س������ێ ڕۆژ كار
و ب������ە ئەنجام گەیاندنی دەس������تووری
كاری پلێن������ۆم ،دوا نیوەڕۆی ڕۆژی
دووش������ەممە  28ی ڕەزبەر كۆتایی بە
كاەركانی هێنا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران
دەفتەری سیاسیی
1392/7/29ی هەتاوی
2014/10/21ی زایینی

ڕێوڕهسمێك بهبۆنهی كۆتایی دهورهی پهروهردهیی ژنانی پێشمهرگه
و ئهندامانی حیزبی دێموكرات بهڕێوهچوو
ڕێكەوتی ١٧ی ڕەزبەری ساڵی
١٣٩٣ی ه��ەت��اوی ،ڕێوڕەسمێك
لەالیەن كۆمیسیۆنی پەروەردەی
حیزبی دێ��م��وك��رات��ی كوردستانی
ئێرانەوە بەبۆنەی كۆتایی دەورەی
پ��ەروەردەی��ی ژنانی پێشمەرگە و
ئ��ەن��دام��ان��ی ح��ی��زب��ی دێموكرات،
بەڕێوەچوو .كۆمیسیۆنی پەروەردەی
حیزبی دێ��م��وك��رات��ی كوردستانی

ئێران لە ماوهی مانگی خەرمانانی
ئەمساڵدا لە ژێر ناوی "پەرەپێدان بە
تواناكانی ژن" زنجیرەكالسێكی كە
لە بواری "هەڵوێست وسیاسەتەكانی
ح��ی��زب ،ئەمنیەت ،ب��ەش��داری��ی ژن
ل��ە س��ی��اس��ەت ،ب����اوەڕ ب��ە خۆبوون،
ك���ل���ت���وورس���ازی و م��ودی��ری��ی��ەت "
پێكهاتبوون ،بەڕێوەبرد .پاش كۆتایی
پێهاتنی ك�لاس��ەك��ان ،ڕێوڕەسمێك

بۆ بەشدارانی زنجیرەكالسەكە و بە
ئامادەبوونی بەڕێز حەسەن شەرەفی
ج��ێ��گ��ری س��ك��رت��ی��ری گ��ش��ت��ی��ی و
ئەندامانی رێبەریی حیزبی دێموكرات
و هەروەها یەكیەتیی ژنان ،بەڕێوەچوو.
ئەم رێوڕەسمە كاتژمێر ١٠ی سەر لە
بەیانیی بە پێشكەشكردنی ڕاپۆرتی
ئامووزشی دەورەك��ە لەالیەن "فاتمە
عوسمانی"ـەوە دەستی پێكرد .پاشان

لەالیەن كۆمیسیۆنی پەروەردەی
ح��ی��زب��ی دێ���م���وك���رات���ەوە ،لەوحی
ڕێزلێنان پێشكەش بە بەشداران كرا.
لە بەشی كۆتایی ڕێوڕەسمەكەدا،
ڕووناك فەتحی ،ئەندامی جێگری
ك��ۆم��ی��ت��ەی ن���اوەن���دی���ی حیزبی
دێموكرات چەن وتەیەكی سەبارەت
ب��ە ئ��ەو زنجیرەكالسانه پێشكەش
كرد.

ژمارە  639ـ 23ی ئۆكتۆبری 2014

سەردانی نوێنەری حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە پارلمانی ئوتریش
ڕێكەوتی ١٦ی ڕەزب��ەری ساڵی
١٣٩٣ی هەتاوی ،هیوا بەهرامی،
نوێنەری حیزبی دێموكرات لە ئۆتریش،
سەردانی پارلمانی ئەو واڵتەی كرد و
لەگەڵ تانیا ویندبوشلێر ،وتەبێژی

ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی ف��راك��س��ی��ۆن��ی پارتی
سەوزی ئۆتریش چاوپێكەوتنی پێك
هێنا .ل��ەم چاوپێكەوتنەدا چەندین
ب���اب���ەت س����ەب����ارەت ب���ە ب���ارودۆخ���ی
سیاسیی ئێستای ئێران بە گشتیی

و ك��وردس��ت��ان ب��ەت��ای��ب��ەت��ی ،هێرشی
ڕێكخراوی تیرۆریستیی داع��ش بو
سەر باشوور و ڕۆژئاوای كوردستان و
ڕۆڵی ئێران لە عێراق و سووریەدا بە
وردی باسیان لە سەر كرا .نوێنەری

حیزب ه��ەروەه��ا سپاسی هەڵوێستی
ویندبوشلێری كرد كە دژ بە سەفەری
بەرنامە ب��ۆداڕێ��ژراوی سەركۆماری
ئۆتریشی ب��و ئ��ێ��ران ن��وان��دی و ئەو
هەڵوێستەی بەرز نرخاند.

خەڵكی ڕۆژهەاڵتی كوردستان لە زۆربەی شارەكان
بە ڕێپیوان پشتیوانیی خۆیان لە خەڵكی كۆبانێ دەربڕێ
ڕێكەوتی ١٥ی ڕەزبەری ١٣٩٣ی
هەتاوی ،خەڵكی ش������اری مەهاباد بە
ڕێپیوان پش������تیوانیی خۆیان لە خەڵكی
لیقەوم������ای كۆبانێ دەرب������ڕێ .ئەمە
دەس������تپێكی ڕێپیوانەكان������ی خەڵك������ی
زۆرب������ەی ش������ارەكانی كوردس������تانی
ئێران بوو .ئیالم ،كرماش������ان ،س������ەقز،
ورمێ ،مەری������وان ،كامیاران ،س������نە،
دیوان������دەرە ،دێگوالن ،بان������ە ،ڕەبەت،
سەردەش������ت ،بۆكان ،ڕوانسەر ،جوانڕۆ،
پاوە ،پیرانش������ار ،ئەو ش������ارانە بوون كە
ڕێپیوان������ی مەدەنی و ئاش������تیخوازانە
تێیاندا بەڕێوەچ������ووە .خەڵكی كورد لە
ڕۆژهەاڵتی كوردستان بەم هەڵوێستە،
جینایەتەكانی گرووپی تیرۆریس������تیی
داعش������یان محكووم كرد و پشتیوانی و
پاڵپش������تیی خۆیان لە خەڵكی كۆبانێ
دووپ������ات كردەوە .هەر چەند بەرپرس������ە
بااڵكانی ئیداری و ئەمنییەتیی ڕێژیم
ئیزنی ڕێپیوانیان بە خەڵك داوە ،بەاڵم بە
پێكهێنانی لەمپەڕ بۆ بەڕێوەنەچوونی
ڕێپێوانەكان لە كوردستانی ڕۆژهەاڵت،

دەستییان بە هەڕەش������ە و بانگهێشت و
دەستبەسەركردنی دەیان چاالكی مەدەنی
لە زۆربەی شارەكانی كردووە .هەروەها
خوێندكارانی كورد لە زانس������تگاكانی
تاران ،كرماشان،س������نە،ورمێ ،تەوریز،
شیراز و هەمەدان ،پشتیوانی خۆیان لە
خەڵكی كۆبان������ێ و دژ بە كردەوەكانی
گروپی تیرۆریس������تی داعش دەربڕێ.
زیندانییانی سیاس������یی كورد ،شاعیران
و نوس������ەرانی ك������ورد و نەتەوەكان������ی
دیكەی ئێران بە مانگرتن لە خواردن و
دەركردنی بەیاننامە و هونینهوەی شێعر،
جینایەتەكانی گرووپی تیرۆریس������تیی
داعش������یان محكووم ك������رد و هاوخەمی
و هاوس������ۆزیی خۆیان لە گەڵ خەڵكی
كۆبانێ دەرب������ڕی .هەروەها ئەندامانی
حیزبی دێموكرات ل������ە گەڵ كوردانی
ه������ەر چ������وار پارچەی كوردس������تان لە
واڵتانی ئامریكا و ئوورووپا بە ڕێپیوان
و نارەزایەتی������ی پش������تیوانی خۆیان لە
خەڵك������ی خۆراگ������ری كۆبانێ دووپات
كردووتەوە.

نوێنەری حیزبی دێموكرات سەردانی پارلمانی سویدی كرد
ڕێكەوت������ی ٢٣ی ڕەزب������ەری
١٣٩٣ی هەتاوی حەمید تەیمووری
نوێن������ەری پێوەندییەكان������ی حیزبی
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێران لە
واڵتی س������وید لە گەڵ ڤاڵتر موت

نوێنەری حیزبی ژینگەی سوید لە
پارلمانی ئەو واڵتە چاوپێكەوتنیان
كرد.
لەو چاوپێكەوتنەدا لەس������ەر دوو
تەوەری ،خەباتی حیزبی دێموكراتی

كوردس������تانی ئێران و هەلومەرجی
ك������وردەكان لە ئێ������ران ،وتوویژەكانی
واڵتان������ی  1+5و ڕێژیم������ی ئێران
و دیكتات������ۆری و س������ەركوت و
خەفەقانی ڕێژیم������ی ئاخوندی لە

نێو خۆی ئێراندا ،تەوەرێكی دیكەی
باسەكە سەبارەت بە كێشەی داعش
و جینۆس������ایدی خەڵكی ش������نگال
و گەمارۆ دان������ی خەڵكی كۆبانێ
بوو.

سێ زیندانیی سیاسیی كورد مەترسیی گیانییان لەسەرە
بەپێ������ی ڕاپۆرت������ی ئاژانس������ی
هەواڵدەریی كوردپا ،س������امان نەسیم
خەڵكی شاری مەریوان ،بە تۆمەتی
ئەندامەتی������ی لە یەكێك ل������ە حیزبە
سیاس������ییەكاندا حوكمی سێدارەی لە
الیەن دادگای شۆڕش������ی مەهابادهوه
بەس������ەردا س������ەپاوە .ئ������ەو حوكم������ە

دوای پشتڕاس������ت كردنەوەی لەالیەن
دیوان������ی بەرزی واڵت������ەوە ،ڕەوانەی
لقی ئیجرای������ی ئهحكامی دادگای
شۆڕش������ی ش������اری مەهاباد كراوە.
لەالیەكی دیك������ەوە زەینەب جەاللیان
زیندانی سیاسیی كورد ،لە زیندانی
دیزل ئابادی كرماش������ان كە ماوەی ٧

ساڵە لە دەستبەسەریدایە ،لە دۆخێكی
جەستەیی زۆر خرابدا بە سەر دەبات و
چاوەكانی "گۆشتی زیادە"یان هێناوە.
هەوەها خەبات محەممەد زادە كوڕی
یوونس ،خەڵكی س������نە زیندانییەكی
دیك������ەی سیاس������یی ك������وردە كە لە
زیندانی شاری سنەدا ڕاگیراوە و بە

دەست نەخۆشی گورچیلەوە دەناڵێنێ.
خەبات محەممەدزادە لەالیەن دادگای
شۆڕشی ش������اری سنەوە بە  ١٦ساڵ
زیندان حوك������م دراب������وو و دواتر ئەو
حوكمە ل������ە دادگای پێداچوونەوەی
ش������اری سنە بۆ  ٨ساڵ زیندانی كەم
كرایەوە.

كۆڵبەرێكی كورد لەالیەن هێزە نیزامییەكانی
رێژیمی ئێرانەوە كوژرا

عەدنان حەسە ن پوور دوای  ٨ساڵ
دەستبەسەریی مەرەخەسی پێدەرا

ڕێكەوتی ٢٣ی ڕەزبەری ١٣٩٣ی هەتاوی ،كۆڵبەرێكی كورد بە ناوی "سەروان
حۆسینیی" و خەڵكی گوندی " قامیشەڵە"ی ناوچەی "سەرشیو" ی شاری سەقز ،لە
شوێنێك بە ناوی "نەنۆر" كە یەكێك لە ناوچە سنوورییەكانی شارستانی بانە لە گەڵ
هەرێمی كوردستانی عێراقە ،لە الیەن هێزە ئینتزامییەكانی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی
ئێرانەوە دراوەتە بەر دەسترێژی گوللـە و لە ئەنجامدا گیانی لە دەست داوە .هەروەها
ڕێكەوتی ٢٤ی ڕەزبەری ١٣٩٣ی هەتاوی ،هێزەكانی هەنگی سنووریی ڕێژیمی ئێران
لە ناوچەی سەردەشت ،تەقەیان لە كاروانی كۆلبەرانی كورد كردووە و بارەكانیان لێ
زەوت كردوون.

بەپێی هەواڵی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا ،ڕێكەوتی ٢٧ی ڕەزبەری 1393ی
هەتاوی ،عەدنان حەس������ەن پوور رۆژنامەنووسی كوردی خەڵكی شاری مەریوان و
بە پێش������ینەترین ڕۆژنامەنووسی زیندانی كراو لە ئێراندا دوای تێپەڕینی  ٨ساڵ لە
دەستبەسەریی ،سەرەئەنجام ئیزنی مەرەخەسی پێدرا .عەدنان حەسەن پوور لەماوەی
دەستبەسەركرانیدا چەندین جار بە بێهۆكار بۆ زیندانەكانی دیكەی ئێران ڕاگوێزرا.
عەدنان حەس������ەن پوور لە دادگای شۆڕشی شاری سنە دادگایی كراوە و  16ساڵ
زیندانیی بۆ بڕایەوە.

خەڵكی شاروچكەی موورمووری ئیالم ،لە
بەردەم دەرگای بەخشداری مانیان گرت

پێشمەرگەیەكی سەردەمی كۆماری كوردستان
كۆچی دوایی كرد

رێكەوت������ی ٢٣ی رەزب������ەری ١٣٩٣ی هەت������اوی بوومهلەرزەیەك بە
تهوژم������ی  ٥،٦ریش������تەر ،ش������اروچكەی موورم������ووری هەڵكەوتوو لە
باش������ووری رۆژهەاڵتی پارێ������زگای ئیالمی هەژان������د .هاوواڵتییانی
دانیش������تووی بەخش������ی موورمووری بەهۆی نەبوونی خزمەتگوزاری
بۆ خەڵكی بومەلەرزە لێدراوی ئەو ش������ارە ،لە بەردەم بەخش������داریی ئەو
ش������اروچكەیە ناڕەزایەتییان دەربڕی .ناوەندە پێوەندییدارەكانی ڕێژیم كە
ئەركی دابینكردنی خێ������وەت و ئیمكاناتیان بۆ هاوواڵتییانی بومەلەرزە
لێدراو لە وەرزی س������ەرما و باران دا لە ئەس������تۆیە ،هیچ كەرەستەیەكی
پێویست و سەرەتایی بۆ هاوواڵتییان دابین نەكراوە.

ڕێكەوتی ٢٥ی ڕەزبەری ١٣٩٣ی هەتاوی "حاجی ڕەحمان حاجی مەال" ناسراو بە "ڕەحمان قەباكەندی"
پێشمەرگەی سەردەمی كۆماری كوردستان كۆچی دوایی كرد .ڕەحمان قەباكەندی پاش بووژانەوەی
تەشكیالتی حیزبی دێموكرات وەكوو كادرێكی لێهاتوو و چاالك كاروباری حێزبی و ڕێكخراوەیی خۆی
دەست پێكرد" .حاجی ڕەحمان حاجی مەال" ناسراو بە "ڕەحمان قەباكەندی" لە سەردەمی كۆماری كوردستان
لە گەڵ گرووپێك لە پێشمەرگەكانی كوردستان بە سەرپەرەستی محەممەد ئیسحاقی ئیدارەی شاری
"میاندواو"یان بە شێوەی هاوبەش لە گەڵ گرووپێك لە تێكۆشەرانی فیرقەی دێموكراتیكی ئازەربایجانی
لە ئەستۆ بووە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ،سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس وك��اری ڕەحمان قەباكەندی
تێكۆشەری كۆماری كوردستان دەك��ات و خۆی لە خەم و پ��ەژارەی لە دەس�ت دان��ی ئەم كەسایەتییە
شۆڕشگێڕە بە شەریك و بەشدار دەزانێت.
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لە هەوشار باوكی شەهیدێكی رێگای رزگاریی
كوردستان كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ٢٤ی ڕەزبەری ١٣٩٣ی هەتاوی محەممەد ئەمین فەرەجی باوكی
شەهید محەممەد فەرجی ناسراو بە "حەمە پۆاڵ" خەڵكی گوندی بیچاخچی
ناوچەی هەوشار بە هۆی نەخۆشی و پیری كۆچی دوایی كرد و لە نێو ئاپۆرای
خەڵكی ناوچەكەدا بە خاك سپێردرا .شەهید محەممەد ناسراو بە "حەمە پۆاڵ"
ڕێكەوتی ٦ی گەالوێژی ساڵی ١٣٦٤ی هەتاوی لە شەڕێكی قارەمانانە دا لە
دژی داگیركەرانی كوردستان لە كوێستانەكانی قسقاپان و ئاغدەرە لە الیەن سپای
تیكابەوە بە دیل گیرا و ڕەوانەی زیندان كرا .پاش زیاتر لە دوو ساڵ لە ئەشكەنجە
و ئازار دانی لە زیندانەكانی ڕێژیمی ئێران سەرئەنجام ساڵی ١٣٦٦ی هەتاوی
لە شاری تیكاب ئێعدام كرا و هەتا ئێستاش گڵكۆی شەهید محەممەد فەرەجی
نادیارە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشیی خۆی لە بنەماڵە
و كەس وكاری كاك محەممەئەمین دەكات وخۆی بە شەریكی خەم و پەژارەیان
دەزانێت.

لە شاری ورمێ دایكی سێ شەهید و
هاوسەری شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی
كوردستان كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ٢٣ی ڕەزب��ەری ١٣٩٣ی هەتاوی" ،فاتمە حەمیدی" دایكی سێ
شەهیدی حیزبی دێموكرات و خێزانی شەهید "سەلیم حەقیقی" لە گوندی "گیسیان"
س��ەر بە ناوچەی م��رگ��ەوەڕی ش��اری ورم��ێ كۆچی داوی��ی ك��رد .تەرمی دایە
فاتمە لە نێو ئاپۆرای خەڵكی ناوچەی مرگەوەڕ و خزم و كەسوكاری بە خاك
سپێردرا .دای��ە فاتمە سێ ك��وڕی بەناوەكانی "خەلیل حەقیقی ،تاهیر حەقیقی
و سادق حەقیقی" و هەروەها هاوسەرەكەی "سەلیم حەقیقی" شەهیدی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێرانن .دایە فاتمە ئینسانێكی شۆڕشگێر و وەف��ادار بە
ڕێبازی شەهیدانی حیزبی دێموكرات بوو و دوای شەهید كرانی هاوسەرەكەی و
كوڕەكانی ،ئەركی پەروەردە كردنی منداڵەكانی كەوتە سەر شانی كە ئەو ئەركە
قورسەشی بە ڕووسووری بەجێ گەیاند .شەهید سەلیم حەقیقی ساڵی ١٣٢٢ی
هەتاوی لە دایك بووە .ناوبراو فەرماندە لكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
بووە و لە ڕێكەوتی١٥ی خەرمانانی ١٣٥٩ی هەتاوی لە شەڕی شاری ورمێ
شەهید بوو و تەرمەكەی لە "رەزوان" بە خاك سپێردراوە .شەهید سادق حەقیقی،
ت بوونی
ساڵی ١٣٣٤ی هەتاوی لە ئاوایی "گیسیان" لە دایك بووە و پاش پەیوەس 
بە ڕیزەكانی حیزبی دێموكراتەوە لە ڕێكەوتی١٥ی خەرمانانی ١٣٥٩ی هەتاوی
لە شەڕی شاری ورمێ شەهید بوو و تەرمەكەی لە "گێچە" بە خاك سپێردرا.
شەهید خەلیل حەقیقی ،ساڵی ١٣٣٨ی هەتاوی لە دایك بووە ،ناوبراو كادرێكی
تێكۆشەری حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بوو و لە ڕێكەوتی١٥ی خەرمانانی
١٣٥٩ی هەتاوی لە شەڕی شاری ورمێ شەهید بوو و تەرمەكەی لە "رەزوان"
بە خاك سپێردراوە .شەهید تاهیر حەقیقی ،ساڵی ١٣٤٠ی هەتاوی لە ئاوایی
"گێسیان" لە دایك بوو ،ناوبراو پێشمەرگەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بوو
و ڕێكەوتی ٢ی خەزەڵوەری ١٣٦٢ی هەتاوی لە شەڕی ورمێ لەالیەن ڕێژیمی
ئێرانەوە بە دیل گیرا وپاش ئازار و ئەزیتی زۆر ئیعدام كرا و تەرمەكەی لە "گێچە"
بە خاك سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشیی خۆی لە بنەماڵە و
س وكاری دایە فاتمە دەكات وخۆی بە شەریكی خەم و پەژارەیان دەزانێت.
كە 

لە شاری شنۆ باوكی شەهیدێكی ڕێگای
ڕزگاریی كوردستان كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ٢٠ی ڕەزبەری ١٣٩٣ی هەتاوی ،محەممەد پوور محەممەدی ناسروا
بە "حاجی دۆمە" ،باوكی شەهید "شەریف پوورمحەممەدی" لە تەمەنی  ٨٢ساڵیدا
لە گوندی "سینگان"ـی سەربە شاری شنۆ كۆچی دوایی كرد.
ناوبراو كەسێكی نیشتمانپەروەر و خۆشناو بوو و لەنێو ئاپۆرای كۆمەاڵنی
خەڵكی ناوچەكەدا ئەسپەردەی خاك كرا.
حاجی محەممەد بەهۆی نیشتمانپەروەری و حیزب خۆشەویستی لەالیەن ئیدارەی
ئیتالعاتی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە زەخت و گوشارێكی زۆری لەسەر بوو و
چەندین جار لە ساڵەكانی  ١٣٦٨،٦٩و ٧٠ی هەتاوی دەستبەسەر كرابوو .شەهید
شەریف ساڵی ١٣٤٥ی هەتاوی لە گوندی سینگان لە دایك بووە و پاش پەیوەست
بوون بە ڕیزەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ڕێكەوتی ٨ی پووشپەڕی
١٣٦٧ی هەتاوی لە شەڕێكی قارەماناندا لە دژی داگیركەرانی كوردستان لە
پایگای تەماوان و كانی شەمسەدینی شاری شنۆ شەهید بوو و لە شوێنێك بەناوی
"گەڵی گادەران" ئەسپەردەی خاك كرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەسوكاری
"حاجی دۆمە" دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.

لە شاری كامیاران ئەندامێكی حیزبی
دێموكرات كۆچی دوایی كرد
ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە ناوی "ڕۆستەم قوربانی"
كوڕی محەممەدعەلی خەڵكی گوندی "بزوەش" سەر بە شاری كامیاران ،بە هۆی
نەخۆشی لە تەمەنی  ٥٩ساڵیدا كۆچی دوایی كرد .ڕۆستەم قوربانی ئەندامێكی
دڵسۆزی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە ناوچەی كامیاران بوو و هەر بەو
بۆنەوە سێ جار لە ساڵی ١٣٦٧ی هەتاویدا ،لەالیەن ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە
دەستبەسەر كراوە .تەرمی ناوبراو لە نێو ئاپۆرای خەڵكی ناوچەكە و دۆستان و
ئاشنایانی لە ئاوایی بزوەش بە خاك سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ،سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس وكاری
ڕۆس��ت��ەم قوربانی دەك��ات و خ��ۆی لە خ��ەم و پ��ەژارەی��ان��دا بە شەریك و بەشدار
دەزانێت.
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وتووێژی ههفتهنامهی باس ژمارهی  ،209لهگهڵ بهڕێز مستهفا هیجری سكرتێری
گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
باس  -تێڕوانینی ئێوه لهس������هر ئهو
بارودۆخ������هی كه ههیه ل������ه ناوچهكه،
پێت������ان وایه ل������ه بهرژهوهندیی ههرێمی
كوردستان بێت؟
مس������تهفا هیجری :دهكرێ به چهند
ش������ێوهیهك لێكدانهوهی ب������ۆ بكرێت كه
بهشێكیان به ئهرێنی و جێگهی هیوایه
بهتایبهت������ی ئهوه ك������ه دهركهوت كاتێك
داعش هێرش������ی كرده س������هر باشووری
كوردس������تان ،حكوومهت������ی ههرێم������ی
كوردس������تان كهڵكی باشی لێ وهرگرت
به وهرگرتنی پش������تیوانیی سیاس������ی
و نێودهوڵهت������ی و نێونهتهوهی������ی ،كورد
بووه بابهتێك������ی جیهانی و ڕۆژهڤ و
ژمارهیهكی زۆری واڵتانی ئهوروپایی
و ڕۆژئاوایی یهكگرتووبوون لهبهرامبهر
هاوكاریكردنی باش������ووری كوردستان،
لهالیهك������ی دیك������هش دهرفهتێكی باش
بوو بۆ هێزی پێشمهرگهی كوردستان و
وهرگرتنی چهكی پێشكهوتوو له واڵته
پێشكهوتووهكانی جیهان .بهاڵم لهگهڵ
ئهوهش������دا الیهنی نهرێنی ئهوهیه كه له
نێوخۆی ههرێمی كوردس������تان تهبایی
نییه ،ههم������وو الیهكیش دهزانین كه له
دۆخێكی وهه������ادا یهكگرتوویی نهبێت
ههرێمی كوردستان ناتوانێ لهبهرانبهر
بهو تهحهدا گهورهیهی كه ڕووبهڕووی
دهبێت������هوه بهرگه بگرێ������ت ،له بهر ئهوه
یهكگرتووی������ی بۆ ئێس������تای ههرێمی
كوردستان زۆر گرینگه ،چونكه ئێستا
ههرێمی كوردستان كێشهكانی لهگهڵ
بهغدا چارهس������هر نهك������راوه ،له باری
سیاسییهوه لهگهڵ ئێران ههماههنگی
نیی������ه ،ئێ������ران پێی وای������ه ،بوونی ئهو
حكوومهته كوردییه ل������ه بهرژهوهندیی
ئهودا نییه ،ههوڵ دهدات كێش������هی بۆ
دروست بكات ،لێرهشدا كهڵك له نهبوونی
یەکگوتاریی نێوخۆیی وهردهگرێت.
باس  -مهبهستت یەکگوتاریی حیزبه
سیاسییهكانی باشووری كوردستانه؟
مستهفا هیجری :بهڵێ یهكگرتوویی
و یەکگوتارب������ی حیزب������هكان دواج������ار
یهكگرتووی������ی جهماوهری������ی و ڕای
ی نێوخۆیی ل������ێ دهكهوێتهوه
گش������تی 
و ئ������هوهش كاریگهریی������ه ئهرێنییهكه
زیاتر دهكات ،ب������هاڵم بهداخهوه تا دێت
حیزبهكان������ی باش������ووری كوردس������تان
ل������ە ب������ری نزیكبوونهوه ل������ه یهكتری،
دووركهوتنهوهیان له یهكتری زیاتر دهبێ،
ئهوهش الیهنێكی نهرێنیی گرینگه كه
ناحهزانی كورد دهتوانن كهڵكی زۆری
لێ وهربگرن.
باس -ئهوهی له ههرێمی كوردستان
دهبینرێ دابهشبوونی حیزبهكانه بهسهر
میحوهربهندی������ە جیهانییهكان ،پارتی و
گۆڕان ڕوو له ڕۆژئ������اوا و یهكیەتیی
ڕووی ل������ه ئێران������ه ،ئای������ا ت������ا چهند
میحوهربهندیی جیهان������ی ،كاریگهری
لهس������هر پارتهكان������ی ڕۆژهەاڵتی������ش
ههبووه؟
مس������تهفا هجری :ئهوهی تا ئێستا
دهبین������رێ حیزبهكان������ی ڕۆژه������هاڵت
دابهش������ی س������هر دوو ب������هره نهب������وون،
بهرنامهو پێڕهوهكانیان زیاتر نهتهوهییه،
ڕهنگه ل������ه چۆنیهتیی گهیش������تن به
مافه نهتهوهیی������هكان جیاوازی ههبێت،
ههندێكی������ان داوای س������هربهخۆیی و
ههندێكیش������یان فیدڕاڵیزمیان دهوێت،
بهاڵم ههمووی������ان ڕوو ل������هو میحوهره
نهتهوهییهن ،ڕهنگه له سااڵنی ڕابردوودا
ئینشیقاق ههبووبێت ئهوهی له كۆمهڵه
و دێموك������رات ڕووی دا ،بەاڵم ئێس������تا
بهه������ۆی دۆخه ههس������تیارهكه ههموو
الیهك لهس������هر چهند خاڵێكی هاوبهش
و پرسی نهتهوهیی یهكڕیزی و تهبایی
دهبینرێ.
باس  -تاچهند لهم قۆناغهی كه وتتان
ههس������تیاره ،پڕۆژهی ئهرێنیتان ههیه،

یان به دیوێكی دیكه س������هركردایهت 
ی
كورد له باشوور ڕاوێژی پێ كردون بۆ
ئهوهی دۆخهكه ل������ه قازانجی كورد به
گشتی بكهوێتهوه؟
مس������تهفا هیج������ری :له ڕاس������تیدا
س������هركردایهتی باش������وور هی������چ
مهش������ورهتێكیان ب������ه ئێم������ه نهكردووه،
بهاڵم ئێمه ل������ه پێوهندیهكانمان لهگهڵ
حیزبهكانی ئهو بهش������هی كوردس������تان
پێوهندیی دۆستانهمان ههیه بهتایبهتی
لهگهڵ پارتی و گۆڕان و یهكیەتیی،
له ههرشوێنێكیش لهگهڵیان دانیشتبین
قس������همان كردووهو ههوڵم������ان داوه له
یهكتریان نزیك بكهینهوه.
باس  -دهستپێشخهریتان ههبووه؟
مس������تهفا هیجری :دهستپێشخهر 
ی
نا ،بهاڵم قس������هی جیدی و پێویستمان
كردووه.
باس  -ئهی س������هبارهت به قهباره 
ی
بهش������داریتان لهم شهڕهی داعش ،باس
ل������هوه كرا ك������ه پێش������مهرگهكانی ئێوه
لهبهرهی شهڕن و دواتریش گوترا كه به
داوای الیهنێكی دیاریكراوی سیاسیی
كوردستان كش������ابنهوه ،دهكرێت بزانین
ئهوه چۆن بووه؟
مس������تهفا هیجری :ئێمه ههمیش������ ه
ههڵوێس������تمان ڕوون ب������ووه و ب������ه
حكوومهت������ی ههرێمم������ان وتووه ئهگهر
پێویستتان به هاوكاریی ئێمه بێت ئهوه
له ه������هر دۆخێكی ش������هڕدا ئامادهین،
ب������ەاڵم ب������همهرجێك ئێ������وه ڕازی بن،
چونكه ههمیشه ویستوومانه هێزێكی
یارمهتیدهربین له باشووری كوردستان
نه وهكوو تهداخولگهر ،ئهوهبوو له كاتی
ش������هڕهكانی داعش داوام������ان لێ كرا
ئێمهش هێزهكانمان نارده بهرهی ش������هڕ،
بەاڵم دوای ماوهیهك������ی كورت داوای
كشانهوهیان لێكردین.
باس  -كێ داوای كرد؟
مس������تهفا هیجری :ئ������هو الیهنهی
ك������ه داوای كردب������وو هێزهكانمان ڕهوان ه
بكهین ههر ئ������هو الیهنهش داوای كرد
كه هێزهكانمان بگێڕینهوه ،بهش������ێوهی
ڕهس������می ئاگهدارنین بۆ ئهو كاره كرا،
بەاڵم بهش������ێوهی ناڕهس������می وێدهچێ
لهس������هر داوای ئێ������ران بووه ك������ه ئێمه
بكشێینهوه.
باس  -بۆچی ناڵێن ئهو الیهنه كێ
بووه؟
مستهفا هیجری :چوونكه پێویست
ن������اكات ئ������هو الیهنه ل������ه حكوومهت 
ی
ههرێمهو ئێم������هش ههر دوو داواكهمان
لێی قبووڵ ك������ردووه ،ههر وهكوو وتمان
كه دهمان������هوێ هێزێكی یارمهتیدهربین
له ناوچهكه نهوهك������و تهداخول بكهین،
لهو چوارچێوهیهدا ئهوهشمان به ئاسایی
زانیوه.
باس  -پێش������مهرگهكانی ئێوه چوون ه
چ بهرهیهك ،له بهرهی جهلهوالبوون یان
ل������ه مهخموور؟ له جهلهوال پاس������داری
ئێرانیان بینی؟
مستهفا هیجری :پێشمهرگهكانمان
له میح������وهری مهخموور و گوێر بوون،
بەاڵم هێزی ئێ������ران زۆره له بهرهكانی
ش������هڕ كه به ئامانج و ههدهفی خۆی
هاتووه ،جگه له پسپۆڕانی تایبهت كه
یارمهتیی سوپای عێراق دهدهن ،هێزی
شهڕكهریشیان ههیه له ناوچهكه.
ب������اس  -ئ������هی خوێندنهوهت������ان بۆ
هێزهكانی  YPGچۆنه له باشووری
كوردستان ،لهكاتێكدا كۆبانێ و ڕۆژئاوا
لهو دۆخهدایه؟

مس������تهفا هیجری :حزووری ئهوان
ئهگهر له باش������ووری كوردستان لهسهر
داوای حكوومهتی باشووری كوردستان
بووبێت ئ������هوه ئهركێكی نیش������تمانیان
جێبهجێ كردووه ،بهاڵم ئهگهر بۆ خۆیان
هاتب������ن ئهوه ئێمه پێمان باش نییهو به
دروس������تی نازانین ،به تهداخولكردنی
دهزانی������ن ،چوونك������ه ئێم������ه لهگ������هڵ
ئهوهدانین هی������چ هێزێكی پارچهیهكی
كوردس������تان بهبێ داواكردن تهداخولی
ی سیاسی
ئهوهی دیكه بكات و ناكۆكی 
لێ بكهوێتهوه.
باس  -ئێس������تا باس لهوه دهكرێت ك ه
داعش بهههموو دیوه خراپهكانیهوه ،بهاڵم
دوا بزماری ل������ه تابووتی ڕێككهوتنی
س������ایكس -پیكۆ داوه ،ك������ه ئهوهش به
قازانجی گهلی كورده ،ئێوه پێتان وایه
دهبێت كورد ههر بهوش������ێوهی ئێستا كه
شهڕ لهگهڵ داعش دهكات بهردهوام بێت
یان ڕێگهی دیكهش ههیه؟
مس������تهفا هیجری :به گشتی لهو
باوهڕهدا نیم كه كورد ههر شهڕ بكات.
باس ـ واته ئێوه دانوس������تان لهگهڵ
داعش به ئاسایی دهزانن؟
مستهفا هیجری :بهڵێ بهستراوهتهوه
بهوهی دانوستانهكه تیایدا چی تهعقیب
دهكرێ������ت ،ئهگهر ههرێمی كوردس������تان
لهگ������هڵ داعش وتووێژ ب������كات تاكوو
ش������هڕهكه له خ������ۆی دووربخاتهوه بۆ
خراپ������ه؟ ،له ههم������وو گفتووگۆیهكدا
گرینگ ئهوهیه كه تۆ چ سیاس������هتێك
تهعقی������ب دهكهی ،ئامان������ج گرنگه له
دانوستاندا.
باس  -ئهگهر بڕۆینه باسێكی دیك ه
و ڕهنگه بشگهڕێینهوه سهر ئهو بابهتهی
پێش������وومان ،تاچهند نهخۆش كهوتنی
ڕێب������هری كۆماری ئیس���ل��امیی ئێران
كاریگهری لهس������هر گۆڕانكارییهكانی
ئهو واڵته دهبێت؟
مس������تهفا هیج������ری :پێ������م وانی������ ه
نهخۆش������كهوتنهكهی تهئسیری ههبێت،
هێندهی ئاگادار بین چارهس������هر كراوه،
ههرچ������ۆن خومهینی مرد خامنهییش
دهم������رێ ،ئ������هوهی ل������هو حكوومهتهدا
ههیه ،سیستمه ،كه بههاتن و ڕۆشتنی
س������هركردهیهك گۆڕان������كاری ب������هرهو
دێموكراس������ی و ئازادیی������هكان نایهت������ه
كای������هوه ،چونكه ئهو سیس������تمه دژ به
بههاو پرهنس������یپهكانی مافی مرۆڤ و
ئازادیی������ه ،كهوا بێت ههڵهیه ئهگهر پێم
وابێت به مردنی خامنهیی گۆڕانكاری
ل������ێ بكهوێتهوه ،ڕهنگه كهس������هكان تا
س������نوورێك كاریگهریی������ان ههبێت كه
دهگۆڕێن بەاڵم بهوش������ێوهیه نابێت كه
سیستهم بگۆڕێ.
باس  -ئهی بۆ له توركیا ئهردۆغان
زۆر شتی گۆڕیوه ؟
مستەفا هیجری :ئهوهی له توركیا
ههی������ه دێموكراس������یهتێكه ،ئهگهرچی
تێبینی و الوازی������ی ههیه ،بەاڵم مادام
ههیه ڕێگه ههیه بۆ گۆڕانگارییهكان،
بەاڵم له سیس������تمێكی وهكوو كۆماری
ئیس���ل��امیدا ك������ه هی������چ بنهمایهكی
دێموكراس������ی نییه ،كهس������هكان هیچ
گۆڕانكارییهك������ی ئهوتۆی������ان ل������ێ
ناكهوێتهوه.
باس – كهوا بێت ههر ئهوه هۆكار 
ی
ئهوهیه كه ئێوه ئامادهی دانوس������تان نین
لهگهڵ ئ������هو سیس������تهمه؟ ئایا هیچ
دهستپێش������خهری ههبووه له الی ئێوه،
یان ئهوان؟
مس������تهفا هیجری :س������هردهمێك له

دوای تهواوبوون������ی ش������هڕی عێراق و

پهژاك حیزبێك ی
سهربهخۆ نییه
و بهشێكه ل ه
 ،p.k.kحیزبێك ی
كوردستان ی ئێران
نییه ،بهڵكوو
حیزبێك ی شوێنێك ی
دیكه ی كوردستانه،
لهو دانیشتن و
هاوبهشیانه ی
حیزبهكان ی
ڕۆژهەاڵت شوێنێك
بۆ پهژاك نییه.
ئێ������ران ،كۆم������اری ئیس���ل��امیی ئێران
داوای دانوس������تانی لێكردین بۆ ئهوهی
له ڕێگهی ئاشتی چارهسهری كێشهی
كورد بكرێت ،ئهوه بوو دوکتور قاسملوو
لهگ������هڵ وهفدێكی ئێران������ی له ڤییهنا
دانیشت و تیرۆر كرا ،له بهر ئهوه ئێمه
هیچ دهستپێش������خهریهكمان بۆ دانیشتن
لهگ������هڵ ئهو سیس������تهمه نهك������ردووه،
چونكه لهو باوهڕهداین كه لهو كۆمارهدا
مافی كورد جێبهجێ ناكرێت و ئازادی
و دێموكراسی دهستهبهر نابێت.
باس -ئ هی كهوا بێت ئێوه چاوهڕێ 
ی
چین ؟ لهكاتێكدا دۆخی شهڕیش������تان
نییه.
مستهفا هیجری :ئهگهر به قووڵ 
ی
بڕۆین������ه نێو خهبات������ی گهلی كورد له
مێژوودا تاكوو ئێستا ،كورد له مێژوودا
قهت نهیتوانی������وه حكوومهتی ناوهندی
بگۆڕێ������ت ،بهڵكوو ئامادهكاری كردووه
ب������ۆ كهڵك وهرگرتن ل������ه دهرفهت ،ههر
وهكوو ئهوهی ك������ه پارتی و یهكیەتیی
دوای خهباتێك������ی زۆر بەاڵم توانیان له
دهرفهتی دوای ڕووخانی سهدام كهڵك
وهرگرن و دوات������ر حكوومهتی ههرێمی
كوردستان پێك بهێنن.
ب������اس – ك������هوا بێت ب������ۆ دهرفهت
ئامادهكاریتان كردووه؟
مستهفا هیجری :بهڵێ ،چاوهڕوان 
ی
دهرفهتی������ن و ئامادهكاری������ی تهواومان
كردووه و له بواری پێش������مهرگایهتیدا
كاری تهواومان كردووه.
باس -پێش������تر باس������تان لهوه كرد ك ه
له نێ������و حیزبهكان������ی ڕۆژهەاڵتدا تا
س������نوورێكی باش یهكگوتاری بوونی
ههی������ه ،بهتایبهتیش لهس������هر پرس������ه
نهتهوهییهكه ،لهو چوارچێوهیهدا تاچهند
پهژاك له نێو ئهو بهره یهكگرتووهدایه؟
مستهفا هیجری :پهژاك حیزبێكی
س������هربهخۆ نییهو بهشێكه له ،p.k.k
حیزبێكی كوردستانی ئێران نییه ،بهڵكوو
حیزبێكی شوێنێكی دیكهی كوردستانه،
لهو دانیشتن و هاوبهشیانهی حیزبهكانی
ڕۆژهەاڵت شوێنێك بۆ پهژاك نییه.
ب������اس  -وات������ه بوونی پ������هژاك له
بهرژهوهندیی ڕۆژههاڵت نییه؟
مس������تهفا هیجری :ئێمه پێمان وای ه
ههر حیزبێك له چوارچێوهی ئهو بهشهدا
كه پێكهاتووه دهتوانێ قازانج بگهیهنێ،
ئێمه وهكوو حیزبێكی ڕۆژهەاڵت نابێت
پێمان وابێت له حیزبهكانی باش������ووری
كوردس������تان ی������ان ه������هر پارچهیهكی
كوردستان دڵسۆزترین ،كهوا بێت دهبێت

ئیجازه بدهین خهڵكی ئهو شوێنانه خۆیان
بڕیاربدهن ،ئهگ������هر داوای یارمهتییان
كرد ،ئهوه دهبێت ئێمه هاوكاریان بین نه
وهكوو تهداخولی كاروباری سیاس������ییان
بكهین ،هاوكاری و یارمهتی به ئهركی
سهرشانمان دهزانین.
باس  -ئ هی سهبارهت به ئێران بۆچ 
ی
هێنده ڕژده لهس������هر ئهوهی كه دهیهوێ
داع������ش له خۆی دوور بخاتهوه ،له بهر
ئهوه نایهوێ ئهو دهرفهته بدات كه ئێوه
چاوهڕوانی دهكهن؟
مس������تهفا هیجری :ئێ������ران نایهو 
ێ
داعش لهنێو بچێت بەاڵم دهش������یهەوێ
ڕایبگرێ������ت ،دهیهوێ داع������ش ههبێت
كه ههركاتێك پێویس������ت بوو س������وودیان
ل������ێ وهربگرێ������ت ،چونك������ه داع������ش
س������هربهخۆ نییهو ئهجێن������دای ئێران و
عێ������راق و لهوانهش������ه توركیاش������ی تیا
بێت ،ههمیش������ه ئێران دهیهوێ كێشهو
ش������هڕ له ناوچهك������هدا ههبێت ،لهگهڵ
ئهوهش������دا نایهوێ داعش سهربهخۆیی
خۆی وهربگرێت ،لهو چوارچێوهیهشدا
ڕێگری له دهرفهتهكانی كورد دهكات و
بهرژهوهندی ئایدۆلۆژیاو سیستهمهكهی
دهپارێزێ.
باس  -باستان لهوه كرد كه ههمیش ه
ئێ������ران دهیهوێ ش������هڕ ل������ه ناوچهكهدا
ههبێت ،پێتان وایه ئێران دهستی ههبوو
بێت له دروستكردنی داعشیش؟
مس������تهفا هیجری :لهو باوهڕهدا نیم
كه ئێران داعشی دروست كردبێت ،بەاڵم
زۆر زیرهكانه دهس������تی خس������تووهته نێو
داعش له ڕێگهی عهوامیلێك له عێراق
و سووریا كه دهتوانێ كاریگهری ههبێت
لهسهر ئاراس������تهكانی شهڕی داعش،
بۆ نمونه كاتێ������ك داعش دوای ئهوهی
مووس������ڵی به دهستهوه گرت ،له ڕووی
ئهو ههموو ئیمكانیاته كه بهدهس������تی
هێنابوو ویستی بڕوات بۆ بهغدا ،بەاڵم
یهك دهفع������ه بهرهو كوردس������تان هات،
چونك������ه ئهوانە عهوامیل������ی كۆماری
ئیس���ل��امیی ئێران خهتی������ان پێداوه ،كه
دهیهوێ ههرێمی كوردس������تان سزا بدات
كه باس������ی س������هربهخۆیی دهك������رد ،به
ئاشكرا یاریدهدهری وهزیری كاروباری
دهرهوهی ئێ������ران ئهمی������ر عهبدواڵهی
گوتی ئهو سیاسهتهی كه حكوومهتی
ههرێم گرتوویهتیه پێش ئهگهر بهردهوام
بێت پهشیمان دهبێتهوه ،بەاڵم دواتر هات
بۆ سیاس������هتكردن وای دهرخس������ت كه
خهمی كوردستانیهتی و هێزی نارد بۆ
ڕووبهڕووبوونهوهی داعش.
ب������اس ـ واته به ڕوونی ئاراس������ته 
ی
گۆڕینی شهڕی داعش بهرهو ههرێمی
كوردستان ئێران بووه؟

مس������تهفا هیج������ری :بێگوم������ان
كاریگهری له ههموو الیهنهكانی دیك ه
زیاتر بووه.
ب������اس  -ئهی لهم دۆخ������هدا تاچهند
كۆنگ������رهی نهتهوهی������ی گرینگ������ه بۆ
یەکگوتاری كورد له ناوچهكه؟
مس������تهفا هیجری :بهداخ������هوه ئهوه
دهبوو زوو بوایه ،بەاڵم ئێس������تا لهگهڵ
دووركهوتن������هوهی الیهنهكان وای نابینم
بكرێ������ت ،ئهگهرچ������ی ئاواتی ههموو
كوردێك������ی نیش������تمانپهروهره بەاڵم له
ڕاستیدا پێوهندیی الیهنهكان له ئاستی
كۆنگ������رهی نهتهوهیی نییه ،و ئێس������تا
لهسهر دانانی پارێزگارێك له سلێمانی
ڕێك ناكهون ئیتر چۆن دهتوانن لهس������هر
پرسێكی واگهوره ڕێك بكهون.
باس  -ئهی پێش������تر ههوڵێكی زۆر
ههب������وو ،بەاڵم گوت������را  pkkدەیەوێ
نیوهی ئهندامانی كۆنگره سهر به ئهو
بن ،ئ������هوه لهو كات ه������ۆكار نهبوو بۆ
دواخستنی كۆنگره؟
مس������تهفا هیجری :بهڵ������ێ ،یهكهم
ه������ۆكار زیادهخوازییهكانی  pkkبوو،
كه وهدرهنگی خست و دواتریش داعش
دروس������ت بوو پێوهندیی پارتی و pkk
ب������ەرەو خراپتربوون چوو ،ئهوانه بوون به
هۆكاریئهوهی ئهو كات نهكرێت.
باس ـ ئ هی تا چهند لهگهڵ ئهوهدان
لهم دۆخهدا كورد له باشوور ڕیفراندۆم
بكات و دهوڵهت ڕابگهیهنێ؟
مستهفا هیجری :ئێستا له ههرێم 
ی
كوردس������تان ئیمكان������ی ڕاگهیاندن������ی
دهوڵهت ههیه ،بەاڵم پێش ههموو شتێك
ئیرادهی یهكگرتوویی خهڵكی باشووری
كوردس������تان گرینگه ،كه ئێس������تا ئهو
ئیرادهیه نییه ،جگه لهوهش سهربهخۆیی
دهرهاویش������تهی زۆر نێگهتیڤی دهبێت
بۆ ماوهی ك������ورت خایهن ،گهمارۆی
دهكهوێته س������هر و كێشهی بۆ دروست
دهبێت ،ئهو خهڵكهی كه له كوردس������تان
دهژین دهبێت ئهو تهحهمولهیان ههبێت،
كه ئێس������تا نابینرێ ،لهب������هر ئهوه ئهو
دۆخهی ئێس������تا ههیه لهب������ار نییه بۆ
سهربهخۆیی.
ـ ئهم وتووێژه ل������ه ژمارهی 209ی
ڕۆژی سێش������هممه ١٣٩٣/٧/٢٢ی
ههتاوی بهرامبهر به ٢٠١٤/١٠/١٤ی
زایینیی ههفتهنام������هی "باس" كه له
ههولێر دهردهچی باڵو كراوهتهوه.
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دۆسیەی نەتەوەكانی ئێران ،لەسەر مێزی راسپۆتینەكان
سەالم ئیسماعیلپوور
چارەس������ەركردنی پرس������ی كورد لە
كوردس������تانی ئێران لەو پرس������انەیە كە
دەكرێ وەكوو نیش������اندەری هەرەدیاری
پەرەپێدانی سیاس������ی و ڕچەش������كێنی
پرۆسەی دێموكراتیزەكردنی كۆمەڵگای
ئێران ناوی لێ ببرێت.
ل������ە چەن������د دەی������ەی ڕاب������ردوودا و
بەتایبەتی پاش هاتنەسەركاری ڕێژیمی
كۆماری ئیسالمی ،چ لە الیەن كەس و
الیەنەكانی بەناو میانەڕەوتری دەسەاڵت
و چ لە الی������ەن هێندێك لە بژاردەكانی
ناوەندگ������ەرای دەرەوەی بازن������ەی
دەس������ەاڵتەوە كە پەرەپێدانی سیاس������ی
و دێموكراس������ییان لە ڕیزی س������ەرەوەی
بەرنام������ە ڕاگەیەندراوەكان������ی خۆیان
داناوە ،كۆمەڵێك هەوڵ بۆ دۆزینەوەی
ڕێگای نێوقەدبڕی پەرەپێدان هاتوونەتە
ئاراوە.
خاڵ������ی الوازی هەموو یان زۆربەی
ئەم هەواڵنە ئەوە بووە كە بە پشتبەستن
بە یەكێك لە ڕەهەندەكانی پەرەپێدان (بۆ
نموونە پەرەپێدانی ئابووری یان ڕێبازی
پەرەپێدانی چینی) هەوڵیان داوە تاكوو
ێ ئەوەی تێچووەكانی پرۆسەیەكی
بەب 
دێموكراتیكی گش������تگیر و ڕاستەقینە
ب������دەن ،هەم جۆرێك لە پەرەس������ەندن بۆ
خۆیان دەستەبەر بكەن كە بۆ مانەوەی
سیس������تم و واڵتەكەیان پێویستە و هەم
چڕبوون������ەوەی دەس������ەاڵت ،س������امان و
دەرفەتەكان لە ناوەندی واڵتدا بپارێزن.
لەم پێوەندییەدا ناوەندێكی سیاسی،
جوغرافیای������ی ،ئابووری و فەرهەنگی
وەك������وو مێش������ك و كاكڵی س������ەرەكیی
واڵت و سیس������تمەكەی پێناس������ە كراوە
كە كۆمەڵێك پەراوێ������زی ئەمنییەتیی
جوغرافیای������ی ،ئاب������ووری ،گوتاری و
 ...وەك توێژەكان������ی پیواز ،دەوروبەری
كاكڵی ناوەندییان گرتووە و لە خەسار و
هەڕەشە دەرەكییەكان دەیپارێزن.
وەها لێڕوانینێك تەنانەت لە باشترین
حاڵەتیش������دا پێویستی بە نكۆڵیكردن لە
ش������وناس و مافەكانی ئەو بەش������انەی
كۆمەڵگایە كە بوونێكی سەربەخۆیان لە
سیستم و پێكهاتەی هەرەمیی دەسەاڵت،
بەه������اكان و دەرفەت������ە فەرمییەكان������ی
كۆمەڵگا هەیە .هەر بۆیە ،نەتەوەكان،

ئایینەكان ،ئایینزاكان ،فەرهەنگەكان و
ناوچەكانی جیاواز لە كاكڵی ناوەندیی
ناس������ێنەری واڵت ـ نەتەوە ،لە باشترین
حاڵەت������دا تەنی������ا دەتوانن پارێ������زەران و
گیانبازانێك لە پێناوی ئەمنیەتی كاكڵی
ناوەندی (سنوورپارێزانی بەغیرەت) لە
بەرانبەر خەسار و هەڕەشە دەرەكییەكاندا
بن ،ل������ە نەبوونی وەها حاڵەتێكدا وەكوو
هۆكاری تێكدان و دژەئەمنیەتی پێناسە
دەكرێن و سیستم بۆ سڕینەوەیان وەكوو
مەترسییەك هەنگاو دەنێت.
هەڵس������وكەوتی ئەمنیەتیی ڕێژیمە
ناوەندییەكانی ئێران لەگەڵ پرسی نەتەوە
ستەملێكراوەكان و ڕاگرتنی دۆسیەی
ماف و داخوازییەكانیان لە سەر مێزی
كاری كاربەدەس������تانی ئیتالعات������ی و
دامودەزگا سەركوتكەرە ئەمنیەتییەكان
هەر لەم ڕوانگەیەوە پێناسە دەكرێت .لەم
ڕووەوە نەتەوەی كورد وەكوو پێشەنگی
ڕێكخستوویی سیاس������یی سەربەخۆ لە
ناوەند ،لە ڕوانگەی دەس������ەاڵتدارانەوە
بە س������ەر دوو بەشی س������پیی پارێزەری
ئەمنیەت (كەسانی سەر بە حكوومەت
ی������ان بەكرێگیراوان������ی خۆجێی������ی) و
ڕەش������ی دژە ئەمنیەتی (ئازادیخوازان،

ڕۆژی جیهانیی مێرمنداڵ
ئیدریس ستوەت
ئ������ەم ڕۆژە ل������ە جیهاندا ب������ۆ ئەوە
دیاری كراوە كە گ������ەورەكان بەتایبەت
بنەماڵەكان و مامۆستایان و بەرپرسانی
هەر كۆمەڵگایەك گرینگیەكی زۆرتر
بە مێرمنداڵ بدەن.
مێرمنداالن������ی ئەم������ڕۆ ب������ە كەڵك
وەرگرتن لە ئامرازی مۆدێڕنی پێوەندی
كردن بە هاس������انی و ب������ە خێرا لەگەڵ
هەموو ش������وێنەكانی جیهان لە پێوەندی
دان و ل������ەو پێوەندی������ەدا ڕێكخراوەكانی
مرۆڤ دۆست پێش������نیاری ئەوە دەكەن
كە لەو كەرەس������تە بەهێزانەی پێوەندی
ك������ردن ،بۆ بردنەس������ەرەوەی زانیاری و
بۆ چاالكی و بۆ بەخش������ینی تواناكانی
خۆیان بۆ جیهانێكی مرۆڤ دۆس������ت
كەڵك وەربگرن.
بەاڵم س������ەرەڕای ئ������ەوە كە جیهان و
تیكنۆل������ۆژی ڕۆژ لە گ������ەڵ ڕۆژ لە
بەرەوپێش������چوون دان ب������ەاڵم جیهان پڕە
لە نابەراب������ەری و بێعداڵەتی و لە زۆر
واڵتانی دونیا مێرمندال دەبنە قۆربانیی
بە تایب������ەت لە واڵتان������ی ڕۆژهەالتی
ناوەڕاس������ت كە گۆرەپان������ی ملمالنێ و
كۆچبەری و چەرمەس������ەری و كوشتن
و بڕی������ن و خوێنڕش������تنە و داهاتووی
مێرمن������داڵ لەم ناوچەیەدا نادیارە .هەر

چەند كە مێرمندااڵن������ی ئەم ناوچەیە
هیچ شتێكیان لە مێرمندااڵنی والتانی
پێشكەوتووی جیهان كەمتر نییە بەاڵم
باری سیاس������ی واڵتان لەم ناوچەیەدا
بە ئەندازەیەك نالەبارە كە بەش������ێك لەو
مێرمندااڵنە لە ژێر هێڵی هەژاریدا ژیان
بەسەر دەبەن و ناتوانن تواناكانی خۆیان
و ئەنجام������ی تواناكانی خۆیان پێش������ان
ب������دەن و دەتوانین بڵێی������ن كە مێرمنداڵ
لەم ناوچەی������ەدا زەرەرمەندترین گرووپی
كۆمەڵگایە.
لە ئێرانیشدا دەبێ ئەو ڕاستیە قبووڵ
بكەین كە هەتا سیستمێكی دێمۆكراتیك
بەدی نەیەت ،ڕەوشی مێرمنداڵ هەر وا
ئاڵۆز دەب������ێ و مێرمنداڵ لە ئێراندا لە
هیچ ماف و خواس������ت و پێش������كەوتنی
جیه������ان بەهرەمەند نابێ .لەو نێوەدا كە
كوردس������تان كەوتووتە نێو ئەو قەیران و
ئەو تەنگەژەی كە ئێس������تا لە ئارادایە،
داهاتووی مێرمنداڵ نادیارە بەتایبەت
لە كوردس������تانی ئێران كە زاڵبوونی ئەو
سیستمە نادێمۆكراتیكە بە سەریدا زاڵ
بووە و هەر لە سەرەتای هاتنە سەركاری
ئەو ڕێژیم������ە ،ڕەوش������ی مێرمنداڵ لە
لووتك������ەی قەیراندا بووە و ڕەوش������ەكە
ئەوەن������دە نالەبارە كە نازانرێت داهاتووی
مێرمنداڵ بەرەو كوێ دەچێت و چی بە
س������ەریان دێت و دەتوانین بڵێین دۆخیان
ئێجگار ئاڵۆزە.

خەباتگێڕان������ی نەتەوەی������ی و خەڵك و
بژاردەكانی س������ەربەخۆ لە دەسەاڵت كە
مەرجیش نیە ل������ە ڕیزی چاالكانی دژ
بە ڕێژیمدا بن) داب������ەش كراون .ئەمە
ب������ەو واتایەیە كە هەر دوو الیەن (ڕەش
و سپی) دەبێ لە ژێر دەستی دامەزراوە
سەربازی و ئەمنیەتییەكانی سیستمی
پۆلیسیی دەسەاڵتدا بن و لە ئێرانی ژێر
دەس������ەاڵتی كۆماری ئیسالمیدا تاقم و
ڕوخسارە جیاوازەكانی ڕێژیم لەسەر ئەو
مەس������ەلەیە ناكۆكییەكی بنەڕەتییان لە
نێواندا نیە.
لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ،مەحموود
عەلەوی ،وەزیری ئیتالعاتی ڕێژیم لە
مەجلیسی شوورای ئیسالمیدا وێڕای
ئەو بانگەش������ەیە كە وتووێژیان لەگەڵ
حیزبی دێموك������رات و كۆمەڵە كردووە،
گوت������ی ..." :هەڵب������ەت لەگەڵ ڕەوتە
دژبەر و نەیارەكان دانیشتنمان هەیە كە
مەترس������ییەكانیان بگەیەنینە كەمترین
ئاست و وەزارەتی ئیتالعات لە شوێنێكدا
كە بەرژەوەندیە ئەمنیەتییەكانمان پێویست
بكەن ،دانیشتن و وتووێژ دەكات ...لەم
دەرفەتانە كەڵك وەر دەگرین بۆ ئەوەی
كە ئەوان لە هەڵوێستەكانی ڕێبەر نزیك

بكەینەوە".
لەگەڵ ئەوەی كە ئەم بانگەش������ەیە
ل������ە ڕاگەیەندراوێكی هاوبەش������ی هەر
دوو حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تان و
كۆمەڵ������ەدا وە درۆ خرای������ەوە ،دەبینین
كە لە ڕوانگەی وەزی������ری ئیتالعاتی
ڕێژیم������ەوە ،ئامان������ج ل������ە وتووێژ نەك
چارەسەری پرسێكی سیاسی و گەیشتن
بە لێكتێگەیش������تن و چارەس������ەرێكی
هاوبەش ،بەڵكوو كەمكردنەوەی هەڕەشە
ئەمنیەتییەكانی ئەو حیزبانە بۆ س������ەر
ڕێژیم و نزیككردنەوەی هەڵوێستەكانیان
لە ڕێبەری ڕێژیمە و ئەمەش پەیامێكی
ئاشكرا بۆ ئەو كەسانەیە كە لە خولیای
كایەی "دووسەر براوە" لەگەڵ كۆماری
ئیس���ل��امیدا نوقم������ن (و هەڵب������ەت لەم
نێوانەدا كەڵكی خراپ لە ناوی حیزبە
ناسراوەكانی كوردستانیش وەردەگرن).
هەر لەم پێوەندییەدا وتەكانی عەلی
یوونسی ،یاریدەدەری تایبەتی سەركۆمار
بۆ كاروباری ئێتنیكەكان و كەمینەكان
ل������ە وتووێژێكدا لەگ������ەڵ هەواڵدەریی
فارس جێگای س������ەرنجە ك������ە دەڵێت:
"سیاسەتەكانی دەوڵەت دەبێ بە جۆرێك
دابڕێژرێن كە پێویست بە بەرەنگاربوونەوە

نەبێت ،سیاس������ەتی ڕاكێشانی ئێتنیك و
كەمینەكان لە ڕوانگەی گش������تییەوە،
كردەوەیەك������ی ئەمنیەتیی������ە" .ناوب������راو
لە بەش������ێك لە لێدوانەكانی������دا وێڕای
بەراوردكردن������ی عەبدولمال������ك ڕیگی
لەگ������ەڵ عەبدوڵ���ڵ��ا ئۆج������ەالن دەڵێ:
"دەستبەسەركردنی ریگی یەكێك لە كارە
زۆر باش و درەوش������اوەكانی ئیتالعات
بوو ،دەستبەس������ەركردن و بە زیندوویی
ڕاگرتنی ڕێب������ەری گرووپێكی دژبەر
كارێك������ی زۆر گرینگە ،بەاڵم خۆزگە
لە بەڕێوەبردن������ی حوكمی ڕیگیدا پەلە
نەدەكرا و ب������ە زیندوویی رایان دەگرت.
كەڵكوەرگرت������ن ل������ە دوژم������ن ،تنی������ا
بەتاڵكردنی لە زانی������اری نیە ،دەكرێ
كەڵكی دیكەشی لێ وەرگیرێت .كارێك
كە توركیا بە دەستبەسەركردنی ئۆجەالن
كردی ،هێش������تا خەریك������ە كەڵكی لێ
وەر دەگرێ������ت .ڕاگرتنی بۆ ئەمنیەتی
نەتەوەیی باش������تر ل������ە لەنێوبردنی بوو،
هەموو كاتێك دەتوانی حوكمەكە بەڕێوە
ببەی ،بەاڵم هەمیش������ە ناكرێت كەڵكی
ئەمنیەت������ی ل������ە دوژم������ن وەر بگری،
چوونكە كاتێك لە دەست چوو ،ئیتر لە
دەست دەرچووە".
ئەم������ە هەر ئەو كەس������ەیە كە بەپێی
بەیاننام������ەی  20مادەی������ی مافەكانی
ئێتنیكەكان كە لە الیەن مافناس������ێكەوە
ڕاگەیەندرا (نەك سەرهەنگێك) ،هێنرایە
س������ەر ش������انۆ و هەنووكە بە ڕاشكاوی
دەڵێ كە سیاسەتی ڕاكێشانی كەمینە
و ئێتنیكەكان لە ڕوانگەی گشتییەوە،
كردەوەیەكی ئەمنیەتییە و كەڵكوەرگرتن
لە ڕیگی������ی زیندوو وەكوو بارمتەیەكی
سیاس������ی ــ ئەمنیەتی لە كوشتنەكەی
بە باشتر دەزانێت و هیچ باكی لەوە نیە
كە ناوبراو لەگەڵ یەكێك لە ڕێبەرانی
كورد لە پارچەیەكی دیكەی كوردستان
بەراورد بكات كە نەك هەر بە دوژمنی
كۆماری ئیس���ل��امی دانانرێت ،بەڵكوو
بە هۆی كێش������ەكانی لەگەڵ توركیەی
ڕكاب������ەری ناوچەیی ئێ������ران دەتوانێ
خاوەنی كۆمەڵێك خاڵی هاوبەش لەگەڵ
ئێران بێت ،بەاڵم ڕێژیمی ئێران هەر وەك
پێشتر باسمان كرد ،دۆسیەی كوردی بە
گشتی داوەتە دەستی ڕاسپۆتینەكان كە
زمانێك بە دەر لە كوشتوبڕ ،زەبروزەنگ
و بارمتەگرتن ناناسن.
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ڕۆژەڤـ

هەنگاوی زیرەكانە بۆ
دێموكراتەكانی هۆنگ
كۆنگ
و :ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

بابەتێ������ك ل������ە ژێ������ر ناونیش������انی
"هەنگاوی زیرەكانە بۆ دێموكراتەكانی
هۆنگ كۆن������گ" ل������ە ڕۆژنامەی
والس������تریت جورناڵ ب���ڵ��او كراوەتەوە
كە وەك لە ناوەكەی ڕا دیارە باس������ی
خۆپیش������اندانەكانی قوتابییەكان������ی
دێموكرات������ی هۆن������گ كۆن������گ و
چۆنیەتی������ی س������ەركەوتنیان دەكات.
ل������ە لیدی وتارەكەدا ئاماژە بە س������ێ
تاكتیكی پێش������نیاركراوی نووس������ەر
بە س������ەرانی بزووتنەوەك������ە كراوە كە
بریتین ل������ە" :یارییەكی درێژخایەنتر،
تێكهەڵچوونی كەمتر ،بەرەی بەرینتر".
لە سەرەتای وتارەكەدا وێڕای ئاماژە
ب������ەوە كە دەوڵەت������ی هۆنگ كۆنگ
دواج������ار ڕایگەیاندووە ك������ە ئامادەی
وتووێژە لەگ������ەڵ قوتابییانی الیەنی
دێموكراس������ی و ئەم������ەش دەرەتانێك
ب������ۆ ڕێكخس������تنەوەی تاكتیكەكانی
دێموكراتەكانیش دەڕەخسێنێ ،نووسراوە:
"س������ێ حەوتوو ناڕەزایەتیدەربڕین بۆ
خ������ۆی هەوڵێك������ی مێژووی������ی بوو.
س������ەدان هەزار كەس هۆنگ كۆنگی
خواس������تی پەیوەستبوون بە نافەرمانی
مەدەنییان نیش������ان دا ،زۆر زیاتر لەو
دە هەزار كەس������ەی كە لە س������ەرەتادا
تەنانەت لە الیەن خ������ودی دێموكراتە
ڕێبەرەكانەوە چاوەڕوان دەكرا .بوێری،
ناتوندوتیژی و ئایدیالیزمیان ستایشی
جیهانی بەدواوە بووە .نەوەیەكی نوێی
ڕێبەرانی دێموكراتی هۆنگ كۆنگ
سەریان هەڵداوە ،الوتر و دیارتر".
نووسەر لەو بڕوادایە كە بزووتنەوەكە،
س������ەرەڕای ئەوە ،ل������ە چەند ڕۆژی
ڕاب������ردوودا خەریكە بەالڕێدا دەچێ و
بەرەو توندوتیژی دەكێشرێ كە ئەوەش
بزووتنەوەكە كزتر دەكات .دەنووس������ێ:
"بەرپرس������انی هۆن������گ كۆن������گ و
سەرۆكەكانیان لە بێجین زیاتر ئەو كاتە
وێدەچێ لەسەر ڕیفۆرمی دێموكراتیك
س������ازش بكەن كە بزان������ن بزووتنەوەی
دێموكراسی حەسێبی لەسەر دەكرێ و
بە بەهێزی دەمێنێتەوە و بەوەش بێجین
ناتوان������ێ هیوادار بێ بەش������ێوەیەكی
كاریگەر ش������ارەكە بەڕێوە ببات بەبێ
ڕازیكردن������ی داخوازییەكانی������ان ب������ۆ
گۆڕان������ی دێموكراتیك .دێموكراتەكان
ل������ە بەرامب������ەردا ،زیاتر ئ������ەو كاتە
وێدەچێ بتوانن ڕاوەستن و پشتیوانی
جەماوەری بەدەست بێنن كە داخوازییە
ناوچەییەكانی������ان كەمت������ر لەبەرچاو
بگرن ،كە بەوە شارەكە كەمتر دەخەنە
مەترس������ییەوە و بەرەكەی������ان بەرینتر
دەكەن".
نووس������ەر دوات������ر ب������ە ئام������اژە بە
چەن������د تاكتیكێكی پێش������نیاری بۆ
دێموكراسیخوازانی هۆنگ كۆنگ كە
پێ������ی وایە ڕەچاوكردنیان دەبێتە هۆی
بەردەوام������ی زیات������ری بزووتنەوەكە و
گوشارهێنانی زیاتر بۆ بێجین ،دەڵێ:
"ل������ە هەمووی بەكەڵكت������ر ئەوەیە كە
خۆپیش������اندانەكە لەگەڵ كۆبوونەوەی
ئەمساڵی سەرانی هاریكاری ئابووریی
ئاسیا ـ ئۆقیانووسیی ئارامدا هاوكات
بكرێ������ت ،كۆبوونەوەیەك كە بە هۆیەوە
باراك ئۆباما و س������ەرانی دەوڵەتانی
دیك������ە لە 10ی نوامبردا س������ەردانی
بێجین دەكەن".
نووس������ەر لە پاراگرافی كۆتاییدا
دەنووس������ێ" :بزووتنەوەی دێموكراسی
هۆنگ كۆن������گ باش������ترین ڕووی
ش������ارێكی مەزن دەردەخ������ات ،بەاڵم
پێكەوەهێشتنەوەی بزووتنەوەكە لەگەڵ
تێپەڕینی كات ،پێویستی بە شارەزایی
تاكتیكی تایبەتە .بەتایبەت لەو كاتەدا
كە بێجین و هاوپەیمانە خۆجێییەكانی
دەكرێ ئەو چاوەڕوانییەان هەبێ كە لە
بەكارهێنانی سیحری داوە گاڵوەكانیان
بەردەوام بن".
سەرچاوە:
WSJ.com
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ڕۆژێك دێت كە باوی ڕۆژهەاڵتیش بێتەوە
كانیاو

لە مێ������ژووی خەباتی سیاس������یی
نەت������ەوەی كورد بۆ دەس������تەبەركردنی
ماف������ە ڕەوا و ئینس������انییەكانی ل������ە
كوردستان بە گشتیی و لە ڕۆژهەاڵتی
كوردستان بە تایبەت ،زۆرجار خەباتی
چەكداری تەنی������ا ڕێگاچارەی خەبات
بووە و دەنگی خەباتی ڕزگاریخوازیی
نەتەوەی ك������وردی بە گوێی بیروڕای
جیهان گەیان������دووە .خەڵكی كورد بۆ
بەرگریك������ردن لە خۆی و شوناس������ی
نەتەوەیی ،پەنای بۆ خەباتی چەكداری
ب������ردووە ل������ە بەرامب������ەر ڕێژیمەكانی
دەس������ەاڵتدار بە س������ەر ئێران������دا .هەر
بۆیە لە ڕۆژهەاڵتی كوردس������تانیش،
حیزبیدێموكراتی كوردس������تانی ئێران
وەك ڕێب������ەری خەبات������ی میلل������ی –
دێموكراتیكی گەلی كورد ،لە گوتار
و ئەدەبیاتی سیاسیی خۆیدا ،خەباتی
چەكداری������ی وەك تاكتیكێكی خەبات
چاولێكردووە ،بۆ گوشارخس������تنە سەر
دەس������ەاڵتدارانیئێران ،بە مەبەس������تی
ناچار كردنیان بە هەڵبژاردنی ڕێگای
دیالۆگو وتووێژ ،بۆ چارەسەركردنی
مافی نەتەوایەتی������ی گەلی كورد لە
كوردستانی ئێراندا.
حیزب������ی دێموك������رات لە ش������ەڕی
داس������ەپاو بەس������ەر نەتەوەی كورد لە
ڕۆژهەاڵتی كوردس������تاندا هەم شەری
جەبهەی������ی و هەم ش������ەڕی پارتیزانی
لەگەڵ هی������زە چەكدارەكانی ڕێژیمی
ئێران تاقیكردووتەوە و زۆر جار ناچار
كراوە بنك������ە و بارەگاكانی بگوازێتەوە
بۆ سنوورەكان و ئەو گواستنەوەیە بۆتە
بیان������وو بۆ هیندیك ك������ەس و الیەن و
دەڵێن بە پاشەكەشەی هێزی پێشمەرگە
بۆ س������نوورەكان ش������ۆڕش و خەبات لە
ڕۆژهەاڵت������ی كوردس������تان نەم������اوە و
ی������ان ش������وێندانەری كەمبووتەوە .ئەوە
ل������ە حاڵێكدایە كە حیزب������ی دێموكرات
ل������ە مەیدان������ی خەباتی بە ك������ردەوەدا
سەلماندوویەتیی كە هەركات دەرفەتی
بۆ ڕەخس������ابێ ،بۆ چارەس������ەركردنی
ئاشتییانەیكێشەی نەتەوەیی كورد لە
ئێراندا لە هەموو میتۆدەكانی خەبات
كەڵكی وەرگرتووە .ئەو شێوە سیاسەت
كردنە بنەما و بناغەی سیاسەتگوزاری
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانە.
لە مەڕ ش������ێوەكانی خەب������ات و كەڵك
وەرگرتن لە دەرفەت������ەكان لە مێژووی
سیاس������یی خەباتی نەتەوایەتی گەلی
كورددا ،بەڕێز محەممەد نەزیف قادری،
ئەندامی دەفتەری سیاس������یی حیزبی
دێموكرات ،بەم شێوەیە وەاڵمدەداتەوە:
" ب������ە ئاوڕدانەوەیەك������ی ورد و
هەڵسەنگاندنی بارودۆخی ڕۆژهەاڵتی

كوردس������تان ،بزووتن������ەوەی مافخوازی
گەلی كورد ،ئەو ڕاس������تییە سەلماوە كە
هەڵبژاردن������ی هەر ش������ێوازێك لە خەبات
و بەرخۆدان بۆ ڕزگاركردنی نیش������تمان
و گەیش������تن بە ئازادیو سەربەرس������تی
دەگەڕێتەوە بۆ س������ەر ئەو دەرەتانەی بۆ
ڕۆڵە خەباتگێرەكانی ڕەخس������اوە .ڕەوتی
ڕووداوەكان و ئاڵوگۆڕە سیاسییەكان چ
لە ئاس������تی هەرێم������یو نێوخۆییو چ
لە ئاستی نێودەوڵەتی ،داخوازە سیاسیی
و نەتەوەیییەكانیان بە شێوەی سیاسییانە
و ل������ە ڕێگ������ەی دانوس������تانەوە لەگەڵ
دەوڵەتەكانی پێوەندیدار بە پرسی كوردەوە
هێناوەتە بەرب������اسو دیالۆگ بۆ دابین
بوونی ماف������ە ڕەواكانی نەتەوەی كورد،
ڕێكارێكی گرینگ ب������ووە .هەوڵەكانی
نەتەوەی كورد دوای ش������ەڕی یەكەمی
جیهانی و بڕیارەكانی كۆنگرەی ئاشتی
لە پاریس و پەسندكردنی خاڵەكانی 62
ـ  63ـ  64ی ئ������ەو كۆنگرەی������ە دوای
هەڵوەش������انەوەی ئیمپراتۆری عوسمانی
بە مەبەس������تی گەیش������تنی گەلی كورد
ب������ە دەوڵەتێك������ی كوردی ل������ە مێژووی
هاوچەرخی نەتەوەی كورددا و بە تایبەت
ل������ە قۆناغی دوای ش������ەڕی دووهەمی
جیهان������ی و دامەرزاندن������ی كۆم������اری
كوردستان یا دوای سەركەوتنی شۆڕشی
گەالنی ئێران ،گەلی كورد هەوڵی داوە
لە ڕێگەی ئاش������تییەوە ب������ە مافەكانی
بگات .ئەزموونی شۆڕش������ەكانی كورد
ل������ە باش������ووری كوردس������تانیش لەگەڵ
دەس������ەاڵتی ناوەندی پڕە لەو ئەزمونانە.
هەر وەها هەڵس������وكەوتی دژی كوردی
دەسەاڵتدارانی سووریەش لەگەڵ كێشەی
كورد لەو واڵتەدا لە كەس ش������اراوە نییە.
ئەم ئاوڕدان������ەوە كورتە ئەو پەیامەی بۆ
نەتەوەی كوردو حیزبە سیاسییەكانی بە
دواوە بووە ،ڕێگەی وتووێژ گونجاوترین
ڕێگەی چارەسەری پرسی كوردە .بەاڵم
دەس������ەاڵتدارانی زاڵ بە سەر كوردستان،
سیاس������ەتی نكۆلی كردن لە شۆناس������ی
نەتەوەیی كوردیان درێژە پێداوە .هەر ئەم
سیاسەتە داپڵوسێنەرە بووە بە هۆی ئەوە
ڕۆڵەكانی كورد بە ش������ێوەی چەكداری
ل������ە بەرانب������ەر هێ������زە دژی مرۆی������یو
تیرۆریستەكان ڕاوەستێو پارێزگاری لە
خەڵك و خاكی كوردس������تان بكەن .جگە
لەم ش������ێوازە لە بەرخودانیش لە هێندیك
قۆناغدا گوشاری نێوخۆیی و هەرێمی
و هاوس������ەنگیی هێز بوونەتە لەمپەڕ لە
بەرانبەر ش������ێوەی خەبات������ی مەدەنیدا".
لە الیەك������ی دیكەوە ش������ێوازی خەباتی
مەدەنی ،یەكێك لە میتۆدەكانی خەبات
و ش������ۆڕش لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان بۆ
دەستەبەركردنی مافەكانی نەتەوەی كورد
ب������ووە و خەڵك لە دەرفەتە رەخس������اوەكان
بۆ ئەم مەبەس������تە كەڵكی پێویس������تییان
وەرگرتووە.

هەر پاش س������ەركەوتنی شۆڕش������ی
گەالن������ی ئێ������ران خەڵك������ی ك������ورد لە
كوردس������تانی ئێران بۆ چارەس������ەركردنی
ویس������ت و داخوازیی������ە نەتەوەییەكان������ی
خۆی بەش������ێوەی خەبات������ی مەدەنی ،لە
ڕێ������گای ڕێپێ������وان و مانگرتن و كۆچ
ك������ردن لە ش������ارەكان ،هاتووت������ە میدان.
لەم سااڵنەش������دا خەڵك������ی ڕۆژهەاڵتی
كوردس������تان بە مانگرتنی گش������تیی لە
22ی پووشپەڕەكاندا و23ی بانەمەڕی
1389یهەت������اویبۆ مەحكووم كردنی
ئیعدامی  4تێكۆشەری كورد و هەر وەها
هاتنە سەر شەقامی خەڵكی ڕوژهەاڵت
لە خۆش������ی و ناخۆش������ییەكانی باشوور
و ڕۆژئ������اوا و باكووری كوردس������تاندا،
نموونەی بەرچ������اوی خەباتی مەدەنیی
خەڵكی ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان بووە.
س������ەبارەت ب������ە خەباتی مەدەن������ی و بە
هان������ا هاتنی خەڵكی ڕۆژهەاڵت بە پیر
بانگەوازی حیزبی دێموكرات ،بەڕێز كاك
تیمور مس������تەفایی ،ئەندامی دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێموكرات ،بەم شێوەیە
لە هەوڵەكانی خەباتی بەردەوام دەدوێت:
"دیارە كە باس ل������ە خەباتی مەدەنی لە
كوردستانی ڕۆژهەاڵت دەكەین ،دەبێ لە
بیرمان نەچێ كە ڕێژیمێكی فاشیستی
مەزهەبی لەم ناوچەیە دەس������ەاڵتدارە كە
كەمترین ناڕەزایەت������ی بە گوللە و ئاگر
و ئاس������ن و زیندان و ئەش������كەنجە وەاڵم
دەدات������ەوە ،جی������اوازە لە گ������ەڵ خەباتی
مەدەنی ل������ە چوارچێ������وەی ڕێژیمێكی
دیمۆكراتیك ی������ان نیمچە دێموكراتیكدا.
بەاڵم بەم حاڵەشەوە خەڵكی كوردستانی
ڕۆژهەاڵت ل������ە هەر دەرفەتێك كە بۆیان
لوابێ ویس������تەكانی خۆی������ان بە گوێی
دەسەاڵتداران و ئاگاداری ڕای گشتیی
گەیاندووە .لەم پیوەندییەش������دا بێگومان
حیزبی دێموك������رات ش������وێندانەرییەكی
تایبەتی هەبووە ،بۆ وێنە لە ساڵڕۆژەكانی
شەهید كرانی دوكتور قاسملوودا لەسەر
داوای حیزب������ی دێموك������رات دووكان و
بازاڕەكانی بەش������ێكی زۆر لە شارەكانی
كوردستان دادەخران و چاالكی جۆراوجۆر
بەرێ������وە دەچ������وون ،وەك دوا نموون������ەش
ڕژانە س������ەر شەقامی خەڵك سەبارەت بە
داواكاریی������ان بۆ بە هانا چوونی خەڵكی
گەم������ارۆ دراوی كۆبانی كە هەر چەند
ڕێژیم ویستی ئاراستەی ڕێپێوانەكان لە
چوارچێوەی درووش������مە دیاریكراوەكانی
خۆی������دا بەڕێ������وە بچن ،ب������ەاڵم خەڵكی
وشیاری كوردستان لەو شوێنانەی بۆیان
ڕەخسا ،بۆ جارێكی دیكە درووشمەكانی
خۆیان بەرز كردەوەو ،درووش������می درود بر
قاس������ملوو ،مەرگ بۆ دیكتاتۆر ،نەمان
بۆ تیرۆری������زم ،ئاماژیەك������ی ڕوونە بۆ
شوێندانەری حیزبی دێموكرات لەو خەباتە
ئازایانەدا" هەر وەها لە مەر قسەی ئەو
كەسانە ،كە باس������ی خەباتی مەدەنی لە

ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان دەكەن ،ڕەخنە
لە حیزب������ی دێموكرات دەگرن كە حیزب،
سیاس������ەتی چاوەڕوان������ی ڕووداوەكانی
هەیە ،بەڕێز محەممەد نەزیف قادری لە
سەر هەڵبژاردنی شێوەكانی خەبات كە لە
بەرژەوەندی خەڵكی كورد لە ڕۆژهەاڵتی
كوردستاندا بێ و سەربەخۆیی سیاسیی
و بڕیاردان لە حیزب������ی دێموكرات وتی:
"هەڵب������ژاردن و گرینگی دان بە خەباتی
مەدەن������ی و جەم������اوەری ،ڕێگایەك������ە
كە ئێس������تا لە رۆژهەاڵتی كوردس������تان
بەردەوامەو حیزبو الیەنە سیاسییەكانی
ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان لەو مەیدانەدا
دەورو ڕۆڵ������ی مێژووی������ی دەگێرن .هەر
وەه������ا چاالكڤانانی مەدەن������ی ئەم بوارە،
بوونەتە هێزێكی حاشاهەڵنەگر لەم شێوە
خەبات������ەدا .پێچەوانەی ئ������ەو بیرۆكەیە
كە حیزبەكانی ڕۆژهەاڵت سیاس������ەتیی
چاوەڕوانی������ان ل������ە پێ������ش گرت������ووە .لە
میژووی بزووتنەوەی نەتەوەیی كورد لە
كوردستانی ئێراندا ڕۆڵ و شوێندانەری
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران لە
ه������ەر قۆناغێكی خەبات بۆ دابینكردنی
ماف������ە نەتەوایەتییەكان������دا فاكتەرێكی
س������ەربەخۆ بووەو لەسەر ئیرادەی گەلی
كورد بە پشتبەس������تنی بەو هێز و وزەیە
كە لە نێو تێكۆش������ەرانی كورددا هەیە،
بەرنام������ەی كار و ش������ێوازی خەبات و
سیاسەتی خۆی داڕشتووە .هەر لەسەر
ئ������ەم ڕێڕەوەیش درێژە بە خەبات ئەداو
لە هەر دەرفەتێكیشدا ئەركو ڕەسالەتی
خۆی بۆ ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ هەر
ئەگەرێ������ك بەڕێوە دەب������ا و ڕێبەرایەتی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانیش
بە كردەوە نیشانی داوە .ئەو ڕێبەرییەی
كە لە هەموو بارودۆخێكدا لە سەنگەری
خەبات و قوربانیداندایە بەپێچەوانەی ئەو
كەسو الیەنانە كە هەڵگری دروش������می
بێ بنەمان ،پێڕەوی لە سیاسەتێك دەكا،
لە خزمەت������ی بەرژەوەندییەكانی گەلی
كورد ل������ە ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان و
بەرەوپێش چوونی سیاسەتەكانی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران بێ .حیزبی
دێموكرات ل������ەو باوەڕەدا ب������ووە ،هەموو
شێوەكانی خەباتی تاقیكراوە لە مێژووی
هاوچەرخ������ی كورددا كە ل������ە خزمەتی
ئامانجەكانی گەلی ك������ورددا بووە .بۆ
حیزب������ی دێموكرات بە پێ������ی بارودۆخی
سیاس������یی گونجاو جێی س������ەرنجە .لەم
بارودۆخ������ە هەستیارەیش������دا دیاریكردنی
هەر ش������ێوە خەباتێك دەب������ێپێوەرەكانی
لە خزمەتی گەش������ە كردنی بزووتنەوەی
كورد لە رۆژهەاڵتی كوردستان بێ" .لە
گەرمەی ش������ەڕ و بەرخۆدان لە شاری
كۆبانی ،خەڵكی كوردستانی ئێران لە سەر
بانگەوازی حیزبی دێموكرات و چاالكانی
مەدەنی و الیەنە سیاسییەكانی دیكەی
كوردس������تان ،بە نێش������انەی پشتیوانی لە

خەڵك������ی خۆڕاگری كۆبانی لە بەرانبەر
چەتەكانی دەوڵەتی ئیسالمی (داعش)
لە زۆرب������ەی ش������ارەكانی ڕۆژهەاڵتی
كوردس������تان ڕێپێوانیان ك������رد و گروپی
تیرۆریستی داعش و هاوبیرانی داعشیان
مەحكووم كرد .هیندیك كەس بە ئەنقەست
ئەو ڕووداوانە نابینن و یان بۆ ڕەزایەتیی
ڕێژیمی كۆماری ئیس���ل��امی دەڵێن لە
ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان شۆڕش نییە و
ڕووداوەكان چەواشە دەكەن .بەڕێز تیمور
مس������تەفایی لەمەڕ ئەو كەس������انەی كە
دەڵین لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان شۆڕش
ڕاوەستاوە و یان شوێندانەری نەماوە ،ئاو
وەاڵمیان دەداتەوە" :ئەوەیكە جار و بار لێرە
و لەوێ لە زاری كەسانێكەوە دەیبیستن
كە شۆڕش لە كوردستانی ئێران وەستاوە
یان هەرنەب������ێ ش������وێندانەری ئەوتۆی
نەماوە ،جێگای داخ و سەرسوڕمانە .بە
بڕوای من ئەم دەربڕینە دەگەڕێتەوە بۆ
بەرژەوەندییەكانی ئەو تاك و كەس������انەوە
كە بۆ ڕەزایەتی كۆماری ئیس���ل��امیی
دەیانهەوێ شۆڕش������ی كوردستانی ئێران
بەو هەموو ڕابردووه پرشنگدار و خاوێنەوە
بكەنە قوربانی سیاسەتە هەڵەكانیان ،دەنا
چۆن دەكرێ ش������وێندانەریی شۆڕشی
كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت نەبینین ،ئەمە
لە كاتێكدایە وەزیری ئیتاڵعاتی ئێران بە
شێوەی ڕاس������تەوخۆ دانی بە كاریگەری
و ئام������ادە بوون������ی حی������زب و الیەن������ە
سیاس������ییەكانی كوردستانی ڕۆژهەاڵت
دادەنێ و نییەتی ڕێژیم بۆ كەمكردنەوەی
ش������وێندانەری ئەو حیزبانە ناشارێتەوە.
كۆماری ئیس���ل��امیی ئێ������ران لە هاتنە
س������ەر كارییەوە ،سیاس������ەتی تواندنەوەی
كوردی ڕۆژهەاڵت������ی گرتووەتە بەر .لە
دوایین ڕێپێوانی خەڵكی كوردس������تانی
ڕۆژهەاڵت بە مەبەس������تی پش������تگیری
كردن لە خەڵكی گەمارۆدراوی كۆبانی
ب������ە بەرز كردنەوەی دروش������می "كۆبانی
كوردس������تانە ،دێموك������رات رێبەرمانە"،
"داع������ش دژی كوردان������ە هاوپەیمانی
تاران������ە" ،ئاماژەیەك������ی ڕوون ب������وون بە
شكستی تواندنەوە و وەاڵمێكیش بوو بۆ
ئەوانەی بە ه������ەر هۆیەكەوە دەیانهەوێ
ب������ە بێژەنگ بەری خۆر بگرن" .خەڵكی
رۆژهەاڵتی كوردس������تان بەدەیان جاری
دیكەش لە س������ەر بانگ������ەوازی حیزبی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران و الیەنە
سیاس������ییەكانی دیكە بۆ پش������تیوانی لە
خەڵكی پارچەكانی دیكەی كوردس������تان
هاتوونە س������ەر ش������ەقام و هاودەردییان
كردووە .ه������ەر وەها هەر لەو دەرفەتانەدا
داخوازییەكانی نەت������ەوەی كوردییان لە
ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان بەرز كردوەتەوە
و زۆر ج������ار لە الیەنهێ������زە چەكدار و
ئەمنییەتییەكان������ی ڕێژیم������ی كۆماری
ئیسالمییەوە خەڵك لە خوپیشاندانەكاندا
ش������ەهید بوون و یان تووش������ی گرتن و

زین������دان و ئیعدام ب������وون .قووڵبوونەی
پرسی ش������وناس لە كوردس������تانی ئێران
تەنیا گرێدەراو بەم س������ااڵنە نیە ،بەڵكوو
ئەم پرس������ە مێژوییە .بەاڵم لەم سااڵنەدا
بە هۆی كۆمەڵە هۆكارێكەوە ش������وناس
و هەس������تی نەتەوایەت������ی و ڕادەی
ویس������ت و داخوازییەكانی گەلی كورد
ل������ە ڕۆژهەاڵت������ی كوردس������تان ڕۆژ لە
دوای ڕۆژ ل������ە زیاد بوون������دا بووە .بە
مانایەكی دیكە كەڵەكەبوونی ویس������تی
شوناس������خوازنەی نەت������ەوەی ك������ورد لە
كوردس������تانی ئێ������ران و وەاڵمندانەوەی
ڕێژیم������ی كۆماری ئیس���ل��امیی ئێران
ب������ە ویس������ت و داخوازییەكانی نەتەوەی
كورد ،وای كردووە پرس������ی ش������وناش و
هەس������تی نەتەوایەتیی ش������وڕ بێتەوە بۆ
هەموو چی������ن و توێژەكانی كۆمەڵگای
ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان و ه������ەر بۆیە
خەڵكی ك������ورد لە هەموو ش������ێوەكانی
خەبات بۆ گەیشتن بە مافەكانی كەڵك
وەردەگرن .لەم ڕوانگەوە ،قووڵبوونەوەی
پرسی كێش������ەی كورد بە مانای بوون و
حوزووری شۆڕش و خەباتی بەردەوام لە
رۆژهەاڵتی كوردس������تانە .بۆیە دەتوانین
ئەمە وەك ئامادەبوونی بەستێنی خەبات
و شۆڕش ببینین .هەبوونی بەستێنێكی
ئاوا ل������ە ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان وای
كردووە كە هەس������تی نەتەوایەتیی بگاتە
بەرزترین ئاس������تی خۆی .بە گشتیی،
نەت������ەوەی كورد لە كوردس������تانی ئێران،
لە هەر هەلومەرجێكدا ش������ێوەی خەباتی
خ������ۆی ،خ������ۆی دی������اری دەكا ،كە لە
چ هەلومەرجێك������دا چ ش������ێوە خەباتێك
ش������وێندانەرتر و بەرهەم������ی زیات������ری
ب������ۆ نەتەوەی ك������ورد ل������ە ڕۆژهەاڵتی
كوردستان هەیە .بۆیە هەمیشە ناسینی
درووس������تی هەلومەرج و دەرفەتەكان و
هەڵسەنگاندنیان و لە پەنا ئەوەش دەست
نیشانكردنی ش������ێوەی خەباتی گونجاو
لەگ������ەڵ هەلومەرجەكان ،ب������ۆ چوونە
پێش������ی ڕەوتی خەبات لە ڕۆژهەاڵتی
كوردستاندا سیاسەتی واقیعبینی حیزبی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران بووە .لە
كۆتاییدا ئاخۆ گومانی ئەوە ماوە كەس
یان كەس������انیك بە ئەنقەس������ت و یان بۆ
ڕەزایەتیی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی
بڵێن ش������ۆڕش و خەبات لە كوردستانی
ئێراندا لە ئارادا نییە؟ لە هەلومەرجێكدا
ڕۆژان������ە بە دەیان كەس ل������ە چاالكانی
سیاسیی و فەرهەنگی تووشی گرتن و
زیندان و ئیعدام دەبن .شۆڕشێك ئێستا
لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان لە ئارادایە كە
نەخشەی سیاس������ەتی قەیران خوڵقاندنی
ڕێژیمی ئێرانی هەژاندوە و س������ەنگەری
ش������ۆڕش و خەباتی تا ئاس������تی وەجوڵە
خس������تنی نەتەوەكانی دیك������ەی ئێرانی
ب������ۆ داوا كردن������ی ویس������ت و داخوازییە
نەتەوایەتییەكانیان بەرینتر كردووهتەوە.
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بەردەوامیی نرخی نەوت لە پێناسە كردنی ژئۆپۆلتیكدا
و :كەیهان یووسفی
ماڵپ������ەڕی ئینگلیزی STYATfov
ش������رۆڤەیەكی سیاس������ی لە ژێ������ر ناوی
"بەردەوامی������ی نرخی نەوت لە پێناس������ە
كردنی ژئۆپۆلتیكدا" باڵو كردووهتەوە كە
وەرگێڕانەكەی لە خوارەوە دێت.
نرخی ن������ەوت لە لێژای������ی هەڵدێردا
بە دابەزینی  ،%4/6گەیش������تە 81/84
دۆالر بۆ ه������ەر بەرمیلێك  -گەورەترین
دابەزین لە دوو ساڵی ڕابردوودا .نەوتی
خاوی برێنت بە دابەزینی زیاتر لە چوار
دۆالر ب������ۆ هەر بەرمیلێك لە ڕۆژێكدا،
نرخ������ی بۆ كەمتر لە  85دۆالر دابەزی،
نرخێك كە لە سەرەتای ساڵی  2010وە
ت������ا هەنووكە بێ وێنە و نەزمترین نرخی
بووە .ئەو فاكتەرانەی كە لە پشتی ئەم
دابەزینەوە هەن بریتین لە كەمبوونەوەی
داخوازی و بەرزبوونەوەی بەرهەمهێنان،
ڕاس������تییەكەی ئەوەی������ە ك������ە زۆربەی
بەرهەمهێنەرانی گەورەی ڕۆژهەاڵتی
ناڤین هیچ مەیلێكیان بۆ كەمكردنەوەی
بەرهەم هێنانیان نییە.
ئێم������ە لێرەدا ئاوڕێك لە ڕووداوەكانی
ئەم ڕۆژانە لە ڕێكەوتی 2ی ئۆكتۆبرەوە
و وردەكارییەكان و هۆكارەكانی پش������تی
پ������ەردە ك������ە ش������وێندانەربوون لە س������ەر
دابەزینی نرخی نەوت و ئەوەێكە چلۆن
ئەم دابەزینە دەتوانێت لە س������ەر پێوەندی
نەوت������ی واڵتانی جیهان كاریگەری بێت
دەدەینەوە .پێوەری نرخی نەوەتی جیهان،
نەوتی خ������اوی برێنتە ،كە نرخەكەی لە
ڕۆژی پێنج شەممەدا گەیشتە نزیكەی
 92دۆالر و ل������ە كۆتای������ی ڕۆژدا بەرز
بووە ب������ۆ  94دۆالر ،كەمترین نرخی لە
ناوەڕاستی ساڵی 2012وە تا هەنووكە.
بەردەوامبوونی ئەم هەرزان فرۆشیانە
یەكێ������ك ل������ە خێراترین دابەزین������ەكان لە
چارەك������ی كۆتای������ی ئ������ەم س������ااڵنەی
دوایی������ەدا بووە ،نرخی نەوت نزیكە %16
دابەزیووە.
ش������یمانەی ئەوە دەكرێ������ت كە نرخی
نەوت پێش لە هەر چەشنە پێشبینییەك
بگات������ە خ������وارەوی  90دۆالر ب������ۆ هەر
بەرمیلێك ،بەاڵم ئەگەر نرخی نەوت هەر
لە دەورووبەری ئ������ەم نرخە هەنووكەییدا
بمێنێتەوە زۆربەی واڵتانی بەرهەمهێنەر
تووش������ی زەرەر دەب������ن چونكە بوودجەی
خۆیان لە س������ەر بنەمای ئ������ەو نرخەی
كە پێش������تر چاوەڕوانییان دەكرد دیاری
كردووە .لە ڕاستیدا بازاڕی نەوت زیاتر
لە ڕادەی خۆی س������ەررێژ بووە ،زێدەی
بەرهەمهێنانی ئەمس������اڵ نزیك بە 200

هزار بەرمیل لە ڕۆژدا بووە .لیبی ڕادەی
بەرهەمهێنان������ی خۆی لە ناوەڕاس������تی
مانگ������ی ژووییە نزیك ب������ە  700هزار
بەرمیل بەرز كردۆت������ەوە .ئامریكاش بە
شێوەیەكی ڕەها پەرەی بە بەرهەمهێنانی
خ������ۆی داوە ،بە پێ������ی دوایین ڕاپۆرتی
ئاژانسی زانیاری وزە بەراورد دەكرێت كە
بەرهەمی نەوتی ئامریكا لە ناوەڕاستی
مانگی ئاگۆستەوە نزیك بە  300هزار
بەرمیل لە ڕۆژدا بەرز بێتەوە و عێراقیش
ئەزموونێك������ی ب������ەم چەش������نەی هەیە.
وێدەچێت ڕووسیە ،ئانگۆال و نیجرییەش
پێش������تر ڕادەی بەرهەمهێنان������ی خۆیان
بەرزكردووت������ەوە .زۆرترین بەرزبوونەوە لە
بەرهەمهێنانی ئ������ەم دواییەدا تایبەتە بە
باكووری ئامریكا ك������ە لە یەك میلیۆن
بەرمیلەوە بۆ كۆتایی ئەمس������اڵ دەگاتە
یەك و نیو میلیۆن بەرمیل .س������ەرەڕای
ئەم زۆربوونە بەرچاوە لە بەرهەمهێناندا،
ك������زی داواكاری كڕیارانی ئۆرووپایی و
ئاسیایی (بە تایبەت چین) هۆكارێكی
گرینگە لە دیاریكردنی نرخی نەوت .لە
حاڵێكدا گەش������ەی داواكاری چینیەكان
دەتوانێت بەردەوام بێت .داواكاری واڵتانی
گەشەس������ەندوو تا ماوەیەك وەكوو خۆی
دەمێنێتەوە .دابەزین������ی نرخی جیهانی
نەوت دەتوانێت كێش������ەیەك بۆ واڵتانی
بەرهەمهێنەری ئەندام������ی ڕێكخراوی
ئۆپێك و واڵتانیتر و بەتایبەت ڕووسیە
دروست بكات .لە حاڵێكدا نیشانە گەلێك
هەیە كە ڕێكخ������راوی ئۆپیك دەیهەوێت
ئامانج������ە بەرهمهێنەرەكانی خۆی كەم
بكاتەوە كە ئەم هەوڵەش توانایی ئەوەی

نییە یان خاوەن������ی یەكبوونێكی گونجاو
بۆ كەمكردنەوەیەكی گەورە و پێویس������ت
لە بەرهەمهێناندا بە مەبەستی گەیشتن
بە خاڵێك������ی دیكە و ئاس������تێكی جێی
پەس������ەند لە نرخی نەوت������ی بەدواوە نییە
(نرخی س������ەرەوەی  100دۆالر لە هەر
بەرمیلێكدا)  .ئەگ������ەر نرخی نەوت لە
داهاتوویەكی نزیك بگاتە وەها ئاستێك،
ئەگەری ئ������ەوە هەیە ك������ە پێوەندی بە
هەوڵدانێكی بچووك لە الیەن ڕێكخراوی
ئۆپێكەوە هەبێت.
ناكۆكی نێوان ڕووسیا و ڕۆژئاوا
یەكەمی������ن و گرینگترین بەرەنجامی
دابەزین������ی نرخ������ی ن������ەوت دەتوانێ������ت
كاریگەریی ناكۆكی لە حاڵی گەشەی
نێوان ڕووسیە و ڕۆئاوا بێت .بازرگانیی
وزە لە س������ەر ئابووری ڕووس������یە زاڵە،
ب������ە تایب������ەت هەناردەكردن������ی وزە .لە
ئەگەر هەر چەش������نە دابەزینێكی نرخی
نەوت گوش������ارێكی ڕاستەوخۆ دەخرێتە
س������ەر داهات������ی هەناردەی ئ������ەم واڵتە
و (GDPبەرهەمهێنان������ی ناپوخت������هی
نهتهوهیی) ئەم واڵتە تووشی زەرەرێكی
بەرچ������او دەبێت .بودج������ەی كرێملین بۆ
ساڵی  2014لە سەر بنەمای نێوەنجی
نرخ������ی نەوت بۆ ه������ەر بەرمیلێك 117
دۆالر لە زۆربەی ساڵدا دانراوە ،بێجگە
لە نرخی ه������ەر بەرمیلێك  90دۆالر بۆ
چارك������ی كۆتایی س������اڵ ،ئەگەرچی
بۆ س������اڵی  ،2015بووجەی ئەم واڵتە
دوای مشتومڕێكی فراوانی ڕێبەرانی
ڕووسی لە سەر بنەمای هەر بەرمیلێك
 100دۆالر دیاریك������را .ل������ە حاڵێك������دا

ڕووسیە خاوەنی پاشكۆ دراوێكی جێی
تێڕامان������ە و دەتوانێ������ت كەمی بودجەی
خ������ۆی ئەگەر پێویس������ت بێ������ت ،دابین
بكات .بەرپرس������انی پلە بەرزی وزارەتی
دارایی ئەم واڵتە پێش������بینی ئەو دەكەن
كە دابەزین������ی نرخی ن������ەوت دەتوانێت
%2ی (GDPبەرهەمهێنانی ناپوختهی
نهتهوهیی) ئەم واڵتەی كەم بكاتەوە.
ئەگەرچ������ی ڕووس������یە توانای������ی
تەحەمۆڵكردن������ی كاریگەرییەكان������ی
ئابلۆقەكان������ی ئامری������كا و ڕۆژئاوا لە
سەر هەڵوێستەكانی ئەم واڵتە لەهەمبەر
قەیرانی ئۆكراینی هەبووە ،لە ڕابردووشدا
ڕووسیە بەرەوڕووی هێندێك كەندوكۆسپی
چەن������د كۆمپانیایهكی بۆت������ەوە ،لەوانە
كۆمپانی������ای ڕووسنەف������ت و داواكاری
ئ������ەم كۆمپانیایە بۆ ه������اوكاری دارایی
لە الیەن س������ندووقی دارای������ی نەتەوەی
واڵتەوە .دابەزین������ی نرخی نەوت و كەم
بوونەوەی داهات بۆ بودجەی ڕووس������یە
دەتوانێت گۆش������ارێكی زۆر نهخاتە سەر
توانایی كرێملی������ن لە قەرەبوو كردنەوەی
زەرەرەكانی گەمارۆكانی ڕۆژئاوا بۆ سەر
بازرگانیی ڕووس������یە .بە كەمبوونەوەی
لە س������ەرخۆی س������ەرچاوەی دارایی لە
ئەگەری بەردەوامبوون������ی گەمارۆكان
لە درێژخایەن������دا ،كرێملین دەبێت لەوەها
دۆخێكدا میانەڕەوانە لە بەرەو پێشچوونی
و توێژەكانی ئاش������تی لەگەڵ ئۆكراین و
لە بەرانبەری خواس������تەكانی هاوپەیمانە
ڕۆژئاواییەكانی ئۆكراین و گەیشتن بە
ئاكامێك كە كەمبوونەوەی گەمارۆكانی
بە دواوە بێت هەڵسوكەوت بكات.

كێبەركێ لە ڕۆژهەاڵتی ناڤیندا
ئەگەرچ������ی ڕۆژئ������اوا ب������ە دوای
ئەوەوهی������ە كە ل������ە ڕێگ������ەی دابەزینی
نرخی نەوت������ەوە ب������ەرەوڕووی ڕۆژئاوا
بێتەوە ،وێدەچێت ك������ە ئەمە هەلێك بێت
بۆ وتووێژ لەگەڵ تارانی گەمارۆ دراو
ل������ە مەڕ دۆزینەوەی ڕێگە چارەیەك بۆ
چارەس������ەری پالنی ناوكی ئێرانییەكان.
بۆ ئورووپا ،ئێران و سەرچاوەی گەورەی
گازی سروش������تی ئەم واڵتە ،یەكێك لە
بەهێزترین ئاڵترناتیڤەكانی جێی سەرنج
و هیوا لە درێژخایەندا لە جیاتی گازی
ڕووسیەیە .تاران لەگەڵ گەمارۆیەكی
گ������ەورەی هەناردەك������ردن ب������ەرەوڕووە،
كەمبوونەوەی قازانج������ە الوەكییەكان و
چوونە س������ەرەوەی تێچووەكان بە هۆی
شەڕی نوێنەرایەتی لە عێراق و سووریە
دەتوانێت بەرئەنجامێكی ناخۆش������ی لە
سەپاندنی وەستان بە سەر نرخی جیهانی
نەوتدا هەبێت.
بەرەو پێش������چوونەكان بۆ گەیشتن بە
ڕێككەوتنێك لە گ������ەڵ ڕۆژئاوا ڕەنگە
ئارام بێت ،كە ئەم������ەش تەنیا دەتوانێت
گۆشارەكان بۆ سەر تاران لە وتووێژەكاندا
زیات������ر ب������كات .ش������وێندانەرێیەكانی
عەرەبستانی سعوودی لە سەر بەشێك لە
بازاری جیهانیی نەوت ،هەر بەردەوامە
و ئ������ەم واڵتە لە كورت ماوە دەرفەتێكی
لە بەردەستدایە بۆ ڕاكێشانی متمانەی
ئاڵوێری دەرەكی جێی سرەنج و ڕاگرتنی
نرخی خواری نەوت بە هیوای وەدرنانی
بەرهەمهێنەران������ی دیك������ەی جیهان لە
بازاڕ .هەناردەكردنی نەوتی س������عوودی،

گەورەترین س������ەرچاوەی ئیستراتیژیكی
ئ������ەم واڵتەیە و عەرەبس������تان یەكێك لەو
واڵتانەیە كە بە شێوەی كامڵ بەستراوەیە
ب������ە قازانجی نەوت .ل������ە گەڵ كۆتایی
هاتنی وەرزی گەرمای هاوین و فێنك
بوونی ه������ەوا و كەمبوون������ەوەی بەكار
هێنانی نێوخۆیی ،ڕیاز دەستی ئاوەاڵیە
بۆ بردنە سەرەوەی ڕادەی هەناردەكردنی
و تەنان������ەت بۆ هێنانه خ������واری نرخی
ن������ەوت ،هەروەها وێدەچێت كە ئەم كارە،
گورزێك بێت لە دەستی سعوودیەكانەوە
بۆ جێگركردنی ئابووری خۆیان لە كورت
ماوەدا و بە نیس������بەت ڕەكابەرەكانیانەوە،
ڕەكابەرانێك وەكوو ڕووس������یە و بەتایبەت
لەگ������ەڵ ئێ������ران و ل������ە داهات������وودا لە
هەمبەر دەس������ەاڵتی داهاتووی واڵتی
سووریەدا .عەرەبستان هەروەها توانایی
ئەوەی هەیە ،كە ڕێژەیەكی بەرچاو كە
خ������ۆی حەزی لێ بێت ،ن������ەوت بەرهەم
بێنێت .هەرچەند ل������ەم دواییەدا ،ئەوەی
ڕاگەیاندووە ،كە نەوتی خاوی بەشێك لە
بازاڕی شاراوەی مانگی نوامبێر دابین
بكات ،ڕەنگە ئەمەش س������یگناڵێك بێت
بۆ ئەندامانی دیكەی ڕێكخراوی ئۆپێك
كە س������عوودی بیهەوێت بەدەر لە بەشی
دیاریكراوی خۆی ،نەوت بەرهەم بێنیت
و ئەندامەكان������ی دیك������ەش دەبێت وەها
كارێك ئەنجام بدەن .بەاڵم ئەمە ناتوانێت
هانەیەك بێت ب������ۆ واڵتانی دیكە كە لە
بەرهەمهێنان������ی خۆیان كەم بكەنەوە .وا
دەردەكەوێت كە زۆربەی بەرهەمهێنەرانی
ناوچەی كەنداو هێشتا دەتوانن بە نرخی
 90ت������ا  100دۆالر بۆ ه������ەر بەرمیلێك
قازانج بك������ەن ،ب������ەاڵم كەمكردنەوەی
ئاستی بەرهەمهێنانیان تەنیا دەتوانێت لە
داهاتی ئەوان كەم بكاتەوە.
هەروەها بۆ واڵتانی پێش������كەوتوو كە
نەوت هاوردە دەكەن ،ژاپۆن ،چین ،هێند
و یەكیەتی ئورووپا دابەزینی نرخی نەوت
دەتوانێت دەرفەتێك بێت بۆ بە هێزكردنی
ه������اوردە كردنەكانیان .بە وتەیەكی دیكە
دابەزێنی نرخی نەوت دەتوانێت لە كورت
ماوەدا لە ئەو گۆشارەی كە بەرەنجامی
ئاوس������انە ك������ەم بكاتەوە .ل������ە حاڵێكدا
دابەزینی تێچ������ووی وزە لە درێژخایەندا
بۆ ئورووپاییەكان زۆر جێی ڕەزامەندییە،
ئەوان هەروەها دەتوانن هەڕەشەی وەستان
و ناكۆكی دارایی نێوان بانكی ئاوەندی
ئورووپا و ئاڵمان چارە سەر بكەن.
سەرچاوە:

stratfor

وەرزش لە كۆماری ئێسالمیدا
سیامەك بەهمەنی
باڵوبوونەوەی هەواڵی گەندەڵی لە
فووتباڵی ئێراندا ،ئەمڕۆ باسی گەرمی
ڕاگەیاندنەكان������ی نێوخ������ۆی ئێرانە بە
تایبەت ڕاگەیاندنە وەرزشییەكان.
ئەگەر پێش������تر باس ل������ە داوەران و
س������ازان دەكرا وەك الیەنێكی گەندەڵ،
ئەم ج������ار ئاماژەكان ڕاس������تەوخۆ بۆ
فووتبالیس������تەكانی لیگ������ی بەرتەری
ئێرانە.
وەك هەموو جارێك بە شێوەی ناڕوون
كۆمەڵێك ئام������ار كە ئەمجار لە الیەن
ڕێكخراوی (نیزام وەزیفە)ی ئێرانەوه
و باڵو كراوەت������ەوە دەرخەری ئەوەیە كە
چەندی������ن یاریزان������ی تیمەكانی لیگی
بەرتەری ئێران و لیگی دەس������تە یەكی
فووتباڵ������ی ئێ������ران بەڵگەنامەی تەواو
كردنی سەربازیان ڕاستەقینەنییە و ئەم
یاریزانانە ماوەی یاس������ایی سەربازیان
تێپەڕ نەكردووە.
تاك������وو ئێس������تا س������اختەكاری لە
بەڵگەنامەی مەعافیەتی س������ەربازیی

چەند یاری������زان پشتڕاس������ت كراوەتەوە
وئێس������تاش بە دواداچوون ب������ۆ دەیان
یاریزانی دیكە ئەنج������ام دەدرێت .ئەم
یاریزانانە ب������ۆ وەرگرتنی ئەم بەڵگانە
كە ڕاس������تەوخۆ لە ڕێكخراوی (نیزام
وەزیفە)ی ئێران وەرگێ������ڕاوە ،چەندین
فرت و فێڵیان ب������ە كار هێناوە ،وەكوو
وەرگرتن������ی مەعافیەت������ی كیفالەت،
مەعافیەت������ی دەرمانی ی������ان كڕین بە
پارەیەكی زۆر و .......هتد.
بە هەر شێوەیە كە ئەم كردەوە ئەنجام
درابێت ،لە ئێستادا جارێكی دیكە باسی
گەندەڵی لە وەرزشی ئێران بووە بە سەر
دێڕی هەواڵەكان ،بەرپرس������انی ڕێژیم
لە هەوڵی ئەوەدان كە بە ش������ێوەیەكی
كاتی ئەم باس������ە ب������ە تاوانبار كردنی
چەند یاریزانێ������ك كۆتایی پێ بێنن و
بۆ ماوەی������ەك خەڵك بە هەواڵی تاوانی
چەن������د یاریزانێكەوە س������ەرقاڵ بكەن،
بەاڵم پاش تەواو بوونی كێش������ەی ئەم
جارەش پرسیارێك دێتە ئاراوە كە ئاخۆ
گەندەڵی لە وەرزش������ی ئێران بنبڕكراوە
یان ئەوەی ئاخۆ بەرپرس������ان لە هەوڵی
چاكسازی لە وەرزشی ئێراندان؟!

بە كورتی ،كێشە بەتەنیا ئەنجامدانی
تاوان لە الیەن چەند وەرزش������كارێكەوە
نییە ،سیستم كێشەی هەیە ،بۆ نموونە
دەتوانی������ن ئەم خاڵە بخەین������ە ڕوو بەم
پرس������یارەوە كە بۆچی كاتێك باس لە
گەندەڵ������ی لە وەرزش������دا دەكرێك بیری
خەڵك یەك س������ەر بەرەوالی وەرزش������ی
فووتباڵ دەڕوات؟
فووتباڵ وەرزش������ێكە كە نەتەنیا لە
ئێراندا بەڵكوو لە سەرانسەری جیهاندا
زۆرتری������ن الینگر و بین������ەری هەیە و
ئەم������ەش وای كردووە كە ل������ە ئێراندا
سرنجی بەرپرسانی ڕێژیم بە تایبەتی
لە ئاس������ت س������پای پاس������داراندا بەرەو
الی ئەم وەرزش������ە ڕابكێشرێت .بوونی
(ئەكبەر غەمخار ،مستەفا ئاجۆرلوو،
كەریم مەالحی ،ئەحمەد ش������ەهریاری،
عەلی ساڵحی ،غەیاسی راد ،شاكری،
ش������ەفەق ،جەعفەری و دەیان سەردار
و پلەداری دیكەی س������پای پاسداران
لە ئاس������تی س������ەرەوەی بەرپرسایەتی
یانەكانی لیگ������ی بەرتەری فووتباڵی
ئێران و بەگشتی وەرزشی ئێراندان كە
ئەوە وای كردووە كە ئەم وەرزشە بێت بە

یەكێك لە سەرچاوەكانی داهاتی سپای
پاس������دارانی ئێران .بە دەس������ت هێنانی
داهاتێك������ی میلیاردی وای كردووە كە
سپای پاس������داران وەرزشی ئێرانیش بە
تایبەت فوتباڵ بە تەواوەتی میلیتاریزە
ب������كات و ل������ە قۆرخی خۆی������دا ڕای
بگرێت.
چێ كردنی بەڵگە نامەی نایاسایی
و دەستكرد لە الیەن وەرزشكارانەوه بە

ئاسانی ئێمكانی نییە ،بێگۆمان بە بێ
بوونی پاڵ پشتێكی بەهێز كە بتوانێت
لە س������ەر دام و دەزگاكانی حكوومەت
كارتێكەری ههبێت ئ������ەم كارە ئەنجام
نادرێت ،ئەوەش ل������ە ئەمڕۆی ئێراندا
ئەوە سپای پاس������دارانە كە دەستی بە
س������ەر هەموو واڵتی ئێراندا گرتووە كە
ئەمج������ارەش دەیانهەوێت بە س������زادانی
چەند یاریزانێك كۆتایی بەم ڕیسواییە

وەرزشیە بێنن.
لە یەك ڕەس������تەدا :ئەگەر گەندەڵی
وەرزش������ی لە ئێراندا وەكوو دارێك سەیر
بكرێ������ت كە ڕیش������ەی داكوت������اوە ،بە
كردن������ەوەی چەند گەاڵی������ەك و چەند
لقێك ناتوانرێت كە ئەم ڕیش������ەیە وشك
بكرێت.
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كەیسی ئەتۆمیی ئێران و دووا ڕۆژەكانی مۆڵەتی دیاریكراو بۆ دانووستانەكان
عارف وەڵزی
ئەگ������ەر بێین و چاو ل������ە مێژووی
دانووستانە ئەتۆمیهكانی نێوان ئێران و
ڕۆژئاوا بكەین كە زیاتر لە  10س������اڵە
بەرێوە دەچن ،بۆمان دەردەكەوێت كە لە
ڕاستیدا هەموو دانووستانەكان هەر یەك
ش������تن و لە یەك دەچ������ن و هەر دووبارە
بوونەوەی������ە ،چونكە لە الیەن ڕۆژئاواوە
بە هەموو ش������ێوەیەك هەوڵ دەدرێت كە
فش������اری هەمەالیەنە بۆ ئێران بێنن تا
لەبەرانبەر داخوازییەكانیدا تەسلیم بێت
و بە چوكدا بێت و الیەنی دیكەش واتە
ئێران ،هەوڵ دەدات كە بە هەر شێوەیەك
بێت سیمای هاوكاری لەگەڵ الیەنی
بەرانب������ەر واتە ڕۆژئاوا بە گش������تی و
واڵتاتی ( 1 + 5ئامریكا ،رووس������یە،
چین ،فەرانسە ،بریتانیا و ئاڵمان) ،لە
خۆی نیش������ان بدات ،تا بەم شێوەیە بە
ستراتێژی كات كوشتن بتوانێت ماوەی
دانووستانەكان درێژتر بكاتەوە تا بەڵكوو
بە وتەی خۆیان بە "مەنافعی میللی"
واتە بەرنام������ەی تەواوی ناوكی كە بە
"حەقی موس������ەللەم"ی خۆیانی دەزانن
بگەن.
دی������ارە ئ������ەم ج������ارە و ل������ە دووا
دانیشتنیش������دا ك������ە ل������ە ڕۆژەكان������ی
سێشەممە و چوارشەممە و دواتر پێنج
شەممە ( 24-23-22ڕەزبەری 1393
هەتاوی) لە ڤییەن و لە نێوان هەیئەتی
دانووس������تانی ئێران و وەزیری دەرەوەی
ئامریكا و بەرپرس������ی سیاس������ەتەكانی
دەرەوەی یەكیەت������ی ئورووپا و نوێنەری
 1 + 5بەڕێوەچ������وو ،س������ەرەڕای
ڕاگەیاندنی ڕێكەوتن لەس������ەر هەندێك
خاڵی بچووك ،وەك دیارە پرسە سەرەكی
و ج������ێ ناكۆكەكان ه������ەروا ئاڵۆز و لە

جێی خۆیاندا ماونەت������ەوە و كۆماری
ئیس���ل��امیش ه������ەر لەس������ەر پیتاندنی
ئۆرانییۆم سوورە و سەركێشی دەكات.
ئەمە لەكاتێكدای������ە كە تەنیا نیزیك بە
مانگێ������ك كات ماوە ب������ۆ دوا مۆڵەتی
دیاریكراوی دانووس������تانەكان لە نێوان
ئێران و ڕۆژئاوادا.
ل������ە ڕاس������تییدا ب������ە درێژای������ی
دانووس������تانەكان و بەتایب������ە ل������ە یەك
ساڵی ڕابردوودا ،دەردەكەوێ كە گرێ
كوێرەك������ەی ئەم دانووس������تانانە ئەوەیە
ك������ە ،ڕۆژئاوا پێداگری لە س������ەر كەم
كردنەوەی ڕێژەی س������انتریفیوژەكان و
یا بە واتایەكی تر ،دابەزاندنی ڕێژەی
پیتاندن������ی ئۆرانی������ۆم ب������ۆ ڕێژەیەكی
دیاریكراو و هەروەها ئاستی پیتاندنی

دەكات و ،كۆماری ئیسالمیش سوورە
لەس������ەر ئەوەیك������ە ،هەڵگرتن������ی هەر
هەنگاوێ������ك لە ڕاس������تای ڕێكەوتنی
دانووس������تانەكان ،گرێدراوە بە البردنی
یەكجاری������ی ت������ەواوی تەحریمەكان لە
الیەن ڕۆژئاواوە.
دی������ارە وێدەچ������ێ كە بە گش������تی
كۆم������اری ئیس���ل��امی ئێ������ران حەز بە
ڕێككەوتن لەگ������ەڵ ڕۆژئاوا لەبارەی
كەیسە ئەتۆمییەكەی نەكات ،چوونكە
ل������ە الی������ەك ب������ە درێژای������ی مێژووی
دانووس������تانەكان ،هەمیش������ە لەالی������ەن
كاربەدەستانی كۆماری ئیسالمی ،لە
ئاستەكانی سەرەوە تا خوارەوە ،واتە لە
خامنەییی ڕێب������ەری واڵتەوە بگرە تا
هەیئەتی دانووستانی ئێران و سەركۆمار

و وەزی������ری كاروباری دەرەوە و تەنانەت
كاربەدەستانی دیكەی باڵەكانی نێوخۆی
رژی������م ،هەردەم لێدوان������ی جۆراوجۆر و
دژبەی������ەك و تێكدەرانەیان داوە و دەیدەن
و لێدوانەكانی������ان خەبەر لەو ڕاس������تییە
دەدەن كە لەس������ەر كەیسی ئەتۆمی و
سیاسەتی نێوخۆیی و دەرەوەی كۆماری
ئیسالمیدا ،جیاوازی بیرووڕا و كێشەی
زۆر هەی������ە ،و لە الیەكی دیكەش������ەوە
ئێ������ران هەمیش������ە پێداگری لە س������ەر
البردنی ت������ەواوی تەحریمەكان دەكات،
بەبێ لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاستییە كە
تەنیا بەشێك لە تەحریمەكان دەرەنجامی
سەركێشییە ئەتۆمییەكانی ئەم واڵتەن
و بەش������ەكانی دیك������ەی دەرئەنجامی
پێش������ێلكردنی مافەكان������ی مرۆڤ و

پشتیوانی كردنە لە تێرۆریزم.
ئ������ەوە لە كاتێكدایە ك������ە درێژەدانی
پرۆگرامی ئەتۆمی و دانووس������تان لە
سەری كە لە س������اڵی 2006وە تا كوو
ئێستا بەردەوام و بێ ئەنجامە ،جیا لەو
خەس������ارە گەورانەی كە بە دیپلۆماسی
و سیاس������ەتی دەرەوەی ئ������ەم واڵتەی
گەیاندووە ،زەرەری زۆری نێوخۆییشی
ب������ووە ،ب������ۆ نموون������ە ئەگ������ەر بێین و
هەڵسەنگاندنێك لە نێوان تێچوو و سوود
و ئاسەوارەكانی ئەم پرۆگرامە بكەین،
یەكەمجار ئەو پرسیارە دێتە پێشێ كە
ئایا جیا لە تەریك كەوتنەوەی ئێران لە
كۆمەڵگای جیهانی و داڕمانی ئابووری
ئەم واڵتە ،لە ڕاس������تای باش������تربوونی
دۆخی ژیانی خەڵك و بەرەو پێشبردنی

دۆخی سیاسی و ئابووری واڵت ،هیچ
سوودێك بووە؟ بێگومان نەخێر .چوونكە
دوای كارەساتی شەڕی  8ساڵەی نێوان
عێراق و ئێ������ران ،پرۆگرامی ناوكی و
دەرەنجامە نێوخۆی������ی و دەرەكییەكانی
و بە گش������تی درێژەدان������ی ،زۆرترین
تێچووی بووە و گەورەترین زەربەی لە
چین و توێژە جۆراوجۆرەكانی خەڵكی
ئەم واڵتە داوە.
بێگومان سووربوونی دەسەاڵتدارانی
كۆماری ئیس���ل��امی لەسەر درێژەدانی
بەرنامە ئەتۆمییەكەیان و گوێ نەدان
ب������ە كۆمەڵگای جیهان������ی ،دەرخەری
ئەو ڕاس������تییەیە كە هیچ ئامانجێكی
بە قەول������ی خۆیان ئاش������تیخوازانەی
لە پش������ت نییە و ه������ەر وەك ئامریكا و
واڵتانی ڕۆژئاوایی دەڵێن ،ئامانج لێی
بەرهەمهێنان������ی چەكی ئەتۆمییە ،بۆ
زیاتر س������ەپاندنی دەسەاڵتی خۆیان لە
نێوخۆ و ناوچەكەدا و ئەمەش درێژەی
هەم������ان سیاس������ەتی هەناردەكردن������ی
شۆرش������ی خومەینییە .بۆی������ە وەكوو
دیارە پێش������بینی ناكرێ������ت كە ،ئەگەر
بێ������ت و دووا مۆڵەت������ی دیاریكراو بۆ
بە ئەنجام گەیش������تنی دانووستانەكان
وات������ە 24ی نوامب������ر (3ی ئازەر) بێ
ئەنجام بە كۆتایی بگات ،مۆڵەتی تر
دیاری بكرێت و ئەگەریش مۆڵەتی بۆ
دیاری بكرێت ،ئەوە خۆی پێوس������یتی
بە ڕێككەوتنێك������ە .بۆیە كۆمەڵگای
جیهان������ی لەوانەیە ناچ������ار دەبێت بۆ
بەچۆكدا هێنانی كۆماری ئیس���ل��امی
و ڕێگری كردن لە بەئەتۆمیی بوونی
ئ������ەم واڵتە ،پەنا ب������ۆ ڕێچارەی تر كە
لە لەوانەیە تەحریم و گوش������اری زیاتر
و تەنانەت بژاردهی س������ەربازییش لەخۆ
بگرێت ،بەرێت.

قەیرانێك بە ناوی مندااڵنی سەر شەقام
عەبباس زەندی
و :فەرشید ئەمینی
ش������ەڕە ،لە هەموو ش������وێنێكی ئەم
دونیای������ە ش������ەڕە ،بۆ ك������وێ ئەتوانی
بڕۆیت؟ ئاسایش و خۆشی چۆنە؟
پێیەكانم پڕ ئازارن ،ڕۆحم نەخۆشە،
ح������ەزم ل������ە كایەی������ە ،هەقلیمەق������ۆ،
چەرخوفەل������ەك و  ...چ������ەن جوان������ە
تەنانەت بیریشیان لێ بكەیتەوە.
هەن������دێ كات لە س������ەرما تەزێكم
پێدادێ������ت و هەن������دێ كات ب������ە هۆی
گەرمای زۆرەوە تینووم دەبێت ،هەندێ
كات گەرم������ا چاوەكان������م و تەنان������ەت
گیانیشم لێ ئەستێنێت!...
ب������ەس هەس������ت ب������ە دڵتەنگ������ی،
برسییەتی ،نەخۆش������ی ،ترس و گریان
ئەكەم و دەیانناسم ،لەوانەیە لە جیهانی
ئێمەدا بەس ئەوان هەبن ،ئێوە ش������تێك
لەمە زیاتر شك ئەبەن؟
لە سەدەی  21لەگەڵ ئەو هەمووە
كێش������ە پێوەندیدارانە ب������ە كۆمەڵگەی
مرۆڤایەتی������ەوە هاوڕێی������ن ،بە تایبەت
كێش������ە كۆمەاڵیەتییەكانی وەك تەاڵق،
تووش������بون بە مادە هۆش������بەرەكان ،بێ
سەرپەرەستی ،دەرچوون لە یاسا ،شەڕ،
مندااڵنی س������ەر ش������ەقام و هتد ...كە
ڕۆژ ل������ە دوای ڕۆژ ژمارەیان لە بەرز
بوونەوەدایە.
یەكێك ل������ەو گرووپانەی كە لە ژێر
كاریگەریی كێش������ە كۆمەاڵتییەكاندان،
مندااڵنی سەر شەقامن و سەرهەڵدانی
دیاردەی مندااڵنی س������ەر شەقام وەك
هۆكارێكی كێشەخولقێن و خەسارێكی
جیددی باسی لێوە دەكرێت.
ب������ە میلیۆن������ان لەوانە لە ش������ار و
شارۆچكەكانی جیهان بەرچاو دەكەون،
بە تایبەت لە ئێرانی ژێر دەس������ەاڵتی
كۆماری ئیسالمی كە بە ڕوخسارێكی

ش������پرزەوە خەریكی كاری جۆراوجۆری
وەك دەست فرۆش������ی ،شیشە شۆردن،
بۆی������اخ ك������ردن و  ...كەوتوونەت������ە
س������ەر ش������ەقامەكان .بەاڵم ئەوەی كە
دیارە ،ئەوەیە ك������ە هەموویان خاڵێكی
هاوبەش������یان هەیە و ئەویش بوونیان لە
سەر شەقام و خاوەنداریەتیی كەلتووری
سەر شەقامە.
ل������ە ئێران������ی ژێ������ر دەس������ەاڵتی
چەوسێنەری كۆماری ئیسالمی وەها
مندااڵنیك زۆرن .بۆ لە جێگەی ئەوەی
كە ئەو هەموو سامانەی ئەم واڵتە كە
لە ڕێ������گای چەك و دەس������تێوەردان لە
كاروب������اری نێوخۆی������ی واڵتانی دیكە

و دەی������ان و س������ەدان جەنایەتی دیكەدا
خ������ەرج دەكرێت ،تۆزێك بە فریای ئێش
و ئازارەكان������ی ئ������ەم مندااڵنە ناگات؟
النیكەم با مندااڵنی واڵتانی دیكەش
ب������ە دەردی هەندێ������ك ل������ە مندااڵنی
واڵتەكەمان نەبەین!
ئ������ەوان كەمترین دەرفەتیان هەیە بۆ
پێگەیش������تن و گەش������ەكردن لە بواری
سۆزداریەوە.
ه������ەر ب������ەو ش������ێوەی كە خەس������ارە
كۆمەاڵیەتیی������ەكان ب������ە هۆكارگەلی
جیاجیا س������ەر هەڵ ئەدەن و هۆكاری
كۆمەاڵیەتی ،كولت������ووری ،ڕامیاری
و ئاب������ووری ڕۆلێكی زۆر بنەڕەتی لە

دەركەوتنی خەسارەكان هەیە و دیاردەی
مندااڵنی سەر شەقامیش لەمە بێبەری
نیە.
بۆ چارەس������ەر كردنی ئەم كێش������انە
لە نێو سیس������تمی كۆماری ئیسالمیدا
كە زۆرب������ەی دەرگاكان داخراون و یان
لەگەڵ بەربەس������ت بەرەوڕوون .ئەوەش
ڕاس������تە ڕەنگە بۆ ئ������ەم مندااڵنە لە
ئێراندا هەندێك ش������وێن و ناوەند لەبەر
چاو گیرابێت بەاڵم بە كام كەرەس������تە
و پەروەردەی������ەك ،هەڵبەت لەوانەیە ئەم
مندااڵنە لەو ش������وێنانە زیاتر تووش������ی
كێشە بن نەك پەروەردە و فێر بوون.
بە بوونی مامۆستایان و ڕاهینەرانێك

كە خۆیان بە هەزاران كێشە و ئاریشەیان
هەی������ە ،دەبێ������ت چاوەڕێ������ی چ جۆرە
پەروەردەیەكمان هەبێت ،تەنانەت بینراوە
كە لە هەندێك ل������ەم ناوەندانە كەڵكاژۆ
ل������ە منداڵەكان وەردەگیرێت كە ئەمەش
جێگای تێڕامان و بە داخبوونە.
لە سەرجەم ئەو ناوەند و ئۆرگانانەی
كە باس لە پەروەردە و بارهێنانەوە ئەكەن،
هەر ل������ە هێزە ئینتزامییەكانەوە بگرە تا
ناوەندەكانی ڕاگرتن و دادگوستەری و
 ...بە چاوێكی بەزەیی و تاوانكارانە و
بێ حورمەتی لەم مندااڵنە دەڕوانن ،كە
واتە ئەم منااڵنە چۆن دەتوانن متمانە
بەم جۆرە ناوەندانە بكەن ،مندااڵنیك كە

تامی هەزاران دەردیان چێشتووە.
ب������ە چاوێكی حەق بی������ن و دڵێكی
ماف خ������وازەوە دەڕوانم و بە گوێیەكی
حەق بیست ئاگادارییەكم هەیە ،ئەڵێن
ئەم جیهانە ش������وێنێكی زۆر جوانە بۆ
ژیان ،دڵڕەحمی ،عیش������ق بەخش������ین،
خۆشویستنە .چلۆن بڕوا بە دڵڕەحمی
بكەم گەر ڕاوەشانی دەستێك و بزەیەك
و ڕوانینێك������ی ئارام بەڕێكەری ڕێگام
نیە .پێیە ماندووەكانم چۆن ئارامی بێت
گەر مەڵهەمی خۆشەوەیستی و لێدانی
دڵێك چاوەڕوانم نی������ە و چلۆن بڕوا بە
ژین و شیرینی ژیان بكەم گەر ماڵەكەم
لە سۆز و جوانی خاڵیە.
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هەوراز

ئاگری ژێر خۆڵەمێش
بهدرهدین ساڵح
بزوتنهوهی ڕزگاریخوازی کوردستان
له ڕۆژههاڵتی کوردستان یهکێک لهو
بزوتنهوه شۆڕشگێڕه خاوهن پرهنسیپانهیه
که مێ������ژووی ڕزگاریخ������وازی کورد
دهتوانێ������ت ش������انازی به بهش������ی ههره
زۆرییهوه بکات.
ده توانین بزوتنهوهی ڕزگاریخوازی
نهتهوهیی کورد به شێوهیهکی پراکتیک
و دیاریکراو بگێڕینهوه بۆ س������هردهمی
بزوتن������هوهی نهتهوایهت������ی ژێ������کاف و
دامهزراندن������ی حیزب������ی دێموکرات و
کۆم������اری کوردس������تان ب������ه بنهما و
کۆڵهکه سهرهکییهکانی ئهم کلتور و
پرهنسیپ و بزاڤه بزانین که دوای دهیان
ههوراز و نش������ێوی سهخت توانیوییهتی
تایبهتمهندی خۆی بپارێزێت.
کۆم������اری کوردس������تان وهک
قوتابخانهیهک������ی نهتهوهی������ی بۆ دهیان
ساڵ دوای خۆی ئهوهنده بههێز و جوان
خۆی دهڕخس������ت که جگ������ه له مێژوو
دهیان و س������هدان پ������ارت و ڕێکخراوی
سیاسی و کۆمهاڵیهتی و حیزبی که
لهم نزیک  70س������اڵهدا له ههر چوار
پارچهی کوردس������تان درووس������ت بوون
شانازی به کۆمار دهکه ن و خۆیان به
شێوهیهک دهکهنه خاوهنی ئه و مێژووه
و به جۆرێک نانی پێوه دهخۆن.
زۆربهی ههره زۆری نووس������هران لهو
بابهته ههر کامی������ان له بواری خۆیدا
 ،تابلۆی نهققاش������ی ،ش������انۆ ،شیعر
 ،ڕۆم������ان  ،ئاواز و بهیت و ههس������تی
ئینسانی و سیاسی و هونهڕی خۆیان
دهڕبڕیوه.

بزوتنهوهی ڕزگاریخوازی کوردستان
له ڕۆژههاڵت به شێوهیهک نهتهوهییانه
( ئینجا ب������ه بهرنامه ی������ان له ڕووی
دڵس������ۆزییهوه) ڕهفت������اری کردووه که
الوان و ڕۆشنبیران و چاالکه سیاسی و
نیشتیمانییهکانیان خۆیان له به شداری
و گی������ان فیدایی هی������چ پارچهیهک
دوور نهزانیوه و خهمی ههمووانیان به
خهمی خۆیان و خۆیان به خاوهنی بست
به بس������تی خاکی ههموو کوردس������تان
زانیوه.
ئ������هم کلت������وره تهنیا قس������ه نییه،
پێش������وازیی خهڵک������ی ڕۆژههاڵت������ی
کوردس������تان له بارزانییهکان له ڕۆژه
س������هرهتاکانی کۆماری کوردس������تان
و پێش������وازی کردنیان ل������ه ئاوارهکانی
نسکۆی شۆڕشی ئهیلول و پێشوازییه
بێ وێن������ه و جیهانییهکهیان له کاتی
کۆچڕهو ئ������هو نموونه جوانانهن که ناو
و واتایهکی دیکهیان به کوردایهتی له
ڕۆژههاڵتی کوردستان بهخشی.
نهتهوهییانه کارکردنی ش������ه هید د.
قاس������ملۆ له پێوهندییه جیهانییهکانی
و ههڵس������وکهوتی له بهرانبهر سیاسهت
و دواکارییهکان������ی ڕێژیمی بهعس و
س������هدامی دیکتاتۆردا زۆر ڕاس������تین
ک������ه ش������انازییهکانی ب������ۆ بزوتنهوهی
ڕزگاریخوازی ک������ورد له ڕۆژههاڵت
دهگهڕێنهوه.
هاتنه دهس������ت و خوێن بهخش������ینی
کوردان������ی ڕۆژههاڵت ل������ه ڕاپهڕینی
خهڵک������ی باش������وور دووب������اره ی������هک
چارهنووسی و نهتهوهیی و نیشتیمانی
و ب������ڕوای بزوتن������هوهی ڕزگاریخوازی
کوردی له ڕۆژههاڵت نوێکردهوه .
ئهو کارهساتانهی به هۆی کوردی

خۆف������رۆش و الیهن������ه دروس������تکراوه
گومانلێکراوهکان له باش������وور به سهڕ
حیزبی دێموکرات و هه ندێک الیهنی
دیکهدا ه������ات ،زهڕهیهک ههس������تی
نهتهوهی������ی و نیش������تیمانی کوردانی
ڕۆژههاڵتی ل������هق نهکرد .له کاتێکدا
کارهس������اتهکان ئهوهنده زهق و بهرچاو
و گ������هوره بوون که هیچ پاس������اوێک
ناتوانێت بی������ان ش������ارێتهوه له چاوی
مێژوو.
خوێنی کوردانی ڕۆژههاڵت له بست
به بس������تی خاکی ههر چوارپارچهی
کوردس������تان ڕژاوه .ئهم ڕاس������تیانه له
س������هر حس������ابی هیچ کهس و الیهن و
پارچهیهکی دیکهی کوردس������تان نییه
بهاڵم پێویسته بگوترێ.
ئ������هم ههفتهیه ک������ه ههواڵی بوونی
چاالک������ی سیاس������ی و ههواڵی بوونی
پێش������مهرگه (که له زۆر الوه ههوڵ بۆ
س������ووک کردنی ناوی پێشمهڕگه له
ئارادایه) ،له بس������ت به بستی خاکی
ڕۆژههاڵت������ی کوردس������تان  ،به قه د
تروسکاییهکانی بوونی پێشمهرگه له
دوای ئهنفال له باش������وور خۆش������حاڵی
کردووم.
من پێ������م وایه کاتی ئ������هوه هاتووه
ههموو کورد به تایبهت باشوورییهکان،
له باشوورییهکانیش به تایبهت پارتی
دێموکرات������ی کوردس������تان ئ������ه ڕکی
نهتهوهیی و نیش������تیمانی و کوردانهی
خۆی به جێ بگهیهنێ له:
گفتوگۆک������ردن لەگ������ەڵ ڕژێمیتاران وهک چۆن س������ه ڕۆکی ههرێم
و پارتی ڕۆڵی ئیجابی و گرینگی له
گفتوگۆکانی نێوان ئه نقهره و قهندیلدا
دیت  ،لهو نێوانهشدا ڕۆڵی دیپلۆماسی

خۆی ببینێت.
ه������ه م������وو کوردان������ی باش������وورهاودهنگ بن لەگ������ەڵ ڕۆژههاڵت و
ئهم هاودهنگییهش لهس������هر الپهڕهكانی
ڕۆژنامهکان و فهیسبووک تێبپهڕێ
بۆ ش������ێوازی ههڵس������وکهوتی ئیداری
و کۆمهاڵیهت������ی لەگ������ەڵ کوردانی
ڕۆژههاڵت که نیش������تهجێی باشوورن.
لەگەڵ ڕێزی زۆر بۆ خه ڵکی باشوور
بهاڵم ژمارهیهک کاربهدهست و ناوهند
و خهڵکی دیار ههڵسوکهوتیان لەگەڵ
کوردان������ی ڕۆژه������هاڵت شایس������تهی
خهڵکی دڵسۆزی ڕۆژههاڵت نییه.
ڕۆژههاڵتی کوردس������تان به هۆی
ههڵکهوت������هی جوگراف������ی و به هۆی
بهردهوامی خهباتی  70س������اڵهی و به
هۆی ڕێژهی دانیشتوانی ئهو بهشهی
واڵت ،گرینگیهک������ی زۆری ههیه که
دهبێت لهبهرچاو بگیرێت.
ههواڵی بوونی چاالکی پێشمهرگه
وهک گڕێکی شاراوهی ژێرخۆڵهمێش
وای������ه که دڵی م������ن و داهاتووی ئهو
بهشهی نیش������تیمان له ڕهقبوون و بوون
به سههۆل دهپارێزێت.
به هیوام خوێنی هیچ کهس������ێک
نهڕژێ و کوردستان ههر ئاوهدان بێ.
س������هرانی کۆماری ئیس���ل��امی دوای
زیاتر ل������ه  37س������اڵ و بهکارهێنانی
ههموو شێوازێکی کوشتن و تیرۆرکردن
و تواندن������هوه و ئ������هو بێزراوییهی������ان له
کۆمهڵگ������هی نێودهوڵهت������ی به هۆی
سیاس������هتی چهوتییان ،ب������هو ئهنجامه
گهیش������تبن که ک������ورد به کوش������تن
کۆتایی پێ نایێ و زمانی گفتووگۆ
که ک������ورد قوربانیی گهورهی بۆ داوه
دواڕێگه چارهی ئهم کێشهیه.

ـ محەممەد ڕەزا باهونەر ،جێگری سەرۆكی مەجلیسی
ڕێژی������م ڕایگەیاندووە" :ئێمە بوون������ەوەری زیندوومان نارد
بۆ ف������ەزا و بە زیندوویی گەڕاندمانەوە ،كەچی هێش������تا
نەمانتوانیوە چاكس������ازی لە ئۆتۆمبیلی"پراید"دا بكەین،
چوونك������ە هەمووم������ان فێ������ری گەندەڵ������ی و ڕانتخۆری
كراوین".
هەڵبەت ئەو بوونەوەرە زیندووەی كە "خمارالدولە" دەڵێ
ناردوومانە ب������ۆ فەزا ،خزمێكی س������ەركۆماری ئەوكاتی
ڕێژیم بوو كە ه������ەر بە هۆی ڕانتخۆری و خزمخزمێنەی
ئەحمەدی نژاد نزیك ب������وو ببێتە یەكەم ئێرانی كە دەچێتە
فەزا و دەگەڕێتەوە ،بەاڵم نەك هەر لە سەفەر نەگەڕایەوە،
بەڵكوو لە بنەڕەتدا هەر نەگەیش������تە ف������ەزا و بە خۆی و
عەرەبانە ئاسمانییەكەیەوە وەرگەڕایەوە و بوو بە موسافیری
ئەو دنیا .دواتر لە جیاتی ئەو مەیموونە هەژارە ،خزمێكی
ئەحمەد خاتەمییان هێنایە سەر شاشە و بە زۆر ئیعترافیان
پێ ك������رد كە" :من هەوم گەڕاومەت������ەوە!" ،بەاڵم تەنانەت
مەیموونەكانیش تێ گەیش������تن كە ئەو بەس������تەزمانە هەو
نیە ،بۆیە ڕێژیمیش زۆری لە سەر نەچوو و بۆ خۆی ئەو
سەركەوتنە مەزنەی كردە ...ڕی بن گۆم .كەوابوو وادیارە
"منقل الس������لطنه"ی مەجلیس ئەو كاتە بۆ خۆی لە فەزا
بووە و مەبەس������تی لەو بوونەوەرە فەزاییە خۆیەتی ،یان لە
عالەمی نەشئەبووندا وا تێگەیشتووە كە ئاخوندێك چووەتە
فەزا و گەڕاوەتەوە.
ـ بەپێ������ی دوایی������ن فت������وای خامنەی������ی ،لەقاودان������ی
گەندەڵییەكان������ی بەرپرس������انی ڕێژیم حەرامە .دروس������ت
تێگەیش������توون! خودی گەندەڵ������ی حەرام نیی������ە ،بەڵكوو
ئاش������كراكردنی حەرامە .كەواتە قەین������اكا تا دەتوانن دزی
بك������ەن ...مەدیوونن ئەگەر دزیتان پێ دەكرێت و نەیكەن.
تا دەتوانن دزی بكەن و بخۆن ،بەاڵم باس������ی دزیی یەكتر
مەكەن! بە واتایەكی دیكە ،ئێوە كاڵەك خۆرن یا بێس������تان
ڕن؟ بێدەنگ بیخۆن و هیچ مەڵێن ...س������فرەی كەرەمی
ئاغ������ا ڕاخراوە و بەش������ی هەمووت������ان دەكات .بە كەیفی
خۆتان بك������وژن و ببڕن ،بەاڵم باس������ی بوونی توندوتیژی
لە ئێراندا مەكەن ،قەیناكا با ش������ارەكان لە بەر پیسبوونی
هەوا بخنكێن ،گرینگ ئەوەیە ڕۆژنامەكان باسی نەكەن.
ئەوەتا ئامولیی الریجانی ،سەرۆكی دەزگای غەزەبییەش
كە هێش������تا نازانم خەڵكی ئامولە ی������ان الریجان ،دەڵێ :
"ئەگ������ەر ڕادەی گەندەڵی بە گەورە نیش������ان بدەن ،بانگ
دەكرێنە دادگا" .واتە ڕادەی گەندەڵی دەبێ بچووك نیشان
بدرێت ،بۆ نموونە لە جیاتی ئەوەی بڵێن لە هەر س������اڵێكدا
س������ی هەزار كەس لە ئێراندا بە ه������ۆی رووداوی هاتوچۆ
گیان لە دەس������ت دەدەن كە هێندەی نێونج������ی كوژراوانی
شەڕی  8س������اڵەیە ،بڵێن تەنیا سی هەزار كەس دەكوژرێن
كە بە بەراورد لەگەڵ یەك سەعاتەكەی 11ی سیپتامبری
ئەمریكا هەر هیچ نیە.
ـ ب������ەم دواییانە ڕێژیم بە بیان������ووی ئەوەی كە لە تۆڕە
كۆمەاڵیەتییەكان������دا جنێو بە ئیم������ام و ڕێبەری دەدرێت،
دەس������تی كردووە ب������ە فیلترینگ و سانس������ۆر و گرتنی
چاالكانی تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان .من پێم وایە سووكایەتی
بە ئیمام و ڕێبەری تەنیا بیانوویەكە بۆ س������نوورداركردن و
داخس������تنی فەزای مەجازی ،دەنا لە كەیەوە سووكایەتی
بە ڕێبەری و ئیمامیش بووەتە تاوان؟ پاش������انیش مەگەر
تەنیا لە فەیس������بووكدا جنێو بە ئیمام������ی ڕاحل دەدرێت؟
مەگەر شوێنێك هەیە كە باس������ی ئیمام بكرێت و النیكەم
"گۆڕبەگۆڕ" یان ش������تێكی لەو بابەتەی بە دوادا نەیەت؟
یان مەقام������ی موعەزەمی ڕێبەری كە لە سەرانس������ەری
ئێراندا تەنانەت ئاودەس������تێك ش������ك نابەی كە تێیدا جنێو و
سووكایەتی بە ناوی موبارەكی نەنووسرابێت و تاكسی نییە
موسافیرەكانی سەروجنێو پێشكەشی بارەگای مەلەكووتیی
ئیمام و بەیتی موبارەكی ڕێبەری نەكەن .ئەسڵەن مەگەر
لە ئێراندا بە بێ جنێودان بەو دوو زاتە ژیان بەڕێوە دەچێت؟
لە مەدرەسە ،زانكۆ ،ئیدارەكان ،حەفلەكان ،سەیرانگاكان و
تەنانەت دانیشتنەكانی مەجلیس و دەوڵەتیشدا جنێودان بە
ئیمام و مەقامی موعەزەمی ڕێبەری نوقڵی سەر سفرەیە.
ئەوە ئیتر بۆ خەڵكی ئێران بۆتە بەهایەكی هاوبەش و خاڵێك
بۆ پێكگەیشتن .ئەس������ڵەن ئەم بابەتە پرسێكی نیشتمانییە
وەك پرس������ی ناوكی و من پێم وایە بێجگە لە حەداد عادڵ
و ئایەتوڵاڵ عەلەمول هودا كەسێكی دێكە نیە كە بیهەوێ
وەس������فی ئەم دوو بوزروگەوارە ب������كات و جنێوێكی لە دەم
دەر نەچێت .كاكە گیان لەم بەهەشتەی ئێوەدا هەر ئەوندە
ڕۆش������نایی بۆ خەڵك ماوەتەوە كە جارجار سووكە جنێوێك
بە ڕۆحی مەلەكووتیی ئیم������ام بدەن .جنێودان بە ڕێبەر و
ئیمام������ی ڕاحل ئیتر بۆ خەڵكی ئێران وەك مافی مرۆڤ،
یان مافی ژیان ،یان ئازادیی ڕادەربڕین ،یان مافی چارەی
خۆنووسین نیە كە بتوانن چاوپۆشیی لێ بكەن .كەوابوو،
بۆ دەتانهەوێ ئەو مافە بنەڕەتییەیان لێ زەوت بكەن؟ بە
ڕاشكاوی بڵێن كەیفمان بە فەیسبووك نایەت .بڵێن حەرامە
و لە پێش هەمواندا خودی مەقامی موعەزەم و زەریفەكەی
دەب������ێ ئەكاونتەكەیان دابخەن .ئیدی لە خۆڕا بۆ بیانوو بە
خەڵك دەگرن و عەیشیان لێ تاڵ دەكەن؟
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تراژێدی كۆبانێ و چەند سرنجێك
شەماڵ تەرغیبی
لە حاڵێكدا كە هێشتا برینی قەتماخە
نەبەستووی ش������ەنگاڵ لە باشووری
كوردستان ساڕێژ نەبووەتەوە و كوردستان
بەو هۆی������ەوە داخدارە ،زامێكی تازە لە
ڕۆژئاوای كوردستان ،ژانی كەسێكی
ب������ەش مەینەتی بە دوای خۆیدا هێنا.
كۆبان������ێ وەبەر پەالم������اری گرووپی
تیرۆریس������تیی خەالفەتی ئیس���ل��امی
كەوت و لە ئاكام������دا دەیان و هەزاران
كەس لە خەڵكی سڤیل تەنیا بە هۆی
كوردبوونیانەوە بە ناچاری زێدی باب
و باپیرانیان بە جێ هێشت .هەڵكەوتی
جوگرافیای ئەم ش������ارە كوردنش������ینە
بە چەش������نێكە كە بووەت������ە ناوەندێكی
ستراتژیك لە ناوچەدا.
كەواتە بە لەبەرچاوگرتنی ئەم پێگە
ستراتژیكە ڕوون دەبێتەوە كە گرتن و لە
ژێر كۆنترۆل خستنی ئەم شارە بۆچی
هێن������دە بۆ دەوڵەتی ئیس���ل��امی عێراق
و ش������ام (داعش) گرینگ و جێگەی
بایەخە ،وەك بەڕێز مس������تەفا هیجری،
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران ل������ە لێدوانێكدا بۆ
كەمپەینی "نا ب������ۆ ئیعدام" دەڵێ" :بۆ
داعش گرینگ ئەوەیە كە ناوچەكانی
ژێر دەسەاڵتی خۆی پێكەوە ببهستێتەوە
و بەم شێوەیە سنوورە هەنووكەییەكانی
پووچەڵ بكاتەوە تاكوو لەم ڕێگەیەوە لە
ڕەوتی هاتوچو گواستنەوەی هێزەكانی
خۆیاندا بتوانن بە بێ هیچ كۆسپ و
بەربەستێك چاالكی بكەن .داگیركردنی
موس������ل لە عێ������راق ئ������ەو ئامانجەی
داعشی دەستەبەر كرد .شەڕی داعش
لە كوبانێ لە كوردس������تانی سووریە و
شەنگاڵ لە كوردستانی عێراق بەشێك
لەم س������تراتیژیە سەربازییەو لە پێناوی
بەرینتركردن������ی ڕێگەكان������ی پێوەندی
لەگەڵ كوردستانی سووریەدایە".
بەاڵم جیا لە باس������ەكانی پێوەندیدار
بە ه������ۆكار یان هۆكارەكانی هێرش������ە
مغ������ۆل ئاس������اكانی داعش بۆ س������ەر
ناوچە كوردنش������ینەكانی كوردستانی

عێ������راق و س������ووریە ،خاڵێكی جێگای
تێڕامان كە پێویستی بە لێوردبوونەوەی
زیاترە ،كێش������ەی نایەكگرتوویی هێزە
سیاسییەكانی كوردستانی سووریەیە ،لە
باتی گرتنەبەری ڕێكارێكی گونجاو
بۆ ڕزگاركردن������ی خەڵك و خاكی ئەم
بەشەی كوردستان ،سەرقاڵی چەشنێك
لە بەرفراوان كردنی دەسەاڵت و پاكانە
حیس������ابی ڕێكخراوەیی و تاكەكەسین.
ئەوەیكە لە ئێستادا پێویستە لە سەر هێز

هەرێمی كوردس������تانی عێراقدا باسی
ئ������ەوە ك������را س������ەرۆكایەتی هەرێمی
كوردس������تان بە مەبەس������تی نەهێشتنی
ئەم كەلێن و بۆش������ایییە و ڕێكخستنی
بەرەیەك������ی یەكگرتوو بۆ تێپەڕین لەم
قۆناغە ئەس������تەم و هەستیارەی شاری
كۆبانێدا ،لە ش������اری دهۆك جڤینێكی
ب������ۆ "ئەنجومەنی نیش������تمانی كوردی
سووریە" و "پەیەدە" ڕێكخست تا بەڵكوو
بتوانن بە شێوەیەكی هاوبەش بڕیار بۆ

كوردس������تانی ڕۆژئ������اوا و نەبوون������ی
ی������ەك گوتاری لە نێوانیان������دا دەتوانێ
هۆكارێكی دیكەی بارودۆخی ئێستای
زاڵ بەس������ەر كوبانێدا بێ������ت ،كە هەم
دەتوانێ ڕۆڵی یەكالییكەرەوە بگێڕێت
و هەمیش ش������وێندانەریی نێگەتیڤ
دابنێت .بەو واتای������ەی كە ئەگەر ئەم
هێز و الیەنە ڕەس������ەنانەی كوردستانی
سووریە كە لە ڕاستیدا هەڵقواڵوی نێو
كۆمەڵگای كوردستانن بە یەكگرتوویی

كۆتایی پێ نایەت بەڵكوو هەروا درێژە
دەكێش������ێ و بگرە كارەس������اتی مرۆیی
ترسناكتریشی لێ بكەوێتەوە.
الیەنێكی دیكەی پرس������ی كۆبانێ
و ڕۆژئاوای كوردس������تان كە جێگەی
تێڕامان و لێ وردبوونەوەیە هەڵوێستی
گەلی كورد ل������ە پارچەكانی دیكەی
كوردس������تان ،بە تایب������ەت ڕۆژهەاڵتی
كوردس������تانە .ل������ە ڕێكەوت������ی 15ی
ڕەزب������ەرەوە هاوواڵتیان������ی ك������ورد بە

و الیەنە سیاسییەكانی كوردستان تاكوو
ل������ە بەرانبەر بارودۆخی كوردس������تانی
س������ووریە جێ بەجێی بكەن ئەو ئەسڵە
سیاسییەیە كە :وێرای پاڵپشتی كردن
لە الیەنە سیاس������ییە س������ەربەخۆكانی
ڕۆژئ������اوای كوردس������تان چ لە باری
ماددی و چ ل������ە باری مەعنەوییەوە،
خۆیان لە دەستێوەرانی بێ جێ نەدەن و
بۆ بەرژەوەندی خۆیان قازانجە گشتیی
و بااڵ نەتەوەییەكان بەفیڕۆ نەدەن.
وەك ل������ە هەواڵەكانی چەند ڕۆژی
ڕابردوودا لە ڕاگەیەنە گشتیییەكانی

داهات������ووی ئەم پارچەی كوردس������تان
ب������دەن و لە هەم������ان كاتیش������دا هێز و
تواناكانی خۆیان بۆ بەرەنگار بوونەوەی
چەكداران������ی خەالفەتی ئێس���ل��امی،
كانالیزە بكەن .تاكوو ئێستا بە داخەوە
ئ������ەم ڕێككەوتنە س������ەری نەگرتووە،
ئەم������ەش ب������ەو هۆیەوەیە ك������ە دەمار
گرژی و زیادەخوازیی������ەكان ڕێگەیان
لەوە گرت������ووە كە كەتوارەكانی ڕۆژ لە
كوردستانی سووریە ببیندرێت.
جگ������ە ل������ەم خاڵ������ەش پرس������ی
نایەكگرتوویی الیەنە سیاس������ییەكانی

و یەك هەڵوێستی ئامانجێكی هاوبەش
بۆ خۆیان دی������اری بكەن و هەنگاوی
ب������ە پەلە و كردەیی ب������ۆ هەڵ بێننەوە.
ئەوا دەكرێ هی������وادار و چاوەڕوان بین
كە لە داهاتوویەك������ی نزیكدا كۆتایی
ب������ە قەیران������ی كۆبانێ بێ������ت ،بەاڵم
ئەگەر ئەم هاوكاری و یەك گوتارییە
ئیستراتیژییەكی نەیەتە ئاراوە و پرش و
باڵوی هەروا زاڵ بێت بە سەر فەزای
كار و تێكۆش������انیاندا بە داخەوە دەبێ
بڵێین كە بارودۆخی قەیراناوی ئێستای
كۆبانێ و كوردستانی ڕۆژئاوا نە تەنیا

هەڵگرتنی پالكارد بۆ پش������تیوانی لە
خۆڕاگرییەكان������ی خەڵك������ی كۆبانێ
و ش������ەرمەزار كردن������ی هەڵوێس������تە
نەش������یاوەكانی الیەنەكانی پێوەندیدار
و هێرش������ە ب������ێ بەزەییەكان������ی داعش
ل������ە زۆربەی هەرە زۆری ش������ارەكانی
كوردستان لەوانە :مەهاباد ،كرماشان،
س������ەقز ،ئیالم ،ورمێ ،مەریوان ،سنە،
دێگ������والن ،بانە ،ڕەبەت ،سەردەش������ت،
كامیاران و هتد ڕێپێوانیان وەڕێخست و
پێشانیاندا كە سەرباری بوونی كۆمەڵێك
سنوور ،كوردستان یەك واڵت و كورد

ی������ەك نەتەوەیە و ئێ������ش و ئازارەكانی
هەر پارچەیەك لە كوردس������تان ،ڕۆحی
نەتەوەیی پارچەكان������ی دیكەش ئازار
دەدات .ل������ەم نێوان������ەدا دژكردەوەكانی
دامەزراوە ئیداری و ئەمنییەتییەكانی
ڕێژی������م لە كوردس������تان زیات������ر خۆیان
دەردەخەن .پارێزگار و جێگری سیاسی
پارێزگای س������نە بە فەرمی داوایان لە
خەڵك كرد كە بڕژێنە س������ەر ش������ەقام،
ب������ەاڵم لە هەمان كاتیش������دا دامەزراوە
ئەمنییەتییەكانی ڕێژیم لەم پارێزگایە
و لە پارێزگاكانی دیكەی كوردستان،
وەك چاوەڕوان دەكرا ،بڕیاری گرتن و
لێدانی خۆپێش������اندەران و ڕێكخەرانی
خۆپێش������اندانەكانیان دا كە بەو هۆیەوە
دەی������ان ك������ەس ل������ەو خۆپێش������اندەرانە
دەستبەسەر كران.
بیگوم������ان ئەوهیكە ئاش������كرایە ئەو
ڕاس������تییەیە كە هەڵویستی كۆماری
ئێسالمی نە تەنیا هیچ گۆڕانێكی بە
سەردا نەهاتووە بەڵكوو ڕێژیم دەیهەوێ
بەم ش������ێوەیە كورد لە ئێراندا بە الڕێدا
ببات و قورس������ایییەكەی لە ئەستۆی
خۆی بكاتەوە و لە هەمان كاتیش������دا
ئێ������دارە كردنی كوردس������تانی ڕۆژئاوا
لە دەس������ت ئەو الیەنە بێ كە پێڕەوی
لە ت������اران دەكات ،تاكوو بەم ش������ێوەیە
هەم ئەو بەش������ە لە خاكی سووریە بۆ
بەشار ئەس������ەد بپارێزرێت و هەم ڕێگە
لە كاریگەرییەكان������ی ڕۆژئاوا و هێزە
ناوچەیییەكانی دیكە بگرێت.
بەاڵم ئەوەیكە ڕوونە ئەو هەقیقەتەیە
كە كۆمەڵگەی جیهانی دەبێ بە باشی
لەوە ئاگادار بن كە بۆ چارە س������ەری
یەكجارەكی پرس������ی كورد پێویس������تە
هەوڵێكی جیددی بخرێتە گەڕ تاكوو
جارێكی دیكە تراژیدیای هاوچەشنی
شەنگاڵ و كۆبانێ لە شارێكی دیكە
و لە پارچەیەكی دیكەی كوردس������تان
نەیەتە ئاراوە ،بە واتایەكی دیكە تاكوو
ڕێژیمگەلێك������ی نادیمۆكراتیكی وەك
س������ووریە و كۆماری ئێسالمی بە سەر
كوردستاندا زاڵ بن ،دەبێ چاوەڕوانی
كارەساتی هاوچەشنی كۆبانێ بین.

ڕۆژی جیهانیی ئێعدام و كارنامەی ڕەشی كۆماری ئیسالمی
هیوا میرزایی
ل������ە س������اڵی  2002وە ڕێكخراوی
لێبوردنی نێونەتەوەی������ی و ڕێكخراوی
هاوپەیوەندیی جیهانیی دژی س������زای
ئێع������دام ڕۆژی 10ی ئۆكتۆبریان وەك
ڕۆژی جیهانیی خەبات لە دژی ئێعدام
دەستنیش������ان ك������رد .ئێع������دام یەكێك لە
قورسترین و دژوارترینی ئەو سزایانەیە
كە مرۆڤ یان سیس������تمی حكوومەتی
بە س������ەر مرۆڤێكی دیكەدا دەیسەپێنێ
و دەبێت������ە هۆی گیان لە دەس������تدانی
مرۆڤێك������ی دیكە ،ئەوە ل������ە كاتێكدایە
مرۆڤ بە سەربەس������تی لە دایك دەبێ
و دەبێت بە سەربەستیش جیهان بە جێ
بێڵ������ێ .لە زۆربەی ئ������ەو واڵتانەی كە
س������زای ئێعدامیان تێدا بەڕێوە دەچێ،
ئەم س������زایە بە گشتیی بۆ تاوانی وەك
قەتل ،دزی ،توندوتیژی جێنسی و ...
بەڕێوە دەچێ كە خ������ودی ئەم تاوانانە
دیاردەگەلێكی كۆمەاڵیەتین كە ڕوودان
و سەرهەڵدانیان بەستراوەتەوە بە چەندین
فاكت������ەر و پارادایم������ی جۆراوجۆر .بۆ
نموونە دی������اردەی دزی كە هێندێكجار
ڕووبەرووی س������زای ئێع������دام دەبێتەوە،
دەگەڕێتەوە بۆ دەسكورتی و پەروەردەی
نابەجێ������ی بنەماڵ������ە و كۆمەڵگا .هەر
چەند ئێس������تا زۆربەی واڵتان س������زای
ئێعدامی������ان وەال ناوە ،ب������ەاڵم هەن ئەو
واڵتانەی ك������ە حكومی ئێعدامیان تێدا
بە ش������ێوەیەكی بەرباڵو بەڕێوە دەچێ و
ملكەچ نین ب������ە بەندەكانی جاڕنامەی
مافی م������رۆڤ .ئ������ەو واڵتانەی كە

هێش������تا حكومی ئێع������دام بەڕێوە دەبن
بریتین لە چین ،ئێران ،ئامریكا ،عێراق،
عەرەبستان سعوودی ،ژاپۆن ،سووریە و
 ...لەم نێوەدا ئێران دوای چین بە پێی
ئاماری س������اڵی 2009پلەی دووهەمی
ل������ە ئێعدام كردن هەی������ە و هەر بە پێی
ڕاپۆرتی ئەحمەد ش������ەهید ڕێپۆرتێری
تایبەتیی مافی مرۆڤ بۆ ڕێكخراوی
نەتەوە یەكگرتووەكان ،تایبەت به مافی
مرۆڤ������ی ئێران لە نێوان ژوییەی 2013
تاك������وو ژوئەن������ی 852 ،2014ك������ەس
ل������ە ئێران ئێعدام كراون .س������زای ئێعدام
لە ئێراندا جیا ل������ەوەی كە بۆ هێندیك
دیاردەی دزێ������وی كۆمەاڵیەتی بەڕێوە
دەچێ بەشێكی بەرچاوی ئەم حوكمانە
لە ئێران رووبەڕووی ئەو كەسانە دەبێتەوە
كە چاالكی سیاسی و كۆمەاڵیەتین و
ڕێژیم ئەم كەس������انە بە كەسانێكی جێی
مەترسی بۆ سەر حكوومەتەكەی دەزانێ.
چاالكانی سیاس������ی و كۆمەاڵیەتی و
ئیتنیكی و ئایینی ل������ە ئێران بەردەوام
ڕووبەرووی گرتن و ئەشكنجە و ئێعدام
دەبنەوە و هەركات كۆماری ئیسالمی
ڕووب������ەڕووی ناڕەزایەتی������ی ڕێكخراوە
مرۆڤدۆس������تانەكان و ئ������ەو ڕێكخراوانە
كه لە بواری ماف������ی مرۆڤ چاالكن
دەبێت������ەوە ئ������ەو ڕووبەڕووبوون������ەوە بە
دەس������تێوەردان لە كاروب������اری نێوخۆیی
خۆی دەزان������ی و ئیزنی ئەوە نادات كە
ئ������ەم ڕێكخراو و دەوڵەتانە بە ش������ێوەی
ڕاستەوخۆ چاوەدێری لەسەر پێشێلكاری
مافی مرۆڤ و ئەو ئێعدامانە بكەن كە
ڕۆژانە لە ئێران بەڕێوەدەچێ.
بەرپرسانی سیاسی و ئیداری كۆماری

ئیس���ل��امی بەردەوام بانگەشەی ئەوەیان
كردووە كە س������زای ئێعدام دەبێتە هۆی
جۆرێك وانەی كۆمەاڵیەتی بۆ كەسانی
دیكە و چاوترس������ێن كردنیان بۆ ئەنجام
نەدانی تاوان لە دژی كەسانی دیكە و
كۆمەڵ������گا و هەر ئەمەیش وای كردووە
كە بەش������ێكی بەرچاو لەم ئێعدامانە لە
گۆڕەپانەكانی شار و وەبەرچاو خەڵكەوە
بەڕێوە بچن كە خ������ودی ئەم كارە جیا
ل������ەوەی نەیتوانییوە خەڵك چاوترس������ێن
ب������كات بەڵكوو توندوتی������ژی زۆرتر لە
كۆمەڵگا بەره������ەم دێنێتەوە ،هەر بۆیە
دەبینی������ن تاوان������ە كۆمەاڵیەتیی������ەكان
ڕۆژ ل������ە دوای ڕۆژ ل������ە ئێ������ران پەرە
دەستێنن و ئەم ئێعدامانەیش هیچكات
نەیانتوانیی������وە ئام������اری توندوتیژی و
دزی لە ئێران كەم بكەنەوە چوونكە لە
بنەڕەتدا خەسارناس������ی بۆ ئەم دیاردانە
و هۆكارەكانی س������ەرهەڵدانی ناكرێ و
ئەگەری������ش ڕێكخراوێكی س������ەربەخۆ
بیهەوێ خەسارناسی و بەدواداچوون بۆ
ئەم پرس������ە بكا لە الیەن كاربەدەستانی
ڕێژیمەوە پێشگیری لێدەكرێ.
لە كۆماری ئیس���ل��امیی ئێراندا جیا
لەوەی كە حوكمی ئێعدام و بەڕێوەبردنی
جێگای پرس و موناقش������ەیەكی زۆرە،
چۆنیەتی ئەنجامدانی ئەم س������زایەش
ڕەخن������ە و لێكدان������ەوەی جۆراوجۆری
لێدەكەوێت������ەوە ب������ۆ نموون������ە ئێعدام لە
بەرچ������اوی خەڵك ،ئێعدام بە ش������ێوەی
بەردباران كردن و ئێعدامی كەسانی ژێر
تەمەنی یاسایی.
هەر سەبارەت بە كارنامەی كۆماری
ئیس���ل��امیی ئێران لە م������ەڕ ئێعدام ،بە

پێ������ی ئام������اری ناوەن������دی هەواڵنێری
كوردپا لە ماوەی یەك ساڵی یەكەمی
سەرۆك كۆماریی حەسەن ڕوحانی كە
بە بەڵێنی كەمكردنەوەی گوش������ارەكان
بۆ س������ەر خەڵك هاتە سەركار ،نیزیك بە
 814كەس لە ئێران ئێعدام كراون كە لەو
نێوەدا  73كەسیان كوردن لەم كەسانەیش
4كەسیان بە تاوانی سیاسی و دژایەتی
لەگەڵ ڕێژیم ئێعدام كراون.
كارنامەی مافی مرۆڤ و ڕێزگرتن
ل������ە كەرامەتی مرۆڤ ل������ە كۆماری
ئیس���ل��امیدا هەر لە هاتنە س������ەركاری
ئەم ڕێژیمە ڕەش و س������ەدە ناوەڕاستی
بووە و ئێعدامەكانی ساڵەكانی 1367ی
هەت������اوی ك������ە دوای قەبووڵكردن������ی
بڕیارنامەی  598لە نێوان عێراق و ئێران
و بۆ چاوترسێن كردن و بێدەنگ كردنی
دژبەرانی نێوخۆی������ی ڕوویدا یەكێكی
دیكە لەو ك������ردەوە دژە مرۆییانەیە كە
هەنووكەیش جێی پرس و لێكۆلینەوەیە.
شەپۆڵێكی ئێعدام بە بێ دادگایی كردن
و لێپرسینەوە.
ئێعدام هەمیش������ە چەكێ������ك بووە بە
دەس������ت كاربەدەس������تانی ئێرانەوە و بە
درێژایی تەمەنی كۆماری ئیس���ل��امی
ڕۆژ نەب������ووە كە ل������ە زیندانەكانی ئەم
ڕێژیم������ە ملی كەس������ێك نەكرێتە پەتی
تێڕوانین و بیركردنەوەی دواكەوتووانەی
ئەم ڕێژیمە .ڕێژیمیك كە بە فرمێسكی
دای������ك و هەتیوبوونی منداڵەكان بونیاد
نراوە و كاربەدەستانی بااڵی ئەم ڕێژیمە
بە كوش������تن و لە نێوبردن������ی دژبەرانی
خۆی������ان بوونەتە دڕەندەترین مرۆڤەكانی
ئەم سەردەمە.

ئەدەب و هونەر
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جگەرخوێن ،شاعێری نیشتمانپەروەر
ئا :جهماڵ فهتحی

جگەرخوێ������ن بە نازناوی(ش������ێخ
مووس) لە ساڵی 1903ی زایینی
بەرانبەر ب������ە 1282ی هەتاوی لە
گوندی "حەسار" س������ەر بە شاری
ماردین������ی ڕۆژئاوای كوردس������تان
ل������ە بنەماڵەیەكی هەژاردا لە دایك
دەبێت ك������ە بە هۆی ه������ەژاری و
دەس������ت تەنگی بنەماڵەكەی هەتا
تەمەن������ی  18س������اڵ نەیتوانییوە
وەدوای خوێن������دن بكەوێ������ت ،لەو
تەمەنەدا بە پشتگیری و یارمەتی
خوش������كی خوێندن ل������ە حوجرەی
فەقێیان دەستپێدەكات و قۆناغی
وان������ە ئایینی������ەكان تێدەپەڕێنێت،
لە س������اڵی 1925ی زایینی پاش
سەركوتی بزافەكەی شێخ سەعیدی
پی������ران ،بنەماڵ������ەی جگەرخوێ������ن
وێڕای چەندین بنەماڵەی دیكەی
نیش������تمانپەروەر بەهۆی گوشاری
حكوومەتی عووس������مانی ئاوارەی
كوردستانی س������ورییە دەبن و هەر
ل������ەوێ دەمێننەوە ،ئ������ەم ئاوارەیی
و هەاڵواردن������ە لەس������ەر بی������ری
جگەرخوێ������ن كاریگەریی دادەنێت
و باوەڕی نیش������تمانی و نەتەوەیی
دەورووژێنێ������ت و دواتر پەیوەس������ت
دەبێت بە كۆمەڵەی خۆییبوون ولە
گۆڤاری "ه������اوار" كە باڵڤۆكێكی
ڕزگاریخوازانەی ئەم كۆمەڵە بوو
چاالكی سیاسی و شۆڕشگێڕانەی
خۆی دەسپێدەكات.
ئەم ش������اعێرە هەر چەندە دەرسی
ئایینی خوێندبوو ،لە ژێركاریگەریی
بیری ماركسیس������تی ئاڵ و گۆڕ
بە س������ەر بیروباوەڕیدا دێت ،بەاڵم
بی������ری چ������ەپ وماركسیس������تی
نەیتوانی ئەو لە هەستی نەتەوەیی
و نیش������تمانپەروەری دوور بخاتەوە،
لە س������اڵی 1958دا دێتە باشووری
كوردس������تان ولەوێی������ەوە دەچێت بۆ
بەغ������داد و دەبێت بە مامۆس������تای
بەشی ئەدەبی لە زانكۆی بەغداد،

بە س������ەرهەڵدانی شۆڕشی ئەیلوول
لە س������اڵی  1960وەك مامۆستای
ش������ۆڕش لەو بەش������ە ل������ە خەباتی
نەتەوەك������ەی بەش������داری دەكات وە
پاش نس������كۆ هێنانی ئەم شۆڕشە
لە1970دا دەگەڕێتەوە بۆ ڕۆژئاوای
كوردس������تان و لە ساڵی 1979دا بە
هۆی گوش������اری ڕێژیمی بەعسی
سورییە وەك پەنابەرێ ڕوو دەكاتە
واڵتی سوید وهەتا 1984كە كۆچی
دوای������ی دەكات لەوێ دەمێنێتەوە و
پاش مانگێ������ك تەرمەكەی دێننەوە
بۆ كوردس������تان و ب������ە خاكی باب
وباپیری دەسپێرن.
جگەرخوێ������ن لەس������ەردەمێكدا
دەرك������ەوت كە س������ەردەمی تاریك

پەرەستانی عوسمانی و سەركوتی
بزووتنەوەكان������ی كورد بوو و زمانی
ك������وردی چ بە قس������ەكردن چ بە
نووس������ین قەدەغە ب������وو ،بەاڵم لە
بەرانب������ەر ئەمەش������دا س������ەردەمی
جووڵەی نەتەوە بندەستەكان و بیری
سوس������یالیزمی بوو لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاس������ت ،جگەرخوێ������ن ك������ە
شاعێرێكی نیشتمانپەروەر بوو لە ژێر
كاریگەریی شێعرەكانی ئەحمەدی
خانی شێعرە نەتەوەییەكانی گەشە
دەس������تێنێت و پاش خانی و مەالی
جزیری وەك شاعێرێكی بە توانا و
ناس������راوترین لە زاراوەی كرمانجی
ژووروو لە س������ەدەی بیس������تم دێتە
گۆڕەپان������ی ئەدەبیات������ی كوردی

لە ڕێی چیای "شەنگال"وە
"بەیان عەلی ڕەمایی"

دەستیان كرد بە نووسینی تـۆ
بەڵكــوو شێعر
تینوویـەتی ماندوو بكا
برسیـەتی لە ناو ببا
ئاوارەیی بـار هەڵپێچێ
بەڵكوو دەستی خوای عەداڵــەت
ڕاچڵەكێ و
نـاخی غەدر و بێئیمانی،
مەرگ و ماڵ وێــرانی بگرێ...

و بەش������ێكی می������ژووی ئەدەبیاتی
كوردی بۆ خۆی تەرخان دەكات ،ئەم
شاعێرە جگە لە شێعری نەتەوەیی
لە مەیدانی ئەویندارییشدا هونەری
خۆی نواندووە ولە ژێر كاریگەریی
مەالی جزیری ئەسپی خەیاڵی تاو
داوە .شێعرەكانی لە ڕووی ڕواڵەت
و پێكهاتەوە لە چوارچێوەی كالسیك
دایە ،بەاڵم بە ناوەڕۆك شێعرەكانی
دەچنە نێو چوار چێوەی ش������ێعری
"نوێ"وە ،ئەگەر بەراوردێك لە نێوان
شێعرەكانی جگەرخوێن و شاعێرانی
كورد بەگش������تی بكرێ������ت هەم تام
و بۆنی ش������ێعری هێمن دەدەن هەم
لە ش������ێعری قانع دەچن ،هەرچەندە
لە ش������ێوەی ژیانی ئاسایی زۆرتر
بە قانع������ەوە نزیك������ە چۆنكە هەر
دوو س������ەرەڕای خوێندنی دەرسی
ئایین������ی ب������ەرەو بیرێكی چەپی و
سوسیالیس������تی هان دراون ،وەكوو
ئاینییەك������ی بەرچاوتەن������گ و
بیرتەس������ك لە چوارچێوەی ئاییندا
نەماونەتەوە.
جگەرخوێ������ن جگە لە ش������ێعر لە
ژان������رە ئەدەبییەكان������ی دیكە وەكوو
فەرهەنگ نووسی ،داستان و ڕۆمان
و هەروەها لە مێژووشدا خۆی تاقی
كردووەت������ەوە و بەرهەمگەلێكی لێ
بە جێ ماوە.
بەرهەمە ش������ێعرییەكانی بریتین
لە "س������ەروا ئازادی"" ،كێمە ئەز"،
"ئاگر و پیتی"" ،ڕووناك"" ،هێڤی"
و "شەفەق"
ل������ە بواری مێژوو نووس������ییشدا
خاوەنی"تاریخا كوردستان" و "زەند
و ئاوێستا"یە.
لە بەش������ی ڕۆمان وچیرۆكیشدا
خاوەنی ئەم بەرهەمانەیە"چیرۆكی
ساالر و میدیا"" ،رەشووی دارێ"،
"جیم و گوڵپەری"كە هەر س������ێكیان
ل������ە داس������تانە فولكلۆرەكانی ئەو
بەشەی كوردستانن.

ڕەحیم لوقمانی
س������اڵی  1960لە شاری سەقز لە ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان لە دایك بووە،
لیسانسی زمان و ئەدەبی فارسی هەیە و ئێستا مامۆستای دواناوەندییەكانی
شاری سنەیە.
چاالكیە ئەدەبیەكانی بریتین لە :شێعر ،وەرگێڕان ،كۆكردنەوە و لێكۆڵینەوەی
چیرۆك و ئەفسانەی كورد ،وتار و لێكۆڵینەوەی ئەدەبی لە سەر ئەدەبیات بە
گشتی و بە تایبەتی شێعر
ساڵێك كادری زانستی و ڕۆژنامەوانی بووە لە گۆڤاری سروە ،لە ورمێ.
بەرهەمە چاپكراوەكانی بریتین لە :كۆمەڵە شیعری"زامستان" ـ وەرگێڕانی
كتێبی "فاشیزم چیە"ی (یەڵماز گۆنەی) كە چیرۆكە بۆ منااڵن ـ گۆڕینی
چوارینەكان������ی باباتاهی������ر هەمەدانی ،بۆ س������ۆرانی ـ چاپ������ی دەیان وتار و
لێكۆڵینەوەی ئەدەبی لە گۆڤارەكاندا و بەشداری لە فێستیڤاڵەكاندا بە بەرهەم
و بابەتی تایبەت.
بەرهەمە ئامادە و چاپ نەكراوەكانی بریتین لە:
1ــ دەنگی ئاشتی ،شێعر بۆ مندااڵن
2ــ كەرێك میداڵی وەرگرت ،سێ كورتە چیرۆك بۆ تازەالوان ،وەرگێڕان
3ــ كەشكۆڵێك لە ئەدەبی بێگانە ،كورتە چیرۆك ،وەرگێڕان
4ــ كۆمەڵێك وتار و لێكۆڵینەوە لە سەر شێعر و ئەدەبی كوردی
5ــ چیرۆك و ئەفسانەی كورد ،كۆكردنەوە لە ناوچەی سەقز
6ــ پشكۆی هاوار ،كۆمەڵێك شێعری تازەی شاعیر.
7ــ وەرگێڕانی ش������ێعرەكانی ش������اندور پیتۆفی ش������اعیری شۆڕش������وانی
مەجارستان
پرۆژەی بەركار:
1ــ ئامادەكاری و دابەش������كردنی ئەفسانەكوردیەكان ،پێشەكی و لێكۆڵینەوە
لە س������ەر زمان ،باوەڕی ئایینی ،كۆمەاڵیەت������ی و ...كە زیندوو كردنەوەی
سەرجەم ئەفس������انەكان ئەركێكی زۆر گرنگە .چونكە لە بواری كۆمەڵناسی،
س������ایكۆلۆژی ،مێژوویی ،باوەڕی كۆمەڵگا ،بەكارهێنان و پاراستنی زمانی
كوردی و ...بۆ نەوەكانی دواتر ،پێویستمان بە ئەدەبی نەنووسراوە و كۆكردنەوەی
بە كارێكی گرنگە.
2ــ ئامادەكردنی س������ەرجەم وتار و لێكۆڵینەوەكان بە ش������یوەیەكی زانستی
لەسەر شێعر و ئەدەب و هونەری كوردی ،وەك كۆمەڵە وتار و تیۆری ئەدەبی،
كتێبێكە وەك سەرچاوە كەلكی لێ وەردەگیرێت.
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نۆیەمین فێستیڤاڵی شانۆی سەرشەقامی مەریوان کۆتایی پێهات
نۆیەمی������ن فێس������تیڤاڵی ش������انۆی
سەرش������ەقامی مەری������وان دوای چوار
ڕۆژ چاالكیی بەردەوام بە ناس������اندنی
سەركەوتووەكانی ئەمساڵ و هەڵبژاردنی
بەرهەمەكانی ش������انۆی فەجر كۆتایی
بەكارەكانی هێنا.
بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی
كوردپا ،ڕێكەوتی ٣٠ی ڕەزبەر بەرهەمی
س������ەركەوتووی بەش������ە جۆراوجۆرەكانی
نۆیەمی������ن فێس������تیڤاڵی نێودەوڵەتی������ی
شانۆی سەرش������ەقامی مەریوان دیاری
كران.
لێژن������ەی داوەران (ڕەزا حامی������دی،
حەمید ڕەزا نەعیمی و خوسرەو سیناكار)
خەاڵتی داڕشتنی گەاڵڵە و بیرۆكەیان
بە عەزیز زادس������ەر لە مەریوان (شانۆی
تابووتێك لەتاوان) بەخشی.
خەاڵتی تایبەتیی لێژنەی داوەرانیش
پێشكەش بە موجتەبا مورادی (شانۆی
پرسەی سوور) لە كرماشان كرا.
لەو فستیڤاڵەدا ڕێز لە نەریمان مەجید
نوێنەری هەرێمی كوردس������تان ،ئینتقام
س������وڵتان نوێنەری كۆماری ئازەربایجان
گیراوە.
لە بەشەكانی گەاڵڵە و ڕازاندنەوەی
سێن (ئێستێچ) ،مۆسیقا و جلوبەرگیشدا
شانۆكانی"فەریاد" لە وەرامین" ،تابووتێك
لەتاوان" لە مەریوان و "زاتی مرۆڤ لە
سرۆشت" لە مەریوان هەڵبژێردران.

ش������انۆی " دار و ب������ا" لە س������ەقزەوە
یەكێكی دیكە ل������ەو بەرهەمانە بوو كە
لە بەشی ئایینیی و نەریتخوازیدا توانی
سەركەوتن بەدەست بێنێت.
لەالیەكی دیكەوە ساناز درخشانی بە
هۆی ڕۆڵ گێڕانی لە ش������انۆی "زاتی
مرۆڤ لە سروش������تدا" وەكوو باش������ترین
ئەكتەری منداڵ خەاڵتی پێبەخشرا.
نەرگێس خاككار لە مەالیەر ،مەرجان
قاسمی لە دێلۆڕان و پەرنیان گودهرزی
لەتاران لە بەش������ی ئەكتەریدا توانیویانە
خەاڵت������ی داوەران بۆ خۆیان مس������ۆكەر
بكەن.
خەاڵتی تایبەتیی لێژنەی داوەرانیش
بە هۆی پێش������كەش كردنی ش������انۆی
ڕێكوپێ������ك و هاوئاهەنگ������ی نووان������دن
پێشکەش������ی "ئانتی گون������ە" لە بۆکان
کراوە.
لە كۆتایی فێس������تیڤاڵەكەدا "ئانتی
گون������ە "لە بۆكان" ،قاپێ������ك خورما" لە
دێلۆران" و "تابووتێك لەتاوان" بەشداری
ڕكابەریی������ەكان ب������وون ،ك������ە بەرهەمی
سەعید خەیرۆڵاڵهی ( قاپێك خورما)
بە دەنگی بەشداربوان هەڵبژێردراوە.
بەپێ������ی هەڵس������ەنگاندن و دەنگ������ی
لێژنەی داوەران  ١٧بەرهەمی سەركەوتوو
لەنۆیەمین شانۆی مەریواندا ڕێگەیان
پێ������دراوە بچنە ٣٢ـەمین فێس������تیڤاڵی
شانۆی فەجرەوە.

ژمارهی تووشبووان ب ه ئیبۆال گهیشت ه  9ههزار كهس
ڕێكخراوی تهندروستیی جیهانی
ڕایگهیان������د :ژمارهی تووش������بووان
به ڤایرۆس������ی ئیبۆال ل������ ه جیهاندا
گهیشتۆت ه  9ههزار حاڵهت ،لهگهڵ
زیاتر باڵوبوونهوه و تهشهنهكردنی ئهو
ڤایرۆسه كوش������ندهیه ،بروس ئیلوارد
یاری������دهدهری بهڕێوهبهری گش������تی
ڕێكخراوی تهندروس������تیی جیهانیی
ل������ ه كۆنگرهیهك������ی ڕۆژنامهوانیدا
ڕایگهیان������د :ڤایرۆس������ی ئیب������ۆال
ڤایرۆسێكی كوش������ندهیه و ژمارهی
تووش������بووان بهو ڤایرۆس������ ه تا ئێستا
گهیشتۆته نزیكهی  9ههزار حاڵهت

كه زیاتر له واڵتان������ی وهكو كنیا و
سیرالیۆن و لیبریا تۆمار كراون ئهو
ژمارهی������هش تهنها ئهو حاڵهتانهن ك ه
دوای پشكنین پێیان زانراوه.
ههروهه������ا وت������ی :ئهو ڤایرۆس������ ه
كوشندهیه و ل ه ڕێگهی ههواوه باڵو
دهبێتهوه و ژمارهیهكی زۆر ل ه خهڵك
گیرۆدهی دهبن.
وتیش������ی  :ئ������ا ئێس������تا ڕێژهی
گیان لهدهس������تدانی تووش������بووانی
ئهو نهخۆشیه گهیش������تۆت ه  %90و
بهردهوامیش له زیادبووندایه.

زستانێكی سهخت بهڕێوهیه
ل������ە س������ەنتەری کەشناس������یی واڵتانی
عەرەب������ی ،زانی������اری ب������ە فەرمانگ������ەی
کەشناس������یی ھەرێمی کوردس������تان دەدرێت
کە زستانێکی سارد و زۆر سەخت ڕوو لە
ناوچەکە دەکات .بەرپرسێکی کەشناسیش
ئاش������کرای دەکات باران و بەفر و الفاوی
نامۆ لەم زستانەدا ڕوو دەدەن.
دارا حەسەن فەرەج ،بەڕێوەبەری گشتیی
فەرمانگ������ەی کەشناس������ی و بومەلەرزەی
س������لێمانی ڕایگەیان������د :بەپێ������ی ڕاپۆرتی
خۆمان و ڕاپۆرتی کەشناس������یی واڵتانی
ناوچەکە ،پێدەچێت ،زس������تانێکی سارد و
سەخت بگەڕێتەوە بۆ ڕۆژھەاڵتی ناوەڕاست
و لە ھەرێمی کوردستان ،عێراق ،سعوودییە،
ئ������ۆردۆن و کووهیت ،باران و بەفرێکی زۆر
ببارێت.
هێم������ای ب������ۆ ئ������هوهش ك������رد بەفر بە
ش������ێوەیەکی نامۆ دەبارێت و ئەگەریش������ی
ھەیە بەھۆی بارانی بەخوڕ الفاویش دروست
بێت ،گوتیشی :بەپێی زانیاریەکانی ئێمە،
ئەگ������ەری ئەوە ھەیە زس������تانی ئەمس������اڵ
س������یمایەکەی لە س������اردیدا وەکو زستانی

سااڵنی  ٧٠و ٨٠ی سەدەی ڕابردوو بێت و
بەفرێکی زۆریش ببارێت.
بەڕێوەب������ەری گش������تیی فەرمانگەی
کەشناس������یی س������لێمانی ئەوەش������ی خستە
ڕوو ،ئەگەری ھەیە ئەو زس������تانە سەختەی
ئەمساڵ لە مانگی  ١٢و سەرەتای ساڵی
داھاتوو دەست پێ بکات.
بەپێی ئاماری کەشناسیی کوردستان لە
زستانی ڕابردوودا  ٦٧٠ملم باران باریبوو،
بەاڵم بە گوتەی دارا حەس������ەن ،چاوەڕوان
دەکرێت ئەمساڵ ئاستی باران بارین بگاتە
 ٨٠٠تاوەکو  ٩٠٠ملم.
بەڕێوەب������ەری گش������تیی فەرمانگەی
کەشناس������یی س������لێمانی ،ڕوون������ی کردەوە
زستانی ئەمساڵ لەژێر کاریگەریی دەریای
ناوەڕاست و ناوەڕاست و باشووری عێراقەوە
دەبێت ،گوتیشی :لە سەنتەری کەشناسیی
واڵتانی عەرەبی بەتایبەت لە س������عوودییە
و ئۆردۆن و میس������ر ،زانیاریمان بۆ ھاتووە،
زستانێکی س������ەخت و سارد بەڕێوەیە و ئەو
واڵتانە خۆیان بۆ ئەو شەپۆڵە ئامادە کردووە
و پێویستە ئێمەش ئامادەکاری بکەین.

زایەڵە

چاوترسێن كردنی
كۆمهڵگا
فاتێح ساڵحی
چاوترس������ێن كردنی خهڵ������ك و كپ كردنی
دهنگی ناڕهزایهتی ئهندامانانی كۆمهڵگا دوو
ئامرازی سهرهكی و ههمیشهیی دیكتاتۆرهكانه
له پێناو داسهپاندنی دهسهاڵتی ڕههای خۆیان
بهسهر خهڵك و كۆمهڵگادا.
لهم بوارهدا كاربهدهستانی كۆماری ئیسالمی
ل������ه ههمان س������هرهتای هاتنه س������هركاریانهوه
به ڕهش������هبگیریی و ئیعدام������ه بهرباڵوهكان و
سازكردنی دوژمنایهتی و دووبهرهكێ و لێدانی
مۆركی كوفر و دانی فهرمانی جیهاد ،ههوڵیان
دا یهكهمی������ن بزمارهكانی دهس������هاڵتهكهیان به
توندی دابكوتن و لهم پێناوهش������دا بۆ ئهوهیكه
ههموو كۆمهڵ������گای ئێران به ههموو نهتهوه و
ئایینه جۆرواجۆرهكانیهوه چاوترس������ێن بكهن و
دهنگی ناڕهزایهتیی������ان له ئاوڵمهدا كپ بكهن
و بیخنكێن له هی������چ كردهوهیهكی نامرۆییانه
سڵیان نهكرد.
ئهم ڕهوته له درێژهی س������ی و شهش ساڵ
دهسهاڵتداری ئهم حكوومهته هێشتا بهردهوامه
و ناوهن������اوه له بیچم و ش������ێوازی جیاوازدا له
ههم������وو ئاس������تهكان و چی������ن و توێژهكان������ی
كۆمهڵگادا خۆی نوان������دووه و ڕۆژ له دوای
ڕۆژ بهره������هم دێت������هوه و زۆر ڕاش������كاوانه
كاربههستانی حكوومهتی ئیسالمیی ئێران بۆ
پاساو هێنانهوهی كردهوه دژه مرۆییهكانیان پهنا
دهبن بۆ ش������هریعهتی ئیس���ل��امی و ئهمری به
مهعرووف و نههی له مونكیر.
ل������ه فهرمان������ی جیهاد بۆ س������هر خهڵكی
كوردس������تان و ئێعدامهكانی ساڵی 67وه بگره
تا تیرۆری فیزیكی ڕێبهرانی ئۆپۆزێس������یۆن
و نهیاران������ی حكوومهت������ی ئاخوون������دی ههتا
س������هركوتی بێ بهزهییانهی ناڕهزایهتییهكانی
ك������ووی زانك������ۆ و ڕهش������هكوژی خهڵك������ی
ناڕازی������ی كوردس������تان له هاوین������ی 1384دا
و ڕووداوهكان������ی پ������اش ههڵبژاردن������ی خولی
دهیهمی سهرۆك كۆماری و توندتر كردنهوهی
فهزای ئهمنیهتی له پارێزگای سیس������تان و
بلووچستان و ئیعدامی بهرفراوانی چاالكانی
عهرهب تا دوا نموونهی ئهو توندتیژییانه واته
خۆپیشاندانی الیهنگرانی داعش له شارهكانی
كوردستان و تێزاب پرژاندنهكانی ئهم دواییانه
بهس������هر كچان و ژنانی ئیسفههنادا ،ههموویان
نموونهیهك������ی بهرچاون له كهڵ������ك وهرگرتنی
نامرۆییانه له دوو ئامرازی بههێزی سهركوت
یانی چاوترس������ێن كردن و كپ كردنی فهزای
كۆمهڵ������گا له پێن������او مانهوه و داس������هپاندنی
زیاتری دهس������هاڵتی ئاخووندهكان بهسهر واڵت
و خهڵكانی نیشتهجێی ئێراندا.
ئهمجاره كۆماری ئیس���ل��امی هاوتهریب
لهگهڵ پهرهس������هندن و گهش������هی حكوومهتی
ئیسالمی عێراق و شام بۆ ئهوهیكه ئهویش له
قافڵ������هی ئهو حكوومهته نهكهوێته داوهوه و به
زمانێكی ساكار به خهڵك بڵێی كه ئیسالمیترین
حكوومهت له ناوچهكهدا كۆماری ئیسالمییه
له ڕێگهی دهس������ت و پێوهندییهكان و ئۆرگانه
س������هركوتكهرهكانیهوه توێ������ژی ژنانی بۆ ئهم
مهبهسته ههڵبژارد و به پرژاندنی تێزاب بهسهر
ڕوخساری ژنانی ئێرانیدا له ههوڵی چاوترسێن
كردن������ی كۆمهڵ������گای ژنان و داس������هپاندنی
حیجابی ئیجب������اری و دوور خس������تهوهیان له
ڕووداوهكانی كۆمهڵگا بوو.
بهاڵم له ههم������ووی گرینگتر دژكردهوهی
كاربهدهستانی حكوومهتی ئیسالمی ئێران لهم
پێناوهدا بوو كه زۆر ڕاش������كاوانه ڕایانگهیاند
ك������ه بكهرانی ئ������هم كردهوه دهب������ێ لهبهر چاو
خهڵكهوه قهس������اس بكرێن ،وات������ه بۆ جارێكی
دیكه بهرههمێنانهوه توندوتیژی و دیس������انهوه
چاوترس������ێنكردنی خهڵك .دووری������ش نییه لهم
ڕۆژانه كهسانێكی بێ تاوان بۆ ئهم مهبهسته
دهسنیشان بكهن و لهبهر چاو خهڵكهوه قهساسیان
بكهنهوه و ئینجا به فهرمی و ئاش������كرا تێزاب
بهسهر ڕوخساری خهڵكدا بپرژێنن.

