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چەواشەكاری
و شاردنەوەی
راستییەكان لە
پێناو چی دا؟

توندتركردنی
سەركوت و كپكردن
لە كوردستاندا
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پرژاندنی تێزاب،
دیاردەیەكی
كۆمەاڵیەتی یان
سیاسەتێكی ...
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بازهكان باڵیان بهسهر كۆنگرێسدا كێشا

حیزب������ی كۆماریخوازهكانی ئامریكا
ب ه س������هركهوتن ل ه ههڵبژاردنهكانی نێوان
دهورهیی ئهم واڵتهدا ك ه ڕۆژی سێشهمم ه
4ی نوامب������ر بهڕێوه چ������وو ،توانی بۆ
یهكهمجار له ماوهی ههش������ت س������اڵی
ڕابردوودا كونتڕۆڵی سێنا و مهجلیسی
نوێنهرانی ئهو واڵته بهدهستهوه بگرن.
بهم پێیه ،پاڵێوراوه كۆماریخوازهكانی
س������ێنا ل������ه ویالیهتهكان������ی ویرجینیای
ڕۆژئاوا ،ئاركانزاس ،داكۆتای باشوور،
مۆناتا و كۆلۆرادۆ سهركهوتنیان بهدهست
كرده هی
هێنا و كورسییهكانی سێنایان 

خۆیان.
ب ه س������هرهنجدان ب������ه ئاكامهكانی ئهم
خول ه ل������ ه ههڵبژاردنهكان������ی كۆنگرهی
ئامریكا ،دێموكراتهكان ب ه لهدهس������تدانی
النیكهم  6كورس������ی بوون ب������ ه حیزبی
دووههمی سێنا.
كۆنتڕۆڵی كۆماریخوازهكان بهس������هر
س������ێنای ئامری������كا ڕهوتی سیاس������هتی
دهرهكی ئهم واڵت������ه ل ه پێوهندی لهگهڵ
كێش������ه جیاوازهكانی وهك دۆس������ییهی
ناوكیی كۆماری ئیسالمی ،شهڕ لهگهڵ
داع������ش و وهرچهرخان������ ه نێوخۆییهكانی

سووری ه و ئۆكراین و هاوكێشهكانی دیك ه
تووش������ی گۆڕان دهكات .باراك ئۆباما
سهرۆك كۆماری ئامریكا ل ه دوو ساڵی
كۆتایی س������هردهمی س������هرۆككۆماریی
خۆیدا دهبێ ویس������ت و پالنهكانی خۆی
ب ه هاوكاری������ی لهگ������هڵ كۆنگرهیهكدا
بهرهوپێش بب������ات ك ه ب������ ه تهواوهتی ل ه
دهستی كۆماریخوازهكاندایه.
كۆماریخوازهكان به بهدهس������تهێنانی
 51كورس������ی ل ه  100كورسی سێنا و
زۆرینهبوونیان ل ه مهجلیسی نوێنهراندا،
شكستیان به دێموكراتهكان هێنا.

داعش ل ه بهرامبهر پارێزهرانی
كۆبانێدا پاشهكش ه دهكات
تێكههڵچوون������ه تون������دهكان له ش������اری
كۆبانێ������دا بهردهوام������ه و ب������ه ه������ۆی
بهرهنگاریی توندی هێزی پێش������مهرگهی
كوردستان و یهكینهكانی پاراستنی گهل،
تیرۆریستهكانی دهوڵهتی ئیسالمی ناچار
به پاشهكش������ه له دهورووبهری ئهم ش������اره
بوون .شاری كۆبانێ چهندین حهوتووه له
گهمارۆی هێزهكانی داعشدایه.
به پێی ڕاپۆرتی سهرچاوهكانی ههواڵ
له سنووری توركیه و سووریه ،به چوونی
هێزهكانی پێشمهرگهی كوردستانی عێراق
و س������وپای ئازادی س������ووریه بۆ شاری
كۆبانێ ،بهرگریی لهم شاره توند و تۆڵتر
بووه.
به چوونی چهكه قورس������هكانی هێزی
پێشمهرگهی ههرێمی كوردستان بۆ شاری
كۆبانێ ،مهتهرێزهكانی هێزه كوردهكان لهم
ش������ارهدا ،به تایبهت له بهرهی ڕۆژئاوادا،

بههێز بووه.
وهزی������ری بهرگری عێ������راق وتوویهتی
لهمه بهدوا چهكه قورس������هكان دهدرێت به
هێزهكانی پێشمهرگهی ههرێمی كوردستان
له عێراق و سووریهدا.
ڕاپۆرت������هكان ب������اس لهوه دهك������هن كه
هێزهكان������ی پێش������مهرگه له باش������وور و
ڕۆژههاڵتی كۆبانێ سهرقاڵی شهڕێكی
خهستن لهگهڵ هێزهكانی داعشدا.
هێ������زه هاوپهیمانهكانی دژی داعش له
ڕۆژانی دواییدا له چهندین زنجیره هێرشی
هاوئاههن������گ لهگهڵ پێش������مهرگهكان و
یهكینهكانی پاراس������تنی گهل له كۆبانێ،
مۆڵگه و سهیارهكانی داعشیان له شاری
كۆبانێ بوردم������ان كردووه ،ئ������هم هێزانه
ههروهها هێرشیان كردووته سهری شاری
مۆنب������هج ل������ه نزیك ش������اری حهڵهبدا كه
هێزهكانی داعش داگیریان كردووه.

ههر ی������هك ل ه ویالیهتهكانی ئامریكا،
سهڕهڕای پانتایی جوگرافیای و ڕێژهی
دانیش������تووان ،نوێنهرێك بۆ مهجلیسی
نوێنهران و دوو نوێنهر بۆ س������ێنا بهڕێ
دهك������هن .م������اوهی دهس������هاڵتداریی ئهم
نوێنهرانه لهم مهجلیس������انهدا  6س������اڵه.
یهك لهس������هر س������ێی نوێنهرانی ئهم دوو
دامهزراوه ههر دوو ساڵ جارێك سهر ل ه
نوێ ههڵدهبژێردرێنهوه.
كۆماریخوازهكان ئێس������تا دهتوانن ب ه
پاڵپش������تیی زۆرینهبوونیان له كۆنگرهدا،
یاساكانی بهرسهرهنجی خۆیان ب ه پهسهند

بگهیهنن ،باراك ئۆباما سهرۆك كۆماری
دێموكراتی ئامریكا دهتوانێ ئهم یاسایان ه
ڤێتۆ بكات.
ب������هم پێی������ه ئۆبام������ا ئی������دی ئ������هو
توانای������هی نیی������ه ك������ ه ل������ه ئهگهری
دژایهتی كۆماریخوازهكان ویس������تهكانی
خ������ۆی دابین ب������كات .ب������ ه واتایهكی
دیكه ،بهرهوپێش������چوونی سیاسهتهكانی
ئامری������كا ل ه دوو س������اڵی داهاتوودا ل ه
گ������رهوی هاوكاری������ی كۆماریخوازان و
دێموكراتهكاندا دهبێت.

بێ متمانهیی ل ه نێوان
ئێران و ئامریكا بهردهوامه
له كاتێكدا كه تهنیا س������ێ حهوت������وو له مۆڵهتی
دانووس������تانه ناوكییهكانی ئی������ران و گرووپی 5+1
ماوه ،ئامریكا دهڵێ هیچ بهختێ بۆ درێژكردنهوهی
وتووێژهكان له ئارادا نییه.
به پێ������ی ڕاپۆرتی ڕۆیتێرز ،س������هرۆك كۆماری
ئامریكا كه ڕۆژی چوارش������هممه 14ی خهزهڵوهر به
ئامادهبوونی ههواڵنێران له كۆش������كی سپیدا قسهی
دهكرد وتی ،سوننهتی لهمێژینهی بێ متمانهیی له
نێوان ههر دوو واڵتدا ههروا بهردهوامه.
ئێران و گرووپی  5+1تا ڕۆژی 24ی نوامبر(3ی
خهزڵ������وهر) مۆڵهتی������ان ههیه تا ب������ه ڕێككهوتنێكی
ههمهالیهنه بگهن لهسهر دۆسییهی ناوكیی ئێران.
ب������ه نزیكبوونهوه له دوایین مۆڵهتی دانووس������تانه
ناوكییهكان ،ئامریكا و فهڕانسه ڕۆژی چوارشهممه
داوای������ان له ئێ������ران كرد ك������ه یان بیس������هلمێنێ كه
پڕۆگرامه ناوكییهكهی ئاشتیخوازانهیه یان مهترسی
لهنێوچوونی باشترین ههل بۆ گهیشتن به ڕێككهوتن
و دهربازب������وون ل������ه ئابلۆقه ئیفلیجك������هرهكان قبووڵ

بكات.
به پێی ڕاپۆرت������ی ههواڵنێریی فهڕانس������ه ،جان
كێ������ری ،وهزی������ری كاروب������اری دهرهوهی ئامری������كا،
ڕۆژی چوارشهممه دوای دانیشتنێ لهگهڵ لۆران
فابی������ووس ،وهزیری كاروباری دهرهوهی فهڕانس������ه،
ڕایگهیاند كه ئامریكا بۆ دووباره كردنهوهی مۆڵهتی
دانووستانهكان ئامادهیی نییه .بهم حاڵهشهوه ئهو ئهم
ئهگهرهی هێش������تهوه كه له ئهنجامدا الیهنهكان بهم
ئاكامه بگهن كه تهنیا چهن بس������ت له ڕێككهوتنی
كۆتای������ی پێكهوه مهودایان ههی������ه و ئهگهری ههیه
ڕهوتهكه به شێوهیهكی دیكه بهرهوپێش بڕوات.
ش������ارهزایان لهس������هر ئهو بڕوایهن له ئهنجامی به
دهس������هاڵت گهیش������تنی كۆماریخوازهكان له س������ێنا
و كۆنگ������رهی ئامریكا ك������ه كارهكانیان له ژانوییهی
2015وه دهس������ت پێ دهكهن ،بهردهوامبوونی ڕهوتی
دیپلۆماتی������ك لهمهڕ دۆس������یهی ناوكی������ی ئێران له
ئهگهری نهگهیش������تن به ڕێككهوت������ن تا ڕێكهوتی
دیاریكراو ،بهختێكی ئهوتۆی نابێت.
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پـەیڤ
ناهید حسێنی

لە س������ەروبەندی دانووس������تانەكانی
نێ������وان ئێ������ران و واڵتان������ی  5+1دا،
ئەمڕۆژان������ە ه������اواری م������ەرگ بۆ
ئامریكا لە ڕێوڕەس������مەكانی تایبەت
بە 13ی خەزەڵوەر ،دووبارە لە هەموو
ش������ەقامەكانی ئێرانەوە دەبیس������ترێت.
ڕێپێوانگەلێ������ك ك������ە پەیوەندیی������ان بە
ڕۆژی قوتاب������ی و هەروەها 35ەمین
س������اڵوەگەڕی دەستبەس������ەردا گرتنی
س������ەفارەتی ئامریكا و یان بە وتەی
ئەوپەڕگیرەكان������ی ئێ������ران "هێالنەی
س������یخوڕیی ئامری������كا" ل������ە الی������ەن
خوێندكارانی سەر بە هێڵی خومەینیەوە
هەیە.
 35س������اڵە پەیوەندییەكانی نێوان
ئێ������ران و ئامریكا هێمن������ی بە خۆیەوە
نەبینیوە و ویڕای هەڵكێش داكێش������ی
كاتی ،هەمیش������ە بە گرژی ماوەتەوە.
ل������ەو ماوەیەدا ئامری������كا ئێرانی بەوە
تۆمەتب������ار كردووە كە پش������تگیری لە
تێرۆریس������م دەكات و هەوڵی تێكدانی
تەناهی������ی ناوچەی������ی و ڕووخاندنی
دەس������ەاڵتی ئەو واڵتانە دەدات كە لە
سیاس������ەتەكانی ئامریكاوە نزیكن .لە
هەمووی گرینگتر بۆ ئامریكا قبووڵ
ناكرێ كە ئێران ڕاشكاوانە هەڕەشەی
س������ڕینەوەی هەبوونی ئیسرائیل وەك
هاوپەیمانێك������ی نزیكی ئ������ەو دەدات.
ئامریكا ه������ەر وەها ئێران بە واڵتێكی
پێش������ێلكاری مافی مرۆڤ دەناسێ،
بۆیە ئێرانیش پێی وایە كە هەنگاوەكانی
ئامری������كا لە ڕەوتی الوازكردنی هێز و
دەسەاڵتی ئەو ،لە نێوخۆ و لە ئاستی
ناوچەیی و جیهانیدا بوون.
ئێران بە نۆرەی خۆی هەوڵ دەدا بە
دەس������تتێوەردان لە سیاسەتی ناوخۆیی
واڵتان������ی ناوچ������ە ،وەك هێزێك������ی
كاریگەری ناوچەیی خۆی بسەپێنێ
و بە تەیاركردن و پڕ چەككردنی خۆی
بە كەرەستەی ش������ەڕ وەك مووشەكی
ستراتێژیك و وەگەڕخستنەوەی هەموو
تواناییەكانی ،س������ەرەڕای حاشاكردنە
بەردەوامەكانی بۆ وەدەس������ت خستنی
چەكی ئەتۆمی ،ببێتە جەمسەرێكی
بەهێ������زی نیزامی لە ناوچ������ەدا .لەو
سۆنگەوە ،كۆماری ئیسالمی دەیەوێ
دەس������ەاڵتی خۆی بەس������ەر ناوچەدا
بس������ەپێنێت و خەون������ی خومەینی بۆ
هەناردەكردنی شۆڕش������ی ئیس���ل��امی
بۆدەرەوە بێنێتە دی .لە هەمان كاتیش
دا دەیەوێ زلهێ������زە ڕۆژئاواییەكان بە
هەڕەشەی چەكی ئەتۆمی ،ملكەچی
خواستە نامرۆییەكانی خۆی بكات.
ڕەوت������ی دانووس������تانەكانی 1+5
س������ەرەڕای هێماكان������ی بەئ������اكام
نەگەیش������تنی ،هەرج������ارە ماوەكەی
درێژ دەكرێت������ەوە .ئەوەش دەریدەخا كە
هەوڵەكانی بەڕێوەبەریی ئۆباما بەرەو
ئاقارێ������ك دەچن كە ب������ە دوور لە توند
وتیژی كێش������ەی ناوكی ئێ������ران ،لەم
س������ەردەمە پڕ لە قەیران و ئاڵۆزییەدا
چارەس������ەر بكەن .بەاڵم پرسیار ئەوەیە
كە داخوا هەڵبژاردن������ی نێواندەورەیی
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دوو الیەنی سیاسیی كوردی سووریە
سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموكراتیان كرد

ڕێكەوتی ٤ی خەزەڵوەری ١٣٩٣ی هەتاوی ،شاندی بزووتنەوەی كۆمەڵگای دێموكراتیك
"تەڤدەم" ( )TEV_DEMبە سەرپەرەس������تیی بەڕێز ''ئاڵدار خەلیل'' و ش������اندی ئەنجومەنی
نیش������تمانیی كورد لە سووریە ( )ENKSبە سەرپەرەس������تیی بەڕێز "تاهیر سفوك" سەردانی
بنكەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانیان كرد و لە الیەن شاندێكەوە
بە سەرپەرەستیی بەڕێز مستەفا هیجری ،سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتەوە پێشوازییان
لێكرا .س������ەرەتا ،بەڕێز مستەفا هیجری ،سكرتێری گش������تیی حیزبی دێموكراتی كوردستان
وێڕای بەخێرهاتنی میوانەكان ،بەبۆنەی ڕێكەوتنی حیزب و الیەنە سیاسییەكانی كوردستانی
سووریە ،ئەو هەنگاوە گرینگەی لە دوو شاندی بزووتنەوەی كۆمەڵگای دێموكراتیك "تەڤدەم"
( )TEV_DEMو ئەنجومەنی نیشتمانیی كورد لە سووریە ( )ENKSو نەتەوەی كورد بە
گشتیی پیرۆزبایی كرد .سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات لە درێژەی قسەكانی خۆیدا لە
سەر پێویستی و زەروورەتی یەكڕیزی و یەكگرتوویی حیزبە سیاسییەكانی كوردستان جەختی
كردەوە و وتی :یەكگرتوویی حیزبە سیاس������ییەكان ،باوەڕمەندی بە تولێرانس و یەكتر قەبوول
كردن ڕەمزی س������ەركەوتنی گەلی كوردە .بەڕێز مس������تەفا هیجری ،لە درێژەی قس������ەكانیدا
وتی :دوژمنانی گەلی كورد لە یەكگرتوویی و ڕێككەوتنی حیزبە سیاس������ییەكان زۆر قەڵس
و نیگەرانن و دەیانهەوێ بە هەموو ش������ێوەیەك یەكگرتوویی حیزبە سیاس������ییەكانی كورد لە
كوردس������تانی س������ووریە تێك بدەن ،هەر بۆیە دەبێ زۆر وریا بین ئەو پیالنانەی دوژمنان تێك
بدەین .بەڕێز هیجری لە درێژەی قس������ەكانیدا سەرەڕای جەخت كردنەوە لە سەر یەكگرتوویی
ئێستا وتی" :هیوادارین تێكۆشەران و شەڕڤانانی كوردستانی سووریە سەربكەون و دوژمنانی
كورد نەتوانن ئەو یەكگرتن و ڕێككەوتنەی حیزب و الیەنە سیاسییەكانی كوردستانی سووریە
تێك بدەن .پاش������ان شاندی مێوان پێكهاتوو لە ش������اندی بزووتنەوەی كۆمەڵگای دێموكراتیك
"تەڤدەم" ( )TEV_DEMو ش������اندی ئەنجومەنی نیش������تمانیی كورد لە سووریە ()ENKS
ڕایانگەیاند :ئێمە هاتووین هەواڵی ڕێكەوتن و یەكگرتوویی هێزە سیاس������ییەكانی كوردستانی
سووریەتان پێ ڕابگەیەنین و خوازیاری پشتیوانی و هاوكاری حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران لەو ڕێكەوتنەین و ڕێنوێنی و ڕاو بۆچوونەكانی دەفتەری سیاس������یی حیزبی دێموكرات
بە گرینگەوە وەربگرین .ش������اندی بزووتنەوەی كۆمەڵگای دێموكراتیك و شاندی ئەنجومەنی
نیش������تمانیی كورد لە س������ووریە ( )ENKSلەو س������ەردانەدا وتیان :ئێمە بە دروس������تكردنی
مەرجەعییەتێكی یەكگرتووی سیاس������یی ،ئیدارەیەك������ی بەرێوەبەریی هاوبەش و پێك هێنانی
هێزێكی چەكداری یەكگرتوو بۆ ئاس������ایش و پاراستنی كوردستانی سووریە ڕێكەوتووین .لە
كۆتایی ئەو سەردانەدا ش������اندی مێوان و خانەخوێ پێداگرییان لە سەر بەردەوامی هاوكاری
و هاوپێوەندیی خۆیان كردەوە و پاراس������تنی یەكگرتوویی حیزبەكانی كوردستانی سووریەیان بە
ئەركی هەموو نەتەوەی كوردی زانی.

چاوپێكەوتنی نوێنەری حیزبی دێموكرات
لەگەڵ بەرپرسانی وزارەتی دەرەوەی
واڵتی دانمارك
ڕێكەوتی ١٢ی خەزەڵوەری ١٣٩٣ی هەتاوی ،سەعید سوڵتانپور ،نوێنەری حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران لەگەڵ "ئانا مولێر" و "مالتی كریستینسن" لە بەرپرسانی بەشی رۆژهەاڵتی
ناڤین و عێراق لە وەزارەتی كاروباری دەرەوەی دانماركدا ،چاوپێكەوتنی كرد .س������وڵتانپور لەم
چاوپێكەوتنەدا لەگەڵ بەرپرس������انی بەشی رۆژهەاڵتی ناڤین و عێراق لە وەزارەتی كاروباری
دەرەوەی دانمارك ،ل������ە پەیوندی لەگەڵ نالەبارتربوونی دۆخی مافی مرۆڤ لە ئێران دوای
هاتنە س������ەركاری حەسەن رووحانی چەند باسێكی پێش������كەش كرد .بەردەوام بوونی كوشتنی
كۆڵب������ەران و هاوواڵتییانی كورد ،درێژە پێدانی ش������ەپوڵی دەستبەس������ەركران ،بانگهێش������ت و
سەركوتی هاوواڵتییان ،بە تایبەت هاوواڵتییانی سەر بە نەتەوە بندەستەكانی دانێشتووی ئێران
وەكوو كورد ،عەرەب و بەلوچ تەوری سەرەكیی وتووێژ لەم دانیشتنەدا بووە .هێرشی گرووپی
تیرۆریس������تی داعش بۆ سەر كوردستانی عێراق و سووریە و یارمەتییە مرۆییەكانی واڵتانی
ئورووپا و بەتایبەت دانمارك لە بابەتەكانی دیكەی ئەو چاوپێكەوتنە بوون .بەرپرسانی بەشی
رۆژهەاڵتی ناڤین و عێراق لە وزارەتی دەرەوەی دانمارك" ،ئانا مولێر" و "مالتی كریستینسن"
لەگەڵ وتەكانی نوێنەری حیزبی دێموكرات ،س������ەبارەت ب������ە دۆخی مافی مرۆڤ لە ئێران
هاوڕا بوون و ڕایانگەیاند كە دوای هاتنە س������ەركاری حەس������ەن رووحانی هیچ ئاڵوگۆرێكی
بەرچاو لە دۆخی مافی مرۆڤ لە ئێراندا نەهاتووەتە ئاراوە.

درێژهی سهروتار
ئامریكا ،ڕەوتەك������ە ناگۆڕێ؟ ئایا پاش ئەوەی كە كۆماریخ������وازەكان ،كە هەردەم
ڕەخنەیان لە سیاسەتە نەرمەكانی ئۆباما بەرامبەر بە ئێران گرتووە ،و ئێستا زۆرینەن
و سێنای ئامریكایان بەدەس������تەوە گرتوە ،ڕەوتی دانووستانەكان بەرەو ئاراستەیەكی
دیكە ڕاناكێشن؟ ئەگەر لە ڕەوتی دانووس������تانەكاندا بەم زوانە رێككەوتنێك نەهاتە
ئاراوە و سیاس������ەتی ئامریكا لە بەرامبەر ئێران دا توندتر بووەوە ،چ كاریگەرییەكی
لە سەر دانووس������تانەكان دەبێ؟ گەلۆ چڕتر كردنەوەی گەمارۆكان لە دەرئەنجامی
ئ������ەو ڕێكنەكەوتنە ،دۆخی وێرانی ئابووریی ئێران بەرەو چ ئاراس������تەیەك دەبات و
دەرئەنجامەكانی داهاتووی چ دەبێت؟ ئەوانە كۆمەڵە پرس������یارێكی چارەنووسسازن
كە باڵیان بەسەر سیاسەتە ناوچەیی و جیهانییەكاندا كێشاوە.

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات لە پێوەندی لەگەڵ پێكهاتنی
الیەنەكانی كوردی ڕۆژئاوا
پێكهاتن������ی الیەنە سیاس������ییەكانی
ك������وردی ڕۆژئ������اوای كوردس������تان لەم
هەلومەرج������ە هەس������تیارەدا كە كۆبانێ
�����ێ و كەوتووەتە بەر
پێ������دا تێپ������ەڕ دەب� 
یەكالبوونەوەی چارەنووس������ی ئەو شارە
قارەمانە لە نێوان ش������ەڕوانانی كوردی
حیماس������ە خولقێنی ئەو ش������ارە كە بە
خوێنی خۆیان بەرگری لە زێدی بابو
باپیرانیان دەكەن و هێرشی داگیركارانەی
لەش������كری جەهل و نەزان������ی داعش،
بێجگە لە ورە بەخشین بە جەنگاوەرانی
ئ������ەو مەیدانە ،ڕووحێكی تازەی بە بەر
هەزاران ئاوارەی ئەو ش������ارەدا دەكاتەوە
كە ئێس������تا لە دەربەدەریدا بە حەسرەتی
ڕزگاركردنی شارەكەیان و گەڕانەوەیان
بۆ ماڵە وێرانك������راو تااڵنكراوەكانیاندا
ڕۆژ دەژمێرن .بێگومان پەیوەست بوونی
هێزی نوێی ئەو ك������وردە ئاوارانەی كە
ماوەیەكی زۆرە لە باشووری كوردستان

لە باری س������ەربازییەوە پەروەردە كراون
دەتوانێ كارتێكەری بەرچاو لە بەرەكانی
شەڕدا ،لە بەرژەوندیی شەڕوانانی كورد
دابنێ ،بەاڵم ئێمە ل������ەو باوەڕەداین كە
ش������وێندانەریی گرنگتری ئەم پێكهاتنە
لە باری سیاسییەوە لە هەموو بوارەكانی
دیك������ە گرنگتر و ش������وێندانەرترە ،ئەو
پێكهاتنە نێ������و و نێوبانگی كورد زیاتر
لەوەش كە لە ئێستادا هەیە بەرز دەكاتەوە
و دەبێتە هۆی ئەوەی دۆس������تانی كورد
لە ناوچە و جیهاندا بە متمانە و باوەڕ
پێ بوونێكی زیات������رەوە یارمەتییەكانی
خۆی������ان پێش������كەش بە ك������ورد بكەن و
دوژمنانی گەلەكەشمان كە بە درێژایی
مێژوو گرەویان لە سەر دووبەرەكی نێوان
الیەنەكانی كورد ك������ردوە ،لەوە بەدواوە
حیسابێكی دیكە بۆ كورد بكەن .بۆیە
بەردەوامیی ئ������ەو ڕێككەوتنە دەتوانی
ببێتە خاڵێكی وەرچەرخان لە مێژووی

چەندین س������اڵەی پڕ لە دوژمنایەت 
ی
و بەربەرەكانێ������ی نێوخ������ۆی كورد كە
هەمیشە دوژمنانی كوردی پێ خۆش
بووەو كەڵكیان لێ وەرگرتووە .ئێمە بەو
ڕێكەوتنە خۆشحالین و ئەو دەسكەوتە
بەرز دەنرخێنین و بە دەسكەوتی هەموو
گەلی ك������وردی دەزانین .ب������ەم بۆنەوە
پیرۆزبایی گەرمی خۆمان پێش������كەش
بە هەمووی ئەو حی������زب و الیەنانەی
ك������وردی ڕۆژئ������اوا دەكەی������ن ك������ە بە
گیانێكی لێبووردەییەوە ئەم دەسكەوتە
بە نرخەیان دەس������تەبەر ك������رد ،هەر بەم
بۆن������ەوە پیرۆزبایی و دەسخۆش������ی لە
س������ەرۆكی هەرێمی كوردس������تان بەڕێز
كاك مەس������عوود بارزانی و هەموو ئەو
الیەنان������ە دەكەین كە بۆ ماوەیەكی زۆر
و ب������ە بێماندوو بوون ،ش������ێلگیرانە بۆ
لێكنزیكردنەوەی ئەو الیەنانە تێكۆشاون
و ئەو س������ەركەتنەیان بە سەرئەنجامی

دڵخواز ڕاگەیاند.
لەگ������ەڵ هەم������ووی ئەمانەش������دا،
دەمانەوێ ئەو ڕاس������تییە وەبیر هەموو
الی������ەك بێنین������ەوە ك������ە دوژمنان������ی
گەلەكەمان بەو سەركەوتنە زۆر دڵگران
و نیگەران دەبن و وەك هەمیشە دەكەونە
پیالنگێڕان بە مەبەس������تی ،لەباربردنی
ئەم س������ەركەوتنە ،ئێم������ە هیوادارین كە
براكانم������ان لە ڕۆژئاوای كوردس������تان،
بە وریای������ی و یەكگرتووی������ی زیاترەوە
بەرەوپێ������ش بچن ،هەم������وو پیالنەكانی
دوژمنانم������ان پووچ������ەڵ بكەنەوە و بێ
هیوایان بكەن.
سەركەوێ خەباتی كورد لە ڕۆژئاوا
پەرەگرتوو و بەردەوام بێ
یەكگرتوویی كورد
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسیی

پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات بۆ شەشەمین كۆنگرەی پارتی ماف و ئازادی
پەی������ام بۆ كۆنگرەی شەش������ەمی
پارتی ماف و ئازادی
بەڕێز كەماڵ بوركای س������ەرۆكی
پارتی ماف و ئازادی
بەڕێزان ئەندامانی رێبەری
هاوڕێیانی بەش������دار لە كونگرەی
شەش������ەمی پارت������ی تێكۆش������ەر و
ئازادیخوازی "هاك پار"
بەڕێوەبردن������ی
بەبۆن������ەی
شەش������ەمین كۆنگرەی دێموكراتیك و
پێش������كەوتنخوازانەی حیزبی دۆست
و هاوڕێمان ،پارتی ماف و ئازادی،
پڕ ب������ە دڵ پیرۆزباییتان پێ دەڵێین
و زۆر خۆش������حاڵین كە ئێوە دۆستان
و هاوڕێیانمان لە ڕەوتی بەردەوامی
خەبات و تێكۆش������ان لە پێناوی ماف
و ئازادییەكانی نەت������ەوەی كورد لە
كوردستانی توركیەدا ،كۆنگرەیەكی
دیكە لەم س������ەردەمە هەس������تیارەدا
دەبەستن .پێشەكی هیوای سەركەوتن
ب������ۆ كۆنگرەكەت������ان دەخوازی������ن و
ئاواتەخوازین ك������ە كۆنگرەیەكی پڕ
نێوەڕۆك و پڕ لە هیوای گەییش������تن
بە دوارۆژی گەشتان هەبێ.
دۆستان:

حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی
ئێران و پارتی ماف و ئازادی "هاك
پ������ار" دوو حیزب لە یەك نەتەوە و لە
دوو بەشی جیاوازی نیشتمان ،بەاڵم
بە یەك ڕوانگە و بۆچوون بە نیسبەت
مافە نەتەوەیی و دێموكراتیكەكانی
گەلی كورد لە هەموو بەش������ەكانی
كوردس������تانن و ڕابردوویەك������ی دوور
و درێ������ژی پێوەندی������ی دۆس������تانە و
هاوڕێیەتیم������ان هەبووە و ئێس������تاش
لە دوو گۆڕەپان������ی جیادا ،بەاڵم بە
ڕوانگە و بۆچوونی هاوئاراس������تە و
هاوشێوە بە دژی ستەمی سیاسیی و
نەتەوەیی لە سەر گەلەكەمان خەبات
دەكەین و لە سااڵنی پڕ كەندوكۆسپی
خەباتدا یار و پش������تیوانی یەك بووین
و پێداگری لە س������ەر ئەو پیوەندییانە
دەكەینەوە .هەر لەو ئاراستەیەدا و لە
ڕوانگەی هاوبەشمانەوە بۆ خەباتی
ئازادیخوازانە و دێموكراس������یخوازانە،
هەم ئێمە و هەم ئێوە باوەڕی قووڵمان
بە هاتنەدی ویست و داواكارییەكانی
گەلەكەمان لە هەر بەشەی نیشتماندا
لە چوارچێوەیەك������ی دادپەروەرانەدا
هەبووە و بۆ گەییشتن بە سیستمێكی

دێموكراتی������ك و وەدیهێنەری مافی
یەكس������ان بۆ نەتەوەكان تێكۆشاوین و
بەردەوامین لە س������ەر ئەو ڕەوتە .هەر
لەو پێوەندیەش������دا هەردووال باوەڕمان
وا بووە كە گەیشتن بە داهاتوویەكی
گ������ەش و دێموكراتیك پیویس������تیی
ب������ە خەب������ات لە گەل بی������ر و هزری
دیكتاتۆرانە و سیستمی پاوانخوازانە
لە هەموو شێوە و سیمایەكیدا هەیە و
خوازیاری دێموكراسی و داهاتوویەكی
خەڵك تەوەرانە ،ناتوانێ دژی ئازادیی
تاك و كۆ بێ و هەڵسەوكەوتی حاشا
لێكەران������ە و دیكتاتۆرانەی هەبێ.
مێ������ژووی خەب������ات و تێكۆش������انتان
سەلماندوویە كە پێشەنگ و پێداگر
لە سەر مافە نەتەوەییەكان و گەیشتن
ب������ە كۆمەڵگایەك������ی دێموكراتیك و
دادپەروەران������ە لە واڵت������ی توركیە و
هێنانەدی سیس������تمی دێموكراتیك و
یەكس������ان بۆ نەتەوەی كورد و تورك
لەو واڵتەدا بوون .هیوادارین كە لەم
كۆنگرەیەش������دا بە لە بەر چاوگرتنی
دۆخی نوێ و هەس������تیاری ناوچە و
هەروەها گۆڕان������كاری و دەرەتان و
دەرفەت������ە نوێیەكان ل������ە توركیە و لە

كوردس������تانی توركیەدا ،لە پێناوی
گەیش������تن بە داهاتوویەكی باشتر و
وەدەستخستنی دەسكەوتی مەزن بۆ
گەلەكەمان ،وەك ڕاب������ردوو بڕیار و
سیاس������ەتی ئازایانە و ئازادیخوازانە
بگرنە پێش و كۆنگرەیەكی سەركەوتوو
و جێگای دڵخۆشیی گەلتان هەبێ.
لە حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران������ەوە ،جارێكی دیك������ە پەیامی
دۆستی و هاوڕێیەتی و هاوپێوەندیمان
هەیە بۆتان و لەگەڵ خۆش������حاڵی و
دڵخۆشیمان بۆ بەستنی كۆنگرەكەتان،
پەیمانی دۆس������تی و پش������تیوانیتان
لە پێناوی ڕێ������گای دوور و درێژی
گەییشتن بە ئاواتەكانی نەتەوەكەمان،
لەگەڵتان نوێ دەكەینەوە.
سەركەوتن بۆ كۆنگرەكەتان
سەركەوتن بۆ گەلەكەمان
بەردەوام بێ خەبات تا گەیشتن
بە ماف و ئازادییەكان
حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران
دەفتەری سیاسیی

ڕێژیمی ئێران پابەندبوونی بە پێشنیارەكانی كۆبوونەوەی ژنێڤ ،وەدواخست
ڕێكەوت������ی ٩ی خەزەڵوەری ١٣٩٣ی
هەت������اوی ،كۆبوون������ەوەی س������ااڵنەی
ش������وورای مافی م������رۆڤ لە بنكەی
ئ������ەو ڕێكخراوەی������ە ل������ە ژنێ������ڤ بە
بەش������داریكردنی واڵتان������ی ئەن������دام و
ڕێكخراوەكان������ی ماف������ی م������رۆڤ و
ش������اندی نوێنەرانی ڕێژیم������ی ئێران
بەڕێوەچوو .لە كۆبوونەوەی ش������وورای
مافی مرۆڤ������ی ڕیكخ������راوی نەتەوە
یەكگرتووەكان������دا ،لەالیەن  ١٠٨واڵتی
بەشدار بوو ٢٩١ ،پێشنیار و ڕێوشوێن
بە ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی ئێران
پێش������نیار كراوە ب������ۆ جێبەجێ كردن و
باش������تر بوون������ی مافی م������رۆڤ لەو
واڵتە .ڕاگرتن������ی ئیعدامی مندااڵن،
س������زای بەردباران ،ئازادیی ئینتێرنێت،
البردنی سانسۆڕ و پەرەپێدانی ئازادی
ڕادەربڕین ،چاكس������ازیی دۆخی ژنان،
بەش������داربوونی ژنان ل������ە كۆمەڵگادا،

لەبەرچاوگرتن������ی مافی زیندانییان و
مافی بوونی پارێزەر ،باش������تر كردنی
دۆخی زیندانییان ،البردنی دانپێدانانی
زۆرەمل������ێ و ئەش������كەنجە كردن������ی
زیندانیی������ان ،كۆمەڵێ������ك پێش������نیاری
سەرەكی بوون كە خرایە بەردەم ڕێژیمی
كۆماری ئیس���ل��امیی ئێران بۆ ئەوەی
لە داهات������وودا جێبەجێ بكرێن .بەپێی
ڕاپۆرتە باڵو كراوەكان شوورای مافی
مرۆڤ ،چاكس������ازیی دۆخی كەمینە
مەزهەبییەكان ،ئازادی بەستنی كۆڕ
و كۆبوون������ەوە ،ئ������ازادی زیندانییانی
سیاسی ،مافی كەمینە ئێتنیكییەكان،
لەبەر چاوگرتنی مافی دەروێشەكان،
ئازادی������ی كەمین������ەی مەزهەبی وەك
بەهایی������ەكان و لەب������ەر چاوگرتن������ی
مافەكانی������ان ،البردن������ی بەرنام������ە
فەرمییەكانی میدیاكان بە مەبەستی
سووكایەتیكردن بە نەتەوە بندەستەكان،

بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی خێزانی
و ڕەگ������ەزی و ئازادیی ڕۆژنامەوانان
بەش������ێكی دیكەی پێشنیارەكانی ١٠٨
واڵتی بەشدار لە كۆبوونەوەكەی لەخۆ
گرتبوو.
س������ەرجەم ئ������ەو پێش������نیارانە دوای
پۆلێنبەن������دی و ڕێ������ك و پی������ك كردن
ل������ە الیەن لێژن������ەی دیاری ك������راوەوە،
رادەستی نێردراوانی ڕێژیمی كۆماری
ئیسالمیی ئێران كرا و ئەو ڕێژیمە بۆ
جێبەج������ێ كردنیان لە داهاتوودا پاپەند
بوون خۆی دەرببڕێ .بەپێی ڕاپۆرتی
ماڵپ������ەڕی ڕادی������ۆ فەردا ،ش������اندی
نێردراوی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی
ئێ������ران بۆ بەش������داری لە دانیش������تنی
شوورای مافی مرۆڤ كە لە ژنێڤ
بەڕێوەچ������وو ،بڕیاری قبووڵ یان ڕەت
كردنەوەی پێش������نیارەكانی  ١٠٨واڵتی
جیهانی بۆ مانگی مارسی ٢٠١٥ی

زایین������ی (١٠ی ڕەش������ەممەی ،هەتا
خاكەڵێوەی ساڵی ١٣٩٤ی هەتاوی)
وەدواخس������ت .تاوتوێكردن������ی جیهانی
دۆخ������ی مافی مرۆڤی ل������ە ئێران ،لە
بنكەی ش������وورای ماف������ی مرۆڤ لە
ش������اری ژنێڤ بەڕێوەچ������وو و تێیدا
ڕێژیمی ئێران  ٢٩١پێش������نیاری ١٠٨
واڵتی جیهان كە بۆ چاكسازیی دۆخی
ماڤی م������رۆڤ لە ئێران پێش������كەش
كرابووی وەرگ������رت .لێژنەی واڵتانی
ئامادەبوو لەم كۆبوونەوە ،پێكهاتبوو لە
ئارژانتی������ن ،فیلیپین و رۆمانی ،پاش
كۆكردنەوە و پۆلینبەندیی پێشنیارەكان
داوا لە ڕێژیمی كۆماری ئیس���ل��امیی
ئێران كراوە تا ئەو پێش������نیارانە بخاتە
بواری جێبەجێ كردنەوە ،بەاڵم رێژیمی
ئێران ،دوا بڕیاری خۆی بۆ پابەندبوون
ب������ەو پێش������نیارانە بۆ پێن������ج مانگ
وەدواخست.

شاندێكی حیزبی دێموكرات لە كۆنگرەی "هاك پار" لە ئانكارا بەشداری كرد
ڕێكەوت������ی ٤ی خەزەڵوەری س������اڵی
١٣٩٣ی هەتاوی ،شاندێكی حیزبی
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێران بە
سەرپەرەستیی ڕۆستەم جەهانگیری
ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموكرات لە شەش������ەمین كۆنگرەی
پارت������ی ماف و ئ������ازادی "هاك پار"

لە شاری ئانكارای پێتەختی واڵتی
توركیە ،بەش������داری كرد .ڕۆس������تەم
جەهانگی������ری ،ئەندام������ی دەفتەری
سیاس������یی حیزب������ی دێموك������رات بە
بۆنەی شەش������ەمین كۆنگرەی پارتی
ماف و ئازادیی������ەوە ،پەیامی حیزبی
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێران������ی

پێش������كەش ب������ە كۆنگرەك������ە كرد و
لەگەڵ پێشوازیی بەشداران بەرەوڕوو
بوو .ش������اندی حیزب������ی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران ل������ەم كۆنگرەیەدا
كۆمەڵێك چاوپێكەوت������ن و دیداریان
لەگەڵ حیزب و الیەنە سیاسییەكانی
هەر چوارپارچەی كوردستان پێكهێنا

و هەروەها چەندین وتووێژیان لەگەڵ
میدی������اكان ئەنجامدا .كۆتایی كاری
كۆنگرە ،هەڵبژاردنی سەرۆكی نوێ
بوو ك������ە" ،فەهمی دەم������ر" جێگەی
س������ەرۆكی پێش������ووی پارتی ماف و
ئ������ازادی ،واتە "كەم������اڵ بوڕكای"
گرتەوە.
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ڕێورەسمی كۆتایی دەورەی ٢١٣ی سەرەتایی پێشمەرگە لە فێرگەی حیزبی دێموكرات بەڕێوەچوو
ڕێ���ك���ەوت���ی ١٤ی خ����ەزەڵ����وەری
١٣٩٣ی هەتاوی ڕێوڕەسمی تایبەت
بە كۆتایی هاتنی دەورەی ٢١٣ی
سەرەتایی پێشمەرگە بە بەشداریی
ئەندامانی ڕێبەری ،كادر و پێشمەرگە
و بنەماڵەكانی حیزبی دێموكرات،
ل��ە ساڵونی فێرگەی كۆمیسیونی
پ��ەروەردە بەڕێوەچوو .ئەو ڕێوڕەسمە
بە سروودی نەتەوایەتی "ئەی رەقیب"
و ڕاگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ
ڕێزگرتن لە گیانی پاكی شەهیدانی
ڕێگای ڕزگاریی كوردستان دەستی

پێكرد .لە بەشێكی ئەو ڕێوڕەسمەدا
خ����وازی����اران����ی دەورەی ٢١٣ی
س��ەرەت��ای��ی پ��ێ��ش��م��ەرگ��ەی حیزبی
دێموكرات بە رژەی نیزامی ،شەڕێ
سەرنێزە و بڕینی مەیدانی مەوانیع
لێهاتووی خۆیان دەرخست .بەشێكی
دی��ك��ەی ڕێ��وڕەس��م��ەك��ە ل��ە ساڵونی
ڕێورەسمەكانی فێرگەی كۆمیسیۆنی
پەروەرد بەڕێوەچوو" .ڕووناك فەتحی"
ئەندامی جێگری كۆمیتەی ناوەندیی
ح��ی��زب��ی دێ��م��وك��رات��ی كوردستانی
ئ��ێ��ران ب��ە ب��ۆن��ەی ك��ۆت��ای��ی هاتنی

سەركەوتووانەی دەورەی سەرەتایی
پێشمەرگە چەند وتەیەكی پێشكەش
ك���رد .ل��ە بەشێكی دی��ك��ەدا "خالید
س���ەف���ەری" م��ام��وس��ت��ای فێرگەی
دەورەی سەرەتایی پێشمەرگە پەیامی
"فێركاری"ی خوێندەوە .لە درێژەدا
پەیامی دەورەی ٢١٣ی سەرەتایی
ل��ەالی��ەن ب��ەش��دارب��ووی دوەرە خاتوو
"هیوا ئەحمەدی پوور" خوێندرایەوە.
ڕێ���وڕەس���م���ەك���ە ب���ە دابەشكرانی
خ����ەاڵت ل��ە دوو ب��ەش��ی "دەرس و
ئ��ەخ�لاق" ل��ە الی���ەن س���ەالح نادری

و سەلیم زەنجیری ك���ادری حیزبی
دێموكرات پێشكەش بە بەشداربووانی
سەركەوتووی دەورەك��ە كرا .هەروەها
خەاڵتی تایبەتی فێرگە پێشكەش بە
پێشمەرگەی دەورە "سەردار چۆالك"
ك��را .لە نێوئاخنی ڕێورەسمەكە دا
چەند گۆرانی بە دەنگی "عەلی
شیرینی" بەشداربووی دەورەی ٢١٣ی
پێشمەرگە و "مەحموود خەزایی" بە
ه��اوك��اری ك���ۆڕی ه��ون��ەری حیزب
چەند گۆرانییەكیان پێشكەش بە
بەشداربووان كرد.

لە سلێمانی وێنەی پێشەوا "قازی محەممەد" لە سەر سینگی قوتابییان نەخشا
ق��وت��اب��ی��ی��ەك��ان��ی قوتابخانەی
ب��ن��ەڕەت��ی ن��م��وون��ەی��ی "پ��ێ��ش��ەوا" لە
سلێمانی بە جلو بەرگێكی تایبەت
كە وێنەی ق��ازی محەممەدی لە
س��ەر نەخشینداراوە ،بۆ قوتابخانە

دەچن .سامان ساڵح كەریم ،بەرپرسی
قوتابخانەی بنەڕەتی "پێشەوا" لە
پ��ێ��وەن��دی��ەك��ی ت��ەل��ەف��ون��ی ل��ە گەڵ
ه��ەواڵ��ن��ێ��ری م��اڵ��پ��ەڕی كوردستان
میدیا ڕای��گ��ەی��ان��د :قوتابییەكانی

ئەم قوتابخانەیە كە لە ساڵی ١٩٨٨
دام��ەزراوە ،لە ساڵی  ٢٠١٣زایینی
بەم الوە بەو جل و بەرگەوە لە سەر
پۆلەكان ئامادە دەبن .سامان سالح
لە درێژەدا ئاماژەی بە كەسایەتیی

گەورەی پێشەوا قازی محەممەد كرد
و وتی :بەڕێوەبەرانی قوتابخانەی
پێشەوا بە مەبەستی ڕێ��زدان��ان بۆ
"ق��ازی محەممەد" ،وەك ئەركێكی
نەتەوەیی بۆ ئەم هەوڵە دڕوانن.

ڕێپێوانی هێمنانەی خەڵك لە سنە لە الیەن هێزە نیزامییەكانی ڕێژیم
بە توندوتیژی واڵمدرایهوه
ڕێكەوتی ١٠ی ١٣٩٣ی هەتاوی،
خەڵكی سنە لە ڕۆژی جیهانی لەگەڵ
كۆبانێ و ب��ە مەبەستی پشتیوانی
ل���ە خ��ەڵ��ك��ی خ���ۆڕاگ���ری كۆبانێ،
رێپێوانێكی هێمنانەیان پێك هێنا .بەاڵم
لە الیەن هێزە ئینتزامییەكان و لیباس
شەخسییەكانی ئ��ی��دارەی ئیتالعاتی
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی لهگهڵ
توندوتیژی ڕووب���هڕوو ب���ووهوه .چەند
كاتژمێر پێش لە دەستپێكردنی ڕێپێوانەكە

لە هەندێك شوێنی شار وەك مەیدانی
ئ��ازادی ،شەقامی فردەوسی ،شاپوور
و ئەو جێگایانەی كە بۆ بەڕێوەبردنی
ڕێ��پ��ێ��وان��ەك��ە دی����اری ك���راب���وو ،هێزه
ئەمنییەتییان جێگیر كرابوون .سەرەڕای
میلیتاریزە بوونی شاری سنە لە الیەن
هێزە ئینتزامیی و ئیتالعاتییەكانی
ڕێژیمی ئێرانەوە ،خەڵكی شاری سنە
ل��ە س��ەر شەقامەكانی ف��ێ��ردوس��ی و
شاپور ڕێپێوانێكی هێمنانەیان پێك هێنا

و دروشمی نەتەوەیییان بۆ پشتیوانی
لە كۆبانێ دەوت��ەوە .لە ڕێپێوانەكەدا،
خەڵكی بەشدار بوو درۆشمی "بژی
هێزی پێشمەرگە ،دوژم���ن نەسیبت
م��ەرگ��ە"" ،كۆبانێ تەنیا نییە ،سنە
پشتیوانیە" و "كوردستان ناوی بەرزە،
دوژم���ن دەخ��ات��ە ل��ەرزە"ی��ان وتوەتەوە.
ب��ەش��داری��ی ب��ەرچ��اوی خەڵكی سنە
ل��ە ڕێپێوانی پشتیوانی ل��ە كۆبانێ
و مەحكووم كردنی تیرۆریسم ،بووە

ه��ۆی ئ��ەوەی كە هێزە ئینتزامیی و
ئەمنییەتییەكانی رێژیمی ئێران ئەو
رێپێوانە ب��ە ت��ون��د و ت��ی��ژی بكێشن.
ه��ێ��زە چ��ەك��دارەك��ان��ی ڕێ��ژی��م��ی ئێران
لەم ڕێپێوانەدا لە باتۆمی كارەبایی
و گ��ازی فرمێسك ڕێ��ژی��ان كەڵكیان
وەرگرت .هەروەها لە هێرشی هێزەكانی
ڕێژیم بۆ سەر خۆپێشاندەران ،چەند
كەس لە خەڵك بریندار بوون و النیكەم
 ٢٠كەس دەستبەسەر كراون.

لە سنە سزای  ١٣مانگ زیندانی به سهر هاوواڵتییەكی كورد داسهپێنرا
بەپێی ڕاپۆرتی كەمپەینی بەرگری لە
زیندانییانی سیاسیی و مەدەنی" ،تەیب
خودایار" خەڵكی گون������دی ئاوێهەنگی

سەر بە ژاوەرۆی سنە ،لە الیەن دادگای
شۆڕش������ی ڕێژیمی ئێرانەوە س������زای 13
مانگ زیندانی به س������هر داسهپا .تەیب

خودایار لە لقی دووی دادگای شۆڕشی
ڕێژیمی ئێران لە شاری سنە ،بە تۆمەتی
"ه������اوكاری لەگەڵ یەكێك ل������ە حیزبە

كوردیەكانی دژبەری ڕێژیمی كۆماری
ئیسالمیی ئێران" بە  ١٣مانگ زیندانی
تەعزیری سزا دراوه.

هەڵپەساردنی مافی وانەوتنەوەی مامۆستایەكی زانكۆی بۆكان
بە هۆی پۆشینی جلوبەرگی كوردی
ئیس������ماعیل پوورئەقدەم مامۆستای
زانك������ۆی فەنن������ی ب������ۆكان و پاریزەر و
مافناس ،لهگهڵ دەستپێكی سالێ نوێی
خوێن������دن ،لەالیەن بەرپرس������انی زانكۆی

فەننی بۆكانەوە س������ەبارەت بە پۆشینی
جلوبەگی ك������وردی لە وانەوتنەوە بێبەش
كراوە .بە وتەی س������ەرچاوەیەكی ئاگادار
لەو مەسەلەیە حیراسەتی زانكۆی فەننی

بۆكان پێشتریش چەندین جار سەبارەت بە
جۆر و ش������ێوازی جلوبەرگ ،هۆشداری
بەو مامۆستایە دابوو .دوای چەندین جار
هۆشداریدان بەو مامۆستایە ،بەرپرسانی

زانك������ۆ ڕایانگەیان������دووە ك������ە بە هۆی
"هاوكاری نەكردن لەگەڵ بەرپرس������انی
زانك������ۆ" هیچ واحیدێكی دەرس������ی بەو
مامۆستایە نادرێت.

وەرگرتنی پارەی زۆرەملی لە قوتابییانی قوتابخانەكانی كوردستانی ڕۆژهەاڵت
بەرپرسانی قوتابخانەكانی شاری
ش������نۆ ،بە مەبەس������تی دابین كردنی
س������ووتەمەنی و پێداویس������تییەكانی
قوتابخان������ە پ������ارەی زۆرەمل������ی لە

قوتابیی������ان وەردەگ������رن .گوش������اری
بەرپرسانی قوتابخانەی گوندەكانی
ئەو شارە بە مەبەس������تی وەرگرتنی
پارەی نەخت������ی ل������ە قوتابییان ،بە

بیان������ووی دابین كردن������ی تێچووی
قوتابخان������ەكان دەس������تی پێكردووە.
هەروەه������ا ه������ەر ل������ەو پێوەندیی������ەدا
بەرپرس������انی قووتابخانەكانی سایین

قەاڵ و گوندەكانی سەر بەو شارە بە
قوتابییانی������ان ڕاگەیاندووە كە دەبێ
تێچ������ووی س������ووتەمەنی قوتابخانە
خۆیان دابینی بكەن.

لە پیرانشار دایكی شەهیدێكی ڕێگای
ڕزگاریی كوردستان مااڵوایی لە ژیان كرد

لە نەغەدە ،ئەندامێكی حیزبی دێموكرات
كۆچی دوایی كرد

ڕێكەوتی ١٢ی خ��ەزەڵ��وەری ١٣٩٣ی هەتاوی دای��ە "عایشە" دایكی
شەهید "ئیسماعیل باگردان" بە هۆی ڕووداوی هاتوچوو كۆچی دوایی
كرد .تەرمی دایكی شەهید ئیسماعیل باگردان لە نێو ئاپۆرای خەڵكی
ناوچەكەدا بە خاك ئەسپێردرا .شەهید ئیسماعیل باگردان ساڵی  ١٣٤٢لە
شاری پیرانشار لە دایك بووە و لە شەڕێكی نەخوازراودا ،ڕێكەوتی ٥ی
پووشپەڕی ساڵی ١٣٦٥ی هەتاوی لە ناوچەی "قوڵقوڵە"ی شاری "سەقز"
شەهید كرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشیی خۆی لە
بنەماڵە و كەس و كاری دایە عایشە دەكات و خۆی بە شەریكی خەم و
پەژارەیان دەزانێت.

ڕێكەوتی ٨ی خەزەڵوەری ساڵی ١٣٩٣ی هەتاوی" ،عەلی مستەفاپوور" كوڕی
عەبدوڵاڵ ،تەمەن  ٤٠ساڵە و ئەندامێكی تەشكیالتی نهێنیی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران بە هۆی ڕووداوی هاتوو چوو گیانی لە دەس��ت دا .عەلی
مستەفاپوور لە ساڵی  ١٣٥٣لە شاری نەغەدە لە دایك بووە و خاوەن سێ منداڵ
بوو .ناوبراو ئەندامێكی چاالكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە شاری
نەغەدە بوو .كاك عەلی مستەفاپوور لە بنەماڵەیەكی نیشتمانپەروەر پێگەییشتبوو و
بەردەوام لە كار و مەئمورییەتی حیزبی و بواری ڕێكخراوەیی چاالك بووە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ،سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری
"عەلی مستەفاپوور" دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار
دەزانێت.
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لە پاوە پێشمەرگەیەكی دیرینی حیزبی
دێموكرات كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ٢ی خ��ەزەڵ��وەری ١٣٩٣ی هەتاوی "عەنایەت زارع��ی" كوڕی
"لوتفووڵاڵ" خەڵكی گوندی "زەردۆی���ی" باینگانی س��ەر بە ش��اری پ��اوە لە
تەمەنی  ٨٠ساڵیدا بە ه��ۆی پیری م��ااڵوای��ی لە ژی��ان ك��رد .تەرمی كاك
عەنایەت بە بەشداریی بەرچاوی خەڵكی ناوچەی باینگانی پاوە لە گۆڕستانی
گوندی زەردۆیی بە خاك سپێردرا .عنایەت زارعی لە دەیەی شەستی هەتاوی
پێشمەرگەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بووە و لە هێزی "شاهۆ"
سازمان دراوە و لە چەندین عەمەلیاتی قارەمانانەدا بەشداری ك��ردووە .ئەو
پێشمەرگە دێرینەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران یەكێك لە كەسایەتییە
خۆشناو ،ناسراو و باوەڕپێكراوەكانی ناو خەڵكی ناوچەی باینگان و شاری پاوە
بوو.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری
ئەو پێشمەرگە دێرینە دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار
دەزانێت.

پێشمەرگەیەكی دێرینی حیزبی دێموكرات
كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ١٠ی خەزەڵوەری ١٣٩٣ی هەتاوی پێشمەرگەیەكی دێرین و
شۆڕشگێڕ ،فەرماندەری بە ناوبانگی حیزب لە ناوچەی سەڵماس بە ناوی
"زۆڵمات مامەدی" ناسراو بە "زڵمۆ" لە واڵتی توركیە كۆچی دوایی كرد.
زۆڵمات مامەدی لە سەرەتای شۆڕشی گەالنی ئێران و پاش ڕاگەیاندنی
خەباتی ئاشكرای حیزب ،چەكی پێشمەرگایەتی لە شان كرد و بە هۆی
لێهاتوویی لە ماوەی ساڵەكانی ١٣٥٩ی هەتاوی هەتا ١٣٦٣ی هەتاوی وەك
فەرماندەرێكی قارەمان و بە ناوبانگی حیزب لە ڕیزەكانی حیزبی دێموكراتدا
خزمەتی بە حیزب و گەلەكەی ك��رد و ل��ەو م��اوەی��ەدا وەك فەرماندەری
هێزێكی تایبەت بە ناوی "هێزی پارتیزان" لە شیمالی كوردستانی ئێراندا
هەڵدەسووڕا و لە دەیان شەڕی قارەمانانەدا بەشداری كرد .زۆڵمات مامەدی
كە كەسایەتییەكی بە ناوبانگی ناوچەكانی سەڵماس و شپیران و سۆما بوو
ساڵی ١٣٦٤ی هەتاوی لە واڵتی توركیە نیشتەجێ بوو و هەتا كۆتایی ژیانی
هەر لەوێ مایەوە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ،سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و
كاری كاك "زۆڵمات مامەدی" دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك
و بەشدار دەزانێت.

لە ژاوەرۆی سنە ،ئەندامێكی حیزبی
دێموكرات كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ٤ی خەزەڵوەری ١٣٩٣ی هەتاوی" ،باسام ئیبراهیمی" كوڕی
"مەوالن" لەدایك بوی ساڵی ١٣٢٩ی هەتاوی و خەڵكی گوندی تەنگیسەر
سەر بە ناوچەی ژاوەرۆی سنە لە تەمەنی  ٦٤ساڵیدا بە هۆی جەڵدەی دڵ
كۆچی دوایی كرد .تەرمی "باسام ئیبراهیمی" بە بەشداریی بەرچاوی خەڵكی
ژاوەرۆی سنە لە گوندی تەنگیسەر بە خاك سپێردرا .باسام ئیبراهیمی ،ساڵی
 ١٣٦٠لە گەڵ تەشكیالتی نهێنی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پێوەندی
گرتووە و بە شێوەی فەرمی وەكوو ئەندامێكی حیزبی دێموكرات چاالكی و
كاروباری حیزبی و ڕێكخراوەیی خۆی دەست پێكرد و تا دواساتەكانی ژیانی
بە حیزبی دێموكرات وەفادار مایەوە .بنەماڵەی باسام ئیبراهیمی ،الیەنگری
ڕێبازی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانن و چەندین كەس لە ئەندامانی
ئەم بنەماڵەیە هاتوونەتە ڕیزی پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكرات و  ٣كەسیان
لە ڕیزی پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێراندا شەهید بوون.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرەخۆشی لە دانیشتوانی ناوچەی
ژاوەرۆ و بە تایبەت گوندی تەنگیسەر و بنەماڵە و كەس و ك��اری كاك
باسام ئیبراهیمی دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار
دەزانێت.

پێشمەرگەیەكی دێرین و ئەندامێكی حیزبی
دێموكرات كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی  ٣٠رەزب���ەری ١٣٩٣ی ه��ەت��اوی "ئەحمەد شاوەیسی" كوڕی
"عەزیز" پێشمەرگەی دێرین و ئەندامی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران،
خەڵكی گوندی "دەرەتفێ"ی سەر بە ناوچەی بەگزادەی شاری مەریوان ،لە
باشووری كوردستان بە هۆی نەخۆشی و بە سااڵچوویی كۆچی دوایی كرد.
ئەو پێشمەرگە دێرینەی حیزبی دێموكرات لە باشووری كوردستان و لە شاری
"هەڵەبجە" بە هۆی نەخۆشی و بە سااڵچوویی كۆچی دوایی كرد .كاك ئەحمەد
هەر لە سەرەتای شۆڕشەوە بوو بە پێشمەرگەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران و لە هێزی"زرێبار"ی مەریواندا سازمان درا و بەو پەڕی دڵسۆزی و
فیداكارییەوە ئەركی پێشمەرگایەتی خۆی بەجێ دەگەیاند .كاك ئەحمەد دوای
سێ ساڵ تەمەنی پێشمەرگایەتی لە كوردستانی باشوور نیشتەجێ بوو .پاشان
وەك ئەندامێكی دلسۆز و دەروەستی حیزب درێژەی بە تێكۆشانی خۆی دا.
كاك ئەحمەد شاوەیسی بێجگە لەوەی خۆی وەك پێشمەرگە خزمەتی دەكرد،
برازاكەشی بە ناوی "ڕەحمان شاوەیسی" كە وەك كوڕی خۆی گەورەی كردبوو
و باری هێنابوو هێنایە ڕێزی پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكرات و شان بە شانی
خۆی تێدەكۆشا .كاك رەحمان شاوەیسی برازای كاك ئەحمەد ساڵی ١٣٥٩ی
هەتاوی لە شەڕی "دزڵی" شەهید كرا .كاك ئەحمەد هەتا كاتی كۆچكردنی وەك
ئەندامێكی وەفادار لەگەڵ حیزبەكەی مایەوە و ئێستاش بەشێك لە ئەندامانی
بنەماڵەكەی ئەندامی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانن.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرەخۆشی لە كەس و كاری كاك
ئەحمەد دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار دەزانێت.
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كورد پیادە نیزامی ڕێژیمی ئێران نیە
سەالم ئیسماعیلپوور
ئاڵوگۆڕەكانی پاش هێرشی تاقمی
تێرۆریس������تی دەوڵەتی ئیس���ل��امی بۆ
س������ەر دوو پارچەی كوردستان و ڕۆڵی
چەواش������ەكارانەی كۆماری ئیسالمی
لە پێوەندی لەگەڵ ئ������ەو ڕووداوانەدا،
هێندێك لە چاالكان و سیاسەتمەدارانی
ساویلكەی خس������تۆتە نێو گێژاوی ئەو
وەهم و خەیاڵە كە كۆماری ئیس���ل��امی
تاقە دۆس������تی جێی متمانە و دڵسۆزی
ڕاستەقینەی نەتەوەی كوردە .كۆمەڵێك
لەم سیاس������ییە ناشارەزایانە ،بە تایبەتی
لە كوردستانی باشوور لەوەش تێپەڕیون
و لەوە س������ڵ ناكەنەوە ك������ە بزووتنەوەی
نەتەوایەتیی كورد لە كوردستانی ئێران
بە كۆسپێك لەسەر ڕێگای خزمەتكردنی
زیات������ری كۆم������اری ئیس���ل��امی! بە
پارچەكانی دیكەی كوردستان لە قەڵەم
بدەن.
ب������ە هەڵك������ەوت نی������ە ك������ە وەه������ا
تێگەیش������تنێكی پێچەوانە لە پرس������ی
كورد و پێداگریی ئەم كەس������انە لە سەر
یەكخستنی ئاراستەی خەباتی نەتەوەی
كورد لە هەموو پارچەكانی كوردستان
دژ بە دەوڵەتی توركیە (كە بە بۆچوونی
ئ������ەوان تاقە دوژمنی نەت������ەوەی كورد
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������تدایە) و بەو
پێیەش وەهمی گۆڕانی ڕۆڵ و پێگەی
ڕێژیمی ئێران ل������ە كرمی گەاڵخۆرەوە
بۆ پەپوولەی بێئازار ،بە ش������ێوەیەكی
سەیر هاوئاراس������تەی بەرژەوەندییەكانی
كۆماری ئیسالمی و تەنانەت گوتاری
پانئێرانیستییە .هەموومان ئاگادارین كە
چۆن لە پڕێكدا كۆماری ئیسالمی بە
ناوی پشتیوانی لە مافەكانی خەڵكی
كۆبان������ێ یان ش������نگاڵ ،هەوڵی دا كە
شەپۆلی هەستی نەتەوایەتیی خەڵكی
كوردس������تانی ئێران بەرەو ئاراس������تەی
مەبەس������تەكانی خۆی كاناڵیزە بكات و
كەوانی ڕقی ك������وردەكان لە هەر جۆرە
داگیركاری ،تیرۆری������زم ،هۆڤانییەت و
كوردكوژییەك (كە كۆماری ئیسالمی
نموونەی بەرچاوی هەموویانە) ڕوو لە

توركیە ،عەرەبستان ،ئیسراییل ،ئەمریكا
و ڕكابەرە ناوچەییەكانی دیكەی خۆی
بكێش������ێت و ئەگەر لە ش������وێنێكدا وەك
مەریوان دروش������مەكانی خۆپیشاندەران،
هێڵە س������وورەكانی ڕێژی������م ببەزێنێت،
ڕوخساری ڕاستەقینە و هەمیشەیی ئەم
ڕێژیم������ە بەرانبەر بە نەتەوەی كورد دەر
دەكەوێت و ش������ەپۆلی دەستبەسەركردن
و هەڵس������وكەوتە ئەمنیەتییەكان وەڕێ
دەكەوێت.
دروش������می پانئێرانیس������تیی "لە هەر
ش������وێنێكدا كورد هەبێت ،ئەو ش������وێنە
ئێرانە" كە لە پۆششێكی دایكانەدا دەری
دەبڕن (بەدەر لەوەی كە لە بنەڕەتدا هەر
ڕاستیش نیە) ،نیشاندەری زێدەخوازی و
تەماحی ئاشكرای ڕێژیمەكانی زاڵ بە
س������ەر ئێراندا بۆ زاڵبوون بە سەر هەموو
پارچەكانی كوردستان و كەڵكوەرگرتن
لە ژێئۆپۆلیتیكی كوردس������تان و هێزی
مرۆیی نەتەوەی كورد بۆ بەرەوپێشبردنی
سیاسەتەكانی ئێران لە ناوچەدایە .ئەم
جۆرە دروش������مانە بە داخەوە لەم دیو و
ئەو دیوی س������نوورەكانی كوردستانیش
كڕی������اری خۆیان هەیە .ئەم كەس������انە
س������ەرەڕای ئاگادارب������وون ل������ە هەموو
تاوانەكان������ی كۆماری ئیس���ل��امی لە
كوردس������تانی ئێران ،پێداگری لەس������ەر
ئ������ەوە دەكەن كە ئ������ەم تاوانانە بە لوتف
و بەزەیی لە قەڵەم بدەن و دێموكراسی،
خۆش������بژێوی و دادپەروەری������ی! زاڵ بە
س������ەر ئێران و كوردس������تانی ئێراندا بە
نموونەیەكی زۆر ب������اش بۆ هەمووان و
مای������ەی ئێرەیی خەڵك������ی ناوچەكە لە
قەڵ������ەم بدەن و هەوڵ بدەن بۆ ئەوەی كە
س������ێبەری ئەم ڕەحمەتان������ەی ڕێژیم بە
سەر پارچەكانی دیكەی كوردستانیشدا
بكێشن.
گوشارە سیاسییەكان و پڕوپاگاندای
ژەهراوی������ی ئەم كەس������انە دژ بە حیزبە
ڕەس������ەنەكان و الیەن������ە سیاس������ییە
خەباتگێ������ڕەكان و تەنان������ەت ب������ژاردە
فیكرییەكان و كەسایەتییە سەربەخۆكانی
كوردستانی ئێران و بردنە ژێر پرسیاری
مێژووی درەوشاوە و جێگەی شانازیی
خەبات������ی ڕزگاریخوازی ئەم بەش������ەی

كوردس������تان ،پرۆژەیەكە كە لە تارانەوە بێت) بۆ پێشگرتن لە پێشڕەویی داعش
ڕێنوێنی دەكرێ������ت و هێندێك الیەنیش تا قوواڵیی خاكی هەرێمی كوردس������تان
خوازراو ی������ان نەخ������وازراو و لە ڕووی و بە قارەمان نیش������اندانی پاس������دارانێك
نەزانیی سیاس������ییەوە دەبنە مۆرەی ئەم كە ن������ە لە نێو خەڵكی ئێ������ران و نە لە
كایەی شەترەنجەی كۆماری ئیسالمی ئاس������تی نێونەتەوەییدا هیچ پرێس������تیژ
و جێگەی داخە كە هەوڵ دەدەن هەموو و ئابڕوویەكی������ان نی������ە و ڕیس������وایی و
نەتەوەی كورد و پرس������ە ڕەواكەش������ی گەندەڵییەكانیان تەنانەت سەركۆماری
بكەن������ە ئامرازێك
پێشووی ڕێژیمیشی
ب������ۆ خزم������ەت
وە دەن������گ هێن������ا
ب������ە سیاس������ەتی
تاكوو بە "برادەرانی
ز ا ڵخو ا ز ا ن������ە ی
بە قارەمان نیشاندانی قاچاخچی" ناویان
پاسدارانێك كە
دەس������ەاڵتدارانی
ببات ،زیاتر لەوەی
تاران.
كە لە ڕاستییەكانەوە
نە لە نێو خەڵكی
پێد ا گر ی������ی
س������ە ر چا و ە ی
ئێران و نە لە
و
ب������ەردەوام
گرتبێت ،دەرخەری
چەواشەكارانە لە
ئاستی نێونەتەوەییدا ڕادەی ئۆگ������ری
س������ەر كۆمەڵێك
و بەس������تراوەیی
هیچ پرێستیژ و
چەمك������ی وەك
ئەم ج������ۆرە كەس و
ئابڕوویەكیان نیە
ڕی������اڵ پۆلیتیك،
الیەنانە بە كۆماری
 ...دەرخەری
بە ر تە س������كیی
و
ئیس���ل��امی
ژێئۆپۆلیتیك������ی
دەستوپێوەندییەكانی
ڕادەی ئۆگری و
كو ر د س������تا ن ،
لە ناوچەدایە.
بەستراوەیی ئەم
د یپلۆ ما س������ی ،
ل������ە نێوخ������ۆی
بە ر ژ ە و ە ند یی������ە
جۆرە كەس و الیەنانە كو ر د س������تا نی
ڕ ە و ا كا ن������ی
بە كۆماری ئیسالمی و ئێرانیشدا كەسانێك
دەوڵەتێكی دۆست
دەستوپێوەندییەكانی ل������ە ژێ������ر ن������اوی
و دراوس������ێ و
چاالكی سیاس������ی
لە ناوچەدایە
منە تبا ر كر د ن������ی
و مەدەن������ی ی������ان
نەتەوەی كورد بە
ئاكادێمیس������ییەن،
هۆی یارمەتییە
كاتێك كە شرۆڤەی
س������نووردار و ئامانجدارەكانی ڕێژیمی پرسی كورد و داخوازییە ڕەواكانی ئەم
ئێران بە هێندێك كەس و الیەنی سیاسیی گەلە و ئەو س������تەم و سەركوتانە دەكەن
كورد و چاوپۆش������یكردن لە سیاسەتی كە بە سەریدا سەپێنراون ،هەر ئەم ڕەوتە
داگیركارانە و دەستێوەردانی ئاشكرای دەپێون .ئەم كەسانە لە باسكردنی ستەم
ڕێژیمەكانی پێشوو و هەنووكەی ئێران و هەاڵواردنەكان������ی دژ ب������ە نەتەوەی
لە ژێر ئەو پۆشش������انەدا لە كوردستان ،كورددا تا ئەو جێگایەی كە پێوەندیی بە
دەرخەری خۆشخزمەتی یان ساویلكەیی ڕێژیمەكانی عێراق ،توركیە و هێندێك
كەس������انێكە كە مەخابن هێندێك لەوانە جار س������ووریەوە هەبێت ،ب������ە وردبینی
لە سیما ئاكادێمیك و فەرهەنگییەكان و ڕاس������تبێژیی ت������ەواوەوە ش������یكاریی
و بڕیاردەران������ی س������ەرەكیی هێندێ������ك بابەت������ەكان دەكەن ،بەاڵم كاتێك كە باس
ل������ە ڕێكخراو و الیەنە سیاس������ییەكانی لە ئێران دەكەن ،یان لە بنەڕەتدا حاش������ا
كوردستانیشن.
لە بوونی س������تەمی نەتەوایەتی دژ بە
زێدەبێژی ل������ە باس������كردنی ڕۆڵی كورد دەكەن ،یان تەواوی ستەمەكان لە
ئەرێنیی كۆماری ئیس���ل��امی (ئەگەر قۆناغی پێش شۆڕش������ی 57دا تاوتوێ
لە بنەڕەتدا وەها پێناس������ەیەك دروس������ت دەكەن و خۆیان لە باس������كردن سەبارەت

بە تاوانەكانی كۆماری ئیس���ل��امی و
بەرگری������ی قارەمانان������ەی بزووتنەوەی
نەتەوایەتی������ی كورد ل������ەم پارچەیەی
كوردس������تاندا دەبوێرن .لە نێو ئەمانەدا
كەس������انێك هەن كە ستایشی بەرگریی
ڕەوای چەكداران������ە ل������ە كوردس������تانی
باش������وور ،باكوور و كۆبان������ێ دەكەن و
داكۆكی لە ماف������ی نەتەوەی كورد بۆ
بەرگریی چەكدارانە لە بەرانبەر گرووپە
تێرۆریستییەكان و ڕێژیمەكانی زاڵ بە
سەر سێ پارچەی كوردستاندا دەكەن،
بەاڵم كەڵكوەرگرتن لەو ش������ێوە خەباتە
لە كوردس������تانی ئێراندا بە پەرەپێدانی
توندوتیژی و نیشاندەری شەڕخوازی،
بەس������تراوەیی ،چەقبەستوویی فیكریی
بزووتن������ەوە و توندئاژۆییەك������ی ناتەبا
لەگەڵ ڕۆحی داخوازییەكانی نەتەوەی
كورد دەزانن .س������ەیرتر ئەوەیە كە هەر
ئ������ەم كەس������انە خەبات������ی مەدەنی لە
پارچەكان������ی دیكەی كوردس������تان بە
هێمای پێش������كەوتن و ئاشتیخوازیی
بزووتن������ەوەی ك������ورد دەزان������ن ،بەاڵم
ڕەچاوكردن������ی هەمان سیاس������ەت لە
الیەن بزووتنەوەی كوردستانی ئێرانەوە
بە نیشانەی دەستەوەستانیی بزووتنەوە
و بە بنبەس������ت گەیش������تنی گوتاری
كالسیكی حیزبەكان! لە قەڵەم دەدەن.
كاكڵی هەموو ئەم هەڵوێس������تانە،
الیەنە هاوبەشە واتادارەكانیان لەگەڵ
هەوڵەكانی كۆماری ئیس���ل��امییە كە
دەیه������ەوێ لەم قۆناغە هەس������تیارەدا
كە پرس������ی نەتەوایەتیی كورد لە سێ
پارچ������ەی كوردس������تاندا كەوتۆتە بەر
س������ەرنجی كۆمەڵگای نێونەتەوەیی،
باس������ی كوردستانی ئێران و داخوازییە
مرۆییەكان و ڕابردووی شۆڕشەكەی
پەراوێ������ز بخرێ������ت و پۆتانس������ێلی
خەباتەك������ەی لە جیاتی ئەوەی كە لە
خزمەت بزووتنەوەی ڕەوای ئەم بەشەی
كوردس������تاندا بێت ،ببێتە سووتەمەنیی
سیاس������ەتە ناوچەییەكان������ی ڕێژیمی
ئێران ب������ۆ بە دەس������تهێنانی جێگەپێ
لە پارچەكانی دیكەی كوردس������تاندا.
كۆماری ئیسالمی لەم ڕێگەیەوە هەم
وزەی ڕووخێن������ەری بزووتنەوەی كورد

لە كوردستانی ئێران كۆنترۆڵ و بەرەو
مەبەستەكانی خۆی كانالیزە دەكات و
هەم بە هەڵڕشتنی فرمێسكی تیمساح
بۆ ستەملێكراویی كوردی پارچەكانی
دیكە ،هەوڵ دەدا خۆی وەكوو باوكی
دڵس������ۆزی نەتەوەی كورد بە هەمووان
و بە تایبەتی بە بیروڕای گش������تیی
نەتەوەی كورد بناسێنێت .ساویلكەكان
و ناشارەزاكانیش كە خۆیان خزاندۆتە
نێو جلی كەسایەتیی سیاسیی كورد،
ب������ە یارمەتیدان بە بەرەوپێش������چوونی
ئەم سیاسەتەی ڕێژیم ،لەم ڕۆژانەدا
ل������ە گۆڕەپانی ئاڵۆزی سیاس������ەتی
كوردس������تاندا ڕەمبازێ������ن دەكەن .لەم
نێوانەدا وەاڵمدانەوەی چەند پرسیارێك
دەتوانێ چەواش������ەكارییەكانی ڕێژیم
و فریوخواردووی������ی ئەم كەس������ایەتییە
پووچەاڵنەش ئاشكرا بكات:
یەك������ەم ئ������ەوەی ك������ە :كۆماری
ئیس���ل��امی بەو هەم������وو تاوانەوە كە
دژ بە خەڵك و بزووتنەوەی ڕەس������ەنی
كوردستانی ئێران خولقاندوویە ،چۆن
دەتوانێ پش������تیوانی پرسی كورد لەو
دیوی سنوورەكانی خۆی بێت؟
دووه������ەم ئ������ەوەی ك������ە :ئەگ������ەر
هەڵوێستەكانی یەك دوو مانگ لەمەو
پێشی ڕێژیمی ئێران بەرانبەر بە مافی
دیاریكردنی چارەنووسی كوردستانی
باش������وورتان بەم زووییە لە بیر كردووە،
باشتر وایە جارێكی دیكە ئەو پرسیارە
لەم پشتیوانە دڵسۆزەی! گەلی كورد
بپرسن كە گەلۆ ڕوانگەی بەرانبەر بە
كورد گۆڕانێكی بە سەردا هاتووە؟
و س������ێهەم ئ������ەوەی ك������ە :ئەگەر
ڕاب������ردووی كۆماری ئیس���ل��امی لە
پێوەندی لەگەڵ خەڵك و بزووتنەوەی
كوردس������تانی ئێراندا بە ب������ێ كەم و
كۆڕی و تەنانەت ش������ایانی س������تایش
دەزان������ن ،ئ������ەودەم پاس������اوی ئێوە بۆ
بردنە ژێر پرس������یاری هەڵس������وكەوتی
حكوومەتەكان������ی توركی������ە ،عێراق،
سووریە ،ڕێژیمی پەهلەوی و تەنانەت
گرووپی داعش لەگەڵ نەتەوەی كورد
لە بەشەكانی دیكەی كوردستاندا چ
دەبێت؟

مەرگی ڕێحانە جەباری مەرگی یەكێك لە هەزاران گیانی شەیدا بۆ ژیان
سەوڵی ئاویەر ـ سنە
هەموو ڕۆژێك برینەكانمان دێننەوە
س������ۆ .دابڕانەكان لە ڕەن������گ و بۆنی
مەرگ دەچن ...لە كۆمەڵگایەكدا كە
تان و پۆیەكەی بۆنی دابڕانی لێ دێت،
ئازاری ئەو دابڕانانەی كە بینی مرۆڤ
تا قواڵیی قوڵترین خانە س������اكارەكانی
ڕۆحی مرۆڤ دەهەژێنێ������ت ،ئازاری
دەدات ،ئازاری هەژانی ڕۆح و گیانی
هاوبەش ل������ە نێ������وان دیلەكانی واڵتی
هەژاری و بەاڵدا ،ئازاری هەژانی ئەو
داڵنەی ئەنگاوتوون و هەردەم لە قواڵیی
دەستەوەس������تانیدان ،كەچی هێش������تاش
هیوادارن...ژان و ئازاری هەر هەژانێك
لە خۆی������دا ئاوێنەیەكە ل������ە هەژاری،
دیس������انەوەش هی������وا و ئاواتەخوازی������ی
"بوون"...دیس������انەوەش دەردی "ڕەنگە"،
تا دوایین ساتەكان بە هیوای ژیان....
بۆ هەركام ل������ە ئێمەش ،هەژانی برینی
هەژاری لە گیانی هاوچارەنووسێكدایە،
ێ فریاڕەس،
ێ پەنا و ب������ 
گرفت������ار و ب 
ئێمە هەم������ان بینەرانین ك������ە ناتوانین
هاواری ئازارە هاوبەش������ەكانمان بكەین،
هەربۆی������ەش توان������ای چارەس������ەریمان
نییە ،...بەاڵم ئ������ازارەكان دەبنە هاوار
و س������ەرهەڵئەدەن ،ژان و بركی مرۆڤ
ب������وون لە واڵتێكدا كە لە هەر ش������ار و
كۆاڵنێكییەوە ،لە ئەرز و ئاس������مانییەوە
ێ
هاواری جەرگبڕی ناڵ������ەی دەردە ب 
دەرمانەكان������ی برینی كاریی ش������یری
دوژمنە هاوبەشەكەیان سەری هەڵداوە،

و هەم������وو ڕۆژێك نیش������تنی ڕەنگی
خوێن لە ئاس������مانی كازی������وەی بەیان،
هەمان هاوارە ك������ە داوای دادپەروەری
لە ئەرز و ئاس������مان دەكات ،س������ەاڵی
ڕابوون������ی بەیان ،ه������اواری جەرگبڕی
پچڕانی تاڵە نەبینراوەكانی پەیوەندیی
ب������زەكان و هی������واكان و بێهیواییەكانە،
بەل������ێ مەرگی مرۆڤێك واتە دابڕان لە
ژیان ،مەرگ وات������ە دابڕانی مرۆڤێك
لە خەونەكانی ،لە هەس������تەكانی و ئەو
ێ
داڵن������ەی بە هی������وای دیدارێكی نو 
ل������ێ دەدەن ،پچڕِانی ئەو هەس������تە
مرۆییانە لە خۆی������دا هەڵگری گەلێك
مەرگ������ی دیكەیە...مەرگی مرۆڤێك،
ب������ۆ دیتران ،هاوتەریبە لەگەڵ مەرگی
ئەو خەونانەی كە چیدیكە لە ڕابردوودا

گلیان خواردۆتەوە ،ئەم چەشنە دابڕانە،
مەرگ������ی ژیان������ی هاوب������ەش لەگەڵ
دیترانە ،ئەی وا نیی������ە؟ مەرگیش لە
تان و پ������ۆی دابڕان������ە ،دابڕانەكانیش
چەش������نێك ل������ە مردن������ن ،مەرگ������ی
پەیوەندیی������ەكان ،ئازارێ������ك بە قوواڵیی
برین������ی پچڕان������ی هەم������وو تاڵەكانی
پەیوەن������دی نێ������وان دۆس������تایەتییەكان،
مەرگ������ی پێكەوەبوون������ەكان ،بۆ یەكتر
بوون������ەكان و چاوەنواڕیی������ەكان و خەون
و خولیا ش������یرینەكان ب������ۆ خزم و كەس
ێ و نزیكانت ،هەرچەند
وكار و ه������اوڕ 
پەیوەندییەكان چڕت������ر و بیرەوەرییەكان
قووڵتر و شیرینتر ،ئازاری دابڕانەكانیش
بەس������وێتر ،مەرگی مرۆڤێك ،ئازار و
ژانی مەرگی هەستەكانی هەموو مرۆڤە

هاوڕا و هاوپێوەندەكانیەتی ،كوش������تنی
مرۆڤێك ،كوشتنی گەلێك مرۆڤە لە نێو
گیانە ش������ەیدا و تامەزرۆكانی ژوانە
دڵخوازەكاندا ،كوشتنی بەشێكە لە دڵ
و ڕۆحی باوك و دایك و خوش������ك و برا
و هاوڕێیان ،وەك زۆر جاران بینراوە كە
كوش������تنی مرۆڤێك مەرگی نزیكترین
پەیوەندیی������ەكان و مەرگ������ی فیزیكیی
نزیكان������ی بەدواوە بووە ،كوش������تن ،واتە
كوشتنی بە ئەنقەستی رێكخراو دەرحەق
بە كۆمەڵگ������ەی مرۆی������ی ،نابوودی
بەشێكە لە كۆمەڵگەی مرۆیی ،بەشێك
كە پەیوەندی بە هەم������وو كۆمەڵگەوە
هەیە ،...چونكە كوش������تنی مرۆڤ،
مەرگی پەیوەندیی هەستە جوراوجۆرە
مرۆییەكان������ی ل������ە دڵ و ڕۆح و گیان

و بوونی دیك������ەی ئەندامانی بنەماڵە
و ه������اوڕێ و هاوش������اری و دیك������ەی
مرۆڤەكانی بە دوادا دێت ،دەستدرێژی
كردنە بۆ سەر مافەكانی كۆی كۆمەڵگا،
بكوژی كەسێك ،بكوژە ڕاستەقینەكانی
ك������ۆی كۆمەڵگان ،چونك������ە بكوژانی
هەم������وو پەیوەندیی������ە مرۆییەكانن ،بەو
كوش������تنە پەیوەندییە مرۆییەكان لەت و
پەت و پێش������ێل دەكەن ،...برینێك كە تا
هەتا س������اڕێژ نابێت .برینی چاوەڕوانیە
بێكۆتایی������ەكان .كوش������تنی مرۆڤێك،
تاوانێكی ڕێكخراوە دەرحەق بە هەموو
ئ������ەو مرۆڤان������ەی ك������ە پەیوەندییان بە
قوربانیی������ەوە هەیە ،تاوانێكە دەرحەق بە
كۆی كۆمەڵگەی مرۆیی ،...لە نێوان
ئاژەڵەكان������دا ،ئ������ەم پەیوەندییە عاتفییە

تەنیا تا كاتی ش������یرەخۆرەیی لە نێوان
دای������ك و بەچكەكەی������دا دەمێنێتەوە،...
وەبیری بێننەوە چلۆن ئاژەلێك لە كاتی
مەترس������یدا بەرگری ل������ە بەچكەكەی
دەكات ،ل������ە كاتێكدا ل������ە كۆمەڵگەی
مرۆییدا كوش������تنی مرۆڤێ������ك تەنیا و
تەنی������ا پەیوەندیی بە خۆی������ەوە هەیە و
ئەوە كێشەی خۆیەتی ،...بینەرانێكی
خەمسارد ،ش������اكر بە ئاستانەی خودا،
دە با ه������ەوڵ بدەی������ن كۆمەڵگەیەكی
مرۆییام������ان هەبێ ،شایس������تەی ناوی
م������رۆڤ بی������ن ...یەكترم������ان خۆش
بوێ������ت و پەیوەندییەكانم������ان مرۆی������ی
بكەینەوە ،ئێمە مرۆڤین و شایس������تەی
كۆمەڵگەیەك������ی مرۆیین ،ب������ا پێكەوە
هاوار بۆ ئازارە هاوبەشەكانمان بكەین.
مەرگ������ی ڕێحانە جەب������اری مەرگی
یەكێك������ە لەم هەزاران گیانە ش������ەیدایە
ێ
بۆ ژیان ،ك������ە مەخابن لە خاڵێكی ب 
شوناس������ی ئەم جیهان������ە دڕندەیەدا و لە
ێ دەنێتە
كات و ساتێكی نەگونجاودا پ 
ش������انۆی ژیانەوە ،بریا لە بیابانەكانی
"كااله������اری" ل������ە ئافریقا و ل������ە نێوان
دڕندەكانی ئەوێدا لەدایك دەبوو ،ڕەنگە
ئەوسا چارەنووسێكی دیكەی دەبوو...،
بژی ژیان ،دەب������ا بوون و بوونەورێك بە
نێوی مرۆڤم������ان خۆش بوێت...مرۆڤ
خودی جوانیی بوونە ،با جوانییەكانمان
خۆشبوێت.....
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چاو خشاندنێک بەسەر دیمۆگرافی پارێزگاکانی ورمێ ،سنە ،کرماشان و ئیالم
سەعدوون بەهرامیان
هەر کات ئێمە باسی ڕۆژهەاڵتی
کوردس������تان دەکەی������ن ل������ە یەکەم
بیرکردنەوەدا چوار پارێزگای ورمێ،
سنە ،کرماشان وئیالم دێتەوه بیرمان.
هەرچەن������د بە بۆچوون������ی زۆر لە
کارناسانی جوگرافیای کوردستان
پارچەی الی ئێران ڕووبەرێکی زۆر
فڕاوانتر لەو چوار پارێزگایە لە خۆ
دەگرێ بەاڵم باسەکەی ئێمە لێرەدا
تەرکیبیحەشیمەتی و دیمۆگرافی
ئەو چوار پارێزگایەیە.
ل������ە ب������واری جوگرافیی������ەوە
ڕووبەری ئ������ەو چ������وار پارێزگایە
١١١٦٧٩کیلۆمیتری دووجایە کە
دەکاتە  ٩.٦لە سەدی خاکی ئێران
_ ئەو چ������وار پارێزگای������ە لە ٤٩
شارس������تان ١١٧ ،بەخش١١٨ ،شار،
 ٣٢٢دێهس������تان پێ������ک دێ������ت.
ل������ە ب������واری حەش������یمەتەوە بەپێی
سەرژمێری ساڵی١٣٩٠ی هەتاوی
ڕێژەی دانیش������تووانی ئەو ناوچەیە
 ٧٠٧٧٠٤٧کەس������ە کە لە کۆی
حەش������یمەتی  ٧٥١٤٩٦٦٩کەسی
واڵتی ئێران دەکاتە  ٩.٤٢لەسەدی
کۆی گش������تی حەشیمەتی واڵت.
کە لەو ڕێژەیە  ٤.١٠لەس������ەدی لە
پارێزگای ورمێ و ٠.٧٤لە سەدی
لە پاڕێزگای ئیالم و  ١.٩٩لە سەدی
لە پارێزگای سنە و  ٢.٥٩لە سەدی
دانیشتوویی پارێزگای کرماشانن.
چڕی������ی دانیش������تووان (تراکم) لە
سەراس������ەری واڵت������دا  ٤٦کەس لە
ی������ەک کیلۆمیتری دووجایە بەاڵم
لە پاڕی������زگای ئیالم ئەو ڕێژەیە بە
 ٢٨کەس لە یەک کیلۆمیتردا لە
نێونجی واڵت کەمترە.
بەاڵم ل������ە پاێزگاکانی س������نە،
کرماشان و ورمێ ڕێژەی دانیشتووان
بە ڕیز  ٥١کەس ٧٨ ،کەس و ٨٢
کەس ل������ە ی������ەک کیلۆمیتردایە.
لە ساڵی ١٣٨٥هەتا ١٣٩٠نێونجی
زیادبوونی حەش������یمەتی سااڵنەی
واڵت  ١.٢٩لەس������ەد ب������ووە کە بۆ
پارێزگاکانی ورمێ ،ئیالم ،س������نە،
کرماش������ان ئ������ەو ڕەقەم������ە بە ڕیز
٠.٦٩ ، ٠.٧٣ ، ٠.٤٣ ، ١.٤٠
لە سەدە بەو پێیە ڕێژەی زیادبوونی
حەش������یمەت لە پارێزگای ورمێ لە
نێونج������ی واڵت زیاترە و لە س������ێ
پارێزگاک������ەی دیك ه ئەو ڕێژەیە لە
نێونجی واڵت کەمترە.
هەروەه������ا ڕێژەی دانیش������تووانی
نێو شارەکانی ئەو چوار پارێزگایە
ب������ە ب������ەراورد لەگەڵ ش������ارەکانی
پارێزگاکانی دیکەی ئێران کەمترە
ه������ەر چەند لەو س������ااڵنەی دواییدا
ڕێژەی زیادبوونی حەشیمەت ڕووی
لە زیادبوون کردووە.
بە گشتی لە ساڵی ١٣٩٠دا نزیك
ب ه  ٧١.٤لەس������ەدی دانیش������تووانی
ئێران لە نێو ش������ارەکاندا دەژین هەر
لەو س������اڵەدا ڕێژەی دانیش������تووانی
پارێ������زگای ورم������ێ  ،٦٢.٧ل������ە
پارێزگای ئیالم  ،٦٤لە پارێزگای
س������نە ،٦٦لە پارێزگای کرماشان
 ٦٩.٧لە س������ەد بووە واتا نێونجی
شارنش������ینی لەو چ������وار پارێزگایە
کەمترە ل������ە ڕێژەی شارنش������ینی
ناوچەکانی دیکەی ئێران دیسانیش
زۆربەی حەش������یمەتی ئ������ەو چوار
پارێزگای������ە لە ش������ارەکاندا دەژین.
– نێونج������ی زیادبوونی س������ااڵنەی
حەش������یمەتی شارنشین لە ئێراندا لە
نێوان س������اڵەکانی  ٨٥هەتا ٩٠ی
هەت������اوی  ٢.١٤ل������ە س������ەدە ،ئەو
ڕێژەیە لە ئوس������تانی ورمێ،٢.٣٠
ل������ە ئوس������تانی ئی���ل��ام  ،١.٥٠لە
ئوستانی سنە  ،١.٨٧لە ئوستانی
کرماش������ان دەگاتە  ١.٥٤لە سەد .
لێرەدا پێویس������تە هێما بۆ دابەزینی
ڕێژەی حەش������یمەتی ئاواییەکانی
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ئەو چ������وار پارێزگای������ە بکەین کە
ڕوو لە دابەزینە بە واتایەکی دیك ه
گهشهی نهرێنییان هەیە کە زۆرترین
ڕێژەی کەمبوونەوەی حەش������یمەتی
ئاوایی������ەکان تایبەتە بە گوندەکانی
پارێزگای س������نە بە ڕێژەی نهرێنی
 ٢.٧٧لە سەد و سێ پارێزگایەکەی
دیک������ەش ڕێ������ژەی دابەزین������ی
حەشیمەتیان لە ناوچەکانی دیكهی
ئێران لە س������ەرترە کە ئ������ەوەش بۆ
سیاس������ەتەکانی ڕێژیمی کۆماری
ئیس���ل��امی دەگەڕێت������ەوە کە چۆل
بوونی گوندەکانی ئەو پارێزگایانە
لە چەند الیەنەوە ل������ە بەرژەوەندی
حکوومەتی ئێسالمیدایە ئەگەر بە
کورتی هێمای������ان بۆ بکەین بریتین
لە:

گەورەترە لە قەبارەی بنەماڵەکانی
ش������وێنەکانی دیك������هی ئێ������ران.
– ئەگ������ەر ب������ەو ئاماران������ە ک������ە
س������ەڵمێنەری گەورەبوونی قەبارەی

ئێ������دارەکان ب������ە زۆری خەڵک������ی
شارەکانی پارێزگای تەورێزن ئەوە
لە حاڵەتێک دایە کە الوانی کورد
پاش تەواوکردنی زانستگا بۆ پەیدا

١ـ-لە بواری ئابووریدا ناوچەکە
الوازتر دەبێت٢ .ـ-گوندەکان هەمیشە
پارێزەری زم������ان ،فەرهەنگ ،داب
و نەریتی ڕەس������ەنی خۆی������ان بوونە
ک������ە ب������ە نەمانی گون������دەکان ئەو
پاراستنە الواز دە بیت٣ .ـ-لە کاتی
شۆڕش������ەکان ئاوایی������ەکان وەک
پشتیوانی ش������ارەکان جوواڵونەتەوە.
٤ـ لە کاتی شۆڕش������ی چەکداری
جێگ������ەی حەوانەوەی پێش������مەرگە
بوونە و بە دهی������ان خاڵی دیکە کە
دەکرێ هێمایان بۆ بکەین.
ه������ەر وەها بنەماڵ������ەی یەک و
دوو کەس������ی لەو چوار پارێزگایە
لە نێونج������ی واڵت کەمترە ئەوە لە
حاڵێکدایە بنەماڵەی پێنج کەسی و
یان زیاتر لە نێونجی گشتی واڵت
لە س������ەرترە ئەو وەزع������ە دەرخەری
جیاوازی لە ش������ێوەی ژیاندایە هەر
چەن������د لە ڕهههن������دی بچووکدایە.
قەبارەی بنەماڵەکان لە ساڵی١٣٩٠
لە ئێ������ران  ،٣.٥کەس������ە بەاڵم لەو
پارێزگایانەی هێمایان بۆ کراوه ئەو
ڕێژەیە زیاترە کە بۆ پارێزگاکانی
ورمێ ،س������نە ،کرماشان  ٣.٧و لە
پارێزگای ئیالم ئەو ڕێژیە دەگاتە
 ٤.١کەس������ی .بەاڵم ئام������ارەکان
پێش������اندەری بچ������ووک بوونەوەی
قەبارەی بنەمالەکانن.
ب������ە وتەیەکی دیک������ە قەبارەی
بنەماڵەی������ی لەو چ������وار پارێزگایە

بنەماڵەکانی ئەو چوار پاڕێزگایەن
ئاماری بێکاری پێ������وە زیاد کەین
ڕەقەمێکی سەرسووڕهێنەر دەکەوێتە
بەر دەس������تمان ،بە وەبەرچاوگرتنی
قەبارەی بنەماڵەکان وێڕای گرفتە
ئابوورییەکان������ی وەک بێ������کاری،
هەاڵوسانی ئابووری ،کارتێکەری
نەرێنی لە سەر قەبارەی بنەماڵەکان
هەب������ووە .دی������ارە سیاس������ەتە دژی
گەلییەکانی کۆماری ئیس���ل��امی
لە ناوچەکەدا ئ������ەم دۆخەی زەقتر
کردۆتەوە ،ڕێژیم بە بەکارنەهێنانی
خەڵکان������ی خۆجێیی ل������ە کاروبارە
ئیدارییەکان و کەڵ������ک وەرگرتن
لە خەڵکانی دیكه ،نەرەخس������اندنی
هەل������ی کار لە ناوچ������ە ،نەبوون یا
کەم������ی کارگ������ە و کارخانەکان،
بۆتە هۆیەکی سەرەکی لە شێوانی
دیمۆگرافی������ای ناوچەک������ە .دیاره
رێژیم لەو ڕاستایەدا سیاسەتەکانی
خۆی پەیڕەو دەکات کە بریتیە لە:
١ـ-ک������ەم بوون������ەوەی الوان ل������ە
ناوچەکە و چوونیان بۆ ناوچەکانی
دیك������هی ئێران بۆ دۆزینەوەی کار.
٢ـ بەکارهێن������ان و دامەزراندن������ی
خەڵکانێک لە ناوچەکانی دیکەی
ئێران کە ب������ۆ مانەوەیان لەو چوار
پارێزگایە زۆر ئیمتیازی تایبەتیان
پێ دەبخشرێت بۆ وێنە لەو شارانەی
پارێزگای ورمێ کە سەداس������ەدی
دانیش������توانیان کوردن کارمەندی

کردنی کار ڕوو لە شارە گەورەکانی
دیکەی ئێران وەک تاران و تەورێز و
باقی شارەکانی دێکە دەکەن .هەر
بە پێی ئامارە ڕەسمییەکانی ڕێژیم
لە س������اڵی ١٣٨٩دا ل������ە پارێزگای
ورمێ  ٨٣٠٠٠کەس و لە پارێزگای
ئیالم  ٤٩٠٠٠کەس و لە پارێزگای
سنە  ٩٩٠٠٠کەس و لە پارێزگای
کرماشان ١٤٣٠٠٠کەس لە هەوڵی
دۆزینەوەی کاردا شناسایی کراون.
دیارە ئەو ئامارانە دوورن لە ڕاستی
و ئارمارە ڕاستەقینەکان زۆر لەوەی
زیاترن هاتوون.
بابەتێک������ی دیک������ە ک������ە دەبێ
س������ەرنجی بدەین������ێ (ڕووداوه
چوارینهكان) لەدایکبوون – مردن
– زەماوەن������د – تەاڵقە کە ئەگەر
بمانەوێت بە وردی باسی بکەین لە
تاقەتی ئەم بابەتە بەدەرە هەر بۆیە
بە کورتی هێمای بۆ دەکەین و بە
نموونە تەاڵق دێنینەوە.
ب������ە چاوخش������اندێکی کورت
دەبینی������ن ک������ە درێژەس������ەندنی
بارودۆخێکی لەو ش������ێوەیە دەبێتە
هۆی پی������ر بوونی حەش������یمەتی
واڵت ،دیارە لە سااڵنی ڕابردوودا
حەش������یمەتی ئێران حەشیمەتێکی
الوی ل������ە نێو واڵتان������ی دونیادا
هەبوو ،هەروەها تەاڵق و سس������ت
بوونی بناخەی بنەماڵەکان دەبێتە
هۆێ پەرەس������ەندنی ئەو ڕەقەمە

و :ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

کە لە ماوەی س������اڵەکانی ١٣٨٥
هەت������ا ٩٠ی هەت������اوی ڕوو ل������ە
زیادبوون ب������ووە هەر چەند ڕێژیم
گرینگ������ی ئەوتۆی پ������ێ نەداوە،
زیادبوونی ڕێژەی تەاڵق لەو چوار
پارێزگای������ەی ڕۆژئاوای ئیران بە
تایبەت پارێزگاکانی کرماشان و
س������نە و هێندێک لە شارەکانی
ئەو پارێزگایانە وەک :کرماشان،
س������نە ،س������قز ،بۆکان ،ق������وڕوە،
جوان������رۆ ،پاوە ،ورم������ێ و مهاباد
لە الیەن بەرپرسان و کارناسانی
ئەو ب������وارە پش������تگوێ خ������راوە.
زیادبوون������ی ت������ەاڵق ل������ە واڵت
زۆری
خەس������ارگەلێکی
کۆمەاڵیەتی ب������ەدووادا دێت بۆ
وینە١ :ـ زۆربوونی بنەماڵەکانی
تەک سەرپەرەس������ت ٢ـ منااڵنی
ت������ەاڵق و داهاتووی������ان ٣ـ فەقری
ئاب������ووری و کۆمەاڵیەت������ی ٤ـ
خەسارە دهروونییهكان لەسەر تاک
و کۆی کۆمەڵگا ٥ـ لەشفرۆشی
وهتد....بەداخ������ەوە خ������ۆ بواردن
لەو بابەتە ،کۆمەڵگای تووش������ی
نەهامەت������ی دەکات و قەرەب������وو
کردنەوەی زۆر ئهستهمه.
جەدوەڵی تەاڵق
ڕێژەی زۆربوون������ی تەاڵق لە
ساڵی ١٣٩٠دا بە بەراوەرد لهگەڵ
س������اڵی  ١٣٨٦چل وسێ لەسەد
زیادی ک������ردووە ل������ە پارێزگای
کرماش������ان ئەو ڕێژەیە لە نێونجی
واڵت زۆرترە ،ڕێ������ژەی تەاڵق لە
ناوەندی شارەکان  ١٨.٧٤لە سەدە
و هەر ئەو ڕێژەی������ە لە گوندەکان
دەگاتە  ٧،٦٥لە سەد ،ئەو ڕێژەیە
لە پارێزگای ورمێ  ١٦.٣لە سەد
و لە پارێزگای ئیالم  ٩.٧لە سەد
و لە پارێزگاکانی سنە و کرماشان
بە تەرتیب  ٢٠،٣و ٢٠.٥لە سەدە
کە ئامارێکی زۆر نیگەرانکەرە.
دیارە لە ناوچە کوردنش������ینەکانی
ئێ������ران و ب������ە تایبەت ئ������ەو چوار
پارێزگایەی باس������مان لێ کردوون
سیاس������ەتە چەوتەکانی کۆماری
ئیس���ل��امی بۆتە هۆی پێکهاتنی
ئەو قەیران������ە ،بۆ ڕزگاربوون لەو
دۆخ������ە ناهەم������وارە ل������ە حاڵەتی
یەکەم������دا دەبێ������ت حکووم������ەت
ب������ە پالنێکی تۆکم������ە پێش لە
بێکاری و ب���ڵ��او بوونەوەی مادە
هۆشبەرەکان بگرێت ،لە حاڵەتی
دووهەم������دا ب������ە پەروەردەکردنی
بنەماڵ������ەکان و ب������ە تایبەت الوان
پێش زەماوەند بەستێنەکانی تەاڵق
لە کۆمەڵگادا کۆنترۆڵ بکات.
بهاڵم بەداخەوە بە بوونی ڕێژیمی
کۆماری ئیس���ل��امی لەو بوارەدا
ئاسۆیەکی ڕوون نابینڕێت.
سەرچاوەکان:
١ـ آماره������ای جمعیتی ،نتایج
سرشماری سال١٣٩0
2ـ سالنامە آماری کشور -١٣٨٩
معاونت مدیری������ت و برنامەریزی
کشور-س������ازمان آم������ار ای������ران
-٣سالنامەی ثبت و احوال کشور
 -٤جەدوەڵە ئامارییەکان لە (سایت
کلمە مقالەی احس������ان هوشمند)
وەرگیراون.

ماڵپەڕی واش������ینگتۆن پۆس������ت
وتارێك������ی ل������ە ژێر ن������اوی " ئێران
پێوەی������ە تا ل������ە نێوان ه������ەژاری و
چەككردن������ی ناوكی������دا ،یەكەمیان
هەڵبژێرێ" بە قەڵەمی "ڕەی تاكی"
ب���ڵ��او كردووەتەوە كە تێیدا نووس������ەر
لێكدان������ەوەی خۆی بۆ هەڵوێس������تی
ئێران لەس������ەر بەرنامە ناوكییەكەی
دەخاتە ڕوو .لە س������ەرەتای وتارەكەدا
هاتووە" :لە كاتێكدا لە 24ی نۆڤامبر
نزیك دەبین������ەوە كە وەك������وو دوایین
هەلی ئێ������ران و زلهێزەكان بۆ وتووێژ
لەس������ەر ڕێككەوتننامەیەكی ناوكی
هەمەالیەنە دی������اری كراوە ،هەر دوو
ال ڕەنگە ڕووبەڕووی هەڵبژاردنێكی
زۆرگرین������گ ببنەوە .چی ڕوو دەدا
ئەگەر ئ������ەو گەڕانە ی������ەك دەیەییە
لە پێن������او ڕێككەوتنێكی كونتڕۆڵی
چەكوچ������ۆڵ بە ئاكام ن������ەگات؟ لە
كاتێكدا بەڵگەی كەم لەبەردەستدایە
كە نیش������ان ب������دەن ڕۆژئ������اوا بیر لە
س������تراتیژییەكی جێگرەوە دەكاتەوە،
بكەرە گرینگەكان لە ئێراندا خۆیان بۆ
ژیانەوەی پاش شكستی دیپلۆماتیك
ئامادە دەكەن".
نووس������ەر وێڕای ئاماژە بەوە كە
لە پ������اش ئاش������كرابوونی بەرنامەی
نایاسایی ناوكیی ئێران ،دەوڵەتەكانی
خاتەمی ،ئەحمەدی نژاد و ڕووحانی
چ ڕێگەیەكی������ان ل������ە بەرامب������ەر
كۆمەڵگای جیهان������ی هەڵبژاردووە،
دەنووس������ێ" :ئێران دواج������ار دەگاتە
نوختەی وەرچەرخان و ڕێبەری ڕێژیم،
ئایەتوڵ���ڵ��ا خامنەی������ی و زۆرێك لە
ماكە توندڕەوەكان وێدەچێ ئامادەی
بردنەپێش������ی خولیا ناوكییەكان بن،
تەنانەت ئەگەر تووش������ی گوشاری
ئابووری زیاتر ببن".
دواتر باسی ئەوە دەكات توندڕەوەكان
و لە سەروویانەوە خامنەیی لەو بڕوادان
گەمارۆی ئابووریی باش������ترین هەلە
بۆ خۆبەدەس������تەوەنەدان و پشتبەستن
بە بەرهەمهێنانی نێوخۆیی و دەڵێ:
"مێشك ویش������كەكانی ئێران وا دیارە
هەژاری نەتەوەیی������ان لە چەككرانی
ناوكی پێ باشترە".
لە بەش������ێكی دیكەی وتارەكەدا،
ئاماژە بە دەركەوتنی ناڕاس������تگۆیی
و پێبەندنەبوون������ی ئێ������ران ب������ە
ڕێككەوتننامەی ناوكی لە ڕابردوودا
كراوە و قس������ەكانی عەل������ی ئەكبەر
ساڵحی ،س������ەرۆكی ئاژانسی وزەی
ناوكیی ئێ������ران بە نموونە هێنراوەتەوە
ك������ە مانگێ������ك لەمەوپێش باس������ی
دامەزرانی س������انتریفیوژی نوێی لە
داهاتووی نزیكدا كردبوو.
ل������ە كۆتاییدا هات������ووە" :لە چەند
حەوتووی داهاتوودا ،جۆالنێی پەتی
باریكی وتووێژە زۆردەرهەس������تەكان
ب������ە دڵنیایی������ەوە ڕادەوەس������تێ.
دیپلۆماسییەكی چڕ و هاتووچۆی
وەزیران������ی دەرەوە ب������ۆ پێتەختەكانی
ئەورووپا دەبینین .بەاڵم هەر ئێس������تا
وێدەچێ ڕوون ب������ێ كە خامنەیی و
تون������دڕەوەكان پێوەن تا لە نێوان هێزی
ناوك������ی و س������ەركەوتنی ئابووریدا
ئ������ەوەی یەكەمی������ان هەڵبژێ������رن ـ
بڕیارێك كە كارەس������اتی بۆ واڵتەكە
ب������ەدواوە دەبێ .ڕووحان������ی ڕەنگە
هێش������تا بتوانێ ب������ۆ ماوەیەك تووڕە
بێت و هەندێ كێش������ە بنێتەوە .بەاڵم
بە دڵنیایی������ەوە ،دڕدۆنگبوون لەمەڕ
س������تراتیژییە جێگ������رەوەكان خۆی لە
خۆیدا بەفیڕۆدانی دیپلۆماس������ییە،
چوونكە وا دی������ارە ئێران خەریكە لە
خاڵێكی وەرچەرخانی مەترس������یدار
تێدەپەڕێ".
سەرچاوە:
Washingtonpost.com

6

ژمارە  640ـ 15ی خهزهڵوهری 1393

دوكتور حەمید دەربەندی لە وتووێژ لەگەڵ كوردستاندا:

نزیكایەتی نێوان الیەنەكان و هێزە سەرەكییەكانی كورد
لە بەرژەوەندیی نەتەوەی كورد و هەموانە
دیمانە :كوردستان
هەر وەك خوێنەرانی بەڕێز ئاگادارن،
پاش چەندی������ن مانگ ناكۆكی و دوو
دەس������تەیی لە نێوان هێزە سیاسییەكانی
كوردس������تانی س������ووریە ،دواجار پاش
كۆبوونەوەیەك كە لە ش������اری دهۆكی
هەرێمی كوردس������تان و بە نێوبژیوانیی
س������ەرۆكی هەرێم بەڕێوەچوو ،هەردوو
الیەن ب������ە مەبەس������تی چارەس������ەری
كێشەكانیان گەیشتنە رێككەوتنێك.
هەر لەو پەیوەندیی������ەدا وتوێژێكمان
لەگ������ەڵ دوكتور حەمی������د دەربەندی،
بەرپرس������ی پەیوەندییە گش������تیەكان و
دۆس������ییەی ڕۆژئاوای كوردس������تان لە
س������ەرۆكایەتی هەرێم������ی كوردس������تان
پێكهێناوە كە سەرنجتان بۆ دەقی ئەو
وتووێژە ڕادەكێشین:
كوردستان :كێشە س������ەرەكییەكانی
نێ������وان الیەنەكانی ڕۆژئاوا چ بوون كە
بۆ چارەسەركردنیان پێویست بوو الیەنی
س������ێهەم یان چوارەم بێتە ناو كایەكەوە؟
ئەو كێش������انە ل������ەم ڕێككەوتنەدا چۆن
چارەسەر كراون؟
د .حەمی������د دەربەندی :كێش������ەی
بنەڕەت������ی لە نێ������وان پارت������ی یەكێتی
دیموكرات������ی (پەی������ەدە) و حزبەكانی
ناو ئەنجومەنی نیش������تمانیی كورد لە
س������وریا بوو (ك������ە بریتین لە  8حزب و
چەندین الیەن و كەسایەتی سەربەخۆ).
كێش������ەكەش خۆی لە خۆس������ەپاندنی
الیەنێك و ڕەتكردنەوەی الیەنەكەی تر
دەدۆزییەوە.
لەم ڕیككەوتنەدا سێ خاڵی سەرەكی

ڕێككەوتنیان لەسەر كرا كە بریتین لە:
ـ پێكهێنانی لێوەگەڕێكی سیاس������ی
(مەرجەعیەتێكی سیاسی) بۆ كوردانی
ڕۆژئاوای كوردستان كە هەموو بڕیارە
چارەنوسساز و س������تراتیژییەكان لەوێ
بڕیاری لەسەر دەدرێت .كە ئەمە خۆی
لەخۆیدا زۆربەی كێش������ەكان چارەسەر
دەكا.
ـ پێكهێنان������ی ئیدارەیێكی هاوبەش
ب������ۆ بەڕیوەبردن������ی كاروب������اری ناوچە
كوردنشینەكانی ڕۆژئاوای كوردستان.
هەوڵدان ب������ۆ پێكهێنانی یەك ئیدارە بۆ
هەرسێك ناوچە كوردییەكان واتە عفرین
و كۆبانێ و جزیری.
ـ پێكهێنان������ی هێزێكی هاوبەش������ی
س������ەربازی ب������ۆ پاراس������تنی خۆیان و
بەرگری لە گەل و واڵت.
كوردس������تان :دەگوترێ كێش������ەی
ڕۆژئاوا لە ڕاستییدا نەك كێشەی نێوان
خودی خەڵكی ڕۆژئاوا ،بەڵكوو بەشێك
لە ئەجێندای الیەنەكانی دوو پارچەی
باش������وور و باك������ووری كوردس������تان و
تەنانەت درێژكراوەی هاوكێشەی هێز لە
ناوچەدایە .ئەمە تا چ ڕادەیەك ڕاستە
و هۆكارەكەی بۆچی دەگەڕێتەوە؟
د .حەمی������د دەربەندی :ش������تێكی
سروش������تییە كە هەر حزب و الیەنێكی
كوردی بەرژەوەندی و ستراتیژیەتێكی
خ������ۆی هەب������ێ و ڕەچ������اوی ئ������ەم
بەرژەوەندیان������ەش ب������كات ،ب������ەاڵم
ناسروش������تییەكە لەوەدایە كە س������نورە
سروش������تییەكانی ئەم بوارە ببەزێنرێن و
بەرژەوەندی نەتەوەیی و گشتی ڕەچاو
نەكرێن.
من ل������ە ڕۆژی یەكەمەوە تا ئەمڕۆ
بەرپرس������ی دۆس������ییەی ڕۆژئ������اوای

كوردس������تان بوومە لە س������ەرۆكایەتی
هەرێمی كوردستان و نوێنەرایەتی بەڕێز
س������ەرۆكی هەرێمی كوردستانم كردوە
لەم پرۆس������ەیەدا .لە ڕۆژی یەكەمەوە
تا ئەمڕۆ جەنابی س������ەرۆك سێ شتی
لە هەموو ئ������ەم الیەنانە خواس������توە و
ئەم سێ خواس������تەیەش مەرج بوونە بۆ
هاوكاریكردنیان:
ـ یەكبوون
ـ دەركردنی بڕیاری هاوبەش
ـ هەر بڕیارێك كە لەس������ەر بنەمای
خاڵەكان������ی یەك������ەم و دووەم ب������درێ،
جێی ڕێ������ز و پێزانین دەبێ بۆ ئێمە ،بە
پێچەوانەوەش هەر بڕیارێكی یەك الیەنە
دانی پێداناندرێت.
ئەم������ەش هەمووی تەنی������ا لەپێناو
یەكڕی������زی و یەكبوون������ی ك������ورد بووە
ل������ە ڕۆژئ������اوای كوردس������تان .ئ������ەم
ستراتیژیەتەش بۆ هەموو الیێك بەكار
هاتووە نەك تەنیا بۆ یەك الیەن.
كوردس������تان :ڕێككەوتنی دهۆك لە
حاڵێكدایە كە پێشتریش بە نێوبژیوانیی
سەرۆكی هەرێم ،ڕێككەوتنێك لە نێوان
الیەنەكانی ڕۆژئاوا واژۆ كرا بوو ،بەاڵم
هەر لە س������ەر كاغەز مایەوە ،گەرەنتی
چیە بۆ جێبەجێك������ردن و پابەندبوونی
الیەنەكانی ڕۆژئاوا بەم ڕێككەوتنە؟
د .حەمی������د دەربەن������دی :هی������چ
گەرەنتیێ������ك نی������ە .گەرەنت������ی دەبێ
بەرژەوەندی نەتەوەیی و گش������تی بێت.
گەرەنت������ی دەبێت گەلی ك������ورد بێت.
گەرەنتی دەبێ������ت حزبەكانی كوردیی
هەرچ������وار پارچەی كوردس������تان بن.
چوونك������ە بارودۆخێ كە كوردس������تان
و كوردی پێدا گ������وزەر دەكا ئەمەمان
لێدەخ������وازێ .ك������ورد ل������ە باش������ور و

ڕۆژئ������اوای كوردس������تان بەدرێژای������ی
زیاتر ل������ە هەزار كیلۆمەت������ر ،هەر لە
جەلەوالوە تا كۆبانێ لە شەڕێكی مان
و نەماندایە لەگ������ەاڵ خوێنڕێژترین و
دڕندەترین ڕێكخراوی تیروریستی .لە
بەرامبەریش������دا لەم شەڕەدا پاڵپشتی و
هاوسۆزی و هاوكاریێكی جیهانی هەیە
بۆ گەلی كورد ،بۆیە هەردوو بابەتەكان
ئەمەمان لێدەخوازێ ك������ە یەكبین بۆ
بەرەنگاربوون������ەوەی دوژمنانم������ان و
بەدەستهێنانی متمانەی دۆستانمان.
كوردس������تان :دەگوت������رێ كە دوو
الیەنی ڕۆژئاوا لە بنەڕەتدا بە س������ەر
دوو جەمسەری الیەنگران و نەیارانی
ڕێژیمی سووریەدا دابەش دەبن ،پێتان
وا نیی������ە ئەم مەس������ەلەیە لە داهاتوودا
دووب������ارە ببێتە ه������ۆی لێكترازانیان؟
خوێندنەوەتان بۆ ئەم بابەتە چۆنە؟
د .حەمی������د دەربەندی :لەم باوەڕەدا
نیم كە كێش������ەی س������ەرەكی ئەمەبێ.
ئەگەر لێوەگەڕە سیاس������ییەكە كاری
پێبكرێ و خواست و تێڕوانینی سیاسی
كورد لەوێ بڕیاری لەسەر بدرێت هیچ
كێشەیك دروست نابێ.
كوردس������تان :باس لەوە دەكرێت كە
هێندێك الیەنی سیاسیی بە ئاشكرا یان
ژێر بە ژێر هەوڵیان داوە ئەو ڕێككەوتنە
سەر نەگرێت ،چوونكە بە سەركەوتنی
پارت������ی دێموكرات������ی كوردس������تان یان
خاڵێك ب������ۆ لێكنزیكبوونەوەی پارتی و
پەكەكەی دەزان������ن ،بۆچوونی ئێوە لەم
پێوەندییەدا چیە؟
د .حەمی������د دەربەن������دی :دورنی������ە
وابێ������ت ،ب������ەاڵم وەك گووت������م ئەمڕۆ
هەموومان لەناو یەك كەشتیداین ،بۆیە
لێ������ك نزیكبوونەوەی الیەن������ە كوردییە

س������ەرەكییەكان بەسودی گەلی كورد و
هەمووانە .هەلێكی زێڕینمان لەپێشە و
نابێ لەدەستی بدەین.
كوردس������تان :پێت������ان وای������ە هێزە
ناوچەییەكان(ب������ە تایبەت������ی ئێران و
توركی������ا) لەمە بەدوا چ������ۆن لەگەڵ
واقێعی نوێی ڕۆژئاوای كوردس������تان
و لێكەوتەكان������ی ئ������ەم ڕێككەوتن������ە
هەڵسوكەوت دەكەن؟
د .حەمی������د دەربەندی :ش������تێكی
سەلمێنراوە كە بەهێزیی كورد و ئارامیی
كوردستان هەمیشە فاكتەری ئارامی
و س������ەقامگیری بوونە لە ناوچەكە و
لەگەاڵ دراوسێكانماندا .پێچەوانەكەشی
بەهەمان شێوە كاریگەری پێچەوانەی
خ������ۆی هەب������ووە .یەزدان و سروش������ت
چارەنوس������ی ژیانێكی هاوبەش������یان لە
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست داوە بە گەالنی
ناوچەكە ،بۆیە ناتوانین بەپێچەوانەی
یەزدان و سروش������ت بجوڵینەوە .دەبێت
هەمووم������ان فێری بەیەك������ەوە ژیان و
لەیەك تێگەیش������تن بین .بەبۆچوونی

من لەس������ەر ئەم ڕێ������ڕەوەدا گۆڕانی
گەورە ڕویانداوە و گەالنی ناوچەش تا
ڕادەێكی باش لەمە تێگەیشتوون.
كوردس������تان :لە بارودۆخێكدا كە
پەرتەوازەی������ی و لێكداب������ڕان باڵی بە
سەر الیەنە سیاس������ییەكانی هەر چوار
پارچەی كوردستاندا كێشاوە ،پێتان وایە
ئەم ڕێككەوتن������ە دەتوانێ كاریگەریی
ئەرێنی لە سەر ئەو بارودۆخە دابنێت یان
بە پێچەوانە ،پەرتەوازەیی گشتگیری
پارچەكانی دیكە كاریگەریی نەرێنی
لە سەر ڕۆژئاوا دادەنێت و دۆخەكە لە
بار دەبات؟
د .حەمید دەربەندی :گومانم لەوە
نیە كە ئ������ەم ڕێككەوتن������ە دەروازەێك
ب������ەڕوی لەیەك تێگەیش������تن و لەیەك
نزیكبوون������ەوەدا دەكات������ەوە .بارودۆخی
ئەم������ڕۆی كوردس������تان و ناوچ������ە و
جیهانیش جیاوازی هەیە لەگەاڵ جاران
و ئەس������تەمە الیەنێك یا چەند الیەنێك
بەپێچەوانەی شەپۆلەكان بتوانن مەلە
بكەن.

كورد و بێ هەڵوێستیی توركیە
شەهاب خالیدی

كورد لە باشوور و لە ڕۆژئاوای
كوردس������تان پێش������ەنگی خەبات لە
دژی دەوڵەتێكی تیرۆریس������تی لە
ناوچەكەدایە و خەبات و بەرخودانی
كورد لەو بەش������انەدا ،بووەتە هۆی
ئ������ەوەی ك������ە هەت������ا هێزێكی وەك
( PYDكە سەر بە  PKKیە) ،لە
الیەن ئامریكا و هاوپەیمانەكانیەوە
پشتیوانیی سەربازیی بكرێ.
لەو ش������ەڕە ناڕەوایەی كە داعش
و پشتیوانانی پشت پەردەی داعش
بە س������ەر ڕۆڵەكانی گەلی كورددا
سەپاندوویانە ،گومانی ئەوە دەكرێ
كە ڕێژیم������ی ئێرانیش بە ئامانجی
الوازكردن������ی دەس������ەاڵتی هەرێمی
كوردس������تان ،دەستی لە ڕێنوێنی و
ئاراستەكردنی داعش بەرەو باشووری
كوردس������تان هەبووبێ .بەاڵم ئێستا
كە ش������ەڕ لە نێو شاری كۆبانێ و
دەوروبەری گەرمە و ئەو هەرێمەش
هاوس������نووری توركیەیە ،بە هۆی
ناڕوونیی هەڵوێس������تی توركیە لە
مەڕ شەڕی دژی داعش ،هێندێك
هێز و الیەنی سیاس������ی پێیان وایە
كە توركیە ناڕاستەوخۆ پشتیوانی
داعش بێ .هەر بۆیەش ئەو الیەنانە
داوا لە توركیە دەكەن كە هەڵوێستی
خۆی زۆر ڕاشكاوانە دەرببرێ.
ب������ەاڵم دانان������ی مەرجگەلێكی
قورس بۆ  PYDلە الیەن توركیەوە،
لە باتی پشتیوانیكردن لە خەڵكی
كۆبان������ێ ،لە كاتێكدا كە داعش لە

كۆبانێ نزیك دەبوویەوە و هەروەها
دانانی مەرجێكی وەك ئامادەبوونی
ئامری������كا و هاوپەیمانەكان������ی بۆ
ڕووخاندنی دەسەاڵتی بەشار ئەسەد
لە بەرامبەر پشتیوانیی توركیە لە
كۆبانێ ،زیاتر لە ڕابردوو گومانی
لە س������ەر توركی������ەی هاوپەیمانی
ئامریكا دروست كرد.
بەاڵم ن������ە  PYDو نە ئامریكا
و هاوپەیمانەكانیشی تەسلیمی ئەو
داوایەی توركی������ە نەبوون و لە ژێر
زەخت و گوشاری زیاتردا ،توانیان
توركیە ڕازی بك������ەن كە ڕێگا بە
هێزی پێشمەرگەی كوردستان بدات
كە بۆ پش������تیوانی لە ش������ەرڤانانی
كۆبان������ێ ،لە س������نووری توركیەوە
خۆیان بگەیەننە كۆبانێ.
بەاڵم دیسانیش زۆر زەحمەتە كە
ئەو گومانەی كە لە س������ەر توركیە
هەی������ە ال بچێ ،چونك������ە توركیە
دەوڵەتێكی بەهێز و ئەندامی ناتۆیە
و خۆی بە پێش������ەنگی ئیسالمی

نەرم لە ناوچەكەدا دەناسێنێ و هەر
بۆیەش داوای لێ دەكرێ كە زۆر بە
ڕوونی و بە ڕاشكاوی هەڵوێستی
خۆی لەمەڕ شەڕ لە دژی داعش
ڕابگەیەنێ.
ئەگەر توركیە ش������ەڕی داعش
بكات:
 -1پەیوەندیی نێوان حكوومەتی
هەرێم������ی كوردس������تان و توركی������ە
ن������ە تەنیا تێك ناچ������ێ ،بەڵكوو بە
هێزتریش دەبێ.
-2كوردانی كوردس������تانی باكوور
و ئ������ەو الیەنانەی كە لە PKKەوە
نزیكن ،ئەو كات پێداگری لە سەر
كۆتایی هێنان بە پرۆسەی ئاشتی
ناكەن.
وەك ئەكت������ەری
PYD-3
س������ەرەكی لە گۆرەپانی سیاسەتی
كوردس������تانی ڕۆژئاوا ،ئەگەریش
نەیهەوێ جارێ ل������ە توركیە نزیك
ببێتەوە ،بەاڵم  ENKSلە دوارۆژدا
وێدەچێ هەوڵ بدات بۆ ئەوەی كە

پەیوەندییەكی وەك پەیوەندیی نێوان
توركی������ە و هەرێمی كوردس������تانی
باشوور ،لە ڕۆژئاوای كوردستانیش
دابمەزرێنێ.
-4توركیە كە لەو سااڵنەی دواییدا
هەوڵ������ی داوە كە خۆی دێموكراتیزە
بكات و سیمایەكی ئاشتیخوازانە لە
خۆی پێش������ان بدات و ببێتە نموونە
بۆ واڵتانی ناوچەكە ،دەتوانێ لەو
بیاڤەدا پێشكەوتنی بەرچاو بەدەست
بێنێ.
ب������ەاڵم ئەگەر توركیە ش������ەڕی
داعش نەكات:
ئەوكات گومان لە سەر
-1
پەیوەندییەكان������ی نێ������وان داعش و
توركیە زیاتر دەبن و ئەو گومانانە
ئەگەریش نەتوانن زۆر كاریگەر بن
لە سەر پەیوەندییەكانی نێوان توركیە
و ئەندامان������ی ناتۆ ،بەاڵم وێدەچێ
كاریگەرییان لەسەر پەیوەندییەكانی
نێوان توركیە و هەرێمی كوردستان
(هەڵب������ەت ل������ە ژێ������ر زەخ������ت و

گوشاری
هێندێك لە هێ������زە كوردییەكان)
هەبێ.
گەل������ی ك������ورد ل������ە
-2
كوردس������تانی باكوور ب������ێ گومان
بە وەڕێخس������تنی خۆپێش������اندانی
ناڕەزایەتیدەربڕین ،دەتوانن ڕەوشی
نێوخۆی������ی توركیە ئاڵۆز بكەن ،كە
لە ئاكامدا ئابووریی بەرەو گەشەی
توركیە خەساری وێ دەكەوێ.
بێ گوم������ان ئەو كات
-3
پرۆس������ەی ئاشتی یان تێك دەچێ،
یان زۆر الواز دەبێ.
مانەوەی زیاتری داعش
-4
لە ناوچەكەدا (ئەگەر هاوكارییەك
لە نێوان داعش و توركیەدا هەبێ)
ئ������ەوا خەس������ارێكی زۆر گەورە بە
ڕواڵەت������ی دێموكراتیك������ی توركیە
دەگەیەنێ و ب������ە چەندین هۆیەوە
دەتوانین بڵێین كە بەرژەوەندیی ئێران
و سووریەی تێدا زەق دەبێتەوە.
هەرچەن������د كە كاربەدەس������تانی
توركیە لە الیەكەوە لە دژی هەبوونی

دەس������ەاڵتێكی
كوردی لە سەر خاكی كوردستانی
ڕۆژئاوان و لە الیەكی دیكەش������ەوە
ب������ە ڕاش������كاوانە ڕایدەگەیەنن كە
دەبێ هاوپەیمانانی ئەوان لە ناتۆدا،
لەس������ەركار البردنی بەشار ئەسەد
بكەن������ە ئەجیندای كاریی خۆیان و
خەون بە نەمانی دەسەاڵتی بەشار
ئەسەد و دامەزراندنی دەسەاڵتێكەوە
دەبینن كە تێدا ش������ۆرای میللیی
سوریە و ئەرتەشی ئازاد دەسەاڵتدار
بن و كوردیش خاوەنی دەسەاڵتێكی
سیاس������ی و نەتەوەیی نەبێ ،بەاڵم
كارناس������انی سیاسی پێیان وایە كە
ئەگ������ەر جارێ ئ������ەو داواكارییەی
توركی������ە (وات������ە هێرش بۆ س������ەر
دەس������ەاڵتی بەش������ار ئەس������ەد) لە
بەرنامەی كاری هاوپەیمانانیش������دا
نەبێ ،بێ گوم������ان ڕوونبوونەوەی
هەڵوێس������تی توركیە و ئامادەبوونی
توركیە بۆ شەڕی دژی داعش ،لە
بەرژەوەندیی توركیە و الیەنگرانی
ئازادی و دێموكراسی لە ناوچەكەدا
دەبێ.
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توندتركردنی سەركوت و كپكردن لە كوردستاندا

بەرب���ڵ��اوەكان
دەسبەس������ەركرانە
دوابەدوای خۆپیش������اندانی ناڕەزایەتی
خەڵك لە شارەكانی كوردستانی ئێران كە
بۆ پشتیوانی خۆڕاگری قارەمانانەی
خەڵك������ی كۆبانێ ل������ە دژی گرووپی
تیرۆریستی داعش ئەنجام درا ،جارێكی
دیكە الگیری كۆماری ئیس���ل��امیی
ئێرانی لە هاوكێش������ە سیاس������ییەكانی
ناوچە و جیهان بە جوانی نیش������ان دا.
ئەنجامدان������ی ڕێپێوان بۆ نیش������اندانی
بێزاری لە كاروكردەوە دژە ئەخالقی و
دژە مرۆییەكانی گرووپی تێرۆریستی
داعش ،لە الیەن خەڵكی ئازادیخواز لە
كوردس������تانی ئێران ،هاوشان و هاوكات

كوردستان بە پێداگری لە سەر ڕێگەی
ئاش������تیانە و دادپەروەرانە ،بەرابەری،
دێموكراسی و لەبەرچاوگرتنی مافی
م������رۆڤ ،هەر كام ل������ە ڕێگایەكی بە
تەواوەت������ی جیا لە یەكت������ر هەنگاویان
هەڵدەگرت .ل������ەو ڕۆژەوە دوو بەرەی
س������تەم و عەداڵەتخوازی لە بەرامبەر
یەكتر ڕاوەستان و ئەم هەڵویست گرتنە
تا هەنووكەیش هەروا بەهێز ماوەتەوە.
لە سااڵنی ڕابردوودا ،هاونیشتمانمان
لە كوردس������تانی ئێ������ران ،زۆر جار بە
كەڵكوەرگرتن ل������ە گۆڕانكارییەكانی
ناوچ������ە و ئ������ەو دەرفەتان������ەی كە لە
بەشەكانی دیكەی كوردستان هاتوونەتە
پێش لەگەڵ دەربڕینی پش������تیوانی لە
هاوزمانەكانیان داواكارییە سیاس������ی و
نەتەوەییەكانی خۆیش������یان هێناوەتە بەر
باس .ترسی ڕێژیم لە هاتنە بەرباسی
ئەم داواكارییانە بووەتە هۆی ئەوەیكە

بە ش������ێوەیەكی بەتەواوی ئامانجدار و
تەنی������ا چەند ڕۆژ پێش لە 1ی نوامبر
ل������ە گرتووخانەی ورم������ێ ئەنجامدرا
و بەش������داریی هێزە س������ەركوتكەرەكان
لە شەقامەكان بەش������ێوەیەكی ئاشكرا
زیادی كرد .بەدواداچوون و سزادانی"
چاالكان������ی شوناس������خواز"ی كورد لە
هەموو ناوچەكانی كوردس������تانی ئێران
توندتر بوویەوە و هێزە سەركوتكەرەكان
بە هەم������وو تواناوە هەوڵی������ان دا پێش
ل������ە هاودڵ������ی و یەكیەت������ی خەڵكی
كوردس������تانی ئێران لەگەڵ بەشەكانی
دیكەی كوردس������تان بگرن .زیاد لەمە
لە شارە فرە نەتەوەییەكانی وەك ورمێ،
نەغەدە ،خ������ۆی ،ماكۆ و س������ەڵماس
بەكرێگیراوانی رێژیم هەوڵیان دا تاكوو
بە بەڕێوەبردنی نمایشە بێ بنەماكانی
دژی كورد ،لە كردەوەدا ببنە بەربەست
لە بیچمگرتنی یەكیەتی نەتەوەیی لە

ل������ە ماوەی س������ااڵنی ڕاب������ردوودا،
سەرهەڵدانی گرووپە سەلەفییەكان لە
بەشێك لە ناوچەكانی كوردستانی ئێران
یان بە واتایەكی دیكە ،دروس������تكردنی
گرووپە سەلەفییەكان لە الیەن خودی
دەزگا ئیتالعات������ی و ئەمنیەتییەكانی
ڕێژیمەوە لە ش������ارەكانی كوردس������تانی
ئێران بووە ئامرازێكی نوێ لە دەستی
دەس������ەاڵتدارانی ئێران بۆ س������ەركوتی
چاالكان������ی سیاس������ی و مەدەن������ی و
دێموكراس������یخواز .ب������ە ش������ێوەیەك كە
ڕێژیم ،بە خەیاڵی خۆی بۆ پێشگیری
لە ڕەوتی گەش������ەی ئۆپۆزیس������یۆنی
كوردس������تانی لە كۆمەڵ������گا ،ئەم بە
ڕواڵەت ئام������رازەی دۆزییەوە تاكوو بە
دانی پوانی كاتی و ئاس������انكاری بۆ
چاالكی ئەم تۆڕە ئایینییە دەمارگرژە
سەلەفییە ،لە الیەك داواكاری سەرەكی
خەڵكی كوردس������تان تووشی ئاڵۆزی

لە بەڕەی خۆی زیاتر ڕاكێش������ێ و لە
دژی كۆم������اری ئیس���ل��امی چاالكی
بكا ،ئەندامەكانی سەركوت ،زیندانی
و تەنانەت ئێعدامیش دەكرێن.
لە پێوەندی لەگ������ەڵ گۆڕانكارییە
سیاس������ییەكانی بەش������ەكانی دیكەی
كوردس������تانیش ڕێژیم������ی كۆم������اری
ئیسالمی هەر ئەو سیاسەت پەیڕەو دەكا.
بەش������داری چاالكانەی بەكرێگیراوانی
ڕێژی������م لە باش������ووری كوردس������تان لە
ڕێگەی هێزەكانی شێعەی بەستراوە بە
دەسەاڵتدارانی ئێستای عێراق ،هەوڵدان
بۆ دەستێوەردان لە بزووتنەوەی كوردستان
لە ڕۆژئاوا و باكووری كوردس������تان و
چاالك������ی بەرب���ڵ��اوی پرۆپاگەندەیی
ب������ۆ وانیش������اندانی پش������تیوانی ل������ە
كوردەكان������ی بەش������ەكانی دیك������ە هەر
لەم������ەوە هەڵدەقوڵێ .ب������ەاڵم خەڵكی
كوردس������تانی ئێران س������ااڵنێكە ڕووی

دوودڵیكیان نەبێ.
ل������ەو ڕۆژەوە تاك������وو ئێس������تا
كاربەدەس������تانی ڕێژیم������ی كۆماری
ئیس���ل��امیی ئێران وەك بەكرێگیراوی
ڕۆژئاوا و دوژمنی س������وێندخواردووی
خۆیان س������ەیری نەتەوەی كورد دەكەن.
بۆ ئەوان جیاوازییەك لە نێوان كوردی
ئێران ،یان كوردەكانی بەشەكانی دیكەی
كوردستان نەبووە و نییە ،بەاڵم ئەوان بۆ
گەیش������تن بە ئامانجە دژە كوردەكانیان
هەرجارەو لە فێڵێ������ك كەڵكوەردەگرن.
گۆڕانكارییەكان������ی ئ������ەم دوواییانە،
بەتایبەت هەڵوێس������تگرتنی كۆماری
ئیس���ل��امی لە دژی خۆپیشاندانەكانی
پشتیوانی لە كۆبانێ ،دژایەتی لەگەڵ
ناردنی هێزی پێشمەرگە بۆ پشتیوانی
ل������ە هاوخەباتەكانی������ان ل������ە كۆبانێ و
دژایەتی توند لەگەڵ پش������تیوانی هێزە
هاوپەیمان������ەكان بە تایب������ەت ئامریكا

لەگ������ەڵ نەتەوەی كورد لە ناوچەكانی
دیكەی كوردس������تان و ئازادیخوازانی
هەم������وو جیهان ،بووە ه������ۆی ئەوەیكە
ڕێژیمی ئێران جارێكی دیكە لە هەموو
ش������ارەكانی كوردستان فەزای پولیسی
و فەزاێكی داخراو دروس������ت بكا .بە
شێوەیەك كە لە بەرەبەری 1ی نوامبر
ڕۆژی هاوپێوەندی لەگەڵ خۆڕاگری
كۆبانێ ،هەموو شارەكانی كوردستانی
ئێران ،بە تەپ و تۆزی بەرباڵوی هێزە
پاسدار و بەسیجییەكان دابپۆشرێ.
كۆم������اری ئیس���ل��امی ه������ەر ل������ە
ڕۆژەكان������ی س������ەرەتایی بەدەس������تەوە
گرتن������ی دەس������ەاڵت لە ئێران������دا ،بە
گرتنە ب������ەری سیاس������ەتی گرژی و
ئاڵۆزی لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس������ت و
جیهان ،بە ك������ردەوە لە بەرامبەر بەرەی
دێموكراس������یخوازی و پێش������كەوتوو
ڕاوەس������تا .لەوەیك������ە بزووتن������ەوەی
ئازادیخوازانەی كوردس������تان ،بە بەها
ئەخالق������ی ،مرۆیی ،مرۆڤدۆس������تانە
و مەدەنییەكان������ی وەك بەرەبەس������تی
س������ەرەكی ل������ە بەرامب������ەر ئامانج������ە
فراوانخواز ،دواكەتنخوازانە ،خەیاڵی و
دژەبەهاكانی حاكمانی ئێران ڕاوەستا،
كوردس������تان چووە س������ەرەوەی پێرستی
بەرنامە س������ەركوتكەرانەكانی ڕێژیم.
كۆماری ئیس���ل��امی و هاوپەیمانانی
هاوفكری بە توندكردنی س������ەركوت،
كپك������ردن ،كوش������تار ،و بزووتن������ەوەی

هەر كات نیش������انەیەك لە بیچمگرتنی
بزووتنەوەیەك������ی كۆمەاڵیەت������ی ی������ان
جووڵەیەك������ی خەڵكی لە كوردس������تان
هەست پێكرابێ هێزە سەركوتكەرەكانی
كۆماری ئیس���ل��امی بە خێرای كردەوە
س������ەركوتكەرانەكانی خۆیان لە هەموو
كوردستان دوو قات دەكەنەوە.
ل������ە بەرەب������ەری ڕۆژ جیهانی������ی
هاوپێوەندی لەگەڵ خەڵكی كۆبانێ،
هێ������زە س������ەكوتكەرەكانی كۆم������اری
ئیس���ل��امی تا ئ������ەو جێگەی������ەی كە
توانای������ان هەبوو هەوڵی������ان دا بە هەر
ش������ێوەیەكی لواو پتانسێلی (وزەی)
شۆڕش������ی كوردس������تانیان بە قازانجی
ئامانجەكان������ی خۆی������ان ئەندازیاری
بكەن .كاتێك كە لەم كارەدا سەركەوتوو
نەبوون ،ئەمج������ارە هەوڵیان دا پێش لە
گردبوونەوەی خەڵك بگرن .لەم ڕووەوە
ه������اوكات ب������ە ڕاگەیاندن������ی بڕیاری
ئازادیخوازانی جیهان بۆ پش������تیوانی
جیهانیی ل������ە كۆبانێ و پێش ئەوەیكە
حیزبە سیاس������ییەكانی ك������وردی ئێران
و لە س������ەرەوەی ئ������ەوان حیزبی ئێمە،
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران
ڕاگەیەندراوی پشتیوانی بەرباڵو لەم
كردەوەیە باڵو بكاتەوە ،لە كوردستانی
ئێ������ران س������ەركوتی چاالكانی مەدەنی
گەیش������تە ترۆپكی خۆی .بەرنامەی
ئیعدامی گرووپێك لە مەحكوومكراوە
كوردەكان ل������ە گرتووخانەكانی ڕێژیم،

دژی جینایتكارانی داعش.
هاوكات هێزەكانی س������پا و بەس������یج
لە بەش������ێك لە ش������ارەكانی كوردستان
بە دانان������ی دووربینی خولگەداخراو لە
كافی نێتەكاندا ،هەوڵیاندا كە فەزای
گشتی هەرچی زیادتر كونترۆڵ بكەن
و بێدەنگی زاڵ بەس������ەر كۆمەڵگا دوو
قات بكەنەوە .ل������ە الیەكی دیكەوە بە
دەسپێكی شەپۆلی نوێ لە سەركوتی
گشتی و پێشگیری لە كەڵكوەرگرتنی
خەڵك لە س������ەتەالیەت و بەهێزكردنی
فیلتێرینگی ت������ۆرە كۆمەاڵیەتییەكان
هەوڵیان������دا پێ������ش لە ڕێكخس������تنی
ناڕەزاییەتییە خەڵكییەكان لە پشتیوانی
لە كۆبانێ بگرن.
كاتێ������ك كە هیچ یەك ل������ەم كردەوە
س������ەركوتكەرانەیە نەیتوان������ی خەڵكی
خەباتگێ������ڕی كوردس������تانی ئێران لە
بەڕێوەبردن������ی خۆپیش������اندانەكان ل������ە
پش������تیوانی لە خۆڕاگ������ری كۆبانێ
ڕاوەس������تتێنێ ،ڕێژی������م ڕوویك������ردە
كردەویەك������ی ن������وێ ب������ەاڵم ك������ۆن و
هەمیشەیی ،ئەویش كەڵكوەرگرتن لە
هاوفیكرانی داعش لە كوردستان واتە
گرووپە سەلەفییەكان .ڕەوتێك كە هەر
لە سەرەتاوە بێ ئاكام هاتە گۆڕەپانی
سیاس������ی كوردس������تانەوە و هیچكات
نەیتوان������ی پێوەندێك������ی نزیك������ی ئەم
دوو هێ������زە ئەهریمەنییە لەگەڵ یەكتر
بشارێتەوە.

بكات و لە الیەكی دیكەوە ڕووخساری
مافویس������تانەی بزووتنەوەی كوردستان
لە جیهان بە الڕێدا بەرێت.
كۆماری ئیسالمی بە هەڵویستێكی
دووالیەنە ،ئ������ەم جووڵە دەمارگرژانەی
ڕێنوێنی كرد و ئاراستەی كرد و ئەوی
خس������تە كونترۆڵی تەواوی خۆیەوە تا
هەركات پێویس������ت بوو ئەوی لە دژی
بزووتنەوەی كوردستان بەكار بێنێ .بە
ش������ێوەیەك كە تا ئەوجێگایەی كە ئەم
گرووپە تەنیا س������ەرقاڵی ئەندامگیری
لە نێ������و الوانی كورد بە مەبەس������تی
بەكارهێنان������ی ئەوان بۆ گەیش������تن بە
ئامانجەكانی كۆماری ئیسالمی دابێ
و پش������تیوانیانی لێ كرد .بەڵگەكان بە
ڕوونی نیش������ان دەدەن كە ئەو دەستە لە
گرووپە سەلەفییەكان كە تەنیا جەختیان
لەسەر ڕاكێشان و ناردنی ئەندامە بە ناو
موجاهێدەكان بۆ شەڕ لە ئەفغانستان،
كوردس������تان ( ب������ە دڵنیاییەوە لە دژی
بەرژەوەندییەكان������ی خەڵك������ی كورد)،
یەمەن ،س������ۆماڵی و ...بێ ،زۆر كەم
لەگەڵ هێزە ئەمنیەتییەكان تووش������ی
كێش������ە دەبن و تەنانەت لە هاوكارییە
بەرفراوانەكانی س������وپای پاسدارانیش
كەڵك وەردەگ������رن .زۆریەك لەم هێزانە
بۆ جیهاد دەنێردرێنە ئەفغانس������تان یان
كوردستانی عێراق و سووریە و هەندێك
لە ئەوان هیچ كات ناگەڕێنەوە .بەاڵم
كاتێك كە ئەم گرووپە بیهەوێ كە پێ

ڕاس������تقینەی كۆماری ئیسالمیان بۆ
دەركەوتووە و پەرەدەیان لە سەر البردووە
و هەموو فێل و تەڵەكەكانی كۆماری
ئیسالمییان لە سەرەتاوە ئاشكرا كردووە
چوونك������ە خەڵكی كوردس������تانی ئێران
ڕۆژی 28ی گەاڵوێ������ژی  1358و
فت������وای جینایتكاران������ەی خومەینیان
كە لەودا بڕیاری سەركوتی هۆڤانەی
خەڵكی كوردستانی دابوو لە بیرناكەن.
ل������ەو ڕۆژەدا خومەین������ی ،هێزەكانی
ئەرتەش ،پاسدارەكان و بەكرێگیراوانی
ه������اوڕێ لەگەڵ دوو جی������ن دادوەری
دڵڕەق و دواكەوتوو بە سەرپەرەس������تی
ئاخوون������د خەڵخاڵی ب������ۆ بەڕێوەبردنی
حوكمی جیهاد لە دژی خەڵكی كورد
ن������اردە كوردس������تان .خومەینی جیا لە
تۆمەتباركردن������ی بێ بنەمای ئەوەیكە
خەڵك������ی كوردس������تان بەكرێگیراوی
ڕۆژئاوان ،تاوانی س������ەرەكی ئێمەی "
دژایەتی لەگەڵ كۆماری ئیسالمی"
و " بایك������ۆت كردن������ی ڕیفران������دۆم"
ڕاگەیاند و هەر بەم هۆیە ویس������تی بۆ
هەمیشە نەتەوەی ئێمە سەركوت بكا.
ئەو هەروەها بە نووس������ینی ڕەستەی"
دژبەرانی ئیسالم كە دەیانهەوێ واڵت
ب������ەرەو كوفر بەرن ،دەبێ ڕیش������ە كێش
بكرێن" بەستێنی جنایەتێكی بەرباڵوی
بۆ دوژمنان لە كوردستان هێناگۆڕێ
تاك������وو ئەوان لە ئێع������دام و بومبارانی
گوند و ش������ارەكانی كوردس������تان هیچ

لە خەباتی ڕەوای كورد بە دروس������تی
ڕوخس������اری دژەك������وردی كۆم������اری
ئیسالمی و ترس������ی ئەوان لە خەڵكی
كوردستانی نیشانی جیهان دا.
نوێترین نموونەی ترس������ی ئێران لە
خەبات������ی خەڵكی كوردس������تانی ئێران
و حیزبە سیاس������ییەكان لەم بەش������ە لە
خاكی كوردس������تان س������ەركوتی خەڵك،
بەتایب������ەت ش������ارەكانی كرماش������ان،
س������نە ،بۆكان و ورم������ێ بوو كە دوای
كۆكردن������ەوەی یارمەتی بۆ ئاوارەكانی
كوردی ئیزەدیی لە كێوەكانی شەنگاڵ
و كوردەكان������ی س������ووریە و دوابەدوای
دووایین خۆپیش������اندان بۆ پشتیوانی لە
كۆبانێ ئەنج������ام درا .بەرپرچدانەوەی
نامرۆڤانەی هێزەكانی س������پا و بەسیج
لە بەرامبەر جووڵ������ە ناڕەزایەتییەكانی
خەڵكی كوردس������تانی ئێران ،جارێكی
دیكە ترسی ڕێژیم لە جووڵەی خەڵكیی
و چاالكی حیزبە سیاسییەكان ،بەتایبەت
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی
نیش������ان دا .چوونكە ڕێژیم نیگەرانی
ئەوەی������ە ك������ە قەیران������ی سیاس������ی لە
ڕۆژهەاڵت������ی نێوەڕاس������ت دێر یان زوو
بەرۆك������ی دەس������ەاڵتدارانی تارانی������ش
دەگرێ و لەوەها دۆخێكدا بەتەواوەتی
ڕوونە كە هێزی پێشڕەوی بزووتنەوەی
گۆڕانخ������واز ل������ە ئێ������ران بزووتنەوەی
كوردستان دەبێ.
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ڕەوشی قوتابی و قوتابخانەكان لە سێبەری ڕێژیمی ئێراندا
ناسر ساڵحی ئەسڵ
١٣ی خەزەڵوەری هەموو س������اڵێك،
دەسەاڵتی ناڕەوا و فریوكاری ڕێژیمی
كۆم������اری ئیس���ل��امی ب������ە بۆن������ەی
داگیركردن������ی باڵیۆزخان������ەی ئەمریكا
لە ت������اران و ڕۆژی قوتابی ،قوتابیانی
قوتابخانەكان لە ئێران و كوردس������تان بە
زۆرەمل������ێ بەرهو ش������ەقامەكان ڕاكێش
دەكا و بە مەبەستی بەالڕێدابردنی بیر
و هزری قوتابیان بە دروش������مگەلێكی
ب������ێ مانا ،قوتابی������ان و خوێندكاران بە
دژ ئامریكا و ڕۆژئاوا هانی دەدا .لەو
ڕۆژەدا مامۆستایان و قوتابیان دەكرێنە
ئامانج ،بۆ داپوش������ینی ئاكار و كردەوە
بێ مانا و بێ بنەماكانی كاربەدەستانی
ڕێژیم������ی كۆماری ئیس���ل��امی بۆ بە
الڕێدابردنی بیروڕای گشتیی جیهان،
قوتابیان و مامۆس������تایان ناچار دەكرێن
بێنە س������ەر ش������ەقام ،بەاڵم زۆربەیان لە
یەك������ەم دەرفەتدا خۆیان ل������ە ڕێپیوانی
زۆرەملێ دەدزنەوە .هەر بۆیە ئەزموونی
نزیك بە چوار دەیە لە دەس������ەاڵتداریی
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی لە ئێراندا
نیش������انی داوە كە زۆرب������ەی بەرنامە و
پالنەكانی بۆ قوتابیان ،یان سەرچاوەی
كتێبە دەرس������ییەكان لەگەڵ زاتی فیر
ب������وون و بارهێنان������ی قوتابیان نامۆن و
ئەم باب������ەت و نێوەڕۆكان������ە ناتوانن بۆ
درێژەدان ب������ە خوێندن قوتابیان دڵخۆش
ی������ان هاندەرێكی گۆنج������او بێ .هەر
بۆیە ڕێژەی وازهێن������ان لە خوێندن ،بە
هۆی نەبوونی پەروەردەی سالم ،شوێنی
پێویست بۆ خوێندن ،ئەمنییەتی كردنی
قوتابخانەكان ،بوونی ماددە هوشبەرەكان
ل������ە قوتابخان������ەكان ،ب������ە تایب������ەت لە
پارێزگاكانی كوردستانی ئێران زیادی

ك������ردووە .لە الیەكی دیك������ەوە خراپیی
بین������ای قوتابخانەكان كە پێویس������تییان
ب������ە نوێژەنكردن������ەوە هەیە ،سیس������تمی
گەرمكەرەوەی كەالس������ەكان بە سۆبەی
ن������ەوت ك������ە كارەس������اتی قوتابخانەی
ش������یناویی پیرانش������اری لێكەوت������ەوە،
ت������رس لە ناوچە می������ن ڕێژكراوەكان لە
گوندەكان������ی كوردس������تان ك������ە ڕۆژانە
كارەس������اتی دڵتەزێنی لێ دەكەوێتەوە،
هوكارێكی دیكەن بۆ دابەزینی ئاستی
خوێندن لە كوردستانی ڕۆژهەاڵت .بە
پێی ئامارەكانی خودی ڕێژیمی ئێران
زۆرب������ەی قوتابخانەكانی پارێزگاكانی
كوردس������تانی ئی������ران پێویس������تییان بە
نوێژەنكردنەوە هەیە .بە پێی ئامارەكان
لە پارێزگای ورمێ  4750قوتابخانە و
لە پارێزگای سنە 1268قوتابخانە و لە
پارێزگاكانی كرماشان و ئیالم زۆربەی
قوتابخانەكان پێویستیان بە نوێژەنكردنەوە
هەیە .ئ������ەوە لە كاتێكدایە س������ەرمایە
و داهات������ی ن������ەوت لە ئێ������ران بۆ بنكە
ئەتۆمییەكان و چاالكیی و پاڵپش������تیی
گرووپە تێرۆریس������تییەكان لە دەرەوەی
سنوورەكانی ئێران تەرخان دەكرێ و لە
ئەسڵی ٣٠ی یاسای بنەڕەتی ڕێژیمی
كۆماری ئیسالمییدا هاتووە" :دەوڵەت
ئەركدارە پێداویس������تییەكانی پەروەردە و
بارهێنانی بێ بەرانبەر بۆ هەموو خەڵك
هەتا كۆتایی قۆناغی دواناوەندی دابین
بكات و خوێندنی بااڵش هەتا ئاس������تی
خۆبژیویی واڵت بە شێوی بێ بەرانبەر
پەرە پێ بدات''.
هەنووكە ل������ە ئێران و كوردس������تاندا
سیاسەتێكی ئەمنیەتی و مێتودێكی
سەدە نێوەڕاستیی بە سەر كەش و هەوای
قوتابخانەكاندا زاڵە .ئامانجدار كردنی
نێوەڕۆكی كتێبە دەرسییەكان بە بیرۆكەی
دوگمی ئیدئۆلۆژی دەس������ەاڵتدارانی

ڕێژیمی كۆماری ئیس���ل��امی لە الیەن
وەزارەتی پەروەردەو ڕاهێنانەوە ،تەنیا لە
پێناو بەهێزكردن������ی ئیدئۆلۆژی دوگم
و بەرتەس������كی دەس������ەاڵتی داسەپاو و
دوور خس������تنەوەی قوتابیان لە گەیشتن
بە ئامانجە س������ەردەمییەكانە .هەروەها
ڕاكێش������انی زۆرەملێ������ی قوتابی������ان بۆ
پڕكردنەوەی فوڕمی بەسیجی قوتابی
ل������ە قوتابخانەكان������دا و باڵوكردنەوەی

سیاس������ەتەكانی خۆیان بك������هن تا هەر
دەم ل������ە چاالكییەكان������ی ڕێژیمدا ،وەك
ڕێپێوان������ە حكوومەتییەكان كەڵكیان لێ
وەربگرێت یان بیری س������ەدە ناوەڕاستی
خۆیان لەنێو ئەم توێژە ڕوو لەگەشەیەدا
باڵو بكاتەوە .هەرەوەه������ا لە قوتابخانە
و زانس������تگاكاندا سەرەڕای هەموو ئەو
كاران������ەی كە هێمایان ب������ۆ كرا ،ڕێژیم
بە وەڕێ خستنی گەشتیی مەزهەبی

دابین كردنی پێداویستیی قوتابخانەكان
لە ڕێگای وەرگرت������ن و كۆكردنەوەی
پ������ارەی زۆرەمل������ێ ل������ە بنەماڵ������ەی
قوتابی������ان بەكار دێن������ن .هەر بۆیە لە
دەسپێكی ساڵی خوێندنەوە بەرپرسانی
ئیدارەكان������ی پ������ەروەردە و بارهێنان لە
پارێزگاكانی كوردس������تانی ڕۆژهەاڵت
سەرەڕای ئەوەیكە توانای دابین كردنی
ئیمكاناتی پێویس������تیان ب������ۆ خوێندن و

هەمووج������ۆرە ماددەیەكی هوش������بەر لە
الیەن دەس������ت و پێوەندەكانی ڕێژیمەوە
لە قوتابخانە و زانستگاكاندا لە كردەوە
دزێوانەكانی دەس������ەاڵتدارانی ڕێژیمی
كۆماری ئیس���ل��امییە ،ب������ۆ ئەوەی لە
الی������ەك بی������ر و هەس������تی قوتابییان لە
هەستی نشتمانپەروەری و ئازادیخوازی
و مافویس������تی بەت������اڵ بكهن������هوه و لە
الیەكی دیكەوە قوتابی������ان گوێڕایەڵی

بەناوی ڕاهیانی نوور بیری مەرگ و
شەڕ و قین و مردوو پەرەستیان لە نێودا
پەرە پێ دەدات .هەر بۆیە س������ااڵنە بە
دەیان قوتابی و خوێندكار لەم ڕێگایەدا
بە ه������ۆی پێكدادانی ئۆتۆمۆبیل یان
وەرگەڕان ،گیان لە دەست دەدەن.
لە الیەكی دیكەوە كاربەدەس������تانی
پ������ەروەردە و بارهێن������ان ،ئەنجومەن������ی
بنەماڵ������ەی قوتابخانەكانیان ،تەنیا بۆ

قوتابخانەكان نییە ،بە مەبەستی دابین
كردنی سووتەمەنی و پێداویستییەكانی
قوتابخانە ،بەرپرسانی قوتابخانەكانیان
ئاگادار كردووتەوە كە پارەی زۆرەملێ
بە ب������ڕی  50ت������ا  100هەزارتمەمەن
لە بنەماڵەی قوتابیی������ەكان وەرگرن.
بەاڵم بەش������ێكی بەرچاو لە بنەماڵەی
قوتابیی������ان ب������ە هۆكارەكان������ی وەكوو
گوش������اری ئابووری ،كەمی داهات و

هەژاری ،ناتوانن ئەو بڕە پارەیە بدەن و
بەو هۆیەوە قوتابییانی قوتابخانەكانی
كوردس������تانی ئێران لەگەڵ مەترس������ی
دەرك������ران یان بێبەش ب������وون لە خوێندن
بەرەوڕوو دەبن������ەوە .لە الیەكی دیكەوە
بەش������ێكی زۆری قوتابیان و بە تایبەت
قوتابیان������ی گوندەكانی كوردس������تانی
ڕۆژهەاڵت ،وانەكانی������ان لە بینا پێش
س������اختەكان (كانیكس) ك������ە جێگا و
ڕێگای بۆ خوێندن و بارهێنانی قوتابیان
تییدا نییە ،دەخوێنن .هەروەها ئەو جورە
قوتابخانانە ل������ە ئیمكاناتی پەروەردە و
ڕاهێنان ،ئیمكاناتی وەرزشی ،سرویسی
بێهداشتی س������تاندارد ،حەسار و ڕێگا
و ب������ان بێبەش������ن .بۆ س������اڵی خوێندن
94-1393ی هەت������اوی ،س������ەرانەی
خوراكی ه������ەر قوتابیی������ەك لە ناوچە
بێبەش������ەكان و گون������دەكان  90هەزار
تەمەنە كە تا ئیس������تا ئەو بڕە پارەیە لە
الیەن بەرپرس������انی پەروەردە و بارهێنان
ب������ە قوتابیانی ئەو ناوچان������ە نەدراوە.
ئەم هۆكاران������ە و زۆر هۆكاری دیكە
وای كردووە كە لە ئاس������تی خوێندندا
پارێزگاكانی كوردستانی ئێران (ئیالم،
كرماش������ان ،سنە ،ورمێ) لە ڕیزبەندی
نەخوێندەوارتری������ن پارێزگاكانی ئێراندا
جێبگ������رن .پ������ەروەردە و بارهێنان لە
ئێران������ی ژێ������ر دەس������ەاڵتی ڕێژیمی
كۆماری ئیسالمیدا ،هیچكات هەوڵی
بۆ چارەسەركردنی كێشەكانی قوتابی
و قوتابخان������ە ن������ەداوە و تەنانەت زۆر
جار یاسا و ڕێساكانی خۆیشی لەمەڕ
پ������ەروەردە و بارهێن������ان ڕەچاو ناكات و
بگ������رە ڕێژیمی كۆماری ئیس���ل��امیی
ئێ������ران خۆی ڕێخۆش������كەر و هۆكاری
س������ەرەكیی دواكەوتوویی پ������ەروەردە و
بارهێنانە بە تایبەتی لە كوردس������تانی
ڕۆژهەاڵتدا.

چەواشەكاری و شاردنەوەی راستییەكان لە پێناو چی دا؟
عارف وەڵزی

ماوەیەك������ە مژاری الیەنگری یان
خود شكانەوەی كاناڵەكانی تلفزیۆنی
"دەنگی ئامریكا" و "بی بی س������ی"
و تا ڕادەی������ەك "یۆرۆنیووز" بە الی
كۆم������اری ئیس���ل��امی و بەتایبەت
بەرەی پاوانخوازی نێو دەس������ەاڵتی
ئەم واڵتەدا ،بۆتە ڕۆژەڤی هەندێك
ل������ە میدیاكان و تەنان������ەت هەندێك
ناوەن������دی بڕیاردانی گرینگیش������ی
وەك كۆنگ������رەی ئامریكایش هێنایە
سەر خەت ،تاكوو بتوانن لە بەرانبەر
هەوڵ������ە ئامانجدارەكانی ئەم ناوەندە
هەواڵدەرییان������ە ڕاوەس������تن و ڕێگر
بن لە چەواش������ەكردن و شاردنەوەی
ڕاستییەكان.
چەواش������ەكردن و سیاسەتی ڕێگە
خۆش������كردن ب������ۆ هەرچی باش������تر
بەڕێوەچوونی بەرنامەكانی كۆماری
ئیس���ل��امی لەالیەن ئ������ەم كاناڵەوە،
ئێس������تا گەیش������تۆتە جێگایەك كە
ڕۆژی 23ی ڕەزبەری ساڵی 1393
هەت������اوی 9 ،كەس ل������ە نوێنەرانی
كۆماریخواز و دێموكراتی كۆنگرەی
ئامری������كا ،لە نامەیەك������دا بۆ "جان
كێ������ری" وەزیری دەرەوەی ئەم واڵتە،
داوایان كرد ك������ە لێكۆڵینەوە لەمەڕ
بەڕێوەبەریی خراپ و ش������كانەوەی
دەنگی ئامریكا(كە بە زیاتر لە 45
زمانی دونیا بەرنامە باڵو دەكاتەوە)
ب������ەرەو الی كۆماری ئیس���ل��امیدا
بكرێت .ئەم كۆنگرێسمەنانە هەروەها
ڕایانگەیاند كە ،بڕیار وابوو دەنگی
ئامریكا ل������ە ڕێگەی باڵوكردنەوەی
زانی������اری ئامانج������دارەوە ،هەوڵ������ی
بەرەوپێشبردنی ئازادی و دێموكراسی
لە ئێراندا بدات ،بەاڵم ئێس������تا نەك

هیچ هاوكارییەكی بۆ ڕەچاوكردنی
مافی مرۆڤ لەم واڵتەدا نەكردووە،
بەڵك������وو تەنانەت خەساریش������ی بە
مافی مرۆڤ لە ئێراندا گەیاندوە.
لە بەشێكی دیكەی نامەكەدا هاتووە
ك������ە تەنیا لە یەك س������اڵی یەكەمی
س������ەركۆماریی حەس������ەن ڕۆحانیدا
 900ك������ەس لە ئێراندا لە س������ێدارە
دراوەن ،كەچی لە دەنگی ئامریكادا
تەنیا هێمای بۆ بەش������ێكی كەم لەو
ئیعدامانە كراوە.
بە لەبەرچاو گرتنی س������كااڵی
ئەم كۆنگرێس������مەنانە ،ئەگەر بێین
و پێداچوونەوەیەك بە باڵوكراوەكانی
كاناڵەكانی دەنگی ئامریكا و بەتایبە
بی بی سی بكەین ،بە ڕوونی بۆمان

دەردەكەوێ كە ستراتێژی میدیایی و
درێژخایەنی ئەم ناوەندە هەواڵدەرییانە،
لە ڕاس������تای بەرژەوەندییە بااڵكانی
كۆماری ئیسالمیدا دەخولێنەوە و لە
خزمەتی هەندێك كەسی ناوەندخواز
دان كە دوورە دیمەنییان ،نیش������اندەر
و س������ەلمێنەری ئەو ڕاس������تییەن كە
البی و پارێزەری بەرژەوەندییەكانی
دەسەاڵتدارانی كۆماری ئیسالمین.
لەڕاس������تیدا دەتوانی������ن بڵێ������ن كە
چەواش������ەكاری و ش������اردنەوەی
ڕاس������تییەكان لە الیەن ئ������ەم كاناڵە
میدیاییانەوە داڕێژڕاو و سیستماتیك
دەكرێ������ت .واتە یان بە س������ههو یان
بە ئەنقەس������ت بە ش������ێوەیەكی ورد
و پۆلێنبەندی كراو و لە ڕاس������تای

بەرەوپێش������چوونی سیاسەتەكانی ئەم
دەسەاڵتە دژی گەلییە كار دەكەن،
بەو هیوایە كە سیاسەتی میدیاییان
بتوانێت سەرەتا كاریگەری ئەرێنی بۆ
كپكردنی دەنگی نەیارانی دەسەاڵت
لە نێوخۆی ئێ������ران بێت و دواتریش
هاوكێش������ە سیاس������ییەكانی دەرەوەی
س������نوورەكانی ئەم واڵتە بە قازانجی
كۆماری ئیسالمی بقۆزێتەوە.
بۆ س������ەڵماندنی ئەم ڕاستییەش
ك������ە الیەنگری كردن ل������ە كۆماری
ئیس���ل��امی لەسەر ئاستی دەرەوە ،لە
پشتی سیاسەتی ئەم كانااڵنە خۆی
دەنوێن������ێ ،دەتوانین هێم������ا بۆ ئەوە
بكەین ك������ە لە بەرنامەكانی خۆیاندا
هەمیشە بە شێوەیەكی چەواشەكارانە

و هەڵخەڵەتێنەرانە باس لە دانووستانە
ئەتۆمییەكانی ئێران لەگەڵ ڕۆژئاوا
دەك������ەن و هەروەه������ا كەمترین هێما
بۆ پێش������ێلكردنی ماف������ی مرۆڤ
و دەس������تێوەردانەكانی كۆم������اری
ئیس���ل��امی لە كارووباری واڵتانی
دیكە و پشتیوانی لە تیرۆریزم دەكەن
و ه������اوكات بە ش������ێوەیەكی بەرباڵو
ڕۆژەڤی واڵتانی س������ووریە و لوبنان
و غەزە كە هاوپەیمانی ستراتیژیكی
ئێران������ن ل������ە ناوچەكەدا ،سانس������ۆر
دەك������ەن و یەكالیەنە دەیانگوازنەوە و
چاوپۆشی لە هەموو جینایەتەكانیان
دەكەن.
هەروەه������ا لەهەمب������ەر نێوخۆی
ئێرانیش سیاس������ەتی "بی بی سی و

دەنگی ئامریكا" و هەندێك كاناڵی
دیكە ،سیاسەتی ڕووماڵ نەكردنی
مژارەكانی پێوەندیدار بە مافی نەتەوە
و كەمایەتیەكان������ی نێوخۆی ئێران و
جی������اوازی دانانی توندی نەژادی و
فەرهەنگ������ی و دینییە لە نێوانیاندا.
ئەوەی كە جێگای سرنج و تێڕامانە
ئەوەیە كە سیاسەتی ئەم كانااڵتە لە
هەمبەر نێوخۆی ئێرانیش ،سیاسەتی
زەقكردنەوە و گرینگیدان بە پارێزگا
فارس نش������ینەكان و بە گش������تی بە
فارس نیش������اندانی نەتەوەكانی ئێران
و هەروەها ،پەراوێزخستن و گرینگی
نەدان بە بابەتەكان������ی پێوەندیدار بە
نەتەوە جی������اوازەكان و هەرێمەكانیان
و لە س������ەرووی هەموویان نەتەوەی
كوردە.
چاوپۆش������ی كردن لە كوش������تنی
ڕۆژان������ەی خەڵك������ی ه������ەژار و
كەمداهات������ی كوردس������تان لەس������ەر
لەس������ێدارەدانی
س������نوورەكان،
شۆرش������گێڕانی كورد و نەتەوەكانی
دیكەی ئێران بە بیانووی جۆراوجۆر،
دەستبەسەركردنی رۆژنامەنووسان و
چاالكانی مەدەنی و فەرهەنگی و
سیاس������ی ،بێبەشكردنی كوردستان و
نەتەوەی كورد و ناوچە و نەتەوەكانی
دیكە لە سەروەت و سامانی واڵت،
ماف������ی مرۆڤ و ل������ە تازەترینیاندا
تی������زاب پڕژاندنهكانی كوردس������تان
بە گش������تی و چەند مانگ پێشی
كرماشان بەتایبەتی و لە بەرانبەردا
زەقكردن������ەوەی تی������زاب پڕژاندن له
شاری ئیس������فەهان ،سەلمێنەری ئەم
ڕاستییەن كە ئەم كانااڵنە سیاسەتی
میدیایی������ان س������ەرەتا ل������ە خزمەت
پاوانخوازەكانی تاران و دواتریش لە
خزمەت هەندێك الیەنی ش������ۆڤێنی
فارسی ئێرانی دایە.
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حەوتووی جیهانیی داماڵینی چەك و هەوڵی ئێران بۆ
بەدەستهێنانی چەكی ناوكی

جووت حەوت

هەوراز
هیوا میرزایی
ئەگ������ەر الپەڕەكان������ی مێ������ژووی
مرۆڤایەتی هەڵبدەینەوە و س������ەیرێكی
مێ������ژووی شارس������تانییەت و ژیانی
مرۆڤەكان لەسەر گۆی زەویدا بكەین
بۆمان ڕوون دەبێت������ەوە ئەم مێژووە كە
هەنووكە مرۆڤ ش������انازی پێوە دەكا،
ب������ە خوێنی س������ەدان میلیۆن مرۆڤ
نووسراوەتەوە و لە هەموو قۆناخەكانی
مرۆڤایەتی������دا ش������ەڕ و كوش������تار لەم
مێژووەدا بااڵدەس������ت بووە .هۆكاری
بەش������ێكی زۆری ش������ەڕ و كوش������تارە
مێژووییەكان و ناكۆكی و ش������ەڕەكانی
س������ەردەمی ئێس������تاش دەگەڕێتەوە بۆ
هێژمونی خوازی و بەرژەوەندیخوازی
بەش������ێك لە م������رۆڤ و نەت������ەوەكان و
هەس������تی بااڵدەس������تی و داگیركاری
ئ������ەوان .بۆیە هەر گ������ەل و نەتەوەیەك
ل������ە بواری حەش������یمەت و كەرەس������تە
و تكینیكەكانی ش������ەڕ ش������ارەزایی و
دەوڵەمەندتر بووبایەت بێگومان براوەی
شەڕەكان دەبوو.
دوو ش������ەڕی یەك������ەم و دووهەمی
جیهانی������ی كە ل������ە نێوان س������اڵەكانی
 1914تاكوو  1945ڕوویاندا دەتوانن
نموونەیەك������ی بەرچاو بن ب������ۆ زیاتر
ڕوون بوون������ەوەی الیەنەكانی ش������ەڕ و
كاریگەری و ئاس������ەوارەكانی ش������ەڕ
لەسەر مرۆڤ و ژینگە و دابەشبوونە
سیاسییەكانی جیهان و هەوڵی واڵتان
بۆ پڕچەك ب������وون و كەڵكوەرگرتن لە
كەرەس������تە مودێ������رن و كۆمەڵكوژەكان
لە شەڕەكاندا .كەرەس������تەگەلێك وەك

بۆمبی ناوكی ،بۆمبە میكرۆبییەكان،
گازە ژەهراوی������ی و مەرگهێن������ەرەكان
و ...بوون������ە جێ������ی كێبەركێی واڵتە
زلهێزەكان و بازاڕگەرمی بۆ كارخانە
و كۆمپانیا چەكسازییەكانی جیهان و
هەر ئەمەیش وای ك������رد كە واڵتانی
نابەرپ������رس و دیكتات������ۆر و یاخی لە
كۆمەڵگا بتوانن دەستیان بەم چەكانە
ڕاب������گا و خەڵك و نەتەوەكانی دیكەی
پێ بترس������ێنن و لە هێندێك حاڵەتیشدا
بە دژیان ب������ە كاری بێنن كە نەتەوەی
كورد یەكێ������ك لە قوربانیانی ئەم جۆرە
چەكانەیە و ڕێژیمی ڕووخاوی سەدام
حوسێن لە س������اڵی 1366ی هەتاوی
توانی تراژیدیای هەڵەبجە لە باشووری
كوردستان و سەردەشت لە ڕۆژهەاڵتی
كوردستانی پێ بخوڵقێنێ و بەم كارە
بوو ب������ە هۆی ش������ەهیدبوونی هەزارن
كەس لە نەتەوەی ك������ورد و جیهانیش
لەو كاتەدا لە هەمبەر ئەم جینایەتەی
ڕێژیمی بەعس بێدەنگ مایەوە.
یەكێك ل������ە ئامانجەكانی پێكهاتنی
ڕێكخ������راوی نەت������ەوە یەكگرتووەكان
پێكهێنانی ئاشتی و تەناهی و دروست
كردنی كەش������ێكی هێم������ن و ئارام لە
نێوان واڵت������ان و دەوڵەتەكانە .هەر بەم
بۆنەیە ئهم ڕێكخراوه هەموو ساڵێك لە
ڕێكەوتی  24تا 30ی ئۆكتۆبری وەك
حەوتووی داماڵینی چەك دەستنیشان
كردووە تاك������وو خەڵك و دەوڵەتەكان لە
ش������وێنەوارە نەگتی������ڤ و خراپەكانی
چەكە كۆمەڵك������وژەكان و هەموو ئەو
چەكانەی ك������ە مرۆڤی پ������ێ لە نێو
دەبرێت ،ئاگادار بكرێنەوە.
لە سەردەمی ئێستادا كە تێروریسم

ل������ە پەرەگرتندای������ە و چەند واڵتێكی
دیاریكراو هەوڵی پڕچەك كردنی ئەم
گرووپانە دەدەن ،دی������اری كردنی ئەم
بۆنەیە گرینگییەكی تایبەتی هەیە و
كۆماری ئیسالمی ئێرانیش یەكێك لەو
واڵتانەیە كە بەردەوام لە الیەن واڵتانی
ڕۆژئاوایی و دەوروبەر بە پش������تیوانی
تێرۆر و گرووپە تیرۆریستەكان ناسراوە
و لە م������اوەی دەس������ەاڵتداریی خۆیدا
ب������ەردەوام و بە ئاش������كرا پش������تیوانی
ل������ە گرووپگەلێك������ی وەك حیزبووڵاڵ
لە لوبنان و حەماس لە فەلس������تین و
حووس������یەكانی یەمەن و ل������ە هێندیك
حاڵەتی دیكەدا پش������تیوانی شاراوەی
لە گرووپی تێرۆریس������تی ئەلقاعیدە و
ئەو گرووپانەی كە سەر بە ئیدۆلۆژی
و قوتابخان������ەی فیك������ری ئەلقاعیدەن
ك������ردووە و لە دەی������ان حاڵەتدا چەك و
چۆڵی سەربازیی ئێران لە كاتی ناردن
بۆ ئەم گرووپانە لە الیەن دەوڵەتەكانی
دیكەوە دەستی بەسەردا گیراوە.
كۆماری ئیس���ل��امی ئێران جیا لە
پڕچەككردنی الیەنە تیرۆریستییەكان،
خۆیشی هەوڵی بەدەستهێنانی چەكی
ناوك������ی دەدا و ئەم كردەوەی كۆماری
ئیس���ل��امی بووەت������ە هۆی كێش������ە و
ئاریش������ەیەكی جیهانی و زۆر جار لە
الیەن ڕێكخراوی ئاژانس������ی ناوكیی
مەحكووم كراوە و هەروەها بۆ الوازكردن
و پابەندبوونی ئەم واڵتە بە یاسا و ڕێسا
نێودەوڵەتییەكان تووش������ی گەمارۆی
ئابووری بووەتەوە .هەر چەند كۆماری
ئیس���ل��امی بەردەوام نكۆڵی لەوە دەكا
كە لە هەوڵی بەدەس������تهێنانی چەكی
ناوكیدایە بەاڵم بەهۆی ترسێك كە ئەم

ڕێژیمە دیكتاتۆرە لە مانەوەی خۆی
هەیەتی و هەروەها بۆ بااڵدەست بوونی
سیستم و ئیدۆلۆژی خۆی لە ناوچەكە
و جیهان و ئەو پرۆسە شاراوایە كە لە
وزەی ناوكییدا هەیەتی ش������یمانەیەكی
زۆری لێدەك������رێ ك������ە پرۆس������ەیەكی
ش������اراوەی بۆ بەرهەمهێنانی چەكی
ناوك������ی هەبێ و ل������ە دوایین لێدوانی
س������ووزان ڕایس ڕاوێژكاری ئەمنیەتی
نەتەوەیی ئامری������كا هاتووە كە" :ئێران
واڵتێكە كە پشتیوانی تیرۆریزمە و بۆ
ناس������ەقامگیركردنی واڵتانی جیران و
ناوچە ،هەوڵی بەدەستهێنانی چەكی
ناوكیی دەدا".
مێژووی دەس������ەاڵتداریی كۆماری
ئیس���ل��امیی ئێران نیش������انی داوە كە
ئەم واڵتە پابەند نییە بە هیچ یاس������ا
و ڕێس������ایەكی نێونەتەوەیی و هەركات
ب������ۆی كرابێ ئەم یاس������ایانەی لە بەر
بەرژەوەندییەكانی خۆی پێشێل كردووە
و دژایەت������ی لەمێژین������ەی ئەم واڵتە
لەگەڵ ئیس������راییل و هەڕەشە یەك لە
دوای یەكەكانی بەرپرسە بااڵكانی ئەم
ڕێژیمە لە خاك و دەوڵەتی ئیس������راییل
و دەستێوەردان لە كاروباری نێوخۆیی
واڵتان������ی دیك������ەی وەك پش������تیوانی
ل������ە دەوڵەتی دیكتاتۆری س������ووریە و
هاوكاری سەربازیی ئەم واڵتە لەگەڵ
بەشار ئەسەددا بە دژی ئۆپۆزیسیۆنی
س������ووریە وای كردووە ك������ە متمانەی
نێونەتەوەی������ی لە هەمب������ەر ئێران كەم
ببێت������ەوە و واڵتان������ی ڕۆژئاوای������ی و
ئامری������كا بڕوا ب������ە بەڵینەكانی ئێران
نەكەن.

پرژاندنی تێزاب ،دیاردەیەكی كۆمەاڵیەتی یان
سیاسەتێكی پشتی پەردە
شەماڵ تەرغیبی
ل������ە حەوت������ووی ڕاب������ردوودا،
دڵەڕاوكێیەك������ی ن������وێ بەرۆك������ی
كۆمەڵگ������ەی ئێران بە تایبەت ژنانی
گرتەوە و خەمێكی دیكە قورس������ایی
خەمەكان������ی دیكەی سەرش������انیانی
زیات������ر كرد .تاقمێك ب������ە ناو مرۆڤی
بۆ حكوومەت نەناسراو و بۆ خەڵكی
ئێران ناس������راو لە زنجیرە پەالمارێكی
دڕندان������ەدا كە تەنیا لە فەلس������ەفە و
ئیدئۆلۆژی داعش ئاس������ای ئەواندا
جێدەگرێت، هێرش������یان كردە س������ەر
چەن������د ژنێكی بێ ت������اوان كە تەنیا
س������ووچی ئەوان بە قەولی س������ەرانی
ویالیەتی"تدبیر و ئومید" ،بدحیجابی
ب������وو .پرس������ی پرژاندنی تێ������زاب لە
كۆمەڵگای ئێراندا ژانێكی نوێ نیە
و ناكرێت بە بیاڤ������ی مانایی خوێەوە
سنوردار بكرێت .بەڵكوو ئاماژەیەكە
ل������ە س������تەم و چەوس������اندنەویەكی
هەمەالیەنە و فرەالی������ەن كە خاوەنی
مێ������ژوو و بەگراوەندنی زەینیی زۆرە
و هەرج������ار و ب������ە ش������ێوازێك خۆی
دەنوێن������ێ .چەوس������اندنەوەیەك ك������ە
ڕاس������تەوخۆ ژنانی ئێ������ران دەگرێتەوە
و ناڕاستەوخۆش هەمووكۆمەڵگەی
ئێران������ی تەنیوەت������ەوە هەربۆێ������ە لە
چەندین ڕەهەندی جۆربەجۆری وەك
كۆمەڵناسی، دەروونناسی ،چینایەتی،
فیمینیستی،نەتەوایەتی و سیاسیەوە
دەكرێشڕۆڤە بكرێت .بەاڵم ئەوەیكە
جێگەی باسە خستنە ڕووی هێندێك
الیەنی شاراوە و نادیاری ئەم خەسارە
ترس������هێنەرەیە كە لە ئێس������تادا بووتە
مانشێت وسەردێڕی بەشێكی بەرچاو

لە ڕاگەیەنە نێوخۆیی و دەرەكییەكان.
ب������ە گش������تی ئەوەیكە ب������ە هۆكاری
پەرەسەندنی ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زیاتری
خەسارە كۆمەاڵیەتییەكان و یەك لەوان
دیاردەی پڕژاندنی تێزاب دێتە ئەژمار
هەوڵە سازماندراوە و سیستماتیكەكانی
ڕژیمی زاڵ بەس������ەر ئێرانە كە لە ژێر
ناوی جۆربەج������ۆری وەك گەاڵڵەی
جیاكاریی جینس������ی، بەرز كردنەوەی
پێگەی بنەماڵە، س������زادانی كەسانی
خەتاكار و قەس������اس و ئیعدام لە پێش
چاوی ڕای گشتی جێبەجێیان دەكات
و لە ڕاس������تیدا ئەمانە چەش������نێك لە
بەیاسایی كردنی توندوتێژییەكانە كە
هەم ل������ە باری زەینی و هەم لە باری
كردەكییەوە ش������ۆێندانەریی نگەتیڤ
لەس������ەر كۆمەڵ دادەنێ بە واتایەكی
دیكە ڕێژیم ل������ە ڕێگەی زەقكردنەوە
و گەورەكردن������ی توندوتێژیی������ەكان
و ه������ەوڵ ب������ۆ زیادكردنی ئاس������ت و
درێژەی توندوتێژییەكان دەدات و وەك
كۆمەڵناسەكان دەڵێن توندوتێژییەكان
بەرهەم دێنێتەوە .ڕوون و ئاشكرایە كە
هەوڵدان بۆ دوور خستنەوەی ژنان لە
بیاڤە جۆراوجۆرەكانی وەك سیاسەت،
زانكۆ، ئابووری، كۆمەاڵیەتی، بازاڕ
و ئیدارەكان بەشێك بووە لەو ڕێوشوێنە
بەیاسایی كراوەكەی تاران كە لە ژێر
ناوی "زن ستیزی" ناوبانگی دەركردووە
تاكوو بە دروست كردنی ئەم بۆشایی
و كەلێنە ،دەرەتانێكی زیاتر و لەبارتر
بۆ زاڵ كردنی پرسی "پیاو ساالری"
بخۆلقێنن تا ل������ەم ڕێگەوە ئەو باوەڕە
هەڵە و دژە مرۆیی������ە لە نێو خەڵكدا
بچەس������پێنین ك������ە ژن مرۆڤێكی بێ
توانا، الواز، بێكەڵك و بێئێرادەیە و
تەنیا وەك كەرەستەیەك دەبێ كەڵكی

لێ وەربگیرێ.
الیەنێك������ی دیكەی ئ������ەم تراژیدیا
خەوت������ووەی نێو كۆمەڵگ������ەی ئێران
ك������ە هەر جارە و لە ش������وێنێكی ئێران
و بە ش������ێواز و مۆدێلێكی نوێ سەر
هەڵدەبڕێ ،چەشنێك لە ڕەواییدانە بە
جێبەجێ كردنی گەاڵڵە و یاساگەلێكی
وەك دابینكردنی ئەمنیەتی گشتی و
نەزمی ئەخالق������ی .دوایین نموونەی
ئەم گەاڵڵەن������ەش دەتوان������ێ هەمان
یاسا ناس������راو بە "ێمران به معروف
و ناهی������ان از منک������ر" بێ������ت كە لە
مەجلیس������ی ڕێژیمدا كەوتە بەرباس.
بەو واتایەكی دیكە باڵە توندڕەوەكانی
ڕێژیم لە ڕێگەی نۆك������ەرە ئاڵقە لە
گوێیەكانیان لەوانە بەسیج و ئیتالعات
و هێزە لیباس شەخسییەكانەوە هەوڵی
نائەم������ن كردنی كۆمەڵگە دەدەن و بە
وەڕێخستنی ش������انتاژی جۆربەجۆر،
بێ نۆڕمی و ناس������ەقامگیری لە نێو
جڤاكدا پەرە پێدەدەن تاكوو ڕەواییەكی
زیات������ر بۆ بەڕێوەبردنی ئەم چەش������نە
یاساگەلە وەدەست بێنن و بەستێنێكی
لەبارتر ب������ۆ زاڵكردن������ی هێژمۆنیی
خۆیان و بەرتەس������ك كردن������ی بیاڤی
چاالكیی������ەكان بخوڵقێن������ن و فەزای
پۆلیس������ی و خەفەقان و سانس������ۆر
و گرت������ن و لێدان زیات������ر و زیاتر زاڵ
بكەن .هەر بەم پێی������ەش دەبینین كە
ل������ە چەند ڕۆژی ڕاب������ردوو" مەهدیە
گۆڵڕوو" چاالكی مافەكانی ژنان و
ئەندامی كانونی ش������ارۆمەندی ژنان
كە لە ڕۆژی 30ی ڕەزبەر لە بەردەم
مەجلیس������دا وێڕای چەند چاالكێكی
دیكە ب������ۆ ناڕەزایەتی������ی دەربڕین لە
هەمبەر تێزابپاش������ییەكانی ئیسفەهان
كۆببونەوە؟؟؟؟؟؟ دەكرێ لە ڕۆژانی

داهاتوویش������دا ئەم ڕەوتە بەردەوام بێت
و بە بیانۆگەڵێك������ی جۆراوجۆر وەك
پێوەندی گرتن لەگەڵ واڵتانی بێگانە
و دژە شۆڕش و هتد ..ڕەوتی دەست
بە سەركردنەكان زیاتر بێت.
پرس������ێكی دیك������ەی جێگ������ەی
تێڕامان ئەو ڕاستییە كە ڕووداوێكی
هاوچەشنی ئیس������فەهان چەند ڕۆژ
پێشتر لە ش������ارێكی وەك كرماشانیش
ڕووی دا ،ئەوەی بۆچی بەمش������ێوەیە
بە پان و بەرینی باس������ی لێوە نەكرا؟
یەكەمی������ن وەاڵم كە بۆ ئەم پرس������یارە
لە مێش������كدا چەك������ەرە دەبەس������تێت
چەش������نێك لە هەاڵواردنی نەتەوەییە
كە لە مێژساڵە دەرهەق بە نەتەوەكانی
بندەستی ڕێژیمی تاران ڕەچاو كراوە
و ڕچاو دەكرێت .دەنا چ جیاوازییەك
كە لە نێوان ئ������ەو ڕووداوانەدا هەیە؟
جگە لەوەیكە لە هەموو حاڵەتەكاندا
پەالمار بۆ سەر مرۆڤ و مرۆڤایەتی
دەدرێت؟
ب������ە گش������تی ئەوەیك������ە هێ������زی
ئینتزام������ی و الیەن������ە پێوەندیدارەكان
لە ڕۆژان������ی داهاتوودا وەك دژكردەوە
نیشانی دەدەن كە لە گەشبینانەترین
حاڵەت������دا ئەوەیەك������ە ڕادەگەێنێ������ت،
ئەوەی ك������ە ڕوویدا ل������ە الیەن چەند
كەسێكی خودسەرەوە بوو یان پێوەندی
بە پرسگەلی شەخس������ییەوە هەبووە و
ئە كەس������انەش س������زا دەدرێن .بە پێی
ئەزمونێكیش كە لە تەمەنی كۆماری
ئیس���ل��امیدا بینراوە ،كارەس������اتەكە لە
نێ������و وادە و بەڵێنە جۆراوجۆر و وتە و
ئاخاوتنە دژ بە یەكەكانی بەرپرسان و
بە تێپەڕینی كات ،مەسەلەكە لە بیر
دەكرێت و بەدواداچوونی ئەم دۆسییانە
بە كردەوە نامومكین دەبێت.

ئەم مەس������ەلەی تیزاو پرژاندنەش بە س������ەروچاوی
كچاندا بۆ جارێكی دیك������ە تواناییەكانی زۆر كەس و
لەوانەش الریجانییەكانی بۆ دۆزینەوەی س������ەرەداوەكان
و خستنەڕووی س������ێناریۆی جیمز باندی دەرخست .بۆ
نموونە دوكتور موحەممەد جەواد ئەردەش������یر الریجانی
(ك������ە من نازانم ب������ە منداڵی ،دایكی چ������ۆن بانگی
كردووە) دەڵێ" :من الیەنگ������ری تیۆریی پیالنگێڕی
نی������م ،بەاڵم پێم وایە هەر ئەو واڵتانەی كە ئەو كچەیان
لە ش������ەقامەكانی تاران كوشت (واتە ندا ئاغا سوڵتان)
و بكوژەكانیش������ی ئێس������تا ل������ە ش������ەقامەكانی لەندەن
دەسووڕێنەوە ،ئەم كارەش������یان كردووە تاكوو بیدەنە پاڵ
كۆماری ئیسالمی".
دەب������ێ ش������وكرانە ببژێرین ك������ە بەڕێزیان ئەس������ڵەن
باوەڕی بە تیۆری������ی پیالنگێڕی نیە و زۆر واقیع بین
و بە ویژدان تەش������ریفیان ه������ەس .بەاڵم لەگەڵ هەموو
واقیعبینییەكەش������دا ئەم فەرمایشتانەی كاك محەممەد
جەواد ئەردەشیر بەو واتایەیە كە لە شەقامەكانی ئێراندا
هەموو واڵتێك دەس������ەاڵتی كوش������تن و بڕینی خەڵكی
هەیە ،غەیری خودی كۆماری ئیس���ل��امی نەبێت كە
نەك هەر ناتوانێ پێش������یان پێ بگرێت ،بەڵكوو ناتوانێ
دواتر تاوانبارەكانیش بدۆزێتەوە.
ناهەقیش������ی نیە ،پاساودانی ئەو هەموو جینایەت و
تاوان������ەی برادەرانی گومن������ام كاری حەزرەتی فیلە و
پی������او كە بیهەوێ بەرگریی لێ بكات ،دەبێ خۆی بۆ
نووسینی هەزار جۆر س������یناریۆی گاڵتەجاڕی ئامادە
بكات.
بۆ نموونە كاتێك كە لێیان دەپرس������ن فاڵنە قەتڵ لە
"عەلیابادی كەتوولی توركەمەن س������ەحرا" لە الیەن چ
كەس������ێكەوە ئەنجام دراوە؟ لە بەر ئەوەی كە لە شەرعدا
"غەیبەت كردن" واتەی قس������ەكردن لە پش������ت سەری
برادەرانی پاس������دار و بەسیج حەرامە ،لە جیاتی ئەوەی
كە ناوی قاتڵ (واتە س������ەرهەنگ ح������اج كازم) بێنن،
ناوی واڵتێكی ئورووپایی (كە باش������تر وایە ئینگلیس
بێت) لەگەڵ ناوی ئەمریكا (كە وەك پیواز بۆ هەموو
چێش������تێك بە كەڵك دێت) و چەند واڵتی وەك توركیە
و ئازەربایجان و عەرەبس������تان و ئیسراییل و هێندێك جار
هەرێمی كوردس������تانیش ڕیز دەكەن كە گوایە تۆڕێكی
س������یخوڕیی هاوبەشیان پێك هێناوە و دواتر لە ڕێگەی
پاكستانەوە و بە هاوكاریی دەزگای ئیتالعاتی ئەرتەشی
پاكس������تان و هێزەكانی ناتۆ لە ئەفغانستان لە سنووری
بەلووچستانەوە ناردوویانەتە نێو خاكی ئێران بۆ كوشتنی
میرزا باقری س������ەروپێفرۆش .لەم نێوانەدا مووسەوی و
كەڕووبی بە فەیس������بووكێكی نەناسراوەوە (كە وێنەی
كچێكی جوانی لە سەرە) پێوەندییان بە ڕەزا پەهلەوی و
یۆرگن هابرماس و ئەنستیتۆی سەهیۆنیستیی جۆرج
سۆرۆسەوە گرتووە كە دەمانچەیەكیان لە موجاهیدینی
خەڵك بۆ وەربگرێت .دواتر پێنج فیشەكیان لە حیزبێكی
تەجزیەتەڵ������ەب كڕیوە و لە ماڵی نەس������رین س������توودە
دوایین كۆبوون������ەوەی پێش عەمەلیاتیان گرتووە .لێرەدا
كۆماندۆیەكی تایبەت كە جلی وێبالگنووس������ی لە بەر
كردووە و ناوی خۆی ناوە "ستار بەهەشتی" (بەاڵم دواتر
بە لوتفی خوا و هەوڵ و كۆششی سەربازانی گومنامی
ئیمامی زەمان دەركەوت كە ئەوە ناوی نهێنیی پوورزای
گەورەی ئاندرێس فۆگ راسمۆسن ،سەرۆكی پەیمانی
ناتۆیە) لە كەرەج دەمانچەكە وەردەگرێت و بە سواری
فڕۆكەی س������ی 130خۆی دەگەیەنێتە دارستانەكانی
باك������ووری ئێران و لەوێ بە پەڕەش������ووت (واتە چەتر)
ب������از دەدات������ە نێو ماڵی می������رزا كووچك خ������ان .پاش
خواردنی هێلكەوڕۆنێك لەگەڵ كوچك خان ،لە ڕۆژی
دیاریكراودا خۆی دەگەیەنێت������ە عەلیابادی كەتوول و
لەوێ بە بیانووی كڕینی س������ەروپێ ،خۆی لە میرزا
باقر نزیك دەكاتەوە و لە مەودای  350میترییەوە بە 12
گوللەی دەمانچە كە یەكێكیان لە تەوقە سەری میرزا
باقری داوە ،ناوبراو دەكوژێت .دەس������تبەجێ برادەرانی
گومن������ام دەگەیەنە ش������وێنی ڕووداوەكە و لە پالنێكی
ئەمنیەتیی بێ وێنەدا بە دەستبەس������ەركردنی ناوبراو،
پیالنی هاوبەش������ی دژەشۆڕشی نێوخۆیی و دوژمنانی
دەرەكی������ی نیزام پووچەڵ دەكەن������ەوە .تاوانبار ماوەیەك
دوای دەستبەس������ەركران ،ب������ۆ ئەوەی ك������ە نهێنییەكان
نەدركێن������ێ ،ل������ە زیندانی ئێڤین بە پیالنی مووس������اد
دەكوژرێت ،بەاڵم ئێس������تا هەم������وو زانیارییەكان لە كن
برادەرانە و پاش هێوربوونەوەی دۆخی نیزام و ئینقالب
(وات������ە پاش ئەوەی كە گوڵە بێتەوە لە كانی) بو ڕای
گشتیی ئوممەتی ئیسالم باڵو دەكرێتەوە.
هەر كەس ئەم ڕاپۆرت������ەی خوێندەوە و لە دڵەوە پێ
نەكەن������ی ،دڵنیام فەرمایش������تەكانی موحەممەد جەواد
ئەردەش������یر وەك دەقی پی������رۆز وەردەگریت و گومان لە
دروستبوونی ناكات.
ئیتر هەر خۆشیتان.

9

10

ژمارە  640ـ 15ی خهزهڵوهری 1393

بهسیج هێزێکی گهلی یان گۆپاڵێکی سهرکوت
تهرهغه
لهنێو ههموو دهس������هاڵته پاوانخواز و
چهوسێنهرهکاندا ،پێکهێنانی میلیشیا و
هێزی نافهرمی سهربازی و ناسهربازی
وهک نهریتێ������ک چ������او لێدهکرێ������ت.
بهواتایهکی تر حکوومهته دیکتاتۆرهکان
بههۆی ئهوهی ک������ه لهناخی کۆمهڵگا
س������هریان ههڵنهداوه و ههمیش������ه دژی
ویس������تهکانی خهڵک������ن ،ه������هردهم ترس
و دڵهڕاوکێی������ان ل������ه دڵ دایه که نهکا
ڕۆژێک وهبهر ش������هپۆلی ڕق و قینی
خهڵک بکهون و هێزی فهرمی واڵتیش
پاڵ وه پش������تی خهڵک بدات و چیتر
گوێڕایهڵی فهرمانی ئهربابهکانیان نهبن،
ههر لهم ڕووهوه هێزێکی بهکرێگیراوی
گوێ لهمس������ت پ������هروهرده دهکهن و بۆ
ڕۆژی مهبادا کهڵکی������ان لێوهردهگرن؛
فیدایان������ی س������هددام ،هێ������زی تایبهتی
بهشار ئهسهد و قهزافی نموونهگهلێکن
لهم هێ������زه بهکرێگیراوانه که ههنووکه
و دوێنی له نێ������و دیکتاتۆراندا بوونیان
ههبووه .ڕێژیمی کۆماری ئیس���ل��امی
و لهس������هرهوهی ئهم ڕێژیمه ڕێبهرهکانی
که ڕووی ههموو دیکتاتۆرێکیان سپی
کردووه لهم چوارچێوهیه نهچوونهته دهرهوه
و تهنان������هت زۆر بهرف������راوان تر له باقی
دیکتاتۆران لهسهرهتای ڕژێمهکهیانهوه
ههوڵی دروست کردنی گروپ و هیزی
بهکرێگیراوی س������هرکوتکهریان داوه بۆ
ئهوهی جیا له هیزی فهرمی واڵت ئهم
هێزه نافهرمی و نایاسایانهش������یان وهک
گۆپاڵێک لهبهردهس������تی دابێت و ههر
جۆرێ������ک که ویس������تیان کهڵکیان لێ
وهرگرن.
بهس������یج یهکێ������ک ل������هو هێزانهیه
ک������ه لهس������هرهتای هاتنهس������هرکاری
کۆماری ئیس���ل��امییهوه بۆ پهره پێدان
و باڵوکردن������هوهی کهڵ������ک له ههموو

ئامرازهکان وهرگیراوه.
ش������ێرپهنجهیهک وهک بهس������یج ل ه
ڕاس������تیدا وهک باس������کی ڕێژیم لهنێو
کۆمهڵگادای������ه و ڕێژیم ب������ۆ پهرهپێدان
و باڵوکردن������هوهی بی������ر و هزری خۆی
کهڵکی لێوهردهگرێت .بهس������یج ئهو هێزه
دهسکرده نایاس������ایهییه که بۆ جێبهجێ
کردن������ی سیاس������هتهکانی ڕێژیم هیچ
لهمپ������هر و س������نوورێکی لهپێش نییه و
ڕێژیم ههموو ڕێگا و شێوهکانی بۆ ئهم
تاقمه ئاوهاڵ کردۆتهوه ،به واتایهکی تر
کاتێک ڕێژیم به ئامانجی بهڕێوهبردنی
سیاس������هتێک بێ������ت ب������هاڵم نهیههوێت
هێزه فهرمییهکانی ئهم سیاس������هتانه له
کۆمهڵگا بهڕێوه بهرن یان ترسیان ههبێت
له کاردانهوهی نهرێنی خهڵک لهس������هر
ڕێژیم ،ئهو کاتهیه که بهسیج بهردهدهنه
گیانی خهڵ������ک و کۆمهڵ������گا و ئهو
تاقمه س������هرهڕۆ و ملهوڕه بێ وهبهرچاو
گرتنی ههرچهش������نه ،ئهخالق و یاسا و
ڕێس������ایهک سیاسهتهکانی ڕێژیم پیاده
دهکهن ،ئهگهر بێت و ڕێکخراوهگهلێکی
مافی مرۆڤیش لهههمبهر کردارهکانی
ئهم تاقمه ناڕهزایاتی دهربڕن ئهوه ڕێژیم
به هێنانهوهی پاس������اوی ئهوهی که ئهم
هێزه له نێ������و خهڵک ههڵقواڵوه ڕێگای
دهرباز بوون له ژێر گوشارهکان بۆ خۆی
دهدۆزێتهوه.
به کورتی بهسیج بۆ دهستهبهر کردنی
ئهم ئامانجانهی خوارهوه پێک هاتووه.
ئ������ا -ئامانجی فهرههنگ������ی ڕێژیم؛
ئهو ئامانجانه له ڕاس������تیدا ئهو بهش������ه
له ویس������تهکانی ڕێژی������م دهگرنهوه که
لهگهڵ ه������زر و ڕوانگ������ه ئایینیهکانی
خهڵک س������هروکاریان ههی������ه .ڕۆڵی
بهس������یج لهم بهشه له ویستهکانی ڕێژیم
وهک باسکی سهرهکی لهنێو گهڕهک
و کۆاڵن������هکان و ئاواییهکاندایه ،بهڕێوه
بردنی ڕێوڕهس������می عهزاداری ،بهڕێوه
بردن������ی ش������هوانی دوعا خوێن������دن بۆ

ڕاکێش������انی الوان و تازه الوان بۆ الی
خۆیان ،بهڕێوه بردنی بۆنه ئایینییهکانی
ک������ه بهنێو جهژن ناویان دهب������هن ،بهرێوه
بردنی ڕێوڕهس������می به تهمهنی تهکلیف
گهیش������تنی کچان که لهگش������ت ئهم
ڕێوڕهس������مانه ت������هوهره ئایینیهکه تهنیا
ب������ۆ ڕواڵهت������ی کۆبوونهوهکانه ،ئهگینا
لهڕاستیدا له گش������ت لهم بۆنانه ئامانج
باس������کردن له سیاس������هتهکانی ڕێژیم و
خستنه نێو مێشکی الوان و تازهالوانه بۆ
ئهوهی که خامهنهیی ئیمامێکی بهرح هق
نیش������ان بدهن و وای دهخهنه مێش������کی
بیسهرانیان که ئهشێ وهک نێردراوێکی
خودا و جێنش������ینی بهرحهقی خودا وایه
و ههرچی ئهو بیڵێت ڕاستهو نهیارانی
ئهو دوژمنی خودان������ه و ڕهوایه ههموو
کردارێک به دژی نهیارانی خامهنهیی
بهڕێوه بچێت ،ههر لهم چوارچێوهیهدابوو
که گرووپێک له الوانی بهس������یجی له
کرمان زنجیرهیهکیان له قهتڵ و عامی
الوان و خهڵک������ی بێتاوان وهڕێخس������تبوو
ب������ه بیانووی ئهوهی ک������ه ئهوانه دژی
ویستهکانی وهلی فهقیھ دهجووڵێنهوه.
س������هرهڕای ئهوانه پایهگاكانی بهس������یج
لهنێ������و گهڕهکهکان������دا وهک چاو و
گوێی ڕێژیم ههڵس������ووکهوت دهکهن و
ههرچهش������نه جموجۆڵێکی فهرههنگی
وهک کۆڕی شێعر یان کۆڕی مۆسیقا
که بهدهر ل������ه ئامانجهکانی ئهوان بێت
ب������هری لێدهگیرێت .ههروهها پێش گرتن
له ک������وڕان و کچان له کۆاڵنهکان به
بیانووی نهپاراس������تنی حیجاب یا دهبهر
کردنی جل و بهرگ������ی ڕۆژئاوایی یان
گوێ گرتن بۆ مۆسیقای بێگانه و ...
کۆمهڵیکی تر لهو کارانهن که بهسیج
له ش������ار و گوند و کۆاڵنهکان بهڕێوهی
دهب������هن .ئهڵبهت������ه بۆ کوردس������تان لهم
ڕوانگهشهوه ئامانجهکان له پێکهاتنی
بهس������یج جیاوازه ،ئهرکهکانی بهس������یج
لهباری فهرههنگییهوه له کوردس������تان،

ڕاکێش������انی الوان و ت������ازه الوان بۆ ئهم
مافیایه و باڵوکردن������هوهی ههمووجۆره
ماددهیهکی سڕکهر ،جاسووسی کردن له
خهڵک و بهتایبهت ڕاپۆرتدان له چاالکه
سیاس������ییهکانی حیزب������ه کوردییهکان
و گرتن������ی بکهرانی ئ������هم چاالکییانه،
کۆمهڵێ������ک له کارهکانیان������ن .له نێو
قوتابخانه و زانستگاکان و ئیدارهکانی
ڕێژیمیش ئهم چاالکییانه بهڕێوه دهچێت
بهتایبهت له قوتابخانهکاندا ،ئهمڕۆکه
ڕێژیم به ه������ۆی نائاگایی قوتابییهکان
بێ ئاگاداری ئ������هوان و زۆرکاتیش به
زۆری فۆڕمی به بهس������یج بوونیان پێ
پ������ڕ دهکات������هوه و ل������ه چاالکییهکانی
ڕێژیم������دا وهک ڕێپێوانه حکوومهتێکان
کهڵکیان لێوهردهگرێت یان بیری س������هده
ناوهڕاس������تی خۆی لهنێو ئهم توێژه ڕوو
لهگهش������هیهدا باڵودهکات������هوه .ههرهوهها
لهنێو زانس������تگاکاندا سهرهڕای ههموو
ئهو کارانهی که لهسهرهوه هێمامان بۆ
كردوون ڕێژیم به وهڕێ خستنی گهشتی
مهزههب������ی بهنێوی ڕاهیانی نوور بیری
مهرگ و شهڕ و قین و مردوو پهرهستیان
لهنێودا پهره پێدهدات.
ب -ئامانجه نیزامی و سهربازییهکان؛
تاقمی بهسیج لهڕاس������تیدا لهبهره بهری
شهڕی ئێران و ئێڕاق ڕیشهی داکوتا و
ڕێژیم پاشان لق و پۆپی پێدا .ڕێژیم له
شهڕی ماڵوێرانکهری 8ساڵهدا کاتێک
ک������ه دیتی الوان و تازهالوان به لێش������او
دێن ب������ۆ بهرهکانی ش������هڕ ،کهڵکی له
ههستی ئهم توێژه ئیحساساتیه وهرگرت
و به ورووژاندنی ههس������ته ئایینییهکانی
ئهم توێ������ژه بۆ مهبهس������تهکانی خۆی
کهڵک������ی لێوهرگرتن ،س������هرهڕای ئهوه
ڕێژیم ک������ه توانایی پ������هروهرده کردنی
نیزامیی ئهم شهپۆلهی له خهڵک نهبوو
وهک س������پهرێکی مرۆڤی له بهرامبهر
هێزهکان������ی ئێڕاقدا بۆ پاک کردنهوهی
مهیدانهکان������ی می������ن و ش������کاندنی

گهمارۆی ش������هڕ کهڵک������ی لێوهرگرتن
و ه������هر بۆیهش زۆربهی ه������هره زۆری
کوژراوانی ش������هڕی ئێران و ئێڕاق الوان
و تازهالوانی ب������ێ ئهزموون بوون ،بهاڵم
پاش ش������هڕ ڕێژیم لهباری نیزامییهوه به
لهونێکی تر کهڵکی لهبهسیج وهرگرت
ئهمج������اره نه بۆ ش������هڕ ک������ردن لهگهڵ
دوژمنی دهرهکی ،بهڵکوو بۆ سهرکوت
کردنی دوژمنانی نێوخۆیی و نهیارانی
ڕێژیم به تایبهت وهلی فهقیھ کهڵکیان
لێ وهردهگرن .س������هرکوتی خوێندکاران
له  18پووش������پهڕی ،78س������هرکووتی
خوێندکاران له س������اڵی  ، 82کوشتن و
سهرکوتی خهڵکی ناڕازی كوردستان له
هاوینی س������اڵی  84و سهركوتی خهڵك
له س������اڵی  88کۆمهڵێکی چووکه لهو
جینایاتانهن که ڕێژم له ڕێگای به کار
هێنان������ی تاقمه گۆپاڵ بهدهس������تهکانی
بهسیج کردوونی.
سهرهڕای ئهوانه له کوردستان ڕێژیم
لهم تاقمه بۆ ههموو جۆره عهمهلیات و
چاالکییهک دژ به خهڵکی کوردستان
کهڵک وهردهگرێت ،گرتنی چاالکانی
خوێندکاری و مهدهنی ،سیخوڕی کردن
له سهر خهڵک ،باڵو کردنهوهی مادده
سڕکهرهکان و گیرۆده کردنی الوان بهم
بهاڵ ماڵوێرانکهره ،باڵو کردنهوهی لهش
فرۆشی و فهسادی ئهخالقی لهنێو الوان،
کوش������تنی کۆڵبهران ،قاچاخی مادده
سڕکهرهکان بۆ باش������ووری کوردستان،
تی������رۆڕی پێش������مهرگه و چاالکان������ی
سیاسی کوردستانی ئێران له باشووری
کوردس������تان کۆمهلێک لهو ئهرکانهن
که هێزی بهناو بهس������یج له کوردستان
بهڕێوهی دهبهن.
ژمارهی بهس������یجێکان؛ له پێوهندی
لهگ������هڵ ژم������ارهی بهس������یجییهکاندا
ڕهقمێکی ڕوون و ئاش������کرا لهبهردهستدا
نیی������ه ب������هاڵم ڕێژیم بۆ ئ������هوهی هێز و
دهس������هاڵتی خۆی بهس������هر دوژمنانیدا

بسهپێنێت و ههروهها بۆ دڵگهرمی وهلی
فهقیھ ههم������ووکات ئامارێکی زۆر و
زهبهالح باڵو دهکاتهوه که به س������رنجدان
بهو پێش������ینهی ک������ه ڕێژیم ل������ه دانی
ئاماری ناڕاس������ت ههیهتی به دڵنیاییهوه
ئاماری ڕێژهی بهسیجییش ڕاست نییه،
له الیهکی ترهوه جیا لهو کهسانهی که
بهدڵ دهچن بۆ نێو بهس������یج و باوهڕیان
ب������ه ڕێژیم ههیه باقی ئهو کهس������انهی
که بهناو بهس������یجین ی������ان کارمهندن و
به هۆی لهدهس������ت نهدانی پیشهکهیان
بوونهته بهس������یج بهاڵم لهکرداردا هیچ
باوهڕێکیان بهم تاقمه نییه ،یان توێژی
قوتابین������ه و ل������ه زۆرب������هی کاتهکاندا
ئ������اگاداری ناونووس کرانی������ان نینه له
الیهن بهرپرس������انی ناونووسی قوتابخانه
و له ڕێژهی بهس������یج به حیس������ێب دێن
یان کهسانێکن که بههۆی ههژارییهوه
ڕوویان کردۆته ناوهندهکانی بهس������یج و
بۆ ئهوهی مانگانه مووچهیهک وهرگرن
چوونهته نێو ئهم تاقمه.
باوهڕی خهڵکی کوردستان له ههمبهر
بهسیج :خهڵکی کوردستان ههموو کات
ئهو کهس������انهی که خۆی������ان له ڕێزی
بهسیجدا جێ کردۆتهوه و پهیوهستی ئهم
ناوهنده بوونه به ههر بیانوو و پاساوێک
بێت وهک مرۆڤی نیشتمان فرۆش چاو
ل������ێ دهکهن و ههم������وو کات ئهم جۆره
کهس������انه لهبهرچاوی خهڵک سووک
دێنه ئهژم������ار و تهنان������هت له واڵمی
ئهو کهس������انهی ک������ه دهڵێ������ن تهنیا بۆ
وهرگرتنی پارووه نانێک چووینهته نێو
ئهم تاقمه و هیچ باوهڕێکمان پێی نییه
دهڵێن که ڕۆژانه به س������هدان و ههزاران
تاکی کورد سهربهرزانه له ڕێگهگهلی
ش������هرافهتمهندانه و به دژوارترین شێوه
خهریکی پهیدا کردنی بژێوی ژیانن و
کاری ئهم کهس������انهی که له ڕێگای
بهس������یجهوه نان دهخۆن به چڵکاوخۆری
پێناسه دهکهن.

كێشەكانی بەردەم دێموكراسییە سەركەوتووەكەی توونێس
كەیهان یووسفی
توونێس������ییەكان ،ڕۆژی یەكش������ەممە،
5ی مانگی خەزەڵ������وەر ،خولی دووهەمی
هەڵبژاردنەكان������ی پارلمانی������ان بەڕێوە برد،
هەڵبژاردنێك كە تاقیكردنەوەیەكی باش بوو
بۆ هەڵس������ەنگاندنی ئەو دێموكراسیەی كە
بڕیار وا بوو واڵت لە نەهامەتی كێشەكانی
س������ەردەمی دیكتاتۆری بن عەلی ڕزگار
بكات.
هەڵبژاردن������ەكان بێ گرفت و بەدوور لە
هەر چەشنە دەس������تێوەردانێك سەركەوتنی
س������ێكۆالرەكانی ل������ێ كەوت������ەوە .پارتی
س������ێكۆالری نیدای توونێس زیاتر لە 39
لە س������ەدی كورس������ییەكانی بەدەستهێنا و
پارتی ئیسالمیستی ئەلنەهەزە واتا پارتی
دەسەاڵتداری تووشی شكست كرد(ئەلنەهزە
توانی تەنیا  31لە س������ەدی كورسییەكان
بەدەست بێنێت).
هەڵبژاردنەكانی ئەمج������ارەی توونێس،
ش������ەڕی نێ������وان ئایدۆلۆژیی������ەكان نەبوو،
داواكاری زۆرین������ەی توونێس������ییەكان،
س������ڕینەوەی بێ������كاری و جێگیركردن������ی
ئاسایش بوو .سێكۆالرەكان و لەوانە پارتی
نیدای توونێس لە ماوەی ئەم یەك ساڵەی
دواییەدا دەس������ەاڵتی ئیسالمیستەكانی بە
پێكۆڵ كێش������ابوو .ئ������ەوان دوای ئەوەی
دوو پارلمانتارییان تیرۆر كرا ،لە دەسەاڵت
كش������انەوە و ناڕەزایەتییەك������ی ئامانجدار و
بەپالنی������ان وەڕێخس������ت .ناڕەزایەتییەك كە
توان������ی كۆتایی بە تاك������ڕەوی و ملهوڕی
ئیسالمیستەكان بێنێت و كورسی دەسەاڵتیان
لێ بسێنێتەوە.
كاتێ������ك لە مانگی مارس������ی س������اڵی
 2010و ل������ە یەكێ������ك لە ش������ەقامەكانی
ناوچ������ەی بووزەی������د ل������ە دڵی توونێس������ا،
محەممەد بووزیزی ،دەسفرۆش������ێكی 26
ساڵەی توونێسی بە مەبەستی ناڕەزایەتی

دەربڕین لەهەمبەر بێكاری و ستەمێك كە
حكوومەت بەسەریدا سەپاندبووی ،ئاگری
لە جەستەی خۆی بەردا ،شۆڕشی توونێس
دەس������تی پێكرد و بووە ه������ۆی ئەوەیكە كە
دەس������ەاڵتی دیكتاتۆری بن عەلی كە لە
كاتی س������ەربەخۆیی ئەم واڵتەوە لە ساڵی
1956وە لە س������ەر دەسەاڵت بوو ،بڕووخێت
و لەنێو بچێت.
دێموكراسی سیاسی لە توونێسدا پلەی

لیبی دوای قەزافی لە گێژاوی شەڕێك
لە نێوان میلیشاكانی ڕەكابەر لە دەسەاڵتدا
چەقیوە .میسری دوای حوسنی موبارەك
كەوتە دەست ئیس���ل��امییە میانەڕەوەكانی
ئیخوانولموس������لمین بە ڕێبەری موحەممەد
مۆرس������ی ،بەاڵم كۆمەڵگای سێكۆالر و
سوپای ئەم واڵتە دوای یەك ساڵ تێپەڕبوون
لە دەسەاڵتدارێتی ئیسالمیستەكان ،كۆتاییان
بە دەس������ەاڵتدارییان هێنا و س������وپای ئەو

چاكسازی لە ئابووریدا بكات.
سووریە لە زەلكاوی شەڕێكی نێوخۆییدا
گی������ری خ������واردووە و بۆت������ە گۆڕەپانی
تیرۆریس������تەكانی دەوڵەتی ئیس���ل��امی لە
عێراق و سووریادا ،هەڕەشەیەك كە جیهان
بۆ لەنێو بردن������ی یەكی گرتووە .یەمەنیش
بۆتە ش������وێنی ملمالنێ و ش������ەڕی نێوان
حووس������ییەكان و ئەلقاعیدە و ڕەوتەكانی
دیكە.

زۆرە .باش������ترنەبوونی دۆخ������ی ئاب������ووری
هۆكارێك بوو بۆ ئەوەی ژمارەیەكی زۆری
ویبالگ نووس������انی كۆمەڵگای مەدەنی
توونێس لە ڕاگەیەندراوگەلێكدا خوازیاری
بایك������ۆت كردنی هەڵبژاردن������ەكان بن ،بە
چەش������نێك دەتوانین بڵێین كە كۆمەڵگای
مەدەن������ی توونێس تا ڕادەی������ەك متمانەی
بە سیس������تمی سیاسی ئەم واڵتە لە دەست
داوە.

قەبووڵی وەرگرت و بەرەنجامی شۆڕش������ی
ئ������ەوان نەبووە ئەو زەل������كاوەی كە واڵتانی
دیكەی بەه������اری عەرەبی تێیدا چەقیون،
واڵتانێك كە توونێس ئیلهام بەخشی ئەوان
بۆ گەیش������تن بە دێموكراس������ی بوو ،لیبی،
میسر ،سووریە و یەمەن.

واڵتە خۆی جڵەوی دەس������ەاڵتی بەدەستەوە
گرت .میسر لە ماوەی ئەم چەن ساڵەدا لە
گەڵ خراپترین دۆخی ئابووری خۆی لە
ساڵی 1930وە تا هەنووكە بەرەوڕوو بووە،
ئەگەرچی عەبدۆلفەتاح سیسی ،سەرۆك
كۆماری س������ەربازیی ئەم واڵتە دەیهەوێت

شۆڕش������ی توونێ������س بۆ دێموكراس������ی
سیاسی و باشتربوونی دۆخی ئابووری بوو.
نرخ������ی بێكاری الوان ل������ەم واڵتە نزیكەی
 34لە س������ەدە ،كێشەیەك كە هێشتا بە بێ
چارەسەری ماوەتەوە .ژمارەی ئەو الوانەی
كە دەرچووی زانستگەن و بێكارن ،ئێجگار

تیرۆریس������میش لەم واڵتەدا گەش������ەی
سەندووە .بزووتنەوەیەكی جیهادی بچووك
بەاڵم مەترسیدار لەم واڵتەدا بوونی هەیە.
پەناگەی ئەوان شاخی چامبی لە نزیكی
ش������اری كاسێرنیە ،ش������وێنێك كە بەرپرسان
دەڵێن لە س������اڵی 2012وە تا هەنووكە ئەو

شاخە لە ژێر دەسەاڵتی ئەواندایە .بە پێی
قسەكانی بەرپرسانی فەرمیی ئەم واڵتە تا
هەنووكە  2400توونێس������ی ـ زیاتر لە هەر
واڵتێك ـ پەیوەست بە دەوڵەتی ئیسالمی لە
عێراق و سووریە بوون ،بابەتێك كە دەتوانێت
نیگەرانی������ی گەورەی ب������ۆ داهاتووی ئەم
واڵتە بە دواوە بێت.
یەكێك ل������ە دڵەڕاوەكەكانی چاوەدێرانی
هەڵبژاردنەكان������ی تونێ������س و لەوانە مارك
گری������ن ،س������ەرۆكی پێگ������ەی بوونیاتی
كۆماریخوازان������ی نێونەتەوەیی كە لە گەڵ
گرووپێك لە چاوەدێران������ی هەڵبژاردنەكان
ل������ە توونێس بوو ،بەش������داریی كەمڕەنگی
الوان لە دەنگداندا بوو ،سەرەڕای ئەوەیكە
ژمارەیەكی بەرچاو لە خەڵك هاتبوونە سەر
سندووقەكانی دەنگدان ـ لە هەندێك ناوچە
نزیكەی  60لە س������ەد ـ  ،مارك گرین بە
ماڵپ������ەڕی  ABCnews.comوتووە
كە توونێ������س بۆ داهاتووی پێویس������تی بە
بەش������داری الوانە .یەكێك لەو قەیرانانەی
كە دێموكراسی توونێس لەگەڵی بەرەوڕووە،
هەاڵتنی سەرمایەیە بۆ ئۆرووپا .یەكێكی
دیكە ل������ە س������ەرەكیترین نیگەرانییەكانی
توونێسیەكان دابەش������بوونی سیاسییەكانی
ئەم واڵتە لە نێوان دوو بەرەی ئایدۆلۆژیكە
ك������ە دەتوانێت جێگیربوونی سیاس������ی ئەم
واڵتە تووش������ی مەترسی بكات .هەر چۆن
س������ێكۆالرەكان توانیان یەك ساڵی كۆتایی
دەسەاڵتدارێتی ئیس���ل��امییەكان بە پێكۆڵ
بكێش������ن و بە پێی قس������ەكانی بەرپرسانی
ب������ااڵی پارتی نیدای توونێس كە وتبوویان
نایانهەوێت لەگەڵ ئیسالمییەكان حكوومەت
پێك بێنن ،چاوەڕێ دەكرێت كە دەسەاڵتی
داهاتووی تونێس������یش لەگەڵ قەیرانێكی
ق������ووڵ ب������ەرەوڕوو بێ������ت .ل������ە ڕوانگەی
توونێسیەكانەوە چارەئەندێشییەكی سیاسی
و كۆدەنگییەك������ی نەتەوەی������ی لە نێو پارتە
سیاسیەكاندا دەتوانێت دێموكراسی توونێس
بەرەو داهاتوویەكی ڕوون ببات.

ئەدەب و هونەر
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سكااڵیەكی ڕۆژهەاڵتی
شەریف فەالح

مەتەرێزیكم ،كرماشان دڵمە
ڕۆژهەاڵتێكم ،دڵم زامارە
ئیالم مێژوومە و ورمێ سەرچڵمە
بە قەرای مێژوو خەم لە دڵم بارە
هەوارامانەكەم دڵ ئەهوورایە
ڕۆژهەاڵتێكم بەدڵ ڕاساوم
زێدی زەردەشتە و ئەوم ال خوایە
لە بۆغزی نەیار قەت نەترساوم
ڕۆژهەاڵتی من كانگای خەباتە
ئەمن گڕكانی پەنگ خواردووی ژینم
جەغزی ئەوینە و خۆری واڵتە
سەرچاوەی جوانی و كانگای ئەوینم
پێشمەرگە هێمای دنیا و دینمە
كوێستان مەكۆمە ،قیبلەم چیایە
نیشتمان ڕووگە و هەم ئایینمە
بەبێ شاخ شارم ال بێ مانایە
هەستم بێخەوشە و ڕواڵەتی نییە
ڕۆژهەاڵتێكم ،حەجمێنم نییە
زامارم مەكەن بۆ سووچم چییە؟
گەلێك هەورازم لەم ژینە دییە
ڕۆژهەاڵتێكم هەمیشە خەمخۆر
شۆڕش و خەبات لە خوێنم دایە
سەر نەوی ناكەم لەبۆ چەكمە بۆر
حاشام لێمەكەن با نەبن زایە
خاوەن سێ برام ،سێ هاوخوێنم هەن
چاو مەنووقێنن لە ئاست ڕابردووم
بۆ من پیرۆزن ،ئومێدن ڕووگەن
بۆ من وەك ئێوە پووشی بابردووم؟
هەر سات بۆ یەكیان خوێنم ڕژاوە
وەك كێوی قایم پەنای گشتانم
هەردەم بە جۆرێ قوربانیم داوە
دایمە پردێكم بۆ براكانم
النكەی شۆڕشم زۆر ڕاژاندووە
وا دەیان ساڵە زووخاو ئەچێژم
نەمامی ژینم بەدڵ چاندووە
بۆ سەربەرزیتان فرمێسك ئەڕێژم
كەچی لە بەختی كوردی كۆڵەوار
بۆچی لە ئاستم ئەمەگتان نییە؟
لەبەر پیالنی دوژمنی غەدار
مەگەر تاوانی براتان چییە؟
هەر سات بە جۆرێ كەوتوونە گیانم
بەسەر مێژووما بۆ تاران مەچن
النیكەم "گوڵ نین چۆن دڕكیش مەبن"* بەدەستی خۆیی ئەشكێ ئێسقانم
وەك كۆنە دااڵش تینوون بە خوێنم
ڕۆژهەاڵتێكم ،بوومەتە قەقنەس
هاوار لەم دۆخە من كێ بدوێنم؟
هیوای ڕزگاریم هێزی خۆمە و بەس
ئێوە هەرچی بن من هەروەك خۆمم
تژیم لە هیوا ،پڕ لە هەناسەم
نە پیالنگێڕم نە كۆنە دۆمم
كوانێ مشتێ ژین ،من زۆر بە تاسەم
خاوەن ڕێبازم ،شەهیدم داوە
تاسەی یارانی خۆمم كردووە
مەبزوون دانیشن خەیاڵتان خاوە
چەمەڕایانم ،باڵم گرتووە
من پیرە دارم ،لق و پۆپی زۆر
هاكا بینیتان ،دەریای ئەوینم
ڕقمە لە پواز و هۆرە و مشەخۆر
شەپۆلی تووڕەی چەند ساڵەی ژینم
ڕیشەم لە دڵی نەتەوەم دایە
پاك ڕابماڵێ خاشاكی واڵت
دوژمن لەالی من "پووشی دەم بایە"
بۆ نیشتمانم گوڵ كاتە خەاڵت
هەر لقم ببێ بە دەسكی تەور
ڕۆژهەاڵتێكم ،بە نەیار نامۆ
بێشەاڵن خاتە مەینەت و جەور
وەك ئاسكێكی سرك نابم دەستەمۆ
وەچەی داهاتووم دەیخاتە الوە
من بە فیتی كەس هەڵنەپەڕیوم
پاك ڕایدەماڵێ و دەیدا دەم باوە
چەشنی تووڵی تەڕ زوو نەچەمیوم
من باش دەزانم ئاسۆكەم ڕوونە
لە ئاستی دوژمن سەر نەوی ناكەم
چارەی دوژمنم فەوتان و چوونە
وا لەبەرچاوم هاوكاریی براكەم
ڕۆژهەاڵتێكم ژینم خۆش ئەوێ
جیا لە كەمتیاری پیری جەماران
الم نەنگە برام دوای دوژمن كەوێ
بێجگە نەیاری سەد ساڵەی كوردان
برای باشوورم ،نووری چەمانم
چەند هەلپەرستی لەدوورەو هاتگ
هەڤاڵی باكوور ،ڕۆحی ڕەوانم
یەك دوو بڵقێكی تازە پێیا كەفتگ
دە هەستن لە خەو بێدار ببنەوە
چەند كۆنە دۆستی ئێستا لێم نەیار
بناغەی ژینتان دابڕێژنەوە
بە زۆر هاتوون مێژووم بكەن بار
كەم ببنە كلك و پاشكۆی ئەم و ئەو
"تا ماڵ وێساوێ مزگت حەرامە"**
ژین كە ڕاببرێ قەت ناگەڕێتەو
من خۆم ئەزانم دەردەكەم كامە
ئێستە كە داعش دەوری تەنیون
برام ،هەڤاڵم ،ماڵی خۆتت هەس
گەلێك هاوپەیمان پێتان خەنیون
دەی بۆ ماڵی خەڵك كەم بكە هەوەس
مەیكەنە هەرا تەفسیری ناوێ
تۆ بە زێدی خۆت نەیاری نەیار
گەر تیفكرن و ڕامێنن تاوێ
مەیە ناو جێگەم وەك ماری زامار
پشت لە دوژمن و ڕوو لە گەلی خۆ
بە فیتی ئەوان قاو و قوو مەكە
جا دەردەكەوێ نەیاری بەدخۆ
هێشتا نەگەیوی زووە ،شوو مەكە
ئەوسا ئەزانن داعش كامەیە
بۆچی نازانن من خاوەن مێژووم
دراوسێتانەو وەك السامەیە
من خۆم پێشەنگی ئێستا و ڕابردووم
دەبینن كۆنە دوژمنی خۆتان
هەڵۆم شابازم ،قەفەس ئەشكێنم
دیمەشق و بەغدا ،ئانكارا و تاران
سروودی ئازادی بۆ ژین ئەخوێنم
مەكۆی پیالن و سەرچاوەی شەڕن
ڕۆژهەاڵتێكم تێك خرۆشاوم
بە خوێنمان تینوون هەر هەڵەوەڕن
ئاگرێكی بەتین وا لە هەناوم
ڕۆژهەاڵتی گەل زوو پێی زانیوە
سنەم ساباڵغم ،شاهۆم ئاویەرم
كەچی برامان گوێی لێ ئاخنیوە
بە گوڵ دەینووسم مێژووی سەنگەرم

وا سی و پێنج ساڵە داعش لێی داوین
بۆ چركەیەكیش لێی نەترساوین
ئێستا كە خاكمان بۆتە چوار بەش
با وەالی بنێین خاڵی سپی و رەش
بە یەكیەتیمان دوژمن زەلیلە
گەر پشت یەك نەگرین كوردستان دیلە
ڕەمزی سەركەوتن تەنیا یەكبوونە
بە یەكبوونمان سیخوڕ زەبوونە
وەرن كوردستان بكەینە سەنتەر
لە ئاستی زاڵم گشت بینە لەمپەر
تەنیا كوردستان مەكۆی خەبات بێ
هەزار ڕمووزن فیدای واڵت بێ
پێشینانی مە چاكیان زانیوە
كاتێ نەیاران زۆریان هانیوە
بە واتەی نەستەق دەرسیان داوین
گەر برا نەبین هەموو فەوتاوین
"برا گەر بەڕاست پشتی برا بێ،
دوورە لە بەاڵ و قەزای بۆ نابێ" ***
كۆتایی كەالم ،كوردە ڕێبازم
بۆ بەرزی دەچم وەك سەقر و بازم
من ڕۆژهەاڵتم ،كوردستانە جێم
بۆ سەربەرزیی كورد خاكی بەری پێم
هەتا هەتایە من هەر ئەمێنم
كوردم و كوردم ،هەر كورد ئەمێنم
٢٠ی ڕەزبەری  - ١٣٩٣سلێمانی

گوڵباخ بەهرامی
"گوڵباخ بەهرامی" لەدایكبووی  1982لە شاری دیواندەرە.
ئەندامی دەس������تەی بەڕێوبەریی ئەنجومەنی ئەدەبی ش������اری دیواندەرە بووە
لە س������اڵی ١٣٨٠دا .هەر لەو ئەنجومەنەدا بە ش������ێوەیەكی جیددی و چاالكانە
كاری ئەدەبی و نووسینی شێعری پەرەپێداوە و بەشداری لە چاالكییە ئەدەبی و
فەرهەنگییەكانی ڕۆژهەاڵتدا كردووە.
زۆربەی ش������ێعر و وتارە ئەدەبی و سیاس������ییەكانی لە ڕۆژنامەو گۆڤارەكاندا
باڵو كردۆتەوە .
لە س������اڵی 2012دا یەكەمین كتێبی بە ناونیشانی (نیوەی پڕی من ،نیوەی
بەتاڵی ئاوێنە) چاپ و باڵو كراوەتەوە ،ئەم كتێبە لە الیەن یەكێتیی نووسەرانی
كورد لقی كەركوكەوە چاپ كراوە .
ئەو بەرهەمانەی كە ئێستا ئامادەی چاپن بریتین لە:
وەرگێڕانی كۆمەڵە وتارێكی فەلسەفی لە فیلسوفە جیهانییەكان .هەروەها
كتێب������ی خوێندنەوەیەكی نوێ ب������ۆ مێژووی فمێنیزم ك������ە وەرگێڕانە لە دەقە
فارسییەكەیەوە .كۆمەڵە ش������ێعرێكی باڵونەكراوەی شاعیر بە ناوی (ساردتر لە
نەهاتن ،دوورتر لە سەفەر) كە ئامادەی چاپ كراوە.
لە بەشداری لە كۆڕو فستیڤاڵەكاندا چەند خەاڵتێكی پێبەخشراوە:

* .ل������ە فۆلكل������ۆر وەرگیراوە
(گەر گوڵ نیت ،دڕكیش مەبە)
** .لە فۆلكۆر وەرگیراوە
*** .لە فۆلكۆر وەرگیراوە
(برا لە پشت برا بێ قەزاو و بەاڵ
الی خوا بێ)

خەاڵتی ڕێزلێنانی ڕێكخراوی پەرەپێدانی دێموكراسی _ هەولێر
خەاڵتی فێستیڤاڵی نەتەوەیی شێعری كوردی _ هەولێر
خەاڵتی سەنتەری ڕۆشنبیری هەناسە_ سلێمانی.
خەاڵتی فێستیڤاڵی شێعری الوان _ هەولێر
خەاڵتی فێستیڤاڵی هەڵبەستی نەورۆز _دهۆك
خەاڵتی فێستیڤاڵی ڕۆژی جیهانی شێعر _ هەولێر
خەاڵتی فێستیڤاڵی شێعری كوردستانی گەورە_ كفری
خەاڵتی فێستیڤاڵی شێعری ژنانی چوارپارچە _ سلێمانی
خەاڵتی ڕێزلێنانی ڕۆژنامەنووسی چاالك ،ساڵی  _ ٢٠١٣هەولێر
خەاڵتی ڕێزلێنانی ڕاگەیاندنكاری سەركەوتوو  _ ٢٠١٣هەولێر
خەاڵتی ڕێزلێنانی ڕۆژنامەنووس������ی سەركەوتوو لە ڕۆژی ڕۆژنامەگەریی
كوردی  _٢٠١٣هەولێر

رۆژنامەی «كوردستان» و ماڵپەڕەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
لە تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:

http://www.pdki.org
pdkiran@club-internet.fr

www.kurdistanmedia.com
info@kurdistanmedia.com
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بەرهەمە ناوازەکەی دوکتور قاسملوو بە زاراوەی کرمانجی چاپ و باڵوکرایەوە

زایەڵە

ئهژماردنی پێچهوانه
کتێب������ی کوردس������تان و ک������ورد،
گرینگرین سەرچاوە لەسەر جوگرافیا،
ئابووری و پێکهات������ەی کۆمەاڵیەتیی
کوردس������تان ،ک������ە بەرهەمی ش������ەهید
دوکت������ور عەبدولڕەحمان قاس������ملووە ،بە
زاراوەی کرمانجی������ی ژووروو چاپ و
باڵو کرایەوە.
کتێبی "کوردستان و کورد" لەالیەن
سەلیم زەنجیری پێش������مەرگەی حیزبی
دێموکرات������ی کوردس������تانی ئێ������ران لە
زاراوەی سۆرانییەوە گۆڕدراوهتهوه سەر
زاراوەی کرمانجیی ژووروو و لەس������ەر

ئەرکی دەزگای ڕۆش������نبیریی جەماڵ
عیرفان و لە شاری دیاربەکر لە چاپ
درا.
کتێبی کوردستان و کورد ،کە ساڵی
 ١٣٤٤و یەکەمج������ار بە زمانی چێکی
ل������ە پڕاگ چاپ و ب���ڵ��او کرایەوە ،بە
ش������ێوەیەکی زانس������تییانە پرژاوەتە سەر
بوارهكانی جوگرافیا ،ئابووری سیاسی
و پێکهاتەی کۆمەاڵیەتیی هەر چوار
پارچهی کوردستان و وەکوو گرینگترین
سەرچاوە لە سەر کوردستان به ئهژمار
دێت.

ئەو سەرچاوە گرینگە ،جگە لە زمانی
چێکی ،هەت������ا ئێس������تا وەرگێڕدراوەتە
سەر زمانەکانی ،سلۆڤاکی ،عەرەبی،
تورک������ی ،ئینگلی������زی ،پۆلۆنیایی و
فارسی و چەند بەشێکیشی بە زمانی
فەرانسەیی چاپ و باڵو کراوەتەوە.
کتێبی کوردستان و کورد ،یەکێک
ل������ەو دەگم������ەن س������ەرچاوانەیە کە بۆ
لێکۆڵینەوە لەس������ەر کوردس������تان پشتی
پێ بس������تراوە و ل������ە لێکۆڵینەوەکانی
سەر کوردس������تان وەک سەرچاوەیەکی
باوەڕپێکراو هێمای بۆ کراوە.

فاتێح ساڵحی

کتێبی ئورووپاییەک لە واڵتی کورداندا بە زمانی کوردی چاپ و باڵو کرایەوە
کتێب������ی ئورووپایی������ەک ل������ە
واڵت������ی کورداندا لە نووس������ینی
نەسرین قاس������ملوو ،لەالیەن "ناهید
حوس������ێنی" ش������اعیر ،وهرگێ������ڕ و
ئەندام������ی کۆمیت������ەی ناوەندیی
حیزبی دیموکراتی کوردس������تانی
ئێران وەرگێڕان کرایە سەر زمانی
کوردی و چاپ کرا.
ئەم کتێبە لەالیەن چاپەمەنیی
"سەردەم"ـەوە لە هەرێمی کوردستان
چاپ و باڵو کرایەوە.
کتێب������ی "ئورووپایی������ەک لە

واڵت������ی کورداندا" لە نووس������ینی
"نەس������رین قاس������ملوو" هاوسەری
"دوکتور قاس������ملوو" بەشێک لە
بیرەوەرییەکانی نەسرین قاسملووی
لە کوردستاندا لە خۆ گرتووە.
ئەم کتێب������ە لەالیەن نەس������رین
قاس������ملوو بە زمانی فەرانسەوی
نووس������راوە و لەالی������ەن "خوس������رەو
عەبدوڵاله������ی" ئەندامی جێگری
کۆمیت������ە ناوەندی������ی حیزب������ی
دێموکراتەوە وەرگێڕاوەتەوە س������ەر
زمانی فارس������ی و لەالیەن "نیهات

نویان" بە زمانی تورکی وەرگێڕان
کراوە.
"هێلێ������ن کرولیچ" ناس������راو بە
"نەس������رین قاس������ملوو" تەمەن ٨٢
ساڵە و خەڵکی چێکسلواکی ،لە
دەس������تپێکی دەیەی٥٠ی سەدەی
٢٠ی زایین������ی لەگ������ەڵ دوکتور
عەبدوڵرحمان قاسملوو ،سکرتێری
پێش������ووی حیزب������ی دێموکرات لە
شاری پراگ ئاش������نا بوو و دواتر
ژیانی هاوبەشییان پێک هێنا.

جاڵجاڵۆكە زیرەكترین ئەندازیاری نەخشەیە
تۆڕی جاڵجالۆك������ە ،ئەو تۆڕە
بچووك و سەیرەیە ئەگەر بە وردی
س������ەیری بكەی ،س������ەرت سووڕ
دهمێنێ كه چۆن ئەو تۆڕە بچووكە
بەم شێوە ئەندازەیی و ڕێكخراوییە
لەالیەن ئەو گیان������دارە بچووكەوه
دروس������ت كراوە( .ئەرگەیوب) ئەو
جۆرە جاڵجالۆكەیە ،كە جوانترین
نەخ������ش و نیگار لەس������ەر تۆڕی
خان������ووی و ماڵ������ە بچووكەكەی
خۆیدا نیش������ان دەدات و دروس������ت
دەكات ،ئەو ت������ۆڕە بچووكە جگە
لەوەی ش������وێنێكە بۆ حەوانەوە و

پش������وو ،هەروەها هەس������تیارێكی
بەهێ������زە بۆ دەنگ������ە دەنگی هەر
گیاندارێك������ی دیك������ە كە نزیكی
تۆڕەكە بكەوێت ،تەنانەت زانایان
دەڵێن  :جاڵجالۆكە ئەندازیارێكی
ب������ە توانایە لە ب������واری نەخش و
یەكسانی و بارستایی لە دروست
كردن و جێگیركردنی تۆڕێكی ئاوا
بچووك و بەهێ������ز ،وێرای ئەوەی
ت������ۆڕی جاڵجالۆك������ە ،تەڵەیەكی
بەهێزە بۆ ئەو گیاندارانەی نزیك
تۆڕەك������ەی دەبن و پێ������وە دەبن و
دواتریش دەمرن.

بەبێ پارێزكردن كێشت دابەزێنە
هۆكاری دابەزاندنی كێش������ی لەش
زۆرن ،بەتایب������ەت لەڕێی پارێزكردن و
ڕاهێنانهوه ،بهاڵم ش������ایانی باس������ه كه
به ب������ێ بهكارهێنان������ی دهوا و دهرمان
و ل������ه ڕێگهی سروش������تییهوه دهتوانی
كێشی خۆت دابهزێنی به بێ ئهوهیكه
چووكهترین مهترس������ی ههبێت بۆ سهر
باری تهندروستی .لێرهدا هێما بۆ چهن
ڕێكاری سروشتی دهكهین:
•بەباشی بخەوە :ئەگەر بەشێوەیەكی
باش نەخەویت ئەوا كاریگەریی دەبێت
لەسەر ئەو هۆڕمۆنانەی كە ئارەزووی
خواردن لە مرۆڤدا زیاد دەكەن ،ئەمەش
وا دەكات كەس������ەكە هەمیش������ە هەست
بە برس������ێتی بكات و لەبەرامبەریشدا
خواردنێكی زۆر بخوات و قەڵەو ببێت
 ،لەبەرئ������ەوە هەوڵ ب������دە  8كاتژمێر
بخەویت.
•واز لە خواردنەوە گازییەكان بهێنە:
خواردن������ەوە گازیی������ەكان بڕێكی زۆر

شەكریان تێدایە،
ئەمەش زیان

بەتەندروستی
م������ر ۆ ڤ
دەگەیەنێت ،ئەو

كە س������ا نە ی
ڕۆژان������ە جارێ������ك یان خ������ود زیاتر لە

جارێك خواردنەوە گازییەكان دەخۆنەوە،
مەترسی تووش������بوونیان بە نەخۆشی
شەكرە و قەڵەوی بە ڕێژەی  %50زیاد
دهبێت.
• خو ا ر د ن������ی

خ������ۆراك بەش������ێوەیەكی تەندروس������ت:
سەیركردنی تەلەفزیۆن یاخود دانیشتن
لەبەردەم كۆمپیتەر و خواردنی خۆراك
لەو كاتان������ەدا دەبێتە هۆی زیادبوونی
كێش ،بۆ ئەوەی مەترس������ی زیادبوونی
كێشت لەسەر نەمێنێت ئەوا هەوڵ بدە
خ������ۆراك لە كاتی خۆیدا و له
شوێنی گونجاودا
بخۆیت.

•گرنگیدان بە خواردنی س������ەوزە و
میوە :یەكێك لە ڕێگا تەندروستەكان
ب������ۆ دابەزاندنی كێ������ش گرنگیدانە بە
خواردنی س������ەوزە و می������وە ،گۆڕینی
هەندێ������ك ل������ە ژەمە خۆراك������ەكان بۆ
خواردنی س������ەوزە و میوە مەترس������ی
دووب������ارە زیادبوونی كێش كەم دەكاتەوە
و هەروەها دەبێتە هۆی دەس������تكەوتنی
مادە و كانزا بەسوودەكان بۆ لەش.
•خواردن������ەوەی ئ������او :خواردنەوەی
ئاو پێش ژەمە خۆراكە س������ەرەكییەكان
یارمەتیدەرێكی باش������ە بۆ ئەوەی كە
كێ������ش بەجێگ������ری بمێنێت������ەوە و زیاد
نەكات ،توێژینەوە نوێیەكانیش ئاماژە
بۆ ئەوە دەكەن خواردنەی  8كوپ ئاو
لە ڕۆژێك������دا و هەروەها خواردنەوەی
ئاو پێش ژەمە خۆراكییەكان هۆكارێكە
بۆ درەنگ خس������تنی پیری و هەروەها
پارێزگاریكردن لە كێش بەش������ێوەیەكی
تەندروست.

حهڤ������ده ڕۆژی دیك������ه دوا مۆڵهت������ی
واڵتانی ڕۆژئاوایی و ئێرانه بۆ گهیش������تن
به ڕێككهوتنی ههم������ه الیهنهی ناوكیی.
بهم پێی������ه دهبێ ت������ا ڕۆژی 24ی نوامبر
واته 3ی س������هرماوهزی ئهمساڵ دوو الیهن
لهس������هر ههموو بابهته پێوهندیی������دارهكان به
دۆس������ییهی ناوكیی كۆماری ئیسالمی به
ڕێككهوتن بگهن و به شێوهیهك ل ه شێوهكان
پاش زیاتر له  10س������اڵ كێش������هی ناوكیی
كۆماری ئیس���ل��امی بهرهو چارهسهرییهكی
بنهڕهتی ههن������گاو ههڵبگرێ .بهاڵم گهلۆ
كاربهدهس������تانی كۆماری ئیسالمیی ئێران
ڕازی������ی دهبن كه دهس������ت ل������ه بهرهزهفڕییه
ناوكییهكانی������ان ههڵبگ������رن و ملكهچ������ی
داخوازییهكانی ڕۆژئاوا و ئامریكا ببن؟ بۆ
وهاڵمدانهوهی ئهم پرس������یاره ئهگهر ئاوڕێك
له لێدوان و ههڵوێس������تهكانی كاربهدهستانی
كۆماری ئیس���ل��امی له ماوهی یهك ساڵی
ڕابردوو و به تایبهت ئهم یهك دوو مانگای
دواییدا بدهینهوه به ڕوونی بۆمان دهردهكهوێ
كه كۆماری ئیسالمی ئهستهمه بتوانێ لهم
ساڵیشدا لهسهر كێشهی ناوكیی واڵتهكهی
ب ه ڕێككهوتنێ بگات كه توانای مانۆڕدانی
ل ه داهاتووی ناوچهكهدا بهرتهسك و قهتیس
بكات������هوه .چونكوو ڕوون و ئاش������كرای ه كه
كۆماری ئیسالمی له پڕۆژه ناوكییهكهی
وهك چهكێكی بههێ������ز له بهرانبهر واڵتانی
ڕۆژئاوایی و ئهمریكادا كهڵكی وهرگرتووه
و بۆ داس������هپاندنی هێژمۆنی خۆی بهسهر
ناوچهك������هدا ههركات پێویس������ت بووبێت به
جۆرێك پ������ڕۆژه ناوكییهكان������ی خۆی زهق
كردووهت������هوهو لهم ڕێگهی������هوه ههوڵی داوه
پوانی زیاتر له ڕۆژئاوا بهدهست بێنێت.
ئێستاش كه وتووێژه ناوكییهكان به پێی
پالنێكی له پێش داڕێ������ژڕاو خهریكه بهرهو
ڕۆژان������ی كۆتایی خۆی نزی������ك دهبێتهوه،
كۆم������اری ئیس���ل��امی له ههوڵ������ی ههمه
الیهنهدایه كه ماوهی ئهم وتووێژانه درێژتر
بكاتهوه و ب������ ه ڕاش������كاوان ه ڕایگهیاندووه
كه چارهسهریی ئهم كێش������هیه وێناچێ له
ماوهی دیاریكراوی خۆیدا به ئهنجام بگات
و بهمج������ۆره ل������ه ههوڵ������ی ئهوهدایه كه بۆ
ماوهیهكی دیكهش وتووێژهكان درێژ بكاتهوه
و واڵتان������ی ڕۆژئاوای������ی و ئامریكا پابهند
بكات كه تاكه ڕێگای چارهسهری كێشهی
ناوكی ئهم واڵته تهنیا و تهنیا دانووستانه.
دانووس������تانێ كه كۆماری ئیس���ل��امی
ل ه ماوهی س������ااڵنی ڕابردوودا به باشترین
شێوه به مهبهس������تی درێژهدانی پڕۆگرامه
ناوكییهكان������ی كهڵكی ل������ێ وهرگرتووه و
تا ڕادهیهك واڵتانی ڕۆژئاوایی تووش������ی
دۆش������دامان كردووه .ههرچهن������د كه گهوره
كاربهدهس������تانی ڕۆژئاوایی و ئامریكایی
له لێدوانهكانی خۆیان������دا هێمایان بۆ ئهوه
كردووه ك������ه چیدیكه م������اوهی وتووێژهكان
درێ������ژ ناكرێن������هوه ب������هاڵم به ئام������اژه بهو
ڕووداوان������هی كه له ئێس������تادا له ناوچهی
ڕۆژههاڵت������ی ناڤیین بوونی������ان ههیه ،دوور
نییه ك ه كاربهدهستانی ڕۆژئاوایی جارێكی
دیكه بێنه سهر ئهو قهناعهتهی كه ماوهی
دانووس������تانهكان ب������ۆ كاتێك������ی دیك ه دووا
بخهن و پڕۆس������هی وتووێژهكان به قازانجی
كۆماری ئیسالمی درێژ بكهنهوه .چونكوو
ه������هروهك پێش������تر ب������اس كرا ئهس������تمه كه
كۆماری ئیسالمی بهو سادهییه ئاماده بێت
دهس ل ه بهرزهفڕییه ناوكییهكانی ههڵبگرێ
و ههموو ئهو دهسكهوتانهی كه له سااڵنی
ڕاب������ردوودا بهدهس������تی هێناوه به س������انایی
ڕادهستی واڵتانی ڕۆژئاوایی و ئامریكای
ب������كات ،چونكوو باش دهزان������ێ كه یهكێ
له گهرهنتیی������ه بههێزهكانی بۆ مانهوهی له
خهریتهی دهسهاڵتداریی ناوچهكه و جیهاندا
بهرنام ه و پڕۆگرامه ناوكییهكانییهتی.

