دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

ئۆرگـــانی كۆمیتەی نـــاوەنـــدیی حیزبی دێمـــــوكراتی كوردستــــــــــانی ئێــــــــران

پەیامی سەرەخۆشیی حیزبی دێموكرات بە بۆنەی كۆچی دوایی د .كەماڵ فواد
بە بیستنی خەبەری كۆچی دوای��ی دوكتور كەماڵ
ف���واد ،تێكۆشەری دێرینی ڕێ��گ��ای ڕزگ��اری��ی كورد
و ئەندامی پێشووی مەكتەبی سیاسیی یەكیەتیی
نیشتمانی كوردستان ،سەرەخۆشی لە مەكتەبی سیاسیی
یەكیەتیو بنەماڵەی بەڕێزی دەكەینو خۆمان لە خەمی
لە دەستچوونی ئەو كەسایەتییە خەباتكار و زانایەدا بە
هاوبەش دەزانین .مەرحوومی دوكتور كەماڵ بێجگە لە
خەباتی سیاسیی ،تێكۆشەرێكی ناسراوی بواری ئەدەبی
و ڕۆژنامەوانیی گەلی كوردیش بوو و لەو پێوەندییەدا

پرسی كورد و
پێوهندییهكانی
ساڵڕۆژئاوادا
٢٥گهڵ
له
دوای د .قاسملوو
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ڕۆحی شاد
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسیی
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پێویستیی
پێكهاتنی كۆنگرەی
نەتەوەیی
 ٢٥ساڵ
كوردستان
دوای د .قاسملوو

خزمەتی زۆری ب��ە ك��ورد ك��رد ،ل��ە هەمانكاتدا ئەو
بەڕێزە یەكێك لە دۆستانی بە وەفای حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران بووو لە هەموو كۆڕو كۆبوونەوەیەكدا
زمانی خێری ئەو حیزبە بوو.

كۆماری ئیسالمی و
هێرشی میدیای
 ٢٥سەر
بۆ
ساڵ
توركیەد .قاسملوو
دوای

دەباغ ،نوێنەری
هەرێمی كوردستان
سپای قودسی
یان ساڵ
٢٥
پاسداران؟
دوای د .قاسملوو
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پـەیڤ
ناهید حسێنی

وتووێژەكان لە بنبەستدا بەردەوامە
ل������ە كاتێكدا بەرپرس������ە ئێرانییەكان لە
ماوەی ڕۆژان������ی ڕاب������ردوودا جەختیان
كردووەت������ەوە ك������ە ئەندامان������ی 1+5
بیرۆكەیەكی نوێیان بۆ وتوێژە ناوكییەكان
نەخستووەتە ڕوو ،هەواڵنێریی ڕۆیتێرز لە
زاری س������ەچاوەگەلێك دەڵێت :دیپلۆماتە
بااڵكان������ی ئەمریكا و ئێ������ران لە ڤییەن،
بیرۆكەیەكی نوێیان پێیە تا لە ئەگەری
رێككەوت������ن پێشكەش������ی پێتەختەكانی
خۆیانی بكهن.
لە الیەك������ی دیك������ەوە دیپلۆماتەكان
هەروەها جەختی������ان كردووەتەوە كە «لێك

تێنەگەیش������تنێكی جی������ددی» لە نێوان
الیەن������ەكان بوونی هەیە .بەرپرس������ێكی
ب������ااڵی ئامریكایی كە ناوی ئاش������كرا
نەبووە ،ب������ە هەواڵنێریی ڕۆیتێرزی وتووە
كە «ناكۆكییەكان هەروا بەردەوامن».
ڕۆیتێ������رز ل������ە زاری دیپلۆماتێك������ی
بااڵی ڕۆژئاواییەوە وتوویەتی كە ناوبراو
گەشبین نییە بە ڕێككەوتنێكی گشتی
تا ڕۆژی دووشەممە سێی سەرماوەز.
بە پێی ئەم ڕاپۆرتە هێندێك سەرچاوەی
هەواڵ كە نەیان ویستووە ناوەكانیان ئاشكرا
بكرێ ،وتوویانە كە دیپلۆماتە ئێرانی و

ئامریكاییەكان س������ەرقاڵی ئامادەكردنی
پێش������نیارێكن كە دەتوانن بۆ باسكردنی
بگەڕێن������ەوە ب������ۆ واڵتەكان������ی خۆیان.
نێوەڕۆك������ی ئەم پێش������نیارانە ڕوون نییە.
بەرپرس������ێكی ئامریكایی بە ڕۆیتێرزی
وتووە كە باسەكان درێژەیان هەیە.
هەر لەم كاتەدا شۆرای پێوەندییەكانی
دەرەوەی ئامری������كا ب������ە باڵوكردن������ەوەی
ڕاپۆرتێ������ك وتوویەتی ل������ە ڕێككەوتنی
گش������تی ناوكی لەگەڵ ڕێژیمی ئێراندا
پش������كنینە لەن������اكاوەكان ل������ە دامەزراوە
ناوكییەكاندا دەبێ لە بەرچاو بگیردرێ.

بڕیارنامەی مافی مرۆڤ لە مەجلیسی سەنای ئامریكا
مەجلیس������ی س������ەنای ئامری������كا ب������ە
پەسەندكردنی بڕیارنامەیەك ،پێشێل كرانی
ماف������ی مرۆڤ لە ئێرانی مەحكووم كرد.
ئ������ەم بڕیارنامە لە س������ەروبەندی وتووێژە
ناوكییەكان پەسەند كراوە.
ئێ������د روبێ������س ،بەرپرس������ی كومیتەی
كاروب������اری دەرەوەی

مەجلیسی س������ەنا لەمەڕ ئەم بڕیارنامەیە
وتی :پێویس������تە ئێم������ە هەموومان ،بەو
ش������ێوەی كە مەجلیسی س������ەنا ئەنجامی
دەدا ،ببین به پشت و پهنای خهڵكانێك كە
لە ژێر ئەم حكوومەتە دینیەدا ژیان دەكەن
و ئازاری دهسهاڵت دەچێشن.
ڕۆژی سێشەممەی حەوتووی ڕابردوویش
كومیتەی مافی مرۆڤی كۆڕی گشتی
ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان
بە پەس������ەند

كردنی بڕیارنامەی پێشنیاركراوی كانادا،
پێشێل كرانی بەرباڵوی مافی مرۆڤ لە
ئێرانی مەحكووم كرد ،ئەم بڕیارنامەیە بە
 78دەنگ دەنگی ئەرێ لە بەرامبەر 35
دەنگی نا بە پەسەند گەیشت.
هەر لەم حاڵەدا ،زیاد لە  40سیناتۆری
ئامریكای������ی نامەیەكیان لەهەمبەر وتوێژە
ناوكییەكان ب������ۆ ئۆباما نارد .ڕۆژنامەی
وال ئێس������ترێت ژورناڵ كە بەڵگەیەك لەم
نامەیەی دەست كەوتووە ،ڕایگەیاندووە كە
س������یناتۆرەكان خوازیاری هاتنە بەرباسی
بەرنامەی مووش������ەكی ڕێژیمی ئێران لە
وتوێ������ژە ناوەكییەكاندان .لە نامەكەی ئەم
 43س������یناتۆرە ئەمریكایی������ەدا بۆ ئۆباما
هات������ووە :ئێمە ل������ە مانگەكانی داهاتوودا
هەوڵ بۆ س������ەپاندنی گوشاری زیاتر بۆ
سەر ڕێژیمی ئێران درێژە دەدەین.

ش������ۆرای پێوەندییەكان������ی دەرەوەی
ئامریكا بە ڕوون������ی وتوویەتی كە دەبێ
س������ایتەكانی فۆردۆ و نەتەنز پش������كنین
ورد و لەناكاویان بۆ بكرێ .كەس������ەكان و
كەرەس������تە و هەر شتێك كە پێوەندی بە
پیشەی ناوكی ڕێژیمی ئێرانەوەیە دەبێ
چاوەدێری بكرێت.
ش������ۆرای پێوەندییەكان������ی دەرەوەی
ئامریكا ب������ە بەرپرس������ایەتی «ڕیچارد
هاس» لەم ڕاپۆرتەدا دەڵێت كە ڕێژیمی
ئێران بە ش������وێن چەك������ی ناوكییەوەیە و
گەاڵڵەی هەنگاوی هاوبەش لە ژێنێڤ

چاوەدێ������ری نەكردووە بە س������ەر هەموو
الیەنەكان������ی چاالكیی������ە ناوكییەكان������ی
كۆماری ئیسالمیدا.
ش������ۆرای پێوەندییەكان������ی دەرەوە لە
ڕاپۆرت������ی خۆیدا وتوویەت������ی كە لیبی
و ئافریقای باش������وور ب������ە قەبووڵكردنی
هاوكاری لەگەڵ ئاژانس و ئاشكراكردنی
چاالكیی������ە ناوكییەكانی������ان ،وازی������ان لە
بەرنام������ەی چەكی ناوك������ی هێنا ،بەاڵم
ڕێژیمی ئێران هاوشێوەی عێراقە و دەبێ
چاوەدێری تەواوی لە سەر بكرێ.

بڕیارنامەی یەكییەتی نێودەوڵەتیی
موخابرات لەهەمبەر پاڕازیتە ماهوارەییەكان
یەكییەتی نێودەوڵەتیی موخابرات داوای
لە دەوڵەت������ەكان كردووە كە ئیس������تاندارد و
بەربەس������تە دیاریكراوەكان لە باڵوبوونەوەی
ش������ەپۆلی ڕادیۆی������ی ك������ە بۆ پاراس������تنی
تەندروس������تی خەڵك دیارك������راوە ،لە بەرچاو
بگرن .ئەم بەربەستانە پارازیتی ماهوارەیش
لە خۆ دەگرێ.
یەكییەت������ی نێودەوڵەتی������ی موخاب������رات
( ،)ITUیەكێ������ك لە كۆنتری������ن ڕێكخراوە
نێونەتەوەییەكانی بەس������تراوە بە ڕێكخراوی
نەتەوەیەكگرتووەكانە.
ئەم بڕیارنامەیە داوا لە دەوڵەتەكان دەكا
بەربەس������تە فەننی و ئەو ئیس������تانداردانەی
ك������ە ب������ۆ باڵوبوون������ەوەی ش������ەپۆلە
ئیلكترۆمێگناتیسییەكان لەسەر تەندروستی
خەڵك پەسەند كراوە لە بەرچاو بگرن.

بە پێی ڕاپۆرتی «كەمپینی نێودەوڵەتی
مافی مرۆڤ لە ئێران» ئەم بڕیارنامەیە لەو
ڕووەوە بایەخی هەیە كە لە ماوەی مانگەكانی
ڕابردوودا بابەتی ناردنی پاڕازیت لە س������ەر
ش������ەبەكە ماهوارەییەكان و ڕۆڵی لە خستنە
مەترسی تەندروستی هاوواڵتیان ،ببووە جێی
سەرەنجی ڕاگەیەنەكان و بەرپرسە دەوڵەتی
و غەیرە دەوڵەتییەكان لە ئێراندا.
دام������ەزراوە حكوومەتیی������ەكان لە ئێراندا
سااڵنێكە كە بەرەو تەلەویزیۆنە ماهوارەییەكان
كە لە دەرەوە بەرنامە باڵو دەكەنەوە پاڕازیت
دەنێرن تاك������وو ببنە بەربەس������ت لە ڕێگەی
دەسپێڕاگەیشتنی خەڵك بەم بەرنامانە .ئەم
پاڕازیتان������ە پاش هەڵبژاردنەكانی س������ەرۆك
كۆماری س������اڵی  1388و دروس������تبوونی
ناڕەزایەتییە بەرباڵوەكان توندتر بووەتەوە.

كاتی دیاریكراو بۆ بە ئەنجام گەیش������تنی
زنجی������رە وتووێژەكان������ی ڕێككەوتن������ی 1+5
لەگەڵ ئیران س������ەبارەت بە بەرنامەی ناوكیی
ڕێژی������م ،نزیك دەبێتەوە و ب������ە وتەی الیەنەكان
ج������ارێ مەودایەكی زۆریان ل������ە نێواندا ماوە.
ه������ەر چەند الیەنەكان پەلەیان������ە كە لە كاتی
دیاریكراو بە ئەنجامێك بگەن ،بەاڵم باس������ی
ئەگەری درێژكردنەوەی ماوەی وتوێژەكانیش
لە گۆڕێدایە.
س������ەرەڕای چڕبوونی وتووێ������ژەكان ،هیچ
نیش������انەیەك لە ئەگەری پاشەكشەی ڕێژیمی
كۆماری ئیس���ل��امی لە پ������ڕۆژەی ناوكی یا
تەنانەت تێڕوانینیشی لهههمبهر مافی ئەو بۆ
بە هێزكردنی شیانی ئەتۆمی خۆی نابیندرێ.
الیەنی بەرامبەریش وا نانوێنێ كە ئامادە بێ
ئیمتیازێكی دیار بە كۆماری ئیس���ل��امی بدا
و بەرنامە ئەتومیەكەی كۆماری ئیس���ل��امی
وەك ئ������ەوەی ك������ە ڕێژیم پالنی بۆ داڕش������توە
قبووڵ بكا .وتەكانی سەرشاندی ئامریكا بۆ
ئاژانسی نێونەتەوەیی وزەی ئەتۆمی كە وتی
«ئامری������كا لە ڕادەی هاوكاریی ئێران لەگەڵ
ئاژان������س بێ هیوایە» و هەڵوێس������تی خودی
ئاژانسیش كە ڕایگەیاندوە «سەرەڕای بەڵێنیی
ئێران بۆ ڕوونكردن������ەوەی هەموو الیەنەكانی
پ������رۆژە ئەتۆمیەكەی ،جارێ الیەنی ناڕوون و
ش������اردراوەی ئەو بەرنامەیە زۆرن» ،قوواڵیی
ئەو ناكۆكییانە نیشان دەدەن.
بەاڵم زەریف و كاترین ئەشتوون و جان كێری
دووبارە لە ڤییەن كۆبوونەتەوە و هەمووش������یان
دەڵێن كە بڕیارە سەختەكان لە كاتە ئاستەمەكان
و لە كۆتایی ماوەی دیاریكراودا دەدەن .گەلۆ
ئەو بڕیارە سەختانە چن و چ كاریگەرییەكیان
لە سەر داهاتووی بەرنامەی ئەتۆمیی ئێڕان و
پاشەڕۆژی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست دەبی؟
ئێس������تا ئامری������كا و واڵتان������ی  1+5بۆ
بەربەركانێ كردن لەگەڵ داعش ،س������ەركەوتن
بە سەر الیەنە توندڕەوەكانی سەر بە ئەلقاعیدە
و هت������د ،ڕەنگە لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس������تدا
پێویس������تیان ب������ە ڕاگریی بااڵن������س هەبێ و
بیان������ەوێ ،ئەگەر بە ش������ێوەی كاتییش بێ،
ئێ������ران بۆ ئەو مەبەس������تە ب������ە كار بێنن و لەو
ڕوانگەیەشەوە ئیمتیازێك بە ئێران بدەن .بەاڵم
مەبەس������تی ئێران ،تەنیا ڕاگرتنی باالنس نییە
و دەیەوێ ئەو پێویستیەی ئامریكا لە قۆناخی
یەكەم������دا بۆ سەردەس������ت كردن������ی خۆی لە
ناوچەدا و پاش������انیش بە دژی خودی ئامریكا
بەكار بێنێ.
ڕەنگە سیاسەتێكی توندی نێونەتەوەیی لە
بەرامبەر ئێراندا ،پێش بە زێدەڕۆیی ئاشكرای
ئێران لە سیاس������ەتی ناوچەدا بگرێ ،بەاڵم تا
ئەو ڕێژیمە لە سەر كار بێ ،مۆتەكەی شەڕ و
هەڕەشەی شڵتاخی و ئاڵۆزی لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاس������تدا كەم نابێتەوە .كۆماری ئیسالمی
بە بێ چەكی ئەتومیش گەورەترین مەترسییە
ب������ۆ بهه������ا مرۆڤایەتییەكان ،دێموكراس������ی و
پێوانەكان������ی مافی م������رۆڤ .ئەگەر بێ و
ل������ە ڕەوت������ی وتووێژەكانی ئەتۆمی������دا ،ئێران
ئیمتیازێ������ك وەربگ������رێ كە ڕێ������گای پێ بدا
تێكنۆلۆژیی ئەتومی خۆی ڕابگرێ ،ئەو دەم
ئامریكا و هاوپەیمانەكانی تووشی هەڵەیەكی
ستراتێژیك دەبن كە ڕەنگە دەستكەوتی كاتیی
ل������ە قەرەبووكردنەوەی زیان������ی داهاتووی زۆر
كەمتر بێ.
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پەیامی پیرۆزبایی بەڕێز «مستەفا
هیجری» بە بۆنەی جێژنی خاوەنكارەوە
پیرۆزبایی لە هەموو خۆشكو براكانمان دەكەین كە پەیڕەوی ئایینی یارین
و لەم ڕۆژەدا ڕێوڕەس������می تایبەتی بەڕێوە دەبەن .لە ئێرانی ئەمڕۆدا بێجگە
لە ئایینی فەرمی كە ئیس���ل��امیی ش������یعەی والیەت فەقیهییە ،پەیڕەوانی
باقی ئایینەكان پەراوێز خراونو بێ حورمەتییان پێ دەكرێ ،لەم پێوەندییەدا
پەیڕەوانی ئایینی یاری ،زۆرتر لەوانی دیكەش كەوتوونەتە ژێر زەبروزەنگی
كۆماری ئیسالمی  .ئامانجی ئێمە دامەزراندنی حكوومەتێكی دێموكراتیك
لە ئێراندایە كە لە س������ەر بنەمای جیایی دین لە دەوڵەت بنیات كرا بێ ،بۆ
ئەوەی هەموو پێكهاتەكانی ئەم واڵتە بە تایبەت لە كوردس������تاندا ،هەڵگری
بی������ری هەر ئایینێكو نەتەوەیەك بن ،بێ جیاوازی دانان لەگەڵ یەك بژین
و هەموو ئەو بیرو باوەڕانە بە حورمەتەوە سەیر بكرێن .دڵنیاین بە خەباتێكی
یەكگرتوو ،ئەو ئامانجە دوورە دەست نییە.
بە هیوای ئەو ڕۆژە
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سكرتێری گشتیی
مستەفا هیجری

شاند ی حیزبی سوسیالیستی كوردستانی
توركیە سەردانی بنكەی دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێموكراتی كرد
ڕێكەوت������ی ٢٨ی خەزەڵ������وەری ١٣٩٣ی هەتاوی ،ش������اندی حیزبی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران بە سەرپەرەستی مستەفا هیجری ،س������كرتێری گشتی حیزبی
دێموكرات لە ش������اندی حیزبی سوسیالیستی كوردس������تانی توركیە پێشوازیی كرد.
مەس������عوود تەك ،سكرتێری گش������تیی حیزبی سوسیالیس������تی كوردستانی توركیە،
ئامانجی ئەو چاوپێكەوتنەی باس كردن لەس������ەر ئاكامی كۆنگرەی حیزبی ماف و
ئازادی ،خس������تنەڕووی ڕوانگەی حیزبی سوسیالیست سەبارەت بە ڕووداوەكانی ئەم
دواییانە لە مەڕ پرس������ە سیاسی و نەتەوەییەكان ،دۆخی هەنووكەیی نەتەوەی كورد،
پرۆسەی ئاشتی لە نێوان پ.ك.ك و دەوڵەتی توركیە و كاریگەری هێرشی گرووپی
تیرۆریستی داعش لە سەر بزووتنەوەی كوردستان ناو برد .مەسعوود تەك وتی :ئێمە
لەو باوەڕەداین كە لەم بارودۆخە هەستیارەدا ،یەكیەتی و هەڵویستی هاوبەشی حیزبی
سوسیالیستی كوردستانی توركیە و حیزبی ماف و ئازادی لە پێناو دەستەبەر كردنی
ئامانجە سیاس������ی و نەتەوەییەكانی گەلی كورد لە توركیە پێویستییەكی مێژووییە.
سكرتێری گشتیی حیزبی سوسیالیستی كوردستانی توركیە لە درێژەی قسەكانیدا،
هەڵویست و تێڕوانینەكانی حیزبی دێموكراتی لەمەڕ كوردستانی توركیە و هەروەها
بەش������داریی ش������اندی ئەو حیزبە لە كونگرەی حیزبی ماف و ئازادی بەرز نرخاند و
پەیام و پێش������نیارەكانی حیزبی دێموكراتی بە گرینگ لە قەڵەمدا .بە ڕێز مستەفا
هیجری ،س������كرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات لەم چاوپێكەوتنەدا ،سپاسی قسە و
باسەكانی مەسعوود تەك ،هەستی بەرپرسایەتیی ئەو سەبارەت بە پرسە نەتەوەییەكان
و هەروەها خوێندنەوەی لە هەڵویست و ڕوانگەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران كرد و لەسەر درێژەی پەیوەندیی دۆستانەی هەر دوو حیزب جەختی كردەوە و
هیوای سەركەتنی بۆ حیزبی ماف و ئازادی لە پێناو بە ئەنجام گەیاندنی بڕیار و
ڕاسپاردەكانی كۆنگرەكەیان بە ئاوات خواست.

چاوپێكەوتنی شاندی كۆمەڵەی حیزبە
كوردستانییەكان لە پارلمانی بریتانیا
ڕێكەوت������ی ٢٧ی خەزەڵ������وەری ١٣٩٣ی هەتاوی ،ش������اندێكی كۆمەڵەی حیزبە
كوردس������تانییەكان لە پارلمانی بریتانیا لە گەڵ چەند كەس������ایەتییەكی سیاس������ی
كۆبوونەوەیەكیان پێكهێنا .ش������اندی كۆمەڵەی حیزبە سیاس������ییەكانی كوردستان كە
سلێمان مورادیان ،بەرپرسی كومیتەی بریتانیای حیزبی دێموكراتی تێدا بەشداربوو،
ل������ە ماوەی ئەو چاوپێكەوتنەدا لەگەڵ «ت������وم براك» لە حیزبی لێبەراڵ دێموكرات
و وەزیری دەوڵەت بۆ كاروباری پارلمان دانیش������تنیان هەبووە .لەم چاوپێكەوتنەدا ،لە
سەر هێرشەكانی گرووپی تێرۆریستی داعش بۆ سەر كوردستان ،یارمەتیی نیزامی
و مرۆی������ی واڵتانی ئورووپایی و بە تایبەت بریتانیا بۆ كوردس������تان ،پێش������لكاریی
مافی مرۆڤ لە الی������ەن ڕێژیمی ئێرانەوە و نالەبارتر بوونی دۆخی مافی مرۆڤ
پاش هاتنە س������ەر كاری حەسەن ڕووحانی ،باس و ڕاگۆڕینەوە كرا .لە كۆتایی ئەم
چاوپێكەوتنەدا «توم براك» خۆڕاگریی نەتەوەی كوردی لە ش������ەڕی درێژخایەنی
گرووپی تیرۆریس������تی داع������ش بەرز نرخاند و پش������تیوانی هەمووالیەنەی خۆی لە
نەتەوەی كورد ڕاگەیاند.

كرانەوەی سمیناری تەشكیالتیی یەكیەتیی
الوان بە بەشداری «مستەفا هیجری»،
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات
ڕێكەوتی ٢٣ی خەزەڵوەری ١٣٩٣ی هەتاوی ،كرانەوەی سمیناری تەشكیالتیی
یەكیەتیی الوانی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران بە مەبەس������تی هەڵسەنگاندنی كار
و چاالكی و ڕێكخستنەوەی سیس������تمی تەشكیالتی ڕێكخراوەیی ،بە ئامادەبوونی
بەڕێز «مس������تەفا هیجری» سكرتێری گش������تیی حیزبی دێموكرات و بەڕێز كەریم
پەرویزی ئەندامی دەفتەری سیاس������یی و بەرپرسی ناوەندیی ڕێكخراوە مەدەنییەكان
و فواد خاكی بەیگی س������كرتێری گشتیی یەكیەتیی الوان ،لە بنكەی بەڕێوەبەری
یەكیەتیی الوان بەڕیوەچوو .ئەو س������مینارە پاش هەڵس������ەنگاندنی كار و چاالكی
یەكیەتی������ی الوان ،لە بوارە جوراوجورەكانی كار و تێكۆش������انی ئەو ڕێكخراوەیەدا لە
چەندین پانێلدا ،كۆتایی بە كارەكانی هێنا.

پارتی دێموكراتی كوردستانی باكوور سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كرد
ڕێكەوتی ٢٩ی خەزەڵوەری ١٣٩٣ی
هەتاوی ،ش������اندێكی پارتی دێموكراتی
كوردس������تانی باكوور بە سەرپەرەس������تی
«سەرتاچ بوجاك» سكرتێری گشتیی
ئەو حیزبە ،سەردانی دەفتەری سیاسیی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانیان كرد
و لەالیەن شاندێكی حیزبی دێموكراتەوە
بە سەرپەرەس������تیی «مستەفا هیجری»
س������كرتێری گش������تیی و ژمارەیەك لە
ئەندامانی ڕێبەریی حیزبەوە پێشوازییان
لێكرا .لەم سەردانەدا «سەرتاچ بوجاك»
باسێكی لە سەر پرسی كورد لە باكوور و واقیعبینانە هەیە و هاوكاریو بەشداری و ئێمە ڕێ������زی لێدەگرێن ،هەر وەك بۆ
ڕەوتی وتووێژی نێوان عەبدوڵاڵ ئوجەالن هەم������وو هێ������زە سیاس������ییەكانی باكوور خۆتان باستان كرد ،بە ئامانج گەیشتنی
و دەوڵەت������ی توركیە و ئاس������تەنگەكانی مەرجی سەرەكیی بە ئامانج گەیشتنە .كورد لە ه������ەر كام لە پارچەكاندا ،تەنیا
س������ەر ڕێگای ئەم پرۆسەیەو سیاسەتی پاش������ان مس������تەفا هیجری س������كرتێری ب������ە ڕێگ������ەی یەكیەت������یو یەكڕیزی
ێ و لە ئاس������تی نێونەتەوەییشدا ئەو
تێكدەرانەی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی گش������تیی حیزبی دێموكرات خۆشحاڵی دەب 
بۆ پەكخستنی ئەم ڕەوتە پێشكەش كرد خۆی ب������ۆ ئەم س������ەردانە دەربڕیو لە سیاسەتە پێویس������تە لە ئاستێكدا هەبێ
و ئاماژەی بەوەدا كە ڕەوتی گەیش������تن س������ەر باس و بابەتەكانی پەیوەندیدار بە ك������ە بزووتن������ەوەی مافخ������وازی كورد
بە ئاشتی ،دێموكراسی ،مافە سیاسیی پرس������ی كورد بە گشتیی قسەی كرد و لە الی������ەن كۆڕو كۆمەڵە سیاس������ی و
و نەتەوەیییەكان������ی كورد ل������ە باكوور ،وتی ئەو ڕوانین������ەی ئێوە جێگای ڕێزە مرۆڤدۆستەكانەوە یارمەتی و هاوكاری
پێویس������تی بە بەڕێوەبردنی سیاسەتێكی و ئەوە سیاسەتێكی دروست و نەتەوەییە بكرێ������ن .بەڕێز مس������تەفا هیجری لە

درێژەی باسەكەی ئاماژەی بە سیاسەتی
تێرۆریستیی رێژیمی كۆماری ئیسالمی
ئێرانو دژایەتی ڕاس������تەوخۆی لەگەڵ
جوواڵنەوەی مافخ������وازی گەلی كورد
و پرس������ی دەوڵەتی سەربەخۆی كورد لە
الیەن ئەم ڕێژیمە تیرۆریستییەوە كرد و
وتی :ڕێبەران و الیەنە سیاس������ییەكانی
ك������ورد نابێ ئەم سیاس������ەتەی ڕێژیمی
ئێ������ران بە كەم بگ������رنو چەند نموونەی
لە سیاسەتی دەستێوەردان و تێكدەرانەی
ئەم ڕێژیمەی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
و عێراقو كوردس������تان ئام������اژە پێكرد.
پاش باسەكەی «مس������تەفا هیجری»،
س������ەرتاج ئوتاش سپاس������ی س������كرتێری
گشتیی حیزبی دێموكراتی كرد و وتی
كە بۆ هاوكاریو پەیوەندی دۆس������تانە
لەگەڵ حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی
ئێ������ران ئامادەی هاوكاری������ن ،ئەو حیزبە
مێژوویەك������ی پرش������نگداری لە خەباتی
گەلی كورد تۆمار كردووەو هاوخەباتی
لەگەڵتان بۆ ئێمە جێگای سەربەرزییە.

زیندانییەكی سیاسی كورد دوای تێپەڕ كردنی  ١٨ساڵ زیندان
بە دانانی بارمتە مورەخەسیی وەرگرت
بەپێ������ی ڕاپۆرت������ی ئاژانس������ی
هەواڵ������دەری كوردپ������ا ،عوم������ەر
ئیمامی ،كوڕی حوس������ێن و خەڵكی
گون������دی «كاڵش هوش»ی س������ەر
ب������ە جوانڕۆ كە لە س������اڵی ١٣٧٥ی
هەتاوییەوە دەستبەس������ەر و لە الیەن

دادگای شۆڕشی ڕێژیمەوە زیندانی
هەتاهەتای������ی ب������ۆ بڕدراب������ووەوە ،بۆ
یەكەم جار مافی مورەخەسیی پێدرا.
عوم������ەر ئیمامی دوای تێپەڕ كردنی
 ١٨س������اڵ زیندان ،پاش یەك مانگ
لە گیان لە دەس������ت دانی براكەی بۆ

یەكەم جار بە دانانی بارمتەی ٢٥٠
ملیۆن تمەنی بۆ ماوەی یەك حەوتوو
مورەخەسیی پێدراوە .عومەر ئیمامی
بە تۆمەتی ئەندام بوون لە یەكێك لە
حیزبە سیاس������ییەكانی ئۆپۆزیسیۆنی
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی ،زیندانی

هەتاهەتایی ب������ۆ بڕاوەتەوە و لەگەڵ
س������ێ زیندان������ی سیاس������ی دیكە بە
ناوەكانی محەمم������ەد مورادی ،والی
درودی و عەلی ساڵحی لە زیندانی
ناوەندیی یەزد ڕاگیراون و هەتا ئێستا
مافی مورەخەسییان پێنەدرابوو.

بەشداری نوێنەری حیزبی دێموكرات لە سێمیناری
«ڕۆڵی ئێران لە قەیرانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست»
ڕێكەوت������ی ١٤ی خەزەڵوەری ١٣٩٣ی
هەتاوی ،هیوا بەهرامی نوێنەری حیزبی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران لە ئوتریش،
لە س������ێمینارێك كە بۆ بارودۆخی ئێستای
ئێران ،قەیرانی سیاسی لە عێراق و سووریە
و ڕۆلی ئێران ل������ەو قەیرانانە تەرخان كرا
بوو ،بەش������داریی كرد .نوێن������ەری حیزبی

دێموكراتی كوردستانی ئێران لەم دانیشتنەدا
ك������ە لە الیەن خوێندكارانی زانكۆی ڤییەن
و ڕێكخ������راوی «»Stop The Bomb
ڕێكخراب������وو ،وتارێكی پێش������كەش كرد.
نوێنەری حیزب ل������ە نێوەڕۆكی وتارەكەیدا
وێڕای باس������یكی ك������ورت س������ەبارەت بە
هۆكارەكانی سەرهەڵدانی داعش لە سووریە

و پەل هاویشتنی بۆ كوردستانی عێراق و
سووریە ،لە بارەی ڕۆلی واڵتانی ناوچەكە
لەم پەیوەندیەدا بە وردی باسی كرد.
لە كۆتاییدا چەندین پرسیار ئاراستهی
نوێنەری حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی
ئێ������ران كرا كە ب������ە وردی وەاڵمی دایەوە.
لەم دانیشتنەدا كە لە الیەن سەرنووسەری

ڕۆژنامەی «دی پرێس»ی ئوتریش������ەوە
بەڕێوەچ������وو ،جگە لە هی������وا بەهرامی،
نوێنەری حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی
ئێران ،س������ەبا فەرزان ،ڕۆژنامەنووس������ی
ئاڵمان������ی – ئێران������ی و دوكتور س������تێفان
گرێگات مامۆس������تای زانستی سیاسی
زانكۆی ڤییەن وتاریان پێشكەش كرد.

كۆبوونەوەی حیزبە كوردستانییەكان بۆ پشتیوانی لە كوردستانی سووریە
ڕێكەوتی ٢٤ی خەزەڵوەری ١٣٩٣ی
هەت������اوی بەرانبەر ب������ە (١٥ی نوامبری
٢٠١٤ی زایین������ی) نوێنەرانی زۆربەی
حی������زب و الیەن������ە سیاس������ییەكانی هەر
چوارپارچەی كوردس������تان لە لقی دووی
پارتی دێموكراتی كوردس������تان لە شاری
هەولێ������ر كۆبوونەوە .ل������ەو كۆبوونەوەیەدا
بەڕێز محەمەد س������اڵح قادری ،ئەندامی
كۆمیت������ەی ناوەندیی حیزبی دێموكرات و
بەرپرسی پێوەندییەكانی حیزب لە هەولێر،

ل������ە پەیوەندی لەگەڵ دۆخی ئێس������تای
كوردس������تان و ب������ە تایبەت كوردس������تانی
س������ووریە ب������اس و ڕاگۆڕین������ەوەی كرد.
ل������ە كۆتای������ی كۆبوونەوەك������ەدا حی������زب
و الیەن������ە سیاس������ییەكانی بەش������داربوو،
ڕاگەیەندراوێك������ی هاوبەش������یان ب���ڵ��او
كردەوە .لە بەش������ێك ل������ەو ڕاگەیەندراوەدا
هات������ووە كە« :ئێمە وەكوو حیزب و الیەنە
سیاس������ییەكانی كوردس������تان ،جارێك������ی
دیك������ە خەبات و بەرخودانی پێش������مەرگە

و ش������ەڕڤانان ل������ە باش������وور و ڕۆژئاوای
كوردستان بەرز دەنرخێنین و شەڕی هێزە
هاوپەیمانەكان لە دژی داعش بە گرینگ
دەزانی������ن» .هەروەها ل������ە ڕاگەیەندروی
حیزب و الیەن سیاس������ییەكانی بەشداربوو
ل������ەو كۆبوونەوەیەدا بڕیاری مەس������عوود
بارزانی س������ەرۆكی هەرێمی كوردستان و
پەسندكردنی لە الیەن پارلمانی كوردستان
و وەزارەتی پێشمەرگە ،بۆ ناردنی هێزی
پێش������مەرگە بەرز نرخێن������درا .هەروەها لە

بەش������ێكی دیكەی ئ������ەو ڕاگەیەندراوەدا
«هەوڵی س������ەرۆكی هەرێمی كوردستان
بۆ ڕێكەوتنی دهۆك لە نێوان حیزبەكانی
كوردس������تانی س������ووریە بە هەنگاوێكی
گرینگ وەسف كراوە و داوا لە تەڤگەری
جڤاك������ی دیموك������رات ( )TEV-DEMو
ئەنجوومەنی نیشتمانی كورد لە سووریە
( )ENKSدەك������رێ ك������ە بەجی������دی بۆ
جێبەجێكردن������ی ڕێككەوتننامەی دهۆك
كار بكەن».

شاندێكی حیزبی دێموكرات
سەردانی كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێرانی كرد
ڕێكەوت������ی ٢٨ی خەزەڵ������وەری
١٣٩٣ی هەتاوی ش������اندێكی ڕێبەریی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران
بە سەرپەرەس������تیی بەڕێز «مس������تەفا
هیجری» س������كرتێری گشتیی حیزبی
دێموك������رات س������ەردانی كۆمەڵ������ەی
زەحمەتكێش������انی
شۆڕش������گێری
كوردس������تانی ئێرانیان ك������رد و لە الیەن
شاندێكی ئەو حیزبە بە سەرپەرەستیی
بەڕێز عەبدوڵاڵ موهتەدی س������كرتێری
كۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتكێشانی
كوردستانی ئێرانەوە پێشوازیان لێكرا.
لەو چاوپێكەوتنەدا بەڕێزان مس������تەفا
هیجری س������كرتێری گش������تیی حیزبی
دێموك������رات و عەبدوڵ���ڵ��ا موهت������ەدی
س������كرتێری كۆمەڵەی شۆڕش������گێری
زەحمەتكێش������انی كوردس������تانی ئێ������ران
سەبارەت بە دۆخی ئێستای كوردستان

وتووێژیان كرد.
بارودۆخی ناوچ������ەی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاس������ت ،هێرش������ی داعش بۆ سەر
هەندێك لە بەشەكانی عێراق و سووریە
و دەرئەنجامەكان������ی ،پرس������ی كورد لە
هەر چوار پارچەی كوردستان ،دۆخی

ئیس������تای نەتەوەی كورد لە هاوكێشە
سیاس������ییەكانی نیودەوڵەتی دا و پرسی
ناوكی������ی ڕێژیمی ئێران و دانوس������تانە
ئەتۆمییەكانی ئێستا لە ڤییەن ،كۆمەڵیك
باس و بابەتی دیكەی ئەو چاوپێكەوتنە
بوون كە قسە و باسیان لە سەر كرا .لە

درێژەی ئەو چاوپێكەوتنەدا بە شێوەی
تێروتەسەل دۆخی ئێستای كوردستانی
ئێران ،وتووێژی لە سەر كرا .لەو بەشەدا
دۆخی خەباتی نەتەوەی كورد ،حیزب و
الیەنەكانی كوردستانی ئێران و نێوهرۆكی
ئ������ەو هەواڵنەی كە لە ڕێگای هەندێك
كەس و الی������ەن ب������ە دژی حیزبەكانی
ڕۆژهـەاڵت و پێداهەڵگوتنی ڕێژیمی
ئیس���ل��امی ئەنجام دەدریت ،خرایە بەر
باس .باس و ڕا گۆڕینەوە و پێشنیاری
ڕێوش������وێنی گونجاو بۆ بە هیزكردنی
خەباتی گەلی كورد لە كوردس������تانی
ئێ������ران و تاوتوێكردن������ی ئەركی حیزبە
كوردیەكان لە دۆخ������ی هەنووكەیی لە
تەوەرەكانی دیكەی ئەم دانیشتنە بوون.
ل������ە كۆتایی ئ������ەو چاوپیكەوتنەدا دوو
الیەن لە س������ەر پێوەندی زیاتر بۆ كاری
هاوبەش جەختیان كردەوە.
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سێ هاوواڵتیی كورد سەرجەم بە ٤٤ساڵ زیندانی تەعزیری حوكم دران
كەمپەینی بەرگری لە زیندانیانی
س��ی��اس��ی و م���ەدەن���ی ڕایگەیاند،
دادگ��ای پێداچوونەوەی پارێزگای
ك��رم��اش��ان ،سەپاندنی حوكمی ٤٤
س����اڵ زی���ن���دان���ی ت��ەع��زی��ری��ی سێ
هاوواڵتیی كوردی پیڕەوی ئایینی
ی���ارس���ان ب��ە ن���اوەك���ان���ی ،موحسێن
خودابەندەلو خەڵكی سەحنە ،كیانوش

ڕوستەمی و نێعمەت فەتحی خەڵكی
كرماشان ،پشتڕاست ك��ردەوە .لقی
پ����ازدەی دادگ����ای پێداچوونەوەی
پارێزگای كرماشان ،حوكمی ئەو
سێ هاوواڵتییە ك��وردەی پشتڕاست
ك��ردوە كە لە س��ەرم��اوەزی ١٣٩٢ی
ه���ەت���اوی ،ل��ق��ی ی��ەك��ی دادگ����ای
شۆڕشی ڕێژیم لە كرماشان ،هەر

ی���ەك ل��ە «ك��ی��ان��وش ڕوس��ت��ەم��ی و
موحسێن خودابەندەلو»ی بە تۆمەتی
«بانگەشەی دژی نیزام و هاوكاری
لە گەڵ یەكێك لە حیزبە كوردیەكانی
ئۆپۆزیسیۆنی ڕێژیم» بە  ١٥ساڵ
زی���ن���دان و ج��ی��ا ل���ەوەی���ش ئ���ەو دوو
كەسە بە تۆمەتی «بێحورمەتی
بە ڕێبەری ڕێژیمی ئێران» بە ٢

ساڵ زیندان و نێعمەت فەتحی بە
تۆمەتی «بانگەشەی دژی نیزام و
هاوكاری لە گەڵ یەكێك لە حێزبە
سیاسییەكان» بە  ١٠ساڵ زیندانی
حوكم دراب���وون ،پشتڕاست كردەوە.
هەنووكە ئەم سێ زیندانییە سیاسییە
ل���ە زی��ن��دان��ی «دی�����زڵ ئاباد»ی
كرماشان حوكمەكەیان تێپەڕ دەكەن.

لە سەردەشت هێزەكانی ڕێژیمی ئێران زیاتر لە  ٣٠ماشێنی هاوواڵتییانی كوردیان ئاگر تێبەردا
ڕێ����ك����ەوت����ی ٢١ی خ�����ەزەڵ�����وەری
١٣٩٣ی ه����ەت����اوی ،زی���ات���ر ل���ە ٣٠
ئۆتۆمبێلی ه��اوواڵت��ی��ی��ان��ی ك���ورد لە
گوندی «شێوەمیر» س��ەر بە ناوچەی

«میراوا»ی سەردەشت لە الیەن هێزەكانی
ڕێژیمی ئێران ئاگر تێبەردران .بە وتەی
یەكێك لە دانیشتوانی ناوچەی میراوێ
ئەو ئۆتۆمبێالنه تەنیا ڕێگای داهاتی

 ٣٠بنەماڵەی كوردی ئەو ناوچەیە بوونە.
خەڵكی گوندی «شێوەمیر» سەبارەت
بە ئاگر تێبەردانی ئۆتۆمبێلهكانیان لە
الیەن هێزەكانی ڕێژیمەوە ناڕەزایەتییان

دەربڕیوە و جاددەی سەرەكیی سەردەشت ــ
پیرانشاریان بەستووە و ئەوەش بووەتە هۆی
تێكهەڵچوونی نێوان هیزەكانی ڕێژیم و
هاوواڵتییانی كورد.

سێ خوێندكاری كورد لە كرماشان دەستبەسەر كران
كۆمیتەی هەواڵنێرانی مافی مرۆڤ
باڵو ك��ردەوە ،دوو چاالكی خوێندكاری
زانكۆی ڕازی كرماشان «وەحید فروودی

و جهانگیر سەلیمی» لە الیەن هێزەكانی
ئ��ی��دارەی ئیتالعاتی ڕێژیمی ئێرانەوە
دەس��ت��ب��ەس��ەر ك����راون .ه��اوك��ات لەگەڵ

دەستبەسەر كردنی ئەو دوو خوێندكارە،
خوێندكارێكی دی��ك��ە زان��ك��ۆی ڕازی
كرماشان بە ن��اوی سوبحان ڕەحیمی

ل��ە الی��ەن هێزە لیباس شەخسییەكانی
ئیدارەی ئیتالعاتی ڕێژیمەوە دراوەتە بەر
لێدان و دواتر دەستبەسەر كراوە.

هاوواڵتییەكی كورد  ٦ساڵ زیندانی تەعزیریی بۆ بڕایەوە
بەپێی ڕاپۆرتی هەواڵدەریی كوردپا،
هادی ڕەسوڵی ،خەڵكی شاری شنۆ،
پاش  ٤ساڵ ڕاگیران لە زیندانی ورمێ،

لە الیەن دادگ��ای شۆڕشی ورمێوە ٦
س��اڵ حوكمی تەعزیری بۆ بڕایەوە.
ه��ادی ڕەسوڵی ،پاش مانگرتنەكانی

بانەمەڕی ساڵی ١٣٨٩ی هەتاوی،
كە بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین لە ئیعدامی
 ٥چاالكی سیاسی كورد بەڕێوەچوون،

لە الیەن هێزەكانی ئیدارەی ئیتالعاتی
ڕێژیمی ئێرانەوە دەستبەسەر كرا.

تووشبوونی زیندانیەكی سیاسیی كورد بە شێرپەنجە
بەپێی ڕاپۆرتی كەمپەینی بەرگری
ل��ە زیندانیانی سیاسی و مەدەنی،
ڕێكەوتی ١٨ی خەزەڵوەری ١٣٩٣ی
ه���ەت���اوی ،ئ��ەف��ش��ی��ن س���ۆه���راب زادە
زی��ن��دان��ی سیاسیی ك����ورد ،تەمەن
٢٤س��اڵ و خەڵكی كرماشان ،دوای
چەندین ساڵ چاوەڕوانی بۆ دەرمانی

نەخۆشییەكەی و نەدانی ئیزنی پزشكی
لەالیەن بەرپرسانی زیندان ،بە هۆی
ئێش و ئازاری لە ڕادەبەدەری ڕیخۆڵە
بێهۆش بووە و بە حاڵەتی بێهۆشی بۆ
نەخۆشخانەی شاری میناب ڕاگوێزراوە
و بە وتەی پزشكانی پسپۆڕ ،تووشی
شێرپەنجەی ڕیخۆڵە بووە .بەرپرسانی

زیندانی میناب سەرەڕای ئاگاداربوون
لە نەخۆشیی ئەو زیندانییە سیاسییەی
ك���وردە ،بۆ دەرم��ان��ی نەخۆشییەكەی
ه��ی��چ ه��ەوڵ��ێ��ك��ی��ان ن�����ەداوە .ئەفشین
سۆهراب زادە بە تۆمەتی هاوكاری
لەگەڵ یەكێك لە حیزبە كوردییەكانی
ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن��ی ڕێ��ژی��م��ی كۆماری

ئیسالمی ل��ە لقی دووی دادگای
ش��ۆڕش��ی ئیسالمی ش���اری سنە بە
سەرۆكایەتی دادوەر مەستەفا تەیاری
بە  ٢٥س��اڵ زیندان و دوورخستنەوە
بۆ زیندانی شاری میناب مەحكووم
كراوە.

لە شاری پاوە ئەندامێكی حیزبی دێموكرات كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ١٩ی خەزەڵوەری ١٣٩٣ی
ه��ەت��اوی «مەجید ب��ەگ هیدایەتی»
كوڕی «عەباس قولی بەگ» شاعیر
و ئەندامی دڵسۆزی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران لە تەمەنی  ٨٤ساڵیدا
ب��ە ه��ۆی نەخۆشی ل��ە نەخۆشخانەی
«ئیمام حۆسێن»ی شاری «كرماشان»
ك��ۆچ��ی دوای����ی ك����رد .م��ەج��ی��د بەگ
هیدایەتی ساڵی ١٣٠٩ی هەتاوی لە
گوندی «داری��ان» سەر بە شاری پاوە
چاوی بە دنیا هەڵێنا .چاالكییە سیاسی
و كۆمەاڵیەتیەكانی «اللۆ مەجید بەگی

هیدایەتی» لە ساڵی ١٣٣٢ی هەتاوی
لە كاتی هەڵبژاردنی «خانەی ئەسناف»
لە ش��اری پ��اوە دەس��ت پێدەكات كە هەر
لەو ساڵە بۆ ئەندامەتی خانەی ئەسناف
ه��ەڵ��دەب��ژێ��ردرێ��ت .ل��ە س��اڵ��ی ١٣٤٣ی
هەتاوی پەیوەندی بە حیزبی دێموكراتی
كوردستانەوە دەگرێت و لەو سااڵنەدا بە
شێوەیەكی چاالك و هەڵسوڕ لە ناوچەی
هەورامان ئەركی حیزبی و نیشتیمانی
خۆی جێبەجێ دەك��ات .دوای شۆڕشی
گەالنی ئێران لە ساڵی ١٣٥٧ی هەتاوی
جارێكی دیكە پ��ەی��وەن��دی ب��ە حیزبەوە

دەگرێت و ئەمجارە وەك «پێشمەرگەی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران» لە
هێزی «شاهۆ» ژم��ارەی دوو سازمان
دەدرێت و هەتا ساڵی ١٣٥٩ی هەتاوی لە
ڕیزی پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتدا
درێ��ژە بە خەبات دەدات .الل��ۆ مەجید
دوات��ر بە ه��ۆی دۆخ��ی بنەماڵەكەی و
لەسەر داوای حیزب دەگ��ەڕێ��ت��ەوە سەر
ژیانی ئاسایی خۆی لە گوندی داریان،
ب��ەاڵم ب��ەو ح��اڵ��ەش پ��ەی��وەن��دی ل��ە گەڵ
حیزب بەردەوام دەبێت و وەكوو مرۆڤێكی
جێگای بڕوا بۆ خەڵك و پێشمەرگە لە

ناوچەكە دەناسرێ و وەكوو ئەندامێكی
دڵسۆز و بە وەفای حیزب هەتا دوایین
ساتەكانی ژی��ان بە ڕێبازی دێموكرات
وەفادار دەمێنێتەوە .تەرمی اللۆ مەجید
ل��ە نێو ئ��اپ��ۆرای خەڵكی ن��اوچ��ە ك��ە و
ب��ە ب��ەش��داری دەی���ان ك��ەس ل��ە شاعیران
و ن��وس��ەران لە گوندی داری��ان بە خاك
سپێردرا
حیزبی دێموكراتی كوردستانی پرسە و
سەرە خۆشی خۆی لە بنەماڵە و كەس
و كاری اللۆ مەجید دەكات و خۆی بە
شەریكی خەمیان دەزانێت.
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لە شاری شنۆ ،دایكی دوو شەهیدی ڕێگای
ڕزگاریی كوردستان كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ٢٠ی خەزەڵوەری ١٣٩٣ی هەتاوی ،دایە زارا گیسیانی دایكی
شەهید محەممەدعەلی كوردنژاد ،فەرماندەی قارەمانی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران و شەهید مەال ئیسماعیل كوردنژاد لە شاری شنۆ كۆچی
دوایی كرد .تەرمی دایە زارا هەر ئەو ڕۆژە لە نێو ئاپۆرای خەڵكی شنۆ و
ناوچەكە لە گۆڕستانی «شێخ سمایل» بە خاك سپێردرا .دایە زارا ژنێكی
نیشتمانپەروەر و دڵسۆز بوو ،هەموو كات ناوی پێشمەرگەی بە بەرزی یاد
دەكرد.
محەممەد كوردنژاد ناسراو بە (محەممەدی عەلی پیرێژن) ساڵی ١٣٢٠ی
هەتاوی لە گوندی «زم��ێ» سەر بە ش��اری شنۆ لە دای��ك بوو ناوبراو بە
هۆی لێهاتوویی بوو بە فەرماندە لكی یەكێك لە هێزەكانی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئیران كە بە داخەوە لە شەڕێكی قارەمانانەدا لە ڕێكەوتی ٢٠ی
خاكەلێوەی ساڵی ١٣٥٩ی هەتاوی لە شوێنێك بە ناوی گوندی «حەڵبی»
سەر بە شاری نەغەدە شەهید بوو و تەرمەكەی لە شنۆ بە خاك سپێردرا .مەال
ئیسماعیل كوردنژاد برای شەهید محەممەدعەلی كوردنژاد ساڵی ١٣٤٤ی
هەتاوی لە دای��ك ب��وو ،ناوبراو فەرماندە پەلی یەكێك لە پەلەكانی حیزبی
دێموكرات ب��وو و لە ڕێكەوتی ٢ی ڕەزب���ەری ساڵی ١٣٦٣ی هەتاوی لە
شەڕێكی قارەمانانەدا بۆ بەرگری لە خاكی پیرۆزی كوردستان لە دەشتەكانی
شنۆ شەهید كرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئیرانسەرەخۆشی لە بنەمالە و كەس و كاری
دایە زارا و خەڵكی ناوچەی مەرگەوەڕ و شنۆ دەكات و خۆی بە بەشداری
خەم و پەژارەیان دەزانێت.

لە شاری سەردەشت خێزانی شەهیدێكی ڕێگای
ڕزگاریی كوردستان كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ١٩ی خ��ەزەڵ��وەری ١٣٩٣ی هەتاوی ،دای��ە «ن��ازدار قادری»
خێزانی شەهید «محەممەد پزشكی» و دایكی «حوسێن نازدار» پێشمەرگەی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە هۆی نەخۆشی كۆچی دوایی كرد.
دایە نازدار كەسێكی باوەڕ بەخۆبوو ،لە سەرخۆ ،خۆڕاگر و ئازا بوو و لە ماوەی
تەمەنی پڕ لە شانازیی خۆیدا لە پێناوی ئازادی و ڕزگاریی كوردستان بە
دڵسۆزییەوە خەبات و فیداكاری كرد .دایە نازدار قادری چەند جار كەوتە بەر
ئەزیەت و ئازاری ڕێژیمەكانی پاشایەتی و كۆماری ئیسالمیی ئێران ،بەاڵم
هەرگیز ورەی بەرنەدا و تەسلیمی دیكتاتۆڕەكان نەبووە .هەر بۆیە جێی باوەڕ
و متمانەی خەڵكی هەژار و خەباتگێڕی ناوچەی سەردەشت بوو دانیشتووانی
ناوچەكە ڕێزێكی زۆریان بۆ دادەنا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرەخۆشی لە كاك حوسین نازدار
و بنەماڵە و كەس و كاری دایە نازدار دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان
دەزانێت.

لە پیرانشار پێشمەرگەیەكی دێرینی حیزبی
دێموكرات بە هۆی ڕووداوی هاتوچۆ كۆچی
دوایی كرد
ڕێكەوتی ٢٥ی خەزەڵوەری ١٣٩٣ی هەتاوی پێشمەرگەیەكی دێرینی حیزبی
دێ��م��وك��رات ب��ە ن��اوی «ج���ەالل شێخی « خ��ێ��زان��دار و ت��ەم��ەن  ٤٥س��اڵ ،كوڕی
«محەممەد دەروێش چووكەل» خەڵكی گوندی «قوروچاوێ»ی سەر بە ناوچەی
الجانی پیرانشار لە جاددەی پیرانشار ــ نەغەدە لە شوێنێك بە ناوی «بادینان»
بە هۆی ڕووداوی هاتوچۆ مااڵوایی لە ژیان كرد .تەرمی ناوبراو دوانیوەڕۆی
هەمان ڕۆژ لە گۆڕستانی پیرانشار لە نێو ئاپۆرای خەڵكی ناوچەكەدا بە خاك
سپێردرا .كاك جەالل پێشتر پێشمەرگەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بووە كە
ساڵی ١٣٦٣ی هەتاوی بەپێی دۆخی ئەو كات و لە سەر ئیزنی حیزبی دێموكرات
گ��ەڕای��ەوە ناو بنەماڵەكەی .هەروەها برایەكی كاك ج��ەالل بە ن��اوی «سولێمان
شێخی» ساڵی ١٣٦٥ی هەتاوی لە شەڕێكی قارەمانانەدا دژ بە داگیركەرانی
كوردستان شەهید كرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرەخۆشی لە بنەماڵەی كاك جەالل دەكات
و خۆی بە شەریكی خەم و پەژارەیان دەزانێت.

كەسایەتییەكی خۆشناوی ناوچە شنۆ كۆچی
دوایی كرد

لە شاری سنە ئەندامێكی حیزبی دێموكرات
كۆچی دوایی كرد

لە شاری پیرانشار هاوسەری شەهیدێكی
ڕێگای ڕزگاریی كوردستان كۆچی دوایی كرد

ڕێكەوتی ٢٥ی خەزەڵوەی ١٣٩٣ی هەتاوی ،حاجی «كەریم مەحموودی ئازەر»
خەڵكی گوندی «پێگەڵە»ی ناوچەی شنۆ ،باوكی «زیندانی سیاسی «ئیسماعیل
مەحموودی ئازەر» لە تەمەمی ١١٠دا ساڵیدا كۆچی دوایی كرد .حاجی كەریم لە نێو
ئاپۆرای خەڵكی ناوچەی شنۆ لە گۆڕستانی «فەقێ شاڵی سینگان» بە خاك سپێردرا.
حاجی كەریم پیاوێكی لە سەرەخۆ و قسەخۆش و خاوەن كەسایەتییەكی تایبەتی لە
ناوچەی شنۆ و دەور و بەری بوو .ناوبراو كەسێكی نیشتیمان پەروەر ،حیزب دۆست و
پشتیوانی پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكرات بوو .حاجی كەریم باوكی خوالێخۆشبوو كاك
ئیسماعیل مەحموودی ئازەر ،زیندانی سیاسی بوو ،كە ماوەی  ٨ساڵ لە الیەن رێژیمی
كۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە وەكوو ئەندامی نەهێنی و تەشكیالتی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران زیندانی كرا و دوای ئازادبوونی ،بە هۆی ئێش و ئازاری ئەشكەنجە و
لێدانەكانی لە زیندانی ڕێژیمی ئێران ،لە دۆخێكی تەندروستیی نالەبار دەژیا و هەر بە
هۆی ئەم ئازارانەوە كۆچی دوایی كرد.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرەخۆشی لە بنەماڵە وكەس و كاری حاجی
كەریم دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.

ڕێكەوتی ١٧ی خەزەڵوەری ١٣٩٣ی هەتاوی «عەبدولڕەحمان ئەحمەدی»
كوڕی عەلی ئەكبەر و خەڵكی گوندی تەنگیسەری ناوچەی ژاوەرۆی سنە بە
هۆی نەخۆشیی شێرپەنجە لە تەمەنی  ٥٩ساڵیدا كۆچی دوایی كرد و تەرمی
ناوبراو لە شارە دێی «حەسەن ئاوای» سەر بە شاری سنە لە نێو ئاپۆرای خەڵك
بە خاك ئەسپێردرا .كاك عەبدولڕەحمان لە دایكبووی ساڵی ١٣٣٢ی هەتاویە و لە
ساڵی ١٣٦٤ی هەتاوی پەیوەندی بە تەشكیالتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێرانەوە دەگرێت و وەكوو ئەندامێكی هەڵسوڕ و چاالك ئەركی حیزبی بەڕێوە دەبات.
ناوبراو یەكێك لەو كەسانە بووە كە بەردەوام یارمەتیی كادر و پێشمەرگانی حیزبی
دێموكراتی داوە و و مەئمووریەتە حیزبییەكانی بەو پەڕی دڵسۆزی بەڕێوە بردووە.
بنەماڵەی كاك عەبدولڕەحمان ،بنەماڵەیەكی نیشتمانپەروەرن و برایەكی بە ناوی
«كەماڵ ئەحمەدی» لە بەهاری ساڵی ١٣٦٤ی هەتاوی لە شەڕیكی قارەمانانەدا
دژ بە داگیركەرانی كوردستان شەهید كرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشیی لە بنەماڵە و كەس و
كاری كاك عەبدولڕەحمان دەكات و خۆی بە شەریكی خەم و پەژارەیان دەزانێت.

ڕێكەوتی ٢٠ی خ��ەزەڵ��وەری ١٣٩٣ی هەتاوی ك��اك «ح��ەم��ەدی كاشانی»
هاوسەری شەهید و خەزووری شەهید «خالید ساڵحیان « ناسراو بە «خالید ناسر»
بەهۆی نەخۆشی ،دڵی لە لێدان كەوت و لە نێو ئاپۆرای خەڵكی ناوچەكەدا بە خاك
سپێردرا .كاك حەمەد جیا لە زاواكەی كە شەهیدی حیزبی دێموكراتە هاوسەرەكەیشی
بە دەست خۆفرۆشانی ڕێژیمی ئێران لە گوندی خۆیان «جەڵدیان»ی سەر بە
شارستانی پیرانشار شەهید كرا .كاك حەمەد كەسێكی شەرافەتمەند و دڵسۆز بوو
و بە هۆی ئەوەیكە كوڕەكەی پێشمەرگەی حیزبی دێموكرات بوو و هاوسەرەكەی
شەهید كرابوو و زۆر جار دەكەوتە بەر ئازار و ئەزیەتی گۆپاڵ بەدەستانی ڕێژیمی
ئیسالمیی ئێران .شەهید خالید لە شەڕێكی قارەمانانەدا لە ش��اری «شنۆ»
شەهید كرا و دوای شەهید بوونی ،ن��ازدار كچی گ��ەورەی كاك حەمەد ،وێڕای
منداڵەكانی گەڕاوە ماڵی باوكی و كاك حەمەد وەك كەسێكی شۆڕشگێڕ ئەركی
پێ ڕاگەیشتنی منداڵەكانی گرتە ئەستۆی خۆی.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرە خۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری
كاك حەمەد كاشانی دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.
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پرسی كورد و پێوهندییهكانی لهگهڵ ڕۆژئاوادا

ل ه وتووێژ لهگهڵ خاتوو چنار سهعد عهبدوڵاڵ ئهندامی ئهنجومهنی سهركردایهتی پارتی دێموكراتی كوردستان
وتووێژ :كوردستان
«خاتوو چنار سهعد عهبدوڵاڵ ههڵگری
بڕوانامهی دوكتۆرای كۆمهڵناس������ییه و
له س������اڵی  2001تا  2004مامۆستای
زانكۆ بووه و له س������اڵی  2005ئهندامی
پارلهمانی كوردس������تان بووه .ساڵی 2006
تا  2009وهزیری كاروباری ش������ههیدان و
ئهنفالكراوان ب������ووه له كابینهی پێنجهمی
حكوومهت������ی ههرێم������ی كوردس������تان.
مامۆس������تای وانهبێژه له كۆلێژی ئاداب
بهشی كۆمهڵناس������ی ئێواران و سهرۆكی
ئهنس������تیتۆی كوردییه بۆ ڤیكتۆمۆلۆجی
و بهرهنگاربوون������هوهی جینۆس������اید .ل������ه
ئێستادا خاتوو چنار ئهندامی ئهنجومهنی
سهركردایهتی پارتی دێموكراتی كوردستان
و بهرپرس������ی كارووباری پیش������هییهكان له
دهس������تهی جهماوهری و پیش������هییهكانی
پارتی دێموكرات������ه .خاتوو چنار جگه له
زمانی كوردی ش������ارهزای زمانی فارسی
و عهرهبییه و به زمانی ئینگلیزییش قسه
دهكات».
1ـ زۆر ج������ار ك������ە باس ل������ە پێوەندیی
باشی ئێستای هەرێمی كوردستان لەگەڵ
واڵتانی ڕۆژئاوای������ی دەكرێت ،بیرەوەریی
تاڵی نسكۆی شۆڕشەشەكان و كاتیبوونی
پش������تگیرییەكانی ئەوانمان وەبیر دێتەوە.
بە س������ەرنجدان بە هەڵكش������ان و داكشانی
بەردەوامی ئ������ەم پێوەندییانە كە زۆر جار
بۆ ئێمەی كورد كارەس������اتبار بووە ،پێتان
وای������ە دۆخەكە بۆ هەمیش������ە بە قازانجی
ك������ورد گۆڕاوە؟ یان پ������اش تێپەڕینی ئەم
قۆناغە و ڕەوینەوەی مەترس������یی داعش،
ڕۆژئاوا جارێكی دیكە پشت لە كورد و
داخوازییەكانی دەكات؟
پرس������ی بزاڤی كۆمەاڵیەتی پرسێكی
هەمیشەییە و ژیانی مرۆڤایەتی هەمیشە
ل������ە گۆڕانكاریدای������ە ،بەو پێی������ە ژیانی
سیاس������یش كە بەش������ێكە لە مەنزوومەی
گش������تی ژیانی كۆمەاڵیەتی هەمیشە
ئاڵوگۆڕی بەس������ەردا دێ������ت  .لەو جووڵە
و گۆڕانكارییە بەردەوام������ەدا ئەوەی كە
زۆر گرینگە سەركردە و سیاسەتوانەكانی
كوردس������تان لەبەرچاوی بگ������رن :یەكەم،
سوود وەرگرتنە لە ئەزموونەكانی پێشوو،
و بوار نەدان بۆ دووبارە بوونەوەی هەڵەكان
چ ل������ە مامەڵەكردنی هێزە سیاس������ییەكان
لەگەڵ یەكتری لەس������ەر ئاستی نێوخۆی
كوردستان ،و چ لە مامەڵە كردن لەگەڵ
دەورووبەر و واڵتانی هەرێمی و جیهاندایه.
دووەم ،بەش������ێوەیەك سیاس������ەت بكرێت كە
بەشێوەیەكی بەردەوام یا بەالی كەمی بۆ
ماوەیەكی دوور و درێژ كوردس������تان ببێتە
بەشێك لە بەرژەوەندی واڵتانی ڕۆژئاوا و
دۆست .سێیهم ،لە بەڕێوەبردنی قەیرنەكاندا
زۆرتر واقعبین بین .
ب������ە لەبەرچاوگرتنی ئ������ەو چەند خاڵە
لەو ڕەوشە هەستیارەی كە ناوچەكە تێی
كەوتووە كوردستان لە قۆناغی بە قوربانی
بوون ڕزگاری دەبێت .
2ـ ئۆباما لە  6س������اڵی رابردوودا بەوە

حكومەتی بەغدا و دەوڵەتی
ئێران دەب ێ ئەو ڕاستییە
بزانن كە چ لە حاڵەتی
مانەوەی هەرێمی كوردستان
لەگەڵ عێراق ،و چ لە
حاڵەتی جیابوونەوە
و سەربەخۆییدا گەلی
كوردستان بە دراوسێیی
ئەم دوو واڵتە دەمێنێتەوە.
لەبەرژەوەندی هەر دوو
واڵتدایە كە سنووری ئارام
و پەیوەندی بازرگانی و
فەرهەنگی و دیپلۆماسی
توندوتۆڵیان لەگەڵ
دراوسێكانیان هەبێت

دەناس������را كە لە سیاس������ەتی دەرەوەدا زۆر
پارێزكارە و خۆ لە شەڕ و كێشە دەبوێرێ،
بەاڵم لە س������ەر ك������ورد وە دەنگ هات و
بڕی������اری ش������ەڕێكی نوێی ل������ە دەرەوەی
س������نوورەكانی ئەمریكا دەرك������رد .ئاڵمان
النیكەم لە پاش شەڕی جیهانیی دووەم بە
فەرمی چەكی بۆ هیچ الیەنێك نەناردووە
ك������ە دەوڵەتی س������ەربەخۆ نەبێت ،بەاڵم بۆ
ك������ورد ئ������ەو كارەی كرد .ه������ۆكاری ئەم
گۆڕانە مێژووییانە بە چی دەزانن؟
ه������ۆكارەكان دووالیەن������ەن ،بەش������ێكی
پەیوەندی ڕاس������تەوخۆی ب������ە ملمالنێ و
بەرژەوەندی خودی ئ������ەو واڵتانەوە هەیە
ل������ە ناوچەكە و مەترس������ی هەڕەش������ەی
داعش������ە بۆ سەر ئاسایش������ی ئەو واڵتانە.
هۆكاری دووه������هم پەیوەندی بەو پێگە و
متمانەیە هەیە كە هەرێمی كوردستان لە
م������اوەی حوكمڕانی خۆی������دا توانیوویەتی
لەس������ەر ئاس������تی نێودەوڵەتی دروس������تی
بكات .هەرێمی كوردس������تان توانیویەتی
ئەزموونێكی تا ڕادەیەك س������ەركەوتوو لە
دیموكراس������یەت و هەڵبژاردن و فرەحیزبی

لە داهاتوودا مەترسیدار بێت و الیەنەكانی
دیكە هەوڵ بۆ لەباربردنی بدەن؟
گومان������ی تێ������دا نیی������ە ك������ە پارتی
دێموكراتی كوردس������تان هەر لەس������ەرەتای
دروس������تبوونی ئەزموون������ی حوكمڕانی لە
هەرێمی كوردس������تاندا ڕۆڵێكی بااڵی لە
گشت قۆناغەكانیدا گێڕاوە ،لە ئەمڕۆشدا
بەش������ێكی كاریگەری دەسەاڵتی سیاسی
و ئیدارییە ل������ەو هەرێمەدا .بوونی پارتی
دێموكراتی كوردس������تان ل������ەو ئەزموونەدا
مایەی بەهێزی بووە نەك الوازی ،پاشان
پارتی دێموكراتی كوردستان هەمیشە وەك
الیەنێكی كاریگەر لە دەس������ەاڵت ،هەوڵی
داوە لە ڕێگای دامەزراوە فەرمییەكانی ئەم
واڵتە وەك سەرۆكایەتی هەرێم و پەرلەمان
و حكومەت خزمەتی ئەو هەرێمە بكات،
نەك لە دەرەوەی ئ������ەو دامەزراوانەوە .ئەم
دامەزراوان������ەش جا هەر بەڕێز و الیەنێكی
سیاس������ی س������ەركردایەتی بكات موڵكی
هەموو خەڵكی كوردستانە و دامەزراوەی
نیش������تیمانین نەك حیزبی ،بۆیە هیوادارم
هەموو الیەنەكان بەو چاوە س������ەیری ئەو

و ستەمی بەرامبەر كراوە و چەوساوەتەوە
و مافەكانی پش������تگوێ خراوە ،بەاڵم بەو
سیاسەتە عەسكەرتاریەت و چەوسێنەرەی
ئەوان هیچ كات نەیانتوانیووە ئەو میللەتە
لەنێو بب������ەن ،یا پاش������گەزی بكەنەوە لە
س������ەرهەڵدان و شۆڕش������ەكانیان لەپێن������او
ئازادی و سەربەخۆیی گەلی كوردستان.
بە بۆچوونی من ئەو دوو واڵتە هەڵەیەكی
زۆر گەورە دەكەن ئەگەر بیانەوێت بەهەمان
ئەقلیەتی پێش������وو مامەڵە لەگەڵ گەلی
كوردستان بكەن .س������ەنگ و ئەزموونی
س������ەركەوتووی دێموكراس������ی هەرێم������ی
كوردستان لە ناوچەكە و پەیوەندی فراوانی
ئەو هەرێمە لەگ������ەڵ گەالنی ڕۆژئاوا و
بەرژەوەندی واڵتان لە سەروەت و سامانی
هەرێم ،هەبوونی دراوس������ێیەكی جێگیر و
ئارام و دەوڵەمەند ،ئەوەندەی س������وود بەو
واڵتان������ە دەگەیەنێت مایەی مەترس������ی
نییە لەسەریان بەتایبەتی دەوڵەتی ئێران.
حكومەتی بەغدا و دەوڵەتی ئێران دەبێ ئەو
ڕاستییە بزانن كە چ لە حاڵەتی مانەوەی
هەرێمی كوردس������تان لەگەڵ عێراق ،و چ

ل������ە ڕێگای فاكت������ەری ئایینی و
مەزهەبی و نەتەوەییەوە بە واڵتانی
ناوچەكە گرێ دەدرێنەوە ،دۆخێكی
هەس������تیاری لە هەمبەر پەیوەندی
ڕۆژئاوا لەگەڵ كوردستان دروست
ك������ردووە .بە بۆچوون������ی من لەو
قۆناغەدا وە ب������ۆ خۆ قایم كردن و
بەدەس������تهێنانی زۆرترین پاڵپشتی
ل������ە كورد ،ئەركی هەرە س������ەرەكی
دەكەوێتە سەرش������انی میللەتی كورد
لە رێگای:
یەك������ەم ،ئارامی و ئاسایش������ی هەرێم.
دووهەم ،بڕەودان ب������ە پەیوەندییە ئابووری
و دیپلۆماتیەكانی هەرێم لەگەڵ واڵتانی
دراوسێ و هەرێمی .سێیەم ،بڕەودانی زیاتر
بە ئەزموونی پێكەوەژیانی ئاش������تیانەی
گش������ت پێكهاتەكانی كوردستان ،هەرچی
زیاتر بەشدای كردنی گشت پێكهاتەكانی
هەرێم لە بەڕێوەبردن������ی واڵتدا .چوارەم،
گەش������ەپێدانی ئەزموونی حوكمڕانی لە
هەرێم������ی كوردس������تان و بەدامەزراوەیی
كردن������ی هەرچی زیات������ری جومگەكانی

و دەستاودەس������تكردنی دەس������ەاڵت ل������ە
ناوچەكە نیش������انی جیهان بدات ،هەروەها
هەرێمی كوردس������تان لەوەشدا سەركەوتوو
بووە ك������ە توانیویەتی تەح������ەددای تیرۆر
و تیرۆریس������تان ببێتەوە و ل������ەو ئاگرەی
كە چەندس������اڵێكە دەوڵەتی عێراقی لەنێو
دەس������ووتێت خۆی بپارێزێت و هەرێمێكی
ئ������ارام و جێگیر و ئاوەدان بەرقەرار بكات.
هەر ئەمە وایك������ردووە كە بەدەیان و بگرە
س������ەدان كۆمپانی������ای بازرگانی جیهانی
ڕوو لەو هەرێم������ە بكەن و زۆر بە خێرایی
ببوژێت������ەوە .مێ������ژووی پێك������ەوە ژیانی
گش������ت پێكهاتەكانی ئایینی و نەتەوەیی
لە كوردس������تاندا ئەزموونێكی سەركەوتوو
دەوڵەمەندە ،كە سەرنجی هەموو جیهانی
ب������ۆ الی خۆی ڕاكێش������اوە .هەر ئەمەش
وایكردووە كە گش������ت پێكهات������ە و ئایین
و ئاینزاكان������ی دیكه كە ل������ە ناوچەكانی
دیكهی عێراق كەوتوونەتە بەر هەڕەش������ە
ڕوو ل������ەو هەرێمە ئارامە بكەن .ئەمڕۆ لە
هەرێمی كوردس������تاندا زیاتر لە ملیۆنێك
ئ������اوارە و لێقەوماو ژیان بەس������ەر دەبەن،
وێڕای ئەو گوش������ارە زۆرەی كە لەالیەن
حكومەتی بەغ������داوە لەس������ەری دەكرێ
و بڕین������ی قوتی خەڵ������ك .بوونی هێزی
پێشمەرگەی كوردستان و بەرەنگاربوونەوەی
هەڕەش������ەكانی داعش به خاڵێكی دیكهی
هێ������زی هەرێم دەژمێردرێت ،هەموو ئەوانە
بەیەك������ەوە هان������دەر بوون بۆ پش������تیوانی
نێودەوڵەتی لە گەلی كوردستان.
 3ـ دەگوت������رێ پێوەندی������ی ئێس������تای
ك������ورد و ڕۆژئ������اوا زیاتر دەك������رێ وەكوو
پێوەندی������ی پارتی و ڕۆژئاوا لێك بدرێتەوە
و الیەنەكانی دیكە لەو ڕەوتەدا بەشداری
سەرەكی نین ،پێتان وا نییە ئەم مەسەلەیە،

دامەزراوان������ە بكەن و بە دیدێكی تەس������ك
س������ەیری ئیدارەی دۆخی ئێستا نەكرێت.
ئەوەی بۆ پارتییەكان و دۆس������تانی پارتی
مایەی خۆشحاڵی و شانازی كردنە ئەوەیە
كە سەركردایەتی پارتی بە ڕۆڵ بینینیان
لەو دامەزراوان������ەدا توانیوویانە ئەزموونی
هەرێمی كوردس������تان بەرەو پێشەوە ببەن و
لە ئیداركردن������ی قەیرانەكانی ناوچەكەدا
تا بەئەمڕۆ تا ڕادەیەكی زۆر پارێزگاری
لە پێگ������ەی هەرێمی كوردس������تان بكەن.
ب������ە بۆچوونی م������ن لەباتی ئ������ەوەی كە
بەدیدێكی تەسكی حیزبایەتییەوە سەیری
پەیوەندیی������ەكان و ئیدارەی ئ������ەو هەرێمە
بكەین ،باش������تر وایە گشت الیەك زیاتر لە
جاران پش������تیوانی لە هەوڵەكانی جەنابی
سەرۆكی هەرێم و حكوومەت و پەرلەمان
و گشت پێشمەرگەكانی كوردستان بكەین
كە لە هەوڵ و تەقەاڵی زۆردان تاكوو ئەو
هەرێمە بگەیەننە كەنارێكی ئارام .
4ـ بۆچی س������ەرەڕای گەرموگوڕیی
پێوەندیی كورد و ڕۆژئاوا ،هەست دەكرێت
كە لە بەرانبەر هێ������زە ناوچەییەكانی وەك
ئێران و تەنانەت حكوومەت������ی ناوەندیدا،
سەنگی كورد دابەزیوە؟ پێتان وایە ڕۆژێك
پێوەندییەكان������ی ك������ورد و ڕۆژئاوا بگاتە
ئاستێك كە كورد لە بازنەی داخراوی هێزە
ناوچەییەكان������ی نەیاری خۆی دەرباز بێت
و كاریگەریی ئەوان لە س������ەر كورد الواز
بكرێت؟
نەتەوەی كورد لەگەڵ گەالنی دیكهی
ناوچەك������ە بە( توورك و فارس و عەرەب)
ەوە مێژوویەك������ی دوورودرێ������ژی پێكەوە
ژیانی و هاوسێیەتیان هەیە .هەرچەندە لە
زۆربەی وێستگەكانی مێژوودا میللەتی
كورد هەمیش������ە لەالیەن ئەو نەتەوانە زوڵم

ل������ە حاڵەتی جیابوونەوە و س������ەربەخۆییدا
گەلی كوردس������تان بە دراوسێیی ئەم دوو
واڵتە دەمێنێتەوە .لەبەرژەوەندی هەر دوو
واڵتدایە كە س������نووری ئارام و پەیوەندی
بازرگانی و فەرهەنگی و دیپلۆماس������ی
توندوتۆڵیان لەگەڵ دراوسێكانیان هەبێت،
نەك بەپێچەوانەوە .چونكە ئهو سیاس������ەته
تەندروسته س������وود بە خۆشی و جێگیری
گش������ت گەالنی ناوچەك������ە دەگەیەنێت.
هی������وادارم ك������ە حوكمڕنەكان������ی هەر دوو
واڵت گەیش������تبنە ئ������ەو ڕاس������تییەی كە
جگە ل������ە مامەڵەكردن لەگ������ەڵ گەلی
كوردستان و قبووڵكردنی وەك خۆی هیچ
هەڵبژاردنێكی دیكهیان لەبەردەستدا نییە
كە سوودی بۆ هەردووال هەبێت .
5ـ كورد وەكوو فاكتەرێكی عەلمانی و
دێموكراتیك لە چەقی ناوچەیەكی پڕ لە
ئاژاوە و بناژۆخوازیدا ،ئێس������تا بە جۆرێك
بۆشایی نەبوونی هێزی وشكانیی ئەمریكا
لە ش������ەڕی دژەتیرۆردا پڕ دەكاتەوە ،بەاڵم
تەنانەت لەم دۆخەشدا سیاسەتی ئەمریكا
پارێزگاریكردن لە سنوورەكانی سایكس ـ
پێكۆیە كە لە سەر خاكی كوردستان و بە
بەهای ڕژانی خوێنی كورد دیاری كراون.
بۆ چی ڕۆژئاوا لە هاوپەیمانێتیی كورددا
وەه������ا دردۆنگ������ە و بە پارێ������زەوە هەنگاو
دەنێت؟
سیاس������ەتی گش������ت واڵتان������ی جیهان
لەس������ەر بنەمای بەرژەوەندی بنیات نراوە
كە بە بۆچوونی من بەرژەوەندی ئابووری
لە س������ەرووی هەم������وو بەرژەوەندییەكانی
دیكهی������ە .بەرژەوەندی ئەم واڵتانە لەگەڵ
دەوڵەتان������ی وەك توركی������ا ،ئێران ،عێراق و
س������ووریا كە خاكی كوردستانیان بەسەردا
دابەش ك������راوە ،و وواڵتان������ی كەنداو ،كە

حوكمڕانی .س������ەركەوتنمان ل������ەو چەند
خاڵەدا زەمانەتی بەدەس������تهێنانی زۆرترین
پشتیوانی نێودەوڵەتی و پاراستنی هەرێم
دەكات.
6ـ فاكتەری نەوتی كوردس������تان تا چ
ڕادەیەك دەتوانێ یارمەتیدەر یان هەڕەشە
بۆ س������ەر س������تاتۆی كورد بە گش������تی و
هەرێمی باش������وور بە تایبەتی و پیوەندییە
نێونەتەوەییەكانی بێت؟
زۆر كەڕەت ئەو پرسیارە لەخۆم دەكەم كە
ئایا ئەگەر هەڵكەوتەی خاكی كوردستان
لە ناوچەیەكی هەژار لەڕووی س������امانی
ژێرزەوی و سەرزەوی بوایا ،میللەتی كورد
وەك ئێس������تا ئەو هەم������وو نەیارەی دەبوو؟
ئایا ئێس������تا ئەو نەتەوەیە خاوەنی دەوڵەتی
سەربەخۆی خۆی نەبوو؟ ئایا هەر بەهۆی
دەوڵەمەندی خاكی كوردستانەوە نییە كە
گش������ت الیەك چاویان بڕیوەتە ئەو خاكە و
زۆرترین ملمالنێی لەسەر دەكرێت؟ ئەمە
و چەندین پرس������یاری دیك������ه .بێگومان
سامانی نەوتی كوردس������تان بۆ میللەتی
كورد بە گشتی و بۆ هەرێمی كوردستان
بەتایبەتی هەم مایەی هەڕەش������ەیە و هەم
هێ������ز .بەاڵم ئ������ەوەی ك������ە دەتوانێت زێتر
ئەم س������امانەمان بۆ بكات������ە خێر و بێر و
هێزی پشتیوانی ،چۆنیەتی بەڕێوەبردنی
ئەو س������امانەیە .مامەڵە ك������ردن لەگەڵ
ئەو س������امانە كارێكی ئاسان نییە و زۆر
هەستیارە .سااڵنێكە سەرۆكایەتی هەرێم و
حكومەتی هەرێمی كوردستان لەو بارەیەوە
هەنگاوێك������ی زۆر مێژووی������ان هەڵهێناوە.
وێڕای تەحەددای زۆر گەورە و بەربەست
و هەڕەشەكان كە تاكو ئێستاش بەردەوامی
هەیە ،بەاڵم هەرێم توانی لە بەرەوپێش������ەوە
بردنی ئەو كەرتە لەس������ەر ئاستی نێوخۆ

گرفتی س������ووتەمەنی و كارەبا بۆ نێوخۆ
ت������ا ڕادەیەك������ی زۆر دابین ب������كات و لەو
بوارەدا س������ەربەخۆ بین .لەس������ەر ئاستی
دەرەكیش گەورەترین كۆمپانیای جیهانی
بۆ س������ەرمایەگوزاری كردن لەس������ەر ئەو
كەرتە ڕابكێشێتە كوردستان و لەئەنجامدا
بەرژەوەندی واڵتان������ی زلهێز بێتە هەرێم.
وێڕای سەختییەكی زۆر بەاڵم ڕاستییەك
هەیە كە ئەویش ئەوەیە ،هەرێمی كوردستان
لەو بوارەدا بەرەو پێش������ەوە هەنگاو دەنێت
و ئەمەش لە بەرژەوەندی گش������ت گەلی
كوردستانە لە هەر چوار پارچەدایه .
7ـ كورد تا چەند توانیویە لە لۆبیكردن
بۆ دانانی كاریگەری لە س������ەر سیاسەتی
واڵتانی ڕۆژئاوایی كەڵك وەربگرێت؟ یان
لەم بوارەدا چیی پێ دەكرێت؟
جالیەی كوردی لە دەرەوە ژمارەیەكی
بەرچاوی������ان هەیە ،كە خۆی لە س������ەدان
هەزار دەدات كە لە گش������ت واڵت و شارو
ش������ارۆچكەكانی جیهان باڵو بوونەتەوە.
ڕەنگە ب������ە ب������ەراورد لەگ������ەڵ هەندێك
میللەت جالیەی كوردی ب������ەو ئەندازەیە
ڕێكخراو نەبووبێت ،یا خود بەپێی پێویست
نەتوانرابێت س������ەرمایە گوزاری لەس������ەر
بكرێت ،بەاڵم هەمیشە جالیەیەكی چاالك
و هوش������یار بووە و لە پرسە نیشتیمانی و
كارەس������اتەكانی بەس������ەر میللەتی كورددا
هات������ووە لەه������ەر قۆن������اغ و پارچەیەكی
كوردستان ،ڕژاوەتە سەرشەقام و گوشاری
خس������تۆتە س������ەر واڵتان بۆ بەدەستهێنانی
پش������تیوانی و وەدەنگهات������ن لەس������ەر ئەو
میللەت������ە .زیندووترین نموون������ە ڕێپێوان و
گردبوونەوەكان������ی ئ������ەم دواییەی گەلی
كوردس������تان بوو ل������ە ئەمەریكا و ئەروپا و
كەنەدا و ئوس������ترالیا و ئێ������ران و توركیا و
زۆربەی واڵتانی جیهان لەمەڕ كارەساتی
شەنگال و هەڕەشەكانی سەر كۆبانێ .كە
بووە هۆی ئاگادار كردنەوەی گشت جیهان
لەو پرسە و ناس������اندنی زیاتری میللەتی
كورد بە جیهان و بەدەس������تهێنانی زۆرترین
پشتیوانی نێودەوڵەتی .بەاڵم لەوەدا نابێ
ڕۆڵی دەزگاكان������ی ڕاگەیاندن فەرامۆش
بكەین كە هاندەری جالیەی كوردی بوونە
بۆ لۆبی كردن لە دەرەوە .
8ـ لە پێوەندییەكانی ئێستای هەرێمی
كوردس������تان لەگ������ەڵ دنی������ای دەرەوەدا
بەرژەوەندییەكان������ی كورد بە گش������تی چ
ڕەنگدانەوەیەكی هەی������ە؟ بۆ نموونە ،ئایا
كار لە سەر ئەوە كراوە كە هێنانە بەرباسی
پرسی كورد لە پارچەكانی دیكەش ببێتە
بەشێك لە دیپلۆماسیی هەرێم؟
ڕاس������تە هەرێمی كوردستان لە ڕووی
سەربەخۆیی بەڕێوەبردنەوە ،تاكە ئەزموونە
بۆ گش������ت میللەتی كورد لە ناوچەكە و
چاوی هەمووالیەكی لەسەرە .بەاڵم ئەمە
بەو مانایە نییە كە كێشەی نەتەوەبی كورد
لە ناوچەكە كۆتایی پ������ێ هاتووە .لەبەر
ئەوەی پرسی كورد لە بەشێكی كوردستان
دانەبڕاوە لە پرس������ی كورد لە بەش������ەكانی
دیكهی كوردس������تان .ه������ەر ئەمەش وای
كردووە كە ئەگەر بەش������ێكی كوردس������تان
بكەوێتە بەر هەڕەش������ە ،س������ەركردایەتی
سیاسی كوردستان لە هەرێم گشت هەوڵە
سەربازی و دیپلۆماسییەكانی بخاتە گەڕ
بۆ پاراستنی .نموونەی بەدەنگەوەهاتنی
هەرێمی كوردس������تان لەس������ەر كۆبانێ و
ناردن������ی هێزی پش������تیوانی پێش������مەرگە
و چ������ەك بۆ كۆبانێ .یا خود بەش������داری
كردنی پێشمەرگە و شەڕڤانی بەشەكانی
دیكهی كوردس������تان لە هێڵەكانی شەڕی
مەخموور و كەركووك و ش������اخی شەنگال.
ئەم������ە وێ������ڕای ئ������ەو هەوڵە ئاش������كرا و
نهێنیانەیه كە هەمیشە هەرێم داویەتی بۆ
چارەس������ەركردنی پرسی كورد لە باكوور و
ڕۆژئاوا و ڕۆژهەاڵت.
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پێویستیی پێكهاتنی كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان
ئیبراهیم قاسمی زادە
و :نسار
یەكەمین كۆبوون������ەوەی كۆنگرهی
نەتەوەیی كوردس������تان ل������ە ڕێكەوتی
31ی پووش������پەڕی ئەمساڵ لە شاری
هەولێر پێتەختی هەرێمی كوردس������تان
و بە بەش������داریی نوێنەرانێ������ك لە هێزە
سیاس������ییەكانی هەر چ������وار پارچەی
كوردس������تانی ئێران ،توركیە ،عێراق و
س������ووریە و لەوانەی������ش حیزبی ئێمە و
نوێنەرانێك ل������ە كۆمەڵگاكانی كوردی
دانیشتووی ناوچەكانی دیكەی جیهان
بەڕێوەچوو .ئ������ەم كۆبوونەوە لە جۆری
خۆی������دا یەكەمین دانیش������تنی بەرباڵو
و فەرم������ی هەموو گرووپە سیاس������ی،
مەدەن������ی و حیزبە كوردس������تانییەكان
بوو .كۆبوونەوەی سەرەتایی كۆنگرهی
نەتەوەیی ،هیواداربوون بە داهاتوویەكی
ئ������ازاد و كۆمەڵگایەكی دێموكراتیكی
لە دڵی هەم������وو كوردەكان������ی جیهان
زین������دوو كردەوە .هەر ب������ەم هۆیە ،ئەم
كارە لە الیەن هەموو نەتەوەی كورد لە
هەموو ناوچەكانی كوردستان بە جۆش
و خرۆش������ێكی وەسف نەكراوە پێشوازی
لێكرا ،ب������ەاڵم دوای ماوەیەكی كەم و
پاش كۆبوونەوە سەرەتاییەكانی كونگرە،
كومیتەی بەڕێوەبەری ،لە سەر داوای
حیزب������ە بەش������داربووەكان بڕیاری دا كە
پێكهاتن������ی كۆنگ������رهی نەتەوەیی بۆ
ماویهك بخرێتە دواوەوە .هۆكاری وەدا
خستنی ئەم كونگرە ،لە بڕگەی یەكەمدا
بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنە پارلەمانی و
ش������ۆرایەكانی پارێزگاكان������ی هەرێمی
كوردس������تان ڕاگەێندرا! بە دوای ئەودا
هەڵومەرجی زاڵ بە س������ەر كوردستان
و ئ������ەو گۆڕانكارییە لە ناكاوانەی كە
هاتنە پێش ،پرسی پێكهاتنی كۆنگرهی
لە ڕۆژەف������ی كاری بەش������ێك لە هێزە
سیاسییە كوردستانییەكان هاتە دەرێ.
لەو ڕێكەوتەوە تاكوو ئێستا بەبێ لەبەر
چاو گرتنی هێندێك حاڵەت ،هەواڵێكی
جیددی لە درێژەدان������ی بەڕێوەچوونی
كۆبوونەوەكانی كومیتەی س������ەرەتایی
ئەم كونگرە گرینگە نەبیستراوە.
هەر چەند هەموو حیزبە سیاس������ی
و مەدەنییەكان������ی چ������وار پارچ������ەی
كوردستان بەش������دارییەكی چاالكانەیان
لە یەكەمین كۆبوونەوەی س������ەرەتایی
كۆنگ������رەی نەتەوەی������ی هەب������وو و بە
لەخۆبوردووییە گش������تییەكانیان ،بوونە
ه������ۆی پێش������ڤەچوونێكی بەرچاو لە
ڕەوتی بەڕێوەچوون������ی كۆنگرە ،بەاڵم
بە هۆی هێندێك بیان������وی تا ڕادەیك
نالۆژیكیانە و نابەرپرسانە ،ئاكامێكی
دڵخواز لە ڕەوتی كۆبوونەوەكان بەرهەم
نەهات .لەم كێشمەكێش������دا ،هێرش������ی
ب������ێ بەزەییانەی گرووپ������ی داعش بۆ
س������ەر دوو بەشی كوردس������تان ،پرسی
یەكییەتی نەتەوەیی خەڵكی كوردستان
و پرس������ی كۆنگرهی نەتەوەیی پێش لە
هەموو كاتێكی دیكە و بە شێوازێكی
بەرچاو خس������تە ژێر ڕووناكی خۆیەوە.
بە ش������ێوەیەك كە بیروڕای گش������تی لە
كوردستان بە ڕوونی هێزە سیاسیەكانیان
دەكردە بەردەنگی خۆیان و جەختیان لە
سەر ئەم هەقیقەتە دەكردەوە كە ئەگەر
كۆنگرهی نەتەوەی������ی پێك بێ ،ڕەنگە
هێزی ڕووخێنەری هێرشەكانی داعش
بەرتەسكتر ببێتەوە ،چوونكە یەكییەتی
نەتەوەیی حیزب و هێزە سیاس������ییەكان،
دەیتوان������ی و دەتوان������ێ ببێت������ە هۆی
یەكگرتووی������ی زیاتری كۆمەڵگا و ئەم
یەكگرتووییە بە نۆبەی خۆی دەیتوانی
وەاڵمێك������ی توند بێ بۆ هێرش������ەكانی
داعش لە دژی ناوچە كوردستانییەكان
و ڕەنگ������ە ڕێگر بوای������ەت لە ڕوودانی
كارەساتی شەنگال و گەمارۆی مرۆیی
كۆبانێ و خەڵكی ئەم ناوچانە دیس������ان
ئاوارە نەبووباێتن.
ئ������ەو ئاڵوگۆڕانەی كە ئێس������تا لە
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست دەی بینین ،پێگە
و بیركردنەوەی ئەكتەرە سیاسییەكانی
ناوچەی لە هەمبەر پرسی كورد تووشی
گۆڕانێكی بنەڕەتی كرد ،گۆڕانێك كە
ئەمج������ارە كوردەكانی وەك بەش������ێك لە

پرسەكە ،كە وەكوو گرینگترین هۆكاری
هاوس������ەنگیی و سەقامگیری سیاسی
لە ناوچە بە حیس������اب دەژمێردرێ .بە
سەرنجدان بەم ئاڵوگۆڕانە و بارودۆخی
قەیرانئاوییەك������ەی ئێس������تای ناوچە،
نەتەوەی كورد و هێ������زە نەتەوەییەكانی
كوردس������تانیش دەب������ێ ب������ە ڕۆڵ و
كاریگەری خۆی������ان گرینگێكی زۆرتر
ب������دەن و ب������ە لێزانی و هەس������تیارییەوە
پێگ������ەی نوێ نەت������ەوەی ك������ورد لە
گۆڕانكاریی������ە سیاس������ییەكانی ناوچە
بگێڕن .هەر بۆیە گێڕانی ڕۆڵی دیار
و سەركەوتوو كە گەرەنتی سەركەوتنی
خەڵكی كوردستان و دابینبوونی مافە
بنەڕەت������ی و مرۆییەكان������ی ئەوان بێ،
پێویس������تی بە هۆكارێكی هاوسەنگیی

خۆی لە ڕاوەستان ناكەوێ .هەر بۆیە
لە جیهانی ئەمڕۆدا كە هەموو جیهان
لە ڕێگ������ەی ئینترنێ������ت و ماهوارە لە
كەمترین كاتدا لە بچووكترین ڕووداوەكان
لە هەر گۆش������ەیەك لە جیهان ئاگادار
دەبێ ،سروشتیە كە نەتەوەی كوردیش
لەم چوارچێوەی������ە بە دوور نەبێ و لە
پێوەندی لەگەڵ مەس������ەلەكانی جیهان
و گۆڕانكارییەكان������ی پێوەندی������دار بە
چارەنووسی خۆی دژكردەوەیەكی زیاتر
نیش������ان بدات ،بۆیە زۆر سروشتیە كە
نەت������ەوەی كورد بێ لەبەر چاو گرتنی
سنووری جوگرافیایی زاڵ ،یەكگرتوویی
نەتەوەیی خ������ۆی بگەێنێتە لووتكە و
لەگەڵ یەكتر هاوكار و هاوئاهەنگیان
هەبێ .لەمڕووەوە سروشتیە كە لە هێزە

زیاتر ك������وردەكان هیچ������كات چاویان
لە نیش������تمانی جیرانەكانی������ان نەبووە
و هێرش������یان نەكردووەتە س������ەر خاكی
ئەوان بەڵكوو ئەمە جیرانەكانیان بوون
كە نیش������تمانی كوردس������تانیان لە نێو
سنوورەكانی خۆیان دابەش كردووە و لە
ئێس������تادا هەر جۆرە كارێكی كوردەكان
بۆ گەیشتن بە ئازادی و دێموكراسی
بە دابەشكاری دەشوبهێنن و بە توندی
دژایەتی لەگەڵ دەك������ەن .یەكییەتی
نەتەوەیی لە كوردس������تان لە ڕاس������تای
گۆڕان و چاكس������ازی ئەم سیاس������ەتە
دوژمنكارانەیە هەنگاوێكی گرینگ
دەبێ.
زۆری������ەك لە پرس������ە س������ەرەكی و
بنەڕەتییەكان������ی كوردس������تان ك������ە بۆ

بەهێزە كە ل������ە بارودۆخی هەنووكەیی
ش������تێك نیە بێجگە لە دەسپێكردنەوەی
دووب������ارەی دانیش������تنە جیددییەكانی
كۆنگرەی نەتەوەیی كوردستان.
نەتەوەی كورد یەكێك لە گەورەترین
نەتەوەكانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس������تە،
كە نیش������تمانی دایكیی بە پێچەوانەی
ح������ەز و ئیرادەی سیاس������ی خۆی و لە

سیاسییەكان چاوەڕوانی ئەوە هەبێ كە
بۆ بەهێزتربوون������ی یەكییەتی نەتەوەیی
و بۆ بەرگری ل������ە كەرامەتی مرۆیی
و چارەنووس������ی خۆی ،لە ڕاس������تای
پێكهێنانی مەجلیسێك یان كۆنگرەێكی
نەتەوەیی هەنگاوی بە كردەوە و جیددی
هەڵبگرێ.
سروش������تییە ك������ە هەم������وو حیزبە

س������ااڵنێكی دوور و درێ������ژە بەش������ێوە
چارەس������ەر نەبوو ماوەت������ەوە دەتوانرێ
بگوترێ كە بووەت������ە هۆی زۆرێك لە
گرفت و ئاریش������ەكانی نێ������وان حیزبە
كوردییەكان ،دەتوانرێ لەم كۆنگرەیەدا
بكەوێتە بەر ب������اس و تاوتوێكردنەوە و
ڕێگەچارەی بۆ بدۆزرێتەوە ،بەش������ێك
ل������ەم پرس������ە گرینگان������ە بریتین لە:

نێوان واڵتانی جی������ران دابەش بووە .بە
س������ەرەنجدان بە ئەوەیك������ە هیچكام لەم
واڵتان������ە لە هیچ قۆناخێك لە مێژووی
مودێڕنی سیاس������یی خۆی������ان ،خاوەن
دێموكراس������ییەكی ڕاس������تەقینە نەبوون
و هیچ������كات گرینگیان بە مافەكانی
مرۆڤ ن������ەداوە ،مافی كوردەكانیان لە
ئاس������تێكی بەرباڵوت������ر و تەنانەت وەك
هاوواڵتی پل������ە دوو لە هەر بوارێكەوە،
چ سیاس������ی ،كەلتوور ،كۆمەاڵیەتی و
هتد ...پێشێل كردووە .بەاڵم هیچكات
نەیانتوانیوە بە س������ەر ئیرادەی خەباتی
خەڵك������ی كورددا زاڵ بب������ن .چوونكە
نەتەوەی ك������ورد بە درێژای������ی مێژوو
لەگەڵ ئەم نابەرابەری و نادادپەروەریدا
خەباتی كردووە و بێ شك تا گەیشتن
بە مافە ئینس������انی و سروشتییەكانی

سیاس������ییەكان ،ڕێكخ������راوە مەدەنی،
كەلت������ووری و هونەرییەكان������ی هەموو
بەش������ەكانی كوردس������تان بتوان������ن لەم
مەجلیس������ەدا نوێنەرانێكی������ان هەبێ تا
بتوانن گرفتەكان و ئاریشەكانی خۆیان
پێش لە هەموو ش������تێك لەم مەجلیسە
بخەنە ب������ەر ب������اس و تاوتوێكردنەوە و
چارەس������ەریان بكەن ،لەمە زیاتر هێزە
كوردس������تانیەكان دەتوان������ن ،لە باتی
پێكهێنان یان چارەس������ەكردنی ئاریشە
لە فیك������ری پێكهێنان������ی ئیرادەیەكی
نەتەوەی������ی یەكگرتوو و یەكییەتییەكی
سەقامیگیر و بەرباڵو لە هەر یەك لە
بەشەكانی كوردس������تاندا بن .چوونكە
تەنی������ا بەم ش������ێوازەیە ك������ە نەتەوەی
كورد دەتوانێ لە هەڕەش������ە و هێرشی
دوژمنەكان������ی ڕزگاری بێ ،لەوەیش

بڕیاردان لە پێوەن������دی لەگەڵ بەها و
نۆرم������ە نەتەوەییەكان وەك������وو ئااڵی
نەتەوەیی ،سروودی نەتەوەیی ،بۆنە و
ڕۆژە مێژووییەكان و تەنانەت سوپای
میللی ،دەتوان������رێ بخرێتە بەر باس و
وتووێژەوە .نەبوونی چەترێكی هاوبەش
لە نێو حیزبە كوردس������تانییەكان بووەتە
هۆی ئەوەیكە هەر كام لەم حیزبانە بە
بۆچوونی خۆی������ان و بێ هاوئاهەنگی
لەگ������ەڵ حیزبەكانی دیكە و زۆرینەی
خەڵك ش������ێوازێك لە ئااڵ و ڕۆژە پیرۆز
و مێژووییەكان هەڵببژێرن و بە س������ەر
خەڵك و حیزبەكانی دیكەی كوردستان
بیسەپێنن ،كە ئەمە خۆی لە كۆتاییدا
دەتوانێ جۆرێ������ك بێ ڕێزی بە هزری
گش������تی خەڵكی كوردستان بە ئەژمار
بێ.
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تەنانەت دەكرێ ڕاشكاوانە بگوترێ
كە یەكییەتی نەتەوەیی لە كوردستان و
هەبوونی هێزێكی پوختە و یەكگرتووی
كورد لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
وەك هۆكارێك بۆ س������ەقامگیربوون و
پەرەگرتنی دێموكراس������ی و ئاشتی لە
هەم������وو ناوچە دەتوانێ ڕۆڵ بگێرێ.
كۆنگرهی نەتەوەیی كوردس������تان دەبێ
ڕۆڵێكی زۆرتر ل������ە یەكییەتییەك وەك
یەكییەتی عەرەب������ەكان یان یەكییەتی
زانایان������ی ئیس���ل��ام و هت������د ..هەبێ
چوونكە بە سەرنجدان بە دۆخی خراپی
كوردستان و بەرباڵوی مێژووی حیزبە
كوردییەكان و نەبوونی مافی چارەی
خۆنووس������ین ،ئەم كۆنگرهی������ە دەتوانێ
ڕۆڵ������ی پارلەمانێ������ك بۆ كوردس������تان
بگێڕێ تا هەر جۆرە بڕیاردانێك لەمەڕ
بەرژەوەندییە هاوبەشەكانی كورد لەودا
بخرێت������ە بەر ڕەخن������ە و تاوتوێكردنەوە
و ل������ە كۆتایی������دا پەس������ەند بكرێ و
بچێت������ە حاڵەتی جێبەج������ێ كردنەوە.
ئەم كۆنگرهیە دەتوانێ بە سیاس������ەتی
هاوبەش و بڕیاردانە گش������تییەكان بۆ
هەموو بەش������ەكانی كوردستان دەست
پێڕاگەیش������تنی هەب������ێ و تولۆرانس
و بڕیاری گش������تی بێنێتە ئ������اراوە و
س������ەرەتاكانی یەكییەت������ی نەتەوەی������ی
خەڵكی كوردستان بێنێتە گۆڕێ.
گۆڕانكارییەكان������ی ئەم دواییانەی
عێراق و هێرشە بەرباڵوەكانی گرووپی
تێرۆریستی دەوڵەتی ئیسالمی عێراق
و ش������ام ،ناس������راو بە داعش بە شار و
گوندەكانی كوردستان ،وەكوو شەنگاڵ
و كۆبان������ێ ،هەڵومەرجێك������ی نوێ������ی
هێنایە گۆڕێ كە كوردەكانی لە هەر
چوارپارچەی كوردستان و ناوچەكانی
دیكەی جیه������ان لە كردەوەدا یەكگرتوو
كرد .بە شێوەیەك كە كوردەكان لە هەر
پارچەیەك لە كوردستانی داگیركراودا،
بە ش������ێوەیەكی بێ وێنە و بە شكاندن
و هەڵگرتن������ی س������نوورە دەس������كرد و
خەیاڵیی������ەكان ،چوون������ە ه������اوكاری
هاوخەبات و هاونیش������تمانییەكانیانەوە.
ئەم كارە خ������ۆی لە خۆیدا بۆ خەڵكی
كوردستان بووە خاڵێكی وەرچەرخان و
سەرەنجی ئەوانی بۆالی ئەم ڕاستییە
ڕاكێشا كە تەنیا پش������تیوانی واقێعی
نەت������ەوەی ك������ورد ،خ������ودی خەڵكی
كوردس������تان و ئی������رادە و یەكگرتووی
نەتەوەییانە.
سیاسەتی نێودەوڵەتی پشت بەستوو
بە بەرژەوەندیی������ە نەتەوەییەكانی هێزە
حاكمەكانەویە و كەمتر دێتە پێشێ كە
دەس������ەاڵتە حاكمەكان لە ڕووی سۆز و
هەستەوە بە بەرپرسایەتی بەرژەوەندییە
خەڵكییەكان بپارێزن كە خۆیان یەكگرتوو
و قایم و بەرنامەیەكی نەتەوەییان نەبێ.
ڕاس������تیەكەی ئەوەیە كە كوردەكان لە
ناوچەكە جگە لە خۆیان هیچ دۆست
و هاوپەیمان و پش������تیوانێكی دیكەیان
نییە و لە ئاستی جیهانیشدا پشتیوانی
لە پرسی كورد بەرتەسك و مەرجدارە.
لەمڕووەوە پێویستە هێزە سیاسییەكانی
كوردس������تان لە زووترین كاتدا دەست لە
دژایەت������ی نێوخۆیی هەڵبگرن و هەوڵ
بدەن بە ئیرادە و بەرنامەیەكی سیاسیی
یەكگرت������وو ،گۆڕانە سیاس������ییەكانی
ناوچە بە قازانجی خۆیان ،دێموكراسی
و ئارمانجگەلێ������ك كە س������ااڵنێكە لەو
ڕێگەی������ەدا فیداكاری دەك������ەن ،وەكوو
دێموكراسی ،بەرابەری ،لەبەرچاوگرتنی
مافەكانی م������رۆڤ ڕێنوێنی بكەن.
ئەگەر كوردەكان لەم بڕگە هەستیار و
گرینگە گرفت و دژایەتیەكانی خۆیان
لە ڕێگەی وتووێژ چارەس������ەر نەكەن،
دەرفەتی مێژووی خوڵقاو ،لە دەستیان
دەڕوات و ڕەنگە سەد ساڵی دیكەیش
نەبنە خاوەنی وەه������ا دەرفەتێك .حیزبە
كوردیی������ەكان لە جێ������گای كێبەركێی
گرووپ������ی ،تاكەكەس������ی و حیزب������ی،
دەب������ێ بە ش������وێن بەرژەوەندی قایم بۆ
هەم������وو كوردەكانەوە بن و پێویس������تە
پێش لەوەیكە لەگەڵ واڵتێكی دیكەدا
بكەونە وتوێژەوە ،لە ئاستی نەتەوەیی
و لە نێو خۆیاندا ئاس������تی هاوكاری و
هاوپێوەندی بەرنە سەرەوە.

لە لقی زەیتوونەوە
بۆ گۆپاڵە مەزنەكە
و :ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

گۆڤاری «ئێكۆنۆمیس������ت»
وتارێكی لە ژێر ناوی «سیاسەتی
دەرەك������ی ،لە لق������ی زەیتوونەوە بۆ
گۆپاڵە مەزنەك������ە» بە قەڵەمی
دەستەی نووس������ەرانی خۆی باڵو
كردووەتەوە كە باس لە سیاس������ەتی
دەرەك������ی ئەمری������كا ل������ە پ������اش
س������ەركەوتنی كۆماریخوازەكان لە
دوایی������ن هەڵبژاردنەكان������ی نێوان
دەورەیی كۆنگرێس������ی ئەو واڵتە
دەكات .ل������ە س������ەرەتادا هات������ووە
«بەئەزموونەكانی واش������ینگتۆن
دەیانگ������وت ب������اراك ئۆبام������ا لە
س������ەركۆمارەكانی تر جیاوازە :هەر
خودی هەڵبژاردنی ناوی بردە نێو
مێژووەوە .بڕوای گشتی ئەوە بوو كە
باراك ئۆباما ڕەنگە دوایین دەورەی
خۆی لە بەڕێوەبەرایەتییەكەدا بۆ
كاروباری نێوخۆیی تەرخان بكات ـ
بەپێچەوانەی ئەوانەی پێش خۆی
كە بەمەبەس������تی خۆدەربازكردن لە
ناكامییەكانیان لە نێوخۆدا ،ڕوویان
ك������ردە دەرەوە .بەهەرح������اڵ ،پاش
ئەوەی كۆماریخوازەكان كۆنتڕۆڵی
كۆنگرێس������یان گرتەدەس������ت و
هەڕەشەی لەرزۆككردنی زۆربەی
ئەجێنداكانی ئۆبامایان هێنایەئاراوە،
ئەوە ئیدی تا ڕادەیەكی زۆر دیار
بوو كە سەركۆمار دەست دەكات بە
چوون ب������ۆ كۆبوونەوە یەك لەدوای
یەك������ەكان ل������ە چی������ن ،میانمار و
ئۆسترالیا».
لە وتارەكەدا ئاماژە بە سیاسەتی
ئۆباما لە هەمبەر پرسی تەرەفە و
پیس������بوونی ژینگە لەگەڵ چین،
پرس������ی ئۆكراین لەگەڵ رووسیە و
پرسی داعەش لە عێراق و شەڕی
ئۆپۆزیسیۆنی نێوخۆیی لە سووریە
كراوە و پێش������بینی پەرچەكرداری
كۆنگرێس������ی داهاتوو لەو بارانەوە
خراوەت������ە ڕوو .بەش������ی زۆری
وتارەكە بۆ پرسی وتووێژی ناوكی
گرووپی پێنج زێدە یەك و كۆماری
ئیسالمی تەرخان كراوە.
لەو ب������ارەوە پاش ئام������اژە بەوە
ك������ە ئەگ������ەری درێژكردن������ەوەی
ڕێككەوتننامەی كاتییەكی ئێران
و ئ������ەو گرووپە هەیە ،نووس������راوە:
«كۆماریخوازەكان و ژمارەیەك لە
دێموكراتەكان لە كۆنگرێس������دا زۆر
نیگەرانی ئەوەن كە بەڕێز ئۆباما
ڕێككەوتنێك������ی الواز لەگ������ەڵ
ئێ������ران واژۆ ب������كات و دەیانەوێ
بەمەبەس������تی قایمكردنی بڕبڕەی
پشتی سەركۆمار ،بڕیارنامەگەلێك
بۆ پەس������ند بدەنە كۆنگرێس كە لە
ئەگەری هەر جۆرە پێبەندنەبوونی
ئێران������دا ،گەم������ارۆی زیاتر زیاد
بكرێ یان وەگەڕ بخرێ .كۆشكی
سپی پێی وایە سەركۆمار دەتوانێ
لە هێ������زی بەڕێوەبەریی خۆی بۆ
هەڵپەساردنی زۆرێك لە گەمارۆكان
كەڵك وەربگرێ ،لە كاتێكدا تەنیا
كۆنگرێسە كە دەتوانێ ئەو گەمارۆ
پەسندكراوانە ،هەڵبوەشێنێتەوە».
لە بەش������ێكی دیك������ەدا هاتووە:
«الیەنگرانی هێڵ������ی توند دژی
ئێ������ران دەڵێ������ن وەها گوش������ارێك
بەقازانج������ە .ئاماژە بەوە دەكەن كە
س������ێناتۆر باب كۆركر لە تێنێسی،
ك������ە وێدەچ������ێ ببێتە س������ەرۆكی
كۆماریخوازی نوێ������ی كومیتەی
پەیوەندیی������ە دەرەكییەكان ،توانایی
دروس������تكردنی كۆدەنگی هەیە و
دەیەوێ كۆنگرە بە وردی تاوتوێی
هەر ڕێككەوتنێ������ك لەگەڵ ئێران
بكات ،بەاڵم شەڕهەاڵیسێن نیە».
سەرچاوە:
Economist.com
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ڕۆژی جیهانیی تەلەویزیۆن و ئاوڕدانەوەیەك لە تەلەویزیۆن لە ئێراندا
هیوا میرزایی
لە ڕۆژژمێ������ری بۆنە جیهانییەكانی
ڕێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكاندا21 ،
نوامبر وەك ڕۆژی جیهانیی تەلەویزیون
ناوزەد ك������راوە و ئامانج لە دیاریكردنی
ئ������ەم ڕۆژەی������ش هاندان������ی واڵتان������ی
جیهانە بە مەبەس������تی ئاڵوگۆركردنی
ئەو بەرهەم������ە تەلەویزیۆنیانەی كە لە
پێناو ئاش������تی و گەشەی كۆمەاڵیەتی
و بەهێزكردن������ی پرس������ە كەلتوورییەكان
بەرهەم دێن .تەلەویزیون وەك یەكێك لە
كاریگەرترین ڕاگەیەنەكانی ئێس������تای
جیه������ان توانیویەت������ی بەردەنگێكی بێ
ئەژم������ار لە دەوری خ������ۆی كۆبكاتەوە
چونك������وو وەرگرتن������ی زانی������اری لەم
ڕاگەیەنە پێویستی بە خوێندەواری نییە
و ه������ەر ئەمە وایكردووە كە یونیس������كۆ
پشتیوانی بكات لە تۆڕە تەلەویزیونییە
سەربەخۆكان و هەروەها بەرهەمهێنانی
ئەو پڕۆگرامانەی كە یارمەتی ئاشتی
جیهانی دەن .هەر بەم بۆنەیەوە ئاوڕێكی
كورت ل������ە بارودۆخی ئ������ەم ڕاگەیەنە
خەڵكییە لە ئێرانی كۆماری ئیسالمی
دەدین.
ل������ە س������اڵی  1346ب������ۆ یەكەمجار
مەجلیس������ی ش������ۆرای نەتەوەی������ی
گەاڵڵەیەك������ی دەوڵەت������ی لەم������ەڕ
دامەزراندنی ڕێكخراوی تەلەویزیۆنی
نەتەوەیی ئێران پەس������ەند ك������رد كە لە
یەكێك لە خاڵەكانی ئەم پەسەندكراوەدا
هات������ووە ك������ە ب������ۆ بەرهەمهێن������ان و
بەڕێوەبردنی بەرنامەكان و كەڵكوەرگرتن
و بەڕێوەب������ەری كاروبارەكانی دیكەی
تەلەویزیۆن������ی نەتەوەیی ئێران لە واڵتدا
ڕێكخراوێ������ك ب������ە ن������اوی ڕێكخراوی

تەلەویزیۆن������ی نەتەوەیی (كە دواتر بوو
بە ڕێكخراوی رادی������ۆ و تەلەویزیۆنی
نەتەوەیی ئێران) بەس������تراوە بە وەزارەتی
ئیتالعات دادەمەزرێ .ئەمە دەسپێكی
دامەزراندن������ی ڕێكخ������راوی دەنگ و
ڕەن������گ لە ئێران������ە و وەك دەبینین هەر
لە س������ەرەتاوە ئەم دامەزراوەیە لە الیەن
دەزگا ئەمنییەت������ی و ئیتالعاتییەكان
كونترۆڵ ك������را و تێیدا تەنی������ا و تەنیا
سیاس������ەتەكانی بنەماڵ������ەی پەهلەوی
و سیس������تمی حكوومەتی زاڵ بەس������ەر
ئێران������دا ڕەنگ������ی داوەت������ەوە و بووەتە
بڵیندگۆی������ەك بۆ پرۆپاگەندە و ڕەوایی
دان بە سیس������تمی پاشایەتی لە ئێراندا.
دوای ڕووخانی سیستمی پاشایەتی لە
ئێران و بەدەسەاڵت گەیشتنی كۆماری
ئیس���ل��امی هەر زۆر زوو كاربەدەستانی
ئەم ڕێژیمە گرینگی و كاریگەربوونی
ئەم ڕاگەیەنەی������ان بۆ دەركەوت و بۆیە
ئەوانی������ش ه������ەر درێژەیان ب������ەم جۆرە
سیاس������ەتە لە تەلەویزی������ۆن دا .بە پێی
یاسایی بنەڕەتی كۆماری ئیسالمی و
ئەس������ڵی 175ی ئەم یاساییە بەرپرسی
ڕێكخراوی دەنگ و ڕەنگی كۆماری
ئیسالمی ڕاستەوخۆ لە الیەن ڕێبەری
نی������زام بۆ دەورەیەكی  5س������اڵە دیاری
دەك������رێ و ئەم ڕێكخراوەی������ە لە الیەن
ش������ۆرای چاوەدێری دەنگ و ڕەنگ
دامەزراوەیەك پێكهات������وو لە نوێنەرانی
سێ دەزگا س������ەرەكییەكەی كۆماری
ئیسالمی چاوەدێری بەسەر دەكا.
دەن������گ و ڕەنگ������ی كۆم������اری
ئیس���ل��امی لە ماوەی تەمەنی خۆیدا
هاوش������انی سیاس������ەتەكانی دیك������ەی
ئەم ڕێژیمە هەوڵی چەواش������ەكاری و
بەالڕێدابردنی بیروڕای گشتی داوە و
سانس������ۆڕ و زانیاری هەڵە و درۆ لەو

میتۆدانەن كە بەردەوام لەم ڕاگەیەنەدا
كەڵكیان لێوەردەگیردرێ .بووجەی ئەم
دامەزراوەیە بۆ ساڵی 1393ی هەتاوی
1.580میلیارد تم������ەن بووە كە یەكێك
لە پڕزەرەتری������ن دەزگا دەوڵەتییەكان لە
كۆماری ئیس���ل��امیدا بە ئەژمار دێ.
ئەم ڕاگەیەنە لە ماوەی چاالكی خۆیدا
جیا لە پرۆپاگەندە بۆ سیاسەتە دژی
خە ڵكیی������ە كا ن ،
خۆی بووەتە هۆی
بەرهەمهێنانەوەی
توندوتی������ژی لە
كۆ مە ڵ������گا د ا .
نیشاندانی ئێعدام
و ئەش������كنجە و
بەرهەمهێنان������ی
و
فیل������م
د ر ا ما گە ل������ی
ب������ێ بنەم������ا و
د و ا كە تو و ا ن������ە
بوونەت������ە هۆی
پەرەگرتنی بیری
دواكەوت������وو و
سەدەنێوەڕاستی
لە كۆمەڵگادا.
تە لە و یز یۆ نی
بە ناو نەتەوەیی
ئێران س������ەرەڕای
ف������رە نەتەوەیی
ب������وون و ف������رە
ئایینی بوونی ئێ������ران تەنیا و تەنیا لە
پێناو بەرژەوەندییەكانی كاربەدەستانی
ڕێژیم و سیاسەت و سیستمی كۆماری
ئیس���ل��امی كار دەكات و بە شێوەیەكی
سیستماتیك هەوڵی كەمڕەنگ كردنەوە
و ب������ێ بایەخ نیش������اندانی زمانەكانی
نەتەوەكان������ی دیكە دەدا و ئەگەر ئیزن

ب������ە تەلەویزیۆنە نێوخۆیی یان تەنانەت
ماهوارییەكان������ی دەدا كە بە زمانێكی
جیاواز لە فارسی بەرنامە باڵو بكەنەوە
لە كەسانێك كەڵك وەردەگرێ كە زۆرتر
هەوڵی سەقەتكردنی ئەو زمانە دەدەن
كە نموونەی بەرچ������اوی تەلەویزیۆنی
«كردستان و سەحەر بەشی كوردی»یە
كە خەریكی ناشیرین نیشاندانی كورد

بگرێ و نموون������ە بەرچاوی ئەمەیش
گواس������تنەوەی هەڵە و سانسۆركراوی
هەواڵەكانی واڵتی سووریەیە كە تێیدا
ئۆپۆزیس������یۆن و خەڵكی ئازادیخوازی
ئەم واڵتە بە تیرۆریست دەشوبهێنێت و
حكوومەتی دیكتاتۆر و دژی خەڵكی
سووریە و بەش������ار ئەسەد بە خەڵكیی
و دێموك������رات نیش������ان دەدا و ئەمە لە

فیلم و س������ریاڵ و تەنان������ەت بەرنامە
ڕاس������تەوخۆكان وەك دەبینین هەمیشە
پێگەی ژن لە كۆمەڵ������گا و تەنانەت
بنەماڵەیش چووكە و سەرەتایی نیشان
دەدرێ و بەردەوام هەوڵی زەق كردنەوە
و بەرجەس������تەكردنی پێگ������ەی پیاو و
پیاو س������االری لە كۆمەڵگا دەدرێت و
هیچكات باس ل������ەو خەباتە بەرابەری

و كەلت������وور و خەبات������ی درێژخایەنی
ئەم نەتەوە بۆ بەدەس������ت هێنانی مافە
ڕەواكانیانن.
تەلەویزیۆنی كۆماری ئیس���ل��امی
لە م������اوەی تەمەنیدا ب������ەردەوام وەك
سیاس������ەتی كاری هەوڵ������ی داوە ك������ە
پێش زانیاری دروست و هەواڵ ڕاست

واڵتانی دیكەیش و بە پێچەوانەكەیشی
هەیە.
یەكێك������ی دیكە لەو ش������تانەی كە
لە تەلەویزیۆنی كۆماری ئیس���ل��امیدا
ب������ە ڕوون������ی بەرچ������او دەك������ەوێ،
سووكایەتیكردن بە پێگە و كەسایەتی
ژنە ل������ەم ڕاگەیهنە و لە ئامادەكردنی

خوازەی كە لە نێ������و كۆمەڵگا بوونی
ههیه ناكرێت و هەر ئەم فاكتەرانە وایان
ك������ردووە كە تەلەویزیۆن������ی ئێران هیچ
جێگا و پێگەیەك������ی نەبێ و خەڵكی
زۆرتر بۆ وەرگرتنی زانیاری و هەواڵی
دروس������ت چاو ل������ە تەلەویزیۆنەكانی
دەرەوەی ئێران و ئۆپۆزیسیۆن بكەن.

گرێ كوێرەی دانووستانە ئەتۆمییەكان لە كوێیە؟
كەیسی ئەتۆمی ئێران یا بە واتایەكی
دیكە دانووس������تانە ئەتۆمییەكانی نێوان
كۆماری ئیسالمی و واڵتانی ڕۆژئاوا بە
سەرپەرەستی یەكیەتی ئۆرووپا ،مژارێكە
كە سااڵنێكە چەندین دانیشتنی لە شوێنە

یەكجاریی تەواوی تەحریمەكانی ڕۆژئاوا
لە سەر ئێرانە ،ماوەیەكە دۆزراوەتەوە ،بەاڵم
كردنەوەی گرێكە و ڕێككەوتن لەسەری
تا ئێستا بە ئەنجام نەگەیشتووە و وێدەچێ
بەم زووانەش بە ئەنجام نەگات.
دووای نیزی������ك بە دەیەیەك دانیش������تن
و دانووستان لەس������ەر ئەم كەیسە ،دیسان
ڕۆژی یەكش������ەممە 18ی خەزەڵ������وەری

نوێنەری یەكییەتی ئورووپا لە مەسقەتی
پێتەختی عوممان بەڕێوە چوو.
دوای سێ ڕۆژ و چەندجار دانیشتن،
دانووس������تانەكان بە كۆتایی گەیش������تن و
كاربەدەستانی س������ەرەوەی هەر دوو واڵت
ڕایانگەیاند كە ،دیسانەوە وەك جاران پرسە
گرینگەكان������ی وەك پیتاندنی ئورانییۆم و
هەڵگرتنی تەحریمەكان لە جێگەی خۆیان

ئامان������ج لە ڕێكنەكەوتن و درێژكردنەوەی
دانووستانەكانیی لەگەڵ ڕۆژئاوا ،تەنیا
كوش������تنی كات و گەمەكردنە بە الیەنی
بەرانب������ەر .چوونك������ە لەالیەك ژێس������تی
خوازیاربوونی ڕێككەوتن لە دانووستانەكان
دەگرێت و لەالیەك������ی دیكەوە ،پێداگری
لەسەر پیتاندنی ئورانییۆم دەدات ،نموونەی
هەرە بەرچاو بۆ ئەم كارەیشی ئەوەیە كە،

جیاجیاكانی جیهان بۆ ك������راوە ،بەاڵم لە
ڕاس������تیدا هەر هەمووی������ان ئەنجامێكی
ئەوتۆیان لێ نەكەوتووەتەوە.
گرێ كوێرەكەی ئەم دانووستانانە كە
بە ڕەواڵەت هەم������ان ڕاگرتنی پیتاندنی
ئورانییۆم������ە ل������ە بەرانب������ەر هەڵگرتنی

1393ی هەت������اوی ،نۆیەمی������ن خول������ی
دانووس������تانەكانی ئێ������ران و ڕۆژئ������اوا بە
بەشداریی جان كێری وەزیری كارووباری
دەرەوەی ویالیەت������ە یەكگرتووەكان������ی
ئامریكا ،محەممەد جەواد زەریف وەزیری
كارووباری دەرەوەی ئێران و كاترین ئاشتۆن

ماونەتەوە و ڕێككەوتنیان لەسەر نەكراوە،
وات������ە ئەمجاری������ش گرێپووچەكە هەر بە
نەكراوەی مایەوە بۆ دووا وادە ،واتە 24ی
نوامبر(3ی سەرماوەز).
هەروەك دانیشتنەكانی پێشوو كۆماری
ئیس���ل��امی ئێران دیسان س������ەلماندی كە

ل������ە میدیا و ڕاگەیاندنەكانی������دا بەردەوام
هاواری ڕێككەوتن دەكات ،بەاڵم هاوكات
لەگ������ەڵ دانووس������تانەكان ،عەلی ئەكبەر
ویالیەتی سەرۆكی ناوەندی لێكۆڵینەوەی
ستراتژیكی نیزام ڕایدەگەیەنێت كە «ئێمە
بە ماف������ی خۆمانی دەزانی������ن و واز لە

عارف وەڵزی

مافەكانی خۆمان لەهەمبەر ناوەندەكانی
وزەی وەك������وو ف������ۆردۆ و نەتەنز و ئەراك
و هەروەها هەژماری سانتریفییوژەكان و
ڕێژەی پیتاندنی ئۆرانیوم ناهێنین».
یا خود لەالیەك������ی دیكەوە و هاوكات
لەگ������ەڵ بەڕێوەچوونی دانووس������تانەكان،
لێدوانە زبر و دوور لە واقیعەكانی عەباس
عێراقچی جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران
لەمەڕ البردنی یەكجاریی تەحریمەكانی
شوورای ئەمنییەت ،یەكییەتی ئورووپا و
سەرۆك كۆمار و كۆنگرێسی ئامریكا و
هەروەها ،نامەی  200نوێنەری پارلهمانی
ئەو واڵتە كە تێیدا پێنج پێش������مەرجی بۆ
ڕێككەوتن لەگەڵ ڕۆژئاوا دیاری كردووە،
هێما بۆ ئەو ڕاستییە دەكەن كە كۆماری
ئیس���ل��امیی ئێران ،زیاتر هەوڵی كوشتنی
كات و وەرگرتنی پوانی زیاتر دەدات نەك
ڕێككەوتن لەسەر كەیسە ئەتۆمییەكەی.
ئەوەی ك������ە جێگەی س������رنجە ئەوەیە
ك������ە ل������ە گەرم������ەی دانیش������تنەكانی
مەس������قەتدا و هاوكات لەگ������ەڵ دووهەم
ڕۆژی بەرێوەچوونی دانووس������تانەكاندا،
ل������ە س������ەفەرێكی خۆیدا بۆ مۆس������كۆ
ك������ە ڕۆژی  20خەزەڵ������وەر ئەنجامدرا،
سەرۆكی س������ازمان وزەی ئەتۆمی ئێران
عەلی ئەكبەر س������اڵحی ڕایگەیاند كە،
ڕێككەوتنێكی لەم������ەڕ دامەزراندنی 2
ناوەندیی دیكەیی ئەتۆمیی لە بووشێهر
لەگ������ەڵ كۆمپانیای «ڕووس ئەتۆم»ی
ڕووس������ییەوە واژۆ كردووە و بە پێی ئەو
ڕێككەوتنە ،چوار ڕێئاكتۆری دیكە لە
ئێران دادەمەزرێن كە تا ئێس������تا شوێنی
دامەزراندنیان نادیارە.
چەن������د ڕۆژ دووا ب������ە دووای
دانیشتنەكانی مەس������قەت ،واتە ڕۆژی
سێش������ەممە ڕێكەوتی 27ی خەزەڵوەری
س������اڵی 1393ی هەتاوی ،دوایین خولی
دانووس������تانەكانی نێ������وان دوو الی������ەن لە
ڤییەنی پێتەختی واڵتی ئۆتریش دەستی
پێكرد و تا ئێس������تا كەش و هەوای زاڵ

بەس������ەر دانیش������تنەكان وەكوو دیارە كەش
و هەوایەك������ی هەر وك جاران س������ارد و
بێ دەس������تكەوتە مەودای نێوان هەردوو
الیەن هێش������تا دوور و درێژە و ئاس������ۆی
ڕێككەوتن������ی یەكجارەك������ی ت������ا 24ی
نوامبر(3ی سەرماوەز) هەر تاریكە.
ه������ەر بۆی������ە ب������ە لەبەرچاوگرتن������ی
پاشەكش������ەنەكردنی ئێران و س������ووربوونی
لەس������ەر پێتاندنی ئۆرانییۆم و پێداگری
لەسەر هەڵگرتنی یەكجاریی تەحریمەكان
و لێدوان������ە جۆراوج������ۆر و تێكدەران������ەی
كاربەدەس������تانی ڕێژی������م ،و هەروەه������ا
واژۆكردنی ڕێككەوتنی «ڕووس ئەتۆم»
دوای ن������ۆ خول دانیش������تنی دوو الیەنە،
هاوكات لەگەڵ دەستێوەردان لە كارووباری
نێوخۆیی واڵتانی ناوچەكە و پشتیوانی
هەمەالیەنە لە گرووپە تێروریس������تییەكان
بە مەبەس������تی س������ەپاندنی دەسەاڵت و
هەژمۆنی خۆی كە هەمان سیاس������ەتی
هەناردەكردنی شۆڕش������یی خۆمەینییە،
دەرخەری ئەو ڕاس������تییەیە كە ،كۆماری
ئیسالمی بە ئامانجی ڕێككەوتن لەسەر
كەیس������ە ئەتۆمییەكەی بەش������داری لەم
دانووس������تانانەدا ناكات ،بەڵكوو ئامانجی
شاراوەی دیكەی لەپشتە كە هەوڵیان بۆ
دەدات .هەر بۆیە پێشبینی دەكرێت كە لە
دوایین مۆڵەتی دیاریكراو بۆ گەیش������تن
ب������ە ڕێككەوتن������ی كۆتای������ی واتە 3ی
خەزەڵوەر( 24نوامبر) هیچ دەرەنجامێكی
نەبێت و گ������رێ كوێرەكە هەر وەك خۆی
بمێنێتەوە و ڕەنگە وتووێژەكان بە قازانجی
ئێران بۆ ماوەیەكی دیكە درێژ بكرێنەوە.
یان خ������ود ئەگەری هەی������ە بژاردەی
خراپ و خراپتر كە هەمان تەشەنەسەندنی
ناكۆكیی������ەكان و زیادكردنی گوش������ار و
تەحریمەكان بۆ س������ەر ئێ������ران و تەنانەت
ئەگەری وەش������اندنی گورزی سەربازی
بۆ س������ەر بنكە ئەتۆمییەكانی ئێرانه بە
پش������تیوانی كۆمەڵ������گای جیهانی بێتە
كایەوە.
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بارهێنانی مندااڵن بە بیرۆكەیەكی مەزهەبیەوە ،گەرەنتیەك بۆ
بەردەوامی نیزامێكی ئیدۆلۆژیست
شەماڵ تەرغیبی
20ی نوامب������ری س������اڵی 1989ی
زایین������ی كۆڕی گش������تی ڕێكخراوی
نەت������ەوە یەكگرتووەكان كۆنوانس������یۆنی
مافەكانی منداڵی ب������ە كۆی دەنگ
پەس������ەند كرد كە تاكوو ئێس������تا زیاتر
ل������ە  147واڵت������ی دنیا و ی������ەك لەوان
واڵت������ی ئێران ئ������ەم كۆنوانس������یۆنهیان
واژۆ ك������ردووە (ئەڵبەت ئێران بە مەرج
واژۆی كردووە) .یەكێك لە بەندەكانی
ئەم كۆنوانس������یۆنە بریتی������ە لەوەی كە
نابێت من������دااڵن بەزۆرەملێ فێری دین
ی������ان فەرهەنگێكی دیاریكراو بكرێن و
ناب������ێ كاریگەرییەكانی فەرهەنگێكی
دیاریكراو لە ژیانێكی منداڵنەدا ڕەنگ
بدات������ەوە .ئێمە لە كاتێك������دا یادی ئەم
ڕۆژە دەكەین������ەوە كە دەبینین لە ئێرانی
ژێر دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمیدا نە
تەنیا هەوڵ بۆ ئیسالمی كردنی ناوەندە
ئامووزش������ییەكان ،هەر ل������ە قۆناغی
س������ەرەتاییەوە بگرە ت������ا دەگاتە ناوەندە
باڵ فێركاریی������ەكان دەدرێت ،بەڵكوو بە
ت������ەواوی تواناوە لێپرس������راوانی ڕێژیم
بە تاێبەتی بەرپرس������انی بەناو وەزارەتی
پ������ەروەردە و بارهێنان ك������ە هەوڵ دەدەن
شێوازی بیركردنەوەی مندالەكانیش كە
نەسڵی داهاتووی واڵتن ،بەرو ئاقارێك
بگۆڕن ك������ە بۆ خۆی������ان دیانهەوێ و
ئەمەش وەك گەرەنتیەك بۆ بەردەوامی
سیستەمە ئیدئۆلۆژیستەكان پێناسەی
بۆ دەكرێت.
لە حاڵێكدا ك������ە وەزیری پەروەردە و
بارهێنان������ی ڕێژیم باس لەوە دەكات كە
ئەم وەزارەتخانەیە یەكێك لە هەژارترین
وەزارەتەكانە و ئەمساڵ لەگەڵ كەمی
 5هەزار میلیارد تمەن بووجە بەرەوڕووە،

هەواڵی دامەزراندن������ی «دەبیرخانەی
سیاس������ەتداڕێژی بۆنە مەزهەبیەكان»
ل������ەم وەزارەتخانەدا ب���ڵ��او كرایەوە .لەم
پێوەندیەدا پێویس������تە چ������ەن خاڵێكی
جێگ������ەی تێڕامان بخەین������ە بەر باس:
یەكەم ،وەڕێخستنی وەها دامەزراوەیەك
پێویستی بە كارگێڕ ،بەڕێوەبەر ،جیا لە
كەل و پ������ەل و بووجەی تاێبەتی هەیە.
بەاڵم ئەم وەزارەتخانەی������ە بە دانپێنانی
شەخشی یەكەمی ،لەگەڵ كەمبوودی
بووج������ە بەرەوڕووە كەوات������ە بە پێی كام
تهدبیر ئەم دەبیرخانە دامەزراوە.
دووهەم ،وەك ل������ە هەواڵەكاندا باس
دەكرێت ئەركی ئ������ەم دەبیرخانە بریتیە
لە :ڕێكخستنی بۆنە مەزهەبییەكان لە
واڵتدا لە حاڵێك������دا كە بە پێی خودی
یاس������اكانی ڕێژیم ئەم چەشنە كارانە
ئەركی وەزارەتی ئێرش������اد ،ڕێكخراوی
تەبلیغاتی ئیسالمی ،حەوزەی عێلمیە
و  ...هتد ،كەوات������ە چونكە وەزارەتی

پەروەردە و بارهێنان هێش������تا نەیتوانیوە
ئەركەكانی خۆی بە باشی بەڕێوە ببات
بەاڵم ئەركێكی دیكەی لەم چەشنە پێ
دەسپێردرێت؟
س������ێهەم ،ئەگەر وەزارەتی پەروەردە
و بارهێن������ان ئەرك������دارە بەوەیكە بۆنە
مەزهەبیەكان لەو واڵتەدا ڕێك بخات و
فێركاری و تەبلیغی مەزهەبی بكات،
كەواتە تەنها دوو دامەزراوەكانی وەك:
وەزارەتی ئێرش������اد و حەوزەی عێلمیە و
ڕێكخراوی تەبلێغی ئیسالمی چ ئەرك
و كارێكیان هەیە؟
لە هەموو واڵتێك������ی دیمۆكراتیكدا
كەرتی بارهێن������ان و پەروەردە بە یەكێك
لە گرنگتری������ن نیهادە حكوومەتییەكان
دەژمێردرێ������ت و تێی������دا كاروبارێك������ی
وەك ڕاهێنان������ی مندااڵن بۆ زانس������تە
جۆراوج������ۆرەكان و پەروەردەكردنیان لە
باری فەرهەنگ������ی و كۆمەاڵیەتییەوە
لە بەرچاو گیراوە .بۆ ئەم مەبەستەش

وێڕای دیاركردنی بووجە و پێداویستی
تایبەت كەڵك لە كەس������انی پس������پۆڕ و
ش������ارەزا و بەئەزموون وەردەگیردرێت.
ب������ەاڵم لە ئێراندا جیا ل������ەوەی كە وەك
پێویس������ت بووج������ە و ئێمكانات دیاری
نەك������راوە تەنانەت جێگەی كەس������انی
لێزان و ش������ارەزایش لە الی������ەن تاقمێك
مۆرەی س������ەر ب������ە الیەن������ە نیزامی و
ئەمنییەتیی������ەكان پڕكراوەتەوە .تەنانەت
لە هەندێك ش������وێندا لەوانە كوردستان،
ه������ەوڵ دەدرێت كە پێداویس������تیەكانی
خوێن������دن لە الی������ەن خ������ودی قوتابیان
و بنەماڵەكانیان������ەوە دابی������ن بكرێ������ت.
نموونەیەك������ی بەرچاو لە بە فیڕۆدانی
بووج������ە و تواناییەكان لەم وەزارەتخانەدا
دەتوانێ دامەزراندنی ئەم دەبیرخانە بێت
كە سەرەڕای ئەوەیكە هیچ پێوەندییەكی
ئۆرگانیكی لەگەڵ پرس������ی ئامووزش
و بارهێنانی قوتابخان������ەكان نیە بەاڵم
هاوتەریب لەگ������ەڵ نیهادگەلێكی وەك

ئەنجومەنی ئیس���ل��امی ،ش������ۆراكان،
بەسیجی قوتابیان و لقی پەروەرشی كار
دەكات و ڕێژەیەك������ی بەرچاو لە بووجە
و توانایەكان������ی ئ������ەم وەزارەتخانەیە بۆ
كاروبارێك������ی وەك :پێگەیاندنی مەداح
و ڕێكخستنی هەیئەتی ئازایەتباری،
ناردن������ی قوتابی������ان ب������ۆ ئۆردووەكانی
ڕاهیانی نوور ،دروس������تكردنی پوستێر
و بۆنێری تەبلێغی و سیاس������ی تەرخان
دەكرێت ،كە ڕوون������ە هەموو ئەم كارانە
لە ڕاس������تای یەك ئامانج������دا دەكرێت
ئەوی������ش بریتییە ل������ە گۆڕینی زەین و
بیرۆك������ەی قوتابیان ب������ۆ خزمەت بە
دەزگای سیاسی (ویالیەتی فەقیه) و
لە هەمان كاتیشدا بارهێنانی نەسڵێكی
ملكەچ ،ئیدئۆلۆژیست ،گوێ لەمست
بە فەرهەنگ������ی كوێالیەتی و الواز لە
باری ئیرادەی بیركردن������ەوە .بەڵگەی
س������ەلمێنەری ئ������ەم وتەش قس������ەكانی
ئاخووند موجتەبا مەلەكی ڕاوێژكاری

وەزی������ری بارهێن������ان ب������ۆ كاروب������اری
حەوزەیی������ە كە ب������ە هەواڵدەریی پانای
گوتووە :لە ئێستادا  20هەزار ڕوحانی
ب������ۆ كاروباری مەزهەب������ی و تەبلیغی
مەزهەبی لە قوتابخانەكاندا دیاركراون
و هەوڵ دەدرێت بۆ داهاتوو كەس������انێك
پەروەردە بكەین كە بۆ خزمەت بە نیزام
تێبكۆشن .بە گشتی ئەوەیكە باس كرا
دەكرێت بەم شێوەیە پێناسەی بۆ بكرێت
كە دامەزراندنی ئ������ەم دەبیرخانەیە ،كە
لە ڕاستیدا پێشێلكردنی كۆنوانسیۆنی
مافەكانی منداڵ������ە ،یەكێكی دیكە لە
هەوڵەكانی ڕێژیم بۆ هەمان (شۆڕشی
فەرهەنگ������ی) س������ەرەتاكانی هاتن������ە
س������ەركاری كە دەیهەویست بە تێكەڵ
كردنی حەوزە و زانكۆ ،نەخش و سەنگ
و دەوری ناوەندێكی ئامووزشی مۆدێڕن
بە ئاوێتە كردن لەگەڵ چەمك و باس و
خواستەكانی حەوزە ،خەوشدار بكات و
قوتابی بكرێتە تەلەبەیەكی دینی.
ل������ە كۆتاییدا ئاماژە ب������ە وتەیەكی
ڕیچارد داوكینز لە كتێبی (بیركردنەوەی
خودا) دەكرێت ك������ە دەڵێ« :مندااڵن
بچووكتر لەوەن كە بتوانن س������ەبارەت بە
باوەڕەكانیان لەمەڕ س������ەرچاوەی ژیان،
كەیهان و ئەخ���ل��اق بڕیار بدەن .منداڵ
نە مەس������یحیە ،نە موس������ڵمان بەڵكوو
منداڵی دایك و باوكێكی مەس������یحی
یان موسڵمانە .بەم شێوەیە ،منداڵ لەوە
تێدەگات كە دین بابەتێكی شەخس������ییە
و ه������ەركات توانای بیركردنەوەی چووە
س������ەرێ دەتوانێت بڕیاری بۆ بدات».
كەواتە ،یەكەمین هەنگاو بۆ گەیشتن
ب������ەم مافە سروش������تی و ئینس������انییە،
جیاكردن������ەوەی دی������ن ل������ە دەوڵەتە و
ئەمەیش لە سیستەمی ئێستای زاڵ بە
سەر ئێراندا نایەتە دی.

ناكۆكییەكانی نێوان ئێران و پاكستان و مەسەلەی داعش
ئیدریس ستوەت
لە م������اوەی یەك مانگی ڕابردوودا
لەسەر مەسەلەی دەوڵەتی ئیسالمیی
ل������ە عی������راق و ش������ام و بزووتن������ەوە
ئیس���ل��امیخوازە توندڕەوەكانی واڵتی
پاكستان ،پێوەندییەكانی نێوان پاكستان
و ئێران بەرەو ئاڵۆزی ڕۆیشتووە و لەم
ماوەیەدا ه������ەردوو واڵت چەندین جار
هۆشداریان بە یەكتر داوە.
ئێران و پاكس������تان سنوورێكی دوور
و درێژیان پێك������ەوە هەیە و ناوچەی
سنووری پاكس������تان و ئێران بە هۆی
باندی قاچاغی مادەی هۆشبەر و بە
هۆی گرووپ������ی حیزبە چەكدارەكانی
ناوچەكانی سیستان و بەلووچستانی
ئێ������ران كە واڵتی ئێران ئ������ەو حیزبانە
بە تیرۆریس������ت ناودەبات ،س������االنێكە
مەیدانی ئاڵۆزیی بووە و لە سەر ئەم
س������نوورە زۆر جار ناكۆك������ی لە نێوان
پاكس������تان و ئێران س������از بووە .بەاڵم
ئەمجارە ناكۆكیی������ەكان گڕوتینێكی
زیاتریان بەخۆوە بینیوە.
ل������ەم ماوەیەدا ن������اوی داعش وەك
تیرۆریزم������ی جیهانی زۆرتر لە ناوی
ئەلقاعی������دە و تاڵیب������ان كەوتووتە نێو
هەواڵەكانی میدیاكانی جیهان و ترس
و دڵەڕاوكێ������ی بۆ زۆرب������ەی واڵتانی
جیهان دروست كردووە و واڵتی ئێران و
پاكستانیش تا ڕادەیەك لەو دڵەڕاوكێیە
بێبەش نین.
ڕێژیمی ئێ������ران دەس������ەاڵتدارانی
پاكس������تان ب������ەوە تۆمەتب������ار دەكات
كە توانای پاراس������تنی س������نوورەكانی
نیە و پاكس������تان لە باری پاراس������تنی

س������نوورەكانی كەمترخەم������ە و دەڵێن
تیرۆریس������تان لە ڕێگای سنوورەكانی
پاكس������تانەوە دێنە نێو خاكی ئێران و
داوای لە دەس������ەاڵتدارانی پاكس������تان
كردووە ك������ە هەنگاوی پێویس������ت بۆ
ئەمنیەتی س������نووری نێ������وان ئێران و

گرووپ������ە جیاوازە تیرۆریس������تییەكانی
وەك ئەلقاعی������دە و تاڵیبان لەم واڵتەدا
بووین .دانیش������توانی واڵتی پاكستان
 %98موسڵمان و لەوانە  %75سوننی
مەزهەبن و بزووتنەوە ئیس���ل��امییەكان
لەم واڵتەدا یەكج������ار زۆرن و هەم لە
ڕابردوو و ئێستاشدا بنكە و بارەگاكانی

پێش������تر ئەندامی تاڵیبان و ئەلقاعیدە
بوون بۆ الی خۆی ڕابكێشێ .بە پێی
هەواڵەكانی ڕۆژنامەكانی پاكس������تان،
لەم واڵت������ەدا هێندێك ل������ە بزووتنەوە
ئیسالمییەكان پش������تیوانی خۆیان بۆ
هاوكاریی كردنی داعش ڕایگەیاندووە
و نفووزی داعش لە پاكستان كەش و

پاكس������تان بالو كردبووە كە تێیدا فكر
و ڕێباز و بیروباوەڕی داعش������ی تێدا
نووسرا بوو.
داعش بانگەش������ەی ئ������ەوە دەكات
كە  10ت������ا  12هەزار ئەندامی هەیە
(تەكفیری و سەلەفی سوننی مەزهبن
و دژی شیعەكانی واڵتی پاكستانن)

واڵتی پاكستان
سااڵنێكە لەگەڵ
كێشەی گرووپە
تیرۆریستییەكان
بەرەوڕوویە و
لەم چەند ساڵەی
دواییدا ئێمە
بینەری چاالكیی
گرووپە جیاوازە
تیرۆریستییەكانی
وەك ئەلقاعیدە
و تاڵیبان لەم
واڵتەدا بووین
پاكستان بگرنە بەر تاكوو تیرۆریستان
دزە نەكەنە نێو خاكی ئەم واڵتەوە.
واڵتی پاكس������تان سااڵنێكە لەگەڵ
كێش������ەی گرووپە تیرۆریس������تییەكان
بەرەوڕووی������ە و ل������ەم چەند س������اڵەی
دوایی������دا ئێم������ە بین������ەری چاالكیی

ئەلقاعیدە و تاڵیبان لەم واڵتەدا بوون
و پێكهات������ەی كۆمەاڵیەتی ئەم واڵتە
ئەو پوتانس������یەلەی هەیە كە دەوڵەتی
ئیسالمی لە عیراق و شام لەم واڵتەدا
ئەندامگیری بكات.
داعش ل������ەم واڵت������ەدا توانیویەتی
زۆر كەس و گرووپی ئیس���ل��امی كە

هەوای سیاس������ی و كۆمەاڵیەتی لەم
واڵتەدا تێك داوە و لە الیەكی دیكەوە
داعش دەیهەوێ ل������ەم واڵتەدا ڕۆڵی
هەبێ.
لە ماوەی دوو هەفتەی ڕابردوودا
داعش كتێبێكی بە زمانی پەش������توون
و ئۆردوو ل������ە هێندێك لە ناوچەكانی

بەتایبەت ل������ە ناوچەكانی خەیبەر و
پەختونخاهـ.
لەالیەكی دیكەوە كاربەدەس������تانی
واڵتی پاكس������تان و سوپای ئەم واڵتە
خۆی������ان ل������ە بەرەی جەن������گ دژی
تیرۆریزم و داعش دەبیننەوە و تا ئێستا
بە شێوەیەكی فەرمی نفووزی داعشی

لەم والتەدا پشتڕاست نەكردوتەوە و وا
دیارە كە نفووزی داعشی لەم واڵتەدا
بە ك������ەم گرتووە .ئەمە ل������ە حاڵێكدا
كە ڕێژیمی ئێران لەوە دەترس������ێ كە
داع������ش بتوان������ێ كاریگەریی دابنێ
لەسەر گرووپە چەكدارەكانی سیستان
و بەلووچس������تان و لە ئەگەری الواز
بوونی لە عیراق و سووریە و گۆڕانی
هاوكێش������ە سیاس������ییەكان ،لوول������ەی
چەكەكانی داعش بە پش������ت بەس������تن
بە چەك������دارە توندڕهوه ئێرانییەكان لەو
بەرەی������ەوە بە پێچەوانەی ئەوەی كە لە
ئهمڕۆدا دەیبینین كە ئێران پاڵپشتێكی
باش������ە بۆ داعش ،بە دژی كۆماری
ئیسالمی دەست بكەن بە تەقە كردن.
ناكۆكییەكانی ئ������ەم دوو واڵتە لە
سەر پرس������ی داعش وای لێهاتووە كە
ش������ەڕ و پێكدادان لەس������ەر سنووری
ئەم دوو واڵتە ن������اوە ناوە ڕوو دەدەن و
تا ئێس������تا چەند كوژراو و برینداری
لێكەوتووتەوە و هەردوو واڵت تا ئێستا
چەندی������ن جار هۆش������داریان بە یەكتر
داوە .چونك������وو ئێران پێی وایە لە نێو
خاكی پاكستانەوە هێرش دەكرێتە سەر
سنوورەكانی.
بەالم لە بەرامبەردا كاربەدەستانی
پاكس������تان دەڵێن ك������ە ئاڵۆزییەكانی
سەر س������نوری پاكستان و ئێران و ئەو
هێرشانەی كە دەكرێنە سەر هێزەكانی
سوپای ئێران ،هەمووی لە نێو خاكی
ئێراندا ڕوویان داوە و پاكستان هۆشداری
داوە بە ئێران كە ئەگەر جارێكی دیكە
هێرش بكاتە س������ەر س������نوورپارێزانی
پاكستان ،لەگەل دژكردەوەی هێزەكانی
پاكستان بەرەوڕوو دەبێتەوە.
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دارا ناتق
بە درێژایی مێژوو دوژمنانی كورد
و ب������ە تایبەتی واڵتان������ی داگیركەری
كوردس������تان هەوڵ������ی س������ەركوت و لە
نێوبردن������ی نەت������ەوەی كوردی������ان داوە
و ل������ە هی������چ چەش������نە هەولێ������ك بۆ
تواندنەوەی شوناس������ی كوردی دەرێغیان
نەك������ردووە .بهاڵم بە هۆی فیداكاری و
بەردەوامی گەلی ك������ورد لە خەبات و
تێكۆش������انی بێوچان ،هەوڵی نەزۆك و
شۆڤینس������تانەی نەیارانی كورد بوونەتە
بڵقی س������ەر ئاو و هەنووكە پرسی كورد
بۆتە ڕۆژەڤ و بە تایبەتی باش������ووری
كوردس������تان وەك هەرێمكی ئاش������تی و
بەیەكەوە ژیانی گش������ت پێكهاتەكان و
نموونەی دێموكراس������ییەكی سەركەوتوو
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������تدا بۆتە جێی
گرینگی و سەرنجی واڵتانی ڕۆژئاوا
و فاكتەرێك������ی گرینگە لە ئاس������تی
ناوچەكەدا .هەموو ئەمانە و بە تایبەتی
بەردەوامی و ئەكتیڤ بوونی تەڤگەری
ئازادیخوازان������ەی كورد ل������ە باكووری
كوردستاندا ،ڕۆژ بە ڕۆژ پاشەكشەی
بە سیاس������ەتی سەركوتكەرانەی توركیە
ل������ە هەمب������ەر دۆزی ڕەوای ك������ورددا
ك������ردووە و لە دوای هاتنە س������ەركاری
دەوڵەتی داد و گەش������ەپێدان سیاسەتی
ئ������ەو حكوومەت������ە بەرامب������ەر بە كورد
گۆڕانێكی بنەڕەتی بە س������ەرداهات و
هەنووكە هەوڵ بۆ چارەسەری كێشەی
كورد لەو واڵتەدا لە ڕێگەی ئاشتیانەوە
دەدرێ������ت و پێوەندییەكان������ی توركیە لە
گ������ەڵ هەرێمی كوردس������تان چوونەتە
قۆناخێك������ی گرین������گ و مێژووی كە
ئەو واڵتە وەك فاكتەرێكی گرینگ لە
ناوچەكەدا هەڵسوكەوت لەگەڵ هەرێمی
كوردس������تاندا دەكات .چوون������ی هێزی
پێش������مەرگە لە نێو خاكی توركیەوه بۆ
شەڕی دژ بە داعش و هاوكاریكردنی
برا كوردەكانیان لە كۆبانێی ڕۆژئاوای
كوردس������تان و هەروەه������ا یارمەتیدانی

مووسا باباخانی
لهمهڕ شوێنی س������ەرهەڵدانی دینی
یاری کە لە کوردستانی باشوور پێیان
«کاکەیی» دەگوترێ بیروبۆچوونی
جی������اواز هەی������ە ،کەس������انێک دەڵێن
تێکەڵێک لە زەردەشتی ،مێهر پەرەستی،
مانەوی ،هێندوو ...کەسانێکیش پێیان
وایە کە یاری لقێک لە ئیسالمە که
پاش هاتنی ئیسالم سەرهەڵدەدا.
بۆچوونێک������ی دیکەش هەیە بە بێ
لە بەرچاوگرتنی جی������اوازی بیروبڕوا
و تەنانەت کات������ی دامەزرانی و تەنیا
لە ب������ەر بە پیرۆز زانین������ی «ئیمامی
عەلی» ل������ە دینی یاری ،ئەو دینە بە
هەڵە بە «علی الهی»دەزانن.
بەاڵم لە ڕاس������تیدا دین������ی یاری،
دینێکی ب������ە تەواوەتی جی������ا لەگەڵ
دینی ئیسالم و مەسیح و جوولەکەیە،
خاوەنی ڕێوڕەسمی تایبەت بە خۆیەتی
و فۆرمی ئێس������تای لە س������ەدەی ٩ی
هێجری لە الیەن س������وڵتان س������ەحاک
لە ناوچەی هەورامانی کوردس������تانی
باش������وور ئاش������کرا و چوارچێوەی بۆ
دیاری كراوه.
دینی یاری ش������وێنی سەرهەڵدانی
کوردس������تانه و بە کوردیی������ە بەاڵم بە
تێپەڕبوون������ی کات لە نێ������وان تورک،
ف������ارس و هێندی نەت������ەوەی دیکەش
بووەتە خاوەن پێڕەوانی خۆی.
دەق������ە پیرۆزەکانی ئەم دینە کە بە
«کەالم» ناسراون بە زمانی کوردی
نووسراون کە پێڕەوانی تورک زمانی
یاری بە زمانی تورکیش وەرگێڕانیان
ک������ردووە و ل������ە ڕێوڕەس������می تورکە
یارس������انییەکان لەگ������ەڵ تەمموور بە
زمانی تورکی و کوردی دەیخوێنن.
یارس������انهکان ل������ه زۆر ش������وێنی
ڕۆژههاڵت������ی ناڤین نیش������تهجێن بهاڵم
شوێنی ئهسڵی و سهرهکێ دینی یاری
و خهڵکی یارسان ئوستانی کرماشانه.
یارس������انهکان  2جێژن������ی گ������هورهو
پیرۆزیان ههیه.
 _1جێژنی ن������هورۆز که جێژنێکی
نهتهوهیی و دێرینی یارس������انهکانه که

كۆماری ئیسالمی و هێرشی میدیای بۆ سەر توركیە

ئاوارەكانی ڕۆژئاوا و چارەسەر كردنی
برین������دار و ش������ەرڤانانی یەپەگ������ە لە
نەخۆشخانەكانی توركیەدا ڕاستی ئەو
پرسانە بە ڕونی دەردەخات.
هەر بۆیە سیاس������ەتی ئەم دواییانەی
دەوڵەت������ی توركیە بەرامبەر بە پرس������ی
كورد بە گشتی و بە تایبەتی گرینگی
پێدانی ئەو واڵتە بە هەرێمی كوردستان،
بۆتە هۆی ئەوەیك������ە ئێران وەك یەكێك
لە واڵتانی داگیركەر و سەركوتكەری
كورد حەساس������یەتی زیاتری بۆ دروست
بێت و بەردەوام دژكردەوەی مەبەس������تدار
و دوژمنكارانە لە خۆی نیش������ان بدات.
بە تایبەتی ل������ە ماوەی ڕابردوودا تۆڕە
میدیاییەكان������ی س������ەر ب������ەو ڕێژیمە و
دەسەاڵتدارە شۆڤینیستەكانی ئەو واڵتە
و هەڤاڵبەندەكانیان لە ژێر سیاسەتێكی
دیار و ئامانجداردا ،خۆیان بە دڵسۆز و
خەمخۆری كورد لە ڕۆژئاوای كوردستان

نیش������ان دەدەن و بەردەوام هێرش دەكەنە
سەر دەوڵەتی توركیە و بە یارمەتیدەری
گرووپی تیرۆریستی داعش و دوژمنی
ك������ورد و هەڵگیرس������ێنەری س������ەرەكی
شەڕی نێوان كورد و داعش بە تایبەتی
لە ڕۆژئاوایی كوردستاندا دایدەنێن.
لە خۆپێشاندانەكانی ئەم دواییانەی
خەڵك������ی ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان بۆ
پش������تیوانی لە كوردانی دانیش������تووی
كۆبانێی ڕۆژئاوای كوردستان ،ڕێژیمی
س������ەركوتكەری ئێران هەوڵ������ی دا كە
لە ڕێ������گای دەس������ت و پێوەندییەكانی
خۆیهوه ئاراس������تەی دروشم و ئامانجی
خۆپێشاندانەكان بۆ ووتنەوەی دروشمی
دژی دەوڵەت������ی توركی������ە بگۆڕێ������ت،
بەاڵم خەڵكی ووش������یار و شۆڕشگێری
كوردستان جارێكی دیكە نەیانهێشت كە
ڕێژیم ئامانجە مەبەستدار و گاڵوەكانی
خۆی بپێكێت و بە ووتنەوەی دروشمی

«تاران هاوپەیمانی داعش������ە و لە ئیالم
تاك������وو كۆبانێ كوردس������تانە» پیالنی
ڕێژیمیان پووچەڵ كردەوە.
هەوڵە چەواش������ەكارەكانی ڕێژیم لە
كاتێكدایە كە ،ئەو ڕێژیمە بە درێژایی
زیاتر لە س������ێ دەیەیە لە دەسەاڵتداری
خۆی بەردەوام لە هەوڵی ئاسمیلەكردنی
نەت������ەوەی ك������ورد ل������ە ڕۆژهەاڵت������ی
كوردس������تاندا بووە و بە دەیان كردەوەی
تیرۆریس������تی ل������ە ئاس������تی ناوچە و
واڵتانی ڕۆژئاوادا بەڕێوە بردووە و وەك
ڕێژیمێكی تیرۆریست و تیرۆریستپەروەر
بۆتە گەورەترین مەترس������ی بۆ س������ەر
ئاش������تی و تەناهی ناوچە و جیهان بە
گش������تی .ئێران بە هۆی دەستێوەردان و
تێكدانی ئاسایشی واڵتانی ناوچەكە و
ساپۆرتی گرووپە تیرۆریستییەكانی وەك
حیزبۆاڵی لوبنان و حەماس و گرووپە
بناژۆخ������وازەكان ،بۆتە جێی نیگەرانی

گشت پێكهاتەكانی ناوچەكە .سەركردە
و گەورەتیرۆریستانی وەك «زەرقاوی»
كەس������ی دووهەم������ی نێ������و ڕێكخراوی
تیرۆریس������تی ئەلقاعی������دە و س������ەدان
تیرۆریس������تی دیكە لەو واڵتەدا حەشار
دەدرێن و پەروەردە دەكرێن.
ڕێژیمی تیرۆریست پەروەری كۆماری
ئیس���ل��امی دەیەوێ بە وەها سیاسەتێك
پیالنەكانی خۆی بە مەبەس������تی لە نێو
بردنی تەڤگەری ڕزگاریخوازانەی كورد
ل������ە ڕۆژئاوای كوردس������تان و تێكدانی
بارودۆخی ئابووری و تەناهی هەرێمی
كوردستان بە ش������ێوەیەكی پالنداڕێژراو
بەڕێوە ببات.
ل������ە كاتێكدا كە بەش������ێكی بەرچاو
لە خاكی عێراق بە هۆی سیاس������ەتی
شكەستخواردووی ڕێژیمی مالكییەوە،
ل������ە الیەن ڕێكخ������راوی تیرۆریس������تی
داعش������ەوە دەستی بە س������ەردا گیرابوو

فەلسەفەی جێژنی خاوەنکار لە دینی یاری

له دهقه پیرۆزهکانی یارس������انیش باسێ
لێ کراوه.
_2جێژنی خاوهنکار که له خوارهوهدا
به كورتی هێماییهكی بۆ دهكهین.
جێژن������ی خاوهن������کار جێژنی دینی
یارسانهکانه که فهلسهفهی تایبهت به
خۆی ههیه .ئ������هم جێژنه پاش  3ڕۆژ
ڕۆژوو گرت������ن بهڕێ������وه دهچێ که به
جێژنی خاوهنکار به ناوبانگه.
ئهو  3ڕۆژه الی خهڵکی یارس������ان
زۆر پیرۆز و به نرخن چونکه له باری

مێژووییهوه ههر بهو شێوه که له درێژهی
بابهتهكهدا باس������ێ دهکهین دامهزرێنهر
و زۆر کهس������ایهتی دیکهی یارس������ان
تووشی کارهسات و دهربهدهری دهبن.
یارسانهکان بهو شێوه نیهتی  3ڕۆژ
ڕۆژوو گرتن دهکهن:
ئاوم تشارهن قیبلهم پردیوهر/غوسڵی
پاکیم کهرد ج پا تا وه سهر
ئهوهڵم یارهن ئاخ������رم یارهن/ئهوهڵ و
ئاخر شای خاوهنکارهن
یارس������انهکانیش وهک خهڵکان������ی

دیکه شوێنی دینی تایبهت به خۆیان
ههیه وهک چۆن له ئیسالم مزگهوت
ههی������ه ل������ه یارسانی������ش پێ������ێ دهڵێن
«جهمخانه»
یارسانهکان ئهو  3شهوه له جهمخانه
کۆ دهبنهوه بۆ بهڕێوهبردنی ڕێوڕهسمی
دینی وهک کهالم خوێندن و تهمموور
ژهنین و سهردانی شوێنه پیرۆزهکانی
یارسان له شاهو و داڵههۆ دهکهن.
مێژووی «ڕۆژووی مهرنهوی»
یارسانهکان لهو بروایهدان که سوڵتان

س������هحاک لهگهڵ  3هاورێ دیکهی
خۆی به نێوهکانی «داوود» بنیامین
و «پیر مووس������ی» ک������ه به «یهری
تهن»(واتە  ٣کەس) ناوبانگن دهکهونه
بهر هێرش������ی خزم و کهسانی خۆیان
که دهیانههوێ بیانکوژن .س������وڵتان و
یاران������ی ناچار دهکرێن ش������ارهزوور له
کوردس������تانی باش������وور به جێ بهێڵن
و ب������هرهو کرماش������انی ڕۆژههاڵت������ی
کوردستان کۆچ بکهن.
له ڕێگهدا دهچنه نێو ئهشکهوتێک

و هێرش������ەكانی ئەو گرووپ������ە ڕوو لە
بەغ������داد و دەوڵەتی مالك������ی بوون و
پرس������ی سەربەخۆیی كوردس������تان ببووە
ڕۆژەڤی باسە میدیاییەكان و هەرێمی
كوردس������تان خ������ۆی ب������ۆ بەڕێوەبردنی
ڕیفراندۆم و كەرنەڤاڵی س������ەربەخۆیی
كوردس������تان ئامادە دەكرد ،بەرپرسانی
ڕێژیم������ی ئێران ب������ەردەوام لێدوانیان بە
ێ
دژی س������ەربەخۆبوونی كوردستان ل 
دەدا و ل������ە ڕێگای گەورە فەرماندەری
تیرۆریس������تیان «قاسم سۆلیمان»ی وە
ئاراستەی هێرشەكانی داعشیان بۆ سەر
هەرێمی كوردس������تان گ������ۆڕی و تاكوو
لەو ڕێگایەوە ه������ەم زەختە نێوخۆی و
دەرەكییەكانی سەر حكوومەتی مالكی
كەم بكات و هەم دەسەاڵتی دیكتاتۆڕە
هاوپەیمانەكەی خۆی������ان بپارێزێت و لە
هەموویان گرینگتر بە تێكدانی ڕەوشی
ئەمنی كوردستان ،پرسی سەربەخۆیی
كوردس������تان بكاتە بڵقی سەر ئاو و بەو
بیانویەوە هێزەكانی خۆی لە بەش������ێكی
خاكی كوردس������تان و عێراق������دا جێگیر
بكات تاكوو هەركات كە بە پێویس������تی
زانی پڕۆسەی سیاسی لە كوردستاندا
بخات������ە ژێر هێژموون������ی و هەیمەنەی
خۆیەوە و پێش بە ڕەوتی گەشەسەندنی
كوردستان بگرێت.
لە الیەكی دیكەوە ئێران بە ئاراس������تە
كردنی هێرش������ەكانی داعش بۆ س������ەر
خاكی هەرێمی كوردستان و بە تایبەتی
ڕۆژئاوای كوردستان و شاری كۆبانێ
ویستی گوش������ارەكانی سەر هاوپەیمانە
دیكتاتۆرەكەی خۆی بەش������ار ئەس������ەد
كەم ب������كات و بە هەموو ش������ێوەیەكی
مۆمكی������ن هاوپەیمانەكەی بپارێزێت .و
لە هەمانكاتدا بە هێرش������ی میدیایی و
مەبەستدارەكانی خۆی بۆ سەر دەوڵەتی
توركیە ،ش������ەڕ و دوژمنایەتی لە نێوان
گەلی ك������ورد و حكوومەتی توركیەدا
دروس������ت بكات و پڕۆسەی چارەسەری
ئاشتیانەی پرسی كورد لەو واڵتەدا بە
الڕێدا ببات.

خۆیان حهش������ار دهدهن ،ل������ه زاراوهی
کرماش������انی ب������ه ئهش������کهوت دهڵێن
«مهر»
ئهو ئهش������کهوتهی که س������وڵتان و
یارانێ خۆیان تێدا حهش������ار دهدهن به
«مهر نوو» به ناوبانگه که له س������هر
س������نووری ڕۆژههاڵت و باش������ووری
کوردس������تانه مهرنوو واته ئهشکهوتی
تازه.
پ������اش  3ڕۆژ که ئهو ههموو بهاڵو
چهرمهس������هریه به س������هر س������وڵتان و
هاورێیانیدا دێ خاتوونێکی یارسانی
به نێوی دایراک کهڵهش������یرێک و 3
کیلو برنج دهیهێنێ بۆ شوێنی سوڵتان
و یاران������ی و ئ������هوان ڕزگار دهکا له
برس������یهتیهی که  3ڕۆژ بوو تووشی
هاتبوون.
ئهو ڕووداوه هاوکاته لهگهڵ ئهوهی
که له چیاکانی کوردس������تان میوهی
ههنار پێ دهگا و له سهردهمی کۆندا
ههنار الی خهڵك������ی زاگرۆس پیرۆز
بووه.
ههر بۆی������ه له جێژن������ی خاوهنکار
یارس������انهکان زیاتر ههن������ار دادهنێن و
میوهیهک������ی پیرۆزه ل������هم جێژنه .له
كۆتایی������دا ش������یعرێكی تایب������هت بهم
ڕۆژه و ئ������هم ئایینه دهخهینه به دیدی
خوێنهرانی بهڕێز.
یاران مزگانی دهنگێ یار مهیوو
داوات پادشای خاوهنکار مهیوو
12ی مانگ له چلهی زستان
یاران ئامادهن پێی الله و ئامان
بایهد بهرپا بوو  3ڕۆژهی یاری
ڕۆژهیل عهزیز خاوهندکاری
وه ڕازو نیاز وه ئیخالس پاک
یا داوو قبوول کهی ش������ا س������وڵتان
سهحاک
یاران مزگانی جهشن و شادیهن
دڵی یارسان وه مهمانیهن
وه حق سوڵتان زاتێ یادگار
موبارهکتان بوو جهشن خاوهنکار
نیهت و ڕۆژهو ڕازو نیازتان
قبوول وه درگای حهزرهتێ سوڵتان
قبوول بوو وهالی پیر دهفتهردار
نهزرو نیازو ڕۆژهی خاوهنکار
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عهلی خامنهیی و سهودای خیالفهتی ئیسالمی
ناسر مۆرادی
تێکش������کان و ڕووخان������ی
ئیمپراتۆری عوس������مانی ،ئێستاش
سێبهری به سهر جیهانی ئیسالمدا
قورس������ایی دهکات ،تێکشکانێک
که دوایی ش������وێنهواری سیستهمی
خیالفهتی ئیس���ل��امی ل ه بار برد.
ملمالن������ێ و ڕووبهڕووبوون������هوه ل ه
گهڵ هێز و ههیمهنهی ڕۆژئاوا ،ب ه
تایبهت ئهمریکا ئێستاش بۆ ڕهوت ه
سیاس������ی و فکرییه ڕادیکاڵهکانی
جیهانی ئیس���ل��ام و س������هرجهم ئهو
هێ������ز و ڕێکخراوه ئیس���ل��امییانهی
ک ه ڕۆژئاوا وهک هێمای ش������رک
و کوفر وێنا دهک������هن ،پێگهیهکی
س������تراتێژیکی ههیه ،به شێوهیهک
که مهفهووم و گوتاری نه چهندان
ش������اراوهی خهالفهتی ئیس���ل��امی
له پش������تهوهی خۆی حهش������ار داوه،
چهمکێکی سهرهکیی ئهم گوتاره
چهس������پاندنی بیرۆکهی جیهاده دژ
به جیهانی کوفر له نێو بیرو هزری

خامنهیی ب ه
تهبهعیهت ل ه
شهخسی خومهینی،
ههمیش ه پێی وابووه
ک ه کۆماری ئیسالمی
ئێران سهرهتایهک ه بۆ
حکومهتێکی گشتگیر و
بهرفراوان ل ه جیهانی
ئیسالم به ڕێبهریی
ئیمامی زهمان ،ههر
بۆی ه کۆماری ئیسالمی
موژدهیهکی خۆشی
پێی ه بۆ کۆتاییهکی
دڵخواز
الیهنگرانی خۆیدا .گهشهی ڕێژهیی
دهس������هاڵتی هێزه ئیسالمییهکان له
جیهاندا به بهراورد ل ه گهڵ ڕابردوو،
هاندهرێکی سهرهکیی بووه بۆ پهره
پێدان ب ه کار و چاالکییهکانیان.
پاش کۆتایی پێهێنانی خهالفهت
له الی������هن کهم������اڵ ئاتاتۆرکهوه،
س������هرهتا هێندیهکان کهوتنه بیری
ی سیس������تهمی خهالفهت،
بووژانهوه 
بهاڵم س������هرکهوتنێکیان ب ه دهس������ت
نههێنا ،ئهم ه بهو مانای ه نهبووه ک ه

به درێژایی مێژووی هاوچهرخ ،جار
و ب������ار ئهم بیرۆکهیه الی ئۆگرانی
نهیهت ه کایهوه .لهم پێوهندیهدا داعش
هێزێکی تازهکاره ک ه بانگهش������هی
ئهم بیرۆکهیه دهکات و له ڕاستیدا
ڕکابهری س������هرهکییه بۆ کۆماری
ئیسالمی ،قاعیده وتاڵبان .ئهگهر
چی ناوونیشانی خهالفهت گرێدراوه
به سهلهفییهکان و خوێندنهوهیهکی
تیرۆریس������تیانه له ئایینی ئیسالم،
بهاڵم تهعبیری کۆماری ئیسالمی
ل ه خهالف������هت ،له س������هر بنهمای
تهعالی������م و بۆچوونی وهلی فهقیه
(عهل������ی خامنهی������ی) و ڕێبهری
پێش������ووتر وات������ه خومهینیی������ ه و ب ه
جۆرێ������ک خوێندنهوهیهکی س������هده
بیستهمیانهیه.
خاڵ������ی جهوه������هری خهالف������هت
لهوهدایه که ش������هرعییهت پێدان ب ه
کاروکردهوه وبڕیاراتی حکوومهتی
دهبێ به تهئیی������دی ڕێبهر بێ ،ل ه
یاس������ای کۆماری ئیس���ل��امی و
بهپێوانهی سیاسهت و دهسهاڵتی ئهم
ڕێژیمه و ههر وهها الی وهلی فهقیه

واڵتانی ئیس���ل��امی و سهرتاسهری
جیه������ان .ل ه فهلهس������تین ،یهمهن و
بهحرهی������ن ل������ه حاڵ������ی دۆزینهوهی
پێگهیهک������ی ب ه هێزه .له س������ااڵنی
ڕابردوودا لێکدانهوه و موحاسباتی
ناوبراو دهرب������ارهی بههاری عهرهبی
دروست دهرنههات .له قۆناغێکیشدا
حیس������ابێکی تایبهت������ی له س������هر
ئیخوانولموس������لمین ک������ردهوه بهاڵم
سهرکهوتنێکی تێدا بهدهست نههێنا،
دوای ئ������هوهی تورکیهش به کردهوه
وهک ڕکابهرێک هات ه مهیدانهکهوه
زۆربهی پالن و بهرنامهکانی ناوبراو
شکستی هێنا ،بهاڵم بهم حاڵهشهوه
کۆڵی نهداوه و ئێستاش سهوداسهری
خیالفهتی ئیس���ل��امیی ه ئهم جاره ل ه
ژیر ناوی «بێداری ئیس���ل��امی»،
له چهندین لێدوانیدا ،ب ه شێوهیهکی
فهرمی ئهم تهعبیرهی بۆ بههاری
عهرهبی به کار ب������رد ،ئێخوانهکان
له یهک������هم دژک������ردهوهدا ناوبراویان
دهمکوت کرد و ڕایانگهیاند که ب ه
هیچ شێوهیهک نایانهوێ پهیڕهوی
لهو مۆدێل ه سیاس������یهی ئایهتوڵاڵ

و دامهزراوهکان������ی ژێر کۆنترۆڵی
ب������ه تایبهتی س������پای پاس������داران و
سهرجهم هێزه ئایدیۆلۆژیکهکانی،
خهلیف������ ه وهها پێگهیهک������ی ههیه.
بهردهنگی کۆماری ئیس���ل��امیش
تهنیا ئێرانییهکان ناگرێتهوه بهڵکوو
تێک������ڕای جیهانی ئیس���ل��ام ل ه خۆ
دهگرێ������ت و بانگهش������ه بۆ ڕێبهری
کردنی گشت موسوڵمانان دهکات.
لهم گۆشهنیگاوه بنهمای بڕیاردان
و کۆی کاروکردهوهی حکوومهت،
بهرژهوهن������دی و چوارچێوهیهک������ی
جوگرافیای������ی تایبهت ناناس������ێ،
بهڵک������وو ئ������هوهی ال گرینگ������ه و
ئهوهی مهبهس������تی س������هرهکییهتی
ههموارکردنی زهمینه بۆ دامهزرانی
حکوومهتێکی واحیدی ئیسالمیی ه
ب������ ه ڕێبهری ئیمام������ی زهمان .لهم
ڕاستایهدا عهلی خامنهیی خوازیاری
پ������هره پێدان بهم بۆچوونه و ههروهها
بردنهسهرهوهی ئۆتۆریتهی خۆیهتی
له سهرجهم واڵتانی ئیسالمی .ئهمه
کهڵکهڵ������ ه و خهونێکی لهمێژینهی
عهل������ی خامنهیی بووه .ئێس������تاک ه
خامنهیی له واڵتانی عێراق ،سوری ه
و لوبن������ان خاوهن������ی ڕادهیهک ل ه
دهس������هاڵت و نفوزه .سوپای قودس،
جامع ه المصطفی ،ڕێژهیهکی زۆر
ناوهندی ئیس���ل��امی و موستهشاری
فهرههنگ������ی و موبهلیغی ئایینی
و دهی������ان دام و دهزگای پیوهندیدار
ل������ ه دهرهوهی واڵت ،ئهرکدار کراون
که پ������هره به دهس������هاڵت و نفوز و
هێژمۆن������ی خامهنهی������ی ب������دهن ل ه

خومهینی بکهن ک ه ب ه سهر ئێرانیدا
سهپاندووه.
(سیاس������هتی ئێمه یهکس������ان ه ب ه
دیانهتی ئێمه)
ئهم������ه وتهیهکی ب������ ه ناوبانگی
دامهزرێنهری کۆماری ئیسالمی
وات������ه ڕوح اللهخومهینیی������ه ،ب������ ه
زهحمهت دهک������رێ جیاوازییهک له
نێوان جیهانبینی سیاسی و ئایینی
عهلی خامنهی������ی دابنرێ ،لێرهوهی ه
ئهوهی وهک دیان������هت و دینداری
ب������اوهڕی پێی������ه و ل������ ه مهکتهبی
ویالیهتی فهقیه������دا تێئۆریزه کراوه
ش������ۆڕ دهبێتهوه بۆ نێ������و کاروباری
سیاسی و ڕاستهوخۆ کار دهکات ه
سهر ستراتێژی و ڕێوشوێنی سیاسی
ناوبراو .خامنهیی به تهبهعیهت ل ه
شهخسی خومهینی ،ههمیشه پێی
واب������ووه که کۆماری ئیس���ل��امی
ئێران سهرهتایهکه بۆ حکومهتێکی
گش������تگیر و بهرفراوان له جیهانی
ئیسالم به ڕێبهریی ئیمامی زهمان،
ههر بۆی������ه کۆماری ئیس���ل��امی
موژدهیهک������ی خۆش������ی پێی������ ه بۆ
کۆتاییهکی دڵخواز .له ڕوانگهی
ناوبراودا کاروانی بهش������هرییهت و
ڕهوڕهوهی مێژوو ب ه هاتنی ئیمامی
غایبی ش������یعهکان سهرئهنجامێکی
دڵخۆشکهری بهدوادا دێ .خستن ه
ڕووی ئ������هم وێنهیه ل������ه کۆتایی
مێژوو دهچێت������ه خانهی خیالفهتی
ئیس���ل��امییهوه .ه������هر چهند نهریت
و پێکهاتهی دهس������هاڵتی کۆماری
ئیس���ل��امی هی������چ ئاماژهیهک ب ه

دهنگ������ی ڕاس������تهوخۆی خهڵ������ک
نادات ،ل ه خیالفهتیشدا مهرج نییه

ئێم ه که باس ل ه
دێموکراسی دینی
دهکهین ،قسهیهکی
تازهمان پێیه .نهک
له بهر ئهوهی ک ه
لق و پۆپێکمان ل ه
دێموکراسی جیا
کردبێتهوه ،بهڵکوو
له بهرئهوهی ه ک ه
لهم جیهان ه پان و
بهرینهدا شک وگومان
دهخهینه سهر ئهو
دێموکراسیهی
ک ه باوه

بۆ دهنگی خهڵک گهڕانهوهیهک
ههبێ .لهم گۆشهنیگایهوه مۆدێلی
حوکمڕان������ی ئایهتوڵ���ڵ��ا خومهینی
وعهل������ی خامنهی������ی ،پ������ڕۆژه یان
ئ������ارهزووی ژیان������هوهی خیالفهتی
ئیسالمی وێنا دهکات.
خامنهی������ی چهمکی خیالفهتی
له چوارچێوهی دێموکراسی ئایینی
گهاڵڵه کردووه ،لهم ب������ارهوه دهڵێ
«ئێم������ ه ک ه باس له دێموکراس������ی
دینی دهکهین ،قسهیهکی تازهمان
پێیه .نهک ل������ه بهر ئهوهی که لق
و پۆپێکمان له دێموکراس������ی جیا
کردبێت������هوه ،بهڵکوو ل������ ه بهرئهوهی ه
که ل������هم جیهانه پ������ان و بهرینهدا
ش������ک وگومان دهخهین ه سهر ئهو
دێموکراسیهی که باوه».
خیالف������هت ،ش������ێوازی نهریتی
دهس������هاڵتی تاکهکهس������ی ی������ان
ئیـمپراتۆریی ه ل ه قاڵبی شهرعییهتی
مهزههبی������دا ،مهرج نیی������ه قهواره و
فۆرمێک������ی تایبهت ل ه خۆ بگرێ،
دهش������ێ ل ه ههموو کات و ساتێکدا
فۆرمی تایبهت ب������ ه خۆی ههبێ،
ئهوهی گرینگ������ه ئهمهیه خیالفهت
بۆ بهش������ێکی زۆری موس������وڵمانان
وهبیرهێنهرهوهی سهردهم ه زێڕینهکانی
مێژووی ئیس���ل��امه ،گهڕاندنهوهی
ئهم شکۆ و سهروهریی ه کاتێک ک ه
دهگات ه الی کهسێکی وهک عهلی
خامنهی������ی ،نه تهنیا ههس������تێکی
نۆس������تالژیکه بهڵکوو دهبێت ه خاڵی
جهوههری ل ه جیهانبینی سیاسی و
ئایینی ناوبراودا.

جووت حەوت

هەوراز
ـ عەل������ی موتەهەری ،ك������وڕی ئایەتوڵ���ڵ��ا موتەهەری و
نوێنەری مەجلیس������ی ڕێژیم پاش ئەوەی كە بۆ جاری چوارەم
مەجلیس دەنگی «نا»ی بە وەزیری پێشنیاركراوی ڕۆحانی
بۆ وەزارەتی خوێندنی بااڵ دا ،گوتی« :هێندێك كەس هێشتا
پێیان وایە سەعید جەلیلی بۆتە سەركۆمار».
هەڵبەت خودی ئەم برادەرە كە پێی وایە زۆری لێ حاڵییە،
زۆریش لە بابەتەكە حاڵی نییە و ئەویش وەك زۆر كەسی دیكە
هێشتا پێی وایە حەس������ەن ڕۆحانی بۆتە سەركۆمار .تەنانەت
پێی وایە مەجلیسی شۆرای ئاخوندییش پارلەمانە و ئەوانیش
پارلەمانتار .لە بیریان چۆتەوە كە لە ژێری چەتری ئیمامەتدا
یەكێك ئاغایە و ئەوان������ی دیكە ،ئوممەت و ئۆمی و عەبد و
سۆفیلكەن.
س������ەرەڕای ئ������ەوەش ،نوێنەرانی مەجلیس نەك حیس������ابی
سەركۆمار ،بەڵكو حیسابی پووش������ێكیش بۆ ڕۆحانی ناكەن.
هەڵبەت هەموومان و هەموویانیش باش دەزانین كە دەستەواژەی
«س������ەركۆماری ئێران» ناوێكی موحتەرەمانە و ئیمڕۆییە كە
لە كۆماری ئیسالمیدا بۆ «داهۆڵ» یان پیاوە پووشینەی نێو
جاڕی تەماتە و كوولەكە دیاری كراوە .س������ەید موحەممەدی
خاتەمی كە بۆ خۆی ش������ای داهۆڵ������ەكان بوو ،هەوڵی دا ئەم
ن������اوە بگۆڕیت و بیكاتە «تەداروكاتچی������ی نیزام» ،بەاڵم لە
بەر ئەوەی كە وش������ەكەی زۆر قورس و فەلسەفی بوو ،ژێری
دیپلۆم������ەكان لێی حاڵی نەدەب������وون .هەر بۆیە بڕیار درا ناوی
س������ەركۆمار وەك خۆی بمێنێتەوە و ل������ە فەرهەنگی عەمیددا
لە بەرانبەر «دەس������تەواژی س������ەركۆماری ئێران» بنووس������ن:
«داهۆڵی هەناس������ەكێش ،پیاوە پووشینە ،پووتە ژەنگنەی سەر
تێاڵ كە تەنیا بۆ ترس������اندنی م������ەل و ئاژەڵی دەرەكی كەڵكی
لێ وەردەگرن و باخەوان و بنەماڵەكەی لێی ناترس������ن چوونكە
دەس������تكردی خۆیانە و دەزانن هیچ لە باریدا نییە (ش������ایانی
باس������ە كە خوێندەوارانی لە دیپلۆم بەرەوسەر هێشتا پێی دەڵین
تەداروكاتچی)».
ـ جەنابی سەیدعەلی خامنەیی ،لە دوایین تووییتی خۆیدا
هاوكات لەگەڵ نەرمشی قارەمانانەی ئەتۆمیی خێڵی زەریف
لە عومم������ان (و لەوانەیە هەر بۆ پڕبەرهەم كردنی هەوڵەكانی
زەری������ف كە دەیهەوێ بە دنیا بڵێ ئێمە زەرەرمان بۆ پەز نیە)،
دۆ و دۆش������اوی تێكەڵ كردووە و پێشنیاری فەرمووە جوولەكە
و موسڵمان و مەسیحی پێكەوە لە ڕێفراندۆمێكدا چارەنووسی
فەلەس������تین دیاری بكەن (پێم وابێ جوولەكەكانی بەشداربوو
دەبێ یەه������وودی نەبن! ،مەس������یحییەكانیش دەبێ بەڵێن بدەن
كە هەرچەند مەس������یحین بەاڵم ئیس���ل��امیان زیات������ر قبووڵە!،
موس������ڵمانەكانیش دەبێ س������وننی نەبن .ئەوانەش كە سەر بەم
س������ێ ئایینە نین ،لێوانێك ئاوی سارد بخۆنەوە .بەشداربووانی
ڕێفراندۆمی������ش لەوانەیە دەبێ وەاڵمی ئەم پرس������یارە بدەنەوە
كە :پێتان خۆش������ە چی لە جوولەكەكانی ئیس������راییل بكەین؟
ئ������ا :بیانكوژین ،ب :هەڵیانڕژێنینە نێو دەریای مێدیترانە ،ج:
هەڵیانڕژێنینە نێو كەنداوی عەرەبی فارس������ی ئیسالمی ،د:
بیانكەینە كۆیلەی حەسەن نەسروڵاڵ و ئیمام خامنەیی ،ه :ئەم
خاڵە و هەموو خاڵەكانی پێشوو ـ  5نومرە).
ـ موحسنیی ئێژەیی ،دادستانی گشتیی ڕێژیم گوتوویە:
«لە ئێراندا كەس بە هۆی ئەوەی كە رۆژنامەوانە ،دەستبەسەر
ناكرێ������ت ،بەڵك������وو ڕەنگە تاوانێ������ك ئەنجام ب������دات كە هیچ
پێوەندییەكی بە پیش������ەی خۆیەوە نی������ە ،یان تەنانەت بە هۆی
پیشەی ڕۆژنامەوانییەوە تاوانێك ئەنجام بدات».
پێشتریش حەس������ەن ڕۆحانی و الریجانی و ئەحمەدی نژاد
و كەسانی دیكەش ئەو ش������ەكرەیان شكاندبوو .ڕاستییەكەشی
ئەوەی������ە كە بە باوەڕی باوەڕداران :ب������ۆ نموونە ئێمە لە ئێراندا
بەندك������راوی یارس������ان و بەهاییمان نیە چوونك������ە لە بنەڕەتدا
ئایینێك بە ناوی یارس������ان ی������ان بەهاییمان نی������ە (كۆمەڵێك
ش������یعەن كە پێیان وایە یارس������ان و بەهایین) ،كەس لە س������ەر
مەس������ەلەی كورد نەگیراوە چوونكە هەر مەسەلەی كوردمان
نیە (كۆمەڵێك عەش������ایری غەیوورن ك������ە پێیان وایە كوردن).
دیكتاتۆری و كوشتنی بەرباڵوی نەیارانمان نیە چوونكە كەس
ناوێرێ ببێتە نەیار تا بە شێوەی بەرباڵو بیكوژین ،پێویستمان
بە سانس������ۆریش نییە چوونكە خەڵك خودسانس������ۆری دەكەن.
ڕۆژنامەوانی زیندانیكراویش������مان نیە چوونكە هەر زیندانمان
نیە ،ئەوانەش كە لە هۆتێلی ڕەجایی ش������ەهر و ئێڤین میوانن،
ڕۆژنامەوانی پیش������ەی دووەمیانە و ب������ە هۆی ڕۆژنامەوانی
نەگی������راون .بۆ نموونە ،ژیال بەن������ی یەعقووب پێش ئەوەی كە
ڕۆژنامەوان بێت ،ژنە و تاوانی راستەقینەشی هەر ئەوەیە كە
ژنە ،نەك ڕۆژنامەنووس .ی������ان بەهمەن ئەحمەدی ئەموویی،
مێردی ژیال ئەگەرچی ڕۆژنامەنووس������ە ب������ەاڵم لە بەر ئەوە
گی������راوە كە مێ������ردی ژیالیە نەك لە ب������ەر ڕۆژنامەوانی .یان
عەدنان حەس������ەنپوور نەك لە بەر ڕۆژنامەنووس������ی ،بەڵكوو لە
بەر ئەوە گیراوە كە كوردە و ئەو تاوانەش بۆ سەپاندنی هەموو
جۆرە س������زایەك بەسە و پێویس������ت ناكات لە بەر ڕۆژنامەوانی
بیگرین .ماش������ەڵاڵ ئەو هەموو ڕۆژنامەنووس������ە ل������ە ئێراندا
ئازادن و كەسیش كاری بە سەریانەوە نیە ،بۆ نموونە حوسەین
شەریعەتمەداری كە چیی پێ خۆش بێت دەینووسێ و كەسیش
نایگرێ چوونك������ە تەنیا ڕۆژنامە دەنووس������ێ و كاری دیكە
ن������اكات .ئیمامی ڕاحل جوانی فەرم������ووە كە :ڕۆژنامەنووس
دەبێ ڕۆژنامەنووس بێت ،ڕۆژنامەنووسێك كە ڕۆژنامەنووس
نەبێ ،ڕۆژنامەنووس نیە».
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بژاردەكوژی لە ژێر سێبەری ڕێژیمی ئێراندا
شەهاب خالیدی
لە نێو ئەو گۆڕانكارییە خێرایانەی
كە لە جیهانی ئەم������ڕۆدا ڕوو دەدەن،
ئەوا كەسانی بژاردەی واڵتن كە واڵت
بەرەو لووتكەی پێشكەوتن لە بوارەكانی
زانس������ت و تكنۆلۆژی و باشتركردنی
بوارە سیاسی ،ئابووری و ڕەوشەنبیری
و ...هتد ڕێنوێن������ی دەكەن .بەاڵم لە
بەر ئەوەی كە كەسانی بژاردە ،خاوەنی
ه������زر و بیری س������ەربەخۆ و لە هەمان
كاتیشدا قووڵ و زانستین و دەسەاڵتە
دیكتاتۆرەكان ناتوانن بە ئاس������انی ئەو
كەس������انە بكەن بە گوێڕایەڵی خۆیان،
هەر بۆیەش دەسەاڵتداران بە تیرۆری
كەسایەتیەكەیان و دوورخستنەوەیان بۆ
شوێنی دووردەست ،ناچاریان دەكەن كە
م������اڵ و حاڵی خۆیان و واڵتەكەیان بە
جێ بهێڵن.
هەرچەند كە بژاردەكوژی لە س������ەد
س������اڵ لەمەوبەرەوە واتە لە سەردەمی
قەجارەكان و پاشاكانی پەهلەوییەوە تا
ئێس������تا هەبووە ،بەاڵم دوای شۆڕشی
گەالنی ئێ������ران و بەدەس������تەوەگرتنی
دەس������ەاڵت لە الیەن خۆمەینیەوە (كە
تا بەر لە شۆڕش������یش ب������ۆ ئازادیی
زیندانییە سیاسیەكانی سەردەمی شا
دوعای دەكرد و هەروەها دەیگوت كە
نابێ لە دەسەاڵتی نوێدا ڕووحانیەكان
دەسەاڵت بە دەستەوە بگرن) ،بۆ خۆی

ب������وو بە نوێنەری خوا لە س������ەر زهوی
و ب������وو بە جێگ������ری ئیمامی زەمان و
پۆستە هەرە كلیدییەكانی دایە دەست
ئ������ەو ڕووحانیانەی كە ل������ە بیر و هزر
و ئیدئۆلۆژیی ویالیەتی فەقیه زیاتر
هیچی������ان قب������ووڵ
نە بو و .

ئیتر لەو كات������ەوە دژایەتی لەگەڵ
بژاردەكان������ی واڵت ،ئەوان������ەی ك������ە
دەیانویس������ت واڵتەكەیان لە بوارەكانی
زانس������ت ،ئابووری ،سیاسی و ...هتد
بەرەو لووتك������ەی پێش������كەوتن ببەن،
بەاڵم تەنیا ئیدئۆلۆژیی
ویالیەت������ی

دواتری������ش ه������ەر
ئ������ەو ڕووحانیان������ە بە
بڕی������اری ڕێبەرەكەی������ان بە
ه������زاران ب������ژاردەی واڵتی������ان كە لە
دژی دیكتاتۆری������ی ش������ا خەباتی������ان
كردب������وو و خوێنی������ان بەخش������یبوو و
بۆ ئ������ازادی و س������ەربەخۆیی تاك لە
بڕیارداندا شۆڕش������یان كردبوو ،لە ژێر
ناوی «شۆڕش������ی فەرهەنگی»دا لە
زانس������تگەكان دەركرد و زۆربەیان ،یان
پەڕیوەی هەن������دەران بوون ،یان ئهوهی
كه گیران و لە كونجی بەندیخانەكاندا
ڕاگیران.

فەقیهیان
قب������ووڵ نەب������وو ،ب������وو ب������ە
سیاسەتێكی نەگۆڕ بۆ ڕاگرتنی
ئەو نیزامە سەرەڕۆیە و تا ئێستاش ئەو
سیاسەتە بەردەوامە.
هەر بۆیەش بە هۆی ئەو سیاسەتە
نادروستەی كاربەدس������تانی ڕێژیمی
ئێران دیاردەی هەاڵتنی مێش������كەكان
بەرەو دەرەوە ئەوەندە ڕوون و ئاش������كرایە

كە كەس������ێكی وەك حەسەن حوسەینی
جێگ������ری بونیاتی نەتەوەیی بژاردەكان
ڕادەگەیەن������ێ ك������ە  308وەرگ������ری
خەاڵت������ی ئولەمپی������اد و  350كەس
ل������ە س������ەركەوتووانی تاقیكردن������ەوە

س������ندووقی نێونەتەوەیی دراویش ،لە
ڕاپۆرتێك������دا كە لە س������اڵی  1999دا
باڵوی كردبوو ،ڕایگەیاندوە كە لە نێو
گەشەكردندا،
واڵتان������ی بەرەو

ئێ������ران ل������ە
پل������ەی یەكەم������ی
ڕیزبەندەك������ەدا جێ
دەگ������رێ ،چوونك������ە
ساڵێ  150هەزار خوێندكار
ڕوو ل������ە دەرەوە دەك������ەن و لە ئاكامدا
 50ملی������ارد دۆالر خەس������ار بە واڵت
دەگەیەنێ.
ئەمە بە باش������ی نیش������ان دەدا كە
بژاردەكان������ی واڵتەكەم������ان بە هۆی
نەبوون������ی ئ������ازادی ،دادپ������ەروەری و
بێكاری كە هەر هەم������ووی ئاكامی
سیاس������ەتە هەڵەكانی كاربەدەس������تانی
ڕێژیمی ئێرانن ،واڵت بە جێ دەهێڵن.
لە كاتێكدا كە كەسانی بژاردە
ل������ە واڵتان������ی

سەراسەرییەكان لە ساڵی 1386-1382
بۆ دەرەوەی واڵت هەاڵتوون .هەروەها

دەرەكیدا خاوەنی ڕێ������ز و حورمەتی
دەس������ەاڵتدارانی ئەو واڵتان������ەن و لە
ڕێوڕەسمی جۆراوجۆردا خەاڵت دەكرێن

و ئەم������ەش دەبێتە هاندەریان بۆ ئەوەی
كە لە دڵەوە خزمەتی ئەو واڵتە بكەن،
چونكە بەم شێوەیە دەرفەتی كاركردن و
خزمەتكردنی واڵتیان بۆ دەڕەخسێنن.
بەاڵم ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی
ئێ������ران لە ڕواڵەتدا وا پێش������ان دەدا كە
لە ژێر دەسەاڵتی ئەواندا دادپەروەری،
مافی مرۆڤ ،ئازادی و دێموكراسیی
ڕاس������تەقینە هەی������ەو ئەوان������ەی كە
واڵت ب������ە ج������ێ دەهێڵن س������یخۆری
واڵتان������ی ڕۆژئاوایی������ن .ه������ەر لەو
پێوەندییەدا ئەحم������ەدی نژاد لە كاتی
سەركۆمارییەكەیدا سەرەڕای هەبوونی
سەرژمێریی جۆراوجۆر ڕایگەیاند كە
لە ئێراندا دیاردەیەك بە ناوی هەاڵتنی
مێش������كەكان بوون������ی نی������ە .هەروەها
كامران دانش������جو وەزی������ری علوومی
دەوڵەتی ئەحمەدی نژادیش ڕایگەیاند
ك������ە دیاردەیەكی وا لەم واڵتەدا بوونی
نیە و ئەمە ڕاگەیەنە گش������تیەكانی
واڵتانی ڕۆژئاوایین كە لە دژی ئێمە
پڕوپاگەندە دەكەن.
ئێم������ە هیواداری������ن ك������ە ڕۆژێ������ك
بژاردەكان������ی واڵتی ئێم������ە بگەرێنەوە
واڵت و ئ������ەم جارە لە ژێر س������ێبەری
دەسەاڵتێكی دادپەروەر و دێموكراتیكدا
واڵتەكەیان بەرەو لووتكەی پێشكەوتن
لە هەموو ب������وارەكان و بە تایبەتی لە
بواری زانستدا ڕێنوێنی بكەن ،چونكە
واڵتی ئێمە و خەڵكی زانست دۆستی
ئێمە شایانی ئەو پێشكەوتنەن.

دەباغ ،نوێنەری هەرێمی كوردستان یان سپای قودسی پاسداران؟
كوردستان
ماوەیەكە هێرش������ێكی ناڕەوا بۆ سەر
بزووتن������ەوەی ڕەوای نەت������ەوەی كورد لە
كوردس������تانی ئێران و جوان نیش������اندانی
ڕووخس������اری ڕێژیمی دژەمرۆیی ئێران
بۆتە ڕۆژەڤی كاری هەندێك ڕاگەیاندن
و ژمارەی������ەك ل������ە سیاس������ەتمەدارانی
ناس������راوی باش������ووری كوردس������تان .لەم
نێوانەدا ڕەنگە ناوی نازم عومەر دەباغ،
نوێنەری ئێس������تای حكوومەتی هەرێمی
كوردستان و نوێنەری پێشووی یەكیەتیی
نیش������تمانیی كوردس������تان لە تاران زیاتر
لە كەس������انی دیكە لە سەر زمان بێت و
وتەكان������ی ئەو ل������ەم پێوەندییەدا زیاتر لە
كەسانی دیكە هەاڵی نابێتەوە.
بەڕێ������ز دەب������اغ و سیاس������ەتڤانانی
هاوش������ێوەی ،س������ەرەڕای بەش������داریی
ڕاستەوخۆ و لەمێژینەی خۆیان لە ڕیزی
خەبات������ی ڕزگاریخوازانەی باش������ووری
كوردس������تان و ئاگاداربوون لە ڕەوایی
و نێوەڕۆكی خەباتی پڕش������انازیی
خەڵكی كوردستانی ئێران

ل������ە دژی ڕێژیم������ی دژەمرۆیی زاڵ بە
س������ەر ئێراندا كە بەشێكی حاشاهەڵنەگر
لە خەباتی نەتەوایەتیی كورد لە هەموو
بەش������ەكانی كوردس������تان دژ بە ستەمی
نەتەوەیی و داگیركاریی دوژمنانی ئەم
نەتەوەیە ،بە شێوەیەكی بێ باكانە هەوڵی
بە پێچەوانە نیش������اندانی ڕاستییەكان بە
قازانجی ڕێژی������م دژەكوردی ئێران و دژ
ب������ە بزووتنەوە و خەڵكی مافویس������ت و
خەباتگێڕی كوردس������تانی ئێران دەدات.
ئەوەیك������ە قازانج������ی تاكەكەس������ی یان
بەرژەوەندیی حكوومەتێك كە بە ڕواڵەت
بەڕێزیانی وەك نوێنەری خۆی لە تاران
دی������اری ك������ردووە ،ل������ەم پێداهەڵگووتنە
ناپێویس������تانە بۆ كۆماری ئیس���ل��امی و
بۆچوونە بێ بنەما و نادۆس������تانەكانی
ئەو لە دژی بزووتنەوەی كوردس������تانی
ڕۆژه������ەاڵت چیی������ە ،باس������ێكە كە بە
هی������چ كوێ ن������اگات و ئەوەن������دەی كە
دەزانی������ن ،پێداهەڵگووتنەكانی ناوبراو بۆ

كاربەدەستانی نیزامی دژەكوردی تاران
ناتوانێ كاریگەرییەكی لە باشتركردنی
تێڕوانینی داگیركارانە و دەستوەردەرانەی
كۆماری ئیسالمی لە هەمبەر هەرێمی
كوردس������تاندا هەبێ������ت و لێرەدای������ە كە
مەبەستی ڕاستەقینەی ئەو لە دەربڕینی
وەها قسەگەلێك دەبێتە جێی گۆمان.
بەڕێز نازم دەباغ لە نوێترین وتووێژی
خۆیدا لەگەڵ باڵوكراوەی» همش������هری
جوان» س������ەر لە نوێ پەرژاوەتە س������ەر
دەربڕین������ی وەه������ا قس������ەگەلێك كە لەم
بابەتەدا بەشێك لە قس������ەكانی ناوبراو و
ش������ێكردنەوەیەك لەم پێوەندییەدا دەخەینە
ڕوو.
كاكڵی بنەڕەتی و سەرنجڕاكێشی ئەم
وتووێژە نیو كاتژمێرییە ،پێداهەڵگوتنی
سەرنجڕاكێش������ی ئەو بە بااڵی پاس������دار
قاسم سولێمانی ،سەركردەی ڕێكخراوی
تێرۆریستیی قودسی س������پای پاسدارانە
كە ئەركی ئەو ڕێكخ������راوە لە كۆماری
ئیسالمیدا ،دەس������تێوەردان لە كاروباری
نێوخۆی������ی واڵتانی دیك������ە لە ڕیگەی
ڕاهێن������ان ،پڕچەكك������ردن و هەناردن������ی
گرووپە تێرۆریس������تییەكان بۆ دەرەوەی
ئێران بووە و ناوی س������ولێمانی وەك
تێرۆریستێك لە سەرانسەری جیهان
وەبیرهێنەری جینایەت و كوشتارە.
دەباغ لە قسەكانی خۆیدا لە قاسم
سولێمانی كەسایەتییەكی بەڕەحم و
ویژدان ،مرۆڤدۆس������ت ،قارەمانێكی
راس������تبێژ و ڕاس������تكردار ،خاكەڕا،
خەڵكی و دڵس������ۆزی نەتەوەی كورد
دروس������ت دەكا .بەڕێ������ز دەباغ هەر
لە دەس������تپێكی قس������ەكانیدا ،ئاستی
نیش������تمانپەروەریی خۆی بەم بەراوردە
نەگونجاوەوە دەر دەخات كە
ڕوو ل������ە وتووێژكارە
ئێر ا نییە ك������ە
دەڵێ« :ئێمە
كو ر د ستا نما ن
هەی������ە ،ئێوە
سو لێما نی » .
ڕوون نییە كە
دەب������ێ ئەو
سەیە بە
و ا تا ی

ئەوپ������ەڕی ڕێزی كاك نازم بۆ پاس������دار
سوڵیمانی شرۆڤە بكەین ،یان نیشاندەری
ڕێژەی ڕق و قینی لە كوردستان؟ كە لە
هەر دوو حاڵەت������دا ئاكامەكەی زۆر تاڵ
و خراپە.
لە بەش������ێكی دیكەی قس������ەكانیدا،
بەڕێز دەباغ دەڵێت »:ئێمە هەر كات لێرە
گرفتێكم������ان هەبێ و بمانهەوێ لەگەڵ
وەزیر یان تەنانەت سەركۆمار چاوپێكەوتن
بكەین ،تەنیا لە ڕێگەی ئەوەوە دەتوانین
بە خێرایی بە ئامانجەكەمان بگەین ...و
ئەگەر ئەو بزانێت كە بابەتێكی پێویستە،
دەستبەجێ هەلی چاوپێكەوتنەكەمان بۆ
دەڕەخسێنێ».
ئەم قس������ەیە پێش ئەوەی نیشاندەری
لێوەشاوەیی پاسدار سولێمانی بێت ،دەربڕی
الوازیی بەڕێز دەباغ و نوێنەرایەتیی هەرێم
لە ئێرانە كە لێكدانەوەی پێویستییەكان و
بەرژەوەندییەكانی خۆی سپاردۆتە دەستی
ئەم فەرماندەیەی سپای پاسداران و هەر
بە پێی ئەم وتەیە ،ئەوە قاسم سولێمانییە
ك������ە دی������اری دەكات بەڕێز دەب������اغ یان
هاوكاران������ی ئەو چ كاتێك و لە پێوەندی
لەگەڵ چ بابەتێكدا بچنە خزمەتی كام
بەرپرسی ڕێژیمی ئێران.
نوێن������ەری حكوومەت������ی هەرێم������ی
كوردس������تان لە درێژەدا هاوكات لەگەڵ
سووكایەتی كردن بە حیزبە خەباتگێڕەكانی
كوردس������تانی ئێران و ناو هێنانی ئەوان
وەكوو « تەش������كیالت» دەڵێت« :ئێمە
لەگەڵ ئێ������ران و هەموو كوردەكاندا ڕێك
كەوتین ك������ە نە ئەوان لە س������نوورەكانی
ئێمەوە هێرش بۆ س������ەر ئێران بكەن و نە
ئێرانیش خاكی ئێمە ب������ەكار بهێنێت بۆ
هێرشكردنە سەر ئەوان .بەشداریی بەڕێز
سولێمانی وەك نوێنەری ئێران بوو بە هۆی
ئەوەیكە ئەم ڕێككەوتنە س������ەر بگرێت.
ئەگەر س������ەداقەتێك لە كاردا نەبێت ،بە
هاوێش������تنی نارنجۆكێك ل������ە دەفتەری
ئەم دوو تەش������كیالتە( حیزبی دێموكرات
و كۆمەڵ������ە) هەموو ڕێككەوتنەكان تێك
دەچ������ێ و بە مەرحەمەتی سیاس������ەتی
ئێرانییەكانە كە ئەوە ڕوو نادات».
ئەگەر ئ������ەم قس������ەیەی بەڕێز دەباغ
ڕاس������ت بێ ك������ە ئەمنیەت������ی هەرێمی
كوردس������تان تەنیا بە ڕووداوێكی بچووك
یان پڵتۆكێكی س������ولێمانی تێك دەچێ و
حكوومەت������ی هەرێم و دەزگا ئەمنیەتی،

سیاس������ی و س������ەربازییەكانی كوردستان
هیچ دەسەاڵتێكیان لەم پێوەندییەدا نییە،
ئەوە هەڵگری واتایەكی زۆر مەترسیدارە،
چوونك������ە دەكرێ بڵێی������ن مومكین نیە
ڕێژیمی ئێران بتوانێ بە ئاسانی شوێنیك
تێك بدات و لە كاتی پێویستدا ئەو كارە
نەكات ،مەگەر ئەوەیك������ە ئەو ناوچەیە
بەش������ێك بێ لە گۆرەپان������ی ڕمبازێنی
سپای پاس������داران یان موس������تەعمەرەی
ڕێژیم������ی ئێران بێت .لە الیەكی دیكەوە،
ڕەنگە بەڕێز دەباغ ل������ە بیری چووبێت،
بەاڵم ه������ەر ئەم حیزبانە ی������ان بە وتەی
ناوب������راو « تەش������كیالت» ڕاب������ردووی

ئەم شێوە بۆچوونانەی
كەسانێكی وەك نازم
دەباغ ،مرۆڤ تووشی
گۆمان دەكا كە بەڕاستی
ناوبراو نوێنەری هەرێمی
كوردستان لە ئێرانە یان
وتەبێژ و نوێنەری سپای
قودس لە نوێنەرایەتیی
هەرێمی كوردستان؟
خەباتێك������ی خوێناوی و دەی������ان جار بە
چۆك������دا هێنانی كەس������انێكی گرینگتر
لە ئوس������توورەی ئاواتەكانی ناوبراویان لە
هەنبانەی خۆیاندا هەیە و ئەگەر ئێستا
خەبات������ی ڕەوای چەكدارانەی خۆیان بە
ش������ێوەی كاتی ڕاگرت������ووە ،تەنیا لە بەر
پاراستنی دەسكەوتەكانی نەتەوەی كورد
و س������ەقامگیربوونی حكوومەتێ������ك بووە
كە كەس������ایەتیی حوقووقیی نوێنەرێكی
سیاسیی بە بەڕێزیان داوە .ئەگەر قاسم
سولێمانی بە وتەی ناوبراو بە هاوێشتنی
نارنجۆكێك دەتوانێ هەموو ش������تێك تێك
بدات ،بزووتنەوەی كوردس������تانی ئێرانیش
ئەگەر تێڕوانینێكی هاوشێوەی بەڕێز دەباغ
و هاوبیرانیانی بۆ سیاس������ەت هەبووبایە،
دەیتوانی بە قوربانیكردنی دەسكەوتەكان
و بەرژەوەندییەكان������ی نەتەوەی كورد لە
كوردستانی عێراق ،كوردستانی ئێران لە

قاسم س������ولێمانییەكان پاك بكاتەوە .بۆیە
بە پێچەوانەی لێكدانەوە و تێگەیش������تنی
ناوب������راو ،ئاس������ایش و س������ەقامگیریی
هەنووكەیی هەرێمی كوردستان نەك «لە
بەر كەرەم و لوتفی ئێرانییەكان» ،بەڵكوو
لە سێبەری خەباتی خوێناویی حیزبەكان
و خەڵكی هەموو پارچەكانی كوردستانە
كە لەم نێوانەدا ،هەڵوێستی بەپرسیارانە
و لەخۆبۆردوویی حیزبەكانی كوردستانی
ئێران ڕۆڵێكی بەرچاو و مێژوویی هەبووە
و حاشاكردن لەوەها هەقیقەتێك لە الیەن
هەر كەس یان الیەنێكەوە تەنیا نیشانەی
نائەمەگناسیی ئەو كەس و الیەنەیە.
ئەم ش������ێوە بۆچوونانەی كەس������انێكی
وەك نازم دەباغ ،مرۆڤ تووشی گۆمان
دەكا ك������ە بەڕاس������تی ناوب������راو نوێنەری
هەرێمی كوردستان لە ئێرانە یان وتەبێژ و
نوێنەری سپای قودس لە نوێنەرایەتیی
هەرێم������ی كوردس������تان؟ وتەكانی ناوبراو
سووكایەتییەكی ڕوون بەرانبەر بە حەوت
دەیە خەبات������ی ڕەوای نەتەوەی كورد لە
كوردستانی ئێرانە كە هەستی نەتەوەیی
خەڵكی كورد لەو بەش������ەی كوردستاندا
بریندار دەكات ،هەر چەند كە ناوبراو هەر
لەم وتووێژەدا بە ڕوونی دەڵێت »:ڕەنگە
هەندێ������ك لە كوردەكان ب������ە خوێندنەوەی
قسەكانی من بڵێن ،دەباغ بووەتە نوێنەری
س������ولێمانی ،بەاڵم (قسەكانی ئەوان) بۆ
من هیچ گرینگ نییە».
هیوادارین ك������ە حكوومەتی هەرێمی
كوردس������تان ئەگ������ەر ئ������ەم لێدوانانەی
نوێن������ەری خۆی لە ئێران ب������ە بۆچوون
و سیاس������ەتی فەرمیی خ������ۆی نازانێت،
وەاڵمێكی شیاو بەم بۆچوونە هەاڵنەی
بەڕێز دەباغ بدات������ەوە و بەڕێز دەباغیش
ب������ە چاوخش������اندنەوەیەك ب������ە ڕابردوو و
مێژووی پڕ لە ش������انازیی نەتەوەی كورد
و تەنانەت حیزبەكەی خۆیدا ،لەشكرێك
لە قارەمانانی ئوستوورەیی بدۆزێتەوە كە
سەدان جار كەسانی وەك قاسم سولێمانی
لە بەرامبەر ئی������رادە و ورەی پۆاڵیینیان
بەچۆك������دا هات������وون ،خەباتگێڕانێك كە
لە سەنگەرەكانی حەماس������ە و شەرەفدا
گیانیان دا تا ئەمڕۆ هەڵگرانی پەیامی
كوردس������تان ،هەرگیز بێش������ەی شێرانی
كوردس������تان بە چۆڵەوانییەك نەزانن كە
شانازی بەوەوە دەكات ببێتە «نەزەرگای
چەقەڵەكانی بێگانە».
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كۆبانێ

دەی قەڵەم ،چاومی دەست بزوێنە
بێخەمی نووستوو ،لە خەو هەستێنە
بێژە زووبن! چ دەمی وەستانە؟
كاتی ڕابوون و لە دژ ڕاسانە
كامە خاوەن ئەمەگە ،نەیزانێ
خوێن لە جەستەی دەڕژێ كۆبانێ
كیژ و الوی نەبەزی ئەو دەڤەرە
گیان فیدان ،دەرسی شەرەفیان لە بەرە
بانگ ئەكەن ،قەومی برینداری كورد
تێكدرا بەست و سنووری دەسكرد
وا شەڕی ئێمە لە گۆمی خوێنا
خێری یەكگرتنی بۆ كورد هێنا
ئێستە پێشمەرگە لە ڕۆژئاوایە
جەژنی یەك بوونە ،لە ڕێگا دایە
هەر بینا هاتە مەبەست ئاواتمان
ڕوو لە ئاسۆگەیە ڕۆژی هاتمان

كۆبانێ

شەریف فەالح

ئەنوەر سوڵتان پەنا

سووكایەتی بە مامۆستا حەسەن زیرەك ،سووكایەتییە
بە هونەری ڕەسەنی كوردی
ئهرخهوان
شەوی هەینی تەلەویزیۆنی دەنگ
و ڕەنگ������ی مەهاباد لە كردەوەیەكی
ئامانج������دار و ئاژاوەگێڕان������ەدا،
ڕاپرس������ییەكی بەڕێوە ب������ردووە كە
تێی������دا داوا ل������ە بەردەنگەكانی ئەم
تەلەویزیۆنە كراوە كە دیاری بكەن لە
نێوان موحسێن یەگانە(گۆرانیبێژی
الوی ف������ارس) مورتەزا پاش������ایی
(گۆرانیبێژی كۆچكردووی فارس)
و مامۆستا حەسەن زیرەك كامیانیان
زیاتر خۆش دەوێ .ئەم ڕاپرس������ییە
كە هیچ بنەمایەكی زانس������تی نییە
لەكاتێكدایە كە ماوەیەكە بە شێوەی
گشتی ش������ەپۆڵێكی س������ووكایەتی
كردن ب������ە نەت������ەوە و خەباتگێڕانی
كورد بووەتە سیاس������ەتی كۆماری
ئیس���ل��امی و ل������ە چەن������د مانگی
ڕاب������ردوودا دوو فیلم������ی «چ» و
«ش������ور ش������یرین» دەرخەری ئەو
سیاسەتە سیستماتیكەی كۆماری
ئیس���ل��امی بوون .ئەم ڕاپرسییەش
هەر دەچێتە خانەی ئەو سیاس������ەتە
و ڕێژیم������ی ئێران ل������ە بەڕێوەبردنی
ئەم ج������ۆرە كردەوانەدا دوو ئامانجی
س������ەرەكی دەپێكێ ك������ە دەكرێ بە
كورتی هێمایان بۆ بكەین.
یەكەم سووكایەتی بە كەسایەتی
و هونەرمەن������دە نەتەوەییەكانی كورد،
هێنانە ڕیزی حەس������ەن زیرەك لەگەڵ
دوو گۆرانیبێ������ژی الو وەك بەش������ێكی
زۆر ل������ە هونەرمەندان ڕایان گەیاندووە
هی������چ بنەمایەك������ی زانس������تی نییە و
ئەگ������ەر بڕیار بێ ڕاپرس������ییەك بەڕێوە
بچێ دەبێ حەس������ەن زی������رەك لەگەڵ
هونەرمەندگەلێك������ی وەك������وو س������ەید
ئەسغەر كوردس������تانی و عەلی مەردان
و هونەرمەندانی لەو چەش������نە بەراوەرد
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بكرێ و ئەمە تەنیا دابەزاندنی پێگەی
حەسەن زیرەك لە نێو دونیای هونەری
ڕەسەنی كوردیدایە.
دووهەم نانەوەی تۆی ئاژاوەگێڕی
و ناوچەگەرایی لە نێو ش������ار و ناوچە
جیاجیاكان������ی كوردس������تان ،كۆماری
ئیس���ل��امی ب������ەم كارە دەیه������ەوێ كە
خەڵكی شۆڕشگێڕی مەهاباد لەگەڵ
ناوچەكان������ی دیكە بكاتە دژبەری یەك
و خەڵكی كوردستان بە ناوچەگراییەوە

سەرقاڵ بكا بەاڵم وەك دەبینین خەڵكی
كوردس������تان هەر زۆر زوو لەم پیالنەی
كۆماری ئیس���ل��امی گەیشتوون و لەم
پێوەندیی������ەدا چەندی������ن هونەرمەندی
خەڵكی������ی ،ڕاوبۆچوون������ی خۆیان لە
ماڵپەڕی ڕووداو دەربڕیوە كە بە كورتی
باسیان لێوە دەكەین.
ئەرس������ەالن كام������كار (ژەنی������ار و
گۆرانیبێ������ژ) ب������ە نوێنەرایەت������ی لە
بنەماڵەی كامكار« :ئەو ڕاپرس������ییە

كارێك������ی هەڵەی������ە و ئێم������ە وەك
بنەماڵ������ەی كامكار ش������ەرمەزاری
دەكەین ،ئەو ڕاپرس������ییە نەتەنیا بێ
ڕێزییە بە مامۆستا حەسەن زیرەك
و هونەری كورد ،بەڵكوو بێ ڕێزییە
بە گەلی كورد».
مەزه������ەر خالقی (گۆرانیبێژ):
«م������ن پێم وای������ە پرس������یارەكە بێ
ن������اوەڕۆك بووە ،ئەو كەس������ەی ئەو
پرسیارەی داڕشتووە نازانێت حەسەن
زیرەك چەندە گەورەیە ،پرسیارەكە بە
تەواوی بێ مانا بووە و داڕش������تنی
ئەو پرسیارە یا لە ڕووی قین یا لە
ڕووی نەزانییەوە بووە».
حەیدەر كاك������ی (گۆرانیبێژ و
ژەنیار)« :ئەو ڕاپرس������ییە كارێكی
نەش������یاو بووە ،مامۆس������تا حەسەن
زیرەك پێشەنگی فەرهەنگی كوردە
و بە هیچ شێوەیەك ناتوانرێ لەگەڵ
ئەو كەس������انە هەڵسەنگێندرێت ،ئەو
كارە مەبەستی سیاسی لە پشتە و
ئەوەش بێ ڕێزی بە گەلی كورد و
هونەری دەوڵەمەندییەتی».
فەردی������ن الهور پ������ور (ژەنیار):
«ئەو ڕاپرسییە بە تەواوی هەڵەیە
و ئەوە بێ ڕێزی كردنە بە نەتەوەی
كورد و هونەری دەوڵەمەندی ،ئەو
كەس������انە بە هیچ شێوەیەك لەگەڵ
هونەرمەندان������ی كورد
هەڵناسەنگێندرێن».
حوسەین شەریفی
(گۆرانیبێ������ژ)« :ئەو
ڕاپرسییە كارێكی هەڵە
و نەشیاوە و بێ ڕێزییە
بە گەلی كوردستان و
هونەری دەوڵەمەندی،
حەسەن زیرەك سیمبولی
دەنگی ڕەس������ەنی كوردە
و لەگ������ەڵ ئەو كەس������انە
هەڵناسەنگێندرێت».

شەریف فەالح ،شاعیر ،وەرگێڕ و لێكۆڵەری ئەدەبی ،لەدایك بووی ساڵی 1353ی
هەتاوی گوندی «گەزنە»ی سەر بە چەمشاری سنەیە.
لە س������اڵی ١٣٧٦ی هەتاوییەوە بۆتە ئەندامی ئەنجومەنی ئەدەبیی مەولەوی سنە
و ش������ێعر و بابەتی ئەدەبی لە گۆڤاری س������روە و زرێبار و گۆڤارە خوێندكارییەكانو
حەفتەنامەكانی :ئاویەر و سیروان لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان باڵو بۆتەوە.
لە س������اڵی  1381لە باش������ووری كوردستان نیش������تەجێیە و ماوەی  ١٠ساڵ و نیو
پێش������مەرگەی حیزبی دێمۆكراتی كوردستانی ئێران بووە و ئەزموونی زیاتر لە دە ساڵ
كاركردن لە ڕادیۆی دەنگی كورستان ئێران و ڕاگەیەنەكانی دیكەی حیزبی هەیە.
ماوەی دە ساڵی بەردەوامە بە شێوەیەكی جیدی كاری وەرگێڕان لە زمانی فارسیەوە
بۆ سەر زمانی كوردی دەكاو هەتا ئێستا ئەم كتێبانەی وەرگێڕاوەو نووسیوە:
 1ـ لەب������ارەی ئەدەبیاتو هون������ەرەوە  ،چاپو باڵوكردنەوەی س������لێمانی 2009
پڕۆژەی كتێبی هەنار.
 - 2ڕۆچنەی������ەك بۆ ئەدەبی كوردی لە ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان ،بەرگی یەكەم:
زم������ان و ئەدەبی زارەكی س������اڵی چ������اپ ٢٠١٢ی زایین������ی بەڕێوەبەرێتیی چاپ و
باڵوكردنەوەی سلێمانی.
 - ٣ڕۆچنەی������ەك بۆ ئەدەبی ك������وردی ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان  ،بەرگی دووەم
(لێكۆڵینەوە دیداری ئەدەبی لەبارەی ش������یعری هاوچەرخی ڕۆژهەاڵت) ساڵی چاپ
٢٠١٣ی زایینی بەڕێوەبەرێتیی چاپ و باڵوكردنەوەی سلێمانی.
 – ٤بەرگی س������ێیەمی ئەم پڕۆژە كە لەب������ارەی «پێگەی چیرۆك و ڕۆمان»ە لە
ڕۆژهەاڵت لەژێر چاپ دایە و بەردەوام كار لەسەر دوو بەرگی دیكەشی دەكات.
٥ـ چەند تێڕامانێك لە حكوومەتی هەڵبژێردراو (ئامادەی چاپە).
 ٦ـ حیكایەتەكانی ئەو سااڵنە (چیرۆك ـ عەلی ئەشرەف دەروێشیان).
٧ـ ژیانێكیتر كورتە چیرۆكی ئیتالیایی (ئەلبێرتۆ موراڤیا) ئامادەی چاپ.
 ٨ـ مێ������ژووی ن������ەورۆزو كڕۆنۆلۆژیای ئێران (مێژوویی) س������اڵی چاپ ٢٠١٣
دەزگای موكریانی.
 كۆكردن������ەوەی دوو بەیتی فۆلكلۆریكی ڕەس������ەنی كوردی بە ناوی ( عەزیز وكوبرا و وەنەوش و بەڕەزا) بە هاوەبەشی لەگەڵ حەسەن سەلیمی ،ساڵی چاپ ٢٠١٣
ئەنستیتۆی كەلەپۆری كورد لە سڵیمانی.
– جادەكان دەگەنە دەریا ،كۆمەڵە شیعر ئامادەی چاپ.
– مااڵوا ئیمپراتۆری شیعر ،كۆمەڵە وتار و پەیام بە بۆنەی كۆچی دوایی شیركۆ
بێكەس ساڵی چاپ  ٢٠١٣دەزگای ڕۆشنبیریی جەماڵ عیرفان.
– وەرگێرانی ڕۆمانی «نەش������تەرگەی شێت» ساڵی چاپ  ٢٠١٣دەزای چاپ و
باڵو كردنەوەی چوارچرا
– وەرگێرانی ڕۆمانی «دزیی ئەدەبی» ئامادەی چاپ.
– ئامادەكردنی كتێبی «دیالۆگی مانشت و پەڕاو» لەبارەی ناسنامە و زمان و
ئەدەبی كوردی لە دوو هەرێمی ئیالم و كرماشان.
»كەشكۆڵی بەند و باو و بەیتی فۆلكلۆری كوردی» ئامادەكردن و كۆكردنەوە بەهاوەبەشی لەگەڵ هاوسەری ژینم «سووسەن كەنعانی» ،ئامادەی چاپ.
– ئامادەكردنی كتێبی خوێندنەوەی ڕەخنەگرانەی پڕۆس������ە و ڕەوتە شیعرییەكانی
هاوچەرخی ڕۆژهەاڵتی كوردستان ،كۆدیداری ئەدەبی.
– بۆ ماوەی دوو س������اڵە لە ڕۆژنامە و گۆڤارە و دەزگا ڕۆش������نبیرییەكانی شاری
سلێمانی وەك لێپرسراوی الپەڕە و هەڵەبڕ كاری زمانەوانی دەكات.
-
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ئەمنیەتی ئەپلیكەیش������ێنی واتس ئەپ حەوتووی ڕابردوو
ب������ەرز كرایەوە و لە ڕۆژی سێش������ەممەی حەوتووی ڕابردوو
كەوتە بواری جێبەجێ كردنەوە .لەم ئەپەدا پەیامە نێردراوەكان
ل������ە ڕیگەی وات������س ئەپ بە سیس������تمی ()end-to-end
ووش������ەی نهێنی بۆ دانراوە .ئەمە بەو مانایەكە تەنیا هەنێنەر
و وەرگر دەتوانن پەیامەكان بخوێننەوە و واتس ئەپیش ناتوانێ
ووش������ە نهێنییەكانیان بكاتەوە .وات������س ئەپ ئەم بەرزكردنەوە
ئەمنیەتییەی ب������ە هاوكاری لەگ������ەڵ “open whisper
(”systemsووشەكانی نهێنی دەقی كراوە) ئەنجام داوە.
خاڵی گرین������گ ئەوەیە ك������ە تەنیا ب������ۆ بەكارهێنەرانی
ئەندرۆید دەتوانن لە سیستمی ئەمنیەتی نوێ كەڵك وەربگرن
و بە شێوازی ئۆتۆماتیكی ئەكتیڤ بووە .ڕەنگە پروتوكولی
ووشەی نهێنی كۆمپانیای “”open whisper systems
لە داهاتوویەكی نزیكدا بۆ سیس������تمەكانی دیكەیش وەك ios
كەوێتە بواری جێبەجێ كردنەوە.
وات������س ئەپ  600میلی������ۆن بەكارهێنەری چاالكی هەیە
و ل������ە فێوریەی ڕاب������ردووەوە لە الیەن فەی������س بووك كڕدرا.
بەاڵم كۆمپانی������ای “”open whisper systemsچەندین
ئەپلیكەیش������ێنی زۆر ئەمن������ی وەك “ ”textsecureب������ۆ
ئەندرۆی������د ”redphone“ ،ب������ۆ پێوەندیی������ە ئەمنەكان������ی
ئەندرۆید و “ ”signalبۆ پێوەندیەكانی  iosخستووەتە ڕوو.
ئەپلیكەیش������نگەلێك كە تەنانەت ئێس������نۆدێن ئەوانەی بەكار
هێناوە و جەختی لە سەر كردووەتەوە.
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كاریگەرییەكانی كەڵك وەرگرتن لە مۆبایل لە سەر مۆغەرەكانی مل
ئەمڕۆكە هاوڕێی سەرەكی و باشترین كەرەستەی خۆخافالندن
ب������ۆ الوەكان ،تەلەفوونە زیرەكەكان������ن .لێكۆلینەوەیەكی نوێ
نیش������انی داوە كە كەڵكوەرگرتن لە مۆبایل كاریگەری نەرێنی
دادەنێ لە سەر مۆغەرەكانی مل و بڕبڕەی پشت.
بە پێی توێژینەوەیەكی نوێی نەشتەرگەرێكی ئامریكایی
لە شاری نیۆیۆرك ،كەڵك وەرگرتن لە مۆبایل لە تەنیشت ئەو
كاریگەرییە خراپانەی دیكە كە هەیەتی ،لە سەر مۆغەرەكانی
مل و بڕبڕەی پشتی مرۆڤ كاریگەرییەكی خراپ دادەنێ.
هۆكارەكەیش������ی ئەوەیە كە بەكارهێنەر س������ەری خۆی بۆ
ڕوانینی شاشەی موبایلەكەی نەوی دەكات .هەر ئەمە دەبێتە
هۆی ئەوەیكە گوش������ار لەس������ەر مۆغەرەكانی مل زیاد ببێ.
ئ������ەم لێكۆڵین������ەوە نوێیە لە باڵوكراوەی زانس������تی surgical
 technology internationalباڵو كراوەتەوە.

ئاماری حەشیمەتی الوی جیهان بێ
وێنەیە
یەك میلیارد و هەش������ت س������ەد میلیۆن كەس لە دانیش������توانی گۆی
زەوی ،ل������ە نێ������وان  10تا  24س������اڵ تەمەنی������ان هەیە.
بەرپرسانی سەندووقی حەشیمەتی ڕێكخراوی نەتەوە
یەكگرت������ووەكان دەڵێن ،ئەم ئامارە چارەئەندێش������یی
سیاسی و ئابووری نوێی دەوێت.
«لە مێژووی مرۆڤدا هی������چ كات ئەم ڕێژە الوە
بوون������ی نەبووە» ئەم������ە ڕاكێت گیلم������ۆر ،جێگری
بهڕێوهب������هری س������ەندووقی حەش������یمەتی ڕێكخراوی
نەتەوەیەكگرتووەكان بە هێما بە یەك میلیارد و هەش������ت
س������ەد میلیۆن كەس������ە كە دەڵێت كە لە نێوان  10تا  24ساڵ
تەمەنیان هەیە .حەشیمەتی گشتی جیهان بە پێی دوایین ئامار لە
ساڵی  2013لە حەوت میلیارد و  116میلیۆن كەس تێپەڕیوە.

بە فیڕۆدانی كات لە ئینترنێتدا ،وانەیەكی نوێی زانستگایی
زانستگای پنس������یلوانیا حەوتووی ڕابردوو ڕایگەیاند كە
ساڵی داهاتوو وانەیەكی دەرسی لە ژێر ناوی «بەفیرۆدانی
كات ل������ە ئینترنێت������دا» دەخرێت������ە ڕوو ،خوڵێك ك������ە بڕیارە
توێژینهوهی������هك بێت ب������ۆ كاریگەریی ڕاس������تەقینەی تۆڕە
ئینترنتییەكاندا لەسەر ئەو كەسانەی وێبگەردی دەكەن و بێ
ئامانج لە نێتدا دەگەڕێن.
بە وتەی ڕۆژنامەی «گاردین» ئەم پرسیارە كە كاتژمێرە
درێژەكانی گەڕان لە ئینترنتی مرۆڤی ئەمڕۆ ،بۆ لێهاتووی
ئەو بەكەڵكە یان بێ كەڵك و یان بێ كاریگەری ،ئەوەندە نوێیە
كە هێشتا وەاڵمێكی ورد و زانستی بۆ نەدۆزراوەتەوە.
ب������ە ڕواڵەت هەر بەم هۆیە زانس������تگای پنس������یلوانیا لە
بەرنامەی فێركاری خۆیدا یەكەیەكی دەرسیی جێكردووەتەوە
كە ل������ەودا داوا لە خوێندكاران دەكرێ لە س������ەر «گەڕانی

زایەڵە

بێ ئامانج لە ئینترنێت
مەبەس������تی
ب������ە
خوخافاڵن������دن و
خو ێند ن������ە و ە ی
پا نتا یە ك������ی
زۆر ل������ە كارە

ئەدەبیەكان» چڕ ببنەوە.
ئەم زانس������تگایە لە پێناس������ەی «گەڕانی بێ ئامانج لە
ئینترنت������دا» ڕوونی كردووەتەوە كە خوێندكارەكان دەبێ «لە
ژوورەكانی چ������ەت ،رۆباتە ئینترنتیەكان ،ماڵپەڕەكانی تۆڕە
كۆمەاڵیەتییەكان و پێریس������تە ئیمیلییەكان» لەم یەكە نوێیە
دەرسیەدا كەڵك وەربگرن.

دانووس������تانه ناوكییهكان������ی كۆم������اری
ئیس���ل��امی و واڵتان������ی ڕۆژئاوایی به وتهی
گهوره بهرپرس������انی ڕۆژئاوای������ی و تهنانهت
ئێرانییش گهیش������تووهته دوا ڕۆژهكانی خۆی
و پ������اش دیاریكردن������ی مۆڵهتێك������ی ش������هش
مانگ������ه و درێژكردن������هوهی مۆڵهتهكه بۆ یهك
س������اڵ له ئهنجامی ڕێككهوتنێكی سهرهتایی
بۆ گهیش������تن به ڕێككهوتنی ههمه الیهنه و
كۆتایی ،ئێس������تا له ڤییهنی پێتهختی واڵتی
ئۆتری������ش بهردهوامه و به پێی ئهو ههوااڵنهی
كه ل������ه نێ������و كۆبوونهوهكه درزی������ان كردووهته
دهرێ ،وێناچ������ێ ك������ه ئ������هم دوا مۆڵهت������هش
بتوان������ێ كێش������هكانی نێوان ئێ������ران و واڵتانی
ڕۆژئاوایی و ئهمریكا به تهواوی چارهس������هر
بكات و دهنگ������ۆی درێژكردنهوهی وتووێژهكان
ههتا مانگی مارسی ساڵی داهاتوو ،زهقترین
دهسكهوتێكه كه لهوانهیه له ئهنجامی ئهم خوله
له دانووس������تانهكانیش له كۆتاییدا له تریبۆنی
فهرمیی دانووستانهكانهوه باڵو بكرێتهوه.
ب������هاڵم درێژ كردن������هوهی ئ������هم وتووێژانه
بهدڵنیاییهوه یهكێك له دهس������كهوتهكانی واڵتی
ئێران و كاربهدهستانی ئهم واڵتهیه بۆ ئهوهیكه
بۆ ماوهیهكی دیكهش درێژه بهم دانووس������تانانه
بدهن تا له وێستگهی دیكهی كۆبوونهوهكاندا
بتوانن به ههندێ دهسكهوتی دیكهی ناوكییهوه
بڕۆنه سهر مێزی وتووێژهكان و گهڕانهوهیان بۆ
دواوه تۆزێك ئهستهم بێت .بهاڵم پرسیارێ كه
لێ������رهدا دێته گۆڕێ ئهوهیه كه گهلۆ واڵتانی
ڕۆژئاوای������ی و ل������ه س������هرووی ههموویانهوه
ئهمریكا جارێكی دیكه ڕازیی دهبن كه ماوهی
وتووێژهكان بۆ كاتێكی دیكه درێژ بكهنهوه؟
ل������ه ڕوانگهی یهكهمدا ئ������هم كاره ڕهنگه
بتوان������ێ ب������ۆ ماوهیهك������ی دیك������ه پێ������ش به
بهرهوپێش������چوونی بهرنامه ناوكییهكانی ئێران
بگرێ������ت ،بهاڵم ه������هروهك چۆن ل������ه ڕۆژانی
ڕابردوودا ل������ه ههواڵهكان باس ك������را كه ئێران
هاوكات لهگ������هڵ ئهوهیكه بهڵێن������ی دابوو له
ماوهی ئهو یهك س������اڵهی ك������ه ڕێككهوتنی
سهرهتایی لهگهڵ واڵتانی ڕۆژئاوایی كردبوو،
واز له پهرهپێدانی بهرنامه ناوكییهكانی بێنێ،
خهریكی كڕی������ن و دابینكردنی كهرهس������تهی
پێویس������ت بۆ پڕۆگرام������ه ناوكییهكانی بووه،
بهدڵنیایی������هوه ئهمجارهش ل������هم درهفهته كهڵك
وهردهگرێ تا هاوكات لهگهڵ ئهگهری ئازاد
بوون������ی بڕێكی دیكه له پاره بلۆكه كراوهكانی
ل������ه بانك������ه جیهانییهكان������دا ،ههنگاوهكانی
بۆ گهیش������تن به خاڵێكی ب������ێ گهڕانهوه له
پڕۆگرام������ه ناوكییهكانیدا درێژه بدات و هیچ
دوور نییه له ئهگهری كهمتهرخهمیی واڵتانی
ڕۆژئاوای������ی و ئهمریكا ،ئ������هم واڵته له چهند
مانگی داهاتوودا ببێته خاوهن چهكی ناوكی
و ئیدی ئهمه خاڵێكی بێ گهڕانهوه بێت بۆ
ئێران و مهترس������ییهكی جیددی بێت بۆ س������هر
ئاسایش و تهناهی نێونهتهوهیی.
ههرچهند به گۆڕینی پێكهاتهی س������ێنای
ئهمریكا و بااڵدهس������تی كۆماریخ������وازهكان له
كۆنگرهی ئهمریكا و ئ������هو ناكۆكییانهی كه
ئێس������تا كۆماریخ������وازهكان لهگ������هڵ ئۆبامادا
ههیانه ،دووریش نییه ك������ه ئهمریكا چیدیكه
ڕازیی نهبێت كه ماوهی وتووێژهكان بۆ كاتێكی
دیكه درێژ بكاتهوه ،چونكوو باش دهزانێ كه
دیسان ههمان ئاشه و ههمان كاسه.
ڕهنگیش������ه ئهم خوله له دانووس������تانهكان
وێس������تگهیهك بێت كه گوشاره نێونهتهوهییهكان
بۆ س������هر ئێران توندتر ببن������هوه یان ئهوهیكه به
س������هركهوتوو بوونی پالنی ئێ������ران وتووێژهكان
بۆ كاتێكی دیك������ه دوا بخرێن و لهم ڕێگایهوه
ئێران بتوان������ێ ههندێ له ب������اری ئابووری و
گوش������اری نێونهتهوهییهوه پشوو بدات .به ههر
شێوه درێژ كردنهوهی وتووێژهكان جگه لهوهیكه
به قازانج������ی كۆماری ئیس���ل��امییه ناتوانێ
ئامانجهكان������ی واڵتان������ی ڕۆژئاوایی لهمهڕ
دهستپێڕانهگهیش������تنی ئێران به چهكی ناوكی
بپێكێ.

