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خەاڵفەتی داعش بچووك دەبێتەوە
هاوپەیمانان������ی نێودەوڵەت������ی دژی
میلیش������یا بناژۆخوازەكانی «دەوڵەتی
ئیسالمی» نە تەنیا توانیویانە پێش لە
بەرەو پێشچوونی تیرۆریستەكان بگرن،
بەڵكوو لە زۆربەی بەرەكاندا هێزەكانی
ئەم گرووپە تیرۆریس������تیەیان خستووەتە
حاڵەتێكی دیفاعییەوە.
ماڵپ������ەڕی ئاڵمان������ی « ش������پیگڵ
ئانالی������ن» ب������ە ئاوڕدانەوەی������ەك ل������ە
ڕەوت������ی خەبات دژی ئ������ەم گرووپە لە
مانگەكانی ڕابردوودا ،نووس������یویەتی،
دابەش������كارییەكی نێودەوڵەت������ی ل������ەم
پێوەندیەدا هاتووەتە گۆڕی و بۆ خۆتان

دەبینین كە بە باشی كار دەكا.
«شپیگڵ ئانالین» لە لێكدانەوەیەكدا
لەمبارەوە نووس������یوویەتی ،لە زۆربەی
بەرەكاندا پێشڕەویی هێزە تیرۆریستییەكان
ڕاوەس������تاوە « ،دەوڵەتی ئیس���ل��امی»
لە حاڵەت������ی دیفاعیدایە و هەر ڕۆژەو
ژمارەی ئ������ەو واڵتانەی ك������ە دەچنە
هاوپەیمان������ی دژی تیرۆر ،زیاتر دەبێ.
ئەوەی كە شاری چووكەی كوردنشینی
كۆبانێ لە س������ووریە بتوانێ بەو تواناوە
ل������ە دژی «دەوڵەت������ی ئیس���ل��امی»
بەربەرەكانێ ب������كا ،زۆرتر لە موعجیزە
دەچێ .خۆڕاگریی خەباتگێڕانی كورد

ل������ە كۆبانێ بۆ ئەم گرووپە بناژۆخوازە
نە تەنیا لە ڕووی سیمبۆلیكەوە بەڵكوو
لە ڕووی سەربازیش������ەوە كارەس������ات بە
ئەژم������ار دێ .جان ئالێ������ن ،ژێنراڵی
پێش������ووی ئامریكا و هاوئاهەنگكەری
هاوپەیمان������ی نێودەوڵەتی دژی داعش
لە مانگی نوامبردا وتی « :ئێمە لەو
بڕوایەداین كە هێرش������ە ئاس������مانییەكان
زیاتر لە 600هێزی چەكداری دەوڵەتی
ئیسالمی كوشتووە».
«دەوڵەت������ی
بناژۆخوازەكان������ی
ئیس���ل��امی» ل������ە پارێزگاكانی دیالە
و س������ەالحەدین و باك������ووری بەغ������دا

ڕێككەوتن لەگەڵ ئێراندا دەبێ مۆركی كۆنگرە بخوات
س������ەناتۆر جان مەك كین خوازی������اری ئەوەیە هەر
ج������ۆرە ڕێككەوتنێك لەگ������ەڵ رێژیم������ی ئێراندا لە
كونگرەی ئامریكا پەسەند بكرێت.
س������ەناتۆر جان م������ەك كین ،كە ش������یمانەی ئەوە
دەكرێ مانگی داهاتوو بەرپرسایەتی كومیتەی هێزە
چەكدارییەكانی سەنا لە ئەستۆ بگرێ لە وتووێژێكدا
لەگەڵ دەنگی ئامریكا باسی لەو گەاڵاڵنە كرد كە
لەبەر دەس������تی س������ەنادایە و وتی :گەاڵڵەگەلێك لە
بەر دەستدایە ،بەتایبەت لە كومیتەی پێوەندییەكانی
دەرەوە ،كە هەر ڕێككەوتنێكی ناوكی لەگەڵ ڕێژیمی
ئێراندا دەبێ لە الیەن كونگرەوە پەسەند بكرێ.
لەم نێوەدا ،كۆشكی سپی لە دوای درێژبوونەوەی
دانوس������تانەكانی ئێ������ران و گرووپی  1+5بۆ حەوت
مانگی دیكە ،ل������ە هەوڵی بێوچاندایە تا ڕێگە لە
كونگرە بگ������رن و ڕازییان بكەن كە گەمارۆی زیاتر
دژی ئێران پەس������ەند نەكەن و بڕیارێك دەرنەكەن كە

دەس������ەاڵتی ئۆباما بۆ هەڵپەساردن ،هێوركردنەوە یان
سەپاندنی گەمارۆكان بەرتەسك ببێتەوە.
وێندی شێرمەن ،كەس������ی ژمارە دووی وەزرارتی
دەرەوە و دانوس������تانكاری ب������ااڵی ئامریكا و دەیڤید
كۆهێن جێگ������ری وەزارەت������ی خەزێنەداریی ڕۆژی
پێنجش������ەممە لە كۆبوونەوەیەكی داخ������راودا لەگەڵ
ڕێبەرانی هەر دوو حیزبی دێموكرات و كۆماریخواز
لە سەنا و مەجلیس������ی نوێنەران ،هەوڵیان دا ڕازیان
بكەن ،كە دەس������ت ڕاگرن لە هەوڵ دان بۆ پەس������ەند
كردنی گەمارۆی زیاتر.
س������ەركۆماری ئامریكا هەڕەشەی ئەوەی كردووە
ك������ە ئەگەر لە ماوەی دانووس������تانەكاندا گەمارۆی
نوێ دژی ئێران پەس������ەند بكرێ������ت ،ڤێتۆی دەكات.
الیەنگران������ی پەس������ەند كردنی گەم������ارۆی نوێ لە
س������ەنا بۆ پووچەڵ كردنەوەی ڤێتۆی باراك ئۆباما
پێویستیان بە  67دەنگ هەیە.

كشاونەتەوە .كش������انەوە لەو ناوچانەی
ك������ە لەم دواییانەدا لە الیەن داعش������ەوە
داگیر كرابوون ،زەبرێكی قورس بۆ ئەم
گرووپە بەئەژم������ار دێ .لەبەر ئەوەی
ئەبوبەكر بەغدادی ،ڕێبەری «دەوڵەتی
ئیس���ل��امی» ڕایگەیاندب������وو ك������ە بە
ش������انازیەوە پەرە ب������ە « واڵتی خودا»
دەدا ،بەاڵم نەك وای لێ نەهات بەڵكوو
جوگرافیای دەس������ەاڵتەكەی خەریكە
بچووكیش دەبێتەوە.
ئیس���ل��امگەرایانی «دەوڵەت������ی
ئیس���ل��امی» ئامانجیان ئ������ەوە بوو كە
بەهێزتر بن لە گرووپێكی ملیش������یایی.

بەاڵم تائێس������تا وێناچێ كە توانیبێتیان
لەو ناوچانەی ك������ە داگیریان كردووە،
دەوڵەتێك������ی ڕاس������تەقینە و كارام������ە
دابمەزرێنن .لە زۆربەی ئەو ناوچانەی
كە لە ژێر كونترۆڵ������ی ئەم هێزانەدایە،
خەڵك ل������ە ترس������ی تی������رۆر هەڵدێن.
بوردمانەكانی������ش خێرایی بەخش������یووە
بە ش������ەپۆلی ڕاكردن������ەكان .بوردمانە
ئامانج������دارەكان توانیویان������ە ،داهاتی
«دەوڵەتی ئیس���ل��امی» لە فرۆش������ی
نەوت كەم بكەنەوە و نرخی وزە و شمەك
لە ناوچ������ە داگیركراوەكانیان������دا بەرز
ببێتەوە.

دان پێدانانی ڕێژیم بە تیری غەیبی تیرۆریزمی دەوڵەتی
مەحموود عەلەوی ،وەزیری ئیتالعاتی كۆماری
ئیس���ل��امی ،سیاس������ەتی تیرۆری نێودەوڵەتیی ئەم
واڵتەی لە دەرەوەی سنوورەكانی كۆماری ئیسالمی
پشتڕاس������ت كردەوە .بە وتەی ناوبراو لە یەك س������اڵی
ڕاب������ردوودا 5 ،كەس لە الیەن هێزە ئیتالعاتییەكانەوە
لە دەرەوەی سنوورەكانی ئێران تیرۆر كراون.
بە وتەی هەواڵنێری������ی ئاریا ،وەزیری ئیتالعاتی
ڕێژی������م ڕۆژی هەینی  14س������ەرماوەز بە هێما بۆ
كردەوە تیرۆریستییەكانی ئەم وزارەتخانەیە لە نێوخۆ
و دەرەوەی واڵت ،باسی لە تیرۆر كردنی كەسانێك لە
ئەندامانی گرووپی جەیشولعەدل و گرتنی ژمارەیەك
لە ئەندامانیان كرد.
وەزی������ری ئیتالعات وت������ی« :چەند مانگ پێش
عەبدولڕئووف ڕیگی ،لە ئەندامە س������ەربازییەكانی
جەیشولعەدل و برازاكەی لە پاكستان كرانە ئامانجی
«تیری غەیب» و كەس������ێك بە ناوی ش������ێخ نەدیم

لەگەڵ براكەی بە تیری غەیب كوژرا».
وەزیری ئیتالعات وتی« :كەس������ێكیش كە بیست
س������اڵ پێش بەرپرس������ی ئیتالعاتی س������یرجانی بۆ
نیشاندانی ش������وێنی قاچاخچییەكان بردبوو بۆ كێو
و ناوبراوی لە بەرزاییەكان������ەوە فڕێ دابووە خوارێ
و كوشتبووی و بۆ كەراچی ڕایكردبوو ،ناسرایەوە و
تۆڵەی لێ كراوە».
بە وتەی وەزی������ری ئیتالعاتی ڕێژیم ،كەس������ێك
بە ناوی موحەمم������ەد بۆزورگزادەیش كە لە تانزانیا
یارمەت������ی دارای������ی گرووپی جەیش������ولعەدلی دەدا،
«تیری غەیب» پێكای.
كەڵكوەرگرتن لە دەستەواژەگەلێك وەكوو «تیری
غەیب» «س������ەربازانی بێ ناونیشان» و  ...یەكێك
لە فێلە ئیتالعاتییەكانی ڕێژیمە بۆ ڕەوا نیشاندانی
كردەوە تیرۆریستییەكانی خۆیان لە نێوخۆ و دەرەوەی
واڵت.

واڵتی ئێران لە بواری هەبوونی كەمینە
ئیتنیكی و ئاینییەكانەوە واڵتێكی پلۆرالە،
و فرەنەتەوەیی و فرە ئاینی لە تایبەتمەندییە
بەرچاوەكانی ئ������ەو واڵتەیە .ئەو فرە ڕەنگیە
ك������ە دەیتوانی ببێ بە كانگای دەوڵەمەندیی
سیاس������ی ،كولتووری و نەتەوەیی واڵت ،لە
سایەی بیرتەسكیی دەسەاڵتدارانی ئێراندا بووە
بە سەرچاوەی گرفت و ئازاری نەخوازراوی
ئەو نەتەوە و ئایینانە .چونكە لە الیەن نەتەوە
و ئایینی بااڵدەستەوە نكۆڵییان لێ دەكرێ،
مافەكانیان پێش������ێل دەكرێ و بە گش������تی
لەگ������ەڵ هەاڵواردنێكی نامرۆڤانە لە بواری
مافە مەدەن������ی ،كولتووری ،كۆمەاڵیەتی و
سیاسییەوە ڕووبەڕوو بوونەتەوە.
زۆرجار كەمین������ە ئیتنیكیەكان بە هۆی
بێبەشبوونیان لە دەس������ەاڵتی سیاس������ی لە
بواری ئایینیش������ەوە دەكەونە بەر ش������ااڵوی
چەوس������اندنەوەی دووقات������ەوە .ك������وردەكان،
بەلووچەكان و توركەمەنە سوننە مەزهەبەكان
ب������ە هۆی ئ������ەوەوە كە لە ب������واری ئاینییەوە
س������ەر بە ئایینی فەرمی ئێران واتە شیعەی
ئەسناعەشەری نین ،تەنانەت بە پێی یاسای
بنەڕەتییش ل������ە زۆرێك لە مافەكانی خۆیان
بێب������ەش دەكرێن .بە پێی یاس������ای بنەڕەتیی
ئێران ،بەراب������ەری ،دادپ������ەروەری ،ئازادییە
ئایینی������ەكان و نەهێش������تنی ه������ەاڵواردن بۆ
هەموو تاكەكانی ئەو واڵتە بەس������تراونەتەوە
ب������ە ڕەچاوكردن������ی ئاین������ی فەرمیی واڵت
واتە ش������یعەی  12ئیمامی و ئیدئۆلۆژی
فەرمیی دەسەاڵتەوە.
پێویستیی گونجانی هەموو هەڵسوكەوتە
كۆمەاڵیەتی و یاس������اكان لەگەڵ یاس������ا و
ڕێسا ئیس���ل��امییەكان ،ملنان بۆ ویالیەتی
فەقی������ه و ڕێبەرەكەی ،كۆمەڵگای پلۆرالی
ئێرانی تووش������ی ه������ەاڵواردن و نابەرابەری
ئایین������ی و ئیتنیكی كردووە .لێرەدا و بەپێی
هەمان یاس������ا ،هەندێ لە مەس������یحییەكان،
جوولەكەكان و موس������وڵمانانی غەیری شیعە
تەنیا لە ئاس������تی بەڕێوەبردنی یاسا و ڕێسا
ئایینیەكانیانەوە بە شێوەی تاكەكەسی و زۆر
س������نووردار ئازادییان هەیە ،بەاڵم مەزهەب
و ئایینەكان������ی دیك������ە تەنان������ەت لەو كەمە
ماف������ەش بێبەرین ،ئ������ەوان تەنانەت بە هۆی
بی������ر و باوەڕیان������ەوە ئازار دەدرێن ،تووش������ی
س������ووكایەتی و گرتن و كوشتنیش دەبنەوە.
لەو ئایینانەش كە لە ئێرانی ژێر دەس������ەاڵتی
ش������یعەی  12ئیمامیدا بەرەوڕووی زیاترین
ڕادەی گرت������ن ،ڕاوەدوونان و ئینكار دەبنەوە،
ئایینی بەهایی������ە .وەدواكەوتوانی ئەو ئایینە
لە ماوەی دەسەاڵتداریی كۆماری ئیسالمیدا
لە هەم������وو مافە ئایینیەكانیان بێبەش كراون
و زۆربەی هەرەزۆری ڕێبەران و چاالكانیان
لە زیندانەكان پەس������تێندراون و تووشی ئازار
و ئەش������كەنجە كراون .جگە لەو نابەرابەرییە
كۆمەاڵیەتیی������ە ،هەرچەش������نە چااڵكی������ی
دەروێش������ەكانی گۆناب������اد ،یارس������انەكان و
تەنانەت سونییەكان و ئەوانەی بیر و باوەڕی
ئایینی خۆی������ان گۆڕیوە ڕێگە پێنەدراوە ،بە
تاوان دەژمێ������ردرێ و زیندانەكانی كۆماری
ئیس���ل��امی ل������ەم چاالكانە ئاخێن������دراوە .لە
تازەترین حاڵەتیش������دا ،ئیمام جومعەی شاری
ڕەفسەنجان بەهاییەكانی بە «گاڵو» ناوزەد
كردووە ،تەنانەت داوای ش������اربەدەر كردنیانی
كردووە و فەتوای داوە كە تەنانەت س������ات و
سەودای بازرگانیش������یان لەگەڵدا حەرامە.
ئەوەش زەنگێكی مەترس������یداری دیكەیە بۆ
بەهاییەكان������ی واڵتی ئێ������ران و دیكەی ئەو
مەزهەب و ئایینانەی كە لە بواری یاساییەوە
ڕێگەپێنەدراون.
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پەیامی بهڕێز مستەفا هیجری بۆ
محەممەد حاجی مەحموود بە بۆنەی
شەهید بوونی كوڕەكەیەوە
برای بەڕێز كاك محەممەد حاجی مەحموود!
وێڕای ساڵوێكی گەرم!
خەبەری شەهیدبوونی كاك عەتا كوڕی بەڕێزتانو ئەندامی ئەنجومەنی
س������ەركردایەتیی حیزبی سوسیالیس������ت دێموكراتی كوردس������تان لە بەرەكانی
ش������ەڕ دژی تیرۆریستانو دوژمنانی نەتەوەكەمان جێگای پەژارەی هەموو
الیەكمانە .بەم بۆنەوە سەرەخۆش������ی لە بەڕێزتانو س������ەركردایەتیی حیزبی
سوسیالیس������تو هەموو ئەندامانی بنەماڵەكەتان دەكەینو خۆمان لە خەم و
پەژارەتاندا بە بەشدار دەزانین  .لەم ڕووداوە ماتەمینەدا ئاواتمان بوونی سەبر
و تەحەمولی زیاتر بۆ بەڕێزتان و بنەماڵەكەتانە.
ڕۆحی ش������ەهید عەتاو هەموو شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان
ێ
شاد ب 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سكرتێری گشتیی
مستەفا هیجری
٦ی سەرماوەزی ساڵی ١٣٩٣ی هەتاوی
٢٧ی نۆڤامبری ساڵی ٢٠١٤ی زایینی

لە سویس ،نوێنەری حیزبی دێموكرات
لە هەژدههەمین كۆبوونەوەی سەرۆكایەتی
 UNPOبەشداریی كرد
ڕێكەوتی  ٧و ٨ی سەماوەزی ١٣٩٣ی هەتاوی ،بابان ئەلیاسی بە نوێنەرایەتیی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران بەش������داری لە هەژدەههمی������ن كۆبوونەوەی
ی سویس كرد .ڕۆژی یەكەمی
س������ەرۆكایەتی  UNPOلە ش������اری ژنێڤ لە واڵت 
كۆبوونەوەك������ە ،بە ڕاپۆرتی س������ەرۆكی  UNPOلە الیەن «ن������گاوان چۆپێل» و
ڕاپۆرتی س������كرتێری گش������تیی « UNPOمارینیو بوس������داچین» دەستی پێكرد.
پاشان چاالكییەكانی ساڵی ڕابردووی ڕێكخراوەكە ،پرۆژەی كاری ڕێكخراوەكە بۆ
س������اڵی داهاتووی زایینی و هەروەها ڕاپۆرتی ماڵی و مافی ئەندامەتی ئەندامانی
ی
 UNPOپێشكەش كرا .ڕۆژی دووهەمی كۆبوونەوەكە تەرخان كرابو بۆ تاوتوێكردن 
بەرنامەی چەن������د ڕێكخراوی ئەندام������ی  UNPOو داوای بەئەندام بوونی چەند
ڕێكخراوی دیكە .لەبەش������ێكی دیكەی كۆبوونەوەكەدا ،لە س������ەر بارودۆخی چەند
نەتەوەی ئەندامی  UNPOكە بەردەوام بەرەورووی س������ەركوت و توندوتیژی دەبنەوە
باس ك������را .نوێنەری حیزبی دێموكرات لەم كۆبوونەوەیەدا س������ەبارەت بە بارودۆخی
كوردستانی ئێران باسێكی پێشكەش كرد.

نوێنەری حیزبی دێموكرات لە كۆبوونەوەی
سەوزەكانی هەرێمی فالندرێن بەشداریی كرد
ڕێكەوتی ١١ی سەرماوەزی ١٣٩٣ی هەتاوی ،جەمیل فەتحی نوێنەری حیزبی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران لە واڵتی بلژی������ك ،هاوڕێ لە گەڵ خاتوو «مۆنیك
س������میتس» هاوكاری بەشی پەیوەندییەكان ،لە س������ەر بانگهێشتی فەرمیی «بارت
س������تاس» ئەندام پارلمانی ئورووپا و سەر بە س������ەوزەكانی ئەو واڵتە بەشدارییان لە
كۆبوونەوەی سەوزەكانی هەرێمی فالندرێن كرد .لەو كۆبوونەوەیەدا جەمیل فەتحی
لە گەڵ «بارت س������تاس» ئەندام پارلمانی ئورووپ������ا چاوپێكەوتنی ئەنجامدا و لە
سەر بارودۆخی زیندانیانی سیاسیی كورد كە مانیان لە خواردن گرتووە ڕاپۆرتێكی
پێش������كەش كرد .بارت س������تاس داوای لە نوێنەری حیزب كرد ،كە پێش ئەوەیكە لە
كۆبوونەوەكانی پارلمانی ئورووپا لە سەر بابەتی مافی مرۆڤ لە «ستراسبوورگ»
بەشداری بكات ،لە سەر دوایین بارۆدۆخی مافی مرۆڤ لە كوردستان و بارودۆخی
زیندانیانی سیاسیی مانگرتوو لە كوردستان زانیاریی زیاتری پێ بدات.

لە ئامریكا نوێنەری حیزبی دێموكرات
سەردانی دەفتەری میشل گریشامی كرد
ئارەش ساڵح ،نوێنەری حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە ئامریكا ،سەردانی
دەفتەری ئەندام كۆنگرە «میشل گریشام» كرد و لە كۆبوونەوەیەكدا نوێنەری حیزب
باس������ی لە دواخستنی دووبارەی وتوووێژە ناوەكییەكانی ئێران و گروپی  1+5كرد.
هەروەها لەو چاوپێكەوتنە دا نوێنەری حیزب باسی لە میژووی حیزبی دێموكراتی
كوردس������تانی ئیران كرد كە هەڵگری بەهای هاوبەش������ە لەگەڵ دونیای دێموكرات.
بۆیە بەشێكی هەرە زۆری دوژمنایەتی ڕیژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران ،لەگەڵ
كورد بە گش������تیی و حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران بە تایبەتی لە بەر ئەو
بەها بنەماییەیە كە هەڵمان گرتووە و ئەو بەرنامە سیاس������یەیە كە بۆ چەس������پاندنی
ئەو بەهایانە لە نێو ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������ت پەی������ڕەوی دەكەین .نوێنەری حیزب لە
كۆتاییدا س������ەبارەت بە پێشێلكارییەكانی ڕێژیم سەبارەت بە مافی مرۆڤ باسێكی
پێشكەش كرد و داوای كرد كە پێویستە كۆمەڵگای نێونەتەوەیی جیدیتر لە سەر ئەم
پرس������ە زەخت بخاتە سەر ڕێژیمی ئێران .لە كۆتاییدا «جان ریچێر» وێڕای سپاسی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران بۆ ئ������ەو چاوپێكەوتنە وتی :ئێمە گرینگی
ئەم كێش������انەمان لە بەر چاوە و بە دڵنیایەوە پێمان خۆش������ە بە یارمەتی ئێوە لە سەر
ئەو بابەتان������ە كار بكەین ،بۆیە داوای كرد كە ئەم پەیوەندییە بەردوام بێت و حیزبی
دێموكرات بتوانێت ئەوان بەردەوام لە شێوە ڕوانینی خۆی ئاگادار بكاتەوە.

بەشداریی شاندێكی حیزبی دێموكرات لە كۆڕی پرسەی شەهید عەتا محەممەد حاجی مەحموود
ڕێكەوتی ٦ی خەزەڵوەری ١٣٩٣ی
هەتاوی ،شاندێكی حیزبی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران بە سەرپەرەس������تیی
بەڕێز محەممەد نەزیف قادری ئەندامی
دەفتەری سیاس������یی حیزب ،بەشداری
لە كۆڕی پرس������ەی ش������ەهید «عەتا
محەممەد حاجی مەحموود» ئەندامی
ئەنجومەنی س������ەركردایەتی «حیزبی
سوسیالیس������ت دێموكراتی كوردستان»

لە ش������اری س������لێمانی ك������رد .هەر لەو
پێوەندییەدا ،نامەی پرسە و سەرەخۆشی
بەڕێز «مس������تەفا هیجری» سكرتێری
گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران بە باوكی شەهید عەتا محەممەد
حاج������ی مەحموود س������كرتێری حیزبی
سوسیالیس������ت دێموكراتی كوردس������تان
پێشكهش كرا.

بەشداریی شاندێكی حیزبی دێموكرات لە سێهەمین كۆبوونەوەی ژنێڤاكاڵ
ڕێكەوت������ی  ٢٦هەتا ٢٩ی مانگی
خەزەڵوەری ١٣٩٣ی هەتاوی سێهەمین
كۆبوونەوەی «ژێنڤاكاڵ» لە ش������اری
«ژنێڤ» لە واڵتی سویس ،پێك هات.
شاندێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێ������ران ب������ە سەرپەرەس������تیی «د.میرۆ
عەلیار» ئەندامی دەفتەری سیاسیی
حیزب ،ل������ەو كۆبوونەوەدا بەش������داریی
كرد .كۆبوونەوەكە ل������ە الیەن نوێنەری
وەزارەتی دەرەوەی سویس و بەرپەرستیی

گش������تیی ژنێڤاكاڵ كرایەوە .هەروەها
باسێك سەبارەت بە گرینگی پابەندبوون
بە ڕێكەوتنامەكانی ژنێفاكاڵ و ڕۆڵی
ژنێڤاكاڵ لە پاراستنی مافی خەڵكی
مەدەنی ل������ەو ناوچان������ەی جیهان كە
شەڕیان تێدا لە ئارادایە ،پێشكەش كرا.
لە ماوەی  4ڕۆژ كاری كۆبوونەوەكاندا
لە چەند پانێلدا ئەو بابەتانە پێش������كەش
ك������ران« :بەرەو پاراس������تنی باش������تری
خەڵك������ی مەدەن������ی و جێبەجێكردنی

نۆرمە نێودەوڵەتییە مرۆڤدۆستانەكان»
لە پانێل������ی یەكەمدا د.می������رۆ عەلیار
ئەندامی دەفتەری سیاس������یی حیزبی
دێموكرات یەكێك لەو كەس������انە بوو كە
لەو كۆبوونەوەیەدا وتارێكی پێش������كەش
كرد« .جێبەجێكردنی ڕێكەوتننامەی
قەدەغەكردن������ی مین������ی دژەنەفەر»،
«جێبەجێكردنی بەڵێننامەی پاراستنی
مندااڵن لە كاتی ش������ەڕدا» لە پانێلی
بەشی مندااڵندا «لوقمان ئەحمەدی»

ئەندامی كومیتەی ناوەندی و بەرپرسی
پەیوەندییەكان������ی حیزب������ی دێموكراتی
كوردستان لە دەرەوەی واڵت ،وتارێكی
لەسەر هەنگاوەكانی حیزبی دێموكرات
بۆ پاراستنی مافی مندااڵن پێشكەش
كرد .ڕۆژی چوارەم تەرخان كرابوو بۆ
باس لە س������ەر گەاڵڵ������ەی بڕیارنامەی
كۆتایی كۆبوونەوەكە و هەر لەوێش������دا
بڕیارنامەیەك پەسند كرا كە بە زووترین
كات باڵو دەبێتەوە

بەشداریی شاندێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە كۆڕی پرسەی د.كەماڵ فواد
ڕێكەوتی ١ی س������ەرماوەزی ١٣٩٣ی
هەتاوی ،بە بۆنەی كۆچی دوایی دوكتور
كەماڵ فواد ئەندامی پێشووی مەكتەبی
سیاسیی یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستان،
شاندێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران بە سەرپەرەس������تیی بەڕێز محەممەد
نەزیف قادری ئەندامی دەفتەری سیاسیی
حیزب ،س������ەردانی مەكتەبی سیاس������یی

یەكیەتیی نیش������تمانی كوردس������تانیان لە
ش������اری س������لێمانی كرد.ش������اندی حیزبی
دیموكرات لەو كۆڕەدا ،پرسە و سەرەخۆشیی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێرانیان
بە كۆس������رەت ڕەس������ووڵ عهل������ی جێگری
سكرتیری گشتیی یەكیەتی و ئەندامانی
س������ەركردایەتیی یەكیەتی و جەماڵ فواد
برای كۆچكردوو ،ڕاگەیاند .

سمیناری حەمە ڕەشیدخانی بانە لە سلێمانی بەڕێوە چوو
لە الی������ەن «بەڕێوەبەرایەتیی چاالكیی
وێژەیی س������لێمانی»یەوە بە ئامادەبوونی
جەماوەرێك������ی بەرفراوان ل������ە ڕووناكبیر و
نوێنەرانی پارت و حیزبە سیاس������ییەكان و
بەتایبەت س������ەرۆك هۆز و ش������یخ و پیاوە
ئایینییەكان������ی باش������وور و ڕۆژهەاڵت������ی
كوردس������تان ،لە هۆڵی سادات لە سلێمانی
س������میناری حەمە ڕەشیدخانی بانە بەڕێوە
چوو .ئەم سمینارە كە بە مەبەستی ٤٠مین

س������اڵی كۆچی دوایی حەمە ڕەشیدخانی
بانە س������ەركردەی بزووتن������ەوەی كورد لە
ڕۆژهەاڵتی كوردستان ڕێك خرابوو ،لە الیەن
«وەزارەتی رۆشنبیری و بەڕێوەبەرایەتیی
چاالكی������ی وێژەی������ی س������لێمانی» و بە
هاوكاریی دەزگای رۆشنبیریی «جەماڵ
عیرف������ان» بەڕێ������وە چوو .لە س������ەرەتای
كۆڕەكەدا ،كتێبی «حەمە ڕەش������یدخانی
بانە» لە نووس������ینی دكتور «كەیوان ئازاد

ئەنوەر» لەناو بەش������داربواندا باڵو كرایەوە،
كە لێكۆڵینەوەیەكی ئاكادیمی ،مێژوویی
و سیاس������یی س������ەرجەم ژیان و كەسایەتی
و ڕۆڵی ئەو س������ەركردەیە ل������ە بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازی������ی كورددا بوو .پاش������ان لە
بڕگەیەكی دیكەدا «ئەیووب رۆس������تەم»،
بەڕێوەبەریی چاالكیی وێژەیی س������لێمانی
چەند وتەیەكی پێش������كەش كرد .پاش������ان
س������ێ لێكۆڵینەوە س������ەبارەت ب������ە ژیان و

كەس������ایەتی و ڕۆڵی حەمە ڕەش������یدخانی
بان������ە ،ل������ە بزووتن������ەوەی رزگاریخوازیی
كورد لە قۆناغ������ە جیاجیاكانی ژیانیدا لە
الیەن بەڕێزان»:س������ەالحەدین موهتەدی»
 »،فەرید ئەسەس������ەرد» و»كەیوان ئازاد
ئەنوەر» ەوە پێش������كەش كران .لە كۆتایی
ئەو سمینارەدا ،سەرنج و پرسیار و تێبینی
ڕووبەڕووی لێكۆڵەرەكان كرایەوە.

لقی ئامریكای كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فێدراڵ لە واشینگتۆن دامەزرا
ڕێكەوتی ٢ی سەرماوەزی ١٣٩٣ی
هەتاوی ،لە س������ەر داواكاری كومیتەی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران –
ئامریكا ،حیزبە سیاسییەكانی ئەندامی
كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵ لە
واشینگتۆن كۆبوونەوەیان پێكهێنا.
ئەم دانیشتیە بە خولەكێك بێدەنگی
بۆ ڕێز گرتن لە گیانی پاكی شەهیدانی

ڕێگای ڕزگاری دەس������تی پێكرد.دواتر
بەرپرسی كۆمیتەی حیزبی دێموكرات
لە ئامریكا ،چەند وتەیەكی سەبارەت بە
پێویستیی دامەزراندنی لقی كۆنگرەی
نەتەوەكانی ئێرانی فێدراڵ لە ویالیەتە
یەكگرتووەكان پێشكەش كرد.لە درێژەی
ئ������ەم دانیش������تنەدا ،نوێنەرانی حیزب و
الیەنە سیاسییەكانی بەشدار ،تێڕوانینی

خۆی������ان ل������ە س������ەر دامەزراندنی لقی
كۆنگ������رەی نەتەوەكانی ئێرانی فێدراڵ
ل������ە واڵتی ئامریكا پێشكەش������كرد .لە
ئەم دانیش������تنە ،پرۆژەی دامەزراندنی
كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵ –
لقی ئامریكا پەسەند كرا .هەروەها لەو
دانیشتنەدا ،پرۆژە و ڕێوشوێنی گونجاو
بۆ هەڵسووڕان لە داهاتوودا گەاڵڵە كرا.

كۆمیتەی حیزبی دێموكرات لە ئەمریكا
لەم كۆبوونەوەیەدا ،وێڕای خستنەرووی
ڕوانگەكانی خۆی لە سەر چۆنییەتی
كار و خەباتی كۆنگ������رەی نەتەوەكانی
ئێران������ی فی������دراڵ ،ڕایگەیان������د كە بە
هەموو شێوەیەك هاوكار و پشتیوان دەبن
بۆ ئەوەی كە لە كارەكانیاندا سەركەوتوو
بن.

بەشداریی شاندی حیزبی دێموكرات لە ڕێوڕەسمی ڕۆژی شەهیدانی یەكیەتیی نیشتمانی كوردستان
ش������اندێكی حیزب������ی دێموكرات������ی
كوردستانی ئێران ،لە سەر بانگهێشتی
فەرمیی مەڵبەندی ١٤ی ڕێكخستنی
كۆی������ە بە سەرپەرەس������تیی بەڕێز تاهیر

مەحم������وودی ئەندام������ی كۆمیت������ەی
ناوەندیی حیزب ،لە ڕێورەسمی ڕۆژی
ش������ەهیدانی یەكیەتی������ی نیش������تمانی
كوردس������تان كە لە باخچەی شەهیدانی

قوڕەب������ەرازە بەڕێوەچ������وو ،بەش������داری
كرد .لەو ڕێوڕەس������مەدا شاندی حیزبی
دێموك������رات چ������اوی بە بەرپرس������انی
یەكیەتیی نیشتمانی كوردستان كەوت

و ڕێز و حورمەتی حیزبی دێموكراتیان
پێشكەش بە یاد و بیرەوەریی شەهیدانی
یەكیەتی و هێزی پشتیوانی ئەم حیزبە
كرد.

شاندی حیزبی دێموكرات لە سمیناری ئەحمەد شەهید لە پارلمانی سوید بەشداریی كرد
ڕێكەوتی ٥ی س������ەرماوەزی ساڵی
١٣٩٣ی هەتاوی ،ئەحمەد ش������ەهید،
ڕێپۆرتێری تایبەتی ڕێكخراوەی نەتەوە
یەكگرتووەكان بۆ پرسی مافی مرۆڤ
لە ئێران ،لە الیەن چەند ڕێكخراوێكی
س������ویدییەوە ب������ۆ بەڕێوەبردن������ی چەند
س������مینارێك ،بانگهێش������تی ئەو واڵتە
كرابوو .ش������اندێكی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران ،پێكهاتوو لە حەمید
تەیم������وری بەرپرس������ی پێوەندییەكانی

حیزب������ی دیموكرات لە واڵتی س������وید
و جەمیل������ە حەس������ەنخاڵی بەرپ������رس و
نوێنەری كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی
فیدراڵ ،ب������ە بانگهێش������تی فەرمیی
بەڕێوەبەران������ی س������میناری تایبەت بە
پرس������ی مافی مرۆڤ لە ئێران كە لە
پارلمانی سوید بەڕێوەچوو ،بەشداریی
كرد .ئەم س������مینارە كە لە الیەن حیزبی
چەپی س������ویدەوە ڕێكخراب������وو لە دوو
بەش������ی ،پێشكەش������كرانی بابەتەكان لە

الیەن ئەحمەد شەهید و هاوڕێكانی كە
باسەكانیان تایبەت بوون بە دۆخی مافی
مرۆڤ لە ئێران و ب������ە تایبەت نەتەوە
بندەس������تەكانی ئێران و هەروەها س������رنج
و تێبینیی بەش������داربوان پێكهاتبوو .لە
سەرەتای ئەم سمینارەدا ،ئەحمەدشەهید
بە گشتیی باس������ێكی كورتی لە سەر
هەلومەرج������ی ئێران هێنای������ە بەر باس
و لە وتەكانیدا باس������ی پێش������ێل كردنی
ماف������ی مرۆڤی لە ئێران بە گش������تیی

هێنایە گۆڕێ .لە درێژەدا« ،ش������وعلە
زمینی» و دوكتور «حوس������ەین نایب
هاش������م» كە دوو ئەندامی ڕێكخراوی
«سویدویند» لە واڵتی ئۆتریش ،باسی
مافی مرۆڤیان لە ئێران كرد .بەش������ی
كۆتایی س������مینارەكەش تەرخان كرابوو
بۆ ڕا و تێبینیی بەشدارانی سمینارەكە
كە زۆرێك لە حیزب و الیەنە سیاسییە
كوردس������تانی و بیانییەكانیش������ی تێدا
بەشدار بوو.
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سەردانی نوێنەری حیزبی دێموكرات لە پارلمانی نوروێژ
ڕێكەوتی ١٣ی سەرماوزی ١٣٩٣ی
هەتاوی ،عەزیم ئەلیاسی ،بەرپرسی
پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك��ان��ی حیزبی دێموكرات
ل��ە ن��وروێ��ژ ل��ە پارلەمانی ئ��ەو واڵتە
دیدارێكی لە گەڵ « سیلیە سوێنستە
روی��د ب��رۆت��ن» ڕاوێ��ژك��اری سیاسیی

گروپی پارلمانیی حیزبی سوسیالیستی
چەپی نوروێژ پێكهێنا و لەم دیدارەدا
كۆمەڵێك بابەتی پەیوەندیدار بە كورد و
ناوچەكە تاوتوێ كران .هەر لەم ڕووەووە
داوا كرا حیزبی سوسیالیستی چەپی
نوروێژ كار بۆ ئەوە بكات ،لە ڕێگای

ڕاپرسیی ناوەندی دەنگ و ڕەنگی مەهاباد،
ناڕەزایەتیی خەڵكی لێ دەكەوێتەوە
ڕێكەوتی 1ی س��ەرم��اوەزی ساڵی
١٣٩٣ی هەتاوی ،خەڵكی مەهاباد بە
نیسبەت ڕاپرسیی ناوەندیی دەنگ و
ڕەنگی مەهاباد ،نارەزایەتییان دەربڕی.
ڕاپ��رس��ی ن��اوەن��دی دەن���گ و ڕەنگی
مەهاباد سەبارەت بە «حەسەن زیرەك» و
بەراوردكردنی ئەو هۆنەرمەندە نەتەوەییە
ل��ە گ��ەڵ دوو گ��ۆران��ی��ب��ێ��ژی فارس،

بووەتە هۆی نارەزایەتیی خەڵكی كورد
لە كوردستانی ڕۆژه���ەاڵت .هەر لەو
پیوەندییەدا هێزەكانی سپای پاسداران
و ئیتالعات ه��ەرەش��ەی��ان ل��ە خەڵكی
مەهاباد ك���ردووە لە م��ەڕ ه��ەر جوورە
مانگرتن و ن��ارەزای��ەت��ی دهربڕینێك و
هەروەها لهو پهیوهندییهشدا  3چاالكی
مەدەنییان دەست بەسەر كردووە.

لە سـنە چاالكێكی مافی ژنان و مندااڵن
دەستبەسەركرا
ڕێ��ك��ەوت��ی ٥ی س���ەرم���اوەزی
١٣٩٣ی ه��ەت��اوی ،ه��ێ��زە لیباس
شەخسییەكانی ئیدارەی ئیتالعاتی
ڕێ��ژی��م��ی ئ��ێ��ران ل��ە ش����اری سـنە
«مەنیژە سادقی» چاالكی بواری
ژنان و مندااڵنیان دەستبەسەر كرد.
مەنیژە سادقی لە چاالكانی بواری

مافی ژن��ان و مندااڵنه كه دوای
پشكنینی ماڵەكەی لە الیەن هێزە
ئەمنییەتییەكانی ڕێژیمی ئێرانهوه
دەس���ت ب��ە س��ەره��ەن��دێ��ك ل��ە ك��ەلو
پەلی شەخسی ناوبراو وەك كتێب،
كامپیۆتێر و م��وب��ای��ل��ی ئ���ەو ژنە
هەڵسووڕەدا گیراوه.

واڵتەكەیەوە لە كۆمەڵگای نێودەوڵەتیدا
گ��وش��ار بخرێتە س��ەر كاربەدەستانی
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران
ب��ۆ ئ���ەوە ڕێ��ز ل��ە مافەكانی مرۆڤ
و زیندانیانی سیاسی ب��گ��رێ��ت .لەم
چاوپێكەوتنەدا پێشنیار ك��را هەوڵی

گ��رت��ن��ی س��م��ی��ن��اری ج����ۆراوج����ۆر لە
پەیوەندی لە گەڵ بارودۆخی گەالنی
ئێران لە الی��ەن حیزبی سوسیالیستی
چەپی نوروێژەوە چ لە ئاستی نوروێژ و
چ لە ئاستی نێودەوڵەتیدا بدرێت.

لە بۆكان مامۆستایەكی زانكۆ ،لە الیەن ئیدارەی
ئیتالعاتەوە دەستبەسەر كرا
ب��ەپ��ێ��ی ڕاپ����ۆرت����ی ئاژانسی
هەواڵدەریی كوردپا ،ڕێكەوتی ٤ی
س���ەرم���اوەزی 1393ی هەتاوی،
الوێ��ك��ی خ��ەڵ��ك��ی ش���اری بۆكان،
بەناوی لۆقمان سەمیعی لە الیەن
ئ��ی��دارەی ئیتالعاتی ئ��ەو شارەوە،
دەستبەسەر كراوە .لوقمان سەمیعی
ب��ڕوان��ام��ەی كارناسیی ب���ااڵی لە

رشتەی زانستە سیاسییەكاندا هەیە
و بۆ ماوەیەك لە زانستگاكانی پەیام
ن���وور و ئ���ازادی ئ��ەو ش���ارە وانەی
وتوتەوە .لوقمان سەمیعی ،تۆمەتی
هاوكاری لەگەڵ یەكێك لە حیزبە
كوردییەكانی دراوەتە پاڵ و لە ماڵی
خۆیاندا لە شاری بۆكان دەستبەسەر
كراوە.

مانگرتنی زیندانییانی سیاسیی كورد
لە زیندانی ورمێ
ڕێكەوتی ٩ی سەرماوەزی ١٣٩٣ی
ه���ەت���اوی ،م��ان��گ��رت��ن��ی زیندانییانی
سیاسیی ك��وردی زیندانی ورم��ێ بە
هۆی پێڕانەگەیشتن بە كێشە و گرفتی
ناو زیندان و هەڵسوكەوتی نامرۆڤانەی
بەرپرسەكان دەستی پێكرد .سەرەڕای
هەڕەشەی بەرپرسانی زیندانی ورمێ،
زیندانییانی سیاسیی ك��وردی بەندی

 ،12بڕیاریانداوە دەس��ت لە مانگرتن
هەڵنەگرن تا هەموو داواكارییەكانییان
لە الی��ەن بەرپرسانی زیندانی ورمێ
جێی بە جێی دەبێت.هەروەها زیندانییانی
سیاسیی ،زیندانی ناوەندی زاهیدان،
سنە ،رەجایی شاری كەرج ،پشتیوانی
خ��ۆی��ان ل��ەو مانگرتنەی زیندانیانی
سیاسی كورد ڕاگەیاندووە.

دوو هاوواڵتیی كوردی شارەكانی سنە و نەغەدە ڕەوانەی زیندان كران
ڕێكەوتی١٢ی سەرماوەزی١٣٩٣ی
ه���������ەت���������اوی ،ه�����اوواڵت�����ی�����ی�����ەك�����ی
ب�����ەن�����اوی«ح�����اج�����یك�����ام�����ی�����ل م����ام
ش�����ێ�����خ» ،دان����ی����ش����ت����ووی گ���ون���دی
«خەلیفانی»سندووسی نەغەدە ،كە بە
تۆمەتی«هاوكاری لە گەڵ یەكێك لە
حیزبە كوردییەكانی ئۆپۆزسیۆنی ڕێژیمی
ئ��ێ��ران» ب��ە  1س��اڵ زی��ن��دان مەحكووم
ك���راوە ،ب��ۆ تێپەڕكردنی حوكمەكەی،
ڕەوانەی زیندان كرا .حاجیكامیل مام
شێخ تەمەن  ٣٨ساڵ ،باوكی  ٤منداڵ،
وەرزێر ،كەسایەتیی ناسرا و خۆشناوی
ناوچەی نەغەدەیە .هەر لەم پێوەندییەدا،

ڕێ��ك��ەوت��ی ١٣ی س���ەرم���اوەزی ساڵی
١٣٩٣ی هەتاوی ،موختار ئەسەدی،
مامۆستا و چاالكی سینفی لە الیەن
دادگای شۆڕشی شاری «سنە»وە بۆ
بەشی بەڕێوەبردنی حوكمەی بانگهێشت
كراوە .ئەم هاوواڵتییە پاش بانگهێشت،
ب��ۆ تێپەڕكردنی م���اوەی حوكمەكەی
ڕەوانەی زیندانی ناوەندیی سنە كراوە.
ئەم مامۆستا كوردە ،چەند ساڵ پێش،
بە تۆمەتی «تەبلیغ دژی نیزام» لە
الی���ەن لقی ١٥ی دادگ���ای شۆڕشی
تارانەوە بە  ١ساڵ زیندانی تەعزیری
مەحكووم كرابوو.

لە پیرانشار پێشمەرگەیەكی دێرینی حیزبی دێموكرات كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ٧ی سەرماوەزی ١٣٩٣ی
ه��ەت��اوی «ئیسماعیل سلێمانی» لە
تەمەنی  ٥٥ساڵیدا بە هۆی نەخۆشی
مااڵوایی لە ژیان كرد و تەرمی ناوبراو
ل��ە نێو ئ��اپ��ۆرای خەڵكی ناوچەكەدا
لە گۆڕستانی «پیرانشار» بە خاك
س���پ���ێ���ردرا .ك���اك ئ��ی��س��م��اع��ی��ل دوای

ش��ۆڕش��ی گ��ەالن��ی ئ��ێ��ران و خەباتی
ئاشكرای حیزبی دێموكرات پەیوەست
بە ڕیزەكانی حیزبی دێموكرات بوو و
لە هێزی شەهید «ئاوارە»ی ئەو كات
سازمان درا و لە زۆری شەڕەكانی ئەو
ناوچەیە بەشداری كرد .ساڵی ١٣٦٣ی
هەتاوی كاك ئیسماعیل لە شەڕیكی

قارەمانانەدا بۆ بەرگری لە كوردستان
بەسەختی بریندار ب��وو و القێكی لە
دەستدا و لە سەر رەزامەندی حیزب بۆ
چارەسەری برینەكەی گەڕایەوە و هەتا
دواساتەكانی ژیانی وەك پێشمەرگەیەك
وەفادار بە حیزب مایەوە .ناوبراو یەكێك
لە هاندەرانی الوان بۆ هاتنە ڕیزەكانی

حیزب بوو و چەندین جار لە الیەن هێزە
ئەمنییەتییەكانی رێژیمەوە بانگهێشت و
هەڕەشەی لێكرابوو.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئیران
پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس
و كاری كاك ئیسماعیل دەكات و خۆی
بە شەریكی خەمیان دەزانێت.

كەسایەتیەكی ئایینیی خۆشناوی گوندی نێ،
كۆچی دوایی كرد

كەسایەتییەكی خۆشناوی ناوچەی مەریوان
كۆچی دوایی كرد

ڕێكەوتی ٧ی سەرماوەزی ١٣٩٣ی هەتاوی ،مامۆستا مەال «محەممەد
نیك پەی» كەسایەتی ئایینی و خۆشناو و نیشتمانپەروەری گوندی نێ،سەر
بە شاری مەریوان لە تەمەنی  ٧٦ساڵیدا كۆچی دوایی كرد .مەال محەممەد
چەندین جار لە ساڵەكانی دەیەی شەستی هەتاوی ،لە الیەن هێزە ئەمنییەتی و
ئیتالعاتییەكانی ڕێژیمی ئێرانەوە بانگهێشت و ئازار و ئەشكەنجە كرابوو .ئەو
مامۆستا ئایینیە هەروەها لە ساڵی ١٣٩١ی هەتاوی لە الیەن ئیدارەی ئیتالعاتی
رێژیمی ئێرانەوە بانگهیشت و لە مەڕ ئەوەی كە لە سەر ناڕەوابوونی هەستی
نەتەوایەتی لە نێ ،وتار نادەن ،بێڕێزی پێكرابوو .تەرمی مەال محەممەد لە نێو
ئاپۆرای خەڵكی ناوچەكەدا بە خاك سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرەخۆشی لە بنەماڵە و ك��ەس و
كاری مامۆستا مەال محەممەد نیك پەی دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان
دەزانێت.

عوسمان سەعیدزادە برای دوو شەهیدی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان بە ناوەكانی
شەهید «مستەفا و عەلی سەعیدزادە» خەڵكی گوندی بایەوە ،سەر بە شاری مەریوان
كۆچی دوایی كرد و لە نێو ئاپۆرای خەڵكی ناوچەكەدا بە خاك سپێردرا .كاك عوسمان
پاش دەستبەسەركرانی شەهید عەلی لە الیەن ئیدارەی ئیتالعاتی ڕێژیمی كۆماری
ئیسالمی لە ساڵی ١٣٦٤ی هەتاوی ،بۆ ماوەی ٢ساڵ ئاوارە دەبێت و دوای ساڵێك
هەواڵی تیربارانی براكەی بە تاوانی ئەندامەتی لە حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
لە زیندانی «ئەڤین»ی پێدەدەن .عوسمان دوای خۆڕاگریی لە بەرامبەر هەموو ئەو
زەخت و گوشارانەدا ،لە ساڵی ١٣٧١ی هەتاوی بە شەهید بوونی مستەفای برای
لە ڕیزی یەكێك لە حیزبە كوردیەكانی دژ بە ڕێژیمی ئێران لە شەڕیكی ناو شاری
مەریوان ،دیسان تووشی لێقەومان دەبێت.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری
كاك عوسمان دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.
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پێشمەرگەیەكی دێرینی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران كۆچی دوایی كرد
دەروێش سلێمان مەحیەدینی خەڵكی «دەربكە»ی پیرانشار ،بە هۆی نەخۆشیی
دڵەوە لە تەمەنی  ٧٨ساڵیدا مااڵوایی لە ژیان كرد .دەروێش سلێمان لە ماوەی
ساڵەكانی  ١٣٥٨هەتا  ١٣٦٣پێشمەرگەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
بووە و لە ماوەی تەمەنی پێشمەرگایەتیی خۆیدا چەندین جار بریندار بووە .پاش
ساڵی ١٣٦٣ی هەتاوی ،دەروێش سلێمان لە سەر ئیزنی حیزب و بەپێی بارودۆخی
ژیانی خۆی گەڕاوەتەوە نێو بنەماڵەكەی و چەندین جار لە الیەن هێزەكانی ڕێژیمی
ئێرانەوە ئازار و ئەزیەت دراوە و لە الیەن ئیتالعاتی ڕێژیمەوە بە شێوەیەكی دڕندانە
ئەشكەنجە كراوە .دوو برازای دەروێش سلێمان بە ناوەكانی «جەبار مەحیەدینی» و
«ڕەحیم عوقابی» لە ڕیزەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێراندا و لە پێناو
وەدیهێنانی ئامانجەكانیان و بەدەستهێنانی ئازادی بۆ كوردستان شەهید كراون.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ،پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس
و كاری دەروێش سلێمان دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شریك و بەشدار
دەزانێت.

ئەندامێكی حیزبی دێموكرات لە ناوچەی
ئەنزەل كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ١٠ی سهرماوهزی ١٣٩٣ی هەتاوی« ،ئیبراهیم ساكان دۆست « كوڕی
«مووسا» ئەندامی وەفاداری حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و خەڵكی گوندی
«حماما» لە ناوچەی «ئەنزەل»ی سەر بە شاری ورمێ بە هۆی نەخۆشیی شێرپەنجە
لە تەمەنی  ٦٣ساڵیدا كۆچی دوایی كرد.تەرمی ناوبراو لە نێو ئاپۆرای خەڵكی
ناوچەكەدا لە گۆڕستانی گوندی «حماما» بە خاك سپێردرا.كاك ئیبراھیم ساكان
لە بنەماڵەیەكی شۆرشگێر و واڵتپارێز لە دایك بووە ،ناوبراو لە سەردەمی منداڵیدا و
لە كاتێكدا كە بنەماڵەی ناوبراو بە هۆی بەشداری لە شۆڕشی «ئاگری» تووشی
دوور خرانەوە ببوون ،لە دایك دەبێت .ناوبراو لە سەردەمی خەباتی چەكداری حیزبی
دێموكرات بە دژی ڕێژیمی ئێران پەیوەندی بە حیزبەوە دەگرێت و وەك ئەندامێكی
نهێنی حیزب لەو ناوچەیە دەست بە خەبات دەكات و زۆر جار بە هۆی هاوكاریی هێزی
پێشمەرگەی كوردستان دەكەوێتە بەر ئازار و ئەشكەنجەی هێزەكانی رێژیمی ئێران.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ،سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس وكاری كاك
ئیبراهیم دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.

لە شاری سەقز پێشمەرگەیەكی دێرینی
حیزبی دێموكرات كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ١٠ی سەرماوەزی ١٣٩٣ی هەتاوی ،كاك «كەریم عەلی محەممەدی»
بە هۆی نەخۆشی لە تەمەنی  ٦٥ساڵید كۆچی دوایی كرد و ناوبراو لە ناو ئاپۆرای
خەڵكی ناوچەكەدا بە خاك سپێردرا .كۆچكردوو مامەكەریم ،ساڵی١٣٣٧ی هەتاوی
لە گوندی بناوەچانی سەر بە ناوچەی «خ��وڕخ��وڕە»ی سەقز لە دای��ك ب��ووە و
ساڵی١٣٧٢ی هەتاوی پەیوەندیی بە حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانەوە دەگرێت.
ئەو خەباتگێڕە خۆڕاگرە لە ساڵی ١٣٧٣ی هەتاوی لە الیە ن هێزە ئەمنییەتییەكانی
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە دەستبەسەر دەكرێت وسەرەتا حوكمی ئیعدام و
دواتر حوكمی هەتاهەتایی بۆ دەردەچێت .مامە كەریم هەتا ساڵی ١٣٨٧ی هەتاوی
بۆ ماوەی  ١٥ساڵ لە زیندانەكانی «سنە» و «سەقز» لە زینداندا دەبێت و هەتا
سەر ،خۆڕاگر و وەفادار بە ڕێبازی حیزبەكەی مایەوە .ناوبراو لەم دواییانەدا بۆ
ماوەی  ٣ساڵ تووشی «جەڵتەی مێشك» هاتبوو وهەر بەو هۆیەوە كۆچی دوایی
كرد .بنەماڵەی مامە كەریم مەرگی ناوبراو بۆ ئەشكەنجە درێژخایەنەكانی ڕێژیمی
ئێران دەگەڕێننەوە .مامە كەریم برایەكی بە ناوی «ڕەشید عەلی محەممەدی»
شەهیدی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانە كە لە شەڕێكی قارەمانانەدا بۆ
بەرگری لە خاكی كوردستان لە ساڵی ١٣٦٤ی هەتاوی شەهید بوو.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و
كاری مامە كەریم دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.

لە هەوشار باوكی دوو شەهیدی حیزبی
دێموكرات كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ١٠ی سەرماوەزی ١٣٩٣ی هەتاوی «خاڵۆ فەرج مەحموودی» ناسراو
بە «فەرەج هەالن» باوكی دوو شەهیدی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان بە ناوەكانی
شەهید «ئەحمەد و مەحموود هەالن» لە گوندی «ئەحمەد ئاوای» هەوشار بە
هۆی نەخۆشییەوە لە تەمەنی  ٧٥ساڵیدا مااڵوایی لە ژیان كرد .تەرمی خاڵۆ
فەرەج لە نێو ئاپۆرای خەڵكی ناوچەكەدا بە خاك سپێردرا .خاڵۆ فەرەج كەسێكی
خۆشناو و جێگای متمانەی خەڵكی ناوچەكە بووە و ه��ەردەم شانازیی بە كوڕە
شەهیدەكانییەوە دەكرد كە لە ڕێگای ڕزگاریی كوردستان شەهید بوون .شەهید
«محەممەد مەحموودی» ناسراو بە «مەحموود ه��ەالن» پێشمەرگەی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە ئاوایی «ئەحمەد ئاوا»ی هەوشار لە دایك بووە.
ناوبراو فەرماندەی لكی هێزی «شەهیدانی هەوشار» بوو كە لە ڕێكەوتی ٢ی
ڕێبەندانی ساڵی ١٣٦١ی هەتاوی ،لە شاری «تیكاب» لە الیەن ڕێژیمی كۆماری
ئیسالمیی ئێرانەوە ئیعدام كرا و گڵكۆكەی هەر لە شاری تیكاب دایە .شەهید
«ئەحمەد مەحموودی» ناسراو بە «ئەحمەد هەالن» پێشمەرگەی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران لە ئاوایی «ئەحمەد ئ��اوا»ی هەوشار لە دای��ك ب��ووە .ناوبراو
سەرپەلی یەكێك لە پەلەكانی هێزی «شەهیدانی هەوشار» بوو ،كە لە ڕێكەوتی
٢٨ی بانەمەڕی ساڵی ١٣٦٢ی هەتاوی ،لە شەڕیكی قارەمانانەدا لە شوێنێك
بە ناوی «كانی سپی» شەهید بوو .تەرمی شەهید ئەحمەد لە الیەن هاوڕی و
هاوسەنگەرانییەوە لە شوێنێك بە ناوی «چنارتوو» بە خاك سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە وكەس و
كاری خاڵۆ فەرەج دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.
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ئهركی شۆڕشگێر له قۆناخه دژوارهكانی خهباتدا
شاڕۆژ
«یهكێ������ك ل������ه تایبهتمهندییهكانی
مێژووی داڕمانی سیستمه سهرهڕۆ و
تووتالیترهكان ڕۆڵ������ی بنهڕهتیی حیزبه
سیاس������یهكان ،كۆمهڵگای مهدهنی و
ش������ارۆمهندان له ڕهوتی چاكسازیی و
دێموكراتیزه بوونی سیستمی دهسهاڵتدار
و زاڵدای������ه .مێ������ژووی هاوچهرخ������ی
ئۆرووپای ڕۆژههاڵت شایهتێكه بۆ ئهم
ڕاستییه كه كاتێ دهوڵهتهكان ڕێگهی
ههر چهش������نه وتووێژ و دانووس������تانێك
لهسهر كۆمهڵگاكانی خۆیاندا دادهخهن،
ش������ارۆمهندان بۆ خۆیان به پاڵپشتیی
بنهما جههانگیرهكانی مافی مرۆڤ و
به زانیاریی و ئاگایی له بهرپرسیاریهتی
ویژدانی������ی و ش������ارۆمهندیی خۆیان،
خهڵكانی جیهانیان كردووته ش������ایهتی
خۆیان ،و دهس������تیان داوهت������ه خهبات و
داكۆكی له بهها بااڵ مرۆییهكان».
مرۆڤ پاش به پۆختهیی گهیشتن
بهردهوام ههوڵی داوه تا مافه ڕهواكانی
خ������ۆی دابین كات .ل������ه دابین كردنی
یهكهمی������ن پێداویس������تییهكانی ژیانی
تا بونیادنانی كۆمهڵ������گا و دهوڵهت و
شێوازی حوكمڕانی .بهم پێیه مێژووی
مرۆڤ لهگهڵ خهباتدا گڕیێ خواردووه.
خهبات ب������ۆ دابین كردن������ی خۆراك و
س������هرپهنا ل������ه بهرهنگاربوونهوه لهگهڵ
سروشتدا ههتا دیاریكردنی سنوورهكانی
ژیان و هێڵه سهرهكییهكانی بۆ مانهوه
له بازنهی مرۆڤایهتی و دابین كردنی
مافه بنهڕهتییهكانی له مافی فێربوون
و نووس������ینهوه بگره ت������ا دیاری كردنی
مافی چارهی خۆنووسین و بهشداریی
ل������ه بهڕێوهبهری������ی واڵت ،حوكمڕانی
و دهس������هاڵتداری ل������ه ناوچهیهك������ی
دیاریك������راوی جوگرافیاییدا .بهاڵم به
دڵنییاییهوه ههر له سهرهتای پۆختهیی
مرۆڤهوه دابین كردنی ئهم پێداویس������تی
و مافانه به ئاس������انی نههاتووهته دی
و مرۆڤ به پێی سهردهم و بارودۆخی
بگۆڕی س������هردهمهكان لهگهڵ ههندێ
كهند و كۆس������پ و ئاریشهی جیاوازدا
بهڕهوڕوو بووه .له چاخ������ی بهردینهوه
كه بۆ زاڵ بوون بهس������هر برسییهتی و
مانهوهی له بازنهی ژیان و زیادكردنی
نهوهدا ،لهگهڵ سروشتدا خهباتێكی بێ
وچانی دهست پێ كرد و له ئهنجامی ئهو
خهبات و تێفكرانهدا ،بهردی كرده مۆمی
دهستی خۆی و یهكهمین كهرهستهكانی
ڕاوی پێ دروس������ت كرد ،ئ������هم ڕهوته
ل������ه خهبات و تێفكران تا گهیش������تن به
سهردهمی

ئاسن و بهره بهره تا بونیاتنانی دونیای
مودێڕن و كهڵك وهرگرتن له تێكنۆلۆژیا
و كهرهس������تهی نوێی ئێلكترۆنیكی و
ههناردنی سهتهالیتهكان بۆ دووردهستترین
شوێنهكانی كاكهش������ان بۆ دۆزینهوهی
دیاردهی نوێ و ش������وێنی ژیانی نوێ
بۆ بهردهوامیی نهوهی داهاتوو بهردهوام
بووه و ئهمڕۆشی لهگهڵدا بێت مرۆڤ
له خهبات بۆ مس������ۆگر كردنی ئاوات
و خهونهكانی نهوهس������تاوه و ههر بۆیه
ڕۆژ ل������ه دوای ڕۆژ دهس������كهوتێكی
دیك������هی مرۆڤ دێت������ه ئ������اراوه كه
بهدڵنیاییهوه بهرههمی خهباتی مرۆڤه
بۆ بهرههمهێنانی كهش������ێكی گونجاو
و لهبارتر بۆ ژیانێكی پێش������كهوتوو و
سهردهمییانهتر .لهم پێوهندییهدا خهبات
ب������ۆ دهربازبوون له ژیانی كۆیالیهتی و
دامهزراندنی سیس������تهمی گوندنشینی
و شارنش������ینی و ئیداره كردنی واڵت و
كاروبارهكانی كۆمهڵگا بۆ باشتر بوونی
بژێوی ژیان������ی مرۆڤ������هكان و هاتنه
ئارای س������هدان و بگره ههزاران چهمك
و دهستهواژهی جیاوازی كۆمهاڵیهتی،
ئابووری ،فهرههنگی و سیاس������ی و...
هتد ،ك������ه پێوهندییان به ژیانی ڕۆژانه
و داهات������ووی مرۆڤ������هكان و كۆمهڵگا
مرۆییهكانهوه ههیه ،بهشێكن له ڕهوتی
خهباتی مرۆڤ ب������ۆ هاتنه دی ئاواته
لهمێژینهكانی.
بهاڵم ههر وهك پێشتریش هێمامان بۆ
كرد گهیشتن بهم وێستگهیهی كه ئێستا
مرۆڤی ئهم سهردهمهی تێدایه ههروا به
ئاس������انی و لهخۆڕا نههاتووهته بهرههم
و مرۆڤ������هكان له پێناو گهیش������تن بهم
ئاوات و ئارهزووانهدا به سهدان ههزار و
بگره به ملیۆنان كهس قوربانیان داوه،
ب������ۆ ئهوهیكه ئهم������ڕۆ جیهان و گۆی
زهوی ش������وێنێكی ئارامت������ر و ئهمینتر
بێ������ت بۆ ژیان .جا ل������هم چوارچێوهیدا،
بهدڵنیایی������هوه ئ������هو نهتهوان������هی كه
كهرهس������تهی پێویست و كهشی گونجاو
و لهباریان بووه بۆ خهبات و تێكۆش������ان
باش������تر و خێرات������ر ب������ه ئامانجهكانیان
گهیشتوون و له دهرنجامی ئهو خهبات
و ماندوویهتییهدا ئێس������تا خاوهنی كیان
و قهبارهیهكی سیاس������ی س������هربهخۆن
بۆخۆیان و له ههندێ حاڵهتیش������دا به
هۆی كهڵك وهرگرتن له تێكنولۆژیا و
كهرهستهی پێویست بازنهی حوكمڕانی
خۆیان ل������ه ناوچهیهك������ی دیاریكراودا
قهتیس نهكردووهتهوه و باڵی حوكمڕانی
خۆیان كێش������اوه به س������هر س������نوور و
جوگرافیاییهكان������ی دیكهی ئهم گۆی
زهوییهشدا و ههر بهم پێیهش ڕهنگه به
چهندین هۆكاری
هۆ ی
جی������ا و ا ز

ههندێك ل������ه نهت������هوهكان نهیانتوانیبێ
ل������ه چ������او كۆمهڵ������گا پێش������كهوتووه
شارس������تانییهكان به شێوهیهكی یهكسان
بۆ دابین بوونی م������اف و ئاواتهكانیان
تێبكۆش������ن و خهبات بكهن و به ویست
و داخوازییهكانی خۆیان بگهیهن .بهاڵم
بێ گومان ئهو نهتهوانهی كه خاوهنی
خهون و خولیای جی������اواز بن ههرگیز
له خهبات و تێكۆش������ان كۆڵیان نهداوه
و س������هرهڕای ههموو كێشه و كۆسپ و

بهرخ������ودان و قوربانی������دان ل������ه پێناو
گهیشتن به ئامانجهكانیدا .بۆیه كاتێ
اڵپهڕهكان������ی مێژوو ه������هڵ دهدهینهوه
ل������ه ههموو س������هدهكاندا و بهتایبهت له
س������هدهی هاوچهرخدا نهت������هوهی كورد
بهردهوام بووه له خهبات و تێكۆش������ان و
به تایبهت له  140ساڵی ڕابردوودا ههر
كه شۆڕش������ێكی كورد ل ه پارچهیهكی
كوردستاندا سهركوت كراوه و دامركاوه
له ش������وێنێكی دیكه و له پارچهیهكی

كاتێ باس لهوه دهكرێت كه تاكی
شۆڕشگێڕ سووتهمهنی ڕێگای خهبات و
تێكۆشان ه مهبهست ل ه زهق كردنهوهی
ئهم بابهتهی ه ك ه هیچ شۆڕشێ ب ه بێ
گیانفیدایی و قوربانیدان ب ه لووتك ه
ناگات و هیچ شۆڕشێكیش ل ه مێژووی
مرۆڤایهتیدا نهبووه ك ه یهك شهوه و
ب ه بێ هیچ قوربانیدانێ
ب ه ئامانج گهیشتبێ
تهگهرهكان بهردهوام بوون لهسهر ڕێڕهوی
خهباتی خۆی������ان و گومانی تێدا نیی ه
ك������ه له ئهنجامی ئهو ماندوونهناس������ی
و ههوڵ������ه بهردهوامانهیانهدا ڕۆژێك به
ئ������اوات و ئارهزووهكانیان دهگهن .بهاڵم
ئهوهیكه گرینگه جهخت كردن لهس������هر
ئ������هم بابهتهیه كه كهند و كۆس������پهكان
ههرگیز ناتوان������ن مرۆڤی خاوهن ئیراده
و خاوهن ئایدیا له گهیش������تن به ئاوات
و ئامانجهكان������ی بوهس������تێنێ و ڕهنگه
ل������ه بڕگهیهك������ی زهمهنی������دا به هۆی
بارودۆخ������ی زاڵ بهس������هر كۆمهڵگای
مرۆی������ی و جوگرافیای سیاس������ی و
مرۆی������ی ئهمرۆی جیهاندا ،تووش������ی
سستی و الوازی هاتبێتن بهاڵم ههرگیز
دهس������تیان له خهون و خولیاكانیان بۆ
گهیشتن به ژیانێكی س������هردهمیانهتر
ههڵنهگرتووه.
ههر لهم چوارچێوهیهدا مرۆڤی كورد
و نهتهوهی كوردیش لهم بازنهی خهبات
و تێكۆشانه بهدهر نییه و مێژووی ئهم
نهتهوه بهش������خواره ،سهلماندوویهتی كه
نهتهوهی كورد له ههموو قۆناخهكانی
ژیانی������دا بۆ یهك
چركهش دهستی
ههڵنهگرتووه له
خهب������ات و

دیك������ه شۆڕش������ێكی دیك������ه به دژی
زۆرداران دهستی پێ كردووه و ئهم ڕهوت ه
تا به ئهمڕۆش بهردهوامه و ئێستاشی
لهگهڵ بێ نهتهوهی كورد له ههر چوار
بهشی كوردس������تان نهوهستاوه له خهبات
و قوربانیدان .ههرچهن������د لهم پێناوهدا
به دهیان جار تووش������ی چهرمهسهری،
نههامهت������ی ،ماڵوێرانی ،كاولكاری،
كۆچ ،زهبروزهنگ ،س������هركوت ،نسكۆ،
جینۆساید و ئهنفال بووه بهاڵم ههرگیز
مرۆڤی شۆڕش������گێڕی كورد نههاتووه
به خهیاڵیش������یدا كه دهس������ت له خهبات
و بهرهنگاربوون������هوه لهگهڵ دوژمنانی
كورد ههڵبگ������رێ و ڕۆژ نییه كه لهم
پێناوهدا قوربانیی ن������هدات و ڕوونیش
نیی������ه كاروان������ی ئ������هم قوربانیدانه تا
كهی درێژهی دهبێت .ب������هاڵم ئهوهیكه
دی������اره بهدڵنیایی������هوه تا گهیش������تن به
مافه ڕهواكانی له خهبات و ش������ۆڕش
بهردهوام دهبێت و له هیچ داگیركهرێك
تا وهدیهاتن������ی خ������هون و ئاواتهكانی
س������ڵ ناكاتهوه و ڕهنگه له قۆناخێكدا
شۆڕشهكهی تووشی ئاستهنگ بووبێت
ب������هاڵم ههرگیز بیری له ئاش������بهتاڵی
ههتاههتای������ی ،ترس ،ب������ێ هیوایی و
نائومێدی نهكردووهتهوه ،چونكوو تاكی
شۆڕش������گێڕی كورد و حیزبه سیاسیه
شۆڕشگێڕهكانی كوردستان و به تایبهت
حیزب و ڕێكخ������راوه ئازادیخوازانهكانی

كوردستانی ئێران بهو باوهڕه گهیشتوون
كه ترس و بێ هیوایی كوش������هندهترین
ژههره بۆ پهیكهرهی شۆڕش������ێك كه به
نیازه دونیایهكی باشتر و داهاتوویهكی
گهش������تر بۆ كۆمهڵ������گا و خهڵكهكهی
بێنێت������ه دی .لێرهدای������ه ك������ه ڕۆڵ و
ئهركی تاكی شۆڕش������گێڕ له قۆناخه
دژوارهكانی خهباتدا زیاتر له جاران زهق
دهبێتهوه ،چونكوو ههروهك باسمان كرد
گهیش������تن به ئامانجهكان به بێ دانی
نرخ ناكرێت و به فهرموودهی شههیدی
ههرگی������ز نهمرمان دوكتۆر قاس������ملوو
«ئهو گهلهی كه ئازادی دهوێت دهبێ
نرخی ئ������هو ئازادیهش بدات ».و ئهمه
ڕاستییهكی حاش������اههڵنهگره كه هیچ
شۆڕش������ێ به بێ كهند و كۆس������پ و
تهگهره ناگهیته ئهنجام و بهدڵنیاییهوه
ش������ۆڕش ڕۆڵهكانی خۆی قووت دهدا.
بۆیه كاتێ باس لهوه دهكرێت كه تاكی
شۆڕشگێڕ سووتهمهنی ڕێگای خهبات
و تێكۆشان ه مهبهست له زهق كردنهوهی
ئهم بابهتهیه كه هیچ شۆڕش������ێ به بێ
گیانفیدایی و قوربانی������دان به لووتكه
ن������اگات و هی������چ شۆڕش������ێكیش له
مێژووی مرۆڤایهتی������دا نهبووه كه یهك
ش������هوه و به بێ هی������چ قوربانیدانێ به
ئامانج گهیشتبێ.
ل������هم پێوهندیی������هدا زۆر ئاس������ایی
و سروش������تییه ك������ه به س������هرنجدان به
گۆڕانكارییهكانی سهردهم و بههێزبوون،
دوژمنایهت������ی و هاوپهیمانیی واڵتانی
داگیركهر و زاڵ بهس������هر كوردستاندا،
شۆڕش������هكانی نهتهوهی ك������ورد و له
سهرووی ههموویانهوه شۆڕشی ڕهوای
نهتهوهكهم������ان له كوردس������تانی ئێران
تووش������ی تارمای������ی و الوازی ببێت و
ڕێگهی گهیش������تن به ئامانجهكانمان
درێژتر ببێتهوه بهاڵم ههرگیز ئهو ڕۆژه
نایهت كه شۆڕش������ی نهت������هوهی كورد
بچێت������ه نێو اڵپهڕهكانی مێ������ژوو و له
كردهوهدا بوونی نهمێنێ.
بۆی������ه لهم قۆناغه ههس������تیارهدا كه
قۆناغێك������ی دژوار و مێژوویی������ه ب������ۆ
ههموو حیزب و ڕێكخراوه سیاس������ییه
شۆڕش������گێڕهكانی ههر چوارپارچهی
كوردس������تان و به تایبهت كوردس������تانی
ئێ������ران ،ئهندامان������ی ئ������هو حی������زب و
ڕێكخراوانه وهك تاكێكی شۆڕشگێڕ له
چاو ج������اران زیاتر خۆیان ماندوو بكهن
و به ههوڵ و تێكۆش������انی بێ وچانی
خۆیان ڕێگ������هی خهباتهكهیان لهبارتر
بك������هن .لهم پێوهندییهدا زۆر ئاس������اییه
كه شۆڕشگێڕ بگهڕێتهوه بۆ سهر ئهو
ڕێچكهیه كه دهیس������هلمێنێ شۆڕشگێڕ
كهس������ێكی خۆنهویسته كه ئامادهیه بۆ
گهیش������تن ب������ه ئامانجهكانی خۆی و
گهلهكهی دهس������ت له خ������هون و خولیا
تاكهكهس������ییهكانی ههڵبگرێ ،قازانج
و بهرژهوهندییهكانی گهل له س������هرووی
قازان������ج و بهرژهوهندییهكان������ی خۆیهوه

دابنێ و بهڕاس������تی ب������ۆ بووژانهوهی
بڵێس������هی خهباتی ئ������هم نهتهوهیه ببێته
س������ووتهمهنی بهردهوامی������ی خهباتی
ڕهوای گهلهكهی.
تاكی شۆڕش������گێڕ دهبێ باش بزانێ
كه شهونخوونی و ههژاری و دهسكورتی
و بێ ئیمكاناتی بهش������ێكی سهرهكییه
له تایبهتمهندییهكانی شۆڕش و دهبێ
به ههس������ت ك������ردن ب������هو واقیعهی كه
ئهمڕۆ زاڵه بهس������هر ناوچهكهدا ،خۆی
بۆ قۆناخ������ی زۆر لهم������ه دژوارتریش
ئاماده ب������كات .به تایبهت قۆناخێ كه
جهمسهربهندیی زلهێزهكان به پێی قازانج
و بهرژهوهندییهكانیان بهردهوام له گۆڕان
و ئاڵوگۆڕدایه و ئهمهش وای كردووه
كه بهرهنگاربوونهوه لهگهڵ واڵتانی زاڵ
بهسهر كوردستاندا به لهبهرچاو گرتنی
ئهو گهمه سیاس������ییهی ك������ه ههنووكه
زاڵه بهس������هر ناوچهك������ه و جیهاندا ،له
چاو جاران ئهستهمتر و دژوارتر خۆی
بنوێنێ.
لهم قۆناخهدایه كه تاكی شۆڕشگێڕ
به تێگهیشتن له ڕێگای دژوار و بڕگهی
ئهس������تهمی خهباتهكهی و بارودۆخی
نالهباری زاڵ بهس������هر شۆڕش������هكهیدا
له ههموو بوارهكان������دا وهك بارودۆخی
سیاس������ی ،ئاب������ووری ،كۆمهاڵیهتی و
ژێئۆپۆلتیكی زاڵ بهسهر ناوچهكهدا،
ببێته پشت و پهنای حیزب و گهلهكهی
و به خوێندنهوهیهك������ی واقعبینانه لهو
ڕاس������تییهی كه ئاس������تهنگهكان ههتا
س������هر نییه ،دهبێ چاو له جوانییهكانی
دونیای تاكهكهس������ی و ش������كۆمهندیی
و ش������كۆخوازیی تاكهكهس������ی ژیانی
بنهماڵهیی ههڵبگرێ و به كردهوه نهك
دروش������م به دوژمنانی نهتهوهی كورد
بس������هلمێنێ كه مهتهرێ������ز و كوورهی
خهبات ڕۆژ ل������ه دوای ڕۆژ قایمتر و
بهتینتره و هیچ بارودۆخێكی نالهباری
سیاس������ی و ئابووری و كۆمهاڵیهتی و
جوگرافیایی ناتوان������ێ ئیرادهی تاكی
شۆڕش������گێڕ بۆ گهیش������تن به ئاوات و
ئامانجهكانی سست و الواز بكات.
ل������ه وهه������ا دۆخێكدایه ك������ه تاكی
شۆڕش������گێڕ پێش لهوهیكه له قۆناخی
بهربهرهكان������ێ لهگ������هڵ دوژم������ن و
داگیركهری خاكهكهیدا دس������هتهویهخه
بێت ،دهبێت به بێ هیچ دهمارگرژییهك
لهگ������هڵ ناخ������ی خۆی������دا بكهوێت������ه
بهربهرهكانێ و ئیزن نهدات هیچ تهنگ
و چهڵهمهیهك ،ببنه كۆس������پێ لهسهر
ڕێگای ئ������اوات و ئارهزووهكانیدا و تا
گهیش������تن به ئ������اوات و ئامانجهكانی
حیزب و گهل له تێكۆشان ،گیانفیدایی،
قوربانیدان و چاوپۆش������ی كردن له حهز
و ژیانی تاكهكهس������یی سڵ نهكاتهوه و
له هیچ چهش������نه فیداكارییهك لهم
پێناوهدا درێغی نهكات.
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دوورە دیمەنێك لە بزاڤی خوێندكاری لە ئێران و كوردستاندا
بە بۆنهی «16ی سەرماوەز»هوه
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ڕۆژەڤـ

شەڕی ڕەوانی دژی
داعەش
و :ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

كانیاو
یەكێك لەو بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییانەی
كە لە ئێران������دا زۆر ئەكتیف و بەرچاوە،
بزووتنەوەی خوێندكارییە .لە مێژوویی
خەباتی بزاڤی خوێندكاری لە ئێراندا هەر
هەڵویست و هەنگاوێكی ئەو بزووتنەوەیە
لە الیەك تێكەڵ بە چاالكی سیاسیی بووە
و لە الیەكی دیكەوە هەر كات دەرفەتی بۆ
ڕەخسا بێ ،هێڵە سوورەكانی حاكمیەتی
بەزان������دووە و تەواوییەت������ی حاكمیەت و
هەرەم������ی دەس������ەاڵتداری دیكتاتۆری
خس������توتە ژێر پرسیارەوە .زانستگاكانی
ئێران ،چ لە سەردەمی سیستمی پاشایی
و چ لە س������ەردەمی ڕێژیمی كۆماری
ئیسالمیدا هەمێشە سەنگەر و مەكۆی،
خەبات و تێكۆش������ان ،لە پێناو ئازادی و
دێموكراسیی بووە و لەو پێناوەشدا قوربانی
زۆری داوە .دەس������ەاڵتدارە توتالیترەكانی
سیستمی «شاهەنشاهی» و «كۆماری
ئیس���ل��امی» هەمیش������ە زانس������تگا و
خوێندكاری������ان بە دوژمنی دەس������ەاڵتی
خۆیان زانیوە .هەر بۆیە لە الیەك هەوڵی
س������ەركوتی بزاڤی خوێندكارییان داوە و
لە الیەكی دیكەوە هەوڵی دواكەوتوویی
سیس������تمی فێ������ركاری و ب������ە تایب������ەت
زانس������تە مرۆییەكان و دەس������تەمۆكردنی
خوێندكارانیی������ان داوە .لە مێژووی پڕ
هەوراز و نشێوی بزووتنەوەی خوێندكاریدا
زور جار دەسەاڵتدارانی حكوومەتی ئێران
توانیویانە بۆ ماوەیەك بزاڤی خوێندكاری
سەركوت بكەن ،بەاڵم ئەو بزووتنەوەیە
وەك ئاگری ب������ن خۆڵهمێش ،هەر كات
ش������نە بایەكی لێی دابێت و هەلێكی بۆ
ڕەخس������ابێت ،دووبارە لە جاران بە گوڕتر
سەری هەڵداوەتەوە.
بزووتنەوەی خوێندكاری لە سەردەمی
ڕێژیمی پاشاییدا:
ناڕەزایەتی دەربڕین������ی خوێندكارانی
زانس������تگای ت������اران ل������ە 16ی
س������ەرماوەزی1332ی هەت������اوی ،ب������ە
دژی س������ەفەری نیكس������ۆن جێگ������ری
سەركۆماری ئەو كاتی ئامریكا بۆ ئێران
و بۆ پش������تیوانی لە سیاس������ەتی دكتور
موسەدیق بۆ میللی كردنی پیشەسازیی
نەوت ،فەرمانی هێرشی سەربازیی بۆ
سەركوتی خوێندكارانی نارازی كۆلێژی
فنی زانس������تگای تاران و كوژرانی سێ
خوێن������دكاری ئەو كولێ������ژە ،بە خاڵێكی
وەرچەرخ������ان و گرین������گ لە مێژووی
بزووتنەوەی خوێندكاری������دا دیتەئەژمار.
چونكە حەم������ە ڕەزا ش������ای پەهلەوی
بزاڤی چاالك و ب������ە هێزی خوێندكاری
بۆ دەس������ەاڵتی ناس������ەقامگیری خۆی
ب������ە مەترس������ی دەزان������ی .ئەگەر چی
پ������اش ڕووداوی 16ی س������ەرماوەز،
زور الی������ەن و قوژبن������ی ئ������ەو ڕووداوە
هەر لە تاریكیدا مای������ەوە ،بەاڵم بزاڤی
خوێن������دكاری ل������ە بەرانبەر ئ������ەو زەبرە
قورسەدا توانی پشت ڕاست كاتەوە و بە
گۆڕتر لە پێش������وو ،كردەوەكانی سیاسی،
فەرهەنگ������ی ،كۆمەاڵیەت������ی ،ئابووری
و ئەمنیەتی سیس������تمی پاشایی حەمە
ڕەزا پەهلەوی لەقاو ب������دا .بزووتنەوەی
چەك������داری 47_ 1346ی هەتاوی لە
كوردس������تانی ڕۆژه������ەاڵت ،بزووتنەوەی
چەك������داری «س������یاهكل» لە س������اڵی
1349ی هەتاوی ،ل������ە باكووری ئێران
و ڕێكخس������تنی ڕێكخراوەكان������ی چەپ
بۆ خەباتی ش������ەڕی چریكی ،هەموویان
ل������ە بیاڤ������ی زانس������تگادا بیروكەیان بۆ
داڕێ������ژراوە .ه������ەر بۆی������ە بزووتنەوەی
خوێن������دكاری بە هەم������وو ڕەوتەكانیەوە
وكوو هێزیكی بەرهەڵستكاری دەسەاڵتی
دیكتاتوری پاش������ایی ل������ە ئێراندا خۆی
دەرخس������تبوو .هەروەها س������ەرەڕای ئەو
خەفەقان و س������ەركوتە بێ بەزهییانەی
ڕێژیم������ی حەم������ەرەزا پەهل������ەوی لە
زانس������تگاكاندا ،بزووتنەوەی خوێندكاری
ب������ووە ب������ە داینام������ۆ و هی������زی ئاگا و
هوش������یاری بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان.
هەر بۆیە بزووتنەوەی خوێندكاری توانی

پاش دەورانیكی س������ەخت و دژوار ،ببێتە
داینام������ۆی حەرەكەت������ە ئیعترازییەكانی
س������ەردەمی شۆڕش������ی گەالنی ئێران لە
س������اڵی 1357ی هەتاویدا .لە مێژووی
سیاسی ئێراندا كاریگەریی بزووتنەوەی
خوێن������دكاری لە ڕووخانی سیس������تمی
شاهەنشاهیدا حاشاهەڵنەگرە.
بزووتنەوەی خوێندكاری لە سەردەمی
كۆماری ئیسالمیدا:
پاش سەركەوتنی شۆڕشی گەالنی
ئێ������ران ل������ە س������اڵی 1357ی هەتاویدا،
زانس������تگاكان بوونە ناوەن������دی چاالكی
سیاس������ی و بزووتن������ەوەی خوێندكاری
ئاراس������تەیەكی جیاوازی لە پێناس������ەی
دەس������ەاڵتی نوێ «كۆماری ئیسالمیی
ئێران» بە خۆوە گرت .كۆماری ئیسالمی
كە لە س������ەر بنەمایەكی ئیدئۆلۆژیكی
دوگم������ی مەزهەب������ی دامەزرابوو و هەر
ج������ورە جیابیركردنەوەیەكی بە هەڕەش������ە
بۆ سەر دەس������ەاڵتی خۆی دادەنا ،بۆیە
لە ژێر دیاردەیەكدا بە ناوی شۆڕش������ی
فەرهەنگ������ی دەرگای زانس������تگاكانی
بۆ ماوەی  3س������اڵ داخست و هاوكات
دەس������تی كرد ب������ە دەرك������ردن ،گرتن و
زیندانی كردن و ئیعدام������ی جیابیران و
مامۆس������تایان و خوێندكارانی پێشڕەو و
ئازادیخ������واز .لە ئاكام������دا ڕێژیمی تازە
دامەزراوی كۆماری ئیسالمی توانی بۆ
ماوەی نزیك بە یەك دەیە زانس������تگاكان
بێدەنگ ب������كات .س������ەرەتاكانی دەیەی
70ی هەت������اوی ،ه������اوكات بوو لەگەڵ
ئیعترازاتی گەالنی ئێران بە سیاس������ەتە
هەڵەكانی ئابووری و سیاس������یی ڕێژیم،
بزووتن������ەوەی خوێن������دكاری ب������ە كەڵك
وەرگرتن ل������ە ئەزموونەكانی ڕابردووی
خۆی ،توانی بە خۆ ڕێكخستنەوەیەكی
ن������وێ ،خوێندكارانی زانس������تگاكان لە
دەووری بزاڤی خوێن������دكاری كۆكاتەوە.
هەروەها توانی لە دەرفەتی بەرتەس������كی
دەوڵتی ڕیفورمخوازدا دەنگی ناڕەزایەتی
بزووتن������ەوەی خوێن������دكاری تێك������ەڵ بە
دەنگی خەڵك������ی وەزاڵەهاتووی گەالنی
ئێران بكات .بزاڤی خوێندكاری نیشانی
داوە ،ئەگ������ەر زۆر جارخەڵك������ی ئێ������ران
ناتوانن لە بەرامبەر دەس������ەاڵتی سەرەڕۆ
و نادێموكراتیكی كۆماری ئیس���ل��امی
ناڕەزایەتی������ی دەرببڕن ،ئەوە زانس������تگا
بوتە زمانحاڵی گەالنی ئێران و دەنگی
ناڕەزایەت������ی دەربڕی������وە .لە س������ەردەمی
دەسەاڵتداریی دەوڵەتی ڕیفورمخوازانی
حكوومەتیدا ئەوان لە پشتەوە خەنجەریان
لە بزووتنەوەی خوێندكاری دا .فەرمانی
هێرش و سەركوتی بۆ سەر خوێندكارانی
ناڕازی لە زانستگاكانی ئێران لە مانگی
پوشپەڕی  1378ی هەتاویدا نموونەی
زەقی ئەو دەس������ەاڵتەیە .هەروەها ئەو بە
ناو ڕیفورمخوازانە ،لە الیەك بە گرتن و
زیندانی كردن و دەركردنی خوێندكارانی
ئازادیخ������وازی نەتەوەكان������ی ئێران و لە
الیەكی دیكەوە بە سیاسەتی ئەمنییەتی
كردنی زانس������تگاكان هەوڵی چاوترسێن
كردن������ی خوێندكارانی������ان داوە .لێرەدا بە
پێویس������تی دەزانین كە ڕۆڵی حەس������ەن
ڕووحانی كە ئێستا سەركۆماری ڕێژیمە
لە س������ەركوتی بزووتنەوەی خوێندكاری
وەبی������ر بهێنین������ەوە .حەس������ەن ڕووحانی
چ ئ������ەو كاتەی بەرپرس������ی ش������وورای
ئەمنییەت������ی بااڵی ڕێژیم بوو ،یان ئەو
كاتەی كە نوێنەری ڕێژیم لە دامودەزگا
سەركوتكەرەكان بووە ،یەكێك لەو كەسانە
بووە كە هەمیش������ە خوازیاری سەركوتی
بزووتنەوەی خوێندكاری بووە .نموونەی
بەرچ������اوی ك������ردەوە نامرۆییانەكان������ی
حەس������ەن ڕووحانی ،دەركردنی فەرمانی
س������ەركوتی خوێندكاران������ی ڕاپەریو ،بە
هیزە سەركوتكەرەكانی لیباس شەخسی
و ئەمنییەتییەكان لە مانگی پووشپەڕی
1378ی هەت������اوی بوو .ب������ە فەرمانی
حەس������ەن ڕووحانی و كەس������انی دیكە،
هێزەكانی ڕێژیم بە شیوەیەكی نامرۆڤانە
هێرشیان كردە س������ەر زانستگاكانی ئێران
و ئەو كارەس������اتەیان خوڵقاند كە بیروڕای
ئێ������ران و جیهانی هەژان������د .هەروەها بە

ئەستێرەدار كردنی پێشڕەوانی بزووتنەوەی
خوێندكاری ،گرت������ن و زیندانی كردنی
خوێن������دكاران ،بە س������ەدان خوێندكار لە
نەتەوەكان������ی ئێ������ران ل������ە خوێندنی بااڵ
بێبەش ك������ران .پاش هاتنە س������ەركاری
حەس������ەن ڕووحانی وەك س������ەركۆماریی
ڕێژی������م ،نە تەنیا س������ەركوت و خەفەقان
لە زانس������تگاكانی ئێران و كوردس������تاندا
كەم������ی نەكردووە ،بەڵك������وو چەند قات
بووە .ئێستا زیاتر لە جاران زانستگاكانی
ئێران و كوردس������تان لە ژیر چاودێری و
هەڕەش������ەی هێ������زە ئەمنییەتییەكاندان.
كێش������ەی دیاریكردنی وەزیری وەزارەتی
خویندنی بااڵ لە نیوان دەوڵەتی ڕووحانی
و مەجلیسی شوورای ئیسالمیدا زیاتر لە
 15مانگی خایاند .لەو  4كەسه كە بۆ
ئەو پوس������تە كاندیدا
كرابوون ل������ە الیەن
دەوڵەتی ڕووحانییەوە
تەنی������ا ی������ەك كەس
ب������ە ڕێككەوتن لە
نێوان مەجلیس������ی
شوورای ئیسالمی
و دەوڵەتی ڕووحانی
بە ناوی مەحەممەد
فەره������ادی ل������ە
ڕێكەوت������ی 5ی
س������ەرماوەز توانی
دەنگ������ی متمانەی
مەجلیس������ی ڕێژیم
وەرگرێت .لێرەدا ئەوە
گرین������گ و جێی
تێڕامانە كێش������ەی
نێوان������ی دەوڵەت������ی
حەسەن ڕووحانی و
مەحلیسی شوورای
ئسیالمی ڕێژیمە.
چونكە كێش������ە لە
نێوان مەجلیس������ی
شوورای ئیسالمی
و دەوڵەتی حەس������ەن
ڕووحانی لە س������ەر
مودیریەت  ،توانایی،
شارەزابوون لە كار و
ب������اری بەڕێوەبەری
ز ا نس������تگا كا ن ،
مامۆس������تایان و
خوێندكاراندا نییە،
بەڵك������وو كێش������ەكە
ل������ە س������ەر ئەوەیە
ك������ە كام ی������ەك لەو
 4كەس������ە پێشنیار
كراوە بۆ پوس������تی
وەزارەتی زانس������ت،
باش������تر دەتوانێ زەبر
و زەن������گ ،ت������رس و خەفەقان و كەش و
هەوایەكی ئەمنییەتی لە زانستگاكاندا
داس������ەپێت و هەر ج������ۆرە ناڕەزایەتیكی
خوێندكاری سەركوت بكات و بە گشتی
بزووتنەوەی خوێندكاری لە زانستگاكاندا
ب������ە تەواوی بێدەنگ ب������كات .هەر وەها
توانای هەبێ لە دەركردن و بێبەش كردنی
مامۆس������تایانی ئازادیخواز و بە توانا ،
پس������پۆڕ و ش������ارەزا لە بوارەكانی زانست
لە زانس������تگاكانی ئێران و كوردستاندا.
س������ەرەڕای ئ������ەو هەموو س������ەركوت و
خەفەقان������ە ،بزووتن������ەوەی خوێندكاری
ئێس������تا بووتە بزاڤێكی خۆشەویس������ت و
جێگای متمانەی گەالنی ئێران ،چونكە
خوێندكاران لە زۆربەی ناڕەزایەتییەكانی
گەالن������ی ئێران������دا ڕۆلی خۆی������ان وەك
پێش������ەنگی بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان
پیشان داوە.
بزرتنەوەی خوێندكاری كورد:
ه������ەر چەن������د بزاڤ������ی خوێندكاریی
ك������ورد ،ڕابردوویەك������ی درێ������ژی نییە،
بەاڵم ل������ەو ماوەی������ەدا توانیویهتی ڕۆڵ
و ئەركەكان������ی خۆی لە زانس������تگاكانی
ئێراندا بەڕێوەبەرێ .چونكە خوێندكاری
كورد لە الیەك شوناس������ی نەتەوەیەكی
بندەس������تی هەیە و ل������ە الیەكی دیكەوە
ئامانج و داخوازییەكان������ی خوێندكاری
كورد ،لەگەڵ ئامانج������ی خوێندكارانی

س������ەر بەنەتەوەی بااڵدەس������ت جیاوازی
هەیە .شوناسی خوێندكاری كورد ،خاوەن
ڕابردوویەك������ی خەباتی ڕزگاریخوازانەیە
ك������ە لە پێناو س������ەلماندنی بوونی خۆیدا
قوربانی������ی زۆری داوە .ه������ەر بۆی������ە
خوێندكاری كورد لە زانستگاكانی ئێراندا
بۆ داكۆكی كردن لە مافەكانی نەتەوەی
كورد ،بە ڕوونكردن������ەوەی خوێندكارانی
دیك������ەی نێ������و زانس������تگاكان ڕۆڵێكی
بەرچاوی ل������ە لهقاودانی سیاس������ەت و
پیالنەكان������ی دەس������ەاڵتدارانی ڕێژیمی
ئێرانی بۆ س������ەر نەتەوەی كورد هەبووە.
خوێندكارانی كورد بە هەوڵی بێوەچانی
خۆیان ،توانیان زۆر لەو باوەڕە ناڕاستانە
كە ڕیژیم������ی كۆماری ئیس���ل��امی بە
پڕوپاگەندەی ژەهراوی و چەواشەكاری

زۆر چاالكتر لە ڕابردوو بەشداری بكەن و
لە دەرفەتەكان كەڵكی پێویست وەرگرن.
هەر وەك جاران خوێندكارانی كورد ،دەبێ
داخوازییەكان������ی نەتەوایەتی ،فیدرالیزم،
دێموكراسی و زۆر چەمكی دیكە بكەنە
ڕۆژەڤی باس و خواستی خوێندكاران لە
زانستگاكانی ئێران و كوردستاندا.
هەنووكە پاش تێپەڕ بوونی  61س������اڵ
بە سەر ڕووداوی 16ی سەرماوەز ،هەر
وەك ڕابردوو هەڵسوكەوتی سەركوتكارانە
ڕێژیمی كۆماری ئیس���ل��امی ،بەرامبەر
بە بزووتن������ەوەی خوێندكاری توندتر لە
جاران بووت������ەوە و لە م������اوەی تەمەنی
ئ������ەو ڕێژیمەدا ب������ە س������ەدان خوێندكار
و مامۆس������تای زانس������تگا بە تۆمەتی
جۆراوجۆر تووش������ی گرت������ن ،زیندان و

ڕاس������تییەكان لە بەرامبەر مەس������ەلە و
كێش������ەی نەتەوەی كورد لە كوردستانی
ئێراندا لە نێو زانستگاكاندا باڵو كردبووە،
پووچەڵ بكەن������ەوە .خوێندكارانی كورد
توانی������ان لە دەرفەت������ەكان كەڵك وەرگرن
و ب������ە باڵوكردن������ەوەی دەی������ان گۆڤاری
خوێندكاری لە زۆربەی زانس������تگاكانی
ئێران و كوردس������تان بە هیمەت و ماندوو
بوونی خۆی������ان ،ببنە باڵوێزی ویس������ت
و داخوازییەكان������ی نەت������ەوەی كورد لە
زانس������تگاكاندا .خوێندكاران������ی كورد لە
الیەك لە هەموو خوپێشاندان و ئیعترازاتی
خوێندكاری لە ئاستی ئێراندا بەشدارییان
ك������ردووە و لە الیەك������ی دیكەوە بە دژی
ئیعدامی الوانی كورد لە الیەن كۆماری
ئیس���ل��امییەوە ،ئازایانە و چاونەترسانە و
بە خوێندنەوەی س������روودی نەتەوایەتیی
«ئەی ڕەقیب» و «ئەی ش������ەهیدان»
و بەرزكردنەوەی داوا و ویستە ڕەواكانی
نەت������ەوەی كورد هاتونە مەیدان .هەر لەو
ماوەی������ەدا بە دەیان خوێن������دكاری كورد
توش������ی گرتن و زین������دان و بێبەش كردن
لە خوێندنی بااڵ بوون .بە سەرنجدان بە
گۆڕانكارییەكانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست،
خوێندكارانی كورد ل������ە داهاتوودا دەبێ
وەك باڵوی������زی نەتەوەی كورد ،لە هەموو
ئیعترازاتی خوێندكاریدا ش������ان بە شانی
خوێندكارانی نەتەوەكانی دیكەی ئێران،

ئیع������دام و دەركردن و ئەس������تێرەدار كردن
و بێب������ەش ب������وون لە خوێندن������ی بااڵ لە
زانستگا بوون .بزووتنەوەی خوێندكاریی
ئێران پاش دەورانێكی دژوار و س������ەخت،
ئێس������تا لە بەردەم دوو گۆڕانگاریدایە:
یەك������ەم :بزاڤی خوێندكاری������ی دەبێ بە
هەڵ������ە و كەمووكورییەكان������ی ڕابردووی
خۆیدا بچێت������ەەوە .دووه������ەم :بە دەرس
وەرگرتن لە شكستەكانی ڕابردوو ،چی
دیكە هەوڵی نكۆڵی كردنی بزووتنەوەی
خوێندكاری������ی نەتەوەكانی دیكەی ئێران
و بە تایبەت بزاڤ������ی خوێندكاریی كورد
نهدات .چونكە ڕەوتی ڕوو لە گەشەی
بزووتنەوەی خوێندكاریی كورد لە ئاستی
زانس������تگاكانی ئێ������ران و كوردس������تاندا
چیدی نكۆڵ������ی كردن������ی بزووتنەوەی
خوێندكاری������ی كورد قەبووڵ ناكات .هەر
بۆیە بزووتنەوەی خوێندكاریی ئێران دەبێ
ڕەوت و بزووتن������ەوە خوێندكارییەكان������ی
نەتەوەكانی ئێران بە پاراستنی شوناسی
نەتەوەی������ی خۆی������ان و چەمكەكان������ی
دێموكراسی ،مافی نەتەوایەتی ،مافی
م������روڤ و دادپ������ەروەری كۆمەاڵیەتی
لە بەرنام������ەی كاری خۆیدا بێ ،تا لە
داهاتوودا خوێندكارانی نەتەوەكانی ئێران
لە بیاڤی زانستگادا شان بە شانی یەك،
داوای ویس������ت و داخوازییەكانی خۆیان
بكەن.

ماڵپەڕی واش������ینگتۆن پۆس������ت
وتارێك������ی لە ژێر ناوی «ش������ەڕی
ڕەوان������ی دەك������رێ باش������ترین چەك
بێ������ت دژی حكوومەتی ئیس���ل��امی
(داع������ەش)» بە قەڵەم������ی دەیڤید
ئیگانتی������ووس ب���ڵ��او كردووەتەوە كە
لەودا نووس������ەر پێش������نیار دەكات لە
شەڕی ڕەوانی دژی داعەش كەڵك
وەربگیرێ.
لە س������ەرەتادا هات������ووە« :كرمی
پارانۆیا تەنانەت ڕەقترین دوژمنانیش
دەخ������وات .نموونەیەك������ی ئەمە ،ئەو
پۆس������تە تویتێرییەیە ك������ە حەوتووی
ڕاب������ردوو تێی������دا ڕاگەیەندراوێكی
حكوومەتی ئیس���ل��امی خرایە ڕوو
ك������ە (داع������ەش) خەاڵتێك������ی پێنج
هەزار دۆالری بۆ زانیاریدان لەس������ەر
«سیخوڕە مەس������یحییەكان»ی نێو
سوپاكەی داناوە.
رەنگە س������یخوڕە ڕۆژئاواییەكان
هەر ئێس������تا خەریك������ن دەخزێنە نێو
حكوومەتی ئیسالمییەوە .ڕەنگیشە
ڕاگەیەندراوەك������ە س������اختە بێت و بە
مەبەس������تی گومان دروستكردن لە
نێوان فەرماندەكانیان دروست كرابێ.
مەسەلەكە ئەمەیە كە جیهادگەراكان
ناتوانن بزانن ڕاس������تە ی������ان نا .هەر
چۆنێك بێ������ت ،كرمەكە كاری خۆی
دەكات».
لە بەش������ێكی دیك������ەدا هاتووە:
«ئەمانە هونەری سان تزوو بۆ شەڕن
كە بەو پێیە ناڕاس������ت نیش������اندانی
ڕاس������تییەكان ،ڕاست نیش������اندانی
ناڕاستیەكان و بەالڕێدابردن دەتوانن
ببنە هۆی ئەوەی ڕكەبەرەكان خۆیان
خۆی������ان الواز بك������ەن و گومان لە
بەرنامە و ڕێبەرەكانیان بكەن.
ئەم ئۆپەراس������یۆنە نائاس������اییانە
دەتوانن تێچووی ماڵی و گیانی زۆر
كەمتریان لە بەشداریی جەستەیی لە
مەیدانی شەڕ بەدواوە بێ».
نووس������ەر دوات������ر بەمەبەس������تی
نیش������اندانی كاریگ������ەری بەرچاوی
شەڕی ڕەوانی لە زەبروەشان لە دوژمن،
ئاماژە بە چەند نموونەی مێژوویی
دەكات .یەكێكیان هەڵوەشاندنەوەی
ڕێكخراوی ئیس���ل��امیی ئەبوو نیدال
لە 1980ەكانە ك������ە بە هۆی دزەی
سێرویسە س������یخوڕییەكانی ئەمریكا،
بریتانی������ا و ئۆردۆنەوە دووبەرەكی لە
نێویان ئەوەندە زیاد بوو كە لە ئاكامدا
هەڵوەشانەوە.
نموونەیەك������ی دیك������ەی ب������ۆ
سەردەمی شەڕی دووهەمی جیهانی
دەگەڕێتەوە .بریتانی������ا هەوڵی دەدا
زانیاری هەڵە بگەیەنێتە سیخوڕەكانی
ئەڵمان بە جۆرێك كەڕەتێكیان ئەڵمان
بە قەناعەت گەیش������ت كە هێرش������ی
بەرینی هاوپەیمانان لە بەرەی كاالیس
دەبێ ،كەچی لە نۆرماندی بوو.
نووس������ەر ئاماژە بە نووسینێكی
كلین واتس ،ئەفس������ەری پێش������ووی
س������وپای ئەمری������كا و كارگێ������ڕی
تایبەتی ئێف.بی.ئای لەمەڕ شەڕی
ڕەوان������ی دژی داع������ەش دەكات كە
نووس������یویەتی« :ه������ەوڵ بدەین لە
نێوان ڕێبەرە پلەبەرزە عێراقییەكانی
(حكوومەت������ی ئیس���ل��امی) و هێزە
شەڕكەرە بیانییەكانیان ناكۆكی ساز
بكەین».
لە بەش������ێكی دیكەدا دەنووسێ:
«ئاتیل ئەلنەجەف������ی ،فەرمانداری
پارێزگای نەینەوا ڕۆژی دووشەممە
لە وتووێژێكدا پێی گوتم كە ناكۆكی
نێوان بیانییەكان و خۆجێییەكان هەر
ئێستا لە نێوان جیهادییەكانی موسڵ
و كێش������ە لە نێوان عەرەبە سوننەكان
و توركەمەنەكانیش������یان دەس������تی
پێكردووە».
سەرچاوە:
Washingtonpost.com
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كێبڕكێی خوێناوی بۆ گەیشتن بە نەزمێكی نوێ
سەالم ئیسماعیل پوور
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لەم ڕۆژانەدا
بۆتە گۆڕەپانی شەرێكی هەمووالیەنە بۆ
بەدستهێنانی بااڵدەستی لە نەزمی نوێی
ناوچەكەدا .وەك چۆن شەڕی جیهانیی
یەك������ەم و ڕێككەوتننامەی س������ایكس
ــ پیك������ۆ بە كۆتاییهاتنی س������ەردەمی
خەالفەت������ی عۆس������مانی و پێكهێنانی
واڵتانی نوێ ،ڕوخساری ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاستیان گۆڕی ،بەهاری عەرەبی
و ئاڵوگۆڕەكانی دوابەدوای ئەوەش بە
ێ جەمسەری
پێكهێنانی سیستمێكی س 
ك������ە جەمس������ەری ئێران ــ ش������یعەكان،
جەمس������ەری عەربس������تان ـ������ـ ڕێژیمە
پاشایەتییەكان و جەمس������ەری توركیە
ــ كورد ــ ئیخوانولموس������لمین ،جارێكی
دیكە نەخش������ەی سیاس������یی ناوچەی
خستۆتە بەردەم ئاڵوگۆڕێكی بنەڕەتی.
یەكەمی������ن ئاكامی شۆڕش������ەكانی
بەهاری عەرەبی ،دابەزینی میس������ر لە
پێگەی بەرزی خۆی وەكوو «ڕێبەری
جیهانی عەرەب» بوو .ئەم ڕاپەڕینانە
بوون������ە هۆی ڕووخان ی������ان الوازبوونی
زۆرب������ەی دیكتاتۆرەكان������ی ناوچ������ە و
دابەزینی ئاستی تواناییەكانیان .شەڕی
نێوخۆی������ی س������ووریە و ئاڵوگۆڕەكانی
عێراق بە تایبەتی پاش س������ەرهەڵدانی
خەالفەتی داعشیش خاكی ئەم دوو هێزە
ناوچەییەی ڕاب������ردووی زیاتر لە جاران
و هاوشێوەی میس������ر ،كردە گۆڕەپانی
كێبڕكێی ئێران ،توركیە و عەرەبستان.
توركیەش ل������ە نێوخۆدا بەس������تێنی
ئاڵوگۆڕێك������ی بنەڕەتییە .حیزبی داد
و گەش������ەپێدانی الیەنگ������ری ئیخوان
بە ش������ێوەیەكی ڕوو لە گەش������ە خۆی
كردۆتە سەرچەش������نێكی سەركەوتوو بۆ
پەرەپێدانی ئێخوانیزم و بۆ گەیشتن بەو
ئامانجە ،لە گەڵ هەموو لقوپۆپەكانی
ئیخوانول موس������لمین لە سەرانس������ەری
ناوچەدا هاوكاری دەكات.
ڕێبەرانی حیزبی داد و گەش������ەپێدان

ل������ەو ب������اوەڕەدان ك������ە ئەگ������ەر ئەوان
توانیویانە ب������ە میانەڕەوی ،لە ڕێگەی
هەڵبژاردنێك������ی دێموكراتیك������ەوە ب������ە
لووتكەی دەسەاڵت بگەن ،هاوبیرانیان
لە نێو ئێخوانەكانی سووریە و میسریش
دەتوانن س������ەركەوتنێكی هاوش������ێوە بۆ
خۆیان دەستەبەر بكەن .بەم پێیە ،توركیە
دەیهەوێ ناوچەیەك لە ژێر دەس������ەاڵتی
ئێخوانول موسلمیندا پێك بهێنێ كە لە
الیەن توركیەوە سەركردایەتی دەكرێت.
ئ������ەم بۆچوون������ە بە ڕوون������ی هۆكاری
تووڕەب������وون و تۆقین������ی توركی������ە لە
هەڵوێس������تی واش������ینگتۆن بەرامبەر بە
ڕووخانی موحەممەد مورسی لە میسر
دەر دەخات.
ل������ە بەرامبەر ئ������ەم هەڵوێس������تەدا
الیەنگران������ی پاراس������تنی سیس������تمە
سیاس������ییە كۆنەكان ل������ە ناوچەدا ،وەك
ئۆردۆن ،عەرەبستان ،كوەیت و ئیماراتی
یەكگرت������ووی عەرەب������ی ب������ە ك������ردەوە
داكۆكییان لە دەس������تێوەردانی س������وپای
میس������ر و الدانی مورسی لە دەسەاڵت
كردووە و تەنان������ەت یەك لە دوای یەك
ڕێكخراوی ئیخوانول موسلمینیان خستە
نێو لیستی گرووپە تیرۆریستییەكان.
ل������ەم نێوان������ەدا ،ڕێژیم������ی ئێرانیش
دەیهەوێ خەونی هیاللی شیعی بەدی
بهێنی و ل������ەم پێناوەدا بە بەش������داریی
ڕاس������تەوخۆ لە سەركوتی بێبەزەییانەی
ڕاپەڕین������ی خەڵكی س������وریەدا دژ بە
ڕێژیم������ی ئەس������ەد ،ئ������ەم ڕووداوەی
وەكوو ش������ایەتییەك بۆ ستەملێكراویی
شیعەكان و پێناسەكردنی ڕۆڵی خۆی
لە پاراس������تنیاندا بەرامبەر بە تەوژمی
سوننیگەری خوێندۆتەوە و شیعەكانی
لە ئەفغانس������تانەوە تا یەمەن و بەحرەین
و ل������ە عێراقەوە تا لوبنان و س������ووریە،
ڕاكێش������اوەتە نێو گۆرەپانی ش������ەڕی
بەرگری ل������ە ئەس������ەد .ڕێژیمی ئێران
هەروەه������ا بە چەكدارك������ردن و هاندانی
كەمینەی یاخیبووی شیعە حووسییەكان
لە یەمەن ،هەوڵ������دان بۆ ئاژاوەنانەوە لە
ناوچە شیعەنش������ینەكانی عەرەبستان و

سەرەڕای ئەوەی كە توركیە و
عەرەبستان لە دوو بلۆكی جیاوازدان،
بەاڵم لە سووریە و لە بەرامبەر ئێراندا
یەكیان گرتووە .هاوكات ،ئانكارا
و ریاز لە میسر لە بەرامبەر یەكتر
ڕاوەستاون ،توركیە پشتیوانی لە
ئێخوانول موسلمین دەكات و عەرەبستان
لە حكوومەتەكەی عەبدولفەتاح سیسی
پاڵپشتیكردن لە ڕاپەڕینی شیعەكان دژ
بە حكوومەتی الیەنگ������ری بنەماڵەی
س������عوودی لە بەحرەی������ن ،ملمالنێیەكی
هەمووالیەن������ەی لە گەڵ عەرەبس������تان
دەست پێ كردووە.
ئ������ەم كێبڕكێیە ل������ە هیاللی بەپیتی
باكووریش������دا كەلێن������ە ئایین������ی و

سیاس������ییەكانی قووڵتر كردوەتەوە .ئەم
هیالل������ە كە لوبنان ،س������ووریە و عێراق
ل������ە خۆ دەگرێ������ت ،بۆت������ە گۆڕەپانی
ملمالنێیەكی خوێناوی و حكوومەتەكان
و الیەنە ش������یعەكانی ئ������ەم دەڤەرە بۆ
پێكهێنانی یەكێتییەكی بەهێز لە گەڵ
یەكت������ر و لە گەڵ رێژیمی ئێران هەوڵ

دەدەن.
توركیە كە لە پێڕەوكردنی سیاسەتی
ڕووخاندنی ڕێژیمی سووریەدا لەگەڵ
ملمالنێ������ی ئێ������ران بەرەوڕوو ب������ووە ،بە
پاڵپش������تیكردن ل������ە ڕەوت������ی ئیخوانول
موسلمین لە سووریە و عێراق پێی ناوەتە
گۆڕەپانی شەڕێكی چارەنووسساز .ئەم
هەڵوێستە بەكردەوە ئانكارای كردووەتە
الیەن������ی دژبەری ڕێژیمە ش������یعەكانی
ئێران ،عێراق و سووریە.
لەم نێوان������ەدا هەرێمی باش������ووری
كوردستانیش كە نیگەرانی بەهێزبوونی
پێگ������ەی حكوومەت������ی ناوەن������دی لە
بەغدای������ە ،ب������ە نزیكتركردنەوەی خۆی
ل������ە ئانكارا و هاوكاریكردنی توركیە لە
كەرتی وزەدا ،كۆمەڵێك دەس������تكەوتی
گرینگی بۆ خۆی دەستەبەر كردووە.
كوردەكانی ڕۆژئاواش لە هەوڵدان بۆ
ئەوەی كە پاڵپش������تیی توركیە بە دەست
بێن������ن .وتووێژەكانی ئاش������تیی نێوان
حكوومەتی توركیە و پارتی كرێكارانی
كوردس������تان ك������ە لق������ی ڕۆژئ������اوای
كوردس������تانی بووەتە خاوەن پێگەیەكی
بەهێز لەم بەش������ەدا ،ڕێككەوتنی نێوان
الیەن������ە سیاس������ییەكانی ڕۆژئ������اوای
كوردس������تان بە نێوانگری������ی هەرێمی
كوردس������تان و یارمەتیدان������ی توركی������ە
ب������ە تێپەڕبوونی هێزەكانی پێش������مەرگە
ب������ۆ یارمەتیدانی ش������ەڕڤانانی كورد
ل������ە كۆبانێ لە بەرامبەر هێرش������ەكانی
داعش������دا یارمەتیدەری بەهێزتر بوونی
ئەم پێوەندییانەیە.
گرینگی������ی ئەم یەكگرتن������ە كاتێك
زیاتر دەردەكەوێت كە بزانین سیاسەتی
توركیە لەمەڕ ئیخوانول موس������لمین بە
تەواوی شكس������تی هێن������اوە .ئێخوان لە
میسر دەس������ەاڵتیان لە دەس������ت داوە و
س������ەرەڕای ئەوە نەیانتوانیوە پاڵێوراوی
خۆیان بكەنە ڕێبەری ئۆپۆزیس������یۆنی
سوریە .لە الیەكی دیكەوە ،لە لیبیاش
بە تەواوی پەراوێز كەوتوون .قەتەریش
كە لە ڕابردودا یارمەتیدەری ئانكارا بۆ
پالپشتیی ماڵی لە لقوپۆپەكانی ئێخوان

بوو ،وادیارە كە بە دەستاودەست كردنی
چاوەڕواننەكراوی دەسەاڵت لە دەوحە،
سیاسەتی پێشوی خۆی وە ال ناوە .ئەم
مەسەلەیە پێویس������تییەكانی توركیەی
بە یەكگرتنێكی ئێس������تراتژیك لە گەڵ
كورد و بەرەوپێش������بردنی ڕەوتی ئاشتی
لە گەڵ پارتی كرێكارانی كوردس������تان
چەندقات كردۆتەوە.
هەنووك������ە لە س������ێبەری پێكدادانی
نێ������وان ئەم س������ێ هێ������زە ناوچەییەدا،
لەگەڵ كۆمەلێك یەكگرتنی تاكتیكیی
جۆراوجۆر لە نێوانیاندا بەرەوڕووین .بۆ
نموونە ،سەرەڕای ئەوەی كە توركیە و
عەرەبس������تان لە دوو بلۆكی جیاوازدان،
بەاڵم لە س������ووریە و لە بەرامبەر ئێراندا
یەكیان گرتووە .هاوكات ،ئانكارا و ریاز
لە میسر لە بەرامبەر یەكتر ڕاوەستاون،
توركیە پشتیوانی لە ئێخوانول موسلمین
دەكات و عەرەبستان لە حكوومەتەكەی
عەبدولفەتاح سیسی.
ئ������ەم تێڕوانینە بۆت������ە هۆی ئەوەی
كە لەگەڵ ڕۆژهەاڵتێكی ناوەڕاس������تی
سێ جەمسەری بەرەوڕوو بین كە تێیدا
ئێران ،توركیە و عەرەبستانی سعوودی
لە چوارچێ������وەی یەكگرتنە كاتییەكاندا
بەرامب������ەر بە یەكتر ڕاوەس������تاون و بۆ
پێكهێنانی نەزمێكی نوێ لە ناوچەدا
بەرەنگاری یەكت������ر بوونەتەوە .هەڵبەت
لەم نێوان������ەدا ،هەرگیز نابێت لە ڕۆڵی
ئیرادە و وزەی شۆڕشگێڕانەی گەالنی
ناوچەك������ە و هەروەه������ا كارتێكەری������ی
هێ������زە ئەوپ������ەڕ ناوچەییەكان������ی وەك
ئەمریكاش چاوپۆش������ی بكەین كە لە
هەر ئانوس������اتێكدا دەكرێت یاس������اكانی
ئەو كایە س������ێ جەمسەرییە بە تەواوی
تێك بدەن ،وەك چۆن یەكەمین بلێسەی
ئەم ئاگ������رە و دەس������تپێكی هەموو ئەم
ئاڵوگ������ۆڕە مەزنانە ،زلل������ە لێدانی ژنە
پۆلیس������ێك لە میوەفرۆشێكی توونسی
بوو كە دۆمینەی شۆڕش������ەكان و شەڕە
خوێناوییەكانی چەند ساڵی ڕابردووی
ناوچەكەی لێ كەوتەوە.

ڕەوتی ئاشتی لە باكووری كوردستان
شەهاب خالیدی
دوای هێڕش������ی داعش بۆ س������ەر
كۆبان������ێ و هەڵوێس������تیی ناڕوون������ی
توركیە ،گەلی كورد لە كوردس������تانی
باكوور ب������ۆ ناڕەزایەت������ی دەربڕین لە
بەرامب������ەر ئ������ەو بێ هەڵوێس������تیەی
توركیە ،دەس������تیان بە خۆپێشاندانێكی
پان و بەرین كرد ،كە لە ئاكامدا زیاتر
لە  30ك������ەس كوژران و بریندار بوون.
قەندیلیش ڕایگەیاند كە ئەگەر توركیە
لە بەرامبەر هێڕش������ی داعش بۆ سەر
كۆبانێ بێ هەڵوێس������ت بمێنێ ،ئەوا
ش������تێك بە ناوی ڕەوتی چارەس������ەری
و ئاگربەس نامێنێ .بەاڵم س������ەرەڕای
ئەو هەڵوێستەی قەندیل ،ئۆجەالن بۆ
ئەوەی كە پێڤاژۆی چارەس������ەری هەر
لە ڕۆژەڤدا بمێنێ ،ڕەشنووسێكی بۆ
درێژەپێدانی ئەو پێڤاژۆیە ئامادە كرد
و دوای ڕۆیش������تنی شاندی HDP
بۆ ئیمرالی ،ڕادەس������تی ئەو شاندەی
كرد بۆ ئەوەی كە بگەیەندرێتە دەست
حكوومەت������ی توركی������ە و قەندیل ،بۆ
ئەوەی كە لە م������اوەی پێنج مانگدا،
پێكەوە لە س������ەر ئەو ڕەشنووسە ڕێك
بكەون .هەر ل������ەو چوارچێوەیەدا باس
لەوە دەكرێ كە بۆ یەكەم جار شاندێكی
حكوومەتی توركیاش دەچێتە قەندیل.
ب������ەاڵم هێندێ������ك لە كەس������ایەتییە
سیاس������ییەكانی ك������ورد لە س������ەر ئەو
باوەڕەن كە حكوومەت دەیهەوێ
«پرس������ی  ،»PKKنەك «پرسی
كورد» چارەس������ەر بكات ،هەربۆیەش

زیات������ر ب������اس ل������ە دانانی چ������ەك و
گەڕانەوەی������ان ب������ۆ واڵت دەكات ،بۆ
ئەوەی كە بەم ش������ێوەیە ئەو مەترسییە
گەورەیە لە سەر خۆی ال ببات و بەم
شێوەیە بە دانی كەمترین ماف بە كورد
پێڤاژۆی چارەسەری لە بەرژەوەندیی
دەسەاڵتی خۆیدا بە ئەنجام بگەیەنێ.
ب������ۆ وێنە ل������ەم بوارەدا س������ەرۆكی
گش������تیی  HAK-PARفەهم������ی
دەمر ئاش������كرای كرد كە حكوومەت
هیچ پرۆژەیەكی بۆ چارەسەری نیبە
و وتی« :پرۆژەی حكوومەت زیاتر لە

سەر چەكدانانی  PKKیە .لە پشت
پ������ەردەدا چ ڕوو دەدات ئێمە نازانین،
ب������ەاڵم تەنی������ا ڕێگای چارەس������ەری
كێش������ەكان ،چارەسەریی ڕاستەقینەی
پرس������ی ك������وردە .ب������ەاڵم تا ئێس������تا
دەسەاڵت بۆ دانی مافی كورد ،هیچ
هەنگاوێكی جیددی هەڵنەگرتووە».
سەرۆكی گش������تیی KADEP
لۆتفی باكسیش دەڵێ« :حكوومەت
دەیهەوێ كوردەكان سەرگەرم بكات.
ڕاگرتنی شەڕ باش و ئەرێنییە ،بەاڵم
ئێمە هی������چ هیوایەكم������ان بە ڕەوتی

چارەسەری نەماوە ،چونكە حكوومەت
هیچ نەخش������ە ڕێگایەك������ی نیە».
س������ەرۆكی گشتیی  PAKمستەفا
ئۆزچەلێكی������ش دەڵێ« :پێویس������تە
كە حكووم������ەت مەجوودییەتی كورد
ل������ە چوارچێوەی یاس������ای بنەڕەتیدا
قب������ووڵ بكات .دەب������ێ ڕێگا بدرێت
ك������ە گی������راوان و ئەوانەی لە س������ەر
شاخەكان ماون -گەریالكانی پارتی
كرێكارانی كوردس������تان -بگەڕێنەوە
ماڵەكانیان و بتوانن كاری سیاس������ی
بكەن .ئ������ەو وتەیەی كە «ئێوە چەك

دانێن و ئێمە مافەكانتان پێ دەدەین»
س������ووكایەتیكردنە بە ك������وردەكان .بە
داخ������ەوە دەوڵەت تەنیا لە چەك دانان
تێ دەگات».
كە وابوو كۆسپەكانی سەر ڕێگای
ڕەوتی ئاش������تی زۆرن ،و تا گەیشتن
ب������ە چارەس������ەریەكی ڕاس������تەقینە
ڕێگایەك������ی دوورودرێژ ل������ە بەردەم
الیەنەكانی دانووستانكارە( ،هەرچەند
ك������ە داوودئۆغلۆ س������ەرۆك وەزیری
توركی������ە ڕایگەیان������د كە ت������ا بەر لە
هەڵبژاردنەكانی توركیە ،ئێمە ڕەوتی

ئاشتی بە ئەنجام دەگەیەنین).
بێگوم������ان هی������وای هەم������وو
الیەنگرێك������ی یەكس������انی و ئارامی
و تەناهی ل������ە ناوچەكەدا ئەوەیە كە
حكوومەتی توركیە وەك كاربەدەست
و دەس������ەاڵتدارانی پێشووو ،ئامانجی
لە وتووێژكردن زەربەلێدان و سەركوتی
شۆڕشی گەلی كورد نەبێ ،چونكە
نە دەسەاڵتدارانی پێشوو بە سەركوتی
هێندێك لە شۆڕشەكانی كورد توانیان
كۆتایی بە شۆڕش و خەباتی ڕەوای
كوردس������تان بێنن و نەش گەلی كورد
لەم س������ەردەمەدا ئەوەندە الواز و بێ
پشتیوانن كە ئەوان بتوان بە سیاسەتی
فری������ودان و س������ەركوت ،كۆتایی بە
شۆڕشی كورد بێنن.
لەم سەردەمەدا ئیتر تەنیا شاخەكانی
كوردس������تان نین كە ك������ورد بپارێزن،
بەڵكوو لە ئاس������تی نێودەوڵەتیش������دا
كورد وەك پێش������ەنگی خەباتی دژی
تیرۆریزم دەناس������رێ و پشتیوانی لێ
دەكرێ ،هەربۆی������ەش تەنیا ڕێگای
گەڕاندن������ەوەی ئاس������ایش و تەناهی
بۆ توركیە ،ئەمەی������ە كە هەوڵدان بۆ
چارەس������ەركردنی پرسی كورد بكرێتە
پرۆژەیاس������ایێك ل������ە چوارچێ������وەی
یاس������ای بنەڕەتیداو ئیتر هیچ حیزب
و الیەنێك������ی سیاس������ی نەتواتێ لە
ڕوانگەی بەرژەوەندییەكانی خۆیەوە
پرس������ی كورد پێناسە بكات ،چونكە
چارەس������ەركردنی پرس������ی ك������ورد لە
بەژەوەندی������ی ك������ورد و حكوومەتی
توركی������ە و ناوچ������ەی ڕۆژهەاڵتی
ناڤییندایە.
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بازەكانی الیەنگری ئیسراییل
باڵیان بە سەر درێژبوونەوەی ماوەی وتووێژەكان لەگەڵ ئێران كێشاوە
و :كەیهان یووسفی
واش������نگتۆن دوای كۆتایی هاتنی
ی������ەك حەوتوو دانیش������تنی چ������ڕ ،دڵنیا
بووە لە شكس������تی وتوێژەكانی ئامریكا
و  5زلهێزەك������ەی دیك������ە بۆ گەیش������تن
ب������ە ڕێككەوتنێكی گش������تگیر لەبارەی
پرۆگرام������ی ناوك������ی ئێران������ەوە لەگەڵ
ئ������ەم واڵت������ە ،الیەنگرانی ئیس������راییل و
كۆماریخ������وازە ڕادیكاڵەكان هاواریان لێ
هەستاوە كە واش������نگتۆن دەبێت ئاستی
گوش������ارە ئابوورییەكان لە س������ەر تاران
تەنان������ەت لە ئەگ������ەری بەردەوامبوونی
وتووێژەكانیش������دا بباتە سەرێ و مافی
ڤێتۆ ك������ردن بە كۆنگرە لە ئەگەری هەر
ڕێككەوتنێكی كۆتاییدا،دەدەن.
جان م������ەك كین ،لیندس������ی گراهام
و كیلی ئایۆتی ،س������ێ ڕێب������ەری بازە
كۆماریخ������وازەكان ماوەیەكی كەم دوای
ڕاگەیاندن������ی بەیانیی������ەی كۆتای������ی
دانیشتنی ڤییەن لەبارەی درێژەكردنەوەی
ماوەی وتوێژەكان ت������ا یەكەمی مانگی
ج������ووالی  ،2015ڕاگەیاندراوێكی������ان
باڵوكردەوە ك������ە تێیدا هات������ووە« :ئێمە
لەو گەم������ارۆ ئابوورییان������ە كە كۆنگرە
پەس������ەندی كرد و بە ش������ێوەی یاسایی
سەرۆك كۆمار واژۆی كرد ،پشتیوانیمان
كردووە و ئەمەش جیا لەو گەمارۆیانەیە
كە كۆمەڵگای نێونەتەوەیی دژی ئێران
بە كاری هێناوە».
ئەو سێ سێناتۆرە وتبوویان كە« :ئەم
گەمارۆیانە گوش������اری ئابووری زۆتر
دەخاتە س������ەر ئێران و یەكێك لە هۆكارە
س������ەرەكییەكان كە ئەم������ڕۆ ئێرانییەكان
لە س������ەر مێ������زی وتوێژ دانیش������توون،

كاریگەرییەكانی ئەم گەمارۆیانەیە».
«ئەگەرچی ئێمە لەو باوەڕەداین كە
درێژكردن������ەوەی ماوەی وتوێژەكان دەبێت
زۆرتربوونی گەمارۆكانیش������ی لەگەڵدا
بێت و هەر چەشنە ڕێككەوتنێكی نێوان
ئامریكا و ئێران بۆ پەس������ەند كردن دەبێت
بنێردرێتە كۆنگرێ������س .هەر ئەندامێكی
كۆنگرێس دەبێت ئەو دەرفەتەی هەبێت كە
ڕوانگەكانی خۆی لە بارەی ڕێككەوتنی
كۆتایی������ەوە دەربب������ڕێ و دەنگی خۆی
لەبارەی گەورەترین بڕیاری سیاس������ەتی
دەرەوەی واڵتەوە ڕابگەیەنێت».
ئەم ڕاگەیان������دراوە النیكەم لە الیەن
یەكێك ل������ە پاڵێ������وراوە هاوش������ێوەكانی
كۆماریخوازانەوە كە بۆ هەڵبژاردنەكانی
سەرۆك كۆماری س������اڵی  2016خۆی
دەپاڵێوەرێت ،دەكات ،ڕەنگ دەداتەوە.
ماركۆ ڕابیۆ ،س������ێناتۆری هەرێمی
فلۆری������دا باس������ی ل������ەوە كردب������ووە كە:
«ئاكامەكان������ی ئ������ەم خول������ە دواییەی
وتوێ������ژەكان وا دەردەكەوێت كە ڕێبەرانی
ئێ������ران هی������چ چەش������نە مەیلێكیان بۆ
پاشگەزبوونەوە لە مڵهۆڕی و فرەخوازییە
ناوكیەكانی خۆیان نیە ».ناوبراو هەروەها
وتبووی كە« :ئێمە هیچ شانسێكمان لە
مانگەكان������ی داهات������وودا نیە ،بێجگەی
لەوەی بگەڕیێنەوە سەر ئەو ڕێبازەی كە
سەرچاوەی هێنانی ئێران بۆ سەر مێزی
وتوێژەكان بوو».
س������ێناتۆرە دێموكراتەكان لە حاڵێكدا
ڕایانگەیاندبوو كە هیوایان بە گەیش������تن
بە ڕێككەوتنێكی گش������تگیر نیە ،بەاڵم
لە درێژكردن������ەوەی ماوەی وتوێژەكان لە
 24نوامبێ������ری  2014و ل������ە ژێر ناوی
گەاڵڵ������ەی هاوبەش������ی هەنگاوهەڵێنان
( )JPOAل������ە نێوان زلهێزەكانی ،1+5

ئامری������كا ،بریتانیا ،فەرانس������ە ،چین،
ڕووسیە و ئاڵمان لەگەڵ ئێران بۆ حەوت
مانگی دیكە ،بەرگرییان كرد.
ئەم هەڵوێستە پێشتر لە الیەن وەزیری
كاروباری دەرەوە ،جان كێری كە  8دیداری
لەگەڵ هاوتاكەی خۆی ،جەواد زەریف
كردبوو ،ڕەنگی دابووەوە .لە ماوەی یەك
حەوتووی ڕابردوودا سەرۆكی كۆمیتەی
ئیتالعات������ی س������ێنا ،دیانی فێنس������تین
وتبووی كە «هەنووكە ئێران ،لە
دەستڕاگەیشتن
بە چەكی
نا و كی
ب������ە

بەراورد لەگەڵ پێش لە دەس������پێكی
دانیشتنەكان زۆر دوور كەوتۆتەوە».
ئ������ەو ل������ە بەیاننامەیەك������دا وتبووی
كە« :من لە هاوكارانم لە واش������نگتۆن
لێبڕاوانە داوا دەكەم كە سەبریان هەبێت،

هەڵسەنگاندنی پێشكەوتنەكان بە وردی
وەدیهاتووە .هەر بۆیەش گرووپی وتوێژی
ئامریكا لەم كات������ەدا ئامادەیی كامڵی
هەیە و ئەوان پێویس������تیان بە سەركەوتن
هەیە .شكس������تی وتوێژەكان بە زەرەری
بەرژوەندییەكان������ی ئامریكایە و دەتوانێت
لەداهاتوودا ناسەقامگیری زۆرتر لەوەی
كە لە ناوچەدا هەیە ،بخوڵقێنێت».
ل������ە الیەكی دیك������ەوە ج������ان بۆینێر،
وتەبێ������ژی كۆماریخ������وازان ل������ە
كۆنگرێس وتبووی كە

درێژكردنەوەی ماوەی
وتوێ������ژەكان تەنیا ب������ە ئیدارەی
ئۆبام������ا ئەو ئیزن������ە دەدات كە
ئیمتیازی زۆرتر بداتە ئێران.
سێناتۆری پلەبەرزی كۆماریخوازان
لە كۆمیت������ەی پەیوەندییەكانی دەرەوەی
س������ێناش وتبووی ك������ە كۆنگرێس دەبێت
هەڵس������وكەوتێكی دیاریك������راو لەگ������ەڵ

مەس������ەلەی وتوێژەكاندا بكات و دەبێت
ئاڵترناتیڤێك ئامادە بكات كە گەمارۆی
توندتر دژی ئێ������ران لە خۆ بگرێت .ئەو
هەروەها وتبووی كە من لە س������ەر ئەو
ب������اوەڕەم كە بەردەوامبوون������ی وتوێژەكان
لەگەڵ ئێ������ران ئاكامێكی خراپی بەدواوە
دەبێ������ت كە تەنیا دەتوانێ������ت ببێتە هۆی
ناسەقامگیری لە ناوچە و جیهاندا.
زۆربەی ش������رۆڤەكان لەو باوەڕەدان كە
كەلێنی دەرگیر لە وتوێژەكان بەدەفرایەتی
و قەب������ارەی پیتاندن������ی ئۆرانیۆم������ی
پرۆگرام������ی ناوكی ئێ������ران و بە تایبەت
ژمارەی سانتریفیۆژەكان و ئیزن دان بە
پشكنینە نێونەتەوەییەكان لە ماوەی ئەم
سااڵنە دەگرێتەوە كە پرۆگرامی ناوكی
ئێرانی بە ش������ێوەیەكی بەرچاو سنووردار
كراوە.
رابێ������رت میدنێ������ز ،س������ێناتۆری
كۆماریخ������وازی ئەندام������ی كۆمیتەی
پەیوەندییەكانی دەرەوەی س������ێنا وتبووی
كە مەیل������ی هەوڵدان ب������ۆ بەكارهێنانی
گەمارۆكان لە س������ەرەتای ئەمساڵەوە لە
س������ەر مێز بووە ،ئەو ئیددیعای كرد كە
هەوڵەكان������ی ئیدارەی ئۆبام������ا ناتوانێت
س������ەركەوتوو بێت و ئام������اژەی بەوەدا
كە من لە دوو بەریانی دیپلۆماس������ی و
گوشار لە خولەكانی داهاتوودا پشتیوانی
دەكەم.
كۆمیتەی پەیوەندییەكانی ئیسرایلی
ئامریكاییەكان ( )AIPACكە گرووپی
لۆبیگ������ەری ئیس������راییلیەكان ڕێبەری
دەك������ەن ،ڕۆژ دووش������ەمە وتب������ووی كە
«یاس������ای نوێی گەمارۆكان ،بە تاران
ئ������ەو ئیزنە دەدات ك������ە تێبگات لەگەڵ
گوشاری زۆرتر بەرەوڕوو دەبێتەوە ئەگەر
ل������ە پرۆگرامی درووس������تكردنی چەكی

ناوكی خۆی دەس هەڵنگەرێت».
گرووپی كاریی دامەزراوەی كاروباری
ئەمنیەت������ی نەتەوی������ی ( )JINSAبە
س������ەرۆكایەتی دێنی������ز ڕووس ،جەختی
لە سەر گوش������ارە ئابوورییەكان كردەوە و
وتبووی كە جێ پەسەندتر بۆ واشنگتۆن
ئەوەیە كە چەك������ی زۆرتر بۆ هێرش بۆ
سەر ئێران بە ئیسراییل بدات.
ڕادیكاڵ������ە كۆنەپارێ������زە نوێكان������ی
كۆمیت������ەی فریاكەوتن بۆ ئیس������راییل
( )ECIبە كونگرێس������ی وتبووی كە نە
تەنیا دەبێت یاس������ای گەمارۆ نوێیەكان
بەڵكوو دەبێ������ت دەس������ەاڵتی ئۆباما لە
س������نووردار كردنی گەمارۆكان سنووردار
بكرێت.
( )ECIهەروەها ئەوەش������ی زیاد كرد
ك������ە هیچ خاڵێك������ی بنەڕەتی بۆ حەوت
مان������گ چاوەڕوان������ی بۆ شكس������تێكی
دیك������ە یان درووس������تتر ب������ۆ ئالوێرێكی
ترس������ناك بوونی نیە .كۆنگرێس دەبێت
هەر لە ئێس������تاوە خۆی بۆ بەكارهێنانی
گەمارۆی زۆرت������ر ئامادە بكات و هێڵە
سوورەكان دیاری بكات كە بتوانێت ئێران
لە دەستڕاگەیشتن بە توانایی سەربازیی
ناوك������ی دوور بخات������ەوە .ل������ە كۆتاییدا
وەها یاس������ایەك دەبێت دەس������ەاڵتەكانی
س������ەرۆك كۆمار بۆ لە بەرچاونەگرتنی
گەمارۆكان ،سنووردار بكات ،دەسەاڵتێك
كە پێشتر سەرۆك كۆماری هان دەدا كە
هەوڵێكی ش������ەرمێون بۆ هەڵس������وكەوت
لەگەڵ مەالكان بەكار بێنێ.
سەرچاوە:
http://www.mintpressnews.
com/
http://www.reuters.com/

ئامانج لە نەهێشتنی نیهادە مەدەنییەكان لە ئێراندا چیە؟
شەماڵ تەرغیبی
یەكێك ل������ە جیاوازییە بنەڕەتییەكانی
نیزامێكی خەڵك س������االر و دێموكراتیك
ب������ە ب������ەراوەرد لەگەاڵ سیس������تمە دژە
خەڵك������ی و دیكتاتۆریی������ەكان بوون������ی
نیهادگەل������ی مەدەنییە ك������ە بە هۆی
بەش������داریی هەموو تاكەكانی كۆمەڵگا
بێ لە بەرچاو گرتنی پیش������ە و كار و
چی������ن و توێژ ،وەكوو س������ەرچاوەیەكی
گرینگ بۆ س������ەرمایەی كۆمەاڵیەتی
ب������ە ئەژم������ار دێ������ن .نیهادگەلێك������ی
وەك یەكیەتییە پیش������ەییەكان ،باش������گا
وەرزێشیەكان ،ئەنجۆمەنی گەڕەكەكان
ی������ان ئەنجومەنێكی خوێن������دكاری .ئەم
نیه������ادە خەڵك������ی و مەدەنییانە وێڕای
چڕكردن������ی تەكوزیی������ەك ل������ە نێ������وان
سەرمایە كۆمەاڵیەتییەكان دەتوانین بە
ش������ێوەی ناڕاس������تەوخۆش پێوەندییان بە
دەوڵەتەوە هەبێت و بەم شێوەیە چەشنێك
ل������ە یەكگرتووی������ی له نێ������وان خەڵك و
حكوومەتدا س������ازبكەن كە ئاكامەكەی
دەبێتە س������ەقامگیری سیاسی .كەواتە
ك������ۆی ئ������ەو دام������ەزراوە و نیهادانەی
نێ������و كۆمەڵگا ك������ە كەوتونەت������ە نێوان
حكووم������ەت و ش������ارۆمەندان بریتین لە
نیه������ادە مەدەنییەكان .كە بە گش������تی
چەن������د ئامانج������ی س������ەرەكی دەپێكن:
1ـ بەهێزكردن و بردنە س������ەری ئاستی
شوناس������ی نەتەوەیی2 .ـ ئاسانكاری لە
دۆزینەوەی شوناسی كۆمەاڵیەتی3 .ـ
هەوڵ������دان بۆ لێ������ك نزیكردنەوەی چینە
كۆمەاڵیەتییەكان4 .ـ هێنانی كۆمەڵێك
لە پێداویستی و چاوەڕوانییە فەرهەنگی،
س������ێنفی و كۆمەاڵیەتییەكان5 .ـ بردنە
سەری ئاستی نەخش و دەوری ئەندامان
بۆ دۆزینەوەی تاكەكەسی.

كەوات������ە بوونی وەها نیهادگەلێك بەو
هۆیەوە كە بە ئامانجگەلێكی دیاریكراو
دادەمەزرێ������ن و دەتوانن هێزە مرۆییەكان
(س������ەرمایە كۆمەاڵیەتیی������ەكان) ل������ە
چوارچێوەیەك������ی دیاریكراودا ڕێكبخەن
دەتوانێ بۆ وەپێشخس������تنی كۆمەڵگا لە
ڕووی سیاسی ،كۆمەاڵیەتی ،ئابووری،
فەرهەنگی و زانستی بەكەڵك و پڕقازانج
ب������ن .لە الیەكی دیكەوە كاریگەری ئەم
نیهادە مەدەنییانە لە باری سیاس������ی و
ب������ۆ گۆڕین یان پێكهێنان������ی ئاڵوگۆڕ
ل������ە حكوومەت������دا جێگ������ەی تێڕامانە
ك������ە زۆربەی ش������ارەزایانی ئ������ەم بوارە
ڕووداوەكانی ساڵی 2011ی ڕۆژهەاڵتی
ناڤین و پرس������ی بەه������اری عەرەبی بەم
الیەنە دەبەس������تنەوە .بە واتایەكی دیكە
س������ەرهەڵدانی ناڕەزایەتییەكان لە میسر
و لیبی و تونس و گۆڕینی سیس������تمی
سیاس������ی ل������ە واڵتان������ەوە پێكهاتن������ی
ئاڵوگ������ۆڕەكان ل������ە واڵتان������ی عەرەبی
كەن������داو بەش������ێكن ل������ە دەرنجامەكانی
كارتێكەری نیه������ادە ناحكوومەتییەكان.
هەر بەم پێی������ەش دەبێنین لەو واڵتانەدا
كە خاوەنی سیس������تمی سیاسی
پاشایەتی ،تاكە حیزبی
و ئیدئۆلۆژیك������ن

بەرهەڵەستبوونەوەی ئەو نیهادانە زیاتر
و بەرچاوت������رن .ئەوەش بەو هۆیەوەیە كە
حاكمیەت لەم چەش������نە واڵتانەدا ،هیچ
چەشنە ڕەواییەكی یاسایی و خەڵكییان
ب������ە مانای ڕاس������تەقینە نییە و هەموو
ئەو نیزامە سیاس������ییانە لە چوارچێوەی
بیركردن������ەوەی تاكێك������ی دیاریكراوەدا
هەڵدەس������ووڕێت و لە ڕاس������تیدا هەموو
ڕواڵەت و تاكەكانی نێو وەها دەزگایەك
تەنیا بۆ ڕاگرتن و پاراستنی شەخسی
یەك������ەم كار دەكەن .هەر لە س������ەر ئەو
ئەساسەش ئەو چەشنە واڵتانە خاوەنی
هەڵبژاردنی یاسایی ،شایستە ساالری،
نۆخبەگەرایی ،ئازادییە تاكەكەس������ی و
گشتییەكان نین كە بۆ چەند پیشاندەری
بەرچاوی سیستمێكی دێموكراتیك و
خەڵكی بەئەژمار دێت.
باردوۆخ������ی نیه������ادە
مەدەنییەكان لە ئێراندا:
كۆمەڵگەی ئێرانی
ژێر دەس������ەاڵتی
كۆ م������ا ر ی

ئیس���ل��امی ل������ە ئێس������تادا هەڵگ������ری
پڕۆژەیەك������ی كاڵ و نات������ەواو لە نیهادە
مەدەنییەكانە .سەرەڕای چوونە سەری
ژم������ارەی دانیش������تووانی شارنش������ین،
چوونە س������ەری نرخی خوێن������دەواری،
چوونە س������ەری ڕێ������ژەی خوێندڤان و
خوێندكاران ،بە سەنعەتی بوونی زیاتری
ئابووری������ی و ك������ەم بوونەوەی بەش������ی
كش������توكاڵ لە ئابووریی و گەشەكردنی
ژێرخان������ە ئابووریی و كۆمەاڵیەتییەكان
كە س������ەرجەم بواریان بۆ گەیش������تن بە
دنیایەكی نوێ و مۆدێڕن بۆ ئێران خۆش
كردووە بەاڵم هێش������تا كۆمەڵگای ئێران
نەیتوانی������وە حكوومەتێكی دێموكراتیك
ئەزموون ب������كات یان النیكەم
ماف������ە مەدەن������ی و

شارۆمەندییەكان بۆ هاوواڵتییانی خۆی
دابی������ن بكات .هەتا ئێس������تاش خەڵك و
گەالنی ئێران ب������ە دوای دادوەرییەكی
سەربەخۆ ،پارلمانێكی سەربەخۆ كە بە
دەنگی متمانەی خەڵ������ك دامەزرابێت،
دەوڵەتێك������ی دێموكراتیك ك������ە مەیلی
گەش������ەكردنی تێدا بێت ،سیاسەتەكانی
ل������ە ڕاس������تای بەرژەوەن������دی و خۆش
بژێوی خەڵك بێت و مافی دیاریكردنی
چارەن������ووس و ئازادیی������ە سیاس������ی و
كۆمەاڵیەتییەكانی تێدا بەدی كرابێت،
دەسووڕێنەوە.
بەداخەوە لە ئێستادا نیهادە مەدەنییەكان
لە ئێراندا بە یەكێك ل������ە ئامانجەكانی
ڕێژیمی تاران بە ئەژماردێت كە بەردەوام
دەكەوێتە بەر پەالم������اری دڕندانە و بە
گرتن ،لێدان و ئێعدامی چاالكانی ئەم
بوارە یان پلۆمپ كردن و داخستنی ئەو
نیهادانە پێش بە چاالكییە خەڵكییەكان
دەگرێ������ت .جگە لەمەش ڕێژیم بەردەوام
هەوڵ دەدات كە ئەم چەشنە ڕێكخراوە
و نیهادە ناحكوومەتییانە بكێشتە ژێر
ڕكیڤ و هەیمەنەی خۆی تاكوو
بە پێی ویست و خواستی ئەو
چاالك������ی بكەن .بۆ نموونە
لە حاڵێكدا كە تەنیا 197
ئەنجومەنی زانستی و
 136دامەزراوەی
ئا بو و ر یی
و 5

ه������ەزار دام������ەزراوەی كرێكاری������ی لە
ئێراندا بوونی������ان هەیە لە بەرانبەردا 52
ه������ەزار دامەزراوەی دین������ی و  8هەزار
ئەنجومەنی بە ناو خەیرییە دامەزراون.
ڕوونە بە بڕیار و لە ژێر چاودێری نیهادە
تەبلیغی و سەربازی و ئەمنیەتییەكانی
ڕێژیمدا كار دەكەن كە بەم پێیەش نابێ
چاوەڕوانی گەش������ەكردنی س������ەرمایە
كۆمەاڵیەتیەكان������ی كۆمەڵگایی ئێران
بن.
بە گشتی بەهێز بوونی كۆمەڵگەی
مەدەنی پێویس������تی ب������ە پێداچوونەوەی
یاس������اكان و البردن و نەهێش������تنی یاسا
و ڕێس������اكانی كۆماری ئیسالمییە كە
ئازادییە تاكەكەسی و كۆمەاڵیەتیەكانی
س������نووردار كردۆتەوە هەی������ە .هاوكات
بیچمگرتن������ی كەرت������ی تاكەكەس������ی،
ئ������ازادی ئاكادێمێ������ك ،بردنە س������ەری
ئاستی زانیاری هاواڵتیان و پەرسەندنی
ڕەوتی گەیاندنی زانیارییەكان و كاری
میدیای������ی دەتوانی������ن لەم ڕاس������تایەدا
دەورێك������ی كاریگەری������ان هەبێت .بەاڵم
ئەگ������ەر ئەم پێش مەرجان������ە جێبەجێ
نەكرێن ڕوانینی گوڵخانەیی  NGOو
نیهادە مەدەنیەكان ،هەمان چارەنووسی
بە دواوە دێت كە تاكوو ئێستا بینیومانە.
هەرچەند كە كۆمەڵگەی مەدەنی ئێران
هەنووكە ب������ە الوازی و س������ەركوتكراو
بوونی هەیە ب������ەاڵم وەك عادەتی باوی
نێو نیزام������ە دیكتاتۆریی������ەكان لە ژێر
پێس������تی ش������ارەكاندا درێژە ب������ە ژیانی
خ������ۆی دەدات .كەواتە ت������ا ئەو كاتەی
كە ئامراز و كەرەستەكانی سەركوت بە
شێوەی ئاسایی لە ئێختیاری حاكمانی
ئێستادا بێت ناتوانین چاوەڕوانی ئەوەبین
كە گرووپ������ە كۆمەاڵیەتییەكان و نیهادە
مەدەنیی������ەكان نەخش و دەورێكی كارا و
چاالكیان هەبێت.
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چەند پارچەیی كوردەكان لە نێوان ئێران و توركیەدا؟

و :حەسەن ساڵحزادە
هەر چەند ویست و داخوازییەكانیان
هیچ كات بە ڕوونی نەناس������راوە ،بەاڵم
ئەمڕۆ گەلی كورد لە عێراق و سووریە
دژی ڕێخ������راوی دەوڵەتی ئیس���ل��امی،
ب������ە تایبەتی لە جوگرافی������ای كۆبانێ
ل������ە بەرەیەك������ی خەباتدان .پش������تیوانی
هاوچەش������نی ڕواڵەت������ی ڕۆژاواییەكان
ناتوان������ێ ب������ە باش������ی كار و ك������ردەوە
ش������وێندانەرەكانی ئەوان دەربخا .ئێران و
تا ڕادەیەك توركیە بەرەی دژە كوردیان
س������از كردووە و بەردەوام بەرهەڵس������تی
مافەكانیان دەبن������ەوە .لە هاوینی٢٠١٤
وە ف������ەزای كورد ،چاالكی دیپلۆماتیك
و میدیاكانی بە خۆیەوە بەستۆتەوە .لە
عێراق و لە س������ەرەتای مانگی ژووەن،
پ������اش داگیركرانی مووس������ڵ لە الیەن
دەوڵەەتی ئیس���ل��امی و هاوپەیمانە باوەر

پێكراوە س������ونییەكانییەوە ،حكوومەتی
هەرێمی كوردس������تان بۆت������ە ئامانجی
پێگەیەكی نوێی نێونەتەوەیی .دەسەاڵتی
بەغ������دا پاش شكس������تی ل������ە باكووری
واڵت و شكس������تی دووهەمین ش������اری
عێراقیی������ەكان ،بێجگە لە هەوڵگەلێكی
نەزۆك چ������ی دیكەی پ������ێ نەكرا .لە
بەرانبەردا ،شكستی س������ەربازیی كورد
ل������ە نێوان مانگی ئاگۆس������ت بە هۆی
هێرشی نوێی عەشیرەتەكانی الینگری
ئەبووبەك������ر ئەلبەغ������دادی ،وەاڵمێكی
ل������ە جێی ب������ۆ واڵتان������ی ڕۆژاوایی و
ل������ە س������ەرووی هەموان������ەوە ویالیەتە
یەكگرتووەكان بە دواوە بوو .كارەس������اتی
ئێزەدیی������ەكان ل������ە ناوچەی ش������ەنگال،
كۆچی مەسیحییەكان لە نێو جەرگەی
پارێ������زگای نەینەواوە بۆ ناچەكانی ژێر
دەس������ەاڵتی كورد و پێشڕەوی ڕێخراوی
دەوڵەتی ئیس���ل��امی ب������ەرەو هەولێری
پێتەخت������ی هەرێمی كوردس������تان ،بوونە

ه������ۆی جموجۆڵ������ی چاوەڕواننەكراوی
دروس������ت بوون������ی بەرەیەك������ی بەرینی
دژی داع������ش ك������ە هەر ی������ەك بە پێی
خۆی بەش������داری تێدا كرد .بۆمبارانی
هەوایی ،پاراستنی خێرای ناوچە كورد
نش������ینەكانی لێكەوتەوە ،بە رادەیەك كە
پێش������مەرگە توانی لە گواس������تنەوەی
ڕاس������تەوخۆی چەك و پرۆگرامگەلێك
كەڵ������ك وەربگرێ كە الیەن ڕاوێژكارانی
ئەمریكاییەوە ڕێخرابوون .سێ ناوچەی
كوردنشینی س������ووریە لە سەر سنووری
توركی������ە هەڵكەوت������وون .ل������ە مانگی
ژووئی������ەی ٢٠١٢وە ئۆتۆنۆمییەك������ی
كرداری لە كاتی كش������انەوەی ڕێژیمی
دەمیشق لە باكووری واڵت سەقامگیر
بووە .ئەم ناوچ������ە دیاریكراوە بە هۆی
هێرش������ی ڕێخراوی دەوڵەتی ئیسالمی
ل������ە مانگی س������ێپتامبردا كەوتۆتە بەر
مەترس������ی و ئەوان بە شێوەیەكی تەواو
جی������اواز ،وەك ناوچ������ەی عەفری������ن لە

باكووری ڕۆژاوای سووریە و ناوچەی
جەزیرە لە باكووری رۆژهەاڵت ،شاری
كوبانێیان كردۆتە ئامانجی هێرشەكانیان.
ش������اری كۆبانێ بۆ ماوەی ٢س������اڵە لە
الیەن پارت������ی یەكگرتووی دیموكراتیك
( )PYDوە ئیدارە دەكرێ.
بە یارمەتی پەیمانێكی سیاس������ی و
ئارام كە لە نێوان ڕێژیمی بەشار ئەسەد
و خەباتكاران������ی پارت������ی یەكگرتووی
دیموكراتیك������دا چێ كرا PYD ،توانی
خۆی بە س������ەر ئەو ناچانەدا بسەپێنێ
كە كوردەكانی تێدا نیش������تەجێنPYD .
و YPGدوو بەش������ی ناوچەیی پارتی
كرێكاران������ی كوردس������تان واتە PKKن.
 PKKل������ە س������اڵی  ١٩٨٤وە لەگەڵ
دەوڵەتی توركیە لە شەردایە ،ئەگەرچی
ئاگربەس������تی  ٢٠١٣لە ج������اران زیاتر
پێویستی بە سەرنجی زیاترە.
براوەی گەمەی نەوت
دوور خستنەوەی كوردەكانی سووریە

ل������ە بازنەی سیاس������ی و ب������ە تایبەتی
( CNKSكۆنسەی نەتەوەیی كوردەكانی
س������ووریە) كە نێزیك بە بەرێز بارزانین،
لە نێوان چوار الیەندا خۆیان چوارقاش
دەبینن������ەوە .لە الیەك ئوپۆزیس������یۆنی
عەرەبی سەرەڕۆی س������ووریەCNKS،
ب������ە ناسیۆنالیس������ت پێناس������ە دەكا،
دەوڵەتی ناوەندی هیچ كات بەهای بە
داخوازییەكانیان نەداوە ،هەروەها PYD
و PDKش دوو خوێندنەوەی دژ بە یەك
و جیاوازی������ان لە هەمبەر ئەواندا هەیە.
ركابەری������ی و چاولێك������ەری حیزبەكان
ه������ان دەدەن ك������ە هەر یەك ب������ە جۆریك
بەو دەژبەران������ەوە بلكێن كە لە جەریانی
ش������ەر و ملمالنێكانی ناوچەدا سەریان
لە نێ������و گەمەكەدا هەڵ������داوەPDK .
بەشی وزەی كوردس������تانی عێراقی لە
دەس������تدایە و بە باشی ئاگاداری ویست
و داخ������وازی توركەكان������ە .ئەو دەیەوێ
بە هەن������اردە كردنی م������ەوادی نەوتی
لە ژێ������ر كۆنترۆڵی بەغ������دا دەربچێ و
س������ەربەخۆییەكی ناوچەیی دەس������تەبەر
بكا .ل������ە نێو دژبەران������ی حكومەتی
ناوەندی و دەس������ەاڵتی شیعەی جەنابی
ن������ووری مالك������ی PDK،خ������ۆی لەو
سیاس������ەتوانە سوننییانە نێزیك دەكاتەوە
كە لە ئوپۆزیس������یۆنی سووریەوە نێزیكن
و لە الیەن توركیەوە پشتیوانی دەكرێن.
لە بەرانبەردا  PKKو هاوڕیزەكانی وەك
نەیاری ل������ە مێژینەی ئانكارا ،زیرەكانە
پێوەندی خۆی لەگەڵ رێژیمی سووریە
پاراس������تووە  PKK .ب������ە ه������اوكاری و
پشتیوانی ئێران ئاشتینامەیەكی كاتی
واژۆ كردووە تا بتوان������ێ پێوەندییە نیوە
فەرمییەكەی لەگەڵ بەغدا وەك خۆی
بهێڵێت������ەوە .بەم جۆرە ل������ە نێو كەش و
هەوای كوردەكاندا ،دوو جەمس������ەر زەق
بوونەتەوە ،یەكی������ان نێزیك لە توركیە و

بە ڕێبەری  ،PDKئەوی دیكەش������یان
نێزیك لە ئێران و ب������ە ڕێبەری .PKK
ڕكەبەرەكانی جەنابی بارزانی بە تایبەتی
یەكێتی نیشتمانی كوردستان (،)UPK
بە ڕادەیەكی بەرچاو خۆ لە جەمسەری
دووه������ەم نێزیك دەكەن������ەوە UPK .ش
وەك  PYDزۆر بەرژەوەند خوازانەتر لە
 PDKخۆیان بە تاران و بەغدا نیش������ان
دەدەن .ئەم س������ازوكارەش لە دوای ئاگر
بەس������تەكەی نێوان  PKKو توركیە لە
چاو ساڵی ٢٠١٣زیادی كردووە.
ئۆگری و مەرامی جیهادییەكان
ئەو تەشكیالتە سیاسی و سەربازییە
نائایینی������ەی ك������ە ب������ە س������ەر ناوچە
جۆراوجۆرەكانی كوردستاندا حكومەت
دەك������ەن ،ناتوان������ن نوێن������ەری تێكڕای
ئەو جەریانە سیاس������یانە ب������ن كە لەوێوە
س������ەر هەڵدەدەن .بەش������ی هەرە زۆری
س������ونییەكان ب������ە هیچ ش������ێوەك ڕازی
نی������ن كە ئەم گەلە ب������ە ڕەچەڵەك هیند
و ئورووپایی������ە ،ل������ە هەمبەر هێرش������ی
ئیسالمییە بناژۆخوازەكان یان مەرامی
جیهادییەكاندا بپارێزن .لە كورس������تانی
عێ������راق ،هەتا س������ەرەتای س������اڵەكانی
 ،٢٠٠٠ناوچەی هەڵەبج������ە پەنای بە
گرووپە جیهادییەكانی چەكداری كورد
دابوو .ئەو گرووپانەی كە پێشوازیان لە
سەرۆكی ئەودەمی ئەلقاعیدەی عێراق
واتە ئەبوو موسعەب ئەلزەرقاوی كرد كە
لە ساڵی ٢٠٠٦دا كوژرا .بەرەی نوسرە
وەك ڕێخراوێكی دەوڵەتی ئیس���ل��امی،
بەشێكی گرینگی هەوڵەكانی خۆی بۆ
بەرەنگار بوونەوە لەگەڵ كوردەكان تەرخان
كردووە .هەر ئێس������تا ل������ە نێو ڕیزەكانی
دەوڵەتی ئیس���ل��امیدا ئەفس������ەرانێكی
پلە بەرز دەبینرێن كە بەش������داری شەری
كوبانێ دەك������ەن« .مانگنامەی لوموند
دیپلۆماتیك ،نۆڤامبری »2014

نایهكسانی بهرههمی ئابووریی ڕانتیی ئێران

فهرهاد سولێمانپوور
نایەكس������انی بریتییە لە چەشنێكی
ناداپەروەری یان ڕەفتاری ناداپەروەرانە.
ی������ان بریتیی������ە ل������ە لێكنەچووی������ی.
ئەگەرچی لەوانەیە ئەو دوو پێناسەیە
لە هێن������دێ ڕووەوە لە یەك بچن بەاڵم
واتایان جیاوازە .لێكنەچوویی خەڵك لە
ڕووی ڕواڵەت و توانا و ئاستی هۆش
و زیركییەوە شتێكی سروشتییە .بەاڵم
ڕەفتاری نادادپەروەرانە دەس������تكردی
خەڵك������ە و ل������ە مێژە بۆ نەهێش������تنی
هەوڵ دەدرێ������ت .نابەرابەری ئابووریش
واتە نایەكسانی لە داهات و ساماندا.
داهاتی هێندێ كەس بەرزە و هێندێكی
تر كەم .هۆكاری نایەكسانی لە داهاتدا
دەگەڕێتەوە بۆ لێهاتوویی و شارەزایی
لە كار ،دژواری و ئاسانی كار ،جۆری
كارەكە و هۆكاری تر .هێندێك بە هۆی

میرات ،شارەزایی و لێهاتوویی ،بەخت
و شانسەوە سامانیان زیاترە لە هێندێكی
تر .ئەگەر نایەكسانی لە چوارچیوەی
سیستەمی ئازادی ئابووریدا بگەڕێنەوە
بۆ ئەو هۆكارانەی سهرهوه ،بە شتێكی
سروشتی دادەنرێ و ئەگەر جگە لەمە
بێت ئەوا ناسروشتییە.
ئاس������تی نایەكس������انی لە واڵتانی
جیهان������ی س������ێهەم و ب������ە تایبەت������ی
نادیمۆكراتیكدا زۆر بەرزە .لە واڵتانی
جیهانی سێهەمدا خەڵك دەناڵێن بەدەست
ئەو نایەكسانیانیانەی كە دەسەاڵتداران
بەرهەمهێان هێنان������ەوە ،واتە ڕەفتاری
ناداپەروەران������ەی چینی دەس������ەاڵتدار.
ئیرانیش وەك واڵتێكی جیهانی سێهەم
و نادیمۆكرات بەدەر نییە لەم حاڵەتە.
لە ئێراندا گروپێك دەس������تی گرتووە
بەسەر سیاسەت ،جومگە سەرەكییەكانی
ئاب������ووری ،س������ەرچاوە دەگمەنەكان،
ئیمتیازە كۆمەاڵیەتی و ئابوورییەكانی

وەك س������امان ،هێز ،دەسەاڵت و پێگە
گرنگەكانی كۆمەڵ������گا ،كە ئەمەش
وایكردوە ئەو كەس������انە لە ڕووی ماف،
دەرفەت ،پاداش و ئیمتیازەكانەوە جیاواز
بن لە زۆرینەی كۆمەڵگا .نایەكسانی
لە ئابوورییە پێش������كەوتووەكاندا كەمترە
لەو ئابوورییان������ەی نێونجی داهاتیان
مامناوەندە .بەپێچەوانەی پێش������بینی
سۆسیالیس������تەكان ك������ە پێی������ان وابوو
سیستەمی س������ەرمایەداری دەوڵەمەند
دەولەمەندتر دەكا و هەژاریش هەژارتر،
كەچ������ی ئابووری تێك������ەاڵو تا هاتووە
بووەتە هۆی یەكس������انی زیاتر .هیچ
كۆمەڵگای������ەك نیی������ە ك������ە جیاوازی
چینایەتی تێ������دا نەبێت .بەاڵم ڕێژەی
جیاوازییەكەی������ە ك������ە گرنگی ئەدات
بە باس������ەكە .جیاوازی چینایەتیەی
ل������ە ئێران������دا  30هێندهی������ە و لە هیچ
ش������وێنێكی جیهان������دا ئەم������ە بەدی
ناكرێ������ت .ئەگەرچی ئام������ارەكان لە

واڵتان������ی نادیمۆكرات������دا جێی متمانە
نیین بەاڵم تا ڕادەیەك ڕاس������تییەكەیان
خستوەتە ڕوو .عەلی ڕەبیعی وەزیری
كاری ئێران ڕایگەیان������د(( :نزیكەی
 6ب������ۆ  7ملی������ۆن دەوڵەمەند كە وەك
دەوڵەمەندی بیان������ی دەچن)) و ((7
ملیۆن كەسیش كە كەوتنەتە ژێر هێڵی
هەژارییەوە و ئاسایش������ی خۆراكیان لە
مەترسیدایە)) لە ئێراندا هەن .بە پێی
ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا،
لە كاتێكدا خەرجی پێداویس������تییەكانی
دانیش������توانی ش������ارەكان لە ئێراندا 6
ملی������ۆن و  442هەزار تم������ەن بووە لە
س������اڵی ڕابردوودا ،كەچ������ی تێچوونی
چین������ی دەوڵەمەند ل������ەو ماوەیەدا 87
ملیۆن و  711هەزار تمەن ببوە .بەپێی
ناوەندی ئام������اری ئێران ،خەرجی هەر
بنەماڵیەكی شاریی لە ئێراندا  1ملیۆن
و  822هەزار تمەنە لە مانگدا ،كەچی
داهاتی كرێكارێكی دانیش������تووی شار

لە مانگدا تەنیا  1ملیۆن تمەنە.
نایەكس������انی تەنیا تایب������ەت نییە
بە ئابووری و الیەن������ی كۆمەاڵیەتی
و سیاس������ی دەگرێتەوە .نایەكس������انی
سیاسی جێی بایەخدانی زیاترە ،چونكە
نایەكس������انی لە سیاسەتەوە دەسپێدەكاو
شۆڕ دەبێتەوە بۆ نێو كۆمەڵگا.
لە ئێراندا كەمینەیەك زاڵە بەس������ەر
زۆرینە و ئەم زاڵبوونە ماف و ئیمتیازی
تایبەتی دەستهبەركردووە بۆیان و بۆتە
هۆی نایەكسانی بەرچاو .نایەكسانی
سیاس������ی دەگەڕێتەوە بۆ دیكتاتۆری،
ڕەگوڕیشەی ئیس������تبداد و سیاسەتی
پان فارسیمس������ی ش������یعی لە ئێراندا.
پانفارسیسم نایەكسانی بۆ نەتەوەكانی
دیك������ە بەرهەمهێنان������ەوە .بەتایبەتی
سەبارەت بە ناوچە غەیرەفارەسەكان ئەم
نایەكسانییە زۆر بە زەقی دەرئەكەوێ.
ب������ۆ ئێم������ەی كوردیش نایەكس������انی
دەكەوێت������ە چوارچێ������وەی ڕەفت������اری
ئیس������تعماری -ئیستسماریی نێوخۆوە.
نادیمۆكراتیی������ك بوون������ی سیس������تمی
سیاس������ی ئابوورییەك������ی دەوڵەتی بێ
پرنسیپ و ڕانتی لێكەوتوەتەوە .ڕانت
دەگەڕێتەوە بۆ ش������ێوازی دەس������ەاڵت
لە كۆم������اری ئیس���ل��امیدا و بە بێ
گۆڕانكاری لە پێكهاتەی سیاس������یدا
زەحمهتە نایەكس������انی و كێش������ەكانی
دیكەی ئابووری چارەس������ەر بكرێن.
ڕان������ت دەگەڕێتەوە بۆ س������ەرەتاكانی
پێكهات������ن و ش������كڵگرتنی كۆماری
ئیس���ل��امی .حكوومەتێ������ك ك������ە لە
س������اڵی 57دا پێكه������ات و خۆی بە
ئاكامی شۆڕشی موستەزعەف دژی
موس������تكبەر دەزانی و بە زهوتكردنی
ماڵ وس������امانی ئەو كس������انە دەستی
پێكرد كە ب������ە تاغووت ناوی دەبردن.
بەدەوڵەتیكردن������ی پیشەس������ازی و
بەرهەمهێن������ان و بەحكوومی كردنیان،
وەك بنیاتی موستەزعەفان ،بەشێكی
س������ەرەكی چاالكییە ئابوورییەكان لە

كۆماری ئیس���ل��امیدا كەوتە دەس������ت
حكوومەت و دەست و پێوەندییەكانی.
بەستراوبوونی لە ڕادەبەدەری بوودجە
بە داهاتی نەوت ،وایكرد بەرهەمداری
بەرهەمهێن������ان ك������ە تایبەتمەندییەكی
سروش������تی ئابووریی������ە و ئاكام������ی
هەڤڕكێی بازاڕی ئازادە بەالوە بنرێ
و كردی بە بابەتێكی الوەكی و ڕانتی
بەرهەمهێنا( .ڕان������ت واتە ئەو ماف
و ئیمتیازانەی كە لە دەس������ت گروپ
و هێندێ كەس������دا كۆ دەبێتەوە تا لە
ڕێگەیەوە بتوانن ب������ە بێ گوێدان بە
كارامەیی و هەڤڕكێی ئازاد لە گەڵ
خەڵك ،داهاتی������ان وەچەنگ بكەوێ)
نزیكایەتیی������ان ل������ە داموودەزگاكانی
دەسەاڵتەوە ڕێگەی ڕانتخواری بۆیان
خ������ۆش كرد بووە هۆی نایەكس������انیی
ق������ووڵ ل������ە كۆمەڵ������گادا .زاڵبوونی
دام������ەزراوە ئینتس������ابییەكانی وەك
ش������ۆرای نیگاب������ان و دەزگای داد و
ئینتزامی بەسەر دامەزراوە ئینتخابی
و كۆمەاڵیەتییەكان������دا ،هەڤڕكێ������ی
ڕاستەقینەی سیاسی كورت كردوەتەوە
لە نێوان خودیەكاندا و بووەتە لەمپەر لە
بەردەم هەر جووڵهیەك كە بەرژەوەندی
ئەو گروپانە بخاتە مەترسییەوە .ڕانت
و ڕانتخ������ۆری لە كۆتایی ش������ەڕی
ئێران و عێراقدا بە خێرایی هەڵكش������ا
و لەگەڵ ئاوەاڵبوونی دەستی سوپای
پاسداران لە چاالكییە ئابوورییەكاندا،
ڕەهەندی تازەی لێكەوتەوە و لە ساڵی
84یشدا بە پەكپارچەسازی دەسەاڵت
گەیش������ته لووتك������ە .نایەكس������انی و
جی������اوازی چینایەت������ی ل������ە ئێراندا
بەرهەمی سیس������تمی سیاسییە و بە
دێموكراتیزهك������ردن و ب������ازاڕی ئازاد
لەوانەیە جیاوازییەكە كەم بكرێتەوە .لە
ئێراندا ،هەوڵ و تەقەالی ئەو كەسانەی
لە دەسەاڵتدان (حكوومەت ،ئابووری،
سیاس������ەت ،پەرەوەردە ،ڕاگەیاندن)...
ناهێڵن نایەكسانی چارەسەر بكرێت.
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نا بۆ وزەی ناوكی ،ژیانكردن مافی سەرەكی ئێمەیە
ن :ئیبراهیم قاسمی زاد

هەوراز

و :هیوا میرزایی
پرسێكی زۆر كێشەخوڵقین كە بووەتە
یەكێك لە پرسە گرینگەكانی سیاسەتی
دەرەوەی واڵتان������ی گەورەی جیهان واتە
ئامریكا ،ڕووس������یە ،ئینگلیس ،چین و
ئاڵمان ،پرس������ی بەرنامەی وزەی ناوكی
ئێرانە .بەرپرس������انی واڵتانی باس������كراو
لە بەرزترین ئاس������تی سیاسی ،بۆ هەر
بابەتێك������ی دیك������ە كە لەگ������ەڵ یەكتر
چاوپێكەوتنیان دەكرد ،دەپڕژێنە كەیسی
ناوكی ئێرانیش .گرینگی ئەم پرسە تەنیا
بەرتەسك بە ئێران نابێ بەڵكوو زۆربەی
واڵتانی جیهانی سێهەم كە لە ڕێگەی
بەرهەمهێنان������ی وزەی ناوكی هەنگاو
هەڵدەگرن بە شێوەیەك لەگەڵ دژایەیی
كۆمەڵگای جیهانی بەرەوڕوو بوونەتەوە
و یان لەگەڵ سیاس������ەتی ئیستراتژیكی
ئەم واڵتانە لە پێكۆڵ دان.
ئێران لە چەندین گۆڕەپانی سیاسی
جۆراوج������ۆردا لەگەڵ واڵتە گەورەكانی
جیه������ان ل������ە پێكۆڵ دایە ب������ەاڵم هیچ
پرس������ێكی پێوەندیدار بە ئێران تا ئێستا
بەم ش������ێوەیە ل������ە ئاس������تی نێونەتەوەیدا
گرینگی پێ نەدراوە .هۆكار و بنەمای
بەرەوڕووبوونەوەی جیهان تا ئەم ڕێژەیە
لە هەمبەر بەرنام������ەی ناوكی ئێران و
بەش������ێك لە واڵتان������ی هاوپەیمانی ئەم
واڵتە ل������ە جیهانی س������ێهەمدا ،ناڕوون
بوونی بەرنام������ەی ناوكی ئەوان و ترس
لە دەستپێڕاگەیش������تنی ئەم واڵتانە بە
چەكی كوشتاری بە كۆمەڵە.
ئەس������ڵی ئەم گرفتە دەگەڕێتەوە بۆ
س������اڵی  .1968لەم س������اڵەدا بە دەست
پێشخەری واڵتانی ڕۆژئاوایی كە خاوەن
تیكنۆلۆژی ناوكی بوون ڕیككەوتنێك
پەس������ەند كرا كە ب������ە ڕێككەوتنامەی
پێش������گیری ل������ە بەرهەمهێن������ان و
باڵوكردنەوەی چەك������ە ناوكییەكان یان
«ئەن پی تی» ناوبانگی دەركرد.
ئێران بۆ یەكەمجار لە ساڵی 1329
دەس������تی ك������رد ب������ە بەرنامەڕێژی بۆ
دروس������تكردنی بنك������ەی ناوكی .بەاڵم
چاالكی ناوكی واڵت تا س������اڵی 1353
بە شێوە پچڕ پچڕ و بێ ئیستراتیژێكی
ڕوون دەچ������ووە پێ������ش .لەم س������اڵەدا بە
دامەزراندن������ی ڕیكخراوی وزەی ناوكی
ئێ������ران و واژۆ كردن������ی بەڵێنام������ەی
دروس������تكردنی بنكەی ناوكی بوشهێر
بەرنامەی ناوكی ڕێژیمی پاش������ایەتی
ش������كڵێكی جی������ددی و بەرنامەڕێژی
ك������راوی ب������ە خ������ۆوە دی .ئامانجی
ڕاگەیندراوی بەرنامەی ناوكی ش������ا،
كەڵكوەرگرتن������ی غەیرە س������ەربازی لەم
تێكنۆلۆژییە ب������وو .لەمڕووەوە ئێران لە
س������اڵی  1958بووە ئەندامی ئاژانسی
نێونەتەوەیی وزەی ناوكی (ئای ،ئەی،
ئی ،ئا  )IAEAو لە س������اڵی 1968
ڕێككەوتنامەی بەرهەم نەهێنانی چەكە
ناوكییەكانی (ئەن ،پی ،تی) واژۆ كرد.
ش������ا بۆ خونوێنی و نیشاندانی هێز ،لە
ساڵی  1970ئەم بەرنامە بەرزەفڕانەی
خۆی بردە مەجلیسی شۆرای میلی تا
بە ناو الیەنی یاسایی بدات بە ڕەوایی
بوونی ئەم بەرنامەیە.
لەو كاتەوە تا س������ەردەمی شۆڕشی
خەڵكی ئێ������ران ل������ە دژی حكوومەتی
پاش������ایەتی هەواڵێك������ی وەه������ا ل������ە
چاالكییەكان������ی ئەم ڕێكخ������راوە باڵو
نەدەبوویەوە بەاڵم لە س������ەرەتای شۆڕش
دژایەتێكی توند ل������ە الیەن الیەنگرانی
ش������ۆڕش لەگەڵ بەرنام������ەی ناوكی و
ڕێكخ������راوی وزەی ناوكی كرا .بیانۆی
بەرپرس������انی نوێ ئەمە ب������وو كە ئێران
ئۆرانیۆمی پێویس������ت بۆ وزەی ڕاكتۆرە
ناوكییەكان������ی نیی������ە و ئەم������ە دەبێتە
هۆی بەس������تراوەیی شۆڕش بە ڕۆژئاوا
و ئامری������كا .بەاڵم زۆری نەكێش������ا كە
بیركردنەوە بەرزەفڕانەكانی دەسەاڵتدارانی
ن������وێ ،ئەمجارە بە بیان������ۆی پەرەپێدان
بە شۆڕش������ی ئیسالمی ،س������ەرلەنوێ
چ������ووە س������ەرەوەی خش������تەی بەرنامە
ئیس������تراتژیكییەكانی ئێ������ران .ناردنی
شۆڕش������یش تەنیا بە هۆی دەسەاڵتی

جووت حەوت

س������ەربازی ،ئابووری ،ئیدۆلۆژیكی و
دارایی ئەنج������ام دەدرێ و كاریگەرترین
كەرەستەكان بۆ سەقامگیری دەسەاڵتی
سەربازی ،ڕەنگە دەست پێڕاگەیشتن بە
چەكی ناوكی بێ .خاڵێك كە موحسێن
ڕەزایی فەرماندەی ئەو كاتی س������پای
پاسداران ،لە ڕەوتی شەڕ لەگەڵ عێراق
لە سەرەتاكانی دەیەی 60ی هەتاوی بە
عەلی خامنەیی و هاشمی ڕەفسەنجانی
وەك سەركۆمار و بەرپرسی مەجلیس و
خومەینی وەك بەرپرسی گشتی هێزەكان
پێشنیاری كردبوو.
ئەمجارە ئیتر ئێرانی ژێر دەسەاڵتداریی
خومەینی بەشێوەی جیدی لە ڕێگەی
تێكنۆل������ۆژی ناوكی هەنگاوی هەڵێنا.
سەرەڕای بنكەی بوشێهر ،دەیان پرۆژە و
بەرنامەی نهێنی دیكەی دەست پێكرد.
بە میلیاردها دوالر لە ڕێگەگەلی شاراوە
چووە گیرفانی مافیاكانی دەسەاڵت لە
ڕووس������یە و واڵتەكانی دیكەی بلوكی
ڕۆژهەاڵت و ل������ە جێگەیدا ،بەرنامەی
بەرباڵوی ناوكی ئێران لە چەندین ڕێگە
و هێندێكج������ار جیا لە یەكتر دەس������تی
پێك������رد .بۆ یەكەمجار لە ڕێكەوتی 20
ڕێبەندان������ی س������اڵی  1381محەممەد
خاتەمی ،سەركۆماری ئەو كاتی ئێران،
هەواڵ������ی بەرهەمهێنانی س������ووتەمەنی
ناوكی لە الیەن پس������پیۆڕانی ئێرانی بۆ
بنكە ناوكییەكانی ئێرانی باڵو كردەوە.
ل������ە مانگی بانەمەڕی س������اڵی 1385
مەحموود ئەحمەدی نێژاد س������ەركۆمار
ئەوكات ،رایگهیاند كە ئێران توانیویەتی
پیتاندنی ئۆرانیۆمی بە ڕێژەی  3.5لە
سەد ئەنجام بدات .ئەم هەواڵە ،سەرنجی
جیهانی بە شێوەیەكی جیددی تر بەرەو
بەرنامەی ناوكی ئێران ڕاكێشا.
لە ڕێكەوت������ی  26ڕێبەندانی 1390
( 15فوری������ەی  )2012ئێران هەواڵی
بەرهەمهێنان������ی میلەی س������ووتەمەتی
ناوكی  20لەسەدی پیتێندراو و دانانی
ئەو ل������ە ڕاكت������ۆری لێكۆڵینەوەیی 5
مێگا وات������ی تارانی باڵو ك������ردەوە .بە
باڵوبوون������ەوەی هەواڵە ی������ەك لە دوای
یەكەكان������ی چاالكیی������ە ناوكییەكان������ی
ئیچران ك������ە زۆرتر ل������ە پرۆپاگەندەی
ش������ەڕخوازانە دەچوو ،نیگەرانییەكانی
كۆمەڵگای جیهان������ی لەم بابەتە زۆرتر
دەب������وو .پەرەگرتن������ی دژایەتییەكان لە
نێوان ئێران و دامەزراوە نێونەتەوەییەكان
وەك ش������ۆرای ئەمنیەت������ی ڕێكخراوی
نەت������ەوە یەكگرت������ووەكان دەرئەنجام بووە
ه������ۆی چەندی������ن بڕیارنام������ە لە دژی
بەرنام������ەی ناوكی ئێ������ران و پیتاندنی
ئۆرانیۆم .بە پشتبەستن بەم بڕیارنامانە،
گەمارۆگەلێك������ی بەرب���ڵ��او لە الیەن
ئامریكا و واڵتان������ی دیكەی جیهان لە
دژی ئێران پەس������ەند كران .بە دەس������ت
پێكردن������ی گەم������ارۆكان و ڕاگیرانی
بەشێكی گەورە لە سامان و داراییەكانی
بەشی دەوڵەتی لە بانكەكانی جیهان و
واڵتانی ڕۆژئاوای������ی ،واڵت لە بواری
ئابووری لەگ������ەڵ قەیران������ی جیددی
بەرەوڕوو بوو .ئەم قەیرانە كاریگەرێكی
ڕاستەوخۆی لە سەر بازاڕە نێوخۆییەكان
دانا .بە شێوەیەك كە گوزەرانی خەڵك بە
شێوەێكی تاقەت پروكێن و خەمهێنەری
لێهات.
ڕێبەری كۆماری ئیس���ل��امیی ئێران
ڕۆژی سێش������ەممە 4ی س������ەرماوەزی

ئەمساڵ ،بەردەوامبوونی حەوت مانگی
دیكەی وتوێژە ناوكییەكانی بە نیشانەی
«الوازبوونی دوژمن» و «سەركەوتوو
نەبوونی ڕۆژئاوا» لە بە ئەژنۆدا هێنانی
ئێران زانی .هاوكات كونگرەی ئامریكا
خوازیاری توندتركردنی گەمارۆكان لە
دژی ئێران بوو .ئەگەر كەمێك بە وردی
و س������ەرنجێكی زۆرتر بڕوانیینە ڕەوتی
وتوێژەكان������ی ئێران لەگ������ەڵ واڵتانی
 ،1+5دەبینین ك������ە ڕەوتی وتوێژەكان
ه������ەر لە س������ەرەتاوە بەمش������ێوەیە بووە.
الیەنەكانی وتووێژ دوای هەوڵێكی زۆر
ناگەنە هیچ ئەنجامێك و دانیشتنەكان
س������ەرلەنوێ بۆ ماوەیەك������ی دیار درێژ
دەكرێت������ەوە .دواین خول������ی وتووێژەكان
دەربڕی ئەم واقعێتەیە.
ب������ەم ڕەوتە ،جی������ا لەوەیكە بیروڕای
گش������تی جیهان ب������ۆ خولێك������ی دیكە
دەرگی������ری ئەگەر و ش������یمانەی دیكە
دەب������ن ،پێش������ڤەچوونێك ناێت������ە پێش و
كۆمەڵگای ئێران هەر وا لە بێ هیوایی،
گۆشەگیری و دڵەڕاوكێ بەسەر دەبن.
بەاڵم ئەمج������ارە ب������ە هەڵومەرجێك كە
ل������ە ناوچەكە و جیه������ان هاتووەتە پێش،
گریمانە و پێش بینیەكانی ڕابردوو ،بە
ش������كڵێكی ڕوونتر و دیارتر خۆدەنوێنن،
بەرنامەی ناوكی ئێران ،لە ژێر پەردەی
وتووێژەكاندا بە خێ������رای خەریكە بەرەو
پێش دەچێ و هۆكارگەلێكی ڕوون باس
لەم واقعێتە دەكەن كە:
ئەل������ف :ئێ������ران ب������ە دانی پ������وان و
درێژكردن������ەوەی وتووێ������ژەكان هەوڵ������ی
كڕینی كات دەدا.
ب :ئێ������ران هەوڵی كوش������تنی كات،
لە ڕێگەی دەسپێڕاگەیش������تن بە چەكی
ناوكی دەدا.
ئێس������تا پرس������یار ئەمەیە كە گەلۆ
ئامریكا و گرووپی  1+5بەڕاستی لەم
پرسە نەگەیش������توون ،یان ئەوەیكە ئەوان
گۆمانێكیان لە سەربازیبوونی بەرنامەی
ناوكی ئێران نییە بەاڵم هۆش������یارانە لەم
كردەوەی ئێران چاوپۆشی دەكەن تا ئێران
دەستی بە چەكی ناوكی بگا؟
بۆ ئێران ،دەسپێڕاگەیشتن بە چەكی
ناوك������ی ئامانج������ی س������ەرەكییە ،لەبەر
ئەوەیكە:
1ـ ئەگەر ئێران دەس������تی بە چەكی
ناوكی بگا ،مان������ەوەی خۆی النیكەم
هەتا  30س������اڵی دیك������ە ،واتە زیاد لە
نەوەیەكی دیكە گەرەنتی دەكا.
2ـ ئامری������كا و واڵتانی هاوپەیمانی
بە ئاس������انی چەك و خزمەتگوزاری و
ڕێككەوتنامەی ئەمنیەتی دەفرۆش������نە
واڵتانی ناوچە و ئ������ەم كردەوەیە دەبێتە
هۆی قەیرانی زۆرت������ر لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاست.
3ـ بە تێكچوونی هەر چی زۆرتری
باری ئەمن������ی ناوچ������ە ،نرخی نەوت
دەكەوێتە ژێ������ر كاریگەرییەوە و نەوتی
پێویستی ئامریكا بە نرخ و ئەمنیەتێكی
زۆرت������ر دەگوازرێتەوە و ل������ە كۆتاییدا
نائارام������ی لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس������ت
دەبێت������ە بیانۆیەك بۆ بوون������ی ئامریكا
و ڕەنگە ناتۆ ل������ە ناوچە تاكوو ڕەنگە
گەاڵڵە هێرش������ەكانی داهاتوو لە ناوچە
بە ئاسانی دابڕێژرێت.
گومانی تێدا نییە كە بەرنامەی ناوكی
ئێران دەتوانێ پرس������ی هێرشی سەربازی
بۆ سەر ئەم واڵتە لە دەستووری كاری

هێزە گ������ەورەكان بهێڵێتەوە .بە پێچەوانە
گەیشتن بە ڕێككەوتنی كۆتایی ناوكی
مەترسی ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازی و
ڕەنگە هێرش بۆ سەر ئێران كە دەتوانێ
دەرئەنجامی پێش بین������ی نەكراوی بۆ
خەڵك������ی واڵت بەدواوە ب������ێ بە توندی
كەم بكاتەوە .هەڵبەت ،دانوستان وەكوو
معاملە وایە .لە بەرامبەر ڕێككەوتنی
كۆتایی ،ئێران سەرەڕای پاشەكشێ لە
خواستە ش������ەڕخوازەكانی دەبێ دۆخی
ماف������ی مرۆڤیش لە ب������ەر چاو بگرێ
و ڕەنگە كەوێتە ژێر گوش������ارەوە كە لە
ڕێگ������ەی گۆڕانكارییە سیاس������ییەكان
هەنگاو هەڵبگرێ .بەش������ێك لەم ڕەوتە
دەتوانێ ڕێژیم ناچار بكا كە لە بەرامبەر
داواكاری ماف������ی كەمایەتیی������ەكان،
نەت������ەوەكان و ئایین������ە جۆراوجۆرەكانی
واڵتیش پاشەكشێ بكا ،لەبەر ئەوەیكە
بۆ گەیش������تن بە ڕێككەوتنی كۆتایی،
گرووپگەلێك هەن كە س������ەرەڕای پرسی
ناوكی ،پرس������ی چاكسازی لە پێوەندی
لەگەڵ جیهان و مافی مرۆڤیش دێننە
بەر باس و لە س������ەر ئەم پرسە ڕەخنەی
جیددی لە سیاسەتەكانی ئێران دەگرن.
مافێك كە بە پێی یاس������ا نێونەتەوەیەكان
بە فەرمی ناس������راوە .ب������ەاڵم بەداخەوە
بەو سیاس������ەتەی كە دەس������ەاڵتدارانی
ئێران گرتوویانەت������ە بەر ،ئەم گریمانەیە
مەح������اڵ و وێناكردنیش������ی نەل������وواوە.
بەرچاوتری������ن نیشانەیش������ی دەتوان������ێ
قسەكانی حەسەن ڕۆحانی سەركۆماری
ئێران بێ ك������ە دوابەدوای ڕێككەوتن لە
سەر درێژەكێشانی كاتی دانوستانەكان،
جەختی لە سەر هەڵویستەكانی ڕێبەری
ڕێژیم كردەوە و لە ڕاپۆرتە هەواڵێكدا كە
باڵو كرایەوە هەروەك هەمیشە بە بەڵێنی
بێ نێوەرۆك ڕایگەیاند كە « :من بەڵێن
بە خەڵكی ئێران دەدەم كە دروستبوونی
سانتیفیوژەكان ڕاناوەستێ و گوزەرانی
خەڵك بەرەو باشتر دەڕوات».
پرسیار ئەوەیە كە سانتیفیوژەكان بە
چ ش������ێوەیەك كار دەك������ەم كە لە الیەك
ئیدعای ئاش������تی و دانوس������تان لەگەڵ
ئامریكایان هەیە و لە الیەكی دیكە لە
هەموو نوێژەكانی هەینی و ڕێوڕەسمە
ئایینیەكاندا دروش������می شەڕخوازانەی
مەرگ ب������ۆ ئامریكا و م������ەرگ بۆ
ئیس������راییل دەڵێنەوە و هەر ڕۆژ ئاستی
س������ەركوت و كپكردن ل������ە واڵت دەبنە
س������ەرەوە .ئاماری ئێعدامەكان ،گرتنی
ڕۆژنامەوان و جیابیران بە ش������ێوەیەكی
ڕێژەیی دەچێتە س������ەرەوە .بەم ش������ێوەیە
بە دڵنیایی������ەوە دەكرێ بڵێن كە نە تەنیا
چەرخ������ی ناوكی ب������ۆ ماوەیەكی زۆر
ناچەرخێت ،بەڵكوو چەرخی ژەنگاوی
ژیان������ی خەڵكیش بە گش������تی لە كار
دەكەوێ .ئازادكردن������ی مانگانە 700
میلیۆن دوالر سامانی ڕاگیراوی ئێران
لە بانكە جیهانییەكانیش كاریگەریەكی
لە باش������تربوونی دۆخ������ی خەڵك نابێ.
چوونكە پێش لە گەیش������تنی بۆ ئێران
و س������فرەكانی خەڵ������ك ،دەبێتە تێچووی
دەس������تێوەردان لە كاروب������اری نێوخۆی
واڵتانی جیران وەك������وو لوبنان ،عێراق،
غ������ەزە و یارمەتیدان بە درێژەكێش������انی
مانەوەی دیكتاتۆری سووریە و گرووپە
توندئاژۆیە ئیسالمییەكان.

ـ قاوەخانەیەك لەو بەرم������ان هەیە كە خاوەنەكەی
دەڵ������ێ هەر لە بنەڕەت������ەوە لە س������ەر بنەمای بیری
نەتەوایەت������ی و بۆ خزمەتكردن بەو ڕێبازە دامەزراوە،
هەڵبەت ماوەیەك حوجرەی قەقێیان بوو ،ماوەیەكیش
چەقەخان������ەی حەزرەتی ماركس و ئایەتوڵاڵ ئێنگلس
ب������ووە ،دواتریش بوو بە تەكیەی ش������ێخ ئەولەس������ەن،
ئێستاش كە سەردەمی پۆست مۆدێرنە و بیستوویانە
لە تیۆریخانەی شاخ ،نیس������كاوی نەزری دەدەن ،بۆ
دەس������تكەوتنی پاروویەك نیس������كاو دۆ و دۆشاویان
تێكەڵ كردووە و قۆڵیان لە داڕشتنەوەی سەرلەنوێی
مێ������ژووی خۆیان هەڵماڵیوە یان ب������ە واتایەكی دیكە
شانیان لە قازانی نیسك شل كردووە و ئیستا مەخۆ،
كەی بخۆ؟
هەڵبەت دەڵێن ئێمە لە مزگەوت و مەیكەدە و تەكیە
و كابارە و دیوەخان و دیسكۆ ،شاعیرگوتەنی دەردمان
هەر دەردی كورد بووە و بە ئێسك و رەگ و ئێسقانەوە
نەتەوەی������ی بووین������ە و هەین ،هەر بۆی������ە ئەگەرچی
قاوەخانەكەمان كردۆتە جومعەب������ازاڕی نوێژخانەی
زانك������ۆی تاران ،ی������ان بە دەس������تێك «كاپیتاڵ»ی
ماركس������مان هەڵگرتووە و بە دەستی دیكە زەرگمان
وەش������اندووە ،یان لە مەنجەڵێكدا فاسۆلیای تەڵقینی
مردوومان لەگەڵ پیتزای فەلس������ەفەی ئانارشیزم و
ماتریالیزمی دیالێكتیك پێك������ەوە كواڵندووە ،یان لە
بەر پووڵێكی ڕەش ،مەجلیس������ی شینگێڕیمان كردووە
بە زەماوەندی یەك بووك و هەزار زاوا ،بەاڵم خسڵەتی
نەتەوەیی بوونمان لە دەس������ت ن������ەداوە و بۆ كوردمان
كردووە و هەموو تاك و الیەنێكی كوردی تا بینەقاقا
چەقیوەت������ە نێو ق������ەرزی كوردایەتی������ی ئێمە و هەر
كەس������ێكیش گومان لە نەتەوەیی بوونمان بكات ،لە
س������ەرەولێژیی قەبردا دەست لە یەخەی ناكەینەوە و لە
كۆڵی نابینەوە.
ـ عەل������ی الریجانی ،س������ەرۆكی مەجلیس و برای
سەرۆكی دەزگای قەزایی و سەرۆكی ستادی مافی
مرۆڤ و دوو س������ێ س������ەرۆكی دیك������ەی كۆماری
ئیس���ل��امی ،ڕایگەیان������دووە ك������ە دەیه������ەوێ حیزب
پێ������ك بهێنێ ،چوونكە بەو قەناعەتە گەیش������تووە كە
پێكهێنانی حیزب لە ئێراندا كارێكی باش������ە .هەڵبەت
كاتێك كە الریجانییەك ل������ە الریجانییەكان بە كارێك
دەڵێ «باش» ،مەبەست ئەوەیە كە نانی تێدایە .بەاڵم
ئەوە بۆ واڵتانی دیكەیە كە بۆ گەیش������تن بە نان یا
دەسەاڵت دەبێ حیزب پێك بهێنی ،نەك بۆ ئێران .لە
ئێراندا بۆ گەیشتن بە دەسەاڵت پێویست ناكات خۆت
لە سەرئێش������ەی حی������زب و حیزبایەتی بدەی ،بەڵكوو
وەك باوكی الریجانییەكان تەنیا دەبێ منداڵی زۆرت
هبێت كە پێویس������تی بە وەرگرتنی مۆڵەتی وەزارەتی
ناوخ������ۆ و وەلیی فەقیهیش نییە و هەركامەیان دەبنە
سەرۆكی دەسەاڵتێكی نێو حكوومەت .ئەگەر تۆزێك
زیاتر زەحمەتی بە خۆی دابا ،بۆ نموونە ئێستا ناوی
س������ەركۆماریش حەس������ەن الریجانی بوو ،ناوی وەلی
فەیهیش ئایەتوڵاڵ س������ەید عەلی خامنەیی الریجانی
بوو ،یان تەنانەت ناوی س������ەرۆك وەزیرانی عێراقیش
حەیدەر الریجانی بوو.
ـ مەال فەرەیدوون ڕوحانی ناس������راو بە پرێزیدینت
حەس������ەن ،گوتووی������ە« :س������ەردەمی توندوتیژی و
سەپاندنی دۆخی ئەمنیەتی بە سەر چووە».
پێتان وای������ە مەال فەرەیدوون چۆن بەو مەس������ەلە
گرینگەی زانیوە؟
1ـ « بەرەوسەر چوونی» ئاماری ئیعدامەكان لە
سەردەمی «بەسەرچوونی» توندوتیژیدا.
2ـ پرژاندنی تیزاو لە نێو چاوی كچانی خەڵك.
 .3چەقۆ وەش������اندن لە ژنی خەڵك بە مەبەستی
ئەمر بە مەعرووف.
4ـ دەس������تدرێژیی بەكۆمەڵی  9پیاو بۆ سەر دوو
كچ لە سیرجان.
5ـ دەركەوتنی ئەوی ك������ە زۆربەی ئەو كارانە لە
الیەن برادەرانی بەسیجەوە ئەنجام دراون ،بەاڵم مەرج
نیە بەسیج پێی گوتبن.
ـ سەید ئەحمەد عەلەمول هودا ،پێشنوێژی هەینیی
مەش������هەد گوتوویە« :ڕێب������ەری ئینقالب بۆ خۆی
یەكێك لە ئەولیای خوایە .مادەی 188ی یاس������ای
بنەڕەتیش ئەمەی پشتڕاست كردۆتەوە».
یەك������ەم :ئەوەی كە باس ل������ە وەلی دەكات مادەی
57ی دەستوورە نەك .188
دووهەم :ئ������ەوەی كە باس لە وەلی فەقیه دەكات،
مادەی 110ی دەستوورە نەك .188
سێهەم :یاسای بنەڕەتیی ڕێژیم لە بنەڕەتدا 177
مادەیە ،نەك .188
چوارەم :یاسای بنەڕەتی كیلۆی بە چەندە؟
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بەردەوامیی بێ ڕێزی و سووكایەتی پالن بۆ داڕێژراو ب ه نەتەوەی كورد لە ئێران
عارف وەڵزی
مێ������ژووی پ������ڕ هەوراز و نش������ێوی
گەلی كورد سەرەڕای گرتن و كوشتن
و ڕاوەدوونانی داكیركەرانی كوردستان،
هەمیشە پڕ و لیپاولیپ بووە لە خەبات
و قوربانیدان .ئەگەر زۆر نەگەڕێینەوە
دوواوە و هەر لە سەد ساڵی ڕابردووە چاو
لەو مێژووە بكەین ،دەبینین كە ڕاستە
لە هەرچوار بەش������ەكەی كوردستاندا،
هاوكات چ������وار دەوڵەت������ی داگیركەر
و خاوەن������ی جیهانبین������ی جۆراوجۆر و
هەندێجار دژ بەیەك لەس������ەربوون و،
هەمیشە كێشە و ناكۆكی و ملمالنێی
زۆری������ان لەنێوان������دا بووە ،ب������ەاڵم ئەو
خاڵەی كە نەك تەنیا جێگەی ناكۆكی
نیوانییان نەبووە و بگرە هەمیشە خاڵی
لێ������ك نیزیككەرەوەی ئەم چوار دەوڵەتە
بووە ،پرسی نەتەوەی ڕاپەڕیوی كورد
بووە.
هەر لەم ڕاستایەدا و بۆ كەمكردنەوەی
ژمارەی دانیشتووان و چەواشەكردنی
مێژوو و سڕینەوەی شوناسی نەتەویی
و تواندنەوی فەرهەنگی گەلی كورد،
ئ������ەم چ������وار واڵتە لە هیچ چەش������نە
هەوڵێك������ی هۆڤان������ە و ش������ۆڤێنییانە
دەرێغیی������ان نەكردووە و بە ش������ێوەیەكی
سیس������تماتیك و لە بڕگەی زەمەنیی
جۆراوجۆردا ،دەستییان داوەتە گرتن و
كوش������تن و قڕكردنی ئەم نەتەوە هەژار
و بێدەرەتانە .نموونەی هەرە بەرچاوی
ئ������ەم هەواڵنەش ئەوەی������ە كە ،جگە لە
كۆمەڵكوژی و كیمیاباران و ئەنفال و
ژینۆسایدی گەلی كورد بە مەبەستی
لەناوبردن������ی شوناس������ی نەتەوەی������ی و
كەمكردنی ژمارەی دانیشتووانی ئەم
نەتەوەیە ،ڕاوەدوونان و كۆچ پێكردنی
زۆرەمل������ێ لە هەر چوار بەش������ەكهی
كوردستان كە لە كورس������تانی باشوور
و ڕۆژئاوا بە سیاس������ەتی «تەعریب»

بۆ كەمكردنەوەی
ژمارەی دانیشتووان
و چەواشەكردنی
مێژوو و سڕینەوەی
شوناسی نەتەویی و
تواندنەوی فەرهەنگی
گەلی كورد ،ئەم
چوار واڵتە لە هیچ
چەشنە هەوڵێكی
هۆڤانە و شۆڤێنییانە
دەرێغییان نەكردووە
و ل������ە كوردس������تانی ڕۆژه������ەاڵت بە
كۆچی زۆرەملێی كوردان بۆ ش������وێنە
جۆراوجۆرەكان������ی وەك «خۆراس������ان»
و ناوچەگەلی ت������ری ئێران و هەروەها
كۆچپێكردنی كوردانی كوردس������تانی
باكوور بۆ شوێنە جۆراوجۆرەكانی توركیا
و تەنانەت دەرەوەی س������نوورەكانی ئەم
واڵتە ناسراوە ،هەوڵێكی مەترسیداری
دیكەی ئەم داگیركەرانەیە بۆ گۆڕینی
دێموگرافیای كوردستان.
واڵتان������ی داگیركەری كوردس������تان
و لەس������ەرووی هەمووی������ان كۆماری
ئیس���ل��امی ئێران كە ئێس������تا به سهر
كوردس������تانی ئێراندا زاڵه ،یەكێك لەو
واڵتانەیە كە لە مێژووی هاتنەسەركاری
خۆی������دا ،زۆر دڕندانە دژایەتی گەڵی
كوردی كردووە و س������ەرەڕای گرتن و
كوش������تن و تیرۆر و تۆقاندنی كورد لە

ئێران ،وەك ستراتێژی درێژخایەن و بە
ش������ێوەی جیددی هەوڵی توواندنەوی
فەرهەنگ������ی و مێژووی������ی یەكجاریی
گەل������ی ك������وردی داوە .دەس������ەاڵتی
ناوەندگەرای كۆماری ئیس���ل��امی بۆ
بەڕێوەبردنی ئەم سیاسەتە دژەمرۆییەی
خۆی لە سەرتاسەر ئێران و سەپاندنی
فەرهەنگ و كولتوور و زمانی فارس،
ناوەندوكان������ی پ������ەروەردە و فێركردنی
مندااڵن و هەروەها ڕێكخراوەكانی سەر
ب������ە دەزگا ئەمنییەكان و لە هەموویان
گرینگتر كاناڵە ئۆستانیەكانی ڕادیۆ
و تەلوزی������ۆن و دەیان مێتۆدی دیكەی
كردۆت������ە ئامان������ج ،تاكوو پرۆس������ەی
تواندنەوی نەتەوەكانی ئێران بە باشی
ڕێگەی خۆی بپێوێت.
ئەگەر لێ������ی وردبینەوە ،دەبینین كە
هەر لە كاتی هەڵبژاردنەكان و بەتایبەت
دوایی������ن هەڵبژاردنی س������ەركۆماری
ل������ە ئێران������دا ،لە ڕەوتی بانگەش������ەی
هەڵبژاردنەكاندا ،حەس������ەن ڕووحانیی
م������ۆرەی دەستنیش������انكراوی ڕێژی������م
وادەی دامەزراندنی «فەرهەنگستانی
ك������وردی» ل������ە كرماش������ان و
«فەرهەنگستانی توركیی» لە تەورێز
و گەلێك وادە و بەڵێنی تری بە گەالنی
ئێرانی دا و بەداخەوە هەر ئەمەش بوو
بە هۆی ئەوە كە هەندێك خەڵكی سادە
پش������تیوانی لە بەناو هەڵبژاردنەكانی
ئ������ەم ڕێژیمە بكەن .بەاڵم دەركەوت كە
ئەوە تەنیا تاكتیكی هەڵبژاردن بوو بۆ
كۆكردنەوەی دەنگەكان و دوواتر هەموو
وادە و بەڵێن������ەكان لەبیر كران و دووبارە
دەست كرایەوە بە سیاسەتی سووكایەتی
ب������ه فەرهەنگی گەالنی ئێ������ران و لە
سەرووی هەموویان گەلی كورد.
تازەتری������ن سیاس������ەتی كۆم������اری
ئیس���ل��امی لەم پێوەندیی������ەدا لە چەند
ڕۆژی ڕابردوودا خۆی دەرخس������ت و
دیتمان كە چەند جار س������ەرەڕای بێ
ڕێ������زی كردن بە كەس������ایەتی ،هێما و

پیرۆزییەكان������ی نەتەوەی ك������ورد ،بە
هەموو ش������ێوەیەك و لە ڕێگەی دەزگا
ئەمنییەكانەوە ڕێگری لە هەر چەشنە
چاالكییەكی فەرهەنگی و كولتووری
و نەتەوی لە كوردستاندا دەكرێت.
نموون������ەی هەرە ت������ازە و بەرچاوی
ئەم هێرش و بێ ڕێزییانە ،ناوەندەكانی
دەنگ و ڕەنگی مهاباد و ئیالم بوون
كە ،ل������ە ڕاپرس������ییەكی ئامانجداری
دەن������گ و ڕەنگی مهاب������اددا ،گەورە
هونەرمەندی كورد «مامۆستا حەسەن
زیرەك»یان لەگ������ەڵ دوو گۆرانیبێژی
فارس زمانیی دیكە خستبوو بەرانبەر
یەكت������ر و ئەمەش بێزاری و مانگرتنی
خەڵكی ناوچەكەی ل������ێ كەوتەوە و،
لەوەی دیكەیان������دا ناوەندی دەنگ و
ڕەنگی ئیالم بوو كە ڕاش������كاوانه بێ
ڕێزی بە زمان و لیباس و بە گش������تی

فەرهەنگ������ی دەوڵەمەندی كورد دەكا،
كە یەكێ������ك لە فەرهەنگە دەوڵەمەند و
پاراوەكانی ناوچەكەیە.
یا ئەوەی ك������ە ماڵپەڕ و چاالكانی
ئینتێرنێتی س������ەر بە ڕێژیم ،لە چەند
ڕۆژی ڕابردوودا بە شێوەی سیستماتیك
لەسەر تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان ،هێرشیان
ك������ردە س������ەر پیرۆزییەكان������ی كوردی
ئایینیی یارس������ان ،یا خود ئەوەی كە
لە كرماش������ان ڕێگری لە چاالكییەكی
فەرهەنگی چەند چاالكێك كیرا كە ،بە
هاوكاری خەڵكی ناوچەكە دەیانویست
هەوڵی كۆكردنەوەی وش������ە وچیرۆك و
پەندی پێشینان لەو ناوچەیە بدەن و لە
مەترسی لەناوچوون ڕزگاریان بكەن.
بۆیە ب������ە لەبەرچاوگرتنی دۆخی
ئەمنییەت������ی و ملیتاریزەك������راوی
كوردستان و هەروەها نەبوونی و نەدانی

دەرەتانی گەشەسەندنی فەرهەنگی و
كولت������ووری بە خەڵكی كوردس������تاندا
و ه������اوكات هەوڵدان بۆ س������ووكایەتی
فەرهەنگ������ی ،نەتەوەی������ی و ئایینیی
گەلی ك������ورد ،ئەو ئەرك������ە مێژووییە
دەكەوێت������ە س������ەر ش������انی چاالكانی
فەرهەنگ������ی و كۆمەاڵیەتی لە نێوخۆ
و حیزبە سیاسی و نەتەویییەكانی ئەو
بەشەی خاكی كوردستانە كە بە هەوڵە
بێوچانەكانییان لە ڕێ������گای میدیا و
ت������ۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان و تەنانەت لە
ڕێگەی ڕاس������تەوخۆوە ،سەرەتا هەوڵی
پووچەڵكردن و نەزۆك كردنی سیاسەتە
ش������ۆڤێنییەكانی كۆماری ئیس���ل��امی
ب������دەن و دواتریش لە پێناو لەس������ەرپێ
ڕاگرتن������ی فەرهەن������گ و كولتووی
نەتەوەی كورد ،لە هەوڵ و تێكۆش������ان
بەردەوام بن.

توندوتیژی دژی ژنان
شنە ساڵحی
توندوتیژی دژی ژنان بریتییە لە
هەر كردەوەیەك كە لە س������ەر بنەمای
ژێن������دەر بێت و ببێتە هۆی زیانێكی
فیزیك������ی و دەروون������ی و جنس������ی،
هەروەه������ا هەڕەش������ەی ئەنجامدانی
ك������ردەوەی بەم ج������ۆرە ،زۆرلێكردن و
ڕێگرت������ن لە ئ������ازادی چ لە ژیانی
گش������تی یان تاكەكەس������ی كە ڕوو

بدات.
هەر لە س������ەرەتای دروستبوونی
كۆمەڵگای مرۆڤایەتی و زیاد بوونی
ژمارەی دانیشتوان و خواستەكانیان،
بەرژەوەندیی������ەكان س������ەریان هەڵدا،
مرۆڤ������ەكان كەوتن������ە ملمالن������ێ لە
پێناو بەدەس������تهێنانی دەس������كەوت،
بەم جۆرە چەمك������ی توندوتیژی بە
مانا گش������تییەكەی سەری هەڵدا و
لە ئەنجامی ئەم پڕۆس������ەدا كەس������ە
خۆپەرس������ت و دەسەاڵتدارەكان خۆیان

س������ەپاند بە س������ەر كۆمەڵ������گا و لە
دەرئەنجامی ئەوەش������دا سیس������تمی
كۆیلەداری لە نێو كۆمەڵگادا هاتە
كایەوە.
ئ������ەو تون������د وتیژیان������ەی كە لەم
س������ەردەمەدا بەرامب������ەر مرۆڤەكان
ئەنج������ام دەدرێ بە زۆری ڕووی لە
ڕەگەزی مێینەیە.
ئەگەر پیاوان لە الیەن دەس������ەاڵت
و خاوەن كارەكانیان دەچەوس������ێنرانەوە
ئەوا ژنان دوو جار ستەمیان لێدەكرا.

لە الی������ەك لە الیەن دەس������ەاڵتی
كۆمەڵگا و لە الیەكی دیكەش������ەوە
لە الیەن خێزانەكانیانەوە ،واتە لێرەدا
پیاوان تەنیا ل������ە الیەنی چینایەتی
دەچەوس������ێنرانەوە ،ب������ەاڵم ژنان هەم
ل������ە الیەنی چینایەتی و هەمیش لە
بواری جنس������یەوە دەچەوسێنرانەوە.
واتە ژنان لە هەر سێ قۆناغەكانی
كۆیل������ەداری ،دەرەبەگایەت������ی و
سەرمایەداری دەچەوسێنرانەوە و دیل
و ژێر دەس������تەی ئەو قۆناغەی ژیان

بوون.
بۆیە دەتوانین بڵێین توند و تیژی
دیاردەیەك������ی نوێ نییە و بەرهەمی
س������ەردەمی بە جیهانیب������وون نییە،
بەڵكوو لەگەڵ سەرهەڵدانی مێژووی
مرۆڤایەتی و هەت������ا ئەمڕۆش لەم
جیهانەدا بە شێواز و ڕێژەی جیاواز
بوون������ی هەر هەیە و وێش������دەچێ لە
داهاتووش������دا لە قەب������ارە و بیچمی
جی������اواز و جۆرواوجۆردا ب������ەردەوام
بێت.

ئەگەر بمانه������ەوێ باس لە توندو
تیژی لە كۆمەڵگای كوردیدا بكەین
ه������ەر وەك س������ەرجەم كۆمەڵگاكانی
دیكە توندو تیژی دژی ژنان بەشێك
بووە لە پێكهاتەی ئەو كۆمەڵگایە و
ژنان هەمیشە وەكو كۆیلە و ژێردەستە
سەیر كراون ،چونكە پەیوەندییەكان لە
كۆمەڵگای كوردی لە سەر بنەمای
خێڵ و عەشیرەت فرچكیان گرتووە و
هەر لەسەر ئەم بنەمایەش داڕێژراوە،
بۆی������ە دابینكردن و بەدەس������تهێنانی
مافەكان������ی ژن������ان ڕووب������ەڕووی
ئاس������تەنگ بۆتەوە و نەیتوانیوە بە
شێوەی ئاسایی ماف و ئازادییەكان
دەستەبەر بكەن.
لە كۆمەڵگای كوردیدا بە هۆی
ئەو داب و نەریت و كولتوورە زاڵەی
كە بەس������ەر تاكەكان������ی كۆمەڵگادا
چەسپاوە بەردەوام پیاوان خاوەن بڕیار
و دەسەاڵتدار بەس������ەر ژناندا بوونە.
ژن وەكوو كۆیلە و خزمەتكاری پیاو
س������ەیر كراوە ،پێی������ان وابووە كە ژنان
تەنیا دەبێ لە چوارچێوەی ماڵەوەدا
كار بكەن و خاوەن������ی هیچ بڕیار و
دەس������ەاڵتێكیش نەبن لە نێو خێزاندا.
لەگەڵ ئەوەشدا بەردەوام ڕووبەڕووی
توندوتیژی بوونەتەوە ،ژنان لە هەوڵ
و كۆشش بۆ بەدەس������تهێنانی مافە
زەوتكراوەكانی������ان كۆڵی������ان نەداوە و
لە ڕێگای گەیش������تن بەو مافانەش
س������ەدان ژن بوونەت������ەوە قوربانیی و
پردێ������ك بۆ ژنانی دیك������ە كە بتوانن
لە داهاتوودا ژن وەك مرۆڤ س������ەیر
بكرێ و لە خواس������تەكانی ژیان وەك
ئازادی ڕادەربڕین ،ئازادی بڕیاردان،
ئازادی پێكهێنانی ژیانی هاوبەش،
بەش������داریكردن ل������ە دەس������ەاڵت و
بەڕێوبەریی واڵت بێبەش نەكرێن.

ئەدەب و هونەر

«شێعرێكی بێ نێوەرۆك

و

سەرم لە خۆم و لە تۆیش شێواندووە
نە ئەوەیە
جانتای ئەم نیگا ئەرغەوانیەم كۆ كەمەوە و
لە پێچ و خەمی ئەم رێگا ماندووەدا
ون بم !
نە ئەوەیشە
ئێوارەیەك
لەگەڵ هەتاو ئاوا بم و نەگەرێمەوە!
پڕم لە دوردۆنگێكی شێت
تۆ بڵێی
ئەم سەفەرە ببرێتەوە؟!
خەمی قورسی ئێوارانی بەر پەنجەری چاوەڕوانی
چاوەكانم
دەنگی چرپەی بزەی لێوت
ببیسێت و
درەختی یاد گوڵی سووری
گەڕانەوەت پێشكەش بە ڕێبوارە گێلەكانی
ئەم وەرزە كات؟!

قادر ئەلیاسی

ئالبێر
كامۆ و وشە
خۆشەویستەكانی
لە ئازارەوە
تا دایك و ...

ئالبێر كامۆ نووس������ەر و بیرمەندنێك
كە ناوی بە چەمكگەلێك وەك پووچی،
یاخیبوون و ئێگزیستانسیالیس������م گرێی
خواردووە ،س������ەدەیەك لەوە پێش لە 7ی
نوامبێ������ری  1913لە ئەلجەزایر لەدایك
بووە ،لە  44ساڵیدا خەاڵتی ئەدەبیاتی
نوبێلی وەرگرت و س������ێ ساڵ دواتر لە
ڕووداوێك������ی هاتووچ������وودا گیانی لە
دەس������ت دا .كامۆ لە ژیان������ی كورتیدا
ڕۆمان و چیرۆك و نمایشنامە و بابەتی
جۆراوجۆری نووسی و فەلسەفهی بیری
كردەوە و نمایشی بەردە سەر شانۆ.
باوك������ی ئالبێ������ر كام������ۆ كرێكارێك
ل������ە پەنابەرانی فەرانس������ەیی و دایكی
كارەكەرێكی زۆر كەم قسە و نەخوێندوار
بوو و هەموو سەردەمی منداڵی كامۆ لە
گەڕەكێكی هەژارنشین تێپەڕ بوو .كامۆ
لە چوار س������اڵیدا و لە شەڕی یەكەمی
جیهانیدا باوكی خۆی لە دەست دا .دە
سااڵن بوو كە یەكێك لە مامۆستاكانی
لە قوتابخان������ە لێهاتوویەكەی دۆزیەوە
و دەستی كرد ب ه پش������تیوانی كردن لە
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ئەو .كامۆ ل������ە ئەلجەزایر خوێندكاری
فەلسەفە و ڕۆژنامەوانێكی تووشبوو بە
سێل بوو كە هێندێكجار كاری تیاتری
دەكرد.
ئەو لە  27ساڵیدا بە هۆی نووسینی
ڕاپۆرتێك لە سەر هەژاریی عەرەبەكانی
ئەلجەزای������ر ناچار كرا واڵتەكەی بەجێ
بهێڵێ������ت و بەرەو پاری������س كۆچ بكات.
ماوەی������ەك بەس������ەریدا تێنەپەڕی كە لە
دەزگای چاپی گالیمار بوو بە هەڵەچن
و هاوكات ل������ە ڕۆژنامەی ژێرزەوینی
«كومب������ا» بابەتی دەنووس������ی و پاش
كۆتایی هاتنی ش������ەڕی سارد بوو بە
سەرنووسەری ئەم ڕۆژنامەیە.
كام������ۆ دوو جار ژیانی هاوبەش������ی
پێكهێناوە ،بەرهەمی ژیانی هاوبەشی
دووهەمی ك������چ و كوڕێكی جمكە كە
س������ااڵنێكە هیچ پێوەندێكی������ان پێكەوە
نییە.
كامۆ ل������ە یادداش������تە ڕۆژانەكانیدا
لە وەاڵمی پرس������یارێكدا  10وش������ەی
بەرداڵنی خۆی دەنووسێت:
«جیه������ان ،ئ������ازار ،خ������اك ،دایك،
مرۆڤ ،كوێر ،ش������ەرەف ،هەژار ،هاوین
و دەریا».

ئەدەبی������ات ،خەب������ات ،ناوبان������گ،
س������ەركەوتوویی و ژن ل������ەم پێرس������تەدا
جێگایان نییە هەرچەند النیكەم نیوەی
دووهەم������ی ژیانی كامۆ لە فەرانس������ە
نیش������ان دەدات كە ئەم چەمكانە بۆ ئەو
گرینگیان هەبووە.
ل������ە الیەك������ی دیك������ەوە زۆرێك لە
ڕووناكبیرانی هاوس������ەردەمی ،كامۆیان
وەك فەیلەسووفێك بە جیددی نەدەگرت
و لە بەر ڕەخنە توندەكانی بە یەكییەتی
س������ۆڤیەت و ئیس������تالینیان دەشوبهاند
و لە الیەك������ی دیك������ەوە خەباتكارانی
س������ەربەخۆخوازی ئەلجەزایر بە ئەو كە
دژبەری هەر ج������ۆرە توندوتیژیەك بوو،
مۆركی داگیركەریان دەدا.
پرسی جیددی فەلسەفە
ناوی كاتێك كەوتە سەر زمانەكان كە
دوو كتێبی «بێگانە» و «ئەستوورەی
س������یزییەف» لە پاریسی داگیركراو لە
الیەن نازییەكانەوە باڵو كردەوە،
ڕۆمانی «بێگان������ە» كە تا ئەمڕۆ
پڕفرۆشترین كتێبی گیرفانی فەرانسەیە
بەم شێوەیە دەسپێدەكا« :ئەمڕۆ دایكم
م������رد ،لەوانەیە دوێنێ������ش بووبێ» ئەم
كتێبە ژیانی كورت������ی پیاوێكی گەنج

دەگێڕێتەوە ك������ە كاتێك هەت������او دەیدا
ل������ە چاوەكانی ،تووش������ی قەتل دەبوو.
«ئۆستوورەی س������یزییەف» كە سارتێر
ڕەخنەیەكی بیس������ت الپەڕەیی لەس������ەر
نووسی ،بەم ڕەستەیە دەسپێدەكا« :تەنیا
پرسێكی گرینگ و جیددی فەلسەفی
بوونی هەیە :خۆكوژی».
«تاعوون» بەرهەمی دیكەی كامۆ
باس لە یاخیبوون������ی مرۆڤ لە دژی
چارەن������ووس دەكا ،ل������ە هاوینی 1947
چاپ كرا و لە ماوەی چەند حەوتوودا
سەدان هەزاری لێ فرۆشرا.
نۆ س������اڵ دواتر «مرۆڤی یاخی»
چاپ كرا ،كامۆ لەم كتێبەدا جارێكی
دیكە باس لە فەلس������ەفەی مێژوو دەكا
و ڕەخنە ل������ە ئیدایالیس������می ئاڵمانی
و ئیستالینیس������م دەگ������رێ .س������ارتێر
ڕەخنەیەك������ی توندی ل������ەم كتێبە گرت
كە بووه هۆی س������اردبوونەوە و پچڕانی
پێوەندی هاوڕێیەتی و دۆستایەتی ئەو
دوو كەسایەتییە.
سەرچاوە:
http://www.
persianpersia.com

قادر ئەلیاس������ی ،لە س������اڵی ١٣٤٠ی هەتاوی لە گوندێكی دەشتی زەهاو بە ناوی
«قەرەسەنی» لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان هاتۆتە دونیا.
خوێندنی دواناوەندی تەواو نەكردبوو كە ،شۆڕش������ی ١٣٥٧ی بە سەردا هات .بۆیە
سەنگەری پێشمەرگایەتی لەگەڵ خوێندنگە و خوێندن گۆڕییەوە.
دوای  ٧س������اڵ پێش������مەرگایەتی(١٣٦٧ـ )١٣٦٠وەك پەناب������ەر ل������ە ئۆردووگای
ڕومادی ،گیرس������ایەوە و لەوێ لەگ������ەڵ كچەكوردێك بە ناوی ڕەعدە زەماوەندی كرد.
ئەنجامی ئەو هاوژینییە ،دوو منداڵە بە ناوەكانی تۆڵە و تەوار.
لە كۆتایی ساڵی  ١٩٩٢وەك پەنابەر لە الیەن واڵتی نۆروێژەوە وەرگیرا و لەو كاتەوە
تا ئێستا لەوێ لەگەڵ بنەماڵەكەی ژیان بەسەر دەبا.
لە مەڕ كارە هونەرییەكانی
هەر لە منداڵییەوە بە شێوەی السایی كردنەوە دەستی كردووە بە گۆرانی وتن .ساڵی
 ١٣٥١بە هاوكاری هونەرمەندی كۆچكردوو یەدوڵاڵ ڕەحمانی چۆەتە ڕادیۆكرماش������ان
و  ٣گۆران������ی فۆلكل������ۆر و بیس������تراوی تۆماركردووە .لە چاالك������ی قوتابخانەكان لە
شاری س������ەرپێڵ و لە ئاس������تی پارێزگای كرماش������اندا ،پلەی یەكەمی هێناوەتەوە و
ب������ە هاوكاری مووزیكڤانان یونس س������وڵتانی و نەمر عەباس ئەس������غەری لە بۆنەكانی
نەورۆز و س������ێنزەبەدەردا گۆرانی وتووە و لە ڕادیۆ كرماش������ان باڵو بۆەتەوە .لە كاتی
پێش������مەرگایەتیدا ،لە زۆربەی بۆنە حیزبی و ڕۆژە مێژوویییەكاندا گۆرانی وتووە .لە
كاتی شەهیدبوونی هاوڕێ پێشمەرگەكانیدا ،شینگێڕ بووە.
لەو كاتەوە چۆەتە دەرەوەی واڵت ،كارامەتر دەس������تی كردووە بە چاالكی هونەری و
جگە لە بەشداریی لە ش������ەوئاهەنگە كوردییەكان و بۆنە نەتەوەییەكانی وەك نەورۆز و
یادی كۆماری كوردس������تان و دامەزرانی حیزبە كوردس������تانییەكان لە زۆربەی واڵتانی
ئورووپایی و ئامریكایی ،ئەم بەرهەمانەی خوارەوەی تۆماركردووە:
١ـ كاس������یتی «دەردی دووری» ١٩٩٥ ،بە هاوكاری هونەرمەندان ڕەشیدفەیزنژاد
و جاوید ئەفسەری ڕاد
٢ـ « CDش������ڵەوخانان» ٢٠٠٠ ،بە هاوكاری هونەرمەندان زاهید بریڤكانی و بژار
دیالن
٣ـ  « CDسلێمانی» ،٢٠٠١ ،بە هاوكاری هونەرمەند ئەردەشیر زەبەردەست
٤ـ « CDمیلكان» ،٢٠٠٩ ،بە هاوكاری هونەرمەندانی گەردی میدیا
٥ـ جگ������ە لە كلیپی گۆران������ی «ئەرمەنی» ،و «جوانڕۆ و مەقامێك» ،ئێس������تا
سەرقاڵی تەواوكردنی « CDپەرتەونامە»یە كە زۆربەی هەڵبەستەكانی ئەو بەرهەمە،
لە دیوانی «كوچەباغی ها»ی «پەرتەوی كرماشانی» هەڵبژێردراوە.
٦ـ لە دامەزرانی تیش������ك تی ڤیدا ،یەكێك لە بەشدارانی یەكەم كۆبوونەوەی ستاڤی
ئەو دەنگو ڕەنگە بووە و بۆ ماوەی  ٢ساڵیش بەرنامەیەكی هونەری بە ناوی «زەریاو»
بەڕێوە بردووە.
قادر ئەلیاس������ی ،جگە لە بواری هونەری چەند كتێبی وەرگێراوەتە س������ەر زمانی
كوردی و فارسی .هەروەها دەیان وتار و نووسینی لە مەڕ هونەر و كێشەی كورد هەیە.
لە پاڵ ئەم چاالكییانەدا ،سەرقاڵی نووسینی بیرەوەرییەكانیەتی.

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

http://www.pdki.org
pdkiran@club-internet.fr
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مۆنالیزا دایكی داڤینچی بوو
ڕۆماننووس و مێژوونووسی ئیتاڵی «ئهنجلۆ باراتیكۆ» دهڵێ :مۆنالیزا دایكی وێنهكێشی
بهناوبانگ لیۆناردۆ داڤینچی بووه ،كه بهڕهچهڵهك چینییه ،ئهو مێژوونووس������ ه بانگهشهی
ئهوهش دهكات ك ه با ش������یكاری «دی ئێن ئهی» یهكێك له تهرمهكانی چهرخی سهرههڵدان
بكرێ بۆ سهلماندنی ڕاستی قسهكهی.
دوای قسهوباسێكی زۆر و توێژینهوهی جیاجیا سهبارهت به تابلۆی بهناوبانگی مۆنالیزا،
ئهم ڕۆماننوس و مێژوونوسه ئیتاڵیه پێی وایه كه ئهم تابلۆیه دهگهڕێتهوه بۆ دایكی وێنهكێش
لیۆناردۆ داڤینچی بهڕهچهڵهك چینی.
ی 20س������اڵ توێژینهوهی كردووه لهمهڕ پێوهندی هونهری و
ئهم مێژوونوس������ ه ئیتاڵی ه ماوه 
ڕۆش������نبیری نێوان ئیتاڵیا و چین ،ئهو پێی وایه هاوبهشییهكی زۆری هونهری ههی ه لهنێوان
ههردوو واڵتدا بهتایبهتی بۆ نیو سهده لهسهدهی ڕابردوودا.
توێ������ژهر باس لهوهش دهكات ك������ه تابلۆی مۆنالی������زا وێنهی دایك������ی داڤینچیه و ناوی
«كاترینا»بووه ،باس لهوهش دهكات ك ه پێوهندییهكی ناشهرعی لهنێوانیاندا ههبووه.
لهتوێژینهوهكهش������یدا ئهوه دهردهخات ك ه «كاترینا» لهس������اڵی  1452ون دهبێت واته ساڵی
جهژنی لهدایكبوونی داڤینچی و ههروهها ئهوهش باس دهكات ك ه «كاترینا» جوتیار بووه.
ب������اس ل������هوهش دهكات ك ه یهكێ������ك لههاوڕێكانی باوك������ی داڤینچی ك������ ه دهوڵهمهند بووه
كارهكهرێكی ههبووه بهناوی «كاترینا» ،لهپاش ئهوهی منداڵێكی لێ دهبێت خۆی ون دهكات،
بهاڵم بارتیك������ۆ وای دهبینێ ك ه بیردۆزهكهی زیگمۆند فرۆید پش������تیوانی دهرئهنجامهكانی
توێژینهوهكهی دهكات ،بهتایبهتی كه لهس������اڵی  1910دهڵێ ڕوخس������اری مۆنالیزا هاوشێوهی
چینیهكانی لهخۆگرتووه.
ههروهها باراتیكۆ ئاماژهش بۆ ئهوه دهكات كه لیۆناردۆ داڤینچی ههر لهمنداڵییهوه دهستی
چهپی بهكار دههێنا بۆ نووس������ین لهچهپهوه بۆ ڕاست ،ههروهها خۆراكی زیاتر گژوگیا بووه،
ئهمهش لهنێو ئۆرووپاییهكاندا باو نییه ،ئهو س������ووره لهسهر گومانهكهی و شكی نیی ه لهوهی
كه ئهگهر پشكنینی «دی ئێن ئهی» بۆ یهكێك له تهرمهكانی ئهو سهردهمه بكرێت ڕاستیی
توێژینهوهكهی بۆ ههموو الیهك دهردهكهوێت.

چۆن دهزانی مۆبایلهكهت چاودێری دهكرێ
ئهم پرس������یاره بهردهوام ل������ه ئارادایه ئایا مۆبایل چاودێ������ری دهكرێ؟ بهڵی
چاودێری دهكرێ بهتایبهتی لهالیهن دهزگا ههواڵگرییه نهێنییهكانهوه .بۆ وێن ه
له كاتی قس ه كردن و دهربڕینی وشهگهلێك وهك دزی ،تیرۆر ،تهقینهوه ،ڕوداو،
كوش������تن ،چهك ،مادهی هۆش������بهر ،بۆمب ،خوێن ....هتد ،و چهندین وشهی
دیكهی گرینگ.
دڵنیا بن لهوهیكه ئهگهر له كاتی قس������ ه كردن به مۆبایلدا له ههندێ وش������ ه
كهڵك وهربگری كه بۆ دهزگا ههواڵگرییهكان جێگهی سهرهنجن ،به بێ ئهمالو
ئهوال قس������هكانتان ل ه ئامێره پێشكهوتووهكانی ئهو دهزگایانهدا ڕێكۆرد و تۆمار
دهكرێت .و ئهو دهزگایانه دهتوانن بۆ ماوهی  20س������اڵ دیك ه ههموو قسهكانی
ئێمه ل ه الی خۆیان بپارێزن و سهیڤی بكهن.
*چۆن دهزانی مۆبایلهكهت لهژێر چاودێریدایه؟
 -1ـ دهنگێك دهبیس������تی لهههوادا لهكاتی قسهكردن ،ئهو كهسهش كه قسهت
لهگهڵ دهكات لهڕێگهی هێدفۆنێكهوه لهگوێیدا چاوهدێریت دهكات.
 -2ـ دهنگێكی ش������اراوه دهبیس������تی چونكوو ئهو كهسهی چاودێریت دهكات
سپیكهرهكهی كردوهتهوه.
 -3ـ دهنگی ئهو كهس������هی كه قس������هی لهگهڵ دهكهی وهك������وو ئهوه وای ه
لهدوورهوه قسهت بۆ بكات.
 -4ـ كات������ێ قس������هدهكهی بهردهوام قس������هكانت دووباره دهبن������هوه و دهنگ
دهداتهوه.
 -5ـ ههندێكجار گوێت لهدهنگی خهڵكی تره.

فهیسبووك دهتوانێت زانیاریهكانمان ببات
پێگهی كۆمهاڵیهتیی فهیسبووك دهتوانێت بهشێوهیهكی ڕاستهوخۆ دهستی بگات
به وێنه و زانیاریی ههر ئهكاونتێك به بێ ڕهزامهندی و ئاگاداریی خاوهنهكهی.
بهپێ������ی ههواڵێكی ڕۆژنام������هی  The Telegraphلێژنهی زانس������ت و
تێكنۆلۆژیای س������هر به حكومهت������ی بهریتانیا ئهوهیان ئاش������كراكردووه كه پێگهی
كۆمهاڵیهتی فهیس������بووك دهتوانێت بهش������ێوهیهكی ڕاستهوخۆ دهستی
بگات ب������ه وێنه و زانیاری ههر ئهكاونتێك ل������هو پێگهیهدا به بێ
ڕهزامهندی و ئاگاداری خاوهنهكهی.
ئهندامانی ئهو لێژنهیه ئهوهش������یان
ڕوونكردهوه ك������ه مانگانه 200
ملیۆن كهس له سهرانسهری
جیهان������دا ئهپلیكهیش������نی
«»Messangerی
تایب������هت به فهیس������بووك
بهكاردێنن بهبێ ئاگاداری
مهرجهكانی بهش������داربوون
لهم ئهپلیكهیشنه ،ئهمهش
واته ئهو پێگهیه دهتوانێت

وێنه له ئهكاونتهكانهوه ببات و تهنانهت گرتهی ڤیدیۆییش دروست بكات.
یهكێك له ئهندامانی ئهو لێژنهیه ئاشكرای كردووه كه ئهوان له ههوڵدان لهگهڵ
كۆمپانیاكان������ی تایبهت به ت������ۆڕه كۆمهاڵیهتیهكان تاوهكوو
مهرجی بهش������داریكردن و دروس������تكردنی ئهكاونت
ئاسان بكهن ،بهو پێیهی كه شێوازی داڕشتنی
ئهو مهرجانه زۆر ئاڵۆزن و هیچ كهس������ێك
لێیان تێناگات.

زایەڵە

كۆماری ئیسالمی ل ه
نێوان مان و نهماندا
فاتیح ساڵحی
به گوتهی ش������ایهتحااڵن و شارهزایانی
بوارهكانی سیاسی ،ئابووری ،كۆمهاڵیهتی
و فهرههنگ������ی كۆم������اری ئیس���ل��امی له
دۆخێك������ی زۆر نالهباردایه و ڕۆژ له دوای
ڕۆژیش ب������هرهو خراپه دهڕوات .ئهگهر زۆر
به كورتی ئاوڕێ������ك بدهینهوه له بارودۆخی
نێوخۆی������ی و دهرهكی ئ������هم رێژیمه زۆر به
جوان������ی بۆمان دهردهكهوێت ك������ه ڕێژیم له
قهیرانێك������ی ههمه الیهنهدایه و ئهم قهیرانه
ههم������وو تان و پۆی كۆماری ئیس���ل��امی
تهنیوهتهوه و ئهس������تهمه ئهم ڕێژیم ه بتوانێ
ب������هم حاڵ و ڕۆژهی������هوه بهرگهی ڕووداو و
قهیرانه چاوهڕواننهكراوهكانی داهاتوو بگرێ
و بهم پێیه ڕووخانی ئهم دهسهاڵته سهرهڕۆیه
له زهینی مرۆڤی كونجكۆڵدا زیاتر له جاران
وێنایهكی بهرههست دهگرێته خۆی.
ههرچهن������د كاربهدهس������تانی ب������ااڵی
ئ������هم ڕێژیم������ه له بات������ی ئهوهیكه كێش������ه
بنهڕهتییهكانیان چارهس������هر بكهن خهریكی
ش������اردنهوهی ڕاستییهكان ،سهرپۆش نانهوه،
خۆدزین������هوه و تاوانب������ار كردنی دهس������تی
دهرهكیی������ن ب������ه هی������چ دۆردۆنگییهك بهم
شێوهیه ،كۆماری ئیسالمی له نێوان مان و
نهماندا بهرهو نهمان زیاتر ههنگاو دهنێت.
ههم������ووان ب������اش دهزانن ك������ه جگ ه له
دهس������تێوهردانهكانی ئێران له كارووبارهكانی
ههندێ له واڵتانی بێ دهرهتانی ناوچهكه و
ههنارده كردنی تیرۆر له ژێر ئااڵی شۆڕشی
ئیسالمییدا و بهش������داریی له چهن كۆڕ و
كۆبوونهوهی چووكه له ئاس������تی ههرێمیدا،
ئ������هم واڵته له هاوكێش������ه جیهانییهكاندا به
تهواوی وهپهراوێز خراوه و كێش������هی ناوكی
ئهم واڵته و پاڵپش������تی كردنی له تیرۆریزم
و گرووپ ه تیرۆریستییهكان وای كردووه كه
تهریك كهوتن������هوهی ئێران له بازنهی بڕیاره
سیاسیی ه گرینگهكاندا له ئاستی ناوچهكه
و جیهاندا ،ببێت به خوویهكی سیاسی.
ئهم������ه ل������ه حاڵێكدای������ه كه ل������ه باری
ئابووریش������هوه ،كۆماری ئیسالمی بهردهوام
خهریكی ههرهس هێنانه و ئهگهر دانووستانه
ناوكییهكانی كۆماری ئیسالمی و واڵتانی
ڕۆژئاوایی و ئهمری������كا له چهند مانگی
داهاتوودا ب������ ه ڕێككهوتنێكی ههمهالیهنه
و گش������تگیر نهگات بهدڵنیاییهوه پاپۆڕی
ئابووری ئێران یهكسهر نوقم دهبێت و ئابووری
كۆماری ئیسالمی تووش������ی ئیفالسێكی
مهزن و قهرهبوونهكراو دهبێت .ههر ئێس������تا
ك������ه نرخی نهوت له ب������ازاڕه جیهانییهكاندا
به ش������ێوهیهكی چاوهڕواننهك������راو دابهزیوه
و ب������ه پێی ش������یمانهی كارن������اس زیاتریش
دادهب������هزێ ،ئابووری سس������ت و لهرزۆكی
ئێران له ههڵدێ������ری فهوتان و داڕماندایه و
ئهمانهش وایانكردووه كه ڕێژهی گهندهڵی
ل������ه كۆماری ئیس���ل��امییدا ڕۆژ له دوای
ڕۆژ زیاد ب������كات و گهندهڵ������ی دارایی و
ئیختالس ببێت به بهش������ێك له فهرههنگی
كاربهدهستانی ئێرانی.
بارودۆخی كۆمهاڵیهتی و فهرههنگی ئهم
ڕێژیمه ل ه ژێر كاریگهریی دۆخی نالهباری
ئابووری و سیاس������ی ئهم واڵتهدا ش������ایانی
وهس������ف نیی ه و به بێ هیچ دهمارگرژییهك
دۆخی ش������پرزه و نالهباری كۆمهاڵیهتی و
فهرههنگیی ئێران له سهردهمی ئهمڕۆمدا
لهگ������هڵ هی������چ س������هردهمێكی دیكهدا بۆ
بهراورد كردن نابێت و پهرهسهندنی ڕۆژ له
دوای ڕۆژی دهیان و بگره سهدان دیاردهی
دزێو و نهرێنیی كۆمهاڵیهتی و فهرههنگی
له كۆماری ئیسالمییدا دهرخهری قوواڵیی
قهیران������ه ههم ه الیهنهكانن كه به دڵنیاییهوه
له داهاتوویهكی نه ئهوهنده دووردا بهرۆكی
كۆماری ئیس���ل��امی دهگ������رن و داهاتووی
ڕێژی������م و كاربهدهس������تانی ڕێژیم له دۆخێ
نێ������وان م������ان و نهماندا ی������هكالی و ڕوون
دهكهنهوه.

