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نیگەرانی لە ڕێژیمی ئێران
ناوچەكە یەكگرتوو دەكات
دیكەوە دیپلۆمات������ە عەرەبەكان دەڵێن:
پاش������ای نوێی عەرەبس������تان لە فكری
پێكهینانی جەمس������ەرێكی نوێ دایە
ل������ە ڕۆژهەاڵتی ناڤین بۆ بەربەرەكانێ
لەگەڵ هەڕەش������ەكانی ڕێژیمی تاران.
ئەو س������ەرچاوەیە ل������ە وتووێژ لەگەڵ
هەواڵنێریی ڕۆیتێرز وتویەتی« :ڕیاز
دەێهەوێت لە ڕێگای هاندانی واڵتانی
سوننەی ڕۆژهەاڵتی ناڤین بۆ وەالنانی
كێشە و جیاوازییەكانی نێوانیان ،لەمەڕ
هەڕەشە بەپەلە و جیددییەكانی ڕێژیمی
تاران ،یەكدەنگ و یەكگرتوو بن.
باس لەوە دەكرێ كە پاش������ای نوێی
عەرەبس������تان لە م������اوەی  10ڕۆژی
ڕابردوودا لە چەندین دانیشتن لەگەڵ
بەرپرسان و دەس������ەاڵتدارانی واڵتانی
عەرەبی و باشووری كەنداو و ئوردۆن،
میس������ر و توركیە ،بە مەبەستی سەرنج
ڕاكێشانی ئەوان ،بۆ پێویستی یەكییەتی
و یەكگرتوویی دژی ڕێژیمی تاران و
داعش كەڵكی وەگرتووە.

ڕۆژی هەین������ی 15ی ڕەش������ەمە،
وەزی������ری دەرەوی عەرەبس������تان ل������ە
كۆنفرانس������ێكی ڕۆژنامەوانیدا لەگەڵ
هاوت������ا ئەمریكاییەك������ەی ل������ە ڕیاز،
دەس������تێوەردانەكانی ڕێژیم������ی تارانی
ل������ە عێراق ب������ە هۆكاری بش������ێویی و
تایفەگەریی لەو واڵتە زانی .س������عوود
فیس������ەڵ وتی« :دەس������تێوەردانەكانی
ڕێژیم������ی ت������اران هەم������وو واڵتان������ی
ناوچەكەی گرتووهتەوە .دەستێوەردانی
ئەو ڕێژیمە لە عێ������راق بۆتە هۆكاری
ناس������ەقامگیری لەو واڵتەدا و پەرەی
بە تایفەگەری داوە .ئەو تایفەگەرییە
تا پێش لە دەسپێكی دەستێوەردانەكانی
ڕێژیمی تاران ،بوونی نەبوو».
وەزی������ری دەرەوەی عەرەبس������تان
هەروەه������ا ئامادەبوون������ی ئاش������كرای
هێزەكانی ئێرانی لە ش������ەڕی تكریتدا
بە بەڵگەی ڕوون زانی س������ەبارەت بە
نیگەرانییەكانی������ان لە ڕێككەوتنەكانی
نێ������وان ڕۆژئاوا و ئێ������ران .لە الیەكی

ئێران لە ئەجێندای كاریی كۆبوونەوەی شوورای مافی مرۆڤدایە
بیس������ت و هەش������تەمین دانیش������تنی
ش������وورای مافی مرۆڤ ل������ە ڕۆژی
دووشەممە ڕێكەوتی 11ی ڕەشەمە لە
بنكەی ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان
لە ش������اری ژنێڤی س������وویس دەس������تی
بەكارەكان������ی كردووە ،ل������ە حاڵێكدا كە

ڕەوش������ی مافی م������روڤ ل������ە ئێراندا
بابەت������ی چەندین كۆبوونەوە و بڕیارنامە
دەبێت .لە ڕەوتی ئەو دانیشتنەدا كە تا
ڕۆژی 7ی خاكەلێوەی  1394دەرێژەی
دەبێت ،ڕەشنووسی بڕیارنامەیەك لەمەڕ
پێویس������تیی هاوكاریی ئێ������ران لەگەڵ

كۆمەڵ������گای نێونەتەوەیی ل������ە بواری
مافی مرۆڤ بۆ پەسەند كردن ،ئامادە
دەكرێ������ت .هەروەها دووب������ارە كردنەوەی
مەئمووریەت������ی ئەحم������ەد ش������ەهید،
ڕێپورتێری تایبەتیی ڕێكخراوەی نەتەوە
یەكگرتووەكان لەهەمبەر مافی مرۆڤ

لە ئێراندا لەس������ەر پێش������نیاری بریتانیا،
س������وید و ئەلجەزایر بە نوێنەرایەتی لە
گرووپی ئافریق������ا ،دەخرێتە دەنگدانەوە.
لە بیس������ت و هەش������تەمین كۆبوونەوەی
ش������وورای مافی م������رۆڤ وەك جاران،
ڕێكخراوەكانی مەدەن������ی ،فێركاریی و

مافی مرۆڤیش ،كۆمەڵیك دانیش������تنی
الوەك������ی دیكە لە بنك������ەی ڕێكخراوی
نەتەوە یەكگرت������ووەكان بەڕێوە دەبەن كە
زیاتر لە  10دانیشتن لەم كۆبوونەوانەدا
تەرخان ك������راوە بە كێش������ەكانی مافی
مرۆڤ لە ئێراندا.

داعش شاری كەونارای «نمروود»ی خاپوور كرد
ڕۆژی هەین������ی 15ی ڕەش������ەمە،
سەرچاوە دەوڵەتیەكانی عێراق باڵویان
كردەوە كە گرووپی داعش ئۆپراسیۆنی
خاپووركردن������ی ش������اری كەون������ارای
«نم������روود»ی كە لە ئاس������ەوارەكانی
س������ەردەمی ئاش������وورییەكانە ،لە نزیك
مووسڵ دەسپێكردووە .بەپێی ڕاپورتی
ئەلعەرەبیە ،وەزارەتی گەشت و گوزار
و ئاسەوارە كەوناراكانی عێراق ،ڕۆژی
پێنج ش������ەممە ل������ە ڕاگەیەندراوێكدا،
كە ل������ە الپەڕەی ئ������ەو وەزارەتخانەیەدا
لە «فەیس������بووك» ب���ڵ��او كرابووەوە،
ڕایگەیاند ،گرووپی تیرۆریستی داعش
بە كەڵك وەرگرتن لە شۆڤڵ و كەرەستە
قورسەكانی دیكە ،دەستیان كردووە بە
خاپووركردنی ئاسەوارە كەوناراییەكانی
ش������اری نم������روود .ش������اری كەونارای

«نمروود» كە مێژووەكەی بۆ سەدەی
13ی زایین������ی پێش لەدای������ك بوونی
مەسیح دەگەڕێتەوە ،لە ناوچەی قەراخ
ڕووباری دیجلە و لە  30كیلۆمیتری
باشووری مووسڵ هەڵكەوتووە.
ش������ایانی باسە كە یەك حەوتوو لەوە
پێش داعش بە باڵوكردنەوەی گرتەیەكی
ڤیدیۆی������ی ،فیلم������ی خاپووركردن������ی
مۆزەخانەی ئاس������ەوارە كەوناراییەكانی
شاری مووسڵی باڵو كردەوە .لەو گرتە
ڤیدیۆیەدا ئەندامانی داعش بە پارچ و
قوڵەنگ ،هێرش دەكەنە سەر پەیكەرە
مێژووییەكانی مۆزەخانەی مووس������ڵ
و بە تایبەت گای باڵدار كە لەس������ەر
دەروازەی نركال هەڵواس������راوە و یەك بە
یەك خاپووریان دەكەن.
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پـەیڤ
ناهید حسێنی
8ی مارس وەبیرهێنەرەوەی مێژوویەكی
دوورودرێژ لە خەبات و قوربانیدانی ژنانە
لە پێناو وەدیهێنانی ماف������ە ڕەواكانیاندا.
خەباتێ������ك كە قۆناغ و هەوراز و نش������ێوی
زۆری بڕی������وە و مێژووی س������ەرهەڵدانی
دەگەڕێتەوە بۆ پێش كارەس������اتی قوربانی
بوونی ژنان لە كارگەی رستن و چنینی
ش������یكاگۆ لە 8ی مارس������ی 1857دا و
یەكەمین س������ەرهەڵدانە ت������اك و تەراكانی
دەگەڕێت������ەوە بۆ س������ەدەی چواردەهەم و
هەوڵەكانی كەسانێك وەك مێری ئاستیل لەو
بوارەدا ،تا س������ەدەی حەڤدەهەم و نووسینی
كتێبی»بەرگ������ری لە ماف������ی ژنان» لە
الیەن مێری وۆلستۆن كرافتەوە... ،هتد،
و هەتا گەیش������تۆتە ئەم سەردەمە بەرەبەرە
خەباتی ژنان ش������ێوازی سیستماتیكتر و
رێكخراوەییتری بە خۆیەوە بینیوە .ئەگەر
وەكوو یەكێك لە فاكتەرە سەرەكییەكانی ئاڵ
و گۆڕی كۆمەاڵیەتی سەیری بزووتنەوە
مەدەنی������ەكان بكەین و ب������ە كاتالیزۆرێك
بۆ بردنەس������ەرەوەی ڕادەی خواستی خەڵك
بۆ بەراب������ەری كۆمەاڵیەت������ی بیانبینین،
بزووتن������ەوەی ژنانیش لەو بازن������ە دەرباز
نابێت .هەس������ت كردن بە «نادادپەروەری
گش������تی»و دوور كەوتن������ەوە ل������ە ت������اك
گەرای������یو یەكگیركردنی چاالكیەكان لە
بەرژەوەندیی گش������تی بە بینینی كێشەی
هاوچەش������ن و یەكگیر و گرینگیدان بەو
كێشە هاوچەشنانە ،لێكدانەوە و چارەسەر
كردنیان ،سەرەتایەك دەبێت بۆ سەرهەڵدانی
بزووتنەوە .ئەمڕۆكە ب������ە پێی ئەو ئاڵ و
گۆڕە قووڵەی بە گش������تی لە پێكهاتەی
زۆربەی كۆمەڵگاكان������دا هاتووەتە ئاراوە،
چیدیك������ە ناتوانین بزووتنەوەی ژنان تەنیا
بۆ رزگار ب������وون لە ماندوویەتی ماڵداری
و منداڵداری و یان بەدەس������تهێنانی كار
بەرتەس������ك بكەینەوە .ب������ە پێچەوانەوە ئەم
بزووتنەوانە رەنگدان������ەوەی ئاڵوگۆڕێكی
گشتیی كۆمەاڵیەتی ،ڕۆشتنەسەرەوەی
ئاستی داخوازییەكانی ژنانو ئەو راستییەیە
كە زۆرێك لە ژنان گەیش������توونەتە بازاڕی
كارو خوێندنی بااڵیان تەواو كردووە و لە
پێگە بااڵ سیاس������ی و كۆمەاڵیەتییەكاندا
خۆیان دیوەتەوە.
بزووتن������ەوەی ژنان لەگ������ەڵ ئەوەدا كە
كۆمەڵێك خاڵی هاوبەشی هەیە ،جیاوازی
زۆریشی هەیەو ئەو جیاوازیانەش لە واڵتە
جیاوازەكاندا ،تایبەتمەندیی دۆخو كەشو
هەوای سیاسیو كۆمەاڵیەتیو ئابووری
ئ������ەو واڵتە لە س������ەری كاریگەری هەیە.
تاك������ی كورد ،جگە لە تاك������ی خوێندەوار
ئەویش بە تێگەیش������تنێكی نەزۆر قووڵ،
ئاش������نای ئەم چەمكە و ئەم بزووتنەوەیە
نییەو ڕۆش������نبیریی فێمێنیستی لە الی
ئێم������ە الوازەو تەنان������ەت زۆر ج������ار وەك
چەمكێكی نەشاز پێناس������ە دەكرێت .ئەو
تێنەگەیش������تنەش وادەكات بزووتن������ەوەی
ژن������ان ل������ە چەمكێك������ی ئازادیخ������واز و
بەرابەریخوازەوە ،وەك چەمكێكی پاوانخواز
لە الیەن ژنانەوە كە هەوڵ ئەدات دەسەاڵت
ێ كە
بكێش������ێتە ژێر ركێفی خۆیەوە بناسر 
ئەمە جیاوازییەكی جەوهەری هەیە لەگەڵ
بنەما فیكرییەكانی بزووتنەوەی ژناندا.
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ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات
بە بۆنەی بەڕێوەچوونی نۆهەمین پلینۆمی كۆمیتەی ناوەندی

ن��ۆه��ەم��ی��ن پ��ل��ی��ن��ۆم��ی كۆمیتەی
ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئ���ێ���ران ه���ەڵ���ب���ژێ���ردراوی كۆنگرەی
پازدەهەمی حیزب كاتژمێر ٩ی بەیانی
ڕۆژی شەممە ڕێكەوتی ٢ی ڕەشەمەی
ساڵی ١٣٩٣ی هەتاوی بەرانبەر بە
٢١ی فێڤرییەی ٢٠١٥ی زایینی بە
بەشداریی زۆربەی ئەندامانی ئەسڵیو
جێگری كۆمیتەی ناوەندی لە بنكەی
دەفتەری سیاسیی حیزب پێكهاتو پاش
 ٣ڕۆژ كاری بەردەوام ،ئێوارەی ڕۆژی
دووش��ەم��م��ە كاتژمێر ٤ی ڕەشەممە
كۆتایی بە كارەكانی هێنا .نۆهەمین
پلینۆمی كۆمیتەی ناوەندی سەرەتا بە
ی و بە پێوەراوەستان
خۆلەكێك بێدەنگ 
ب��ۆ ڕێ��زگ��رت��ن ل��ە گ��ی��ان��ی شەهیدان
بە تایبەت شەهیدانی ئ��ەم دوایانەی
كوردستان دەستی پێكرد .پاشان بە پێی
دەستووری كاری دیاریكراو كە پێشتر
بە ئاگاداری ئەندامانی ڕێبەرایەتی
حیزب گەیشتبوو سكرتێری گشتیی
حیزب بەڕێز مستەفا هیجری باسێكی
سیاسی لە س��ەر ب��ارودۆخ��ی ئێستای
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست ،ئێران
و كوردستان بەگشتیی و مەسەلەكانی
پ��ەی��وەن��دی��دار ب��ە حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران پێشكەشی پلینۆم
كرد.لە باسە سیاسییەكەیدا سكرتێری
ب و لە پێوەندی لە گەڵ
گشتیی حیز 
وەزع���ی واڵت��ان��ی ن��اوچ��ەدا پێكهاتن،
س��ەره��ەڵ��دان و ك��ردەوەك��ان��ی دەوڵەتی
ئیسالمی «داع��ش» و شوێندانەریی
لە س��ەر دۆخ��ی ناوچەكە سەرنجێكی
تایبەتی پێدرا بوو .لەو بەشەدا ئاماژە
بە نفوزی عوامیلی كۆماری ئیسالمی
ئێران ،حكوومەتی بەغدا ،بەشار ئەسەد،
حیزبوڵاڵی لوبنان و هێندێ الیەنی
دیكە بە مەبەستی الوازكردنی پێگەی
سیاسیی سوننە و كورد لە عێراق كرا
ش
بوو كە ئاكامەكەی بەهێز بوونی داع 
و لەو ڕێگایەشەوە زەمینە خۆشكردن
بۆ دەس��ت ت��ێ��وەردان و نفوزی زیاتر و
ئاشكراتری كۆماری ئیسالمی ئێران لە
عێراق .لە هەمانكاتدا بە تێوهگالندنی
كورد لە شەڕی داعشدا كە هەزینەیەكی
گیانی و ماڵی زۆری بەسەر كورددا
سەپاند ،ئەوەش لە حاڵێكدا بوو كە پێشتر
دەسەاڵتی ناوەندی لە عێراق بودجەی
هەرێمی كوردستانی بڕی بوو كە ئەوەش
ب��وو ب��ە ه��ۆی پێكهاتنی تەنگەژەی
ئابووری لە هەرێمی كوردستان و لە
ه��ەل و مەرجێكی ئ��ەوت��ۆش��دا شەڕی
داع��ش لە ناوچە جیاجیاكانی عێراق
زیاتر لە یەك میلیون ئاوارەی ڕەوانەی
هەرێمی كوردستان كرد كە حەوانەوە
و پێڕاگەیشتن و نیشتەجێكردنیان
قورساییەكی تایبەتی خستە ئەستۆی
هەرێمی كوردستان .هەر لەو پێوەندییەدا
ئاماژە بە سیاسەتی كۆماری ئیسالمی
لە شەڕی داعشدا كرا بوو كە مەبەستی
پ��اراس��ت��ن��ی ن��اوچ��ە شیعەنشینەكانی
ع��ێ��راق و دەرەت����ان دان ب��ە داع���ش بۆ
دەست بەسەرداگرتنی چالە نەوتیەكان

بە تایبەت لە ناوچە كوردستانییەكانی
دەرەوەی هەرێمی كوردستان بۆ ئەوەی
دواتر بە بیانووی گرتنەوەیان لە الیەن
ه��ێ��زی ك��ۆم��اری ئیسالمی ئ��ێ��ران و
میلیشیا شیعەكانەوە لەو ناوچانە جێگیر
بنو لە دەسەاڵتی هەرێمی دەربێنن .لە
بڕگەیەكی دیكەی باسەكەی سكرتێری
گشتییو لە پەیوەندی لە گەڵ ئێراندا
مەسەلەی وتووێژی ئەتۆمی كۆماری
ئیسالمی و واڵتانی 1+5دا هاتبوو
كە لەوانەیە كۆماری ئیسالمی ئێران
ناچار بە قبوولی مەرجەكانی ڕۆژئاوا
بێ بۆ ئ��ەوەی گەمارۆكانی لە سەر
البچێ .كە ه��ەل و مەرجێكی ئەوتۆ
یارمەتیدەر دەبێ بۆ دەوڵەتی ڕووحانی
تا ئاڵوگۆڕێكی هەرچەند كەم لە ژیان
و گوزەرانی خەڵكی ئێراندا پێك بێ.
بەاڵم سەركوتی خەڵكو ئازادیخوازان و
ڕەوتی ئیعدامەكان هەروا درێژەیان دەبێ
و دەرەتانی دەخاڵەت و دەستێوەردانی
كۆماری ئیسالمی لە واڵتانی ناوچ ە
و یارمەتیدانی زیاتر بە گرووپە توندڕەو
و تیرۆریستەكان بۆ دەرەخسێ .لە باسە
سیاسییەكەی س��ك��رت��ێ��ری گشتییدا
وەزعی هەرێمی كوردستان گرنگییەكی
تایبەتی پێدرا بوو .ئاماژە بەوە كرابوو
ك��ە حكوومەتی هەرێمی كوردستان
لە حاڵی ئێستادا لە گ��ەڵ كۆمەڵێك
گیروگرفتی تایبەتی بەرەوڕوویە.
چوونكە شەڕی داعش هێزێكی زۆری
ی و هەزینەیەكی قورسی ماڵی
ئینسان 
بەسەر هەرێمی كوردستاندا سەپاندووە،
ج��ی��ا ل���ەوە ك��ێ��ش��ەی ب��ەغ��دا ل��ە گەڵ
هەرێم بە چارەسەر نەكراوی ماوەتەوە،
دووبەرەكی هێزە سیاسییەكانی بەشدار لە
حكوومەتدا نەبڕاوەتەوە ،فەرماندەییەكی
یەكگرتوو بۆ هێزی پێشمەرگە ئەویش
لە هەل و مەرجێ شەڕدا پێك نەهاتووە،
خ��ەراپ��ی ب���اری ئ���اب���ووری ،چاالكیی
كۆمپانیاكانی ڕاگ��رت��ووە و زۆربەی
پ���رۆژەك���ان ب��ە ن���ات���ەواوی ماونەوە،
نیگەرانی س��ەرم��ای��ەگ��وزاری دەرەكی
س��ەری ه��ەڵ��داوە ك��ە ه��ەم��ووی ئەوانە
گرفتی بەرچاون لە بەردەم حكوومەتی
هەرێمی كوردستاندا .بەاڵم سەرەڕای
ئەم وەزع��ە درووستبوونی هاوپەیمانی
ڕۆژئاوا بۆ لێدان لە داعش و پاراستنی
هەرێمی كوردستان و ڕاهێنانی هێزی
پ��ێ��ش��م��ەرگ��ە و چ��ەك��دارك��ردن��ی��ان بە
كەرەسەی پێویست یارمەتیدەر بوون بۆ
ئەوەیكە خۆڕاگری خەڵكی كوردستان
ئیعتبارێكی بەرچاو بۆ كورد لە كۆ ڕ
و كۆمەڵە نێونەتەوەیییەكان درووست
ب��ك��ا .ه���ەر ل���ەو ك���ات���ەدا ب���ەرگ���ریو
خۆڕاگری ئازایانەو گیانفیدایی هێزی
پێشمەرگەی كوردستان بۆ بیروڕای
گشتی جیهانی و خەڵكی عێراق و
بە تایبەتی ڕۆڵەكانی نەتەوەی كورد
بە شێوەیەكی بەرچاو سەرنج ڕاكێش
بوو ،فشاری ئامریكا بۆ سەر عبادی
سەرۆك وەزیرانی عێراق بۆ نەرمی نواندن
بەرانبەر داخوازییەكانی كورد ئاكامی
ت و خۆراگرییەی خەڵكی
ئەو هەڵوێس 

هەرێمی كوردستان بوو .لەو پەیوەندییەدا
پلینۆم ڕێزو پێزانینی خۆی پێشكەشی
هێزی پێشمەرگەی كوردستان كرد و لە
گەڵ بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان
هاوسۆزیو هاوخەمی خۆی دەربڕیو
سەركەوتنی هێزی پێشمەرگەی بە سەر
دوژمنانی ك��ورد و ئازادیدا بە ئاوات
خواست .لە بڕگەیەكی دیكەی باسە
سیاسییەكەی سكرتێری گشتیدا ئاوڕ
لە ڕەوتی ئاشتی لە نێوان حكوومەتی
توركیەو پەكەكە درا بۆوەو ئاماژە بەوە
كرا بوو كە هەرچەند ئەم ڕەوتە هەوراز
و نشێوی ج��ۆراوج��ۆری تێكەوتووە و
كەندوكۆسپی هاتووەتە سەر ڕێ بەم
حاڵەش جێگای خۆشحاڵی بوو كە هیچ
الی��ەك ل��ەو ڕەوت���ەدا هیوابڕاو نەبوون.
پلینۆم هیوای ئەوەی خواست كە ئەم
ڕەوتە بە هەست بە بەرپرسایەتی زیاتر
و درێ��ژەدان بە ڕەوتەكە ئەم مەسەلەیە
بە ئەنجامی دڵخواز بگەیەنن كە هەم
ل��ە ب���ەرژەوەن���دی ك���ورد و ه��ەم واڵتی
توركیە دا دەبێ .لە باسە سیاسییەكە
و لە پەیوەندی لە گ��ەڵ كوردستانی
ڕۆژئ��اوادا پلینۆم خۆشحاڵی خۆی لە
ڕزگ��ارب��وون��ی كۆبانێ و سەركەوتنی
شەڕوانان و هێزی پێشمەرگە دەربڕی
و هەڵوێستی توركیەی بە ڕێگەدان بە
هێزی پێشمەرگەی هەرێمی كوردستان
بە مەبەستی بەشداری لە شەڕی داعش
لە كۆبانێ و یارمەتی گەیاندنی بە
شەڕوانان بە هەڵوێستێكی ئەرێنی سەیر
كرد .هەر لەو پەیوەندییەداو لە كاتیكدا
ێ
كە شكستهێنان بە داعش لە كۆبان 
و دەورووب����ەری شەپۆلێكی ش��ادی و
شانازیكردن بەرانبەر بە ش��ەڕوان��ان و
هێزی پێشمەرگەی تەنانەت لە ڕادەی
ناوچەیی و جیهانیدا لێكەوتەوە و هەر
ب��ەم بۆنەشەوە پلینۆم ڕێ��زی تایبەتی
خۆی بۆ شەڕوانان و هێزی پێشمەرگە
دووپ��ات ك��ردەوە و لە گەڵ بنەماڵەی
ی
شەهیدانی ئەو خۆڕاگرییە هاوسۆز 
و هاوخەمی نیشاندا .لە هەمانكاتدا
ئ��ەو كەمایەسییەشی لە ب��ەرچ��او بوو
ی و یەك نەگرتوویی
كە ناهەماهەنگ 
هێزە سیاسییەكانی كورد لە كوردستانی
ڕۆژئ����اوا ل��ە ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی هاوبەشی
ناوچەكان ه��ەروا لە جێگای خۆیەتی
و مەسەلەیەكە كە پێویستە گرینگی
زیاتری پێ بدرێ .لە باسە سیاسییەكەی
سكرتێری گشتیدا وەزعی كوردستانی
ڕۆژه���ەاڵت گرینگی تایبەتی پێدرا
بوو .هەروەها ئاماژە بەوە كرا بوو كە
ل��ە م���اوەی ن��ێ��وان پلینۆمی پێشوو و
ئەم پلینۆمەدا بێجگە لە خراپتربوونی
وەزع����ی ژی���ان و گ���وزەران���ی خەڵك،
ئەمنییەتیتر كردنی زیاتری كوردستان
و چوونە سەرێیڕێژەی ئیعدامەكانو
گ
پێكهێنانی كەشو هەوایەكی زەبروزەن 
و پڕ لە دڵهخورپە بۆ خەڵك ،بە تایبەتی
ب��ۆ بنەماڵەی زیندانیانی سیاسی،
ئاڵوگۆڕی ئەرێنی بەرچاو ناكەوێ.
بەاڵم سەرەڕای ئەم وەزعە نیشانەكانی
ب���ەرب���ەرەك���ان���ی خ���ەڵ���ك ل���ە دەرفەتە

جۆراوجۆرەكاندا دەبیندرێكە مانگرتنی
زیندانیانی سیاسیی كورد لە ورمێ و
خۆپیشاندانەكانی خەڵكی كوردستان
ێ و
بۆ پشتیوانی لە شنگاڵ و كۆبان 
مانگرتنی مامۆستایانی قوتابخانەكان
نموونەیەكن لەو چاالكیانە ،پلینۆم بە
چ��اوی ڕێ��زەوە ڕوانیە ئەو چاالكییانە
و وێ���ڕای مەحكومكردنی كۆماری
ئیسالمی ل��ە ئ��ی��ع��دام��ی ڕۆڵەكانی
نەتەوەی كورد هاوسۆزی و هاوخەمی
خۆی لە گەڵ بنەماڵەی شەهیدانی
ئ��ەم دوای��ان��ە دەرب���ڕی .لە بڕگەیەكی
دیكەی كاری پلینۆم و لە پەیوەندی
لە گەڵ ڕاسپاردەی كۆمیتەی ناوەندی
پەیوەندیدار بە مەسەلەی ماڵی حیزب
و گ��رت��ن��ەب��ەری ڕێ��ك��ارێ��ك��ی پێویست
بۆ ئەم مەسەلەیە ڕاگەیەندرا كە لەو
بارەوە هەنگاوی ئەرێنی لە زۆر بارەوە
ه��ەل��گ��ی��راوە .ب��ۆی��ە پلینۆم سوپاسی
ه���ەم���وو ئ���ەن���دام���ان ،ب��ن��ەم��اڵ��ەك��انو
ئورگانەكانی حیزب و هەموو ئەوانەی
كرد كە یارمەتیدەر ب��وون ،بە تایبەت
كۆمیتەكانی حیزب لە دەرەوەی واڵت
كە هەو ڵ و هەنگاوەكانیان ئەرێنی و
جێگای پێزانین بوو .بڕگەیەكی دیكەی
باسەكان بریتی بوو لە گوێگرتنو باس
ك��ردن��ی ڕەوت���ی وت��ووێ��ژەك��ان ل��ە گەڵ
ه��اوڕێ��ی��ان��ی پێشوو ل��ەو پێوەندییەدا
پلینۆم پشتیوانی لە هەوڵی دەفتەری
سیاسیی بۆ درێ���ژەدان بە وت��ووێ��ژ لە
گەڵ هاوڕێیانی پێشوو بە مەبەستی
ی��ەك��گ��رت��ن��ەوە ل��ە حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێراندا ك��رد و دەفتەری
سیاسیی ڕاسپاردەوە كە لە چوارچێوەی
بڕیاراتی حیزبدا هەوڵی جیددیتر بدا.
س
دوای��ی��ن ب��ڕگ��ەی ك���اری پلینۆم با 
و ڕادەرب���ڕی���ن ل��ە س��ەر گەاڵڵەیەكی
س��اخ��ت��اری ح��ی��زب ب��وو ك��ە پلینۆمی
پێشوو هەیئەتێكی ب��ۆ ئامادەكردنی
دەستنیشان كرد بوو .ئەو گەاڵڵەیەش
پاش بەشداری چاالكانەی ئەندامانی
پ��ل��ی��ن��ۆم ل���ە ب��اس��ك��ردن و دەربڕینی
ڕاوبۆچوونەكانیان لە سەر ئەو گەاڵڵەیە
ب��ڕی��ار درا هەیئەتی دەستنیشانكراو
جارێكی دیكە بە لە بەرچاوگرتنی
ڕاوبۆچوونەكانی پلینۆم بە گەاڵڵەكەدا
بچێتەوەو پاش گونجاندنی پێشنیارەكان
ل��ە پلینۆمی داه����ات����وودا بخرێتەوە
بەرچاوی پلینۆم .نۆهەمین پلینۆمی
كۆمیتەی ن��اوەن��دی هەڵبژێردراوی
كۆنگرەی ١٥ی حیزب ئێوارەی ڕۆژی
دووشەمە ڕێكەوتی ٤ی ڕەشەمە٢٣،ی
فێڤرییەی  ٢٠١٥زایینی كۆتایی بە
كارەكانی هێنا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسیی
٥ی ڕەشەمەی ساڵی ١٣٩٣ی
هەتاوی
٢٤ی فێڤرییەی ساڵی ٢٠١٥ی
زایینی

ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموكرات بە بۆنەی كۆچی دوایی یاشار كەماڵ

ڕۆژی ش��ەم��م��ە ڕێ��ك��ەوت��ی ٢٨ی
فێڤرییەی ٢٠١٥ی زایینی بەرامبەر
بە ٩ی ڕەشەمەی ١٣٩٣ی هەتاوی،
ن��ووس��ەری ب��ە ناوبانگی ك��ورد یاشار
كەماڵ لە تەمەنی  ٩٢ساڵیدا لە یەكێك
لە نەخۆشخانەكانی ئیستانبۆل كۆچی
دوایی كرد.
ئ��ەو ن��ووس��ەرە ب��ە ناوبانگە خاوەنی
كۆمەڵێك ڕۆمان و بابەتی ئەدەبییە كە
هەركام بە چەند زمان وەرگێردراون .هەر
لە جێدا ڕەوتی ژیان و بەسەرهاتیشی،
خ����ۆی ڕۆم��ان��ێ��ك��ی واق��ی��ع��ی و پڕ
ه��ەوراز و نشێو بوو .یاشار كەماڵ لە
٦ی ئ��وك��ت��ۆب��ەری ١٩٢٣ی زایینی
لە ش��اری هەمیتە و لە بنەماڵەیەكی
كورد لە دایك بوو ،لە تەمەنی ٦ساڵیدا
لە بەرچاوی خۆی باوكیان كوشت و
ت��ا تەمەنی  ١١ساڵی زم��ان��ی گیرا
و قسەی بۆ ن��ەدەك��را .فەقیری و بێ
دەرەتانی ڕێگای خوێندنی بااڵی پێ
نەدا ،لە ڕووداوێكدا چاوێكی لە دەست
داو بەو حاڵەش بیر و هزری لە گەشە
و بەرهەم خوڵقێنیدا دەرگای دونیایەكی
دیكەی بەرە و نووسین بەروودا كردەوە.
یاشار كەماڵ لە ماوەی ژیانی خۆیدا
زیاتر لە  ٥٠ڕۆمانو چیرۆكی بەرهەم
هێنا كە بەشێكیان بە چەندین زمان
وەرگێردراون كە هەوێنی زۆربەیان باس

لە بێدادیو بێعەداڵەتی و الیەنگری
لە مافو كەرامەتی مرۆڤییە و براوەی
چەند خەاڵتی ئەدەبین .یاشار كەماڵ
ك��ورد و الیەنگری دابینبوونی مافی
ك��ورد ب��وو ه��ەر ئ���ەوەش ب��وو ب��ە هۆی
زیندانی كردنی ،بەاڵم زیندان نەیتوانی
لەو ڕێگایە هەتڵەی بكا .لەم سااڵنەی
دوایی دا ئەندامی كۆمیسیونی عاقاڵن
بۆ چارەسەری پرسی كورد لە توركیە
بوو .نەمانی یاشار كەماڵ خەسارێكی
گ��ەورە بۆ جیهانی ئ��ەدەب و ڕۆم��ان و
چیرۆك و بۆ ڕۆڵەكانی نەتەوەی كورد
و ئازادیخوازانی ناوچە بوو .دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئ��ێ��ران ب��ە ب��ۆن��ەی ك��وچ��ی دوای���ی ئەم
ن��ووس��ەرە ن���اودارە ك��وردە و كەسایەتیە
ئازادیخواز و ئاشتیخوازە ،سەرەخۆشی
لە بنەماڵەی بەڕێزی یاشار كەماڵ،
ن��ووس��ەران و ڕووناكبیران و بەگشتیی
خاوەن قەڵەم و ئەدەبدۆستان و سەرجەم
ڕۆڵەكانی ن��ەت��ەوەی ك��ورد دەك �ا و بە
چاوی ڕێز و ئەمەگناسییەوە سەیری
ژیانی پڕ بەرهەمو مرۆڤ دۆستی ئەو
نووسەرە ناودارەی كورد دەكا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی
١٣٩٣/١٢/١٠ی هەتاوی
٢٠١٥/٣/١ی زایینی

حیزبی شیوعیی كوردستان سەردانی دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێموكراتی كرد

ڕێكەوت������ی ٩ی ڕەش������ەممەی
١٣٩٣ی هەتاوی شاندێكی حیزبی
شیوعیی كوردستان بە سەرپەرەستی
د .كاوە مەحم������وود ،جێگ������ری
سكرتێری گشتیی حیزبی شیوعیی
كوردس������تان س������ەردانی دەفت������ەری
سیاسیی حیزبی دێموكراتیان كرد و
لە الیەن ش������اندێك بە سەرپەرەستیی
بەڕێز مس������تەفا هیجری ،سكرتێری
گشتیی و ژمارەیەك لە ئەندامانی
ڕێب������ەری حیزب������ەوە پێش������وازییان
لێكرا .لەم دانیش������تنەدا ،باس������ێكی
سیاسی لە س������ەر ڕەوشی سیاسیی
ناوچ������ەو پێوەندییەكان������ی هەرێم و
بەغداو مەترس������ییەكانی سیاسەتی
دەس������تێوەردانی ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێ������ران ل������ە كاروب������اری عێ������راقو
ش������وێندانەریی ش������ەڕی داعش لە
سەر بارودۆخی كوردستانو ئەركی
حیزب و الیەنە سیاسییەكانی كورد
بەگشتی و سیاسەتو هەڵوێستەكانی
سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان لە
شێوەی بەرپهرچدانەوەی پیالنەكانی
نەیارانی كورد ل������ەم هەل و مەرجە
هەس������تیارەدا پێش������كەش ك������را .لە
بەش������ێكی دیكەی ئەو دانیشتنەدا،
پرس������یار ل������ە س������ەر پێوەندییەكانی

حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی
ئێرانو هاوڕێیانی پێش������ووو ڕەوتی
دانیش������تنەكان بوو ك������ە هاوڕێیانی
حیزبی ش������یوعی لە سەر سیاسەتی
پێخۆشبوون و گەشبیبیی خۆیان لە
مەڕ بە ئاكام گەیشتنی ئەم پرۆسەیە
جەختی������ان ك������ردەوە و ئامادەگ������ی
خۆیانیان بۆ ه������ەر هاوكارییەك لەم
پرۆس������ەیەدا دەربڕی .پاشان بەڕێز
مستەفا هیجری سكرتێری گشتیی
حیزب������ی دێموك������رات سپاس������ی ئەو
هەوڵە دۆستانەی حیزبی شیوعیی
كوردستانی كردو وتی بە درێژایی
مێ������ژووی پێوەندییەكانی هەر دوو
حیزب ،هاوڕێیانی حیزبی شیوعی،
هەست و هەڵوێستی دۆستانەیان بۆ
ئێمە ئاش������كرا بووەو بۆ گەیش������تن
بە ئاكامێك������ی دڵخواز لەو بارەوە لە
وتووێژەكانمان بەردەوام دەبین .پاش
ئەو بی������روڕا گۆڕینەوەیە لە س������ەر
پرسە سیاسییەكان ،هەردووال لەسەر
پێوەندیی دۆستانەیان جەختیان كردەوە
و سەرپەرەس������تیی ش������اندی حیزبی
دێموكرات جارێكی دیكەخۆشحاڵی
ی و هاوڕێیان������ی حیزبی لەو
خ������ۆ 
سەردانەی شاندی حیزبی شیوعیی
كوردستان دووپات كردەوە.
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حیزبی دێموكرات و كۆمەڵە ،ئیعدامە سیاسییەكانی كوردستان
مەحكووم دەكەین
ڕێژیمی سێدارە لە ئێران جارێكی
دی��ك��ە دەس���ت���ی دای����ە ج��ی��ن��ای��ەت لە
كوردستان .بەدوای ئیعدامی شەش كەس
لە تێكۆشەرانی كوردستان لە هەفتەی
ڕاب��ردوودا ،بەرەبەیانی دوێنێ جارێكی
دیكە ش��ەش زیندانی عەقیدەتیان بە
دوای ئەشكەنجە و ئازارێكی زۆر و
لێ سەندنی ئیعتیرافی زۆرەملی بردە
بن پەتی سێدارە .ئێمە وێرای مەحكووم
ك��ردن��ی ئ��ەو ئیعدامانە و دەربڕینی
سەرەخۆشی لە بنەماڵەی قوربانیانی
ئەو جینایەتە ،ڕایدەگەیەنین ڕێژیمێك
كە لە تاوانكاری و پێشێلكارییەكانی

م��اف��ی م���رۆڤ ل��ە ڕی���زی پێشەوەی
دیكتاتۆرییەكانی جیهانە ،ڕێژیمێك
كە لە ژم��ارەی ئیعدامەكان لە قەدەر
دانیشتوان لە دنیادا یەكەمە ،ڕێژیمێك
كە بۆ هێشتنەوەی حوكمی نگریسی
خۆی ئامادەیە هەموو سات و سەودایەك
لە سیاسەتی دەرەوەی خۆیدا بكا ،بەاڵم
واڵتەكەی خۆی كردووەتە زیندانێكی
گ��ەورەی شارۆمەندان ،بۆی نییە كە
ل��ە ك��ۆن��ف��ران��س��ەك��ان��ی م��اف��ی مرۆڤدا
زماندرێژی بكا و ڕای گشتیی جیهان
بەاڵڕێ دا بەرێت .ئێمە سەرنجی ڕای
گشتیی كوردستان و ئێران و جیهان و

هەموو ڕێكخراوەكانی مافی مرۆڤ
ب��ۆ مەحكووم ك��ردن��ی ئ��ەو تاوانانەی
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی ڕادەكێشین
و داوا دەك��ەی��ن ك��ە ئ��ەو ڕێ��ژی��م��ە بۆ
وەستاندنی ئیعدامەكانی كوردستان و
البردنی بارودۆخی ئەمنییەتی و ئازاد
ك��ردن��ی زیندانی سیاسی بخەنە ژێر
گوشارەوە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
ك������ۆم������ەڵ������ەی ش����ۆڕش����گ����ێ����ڕی
زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران
١٤ی رەشەممەی ١٣٩٣ی هەتاوی
٥ی مارسی ٢٠١٥ی زایینی

چاوپێكەوتنی كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستان ئێران
و حیزبی دێموكرات
ڕێكەوتی ١٣ی ڕەش������ەمەی س������اڵی
١٣٩٣ی هەتاوی ،شاندێكی كۆمەڵەی
شۆڕشگیڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی
ئێران بەسەرپەرس������تیی بەڕێز «عەبدوڵاڵ
موهتەدی» سكرتێری گشتیی كۆمەڵە
س������ەردانی دەفتەری سیاس������یی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێرانیان كرد و لە
الیەن ش������اندێكی حیزبی دێموكراتەوە بە
سەرپەرستیی بەڕێز «مستەفا هیجری»
سكرتێری گش������تیی حیزبەوە پێشوازییان
لێك������را .ل������ە دانیش������تنێكی فەرمی و
كەشێكی دۆستانەدا ،باسێكی سیاسی لە
سەر ڕەوشی سیاس������یی ئێرانو كورد بە
گش������تیو پێوەندیەكانی هەر دووال كرا،
لەم باسە سیاسییە پرسی چەكی ناوكی
و ڕەوتی وتووێژەكان������ی واڵتانی ١+٥
لەگەڵ ڕێژیمی ئێران كرا .لەم پێوەندیەدا
كاریگەریەكان������ی گوش������ارە ئابووری و
گەمارۆكان لە س������ەر ڕەوش������ی ئابووری
ئێرانو بێ توانای������ی دەوڵەتی ڕووحانی
لە دابینكردنی پێویستیە ئابوورییەكانی
ڕێژیمو باش������تربوونی ژیانو گوزەرانی
كۆمەاڵنی خەڵك ،كەم كردنەوەی ڕێژەی
بێكاری ،ڕێژیمی زیاتر بەرەو ئەو ئاقارە
بردووە ،كە ویستو داخوازییەكانی ئامریكا
و ڕۆژئاوا قبووڵ بكاتو مل بۆ قبووڵی

مەرجەكانی بداو ڕێبەرانی رێژیم هەر لە
ئێستایشەوە بۆ نۆشینی جامە ژەهرێكی
دیكە بە مەبەستی دەربازبوون لەم قەیرانە
بۆ مانەوەی دەس������ەاڵتی دیكتاتۆرییان،
خەریكی جەوس������ازین لە نێ������ۆ خەڵكدا.
بەش������ێكی دیكەی ئەو چاوپێكەوتنە ،لە
سەر پێوەندییەكانی هەرێمی كوردستان و
بەغدا بوو .هەر دووال دەس������تپێكردنەوەی
وتووێژەكانی������ان ل������ە گەڵ بەغ������دا لەم
بارودۆخە دژوارەدا كە هەرێمی تووش������ی
ش������ەڕێكی زیانباری لە گەڵ داعش������ی
كردووە بە قازانج������ی كوردیان زانی .دوو
الیەنی ئ������ەم چاوپێكەوتنە ل������ە درێژەدا
بەرگریی هێزی پێش������مەرگەو خەباتو
بەرخۆدانیان لە شەڕی دژی تیرۆریزم كە
داعشو هاوپەیمانەكانی بە پش������تیوانیی
ڕێژیم������ە كۆنەپەرەس������تەكانی وەك ئێران
بەڕێوەی دەبەنو كوردیان بەو شەڕە دژی
مرۆڤانەیەوە تێوەگالن������ەوە ،بەرز نرخاند.
ل������ە درێژەدا ،ئاماژە بە مەترس������ییەكانی
سیاس������ەتی دەس������تتێوەردانی ڕێژیم������ی
كۆماری ئیس���ل��امی لە عێراقو ناوچەدا
كرد ،هەروەها ئەو پشتیوانییە سیاسییو
نیزامیەی ئورووپاو ئامریكایان بە خاڵێكی
ئەرێنی لە سەر پرسی كورد هەڵسەنگاند.
لە بەشێكی دیكەی ئەو دیدارە ،پرۆسەی

ئاش������تی باكووری كوردستان و دەوڵەتی
توركیە خرایە بەرباسو ئەم هەنگاوانەی
دوایی بە قۆناغێكی نوێ باس������ی لێكرا
و بە ئاكام گەیش������تنی ئەم پرۆسەیەیان
لە بەرژەوەندی كورد دا ئاماژەی پێكرد.
بڕگەیەك������ی دیك������ەی ئەم دانیش������تنە،
چاوپێداخش������اندێك ب������ە پێوەندییەكان������ی
ه������ەر دووالی������ەن ب������وو .ل������ەم بڕگەیەدا
ئاوڕدانەوەی������ەك ب������ە رێككەوتننام������ەی
ه������ەر دوو حیزبی هاوپەیم������ان كرا .كار
و تێكۆش������انە هاوبەش������ەكانی حیزب������ی
دێموكرات و كۆمەڵە لە ئاستی كۆنگرەی
نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵ ،ئوپۆزسیۆنی
سەرتاسەری و هاوكارییە هاوبەشەكان لە
سەر پرس������ی كورد بە گشتیو هەرێمی
كوردستان بەتایبەتی هەڵسەنگێندران و لەو
بوارەدا هەر دوو الیەن لە س������ەر كۆمەڵێك
ڕاس������پاردە بۆ پەرەپێدانی هاوكارییەكان
ل������ە ب������واری سیاس������ی و ڕاگەیاندن و
پێوەندییەكان و هەوڵدان بۆ هەماهەنگی
لە گەڵ الیەنەكانی دیكەی كوردستانی
خۆرهەاڵت س������اغ بوونەوە .پاش شرۆڤە
كردنی ئەو پرسە سیاس������ییانە ،هەر دوو
حیزب لەسەر درێژەدان بە هاوكارییەكانیان
و ئاڵوگۆڕی بیروڕای زیاتر بە مەبەستیی
چاالكی پتر جەختیان كردەوە.

كۆتایی دەورەی ٢١٤ی سەرەتایی پێشمەرگە
لە ساڵونی فێرگە بەڕێوەچوو
ڕێكەوتی ٩ی ڕەش������ەمەی س������اڵی
١٣٩٣ی هەت������اوی ،ب������ە بەش������داریی
ئەندامانی ڕێبەرایەتی ،كادر و پێشمەرگە
و بنەماڵەكان������ی حیزب������ی دێموكرات لە
فێرگەی كۆمیس������یۆنی پ������ەروەردەی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران،
ڕێوڕەس������می كۆتایی دەورەی ٢١٤ی
س������ەرەتایی پێش������مەرگە بەڕێوەچ������وو.
ڕێوڕەسمەكە بە س������روودی نەتەوایەتی
«ئەی رەقی������ب» و ڕاگرتنی خولەكێك
بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاكی
شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان
دەس������تی پێكرد .پاش������ان ،بەشداربوانی
دەورەی٢١٤ی س������ەرەتایی پێشمەرگە
بە رێژەی نیزامی ،ش������ەڕی سەرەنەیزە
و بڕینی مەیدانی مەوانیع ،لێهاتوویی
خۆیان پیش������ان دا .لە بەشی دووهەمی
ئەم رێوڕەسمەدا «سەركەوت سەمەدی»
بەرپرس������ی فێرگ������ەی كۆمیس������یۆنی
پ������ەروەردە بەبۆن������ەی كۆتاییهاتن������ی

دەورەی ٢١٤ی س������ەرەتایی پیشمەرگە
و پەیوەس������تبوون������ی پۆلێكی دیكە لە
الوان������ی كورد ب������ە ڕیزەكان������ی حیزبی
دێموكراتەوە ،چەند وتەیەكی پیشكەش
كرد .پاش������ان س������روودێك ل������ە ژێرناوی
«ئەی شەهیدان» لە الیەن بەشداربوانی
دەورەی س������ەرەتایی  ٢١٤پێشمەرگە بە
هاوكاری ك������ۆڕی هونەری������ی حیزبی
دێموكرات پێشكەش كرا .لە بڕگەیەكی
دیكەی ئ������ەم ڕێوڕەس������مەدا ،پەیامی
ئامووزش������یی دەورەی  ٢١٤لەالی������ەن

«سامرەند ئەنبەریئازەر» مامۆستای
فێرگەوە ،خوێندرایەوە .پێشكەشكردنی
س������روود ،ش������یعر و گورانی بەش������ێكی
دیكە لە بەرنامەكانی ئەم ڕێوڕەسمەی
پێك هێنابوو .پاش������ان ،پەیامی دەورەی
س������ەرەتایی  ٢١٤پێش������مەرگە لە الیەن
«شەهرام میرزایی»ـەوە پێشكەش كرا.
ڕێوڕەسمەكە بە دابەش������كرانی خەاڵت
ل������ە دوو بەش������ی «دەرس و ئەخالق»
بە بەش������داربوانی سەركەوتووی دەورەكە
تەرخان كرابوو ،كۆتایی پێهات.

باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ١ی ڕەشەممەی ١٣٩٣ی
هەتاوی ،كوێخا «سادق ڕەزایی» باوكی
شەهید «ئ��ەرش��ەد ڕەزای���ی» شەهیدی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ،لە
تەمەنی  ٧٥ساڵیدا لە گوندی شوشمێ
بە هۆی نەخۆشی مااڵوایی لە ژیان كرد.
تەرمی س��ادق ڕەزای��ی لە نێو ئاپۆڕای
خەڵكی نەوسوود و ناوچەكە و دۆستان و
ئاشنایان و كەس و كاری بە خاك سپێردرا.

كوێخا سادق پاش شۆڕشی گەالنی ئێران
پەیوەست دەبێت بە ڕیزی پێشمەرگەكانی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانەوە.
ناوبراو لە شەڕێكی قارەمانانەدا بریندار
دەبێت و پ��اش ساڕێژبوونی برینەكەی
لە س��ەر داوای حیزب دەگ��ەڕێ��ت��ەوە ناو
بنەماڵەكەی .شەهید ئەرشەد ڕەزایی
س��اڵ��ی ١٣٧٥ی ه���ەت���اوی ل���ە الیەن
«بزووتنەوەی ئیسالمیی» لە باشووری

كوردستانەوە لە شاری حەڵەبجە ڕادەستی
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی دەكرێتەوە
و دوات��ر ئیعدام دەك��رێ��ت و بە كاروانی
شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان
پەیوەست دەبێت.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سەرەخۆشی خۆی ئاراستەی بنەماڵە و
كەس و كاری كاك سادق ڕەزایی دەكەت
و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.
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ڕوونكردنەوەی سكرتاریای حیزبی دێموكرات
لە بارەی هێرش بۆ سەر كەمپی ئازادی
سەر لە بەیانیی ڕۆژی سێشەممە
١٣٩٣/١٢/١٢ی هەتاوی بەرامبەر
ب������ە ٢٠١٥/٣/٣ی زایین������ی ،ب������ە
دوور لە هەرچەش������نە پرەنسیپێكی
یاس������ایی و مەدەنی و بە بیانووی
كێش������ەیەكی كۆمەاڵیەت������ی نێوان
دوو بنەماڵە ،هێزێكی هاوبەش������ی
ئاس������ایشو پۆلیس������ی كۆیە هێرش
دەكەنە سەر كەمپی ئازادی حیزبی
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێران لە
كۆیە و بێڕیزییەك������ی زۆر بە ژن
و منداڵ و كادر و پێشمەرگەكانی
حیزب دەكەن .ئەمە یەكەمجار نییە
كە هەڵس������وكەوت و هێرش������ی لەم
چەش������نە لە الیەن هێزەكانی پۆلیس
و ئاسایشی شاری كۆیە بە نیسبەت
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

ئەنجام دەدرێو هەرجارە بەرپرسانی
حیزب������ی دێموك������رات ب������ۆ ئەوەی
گرژی و ئاڵۆزی ڕوو نەدا هەوڵی
هێوركردنەوەی بارودۆخەكەیان داوە،
بەاڵم ئەمجارەیان هێزەكانی ئاسایش
و پۆلیس ،لێ������دانو بێحورمتییەكی
زۆری������ان بە ژن������انو من������دااڵنو
هەروەه������ا كادر و پێش������مەرگە كە
لە ش������وێنەكە بوون كردووە .حیزبی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران ئەم
هەڵس������وكەوتەی هێزەكانی كۆیە بە
ت������ەواوی مەحك������ووم دەكاتو داوا
دەكات كە ناوەندە بڕیاربەدەستەكانی
حكوومەت������ی هەرێ������مو هەروەه������ا
بەرپرس������انی یەكیەتیی نیشتمانیی
كوردس������تان ك������ە لە ش������اری كۆیە
دەوری س������ەرەكی ل������ە بەڕێوەبردنی

ئیدارەی شارەكە دەگێڕن هەنگاوی
جیددی بۆ كۆتایی هێنان بەم جۆرە
هەڵسووكەوتانە ههڵ بگرن .هەر لەو
كاتەدا داوا لە بیروڕای گش������تییو
بەتایبەت خەڵكی بەشەرەفی كۆیە
دەكەین بەرامبەر بەم بێحۆرمەتییانە
بێتەفاوت نەبن .بۆ ئەوەی هێزەكانی
ئاسایش و پۆلیس كە دەبێ پارێزەری
حۆرمەت و كەرامەت������ی خەڵك بن
خۆیان خۆلقێن������ەری ڕووداوی لەم
چەشنە نەبن.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران
سكرتاریا
١٣ی ڕەشەمەی ساڵی ١٣٩٣ی
هەتاوی
٤ی مارسی ٢٠١٥ی زایینی

پێشمەرگەیەكی دێرینی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ٢ی ڕەشەمەی ١٣٩٣ی
هەتاوی «حەسەن سەبووری» ناسراو
بە «وەستا حەسەن» خەڵكی گوندی
«وێزیەر»ی سەر بە ناوچەی بێڵەواری
كامیاران لە تەمەنی  ٧٢ساڵیدا بە
ه��ۆی ن��ەخ��ۆش��ی و ب��ە سااڵچوویی
كۆچی دوایی كرد .حەسەن سەبووری
دوای سەركەوتنی شۆڕشی گەالنی
ئ��ێ��ران ل��ە س��اڵ��ی ١٣٥٧ی هەتاویدا

ه��ات��ە ن���او ڕی����زی پێشمەرگەكانی
ح��ی��زب��ی دێ���م���وك���رات و ل���ە م����اوەی
تەمەنی پێشمەرگایەتیی خۆیدا بەو
پەڕی دڵسۆزی و ماندوو نەناسییەوە
خزمەتی دەكرد .ناوبراو پاش  ٥ساڵ
پێشمەرگایەتی لە سەر بڕیاری حیزب
و بەپیی بارودۆخی ژیانی خۆی لە
ساڵی ١٣٦٤ی هەتاویدا گەڕاوەتەوە
نێو بنەماڵەكەی .تەرمی كاك حەسەن

س��ەب��ووری لە نێو ئ��اپ��ۆڕای خەڵك و
دۆستان و ئاشنایان و بنەماڵەكەی لە
گوندی «وێزیەر» بە خاك سپێردرا.
حیزبی دێ��م��وك��رات��ی كوردستانی
ئ��ێ��ران ،پ��رس��ە و س��ەرەخ��ۆش��ی خۆی
ئاراستەی بنەماڵە و ك��ەس و كاری
حەسەن سەبووری دەك��ات و خۆی لە
خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار
دەزانێت.

لە پیرانشار دایكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ٤ی ڕەشەمەی ١٣٩٣ی
ه��ەت��اوی ،زڵێخا ڕەس��ووڵ��پ��وور ،دایكی
شەهید «ئەحمەد شیرنی» شەهیدی
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
و خەڵكی گوندی «قەبری حوسێن»
س��ەر ب��ە ن��اوچ��ەی پیرانشار ب��ە هۆی
نەخۆشی و بەسااڵچوویی لە تەمەنی
 ١٠٠ساڵیدا مااڵوایی لە ژی��ان كرد.
تەرمی دایە زڵێخا ڕەسووڵپوور لە نێو

ئاپۆڕای خەڵك ،دۆستان و ئاشنایان
لە گوندی «قەبری حوسێن» بە خاك
سپێردرا .شەهید ئەحمەد شیرنی لە
گوندی قەبری حوسێن لە دایك بووە،
ناوبراو پاش پەیوەست ب��وون بە ڕیزی
پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی
ك��وردس��ت��ان��ی ئ���ێ���ران ،ل���ە شەڕێكی
ق��ارەم��ان��ان��ەدا ل��ە گ��ەڵ داگیركەرانی
كوردستان لە ڕێكەوتی ٨ی ڕەزبەری

١٣٦١ی هەتاویدا لە ئاغەاڵن پێوەست
ب��ە ڕی���زی ك��اروان��ی ش��ەه��ی��دان ب��وو و
گڵكوكەی هەر لەو شوێنەی شەهید
بوونی دایە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
پرسە و سەرخۆشی خ��ۆی ئاراستەی
بنەماڵەی زڵێخا ڕەسووڵپوور دەكات و
خ��ۆی بە شەریكی خ��ەم و پەژارەیان
دەزانێت.

ئەندامێكی حیزبی دێموكرات كۆچی دوایی كرد
ڕی��ك��ەوت��ی ٦ی ڕەش��ەم��ەی سالی
١٣٩٣ی ه���ەت���اوی ،ك���اك «ڕەحیم
م��ی��ن��ب��ەری» ،ك���وڕی «ت��ۆف��ێ��ق» لە
دایكبووی س��اڵ��ی١٣٣٥ی هەتاوی و
خەڵكی گوندی «نییەر»ی شەهید
پ��ەروەر و حیزب خۆشەویست بە هۆی
ڕاوەس���ت���ان���ی ك��ت��وپ��ڕی دڵ ،كۆچی
دوای���ی ك��رد .ك��اك ڕەح��ی��م ك��ە بەشێك
لە ئەندامانی بنەماڵەكەی و خ��زم و
كەس و كاری ئەندام یان پێشمەرگەی

حیزبی دیمۆكراتی كوردستانی ئیران
ب����وون ،ل��ە س��اڵ��ی ١٣٥٩ی هەتاوی
وەك ئەندامێكی چ��االك تیكۆشانی
خ��ۆی دەستپێكرد .ن��اوب��راو ب��ە هۆی
چ��االك��ی��ی س��ی��اس��ی ب��ە ن���اچ���اری لە
ساڵی ١٣٨٩ی لە گەڵ بنەماڵەكەی
ڕووی ك���ردە ب��اش��ووری ك��وردس��ت��ان و
وەك��وو ئەندامێكی حیزبی دێموكرات
لە هەولێر نیشتەجێ بوو .تەرمی كاك
ڕەحیم لە گۆڕستانی شەهیدانی حیزبی

دێموكراتی كوردستانی ئیران لە نێو
ئاپۆڕای هاوڕێیان و هاوسەنگەرانیدا
بە خاك سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران،
ه��اوخ��ەم��ی و پ��رس��ە و سەرەخۆشیی
خۆی ئاراستەی بنەماڵەی كاك ڕەحیم
و هەروەها خەڵكی گوندی سەربەرزی
نییەر دەكات و خۆی لە خەمی ئەواندا
بە شەریك و بەشدار دەزانێت.

لە بۆكان دایكی شەهیدێكی حیزبی دێموكرات كۆچی دوایی كرد
ڕێكەوتی ٨ی ڕەشەمەی ١٣٩٣ی
هەت������اوی« ،زیبا ئەحم������ەد دووژن»
دایكی «عەبدووڵـاڵ دووژن» شەهیدی
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران
خەڵك������ی «ڕەحیمخ������ان»ی س������ەر بە
شاری بۆكان ،بە هۆی بەسااڵچوویی
كۆچی دوایی كرد .تەرمی دایە «زیبا
ئەحم������ەد دووژن» ل������ە نێ������و ئاپۆڕای
خەڵك������ی ناوچەی ئاڵەش������ینی بۆكان

و دۆس������تان و ئاش������نایانی لە گوندی
ڕەحیمخان»ی س������ەر بە شاری بۆكان،
بە خاك س������پێردرا .ش������ەهید عەبدوڵـاڵ
دووژن لە بنەماڵەیەكی نیش������تمانپەروەر
لە س������اڵی ١٣٤٠ی هەتاوی لە ئاوایی
ڕەحیمخ������ان ل������ە دایك بووە .ش������ەهید
عەبدوڵاڵ ،كادری دەرەجە  ٣و ئەندامی
كۆمیتەی شارستانی بۆكان و بەرپرسی
كۆمیتەی ئاڵەشینی بۆكان بوو .ناوبراو

لە رێكەوتی ١٩ی خەرمانانی ١٣٦٤ی
هەتاوی لە ش������ەڕێكی قارەمانانەدا بە
دژی داگیركەرانی كوردس������تان شەهید
بوو.
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی
ئێران سەرەخۆش������یی خۆی ئاراستەی
بنەماڵەی دای������ە زیبا و كەس و كاری
دەكات و خ������ۆی بە ش������ەریكی خەم و
پەژارەیان دەزانێت.

پێشمەرگەیهكی دێرێنی حیزبی دێموكرات كۆچی دوایی كرد
پ��ێ��ش��م��ەرگ��ەی دێ��ری��ن��ی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران بە ناوی
«ئیبراهیم ڕەی��ح��ان��ی» ن��اس��راو بە
«ئیبراهیمی كانی» خەڵكی گوندی
«سارتكی»سەربە ش��اری ڕەبەت،
ب��ە ه��ۆی نەخۆشی كۆچی دوایی

كرد .ئیبراهیم ڕەیحانی لە سەرتای
شوڕشەوە وەك پێشمەرگەی حیزبی
دێموكرات وەرگیرا و بە دڵسۆزی و
وەفادارییەوە دەستی بە هەڵسووڕان
ك��رد .ن��اوب��راو لە ساڵی ١٣٦٩دا لە
س��ەر ب��ڕی��اری حیزب گ��ەڕای��ەوە ناو

بنەماڵەكەی.
حیزبی دێ��م��وك��رات��ی كوردستانی
ئێران سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس
و ك���اری ك���اك ئیبراهیم ڕەیحانی
دەكات و خۆی بە شەریكی خەمیان
دەزانێت.
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كۆماری ئیسالمی بەو سیاسەتەی ناتوانێ ئیرادەی شۆڕشگێرانەی زیندانیە سیاسییە بە بیروباوەڕەكان بشكێنێ
وتووێژ لەگەڵ بەڕێز محەممەد نەزیف قادری ،ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزب
وتووێژ :كوردستان
كوردستان :لەم ڕۆژانەدا زۆر جار
دەبیس������تین كە بەرپرسانی حیزب و
الیەنەكانی كوردس������تانی باشوور بە
بیانووی جۆراوجۆر سپاسی ڕۆڵی
كۆماری ئیسالمی لە خزمەتكردنی
شۆڕشی كورد لە ڕابردوو و ئێستادا
دەكەن و كورد بە قەرزداری شۆڕشی
ئیس���ل��امی و شەخس������ی خومەینی
ب������ە مرۆڤێك������ی ئیلهامبەخ������ش و
پاڵپش������تێكی بەهێز بۆ گەلی كورد
ل������ە قەڵ������ەم دەدەن .ب������ە بۆچوونی
ئێوە ،تا چەن������د ئەو جۆرە تێڕوانینە
بەرانبەر بە سیاسەتەكانی ڕابردوو و
ئێستای ئێران لە هەموو پارچەكانی
كوردستان گونجاوە و هۆكاری ئەم
منەتباریی������ە هەمیش������ەییە بە چی
دەزانن؟
محەممەدنەزی������ف ق������ادری :بۆ
وەاڵم������ی ئەم پرس������یارە پێویس������تە
ئاوڕدانەوەیەكی مێژوویی بەس������ەر
پێوەندی������ی بزووتن������ەوەی ك������ورد و
دەسەاڵتی سیاسیی ئێران لە قۆناغە
مێژووییەكان������ی بزووتنەوەی كورددا
بدەین������ەوە ،دوای هەرەس������هێنانی
ئیمپراتۆریی عوس������مانی لە شەڕی
یەكەمی جیهانی������داو دامەزراندنی
دەوڵەتی عێراق ،لە بەشێك لە خاكی
باشووری كوردس������تاندا بزووتنەوەی
كوردیش ب������ە ڕێبەرایەتیی ش������ێخ
مەحم������وودی حەفی������د حكوومەتی
مەلیكیی دامەزراند و دەس������ەاڵتی
سیاسیی كورد هەم لەگەڵ خەڵكی
ك������ورد لە ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان
پێوەندیی نەتەوەیی و نیش������تمانیی
پێك هێنا و هەم دەسەاڵتی ئێرانیش
كەوتە پێوەندیگرتن لەگەڵ ڕێبەران
و كەسایەتییە سیاسییەكانی كورد،
لەم پێوەندی گرتنەیشدا هەوڵیان داوە
بزووتنەوەی كورد ،بكەنە فاكتەرێك
بۆ گوشار خستنەس������ەر دەسەاڵتی
سیاسیی عەرەب لە ناوچەداو دوای
دامەزراندنی حكوومەتی عێراق ،بە
تایبەتی دوای ڕووخانی سیستەمی
پاش������ایەتی لە عێراقی������ش هەم لە
سەردەمی عەبدولكەریم قاسمو هەم
لە سەردەمی بەعسییەكانیشدا ئەم
سیاسەتەی ڕێژیمی ئێران بەردەوام
بووە و بە دەس������تپێكردنی شۆڕشی
چەكداریی كورد بە س������ەرۆكایەتی
نەمر م������ەال مس������تەفا بارزانی لە
ساڵی 1961ی زایینی پێوەندییەكان
چڕوپڕت������ر بوونو ئێران تا س������اڵی
1991ی زایینی بە هەموو جۆرێك
بوو بە پشتی جبهە بۆ جوواڵنەوەی
كورد ،بەاڵم لە تەواوی ئەو ماوەیەدا
سیاسەتی ڕێژیمی ئێران خزمەتكردن
بە كورد و گەیش������تنی ك������ورد بە
دەوڵەتی نەتەوەیی نەبووە .بەڵگەی
حاش������اهەڵنەگریش ئەزموون������ی
تاڵی س������الی 1975ی زایینییە كە
ش������ای ئێران حەمەڕەزا شاو سەدام
حوس������ێن جێگری ئەوكاتی سەرۆك
كۆماری عێراق لە واڵتی ئەلجەزایر
ڕێك كەوتنو ش������ای ئێ������ران وازی
ل������ە یارمەتی������دانو هاوكاریكردنی
بزووتنەوەی چەكداریی كورد هێناو
لە پشتەوە خەنجەری لە بزووتنەوەی
كوردو ڕێبەرانی دا.
ب������ە هاتنە س������ەركاری ڕێژیمی
كۆماری ئیسالمیش ئەم پێوەندییە
هەر درێژەی بووو لە شەڕی ئێران
و عێراق������دا ڕێژیمی ئێ������ران هەوڵی
دا هێزی كورد بكرێتە بەش������ێك لە
هێزەكەی دژی ڕێژیمی بەعسو بە
كاری بێنێ ،لەم سیاسەتەشدا زۆرجار
هێزی پێشمەرگەو خەڵكی كوردی
كردووەتە قوربانیی سیاس������ەتەكانی
و نموون������ەی زین������دووش ش������ەڕی
هەڵەبجەیە لە دوو شەڕی ساڵەكانی
1988 -1978و كیمیاباران كردنی

هەڵەبجە لە 1988/3/16ی زایینی
ك������ە بوو ب������ە هۆی ش������ەهیدبوونی
زیاتر لە  5000كەسو ئاوارەبوونی
دەیان هەزار كەس خەڵكی مەدەنی
و وێرانكردن������ی ش������اری هەڵەبجە
و دەوروب������ەری لەالی������ەن ڕێژیمی
بەعسەوە لە تۆڵەی ئەو پێوەندی و
هاوكارییەی كوردی عێراق لەگەڵ
ڕێژیمی ئێران.
دوای ڕاپەڕینی 1991ی خەڵكی
هەرێم������ی كوردس������تانو ڕاماڵینی
هێزەكانی بەعس ل������ە الیەن بەرەی
كوردس������تانییەوە ،ڕێبەران������ی ئێران
هەوڵیان داوە هەرێمی كوردس������تان
بكەنە مەڵبەندێك بۆ سیاسەتەكانیان
و ڕەوشەكە بە ئاقارێكدا بەرن كە لە
خزمەت������ی بەرژەوەندییەكانیاندا بێ،
و س������یخوڕەكان و تیرۆریستەكانیان
دەیان تێكۆش������ەری كوردس������تانی
ڕۆژهەاڵتیان لە باشووری كوردستان
تیرۆر كرد بێ ئەوەی كەمترین ڕێز
بۆ دەسەاڵتی سیاسیی هەرێم دابنێن.
ئەو سیاس������ەتە گەیشتە ئاستێك كە
مەترسیی گیانیش لە سەر ڕێبەرانی
س������ێكۆالر و نەتەوەیی كورد هەبوو
كە دژی ئەو ج������ۆرە پێوەندییانەن.
دوای ڕووخان������ی ڕێژیمی س������ەدام
حوسێن لە ساڵی 2003ی زایینیدا
تا ئێستا ڕێبەرانی ئێران لە هەوڵی
پێكهێنانی سیستمێكی كۆپیكراو لە
جۆری كۆماری ئیس���ل��امیی ئێران
لە عێراقدان و ب������ە تەواوی هەوڵی
پەكخستنی پرۆسەی دێموكراسیو
فیدراڵی������زم لەم واڵتە ئ������ەدەنو بە
هەموو جۆرێك هەوڵ ئەدەن ش������ێعە
ێ
لەم واڵتەدا دەسەاڵتی بااڵدەست ب 
و كوردو سوننەیش بخەنە پەراوێز و
بە دنەدانی سیخۆڕەكانیان ئێستا لەم
واڵتەدا ش������ەڕی سوننە بە سوننەو
شەڕی كورد بە دەوڵەتی ئیسالمی
(داعش) دەكەنو شەڕێكی خوێناوی
و زیانباریان بە سەر ڕۆڵەكانی كورد
و هەرێمی كوردس������تاندا سەپاندووە.
ڕێژیم������ی كۆماری ئیس���ل��امی و
ڕێبەرانی دوای ئازادكردنی ناوچە
كوردستانییەكان و هێنانە بەرباسی
دەوڵەت������ی نەتەوەیی ك������ورد یەكەم

الیەنی دژی ئەم پرۆس������ەیە بوون،
ه������ەر بۆیە بە دنەدانی دەس������ەاڵتی
ش������ێعە لە بەغدا بۆ گوشار خستنە
س������ەر هەرێمی كوردستان لە باری
ئابووریی������ەوە و هێنانی میلیش������یا
ش������ێعەكانی دەس������تەمۆی خۆیان
گوشارێكی زۆری خستووەتە سەر
ناوچەكانی گەرمیان و كەركووك و
ڕەوشەكە وای لێ هاتووە كە بەشێك
لە دەس������ەاڵتی سیاس������یی هەرێمی
كوردستان هەست بە مەترسیی ئەم

لە چەند مانگی ڕابردوودا بینیومانە
كە پارتی كرێكارانی كوردس������تانی
توركیە بەردەوام باس لە دامەزرانی
كانتۆن������ی جیاجی������ا و ئەنجومەنی
خۆبەڕێوەبەری و ناولێنانی كوردانی
ئێزیدی ،یارسانەكان و بەم دواییانەش
هەورامیی������ەكان وەك������وو گەلێكی
جیاواز دەكات .ئامانج لەم سیاسەتە
چییە و چ خزمەتێك بە جوواڵنەوەی
نەتەوەیی كورد لە ئێستادا دەكات؟
محەممەدنەزیف قادری :كورد بە

پرسی كورد پرسی زاراوە یا
پرسی مەزهەبیو ئایینی نەبووە
كە ئێستا خەڵكو خاكی بە
نێوی كانتون یا هەر شێوە
بەڕێوەبەرییەكی دیكەی لەو
چەشنە دابەش بكرێن
سیاسەتە دەكەن.
ئەم ڕوونكردن������ەوە ئەوەمان پێ
دەڵێ������ت ك������ە كۆمەاڵن������ی خەڵكی
كوردستانو سەرۆكایەتیی سیاسیی
بە ئەزموونی باش������ووری كوردستان
دەبێ وریای ئەو سیاسەتە مەترسیدارە
بنو پێوەندییەكانیان چ وەك هەرێم،
چ وەك الیەن������ی سیاس������ی لەگەڵ
ڕێژیمی كۆماری ئیسالمیدا جۆرێك
ڕێك بخەن كە جارێكی دیكە كورد
تووشی كارەساتی دڵتەزێن نەكاتو
لە ملمالنێ ناوچەییەكانیشدا كورد
س������ەروەریی خەڵك و خاكی خۆی
بپارێزێ.
كوردس������تان :پ������اش دامەزرانی
كانتۆنەكانی خۆرئاوای كوردستان،

درێژایی مێژوو خەباتی بۆ ڕزگاریی
نیش������تمان كردووەو لەسەر بنەمای
«كورد یەك نەتەوەیەو كوردس������تان
یەك نیشتمانە» بەرخۆدانی كردووە
و خوێن������ی بۆ داوە ،پرس������ی كورد
پرس������ی زاراوە یا پرسی مەزهەبی
و ئایینی نەبووە كە ئێس������تا خەڵك
و خاك������ی بە نێ������وی كانتون یا هەر
ش������ێوە بەڕێوەبەرییەكی دیكەی لەو
چەش������نە دابەش بكرێ������ن .ئێمە لەو
باوەڕەداین ئەگەر ڕۆڵەكانی گەلی
كورد ب������ە هەموو پێكهاتە ئایینیو
مەزهەبییەكانیی������ەوە بە مافەكانیان
بگەن لە چوارچێوەی سیس������تمێكی
دێموكراتی������ك و دەس������توورێكی
پێشكەوتوودا داخوازییەكانیان دابین

دەكرێو بە س������ەروەریی نەتەوەییان
دەگەن.
سیاس������ەتی  pkkی������ا ه������ەر
ڕێكخراوێكی دیكە كە بیركردنەوەی
لە چەشنی ئەوان بێ كاتێك دەتوانێ
ش������وێندانەر بێت ك������ە گرینگی بە
پرسی نەتەوەیی بدا و جوغرافیای
كوردستان بە یەكگرتوویی چاو لێ
ب������كاو بیركردنەوەی ب������ە ڕوانینی
نەتەوەییەوە بێت ،یارس������ان ،ئێزیدی،
هەورامیو  ،...هەموویان بەشێكن
لە نەت������ەوەی كورد و نیش������تمانی
كورد .ئەو بیرۆكەیە كە ئەوان باسی
دەكەن ناتوان������ێ یارمەتیدەر بێ بۆ
چارەسەری پرسی كوردستان.
كوردستان :لە باكووری كوردستان
پەكەك������ە ب������اس ل������ەوە دەكات كە
چیدی ئامانجی بزووتنەوەی كورد
دامەزراندن������ی كیانی نەتەوەیی لەو
بەش������ەدا نیە .گەلۆ ئەوە بە واتای
وازهێن������ان لە ماف������ی دیاریكردنی
چارەنووس بۆ گەلی كورد نیە؟
محەممەدنەزی������ف ق������ادری :لە
سیاس������ەتەكانی pkkدا كۆمەڵێك
جیاوازی هەی������ە و هەركامەیان بە
جۆرێك ش������رۆڤە و خوێندنەوەی بۆ
دەكرێ .لە پێوەندی لەگەڵ باردۆخی
سیاس������یی هەركام ل������ە پارچەكانی
كوردس������تاندا ئ������ەم جیاوازییە زیاتر
دەردەكەوێ و تێڕوانینی بە نیسبەت
چارەسەری پرسی كورد لە دەوڵەتی
نەتەوەی������یو ماف������ی دیاریكردنی
چارەن������ووس دابەزی������وە بۆ ش������تی
زۆر س������ادە و ڕەتكردنەوەی پرسی
دەوڵەت������ی كوردی .ب������ۆ هەركام لە
پارچەكانی دیكەی كوردس������تانیش
لە شێوازی جۆاروجۆردا مەسەلەی
نەتەوەی������ی دێننە ئ������اراوە .ئەمەش
ب������ۆ هێزێكی سیاس������ی بە خاڵێكی
الواز دەژمێردرێت و حاش������اكردن و
خۆدزینەوە لە پرس������ی نەتەوەیی لە
سیاسەتیاندا شوێندانەریی نەرێنیی
دەب������ێ و لە بزووتنەوەی مافخوازی
گەلی كورددا لە سەریان دەكەوێ.
كوردستان :پەكەكە هەروەها باس
لەوە دەكات كە ئەوان دەس������تێوەردان
لە چارەنووسی كوردستانی باشووردا

ناكەن و ئەوە الیەنەكانی ئەو پارچەیەن
كە دەبێ چارەنووس������ی ناوچەكانی
خۆیان دیاری بك������ەن .ئەمە تا چ
ڕادەیەك بە ڕاس������ت دەبینن و پێتان
وایە دەكرێ چاوەڕوانی ئەوە بین كە
لە داهاتوودا هەمان هەڵوێستیان بە
نیسبەت ڕۆژهەاڵتیشەوە هەبێت؟
ق������ادری:
محەممەدنەزی������ف
ئەگەر ئ������ەو تێڕوانینە بە كردەوە لە
سیاس������ەتیاندا ڕەچاو بكەن شتێكی
باش������ە ،بەاڵم ئەوەی كە تا ئێس������تا
جێگەی گلەیی و گازندەی حیزب
و الیەنە سیاسییەكانی پارچەكانی
كوردس������تان لە pkkیە ،ئەوەیە كە
ئەو سیاسەتەیان پەیڕەو نەكردووە و
لە كاروب������اری پارچەكانی دیكەدا
سیاسەتی دەستێوەردانیان بووە .هەر
ئەوەش بووە كە ل������ە پێوەندیەكانیان
لەگەڵ الیەنە سیاسییەكاندا تووشی
كێش������ەو ناڕەزایەتی بوون .باش������تر
دەب������وو ئەگەر لە س������ەر ڕێزگرتنی
بەرانب������ەر و بە دوور لە سیاس������ەتی
دەستێوەردان لەگەڵ حیزب و الیەنە
كوردس������تانییەكان پێوەندییەكانی������ان
ڕێك بخەن������ەوە ،لە پێوەندی لەگەڵ
ڕۆژهەاڵت������ی كوردستانیش������دا هەر
ئەو ڕوانینە دەتوانن ڕەچاو بكەن و
گیانی نەتەوەیی بەهێز بكەن.
كوردس������تان :ل������ە درێ������ژەی
دانوس������تانەكانی پێوەندی������دار ب������ە
یەكگرتن������ەوەدا ،ب������ەم دواییان������ە
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات
دانیش������تنێكی لەگەڵ هاوڕێیانی
جیابووی پاش كۆنگرەی  13س������از
كرد .ئەو پرۆسەیە تا ئیستا بە كوێ
گەیشتووە ،گرقتەكان تا چ ڕادەیەك
چارهەڵگرن ،ئیرادەی چارەس������ەری
لە ه������ەر دوو الدا چ������ۆن دەبینن و
بەگشتی ئاسۆی دانیشتنەكان چۆن
دێتە پێش چاوتان؟
محەممەدنەزیف ق������ادری :ئێمە
ڕامانگەیاندووە ،سیاس������ەتی ئێمە
هەوڵدانە بۆ یەكگرتن������ەوە لەگەڵ
هاوڕێیانی پێشوو لە ڕێزی حیزبی
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێراندا
لە س������ەر بنەم������ا س������ەرەكییەكانی
كۆنگرەی س������ێزدەهەمی حیزب كە
پێكەوە پەسەندمان كردوون و خاڵی
هاوبەش������مانە ،ل������ەو پرۆسەیەش������دا
م������ن بە حوس������نی نیەتێكەوە كە لە
خۆماندا دەیبینم ،ئەو هەنگاوانەی
كە تا ئێستا هەڵگیراون بە هەوڵێكی
ئەرێنییان دەبینم.
كوردستان :بەم دواییانە شەپۆلێكی
دیكە ل������ە ئیعدام������ی بەندكراوانی
سیاسیی ڕۆژهەاڵتی كوردستان لە
الیەن كۆماری ئیسالمییەوە وە ڕێ
كەوتووە ،بە بۆچوونی ئێوە ئامانجی
ڕێژی������م لەو ئیعدامان������ە چییە و چ
كاریگەرییەكی لە س������ەر بارودۆخی
كورد لەو پارچەیەدا دەبێت؟
محەممەدنەزی������ف ق������ادری :لە
هیچ كەس و الیەنێك ش������اراوە نیە
كە ئامانجی ڕێژیم لە ئیعدامكردنی
زیندانییە سیاسییەكانو چاالكڤانانی
خەباتی مەدەنی كە هەڵگری بیری
ئازادیخوازی و نیش������تمانپەروەرین،
ئاو چاوگرتن������ی خەڵك و درێژەدان
ب������ە سیاس������ەتی ترسوەبەرن������ان و
تۆقاندن������ی ئازادیخوازانە ،بەاڵم لەو
سیاس������ەتەدا سەركەوتوو نەبووەو لە
ئاس������تی نێوخۆی������یو نێودەوڵەتیدا
زیاتر گوش������اری خراوەتە سەرو لە
الیەن ڕێكخراوەكانی داكۆكیكاری
مافی مرۆڤو ...مەحكووم كراوە
و زیاتر تەریك كەوتۆتەوە .كۆماری
ێ
ئیس���ل��امی بەو سیاسەتەی ناتوان 
ئیرادەی شۆڕش������گێرانەی زیندانیە
ێ
سیاسییە بە بیروباوەڕەكان بشكێن 
و ئەو بەرخوردانەیان دەبێتە چیروكی
سەرهەڵدان و ڕزگاربوون لە چنگ
دیكتاتۆری.
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ئورومیه ،ورمێ و ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستی نوێ!
ئیبراهیم قاسمی زاد
و :نسار
ل������ە كاتێك������دا ك������ە جیه������ان بە
دەس������تی بناژۆخوازییەوە دەناڵێنێ
و مرۆڤایەت������ی بە تون������دی لە ژێر
سێبەری ئەم بەاڵ ناپیرۆزە بریندارە،
دەس������ەاڵتدارانی ڕێژیمی كۆماری
ئیس���ل��امیی ئێران بۆ گەیشتن بە
ئامانجی چەپەڵ و سەركوتكەرانەی
خۆیان ت������ۆوی ڕق و لێكدابڕان لە
نێو خەڵكانێك كە س������ەدان س������اڵە
بەیەكەوە ژی������اون ،دەچێنن و پەرەی
پێ������دەدەن .الیەن������ی نێوخۆیی ئەم
ك������ردەوە ناحەز و مەترس������یدارانەی
ڕێژیم زۆرتر ل������ە ناوچەگەلێك كە
دانیش������تووانی نەتەوەكان و ئیتنیكە
جۆراوجۆرەكان������ی دەرەوەی بیاڤی
دەس������ەاڵتن ،پێكی دێنن .ماوەیەكە
كە لە نێو دانیش������تووانی پارێزگای
ورمێ ،بە تایبەت ش������اری ورمێ
كە كۆڵكەزێڕینەیەكە لە نەتەوەكان،
ئیتنیك������ەكان ،زمان������ەكان و ئایینە
جۆراوجۆرەكان������ی ل������ە خۆیدا جێ
كردووەتەوە ،ئەم كردەوە ناشایستەی
ڕێژیم ڕەهەندگەلێكی بەرباڵوتری
بەخۆیەوە گرت������ووە و بووەتە هۆی
نیگەران������ی و ناڕەزایەتی خەڵكی
ئ������ەم ش������ارە .ڕێژی������م ب������ە دانانی
كەس������انی جێی سەرەنجی خۆی لە
ش������وێنە كلیدییەكان و لە سەرەوەی
هێرەم������ی دەس������ەاڵتی ناوچەی������ی
هەوڵی ئاژاوەنانەوەی ئاشكرا لە نێو
خەڵكی ورمێ و دەوروبەری دەدا و
بە دانی پوان و دەسەاڵتی نایاسایی
بە دەست و پێوەندییەكانی خۆی لەم
پارێزگایەدا ،دەستی بناژۆخوازانی
لە پێكهێنانی ئاژاوە و دووبەرەكیی
ئاوەاڵ ك������ردووە .بناژۆخوازانیش بە
بیانووگەلی جۆرواجۆر خەڵكی لە
دژی یەكتر ه������ان دەدەن و بیرۆكە
شوومەكانی خۆیان لە كۆمەڵگادا
جێبەجێ دەكەن.
ئەم مۆرە نەخۆش������انە بە نیازی
ئاژاوەگێڕانە و خراپ ،لە جێگەی
پێڕاگەیش������تن بە گرفت و كێش������ە
كۆمەاڵیەتییەكان و چارەسەر كردنی
گرفتە یەك لە دوای یەكەكان كە بە
بۆنەی ئەم ڕێژیمەوە بەرۆكی الوانی
ئەم نیش������تمانەی گرتووە ،هەوڵی
دنەدان دەدەن كە هیچ خزمەتێك بە
ژیانی ئاش������تیخوازانەی كۆمەڵگا
ناكات .وەكوو ئ������ەو كردەوانەی كە
ل������ەم ماوەی������ەدا لە ورمێ������دا زۆرتر
خۆی دەرخس������تووە ك������ە دەیهەوێ
ب������ە بیان������ووی زیندووكردن������ەوەی
«فەرهەنگ»ی ب������ە ناو خۆجێی
یەكێك لە نەت������ەوە پێكهێنەرەكانی
ناوچە ،ڕووخساری ڕەنگاوڕەنگی
شار بكاتە مودێلێكی تاك نەتەوەیی
و یەك فەرهەنگی .باسەكە ئەوەیە
كە ش������ارەوانی داس������ەپاوی ڕێژیم
لەگەڵ كۆمەڵێك لە نزیكەكانی لە
ژوورێكدا دانیشتووون و لە ئاراستەی
ئامانجەكان������ی ڕێژیم ،بڕیار دەدەن،
ناولێنان و تابلۆدانانی س������ەرلەنوێی
ش������ەقامەكان ل������ە چوارچێ������وەی
فەرهەنگی خۆجێی������ی خۆیان ،كە
تەنی������ا یەكێك ل������ە فەرهەنگەكانی
خەڵكی ورمێیە ،بە شێوەیەكی یەك
الیەنە ئەنجام ب������دەن .كارێك كە بە
ڕواڵەت درووس������ت و بەجێیە بەاڵم
بە هۆی لە بەرچاو نەگرتن یان بە
واتایەكی دیكە هەوڵدان بۆ حاشاكردن
لە خەڵكی دیكەی ش������اری ورمێ
كە لە ژووری فیكری ش������ارەداری
«بەڕێز» یان فەرماندار ،پارێزگار
و دامەزراوەكان������ی دیكەی پارێزگا
نوێنەرێكیان نییە ،بووەتە هۆكارێك
ب������ۆ دڵ ئێش������ان و دووبەرەكی .لەم
ڕووەوە ئاكام������ی بیرۆكەێكی جوان
بۆ زیندووكردن������ەوەی فەرهەنگی
ڕەس������ەنی خۆجێیی ل������ە ڕێگەی
س������ەرلەنوێ ناولێنان یا باشترە بڵێن
لێدانی تابلۆ ،شتێك نەبوو كە ببێتە
دڵخۆش������ی هەموو ڕێبوارانی ئەو

ش������ەقامانە! ورمێ هەر بەو شێوەكە
خودی شارەدار ماوەێك لەمەو پێش
لە وتووێژ لەگەڵ هەواڵنێری فارس،
ئەوێی بە ش������ارێكی فرەنەتەوە (بە
وتەی خۆی ك������ە نەتەوەی ئازەری
و كوردی بە قومگەلێك لە ئێرانی
گەورە ناوب������رد) بە ئایین و ڕواڵەتە
فەرهەنگیی������ە جۆراوج������ۆر دەزانێ
و جەخ������ت لە س������ەر زیندووكردنەوە
و پاراس������تنی فەرهەنگەكان دەكا.

س������ەر ب������ە بەڕێوەبەری گش������تی
كۆمەاڵیەت������ی پارێ������زگای ورمێ
«دوو حەوتوونام������ەی ئاغری» لە
نوێترین ژمارەی خۆیدا وەك هەمیشە
پرژاوەت������ە دژایەت������ی و دوژمن������ی
لەگ������ەڵ كوردەكان .ل������ەم ژمارەی
ئەم باڵوك������راوەدا ،بەڕێوەبەرانی لە
سەركەوتنی كانتۆنی كۆبانێ یان بە
وتەی باڵوكراوەكە « شاری پینار!»
كە ئەوی������ان بە نیش������تمانی تورك
زانیوە ،بە توندی پێ ناخۆشبوونی
خۆیان دەربڕیوە .بەم ش������ێوەیە ئەوان
ڕاس������تێكی بەرهەستیان بە پیكۆڵ
كێش������اوە ك������ە ل������ەودا هاوپەیمانی
گرووپ������ە بناژۆخوازەكانی تورك ـ
داعش بەرەو ڕووی هاوپەیمانیەتی
نێونەتەوەی������ی بووەتەوە و لە ئاكامدا
ل������ە بەرامبەر ب������ەرەی مرۆڤایەتی
تووش������ی شكەستێكی گەورە بوون.
ئەگەر لە باسی كۆبانێ تێپەڕ بین،
«ئاغری» ئەمجارە پێی لە بەڕەی
زیاتر ڕاكێشاوە و پرژاوەتە دێموگرافی
پارێزگا و نووسیوویەتی« :بێ هیچ
گومانێك لە پارێزگای ئازەربایجانی
ڕۆژئ������اوا ،لە تەنیش������ت زۆرینەی
ئازەربایجانییەكانی شێعە و یارسان
و كەمایەتییەكان������ی زۆر بچ������ووك
ل������ە ئەرمەنییەكان ،ئاس������ووریەكان
و زەرتش������تییەكان و كەمایەتێیكی
بچووك لە یەهوودیی������ەكان جوانی
ئ������ەم پارێزگای زۆرت������ر كردووە».
بە پێ������ی لێكدانەوەی ئ������ەم لەتكە
كاغەزە كوردەكان ل������ەم ڕۆژەوە بەم
الوە لە نیشتمانی باب و باپیرانیان
كەمایەتیەكی زۆر بچووكن».
هەر چەند ناتوانرێ وەها لەتكە
كاغەزێ������ك و بانگەش������ەیەك بە
جیددی وەربگرین ،بەاڵم
ب������ۆ ڕوونكردن������ەوەی
گش������تی
ڕای
پێویس������تە گۆشەیەك
لە مێژووی هاوبەشی
دانیش������توانی ئەم ناوچەیە
لە ڕابردووی ن������ە زۆر دوور
ب������ە بیر بهێنینەوە :تا پێش لە
كۆچدانی بە كۆمەڵی تایفە
چوار بەش������ییەكانی توركی
ئەفشاری لە دەیەی سەرەتایی
س������ەدەی هەڤدەهەم������ی
زایینی������دا و پێ������ش لە
ئەوی������ش توركەكانی
غ������ەزە لە الیەن ش������ا
عەبب������اس س������ەفەوی
ب������ەم ناوچەیە و
كو چد ا ن������ی
بە كۆمەڵی
كوردەكان������ی
ناوچ������ە بە

هە ر چ������ی
زۆرت������ر ڕێگە بۆ
بناژۆخوازگەلێ������ك ك������ە زۆرتر لە
حیزبی ڕەگەزپەرەستی( م .ه .پ)
توركیە فیك������ر و ئایدیا وەردەگرن،
خۆش كردووە .بناژۆخوازگەلێك كە
زۆرتر كاری ئ������ەوان ڕەش نواندنی
مێ������ژووی نەت������ەوەی ك������ورد و بە
پێچەوانە نیش������اندانی ڕاستییەكان
و مێ������ژووی ئ������ەم نەتەوەیەیە ،بێ
ئەوەیك������ە توانیبێتی������ان كەمتری������ن
خزمەت بە بەرەوپێش بردنی خواستە
ڕەوا نەتەوەییەكانی نەتەوەی ئازەری
كردبێ .لەم ماوەیەش������دا یەكێك لە
باڵوكراوە بەس������تراوەكان بە ڕێژیمی
دژە مرۆیی كۆماری ئیس���ل��امی،

ناوچەكانی
دیك������ە وەك
خوراس������ان ،دەس������ەاڵتی
ئ������ەم ناوچەیە بە دەس������تی
دەس������ەاڵتدارانی ك������وردەوە ب������وو و
ك������وردەكان س������ەرەكیترین نەتەوەی
ناوچ������ە ڕۆژئاواییەكانی « گوڵی
ورمێ» یان پێك دەهێنا .كۆچدانی
خەڵك������ی ك������ورد لەو س������ەردەمەدا
هەرچەن������د تەنی������ا ب������ە بیانووی
ئاس������انكاری ل������ە حكومەت������داری
لەقەڵ������ەم دراوە و یان لەبەر هەاڵتن
لە دەست دەسەاڵتداران ئەنجام دراوە،
بەاڵم بە تێپەڕینی كات و بە هۆی
ك������رداری دەس������ەاڵتدارانی یەك لە
دوای یەكی ناخۆجێی ،بووە هۆی

هەر نەتەوەیەك
لەم گۆی زەوییهدا
شوناس و مێژوویەكی
هەیە كە دەبێ
شانازی پێوە بكرێ،
بەاڵم ئەم ه نابێتە
هۆی زاڵبوون بەسەر
نەتەوەكانی دیكەدا
بەم كردەوە نابەرپرس������انە بە ئاسانی
زۆرینەی������ەك ل������ە دانیش������تووانی
مێژوویی ئەم شارستانە دەڕەنجێنێ.
دانیش������تووانێك وەك خەڵكی كورد
ك������ە س������ەرەڕای زوڵم و س������تەمی
سەدان ساڵە ،هەنووكەیش زۆرینەی
دانیشتووانی پارێزگا و دەوروبەری
ش������ار و ب������ە دڵنیاییەوە بەش������ێكی
م������ەزن ل������ە دانیش������تووانی خودی
ش������اریش پێك دەهێنن ،پش������كێكیان
لەم «زیندووكردنەوەی فەرهەنگە»
نەبردووە بەڵكوو لە كردەوەدا شایەتی
سڕینەوەی شوناسی كەلتوورییانن.
كەمایەتیی������ە ئایینییەكان������ی وەك
ئەرمەنیی������ەكان ،یەهوودی������ەكان،
مەس������یحییەكان و ئاشوورییەكانیش
كە دانیشتووی لەمێژینە و مێژوویی
شارەكەن ،هەروەك پێشوو لە گەرەكە
كۆنەكانی خۆی������ان ژیان دەكەن و
ڕەنگە ڕەسەنەكانی كۆڵكەزێرینەی
جوانی شار پێكدەهێنن لەم تابلۆیانەدا
جێگایەكیان بەدەست نەهێناوە.
نوێنەران و بەرپرسە داسەپاوەكان
و هاوكارەكانی������ان تەنی������ا بەم كارە
ڕازی نەب������وون بەڵكوو هەر ڕۆژ بە
بیانووگەلی درۆیین هەوڵی ئازار و
عەزییەتی كاسبكار و بازاڕییەكان
و خەڵك������ی ك������ورد دەدەن .ئەوان تا
ئەو ش������وێنەی كە دەتوان������ن ناو و
شوێنەواری كوردی لە ڕووخساری
شار دەسڕنەوە .ئەم
كردەوە ناشایست
و نابەرپرسانەیە

گۆڕینی دێموگرافیای ناوچە و لە
ئەنجامدا پێكهێنانی دووبەرەكیی و
ئاژاوە و هێندێكجار خوێنڕێش������تن.
ش������ایەتی زین������دووی ئ������ەم كۆچە
مێژووییەی������ش بەكاربردنی زاراوەی
كرمانجی زمانی كوردی لە الیەن
كوردەكانی خوراسان و ناوچەكانی
دیكەی ك������ۆچ بووە كە كوردەكانی
ورم������ێ و دەوروبەریش������ی هەر بەو
زاراوەیە قس������ە دەكەن ،زاراوەیهك كە
پاش لە چوارسەد ساڵ ،سەرەڕای
ئاسیمیالس������یۆنی سیس������تماتیك
هێشتایش لەبیر نەكراوە.
ورمێ ب������ە تێپەڕین������ی زەمان و
مێژووی چوارهەزار ساڵەی خۆی،
شایەتی ڕووداوگەلێكی تاڵی زۆر،
بەت������ااڵن بردن و ش������ەڕ و هەروەها
ڕووداوگەلی شیرین و پێكەوە ژیانی
ئاشتیانەی خەڵكی ڕەنگاوڕەنگیی
زۆر بووە كە لە مێژوودا تۆمار كراوە
و یان ل������ە بیری نەوە بە نەوەی ئەم
خەڵكهدا نەخشراوە .بە سەرەنجدان بە
بەڵگە و سەرچاوە نووسراوەكان كە لە
مێژووی ورمێدا بوونی هەیە ،دەبێ
بڵێن ك������ە زۆربەی ئەم ڕووداوە تاڵ
و ناخۆشانە كە بە سەر ئەم شارەدا
هاتووە ،ئاكام������ی كەمتەرخەمی،
الوازی ،نەبوون������ی بەرپرس������ایەتی
بەرپرس������انی كاربەدەس������تانی ئەم
نیش������تمانە بووە .بیرەوەریگەلێك كە
ئەمڕۆ بۆ نەوەی
ن������وێ دەبێ
ببێت������ە ب������ە

ئا و ێنە ی
د ە ر س
فێر بو و ن .
د و ژ منا نی
پێكە و ە ژ یا نی
دوو نەتەوەی
و
ك������ورد
ئ������ا ز ە ر ی ،
شۆ ڕ ش������ی
سمكۆی شكاك
كە بە گێڕانەوەی
دەس������ەاڵتداران و
دژبەرەانی ،بە هۆی
خوێن خوازی براكەی
جەعفەرئاغا و دژایەتی
ئەو لەگەڵ دەوڵەتی نیزامەدین
قەراچەداغ������ی حاكمی تەورێز
س������ەری هەڵدابوو ،لە ئەنجامدا
كردە بیانوی دژایەتی لەگەڵ
خەڵكی كوردستان.
جەعفەر ئاغا ،برای س������مكۆ و
دەس������ەاڵتداری هەرێمی ش������كاك،
س������اڵێك پێ������ش ل������ە بزووتنەوەی
مەش������رووتە لە حاڵێكدا كە حاكمی
تەورێز گەرەنتی پێداو و سوێندی بە
قورئان خوارد كە گیان و دەسەاڵتی
ئەو بپارێزێ ،بۆ سەردانی فەرمی
چووە تەورێز ،بەاڵم لەوێ بە فێڵ
و تهڵهك������ه لەگ������ەڵ دوو كەس لە
هاوڕێیانی كوژراو و تەرمەكەی لە
عالی قاپو بە شێوەی سەرەو خوار
هەڵواس������را .زۆر دواتر ئەو كاتەی
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س������مكۆ حاكمی ناوچە بوو ،پێش
ئەوەیكە شۆڕش بكات ،بۆمبێكی
ساعەتی لە الیەن موكەرەم ئەلملك
«نای������ب الدولە» خ������ۆی بۆ ئەو
نێردرا كە پ������اش تەقینەوە براكەی
دیكەی «عەل������ی ئاغا» كوژرا،
ه������اوكات حاكمەكان������ی تەورێز لە
ه������ەر الیەكەوە هەوڵی������ان دەدا كە
حاكمیەت������ی مێژووی������ی نەتەوەی
كورد لە نیش������تمانانی كەونارایان
تێك بش������كێنن ،لەم ڕووەوە سمكۆ
شۆڕشی بەرپا كرد .هۆی شۆڕشی
جوامێ������ری مێژووی كوردس������تان
سمكۆی ش������كاك لە بەستێنەكانی
مێژوووی������ەكان
گۆڕانكاریی������ە
ببینینەوە بەاڵم بێ گۆمان ئەوەی
لە هەمبەر سمكۆ و دەسەاڵتەكەی
ل������ە الیەن كاربەدەس������تانی ئێرانەوە
وت������راوە و نووس������راوە بۆنێك������ی لە
ڕاس������تی لە گێڕان������ەوەی مێژوو
نەب������ردووە .لەبەر ئەوەیكە س������مكۆ
بس������تێكی ل������ە خاكی كەس������انی
دیك������ە داگیر نەك������رد ،لە هەمبەر
دوژمنانی مێهرەبانی نیش������ان دا و
پێشی لە كوش������تاری دەیان هەزار
كەس������ی كە پێش لە دەسەاڵتەكەی
لە ورمێ ئەنجام درابوو گرت .ئەو
هەموو بەربژێرەكان������ی ورمێی لە
بەڕێوەبەری شاردا بەشدار كرد ،لە
ش������ار دارۆلمەساكینی دامەزراند و
بەڕێوەبەری ش������اری بە ڕیش سپی
و خەڵكی متمانەپێكراو س������پارد.
ڕەنگ������ە كردەوەگەلێكی������ش لە ژێر
سێبەری دەسەاڵتی ئەوەدا ئەنجام
دراب������ێ كە لە ڕوانگ������ەی مافی
مرۆڤی ئەمڕۆوە جێگەی پەسەند
نەبێ ،بەاڵم كردەوە و هەڵسووكەوتی
سمكۆ بە هیچ ش������ێوەیەك ناكرێ
لەگەڵ كرداری حاكمەكانی تەورێز
و ئەوانەی كە بە بڕیاری ئەوان دە
هەزار كورد و دە هەزار ئاس������ووری
و ئەرمەنیی������ان پێش لە شۆڕش������ی
سمكۆ كوشت بەراوەرد بكەین.
ورم������ێ ش������ایەتی زوڵمێك������ی
مێژوویی بە س������ەر نەتەوەی كورد
بووە ،جینایەتەكانی مەال حەسەنی
و گۆپاڵ بەدەس������تەكانی لە دژی
كوردستان ،كوشتاری خەڵكی بێ
تاوان������ی گوندەكانی وەك قارنێ و
قەاڵتان و  ...كە لە الیەن س������پای
پاس������داران ئەنجام درا .سەرەڕای
ئەم������ە ورمێ ش������ایەتی هاوكاری
خەڵك لە دامەزراندنی كۆمارەكانی
كوردستان و ئازەربایجان و خەباتی
هاوب������ەش ل������ە دژی حكوومەتی
پاشایەتی بووە.
مێ������ژووی زۆر دوور و درێژی
ورمێ ل������ە وەها بابەتێكدا جێگەی
نابێتەوە ب������ەاڵم ئەوەی لە مێژووی
ئ������ەم ش������ارە جوان������ە و لێواولێو لە
ڕەنگە جۆراوجۆرەكانی نەتەوەكان،
ئیتنیك������ەكان ،دی������ن و ئایینەكان
فێردەبی������ن ئەوەیە ك������ە لە جێگەی
پەرەدان ب������ە ڕق و دووبەرەكی ئیزن
بدەین بە ڕێكارگەلی درووس������ت و
لۆژیكیانە لە تەنیش������ت یەكتر و بە
هێمنایەتی ،دادپەروەری و بەرابەری
و ڕێزی دوو الیەنە ژیان بكەین.
بە دڵنیاییەوە ئەمە بە قازانجی
هەم������وو دانیش������تووانی ش������ار و
پارێزگای������ش دەبێ ،ل������ە هەزارەی
س������ێهەم كەسێك براوەی نائەمنی و
تێكهەڵچوون ی������ان ئاڵۆزی لە نێو
دانیش������توانی شار و پارێزگا نابێ،
تێكهەڵچوونە ئیتنیكی ،نەتەوەیی،
ئایینییەكان لە عێراق ،س������ووریە،
لوبنان ،یەمەن ،لیبی و  ...هەموو
دەرب������ڕی ئەم ڕاس������تییەیە .وتەی
كۆتایی ئەمەیە كە هەر نەتەوەیەك
لەم گ������ۆی زەوییهدا ش������وناس و
مێژوویەكی هەیە كە دەبێ شانازی
پێوە بكرێ ،بەاڵم ئەمه نابێتە هۆی
زاڵبوون بەسەر نەتەوەكانی دیكەدا.
باش������تر وایە جارێك و بۆ هەمیشە
ئەم������ە باوەڕ بكەی������ن و ڕێزی لێ
بگرین.

ئیسالم و توندڕەوگەرایی،
تێڕامان لە ناوەوەی
و :ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

ماڵپ������ەڕی «ئێكۆنۆمیس������ت»
وتارێكی لە ژێر ناوی «ئیسالم و
تون������دڕەوی ،تێڕامان لە ناوەوەی»
بە قەڵەمی دەس������تەی نوووسەرانی
خ������ۆی باڵو كردۆتەوە كە وتارێكی
تێروتەس������ەلە و ل������ەم س������توونەدا
تەنی������ا دەتوانین چەند بەش������ێكی
كورت������ی وەربگێڕین������ەوە .لە لیدی
وتارەكەدا هاتووە« :موناقشەیەكی
گ������ەرم لەمەڕ ڕۆڵی ئیس���ل��ام لە
جیهادگەرایی لە گۆڕێدایە ،داخوا
ئاڵوگۆڕێكی لێ دەكەوێتەوە؟» .لە
دوو پاراگرافی سەرەتادا نووسراوە:
«رێبەرانی ڕۆژئاوایی دەمێكە داوا
لە موسوڵمانەكان دەكەن كە لە دژی
ئایدۆلۆژی جیهادگەرایی هەوڵی
زیات������ر بدەن .لەم مانگ������ەدا ،باراك
ئۆباما وتی موسوڵمانە میانەڕۆكان،
لەوان������ە كارناس������ان و مەالكانیان
بەرپرسیارن لە ڕەتكردنەوەی «راڤە
پێچەاڵوپێچ������ەكان لە ئیس���ل��ام»
و ڕەتكردن������ەوەی ئ������ەو درۆیە كە
«ئەمریكا و ڕۆژئ������اوا بە جۆرێك
لە جۆرەكان دژی ئیس���ل��ام ش������ەڕ
دەكەن» .لە 23ی فێوریەدا ،تۆنی
ئابۆت ،سەرۆك وەزیرانی ئۆسترالیا
داوای لە ڕێبەرانی موسوڵمان كرد
بڵێن ئیس���ل��ام دینی ئاشتییە و شی
بكەنەوە.
موسوڵمانەكان وەها گوشارێكیان
بە دۆس������تانە نەزانیوە .س������ەرەڕای
ئەمەش ،دەستیان كردووە بە باسكردن
لە ڕۆڵی ئایدیۆلۆژی ئیس���ل��امی
ل������ە توندڕەوگەرایی������دا .لە 22ی
فێوریەدا ،ئەحمەد ئەلتەیب ،ئیمامی
مەزنی مزگەوت������ی ئەلئەزهەری
میس������ر ،مزگەوتێك كە بەش������ێكە
لە زانس������تگایەك كە لەمێژینەترین
شوێنی فێربوونی جیهانی سوننەیە،
ڕایگەیان������د ك������ە توندڕەوگەرایی
بە ه������ۆی «لێكدان������ەوەی خراپی
قورئان و س������ووننەت (كردارەكانی
حەزرەتی موحەممەد) س������ەریهەڵدا
و ئەوەی لە قوتابخانە و زانس������تگا
ئیسالمییەكاندا خوێنراوە ،پێویستی
بە گۆڕینە».
لە بەشێكی تردا ،باسی ئەوە كراوە
كە تەنانەت لە نێو توندڕەوەكانیشدا،
ڕاڤەی جی������اواز لەس������ەر تەكفیر،
جیه������اد و كوش������تن وەك ئەوپەڕی
س������زای كافرێ������ك لەگۆڕیدای������ە.
هەروەه������ا وێڕای ئام������اژە بەوە كە
وتە و بەڵگ������ەی متمانەپێكراو بە
دژی تون������دڕەوی زیاترە تا ئەوەی
بە قازانج������ی ،جەخت كراوەتەوە كە
هەر لەو كاتەداچەند جەمس������ەری
و زۆربوون������ی ناوەندەكان������ی ڕاڤە
و نەبوونی كەس������ێك ك������ە بڕیاری
یەكالییكەرەوە بدات ،زۆر دەركەی
بۆ ڕاڤەی و لێكدانەوە بە قازانجی
داع������ش و بوكوحەرەم و ڕێكخراوی
هاوشێوەیان ئاوەڵە هێشتووەتەوە.
ل������ە بەش������ێكی دیكەدا باس������ی
هەوڵە جیاجیاكانی حكوومەتەكانی
ڕۆژهەاڵت������ی نێوەڕاس������ت ب������ۆ
دەسەاڵتبەخشین بەو كەسانە كراوە
كە ب������ە قازانجی دەس������ەاڵتەكەیان
ڕاڤ������ەی ئیس���ل��ام دەك������ەن و ل������ە
بەرامب������ەردا نموونەی ئەو هەواڵنە
هێنراوەت������ەوە كە تون������دڕەوەكان بۆ
ڕەتكردن������ەوەی ڕاڤەی حكومەتی
دەیكەن.
هەورەها هات������ووە« :ئینتێرنێت،
ت������ۆڕە كۆمەاڵیەتیی������ەكان و
خوێن������دەواری زیاتر ل������ە ناوچەكە
بووەتە هۆی ئەوەی س������ەرچاوەی
دیكەیش بە ئاسانی بدۆزرێنەوە .وەك
موحەممەد جەمال ،مامۆستایەكی
كیمی������ا ل������ە زانس������تگای قاهیرە
دەڵێ :من لە ڕێگ������ەی گەڕان و
چاولێكردنی بۆچوونە جیاوازەكانەوە
بۆ خۆم بیر لە ئایین دەكەمەوە».
سەرچاوە:
Economist.com

6

ژمارە  648ـ 16ی ڕهشهممهی 1393

ترسی ئەمجارەی ڕێژیمی ئێران لە دان پێدانان بە ئیعدامەكاندا
كانیاو
لە س������ەرەتای مانگی ڕەش������ەمەی
ئەمساڵدا «س������امان نەس������یم ،عەلی
ئەفش������اری ،حەبیب ئەفشاری ،سیروان
نژاوی و ئیبراهیم عیس������اپوور» پێنج
زیندانی سیاسیی كورد ،لە زیندانەكانی
ڕێژیمی كۆماری ئیس���ل��امیدا ئیعدام
كران.هەروەها لە چەن ڕۆژی ڕابردووشدا
 6كەسی دیكە لە زیندانیانی سیاسی
كورد لە زیندانی ڕجایی شار بە ناوەكانی
«حامید ئەحمەدی ،جەمشید دێهقانی،
جەهانگی������ر دێهقانی ،كەماڵ مەالیی،
هادی حوسێنی و سدیق موحەمەدی)
كە خەڵكی سنە و جوانڕۆ بوون ،ئیعدام
كران .ئەو  5كەسەی یەكەم لە ڕیزی ئەو
زیندانیانەدابوون كە بەشداری مانگرتنە
كەم وێنەكەی بەندییە سیاس������ییەكانی
پاییزی ئەمس������اڵ بوون .بەاڵم خاڵی
گرینگی ئێعدامەكانی ئەم دوواییانەی
زیندانییانی سیاسیی كوردستانی ئێران،
كە جێگای س������ەرەنج و لێوردبوونەوەی
جیددیی������ە ،ڕانەگەیاندنی هەواڵی ئەو
ئێعدامانەیە .چونك������ە ڕاگەیەنەكانی
ڕێژیمی ئێران و دامودەزگانی دادوەریی
و ئەمنیەتیی������ەكان ،ب������ە فەرمی هیچ
هەواڵێكیان سەبارەت بە ئیعدامی ئەو
زیندانییە كوردانە بە بیروڕای گشتیی
ئێران و بەتایبەت كوردستان نەدا و تەنیا
بە بنەماڵەی هێندێك لەو زیندانییانههی
ك������ە ئیعدام كراون ،لە الی������ەن ئیدارەی
ئیتالعاتەوە ڕاگەیەن������دراوە كە ئیزنی
بەڕێوەبردنی پرس������ەو سەرەخوشییان لە
مزگەوتدا نییە .دیارە ئەو شێوە ئیعدام
كردنی زیندانییانی سیاس������یی كورد لە

الیەن ڕێژیمی كۆماری ئیسالمییەوە لە
ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان نە یەكەم جارە
و ن������ە دوایین جاری������ش دەبێت .چونكە
كارنامەی ڕەشی دەسەاڵتداریی ڕێژیم بە
ئیعدامی ئازادیخوازان و شۆڕشگیرانی
گەالنی ئێران ،بە تایبەت خەباتگێڕانی
نەت������ەوەی ك������ورد ل������ە ڕۆژهەاڵت������ی
كوردس������تان پڕ كراوەت������ەوە .هەر بۆیە
هەڵس������وكەوتی ئەمجارەی دەزگاكانی
دادوەریی و ئەمنییەتی ڕێژیم سەبارەت
ب������ە ئیعدامی ڕۆڵەكانی نەتەوەی كورد
ئەوەیە ،كە دڵەخورپە و نیگەرانی بخاتە
دڵی بنەماڵەی زنیدانییانی سیاس������یی
مەحكووم ب������ە ئێعدام ب������ۆ ئەوەی لە
الیەك بواری بیستنی هەواڵی ئێعدامی
ڕۆڵەك������ەی خۆیان تی������دا پێك بێ و لە
الیەكی دیك������ەوە ،ش������ەڕێكی ڕەوانی
بە دژی خەڵكی كوردس������تان دروست
بكات ،تا ه������ەم بنەماڵەی زیندانییان
و هەم خەڵكی كوردس������تان بۆ ماوەیەك
لە دۆخی نێ������وان نیگەرانی و ناڕوونی
و ل������ە ش������ۆكدا بهێڵێتەوە .ئەو ش������ێوە
هەڵسوكەوتەی حكوومەتی ئیسالمی،
ڕاس������ت دەگەڕێتەوە بۆ ترسی ڕێژیم لە
ئەگەری ناڕەزایەتی خەڵكی كوردستان.
چونكە ئەوان باش دەزانن ڕاگەیاندنی
ب������ ه هەواڵ������ی ئێعدامی  5ك������ەس لە
زیندانییانی سیاس������یی كورد ،خەڵكی
كوردس������تان ،هەنگاو ب������ۆ ناڕەزایەتی
و ئیعترازات������ی گش������تیی هەڵدەگرن.
هەروەها ڕێژیم ترسی لەوە بووە كە وەك
ئیعدامی وێكڕای  5زیندانی سیاسیی
ك������ورد لە 19ی بانەم������ەڕی 1389ی
هەتاویدا كە مانگرتنی گشتیی ٢٣ی
بانەم������ەڕی لێكەوتەوە ،هیچ دوور نییە
ئەگەر ئەمجاری������ش ئێعدامی وێكڕای

٥زیندانیی سیاس������یی كورد پشتڕاست
بكات������ەوە ،ب������ەرەوڕووی مانگرت������ن و
ناڕەزایەتی گشتیی خەڵكی كوردستان
ببێتەوە .هەر بۆیە بە ئەگەری زۆرەوە لە
جیاتی ئێعدامی  5زیندانیی سیاسیی
ل������ە ڕۆژێكدا ،لە چەند ڕۆژ جیبەجێی
كردب������ێ ،یا ئەگ������ەر ئێعدام������ەكان لە
ڕۆژێكیشدا بەڕێوە چووبن ،بە گومان
خستنە سەر ڕاستییەكە و دروستكردنی
ناڕوون������ی ،ڕاگەیاندن������ی هەواڵ������ی
ئێعدام������ەكان بە مەودای چەند ڕۆژ بە
بنەماڵەكانی������ان ڕاگەیەنن تا ئیمكانی
پێكهاتنی ناڕەزایەتی گشتیی خەڵكی
كوردس������تان بەرپەرچ بدەنەوە .هەروەها
ئەوەی لە پێوەن������دی لە گەڵ ئێعدامی
زیندانییان������ی سیاس������یی ڕۆژهەالتی
كوردس������تان ل������ە الی������ەن كۆم������اری
ئیس���ل��امییەوە ،دەبێ جێگای تێڕامان
و دەرس لێوەرگرت������ن ب������ێ ،چۆنیەتیی
بەرەوڕووبوون������ەوەی حیزب و ڕێكخراوە
سیاس������ییەكانی كوردستان و بە تایبەت
چاالكان������ی مەدەن������ی نێوخۆیی واڵتە
لەگەڵ ئەو ئیعدامانەدا .هەر بۆیە دەبێ
هەموو حیزب و ڕێكخراوە سیاسییەكانی
كوردس������تانی ئێران پێكەوە كار لە سەر
چۆنیەتیی بەرەوڕووبوونەوەی ئێعدامی
زیندانییانی سیاس������ی بە یەكەوە بەكەن
و هاندەر بن بۆ پێكهێنانی ئیرادەیەكی
ب������ە هێز بۆ هاتن������ە مەیدانی خەڵك بۆ
ناڕەزایەتی مەدەنی و بە گژداچوونەوەی
ئیعدامەكان .تا خەڵكی كوردستان وەك
٢٣ی بانەمەڕی 1389ی هەتاوی ،بە
شێوەی مانگرتنی گشتیی بەرامبەر بە
ئێعدامی ڕۆلەكانیان ناڕەزایەتی نیشان
بدەن ،تا چیدی ش������اهیدی ئێعدامی بە
كۆمەڵی زیندانییانی سیاس������یی كورد

لە الیەن كۆماری ئیسالمییەوە نەبین.
ه������ەر بۆیە هەوڵدان بۆ دروس������تكردنی
ئیرادەیەك������ی گش������تیی و نەتەوەیی،
تێچووی ئێعدامی زیندانییانی سیاسیی
كورد لە سەر هەڵس������وكەوتی ڕێژیم لە
ئاستی نێونەتەوەیی و نێوخۆیی قورس
تر دەكا ،كە بە ئاسانی ڕێگا بە خۆی
نەدا ،ڕۆڵەكانی ئەم نەتەوەییە یەك یەك
و پۆل پۆل لە سێدارە بدا .هەروەها دەبێ
كۆمەڵگای نێونەتەویی لە سیاسەتی بە
ئانقەستی ڕێژیمی ئێران لە بێبەشكردنی
بنەماڵ������ەی زیندانیان������ی سیاس������یی
مەحكووم بە ئێعدام لە زانیاری لە سەر
ڕۆڵەكانییان بە مەبەس������تی ترساندن و
تۆقان������دن كە پێچەوانەی پرەنس������یپو
یاساو ڕێس������اكانی نێونەتەوەیی مافو

مافی مرۆڤە ئاگادار كەینەوە .تاوانی
ئەمجارەی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی
دەرهەق بە زیندانییانی سیاسیی كورد،
لە الی������ەك وەك پەڵەیەك������ی ڕەش لە
كارنام������ەی دەس������ەاڵتداریی ڕێژیمدا
دەمێنێتەوە و لە الیەكی دیكەوە خەڵكی
كوردس������تان س������وورتر دەكا لە بەرگری
لە ویس������ت و داخوازییە نەتەوییەكانی.
ل������ە س������ێبەری حاكمییەت������ی ڕێژیمی
كۆماری ئیسالمیدا گرتن ،ڕاوەدوونان
و ئەش������كەنجە و ئیعدامی خەباتگێڕان
و ئازادیخوازان������ی گەالنی ئێران هەبووه
و هەی������ە .چونكە ڕێژیم������ی ئێران لەو
بڕوایەدای������ە كە تەنیا بە س������ەركوت و
كپك������ردن و زین������دان و ئیعدامی ڕۆڵە
ێ درێژە بە تەمەنی
خەباتگێڕەكان دەتوان 

پڕ لە شوورەیی حاكمیەتی خۆی بدات.
ه������ەر بۆیە ڕێژیم لە ب������ێ دادگاكان و
ل������ە ژوورە دەرگا داخراوەكاندا ،درێژە بە
دەركردن������ی توندترین و دژەمرۆڤانەترین
سزاكان و بە تایبەت سزای حوكمی ئیعدام
لە دژی خەباتگێڕان و شۆڕش������گێڕانی
نەتەوەكان������ی ئێ������ران دەدا .بۆ تێپەڕین
لەم دۆخە ،ڕێگەچارەی گەالنی ئێران،
ڕووخانی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی
و دامەزراندن و پێكهێنانی سیستمێكی
فیدراڵ و دێموكراتیكە ،تا لە داهاتوودا
ب������ۆ جارێكی دێك������ە گەالن������ی ئێران
شاهیدی دووپات بوونەوەی سیستمێكی
نادێموكراتیك و سەرەڕۆ نەبنەوە.

هەڵوێستێكی كورت لە سەر پرسی زمانی زگماكی
شهماڵ تهرغیبی
لە ك������ۆی نزیك ب������ە 6700زمان كە
هەنووك������ە لە الیەن دانیش������توانی گۆی
زەویی������ەوە كەڵكی لێ وەردەگیرێ ،نزیك
ب������ە نیوەیان بەرەو ل������ە نێوچوون هەنگاو
دەنێن .بەم پێی������ەش دیاریكردنی ڕۆژی
21ی فێبری������ە وەك������وو ڕۆژی جیهانیی
زمانی دایكی لە الیەن یونێس������كۆوە لە
ڕاس������تیدا دژەكردەوەیەكە بەو مەترسییە
كە شارس������تانیەتی م������رۆڤ لەگەڵیدا
بەرەوڕوویە .بە پێی پێناس������ەیەك كە لە
زانس������تە مرۆییەكان بۆ ئەم دەس������تەواژە
كراوە ،زمانی دایكیی بریتییە لە یەكەم
زمانێك كە منداڵ پاش لە دایك بوون و لە
ڕەوتی پێوەندی گرتن لەگەڵ دەوروبەری
خۆی فێ������ری دەبێت كەواتە :زمان تەنیا
ئامرازێك بۆ پێوەندی گرتن نییە بەڵكوو
كەرەس������تەیەكە بۆ فێربوون ،تیگەیەشتن
(بوون) و بەم پێیەش شوناسی تاكەكەسی
و بە كۆمەڵی هەر تاكێك دیاری دەكات.
ئەگەر لە باری مێژووییەوە لە پرس������ی
زمان بڕوانی������ن دەبینین كە ئەو زمانە و
بن زمانەكانی ئەمڕۆكە بوونیان هەیە بە
درێژایی چەندین س������ەدە شكڵیان گرتووە
و وێ������ڕای شارس������تانییەتی مرۆڤەكان
گەشەیان كردووە و هاوڕێ و هاوڕێبازی
مرۆڤەكان ب������وون .كەواتە ت������ا ڕادەیەك
دەتوانین ب������ەو هەقێقەتە بگەین كە زمان
ئاوێنەی مرۆڤ ناسانەی ئاڵۆزییەكانی
مێژووی مرۆڤایەتییە.
لە ڕوانگەی زانستی سایكۆلۆژیەوە
زمانی دایك������ی یەكەمین و گرینگترین
هۆكار و فاكتەرە لە ڕەوتی شكڵگرتنی
كەس������ایەتی مرۆڤ و لە هەمانكاتیشدا
لە نێوچوونی كاریگەری ڕاس������تەوخۆ و
ناڕاس������تەوخۆی دەبێت لەسەر كەسایەتی
تاكەكان.
پرس������ی زمانی دایكی لە ئاس������تی
جیهانیدا:
جیا لەوەیكە ڕێكخ������راوی فێركاری،

زانس������تی و فەرهەنگ������ی نەت������ەوە
یەكگرتووەكان (یونێس������كۆ) پێشنیاری
واڵتی بەنگالدێ������ش لەمەڕ دیاریكردنی
21ی فێبری������ە وەك ڕۆژی جیهانی������ی
زمانی دایكی خس������تە ب������ەر دەنگدان و
دەنگی ئەرێنی بۆ وەرگرت ،لە چەندین
بەڵگەی نێودەوڵەتی دیكەش������دا پرس������ی
ئاماژە پێك������راو و گرنگی پێدراوە كە بە
كورتی دەتوانین ئاماژەیان پێ بكەین:
1ـ ڕاگەیاندراوی جیهانیی مافەكانی
مرۆڤ پەسەندكراوی 10ی دێسامبری
 ،1947مادەی .26
2ـ سیاس������ەتی نێونەتەوەی������ی الیەنە
مەدەنی و سیاس������ییەكان پەسەندكراوی
16ی دێسامبری  ،1966ماددەی .27
3ـ كۆنواسیۆنی نەهێشتنی هەاڵواردن
ل������ە سیس������تمی پ������ەروەردە و فێركاری
پەسەندكراوی 14ی دێسامبری 1960
لە الیەن یونێسكۆ ،ماددەكانی 3 ،2 ،1
4ـ كۆنوانس������یۆنی مافەكانی منداڵ
پەسەندكراوی 20ی نوامبری 1989ی
كۆڕی گش������تی نەتەوە یەكگرتووەكان،
مادەی .30
5ـ كۆنوانسیۆنی نێونەتەوەیی البردنی
هەرچەش������نە هەاڵواردنێك������ی نیژادی
پەسەندكراوی 21ی دێسامبری 1965ی
نەتەوە یەكگرتووەكان ،ماددەی .1
6ـ ڕاگەیهندراوی مافەكانی كەمینە
مەزهەب������ی ،نەتەوەی������ی ،ئیتنیك������ی و
زمانییەكان ڕێكەوتی 18ی دێسامبری
 ،1992ماددەی .4 ،2 ،1
7ـ ڕاگەیهندراوی جیهانیی مافەكانی
زمان پەسەندكراوی ساڵی .1996
8ـ مەنش������ووری زمان������ی دایك������ی
پەسەندكراوی ساڵی 1996ی یونێسكۆ،
ماددەی .3 ،2 ،1
پرسی زمانی دایكی لە ئێراندا:
بە بێ هیچ شك و گومانێك دەتوانین
بڵێین لە یاساكانی ئێراندا زمانی دایكی
یەكێ������ك لە لەپڕاوێزخراوترین پرس������ەكانە
ك������ە هیچ كات وەك پێویس������ت گرنگیی
پێ ن������ەدراوە .س������ەرەڕای بەرباڵوی لە

ڕادەب������ەدەری كەمیین������ە نەتەوەیی������ەكان
(لەباری كەمییەوە) لە ئێران و هەروەها
بووونی چەندین نەت������ەوەی وەك :كورد،
توركی ئازەری ،ع������ەرەب ،بەلووچ و...
هتد زمانی ئەم پێكهاتە نەتەوەییانە هیچ
جێگایەكیان لە نێو سیستمی ئامووزشی
لە ئێراندا نییە .لە حاڵێكدا كە لێكۆڵینەوە
كۆنوانس������یۆنەكان دەریانخس������تووە كە
سیاس������ەتی چەند زمانی لە كاروباری
ئامووزش������یدا كاریگەری ئەرێنی لەسەر
ڕاگرت������ن و پەرەس������ەن و گەش������ەكرنی
فەرهەنگ������ە نەتەوەیی������ەكان هەی������ە و بە
پێچەوانەی ئێدعای هەندێك كەس و الیەن
(بۆ نموونە كۆماری ئیسالمی ڕەوتی پان
ئێرانیست) ئامووزش و پرسی فێركاری
بە زمانی دایكی������ی نەبێتە هۆكارێك بۆ
لێ������ك دووركەوتنەوە ی������ان جیابوونەوەی
نەتەوەكان و زمانەكان .دەبینین لە واڵتی
س������وئیس خەڵك بە  4زمانی ئیتالیایی،
ئینگلیسی ،فەرانسەوی و ئاڵمانی قسه

دهك������هن و هیچ كێش������ەیەكیش لە باری
سیاس������ییەوە بۆ ئەم واڵتە دروست نەبووە
بەاڵم بە پێچەوان������ەوە گرنگی نەدان بە
زمانی نەتەوەكان ویست و مافی كەمینە
ئیتنیكییەكان لە زۆر ش������وێنی جیهاندا
كێش������ە و گرفت������ی لێ كەوتۆت������ەوە بۆ
نموونە ئێرانی ژێر دەس������ەاڵتی كۆماری
ئێسالمی.
ئەوەیكە ئەمڕۆكە لە ئێراندا دەبینرێت
چەش������نێك لە پەێڕەوی ك������ردن لە تێز و
دوكتورینی بەناوبانگی ئادۆڵڤ هیتلێرە
كە دەیگوت :ئەگەر دەتانەوێ میللەتێك
لە نێوبەرن دەبێ س������ەرەتا زمانی دایكی
ئەو نەتەوە لەنێو ببردرێت .هۆكاری ئەم
قس������ەیە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە زمانی
دایك������ی ل������ە كاریگەرییەكانی لەس������ەر
بیچمگرتنی كەس������ایەتی تاكەكەسی و
شۆناس������ی تاكەكەس������ی ،كاریگەری و
باندۆڕی ڕاستەوخۆشی لە سەر شۆناسی
نەتەوەیی هەی������ە .ئەگەر زمانی دایكی

لەنێو بچێ������ت بەرەبەرە مێژووی نەتەوەش
لە بیردەكرێت و هەلپەرەستان دەست دەكەن
به بەالڕێدابردنی مێژوو و زەین و ئاوەزی
میللەتێ������ك نەخۆش دەخ������ەن .بە مردن و
نەمانی زمان������ی دایكی بەرەبەرە هەموو
تەوەر و نۆڕمی ژیانی نەتەوەیەك لەوانە
مێژوو ،نەریت ،داب ،موسیقی ،ئەدەبیات
و ...هتد لە نێو دەچێت.
سیاسەتی لە پەراوێزخستن و گرنگی
نەدان ب������ە زمانی دایك������ی (ئەوەی كە
ئەمڕۆكە لە ئێراندا دەبینرێت) وێنایەكی
ڕاس������تەقینەی دەكاركردنی توندوتیژی
نەمادینە لە دژی مندااڵن (نەوەی نوێ)
كە چەش������نێك لە سوكایەتی فەرهەنگی
لێ دەكەوێتەوە .ڕوونە كە فێربوونی هەر
زمانێك پێویستی بە تێپەڕاندنی  4قۆناغ
هەیە:
بیستن ،ئاخاوتن ،خوێندن و نووسین.
ئەگەر كەس������ێك لە ڕەوت������ی فێربوونی
زمانێكدا (زمانی دایكی) ئەم  4قوناغە

تێنەپەڕێنێت ئەوە تووشی الوازیی فێربوون
دەبێت و لە دەرك كردنی ڕاستییەكان دوور
دەكەوێتەوە و بەم شێوەیە تووشی الوازیی
كەسایەتی دەبێت و تاێبەتمەندییه ڕەوانی
و ئەخالقییەكانی بە الیەنی نێگەتیڤیدا
دەشكێتەوە لەوانەش زەق بوونەوەی ترس،
ش������ەرمنی و خەمۆكی لە ناخەوە بیچم
دەگرێ������ت .كەس������ێك ب������ەم تاێبەتمەندیە
ئەخالقییان������ەوە ناتوانێ������ت پێوەندییەكی
دروس������ت و بە كەڵكی لەگەڵ كۆمەڵگە
هەبێ������ت و خۆی بە جیا ل������ە نێوان تاك
و كۆمەڵ زی������اد و زیاتر دەبێت .ئەمەش
وا دەكات ك������ە یەكگرتووی������ی فیكری،
كۆمەاڵیەت������ی و نەتەوەیی پێك نەیەت.
ئەوەی كە لێرەدا خرایە بەرباس بەش������ێكە
ل������ە واڵمی ئەو پرس������یارەی كە :بۆچی
كۆماری ئیس���ل��امیی ئێران گەش������ە بە
زمانی دایكی ل������ە نێو نەتەوەكانی ئێران
نادات!؟
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نەورۆز و ترسەكانی كۆماری
ئیسالمی لە بەڕێوەچوونی

شەهاب خالیدی
پارتی داد و گەشەپێدان ( )AKPبە
بیانووی پاراستنی ئەمنیەتی نێوخۆیی
توركی������ە ،پەكەیجێك������ی لە ژێ������ر ناوی
«پەكەیجی ئەمنیەتی نێوخۆیی» توركیە
ئامادە كردوە كە ئ������ەو پەكەیجە لە 132
مادە پێك هاتووە ،و هەموو هەوڵیشی بۆ
پەسندكردنی ئەو پەكەیجە دەدا .بەاڵم ئەو
هەوڵدانەی AKPلەگەڵ ناڕەزایەتیەكی
زۆری حیزبەكان������ی ئۆپۆزس������یۆن و
الیەنگرانیان بەڕەوروو بۆتەوە.
ل������ەو پەیوەندیی������ەدا دەمیرت������اش
هاوس������ەرۆكی  HDPڕایگەیاندووە كە:
«ئەوان������ە پەكەیجێك ئامادە دەكەن كە لە
 132مادە پێك هاتووە ،بەاڵم ئەم پەكەیجە
ئەمنی������ەت و ئاسایش������ی كۆمەاڵیەتی
وەدی ناهێنێ .لەو پەكەیجەدا چ هەیە،
ئەمنیەتی سەرۆك وەزیر و حكوومەت و
سەركۆمار هەیە».
ه������ەر ل������ەو پەیوەندیی������ەدا ڕۆژی
 2015/20/24پارلەمانتاران������ی HDP
بۆ دژایەتیكردنی بەندێكی ئەو پەكەیجە
ك������ە داپۆش������ینی دەم و چ������او لە كاتی
خۆپیش������اندانەكاندا قەدەغ������ە دەكات ،بە
دەم و چاوی داپۆش������راوەوە لە دانیشتنی
پارلەمان������ی توركی������ەدا ئام������ادە بوون و
ڕایانگەیان������د ك������ە ئەمە پێش������لكردنی
ئاشكرای مافەكانی مرۆڤە.
ب������ە داخەوە  AKPلە باتی ئەوەی كە
هەوڵ بۆ بەرفراوانتركردنی دێموكراس������ی
ب������دات ،بە پێچەوانەوە ب������ە ئامادەكردنی
پەكەیجێكی بەم ش������ێوەیە هەنگاو بەرەو
س������نوورداركردنی ئازادییە مەدەنیەكانی
خەڵ������ك هەڵدەگ������رێ .پەس������ندكردنی
پەكەیجێكی بەم شێوەیە دەستی پۆلیسی

هیوا میرزایی

توركیە بۆ س������ەركوت و گرت������ن و هەتا
كوشتنی خۆپێش������اندەران ئاوەاڵتر دەكات،
كە بێگومان ئەمەش نە تەنیا ئەمنیەت و
ئاسایش بۆ توركیا وەدی ناهێنێ ،بەڵكوو
ئەم پەكەیج������ە بۆ خۆی دەبێتە هۆكارێك
بۆ تێكدانی ئەمنیەتی كۆمەڵگا.
نەت������ەوەی كورد ك������ە ل������ە توركیەدا
بۆ بەدەس������تهێنانی ماف������ە نەتەوەیی و
سیاسیەكانی خۆی و بۆ دێموكراتیزەكردنی
كۆمەڵگای توركیە بە سەدان و هەزاران
ڕۆڵەی خ������ۆی فیدا كردوە ،چۆن ئامادە
دەبێ كە س������ەر بۆ دەسەاڵتێك دانەوێنێ
كە بیهەوێ بە پەسندكردنی پەكەیجێكی
بەم ش������ێوەیە ،ئەو نەتەوە خۆراگرە ناچار
بە پاشەكەش������ە كردن ل������ە داوا ڕەواكانی
بكات .بۆیە هەروەك دەمیرتاش دەڵێ ئەو
پەكەیجە تەنیا دەس������ەاڵتی سەركۆمار و
كەسانی دەوروبەری دەپارێزێ و ناتوانێ
ئەمنیەت و ئاسایشی كۆمەاڵیەتی وەدی
بێنێ .دژایەتی������ی MHPو CHPش
لەگ������ەڵ ئەو پەكەیجە خ������ۆی لە خۆیدا

دەس������ەڵمێنێ كە ئ������ەو پەكەیجە تەنیا لە
بەرژەوەندیی دەسەاڵتی AKPدایە.
بێگومان ل������ەو قۆناغە هەس������تیارەدا
ك������ە ئۆج������االن  10خاڵی وەك نەخش������ە
ڕێ������گای چارەس������ەری ڕایگەیاندوە ،و
 PKKش پێش������وازی ل������ەو بانگەوازەی
ئۆج������االن كردوە و ڕایگەیاندوە كە ئەگەر
 AKPهەنگاوی بە كردەوە بۆ جێبەجێ
كردنی ئەو  10خاڵە هەڵگرێ ،ئەوانیش
داواكەی ڕێبەرەكەیان بە جێ دەگەیەنن،
ئەركی سەر ش������انی  AKPش لە جاران
قورس������تر دەبێ و دەبێ ئ������ەوان لە باتی
بیركردنەوە لە پەس������ندكردنی پەكەیجێكی
بەم شێوەیە ،بیر لە  10خاڵەكەی نەخشە
ڕێگای چارەسەری بكەن ،بۆ ئەوەی كە
بتوانن ئاشتی و دێموكراسی و ئاسایش لە
سەرتاسەری واڵتەكەیاندا جێگیر بكەن.
هەرچەن������د كە داواك������ەی ئۆجاالن و
پێش������وازیكردنی  PKKلەو بانگەوازەی
ناوب������راو وەك هەونگاوێك بەرەو پێش������ەوە
لە ڕەوتی چارەس������ەریدا چاو لێ دەكرێ،

ب������ەاڵم وا دیارە كە هەر ی������ەك لە الیەنە
س������ەرەكییەكانی ئەو ڕوەت������ە ،چاوەڕێی
هەڵگرتنی یەكەم هەن������گاوی بە كردەوە
لە الی������ەن یەكترەوە بن ك������ە ئەمەش بێ
بڕوایی لە نێو الیەنەكاندا نیش������ان دەداو
كێش������ەیەكی س������ەرەكی دەبێ لە بەردەم
نەخشە ڕێگاكەی ئۆجاالن ،هەروەك چۆن
لە دووس������اڵی ڕابردووش������دا ئەمە خاڵی
الوازی پرۆسەكە بوو.
لە كۆتاییدا دەتوانین بڵێین كە هەردو
الیەن دەب������ێ بە هەڵگرتنی هەنگاوی بە
كردەوە بس������ەلمێنن كە ئ������ەوان خوازیاری
چارەس������ەرییەكی ڕاس������تەقینەن ،چونكە
تەنیا چارەسەرییەكی ڕاستەقینەی پرسی
كوردە كە دەتوانێ ئاشتی و دێموكراسی
و ئەمنیەت بۆ كۆمەڵگای توركیە وەدی
بێن������ێ ،نە ئەوەی كە  AKPهەوڵ بدات
بۆ سنوورداركردنی چاالكیە مەدەنیەكانی
خەڵك ،یان هەوڵدان بۆ چارەس������ەركردنی
پرسی « ،« PKKلە باتی چارەسەریی
«پرسی كورد».

هەڵسۆڕانی سیاسەتی ئێران بە ماددەی هۆشبەر

ئیدریس ستوهت
لە چەند ڕۆژی ڕابردوو دا عبدولڕەزا
ڕەحمان������ی فەزلی وەزیری كش������وەری
كۆماری ئیس���ل��امی ئێران و جێگری
فەرماندەی گش������تی هێزی سەربازی
و بەرپرسی گش������تی بەرەنگاربوونەوە
لەگەڵ ماددەی هۆش������بەر پەردەی لە
سەر داهاتی مافیای سپای پاسداران
البرد و ل������ە چەند وتەیەكدا هێمای بۆ
ماددە هۆش������بەرەكان كرد و بە یەكێك
لە گرینگترین خەسارەكانی كۆمەڵگا
وەسفی كرد و ڕایگەیاند كە داهاتی ئەو
پولە پیس������ە تێكەل بە هەلبژاردنەكانی
ئێران و سیاسەتەكانی ئەو واڵتە بووە.
ل������ە كەس ش������اراوە نیە كە س������پای
پاس������دارانی كۆماری ئیسالمی ئێران
و دەسەاڵتدارانی پایەبەرزی كۆماری
ئیس���ل��امی ئێ������ران ب������ە گەورەترین و

مەترس������یدارترین مافی������ای قاچاخی
ماددەی هۆش������بەر لە ئێران و جیهاندا
ناس������راون و ئێران دەروازەی س������ەرەكی
باڵوكردن������ەوەی ماددەی هۆش������بەرە
ل������ە جیهاندا.و ئەگ������ەر لە ڕوانگەی
سیاسیەوە س������ەیری بكەین دەبینین كە
ل������ە الیەك كۆماری ئیس���ل��امی ئێران
بازرگانی كردن بە ماددەی هۆش������بەر
زۆرت������ر بۆ مەبەس������تی بردنەپێش������ێ
سیاسەتە گاڵوەكانی خۆیان بەكار دەبەن
و بۆ نائارامی و قەیرانی كۆمەاڵیەتی
لە ئێران و جیهان ،بە تایبەت واڵتانی
ڕۆژاوا كەڵك������ی لێوەر دەگ������رن و لە
الیەكی دیكەوە لە ب������واری ئابورییەوە
هیچ چاالكییەك������ی ئابوری بە قەدەر
بازرگانی ماددەی هۆش������بەر بۆ ئێران
و سپای پاس������داران داهاتی نیە و بۆ
جێبەجێ كردنی بازرگانی بە ماددەی
هۆشبەر و كارە قێزەونەكانیان لەگەڵ
ت������ەواوی تیرۆریس������تان و خرابكارانی

جیهان هاوكارە و ئ������ەو داهاتە بێجگە
لەوەی كە لە چوارچێوەی سیاسەت و
هەلبژادنەكان و سپادا سەرف دەكرێ،
بەشێك لە داهاتی تڕانزیتی ئەو ماددە
هۆش������بەرە بۆ بەهێز كردن������ی گرووپە
تیرۆریستەكان تەرخان دەكرێ و كاری
تیرۆریستی پێ ئەنجام دەدەن.
لەحاڵی ئێستادا بە هۆی تڕانزیتی
سپای پاس������داران بە ماددەی هۆشبەر
داهات������ی ئەو س������پایە ئەوەندە زۆرە كە
بەهیچ ش������ێوەیەك مەزەن������دە ناكرێ و
زۆربەی هەرە زۆری ئابوری ئێران بە
دەست سپای پاسدارانەوهیه و بەتایبەت
دەس������ەالتدارانی پلەبەرزی ئەو سپایە
بەگشتی بوونەتە ملیاردێر.
لە ئێرانیشدا كۆماری ئیسالمی كە
بۆخۆی ناوەندی سەرەكی بە پیشەیی
كردن������ی هەم������وو ج������ۆرە ماددەیەكی
هۆش������بەرە و بۆ ماڵوێرانكردنی خەڵك
و بۆ ڕاگواس������تنی كارئاسانی كردووە

و دەی������كات( ،كە لە هەموو ش������وێنێك
تەنانەت لە گوندەكان و زیندانەكانیش
دەس������ت دەكەوێ) ناوە بە ناوەیش بۆ
ئەوەی كە ڕۆخسارێكی جوان لە خۆیان
نیش������ان بدەن و بە ڕای گشتی جیهان
وا نیشان بدەن كە لە بەرەی پێشەوەن بۆ
بنبڕ كردنی ئەو مادانە ،ماوە بە ماوە
ژمارەیەك لە دەسفرۆش و قاچاخچیانی
دەرەوەی چەرخ������ی مافیایی خۆیان به
مەبەس������تی سیاس������ی خۆیان دەگرن و
زیندانی دەكەن و لە سێدارەی دەدەن.
وهك دهشبینین كە كڕین و فرۆشتنی
مادەی هۆش������بەر لە نێو كۆمەڵگای
ئێران و كوردستان بەتایبەتی كەم نەبووە
و زیات������ر لە جاران پەرەی س������ەندووە و
بە داخەوە كوماری ئیس���ل��امی ئێران،
بەش������ێكی زۆری الوان������ی ئێ������ران و
كوردس������تانی تووش و گیرۆدەی ئەو
مادە هۆشبەرە كردووە.

خۆش گوزەرانی و بەس������ەر بردنی
كات و چێ������ژ وەرگرت������ن ،یەكێ������ك لە
مافە س������ەرەتاییەكانی هەر مرۆڤێكە
لە كۆمەڵگا و ئەركی دەسەاڵتدارانی
هەر واڵتێكە كە هەل و بەس������تێنەكانی
ئەم مافە سەرەتاییە خۆش بكەن تاكوو
تاكەكان لە كۆمەڵگا بتوانن لە ڕۆژانی
پشوو و بۆنە نەتەوەییەكاندا ئەو پەڕی
خۆش������ی و چێژ وەربگ������رن و بە وزە و
تینێكی نوێ بگەڕێنەوە بۆ سەركار و
نێو كۆمەڵ������گا و ئەمە دەتوانێ ڕێگە
خۆش������كەر بێ بۆ گۆڕینی كەش������ی
كۆمەڵگا و بەرزبوونەوەی هیوا و ئومید
ب������ە داهاتوو هەم بۆ تاك و هەمیش لە
شێوە گش������تییەكەیدا كۆمەڵگایەكی
زیندووتر و پێش������كەوتووتر درووس������ت
دەبێ.
بۆنەكانی س������ەری س������اڵ ڕەنگە
تەنیا خاڵی هاوبەش������ی نێ������وان نەتەوە
پێكهێنەرەكان������ی ئێران بن و ئەم بۆنانە
هەموو ساڵێك لە الیەن كاربەدەستانی
ئێران������ەوە پێ������ش ب������ە بەڕێوەچوونیان
دەگیردرێ و لە یەك دوو س������اڵێك كە
ئیزنی بەڕێوەچوون������ی بە خەڵك دراوە
لە ژێ������ر كونترۆڵی ناوەندە ئەمنییەتی
و سەربازییەكانی ڕێژیمدا بەڕێوەچووە
و زۆرجار ئەم هێزانە بوونەتە بەربەست
بۆ دەربڕینی ش������ادی و خۆشی خەڵك
لە بۆنەكانی سەری ساڵ.
بەگش������تی كاربەدەس������تانی ئێران
مەترسیداربوونی ئەم جۆرە ڕێوڕەسمانە
بۆ س������ەر گیانی هاوواڵتی������ان دەكەنە
بیانوی پێش������گرتن لە بەڕێوەچوونیان
بەاڵم پرسیارێك دێتە گۆڕێ كە ئایا
بەڕاستی گیانی هاوواڵتیان و خەڵكی
ئێران بۆ كاربەدەس������تانی ئێران بەها و
نرخێكی هەیە ،ئەگەر گیانی هاوواڵتیان
ل������ە الی ڕێژیم������ی ئێ������ران پڕبایەخە
ئەدی بۆچی پێ������ش لە باڵوبوونەوەی
مادەهۆشبەرەكان ناگیردێ و ڕۆژ لە
دوای ڕۆژ ئاماری تووش������بووان بەم
م������ادە مەرگهێنەره هەڵدەكش������ێ .بۆ
بیرێك لە وەزعی گ������وزەران و بژێوی
خەڵك ناكەنەوە ،ئ������ەوە نییە خەڵك لە
وەزعێك������ی خراپی ئابووری������دان .بۆیە
پاراستنی گیانی هاوواڵتی بیانووە و
مەبەستی سەرەكی ڕێژیم لە پێشگرتن
لە بەڕێوەچوونی ئ������ەم بۆنانە تەنیا و
تەنیا ترس������ی كۆماری ئیسالمیە لە

كۆبوونەوەی خەڵك و ئەمە بە مەترسی
بۆ س������ەر ڕێژی������م و ئ������ەو فەرهەنگە
ئیسالمییە دەزانن كە سااڵنێكە كاری
بۆ دەكەن و دەیانهەوێ كۆمەڵگایەكی
مردوو و ملكەچ و دەس������تەمۆ دروست
بكەن .كۆمەڵگایەكی مردوو توانایی
ناڕەزایەتی دەربڕین و خۆ ڕێكخس������تن
و پەرچەك������رداری تێ������دا نامێن������ێ و
دەبێتە كۆمەڵگایەكی دەس������تەمۆ لە
دەس������تی دیكتاتۆرەكان������دا بەاڵم وەك
دەبینین سەرەڕای گوشار و بەرەبەست
خەڵكی ئێران هەموو ساڵێك بە شێوەی
جۆراوجۆر بۆنەكانی س������ەری ساڵیان
كردووەتە جێژن و هاتوونەتە شەقامەكان
و ب������ە كردنەوەی ئاگر و س������ەماكردن
ڕێزیان ل������ەم بۆن������ە نەتەوەییە گرتووە
بە تایبەت پ������اش ئەوەیكە نەورۆز لە
الی������ەن كۆڕی گش������تیی ڕێكخراوی
نەتەوە یەكگرتووەكانەوە وەك بۆنەیەكی
جیهانی دیاری ك������را گوڕ و تینێكی
زیاتری بە خۆیەوە بینیوە و بە تایبەت
لە كوردستان لە چەند ساڵی ڕابردوودا
بۆنەكانی س������ەری ساڵ بە شێوەیەكی
بەرنامەڕێژیك������راوە و ڕێكخراو بەڕێوە
دەچ������ن و دەرخەری كەلتووری بەرزی
نەت������ەوەی كورد و شارس������تانی بوونی
كوردە و تێیدا بە گۆرانی و هەڵپەڕكێ
و شێعر خوێندنەوە رێوڕەسمی بەشكۆ
بەڕێوەچ������ووە ئەم������ە ل������ە كاتێكدایە
كوردستان بە پێچەوانەی شوێنەكانی
دیكەی ئێران گوشارێكی ئەمنییەتی
زۆرتری لەسەرە بەاڵم كورد هیچكات
لە داهاتوو بێ هی������وا نابێ و هەموو
كات بە هی������وا و ئۆمێ������دەوە ژیاوە و
خەباتیش������ی بۆ ڕزگاری هەر له سەر
ئەم بنەمایە داڕشتووە.
بەاڵم ئەمس������اڵ لەگەڵ هەموو ئەم
كەند و كۆسپانەشدا ڕێژیم هەوڵی داوە
لە ڕێگەی باڵوكردن������ەوەی زانیاریی
چەواشەكارانە و درۆ لە باری زەینییەوە
ڕێگ������ە لە بەڕێوەچوون������ی ئەم بۆنەیە
بگرێ .بۆ وێنە باڵویان كردووەتەوە كە
ئەگەر خەڵكی كوردستانی ڕۆژهەاڵت
بۆنەی چوارشەممە سووری و نەورۆز
بگرن ئ������ەوە داع������ش زیندانییە دیلە
كوردەكان لەو ڕۆژەدا ئاگر تێبەر دەدا
و دەیانس������ووتێنێ .بۆیە خەڵكی ئێمە
دەب������ێ بە وریاییەوە مامڵە لەگەڵ ئەم
هەواڵە چەواش������ەكارانە بكەن و ڕێگە
نەدەن كۆماری ئیسالمی بە مەبەست
و ئاكامەكانی خۆیان بگەیەن.
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چرچیل لە كۆنگرێس ،چێمبرلەن لە كۆشكی سپی
سەالم ئیسماعیلپوور
وتەكانی بنیامین نتانیاهوو ،سەرۆك
وەزیران������ی ئیس������راییل لە كۆنگرێس������ی
ئەمری������كا كاردان������ەوەی جۆراوج������ۆری
ل������ە نێوخ������ۆی ئەمریكا و لەئاس������تی
نێونەتەوەییدا ل������ێ كەوتەوە .ئەوە یەكەم
جار بوو كە لە دوو س������ەدەی ڕابردوودا
ڕیبەری واڵتێكی دێكە لە كۆنگرێسی
ئەمریكادا ڕەخنەی لە سیاسەتی دەرەوەی
ئەو واڵتە دەگرت و لە گەڵ پێش������وازی
و تەنان������ەت چەپڵەلێدان������ی بەردەوامی
ئەندامانی كۆنگری������س بەرەوڕوو دەبوو.
ئەگەرچی ب������اراك ئۆباما و هاوكارانی
لە دەوڵەتی ئەمری������كادا ئامادە نەبوون
پێشوازی لە سەرۆك وەزیرانی ئیسراییل
بك������ەن و گوێ بۆ قس������ەكانی بگرن و
هەروەه������ا  60كەس لە  232س������ێناتۆر
و كۆنگرێس������مەنی دێموك������رات ئامادە
نەبوون لەو دانیشتنەدا بەشدار بن ،بەاڵم
زۆرینەی كۆنگرێس������مەن و س������ێناتۆرە
دێموكراتەكانی������ش ل������ەو كۆبوونەوەیەدا
بەشدار بوون و بە شێوەیەكی هاودەنگ
لەگەڵ باڵی زۆرین������ەی كۆماریخواز،
پش������تیوانییان لە قس������ەكانی نتانیاهوو
كرد.
كاكڵی س������ەرەكیی قسەكانی سەرۆك
وەزیرانی ئیس������راییل ،ئاگاداركردنەوەی
بیروڕای گشتیی كۆمەڵگای نێونەتەوەیی
و بە تایبەتی دەسەاڵتدارانی ئەمریكا لە
مەترسییەكانی ڕێككەوتنێكی ناوكیی
خراپ لەگەڵ كۆماری ئیسالمیی ئێران
بوو .نتانیاهوو زۆر جار لە قسەكانیدا بە
باسكردن لە هەڕەشە و دەستدرێژییەكانی
ڕێژیمی ئێران بۆ س������ەر خەڵكی ئێران،
واڵتانی دراوس������ێ و هەروەها ئەمنیەتی
ئیس������راییل و ئەمری������كا و كۆمەڵگای
جیهانی بە گشتی ،هەوڵی دا بە جیهان

بڵ������ێ كۆماری ئیس���ل��امی ئەو ڕێژیمە
نیە كە بتوانن بە دانوس������تان و دیالۆگی
بەرانبەر بیكەنە حكوومەتێكی دەروەست
بە بنەما و پرەنسیپە نێوەنەتەوەییەكان ،هەر
بۆیە تاقە ڕێگای هەڵسوكەوت لەگەڵ
وەه������ا ڕێژیمێكدا تەنیا گوش������ارهێنان و
گەمارۆدانی هەرچی زیاترە .نتانیاهوو
روو لە كەسانی وەك ئۆباما و هاوكارانی
كە پێیان وایە زیادكردنی گەمارۆكان و
گوش������ارهێنانی زیاتر لە كاتی وتووێژە
ناوكییەكان������دا دەبێتە هۆی كش������انەوەی
ئێران لە مێزی دانوس������تان و تێكچوونی
رەوتی چارەس������ەری دیپلۆماتیك ،وتی:
«ئێرانییەكان زیاتر لە ئێوە پێویس������تیان
بەم ڕێككەوتنەی������ە ،هەر بۆیە ،نابێ لە
هەڕەشەكانیان لەمەڕ كشانەوە لە ڕەوتی
دانوس������تان بترس������ن ،چوونكە ئەوان لە
كاتی مامەڵە كردن لە بازاڕیش������دا لەم
فڕوفیشااڵنەیان هەیە ،لێیان گەڕێن با

بكشێنەوە ،ئەگەر گوشار زیاتر بكرێت،
بۆ خۆیان دێنەوە سەر مێزی وتووێژ».
ئەم وتان������ەی نتانیاهوو وەبیرهێنەری
ڕاس������تییەك بوو كە لە ماوەی زیاتر لە
س������ێ دەیە تەمەنی كۆماری ئیسالمیدا
چەندین جار تاق������ی كراوەتەوە ،ئەویش
ئەوەی������ە ك������ە دەس������ەاڵتدارانی ت������اران
هەرگیز نابێ هەس������ت ب������ەوە بكەن كە
الیەنی بەرانبەری������ان زیاتر لەوان هێوا و
پێویس������تی بە مێزی وتووێژە و تەواوی
هێلكەكان������ی خ������ۆی هاوێش������تۆتە نێو
سەوەتەی س������ەركەوتنی دیپلۆماسی .لە
مێژووی ئەو چەند س������اڵەدا هەمیش������ە
ل������ە هەلومەرجێك������دا وتووێژ چۆكی بە
كۆم������اری ئیس���ل��امی داداوە كە زیاتر
گوش������اری كەوتبێت������ە س������ەر و الیەنی
بەرانبەری دەس������تی ئاواڵت������ر بووبێت لە
هەڵبژاردنی بژاردەی سیاسی ،ئابووری
یان س������ەربازیی دیكەدا .بە پێچەوانەش

هەر كاتێك كە هەس������تیان كردووە الیەنی
بەرانبەریان هەموو رێگاكانی دیكەی لە
خۆی داخستووە و بەدەر لە درێژەدان بە
دیالۆگ ،هیچ پردێكی لە پشتی سەری
خۆی نەهێش������تۆتەوە ،هەمیشە توانیوانە
كەڵكی خۆی������ان لەو رەوتە وەربگرن و بە
ئاقاری دڵخ������وازی خۆیاندا بیبەن و لە
راس������تیدا لە س������ەر ڕەیل بیترازێنن و لە
باری ببەن.
یەكێك������ی دیكە ل������ەو بابەتانەی كە
سەرۆك وەزیرانی ئیس������راییل بە توندی
ڕەخن������ەی لێ گرت ،نەرم������ی نواندنی
ئەمریكا لەگ������ەڵ دەس������تدرێژییەكانی
ئێران بۆ س������ەر واڵتان������ی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاس������ت بە بیانووی ش������ەڕ لەگەڵ
داعش بوو .ئەو ئاماژەی بەو راس������تییە
كرد كە ئێران هەنووكە دەس������تی بە سەر
چ������وار پایتەختی عەرەب������ی (بەیرووت،
دیمەش������ق ،بەغدا و س������ەنعا)دا گرتووە

و هەڕەشەی س������ڕینەوەی ئیسراییل لە
سەر گۆی زەوی دەكات و لە ئەگەری
ڕێككەوتنێكی خراپدا دەتوانێ تەواوی
ناوچەك������ەش كۆنترۆڵ بكات .نتانیاهوو
هەروەها وت������ی« :تەنانەت ئەگەر ئێران
دوژمنی داعشیش بێت ،دیسانیش هەر
دوژمنی دوژمنەكەتان دۆستی ئێوە نیە،
بەڵكوو دوژمنی ئێوەیە».
نتانیاه������وو ڕایگەیان������د« :ئێم������ە
نازانین ئێران لە چەند ش������وێنی دیكەدا
پ������رۆژەی ناوكیی نهێنیی هەیە .كەواتە
چاوەدێرانیش ناتوانن سەردانی ئەو شوێنانە
بكەن و لە ئەگەری وەها ڕێككەوتنێكدا
ئیسالمی سیاس������یی چەكدار و بۆمبی
ئەتۆم یەك دەگرن ...و پاش������ان واڵتانی
دیكەی ناوچەش بۆ پاراس������تنی خۆیان
ناچ������ار دەبن ببنە خاوەنی بۆمبی ئەتۆم
و كێبڕكێی ئەتۆمی ئاڵۆزترین ناوچەی
جیهان دەگرێتەوە».

ئ������ەو هەروەها لەو ب������اوەڕەدا بوو كە
ئەگەر بۆ بە چۆكداهێنانی داعش ڕێگا
بە ڕێژیمی ئێران بدریت چەكی ئەتۆمی
بە دەس������ت بهێن������ێ ،وەك ئەوەیە كە لە
شەڕگەیەكدا سەركەوتن بە دەست بهێنی،
بەاڵم شەڕەكە بە گشتی بدۆڕێنی.
نتانیاهوو پێی واب������وو كە هەر جۆرە
ڕێككەوتنێك دەبێ كۆماری ئیسالمی
ناچار ب������كات واز لە پاڵپش������تیكردنی
تیرۆریزم بهێنێت ،چیدی دەس������تدرێژی
نەكاتە س������ەر واڵتان������ی ناوچەكە و بۆ
هەمیش������ە كۆتایی بە هەڕەشەكانی بۆ
سەر ئیسراییل بهێنێ.
كۆتایی قسەكانی نتانیاهوو ئەوە بوو
كە وتی« :ئەگەر ئیسراییل ناچار بێت،
بە تەنیای������ی بەرگری لە خۆی دەكات،
بەاڵم دەزان������م كە ئەمری������كاش لەگەڵ
ئیسراییل دەبێت».
ئەو وتارەی سەرۆك وەزیرانی ئیسراییل
دەری خس������ت كە ئەو ئێستا هاوشێوەی
وینستۆن چرچیل ،تاقە دەسەاڵتدارێكە
كە هەس������تی بە مەترسییەكانی هیتلری
سەردەمی خۆی كردووە و هێژمۆنیخوازی
و ئاژاوەگێڕییەكان������ی ئ������ەو ڕێژیمە لە
ناوچە و جیهاندا بە مەترسیی سەرەكی
بۆ س������ەر ئاش������تی و ئاسایشی جیهانی
دەزانێ������ت .كۆنگرێس������ی ئەمریكاش بە
پێشكەش������كردنی پەیكەرەیەكی چرچیل
بە ناوبراو نیشانی دا كە لەو هاوشێوەییە
و هەروەها هاوش������ێوەیی سیاسەتەكانی
ئۆباما لەگ������ەڵ چێمبرلەن ،س������ەرۆك
وەزیران������ی پێش چرچیل ل������ە بریتانیادا
تێگەیشتووە كە هەوڵی دەدا لە ڕێگای
دیالۆگەوە هیتلر رازی بە ئاش������تبوونەوە
بكات ،بەاڵم سیاسەتەكانی لە كردەوەدا
بوون بە هۆی بەهیزبوونی ڕۆژ لە دوای
ڕۆژی هیتلر و پەرەگرتنی فاش������یزم لە
ئورووپادا.

دەوڵەتی ئیسالمی «داعش» و داهاتوویەكی نادیار
عارف وەڵزی
دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق و شام
ناس������راو بە «داعش» ،ئ������ەو گرووپە
بناژوخواز و توندڕەوەیە كە لە بۆشایی
ش������ەڕ و ئاڵۆزییەكانی چەند س������اڵی
ڕابردوو لە سووریا و هەروەها الوازی
و گرێدراوبوون������ی دەوڵەتی ناوەندیی
عێراق بە كۆماری ئیسالمی ئێرانەوە،
لەس������ەر بنەمای توندڕەوی و ترساندن
و تۆقاندن������ی خەڵك هاتە ئاراوە .بەاڵم
ئەوەی كە جێگەی س������رنج و تێڕامانە
ئەوەی������ە كە چ ل������ەو كاتەوە كە داعش
بەشێكی زۆری خاكی سووریای داگیر
كرد و چ دووایش كە هێرشی كردە سەر
خاك������ی عێراق ،و بە چەند كاتژمێرێك
بەبێ شەڕ مووسڵ و تكریت و بەشێك
ل������ە خاكی ئ������ەو واڵتەی بە ش������وێنە
سەربازی و ئەمنییەكانیشیەوە داگیر
كرد ،ش������ێوەی تەعام������ول و ڕەفتاری
ئەو گرووپە وێرانك������ەر و جینایەتكارە
لەگەڵ دەسەاڵتی بەش������ار ئەسەد لە
س������ووریە و دەوڵەتی ناوەندیی عێراق
چ لە س������ەردەمی مالك������ی و چ لە
سەردەمی عبادی بوو.
چوونكە وێدەچی كە س������تراتێژی
دام������ەزران و هێرش������ەكانی داعش لە
ناوچەكە ،لێدانی ئەو الیەنانە بێت كە
مەترس������ین بۆ س������ەر دەسەاڵتی شیعە
لە هەردوو واڵتی س������ووریە و عێراق و
بەتایبەت دەسەاڵتی سێبەری كۆماری
ئیسالمی لەم دوو واڵتەدا .ئەمەش بەم
واتای������ە دێت كە ڕەنگ������ە زۆر واڵت و
الیەن پش������تیوانیی جۆراوجۆری ماڵی
و سەربازیی بۆ داعش بەڕێ بكەن،
بەاڵم ئەگەر نەڵێین داعش دەستكردی
ئێران������ە ،بە الیەنی كەم������ەوە دەتوانین
بڵێی������ن كە كۆماری ئیس���ل��امی ئێران
خاوەن������ی نفووز و پێگەیەكی بەهێزە لە

نێو ئەو ڕێكخراوە تێرۆریستیەدا.
بەڵگەش بۆ سەلماندنی ئەو ڕاستییە
هێرشی داعش بۆ س������ەر كوردستان و
هاوكات خۆبواردن لە هێرش بۆ س������ەر
ناوچەكانی ش������یعە بوو .چوونكە بە
هێرش بۆ س������ەر كوردستان كە هاوكات
بوو لەگەڵ باڵوبوونەوەی ههوڵهكانی
ڕاگەیاندن������ی س������ەربەخۆیی هەرێمی
كوردس������تان ،پەیامی نەیارانی كورد
و لە س������ەرووی هەمووی������ان كۆماری
ئیس���ل��امی ئێرانی گەیاند كە چاوی
دیتنی سەربەخۆیی و پێگەی بەهێزی
كوردی������ان لە ناوچ������ە و جیهان نییە و
قەڵس������ەی پێ دەگێ������ڕن ،هەروەها بە
پێش������ڕەوی تا قوواڵی������ی ناوچەكانی
سوننەنشین و خۆ بواردن لە هێرش بۆ

سەر ناوچەكانی شیعەكان كە ناوەندی
دەس������ەاڵتی كۆماری ئیس���ل��امی لەو
واڵتەدا بە ئەژمار دێن و هێڵی سوورن،
نیشانیدا كە باس������كێكی بەهێزی نێو
داعش س������ەر بە كۆماری ئیسالمییە
و ئ������ەوە تاران������ە دیاری������ی دەكات كە
بۆ ك������وێ و تا كوێ هێ������رش بەرن و
بەرژەوەندییەكانی كۆماری ئیسالمی
و هاوپەیمانەكان������ی چ������ۆن و ل������ە چ
ڕێگەیەكەوە لە ناوچە بپارێزن.
بەاڵم بە خۆشیەوە سیاسەتی ڕاست
و دونیا پەسەندی ئەمڕۆی لیدێرهكانی
كورد لە هەرێمی كوردستان و بوونی
پێگەی بە هێزی ناوچەیی و فاكتۆر
بوون������ی كورد لە تەناه������ی و ئارامی
ناوچەك������ەدا لەالیەك و ل������ە الیەكی

دیكەوە دەس������تێوەردانەكانی كۆماری
ئیسالمی بە شێوەی ئاشكرا و سازدان
و تەیاركردن������ی گ������رووپ و تاقم������ی
جۆراوج������ۆری تیرۆریس������تی لە ژێر
ناوی پاراستنی ش������وێنە پیرۆزەكانی
شیعە لە س������ووریە و عێراق ،وای كرد
كە كۆمەڵگای جیهان������ی و واڵتانی
زڵهێزی وەكوو ئامریكا و فەڕانس������ە و
بریتانیا و ئاڵمان و  ...هتد بە گشتی
بە پێكهاتنی هاوپەیمانییەكی دەوڵەتی
لە دژی داعش ،بێنە س������ەرخەت و بە
ناردنی چەك و چۆڵ و كەرەس������تەی
س������ەربازی بۆ هێزی پێش������مەرگە و
ه������اوكات ب������ە بۆردووم������ان و بڕینی
ش������ادەمار و س������ەرچاوەكانی داهاتی
چەكدارانی دەوڵەتی ئیسالمی ،ڕۆژ

بە ڕۆژ پاشەكش������ە بەو هێزە دەستكرد
و تاریكپەرەس������تە بك������ەن و ب������هرهو
لهنێوچوونیان بەرن.
ئێستاش دوای چەند مانگ شەڕ
و خۆڕاگ������ری گەلی ك������ورد و هێزی
پێشمەرگە لە بەرانبەر داعش و هەوەها
پەل هاویشتنی ئەم گرووپە بۆ لیبی و
واڵتانی دیكە و خولقاندنی جینایەتی
وەك سووتاندنی فرۆكەوانە ئۆردنییەكە
و س������ەربڕینی  21هاوواڵت������ی قبتی
میسر و بە دەیان كارەساتی ترسناكی
دیكە لە نێوخ������ۆ و دەرەوەی عێراق و
س������ووریە ،دەبینین كە بە خۆش������یەوە
س������تراتێژی لەناوب������ردن و دەركردنی
دەوڵەتی ئیس���ل��امی لە ناوچەكە پێی
ناوەت������ە فازێكی نوێ و كورد و عێراق

و واڵتانی ناوچە و بە گشتی جیهان
هەوڵەكانی������ان بۆ لێ������دان و لەنێوبردنی
چڕتر كردۆتەوە.
نموون������ەی ه������ەرە بەرچ������اوی ئەو
هەواڵنەش هاتنی پاپۆڕی زەبەالحی
فڕۆكەهەڵگری واڵتی فەڕانس������ە بۆ
كەنداو و بۆ هاوكاری هاوپەیمانان لە
لێدانی داعش و ،هاوكات س������ەردانی
ئاشتۆن كارتێر وەزیری دیفاعی نوێی
ئامریكا بۆ واڵتی كوێت و داڕشتنی
سیاسەت و پالنی نوێ بۆ لەنێوبردنی
داعش و لە الیەكی دیكە خۆسازدانی
دووب������ارەی س������وپای عێ������راق و ل������ە
هەموویان گرینگتر بڕیاری بەشداری
كردنی هێزی پێشمەرگە بوو بۆ لێدان
و ڕاوەدوونان������ی چەكدارانی داعش لە
عێراق.
بێكومان ئەگەر بێی������ن و لێی ورد
بینەوە ،بۆم������ان دەردەكەوێ كە یەكەم
هەن������گاو و س������ەرەكیترین هەنگاوی
پێویس������ت بۆ الواز كردن و لەنێوبردنی
داع������ش و هەم������وو تاق������م و گرووپە
تووندڕەوەكان������ی ناوچەكە ،ئەوەیە كە
دەستی تێكدەر و تیرۆریست پەروەری
كۆماری ئیسالمی ئێران ،كە تا ئێستا
بە شێوەی ڕاس������تەوخۆ و ناڕاستەوخۆ
لە نێو كارووباری نێوخۆ و سیاس������ەتی
دەرەوەی واڵتانی س������ووریا و عێراق و
لوبنان و یەمەن و  ...هتد و تەنانەت
هەندێك لە واڵتانی ئامریكای التیندا
هەیە دۆخی سیاس������ی و ئەمنی ئەو
واڵتانەی ش������ێواندووە ،كورت بكرێتەوە
و ڕێگە نەدرێ كە چیدی س������وپای
قودس ئارامی ناوچەكە بش������ێوێنێت.
هەر ئەمەش دەتوانێت ببێتە دەسپێك و
هەنگاوێك������ی گرینگ لە پێناو الواز
كردن و پاشەكشەپێكردنی ئەم گرووپە
تیرۆریست و دژە مرۆڤە ،لە كوردستان
و عێ������راق و س������ووریا و ناوچەكە بە
گشتی.
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جووت حەوت

هەوراز

خامنەییە كە دەتوانێت بڕیاڕی كۆتایی
لە سەر ڕێككەوتنی ناوكی بدات
ن :ئالێكس فیشمەن
و :كەیهان یووسفی
سەرۆك وەزیرانی ئیسراییل ،بنیامین
نتانیاهۆ دەیهەوێت لە پشت تریبۆنی
تایبەتی كونگرێسی ئامریكا ڕاوەستێت
و قس������ەبكات ،هەروەها ئامریكایی و
ئێرانیەكان خەریك������ی بڕینی ئاخرین
كیلوومیترەكانی ماراتۆنی وتوێژكانی
پەیوەندی������دار بە پرۆگرام������ی ناوكی
ئێرانن .هەر وەكوو هەموو ماراتۆنێك،
كیلۆمیترەكانی كۆتایی زۆر سەخت و
دژوارترە.
دوو الیەن لە حاڵی حازردا خەریكی
نزیكبوونەوە بە خاڵی یان هەموو شتێك
یان هیچ ش������تێكن .ئەو ڕێگاچارە و
فۆرموواڵنەی كە پێش������تر بۆ كێشە و
گرفتەكان دۆزرابوونەوە خەریكە ئیزن
دەدەن كە الیەن������ەكان ڕێككەوتنێك لە
سەر بنەمای پرەنسیپەكان واژۆ بكەن
ك������ە ئاكامەكەی دەبێتە ڕاوەس������تانی
چاالكی ناوكی ئێران.
لەمپ������ەری س������ەرەكی ك������ە ل������ە
كیلۆمیترەكان������ی كۆتای������دا هەی������ە و
دەبێ������ت الببرێت ،گەم������ارۆ ئابوورییە
نێونەتەوەییەكان لە سەر ئێرانە ،هەروەها
البردنی سنووردانان و چاودێری توند
لە سەر پیشەسازی ناوكی ئێرانیەكان
كە خش������تەی زەمانی بۆ ئەم كارەش
دەبێت دابنرێت.
ئەمە لە ڕواڵەتدا بەشێكی تێكنیكی
و پس������پۆڕانەیە ،ب������ەاڵم ل������ە واقعدا
گرفتێكی سیاسیە كە لە بەردەرگای
ڕێب������ەری ئێران ،عەل������ی خامنەیی و
س������ەرۆك كۆماری ئامری������كا ،باراك
ئۆبامادا بوونی هەیە.
ئێرانیەكان تەنیا ش������ەڕ بۆ البردنی
گەمارۆ ئابووریی������ەكان ناكەن ـ ئەمە
پێشتر زۆر ڕوون بوو كە ئەوان دەیانهەوێت
یەك ڕێ������گا ی������ان ڕێگاگەلی دیكە
وەدەس������ت بێنن .ئەوان خوازیاری ئەوەن
كە حكوومەتی ئامریكا ڕێككەوتنێك
واژۆ بكات كە بە ش������ێوەی بنەڕەتی
میكانیزمی گەم������ارۆ و ئابلۆقەدان
بشكێنێ .ئەمە ئامانجگەلێكە كە لە
داهاتوودا دەتوانێ������ت خولقاندنی هەر
چەشنە نزیكی و پەیوەندییەك لە نێوان
چاالكان������ی ناوكی دیك������ە و ڕێژیمی
گەمارۆدراودا نەلواو بكات.
ئەمە داواكارییەكە كە حكوومەتەكەی
واش������نگتۆن توانایی ئەوەی نیە كە لە
كۆنگرێسدا پەسەندی بكات و ئەمەش
دەرفەتێكە بو واڵتانی بەهێزی جیهان
كە بەم شێوە نەیانهەوێت ڕێك بكەون.
تا ئێس������تا ،ئۆبام������ا توانیویەتی
دڵنیگەرانی و جووڵەكانی ئیسراییل
و عەرەبستانی سعوودی لە سەر شانی
خۆی كۆنترۆڵ بكات .ئەوان فاكتۆرێك
نین ل������ەم بڕیاردانەدا .ب������ەاڵم ئەگەر
ئۆبام������ا ڕێككەوتنێك واژۆ بكات كە
لە الیەن هیچ كام لەواڵتانی زڵهێزی
جیهان و بەشێكی بەرچاو لە بیروڕای
گش������تی و نوێنەرانی كۆنگرێس������ی

ئامریكاوە قەبووڵ نەكرێت ،ئیسراییل
و س������ەعوودی ئەو كاتە دەتوانن لە بان
سەری ئۆباما سەما بكەن.
ئامریكا ل������ە ڕۆژی هەینی پرێس
كۆنفرانسێكی كورتی بە سەرەپەرەستی
جێگری سیاس������ی وەزیری كاروباری
دەرەوەی واڵت ،وێندی ش������ێرمەن كە
سەرۆكایەتی لیژنەی دانووستانكاری
ئامریكا لە گەڵ ئێران بۆ پرۆگرامی
ناوكی ئەم واڵت������ە دەكات ،بەڕێوەبرد.
ئامانج الواز كردنی بنەمای وتاردانی
نتانیاهۆ لە كۆنگرێسی ئامریكا بوو.
ش������ێرمەن وەكوو باس������ەكانی دیكە
لەمبارەوە دیس������انەوە وتی« :هێش������تا
هیچ ڕێككەوتنێ������ك نەهاتۆتە ئاراوە،
هێشتا كێشە و گرفت بوونی هەیە و
هەر ڕێككەوتنێك دەتوانیت بە چەشنێك
ئەو هێڵە س������وورانە بێ������ت كە لە الیەن
حكوومەتی ئامریكاوە دیاری دەكرێت
و ئەویش لە خۆگری چاودێری وردتر
و سنووردانان بۆ پیتاندنی ئۆرۆانیۆم و
پلۆتۆنیۆمە».
لەو پرێس كۆنفرانسە كورتەدا شێرمەن
ئاشكرای كرد كە چاوەڕێ دەكرێت كە
ناوەڕۆكی پرەنسیپەكانی ڕێككەوتنەكە
لە گ������ەڵ ئێرانیەكان������دا ڕۆژی 24
م������ارس واژۆ بكرێت .ئ������ەو هەروەها
وت������ی كە ئەم ڕێككەوتن������ە دەتوانێت
قەبارەی پیتاندن������ی ئۆرانیۆمی ئێران
بچووكتر ب������كات و هەروەها كەلێنێك
دروس������ت بكات كە النیكەم یەك ساڵ
دەستڕاگەیش������تنی ئێرانی������ەكان بۆ بە
دەس������تهێنانی ئۆرانیۆمی پیتێندراوی
پێویس������ت بۆ دروس������تكردنی بۆمبی
ناوك������ی وەدوا بخات( دروس������تبوونی
بۆمبێكی ئۆپراسیۆنی دوو ساڵ درێژە
دەكێش������ێت) .لەم ماوەدا ئامریكا ،ـ لە
ڕێگەی چاودێ������ری وردەوە ـ دەتوانێت
بزانێت ك������ە ئایا ئێرانیەكان دەیانهەوێت
ئەو ڕێككەوتنە بپارێزن یاكوو كارێكی
دیكە ئەنجام بدەن.
ئێران لە سەرس������امی و تامەزرۆیی
ئۆباما قازانجمەند بووە
شێرمەن ئەو ش������تانەی كە وەزیری
كاروب������اری دەروە ،جان كێری وتبووی
دووپ������ات ك������ردەوە :باش������تر وای������ە بە
ڕێككەوتنێك������ی دیپلۆماتیك بگەین
ئەگەرچ������ی كامڵیش نەبێ������ت و لە
حاڵێكدا ك������ە چاودێریی������ەكان توندتر
بێت ،لە هەلومەرجێكدا كە ئێرانیەكان
ئۆرانیۆمی پیتێندراوی پێویس������تیان
بۆ خێراتر گەیش������تن بە بۆمب هەیە،
دەتوانێت ئێران لە بۆمبی ناوكی دوور
ڕابگرێت.
هێشتا وتوێژەكان كۆتایی نەهاتووە،
بەاڵم ئێرانیەكان و ئامریكاییەكان پێشتر
ڕێككەوتوون لە سەر كۆمەڵێك بابەتی
بنەڕەتی كە لە خۆگری كەمكردنەوەی
ژمارەی سێنترفیۆژی چاالكە .هێشتا
فۆرمۆلی كۆتایی لەس������ەر ژمارە و
چۆنایەت������ی س������ێنترفیۆژەكان دیاری
نەكراوە كە ئەمە دەتوانێت لە ناودەستی
ئێرانیەكان������دا بمێنێتەوەو چ������اوەڕوان
دەكرێت كە پێش ئەوەی ڕێككەوتنەكە
لە مانگ������ی ژووەن������دا واژۆ بكرێت،

ئ������ەم بابەتە لە ڕێگەی پس������پۆڕان و
كارناسانەو چارەسەر بكرێت.
هەروەه������ا ئێرانیەكان ڕازی بوون بە
گۆڕینی ڕێئاكتۆری ئاوی قورسی
«اراك» و ڕێ������گا هەی������ە بۆ ئەوەی
كە لەو س������ایتەدا پلۆتۆنی������ۆم بەرهەم
بهێنرێت.
بێجگ������ە لەم������ەش ،ژمارەیەك لە
ئیمكانات������ی پیتاندن������ی ئۆرانیۆم كەم
دەكرێت������ەوە :ئێرانی������ەكان نایانهەوێت
ك������ە ئیمكاناتی نەهێن������ی خۆیان لە
«ف������ۆردۆ» بێ كەڵ������ك بكەن و لە
ناوی بەرن ،ب������ەاڵم هیچ پیتاندنێكی
دیكە بوونی نامێنێ������ت .نەتەنز تەنیا
ش������وێنێكە كە ئەوان ئیزنیان هەیە و
دەتوانن درێژە بە ئەنجامدانی ئەو كارە
بدەن .
پیتاندنی ئۆرانیۆم لە ئاس������تێكی
خواردا كە ل������ە ڕێككەوتنی كاتیدا لە
سەری س������اغ بوونەتەوە ،لە ئەگەری
ڕێككەوتنی كۆتایی������دا وەكوو خۆی
دەمێنێتەوە.
نوێنەرانی ئایەتۆڵ���ڵ��اكان هەروەها
داواكاری واڵت������ە زڵهێزەكانیان قەبووڵ
كردووە كە زانیاری لە بارەی پرۆگرامی
ناوك������ی س������ەربازییەوە بە ئاژانس������ی
نێونەتەوەیی وزەی ناوكی ()IAEA
بدەن و هەروەها پێگەیشتوون و دركیان
بەوە كردووە ك������ە دەبێت لە داهاتوودا
چاودێ������ری ورد و بێ وێنە لە س������ەر
كاروباری ناوك������ی ئێراندا بكرێت .ئەم
خاڵە هەستیارە هێشتا زۆر مەسەلەی
مش������تومڕ هەڵگر لە خۆ دەگرێت كە
دەتوانێت هەڵوەشێتەوە.
لە نیگای یەكەمدا ،وا دەردەكەوێت
كە ئێرانیەكان بەش������ێك لەو ڕێگایەیان
بە باش������ی بڕی������وە بە نیس������بەت ئەو
داواكارییانەی كە زڵهێزە جیهانیەكان
و ئامریكا هەیان بووە .وە لە ڕاستیدا
ئۆباما لەڕادەبەدەر سەرس������ام بووە بۆ
ئەوەی ڕێككەوتنێك ش������كل بگرێت و
واژۆی بكات .كاتێك ئەم شتە ڕووی
دا ،س������ەرۆك كۆمار ،ئۆباما دەتوانێت
وەكوو سەركەوتنێكی بێ وێنە نیشانی
ب������دات و بڵێت ك������ە ئ������ەو دەتوانێت
خزمەت������ی بەرژوەندییەكانی ئامریكا
لە ڕۆژهەاڵتی ناڤی������ن پێ بكات و
ئەویش لە ڕێگەی هاوپەیمانی نوێی
خ������ۆی لە ش������ەڕ دژی ڕادیكالیزمی
ئیسالمیدا.
كێش������ەكە ئەوەی������ە ك������ە ئێرانیەكان
قازانجی كامڵ دەبەن لە سەرس������امی
و مەیل������ی ئۆباما ب������ۆ واژۆ كردنی
ڕێككەوتنێك .ئ������ەوان دەیانهەوێت كە
گەمارۆكان و چاودێرییەكان سنووردار
و بەرتەسك بێت.
ئێرانیەكان نایانهەوێت سەبر بكەن.
ئەوان خوازیاری ئەوەن كە كۆش������كی
سپی گوش������ار بخاتە س������ەر شوورای
ئاسایش������ی نەتەوە یەكگرت������ووەكان و
كۆنگرێ������س بۆ البردنی هەڕەش������ەی
گەم������ارۆكان یەك جار و بۆ هەمووی
 ،هەروەها دەیانهەوێت وردەكارییەكانی
خش������تەی زەمان������ی لەمب������ارەوە
ببینن .هەر بۆی������ەش زەرەری واقعی

وتاردانەكەی نتانیاهۆ لە ڕۆژی سێ
ش������ەمەدا دەتوانێت كاریگەری لە سەر
هەڵوێستی كۆنگرێس بە دژی سەرۆك
كۆمار هەبێ������ت و ئیمكانی ئەوە هەیە
كە س������ەرۆك كۆمار لە مافی ڤێتۆی
خۆی لە ئەگەری دانانی گەمارۆی
زیاتر لە بەرنامەی كاری كۆنگرێسدا
كەڵك وەربگرێت.
گرفتەكە وەكوو خۆی ماوەتەوە
بە چاودێ������ری ورد و بە كارهێنانی
گەمارۆكان لە ساڵەكانی داهاتوودا بە
نیسبەت ڕێژیمی ئێران چ ڕوو دەدات؟
ئایا بە ش������كڵگرتنی ڕێكەوتنامەیەك،
ئەم واڵتە ئیدی ناوكی نابێت؟
تەنیا ش������تێك ك������ە ئامریكاییەكان
دەتوانن هەنووكە و ڕاستگۆیانە بیڵێن
،چاودێری كردن بە سەر ئەم ڕێژیمەیە
لە م������اوەی ئەم  10تا  15س������اڵەی
دوایی������ەدا .ئەوان ناتوانن خش������تەی
زەمان������ی بۆ البردن������ی گەمارۆكان و
چاودێری ك������ردن باس بكەن .ئەمەش
هەروەه������ا بڕبڕەی مش������تومڕی نێوان
الیەنەكانە ،كە لە ماوەی  3حەوتووی
دیكەدا دەبێت چارەس������ەر بێت ـ ئەگێنا
هیچ ڕێككەوتنێك بوونی نابێت.
ئەگ������ەر ئێرانی������ەكان بگ������ەن بەو
ش������تەی كە ئەوان لە ئاخرین دانیشتنە
ڕاس������تەوخۆكاندا ویس������توویانە ،ئەوە
دەتوانێت هەڵوەشاندنەوەی گەمارۆكان
لە ش������وورای ئاس������ایش و كۆنگرێس
لە ماوەیەكی زەمەن������ی كورتدا بێت.
ئێرانی������ەكان لەو ب������اوەڕەدان كە بە بێ
میكانیزم گەمارۆكان ناتوانرێت الببرێت
و بگەڕینەوە سەر دۆخی جاران .ئەوان
تێگەیش������توون كە ئامری������كا توانایی
ئەوەی هەیە كە كۆدەنگی نێونەتەوەیی
بۆ پەراوێز خس������تنی دوبارەی ئێران بە
دەست بێنێت.
نهێنێك������ی بچ������ووك پێ������ش ل������ەم
ڕێككەوتنەك������ەوە دەمێنێتەوە ،ئەوەش
س������ەرچاوەیەكی یەك������ەی ئیتالعاتیە
كە هێش������تا بێ چارەس������ەر ماوەتەوە:
عەلی خامنەی������ی ،ڕێبەری كۆماری
ئیس���ل��امی كە تەنی������ا دەتوانێت ئەوە
پەسەند و ڕێكی بخات؟ كلیللەكان لە
دەس������تی ئەودایە و ئەویش هیچ كات
بەڵێنی نەداوە پێشنیار و بۆچوونەكانی
س������ەرۆك كۆمار ،حەس������ەن ڕۆحانی
قەبووڵ بكات كە لە وتوێژەكاندا باسی
لێوە كردووە.
لە ماوەی وتوێژە ناوكیەكان لە چەند
مانگی ڕابردوو ،ڕاوێ������ژكاری ئەوان
ل������ە ڤیەندا ئاماژەی ب������ە واژۆكردنی
ڕێككەوتنامەكە كرد ،بەاڵم ڕووحانی
گەڕایەوە بۆ ڕاسپاردە و ڕێنماییەكان
پەیوەن������دی دا بە بەش������ێكی زۆر لە
ه������ۆكارە نێوخۆییەكان������ی ئێران .هەر
كات دەركەوت ك������ە خامنەیی هەموو
شتێكی پەسەندی كردووە ئەو كاتەیە
ك������ە هەموو ئێم������ە دەزانی������ن كە ئەم
ڕێككەوتنە بە ئەنجام گەیشتووە.
سەرچاوە:
http://www.ynetnews.com

ـ بەپێی هەواڵ������ی دەزگای هەواڵگریی جووت حەوت
ل������ە بەیتی خامنەییەوە ،هەم������وو ئەندامە گرینگەكانی
لەش������ی ڕێبەری میلیش������یاكانی جیهانی ئیسالم لە كار
كەوتوون ،بەاڵم هێش������تا نەمردووە! دەڵێن چۆن ش������تی وا
دەبێت؟ ئەوە ئیتر پێوەندیی بە كەسەوە نیە ،لە بەر ئەوەی
كە ئاغا نە حیس������اب بۆ ك������ەس دەكات و نە تەنانەت بۆ
ئەو ئەندامانەی لەش������ی خۆی كە ئێمە پێمان گرینگن.
لە بنەڕەتدا وێدەچێت ئەو ش������تانەی كە ئێمە بە ئەندامە
گرینگەكانی لەشیان دەزانین (بە تایبەتی مێشك و دڵ)
هیچ ڕۆڵێكیان لە بڕیاردان و بەڕێوەبردنی كاروباری ئێران
و تەنانەت لە ژیانی شەخس������یی خامنەییدا نەبێت و بۆ
ناوبراو زۆریش گرینگ نەبن .هەر بۆیە لە كار كەوتنی
ئەندامە گرینگەكانی لەش������ی ئەو هیچ پێوەندییەكی بە
مردنیەوە نیە .ش������ارەزایانی پزیشكی و ناپزیشكی دەڵێن
كێش������ەكانی جیسمی ناقیسی ئاغا (خۆی گوتەنی) لە
ئەندامە ناگرینگەكانی وەك دەست و مەچەكیەوە دەست
پ������ێ دەكەن و هەتا ئەندامە گرینگەكانی واتە ریخۆڵە و
گەدە و پرۆستات و مەڵبەندەكانی خوارتریش دەگرنەوە.
بەو پێیە كە بەرزترین و باكووریترین ش������وێنی بڕیاردانی
ئاغا و بە واتایەكی دیكە «لووتكەی دەسەاڵتی جیهانی
ئیس���ل��ام» لە ماوەی بیست و چەند س������اڵی ڕابردوودا
میعدەی هومایوونی و ناوچەكان������ی خوارەوەتری بووە.
ئێس������تاش كە ئەندامە گرینگەكانی لەشی ئاغا لە كار
كەوت������وون ،وێدەچێت بۆ ڕاگرتنی لەنگەری ئاس������مان و
زەوی و تێ������ك نەچوونی باری سروش������ت ،هەوڵ بدرێت
بە ش������ێوەیەكی كات������ی ڕۆڵیكی زیاتر ب������ە ئەندامانی
كەمبایەخی وەك مێشك و دڵی بدەن.
س������یخوڕەكەمان لە بەیتی ئاغا هەروەها ڕایگەیاندووە
كە لەوانەیە هۆكاری تێكچوونی باری تەندروستیی ئاغا
زێدەڕۆیی لە خواردنەوەی قاپی ژەهری ئەتۆمی بێت ،یان
لەوانەیە بە هۆی خۆدزینەوەی لە خواردنەوەی ژەهرەكە،
پەنچەریان كردبێت واتە پەنچەركردنی عەرەبانەی ویالیەتی
فەقیهیش بەشێك لە ڕێككەوتنەكەی جەماعەتی زەریف
و كاترین ئەشتۆن بۆ البردنی لەمپەرەكانی سەر ڕێگایان
بێت ،ئەوەش دروس������تیی بۆچوونەكانی پێشووی جووت
حەوت دەسەلمێنێ كە بە خێڵی ئاغای دەگوت« :بترسن
لە جادووی زەریف و تاتی ئەشتۆنی فەرهادكوژ».
ـ لە بەرەبەری 8ی مارس������دا بەرپرس������انی كۆماری
ئیس���ل��امی كەوتوونەتە بیری دابینكردنی مافی ژنان و
تێڕوانینی خۆیان لە هەمبەر پێگەی ژنان دەردەبڕن .لەو
پێوەندییەدا یەكێك لە الریجانییەكان (عەلی) كە سەرۆكی
مەجلیسە دەڵێ« :نتانیاهوو ،سەرۆك وەزیرانی ئیسراییل
لە كۆنگرێسی ئەمریكا وەك ژنێكی «بەدكارە» قسەی
كردووە و ش������تی تازەی تێدا نەبووە» .بۆچی ناڵێ وەك
«پی������اوی بەدكارە»؟ لە بەر ئەوەی كە پێی وایە ئەگەر
پێی بڵێ «ژن» ،سووكایەتییەكە خەستتر و كاریگەرتر
دەبێت .دواتریش دەبێ لە س������ەرۆكی مەجلیس بپرس������ین
جەناب������ت لە كوێ وا بووی بە ش������ارەزای ئەدەبیاتی ئەو
جۆرە ژنانە و دەبێ چەندە قسەت لەگەڵ كردبن كە ئیتر
قسەی تازەیان پێ نەماوە بۆت؟
لەو پێوەندیی������ەدا هەروەها پرێزیدێنت مەال حەس������ەن
رۆحانی (حەس������ەنی یەكەم) دەڵێ« :تەنانەت پیرەژنیش
بە قس������ەكانی نتانیاه������وو پێدەكەنێت» .دی������ارە پیرەژن
دەبێ لە ڕوانگەی س������ەركۆمارە یاساناسەكەی شەپۆلی
وەنەوش������ەییەوە چ بوونەوەرێكی سەیروس������ەمەرە بێت كە
تەنانەت پێكەنینەكەشی مایەی سەرسووڕمانە .لەوانەیە
ش������تێكی وەك نەنكی كەڕووبی بێت كە لە دیبەیتەكانی
لەگەڵ ئەحم������ەدی نژاددا وتی :تەنانەت نەنكی منیش
دەزانێ».
ـ حەسەنی دووەم (پاس������دار حەسەن عەباسی) كە بە
خۆی دەڵێ كیس������ینجێری ئیس���ل��امی ،ئەمجارە دەڵێ:
«س������ەرچاوەی هەم������وو كاولكارییەكان ل������ە كۆماری
ئیسالمیدا تەنانەت لە س������ەردەمی ئەحمەدی نژادیشدا
لیبراڵەكان بوون».
هەر لەو پێوەندییەدا حەسەنی سێهەم (پاسدار حەسەن
ڕەحیمپوور ئەزغەدی) دەڵێ« :شۆڕشی ئیسالمی بوو
بە هۆی دابینبوونی دێموكراسی لە ئێراندا».
باش بوو زانیمان لە كۆماری ئیس���ل��امیدا لیبراڵەكان
بااڵدەس������تن و دێموكراس������ی جێگیرە ،خودای نەخواستە
ئەگەر ئیس���ل��امییەكان بااڵدەست بوایەن و شتێكی وەك
ویالیەتی فەقیه كە لە دنیای ڕۆژئاوادا باوە ،لە ئێرانیشدا
حوكمی بە دەستەوە بووبا ،خۆ كارەسات ڕووی دەدا.
لەوانەیە لە ڕوانگەی حەس������ەنی دووەم و حەس������ەنی
سێهەمەوە خومەینی و خامنەیی و خەڵخاڵی و میسباح
و فەالحی������ان و خاتەمی و ڕەفس������ەنجانی و الریجانی و
جانییەكانی دیكە لیبراڵ بن .كەوابوو كێشەی ئێمەش لە
دەرەوەی واڵت ،نەبوونی ئ������ازادی لە واڵتەكەماندا نیە،
ژانەسەرمان هەبوو ،وتمان لە ئێران بێینە دەرەوە هەوایەك
بدا لە كەللەمان و جگەرەیەك بكێش������ین و دواتر بڕۆینەوە
بۆ هەڵمژینی لیبراڵیزم و دێموكراسی.
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8ی مارس ڕۆژی نێونەتەوەیی ژن
ڕۆژین بههرامی
8ی مارس������ی  1875زایین������ی،
وەبیرهێن������ەرەوەی ،ڕۆژێك بۆ خەبات
دژی چەوس������انەوە و پاراس������تنی
كەرامەت و شەرافەتی مرۆڤە ،ڕۆژێك
كە تێی������دا ژنانی كرێكاری كارخانەی
ڕستن و چنینی ش������اری نیۆیۆركی
واڵت������ە یەكگرتووەكان������ی ئامریكا كە
بۆ وەدەس������ت هێنان������ی مافەكانیان لە
ئەنجامی بەرگرییەك������ی قارەمانانەدا
دژی چەوس������انەوەیان ،لە الیەن خاوەن
كارخانەكە ،بە توندترین و هۆڤانەترین
ش������ێوە لە الیەن پۆلیس������ەوە سەركوت
كران.
بۆ بەرزڕاگرتنی ئەم یادە سووربوون
لە س������ەر داوا ڕەواكانی ژنان ،ژنانی
ڕس������تن و چنینی ئامری������كا ،لە 8ی
مارسی  1907و پاشان 8ی مارسی
 1909گەورەتری������ن خۆپیش������اندانیان
بەڕێوە برد.
لە س������اڵی  1910ل������ە كۆنگرەی
نێونەتەوەی������ی سووسیالیس������تەكان لە
ش������اری كۆپنهاگی دانمارك پێشنیار
كرا كە ڕۆژی 8ی مارس ،وەك ڕۆژی
جیهانی������ی بەرخودانی ژن������ان دیاری
بكرێت .لە 8ی مارس������ی 1911شدا
لە واڵتانی ئاڵمان ،سوویس و دانمارك
خۆپێشاندانی مەزن بۆ بەرزڕاگرتنی
ئەم یادە بەڕێوەچوو.
حەوتووی������هك دوات������ر ب������ە ه������ۆی
نەبوون������ی سیس������تمی ئەمنییەت������ی،
كاری گونج������او و خراپی بارودۆخی
كارگەكان ،ئاگركەوتنەوەیەكی مەزن
ل������ە كارگەیەكی نیۆی������ۆرك ڕوویدا و
بەداخەوە  149ژن س������ووتان و گیانیان
لە دەستدا.
لەو ساڵە بەدواوە زۆربەی واڵتانی

ئۆرووپایی خۆپێشاندانی میلیۆنیان بۆ
بەرگری لە مافی ژنان و وەدەستهێنانی
مووچەی وەك یەك بۆ كاری یەكسان
لەگەڵ پیاواندا بەڕێوە بردووە.
یونیسكۆ لە ساڵی 1977هوه8 ،ی
مارس������ی وەك ڕۆژی جیهانی������ی ژن

چەش������نە خەبات و قوربانیدانێك سڵ
ناكەنەوە.
بە داخەوە 2ساڵ پاش دیاری كردنی
ڕۆژی جیهانیی ژن ،واتە لە س������اڵی
1979ی زایینی ب������ەوالوە ڕێژیمێكی
سەدە نێوەڕاستی بەهۆی بەتااڵنبردنی

ویالیەتی فەقیهـ و چەس������پاندنی یاسا
كۆنەپەرەس������تانەكانی ،ژن������ان لە ئێران
بەگش������تی و لە كوردستان بە تایبەتی
زیاتر لە هەركات تووش������ی كێش������ە و
ئاریش������ە بوون و لە بەرامبەر ویس������ت
و داخوازییەكانیان������دا ،ب������ە بیانووی

زۆرب������ەی واڵتانی زلهێزی دونیا ژنان
بە سەركەوتوویی ،هەستیارترین پۆستە
بااڵكانی ئەو واڵتانە وە ئەستۆ دەگرن
و لەوپەڕی كارامەیی������دا ئەركەكانی
خۆیان بەڕێوە دەبەن.
ئەوەی جێگای سەرنج و تێڕامانە،

دی������اری كرد كە هەنووكە  38س������اڵ
بەسەر دیاركردنی ئەو ڕۆژە جیهانیەدا
تێدەپەرێ.
ئاوڕدانەوەیەك������ی خێرا لە مێژووی
ڕۆژی جیهانی������ی ژن و چۆنیەت������ی
دیاركرن������ی لەم كورتە باس������ەدا كە لە
سەرەوە هێمامان بۆ كرد ،دەرخەری ئەو
ڕاس������تیە حاشاهەڵنەگرەیە كە ژنان بۆ
وەدەس������ت هێنانی مافەكانیان لە هیچ

دەس������تكەوتەكانی شۆڕشی گەالنی
ئێران لە س������اڵی  ،1979دێتە سەركار،
كە نەتەنیا ڕێز لە ڕۆژی جیهانیی ژن
ناگرێت ،بەڵكوو بە تهواوەتی لەگەڵ
م������اف و ئازادییەكانی ژنان نامۆیە و
هیچ چەشنە باوەڕێكی بە مافی ژنان
لە چوارچێوەی جاڕنامەی گردوونی
مافەكانی مرۆڤدا نییە.
ب������ە هاتنەس������ەركاری ڕێژیم������ی

بەڕێوەچوون������ی یاس������ای ئیس���ل��امی
و ش������ەریعەت ،كۆمەڵێك بەربەس������تی
نایاسیایی دانراوە و زیاتر لە هەركات
مافەكانیان پێش������ێل كراوە .نموونەی
هەرە بەرچاوی لە یاس������ای بنەڕەتیی
كۆماری ئیسالمیدا ئەوەیە كە بە هیچ
شێوەیەك ژنان ناتوانن خۆیان بۆ پۆستە
بااڵكان������ی واڵت وەك س������ەركۆماری
بەربژێر بك������ەن .لە كاتێكدا ئەمڕۆ لە

ژنان لە ئێران بە گشتی و ڕۆژهەاڵتی
كوردستان بە تایبەتی بە هیچ شێوەیەك
تەسلیمی گوشار و ستەمەكانی ڕێژیم
و داب و نەریت������ە كۆنەكانی كۆمەڵگا
نەبوون و بە شێوەی مەدەنی و مۆدێڕن
و س������ەردەمیانە لە ه������ەر دەرفەتێكی
گونج������او بۆ وەدەس������ت هێنانی مافە
ڕەواكانی خۆیان خەباتێكی شێلگیرانە
دەكەن.

زیندان ،ئەش������كەنجە ،سووكایەتی
و...هت������د نەیانتوانیوە ئ������ەوان لە داوا
ڕەواكانیان پاش������گەز بكەنەوە ،خەبات
و بەربەرەكانێی ژنان لە كوردس������تانی
ئێ������ران هەنووك������ەش بەردەوامە و ئەم
ئیدامەكاریی و بەردەوامییە لە خەبات
و تێكۆش������اندا ل������ە الی ژنی كورد لە
ڕاستیدا دەگەڕێتەوە بۆ ئامووزەكانی
كۆم������اری كوردس������تان و دامەزرانی
یەكیەتی ژنانی دێموكراتی كوردستان.
ئەمەش دەرخەری ئەو ڕاس������تییەیە كە
ژنانی كورد لە ئێران ئەگەرچی سەرەتا
وەك ك������ورد بوون و پاش������ان ژن بوون،
ل������ە كۆمەڵگەی ئێران دەچەوس������ێنەوە
بەاڵم توانیویانە ش������ێلگیرانە و بوێرانە
لە بەرامبەر سیس������تمە دیكتاتۆرەكاندا
خەبات بكەن و ببن������ە نموونەی ژنی
ئازاد و شۆڕش������گێڕ لە واڵتی ئێراندا
و تەنان������ەت ڕۆژهەاڵت������ی ناڤیین و
بگرە دونیای ئەمڕۆش������دا .خەبات و
حیماس������ەی ژنی كورد ل������ە بەرەكانی
ش������ەڕ دژی كۆنەپەرەس������تی و ل������ە
مەترێزی هێزی پێشمەرگە و شەڕڤانی
كوردس������تاندا سەلمێنەری ئەم ڕاستییە
كە ژنی كورد ب������ە پۆختەیی ئاگایی
و وش������یاری گەیش������تووە و ئێستاكە
ژنی كورد سەرقافڵەی پارێزگاری و
بەرزڕاگرتنی بەها ئینس������انییەكانە لە
هەموو شوێنێكی جیهاندا.
8ی مارسی هەموو ساڵێك ،ڕۆژی
بەرز ڕاگرتنی بیری یەكییەتی ،بااڵ
ئاوێنەیەكی بێگەرد بۆ شكۆمەندی و
قامەتی بەرزی مرۆڤ چ ژن بێت و
چ پیاو ،كە ئەگەر كۆمەڵگە مرۆڤ
ساالر نەبێت هەمووان وەك یەك مافی
یەكس������انیان دەبێت و هەمووان پێكەوە
هەنگاو بۆ گەش������ەكردنی بنەماڵە و
كۆمەڵگە دەنێن.

مانگرتنی مامۆستایان بە دژی سیاسەتی هەاڵواردنی ڕێژیم
دارا ناتق
ل������ە چەن������د ڕۆژی ڕاب������ردوودا،
ڕۆژهەاڵت������ی كوردس������تان ك������ە
غەدرلێكراوی دەس������تی دیكتاتۆرترین
و دواكەوتووترین ڕێژیمی ڕۆژهەاڵتی
ناڤین واتە ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانە،
بوو بە گۆڕەپانی ناڕەزایەتی بەرینی
بەشێك لە توێژی بەش������مەینەتی ئەم
هەرێمە بە دژی زوڵم و نادادپەروەری
سیستمی حاكم.
مامۆس������تای خوێندن������گاكان ل������ە
زۆربەی ش������ارەكانی كوردستاندا ،بە
هاوئاهەنگی لەگەڵ تێكڕای كانوونی
س������ینفی مامۆستایانی كوردستان ،بە
مەبەستی دەس������تەبەر بوونی خواستە
ڕەواكانیان كە بریتی بوون لە چارەسەر
كردنی دۆخی ناڵەبار و خراپی پەروەردە
و بارهێنان ،باشتر كردنی باری خراپی
مووچ������ە و ژیانیان و نەهێش������تنەوەی
ه������ەاڵواردن لە نێوان مامۆس������تایان و
كارمەندان������ی دەوڵ������ەت و زیاد كردنی
بودجەی پ������ەروەردەی خوێندنگاكان،
دەس������تیان دای������ە مانگرتنێك������ی
سەرتاسەری و كۆبوونەوەی ناڕەزایەتی
و جەماوەرییان وەڕێخس������ت .بێگومان
ه������ەوڵ و هەڕەش������ەی حەراس������ەتی
ئیدارەی پەروەردە و بارهێنان و ئیدارەی
ئیتاڵعاتی ڕێژیم لە مامۆس������تایانی
تێكوشەری كوردستان ،نەیتوانی پێش
بە ئیرادەی مافخوازانەی ئەوان بگرێت
و ئەم بەشە لە توێژی كۆمەڵگاكەمان
بە بەرزكرتنەوەی پالكارد و دروش������می
«ب������ە بێدەنگ������ی ه������اوار دەكەین» و
«خوێندن بە زمان������ی دایكی مافی
مندااڵنی ئێمەیە» و «بەڵێ بۆ واریز
كردن������ی س������ەرانەی قوتابخانەكان»،

پێشوازییان لە مانگرتنی سەرتاسەری
مامۆستایان كرد و ناڕەزایەتی خۆیان
لە دۆخی خراپ������ی مووچە و ژیان و
هەاڵواردن و نادادپەروەری كۆمەاڵیەتی
دەربڕی.
ڕوون و ئاش������كرایە ك������ە ڕێژیمی
ئیسالمی ئێران لە ماوەی زیاتر لە سێ
دەیە لە دەسەاڵتداریی خۆی بەردەوام
ب������ە مێتودگەلی جۆراوج������ۆر هەوڵی
ئاس������میلەكردنی شوناس������ی نەتەوەیی
كوردییان داوە و سیاسەتی هەاڵواردن،
بێ������كاری ،س������ەركوت و زەبرو زەنگ،
ستراتیژی سەرەكی ئەو ڕێژیمە بووە بە
دژی خەڵكی كوردستان .هەر بۆیەش
دەبینین كە خەڵكی ماف پێشلكراوی
كوردس������تان وێڕای
بە ر بە ر ە كا ن������ێ
لەهەمبەر سیاسەتی
دژی مرۆڤ������ی
ڕێژیم ،ب������ەردەوام
لە ه������ەر دەرفەتێك
ب������ە مەبەس������تی
دەربڕین������ی دەنگی
ناڕەزایەتی خۆیان
ب������ە دژی زوڵ������م
و نادادپ������ەروەری
كۆمەاڵیەت������ی كە
بەرهەمی نیزامی
دیكتاتۆری حاكمە،
كەڵك وەردەگرن.
ئ������ەم ج������ارەش
سە ر تا س������ە ر ی
كوردس������تان هەر
وەك هەمیشە بوو بە
مەتەرێزی بەرخودان
خۆڕاگ������ری
و
ما مۆ س������تا یا نی
تێكۆشەر و خاوەن

هەڵوێست كە بە ڕوونی ئێش وئازار و
مەینەتی گەلەكەیان هەست پێ دەكەن و
لە حەرەكەتێكی گشتگیر و ئێعترازیدا،
نێوەڕۆكی سیس������تمی پڕ لە ناتەبایی
و نادادپەروەری ڕێژیمی ئیس���ل��امی
ئێرانیی������ان جارێكی دیك������ە بۆ ڕای
گشتی ئاشكرا كرد.باشتر كردنی باری
خراپی ژیان و گوزەرانی مامۆستایان،
نەهێش������تنەوەی ه������ەاڵواردن ،البردنی
كەش و ه������ەوای ئەمنیەتی لە ناوەندە
فێركارییەكان ،هەموار كردنی یاسای
دانانی بەڕێوەب������ەرەكان ،پێداچوونەوە
بە كتێبە دەرس������ییەكان بە تایبەتی لە
بواری زانستی و كۆمەاڵیەتی و كتێبە
دینییەكان ،نەهێش������تنی نادادپەروەری

كۆمەاڵیەت������ی و دان������ی مووچ������ەی
تایبەت بۆ كاری زیادە و پاراس������تنی
كەرامەت و كەسایەتی مامۆستایان و
خوێندن و نووسین بە زمانی زگماكی،
نوێژنكردنەوە قوتابخان������ەكان و دابین
كردنی ئیمكانات و پێداویستییەكانی
خوێندن ب������ۆ مندااڵنی كوردس������تان،
بەش������ێكن ل������ە خواس������تە ڕەواكان������ی
مامۆس������تایانی كورد كە س������ااڵنێكە
ئاراستەی دام و دەزگا پێوەندیدارەكانی
ئ������ەو ڕێژیم������ە دەكرێت .ب������ە داخەوە
كاربەدەس������تانی ڕێژیم تاكوو ئێستاش
نە تەنی������ا هیچ بایەخەكیان بە داخوازە
ڕەواكانی مامۆس������تایانی كورد نەداوە
بەڵكوو بە بهالڕێدابردنی ڕاستییەكان

هەوڵی داوە كە دەنگی مافخوازانەی
مامۆستایان لە كێشەی بژێوی ژیاندا
چڕ بكاتەوەو ل������ە الیەكی دیكەوە لە
ژێ������ر بیانووی تێكدان������ی ئەمنییەتی
واڵت زۆر جار مامۆس������تایانی كورد
تۆشی گرتن ،ئەش������كەنجە ،ئێعدام و
بێ سەروشوێن كردن بوونەتەوە.
سااڵنە دەیان قوتابی كورد بە هۆی
ئاگ������ر تێبەرب������وون و ڕووخانی بینای
خوێندنگا كۆنەكان دەبەنە قۆربانی و
ژیانی سەدان خۆێندكاری كورد بە هۆی
كۆنی و خراپی ناوەندە پەروەردەییەكان
لە ژێر مەترسیدایە .بەشێك لە ناوچە
كوردنشینەكان تا ئێستاش لە ناوەندی
خوێن������دن و پەروەردەكردن بێبەش������ن.
نێوەڕۆك������ی كتێبە
دەرس������ییەكان ب������ە
تایبەت لە بازنەی
زانستی مرۆییدا،
توانایی پەروەردە و
بارهێنانی قوتابیانی
ئەو س������ەردەمە و
پێو ییس������تیە كا نی
ئەم������ڕۆی نییە و
زۆرت������ر دەرخەری
بیری ئیدۆلۆژیك
داخ������راوی
و
ئ������ەو ڕێژیم������ەن و
لەگ������ەڵ فۆرم������ە
س������تا ند ا ر د ە كا نی
پە ر و ە ر د ە ی������ی
ناتەبان .سیستمی
پەروەردەیی ڕێژیم
زۆرت������ر هەوڵ������ی
س������ەپاندنی بیری
ئیدۆلۆژیكی خۆی
ب������ە س������ەر ناوەندە
پەروەردەیی������ەكان

دەدات و پ������ەروەردەی تیرۆریس������تی،
سیخۆر و هێزی سەركوتكەر ئامانجی
ناوەندە فێركارییەكانی ڕێژیمن .هەوڵی
بە بەسیج كردنی خوێندكارانی كورد و
زاڵ كردنی كەش و هەوای ئەمنییەتی
ب������ە س������ەر ناوەن������دە پەروەردەییەكان،
گرفتی سەرەكی بەردەم خوێندكارانی
كوردس������تانە .كەم������ی مووچ������ەی
مامۆس������تایان و كەم������ی بوودجەی
ناوەن������دە پەروەردەییەكانی كوردس������تان
ل������ە ئاس������تەنگەكانی س������ەر ڕێگای
ناوەندەكانی خۆێندنن.
بە ه������ۆی ڕوانگ������ەی ئەمنییەتی
ڕێژیم بەرامبەر بە كوردس������تان ،هەر
چەش������نە دەن������گ و بزاڤێكی ناڕازی
لەهەمبەر سیاس������ەتی ه������ەاڵواردن و
نادادپەروەری سیاسی و كۆمەاڵیەتی
سیستمی چەوس������ێنەر و حاكمەوە ،بە
دڕندانەترین شێوە وەاڵم دەدرێتەوە .هەر
بۆیە دەبینین كە سەرەرای ناڕەزایەتی
بەرینی مامۆس������تایانی سەرتاسەری
كوردستان لەهەمبەر دابینكردنی ماف
و ئازادییەكانیان ،مخابن كاربەدەستانی
ڕێژیم گوێیان لە خواس������تە ڕەواكانیان
نەگرت������ووە و وێرای هەڕەش������ە كردن
لە مامۆس������تایان ،چەندین كەس������یان
ب������ە بیانووی جۆراوجۆر دەستبەس������ەر
كردووە .بەاڵم ئ������ەوەی كە گرینگە و
جێگای هەڵوەس������تە كردن������ە ،ئیرادەی
ب������ەرز و قایمی خەڵكی مافویس������تی
كوردستان بە گشتی و مامۆستایانی
كورد بە تایبەتییە كە سەرەڕای بوونی
هەزاران دام و دەزگایی س������ەركوتكەر
و داپڵۆس������ێنەر و كەشی ئەمنییەتی،
لە هەر دەرفەتێك������ی لەباردا ،هاواری
مافخوازن������ە و دەنگ������ی ناڕەزایەتی
خۆیان دەگەیەنە ڕای گشتی.

ئەدەب و هونەر
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هەاڵڵە و ئارەزوویەكی ترساو
خوێندنەوەیەكی رۆمانی «گرەوی بەختی هەاڵڵە« نووسراوەی «عەتا نەهایی»
لەیال ساڵحی -بۆكان
بهشی یهكهم
ئەلف) :ژن و رۆمان
ژان������ری ئەدەب������ی رۆمان یەكێكە
لە بەهێزترین ژان������رە هەڵبژێردراوەكان
لە الی������ەن كۆمەڵگاوە ،ك������ە دەكرێ
گرینگترین بەرباسە كۆمەاڵیەتییەكان
و ه������ەر وەها كێش������ەی ژنیش تێی دا
رەنگ بداتەوە .دەشكرێت لە دەالقەی
رۆمانەوە بە باشی سەیری دۆخی جێگە
و پێگ������ەی ژن بكرێ و لێكۆڵینەوەی
ب������ۆ بكرێ .بەاڵم ئاخ������ۆ لێكدانەوەی
ئ������ەو باس������ە چ بایخێك������ی دەتوانی
هەبێت .دی������ارە هەر ش������وێنەوارێكی
رەسەنی هونەری داكۆكی لە جۆرێك
ئامادەبوون������ی م������رۆڤ ل������ە جیهان
دا دەكا و وێ������ڕای ئ������ەوەش لەس������ەر
زەینییەتی كۆمەڵگا ش������وێن دادەنێ.
بە وتەی «فێركلۆ» ئەو شوێن دانانە
ئیدئۆلووژی������ك و كۆمەاڵیەتیی������ەی
ك������ە تێكس������تەكان لەس������ەر گۆڕانی
شوناس������ەكان هەیان������ە چاوپۆش������ییان
لێدەكرێ������ت .بابەتی دووهەمیش ئەوەیە
كە ئەو دەقانە باشترین شایەتحاڵن بۆ
رادەربڕین لەمەڕ پێكهاتە و پێوەندییە
كۆمەاڵیەتییەكان .بابەتی سێهەم ئەوەیە
كە لێكدانەوەی ئ������ەو دەقانە دەتوانێ
ئاڵوگ������ۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان تەنانەت
ب������ە پێی مێژوو بۆ بەردەنگ بنوێنێ.
بە وت������ەی «فێركل������ۆ» كۆنتڕۆڵی
دەس������تەاڵتە كۆمەاڵیەتیی������ەكان و
رووبەڕوو بوونەوە دژی ئەوان ،ئەوڕۆكە
زیاتر لە هەموو ش������تێك ل������ە دەقەكان
چ������اوەڕوان دەك������رێ ،كەوابوو دەكرێ
بڵێین بە لێكدان������ەوەی دەقی رۆمانی
« گرەوەی بەختی هەاڵڵە» لە نێوان
دێڕەكانی ئەو رۆمانەوە ،ش������وێن پێی
هەڵدانی كۆمەاڵیەتی ژنان هەڵگرین
و پێكهاتەی هێزەكانی دژە ژن بناسین
و چاوەڕوان بین وەك دەقێكی ئەدەبی
ی������ان وەك هونەری ك������ەالم كۆنتڕۆڵی
كۆمەڵگا ب������كات .هەرچەندە لێرە دا
نامهەوێ حەولی ئ������ەوە بدەم كە باس
لە ریسالەتی هونەر یان ئەدەبیات وەك
لقێك لە هونەر بكەم ،بەاڵم پێویس������تە
بڵێم یەكێك لەو یەك������ەم لێكدانەوانەی
لەم������ەڕ هونەرەوە خراوتە بەر دەس������ت
ئەوە بووە كە هونەرمەندان ویستوویانە
نیزامێك لە نیش������انەكان و لە ئاكام دا
زمانێك������ی تایب������ەت بئافرێنن .زمان
كەرەس������ەی پێوەندییە و ئەو شتەیە كە
بوار ب������ە رووحە ئاوماڵەكان دەدا تاكوو
س������نوورەكانی تەنیای������ی خۆیان تێك
بش������كێنن و لەگەڵ یەكتری پێوەندی
بگرن ،لەیەكت������ری تێبگەن و نێوانیان
هەبێ و وێكڕا هەڵبكەن( .)1كەوابوو
زمان ه������ۆكاری یەكگرتووییە .ئەگەر
هون������ەر بتوانێ زمان بێ������ت ،دەتوانێ
ئامرازی یەكگرتوویی كۆمەاڵیەتیش
بێت و وێڕای ئ������ەوەش چونكە لێرەدا
ئێمە لەگ������ەڵ نیزامێك لە س������ێمبولە
عاتفییەكان رووبەڕووین ،یەكگرتووییەك
كە بەو جۆرە پێ������ك دێت لەوەی وا بە
هۆكاری وشەكان واتە كەالم پێك دێت،
پتەوت������ر و نزیك ترە .ئ������ەو یەكگرتنە
عاتفییی������ە ل������ە پێوەن������دی هەمبەری
خەڵك������ی لێكداب������ڕاو تێدەپەڕێ و دزە
دەكات������ە ویژدانەكانەوە و بە بێ ئەوەی
بزانن لێكیان نزیك دەكاتەوە .هونەر نە
تەنیا یەكگرتووییەكی قووڵتر و چڕتر
لە زمان بەدی دێن������ێ ،بەڵكوو چون
زمانێكی جیهانییە ،ئەو یەكگرتووییە
یەكجار بەرینتر و شیاوترە .بۆ وێنە لە
واڵتی «لەهێستان»دا ،ئەوە ئەدەبیات
و وێنە كێش������ان بوو ك������ە بوو بە هۆی
یەكگرتوویی نیش������تمان پەروەرەكان و
رووحی نەتەوەیی خەڵكی لە هەمبەر
توانەوە لە كولت������ووری داگیركەران دا
زین������دوو راگرت .هەروەها هەس������تی
جوانی ناس������ی بە تایبەت ئاهۆیەكی
بەلەزی كۆمەاڵیەتییە و خۆشییەكی
هاوبەش بۆ هەم������وو بەردەنگان بەدی

دێنێت ( )2بەو پێیە ،ئەدەبیاتیش وەك
هونەری كەالم بمانهەوێ و نەمانهەوێ
كۆمەڵگا لێك نزیك دەكاتەوە و نووسەر
بیه������ەوێ و نەیهەێ ،یان روانگەی بە
نیس������بەت ریسالەتی هونەر هەر شتێك
بێت ،ناتوان������ێ نكۆڵی لەوە بكات كە
ل������ە كۆمەڵگا دابڕاوە و هەرچی هەیە
ه������ەر زەینی ئەو و جووڵەی قەڵەمە و
بە هیوای هیچ نییە .گرەوەی بەختی
هەاڵڵەش یەكێك لەو نیزامە زمانیانەیە
ك������ە هون������ەر خوڵقاندووی������ە و تێی������دا
كێش������ەی ژنی كورد كە هەوڵ دەدا بۆ
گەشەكردن ،ورووژاوە .نووسین لەمەڕ
ژنەوە بە بێ روانگەیەكی پێكهاتەیی و
روانین بە بواری مێژوویی چارەنووسی
نەتەوەی������ەك ،دەس������تەبەر ناكرێت .لە
الیەكی دیكەش������ەوە ئیمڕۆ گوتاری
ژن ،گوتارێكی جیهانییە و لە واڵتی
ئێمەش بە تایبەت پاش شۆڕشی پەنجا
و ح������ەوت  ،گوتاری ژنان گەش������ەی
كرد و بوو بە یەكێ������ك لە زۆردارترین
س������ەردێڕەكان بۆ لێكۆڵین������ەوە .كوتن
و نووس������ین لەمەڕ ژنەوە ئەوڕۆ ئیتر
كارێك������ی ژنانە نییە ،بەڵكوو كارێكی
كۆمەاڵیەتی و كولتووری و تەنانەت
پێوەندی دارە بە الیەنە پۆزیتیڤەكانی

نییە لێ������رەدا كورت������ەی گێڕانەوەكان
بخەینە بەردەس������ت .لە راستی دا ئەو
چیرۆكە تڕاژێدییایەكی ئەویندارانەیە
كە ژن لەوێدا جگە لە گێڕانی رۆڵێكی
عاتیفی و ئەویندارانە ،بە تەواوی بێ
دەس������تەاڵتە و ناتوانی بارودۆخەكە لە
بەرژەوەندی خۆی بگۆڕێ و بە هۆی
ئەو بێ دەس������تەاڵتییەوە ،پیالنگێڕی
دەوروب������ەری ،وێ������ڕای عاش������قەكەی
رووب������ەڕووی مەرگ������ی دەكەن������ەوە و
تەنان������ەت زۆر ب������ە س������انایی مافی
ژیانی لێ زەوت دەك������ەن .لەو ریواتە
دا ژن تەنیا لە پێناو دەس������تەبەركردنی
مافی هەڵبژاردن������ی هاوبەش بە دڵی
خۆی رووبەڕووی م������ەرگ دەبێتەوە
و كۆمەڵگاك������ەی ك������ە ل������ە قالبی
بەكرەشۆڤاردا خۆیا دەبێ ،بواری ئەوەی
پێنادا ،ئەو ئامانجە س������ەرەكییەی كە
لەو تڕاژێدیایە دا بۆ ژن دیاری كراوە
تەنیا لە ئاس������تی گەیشتن بە دڵدار و
پێكهێنان������ی بەخت������ەوەری بنەماڵەیی
دایە ،ب������ەاڵم وەك گوتمان كۆمەڵگای
«زین» ئەوەندە گەشەی نەكردووە كە
تەنانەت ئەو مافە س������اكارەی پێ رەوا
ببینێ و لە ئاكام دا تێكی دەشكێنێ.
( )3ل������ە رۆمان������ی «ژانی گەل»ی

نەتەوەیەكەوە .لە دوو دەیەی پێش������وودا
رێژەی نووس������ینی ئ������ەو رۆمانانەی
ك������ە لە وێ دا ژنان رۆڵی س������ەرەكی
دەگێڕن و بە واتایەكی دیكە قارەمانی
چیرۆكەكەن بەردەوام لە زۆربوون دایە
و ئەو دۆخە كوردوستانیشی گرتۆتەوە.
دیارە ئەو پڕۆس������ەی نووسین لە سەر
ژن و بەرباس������ەكانی پێوەندیدار بەوەوە
تەنیا بە پێی بە ئاهۆبوونی مودێلێكی
ئەدەبی یان هون������ەری نییە و ناكرێ
پێویس������تیە كۆمەاڵیەتیی������ەكان لێرەدا
لەبەرچ������او نەگیرێ .هەروەك پێش������تر
گوتمان تەنانەت نووس������ەری رۆمانە
فانتێزییەكانیش هەرگی������ز ناتوانن لە
كۆمەڵگا داببڕێن و هەمیش������ە یەكێك
لە هاندەرە س������ەرەكییەكانی نووسەر بۆ
خوڵقاندنی بەرهەمێكی هونەری ،ئەو
كۆمەڵگایەیە وا نووسەر تێیدا دەژیت.
ب) :ژن لە بەش������ێك ل������ە بەرهەمە
ئەدەبییەكان������ی كوردی بەر لە گرەوی
بەختی هەاڵڵە دا.
هەر وەك پێش������تر گوترا ،نووسین
لەسەر كەسایەتی كۆمەاڵیەتی ژن بە
بێ ئاوڕدانەوە بۆ مێژووی كۆمەڵگای
ئەو ژن������ەی وا بڕیارە باس������ی بكەین
دەستەبەر ناكرێت .كاتێك دەگەڕێینەوە
سەرەتای مێژووی ئەدەبی كوردی بەر
لە هەموو دەقەكان تیشك دەخەینە سەر
كەس������ایەتی ژن لە تڕاژێدی «مەم و
زین»ی ئەحم������ەدی خانی ،بەاڵم بە
هۆی ئەوەی كە ش������ایەتە ئەدەبییەكان
بەناوبانگ و ناس������راون ئیتر پێویست

برایم ئەحم������ەد دا ،كاراكتەرە ژنەكانی
رۆمانەك������ە تەنیا كارك������ردی ژنانەی
یەكجار الوازیان هەیە ،بە ش������ێوەیەك
ك������ە زۆر ج������اران خ������ودی كاراكتەرە
ژنەكان مافەكان لە نزیكترین كەسانی
مێییەن������ی خۆیان قەدەغ������ە دەكەن و
جگە لەوەش خ������ودی ژنەكان تەنانەت
خۆیان بە ش������یاوی ماف������ی هەبوون
نازانن .ب������ۆ وێنە كاتێك كاڵێ لەگەڵ
جوامێری هاوس������ەری قس������ە دەكات،
ئ������ارەزوو دەكات منداڵەكەی كوڕ بێت
و بە وتەی خۆی پێی حەیفە پاش������ی
ئەو هەموو ئازار چەشتنە كچی بێت.
ئەوەش لە كاتێك دایە پێشتر كە جوامێر
خوازبێنی لە كاڵێ دەكات ،كاڵێ هیچ
ئیزن بە خۆی ن������ادا واڵمی بداتەوە و
پێ������ی دەڵێ ئەوە دایكێت������ی كە دەبێ
بڕیار بدات )4(.ئ������ەو كۆمەڵگایەی
لە رۆمای ژانی گ������ەل دا هێڵكاری
كراوە ،كۆمەڵگایەكە كە ناهێڵێ ژنان
لەمەڕ چارەنووس������ی خۆیانەوە بڕیار
ب������دەن و ئەوانیش لە خۆی������ان رانابینن
كە بۆ بەدیهێنانی ئاڵوگۆڕ لە ژیانی
خۆی������ان دا هیچ هەوڵێك ب������دەن و بە
وتەی پیرۆزی دایكی كاڵێ« :خودا
یار و یاوەری بێ پەناكانە و تەنیا ئەوە
كە چارەنووس������ەكان رێك دەخا ».ئیتر
ژن بە تەواوی لە بەندی جەبری ژیان
دای������ە ،لە كاتێك دا ه������ەر لەو رۆمانە
دا كاراكتەرێك������ی نێرینە هەیە كە ئەو
باوەڕە رەت دەكاتەوە و خودی مرۆڤ
بە س������ەرچاوەی هەڵكش������ان و گەشە

ك������ردن دەزانێت .واتە كۆمەڵگا پیاوی
ب������ەو قەناعەتە گەیان������دووە كە خۆی
خاوەنی چارەنووس������ی خۆیەتی ،بەاڵم
ژن یەستا هەر پێی وایە نابێ بۆخۆی
هی������چ بكات .لەوالش������ەوە ل������ە نێوان
گەرماوگەرمی كێش������ە و ئاڵۆزییەكان
ژنان بە هۆی كێشە جەستەییەكانیانەوە
دەب������ێ تیدا بچن و ئیت������ر یەكجار بێ
دەستەاڵت و بەستەزمان دێنە بەرچاو.
لە رۆمانی پێشمەرگەی دكتۆر رەحیمی
س������ەیفی قازی دا كە لە دەمەدەمی
س������ەرهەڵدانی كێشە سیاس������ییەكانی
كوردس������تان و لە زەمان������ی پەهلەوی
دووه������ەم دا نووس������راوە ،كاراكت������ەری
ژن ل������ە قالبی «م������رۆت» و پیرێژنە
فێڵبازەكەی جیرانی دا خۆیا دەبێ كە
كۆمەڵگا تەنانەت مافی پاك مانەوە لە
مرۆت دەستێنێ و لە باری جنسییەوە
دەس������ت درێژی دەكرێتە سەر و ئەوەش
هەموو بە ه������ۆی بەدزاتی پیرێژنەكە
و دەستەاڵتی زاڵمانەی «میناغا»ی
ئاوایییەوەی������ە و لە ئ������اكام دا مرۆت
وێڕای ئەوەی كە هیچ رۆڵێكی نەبووە
لەو كارەساتە دا و بێ ئەوەی بیهەوێ
تووشی بووە ،دەبێ خۆی بكووژێ ،بۆ
ئ������ەوەی ئابڕووی خۆی لە ریوایەتەكە
دا بكڕێتەوە )5(!.كاتێ������ك دەڕوانینە
رۆمان������ی «ئێ������وارەی پەروان������ە»ی
بەختیار عەلی ،ه������ەر چەندە دەكرێ
بڵێین ژنانی ئ������ەو رۆمانە بە بەراورد
لەگەڵ گێڕانەوەكانی پێشوو هەندێك
لەباری كۆمەاڵیەتی و ناسینی مافی
خۆیانەوە ،گەش������ەیان كردووە ،تەنانەت
ئەوان ئ������ەو دۆخەی ژیانی خۆیان پێ
قەبووڵ ناكرێ و پڕۆتیستۆی دەكەن
و هەوڵ دەدەن لە سازكردنی یۆتۆپیای
تازەدا كە ش������ارێكە بۆ ئەویندارەكان،
بەش������دار ب������ن و تەنانەت ب������ە بەهای
گیانیش������یان ئەو ش������تە دەكەن .بەاڵم
ئەوەی لێرەدا بەربەستیانە ،راستەوخۆ
كولت������ووری كۆمەڵگا نییە بەڵكوو بە
گوتەی «نیچە» ئەوە «دین یاران»ن
كە دەبنە بەربەس������تی ئارەزووی كچان
و كووڕان������ی یاخی و عاش������ق «مەال
كەوس������ەر» وەك سێمبولی ئایینێك كە
هەرگیز بوار ب������ە بارهێنانی ئەوین و
خۆشەویس������تی نێوان دوو رەگەزی نێر
و مێ ن������ادا ،دەرهێنەری س������ەرەكی
شانۆی پیالنەكە بە دژی ئەویندارانە
ژیانە .كەچی دیس������انیش ئەوە كچانن
كە وێڕای عاش������قەكانیان هیوابڕاوانە
رووبەڕووی مەرگ دەبنەوە و دیس������ان
كاراكتەرە ژنەكان هەر دەمرن و نووسەر
نەیتوانیوە بی������ان پارێزێ )6(.هەڵبەت
پێویس������تە بگوترێ كە لە كتێبی» لە
رۆمانەوە تا نەتەوە»ی بەڕێز هاشمی
ئەحمەزادە دا ،بە وردی و هاوتەریب لە
گەڵ رۆمانە كوردییەكان ،هەندێ لە
رۆمانە ش������ازەكانی فارسیش لە باری
ناوەرۆك������ەوە و هەروەه������ا روانینیان بۆ
كێشەی ژن هەڵسەنگێندراون كە لێرەدا
پێویس������ت بە دووپات كردنەوەیان ناكا.
بەاڵم لەو دەقانەش دا هەر وەك ئەوانی
پێشوو ،ژن لە ئاستێكی كۆمەاڵیەتی
یەكج������ار نزم دا پەروەردە كراوە كە زۆر
جار هەڵ������س و كەوتی مایەی نەنگ
و ش������وورەیی یە و ناتوان������ێ بەدەر لە
چوارچێ������وەی خواس������تەكانی بنەماڵە
ئارەزوویەكی دیك������ەی هەبێت و
ئەگەریش رووب������ەڕووی مەرگ
نەبێت������ەوە ،ئ������ەوە ژیانێكی جێی
بەزەی������ی و لێقەوماوانەی هەیە.
()7
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شیرین ئەمینی

ش������یرین ئەمینی لە ڕێبەندانی 1361ی هەتاوی لە ش������اری
ورمێ چاوی بە دونیا هەڵێناوە.
دواتر ماڵیان دێتەوە ش������اری مەهاب������اد و تەمەنی منداڵی لەو
شارەدا تێپەڕ دەكا.
وەك خ������ۆی دەڵێ  :هەر لە منداڵیەوە هۆگری نووس������ین بووە
و ب������ەردەوام ل������ە دەریای خەیاڵدا مەلەی ك������ردووە و زۆر جار بە
نیگاركێشی هەس������تی خۆی دەربڕیوە .پاش چوونە قوتابخانە و
فێربوونی ئەلف و بێ كتێبە داس������تانییەكانی خۆێندووەتەوە و ئەم
خوێندنانە لێواولێوی كردووە لە فیكر و ئیلهام بۆ نووس������ین و هەر
لەم سەردەمەدا بووە كە نووسینی شێعری دەست پێكردووە بە هەر
دوو زمانی كوردی و فارسی.
یهكهمی������ن ڕۆمانی لە س������ەردەمی مێرمنداڵیدا نووس������یوە كە
س������ااڵنی دواتر ب������ێ هیچ پێداچوونەوەیەك چ������اپ كرا هەر لەو
س������ااڵنەدا ئەمانەی نووسیوە «س������الهای انتڤار»« ،در اغوش
سرنوشت»« ،ساحل تنهایی»« ،سایەی جدایی» و ...
س������اڵی ١٣٨٧ی هەتاوی یهكهمی������ن بەرهەمی چاپ بووی
كتێبێكی  ١٦٧الپەڕەییه بە ناوی « غروب غم انگیز».
دووهەمین بەرهەمی لە ژێر ناوی «سایەی جودایی»ه كە لە
پێشانگای تاران ڕۆمانێكی پڕ فرۆش بوو.
س������ێهەم بەرهەمی «ش������بی زیر باران»ه ك������ە خۆی دەڵێت
«دەتوانم بە ڕاشكای بڵێم كارێكی جوانە و دەتوانم بە شانازییهوە
باس������ی بكەم ئەو كتێبە لە حاڵی چاپدایە و هیوادارم بە زووترین
كات بگاتە دەست خوێنەران»...ساڵی  ١٣٨٨ی هەتاوی چووەتە
«ئەنجومەنی سینەمای جەوان» و نیزیك ساڵێك دەورەی دیوە.
چیرۆكەكانی «پاش������ای نەوس������ن» ڕێوی فێڵەباز «پیتۆڵو
جادووكە» «چوارشەممە سوری» «دەرباز بوون» «فیلی زەالم
و مێروولەی زانا» «پیتۆڵوو گەڕەكی منداڵە جنێو فرۆشەكان»
و  ...چەندین بەرهەمەی دیكە بەش������ێك لەو بهرههمانهت ك ه بۆ
مندااڵن ئاماده كردووه.
كورتە چیرۆكەكانی «جوتێك چاوی ش������ین ،ئەو ش������ەو پاڵو
دەخۆی ،هەناس������ە ،لەتێك هەنار ،وێنە ،كفش������اتونو بدین واكس
بزنم» بەرهەمی كاری چەند ساڵی ڕابردووی نووسەرە  ...ئێستا
خەریكی نووس������ینی ڕۆمانی بڵیندی كوردیە و خۆی گووتنی
«پێم وایە تازە هەر بە كوردی دەنووسم».
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ساندیسك ،میمۆرییهكی جیاواز
دهخات ه بازاڕهوه
له پێشانگای جیهانیی مۆبایل ( )2015 MWCل ه بهرسێلۆنا،
كۆمپانیای ساندیسك پێش������هنگ لهبواری بهرههمهێنانی فالش و
فالش میمۆری ،گهورهترین میم������ۆری بچوكی ل ه جیهاندا نمایش
كرد.
قهبارهی فالش میمۆریهكهی ساندیسك ()MicroSDXC
زۆر بچوك������ه و توان������ای ههڵگرتن������ی زانیاری ب������ ه قهبارهی 200
گێگابایتی ههیه.
ئهم فالش میمۆریی ه س������هرهڕای گهورهی������ی قهبارهی ههڵگرتنی
زانیاریهك������هی ،خێراییهكی زۆری ههی ه بۆ گواس������تنهوهی فایل و
دهگات ه  90مێگابایت ل ه چركهیهكدا وات ه  1200وێن ه ل ه خولهكێكدا
ههروهه������ا جێگهی  20كاتژمێر ڤیدیۆ ب������ ه كوالیتی فوول ئێچ دی
تێدا دهبێتهوه.
میمۆرییهك������ه دژه ئ������او و دژه مگناتی������س و دژه تیش������كی
سهرووهنهوش������هیی ه و بهرگهی پلهی گهرمی تا  85پلهی سهدی و

زایەڵە

كۆماری ئیسالمی لە
كۆتایی ساڵی 1393دا
فاتیح ساڵحی

 25پلهی ژێر سفر
دهگرێت.
نرخی میمۆریهكهی ساندیس������ك
گران ه و ب ه  400دۆالره و له چارهكی دووهمی
ئهمساڵدا دهخرێته بازاڕهوه.
پارس������اڵیش كۆمپانی������ای ساندیس������ك ب������ۆ یهكهمی������ن جار
میمۆرییهكی به قهبارهی  128گێگابایت ڕاگهیاند كه له ئێس������تادا
نرخهكهی  100دۆالره.

ڕۆبۆت جێگه ی مرۆڤ دهگرێتهوه
نێوهڕۆك������ی ڕاپۆرتێكی جیهانی ترس دهخاته دڵی ئهوكهس������انهی ك ه
ڕاپۆرتهكهیان خوێندووهتهوه ،بهوهی له داهاتوودا ڕۆبۆت له بری مرۆڤ
بهكاربهێنرێ������ت بۆ كاركردن ،ترس������هكهش ئهوهیه كه ڕێ������ژهی بێكاری له
واڵتانی پێش������كهوتوو زیاد دهكات و تێچوونی چاودێره كۆمهاڵیهتیهكان
ڕوو له بهرزبوونهوه دهكهن ،شارهزایانی بواری ئابووریش بهم حاڵهته دهڵێن
داكهوتنی ئابوری.
س������ایتی ئیالف نێوهڕۆكی ڕاپۆرتهكهی باڵوكردۆتهوه بهبێ ناوهێنانی
خاوهنی ئهو ناوهن������دهی كه ڕاپۆرتهكهی نوس������یوه ،ڕاپۆرتهكه ئاماژهی
بهوهكردووه ،ل������ه داهاتوویهكی نزیكدا ڕۆبۆتهكان له بری مرۆڤهكان كار
دهكهن ،كۆمهڵێك له ش������ارهزایانی ئابووری نمونهیهكی سادهیان بهكارهێنا
ب������ۆ كاركردنی ڕۆبۆتهكان لهبری مرۆڤ بۆ ئ������هوهی بزانن كه تا چهند
كاریگهرییان دهبێت لهس������هر داهاتی تاكهكهس و س������هرمایهی كاركردن و
كوالێتی ئهو بهرههمانهی كه ڕۆبۆت بهرههمی دههێنێت.
ل������هم چوارچێوهیهدا ڕۆژنام������هی دهیلی مهیل������ی بهریتانی زانیاری
ل������ه گهوره توێژهری بوارهكه «س������یز بێنزیل» وهرگرت������ووهو ئاماژهی
بۆئهوهكردووه  « :ل������ه داهاتویهكی نزیكدا ڕۆبۆتهكان دهبینین
دهبنه ش������ۆفێری تهكسی و هۆیهكانی گواستنهوه ،تهنانهت
له ب������ری مرۆڤهكان فرۆكهوانییش دهكهن ،پێش������بینیش
دهكات لهو ناوهندانهی ڕۆبۆت كاردهكات مهترسی بۆ
س������هر سهالمهتی مرۆڤهكان دروست بێت ،بهاڵم ئایا
تا چهند ڕۆبۆت������هكان دهتوانن ههڵهنهكهن له
ئهنجامدانی كارهكاندا؟
له ژێر ڕۆشنایی

ئهو بابهتهدا بێنزی������ل لهگهڵ كۆمهڵێك ل ه
هاوڕێیانی������دا كه ش������ارهزای بوارهكهن له
ناوهندی نیش������تیمانی ب������ۆ لێكۆڵینهوهی
ئاب������ووری ئاماژه بۆ ئهوه دهكهن ،ئهگهر
ڕۆبۆتهكان له بری مرۆڤهكان كار بكهن.
دهپرس������ن ئهو الیهنانه كێن كه دهتوانن
ئهو ڕۆبۆتانه بهدهس������ت بهێنن ،یاخود
بهش������داری پێكردنی ڕۆبۆت������هكان بۆ
كاركردن له ناوهنده بازرگانیهكاندا چی
گۆڕانكارییهك بهسهر ژیانی كاركردن
الی هاواڵتیانی جیهاندا دههێنێت.
لهالیهكی تریشهوه شارهزایان
ئاماژهی������ان ب������ۆ
ئهوهكردووه

بهره������هم هێنانی ڕۆبۆت������ه زیرهكهكان ل ه
ماوهی سااڵنی ڕابردوودا و كهمی نرخی
بهكارهێنانهكهی ئهوهیان سهلهماندووه ،كه
ڕۆژێك دێت ڕۆبۆتهكان له ژیانی ئاساییدا
بهشێوهیهكی فراوان بهكاربهێنرێت.
ئهگهر جیهان گهیش������ت ب������هو ڕۆژهی
ڕۆبۆت له بری م������رۆڤ كاربكات،
ئهوا نێوهڕۆكی چیرۆكی فیلمی
 I ROBOTمان بیردهخاتهوه
كه چۆن ڕووداوهكانی ناو
ئ������هو فیلمه ب������اس لهوه
دهك������هن مرۆڤ حاڵی
چۆن دهبێت بهدهست
ڕۆبۆتهكانهوه.

بەكارهێنەرانی ئایفۆن ،دووچاری ئەم حاڵەتە بوون؟
بێگومان ئەگ������ەر بەكارهێنەرێكی
ئایفۆن بی������ت ئەوا دووچ������اری ئەوە
بوویتەتەوە كە بۆ هەندێ جار كاتێك
كە كەسێك یان هاوڕێیەكەت پەیوەندیت
پێوە دەكات لەسەر شاشەكەت هەردوو
هەڵب������ژاردەی ( )Declineبۆ وەاڵم
نەدانەوەو ( )Acceptبۆ وەاڵمدانەوەت
هەیەو هەندێ كاتی دیكەش لەجیاتی
ئەو دوو هەڵبژاردەیە تەنها هەڵبژاردەی
()Slide to answerت هەیە.
لەوانەی������ە هەندێكت������ان هۆكاری
هەبوونی ئەو دوو شاشە جیاوازە بزانن
بەاڵم لە هەمانكاتدا هەندێكیش������تان
لەوە ڕاماون كە دەبێت چی هۆكاری
جیاوازی دەركەوتنی ئەو دوو شاش������ە

جی������اوازە بێت كاتێك كە كەس������ێك
پەیوەندیت پێوە دەكات.
هۆكارەك������ەی زۆر ئاس������انەو
پەیوەن������دی ب������ە قوف������ڵ بوون������ی
ئایفۆنەكەت������ەوە هەیە .ڕوونتر بڵێین
ئەگەر ئایفۆنەك������ەت قوفڵ بێت و
كەس������ێك پەیوەندیت پێوە بكات ئەوە
هەڵبژاردەی ()Slide to answer
ت لەسەر شاشە بۆ دەردەكەوێت بەاڵم
ئەگەر ئایفۆنەكەت قوفڵ نەبێت و
كەس������ێك پەیوەندیت پێوە بكات ئەوا
ه������ەردوو هەڵبژاردەی ()Decline
و ()Acceptت لەس������ەر شاش������ە
ب������ۆ دەردەكەوێت وەك ل������ەم وێنەی
خوارەوەدا بەڕوونی دیارە.

بارودۆخی ئەمڕۆی كۆماری ئیسالمی
بە ب������اوەڕی زۆری������ەك لە ش������ارەزایانی
سیاس������ی ،كۆمەاڵیەتی و ئابووری لەچاو
س������ااڵنی ڕابردووی دەس������ەاڵتداری ئەم
ڕێژیم������ە ،بارودۆخێكی نالەبار و لە جاران
هەستیارترە .بارودۆخی سیاسی ڕێژیم بە
هۆی دەستێوەردان و ش������ەڕەنگێزییەكانی
دەس������ەاڵتدارانی حكوومەتی ئیسالمی و
ناكۆكییەكانی نێ������وان خۆیان بۆ مانەوە و
پاراستنی دەس������ەاڵتەكەیان و لە هەمووی
گرینگتر دەنگۆی نەس������اقامگیری باری
تەندروستی خامنەیی و دۆسیەی ناوكی
ڕێژی������م ،واڵت������ی ئێرانی زیات������ر لە هەر
بڕگەیەك������ی زەمەنی تووش������ی ئاڵۆزی و
قەیران كردووە .ناكۆك������ی نێوان باڵەكانی
ڕێژیم و داهاتووی سیاس������ی ئەم ڕێژیمە
بە هۆی داب������ڕان و لێكترازانی مۆرەكانی
ڕێژیم لەگەڵ یەكتردا و ئەگەری نەمانی
خامنەیی ،چەندین پرسیار لە زەینی هەر
تاكێكدا درووست دەكات كە وەاڵمدانەوەیان
پێویس������تی بە كاتە و دەبێ چاوەڕوان بین
تا بزانین ل������ە چەند مانگ������ی داهاتوودا
پێكهاتەی سیاسی ئەم ڕێژیمە لە نێوخۆیدا
تووشی گۆڕان و ئاڵوگۆڕ دەبێت یان نا؟
ئەمان������ە هەمووی������ان لەحاڵێكدایە كە هەر
یەك لە كاربەدەس������تانی ڕێژیم ئێستاكە بە
هۆی ئاڵۆزی و بشێوی سیستمی سیاسی
حكوومەت������ی ئیس���ل��امی ئێران تووش������ی
تاك������ڕەوی و گەندەڵ������ی ب������وون و پرس و
باسەكانی نێوان ئۆسوولگەراكان و تەنانەت
تا ڕادەی������ەك بەناو چاكس������ازیخوازەكانی
نێو ڕێژیمی كۆماری ئیس���ل��امی لەمەڕ
هاوكێشەكان و ڕووداوەكانی ئەم دوواییانە
كە ڕاس������تەوخۆ ئێران لەگەڵیاندا بەرەوڕوو
بووەتەوە ،ئەم ڕاستییەمان بۆ ڕوون دەكەنەوە
كە تان و پۆی سیس������تمی دەسەاڵتداری
لە حكوومەتی ئیس���ل��امی ئێراندا بەرەبەرە
بەرهو هەڵوەش������اندنەوە دەڕوات و زۆر دوور
نییە كە شەڕەدەنووكی نێو باڵەكانی ڕێژیم
ئەمجارەیان ڕیزەكانی ئۆس������وولگەراكان و
نزیكەكانی ڕێبەری ڕێژیم واتە خامنەییش
بگرێتەوە.
ل������ە ڕوانگ������ەی كۆمەاڵیەتیش������ەوە،
كۆمەڵگای ئێران تووش������ی دەیان دیاردەی
نوێی كۆمەاڵیەتی ب������ووە كە هەركامیان
دەتوانن تان و پ������ۆی ژیانی بنەماڵەیی و
تاكەكەس������ی تاكەكانی كۆمەڵگای ئێران
تووشی بشێوی بكەن .زێدەبوونی ئاماری
ت������ەاڵق لەم مانگان������ەی دواییدا بە پێی
ڕاگەیاندنی ناوەندە فەرمییەكانی خودی
حكوومەت و زێدەبوونی بەرچاوی ڕادەی
تووشبووان بە مادەسڕكەرەكان و پەرەسەندنی
دیاردەگەلێ وەك باجگیری و شەڕفرۆشی،
زیادبوونی ئام������اری ئیعدامەكان و دەیان
دیاردەی دزێوی دیك������ە ،هەموویان باس
ل������ە قەیرانێك������ی قووڵ������ی كۆمەاڵیەتی
دەكەن كە ئێس������تاكە كۆمەڵگای ئێران بە
دەستیانەوە دەناڵێنێ و چاوەڕوان دەكرێت لە
مانگەكانی داهاتووش������دا ئاماری هەركام
لەم دی������اردە كۆمەاڵیەتیان������ە زێدەبوون بە
خۆیەوە ببینێ.
جگ������ە ل������ە بارودۆخ������ی سیاس������ی و
كۆمەاڵیەتی ئەمڕۆی ئێران ئەو شتەی كە
زیاتر لە هەموو ش������تێكی دیكە لە ئێرانی
ئەمڕۆدا دەكەوێت������ە بەرچاو و بەردەوام لە
ڕاگەیەنە گشتییەكاندا باسی لێوە دەكرێ،
بارودۆخ������ی نالەباری ئاب������ووری ڕێژیم و
كەمداهاتی������ی خەڵكانی ب������ێ دەرەتانی
ئێرانە كە تەنگی ب������ە ژیانی بنەماڵەكان
و تاكەكان هەڵچنی������وە و وێناچی كە ئەم
دۆخە نالەبارە لە مانگەكانی داهاتووشدا
بەرەو چاكە بڕوات .بە تایبەت لە كاتێكدا
كە هێشتا بە تەواوی ڕوون نییە ئاخۆ ئێران
و ڕۆژئاوا لەس������ەر دۆس������یەی ناوكی ئەو
ڕێژیمە ڕێك دەكەون یان نا بۆیە پێشبینی
دەكرێ كە قەیرانە سیاسی ،كۆمەاڵیەتی
و ئابوورییەكان لە داهاتوویەكی نە ئەوەندە
دووردا ،كۆش������كی دەس������ەاڵتدارانی ئەو
ڕێژیم������ە داڕمێنێ و مۆم������ی تەمەنیان
بكوژێنێتەوە.

