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بارودۆخی په نابه ران له  جیهاندا 
كاره ساتباره 

ئه مریكا زانیاریی هه یه   له سه ر فرۆشتنی قه ڵغانی مووشه كی ئێس ـ 300 به  ئێران

هاودیتنی شاندی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و 
مەكتەبی سیاسیی پارتی دێموكراتی كوردستان

*
شاندێكی حیزبی دێموكرات لەگەڵ 

ئەنجومەنی نیشتمانیی كوردی سووریە كۆ بووەوە

پـەیڤ
ناهید حسێنی

ڕاگەیەن������دراوی  جەوه������ەری  هێش������تا 
دەرئەنجامی كۆبوونەوەی لۆزان وشك نەبۆتەوە 
كە دەس������ەاڵتدارانی ئێرانی كەوتوونەتە گزە 
و هەركەس������ەو الیەنێك لە ناوخۆی ئێران بە 
مەبەس������تی چەواشەكاری و فریودانی ڕای 
گشتی سازێكی جیاواز لێدەدەن. سێناریۆی 
ئەم ش������ەڕەزێڕنگەرانەیە لەمێژە س������واوە و 
و  س������ەرۆك كۆمار  بەسەرچووە.  ماوەكەی 
وەزیری دەرەوەی كۆماری ئیسالمیی ئێران 
فوویان بە كەڕەنای س������ەركەوتندا كردووە و 
دەرئەنجامی كۆبوونەوەی لۆزان بە مایەی 
غرووری نەتەوەیی لەقەڵەم دەدەن. سەرۆكی 
پارلەمان و س������ەرۆكی دەزگای دادوەری و 
تەنانەت بەرپرس������ی ناوەن������دی فەرماندەیی 
گش������تی س������وپاش پیرۆزبای������ی خۆیان بە 
بۆن������ەی ئ������ەو دەس������كەوتەوە ڕادەگەیەنن. 
ل������ەو الش������ەوە خامنەی������ی وەك بڕیاردەری 
س������ەرەكیی ئەو واڵتە باس لەوە دەكات كە 
پیرۆزبای������ی كردن بە بۆنەی ڕاگەیەندراوی 
دەرئەنجامی كۆبوون������ەوەی لۆزان كارێكی 
بێ مانایە و هێشتا زووە بۆ ئەوەی لە تەپڵی 
سەركەوتن بدەن و دەڵێت: »نە قبووڵمە و نە 
ڕەتیش������ی دەكەمەوە« و هێشتا بەرچاومان 
ل������ە وردەكارییەكانی ئەم لێكتێگەیش������تنە و 

ڕێككەوتنی داهاتوو ڕوون نییە. 
الیەنی  ڕاگەیەندراوی  دەقی  خامنەیی 
بەرامبەری خۆیان بە ناڕاست  و شێوێندراو 
لەقەڵەم دەدات و بە بەڵێن شكێن و ساختەكار 
ناوزەدیان دەكات و باس لەوە دەكات كە شەرت 
و مەرجەكانی واڵتانی ڕۆژئاوایی بۆ ئێران 
نابێ������ت الیەنی نیزامیی و ئەمنیی ئێران لە 
خۆ بگرێت و هەموو بەرپرس������انی نیزامیی 
ئێران ڕادەسپێرێت ڕێگە بە بیانییەكان نەدەن 
س������نووری ئەمنیی واڵتی ئێران ببەزێنن و 
یان پەرەگرتنی سیس������تمی بەرگریی واڵت 
ڕابگ������رن و تەنان������ەت هەم������وو دامودەزگا 
نیزامییەكانی ئێرانی بە ئەرتەش و س������وپاوە 
ڕاسپاردووە كە توانایی نیزامیی و بەرگریی 
خۆیان پ������ەرە پێب������دەن. ل������ەو پەیوەندییەدا 
جێگری فەرماندەی سپای پاسدارانی ئێران 
شەڕی  هەڵگیرساندنی  هەڕەشەی  تەنانەت 
ك������ردووە و چاوەدێ������ری كردن و س������ەردانی 
ناوەند و بنك������ە نیزامییەكان������ی ئێرانی بە 
نەتەوەیی  بە كەرامەتی  س������وكایەتی كردن 
و داگی������ر كردنی واڵتەكەیان ناوزەد كردووە. 
ئەوەش لە حاڵێكدایە كە پش������كنینی ناوەندە 
نیزامییەمانی ئێران هەردەم یەكێك لە خاڵە 

گرینگەكان بۆ دانووستان بووە.
ل������ە ڕاگەیەندراوەكەدا بە ڕوونی ئاماژە 
ب������ەوە كراوە كە گەمارۆكانی س������ەر ئێران � 
تەنی������ا گەمارۆكانی س������ەر وزەی ناوكی � 
قۆن������اغ بە قۆناغ و لە م������اوەی 12 تا 15 
ساڵدا هەڵدەپەس������ێندرێن، كەچی خامنەیی 
جەختی لەوە كردۆتەوە كە پێویس������تە هەمان 
ڕۆژی واژۆ كردنی ڕێككەوتنی كۆتایی، 
یەكجێ  هەموو گەمارۆكانی س������ەر واڵتی 
ئێران هەڵگیرێن و س������ەرۆك كۆماریش دەڵێ 
كە هی������چ ڕێككەوتنێك واژۆ ناكەن مەگەر 
ئەوەی هەموو گەمارۆكانی سەر واڵتەكەیان 
هەڵگیرێت. بەو پێیە پاش 12 ساڵ هاتوچۆ 
و چەواش������ەكاری هێش������تاش هیچ بە هیچ 
نەبووە و وێ ناچێ  ئەم بارە الرە بە سەالمەت 

بگاتە مەنزڵ.

وتووێژی ماڵپەڕی 
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په نابه ران������ی  ب������ااڵی  كۆمیس������اریای 
یه كگرت������ووه كان  نه ت������ه وه   ڕێكخ������راوی 
وتوویه ت������ی كه  ئه گه ر ژم������اره ی 700 
كه سه كه  پشتڕاست بكرێته وه ، ئه مه  یه كێك 
له  خراپترین كاره س������اته  مه رگهێنه ره كانه  

له  ئاوه كانی مه دیته رانه دا.
له  ئێستادا هێزه  ده ریاییه كانی ئیتالیا 
و هێزه كان������ی به رگریی شارس������تانی و 
پاس������ه وانانی كه ناراوی ئ������ه م واڵته  به  
كۆپت������ه ر و پاپۆڕه كانیان و به  یارمه تی 
پاپ������ۆڕه  بارهه ڵگره كان له  مه ودای نێوان 
دوورگ������ه ی المپێ دۆس������ا و ئاوه كانی 

لیبیدا له  دووی زیندووه كان ده گه ڕێن.
پاس������ه وانانی كه ن������اروای ئیتالیا له  
ژماره یه كی  حه وتوودا  كۆتایی  ڕۆژانی 
زۆر په نابه ری������ان له  ئاو گرتووه ته وه  و بۆ 
له   ڕایانگواستوون.  ئه مین  ش������وێنێكی 

به  نوقمبوون������ی به له مێكی هه ڵگری 
ماتێئ������ۆ  په ناب������ه ر   700 ب������ه   نزی������ك 
ڕۆس������ی، س������ه رۆك وه زیران������ی ئیتالیا 
ئێ������واره ی یه كش������ه ممه  19ی ئاوریل به  
ڕۆژنامه وانانی وت: »ئێمه  هه وڵ ده ده ین 
كه  دانیشتنی س������ه رۆكه كانی یه كیه تی 
ئۆرووپا تا كۆتایی ئه م حه وتووه  به ڕێوه  
بچێت. ئه م بابه ت������ه  ده بێ له  ئه جیندای 

كۆبوونه وه كه دا بێ.«
ئیتالی������ای  هه واڵنێری������ی  پێش������تر 
»ئه س������نا« ڕاپۆرتی دابوو كه  به له می 
هه ڵگری په نابه ران ش������ه وی یه كشه ممه 
30 ی خاكه لێ������وه  ل������ه  120 كیلۆمێتری 
باش������ووری دوورگه ی ئیتالیایی المپێ 

دۆسا نوقم بووه .
كارلۆتا سامی، وته بێژی كۆمیساریای 
ب������ااڵی په نابه رانی ڕێكخ������راوی نه ته وه  
یه كگرتووه كان ب������ه  كه ناڵێكی تێلفزیۆنی 
ئیتالیای وتووه  كه  پاپۆڕێكی بازرگانی 
پۆرته غاڵ������ی توانیویه ت������ی 28 كه س به  
زیندوویی له  ئاو بگرێته وه ، به اڵم هێشتا 
نزیكه ی 700 كه س بێسه روشوێنن. هێزه  
یارمه تیده ره كان تا ئێستا 24 كه سیان له  

ئاو ده رهێناوه .
ڕاپۆرت������ه  نافه رمییه كان ب������اس له وه  
ده كه ن كه  په ناب������ه ران به  ناردنی نامه ی 
به په ل������ه  داوای یارمه تی������ان كردب������وو و 
پاسه وانانی كه ناراوی ئیتالیا فه رمانیان 
به  پاپۆڕێكی بارهه ڵگر كه  له و ناوچه یه دا 
بووه  كردووه  كه  ڕێگه ی خۆی بگۆڕێ 
و یارمه ت������ی به له م������ی په نابه ران بدات. 
به  نزیكبوونه وه ی پاپ������ۆڕه  بارهه ڵگره كه  
له  به له می په ناب������ه ره كان، هه موویان به  
زه ختێك������ی زۆره وه  له  الیه كی به له مه كه  
كۆ ببوونه وه  و بوون به  هۆی سه ره ونخوون 

بوونه وه ی به له مه كه .
ل������ه  ڕه گه ز  هێش������تا زانیاری ته واو 
و نه ته وه ی دانیش������توانی ئ������ه م به له مه  
له به رده س������تدا نیی������ه ، ب������ه اڵم وته بێژی 

ڕۆژانی ڕاب������ردوودا ژماره یه ك به له می 
زۆر ك������ه  هه ڵگ������ری په نابه ره  ب������وون به  
ئامانجی گه یش������تن ب������ه  كه ناراوه كانی 
ئیتالیا به ره و ئه و واڵته  به ڕێ كه وتبوون. 
ته نی������ا له  ی������ه ك حه وت������ووی ڕابردوودا 
نزیكه ی 11 هه زار په نابه ر گه یشتوونه ته  

كه ناراوه كانی ئیتالیا.
ل������ه   م������رۆڤ  قاچاخچییه كان������ی 
هه لومه رج������ی ك������ه ش و ه������ه وا كه ڵك 
په نابه رێكی زۆر س������واری  وه رده گرن و 
به له مه كان ده ك������ه ن. هه روه ها چه ن ڕۆژ 
پێش به له مێك له  كه ناراوه كانی ئیتالیادا 
س������ه ره ونخوون بوویه وه  و نزیكه ی 400 

كه س گیانی خۆیان له ده ست دا.
پۆلیس������ی  دیكه دا،  هه واڵێك������ی  له  
ئیتالیا به  پاڵپشتیی لێدوانه كانی شایه ته  
زیندووه كان ده ڵێ، په نابه رانی موس������ڵمان 

كه  له  به له مێك به  مه به ستی گه یشتن به  
ئۆرووپادا بوون، په نابه ر مه سیحییه كانیان 
فڕێ داوه ته  نێو ئاو و نوقمیان كردوون. 
پۆلیس هانه ی ئ������ه م كاره ی به  بێزاری 

ئایینی شوبهاندووه .
پۆلیسی ئیتالیا ده ڵێ، 15 په نابه ری 
موس������ڵمانیان له  كه ناراوه كانی سیسیل، 
له ب������ه ر ئه وه یكه  ده س������تیان هه ب������ووه  له  
نوقم كردنی 12 په نابه ری مه س������یحی 
ل������ه  به له مێك ل������ه  ڕێگ������ه ی ئۆرووپادا 

ده ستبه سه ر كردووه .
ڕاگه یه نه كان������ی ئیتالی������ا باڵوی������ان 
كردووه ته وه  كه  وه زیری دادی ئه م واڵته  
ئه م هه واڵه ی له  ئێواره ی پێنجش������ه ممه  

27ی خاكه لێوه  پشتڕاست كردووه ته وه .
هه واڵنێ������ری ئاڵمان ده نووس������ێ، ئه م 
ڕووداوه  له  ئاوه  نێونه ته وه ییه كاندا ڕووی 

داوه ، به م حاڵه ش������ه وه  گومانلێكراوان له  
پالێرمۆ له  دوورگه ی سیسیل  به نده ری 

ده سبه سه ر كراون.
ئه م ڕاپۆرته  باسی ئه وه  ده كات، هانه ی 
په نابه رانی موس������ڵمان بۆ ئه نجامی ئه م 
كاره  بێزاریی ئایینی بووه  و ئه و كه سانه ی 
كه  هه س������تاون به  ئه نجامدانی ئه م كاره  
خه ڵكی واڵتانی مالی، سێنگاڵ، گینه  

و كه ناراوی عاجن.
شایه تحاڵی ڕووداوه كه  باسی ئه وه یان 
كردووه  كه  موس������ڵمانه كان 12 په نابه ری 
له  ڕێگه ی  به له مێكدا  له   مه س������یحیان 
گه یش������تن به  ئۆرووپا پاش ده مه قاڵه  و 
تێكهه ڵچ������وون فڕێ داوه ته  نێو ده ریاه وه . 
ده گوترێ ك������ه  قوربانیی������ه كان خه ڵكی 

واڵتانی غه نا و نیجرییه  بوون.

وه اڵم������ی هه واڵنێران������دا س������ه باره ت به  
هه ڵوه شاندنه وه ی  قه ده غه بوونی فرۆشتنی 
قه ڵغانی مووشه كی ئێس �300 له  الیه ن 
س������ه رۆك كۆماری ڕووس������یه وه ، وتی: 
»ئێمه  س������ااڵنێكه  ئاگاداری ئه وه  هه ین 
كه  ئه م قه ڵغانه  به  ئێران ده فرۆش������رێت و 
له  هه موو ئه گه ره كانماندا ئه مه مان له به ر 

چاو گرتووه .«
ناوب������راو هه روه ه������ا ل������ه  وه اڵمی ئه م 
پرس������یاره دا ك������ه  گه لۆ مووش������ه كه كان 

س������ه رۆكی لێژنه ی هاوبه ش������ی هێزه  
ئه مریكا ده ڵێ فرۆشتنی  چه كداره كانی 
دژه مووشه كی  پێش������كه وتووی  قه ڵغانی 
دروستكراوی ڕووسیه  به  ئێران كاریگه ری 
ویالیه ته   سه ربازییه كانی  ئه گه ره   له سه ر 

یه كگرتووه كان دژی ئێران نییه .
ژێن������راڵ مارتی������ن دێمپس������ی ل������ه  
هاوبه ش  ڕۆژنامه وان������ی  دانیش������نێكی 
وه زیری  كارتێ������ر،  ئه ش������تۆن  له گ������ه ڵ 
به رگ������ری ویالیه ته  یه كگرت������ووه كان له  

كۆس������پێكی پێش������گیرانه  نین له  به رده م 
بژارده ی سه ربازیی ئه مریكا دژی ئێران، 
وتی: »ئ������ه و بژارده  س������ه ربازییه ی كه  
خراوه ته  به ر ده س������تی سه رۆك كۆمار به  
مه به ستی هاندانی دیپلۆماسییه  و ئه گه ر 
دیپلۆماسی شكست بخوات، بۆ دڵنیایی 
له  پێشگرتن له  ده ستپێڕاگه یشتنی ئێران 
ب������ه  چه كی ناوكی، به  ب������ێ گۆڕان له  

شوێنی خۆی ده مێنێته وه .«
ژێنراڵ دێمپس������ی هێمای بۆ ڕۆڵی 

ئێران له  یه مه ن كرد و وتی ئێران پێوه ندی 
هه یه  له گه ڵ حوس������ییه كاندا كه  ئه مه ش 
وا ده كات عه ره بس������تان مافی خۆی بێ 

نیگه ران بێت.
ئه ش������تۆن كارتێر وه زی������ری به رگری 
ئه مریكاش له م دانیشته  ڕۆژنامه وانیه دا، 
وێ������ڕای ڕوونكردنه وه یه ك له مه ڕ ڕۆڵی 
ئ������ه م وه زاره تخانه ی������ه  و ئه ركه كان������ی له  
ئێراندا  ناوكی  پێوه ندی له گه ڵ كێشه ی 
وتی: »ب������ه  الی من������ه وه ، ڕۆڵی ئێمه  

ئه نجامدانی دانووستانه كان نییه ، به ڵكوو 
سه ره نجدان به  دوو پرسی دیكه یه . یه كه م 
ئه وه یكه  به  هه مان ش������ێوه  كه  س������ه رۆك 
كۆمار باس������یان ك������ردووه ، دڵنیابوون له  
پاراستنی بژارده كانی دیكه  له سه ر مێزی 
دانووستانه كاندایه  و ئێمه  زۆر به  جیددی 
سه یری ده كه ین و دووهه م به رده وامبوون 
له  پێكهێنانی س������ه قامگیری له  هه موو 
ناوچه كه  و به رده وامی������ی به هێز كردنی 

تواناكانی هاوپه یمانه كانمان.«

ǧ2
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شاندێكی حیزبی دێموكرات سەردانی پارتی 
واڵت پارێزانی دێموكراتی كوردستانی كرد

شاندێكی پێوەندییەكانی حیزبی دێموكرات 
سەردانی ڕۆژنامەی خەباتی كرد

مامۆستایانی خورهەاڵتی كوردستان لە 
مانگرتنی سەراسەریی مامۆستایاندا 

بەشدارییان كرد 

خاكەلێوەی 1394ی  ڕێكەوتی 19ی 
هەتاوی، شاندێكی حیزبی دێموكراتی 
سەرپەرستیی  ب��ە  ئ��ێ��ران  كوردستانی 
جێگری  ش��ەرەف��ی«  »حەسەن  بەڕێز 
سەردانی  حیزب،  گشتیی  سكرتێری 
دێموكراتی  پ��ارێ��زان��ی  واڵت  پ��ارت��ی 
كوردستانی لە هەولێر كرد و لە الیەن 
شاندێكی ئەو حیزبەوە بە سەرپەرستیی 
بە  ناسراو  ت��اش«  »نیزامەدین  بەڕێز 
بەڕێوەبەرایەتی  ئ��ەن��دام��ی  )ب��وت��ان( 
ئەندامانی  ل��ە  دیكە  ژم��ارەی��ەك��ی  و 
لێكرا.  پێشوازیی  پارتە  ئەو  ڕێبەریی 

كردەوەكانی  و  سیاسەت  دی��دارەدا  لەو 
كێشەكانی  و  ن����اوچ����ە  واڵت����ان����ی 
ناوەڕاست، كێشەی كورد  ڕۆژهەاڵتی 
كوردستان  بەشەكانی  لە  كام  هەر  لە 
بە تایبەت ڕەوتی ئاشتی لە توركیە و 
پێویستی هاوكاری و هاودەنگی كورد 
لەو هەلومەرجەدا كەوتنەبەر باس و هەر 
لەسەر  خۆیان  ڕوانگەكانی  الیەن  دوو 
ئەم بابەتانە خستە ڕوو.لە كۆتایی ئەم 
چاوپێكەوتنەدا هەر دوو الیەن لە سەر 
جەختیان  پێوەندییەكانیان  و  هاوكاری 

كردەوە.

خاكەلێوەی  17ی  ڕێ���ك���ەوت���ی 
شاندێكی  ه����ەت����اوی،  1394ی 
دێموكراتی  حیزبی  پێوەندییەكانی 
سەرپەرەستی  بە  ئێران  كوردستانی 
»محەمەد ساڵح قادری« بەرپرسی 
هەولێر،  ل��ە  حیزب  پێوەندییەكانی 
ساڵڤەگەڕی  5٦ه م��ی��ن  ب��ۆن��ەی  ب��ە 
دامەزراندنی ڕۆژنامەی »خەبات« 
به ڕێوه به رانی  له گه ڵ  سەردانێكی 
ئه م ڕۆژنامه یه  پێكهێنا و لە الیەن 
سەرنووسەری  عه بدوڵاڵ«  »س��ەالم 
هاوكارانیەوە  و  خەبات  ڕۆژنامەی 
لێكرا.  پ��ێ��ش��وازی��ی��ان  گ��ەرم��ی  ب��ە 

الیەن  لە  بۆنەوە  بەو  ق��ادری  به ڕێز 
دێموكراتی  حیزبی  پێوەندییەكانی 
كوردستانی ئێران و بە نوێنەرایەتی 
ڕۆژنامەی  ن��ووس��ەران��ی  دەس��ت��ەی 
كۆمیتەی  ئۆرگانی  »كوردستان« 
ن���اوەن���دی���ی ح���ی���زب و ه���ەروەه���ا 
ڕۆژن���ام���ەی »ئ��اگ��ری« س��ەر بە 
گەرمترین  دێ��م��وك��رات��ەوە  ح��ی��زب��ی 
بەرێوەبەرایەتی  ل��ە  پ��ی��رۆزب��ای��ی 
و هیوای  ك��رد  ڕۆژن��ام��ەی خەبات 
بەردەوامی و سەركەوتنی هەر چی 
زیاتریان لە پێناو خزمەت بە گەل و 

نیشتمان بۆ بە ئاوات خواست.

ڕێكەوت������ی 27ی خاكەلێوەی 1394ی 
هەت������اوی، زۆرب������ەی مامۆس������تایانی 
پارێزگاكانی ئیالم، س������نە، كرماشان و 
ورمێ بە شێوەیەكی چاالك بەشدارییان 
لە مانگرتنی سەراسەری مامۆستایانی 
ئیران������دا ك������رد. مامۆس������تایانی كورد 
بەرین،  بەڕێوەبردنی مانگرتن������ی  ب������ە 
ناڕەزایەتی خۆیان لە هەمبەر بارودۆخی 
مامۆس������تایان لە ئێران و كوردس������تان 
دەربڕی. مامۆستایانی كورد لە زۆربەی 
بە  كوردستان  خورهەاڵتی  ش������ارەكانی 
ش������ێوەیەكی چاالك و بەرچاو لە بەردەم 
ئی������دارەی پ������ەروەردەی ئەو ش������ارانەدا 
كۆبوونەتەوە و بەم ش������ێوەیە ناڕەزایەتیی 
خۆیان بە ش������ێوەی مانگرتنی گشتیی 
لە هەمبەر دۆخی مامۆستایان لە ئێران 
و كوردس������تان دەربڕیوە.ئ������ەم مانگرتنە 
لە الیەن مامۆس������تایانەوە بە نیشانەی 
دەربڕین������ی ناڕەزایەتی ل������ە بارودۆخی 
نالەباری ژیانی مامۆستایان و ئابووری 
ئ������ەم توێژه  فەرهەنگیی������ەی كۆمەڵگا 
مامۆس������تایانی  هەروەها  بەریوەچووە. 
كورد لەو مانگرتنە دا باسی خوێندن بە 
زمانی كوردیان لە قوتابخانەكان كردووە. 

پێش������وازیی بەرچاوی مامۆس������تایانی 
كوردستان لە مانگرتنی سەراسەری لە 
ئێراندا لە حاڵێكدای������ە كە لەو ماوەیەدا 
ناوەن������دە ئەمنیەتییەكان������ی ڕێژیم������ی 
كۆماری ئیسالمی و بەشی حەڕاسەتی 
ئیدارەكانی پەروەردە لە زۆربەی شارەكانی 
كوردستانی ئێران لە هەمبەر مانگرتنی 
و  ئێران  مامۆس������تایانی  سەراس������ەری 
كوردستان دژكردەوەیان نیشان داوە و بە 
بانگهێشت و هەڕەشە لە مامۆستایانی 
كوردس������تان ل������ە هەوڵی پێش������گرتن لە 
لە  كوردستان  مامۆستایانی  پێشوازیی 
مانگرتنی سەرتاس������ەری مامۆستایان 
ل������ە ئێراندا بوون. هەروەه������ا پاش باڵو 
مانگرتنی  ڕاگەیەن������دراوی  كردنەوەی 
سەرتاس������ەری ل������ە ئێ������ران، یەكیەتیی 
پیش������ەیی مامۆس������تایانی كوردستانی 
ڕاگەیەندراوێك  باڵوكردنەوەی  بە  ئێران 
پشتیوانیی خۆی بۆ ئەو داوا و ویستە 
كردبووە  دووپات  مامۆستایان  ڕەوایه ی 
و داوای لە مامۆستایانی كوردستانی 
ئێ������ران كردبوو كە لە مانگرتنی ڕۆژی 
27ی خاكەلێوه دا چاالكانه  بەش������داری 

بكەن.

هاودیتنی شاندی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و 
مەكتەبی سیاسیی پارتی دێموكراتی كوردستان

شاندێكی حیزبی دێموكرات لەگەڵ ئەنجومەنی نیشتمانیی كوردی سووریە كۆ بووەوە

پیشانگایەكی نیگاركێشیی مندااڵنی حیزبی دێموكرات لە شاری كۆیە بەڕێوەچوو

بەشداریی شاندێكی حیزبی دێموكرات لە پرسەی دوو كەسایەتیی نیشتمانپەروەری كورد

ڕێكەوت������ی 17ی خاكەلێوەی 1394ی 
هەتاوی، شاندێكی دەفتەری سیاسیی 
ئێران  حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی 
بە سەرپەرەس������تیی بەڕێز »مس������تەفا 
هیجری« س������كرتێری گشتیی حیزبی 
دێموكرات سەردانی مەكتەبی سیاسیی 
پارتی دێموكراتی كوردستانی لە پیرمام 
كرد و لە الیەن شاندی مەكتەبی سیاسیی 
بە سەرپەرەس������تیی  دێموكراتەوە  پارتی 
بەڕێ������ز »فازڵ میرانی« س������كرتێری 
مەكتەبی سیاسیی پارتییەوە بە گەرمی 
پێش������وازیان لێ كرا. فازڵ میرانی لە 
الیەن شاندی مەكتەبی سیاسیی پارتی 
دێموكراتەوە، وێڕای دەربرینی خوشحاڵی 
خۆیان لەو س������ەردانەی شاندی حیزب، 
دوایین بارودوخی سیاس������یی پێوەندیدار 
ب������ە هەرێمی كوردس������تان و عێراق و بە 
تایبەت ئاڵوگۆڕ و كاردانه وەی شەڕی 
داعش لە س������ەر كوردستانی خستە بەر 
باس. ش������اندی خانەخوێ ل������ە بارەی 
ش������ەڕی گرووپی تیرۆریستیی داعش 
لە س������ەر ئەو باوەڕە ب������وون كە هەم لە 
ئاستی بەرەكانی شەڕ و هەم لە ئاستی 
هاوسەنگیەكە  نێودەوڵەتیدا  كومەڵگەی 
بە قازانجی كورد و سەركەوتنی هێزی 
پێش������مەرگە دەچێت������ە پێ������ش. هەموار 
كردنی دەستوور و یاسای پێوەندیدار بە 
سەرۆكی هەرێمی كوردستان، پرسێكی 
دیكەی ئەم دانیش������تنەی پێك هێنابوو 
و ش������اندی مەكتەبی سیاسیی پارتی 
ب������ارەوە ڕایانگەیاند كە  دێموكرات لەو 
نیازن لەگەڵ الیەنە سیاس������ییەكان  بە 

و ش������ارەزایانی ئەو ب������وارە، ئەو بابەتە 
بە ڕێكەوتنی نیش������تمانی چارەس������ەر 
بكەن. پاش������ان »مس������تەفا هیجری« 
وێڕای دەربڕینی پەرۆش������ی و بە خەم  
س������ەبارەت  دێموكرات  بوونی حیزب������ی 
ب������ەو بارودوخە هەس������تیارەی هەرێمی 
كوردس������تان و بە تایبەت شەڕی هێزی 
پێش������مەرگە لە گەڵ داعش و ئەو ڕێژە 
زۆرە ش������ەهید و برین������دارەی هێ������زی 
پشتیوانیی  دیكە  جارێكی  پێشمەرگە، 
حیزب������ی دێموكرات������ی بۆ پاراس������تنی 
دەس������تكەوتەكانی هەرێم و بەرژەوەندیی 
نەتەوەیی كورد دووپات كردەوە. هەروەها 
ل������ە پێوەندی لەگ������ەڵ بابەتی هەموار 
كردنی دەس������تووری هەرێم و پرس������ی 
سەرۆكی هەرێم، س������كرتێری گشتیی 
حیزبی دێموكرات، هیوای خواس������ت كە 

الیەنە سیاسییەكانی هەرێمی كوردستان 
لە پێناو بەرژەوەندیی خەڵكی كوردستان 
و بە س������ینگ فەراوانییەوە و هەست بە 
بەرپرس������ایەتی ك������ردن بەرامبەر بە ئەو 
هەلومەرجە هەستیارەی كە گەلەكەمان 
تێدای������ە، بتوان������ن ب������ە ڕێكەوتنێك������ی 
گشتیی ئەو كێش������انە چارەسەر بكەن. 
كۆماری  ڕێژیمی  پیالنگێڕییەكان������ی 
ئیسالمی و دەست و پێوەندییەكانی لە 
ناوچ������ە و بەتایبەت لە پێوەندی لەگەڵ 
هەرێم������ی كوردس������تان و پێكهاتەكانی 
عێراق، بەش������ێكی دیك������ەی وتەكانی 
دێموكراتی  حیزبی  گشتیی  سكرتێری 
لەو دیدارەدا پێك هێنابوو. هیجری لەم 
بارەیەوە لە س������ەر ئ������ەو بڕوایە بوو كە 
مەبەس������تی ڕێژیمی ئێران لەم هەواڵنە، 
الواز كردن و ل������ە بار بردنی ئەزموونی 

هەرێمی كوردستانە و هاندانی داعش بۆ 
ش������ەڕ لەگەل هەرێمی كوردستان و ئەو 
مەترسیانەی كە ئەو ڕێژیمە بە هەموو 
سیناریۆكانیەوە دژ بە خەلكی كوردستان 
هەیەتی. مستەفا هیجری لە بەشێكی 
لێكدانەوەیەكی  قس������ەكانیدا  دیك������ەی 
وردی لەس������ەر هەوڵی ئێران بۆ دەست 
پێراگەیشتن بە چەكی ناوكی و خەرج 
كردنی سەدان میلیارد دۆالر لە سامانی 
گشتیی خەڵكی ئێران و دواتریش لە ژێر 
گوش������اری ئەو گەمارۆ ئابوورییانەی 
ڕۆژئاوا دا كە هەت������ا لێواری ڕوخانی 
بردبوو، ناچارە مل بۆ ڕێكەوتن لەگەڵ 
واڵتانی 1+5 ڕابكێشێت. هیجری لە 
درێ������ژەی لێكدانەوەكەیدا پێداگری كرد 
كە ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی چەندە 
نێونەتەوەییدا  كۆمەڵگەی  بەرامبەر  لە 
نەرمی نواندن و خۆ بە دەس������تەوەدانی 
هەبێ ، ئەوەندە لە دژی خەڵكی ئێران و 
دژبەران������ی زەبر و زەنگ و توندوتیژی 
دەنوێنێت . مس������تەفا هیجری سكرتێری 
گشتیی حیزبی دێموكرات لە درێژەدا لە 
سەر بەردەوامیی خەباتی گەلی كورد و 
تێكۆشانی حیزبی دێموكرات، گرینگی 
 دان بە لەقاودان������ی ناوەڕۆكی ڕێژیمی 
كۆماری ئیسالمی لە پێوەندی لە گەڵ 
بابەت������ی مافی م������رۆڤ، تیروریزمی 
ڕێژیمی ئێران، هەناردەكردنی شۆڕشی 
ئیس������المی و دەستێوەردان لە كاروباری 
واڵتان������ی دیك������ە ب������ۆ كۆمەڵ������گای 

نێونەتەوەیی پێی داگرتەوە.

1394ی  خاكەلێوەی  19ی  ڕێكەوتی 
هەتاوی، شاندێكی حیزبی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێران بە سەرپەرەس������تیی 
جێگری  ش������ەرەفی«  بەڕێز »حەسەن 
دێموكرات،  حیزبی  سكرتێری گشتیی 
ئەنجومەن������ی  ش������اندێكی  لەگ������ەڵ 
نیش������تمانیی كوردی سووریە لە شاری 
هەولێر چاوپێكەوتن������ی پێك هێنا و لە 
الیەن بەڕێز »سعود مەال« سكرتێری 
پارت������ی دێموكرات������ی كوردس������تان – 
سووریە و »ئیبڕاهیم برۆ« سكرتێری 
پارت������ی یەكیەتی كورد – س������ووریە و 
نوێنەرایەتی ئەنجومەنی نیش������تمانیی 
كورد لە هەرێمی كوردستان پێشوازییان 
ل������ەو چاوپێكەوتنەدا كۆمەڵێك  لێكرا. 

مەس������ەلەی پەیوەندییدار بە بارودۆخی 
ناوچە و سیاس������ەت و هەڵس������ووكەوتی 
واڵتان������ی ناوچ������ە و دۆزی ك������ورد بە 
گش������تیی و كوردس������تانی ڕۆژئاوا و 
ڕۆژهەاڵت ب������ە تایبەت������ی خرایە بەر 
باس. ل������ە درێژەی ئەم چاوپێكەوتنەدا، 
لە س������ەر پێوەندی حی������زب و ڕێكخراوە 
سیاسییەكانی كوردستان و بە تایبەتی 
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران 
و ئەنجومەن������ی نیش������تمانیی كورد لە 
س������ووریە جەخت كرایەوە و پش������تیوانی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بۆ 
مەسەلەی كورد لە كوردستانی ڕۆژئاوا 
و دابین  بوونی مافی كورد لەو بەشە لە 

كوردستان دووپات كرایەوە.

27ی  هەت������ا   25 ڕێكەوت������ی 
خاكەلێ������وەی 1394ی هەت������اوی، 
ناوەن������دی نێرگز ل������ە درێژەی كار 
و چاالكییەكانیدا پیش������انگایەكی 
نیگاركێش������یی مندااڵن������ی ه������ەر 
س������ێ ناوەندی حیزبی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێران لە س������ەنتەری 
گەنجان������ی كۆیە لە ژێ������ر ناوی 
»چرۆكانی شۆڕش دژ بە ئەنفال« 

بەڕێوە برد. سەرەتای كرانەوەی ئەم 
پیشانگایە بە هەڵكردنی چوار مۆم 
بە یادی شەهیدانی چوارپارچەی 
كوردس������تان لە الیەن چوار منداڵی 
ناوەندی نێرگزەوە دەس������تی پێكرد. 
لەم پیش������انگایەدا 350 بەرهەمی 
ناوەندی  مندااڵنی  وێنەكێش������انی 
نێرگز بۆ ماوەی س������ێ ڕۆژ خرایه  
به ر دیدی ئاماده بوان. لە بەشێكی 

ئەم پیشانگایەدا كە بە سەرپەرستیی 
شۆڕش زەندی، بەرپرسی ناوەندی 
نێرگ������ز و فەریدە زارعی هاوكاری 
بەڕێوەچ������وو، چەند  ناوەن������دە  ئەو 
نموونەی������ەك ل������ە جەنایەتەكان������ی 
لە  ئیس������المی  كۆماری  ڕێژیمی 
ڕۆژهەاڵتی كوردس������تان لە چەند 
وێنەیەكدا نمایش كرابوون. هەروەها 
ئەو  بەڕێوەبردنی  ل������ە  مەبەس������ت 

هاوخەمی  دەربڕینی  پیش������انگایە 
ب������ۆ ئ������ەو كارەس������اتە دڵتەزێن������ە 
)ئەنفال( و بۆ بنەماڵەی شەهیدان 
توانایی  ئاس������تی  نیش������اندانی  و 
مندااڵنی ش������ۆڕش و دەرخستنی 
لەم  پەروەردەبوونیانە.  چۆنیەت������ی 
چەندین  نوێنەرانی  پیش������انگایەدا 
حیزب و ڕێكخراو لە شاری كۆیە 

بەشدارییان كردبوو.

ڕێكەوت������ی 27ی خاكەلێ������وەی 
ش������اندێكی  هەت������اوی،  1394ی 
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی 
ئێ������ران، بە سەرپەرەس������تیی چەكۆ 
كۆمیتەی  ئەندام������ی  رەحیم������ی، 
ناوەندی������ی حیزب������ی دێموكرات لە 
پرسەی »حاجی مەحموود ئاغای 
و  میرئاودەلی«  هۆزی  س������ەرۆك 
»حوس������ێن ئیبراهیم« لە ش������اری 
كرد.شاندی  بەش������داری  قەاڵدزێ 

حی������زب پەیام������ی هاوخەم������ی  و 
سیاس������یی  دەفتەری  ه������اودەردی 
حیزبی دێموكراتی ب������ە بنەماڵە  و 
كەس  و كاری حاجی مەحموودئاغا 
ڕاگەیان������د. حاجی مەحموود ئاغا 
یەكێ������ك ل������ە دۆس������تانی دێرین  و 
وەفادار و یارمەتیدەری بزووتنەوەی 
ڕزگاریخوازی كورد لە ڕۆژهەاڵتی 
كوردستان بەگشتیی  و بە تایبەت 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 

بوو. حیزبی دێموكرات، یارمەتیدان 
 و پشتیوانی كردنی حاجی ئاغا لە 
س������اڵەكانی 4٦ – 47ی هەتاوی 
هەرگیز لە بیر ن������اكات، بە ڕێزەوە 
خوالێخۆش  ڕاب������ردووی  دەڕوانێتە 
 بوو، بۆیە لە دەستدانی ناوبراو لەو 
كات  و ساتەدا بە خەسارێكی گەورە 
دزانێت. هەر هەمان ڕۆژ ش������اندی 
حیزبی دێموكرات بەشداری پرسەی 
»حوسێن ئیبراهیم« ئامۆزای ڕحیم 

حاجی خدر كەس������ایەتیی ناسراوی 
شاری قەاڵدزێ  و دۆستی حیزبی 
كرد  و پەیامی هاوخەمی دەفتەری 
دێموكرات������ی  حیزب������ی  سیاس������ی 
كوردستانی ئێرانی پێ  ڕاگەیاندن. 
بەپێی ئەم ڕاپۆرتە، شاندی حیزب 
لە الی������ەن ه������ەر دوو بنەماڵەوە بە 
ڕێزەوە وەرگیرا و، ئەوانیش سپاس  و 
حیزبی  ئاراستەی  خۆیان  پێزانینی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران كرد.
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رێكەوت������ی 25ی خاكەلێوەی 1394ی 
هەتاوی، »كەم������اڵ خالیدی« كوڕی 
»عەبدولقادر« و خەڵكی ش������اری بانە 
لە تەمەنی 73 ساڵیدا لە شاری ورمێ 
مااڵوایی لە ژیان ك������رد. كاك كەماڵ 
خالی������دی س������اڵی 1321ی هەت������اوی 
لە ش������اری بانە لە دایك ب������وو. نابراو 
س������اڵی 1341ی هەت������اوی بە هۆی 
چاالكی������ی سیاس������یی و ئەندامەت������ی 
كوردس������تانی  دێموكراتی  حیزب������ی  لە 
ئێران������دا زێدی خۆی بەجێهێش������ت و لە 
باش������ووری كوردس������تان نیشتەجێ بوو. 
دوای گەڕانەوەی بۆ ئێران، بۆ ش������اری 
»ئەزنا«ی پارێزگای لۆرس������تان دوور 
خرای������ەوە و وێ������ڕای س������ەختی ژیانی 
ل������ە كۆنكووری سەرتاس������ەری  توانی 
س������ەركەوتوو بێ������ت و بۆ درێ������ژەدان بە 

خوێندن چووە تاران و هەر لەو سااڵنەدا 
بابەتێكی زانس������تی ئەو پلەی یەكەمی 
پێ بەخش������را. ناوبراو دوای وەرگرتنی 
مەدرەكی كارناس������ی بااڵ ل������ە بواری 
پ������ەروەردە و فێركردن وەك بەرپرس������ی 
ڕاوێژكاری پەروەردە و فێركردنی س������نە 
دەست بەكار بوو و هاوكات لە زانكۆی 
رازی كرماش������ان وان������ەی دەگووتەوە و 
پاش������ان بۆ تەواوكردنی خوێندنی چووە 
س������ەرهەڵدانی  دوای  ئامریكا.  واڵتی 
شۆڕشی گەاڵنی ئێران دژی ڕێژیمی 
پەهلەوی و خەباتی ئاش������كرای حیزبی 
پێوەندیی  ئیران  دێموكراتی كوردستانی 
بە حێزبەوە ك������رد و ڕۆڵێكی بەرچاوی 
لە شاری س�������نەدا گێڕا. لە سەردەمی 
خەباتی چەك������داری حیزبی دێموكراتدا 
بەرپرسی كۆڕی پەروەردە و فێركردنی 

حیزب بوو بە دەیان مامۆستای شۆڕش 
لە ژێر سەرپەرس������تیی ئەو كەسایەتییە 
نیشتمانپەروەرە لە گوندەكانی كوردستان 
وانەی������ان بە من������دااڵن دەگووتەوە. لەو 
ماوەیەدا كاك كەماڵ 4 كتێبی كوردی 
بۆ 4 ساڵ خوێندنی سەرەتایی نووسی 
ك������ە ب������ێ گوم������ان وەك بەڵگەنامە و 
سەرچاوەیەكی گرینگ لێ دەڕواندرێت. 
س������اڵی 13٦5ی هەت������اوی بە هۆی 
گوش������اری ڕێژیم بۆ س������ەر بنەماڵەی 
گەڕایەوە بۆ سەقز و دواتر لە گۆڤاری 

سروە دەستی دایە چاالكی.
ئێران  حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی 
پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس 
و كاری كەم������اڵ خالی������دی دەكات و 
خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و 

بەشدار دەزانێت.

خاكەلێ������وەی  2٦ی  ڕێكەوت������ی 
شریف  س������وهەیال  هەتاوی،  1394ی 
 زادە، ئەندامی حیزب������ی دێموكرات و 
یەكیەتی������ی ژنان، تەمەن 21 س������اڵ، 
كچی س������مایل ش������ریف  زادە ناس������روا 
ب������ە »قالە س������وور« پێش������مەرگەی 
حیزبی دێموكراتی كوردس������تان ئێران و 
ئەندامی  حەقانی،  سیروان  هاوسەری 
حیزبی دێموكرات بە هۆی ڕووداوێكی 
هاتوچۆ لە جاددەی مەسیف �� هەولێر، 

گیانی لەدەست دا. هەر لەم ڕووداوەدا 
منداڵێكی س������وهەیال ش������ەریفزادە، بە 
ناوی »س������ینا حەقانی« تەمەن دوو 
س������اڵ و ژنێكی دیكەش ب������ە ناوی 
هاوس������ەری  عزەدینی«  »مێه������ری 
پەیم������ان دافێع������ی، ئەندامی حیزبی 
پێشووی  پێش������مەرگەی  و  دێموكرات 
حیزب، گیانیان لە دەست داوە. تەرمی 
س������وهەیال و كوڕەكەی لە گۆڕستانی 
دێموكراتی  حیزبی  »ش������ەهیدان«ی 

كوردس������تانی ئێ������ران بە بەش������داریی 
ئەندامانی ڕێبەری، كادر، پێشمەرگە 
و بنەماڵەكانیان و ئەندامانی حیزب بە 

خاك سپێردران.
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی 
ئێران پرس������ە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە 
و كەس و كاری سوهەیال شەریفزادە و 
مێهری عزەدین������ی دەكات و خۆی لە 
خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار 

دەزانێت.

خاكەلێ������وەی  24ی  ڕێكەوت������ی 
1394ی هەتاوی، »وەس������تا ڕەسووڵ 
نیش������تمانپەروەر  كەس������ایەتیی  بامە« 
و دڵس������ۆزی ش������اری »مەهاباد« بە 
هۆی نەخۆش������ییەوە مااڵوایی لە ژیان 
كرد. وەستا ڕەس������ووڵ كەسایەتییەكی 
دڵس������ۆز و نیش������تمانپەروەری ش������اری 
مەهاب������اد ب������وو و بە ه������ۆی قەبووڵ 
نەكردنی زوڵمی حكوومەتی پاشایەتی 
لە س������اڵی 1343ی هەتاوی ئاوارەی 

باش������ووری كوردس������تان دەبێت و پاش 
ئێران  سەركەوتنی شۆڕش������ی گەالنی 
دیس������ان دەگەڕێت������ەوە ڕۆژه������ەاڵت و 
دوای داگیركردنی كوردستان لە الیەن 
هێزە س������ەركوت كەرەكان������ی كۆماری 
ئیس������المییەوە دیسان ڕوو لە باشووری 
كوردس������تان دەكاتەوە و لە ناوچەكانی 
قەاڵدزێ و سەنگەسەر نیشتەجێ دەبێت. 
نیشتمانپەروەر  دڵسۆزێكی  وەك  ناوبراو 
ل������ە س������اڵی 1375ی هەتاویی������ەوە لە 

پ������ەروەردەی  كۆمیس������ۆنی  فێرگەی 
حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی ئێران 
هەتا دوایین ساتەكانی ژیانی درێژەی 

بە خزمەت دا.
كوردس������تانی  دێموكراتی  حیزب������ی 
ئێران، سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس 
 و كاری ئەو كەس������ایەتییە خۆش������ناو 
و نیش������تمانپەروەرە دەكات و خ������ۆی لە 
خەم و پەژارەیاندا بە ش������ەریك و بەشدار 

دەزانێت.

خاكەلێ������وەی  25ی  ڕێكەوت������ی 
مەنج������وول  هەت������اوی،  1394ی 
كەڵەش������ی تەمەن 41 ساڵ و كچی 
پێشمەرگەی  خێزانی  »مەحموود«، 
حیزبی دێموكرات »قاسم كەڵەشی« 
ل������ە بنەماڵەیەكی نیش������تمانپەروەری 
گوندی »كورەی سەرێ«ی ناوچەی 
ئەنزەلی ورمێ لە دایك بووە و هەر لە 
منداڵییەوە بە ڕێبازی دێموكرات ئاشنا 
ببوو. كوڕە مامێكی خاتوو مەنجوول 
بەناوی »كەرەم« ش������ەهیدی حیزبی 

دێمۆكراتە و هەروەها برایەكیش������ی لە 
نێو ڕیزەكان������ی دێموكراتدا كەم ئەندام 
بووە و ئێس������تا ئەندام������ی حیزبە و لە 
خات������وو مەنجوول  دەژیت.  ئورووپ������ا 
س������اڵی 1372ی هەت������اوی لەگەڵ 
كاك قاس������م كەڵەش������ی پێشمەرگەی 
حیزبی دێموكرات ژیانی هاوبەش������ی 
پێ������ك هێناوە و لەو كاتەوە تا ئێس������تا 
ئاشكرای  تەشكیالتی  ئەندامی  هەم 
حیزب بووە و هەم ئەندامی یەكیەتیی 
ژنان ب������ووە و هەتا دوا س������اتەكانی 

بە ڕێبازی حیزبی دێموكرات  ژیانی 
وەفادار بوو. تەرم������ی ناوبراو لە نێو 
ئاپۆرای هاوڕێیان و هاوسەنگەرانیدا 
لە گۆڕس������تانی ش������ەهیدانی حیزبی 
دێموكرات لە جێژنیكان ئەس������پێردەی 

خاك كرا. 
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی 
هاوخەمی،  دەربڕینی  وێ������ڕای  ئێران 
سەرەخۆش������ی لە بنەماڵ������ەی خاتوو 
مەنجوول دەكات و خۆی بە شەریكی 

خەم و پەژارەیان دەزانێت.

ڕێكەوتی 15ی خاكەلێوەی 1394ی 
هەتاوی، ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێران بە ن������اوی »نەقی 
خوس������رەوی« كوڕی »ئەڵاڵ موراد« 
خەڵكی گوندی »ش������ەڕەكان« سەر بە 
شاری نەوس������وود كۆچی دوایی كرد. 
ناوبراو لە ماوەی ساڵەكانی 134٦ هەتا 
1347 هەتاویدا خەریكی تێكۆش������انی 
حیزب������ی بووە و وەك ئەندامێكی چاالك 
س������ەركەوتنی  پاش  و  ك������ردووە  كاری 
شۆڕش������ی گەالن������ی ئێران لە س������اڵی 
1357ی هەت������اوی و ئاش������كرابووونی 
خەبات و تێكۆشانی حیزبی دێموكراتی 
دواتری������ش  و  ئێ������ران  كوردس������تانی 
دامەزراندن������ی هێزەكانی پێش������مەرگە، 

نەقی خوس������رەوی سەرەتا وەك ئەندامی 
»ش������ەڕەكان«  گوندی  ڕێكخ������راوی 
دەستی بە تێكۆشان كردووە و دواتریش 
لە هێزی »ش������اهۆ«دا وەك پێشمەرگە 
س������ازمان درا و ڕۆڵێك������ی باش������ی لە 
ناوچەكەدا هەبوو. كاك نەقی خوسرەوی 
لە هەموو شەڕ و بەرەنگاربوونەوەكانیدا 
لە دژی رێژیمی ئێ������ران لە ناوچەكەدا 
بەش������دار بووە و جارێكیش بە تووندی 
برین������دار ب������وو. ناوبراو ل������ە جەریانی 
شەڕی هەڵەبجەدا لە كاتی گەمارۆی 
هێزەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێراندا سەرەڕای برینداربوونی دەست و 
القێكی توانی خ������ۆی رزگار بكات و 
حیزبی  پێش������مەرگەكانی  ب������ە  تێكەڵ 

دێموك������رات بێتەوە. نەقی خوس������رەوی 
لە س������اڵی 1373ی هەتاویدا لەس������ەر 
ئیجازەی حیزب������ی دێموكرات گەڕایەوە 
ن������او بنەماڵەكەی خۆی ل������ە گوندی 
شەڕەكان. كاك نەقی دوای گەرانەوەی 
بۆ ناوخۆ دەستی لە خەبات و تێكوشانی 
نهێنی حیزب هەڵنەگرت و پێوەندی بە 
ڕێكخس������تنەكانی حیزب������ەوە گرت و تا 
دوایین س������اتەكانی ژیان������ی وەفادار بە 

ڕێبازی حیزب مایەوە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
سەرخۆش������ی خۆی ئاراستەی بنەماڵە 
و ك������ەس  و كاری كاك نەقی دەكات و 
خۆی بە ش������ەریكی خ������ەم و پەژارەیان 

دەزانێت.

ڕێكەوتی 1٦ی خاكەلێوەی 1394ی 
عەبدۆلكەریم  »حاج������ی  هەت������اوی، 
ش������ەهید »عەلی  باوكی  شەهابی« 
ش������ەهابی« لە تەمەنی 83 س������اڵیدا 
لە ش������اری بۆكان كۆچی دوایی كرد 
و لە نێو ئاپ������ۆڕای خەڵكی ناوچەكە 
و خزم و دۆس������تانی بە خاك سپێردرا. 
كەسایەتییەكی  عەبدۆلكەریم  حاجی 
خۆشناو و جێگای متمانەی خەڵكی 

ناوچەك������ە بوو و دەی������ان جار لە الیەن 
هێزە ئەمنیەتییەكانی ڕێژیمی ئێرانەوە 
دەستبەس������ەر كراوە. ش������ەهید عەلی 
ش������ەهابی س������اڵی 134٦ لە گوندی 
س������ەیدئاوا سەر بە ش������اری بۆكان لە 
دای������ك ب������وو. ناوبراو پێش������مەرگەی 
ئێران  كوردستانی  دێمۆكراتی  حیزبی 
و سەرپەلی پەلێك لە پێشمەرگەكانی 
حی������زب ب������وو. عەلی ش������ەهابی لە 

ساڵی  پووش������پەڕی  21ی  ڕێكەوتی 
13٦9ی هەت������اوی ل������ە ش������ەەڕێكی 
قارەمانان������ەدا لە پیر چۆپان ش������ەهید 

كرا.
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی 
ئێران پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە 
و كەس  و كاری حاجی عەبدۆلكەریم 
دەكات و خۆی بە ش������ەریكی خەم و 

پەژارەیان دەزانێت.

خاكەلێوەی  23ی  ڕێ���ك���ەوت���ی 
ڕەزا  محەممەد  ه��ەت��اوی،  1394ی 
»سەعدی  شەهید  ب��اوك��ی  م���ورادی 
مورادی« خەڵكی گوندی »شیان« 
سەر بە ژاوەرۆی سنە لە تەمەنی 94 
ساڵیدا لە نەخۆشخانەی سنە كۆچی 
ڕەزا  محەممەد  تەرمی  ك��رد.  دوای��ی 

خەڵكی  ئ��اپ��ۆڕای  نێو  ل��ە  م����ورادی 
ن��اوچ��ەك��ە و خ���زم و ك���ەس  و ك���ار و 
شەهید  سپێردرا.  خ��اك  بە  دۆستانی 
سەعدی مورادی،لە ڕێكەوتی 28ی 
هەتاویدا  137٦ی  ساڵی  گەالوێژی 
سلێمانی   �� دووك��ان  نێوان  ڕێگای  لە 
حیزبی  پاسێكی  س��ەر  ب��ۆ  هێرش  ل��ە 

پێشمەرگەی  سێ  لەگەڵ  دێموكرات 
دیكە شەهید دەبێت. 

كوردستانی  دێ��م��وك��رات��ی  حیزبی 
ئێران پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە و 
كەس و كاری محەممەد رەزا مورادی 
دەك��ات و خ��ۆی بە شەریكی خ��ەم و 

پەژارەیان دەزانێت.

جەواد  خاكەلێوە  28ی  ڕێ��ك��ەوت��ی 
ئەندامی  ئاغاجان  كوڕی  ئیبراهیمی، 
حیزبی دێموكرات سەر كە بە مەبەستیی 
حیزبی  كۆبوونەوەیەكی  لە  ب��ەش��داری 
كوردستانی  3ی  ن��اوەن��دی  س��ەردان��ی 
گردەچاڵ،  بۆ  دەگ��ەڕای��ەوە  و  كردبوو 

ل��ە ڕووداوێ���ك���ی ه��ات��ووچ��ۆدا گیانی 
ئیبراهیمی  ج��ەواد  تەرمی  دەستدا.  لە 
هاوسەنگەرەكانیدا  ئ��اپ��ۆرای  نێو  ل��ە 
ش��ەه��ی��دان��ی حیزبی  ل��ە گ��ۆرس��ت��ان��ی 
جێژنیكان  گوندی  نزیك  لە  دێمۆكرات 

ئەسپەردەی خاك كرا.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، 
ئاراستەی  پرسە و سەرەخۆشیی خۆی 
جەواد  دۆستانی  و  كەسوكار  بنەماڵە، 
خەم  ل��ە  خ��ۆی  و  دەك���ات  ئیبراهیمی 
بەشدار  و  ش��ەری��ك  ب��ە  پ��ەژارەی��ان��دا  و 

دەزانێت.

خاكەلێوە  23ی  ڕێ���ك���ەوت���ی 
ك���ەس���ای���ەت���ی���ی���ەك���ی ئ���ای���ی���ن���ی و 
گوندی  خەڵكی  نیشتمانپەروەری 
لە  باینگان  ناوچەی  »ساتیاری« 
تەمەنی 90 ساڵیدا كۆچی دوایی كرد 
و لەنێو ئاپۆرای خەڵكی ناوچەكەدا 

بە خاك سپێردرا. ناوبراو یەكێك لەو 
مامۆستا ئایینی و نیشتمانپەروەرانە 
بوو كە بە درێژایی تەمەنی خزمەتی 
لە  و  كرد  نیشتمانەكەی  و  بە گەل 
پ��ی��ش  نوێژیی  س��ات��ی��اری  گ��ون��دی 

مزگەوتی دەكرد. 

كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
هاوخەمی،  دەربڕینی  وێ��ڕای  ئێران 
سەرەخۆشی لە بنەماڵەی مامۆستا 
م���ەال س���ەدی���ق ن���ەس���ری دەك�����ات و 
پەژارەیان  و  خەم  شریكی  بە  خۆی 

دەزانێت.

ڕێكەوتی 15ی خاكەلێوەی 1394ی 
هەت������اوی، »بایز محەممەدی« باوكی 
ش������ەهید »مس������تەفا محەمم������ەدی« 
ناسراو بە »قەزا« پێشمەرگەی حیزبی 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران، خەڵكی 
گوندی »داڵوان« س������ەر بە ناوچەی 
ل������ە تەمەنی 90 س������اڵیدا  پیرانش������ار 
كۆچی دوایی ك������رد و لە نێو ئاپۆڕای 
خەڵكی ناوچەكە و خزم و دۆس������تان بە 

خاك س������پێردرا. مام بایز كەسایەتییەكی 
نیش������تمان پەروەر و خۆش������ناو و جێگای 
متمانەی خەڵكی ناوچەكە بوو و ڕێزێكی 
تایبەتی ل������ە نێو خەڵك������ی ناوچەكەدا 
هەبوو. شەهید »مستەفا محەممەدی« 
س������اڵی1342ی هەتاوی ل������ە گوندی 
»داڵوان« لە دایك ب������وو. ناوبراو پاش 
پەیوەست  بوون بە ڕیزی پێشمەرگەكانی 
حیزبی دێموكراتی كوردس������تان ئێران لە 

ڕێكەوت������ی 14ی جۆزەردانی 13٦0ی 
بە  لە ش������ەڕێكی قارەمانانە  هەتاویدا، 
دژی هێ������زە داگیركەرەكان������ی ڕێژیمی 
ئێران لە »قۆبە« شەهید كرا وگڵكۆی 

لە گردە سووری پیرانشارە. 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
پرسە و سەرەخۆشی خۆی لە بنەماڵە و 
ك������ەس و كاری مام بایز دەكات و خۆی 

بە شەریكی خەم و پەژارەیان دەزانێت.

ئاژانس������ی كوردپا باڵوی كردەوە، 
ڕێكەوتی 27ی خاكەلێوەی 1394ی 
ناوی  ب������ە  هاوواڵتییەك  هەت������اوی، 
»ئەبووبەك������ر«، تەمەن 20 س������اڵە و 
سەر  »مەالساالر«  گوندی  خەڵكی 
بە بەخشی زێویەی سەقز لە جاددەی 

س������ەقز- دیوان������دەرە، لە الی������ەن هێزە 
ئینتزامییەكان������ی ڕێژیمی ئێرانەوە لە 
پاسگای »ئێرانشا«، تەقەی لێكراوە 
و كوژراوە. هەروەها هێزە نیزامییەكانی 
ڕێژیمی ئێران لە سێ  ڕێیانی شاری 
نەهاوەن������د ل������ە پارێ������زگای هەمەدان 

كەلوپەلی  هەڵگرتن������ی  گومانی  بە 
هاوواڵتییەكی  ماش������ێنی  قاچ������اخ، 
»تفێن«  گون������دی  خەڵكی  كوردی 
س������ەر بە ش������اری س������نە ب������ە ناوی 
»فەرهەنگ«�یان داوەتە بەر تەقە و 

برینداریان كردووە.

چاالكێكی كورد سزای 3 ساڵ 
زیندانی به  سه ردا سه پا 

سێ چاالكی سیاسیی كورد 
بە سێدارە مەحكووم كران

ئەندامێكی حیزبی دێموكرات كۆچی دوایی كرد

باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان كۆچی دوایی كرد

سێ ئەندامی بنەماڵەیەكی حیزبی دێموكرات لە ڕووداوی هاتوچۆدا 
گیانیان لەدەست دا

كەسایەتییەكی نیشتمانپەروەر كۆچی دوایی كرد

ئەندامێكی حیزبی دێموكرات لە ناوەندی 3ی كوردستان كۆچی دوایی كرد

كەسایەتییەكی خۆشناو و نیشتمانپەروەری شاری بانە كۆچی دوایی كرد

باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان كۆچی دوایی كرد

تەقەی ڕاستەخۆی هێزە نیزامییەكانی ڕێژیم، كوژران و برینداربوونی 2 
هاوواڵتی لێ كه وته وه 

باوكی شەهیدێكی ڕێگای ڕزگاریی كوردستان كۆچی دوایی كرد

ئەندامێكی حیزب لە ڕووداوێكی هاتوچۆدا گیانی لەدەستدا

لە ناوچەی پاوە كەسایەتییەكی ئایینی كۆچی دوایی كرد

بەپێ������ی راپۆرتی كەمپەین������ی بەرگری ل������ە زیندانیانی 
سیاس������ی و مەدەنی، عەلی خۆش������نمەك چاالكی سیاسی 
كورد دانیشتووی شاری مەریوان لە الیەن دادگای شۆڕشی 
مەریوانەوە سزای 3 ساڵ زیندانی به  سه ردا سه پا. ناوبراو بە 
تۆمەتی »هاوكاری لەگەڵ یەكێك لە حیزبە سیاسییەكانی 
دژبەری ڕێژیمی ئێران و پرۆپاگەندا دژی نیزام« سزای 3 

ساڵ زیندانی به  سه ردا سه پاوه .

س������ێ هاوواڵتیی ك������وردی خەڵكی مەهاب������اد لە الیەن 
دادگای شۆڕشی ئەو ش������ارەوە حوكمی لە سێدارەدانیان بۆ 
بڕایەوە. »سابیر ش������ێخ عەبدوڵاڵ«، »حوسێن عوسمانی« 
و »دیاكۆ رەس������ووڵ  زادە«، لە الی������ەن لقی یەكی دادگای 
شۆڕش������ی رێژیمی ئێران لە مەهاباد بە سەرۆكایەتی دادوەر 
»ئەحم������ەد جەوادكیا« بە تۆمەتی »موحاربە و ئەندامەتی 
لە یەكێك لە حیزبە دژبەرەكانی رێژیمی كۆماری ئیسالمی 

سزای ئیعدامیان به  سه ردا سه پا.



ژمارە 651 ـ 31ی خاكه لێوه ی 41394

وتووێژی ماڵپەڕی كوردستان میدیا لەمەڕ كتێبی »نسكۆ و دابڕان« 
لەگەڵ بەڕێز مستەفا هیجری

كتێبێكی  میدی������ا:  كوردس������تان 
ب������ە ناوی  ل������ەم دواییانەدا  ئێ������وە 
باڵوكرایەوە  و  دابڕان«  »نس������كۆ و 
دەنگ  و باس������ێكی بەرفراوانی لە 
نێ������و خوێنەران������دا هێناوەتە پێش  و 
هەركەس������ە  و هەڵسەنگاندنی خۆی 
لەسەر باڵو كردنەوە  و نێوەرۆكی ئەو 
كتێبە هەیە، چۆن بوو كە لەم كاتەدا 

ئەم كتێبەتان باڵو كردەوە؟
مستەفا هیجری: وەك ئاگادارن 
حیزب������ی دێموكراتی كوردس������تانی 
ئێران لەگەڵ ئ������ەو هاوڕێیانەی كە 
نێزیك بە 9 ساڵ لەوەپێش)1385ی 
هەت������اوی( لە حی������زب جیابوونەوە 
زیاتر لە ساڵێكە لە ووتوێژداین، بە 
مەبەس������تی یەكگرتنەوەی دووبارە، 
ئەگ������ەر ئەو وتووێژان������ە بە ئامانج 

بگ������ەن � كە هی������وادارم وابێ � دیارە 
دوای یەكگرتنەوە بە هۆی ئەوەی 
بەش������ێكی زۆر ل������ەو بابەتانەی كە 
ل������ە نێوەرۆكی كتێبەك������ەدا هاتوون 
سەبارەت بە جیابوونەوەكانی حیزبی 
دێموك������رات لە م������اوەی نێزیك بە 
س������ێ  دەیەی ئ������ەم دواییانەدا باش 
ب������اڵو بكرێتەوە  نەدەبوو ئەو كتێبە 
لەسەر  من  لێكدانەوەكانی  چوونكە 
جیابوونەوەكان  كاراكتێرەكانی  هۆ  و 
كە  ئەوان  لێكدانەوەكان������ی  لەگەڵ 
لەو پێوەندییەدا � تا ئێستا � باڵویان 
لەگەڵ  ت������ەواوی  بە  كردووەت������ەوە 
یەكتر ناتەب������ان  و لەوانەیە بووبا بە 
هۆی كێش������ەیەكی نوێ  لە حیزبی 
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێراندا. 
بەم چەش������نە نووس������ینەكانی ئەوان 
لەس������ەر هۆی جیابوون������ەوەكان كە 
زۆرتر چەواش������ەكاری لە مێژووی 
سی س������اڵەی حیزبە  و لە ڕاستای 
بە جیابوونەوەیەكن كە  شەرعیەتدان 
ه������ەركام لە كاتی خۆی������دا زەربە  و 
زیانی زۆریان لە پەیكەری حیزبی 
دێموكرات������ی كوردس������تانی ئێران  و 
خەباتی گەلی كورد لە خۆرهەاڵتی 
بابەت������ی  زۆر  دا و،  كوردس������تان 
گرینگی دیكە ل������ەو ماوەیەدا، بۆ 
گەلی ك������ورد  و تەنان������ەت زۆرێك 
لە ئەندام������ان  و الیەنگرانی حیزبی 
دێموك������رات ه������ەروەك زۆر الیەنی 
مێژوویی كورد هەروا بە شاراوەیی 
باڵوكراوەكانی  پێ������ی  بە  دەمانەوە. 
الیەنە جیابووەكان حیزبی دێموكرات 
بە هۆكاری ئەم دابڕانانە تۆمەتبار 

كراوە. بۆیە بە پێویستم زانی، پێش 
یەكگرتنەوە ئەو كتێبە بگا بەدەستی 
خەڵك، بۆ ئەوەی داوەری ئەوان لە 
ڕووی سەرچاوەیەكی یەك الیەنەی 

جیابووەكان نەبێ .
ئەگەر كەس������انێكی  ڕەنگ بێ  
دیك������ە ل������ە حیزب������ی دێموك������رات 
زەحمەتی������ان كیش������ابا  و لە واڵمی 
باڵوكراوەكان������ی هاوڕێیانی جیابووە 
ناعاداڵنەی  تاوانباركردن������ە  ئەو   و 
یەك الیەنەیەی ئەوان نووس������یبایان 
ی������ان ئەگەر ئەو هاوڕێیانە پێش������تر 
بەم ش������ێوەیە بە نووسینەكانیان، ئەو 
بەشە لە مێژووی حیزبیان چەواشە 
نەكردبای������ە  و ل������ە جیات������ی داوای 
لێب������وردن لە خەڵكی كوردس������تان، 
لەو كردەوە پ������ڕ زەرەر و زیانەیان بۆ 
جوواڵن������ەوەی كورد، هەموو تاوانی 
نەخس������تبایە سەر  جیابوونەوەكانیان 
ملی حیزبی دێموك������رات، من ئەو 

كتێبە یان النیكەم ئەو بەش������انەی 
ك������ە پێوەندییان ب������ە جیابوونەوەكانە 

نەمنووسیبان.
كوردس������تان میدی������ا : بەاڵم ئایا 
نەدەكرا نووسینەكانتان لەو بەشە لە 
كتێبەكە بە شێوەیەك بووایە كە نەبێتە 
هۆی دڵنیگەران������ی ئەو هاوڕێیانە 
كە ئێستا لەگەڵیان لە وتووێژدان بە 

مەبەستی یەكگرتنەوە؟
مس������تەفا هیج������ری: م������ن لەو 
ب������اوەڕەدام ك������ە لە نووس������ینەوەی 
مێژوودا پێویستە ڕاستییەكان بخرێنە 
بەرچاوی خوێنەر بۆ ئەوەی خەڵك 
لە ڕاس������تییەكانی مێژووی خۆیان 
ئاگادار بن، بەبێ  لەبەرچاوگرتنی 
دڵخۆش كردن یان ڕەنجاندنی كەس 
یان كەسانێك. منیش لە نووسینی ئەو 
كتێبە تەنیا مەبەستم ئاشكرا كردنی 
وردەكارییەكانی ئەم چەند ڕووداوەی 
حیزبی دێموكرات بووە، كە بۆ خۆم 
لە نێویان������دا بووم  و لێیان ئاگادارم. 
پێ������م وایە خەڵك ماف������ی خۆیەتی 
لە ڕاس������تی ڕووداوەكانی مێژوویی 
خ������ۆی ئاگادار ب������ێ ، ئەوانەی لە 
ڕابردوودا بۆ پێخۆشبوونی كەسانێك 
ی������ان ب������ەدژی كەس������انێكی دیكە 
چەواشە  خۆیان  نەتەوەیی  مێژووی 
كردووە  و ڕاس������تییەكانیان لە خەڵك 
ش������اردوەتەوە نەك هەر خزمەتیان بە 
خەڵ������ك نەكردووە، بەڵك������وو مافیان 
زەوت كردوون، بەداخەوە مێژوو پڕە 
لەو م������اف زەوت كردنانە لە الیەن 

هێندێ  لە مێژوونووسانەوە.
دیارە لێرە قس������ەم لەسەر ئەوە نیە 

كە لەبەر بەرژەوەندی نیش������تمانی � 
نەك بەرژەوندی كەس یان گرووپێك 
� هێندێ������ك زانیاری ب������ۆ ماوەیەك 
پێویس������تە  بەاڵم  ناكرێن،  ئاش������كرا 
لە كاتی خۆیدا ئ������ەو زانیاریانە بە 
دروستی بدرێن بە خەڵك. بە تایبەت 
بۆ منیش گرنگ بوو كە تا چەند 
ك������ەس لەوان������ەی پێش������تر النیكەم 
مێژووی دوو جیابوونەوەی ساڵەكانی 
13٦7و 1385 یان چەواشە كردووە 
لە ژیاندا ماون كتێبی »نس������كۆ و 
دابڕان« ببینن  و ئەگەر هەڵەیەكی 
تێدا كراوە بۆچوونی خۆیانی لەسەر 
بنووس������ن. من لە ئێستاوە سوپاسی 
هەموو ئ������ەو بەڕێزانە دەكەم كە بە 
نووسینەكانیان هەڵەكانی ئەو كتێبە 
ڕاست بكەنەوە، یان بۆ منی بنێرن 
تا لە چاپەكان������ی دیكەدا كەڵكیان 
دەوڵەمەندتر  كتێبەكە  و  لێ وەربگرم  

بكەم.

كوردستان میدیا: لەو باوەڕەدانین 
كە كادر  و پێشمەرگە  و ئەندامانی 
حیزب دوای خوێندنەوەی ئەو كتێبە 
نیگەرانیی������ان لە بەرەوپێش������چوونی 
ڕەوتی یەكگرتنەوەی حیزب لەگەڵ 

الیەنی جیابووە بۆ بێتە پێش؟
ئەگ������ەر  هیج������ری:  مس������تەفا 
مەبەستی هاوڕێیانی پێشوومان كە 
لە دوو جیابوونەوەی دواییدا بەشدار 
بوون، ب������ەدوای بەهانەدا گەڕان بۆ 
دواخس������تنی وتووێژەكان نەبێ ، بە 
بڕوای من خوێندنەوەی ئەو كتێبە 
نەك ه������ەر نابێ  ببێت������ە هۆی ئەو 
نیگەرانیی������ە، بەڵك������وو بەپێچەوانە 
»نس������كۆ و  خوێندن������ەوی  دوای 
داب������ڕان« باش������تر ل������ە هۆیەكانی 
جیابوون������ەوەكان ش������ارەزا دەبن  و بە 
ش������ارەزایی  و چاوكراوەییەوە قس������ە 
لەس������ەر یەكگرتن������ەوە دەكەن. ئەو 
پرس������ە زۆر گرینگە ك������ە ئەگەر 
دێموكراتی  حیزب������ی  ئەندامان������ی 
كوردس������تانی ئێران  و خەڵكی كورد 
داهاتووش  نەوەكانی  و  بەگش������تی  
كەسایەتییەكانی  نووسینەكانی  كە 
ئەو الیەنەی������ان خوێندوەتەوە كە لەو 
خەتاكانی  هەم������وو  نووس������ینانەدا 
سەر  خس������تووەتە  جیابوونەوەكانیان 
حی������زب  و خۆی������ان بێ هەڵە  و خەتا 
نیش������انداوە، بزان������ن ڕاس������تییەكان 
شتێكی دیكەن. سەرەڕای ئەوە ئێمە 
كتێب������ی »ئەزموونی خەبات« كە 
واڵمی پرسیارەكانە كە لە عەبدوڵاڵ 
حەس������ەنزادە كراوە ل������ە خۆ دەگرێ  
خوێندمان������ەوە، ب������ەاڵم بەو حاڵەش 

هەر ئامادەبووین بۆ بەرەوپێشبردنی 
ڕەوتی وتووێژەكان.

كوردس������تان میدیا : هاوڕێیانی 
پێش������وومان زۆر ڕەخنەی������ان ل������ەوە 
گرتووە كە لەو بەش������ەی كتێبەكەدا 
كە تەرخان ك������راوە بە جیابوونەوەی 
هەتاوی(  1385ی  )ساڵی  دوایی 
بێ ڕێزیتان بە هێندێك كەس������ایەتی 
ئەو الیەنە كردووە، ئایا ئەو ڕەخنەیە 

لە جێی خۆی دایە؟
مس������تەفا هیجری: مەبەس������تی 
من لە نووس������ینی ئ������ەو كتێبە بێ 
ڕێزی كردن بە هیچ كەس نەبووە، 
بەڵك������وو وەك لە واڵم������ی یەكێك 
لە پرس������یارەكانی پێش������ووی ئێوەدا  
و هەروەه������ا س������ەرەتای كتێبەكەدا 
زانیاری  هێندێك  دانی  نووسیومە، 
مێژوویی  ڕووداوی  لەس������ەرچەند 
بیست  و هەشت ساڵی ئەم دواییانەی 
حیزب بووە كە پێویستە خەڵك لێی 

ئ������اگادار بن  و ڕاس������ت كردنەوەی 
هێندێك چەواشەكاری كە كەسانێك 
پێشتر لە نووسینەكانی خۆیاندا لەو 
بۆ  ئەوەی  بوویان.  پێوەندییەدا كرد 
ئەو  وابزانم  بیس������توومەتەوە  خۆشم 
ڕەخنەی������ە زۆرتر ل������ە بەكارهێنانی 
بۆ  كە  وشەی »سەرش������ۆڕی«یە 
كاراكتێری سەرەكی جیابوونەوەكەی 
ل������ە  س������اڵی 1385ی هەت������اوی 
ڕاس������تییەكەی  هاتووە،  كتێبەكەدا 
من نێوەرۆكی ئ������ەو تەعبیرەم هەر 
لە قسەكانی ئەو كاراكتێرە نەتیجە 
وەرگرتووە، ئەو كەسایەتییە هەروەك 
ل������ەو بەش������ەی نس������كۆ  و دابڕاندا 
ل������ە كۆبوونەوەیەكدا كە  هات������ووە، 
 1375 ساڵی  یەكگرتنەوەی  دوای 
ئێس������تا  لەوە دەكا  ب������اس  پێكهات 
ك������ە یەكگرتنەوەك������ە ب������ە ئامانج 
گەیش������تووە هەموومان سەربەرزین 
»دیارە مەبەست زۆرتر سەربەرزی 
خۆیەتی كە لە ڕاستیدا بەوشێوە  و 
مەبەس������تەی لە كتێبەكەدا هاتووە، 
یەكگرتنەوە  ب������ۆ  هەوڵێكی زۆری 
دا« ئێستا پرسیار ئەوەیە كە ئەگەر 
هەوڵدان ب������ۆ یەكگرتنەوەی حیزبی 
دێموكرات  و ئ������ەو هاوڕێیانەی كە 
بەدوای كۆنگرەی هەشت جیابوونەوە 
 و ن������اوی »حیزب������ی دێموكرات������ی 
كوردس������تانی ئێ������ران � ڕێبەرایەتی 
شۆڕش������گێڕ« یان لەس������ەر خۆیان 
كاراكتێر  هەمان  سەربەرزییە،  دانا، 
دوای كۆنگرەی س������ێزدەی حیزب، 
نەك لەبەر كێشەی سیاسی، بەڵكوو 
تەنی������ا لەبەر بەرژەوەن������دی تاقمی 

خۆی، وەك بۆخ������ۆی دەڵی حیزب 
»لەت« دەكا  و ئەو كارەساتە پێك 
دێن������ی »سەرش������ۆڕی« نیە، چ 
لەس������ەر  دەتوانی  دیكەی  ناوێكی 

دابنێی؟
پرسیارێكی  میدیا:  كوردس������تان 
دیكە كە ڕەنگە پرسیاری هێندێك 
ل������ە خوێنەران������ی كتێبی نس������كۆ 
 ودابڕانیش بێ ئەوەیە، ئایا دەتوانین 
ئ������ەو كتێبە ڕای  نێوەرۆكی  بڵێین 
ڕێبەرایەت������ی حیزب������ی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێران������ە ی������ان تەنیا 

ڕەنگدانەوەی ڕای بەڕێزتانە؟
مس������تەفا هیجری: ئ������ەو كتێبە 
لەس������ەر ئەركی خ������ۆم چاپكراوە  و 
دەرب������ڕی ڕای خۆمە  و لەبەرانبەر 
هەموویدا بەرپرس������م، جا ڕەنگە لە 
نێ������و ڕێبەرایەتی حیزبیش������دا وەك 
هەموو خوێنەرانی بەڕێزی دیكەی 
هێندێك  لەسەر  كەسانێك  كتێبەكە، 

خاڵ ی������ان بابەت تێبین������ی خۆیان 
هەبێ، ئەوە مافی خۆیانە.

كوردس������تان میدی������ا: ب������ەدوای 
»نس������كۆ  كتێبی  باڵوبوون������ەوەی 
 و داب������ڕان« كاك خالی������د عەزیزی 
ل������ە وتووێژێكدا لەگ������ەڵ كەناڵی 
تەلەویزیونی »كورد كاناڵ« لەسەر 
زۆر بابەت س������ەبارەت بە پرۆسەی 
دێموكراتی  حیزبی  نێوان  وتووێژی 
كوردستانی ئێران  و الیەنی خۆیان  و 
بەتایبەت ڕەخنەیان لە باڵوبوونەوەی 
ئەو كتێبە گرتووە ئێوە ئەو وتووێژەتان 
بیس������تووە؟ ئەگ������ەر بیس������تووتانە 

بۆچوونتان لەسەری چیە؟
هەم  بەڵێ،  هیجری:  مس������تەفا 
وتوویژەكەم گوێ لێ گرتووە  و هەم 
خوێندوومەتەوە، لەس������ەر قسەكانی 
كاك خالی������د تێبین������ی زۆرم هەیە، 
ب������ەاڵم جارێ تەنیا لەس������ەر چەند 
خاڵێك لەو وتووێژە قس������ە دەكەم كە 
پێموایە بۆ گوێگرانی ئەو وتووێژە 
ڕوونكردنەوەیەكە  و ئەگەر پێویست 
بوو باقییەكەی لە كاتێكی دیكەدا 

قسەیان لەسەر دەكەم:
یەكەم � لە دانیش������تنی پێكەوەی 
دوو دەفتەری سیاس������یدا كۆمەڵێك 
بابەت باس كراون  و ئەوەش ڕاس������تە 
كە لەالیەن ئێمەوە گوترا كە بڕیاردان 
باسی  لەو خااڵنەی  بەشێك  لەسەر 
كردوون لە س������ەالحیەتی كۆمیتەی 
ناوەندیدای������ە، بۆیە ئێمە ئەو خااڵنە 
دەخەین������ە بەرچ������اوی پلنیۆم  و لە 
دەكەینەوە.  ئاگادارتان  ئاكامەكەی 
بەاڵم نە ل������ەو كۆبوونەوەیە  و نە لە 

دانیش������تنی دوو بە دوومان لەگەڵ 
كاك خالید لەالیەن ئێمەوە بە هیچ 
جۆرێ������ك نەگوتراوە ك������ە ئێمە ئەو 
پێش������نیارە دەبەینە پلنیۆم كە بڵێین 
» دێموكرات������ەكان«، چوونكە ئەو 
بابەتە » النی كەم تا ئێس������تا« لە 
لە  وەرناگیرێ،  دێموكراتدا  حیزبی 
حاڵێكدا كاك خالید لە وتووێژەكەدا 
وادەنوێنێ كە لەو دوو دانیش������تنەدا 
ئەو خاڵە تەوافوقی لەس������ەر كراوە و 

دەڵێ :
ئەوان  بەداخ������ەوە كاتێك  »بەاڵم 
ماوەی������ەك پێش ئێس������تا پلینۆمیان 
گرت، ئێمە هەر چاوەڕوان بووین  و 
چاوەڕوانیمان دەكرد واڵمێكی باش 
بێتە دەرێ ، یەكەم هەر قسەی جاران 
بوو، »هاوڕێیانی پێشوو« دەتگوت 
لەو كۆبوونەوەی������ەدا نە من لەگەڵ 
كاك مستەفا دانیشتووم  و نە هیچم 
گوتووە  و نە هی������چ تەوافوقێكمان 

هەب������ووە  و نە دەفتەری سیاس������ی 
لەگەڵ یەك دانیشتووین.«

لە حاڵێكدا ئەندامانی دەفتەری 
سیاسی هەر دووال  و كاك خالیدیش 
باش لە بیریانە دوای باسێكی زۆر 
لە كۆبوونەوەی هەر دوو دەفتەری 
سیاس������یدا، ی������ەك ل������ە هاورێیانی 
هەیئەتی ئەوان ئەو پیشنیارەی هێنا 
ئاراوە، م������ن زۆر بە ڕوونی واڵمم 
داوە كە ئەگەر ل������ە وتوێژەكانماندا 
لەسەر هەموو خاڵەكان ڕێككەوتین 
پێ������م وانیە كۆمیتەی ناوەندی ئێمە 
لەس������ەر ئەو داوایە  و لە بەیانیەی 
گەورەیە  كارە  ئ������ەو  یەكگرتنەوەدا 
لەس������ەر خاڵێك������ی وا پ������ەك بخا. 
لەحاڵێك������دا كاك خالی������د هەر لەو 
ج������اری دیكەش  وتووێژەدا  و زۆر 
باس ل������ەوە دەكا كە: » لە حاڵێكدا 
ئێم������ە هەرگیز لە هیچ ش������وێنێك 
داوامان لەو هاوڕێیانە نەكردووە كە 

ئێوە ئێمە بە ڕەسمی بناسن.«
پرسیارێكی  واڵمی  لە  دووهەم: 
دیكەی كوردكاناڵ كاك خالید باس 
ل������ە نامەیەك دەكا ك������ه  بۆ ئێمەیان 
ناردوە  و دوو پێش������نیاریان هێناوەتە 
گۆڕێ، بەاڵم لەالیەن ئێمەوە هێچ 
واڵمێكی������ان پێ نەگەیش������تۆتەوە، 
بۆیە كاك خالید گلەیی دەكا. ئەو 
گلەیی������ە بەجێییە  و پێویس������ت بوو 
ئێمە زووتر واڵمیان لێ بگێڕینەوە، 
بەاڵم ئ������ەم واڵمنەدانەوە بە هۆی 
كردن  فەرامۆش  كەمته رخەم������ی، 
یان ه������ەر هۆیەكی دیكە بێ وەدوا 

كەوت.

وتووێژ: كوردستان میدیا

ئەوانەی لە ڕابردوودا 
بۆ پێخۆشبوونی 
كەسانێك یان 

بەدژی كەسانێكی 
دیكە مێژووی 

نەتەوەیی خۆیان 
چەواشە كردووە  و 
ڕاستییەكانیان لە 
خەڵك شاردوەتەوە 
نەك هەر خزمەتیان 
بە خەڵك نەكردووە، 

بەڵكوو مافیان 
زەوت كردوون

مەبەستی من لە نووسینی 
ئەو كتێبە بێ ڕێزی 
كردن بە هیچ كەس 
نەبووە، بەڵكوو وەك 
لە واڵمی یەكێك لە 
پرسیارەكانی پێشووی 
ئێوەدا  و هەروەها 
سەرەتای كتێبەكەدا 

نووسیومە، دانی هێندێك 
زانیاری لەسەرچەند 

ڕووداوی مێژوویی بیست  
و هەشت ساڵی ئەم 

دواییانەی حیزب بووە 
كە پێویستە خەڵك 

لێی ئاگادار بن  و ڕاست 
كردنەوەی هێندێك 

چەواشەكارییه 
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نێوەرۆكی تەفاهومنامەی لۆزان دەری  دەخات 
كە دۆڕاوی سەرەكی ڕێژیمی ئێرانە

میدیا«  »كوردس������تان  ماڵپ������ەڕی 
لەگەڵ بەڕێز حەسەن شەرەفی جێگری 
س������كرتێری گشتیی و وتەبێژی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە پەیوەندی 
لەگەڵ تەفاهومنامەی واڵتانی 5+1 
 و ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران وتووێژێكی 
پێك هێناوە. دەقی وتووێژەكەی بەڕێزیان 
دەخەینە بەر دیدی خوێنەرانی بەڕێزی 

ڕۆژنامەی كوردستان.

كوردس������تان میدیا: كاك حەسەن وەك 
ئاگادارن ڕۆژی پێنج شەممەی حەفتەی 
ڕاب������ردوو، 13ی خاكەلێوە بەرامبەر بە 
2ی ئاوریل������ی 2015ی زایینی، پاش 
وتووێژێكی درێژماوە، تەفاهومنامەیەك 
ل������ە نێوان گرووپ������ی 1+5  و ڕێژیمی 
ئیس������المیی ئێران لە پێوەندی لەگەڵ 
بەڕای  ڕاگەیەن������درا.  ناوكی  پرس������ی 
جەنابت ئەوەی ڕاگەیەندرا هەموو ئەو 
بابەتەن كە وتووێژیان لەس������ەر كراوە  و 

لەسەری بە تەفاهوم گەیشتوون؟

حەس������ەن ش������ەرەفی: ئ������ەوەی وەك 
تەفاهومنام������ە ڕاگەیەندرا، وێ ناچی 
هەم������وو ئەو بابەتان������ەی لەخۆ گرتبێ 
كە باس������یان لەس������ەر كراوە  و لەسەری 
بە تەفاهوم گەیش������توون، چوونكە پێش 
باس������یان  تەفاهومنامەكە  ڕاگەیاندنی 
لەوە كرد كە ڕێككەوتوون چ بەش������ێك 
ل������ە تەفاهومنامەك������ە ڕابگەینن  و چ 

بەشێكی ڕانەگەیەنن.

كوردس������تان میدی������ا: لێدوانەكان������ی 
ڕێژیم������ی  ئامری������كا  و  بەرپرس������انی 
بەشەش  ئەو  لەس������ەر  ئێران  ئیسالمیی 
ل������ە تەفاهومنامەكە ك������ە ڕاگەیەندرا، 
جیاوازییان پێوە دیارە، چۆنە هەر الیەك 
بە جۆرێك خاڵەكانی ئەو تەفاهومنامەیە 

بەیان دەكات؟

حەسەن شەرەفی: ئەوەی لەسەرەتادا 
لەالیەن نوێن������ەری یەكیەتیی ئورووپا و 
وەزیری دەرەوه ی ڕێژیمی ئیس������المیی 
جیاوازییەك������ی  ڕاگەیەن������درا  ئێ������ران 
بەرچاوی������ان پێ������وە دیار نەب������وو، بەاڵم 
دواتر كە ه������ەركام لە وەزیرانی دەرەوەی 
ئامریكا  و ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران بە 
جیا لێدوانیان لەس������ەردا جیاوازیی پێوە 
دیار بوو ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی 
كە هەركام زیاتر بۆ بەردەنگانی خۆیان 

دواون.
دەزانین كە هەم لە ئەمریكا  و هەمیش 
لە ڕێژیمی ئیس������المیی ئێراندا هێندێ 
الیەن  و چەند ئۆرگانێكی ش������وێندانەر 
ل������ە ئاكامی وتووێ������ژەكان ناڕازین  و لە 
ڕاستیدا هەر الیەنێك لە لێدوانەكانیاندا 

بە جۆرێك لە خاڵەكانی تەفاهومنامەكە 
دەدوێن ك������ە بەردەنگانی خۆیان ئەگەر 

ڕازیش نەكەن، بێ دەنگیان بكەن.

كوردستان میدیا: لە پەیوەندی لەگەڵ 
ئ������ەوەی وەك تەفاهومنانە ڕاگەیەندرا 
جی������ا لەوەی هەركام چۆنی باس دەكەن 
ئێران  حیزبی دێموكراتی كوردس������تانی 

چۆنی لێك دەداتەوە؟

حەس������ەن ش������ەرەفی: نێوەرۆكی ئەو 
ڕاگەیەندرا  ك������ە  تەفاهومەنامەی������ەی 
دەری دەخ������ا كە دۆڕاوی س������ەرەكیی 
ئەم پرس������ە ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانە، 
ب������ە درێژایی  ئ������ەو ڕێژیمە  هەرچەند 
تەمەنی هەر دۆڕانێكیشی هەر بە براوە 
داناوە  و خەڵكی پێ  چەواش������ە كردووە، 
ب������ەاڵم دەزان������ن ڕێژیمی ئیس������المیی 
ئێ������ران لەمێ������ژە هەڵ������وەدای چاالكیی 
ناوكییە  و زیاتر لە 12 ساڵیش������ە سەدان 
میلیارد دۆالری لە س������امانی خەڵكی 
ئێ������ران لەو ڕێگایەدا ب������ە فیڕۆ داوە  و 
خەرج������ی كردوە. هەر ل������ەو پەیوەندیەدا 
گیر وگرفت������ی بەرچاویش������ی بۆ خۆی 
و زیات������ر بۆ خەڵكی ئێ������ران پێكهێناوە، 
بەه������ۆی گەمارۆ ئابوورییەكانیش������ەوە 
میلیارده������ا دۆالر زیان������ی بە خەڵكی 
ئێران گەیان������د، ژیانی خەڵكی لەگەڵ 
تەنگ������ەژە بەرەوڕوو ك������ردووە، بێكاری 
پەرەی گرت  و زۆر پڕۆژە ڕاوەس������تان. 
ئێستا بە قەبوولی ئەو تەفاهومنامەیە 
هاتووەت������ەوە خاڵی س������فر، یانی ئەگەر 
ڕێژیمی ئیسالمی لە سااڵنی ڕابردوودا 
 و پێ������ش ئەوەی ئەو هەموو س������اڵە ئەو 
هەم������وو زیان������ەی بە خەڵك������ی ئێران 
گەیاندب������ا، ملی ب������ۆ ڕێكەوتنێكی بە 
نێوەرۆكی ئەو تەفاهومنامەیە ڕاكێشابا 
نە ئەو زیانانە بە خەڵك  و سامانی ئێران 
دەكەوت  و نە ئەو هەموو گیر وگرفتەی 

لەگەڵ دونیای دەرەوە پێك دێنا.

كوردس������تان میدیا: ڕاستە ڕێژیمی 
ئیسالمیی ئێران بە مل بادانی خۆی  و 
دونیای  داخوازەكانی  هێندنەگرتنی  بە 
دەرەوە  و گاڵتەك������ردن ب������ە بڕیارات������ی 
ڕێكخ������راوی نەتەوە یەكگرتووەكان  و بە 
» كاغ������ەز پ������ارە«، ناوبردنی بڕیاری 
گەمارۆكان  و تەنانەت گەمارۆكانی بە 
هۆی گەشە كردن  و خۆدكەفایی ناودەبرد 
 و لە ئاكامدا ئەو زیانانەی بەرەوڕووی 
خەڵك������ی ئێران كردەوە كە باس������ت كرد، 
بەاڵم نەفسی تەفاهومنامەكە چۆنە  و 

بە چ شێوەیەك داڕێژراوە؟

حەسەن شەرەفی: تەفاهومنامەكە بە 
جۆرێك ئامادە كراوە كە ئەوەی ڕێژیمی 
ئیس������المیی ئێ������ران قبووڵی ك������ردووە 
هەمووی بەرعوهدە بوونە) تعهد(، بەاڵم 
الیەن������ی بەرانبەر یان������ی 1+5 ئەوەی 

قبووڵی كردوە یا بەرتەسكە یا مەرج دارە 
یا هەڵپەساردنە  و هەمووی بەستراوەتەوە 
بە جێبەجێ كردنی ئەو مەرجانەی بۆی 
دانراوە، چ لە ڕادەی س������انتریفیووژەكان 
و چ ل������ە پەیوەندی لەگ������ەڵ پیتاندنی 
ئۆرانی������ۆم  و زۆر مەس������ەلەی دیكەی 
پەیوەندی������دار بەم بابەتە كە ئێران ئەگەر 
نەڵێین بۆ هەمیشە، بۆ 10 تا 15 ساڵی 
دیكە ڕێگا لە پەرەپێدان بە فەنناوەریی 

ناوكی لە ئێراندا بەربەست دەكا.

كوردس������تان میدیا: ب������ەاڵم البردنی 
گەم������ارۆكان ئەویش ل������ەو هەلومەرجە 
نالەب������ارە ئابووریی������ەی ك������ە ڕێژیمی 
دەتوانێ گیانێكی  تێیدایە  ئیس������المی 
دیكە بە جەستەی ش������پرزەی ئابووری 
ئێران������دا بكات������ەوە،  لەو ب������ارەوە ڕاتان 

چییە؟

حەس������ەن ش������ەرەفی: دی������ارە ئ������ەو 
كرد  باس������ت  ئابووری������ە  هەلومەرج������ە 
دەگەڕێت������ەوە ب������ۆ ئ������ەوكات ك������ە ئەو 
تەفاهومنامەی������ە ت������ا 3 مانگی دیكە 
گش������تگیر  ڕێككەوتنامەیەكی  بگاتە 
ب������ە وردەكارییەكانییەوە، ئ������ەو كاتیش 
وێ ناچێ گەم������ارۆكان یەكجێ  و بە 
تەواوی البچن، بەاڵم ئاساییە تەنانەت 
ئەگەر گەمارۆكان قۆناغ بە قۆناغیش 
لەسەر  ئەرێنیان  ش������وێندانەریی  البچن 
وەزعی ئابووری ڕێژیمی ئیس������المیی 
ئێ������ران دەب������ێ. بۆیە ناڵێم ئێ������ران دەڵێم 
ڕێژیمی ئیس������المیی ئێ������ران، چوونكە 
ئابووری������ی ئێران كەمتر ل������ە خزمەتی 
خەڵك������ی ئێراندایە، بەڵك������وو زیاتر لە 
خزم������ەت ڕێژی������م  و دام ودەزگاكان������ی 
پارێزەری ئ������ەم ڕێژیمەدایە. بەوحاڵەش 
الچوونی گەمارۆكان تا ڕادەیەكی كەم 
ش������وێنی ئەرێنی لەسەر بازار  و بژێوی 
خەڵ������ك دادەنێ، ئەوەش ل������ە حاڵێكدایە 
كە گرفتی س������ەرەكیی خەڵكی ئێران  و 
نەتەوەكانی ئەو واڵتە لەگەڵ ڕێژیمی 

ئیسالمی كەمتر ماددی  و مەعیشەتی، 
بەڵكوو زیاتر سیاسی  و نەبوونی ئازادی 
ماف پێش������ێلكارییەكانی  درێ������ژەی   و 
ڕێژیم������ە كە وێ ناچێ  ب������ە دوای ئەو 
ڕێككەوتننامەی������ەش ك������ە بەڕێوەی������ە 
ئاڵوگ������ۆڕی ئەرێنی بەس������ەردا بێت   و 
بەدوای خۆیدا  كرانەوەیەكی سیاس������ی 
بێنێ ، بە پێچەوانە تاقیكاری نیش������انی 
داوە هەرچی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران 
داشكاندن بەرانبەر بە دونیای دەرەوە  و 
واڵتانی دیكە لە خۆی نیشان بدا، فشار 
 و زەخ������ت  و زۆری ل������ە نێوخۆ بەرانبەر 
بە خەڵكی ئێ������ران  و ئازادیخوازانی ئەو 

واڵتە زیاتر دەكات.
ئەگ������ەر چۆن ڕێژیمی ئیس������المی 
ئامادە بووە لەبەرانبەر دونیای دەرەوە  و 
واڵتاندا مل كەچ بكا هەر بەو جۆرەش 
ملی بۆ داخوازە سیاسی  و دابین بوونی 
م������اف  و ئازادییەكانی خەڵكی ئێرانیش 
ڕاكێش������ابا دەكرا بڵێین كە ئاڵوگۆڕ لە 
ڕێژیمی ئیسالمی دا پێكهاتووە  و ژیانی 
خەڵ������ك گۆڕانێكی ئەرێنی بەس������ەردا 

هاتووە.

كوردستان میدیا: باسی ئەوەت كرد 
كە باش بوون������ی وەزعی ئابووری، زیاتر 
ڕێژیم كەڵكی لێ وەردەگرێ  تا خەڵكی 

ئێران، مەبەستت چییە؟

حەسەن شەرەفی: مەبەستم ئەوەیە كە 
ڕێژیمی ئیسالمی پتر لە خەڵكی ئێران 
گرینگیی بە سیاس������ەت  و كردەوەكانی 
خۆی دەدا  و س������امانی واڵتیش������ی لە 
ماوەی تەمەنی خۆیدا بۆ ئەو مەبەستە 
تەرخان كردووە، بۆیە باش بوونی وەزعی 
ئاب������ووری ڕێژی������م دەس������تی ڕێژیمی 
ئیسالمی ئاوەاڵتر دەكا لە یارمەتیدانی 
دەستە  و گرووپە توندڕەوەكانی ناوچە، 
گرووپ������ە تێرۆریس������تەكان، دەخاڵەت  و 
دەس������تێوەردانی زیات������ر ل������ە كار وباری 
واڵتان  و ئاژاوەنانەوە  و نائەمنتر كردنی 

ناوچەكە.
ئێمە هیوادارین چ������ۆن كۆمەڵگای 
جیهانی  و ب������ە تایبەت واڵتانی 5+1 
گرنگییان بە مەسەلەی چەكی ناوكی 
ئێ������ران دا  و هەس������تیان بە مەترس������ی 
دەست وێڕاگەیش������تنی ئ������ەم ڕێژیمە بە 
چەكی ناوكی كرد  و س������ەرئەنجام مل 
كەچی ویست  و مەرجەكانی خۆیانیان 
ك������رد، ئاوەهاش گرنگی������ی بە مافی 
م������رۆڤ  و م������اف  و ئازادییەكان������ی 
نەتەوەكانی ئێران  و ئارامیی ناوچە بدەن 
 و هەر بەو جیددییەتەیش������ەوە ڕێژیمی 
ئیس������المی بخەنە ژێر گوش������ار  و مل 
كەچ������ی ڕەچاوكردن������ی ئازادییەكان  و 
ئارامیی  ئێ������ران  و  مافەكانی خەڵكی 

ناوچەكەی بكەن.

پێتان  بەگشتی  كوردس������تان میدیا: 

وایە ئەگەر ئ������ەو تەفاهومنامەیە ببێتە 
ڕێككەوتنێك������ی  ڕێككەوتننام������ە  و 
یەكجارەك������ی ل������ێ بكەوێت������ەوە، ل������ە 
ڕێكەوتننامەك������ەدا  چوارچێ������وەی 
گەمارۆكان ال بچن، ش������وێنی ئەرێنی 
لەسەر پەیوەندیەكانی ڕێژیمی ئیسالمی 

لەگەڵ ڕۆژئاوا دادەنێت؟
حەس������ەن ش������ەرفی: ب������ە الچوونی 
پلەبەپل������ە،  تەنان������ەت  گەم������ارۆكان 
پەیوەندیی������ە بازرگانی  و تیجارییەكانی 
واڵتانی ڕۆژئاوای������ی لەگەڵ ڕێژیمی 
ئیس������المی زیاد دەكات، ڕەنگە لەگەڵ 
ئەو واڵتانەی كە ڕێژیمی ئیس������المی 
ئێران تا ئێس������تا بەچاوی نەیار سەیری 
كردوون كەمتر یا درەنگتر  و ئەوانەش كە 
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران بە شێوەیەكی 
لەگەڵ كردوون  ئاسایی هەڵسووكەوتی 
زووتر یا زیاتر بێتە كایەوە. ئاساییش������ە 
ك������ە ئەو ج������ۆرە پەیوەندییانە لە بورای 

دیكەشدا شوێندانەر بن.

كوردستان میدیا: بە لەبەرچاوگرتنی 
هەموو ئەو وەزعە  و بە دوای ڕێكەوتنی 
یەكجارەك������ی 1+5 لەگ������ەڵ ڕێژیمی 
ئیس������المیی ئێران، وەزعی جوواڵنەوەی 
كورد  و خەباتی خەڵكی كوردستان چۆن 

دەبینن؟

ڕەوای  ش������ەرەفی: خەباتی  حەسەن 
كورد  و خەڵكی كوردستانی خۆرهەاڵت 
 و تەنانەت ئ������ەو ئازادیخوازانەی ئێران 
كە لە س������ەرەتاوە بەرانبەر بە نێوەڕۆكی 
دژی  كۆنەپەرەس������تانە  و  دواكەوتوانە، 
دێموكراسی  و دژی مافی نەتەوایەتی، 
گومانیان نەبووە هەر لە سەرەتای هاتنە 
س������ەركاری رێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە 
پێكردووە، درێژەی كێشاوە  و  دەس������تی 
ئێس������تاش بەردەوامە  و نابەسترێتەوە بە 
پەیوەندیەكانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران 
لەگەڵ ئێ������رە  و ئەوێ،  تەنانەت ئەگەر 
ت������ا ڕادەیەكیش بە  ئ������ەو پەیوەندییانە 

ئەرێنی یا نەرێنی كاریگەر بن.

مافی  دێموكراس������ی،  مەس������ەلەی 
نەتەوایەتی، عەداڵەتی كۆمەاڵیەتی و 
بەرابەری مافی ژن  و پیاو لە بنەماڵە  و 
كۆمەڵدا شتێك نین كە لەگەڵ نێوەرۆكی 
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران یەكبگرنەوە  و 
لە چوارچێوە ی ئەو ڕێژیمەدا دەستەبەر 
ب������ن، بۆیە ت������ا ڕووخاندن������ی ڕێژیمی 
ئیس������المی وەك بەربەس������تێك لەس������ەر 
ڕێگای دابینبوونی ئەو مافانە خەباتی 
ئازادیخوازانی ئێران  و نەتەوەكانی ئێران 
 و لەس������ەروویانەوە نەت������ەوەی كورد لە 
كوردس������تانی ئێران هه ر بەردەوام دەبێ 
  و بە پش������تیوانیی كۆمەاڵنی خەڵكی 
ئێران پشت  ئازادیخوازانی  كوردستان  و 

ئەستوور دەبێ .

ڕۆژەڤـ

داخوا ئەرمەنستان 
دەتوانێ  ڕقی لە توركیە 

بسپێرێ  بە ڕابردوو؟

و: ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

 لە 100مین ساڵوەگەڕی كوشتاری
 بەكۆمەڵی ئەرمەنیی������ەكان، ڕاگەیەنە
 بەناوبانگ������ە ئینگلی������زی زمانەكان بە
 باڵوكردنەوەی وت������اری جۆراوجۆر ئەم
ماڵپەڕی كردووە.  ڕووماڵ   پرس������ەیان 
 »واش������ینگتۆن پۆست« ڕۆژی 17ی
 ئاوریل وتارێكی لە ژێر ناوی » داخوا
 ئەرمەنس������تان دەتوانێ  ڕقی لە توركیە
 بس������پێرێ  بە ڕاب������ردوو؟« بەقەڵەمی
 »ئارمان گریگۆرییان« لەم بارەوە باڵو
 كردەوە. لە سەرەتای وتارەكەدا هاتووە:
 »هەینی داهاتوو، ئەرمەنییەكانی ئەم
 واڵتە و سەرانسەری جیهان 100ەمین
ڕووداوی قورس������ترین   س������اڵوەگەڕی 
 مێژوویان بەرز ڕادەگرن � كوش������تاری
 بەكۆمەڵی بابوباپیرانیان لە ئیمپراتۆری
 عوس������مانیدا. لەوێ������دا ب������ە دەربڕینی
 هەس������تی خۆیان ڕوو ل������ەو دەوڵەتانە
 دەكەن كە كوش������تنی ئەرمەنییەكانیان
 وەكوو جێنۆسایدێك نەناسیوە. هەروەها
 سیاس������ەتی نكۆڵیكردنی توركیە ڕەت

».دەكرێتەوە
 دوات������ر دەنووس������ێ : »س������اڵوەگەر

 هەڵێكی باشیش������ە بۆ جۆرێكی دیكە
 ل������ە پەرچەكردارنوان������دن. سیاس������ەتی
بەبێ  ئەرمەنییەكان   وەبیرهێنان������ەوەی 
 ڕەهەندی موناقش������ەهەڵگر نەبووە، بە
 جۆرێك ك������ە بەكەمی بە ش������ێوەیەكی
 كراوە و ڕووڕاستانە باسی كراوە. وەها
نەماوە، دەمێكە كەڵكی   باس������كردنێك 
 بەتایبەتی ئەگەر خوازیاری سیاسەتێك
 بن كە زەبر لە ئەرمەنس������تان نەدات و
 بیانه������ەوێ  ڕۆژێك داب������ێ  كە توركیە

 .« جینۆسایدەكە بە فەرمی بناسێ
 نووسەر دواتر بە ئاماژەكردن بە سێ 

ئەرمەنییەكان سەرەكی   پەرچەكرداری 
 بەرامب������ەر دەوڵەتی ت������ورك و خەڵكی
 تورك، وەها سیاسەتگەلێك دەخاتە ژێر
 ڕەخنەوە و بۆ هەر كامیان پێش������نیاری
 بەجێ  دەخاتە ڕوو. یەكەمیان ئەوەیە كە
 نابێ  بەرامبەر خودی توركەكان بێزاری
بكرێ ، دوژمنایەتیان  و   دەربب������ڕدرێ  
 چونك������ە ڕەنگ������ە پێچەوانەكەی ببێتە
 هۆی الیەنگری بەش������ێكی بەرچاو لە
 خەڵكی تورك بۆ بەفەرمی ناس������ینی
 جینۆسایدی ئەرمەنییەكان. دووهەمیان
 ئەوە ڕوون بكرێتەوە كە چیان لە توركیە
 دەوێ ، بەفەرمی ناسینی جینۆساید یان
 ددان بەوەی ڕۆژهەاڵتی توركیە خاكی
 ئەرمەنییەكانە. نووسەر پێی وایە دەبێ 
 هەر بانگەشەیەك یان ئامانجێك كە بە
 دژی یاس������ای نێودەوڵەتییە وەال بنرێ 
 و گرینگ������ی بە ئامانج������ی بەفەرمی

 . ناسینی جینۆسایدەكە بدرێ
ك������ە »ئەگەر ئەوەیە   س������ێهەمیان 

 تاراوگەنش������ینەكان تەنی������ا گرنگی بە
ئەرمەنییانەی ئ������ەو   وەربیرهێنانەوەی 
 ل������ە 1915دا كوژران ن������ادەن، بەڵكوو
 گرینگی بە ئاسایش و خۆشگوزەرانی
 ئەو ئەرمەنییانەش دەدەن كە ئەمڕۆكە
 دەژین، ئەوا دەبێ  واز لە گوشارهێنان
 بۆ ئەرمەنس������تان بێنن كە  شێوازێكی
توركی������ە بەرامب������ەر   دوژمنكاران������ە 

   .»بگرێتەبەر
 لە كۆتاییدا هاتووە: »لە ڕاس������تیدا

 توركیە لەمەڕ »پرسی ئەرمەنییەكان«
 خەریك������ە هەندێ  گۆڕانی بەس������ەردا
جێنۆسایدی لەس������ەر  ئەدەبیات   دێت. 
 ئەرمەنییەكان لەوێ  ئازادانە بەردەست
 دەك������ەوێ، زۆرێ������ك لە كارناس������ان و
 ڕۆشنبیرە توركەكان باسی جێنۆسایدەكە
 دەكەن و شەرمەزاری دەكەن، ڕێوڕەسمی
 یادكردنەوەی هەموو ساڵێك لە ئیستانبول
توركیش حكومەتی  و   بەڕێوەدەچ������ێ  
نكۆڵیكردنی نالۆژیكی   هەڵوێس������تی 
 ڕووتی گۆڕیوە بە زانیاریدان لەس������ەر
 تراژێدی ئەرمەنیی������ەكان و هاودەردی

 ».دەربڕین
:سەرچاوە

 Washingtonpost.com

وتووێژ: كوردستان میدیا

ئەو ڕێژیمە بە 
درێژایی تەمەنی 
هەر دۆڕانێكیشی 
هەر بە براوە 

داناوە  و خەڵكی 
پێ  چەواشە 

كردووە
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پێنجش������ەممە  ڕۆژی  س������ەرئەنجام 
هەتاوی  خاكەلێوەی 1394ی  سێزدەی 
بەرانب������ەر بە دووی مانگ������ی ئەپریلی 
2015ی زایین������ی  و دوای نێزی������ك بە 
18 مان������گ وتووێژ لە نێوان كۆماری 
ئیس������المیی ئێ������ران  و ش������ەش زڵهێزی 
جیهانی سەبارەت بە پیتاندنی یۆرانیۆم 
لەالیەن ئێران������ەوە، بەیانییەیەكی كورت 
كە بەشێك لە چوارچێوەی گشتی ئەو 
خااڵنەی ل������ە خۆ دەگرت كە هەردووك 
الیەن لەس������ەری س������اغ ببوون������ەوە، لە 
الیەن محەممەد ج������واد زەریف وەزیری 
كار وب������اری دەرەوەی دەوڵەت������ی ئێران  و 
فدریكا موگرینی سەرۆكی سیاسەتی 
دەرەوەی یەكیەت������ی ئورووپا لە لۆزانی 
سوویس خوێنرایەوە، كە بڕیارە بە دوای 
درێ������ژەی وتووێژەكان������ی الیەنەكان، تا 
مانگی پووشپەڕ بە ڕێكەوتنی كۆتایی 

بگا.
ل������ە مانگ������ی ڕەزب������ەری 1392ی 
هەت������اوی  و پێش لە دەس������ت پێكردنی 
وتووێژەكان لە ژێنێڤی سوویس سەبارەت 
بە پرس������ی پیتاندنی یۆرانیۆم لە الیەن 
ئێرانەوە بە مەبەس������تی دەستڕاگەیشتن 
بە چەكی ناوكی، ل������ە وتارێكدا لەژێر 
س������ەردێڕی )گەلۆ ڕێژیمی كۆماری 
ب������ەرە و گ������ۆڕان هەنگاو  ئیس������المی 
هەڵدەگرێ ؟( بە لێكدانەوە لەسەر باری 
ش������پرزەی ئابووریی ئێران  و هەست بە 
بەدەستانی  دەس������ەاڵت  مەترسیكردنی 
ئەو واڵتە  و لە س������ەرەوەی هەموویانەوە 
ئایەتوڵاڵ عەل������ی خامنەیی ڕێبەر، لە 
داڕمانی یەكجاری ئابووری واڵتەكەیان 
� كە بەش������ێكی دەگەڕێتەوە س������ەر ئەو 

ن������ەی  گەمارۆیا
الیەن  ل������ە  ك������ە 
نەتەوە  ڕێكخراوی 
یەكگرت������وەكان  و 
ڕۆژئاوا  واڵتانی 
خراوەتە سەر ئێران 
�  و ڕزگار كردنی 
ئێ������ران لە ژێر ئەو 
 ، ن������ە یا ۆ ر ما گە
سەرئەنجام مل دەدا 
مەرجەكانی  ب������ۆ 
ڕۆژئ������اوا  و 
هەلێك������ی  ت������ا 
گونج������اوی دیكە 
دەست لەو بەرنامە 
ی  ن������ە ا فڕ ە ز ر بە

ئەپریلی  2ی  بەیانی������ەی  هەڵدەگرێ ، 
لۆزان لە ڕاس������تیدا دروس������تبوونی ئەو 

پێشبینیەی سەلماند. 
سەرەڕای ئەوەی ئەو بەیانیە ڕەسمییە 
زۆر ك������ورت بوو  و بە وتەی الیەنەكانی 
وتووێژەك������ە هەموو ئ������ەو خااڵنەی لەو 
كراوە  لەس������ەر  ڕێكەوتنی  چوارچێوەدا 
نەخس������توەتە ڕوو و بەش������ێكی لە خەڵك 
ش������اراوەیە، بەاڵم ئەوەی لەو بەیانیەدا 
خراوەتە بەرباس  و بەتایبەت قس������ەكانی 
الیەنەكان ب������ۆ ڕاگەیەنەكان دوابەدوای 
خوێندن������ەوەی بەیانیەكە دەمانگەیەنێتە 

ئەو ئاكامەی كە:
1� ئێران ڕازی بووە بەوەی كە لە نێو 
ناوەندەكانی پیتاندنی یۆرانیۆم، ناوەندی 
ناوكی نەتەن������ز تەنیا ناوەندێك دەبێ  كە 
پیتاندنی یۆرانیۆم ئەنجام دەدا، ئاستی 
ئ������ەو یۆرانیۆمە ناب������ی زیاتر لە ٦7/3 
بێ ، ئێستا كە دەهەزار كیلو یۆرانیۆمی 
پیتاندراوی هەیە دەبێ  بیگەیەنێتە كەمتر 
لە 300 كیلۆ، تا 15 ساڵ لە ناوەندی 

فۆردۆ پیتاندن������ی یۆرانیۆم نەكرێ ، تا 
15 ساڵ هیچ دامەزراوەیەكی پیتاندنی 
ن������وێ  دانەمەزرێنێ ، 2 لەس������ەر 3ی 

سانتێیرفیوژەكان كەم كاتەوە.
2� ئێ������ران ڕازی ب������ووە بەوەی كە لە 
ژێ������ر چاوەدێ������ری دایمیی ئاژانس������ی 
نێونەتەوەی������ی وزەی ناوكی بێ   و ئەوان 
هەركات بیانهەوێ  ئازاد بن س������ەردانی 
هەر شوێنێكی گوماناوی بكەن، بێجگە 
لەوەی كە بە ه������ۆی دەزگاكانی زۆر 
پێش������كەوتوو لە  ژێر چاوەدێریدا دەبێ ، 
بەم چەشنە هەموو ڕێگاكانی پیتاندنی 
یۆرانیۆم بە مەبەس������تی  دروستكردنی 

چەكی ناوكی لە ئێران دەگیرێ .
3� لە بەرانبەر ئەم مڵ ڕاكێش������انەی 
ئێ������ران ب������ۆ مەرجەكان������ی ڕۆژئ������اوا، 
لەس������ەر  گەمارۆكان  هەنگاوبەهەنگاو 
ئێ������ران الدەچن بە مەرجێك ئاژانس������ی 
نێونەتەوەیی وزەی ناوكی بیس������ەلمێنێ  
كە ئێران ئەو خااڵنەی كە لەئەس������تۆی 

بووە بەدروستی جێبەجێی كردوون.
بەم چەش������نە كۆماری ئیس������المی 

ئێ������ران بە دوای نزێك بە دوازدە س������اڵ 
پێداگ������ری  و الس������اری كردن لەس������ەر 
داخوازی خۆرئاوا سەبارەت بە پیتاندنی 
یورانیۆم بە مەبەس������تی دروست كردنی 
چەكی ئەتۆمی، بە تەحەممولی سەدان 
میلی������ارد دۆالر زەرەر  و زیان، دابڕان لە 
كۆمەڵ������گای نێونەتەوەیی  و بەقیمەتی 
برسیەتی  و بێكاری خەڵكی ئێران  و زۆر 
بابەتی دیكە، مەجالی ئەو بەرزەفڕییەی 
بۆ نامێنێتەوە  و دەگەڕێتەوە سەر خاڵی 

سفر.
دەسكەوتی خەڵكی ئێران لەو سازانە

بێگوم������ان ئەگ������ەر الیەن������ەكان تا 
كاتی دیاری ك������راو) مانگی ژووئەن( 
ب������ە ڕێككەوتنی كۆتای������ی بگەن،  بە 
دوای هەڵگیرانی )یان هەڵپه س������ێرانی( 
گەمارۆكان هەناسەیەك بە بەر ئابووری 
نەخۆشی خەڵكدا دێتەوە  و كار  و كاسبی 
جووڵەی تێدەكەوێتەوە، ئەوەش مەبەستی 
س������ەرەكی ئ������ەو خەڵكەیە. خۆش������ی  و 
سەمای خەڵك لە شارەكانی ئێران دوای 
ڕاگەیاندن������ی بەیانیەكەش نیش������انەی 

هیواداربوونی������ان 
ب������ەو ئاڵوگ������ۆڕە  
لەسەر  ئەرێنییەیە 
خۆیان.  ژیان������ی 
دەربڕین������ی ئ������ەو 
دڵخۆشییە لەالیەن 
هەڵگری  خەڵ������ك 
مێك������ی  یا پە
سیاسی  گرنگی 
ئەویش  دیكەشە، 
ئەگەر  كە  ئەوەیە 
ڕێژیم  ئێس������تا  تا 
ڕێپێوانی  جار وبار 
لە الیەنگرانی ساز 
دروشمی  دەكرد  و 
ناوك������ی  »وزەی 
مافی ب������ێ ئەمالوئەوالی ئێمەیە«یان 
در وش������مگەلێكی  تەنی������ا  دەگوت������ەوە، 
تەبلیغات������ی ب������وون، دەنا ئ������ەوە نیە بە 
توانای  ڕێژی������م  بەیاننامەك������ە  پێ������ی 
دروس������ت كردنی چەك������ی ناوكی لێ 
دەستێندرێتەوە، بەاڵم خەڵك دڵخۆشن  و 
دەڕژێنە سەر ش������ەقامەكان  و دڵخۆشی 

خۆیان دەردەبڕن؟
بەاڵم بە پێی ئەزموونێك كە تا ئێستا 
لەو ڕێژیمە لەبەر دەستدایە النیكەم لە 
كورت خایەن������دا فەزای ئەمنیەتی هەر 
توندوتیژ دەمێنێتەوە ئەگەر  وەك خۆی 
لەوەی تا ئێستا هەیە خراپتریش نەبێ.

چاوەڕوانیش دەك������رێ دوای ئەوەی 
ئابووریی خەڵك باشتر بێ، بەشێوەیەكی 
جیددیت������ر و بەرباڵوتر داخوازی دیكەی 
خۆی������ان كە ئازادی  و نەمانی ئەو فەزا 
ئەمنیەتییە توندوتیژەیە كە بە سەریاندا 
زاڵ������ە بێننە گ������ۆڕێ، داخوازییەك كە 
ویس������تی زۆربەی خەڵكی ئێرانە، بەاڵم 
هەژاری  و هەوڵدان بۆ پەیداكردنی نان 

كردوویەتە داخوازی پلە دووهەم.
دەسكەوتەكەی ڕێژیم لەو سازانە

كۆتایی،  ڕێكەوتن������ی  ئەگەری  لە 
بەرەبەرە كە ڕێژیم گەمارۆكانی لەسەر 
بەرەو  ئابوورییەكەی  ئەوی������ش  الدەبرێ 
باشتر بوون دەچێ  و دەستی پڕتر دەبێ 
بۆ » هەناردە كردنی ش������ۆڕش« هەر 
ئەوەی تا ئێستا كردوویەتی  و دەیكا، لە 
دەستێوەردان لە نێوخۆی واڵتانی ناوچە، 
یارمەتیدان بە دۆستان  و هاوپەیمانانی 
خۆی لە ناوچە وەك سووریە، حیزبوڵاڵی 
لوبنان، حوس������ییەكانی یەمەن  و باقی 
زۆر  لە  تیرۆریس������تییەكانی  گرووپ������ە 
ش������وێنی دونیا. بەاڵم ئەو بووژانەوەی 
ئابووریی������ە ئەوە نابێ ك������ە هێندێك لە 
چاودێران قس������ەی ل������ێ دەكەن ئەویش 

دەگەڕێتەوە سەر دوو هۆی سەرەكی:
یەكەم � نرخی نەوت هەر ئێستا زۆر 
شكاوە  و بە هەناردەكردنی نەوتی ئێرانیش 
بۆ بازار لەوانەیە لەوەش زیاتر بشكێ، 
ب������ۆ زیاتر هەڵێنج������ان  و هەناردەكردنی 
نەوتیش پێویس������تی بە ماوەیەكی زۆر 
هەیە بۆ تەعمی������ر  و نوێكردنەوەی بیرە 

نەوتییەكانی.
بەڕێوەبردنی  � سیس������تەمی  دووهەم 
ئابووری لە ژێر دەسەاڵتداری كۆماری 
ئیسالمی وەك هەموو بەشەكانی دیكە 
سیس������تەمێكی دواكەوتوو  و ناكارامەیە 
 و ئەو سیس������تەمە توانای گەشەپێدانی 

ئابووریی نیە.
بەاڵم دوای ئ������ەوە دەبێ چاوەڕوانی 
ئاڵوگ������ۆڕی دیكەش لە س������ەر وەزعی 
ناوچ������ە بین  و ئەوی������ش دەگەڕێتەوە بۆ 
ئەو خاڵە شاراوانەی كە لە بەیانیەكەدا 
نەنووس������راون  و ڕەنگە دوای ڕێكەوتنی 
ئ������اگادار  ل������ێ  خەڵك������ی  كۆتای������ش 

نەكرێتەوە.

 1394 خاكەلێوەی  13ی  ڕێكەوتی 
ی هەتاوی، بەرانبەر بە 2 ی ئاوریلی 
دانوستانكارانی  س������اڵی2015زایینی، 
واڵتانی ئامری������كا و 1+5 و ڕێژیمی 
كۆماری ئیسالمی، دوای ماراتۆنێكی 
پ������ڕ لە هەوراز و نش������ێو ب������ە تەفاهۆم 
نامەیەك، س������ەبارەت ب������ە قەیرانی 12 
ئێران  ناوكی������ی  دۆس������یەی  س������اڵەی 
گەیش������تن. خامنەی������ی و ڕێژیمەكەی  
پاش 12 ساڵ شاردنەوەی ڕاستییەكان 
لە هەمب������ەر وزەی ناوكی و كار كردن 
بۆ دەستپێڕاگەیشتن بە چەكی ناوكی، 
بە هۆكاری لە تەنگانە بوونی س������ەخت 
و دژواری ئاب������ووری و سیاس������ی، لە 
ژێ������ر ناوی  »نەرمش������ی قارەمانانە« 
ئیزنی گەیش������تن بە تەفاهۆمنامەیەك 
تیمی  ب������ە  لەگ������ەڵ واڵتانی)1+5( 
دانوس������تانكاریی دەوڵەت������ی حەس������ەن 
ڕووحانی دا. لەم ماوەیەدا كە پرس������ی 
ئەگەری ڕێكەوتن������ی ڕێژیمی ئێران و 
واڵتانی ڕۆژئاوا لە شاری لۆزانی واڵتی 
سویس لە ڕۆژەڤ دا بووە، بۆ زۆربەی 
گەالنی ئێران و الیەنە سیاس������ییەكان، 
ئ������ەم پرس������یارە هاتۆتە ئ������ارا كە پاش 
ناوكی ڕێژیم  چارەسەری پرسی وزەی 
لەگەڵ واڵتانی ڕۆژئاوا، چ كاریگەری 
و كاردانەوەیەك������ی لە س������ەر ئابووری، 
مافی م������رۆڤ، چاالكانی مەدەنی و 
بە تایبەت  بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان 
ل������ە ئێران������دا دەب������ێ. لە م������اوەی 3٦ 
دەس������ەاڵتداریی ڕەشی كۆماری  ساڵ 
مەدەنی،  چاالكڤانان������ی  ئیس������المیدا 
سیاسی و بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان، 
و  س������ەركوت  تووش������ی   هەمیش������ە 

خەفەقان، زیندان، ئەشەكەنجە و ئێعدام 
ب������وون. ب������ەاڵم چاالكڤانانی مەدەنی و 
كۆمەاڵیەتییەكان  بزووتنەوە  پێشڕەوانی 
لەم ماوەی������دا  س������ەلماندوویانە كە هەر 
كات دەرفەتی������ان ب������ۆ ڕەخس������ابێ، بۆ 
كێشە  ئاش������تییانەی   چارەس������ەركردنی  
مەدەنی، فەرهەنگی و  نەتەوایەتییەكان  
بە مێتۆدی  ئاش������تیخوازانە و بە دوور 
لە هەر ج������ۆرە توندوتیژییەك كەڵكیان 
وەرگرت������ووە. مانگرتنە گش������تییەكانی 
خەڵك������ی خۆرهەاڵتی كوردس������تان  لە 
22ی  پووشپەڕ، ساڵڕۆژی  تێرۆركرانی  
دوكتور قاس������ملووی نەمر  و مانگرتنە 
و  چی������ن  دیك������ەی  گش������تییەكانی 
توێژەكانی مامۆستایان، كرێكاران، ژنان 
و خوێندكاران لە ئاستی ئێراندا بۆ داوا 
ڕەوا و سەرەتاییەكانی خۆیان، نموونەی  
بەرچاوی  خەباتی  مەدەنیی، چاالكانی 
مەدەنی و بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكانی 
گەالنی ئێران بووە. هەر بۆیە هەر كات 
ش������نەبای ئازادی و دێموكراس������ی   لە 
ناوچە و جیه������ان هەڵكراوە، بۆتە هۆی  
ئەوە چاالكانی مەدەنی و پێش������ڕەوانی 
بزووتن������ەوە كۆمەاڵیەتییەكانی گەالنی 
ئێران ل������ە دەرف������ەت  و هەلومەرجەكان 
كەڵك������ی پێویس������ت وەربگ������رن   و خێرا 
خۆی������ان ل������ە گ������ەڵ  ئاڵوگۆڕەكان������ی  
ناوچ������ەدا بگونجێن������ن. بەردەوامبوونی 
دێموكراس������یخوازی  بزووتن������ەوەی 
گەالنی ئێران لەو ماوەیه دا، نیش������انەی 
زیندووی������ی و چاالكبوون������ی بزووتنەوە 
پتەوەی  بناخە  ئەو  كۆمەاڵیەتییەكانە. 
بزوتن������ەوە كۆمەاڵیەتیی������ەكان بووه ت������ە 
دێموكراسیخوازی  بزووتنەوەی  هەوێنی 
لە ئاستی ئێران و كوردستاندا. خەباتی  
چاالكان������ی مەدەن������ی و پێش������ڕەوانی 
بزووتن������ەوە كۆمەاڵیەتییەكانی گەالنی 

ئێران لە 22ی پوشپەڕەكان و ناڕەزایەتی 
بەرینی خەڵكی ئێ������ران لە جۆزەردانی 
1388ی هەتاویدا، خەباتی مەدەنی لە 
ئێران و كوردستاندا پێی  نایە قۆناغێكی  
نوێیەوە. هەر بۆی������ە پاش باڵوبونەوەی 
ڕاگەیەن������دراوی دوو الیەنی ئامریكا و 
ڕێژیمی  لەگەڵ  ئورووپای������ی  واڵتانی 
ئێران ل������ە لۆزان، خەڵكی وەزاڵەهاتووی 
تاران و هێندیك لە ش������ارە گەورەكانی 
ئێران بە هاتنە س������ەر ش������ەقام، دەستیان 
بە خۆش������ی و شادی دەربڕین كرد. ئەو 
ش������ێوە پێش������وازییەی خەڵكی ئێران لەو 

تەفاهۆمنامەیە، دەریخست كە خەڵكی 
ئێ������ران هیچكات تام������ەزرۆی چەكی 
ناوك������ی نەب������ووە، بەڵك������وو خوازیاری 
ژیانێكی ئاشتیخوازانە لەگەڵ واڵتانی 
ڕۆژئ������اوا و پێوەندییەك������ی  بێ گێرە و 
كێش������ەیان بە تایبەت لەگەڵ ئامریكا 
دەوێت. ئەو ش������ێوە تێڕوانینەی خەڵك، 
به پێچەوانه ی سیاس������ەتەكانی ڕێژیمی 
ئێران������ە. چونك������ە ڕێژیمی ئێ������ران لە 

وای  خۆیدا  گش������تییەكانی  ڕاگەیەنە 
نیش������انی بیروڕای گشتیی جیهان دەدا 
كە خەڵك������ی ئێران خوازی������اری وزەی 
ناوكین. هەر بۆیە پاش تەفاهۆمنامەی 
نێوان ڕێژیمی ئێران و واڵتانی ڕۆژئاوا 
و ئەگ������ەری الچوونی گەم������ارۆكان، 
دۆخی ئابووری خەڵكی ئێران باش������تر 
دەب������ێ و دەبێتە بەس������تێنێك بۆ چوونە 
سەری ویست و خواستەكانی چاالكانی 
مەدەنی و بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان. 
بەاڵم لە هەمان كاتدا چونكە ڕێژیمی 
كۆم������اری ئیس������المی، سیس������تمێكی 

نەگ������ۆڕ و داخ������راو و ئیدۆلۆژیكە و 
هیچ گۆڕانێكی بە قازانجی بزووتنەوە 
كۆمەاڵیەتییەكان و چاالكانی مەدەنی 
تێ������دا ب������ەدی ناكرێت. ه������ەر بۆیە لە 
ئەگەری ڕێككەوتنی كۆتایی لەگەڵ 
ئامریكا و ئورووپاشدا دەستی  ڕێژیمی 
ئێران بۆ س������ەركوتی چاالكانی مەدەنی 
و بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان و خواستە 
ڕەوا نەتەوەییه كان������ی، نەتەوەكانی ئێران 

لە نێوخۆی واڵتدا زیاتر دەبێت.  بەاڵم 
خاڵێكی گرینگ كە جێگای س������ەرنج 
گەمارۆ  به الچوونی  لێوردبوونەوەیە،  و 
نێونەتەوەییەكانی س������ەر ئابووری ئێران، 
چینی مامناوەند ك������ە بە دینامیزمی 
گۆڕان و ناوەندی دێموكراسیخوازی لە 
 قەڵەم دەدرێ، بەهێزتر دەبێ و ئەمەش 
ئاس������تی چاوەڕوانییەكانی خەڵك دەباتە 
س������ەر و دەبێتە كارتی فش������ار هێنانی 
زیاتر بۆ  سەر دەس������ەاڵتدارانی ڕێژیم 
و ئەو كارتە دەبێت������ە یارمەتیدەرێك بۆ 
بزووتنەوە  زیاتری  چاالكی  گەش������ەی 
كۆمەاڵیەتییەكان لە داهاتووی ئێراندا. 
بەم پێیە لە ئەگەری رێككەوتنی كۆتایی 
لە نێوان واڵتانی 5+1 لەگەڵ رێژیمی 
ئێران لە درێژخایەندا بە قازانجی ڕەوتی 
بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان تەواو دەبێت. 
هەر بۆیە پاش تەفاهۆمنامەی لۆزان،   
خەباتی  مەدەنی  بە شێوەی  ناڕەزایەتی 
  و خۆپیشاندان لە سەر شەقام زۆر زیاتر 
لە جاران درێژەی دەبێت. ئەو ڕێكەوتنە 
ب������ە ئەگ������ەری زۆرەوە هاندەرێك دەبێ 
ب������ۆ چاالكانی مەدەنی و پێش������ڕەوانی 
ب������ۆ  كۆمەاڵیەتیی������ەكان،  بزووتن������ەوە 
ڕزگاری لە سەرەڕۆیی  ڕێژیمی  ئێران 
و گەیشتن بە سیستمێكی  دێموكراتیك 
كە لەودا پره نس������یپەكانی  دێموكراسی   و 
ئازادی   و دادپەروەری������ی  كۆمەاڵیەتی  
پێڕه و بكرێ . ئەوەی  لێرەدا جێگای باس  
و تێڕامانە، شێوەكانی مێتۆدی  خەباتی  
مەدەنیی������ە پاش ڕێكەوتن������ی كۆتایی 
واڵتانی ڕۆژئ������اوا و ڕێژیمی ئێران، لە 
الیەن چاالكان������ی مەدەنییەوە. چونكە 
پاش  ڕێكەوتنی كۆتایی واڵتان)5+1( 
گرینگیدان بە فاكتەرەكانی  مافەكانی  
مرۆڤ� ، دێموكراسی ، ئازادیی سیاسی ، 
ئازادیی  تاكەكان  و زۆر فاكتەری  دیكە، 

لە الیەن واڵتانی دێموكراتیك و كۆڕ و 
پش������تیوانی  نێونەتەوەییەكان  كۆبوونەوە 
زیاتری  لێ دەك������رێ. هەروەها ئەگەر 
جاران مەس������ەلەی  خەباتی  مەدەنی  و 
پێشێلكردنی  مافەكانی  مرۆڤ� لە واڵتی 
ئێ������ران، ڕێژیم بە پرس������ێكی  نێوخۆیی  
لە قەڵەم دەدا، ئێس������تا پرسی  خەباتی  
مەدەنی  و مافەكانی  مرۆڤ� پرس������ێكی  
هەس������تیاری  نێونەتەوەیی������ە  و واڵتانی  
بەرامبەر س������ەركوت  و  لە  دێموكراتیك 
زەبروزەنگ  و پێش������ێلكردنی  مافەكانی  
مرۆڤ������� لە واڵت������ی ئێران������دا  بێدەنگ 
مرۆڤی  مافی  كۆمیسیۆنەكانی  نابن. 
ڕێكخ������راوی  نەتەوە یەكگرت������ووەكان  و 
یەكیەتی������ی  ئورووپ������ا  و ڕێكخراوەكانی  
بواری  مافەكانی  مرۆڤ�، زیاتر لە جاران 
پش������تیوانی  لە شێوەی  خەباتی  مەدەنی 
ئێراندا  دەكەن . هەر بۆیە ڕێژیمی ئێران 
بە هۆی پێشێلكاری مافەكانی مرۆڤ، 
زۆر زیاتر لە جاران لە كۆڕ و كۆبوونەوە 
دەكرێت.  مەحكووم  نێونەتەوەییەكان������دا 
بەگش������تی  لەگەڵ ئەوەی  چاالكڤانانی 
مەدەن������ی و بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان 
بۆیان هەی������ە لە ه������ەر هەلومەرجێكدا 
چۆنیەتی و مێت������ودی خەباتی  خۆیان  
دی������اری  بك������ەن، پێویس������تە چاالكانی 
مەدەنی س������ەرنج بدەنە ئەو مەس������ەلە 
گرینگە كە ل������ە چ هەلومەرجێكدا چ 
شێوە خەباتێك شوێندانەرتر  و بەرهەمی  
زیات������ری  ب������ۆ نەتەوەكانی ئێ������ران لێ 
دەكەوێتەوە، ناسینی  دروستی  هەلومەرج 
و دەرفەتەكان  و هەڵس������ەنگاندنیان  و لە 
تەنیش������ت ئەوەشدا دەستنیش������انكردنی  
ش������ێوەی  خەباتی  گونجاو لەگەڵ  ئەو 
هەلومەرجانە دەتوانێ  یارمەتیدەر بێ  بۆ 
بەرەوپێشچوونی ڕەوتی  خەباتی مەدەنی 

لە داهاتووی ئێراندا.

مسته فا هیجری

كانیاو

ئێران، گەڕانەوە بۆ خاڵی سفر

كاردانەوەی تەفاهۆمنامەی لۆزان 
لە هەمبەر چاالكانی مەدەنی و بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان

پێویستە چاالكانی مەدەنی سەرنج 
بدەنە ئەو مەسەلە گرینگە كە لە 
چ هەلومەرجێكدا چ شێوە خەباتێك 
شوێندانەرتر  و بەرهەمی  زیاتری  بۆ 
نەتەوەكانی ئێران لێ دەكەوێتەوە
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لە ڕۆژانی ڕابردوودا، هاوپەیمانییەك 
لە واڵتانی س������وننەی عەرەب و زیاتر 
ل������ە نیمچە دوورگەی عەرەبی  كە لە 
الیەن دەوڵەتی سعوودیەوە ڕێكخرابوون، 
هێرشی ئاسمانیان كردە سەر یەمەن و 
ئەم هێرش و بۆردمانە هەنووكەش هەر 

بەردەوامە.
ئاس������مانیەكان،  هێرش������ە  ئامانجی 
حووس������ییەكانی یەمەن ، فیرقەیەكی 
ش������ێعی كە لە الیەن ئێرانەوە پاڵپشتی 
دەكرێت و هاوپەیمانە سووننەكانیان كە 
لە خۆگری ژمارەیەك������ی بەرچاو لە 
هێ������زە چەكدارەكانی وەفادار بە عەلی 
عەبدۆڵڵە س������اڵح س������ەرۆك كۆماری 

پێشووی یەمەن، بوو.
چ شتێك بوو بە هۆی ئەم هێرشانە 
و بە تایبەتی ئەو بەرژوەندییانە چ بوون 
كە فرۆكەكانی ئامریكا بەشدارییان لەم 
ئامریكا  نەكرد، ئەگەرچی  هێرشانەدا 
ئیتالع������ات و زانیاری بۆ هاوپەیمانی 
عەرەبی ئامادە كرد و پشتیوانی خۆی 
هاوپەیمانییەك  ئەمە  ڕاگەیاند،  لێیان 
لە واڵتانی عەرەبی بوو كە بۆردمانی 
پێگ������ە و هێزی حووس������ییەكان كە لە 

حاڵی پێشڕەویدانی كرد. 
سێ ش������ت  هەن كە زۆر گرنگن. 
یەك������ەم، س������تراتژی نوێ������ی هەرێمی 
ئامریكای������ە كە لەم ئۆپراس������یۆنانەدا 
خەریك������ە  واش������نگتۆن  دەرك������ەوت. 
لەو س������تراتژییەی كە لە س������ەرەتای 
دەكرد  پەیڕەوی  2000وە  س������اڵەكانی 
دوور دەكەوێتەوە � بە كارهێنانی هێزەی 
س������ەربازی لە س������ەر زەوی لە شەڕە 
هەرێمیەكاندا � و هەروەها س������پاردنی 
بەڕێوەبردن������ی ش������ەڕ و  هەوس������اری 
قورسایی شەڕەكە بە هێزە هەرێمیەكان 
و خۆی ڕۆڵی یەكەم لەم ش������ەڕانەدا 

ناگێڕێت.
دووهەم، دوای تێپەڕ بوونی سااڵنێك 
لە كڕینی چەك و چۆڵی پێشكەوتوو، 
سعوودی و واڵتانی دیكەی شوورای 
دەرفەت  ئ������ەو  كەن������داو،  ه������اوكاری 
و دەس������ەاڵتەیان ب������ۆ ڕەخس������ا كە لە 
ئۆپراسیۆنێكی پێشكەوتوودا و النیكەم 
لە یەمەن كەڵكی لێوەربگرن. هێرشەكە 
بە س������ەركوتی پەدافەندی ئاس������مانی 
دوژمن � ئەو مووش������ەكانەی سوپای 
یەمەن كە حووس������ییەكان دەستیان بە 
س������ەردا گرتبوو � و هێرش كردنە سەر 
سیس������تمی كونترۆڵ و فەرماندە یی 
حووس������ییەكان دەس������تی پێكرد. ئەمە 
وات������ای ئەوەیە كە هێ������زە هەرێمیەكان 
زۆر كەی������ف خۆش بوون ب������ەوەی كە 
ئامریكا ستراتژییەكەی خۆی گۆڕیوە 
و ئەركەكەی بەوان س������پاردووە، ئەوان 
هەروەها توانایی وەئەس������تۆگرتنی ئەو 
كارەی������ان هەیە و تەنان������ەت ئەگەریش 
ئامریكا بەڵێنەكانی خۆی بە نیسبەت 

ئەوان جێبەجێ نەكات.
زۆر گرنگتر ئەوەیە كە هێرش كردن 
بۆ سەر حووسییەكان  كڵپەی ئاگری 
هەلومەرجێكی لە حاڵی گەش������ەی لە 
ناوچەكە باڵو كردەوە: ش������ەڕی نێوان 
س������وننەكان و ش������ێعەكان. لە عێراق و 
سووریه ، ئەم شەڕە لە حاڵی پەرەسەندن 
دای������ە. زۆربوون و ق������ووڵ بوونی ئەم 
ش������ەڕە لە تكریتە، دەوڵەتی ئیسالمی 
و هاوپەیمانەكان������ی ل������ە الیەك������ەوە و 
تێكەاڵوێك������ی ئاڵۆز لە س������وپای بە 
زۆرینەی ش������ێعەی عێراقی، میلیشیا 
ش������ێعەكان، گرووپە عەشیرە سوننەكان 
و هێ������زە كوردە س������وننەكان لە الیەكی 
دیكەوە. لە س������ووریە، ش������ەڕ لە نێوان 
حكوومەتی سێكۆالری سەرۆك كۆمار 
بەشار ئەسەد � كە عەلەوییەكان زۆرتر 
زاڵ و دەسەاڵت بە دەستن، فیرقەیەكی 
ش������ێعین � و گرووپ������ە س������وننەكان لە 
ئارادایە. هیچ لۆژیك و ئیس������تدالێك 
نیە كە بیش������وبهێنێ ئۆپۆزیس������یۆنی 
سووری یەكگرتووە، چونكە شەڕێكی 

نێوخۆیی گرنگ لە ئارادایە.
لە ڕاس������تیدا ئ������ەم  گرژییە تەنیا 

گرژی نێوان ش������ێعە و سوننەكان نیە 
بەڵكوو ل������ە نێو خودی ش������ێعەكان و 
گرووپە سوننەكانیش������دا بوونی هەیە. 
لە یەمەندا، ش������ەڕ و تێكۆشانی هێزە 
لۆكاڵییەكان لە نێوان ش������ەڕی الیەنە 
سیاسیەكاندا بۆتە الپەڕەیەكی ڕەش و 
خەریكە دەبێتە شەڕێكی فیرقەیی لە 
پێناو بەرژوەندی ئەكتەرە هەرێمیەكاندا. 
ئەمە زۆر ئاڵۆزترە لەوەیكە ئێمە ناوی 
ش������ەڕی نێوان ش������ێعە و سوننەی لێ 

بنین. 
وەاڵم������ی  و  ئێ������ران  س������تراتژی 

سعوودیەكان
هۆكارێك هەیە كە ئەویش ئێجگار 
گرنگە و ئەویش باسكردن لە جووڵەی 
ئێران بۆ بەدەس������تهێنانی كەوشەنێكی 
زۆر لە كارتێكەری خۆی لە جیهانی 
س������تراتژییەكی  ئەمەش  عەرەبیدایە. 
نوێ نی������ە. ئێران هەر لە س������ەردەمی 
حكوومەت������ی پاش������ایەتیەوە بە دوای 
كارتێكەری و ش������وێندانەری گەورەتر 
لە نیمچە دوورگ������ەی عەرەبیدا بووە. 
ماوەیەكی زۆرە، ئێران هەوڵی داوە كە 
كەوش������ەنێك بۆ كارتێكەری خۆی لە 
بیاڤی زەریای ناڤیندا دروست بكات. 
مانەوەی ڕێژیمی ئەس������ەد لە سووریە 
و سەركەوتنی حكوومەتی الیەنگری 
ئێران لە عێراق توانیویەتی كەوشەنێكی 
كارتێكەری ئێران دروست بكات، دانی 
هێ������ز بە حیزبۆڵاڵ لە لۆبنان و توانایی 
ڕێژیم بەشار ئەسەد لە سووریە پرۆژەی 

ئەم دەسەاڵتەن.
بۆ ماوەی������ەك، وا دەركەوت كە ئەم 
ستراتژییە بە نزیكبوونەوەی ڕووخانی 
ڕێژیمەكەی بەش������ار ئەسەد لە ساڵی 
2012 و درووستبوونی حكوومەتێك لە 
عێراق كە وێدەچوو سەركەوتوو بێت و لە 
گوێرایەڵبوون بە نیسبەت تارانەوە دوور 
كەوتۆتەوە، تووشی شكست بووە. ئەم 
بۆ  ڕۆژئاوا  گەمارۆكانی  پەرەسەندنە 
سەر ئێرانیش لە سەر بوو تا كوو ئێران 
بخاتە حاڵەتی بەرگرییەوە و ئایدیای 
دروستكردنی كەوش������ەنی كارتێكەری 
ئێران  تەنیا وەكوو خەونێكی لێ بێت.

ئەگەرچی پاردۆكس������یكاڵە،  بەاڵم 
دەوڵەت������ی  دەركەوتن������ی  و  گەش������ە 
ئیس������المی لە عێراق وسووریە لە دوو 
ڕێ������گاوە وزە و ئینرژی بەخش������ی بە 
دەس������ەاڵتی ئێرانیەكان. یەكەم، كاتێك  
پرۆپاگەن������دە بۆ دەوڵەتی ئیس������المی 
دەكرا كە زۆر تۆقێنەر و ترس������ناكە و 
وەها وێنادەكرا ك������ە گرووپێكە جیا لە 
هۆڤانییەت و ترس هیچی دیكەی لێ 
بەدی ناكرێت، بەاڵم لە هەمانحاڵیشدا 
ل������ە ڕادەبەدەر بەهێزە. ئەوە ڕاس������تە و 
ئەگەرچی دەوڵەتی ئیس������المی الواز 
نی������ە و نوێنەرایەتی فراكس������یۆنی لە 
پەراوێزكەوتووی كۆمەڵگای سوننەی 
عێراق دەكات و سوننەكان كەمینەن لە 
عێراق. لە هەمانحاڵدا ئەم پرۆپاگەندانە 
كۆمەڵگای ش������ێعی بۆ بەرخۆدان لە 
بەرانبەر دەوڵەتی ئیسالمیدا یەكگرتوو 
و ڕێكخس������ت، هەروەه������ا ئیزنی دا بە 
ڕاوێ������ژكارە ئێرانیەكان تا كاریگەرییان 
لە سەر مودیرییەتی میلیشیا شێعەكان 

لە عێراق و تا ڕادەیەكی 

بەرچاویش س������وپای عێراق هەبێت و 
هەروەها گوشاری خستە سەر ئامریكا 
ت������ا كوو كەڵ������ك لە هێزی ئاس������مانی 
وەربگرێت بۆ پش������تیوانی ل������ەو هێزە 
س������ەربازییە كە لە سەر زەوی لە الیەن 
ئێران������ەوە ڕێبەری دەك������را.   ئەمەش 
س������تراتژییەكی دیاری ئامریكاییەكان 
بوو لە پەیوەندی لەگەڵ لە نێوبردنی 
دەوڵەتی ئیس������المی � تەنانەت ئەگەر 
ئەنجامدانی خواستی هاوكاریكردن لە 
گەڵ ئێران بێت � ئەویش بە كارنەهێنانی 
هێزی س������ەربازی لە سەر زەوی بوو، 
مانای ئەمەش ئەوەیە كە ژێرخس������تن 
ئیس������المی  دەوڵەتی  و الوازكردن������ی 
دەتوانێت هۆكارەكانی چەندین فاكتەر 
بێت بەاڵم براوەی سەرەكی لە عێراقدا 

دەتوانێت ئێران بێت.
لە  ش������ێوەش  بەم  هەلومەرجێك������ی 
س������ووریە بوونی هەی������ە، هەرچەند لە 
بواری دێموگرافی������ەوە جیاوازن. ئێران 
و ڕووس������یا خاوەن������ی مێژووییەك������ی 

پش������تیوانی و پاڵپش������تی لە ڕێژیمی 
گرنگتری������ن  ئێرانی������ەكان  ئەس������ەدن. 
پشتیوان و پاڵپشت بوو ون، بە تایبەت 
چونكە ئەوان ه������اوكاری و یارمەتی 
هاوپەیمانەكەیان، حیزبۆڵاڵ بۆ ش������ەڕ 

دەكەن.
زۆری  دژایەتییەك������ی  ئامری������كا 
ڕێژیمی بەشار ئەسەدی دەكرد، بەاڵم 
ویالیەتە  هەنووكەی������ی  ئاڵترناتیڤ������ی 
یەكگرت������ووەكان لە س������ووریە، ئەوەیە 
واش������نگتۆن النیكەم بێ الیەن بێت بە 
نیسبەت ڕێژیمی سووریەوە. ئەسەدیش 
دەیهەوێ������ت بێ ئەمالوئ������ەوال ئەم بێ 
الیەنی������ە ببێتە دیالۆگی ڕاس������تەوخۆ 
لە نێوان ڕێژیمەكەی و واش������نگتۆندا. 
ئاكامەكەی،  بەرچاوگرتن������ی  لە  بێ 
ئێران  ڕێگایەكی هەیە بۆ پاراس������تنی 

كارتێكەری خۆی لە سووریەدا.
كاتێك چاو لە نەقش������ە دەكەن و بیر 
لە هەڵكەوت و دۆخی یەمەن دەكەنەوە 
، ئێوە ئەو هەس������تەتان لە ال دروس������ت 
دەبێت كە بۆچی سعوودی و واڵتانی 
ش������وورای ه������اوكاری كەن������داو وەها 

كارێكیان ئەنجام داوە.
ش������تێك  ڕوونە كە چ 

نێو سنوورەكانی باكووری  خەریكە لە 
نیمچە دوورگەی عەرەبی دەقەومێت، 
سعوودی دەبێت ئەوە لە بەرچاوبگرێت 
ڕەنگ������ە  ك������ە  هەڵیس������ەنگێنێت  و 
حووس������ییەكان س������ەركەوتن بە دەست 
بێنن و حكوومەتێكی الیەنگری ئێران 
دابمەزرێنن، حكوومەتێكی ش������ێعی لە 

باشووری سعوودی. 
كەن������داو  واڵتان������ی  و  س������عوودی 
هەر  ئەگەری  بەرەوڕووی  دەیانهەوێت 
چەش������نە گەمارۆیەكی شێعەكان یان 
ئێرانیەكان ببنەوە. ئەمەش شتێكی ئەوتۆ 
نیە بەاڵم ئ������ەوان پەیوەندییان لە گەڵ 
ڕێگاگەلی ئاڵۆز هەیە. كاركردنێك كە 
دتوانێت بە دڵی س������عوودیەكان بێت و 
بەڵگەیەك بێت بۆ ئەوەی حووسییەكان 
نەبنە حیزبۆڵاڵیەكی دیكە، تێكەاڵوێك 
لە ئۆپراسیۆنی ماڵی و سەربازییە كە 
دەتوانێت هێڵی یارمەتی و پشتیوانی 
ئێ������ران بۆ حووس������ییەكان بپچڕێنێت و 
نەمانی  و  ببێتە هۆی كەمكردن������ەوە 

هەڕەشە لە هەموو شوێنێك. 
لە ڕەوتی بەهاری عەرەبیدا، یەكێك 
لەو هەواڵنەی كە نزیك لە سەركەوتن 
بوو بۆ ڕووخانی حكوومەت لە بەحرەین 
س������ەرهەڵدان  و  ش������ۆڕش  دا.  ڕووی 
تووش������ی شكس������ت بوو چونكوو هەر 
لە س������ەرەتاوە عەرەبس������تانی سعوودی 
دەس������تێوەردانی ك������رد و توانی خۆی 
لەم واڵتە بس������ەپێنێ. عەرەبس������تانی 
سعوودی نیش������انی دا كە ئەوان زۆر 
شێعی  ڕێژیمێكی  بەوەیكە  هەستیارن 
ك������ە پەیوەندییەكی نزیك������ی لە گەڵ 
ئێرانیەكان هەبێت لە نیمچە دوورگەی 
عەرەبی سەرهەڵ بدات. بەرەنجامەكەش 
دەستێوەردان  س������عوودی  ئەوەیكە  بووە 
بكات و شۆڕش������ەكە سەركوت بكات. 
ئەم������ە زۆر ڕووونە كە س������عوودی لە 
بە هێزبوونی ئێرانیەكان و دەس������ەاڵتی 
شێعەكان زۆر ترس������اوە و دەیهەوێت لە 

كەڵك  هەر هێز  وەربگرێت. 
ئ������ەوان ئەو شتەی  ك������ە 
یەم������ەن هەنووك������ە  ل������ە 
می  نجا دەدەن.ئە
م  ، ل������ە ا د ی������ە ێگا ڕ

ئاكامەك������ەی 
سەرباشقەیەكە 

ب������ۆ 

ئ������ەوان  س������عوودی.  عەرەبس������تانی 
نوێنەرایەت������ی ناوەندی هێزی جیهانی 
س������ووننە دەكەن. هەروەه������ا، ئەوان و 
هاوپەیمانەكانیان ستراتژییەكەیان گەشە 
پێ دەدن كە ستراتژییەكی بەرگرییانە و 
تاكتیكگەلی هێرشبەرانەیە. ئامانجی 
كاریگ������ەری  بلۆكەكردن������ی  ئ������ەوان 
ش������ێعەكان و ئێرانیەكان������ە و ئەمەش 
بەواتای ئەوەیە كە ئەوان بڕیاریان داوە 
هاوپەیمانیەكی شەڕ پێك بێنن و كەڵك 
لە هێزی ئاس������مانی بۆ پشتیوانی لە 
هێزە لۆكاڵیەكان لە سەر زەویی بگرن. 
س������ەرەڕای ئەو هێرش سەرانسەرییە لە 
یەمەن، س������عوودی خەریكە ستراتژیی 
ساڵی  سەرەتاكانی  لە  ئەمریكاییەكان 
2000وە بە پێوانەیەكی زۆر بچووكتر 

پەیڕەو دەكات.
هەڵوێستی ئامریكا

ستراتژیی ئامریكاییەكان زۆر ئاڵۆزە. 
هەروەك چۆن پێشتریش نووسی بووم، 
س������تراتژییەك   یەكگرتووەكان  ویالیەتە 
پەی������ڕەو دەكەن كە تەركیزی لە س������ەر 
پاراستنی بااڵنسی هێزە. ئەم چەشنە 
بەریانە هەمیشە  بۆتە هۆی بشێوی و 
ئاڵۆزی، چونكە ئەم ئامانجە لە الیەن 
هی������چ هێزێكی تایبەتەوە پش������تیوانی 
بااڵنسی  توانیویەتی  بەاڵم  لێنەكراوە، 
نێوان هێزە جۆراوج������ۆرەكان ڕابگرێت. 
ویالیەتە یەكگرت������ووەكان ئیتالعات و 
پالنی مەئمووریەت������ی بۆ هاوپەیمانی 
س������عوودی بە دژی حووس������ییەكان و 
هاوپەیمانە ئێرانیەكانیان ئامادە دەكات. 
ل������ە عێراقدا، ئامریكا پاڵپش������تی  لە 
شێعەكان دەكات � لە ڕێگەی پەرەپێدان 
ب������ە هاوپەیمانیەكەی������ان  � و بنكە و 
پێگەكانی دەوڵەتی ئیسالمی بۆردمان 
ستراتژییەكە  س������ووریەدا،  لە  دەكات. 
ئاڵۆزترە چونكە هیچ ڕاڤەیەكی  زۆر 
ڕوونی لێ ناكرێت. چونكە سروشتی 
دەس������تێوەردانێك بە پێوانەیەكی گەورە 
بوونی نیە بەاڵم هاوكاری بۆ ڕاگرتنی 
بااڵنس������ی هێز لە ئارادای������ە. ویالیەتە 
یەكگرتووەكان دەتوانێت دژی ئێران بێت 
لە س������ناریۆیەكدا و لە یەكی دیكەشدا 
پشتیوانی لێ بكات. زۆرتر مودێلێكی 
ساویلكانەی سەردەمی شەڕی ساردە 
كە پەیوەندییەك������ی بە هەنووكەوە نیە. 
زۆربەی ئەو شتانەی كە ڕوویانداوە لە 
پەیوەندیدار  وتوێژەكانی  كە  كاتێكدایە 
بە پرۆگرام������ی ناوكی ئێرانە خەریكە 

بەرەو كۆتایی دەڕوات. 
ئامریكا لە واقعدا زۆر دڵنیگەرانی 
چەكی ناوكی ئێرانیەكان نیە. هەر وەك 
من چەند جاری دیكەش وتوومە، ئێمە 
لە ناڤینەكانی 2000 وە دەبیس������ین كە 
ئێران س������الێك یان دوو ساڵی ماوە كە 

دەستی بە چەكی ناوكی ڕابگات. 
دروس������تكردنی  توانایی  بنیاتنانی 
چەكی ناوكی زۆر دژوارە، ئێرانیەكان 
تەنانەت ناتوانن تێستی ناوكی ئەنجام 
ب������دەن و هەنگاوێكی پێویس������ت پێش 
ئەوەی ك������ە چەكی ناوكی دروس������ت 

بكەن، هەڵگرن.
چ ڕێككەوتنێكی ناوكی لە گەڵ 
ئێران سەر بگرێت و چ سەر نەگرێت، 
ئامریكا بۆمبەكانی لە سەر دەوڵەتی 
ئیسالمی دەخاتە خوارێ و لە یەمەنیش 

پشتیوانی لە سعوودی دەكات.
بابەت������ی واقعی ك������ە هەنووكە لە 
ئارادایە و لە چەن ساڵ پێشەوە هەبووە 
ئەوەیە كە : ئێران  نیش������انی داوە كە 
كەوشەنێكی  دروستكردنی  دوای  بە 
كارتێك������ەری خ������ۆی ل������ە زەریای 
ناڤیندایە، بەاڵم لەم كاتەدا بەش������ێك 
پۆتانیس������ڵی  ل������ەم 
یی������ە  ر تێكە ر كا
نی������ش  مە یە

دەگرێتەوە.

بیچمگرتن و خولقاندنی هەڕەش������ە 
لە نیمچ������ە دوورگ������ەی عەرەبیدا لە 
دوو ئاراس������تەوە دەكرێ������ت. ئێرانیەكان 
تێدەكۆشن كە شوێنێك بۆ گوشارهێنان 
بێن������ن.  وەدەس������ت  تێكهەڵچ������وون  و 
پەرچەك������رداری  دەبێ������ت  س������عوودی 
هەبێت، بەاڵم پرس������یار ئەوەیە كە ئایا 
هێرشە ئاس������مانیەكان قەبارە و توانایی 
هەیە؟  حووس������ییەكانی  ڕاوەس������تانی 
ئەوان خەریكن لە ڕاس������تیدا كەمترین 
تێچوو بۆ گەورەترین دەسكەوت خەرج 
دەكەن، بەاڵم ئەوان ناتوانن بەردەوام بن. 
پرس������یاری یەكەم ئەوەیە كە سعوودی 
دەیهەوێت دواتر چی بكات؟ پرسیاری 
دووه������ەم ئەوەیە ك������ە ئامریكاییەكان 

دەیانهەوێت چ بكەن؟ 
دوكتۆرینی هەنووكەیی پێویس������تی 
بەوەی������ە كە بااڵنس������ی هێز ل������ە نێوان 
ڕابگیردرێت،  ئێران������دا  و  س������عوودی 
ئامریكا لە پاش و پێش������دا دڵخۆش������ە 
بەم������ە. بە پێی ئەم دوكتۆرینە � و ئەم 
ڕاستیە سەربازییە � ئامریكا ناتوانێت 
بەڵێنیەكانی خۆی لە س������ەر زەوی لە 

عێراق بە تەنیا بەڕێوە ببات.
ڕۆڵی توركیە

ت������ا ڕادەی������ەك بێ دەنگ������ە، بەاڵم 
بە ش������ێوەیەكی ڕەها ئەم چیرۆكە بۆ 
توركی������ە زۆر گرنگە. توركیە خاوەنی 
گەورەتری������ن ئابووری و ب������ە هێزترین 
س������وپایە ل������ە ناوچەك������ە. ئەگەرچی 
تەنیا چۆنیەتی باش������بوونی سوپاكەی 
دەتوانێت جێی پرس������یار بێت. توركیە 
تەنیا س������ەیری بش������ێوی لە باشووری 
س������نوورەكانی خۆی دەكات و هەروەها 
تەنی������ا س������ەیركەری بەرزبوون������ەوەی 
گرژیی������ەكان لە ناوچ������ەی قەفقاز و 
ش������ەڕە لە سەرانسەری زەریای ڕەشە. 
ئەمانەش سووریە  س������ەرەڕای هەموو 
و عێراق خاوەنی پۆتانس������یلێكی زۆرن 
تا كوو دەس������ەاڵتی ئێران لەو بشێویەدا 
بەرز بێتەوە. توركیە لەم دواییانەدا زۆر 
كەم لەبارەی ئێرانەوە قس������ەی كردووە، 
ب������ەاڵم لە چەن حەوت������ووی ڕابردوودا 
ئان������كارا لە ناكاو ڕەخن������ەی لە تاران 
گرت و ئێرانی بەوە تۆمەتبار كرد كە 
تێدەكۆش������ێت هێژمۆنی خۆی بە سەر 
ناوچەكەدا بسەپێنێت. توركیە بەردەوام 
ئەم شتانەی وتووە و بێ ئەوەی خۆی 

كارێك ئەنجام بدات.
دەبێ������ت لە بیرتان بێت كە س������ەرۆك 
ئۆردووغ������ان،  توركی������ە،  كۆم������اری 
هی������ودار بوو كە توركیە ببێتە ڕێبەری 
ناوچەكە و ڕێبەری جیهانی س������وننە 
بكات. س������عوودی ڕۆڵێكی ئەكتیڤی 
لە ئەس������تۆ گرتووە و توركیە كارێكی 
بچووكی لە عێراق و س������ووریە ئەنجام 
داوە و س������عوودی لە ناكاو توركیەی 
بە جێ هێشت. هەر چركەیەك دێت و 
دەڕوات و مێ������ژوو ناگۆڕدرێت. بەاڵم 
توركیە هێش������تا بە هێزترین دەسەاڵتی 
س������وننەیە و لقێك لە سێ كوچكەی 
بااڵنسی هێزە لە ناوچەكە وێڕای ئێران 

و سعوودی.
وەرچەرخانێك ل������ە توركیە دەتوانێت 
هەنگاوێكی ڕەخنەگرانە لە دەركەوتنی 

بااڵنسی هێز لە ناوچەكەدا بێت.
لە نێو هێزە لۆكاڵیەكاندا نەك بریتانیا 
و نەك ئامریكاش ناتوانن دیاریكەری 
دەرك������ەوت و بەرەنجامەكان بن. ڕوڵی 
بریتانیا لە  ئامریكا وەك������وو ڕۆڵ������ی 
پێش������وودا وایە، ناتوانێت ڕاس������تەوخۆ 
بزوێنەری ش������ەڕ لە ناوچەكەدا بێت، 
بێت  یارمەتی������دەر  ب������ەاڵم دەتوانێ������ت 
بۆ س������ەقامگیری بااڵنس������ی هێز لە 
ناوچەك������ە. ئەم ڕاس������تیە هەنووكە لە 
عێ������راق و یەمەن دەبینرێت. ئەم بابەتە 
ئێجگار ئاڵۆزە و ناتوانرێت س������اكار و 
ئایدۆلۆژییان������ە ئانالیز بكرێت. بەاڵم 
لێ������رەدا، وا دەردەكەوێت و وێنا دەكرێت 
ناڤیندا  لە داهاتووی ڕۆژهەاڵتی  كە 
ئەگ������ەر ئێرانیەكان دەس������ت هەڵگری 
چەكی ناوكی بن و تەركیز بخەنە سەر 
ئەم بابەتە، دەتوانن توركیە لە بااڵنسی 
هێز لە ڕۆژهەاڵتی ناڤیندا وەال بنێن.

سەرچاوە:
stratfor.com

كامڵبوونی بااڵنسی هێز لە ڕۆژهەاڵتی ناڤین

بنیاتنانی توانایی دروستكردنی 
چەكی ناوكی زۆر دژوارە، 

ئێرانیەكان تەنانەت ناتوانن 
تێستی ناوكی ئەنجام بدەن 
و هەنگاوێكی پێویست پێش 
ئەوەی كە چەكی ناوكی 
دروست بكەن، هەڵگرن

ن: جۆرج فریدمەن

و: كەیهان یووسفی
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 ،1371 خەرمانان������ی  2٦ی 
مەئموورەكان������ی كۆماری ئیس������المیی 
ئێ������ران س������كرتێری گش������تیی حیزبی 
دێموكراتی كوردس������تانی ئێران، دوكتور 
سادق ش������ەرەفكەندی، فەتاح عەبدولی 
ئەندامی كومیتەی ناوەندی و همایون 
ئ������ەردەاڵن كادری دێری������ن  و ن������وری 
دێهك������وردی دۆس������تی حیزبی������ان،  لە 
ڕێس������تورانی میكۆنووس ل������ە بێرلینی 
ئاڵمان تیرۆر كرد. ئەم تیرۆرە ڕێكخراوە، 
لە الیەن دەوڵەتی كۆماری ئیسالمی بە 
مەبەس������تی زۆركردنی ترس و تۆقاندن 
لە كوردس������تان، بەربەست خستنە ڕێی 
چاالكییە سیاس������ییەكان و پێشگرتن لە 
خەباتی ئازادیخوازانەی نەتەوەی كورد 
و حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
ئەنجام درا. بڕی������اری جێبەجێ كردنی 
عەمەلیات������ی میكۆن������ووس ل������ە الیەن 
كومیتەی كاروباری تایبەتی كۆماری 
ئیس������المی درا كە لەو س������ەردەمەدا، 
ڕێبەر، عەلی خامنەیی بەرپرس������ایەتی 
ئەم كومیتەی لە ئەستۆ بوو و سەرۆك 
هاش������می  ئەكبەری  ئەوكات  كۆماری 
ئیتالعات،  وەزی������ری  ڕەفس������ەنجانی، 
عەلی فەالحی������ان و وەزیری كاروباری 
دەرەوە، عەل������ی ئەكب������ەر والیەت������ی لە 
بوون.  كومیتەی������ە  ئەم  ئەندامەكان������ی 
كومیتەی كاروباری تایبەت، فەالحیانی 
كردبووە بەرپرس������ی چاوەدێری بەس������ەر 
بوونی  بە  بەڕێوەچوونی عەمەلیاتەكە. 
شایەت و دەسبەسەركردنی چەند كەس 

لە بەڕێوەبەرانی ئەم جینایەتە لە الیەن 
دەوڵەتی ئاڵمان و موحاكمە و سزادانی 
بەڕێوەبەران������ی، ل������ە ب������ەر بەرژەوەندی 
سیاس������ی و ئابووری لەگەڵ كۆماری 
ئیس������المی بەڕێوەبەرانی سەرەكی ئەم 
تیرۆرە سیاسییە تاكوو ئێستا دادگایی 

نەكراون.
تی������رۆری دوكتور ش������ەرەفكەندی و 
هاوڕێكانی درێژەی تیرۆرە بەرنامەرێژی 
كراو و ئامانجدارە سیاسییەكان لە الیەن 
بوو.  ئێران������ەوە  ئیس������المیی  كۆماری 
كۆماری ئیسالمی بۆ ناكاریگەركردنی 
دژبەرانی خۆی ل������ە نێوخۆ و دەرەوەی 
واڵت دەس������تی داوەتە و دەیداتە هەموو 
جۆرە كردەوەیەكی نامرۆیی و نایاسایی 
لە گۆڕەپانی نێونەتەوەییدا. یەكێك لەم 
كردەوانە، تیرۆرەكانی دەرەوەی واڵت بوو 
كە لە ڕەوتی ئەم ك������ردەوەدا دوو كەس 
لە هەڵكەوتووتری������ن ڕێبەرانی كوردی 
دەیان كەسایەتی  لەگەڵ  ئێران هاوڕێ 
بوونە  دیك������ە  سیاس������ی  هەڵكەوتووی 

قوربانی.
خومەینی هەر لە سەرەتای شۆڕش، 
كوردس������تانی  دێموكرات������ی  حیزب������ی 
ئێرانی بە دوژمن������ی خۆی زانی و بە 
ڕاگەیاندن������ی جیهاد لە دژی نەتەوەی 
كورد ب������ە فەرم������ی ڕێبەرانی حیزبی 
ك������ردە ئامانج. ل������ە ب������ەر ئەوەیكە لە 
ڕوانگ������ەی ئەوەوە حیزب������ی دێموكراتی 
كوردس������تانی ئێ������ران ب������ە ڕێبەرایەتی 
دوكتور قاس������ملوو بەربەستێكی گەورە 
بوو بۆ گەیش������تنی كۆماری ئیسالمی 
بە ئامانج������ە دژە مرۆییەكانی. دوكتور 
حیزب  هەڵكەوتووی  ڕێبەری  قاسملوو 
بە سیاس������ەت و لێزانی������ی دووربینانەی 

خۆی ل������ە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس������ت و 
ئێراندا و هەروەه������ا لێزانی لە پێوەندییە 
نێودەوڵەتییەكاندا، پێگەیەكی ش������یاوی 
هەبوو كە بۆ خومەینی، كاربەدەستانی 
دیك������ەی حكوومەت������ی ئیس������المی و 
سیاسەتە دژە مرۆییەكانی ئەو قەبووڵ 

نەدەكرا.
دوكتور قاسملوو بە سیاسەتە ژیرانەكان 
و نی������ازی ئاش������تیخوازانەی خ������ۆی، 
كۆماری ئیس������المیی ئێرانی كێش������ایە 
س������ەر مێزی وتووێژ. دەس������ەاڵتدارانی 
كۆم������اری ئیس������المی كە ل������ه  ناخی 
خۆیان������دا باوەڕیان بە مافی نەتەوەكان، 
كەمایەتیی������ە ئایینی������ەكان بێجگ������ە لە 
نەتەوەی حاكم و ئایینی ش������ێعە نەبوو، 
ئەم دەرفەتەی������ان بە هێند وەرگرت و بە 
تیرۆرێكی ناجوامێرانە، ئەم سیاسەتڤانە 
هەڵكەوتوو و پەیامهێنەری ئاش������تی و 

پێكەوەبوونەیان شەهید كرد.
ب������ە تیرۆری  كۆماری ئیس������المی 
نەیتوانی  نەتەنی������ا  قاس������ملوو  دوكتور 
پێ������ش ل������ە خەبات������ی مافویس������تانە و 
ئازادیخوازان������ەی نەتەوەی كورد بگرێ 
بەڵكوو ئەمجارەیان له گه ڵ ش������ێلگیری 
و فیداكاری زیاتری ڕێبوارانی ئازادی 
و هاوس������ەنگەرانی قاسملووی شەهید 
بەرەوڕوو بوویەوە. دوابەدوای ئەم كردەوە 
تیرۆریس������تیەی كۆماری ئیس������المی، 
حیزبی ئێمە توانی بە ڕێبەریی دوكتور 
كە  خەباتێك  ش������ەرەفكەندی،  س������ادق 
قاسملووی شەهید بەدەستیەوە گرتبوو، 
ب������ە باوەڕێكی پواڵین و هەنگاوی قایم 
بەرەو پێش بەرێ. پڕكردنەوەی بۆشایی 
كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  ڕێبەری 
دوای ش������ەهید بوونی دوكتور قاسملوو 

لە الیەن دوكتور ش������ەرەفكەندی هەموو 
كۆماری  دەس������ەاڵتدارانی  هەوڵەكانی 
بە مەبەس������تی  ئێران������ی  ئیس������المیی 
سڕینەوەی دژبەران و بەتایبەت حیزبی 
ئێمە كە ڕۆڵی بنەڕەتی بۆ ئۆپۆزیسیۆن 
هەبوو، بێ ئاكام هێش������تەوە. ڕێبەرانی 
ش������ەهیدی ئێمە لە سیاس������ەتی وتووێژ 
ئاش������تیخوازانەی  چارەس������ەركردنی  و 
پرس������ی كوردستان بەرگریان دەكرد و لە 
هەوڵدا بوون تاكوو ش������ێوازێك بێجگە لە 
بنەڕەتی  بنەم������ای  بكەنە  توندوتیژی 
سیاس������ەتی حیزب. كۆماری ئیسالمی 
ئاشتیخوازانەی  چارەسەركردنی  لە  كە 
پرس������ی كورد و هەروەها یەكگرتوویی 
و یەكگرتنی حیزبەكانی ئۆپۆزیس������یۆن 
لە س������ێبەری هەوڵ و ڕۆڵی بنەڕەتی 
دوكتور ش������ەرەفكەندی لەو سەردەمەدا 
ترس������یان لێ نیش������تبوو، دیس������انەوە بە 
سیاسەتی  سەرلەنوێی  دووپاتكردنەوەی 
دیكە  جنایەتكارانه ی خۆیان، جارێكی 

ناجوامێرانەی  تی������رۆری  ڕوویانك������ردە 
ڕێبەری حیزبی ئێمە.

بەڵگەكانی تیرۆری میكۆنووس وەها 
ڕوون ب������وون كە ش������وێنێكی بۆ گۆمان 
میكۆن������ووس  دادگای  نەهێش������تەوە. 
ئاڵۆزتری������ن و درێژماوەترین   لە  یەكێك 
بوو.  ئاڵم������ان  ل������ە مێژووی  دادگایی 
گۆش������ارەكان و ئەو هەڕەش������انەی كە 
لە الیەن ئێ������ران و تەنانەت هێندێكجار 
كارش������كێنی دەوڵەت������ی ئاڵم������ان لەبەر 
لەگەڵ  بازەرگانییەكانی  بەرژەوەندی������ە 
ئێران بۆ سەر دادس������تان و قازییەكانی 
پەروەندەك������ە ، نەبووە ه������ۆی بەرەوپێش 
نەچوونی و بڕیاری  بێ وێنەی دادگا، 
سیستم قەزایی و لێزانی قازییەكان بۆ 
لە  پەروەرندەكە، زۆریەك  ڕوونبوونەوەی 
هاوكێشە ڕەشەكانی كۆماری ئیسالمی 
ئاش������كرا ك������رد. ب������ە ڕوونبوون������ەوەی 
بڕی������اری دادگا و مەحك������ووم كردنی 
كردەوەكان������ی »كومیت������ەی كاروباری 

تایبەتی كۆماری ئیس������المی« كە تا 
ئەوكات ئەركی س������ڕینەوەی فیزیكیی 
دژبەرانی ڕێژیمی ل������ە دەرەوەی واڵت 
لە ئەس������تۆ بوو، بۆ ماوەیەك پێوەندی 
ئێران لەگەڵ ئاڵمان و تەنانەت یەكیەتی 
ئۆرووپ������ا ڕووی لە س������اردی كرد. ئەم 
ڕێژیمە لە سەرەتای بەدەستەوە گرتنی 
دەس������ەاڵت بە مەبەس������تی پارێزگاری 
كردن لە حكوومەت������ی ناڕەوای خۆی، 
هەم������وو بەه������ا ئەخالق������ی، مرۆیی، 
سیاس������ی و كۆمەاڵیەتییەكان������ی ژێر 
پێ ن������ا و كەڵكی وەرگرتووە لە هەموو 
توندووتیژی  جۆراوجۆرەكانی  ش������ێوازە 
بە مەبەس������تی گەیش������تن بە ئامانجە 
نامرۆییەكانی . بۆیە ڕس������وایی خۆیان 
ئابووریە  زیان������ە  تەری������ك كەوتنەوە،  و 
پشت ش������كێنەكان بۆ سەر ئێرانییەكانی 
گۆڕیوەتەوە بە لەنێوبردنی دژبەرانی كە 
خوازیاری مافی بەرابەر و دێموكراسی 

بوون.

ل������ەم ڕۆژانەدا و ه������اوكات لەگەڵ 
و  نف������ووز  زیات������ری  پەرەس������ەندنی 
دەس������ەاڵتی تاقم و الیەنەكانی س������ەر 
بە ڕێژیم������ی ئێران ل������ە واڵتانی وەك 
عێراق، س������ووریە، لوبن������ان و یەمەندا، 
پرس������ی بەرەنگاربوونەوەی هەوڵەكانی 
ئ������ەو ڕێژیمە بۆ نفووز لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاس������تدا بۆتە ڕۆژەڤی سیاسەتی 
دەوڵەتەكانی وەك توركیە و هێندێك لە 
واڵتانی عەرەبی و ڕۆژئاوایی. هێرشە 
ئاسمانییەكانی هاوپەیمانێتیی عەرەبی 
بە ڕێبەرایەتیی شانش������ینی سعوودی 
ب������ۆ س������ەر پێگەكان������ی چەكدارانی 
حووس������ی ل������ە یەمەن و پش������تیوانییە 
جۆراوجۆرەكان������ی توركی������ە، ئەمریكا 
و هێندێك واڵتی دیكە لەم هێرش������ە، 
نیش������اندەری  بە ڕواڵەت  ئەگەرچی  
و  بەرباڵو  هاوپەیمانییەكی  پێكهاتنی 
تۆكمە دژ بە كۆماری ئیس������المی لە 
لە  ئاوڕدانەوەیەك  ب������ەاڵم  ناوچەدایە، 
بارودۆخ و ڕاستییەكانی سەر ئەرزی 
واقی������ع لەو ش������ەڕەدا دەرخەری ئەوەیە 
كە هاوكێش������ەكە زۆر لەوە ئاڵۆزترە كە 
بە شێوەی ڕووكەش������ی بتوانین الیەنە 
ناڕوونەكانی ش������ی بكەیەنەوە و لێی 
تێبگەی������ن. ڕاس������تییەكەی ئەوەیە كە 
سەرەڕای توانای س������ەربازیی بەرزی 
واڵتان������ی وەك عەرەبس������تان و توركیە 
بە ب������ەراورد لەگەڵ ئێران، بە تایبەتی 
لە ش������ەڕی ئاس������مانیدا كە ڕەنگە وا 
ل������ە ڕێژیمی ئێران ب������كات كە بیر لە 
و  ڕاس������تەوخۆ  ڕووبەڕووبوون������ەوەی 
جیددی لەگەڵ س������وپای ئەو واڵتانە 
ل������ە ش������ەڕەكانی یەمەن، عێ������راق و 
ڕونگە  ب������ەاڵم  نەكاتەوە،  س������ووریەدا 
لە س������ەر زەویدا هێزی وشكانیی ئەم 
واڵتانە خاوەنی توانایەكی پێویست لە 
دەرەوەی س������نوورەكانیان نەبن، هەر ئەم 
چەندقات  هاوكێش������ەكە  مەسەلەیەش 

ئاڵۆزتر دەكات.
كۆماری ئیس������المی لە ساڵەكانی 
پ������اش هاتن������ە س������ەركاری خۆی������دا 
هەستی بەو ڕاس������تییە كردووە كە لەم 
ناوچەیەدا تەنی������ا دەوڵەتەكان و الیەنە 
نین كە دەتوانن وەكوو  دەسەاڵتدارەكان 
ئەكتەرێكی ش������وێندانەر ل������ە كایە و 
بگێڕن،  ڕۆڵ  سیاسییەكاندا  ملمالنێ 
خەڵك،  جۆراوجۆرەكانی  توێژە  بەڵكوو 
بزووتن������ەوەكان، تاق������م و گرووپەكان، 
و  سیاس������ی  بەریان������ە  و  ه������ۆزەكان 
ڕۆڵ  دەتوان������ن  ئایینییەكانی������ش 
بگێڕن. ه������ەر بۆیە ب������ە پێڕەوكردنی 
»هەناردەكردنی  وەك  سیاس������ەتەكانی 
جوواڵنەوە  پاڵپشتیكردنی  و  شۆڕش« 
بەن������او گەلیی������ەكان و لە ڕاس������تیدا 
تاقمە تیرۆریس������تییەكان و هەوڵدان بۆ 
كاریگەریی نەرم لە س������ەر كۆمەاڵنی 
خەڵك لەو واڵتان������ەدا، توانیویە جێگە 
پێیەك لە س������ەر عەرز لەو واڵتانەدا بۆ 
خۆی دەس������تەبەر ب������كات، بە جۆرێك 
بەرژەوەندییەكانی خۆی  بتوان������ێ  كە 
لە ناوچەدا لە س������ەر تێچوو و هێزی 
مرۆیی واڵتانی مەبەست و لە خاكی 

خۆیاندا دابین بكات.
هەر ب������ەم هۆی������ەوە، واڵتانی وەك 
توركی������ە و شانش������ینی س������عوودی و 
حكوومەت������ە عەرەبییەكان������ی دیكەی 
ناوچەكە كە زۆر درەنگتر لە ڕێژیمی 
ئێران ل������ەو ب������وارەدا كەوتوونەتە خۆ، 
هەنووكە بە هاتنەناوەوەی ڕاس������تەوخۆ 
بۆ ش������ەڕە ناوچەیی������ەكان بەرانبەر بە 
ئێران،  ڕێژیمی  دەس������توپێوەندییەكانی 
لە ڕاس������تیدا بە ب������ێ تێكهەڵچوونی 
ڕاستەوخۆ لەگەڵ ڕێژیمی ئێران، ئەو 
ڕێژیمە و هەر وەها بەشێك لە خەڵكی 
ئەو ناوچەی������ان هەرچی زیاتر كردۆتە 
دوژمن������ی خۆی������ان. ئەو مەس������ەلەیە 
زیاتر بە ه������ۆی ئەوەیە كە حكوومەتە 
عەرەبیی������ەكان لە س������ااڵنی ڕابردوودا 
هەرگیز بە شێوەی جیددی بە تەنگی 
ئ������ەوەوە نەبوون كە دزە بكەنە نێو چین 

و توێژەكانی خەڵكی خۆیان و واڵتانی 
دەوروبەریان، بەڵك������وو زیاتر لە بیری 
ئەوەدا بوون كە لە هاوكێشەكانی ناوچەدا 
نادێموكراتیكەكانی  ڕێژیمە  پاڵپشتیی 
هاوشێوەی خۆیان لە بەرانبەر گوشارە 
دەرەكییەكاندا  هەڕەشە  و  نێوخۆییەكان 

بكەن.
ئێران  بەرانبەردا، ڕێژیمی  لە  بەاڵم 
س������ەرەڕای نێوەڕۆكی نادێموكراتیكی 
خ������ۆی، ڕاش������كاوانە ڕێژیمەكان������ی 
بردووە  ناو  بە كۆنەپەرس������ت  ناوچەی 
و دەمامكی پش������تیوانی لە گەاڵنی 
بندەس������ت و بزووتنەوە گۆڕانخوازەكان 
)ب������ە تایبەتی ئیس������المییەكانی( لە 
چ������او كردووە و ل������ەو ڕێگەیەوە � نەك 
بە مەبەس������تی داكۆكی لە داخوازییە 
جارجار دێموكراتیكەكانی الیەنەكان و 
توێژە ستەملێكراوەكانی ناوچە، بەڵكوو 
بە ئامانجی كەڵكاژۆ وەرگرتن لەوانە 
وەكوو مۆرەكانی شەترەنجی خۆی لە 
ملمالن������ێ ناوچەیی و جیهانییەكاندا � 

هاتۆتە نێو كایەكانەوە.
هەر بۆی������ە ڕێژیمی ئێران دەیهەوێ 
بە كەڵك وەرگرتن لە حووس������ییەكان لە 
یەمەندا )وەكوو سەربازەكانی شەترەنجی 
خ������ۆی( حكوومەت������ە عەرەبییەكانی 
ناوچە ناچار بە كەڵك وەرگرتن لە سوپا 
كالسیكەكانی خۆیان بكات و تووشی 
پڕووكێنەریان  پارتیزانیی  ش������ەڕێكی 
بكات ك������ە دوورەدیمەنی س������ەركەوتن 
تێی������دا ڕوون نییە. لە الیەكی دیكەوە، 
تەنانەت بە وێكەوتنی زیانی قورس لە 
حووسییەكانیش ) تێداچوونی خەڵكی 
مەدەنی( لەو شەڕەدا سەرەڕای ئەوەی 
كە زیانێكی ڕاستەوخۆ وە بەر ڕێژیمی 
ئێ������ران ناكەوێ������ت، بەاڵم ه������ەوڵ دەدا 
بەرپرسیارێتییەكی سیاسی و مرۆییش 
هاوپەیمانێتیی  ش������انی  س������ەر  بخاتە 
عەرەب������ی و بەرەبەرە ت������ای تەرازووی 
بیروڕای گشتیی جیهانی و ناوچەیی 
و هەڵوێستی كۆمەڵگای نێونەتەوەیی 
بە زەرەری ئەوان بشكێنێتەوە لە حاڵێكدا 

ڕاستیەكە غەیری ئەوەیە.
لە وەها هەلومەرجێكدا هاوپەیمانێتیی 
عەرەبی ناتوانێ چاوەڕوانی یارمەتیی 
توركیەش بێت، چوونكە توركیە تەنیا 
لوچس������تیكی  و  زانیاری  ب������اری  لە 
هاوپەیمانێتی������ی  و  دەكا  ه������اوكاری 
وەك  هاوپەیمانانی  خاوەن������ی  عەرەبی 
هاوپەیمان������ە عەرەبەكان������ی ئێ������ران لە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������تدا )شیعەكانی 
حیزبوڵاڵی  سووریە،  ڕێژیمی  عێراق، 
لوبنان، حووسییەكانی یەمەن و تەنانەت 
ش������یعەكانی یەمەن و عەرەبستان( نین 
كە ل������ە ڕووی بیروب������اوەڕەوە خاوەنی 
هاوپێوەندییەك������ی پت������ەون و خۆیان بە 
ئەجیندای  خزمەتی  خستۆتە  تەواوی 

هێژمۆنیخوازانەی ڕێژیمی ئێران.
ئ������ەو ڕێژیم������ە عەرەبییان������ە ل������ە 
ئیسالمی  ئاش������كرای  دژایەتیكردنی 
سیاس������یدا )چ لە ج������ۆری  AKPو 
ئیخوان، چ لە چەش������نی سەلەفیەتی 
جیهادی و چ لە جۆری شیعییەكەی( 
خاوەن������ی بیروڕایەكی هاوش������ێوەن. لە 
حاڵێكدا كە هەنووكە لە س������ەر ئەرزی 
واقی������ع و بە كردەوە ئ������ەوە الیەنەكانی 
س������ەر ب������ە ئیس������المی سیاس������ی لە 
ب������ە جیددیترین  هەموو جۆرەكانن كە 
ئەكتەرەكانی نێ������و گۆڕانكارییەكان و 
شەڕەكانی ئەم دواییانەی ڕۆژهەاڵتی 
ئێران  دەژمێردرێن. ڕێژیمی  نێوەڕاست 
ب������ۆ خۆی بەش������ێكە ل������ە یارییەكە و 
خاوەن������ی ئەزموونی كایەكردن لە وەها 
گۆڕەپانێكدایە، بەاڵم ڕێژیمە سێكۆالر 
و هەڵبەت نادێموكراتیكە عەرەبییەكان، 
پش������تیوان و هاوپەیمانی ڕاستەقینەی 
هیچ یەك لە ڕەوتە بەهێزەكانی س������ەر 
بە ئیسالمی سیاس������ی نین و پێگە و 
نفووزیش������یان لە نێو ئ������ەم ئەكتەرانەدا 

بەرچاو نییە.
زۆربەی ناوچە سوننەنش������ینەكانی 
عێ������راق لە ژێر دەس������تی داعش������دان 
و سیاس������ەتڤانە س������وننەكانیش ك������ە 
ڕێژیم������ە عەرەبیی������ەكان پێوەندییەكی 

هەنووكە  هەی������ە،  لەگەڵیان  باش������یان 
تەنانەت ناتوانن بڕۆنە نێو ش������ارەكانی 

خۆیانیش.
ل������ە س������ووریەش الیەنەكان������ی وەك 
داع������ش و ب������ەرەی نوس������رە، هەنووكە 
دەستیان بە سەر  زۆربەی ناوچەكانی 
ژێردەس������تی نەیارانی ئەسەددا گرتووە 
و ڕێكخراوەكانی دیك������ەش لە ڕیفی 
دیمەشق، حەلەب و دەرعا زۆربەیان یان 
سەر بە گرووپە سەلەفییە جیهادییەكانن 
لە ئیخوانول  نزی������ك  یان گرووپەكانی 
موسلمین. لە الیەكی دیكەوە، توانای 
یارمەتیدانی  بۆ  عەرەبییەكان  ڕێژیمە 
كردەكیی گرووپەكانی سەر بە خۆیان، 
بۆ  ئێراندا  یارمەتییەكانی  بەرانبەر  لە 
هێزەكانی بەشار ئەس������ەد بەرتەسك و 

زۆر كەم بووە.
یارمەتییەكان������ی چەكوچ������ۆڵ بۆ 
پشتیوانیی  چەتری  ژێر  گرووپەكانی 
عەرەبس������تان، قەتەر و توركیە )بەدەر 
لە داعش ( تا ئێس������تا هێڵە س������وورە 
تێپەڕ  ئەمری������كای  دیاریكراوەكان������ی 
نەكردووە. گرینگترین یارمەتییەكانیان 
ل������ەو پێوەندییەدا چەك������ی دژەتانك و 
دژەئاس������مانی ب������ووە كە ل������ە بەرانبەر 
یارمەتی������ی ب������ێ  س������نووری ئێران و 
حیزبوڵاڵدا بۆ هێزەكانی بەشار ئەسەد 
� ك������ە هەنووكە هەم������وو ناوەندەكانی 
و  ل������ە »ڕەقە  بەدەر  پارێزگاكانی������ان 
ئیدلی������ب« ل������ە ژێردەس������تدایە � زۆر 

كەمە.
لە یەمەنیش كێش������ەی عەرەبستان 
بۆردمانە  پ������اش  نازانێ  ك������ە  ئەوەیە 
هەواییەكانی دژ بە حووس������ییەكان و 
الیەنگرانی عەلی عەبدوڵاڵ ساڵح لە نێو 
سوپادا، لە سەر عەرز دەبێ بێجگە لە 
دەوڵەتی یاسایی پاڵپشتیی چ الیەنێك 
بكەن، چوونكە الیەنە شوێندانەرەكانی 
دیكەی یەمەن بریتین لە ئەلقاعیدەی 
یەمەن و حیزبی ئیخوانیی »ئیسالح« 
ك������ە هەردووكی������ان ل������ە ڕوانگ������ەی 
دێنە  نەخ������وازراو  بە  عەرەبس������تانەوە، 

ئەژمار. ئەوە لە حاڵێكدایە كە ئێران لە 
نێوخۆی یەمەندا خاوەنی هاوپەیمانانی 
دەستڕۆیش������تووی وەك حووسییەكانە. 
تەنانەت توركی������ەش كە یارمەتییەكی 
داوە،  س������ووریەی  شۆڕش������ی  زۆری 
وێدەچێت كە نەتوانێ لەوە زیاتر درێژە 
ب������ە جموجۆڵەكانی بۆ پش������تیوانی لە 
نەیارانی بەش������ار ئەس������ەد بدات تاكوو 
ئێران  دەس������تێوەردانەكانی  بەرەنگاری 
ببن������ەوە. چوونكە لە وەها ئەگەرێكدا، 
لە  ئەمریكاییەكانی خۆی  هاوپەیمانە 

دەست دەدات.
س������ەرەڕای هەبوونی س������نوورێكی 
دوورودرێ������ژ ل������ە نێ������وان توركی������ە و 
سووریەدا، ئەو واڵتە هێشتا نەیویستوە 
هێزە سەربازییەكانی خۆی بنێرێتە نێو 
سووریە، لە حاڵێكدا كە ئێران لە چەندین 
كیلۆمیت������ر دوورترەوە لە س������ەر داوای 
پاسدارانی  سپای  یەكینەكانی  ئەسەد 
ناردۆتە سووریە و لە تێكهەڵچوونەكانی 
ئەو واڵتە و هەروەها عێراقدا چاالكانە 
بەشدارە و سەرەڕای ئەوە، دەتوانێ بۆ 
ئایەتوڵاڵ سیستانی،  بە هۆی  نموونە 
بەشار ئەسەد، سەید حەسەن نەسروڵاڵ 
و حووس������ییەكانەوە، بەشێك لە خەڵك 
لە عێراق، لوبنان، س������ووریە و یەمەن 
تووشی ش������ەڕێك بكات كە بۆ خۆی 
هان������در و پێكهێنەری ب������ووە. لە وەها 
ب������ۆ ڕكاب������ەرە  هەلومەرجێك������دا كار 
ناوچەییەكانی ڕێژیمی ئێران لە پێناوی 
كەمكردنەوەی ڕادەی دەستڕۆیشتوویی 
ئەو ڕێژیمە لە ناوچەدا و بەربەرەكانێی 
ئاژاوەگێڕییەكانی  لەگ������ەڵ  كاریگەر 
بە ب������ێ گۆڕانی س������تراتێژی كۆنی 
»هاوپەیمانێت������ی لەگەڵ ڕێژیمەكانی 
ناوچە و نەك هەوڵدان بۆ ڕۆیشتنەناو 
گرووپ������ەكان لە ناوچە« ب������ە واتای 
لەگ������ەڵ كۆمەڵێك مۆرەیە  كایەكردن 
كە لە ج������ۆری خودی یارییەكە نین و 
ئەو مەس������ەلەیە كاری ئەوان دژوارتر 

دەكات.

میكۆنووس درێژەی تیرۆرە سیاسییەكان

بێگانەكان لە نێو شەڕگەی ئیسالمیستەكاندا

ئیبراهیم قاسمی زاد

سەالم ئیسماعیل پوور

و: نسار
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جووت حەوت

هەوراز

� پ������اش ئەوەی كە عەرەبس������تان هێرش������ی كردە 
ل������ە یەمەن،  س������ەر حووس������ییەكانی خامنەی������ی 
لە پڕێك������دا كۆماری ئیس������المی كە ل������ە بیانوو 
دەگەڕا بۆ هێرش������كردنە سەر ئابڕوو و حەیسیەتی 
ع������ەرەب جەماع������ەت، دوو كەس لە پۆرن س������تارە 
پڕۆفیشناڵەكانی حەوزەی قومی ناردە عەرەبستان 
كە لەوێدا خۆیان ب������ە ... بدەن و ئابڕوو بۆ خۆیان 
و خانەدانی س������عوود و نەتەوەی عەرەب نەهێڵن و 
هاواریان لێ بەرز بێتەوە كە »ئاااااااااااای خەڵكینە 
بۆچی بێدەنگ دانیشتوون؟ ئەوە عەرەب نامووسی 
بردی������ن و هەرچی حەجاجمان ب������وون، ئەتك كران و 
دەس������تدرێژی كرایە س������ەر شارس������تانیەتی 2500 
س������اڵەمان و...«. وای لێ هات كە لەم ڕۆژانەدا 
هەر كەسێك بڵێ عەرەبیش مرۆڤن و چاك و خراپیان 
تێدایە، مەگەر فەیسبووك، ئیمەیل، ئینستاگرام یان 
شتێكی لەو بابەتەی نەبێت كە كۆلكە ئاریاییەكان 
بە »سەبرێك و دوو فوو« بیدۆزنەوە و بە لێشاوی 
جنێو و س������ووكایەتی، بوغزی 1400 س������اڵەیان بە 
س������ەریدا بڕێژن. ئێس������تا لە هەموو شوێنێك باس 
باسی دەستدرێژییە، مەجلیسی شوورای ئیسالمی 
دەڵێ »دەستدرێژی نەبووە، هاوشێوەی دەستدرێژی 
ب������ووە!«، حاجیە خانم مەرزیە ئەفخەم دەڵێ »ئەوە 
دەستدرێژییەكی سیستماتیك بووە كە ئالی سعوود 
كردوویانەتە س������ەر ئێمە«، دەزگای قەزایی دەڵێ 
»ئەوە بە فتوای ئیمام جومعەی شاری جەدە بووە 
)كە وادیارە دەبێ ئەمەیان ڕاس������ت بێت چوونكە بۆ 
خۆیانیش شارەزای ئەو بوارەن(«، تیمی فووتباڵی 
پرسپوولیس������یش كە لە عەرەبستان سێ گوڵیان لێ 
ك������رد و نقەی لێ نەهات، لە یاریی گەڕانەوەدا بە 
گیانەملی گوڵێكی كرد و ئێس������تا دەڵێ وەاڵمی 
دەستدرێژیی س������عوودییەكانمان هەم بۆ سەر یەمەن 
و هەم بۆ س������ەر حاجییە ئەتككراوەكانمان داوەتەوە 
)كەس������ێك نیە پێیان بڵێ پاڵەوان! ئێوە بڕۆن تۆڵەی 
سێ گۆڵەكەی خۆتان بكەنەوە، تۆڵەی دەستدرێژی 
بهێڵنەوە بۆ ش������ارەزایانی ئەو بوارە لە گرتووخانەی 
كەهریزەك و دەزگای قەزایی و هێزی ئینتزامی و 
ش������وێنە پێوەندیدارە یاساییەكانی دەستدرێژیكردن(، 
س������ازمانی ح������ەج و ئەوقاف دەڵ������ێ ئیتر لە ڕقی 
ئالی س������عوود زیارەتی ماڵی خودا و پێغەمبەریش 
تەحریم دەكەین )شایانی باسە سعوودییەكان حازرن 
پووڵێكیش بدەن چاویان بە نووری ناوچاوی حەجاجی 
ئێران������ی نەك������ەوێ(، ئەنس������اری حیزبوڵاڵ دەڵێ: 
»كاردانەوەی ئێمە بۆ ئەو دەس������تدرێژییە نەخشەی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەگۆڕێت )ئەوەی كە پالنی 
دەستدرێژییەكەیان چۆنچۆنی دەبێت كە كاریگەری 
لە سەر جوغرافیا و جیۆپۆلیتیك دادەنێت، دەبێ لە 
كۆماری  سێكسۆپۆلیتیكی  بواری  مامۆستایانی 

ئیسالمی بپرسین(«.
لە هەموان خۆشتر قسەكانی حائیری، نوێنەری 
مەجلسی خوبرەگانە كە دەڵێ: »ئەو دەستدرێژییە 
هاوكات لەگەڵ وتووێژە ناوكییەكانی لووزان بووە، 
ه������ەر بۆیە دەب������ێ زۆر ئاگادار بی������ن كە خودای 
نەخواس������تە وەك چۆن ل������ە فڕۆكەخانەی جەددە بە 
بیانووی پشكنینی جەس������تەیی دەستدرێژی كرایە 
س������ەر دوو حاجیی ئێمە، هەروەه������اش بە بیانووی 
پش������كنینی دام������ەزراوە ناوكییەكان دەس������تدرێژی 

نەكرێتە سەر نیزامەكەمان.«.
خوالس������ە ئەم دەس������تدرێژییە كە نازانین ڕاستە 
ی������ان درۆ، ئەوەندەی كوڵك و خ������وری پێوە بوو كە 
ه������ەركام لە ئاغایان و مەراجع و ورد و درش������تییان 
بە ئیس������المی و سێكۆالرەوە پووزەوانە و پاڵتاوێكی 
پەش������م و كاڵوێكیان لێ كردووە بۆ خۆیان و نانی 

پێوە دەخۆن.
� فریش������تە ڕووح ئەفزا، جێگ������ری ئەنجومەنی 
هاوئاهەنگی������ی ژنانی ئوس������وولگەرا دەڵێ: »بە 
داخەوە ئێران خەریكە بەرەو ئاراس������تەی یەكسانیی 
ژن و پیاو هەن������گاو هەڵدەگرێت... جێگەی داخە 
كە ئێس������تا هەموو كەس دەڵێ ژنان دەبێ بچنە ناو 
كاروبارە كۆمەاڵیەتییەكان و خاوەنی كار و پیش������ە 

بن«.
 ڕوون نیە ئەم خانمە ژنە یا پیاو؟ بەاڵم قسەكانی 
لەو پیاوانەش ناچێ������ت كە تۆزقاڵێك ماف بۆ ژنان 
دادەنێن. دەنا ئەگەر ژن بوایە، ئەوەی بەس بوو كە 
چركەیەك س������ەیری ئاوێنەی كردبایە و چاوی بە 
خ������ۆی كەوتبایە كە وەكوو ژنێك س������ەرقاڵی كاری 
سیاس������ەتە، ئەگەر ئەوەی پێ خراپە، ئیدی بۆچی 
خۆی دەیكات؟ ل������ە خۆڕا نیە كە من زۆر جار لە 
خۆم دەپرسم كە بە ڕاستی كەسانی وەك ئەم خانمە 

چ پیاوێكی گەمژە و دڵڕەق و دواكەوتوون.

تەمەنی  بەدرێژایی  حكوومەت������ەكان 
خۆیان بەردەوام ل������ە هەوڵی ئەوەدا بوون 
بەسەر  گش������ت گیریان  كۆنتڕۆڵێكی  كە 
كۆمەڵگا و كردەوەكانیدا هەبێت، هەوڵێك 
كە ت������ا هەنووكەش درێ������ژەی هەبووە و 
پێكهاتە جۆربەجۆرەكانی حكوومەتەكانی 
وەكوو فەزایەكی مالیخولیایی و پڕا وپڕ لە 
وەهم بەخۆیەوە سەرقاڵ كردووە. مێژووی 
هەوڵە  ئەم  حكوومەتەكان  ش������یكارانەی 
حكوومەتییەكان  دامەزراوە  بێ  پسانەوەی 
دەخاتەڕوو و ئەو ڕاستییە ئاشكرا دەكات 
كە ئ������ەم پێكهات������ە حكومەتییانە بە چ 
ش������ێوازێك هەموو هەوڵی خۆیان دەخەنە 
گەڕ تاكوو بتوانن چاودێری و كۆنتڕۆڵی 
تەواوی������ان هەبێ  بەس������ەر پێوەندیی نێوان 
چین و توێژ و گرووپە كۆمەاڵیەتییەكان 
و ئاكار و كردارەكانیان تاكوو بەم ش������ێوەیە 
بتوانن بوونی خۆیان لە تاكەكەس������ی ترین 
بسەلمێنن،  ژیانی مرۆڤەكان  الیەنەكانی 
پرس������ێك كە ل������ە دونیای ئەم������ڕۆدا و 
ل������ە ه������ەزارەی س������ێهەمدا زۆر ئاڵۆزتر 
لە ڕاب������ردوو جێ  بەج������ێ  دەكرێت. بەاڵم 
كۆمەڵگای  ئەمانەش  هەموو  سەرەڕای 
ئ������ازادی مرۆڤایەتی لەس������ەر بناغەی 
»ماف������ی ژیانی ئازاد و سەربەس������ت« 
لەهەوڵی  ب������ەردەوام  مرۆڤ������ەكان،  ب������ۆ 
دۆزین������ەوە و داهێنانی ڕێ������كاری نوێ  
ئ������ەم زێدەخوازییە  بۆ بەرەنگاربوونەوەی 
حكومەتییانە و تێك شكاندنی هەیمەنەی 
حاكمەكان و نیهادە دەسەاڵتبەدەس������تەكان 
بووە، هەوڵێكی بێ  كۆتایی لە خەباتێكی 
نایەكسان بۆ گەیشتن و هێنانەدی ئاواتە 

بەرزە مرۆڤ تەوەرەكان.
ئینتێرنێ������ت دەالقەیەك������ی نوێ������ی بۆ 
دونی������ای مرۆڤەكان ك������ردەوە تاكوو لەم 
دەس������ەاڵتی  بتوانێ  هەیمەنە و  ڕێگەوە 
دەسەاڵتبەدەس������تان بخاتە ژێر پرسیار و 
بێ  هەڕەش������ە و ترس لە گشتخوازی و 
تۆتالیتاریزمی حكوومەتەكان، بەوش������ێوە 
كە خۆی دەیه������ەوێ  جیهانی فكری و 

زەینی خۆی بئافرێنێت.
ئ������ەم تایبەتمەندیی������ەی ئینتێرنێ������ت 
كێش������ەی  گەورەتری������ن  دەتوان������ێ  
حكوومەت������ەكان، بەتایب������ەت حكوومەتە 
تۆتالیتار و نادێمۆكراتیكەكان لە سەدەی 
21 بێت، قەیرانێك ك������ە ژیانی ئارامی 
ل������ە دیكتاتۆرەكان ش������ێواندووە و وێڕای 
تێك شكاندنی سنوورەكان هەموو جیهانی 
لەگەڵ تەقینەوەیەكی گەورەی زانیاری 
و پێوەندیی������ەكان ب������ەرەوڕوو كردووە، هەر 
بەم هۆیەوە ئێمە لە دوو دەیەی ڕابردوودا 
لەڕادەب������ەدەری  هەوڵێك������ی  بین������ەری 
و  كۆنت������ڕۆڵ  لەم������ەڕ  حكومەت������ەكان 
بەشداری زیاتر لەم جیهانە بێ  دەوڵەتەدا 

بووین.
»فەتا«گۆپاڵی دیجیتاڵی سەركوت

پۆلیس������ی »ف������ەزای بەرهەم هێنان و 
كە  ئێران«  زانیارییەكان������ی  ئاڵوگۆڕی 
كورتكراوەك������ەی دەكات������ە »فەتا«، لە 
ڕێكەوت������ی 3ی ڕێبەندان������ی 1389 بە 
ئەو  بڕیاری ڕاس������تەوخۆی فەرماندەی 
كاتی هێزی ئینتزامی و بەمەبەس������تی 
دابین كردنی نەزم و ئەمنیەت و ئاسایش 
و تەناهی گش������تی و تاكەكەسی لە نێو 
فەزای مەجازی دا دەس������تی بەكار كرد، 
هەڵب������ەت ئەو ئامانجان������ەی كە لەالیەن 
هێ������زی ئینتزامییەوە باس ك������ران تەنیا 
چەشنێك لە پاساوهێنانەوە بۆ بەشداری 
ئ������ەم پێكهاتەیە لەنێو فەزای مەجازی دا 
بوو و ئامانجی نادیار و س������ەرەكی ئەم 
هێزە ل������ە دامەزراندنی ئەم نیهادە بریتی 
بوون لە هەك كردنی س������ایتەكانی سەر 
بە ئۆپۆزسیۆن، دزەكردن لەنێو سیستمی 
ئەمنیەتی واڵتانی دراوس������ێ  و ناوچە، 
كۆنت������ڕۆڵ و گوێدێر كردن������ی ئاخاوتنە 
دزەكردن  و  كۆنت������ڕۆڵ  ئینتێرنێتییەكان، 
لەنێ������و ئەكاونت������ی كەس������ایەتییەكان و 
كۆمەڵێك كەسی دیاریكراو، ساختەكاری 

ئینتێرنێتی و ....
سێ  هۆكاری سەرەكی بۆ بیچمگرتنی 
»فەتا«بوونیان هەیە: 1. دزەی ڤیروس 
لەنێ������و سیس������تمەكان بەتایب������ەت ناوەندە 
ناوكییەكان و نزم بوونی ئاستی سیستمی 

ئەمنیەتی ئێران. 
2. ڕووداوەكانی پاش بەناوهەڵبژاردنی 

سەركۆماری ساڵی 88.
 3. پەرەسەندنی پرسی شوناسخوازی 

نەتەوەكانی ئێران.
ئینتێرنێتی نەتەوەیی یان بەندیخانەی 

نەتەوەیی
بەكاربەران������ی  كردن������ی  كۆنت������ڕۆڵ 
ئینتێرنێت لەالیەك و نەبوونی كۆنتڕۆڵی 
ف������ەزای مەجازی لەالی������ەن حكومەتی 
ئیسالمییەوە، دەوڵەتی ئەو كاتی ئێرانی 
هان دا تاكوو بۆ پاراستنی دەسەاڵتەكەی 
و پێش������گرتن لە چوونە سەری زانیاری 
گشتی وەكوو س������ەرەكیترین ئانتی تێزی 
ئیدئۆلۆژی ئیسالمی، كۆمەڵێك هەوڵی 
چڕ وپڕ و بەرباڵو بۆ كۆنتڕۆڵی ئەم بەشە 
بخاتەگەڕ. بۆ ئەم مەبەس������تەش بەپێی 
م������اددەی 10ی بەرنام������ەی پێنجەمی 
گەش������ەپێدان  ئەرك������ی »بەهێزكردن������ی 
ڕاگەیەنە ماهوارەیی������ەكان و ئینتێرنێتی 
نەتەوەی������ی بۆ بەربەرەكانێ������ی ڕاگەیێنە 
پەالم������اری  دوژم������ن،  گش������تییەكانی 
و بێ  نۆڕمیی������ە  ت������اوان  فەرهەنگ������ی، 
میدیاییەكان« خستە ئەستۆی دەوڵەت.

هەروەها بەپێی م������اددەی 4٦ی ئەم 
بەرنامەیە دەوڵەت و لەس������ەروی ئەویشدا 
وەزارەت������ی »ئیرتبات������ات و فەناوەری« 
ئەركدار ك������ران بەوەیكە تۆڕی نەتەوەیی 

ئینتێرنێت دابمەزرێنن و پەرەی پێبدەن.

نەتەوەی������ی  ئینتێرنێت������ی  ت������ۆڕی 
چەمكێك������ی ناڕوون و لێڵ������ە، هەربۆیە 
مەجلیسی ش������ۆرای ئیسالمی ڕێژیم لە 
پێشنیاری بۆ  بوودجەی  ساڵی 1385دا 
وەڕێخستنی ئەم تۆڕە پەسند نەكرد و لە 
كۆتاییشدا دەوڵەتی ئەو كات ناچار بوو 
لە جۆزەردانی س������اڵی 8٦دا ئەم بوودجە 
پەس������ند  وەزیرانەوە  هەیئەتی  لەڕێگەی 

بكات.
 ئەحمەدی نژاد ش������ێلگیر بوو لەسەر 
ئەوەیك������ە بە ه������ەر ش������ێوەیەك كە بۆی 
دەلوێ  گەاڵڵەی ئاماژەپێكراو لە ماوەی 
تەمەنی دەسەاڵتدارێتی خۆیدا بگەیێنێتە 
ئەنج������ام و دامەزراندن و گەش������ەدان بە 
تۆڕی ئینتێرنێت������ی  نەتەوەیی بە ناوی 
دەوڵەتی ناوبراوەوە تۆمار بكرێت، ئاواتێك 
كە تەنیا خەون و خەیاڵ بوو و لەڕاستیدا 
دەوڵەتی نۆیەم و دەیەم توانای جێ  بەجێ  

كردنی ئەم گەاڵڵەیان نەبوو.
ه������ەزار  بوودج������ەی  دیاریكردن������ی 
ب������ۆ گەاڵڵەیەكی  میلی������اردی دەوڵەت 
و  ڕوانین  وەبیرهێنەرەوەی  سەركوتكارانە 
زەینیەتی مالیخولیایی و گش������تخوازی 
ئەو دیكتاتۆرانەیە كە لەئێستادا جگە لە 
ناو و مێژوویەكی ڕەش هیچ ش������تێكی 

دیكەیان لێ  بەجێ  نەماوە.
ئینتێرنێتی لەس������ەرەخۆ و شكستێكی 

ئاشكرا
و  كۆنتڕۆڵ  پیالنەكان������ی  لەدرێژەی 
زاڵ بوون بەس������ەر ف������ەزای ئینتێرنێتی و 
ئایین نامەیەك  كردنی  پەسند  دوابەدوای 
كە لەالیەن وەزارەتی »ئیرتباتات«ەوە لە 
س������اڵی 1385 دەركرا، دانی پۆرتگەلی 
باندی زیاتر لە 128 كیلۆبایت بەس������ەر 
چركە بۆ بەكاربەرانی ئینتێرنێتی نێوماڵ 
قەدەغە ڕاگەیێندرا، چونكە وەك وەزیری 
»ئیرتباتات« دەڵێ  ئینتێرنێت پێویستی 
بە خێرای������ی نییە. ئەم ڕەوت������ە تەنانەت 
لە س������ەردەمی س������ەركۆماری »حەسەن 
ڕووحانیش« درێژەی هەبووە بەچەشنێك 

یازدەیەم  دەوڵەتی  ئەوەیكە  كە سەرەڕای 
بە درۆ و دەلەس������ە بەڵێنی چاكس������ازی 
ل������ە بارو ودۆخی ئینتێرنێ������ت دابوو. لەم 
ڕاس������تایەدا » مەحم������ود واعێ������زی« 
وەزیری ئیرتبات������ات لە یەكەم ڕۆژەكانی 
دەس������بەكاربوونی ڕایگەیاند كە خێرایی 
ئینتێرنێت ش������یاوی خەڵكی ئێران نییە و 
بەڵێنی دا كە كەش و دۆخی ئینتێرنێتی 
واڵت باش������تر ب������كات بەاڵم ل������ە دوایین 
وتوێ������ژی خۆیدا ڕایگەیان������د: تا كاتێك 
ك������ە تۆڕی نەتەوەی������ی ئینتێرنێت وەڕێ  
نەخرێت، هی������چ ئاڵوگۆڕێك لە خێرایی 

ئینتێرنێتدا نایێتە ئاراوە.
بەپێی ئەو ڕاپۆرتان������ەی كە لەالیەن 
بە  س������ەبارەت  نێونەتەوەییەكانەوە  نیهادە 
ب������اڵو كراوەتەوە، لە س������اڵی  ئیرتباتات 
خێرای������ی  لەب������واری  ئێ������ران  دا   2010
ئینتێرنێتەوە پلەی 142، لە ساڵی 2011 
پلەی 155 و لە س������اڵی 2013دا پلەی 
1٦9ی بۆ خۆی تۆمار كردووە. هەروەها 
لەم ڕاپۆرتانەدا هاتووە كە ئێران بەبەراورد 
لەگەڵ واڵتانی ناوچە و دراوس������ێكانی 
خاوەنی هێواش ترین ئینتێرنێتە هەر بۆیە 
لە دوایین پلەی ئەم خش������تەیە لە ناوچە 
جێ  دەگرێ������ت. ئەم������ە لەحاڵێكدایە كە 
بەرجەوەنی 20ساڵە«  بەپێی »سەنەدی 
و هەروەها بەپێ������ی بەرنامەی پێنجەمی 
گەش������ەپێدان، ئێران دەبێ  تاكوو س������اڵی 
1394 پل������ەی دووهەم������ی وەزعییەتی 

ئینتێرنێتی لە ناوچەدا بۆخۆی مسۆگەر 
بكات بەاڵم ئامارەكان و ڕاس������تییەكانی 
ئێستای ئینتێرنێتی ئێران ئەوەمان پیشان 
دەدات ك������ە دەوڵەت لە جێ  بەجێ  كردنی 
ئەم سەنەدە تووشی شكستێكی ئاشكرا و 

پاساوهەڵنەگر بووە.
هەڵب������ەت بەس������ەرهاتی ئینتێرنێ������ت 
ل������ە ئێران������دا بەوەندە كۆتای������ی نایێت و 
باندیش بۆخۆی  پانای������ی  نرخی زۆری 
كێش������ەیەكی چارەس������ەرنەكراوە . بەپێی 
ناوەن������دی  لەالی������ەن  ك������ە  ڕاپۆرتێ������ك 
ب������اڵو  مەجلیس������ەوە  لێكۆڵینەوەكان������ی 
كراوەتەوە، خزمەتگوزاری ئینتێرنێتی لە 
ئێران 25قات زیات������ر لە نرخی یەكەمی 
خۆی دەگاتە دەستی خەڵك، بەچەشنێك 
ك������ە نرخی دیاریكراو ی 1 مێگابایت لە 
چركەدا بۆ ه������ەر هاوواڵتییەكی ئێرانی 
230 ه������ەزار تمەنە، لەحاڵێكدا كە نرخی 
وەه������ا پانای باندێك ب������ۆ هاوواڵتییەكی 
ژاپۆنی 120 تم������ەن و بۆ هاواڵتییەكی 

كۆرەیی 2٦40 تمەنە.
ئینتێرنێت و بزووتنەوە شوناسخوازەكان

مەیس������ەم بادامچ������ی ل������ە وتارێكدا 
بزووتنەوە  بار ودۆخی  باس������ی  بەم شێوەیە 
دەكات:«چاوخشاندنێك  شوناسخوازەكان 
ب������ە نێ������و دونی������ای ئینتێرنێت������دا دەری 
دەخ������ات كە لە چەند س������اڵی ڕابردوودا 
پڕۆس������ەی ناسیۆناڵیس������تی نەتەوەكانی 
ئێران گەش������ەی ك������ردووە.« ناوبراو لە 
درێژەی بابەتەكەیدا دەڵێ :« هاتنەئارای 
لە  نەت������ەوەكان  ناسیۆناڵیس������تی  ڕەوتی 
ف������ەزای كۆمەاڵیەتی � سیاس������ی ئێران 
نیش������اندەر و دەرخەری بوونی چەشنێك 
لە قەیران������ی مۆدێڕنیتەی������ە كە ئەگەر 
بۆ  چارەسەری  بناغەیی  بەش������ێوەیەكی 
نەگونجاو  بارودۆخێكی  نەدۆزرێتەوە.... 
داهاتووی سیاسی و كۆمەاڵیەتی ئێران 
دەگرێت������ەوە و لەڕاس������تیدا یەكپارچەیی 
مەترس������ییەوە.«  دەكەوێتە  ئێران  خاكی 
ترس و دڵەڕاوكێی بەن������او ڕوناكبیران و 

توێژی ئاكادێمیس������تی ئێرانی كە لەنێو 
گشتی خوازدا  شۆڤینیس������تی  گۆماوی 
گیری������ان كردووە لەنێ������و هەموو بابەت و 
لێكدانەوەكان و دانیش������تنەكانیاندا بەدی 
دەكرێت، ترس لە پەرەس������ەندنی ئاگایی 
نەتەوەیی نەتەوەكانی ئێران و چوونەسەری 

ئاستی شوناسخوازی ئەم گەالنە.
ترسێك كە بووەتە هۆی بیچمگرتنی 
بەناو  لەنێوان  فاشیستی  یەكگرتوویەكی 
نوخبە ناوەندگەراكانی ئێران و حكوومەتی 
تۆتالیتێری كۆماری ئیسالمی ئێران بۆ 
سەركوت و كۆنتڕۆڵ كردنی ئەم ڕەوتە، 
بەرنامەداڕێژییەكی  ب������ە  یەكگرتوویەك 
و  خوێن������دەواران  لەالیەك������ەوە  ورد، 
و  تیۆری  ناوەندگەراكان  ئاكادێمیس������تە 
ڕێكارەكانی سەركوت كردن دەخەنەڕوو و 
لەالیەكی دیك������ەوە نیهادە حكوومەتی و 

ئەمنیەتییەكان جێ  بەجێی دەكەن.
پێك هێنان������ی هێزێك������ی تایب������ەت بۆ 
ئینتێرنێت )فەتا(،  ف������ەزای  كۆنتڕۆڵی 
خێرایی زۆر كەم������ی ئینتێرنێت و نرخی 
لەڕادەب������ەدەری و هەروەها س������ازكردنی 
تۆڕی ئینتێرنێتی نەتەوەیی!؟ سێ  بەشی 
پازڵێكی گشتین كە سەرەكیترین ئامانجی 
ئازادیخوازەكان  بزووتن������ەوە  س������ەركوتی 
بەتایب������ەت بزووتن������ەوەی كوردس������تانە. 
هاوچەرخی  ئازادیخوازانەی  بزووتنەوەی 
كورد بە مێژووی 70 س������اڵ و هەروەها 
بوونی ئۆپۆزسیۆنێكی چاالك و بەهێز كە 
لەڕاستیدا تەنیا ئۆپۆزسیۆنی ئازادیخواز 
ل������ە ناوچەدایە  و خەبات������كاری چاالك 
كە دەتوان������ێ  گەورەترین مەترس������ی بۆ 
بەردەوامی ژیانی حكوومەتی كۆماری 
ئیسالمی دروست بكات، بزووتنەوەیەك بە 
ڕێكخستنێكی چاالك لەنێو سنوورەكانی 
ئێران كە كۆمەڵێكی بەرچاو لە ئەنجومەنە 
مەدەنیی������ەكان و نیه������ادە چاالكەكان������ی 
مافەكانی م������رۆڤ لەخۆدەگرێت و لە 
زەبر وزەنگ  دور ودرێژی  ماوەی سااڵنی 
و  ئ������ازادی  یەكس������انی،  مەش������خەڵی 
شوناسخوازییان هەڵگرتووە و توانیوییەتی 
ئ������ەم داواكارییان������ەش ب������ۆ نەتەوەكانی 
دیكەی ئێران بگوازێتەوە ، بەچەش������نێك 
ك������ە هەنووكە بزووتن������ەوە نەتەوەییەكانی 
و  ئازەریی������ەكان  تورك������ە  عەرەب������ەكان، 
بزووتنەوەی  ق������ەرزداری  بەلووچ������ەكان 

كوردستانن.
نموونەیەكی  لوڕس������تان  بارودۆخ������ی 
ئاش������كرای لە ڕاگواستن و پەرەسەندنی 
ئازادیخوازانەكانی كوردستانە.  بزووتنەوە 
پاش س������ەركوتی خوێن������اوی ڕاپەڕینی 
ل������وڕەكان لە س������ەردەمی ڕەزاخاندا ئێمە 
ش������اهێدی بێدەنگییەكی درێژخایەن لەم 
ناوچەی������ەدا بووین. ب������ەاڵم زیندووبوونی 
خەباتی مرۆڤ تەوەرانەی گەلی كورد 
توانی لە م������اوەی دوو دەیەی ڕابردوودا 
توێژێكی تایبەت لە لوڕەكان بكێش������ێتە 
نێو گۆڕەپانی مافویس������تی كە دەتوانین 
92و  زستانی  بێ  وێنەكانی  خۆپیشاندانە 
بەه������اری 93 وەك دیارترین دەرەنجامی 
ئەم ڕەوتە لەقەڵەم بدەین. بەش������داری و 
بوون������ی ئامادەبوونی حیزبە  كەمڕەنگ 
كوردییەكان لە پارێزگا لوڕنش������ینەكان و 
كەمی بەرنامەی تێلفزیۆنی و ڕادیۆیی 
بە ل������وڕی ل������ە كاناڵ������ە كوردییەكاندا، 
لوڕزمانی  شوناس������خوازی  چاالكان������ی 
ب������ەرەوالی كەڵك وەرگرتن������ی زیات������ر لە 

ئینتێرنێت هان داوە.
پلۆم������پ كردن������ی 15 كافی نێت لە 
پارێزگا لوڕنش������ینەكان و هەڵوەشانەوەی 
مۆڵەتی كاری 22 كافی نێتی دیكە لە 
هاوینی ساڵی 93دا دەرخەری گرینگی و 
هەستیاربوونی لەڕادەبەدەری ئەم ناوچانە 

و پۆتانسیەلە پەنگ خواردووەكانە.
بەكاربەری  میلی������ۆن   40 ئام������اری 
ئینتێرنێ������ت ل������ە ئێراندا ڕەنگ������ە بتوانێ  
س������ووچێكی بچ������وك ل������ە گرینگ������ی 
حاش������اهەڵنەگری ئەم دونی������ا نوێیەمان 
لەمەڕ درێژەدان بە چاالكییە سیاسیەكان 
ئاس������تی دزەی حیزبە  و پەرەس������ەندنی 
كوردییەكان لە ناوچە دوورەدەس������تەكانی 
كوردستان زیاتر بۆ بخاتەڕوو. دونیایەك 
ك������ە پێویس������تە بناس������رێت و كەڵك������ی 
داهاتوویەك������ی  تاك������وو  لێوەربگیرێ������ت 
گەشتر بۆ بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی 

كوردستان بێنێتە ئاراوە.

ئینتێرنێت، دونیایەك بۆ هاوارە كپ كراوەكان

ن: شارام میرزایی
و: جاقل
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دواب������ەدوای ڕووخان������ی حكوومەتی 
پاشایەتی و بە تااڵنبردنی دەسكەوتەكانی 
شۆڕش������ی گەاڵن������ی ئێران ل������ە الیەن 
ئاخووندەكان������ەوە بە ڕێبەریی خومەینی، 
ئ������ەم ڕیژیمە بۆ مان������ەوە و جێگیربوون 
و  س������ەپاندنی دەس������ەاڵتی خ������ۆی لە 
واڵت پێویس������تی بە هێزێكی سەربازی 
هەبوو كە بەرگری لە شۆڕش������ی  بەناو 
ئیس������المی بكا هەربۆی������ە لە ڕێكەوتی 
2ی بانەمەڕی 1358 بە فەرمانێك كە 
خومینی بە شۆرای شۆڕشی  ئیسالمی 
دا بە فەرمی سپای پاسدارانی شۆڕشی  
ئیس������المی ڕاگەیان������د و دواب������ەدوای 
ئەو ش������ۆڕای شۆڕش������ی  ئیسالمی بە 
دامەزراندنی شۆرای فەرماندهی سپای 
پاس������دارانی شۆڕشی  ئیسالمیی ئێران، 
هەن������گاوی بنەڕەتیان ب������ۆ دامەزراندی 
ئەم هێزە س������ەربازییە هەڵێن������او و ئەمە 
دەسپێكێك بوو بۆ دروستبوونی هێزێكی 
سەربازی دژی گەلیی كە تەنیا و تەنیا 
ئامانج ل������ە دامەزراندنی پارێزگاری لە 
ڕێژیمی كۆماری ئیس������المی بوو نەك 

ئێران و خەڵكی ئێران.
جیا لە شەڕی هەشت ساڵەی ئێران و 
عێراق یەكێك لە چاالكییە سەرەكییەكانی 
ئەم هێزە ش������ەڕ لەگەڵ خەڵك و حیزبە 
سیاس������ی و ئازادیخوازەكانی كوردستان 
بوو و ئەم ش������ەڕە ئێس������تایش بە شێواز 
و ش������كڵی جۆراوجۆر درێ������ژەی هەیە و 
یەكێك لە مەئمووریەتە س������ەرەكییەكانی 
سپای پاس������داران الوازكردن و پاشەكشێ 
كردن ب������ووە بە خەباتگێڕان������ی كورد لە 

ڕۆژهەاڵت������ی كوردس������تان و پێكهێنانی 
جەوێك������ی پولیس������ی و ئەمنیەتی لەم 
ناوچانەدا و ئ������ەم مەئموریەتە لە 28ی 
گەاڵوێ������ژی 1358 ب������ە فەرمانێك������ی 
خومینی چووە فازی جێبەجێكردنەوە و 
نەتەوەی كورد لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان 

دژی  و  دی������ن  دژە 
پێناس������ەكران.  ئینقالب 
ئ������ەم دژایەتییە جیا لە 
حەقخوازانە  الیەن������ی 
و نەتەوەی������ی الیەن������ی 
بەخۆیەوە  ئایینیش������ی 
گ������رت وەك بینیم������ان 
سەرانسەری  شەڕێكی 
بەسەر  كوردس������تان  لە 
داس������ەپا  ك������ورددا 
و  جینای������ەت  و 
ئ������ەو  كوش������تارەكانی 
س������ەردەمە هەنووكەیش 
پەڵەێك������ی ڕەش������ن بە 
پاسدارانی  نێوچاوانی 
كۆماری ئیسالمییەوە.

پاس������دارانی  سپای 
ئیسالمی  شۆڕش������ی  
ئێس������تا پەل������ی بۆ نێو 
بەش������ەكانی  هەم������وو 
هاویش������تووە  كۆمەڵگا 
ئابووری  بەك������ردەوە  و 
بەدەس������تەوە  واڵت������ی 
كونترۆڵی  و  گرت������ووە 

بەرچاوی هەیە بەس������ەر فرۆشی نەوت 
و پرۆژە ئابووری������ە گەورەكانی ئێراندا و 
لە بواری سیاسیش������ەوە ڕۆڵی دیاریكەر 
و یەكالك������ەرەوەی هەیە لە نێو باڵەكانی 

ڕێژیمدا.

هەروەه������ا لە ب������واری ئیتالعاتییەوە 
ئ������ەم هێ������زە ب������ە ه������ۆی خاوەنداریەتی 
ش������یركەتی موخابراتی ئێران بەشێك لە 
كارەكانی كونترۆڵ و س������یخوڕی كردنە 
لە س������ەر هاوواڵتیان و چاالكە سیاسی 
و مەدەنییەكانی ئێران و هەروەها ڕۆڵی 

هەیە لە باڵوكردنەوەی مادەسڕكەرەكان لە 
ئێران و بازەرگانی ئەم مادە هۆشبەرانە.  
پێكهاتەی سپای پاسداران لە 5 بەش 
پێكهاتووە كە س������پای قودس یەكێك لە 
لقەكانی ئەم هێزە داپلۆس������ێنەرەیە و لە 

دەرەوەی سنوورەكانی كۆماری ئیسالمی 
چاالكی������ی دەكا و لە ماوەی ش������ەڕی 
عێراق و ئێران دامەزراوە و سەرەتا كاری 
چاالكیی س������ەربازی و س������یخوڕی بە 
دژی ڕێژیمی س������ەدام حوسێن بوو بەاڵم 
دوات������ر ئامانج ل������ە دامەزراندنی دەبێتە 

تیرۆر و ڕاهێنانی سەربازی بە گرووپە 
حیزبوڵ������اڵی  وەك  تیرۆریس������تییەكانی 
لوبنان و هەروەها هاوكاری سەربازی و 
فێركاری بە س������وپای بەشار ئەسەد بۆ 
س������ەركەوتی ئۆپۆزیسیۆنی ئەم واڵتە و 

پش������تیوانی لە حوس������ییەكانی یەمەن و 
لەم دواییانەیش������دا بەناوی شەڕ لەگەڵ 
دەوڵەتی ئیس������المی) داعش( زیاتر لە 
ج������اران پەلی هاویش������تووەتە نێو خاكی 
عێراق و بە ڕواڵەت بە ناوی شەڕ لەگەڵ 
ئەم هێزە تیرۆریستییە لە ڕاستیدا زیاتر 
بۆ بەهێزكردنی گرووپە 
لە  توندڕەوە ش������ێعەكان 
دەكا  چاالكی  عێ������راق 
لە  كە  هەرئەمەی������ە  و 
موف������ق  وتووێژێك������دا 
وەزی������ری  الڕەبیع������ی 
ئەمنیەتی  پێش������ووی 
قاسم  عێراق  نەتەوەیی 
فەرماندەی  سوڵێمانی 
سپای قودسی ئێران بە 
بەهێزترین پیاوی عێراق 
س������پای  دەبات.  ن������او 
كۆم������اری  قودس������ی 
هێزێك������ی  ئیس������المی 
تیرۆریس������تییە و ڕۆڵی 
س������ەرەكی هەب������ووە لە 
دژبەران������ی  تی������رۆری 
لە  ئیسالمی  كۆماری 
ب������ە  و  واڵت  دەرەوەی 
تایبەت ش������ەهیدكردنی  
عەبدولڕەحمان  دوكتوور 
س������اڵی  لە  قاس������ملوو 
واڵت������ی  ل������ە   13٦8
ئۆتری������ش  و دوكت������ور 
سادق ش������ەرەفكەندی  لە ڕێستوورانی 
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لە شاری برلین. 
هەروەه������ا س������پای ق������ودس ڕۆڵ������ی 
تەقاندن������ەوەی مەقەری  ل������ە  هەب������ووە 

س������ەربازە ئامریكایی و فەرانسەییەكان 
لە ش������اری بەیروتی لوبنان لە س������اڵی 
1983 و هەروەه������ا بە پێی قس������ەی » 
لویس فری« بەرپرس������ی پێش������ووی » 
ئێف بی ئای« س������پای قودس دەستی 
بورجەكانی  تەقاندن������ەوەی  ل������ە  هەبووە 
خوبر لە عەرەبستانی سعودی لە ساڵی 

199٦دا.
س������پای قودس لە س������اڵی 2011 لە 
الیەن یەكییەتی ئۆرووپاوە وەك هێزێكی 
تێرۆریستی ناسێندرا و قاسم سولیمانی و 
حەسەن چێزیری لە لیستی گەمارۆكانی 

یەكییەتی ئۆرووپا دان.
هەروەها س������پای قودس لە ژێر ناوی 
چاالك������ی فەرهەنگ������ی و هونەری لە 
دەرەوەی واڵت چاالكی������ی هەی������ە و بە 
درووس������تكردنی فیلمی دژە ڕۆژئاوایی 
هەوڵ������ی دژایەتی لەگ������ەڵ ڕۆژئاوا و 

فەرهەنگی ڕۆژئاوایی دەدا. 
بە ك������ردەوە س������پای قودس ئێس������تا 
ل������ە ت������ەواوی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس������ت 
چاالكیی سیخوڕی و سەربازی هەیە و 
ناوچە  لە  هاوپەیمانی واڵتانی عەرەبی 
دژكردەوەیەكە بۆ دەستێوەردانەكانی ئێران 
لە ناوچەكە كە بە هۆی سپای قودسی 
كۆماری ئیس������المیەوە ئەنجام دەدرێ و 
ئەمە دەتوانێ پاشەكش������ێ كردنێك بێ 
بە زیادەڕەوییەكانی ئێران لە ناوچەكە و 
هەروەها بەربەس������تێك بێ بۆ ڕاوەستانی 
بۆ  ئیسالمی  هەناردەكردنی شۆڕش������ی 
دەرەوەی س������نوورەكانی ئێ������ران كە هەر 
لە یەك������ەم ڕۆژی دامەزرانی كۆماری 
ئیس������المییەوە سیاس������ەت و بەرنامەی 

كاری ئەم ڕێژیمەوە بووە.

س������ەر  بوونەوەری  تەنی������ا  مرۆڤ 
گۆی زەوییە كە دەتوانێ  لە ڕێگەی 
پێكەنینەوە هەم هەس������تی مرۆڤانەی 
خۆی دەرببڕێت و هەم باری قورسی 
ناخۆشییەكانی ژیان لە ناخیدا بەتاڵ 
بكاتەوە. گێڕانەوەی بەسەرهاتی خۆش 
تام و چێژێكی تایبەت بە دانیشتن و 
كۆڕەكانی نێو كۆمەڵگەكان دەدات و 
وەك دەروونناس و كۆمەڵناسان هێمای 
ب������ۆ دەكەن تەنز و قس������ە خۆش������ەكان 
دەتوانن لەس������ەر گەش������ەی هزری و 
كۆمەاڵیەتیی كۆمەڵگە شوێندانەری 
ئەرێنییان هەبێ������ت، بەاڵم هەندێك جار 
ئەم قسە خۆش و نەستەقانە سنووری 
ڕاستەقینەی خۆیان دەبەزێنن و دەچنە 
ئاسەوارێكی  كە  گاڵتەجاڕی  خانەی 
نێگەتیڤی لێ دەكەوێتەوە و كاریگەری 
لەس������ەر پێوەن������دی نێ������وان تاكەكانی 
كۆم������ەڵ دادەنێت  و ئ������ەم پێوەندییانە 
خەوش������دار دەكات. لە ئێراندا كە ئەم 
قسە پێكەنیناویانە بە جۆك دەناسرێت 
ت������ا ڕادەیەكی بەرچ������او گرێدراوە بە 
گاڵتەكردن بە نەتەوەكان و زمانەكانیان 
ی������ان گرووپ������ە كۆمەاڵیەتیی������ەكان و 
زاراوەكانیان، ڕەگەزەكانی ژن و پیاو، 
مەزهەب و ب������اوەڕە ئایینیەكان و....
كە نێوەرۆكی زۆرب������ەی هەرە زۆری 
ئ������ەم جۆكانە بریتیی������ە لە گەمژەیی، 
بێ  غیرەتی، دواكەوتوویی، هۆڤانیەتی 
ئ������ەو الیەن������ەی ك������ە بەردەنگی ئەم 

جۆكانەن.
ئەوەیك������ە لێ������رەدا جێگ������ەی باس 
وەاڵمدانەوەی������ە  لێكدانەوەی������ە  و 
ب������ەو پرس������یارانەی كە: س������ەرەتای 
س������ەرهەڵدانی ئەم پڕۆس������ە لە ئێراندا 
بۆ چ كاتێك دەگەڕێتەوە؟ چ هۆكار 
ی������ان هۆكارگەلێ������ك بوونەت������ە هۆی 
هێماپێكراو؟  پرۆس������ەی  زیادبوون������ی 

كاریگەرییەكانی ئەم پرس������ە لەس������ەر 
تاكەكان������ی كۆمەڵ چییە؟  پێوەندی 
ئایا ئەم پڕۆس������ە لە ئێراندا بەشێوەی 
سیس������تماتیك بەرێوە دەچێت یان تەنیا 
دەب������ێ  وەك دیاردەیەكی كۆمەاڵیەتی 

وپرسێكی باو سەیر بكرێت؟
پرس������یارانە لە  بەم  بۆ وەاڵمدانەوە 
پێشدا پێویس������تە ئەو ڕاستیە بخەینە 
زاڵ بوونی  بەه������ۆی  ئێ������ران  كە  ڕوو 
چەندین ڕێژیمی دیكتاتۆر و ملهۆڕ 
لە چەند سەدەی ڕابردوودا كە دەرەتانی 
ڕادەربڕین و ئ������ازادی بەیان زۆر كەم 
داخراو  كۆمەڵگەیەك������ی  وەك  ب������ووە 
و خەمۆك دەناس������رێت ك������ە دەرفەتی 
دەربڕینی »شوناس« و »بوون« تێیدا 

بەدی ناكرێت. وات������ە دەرەتان بۆ 
ئەوەیكە خەڵك بتوانن لە شادی 
كەڵ������ك  خۆش������ییەكانیان  و 

وەربگ������رن زۆر كەم������ە و 
بەم هۆیەوە ئەم پێویستیە 
لەرێگەی  دەروونی������ە 
جۆك و گاڵتەكردنەوە 
ڕەنگە  دەردەب������ڕن. 
نەتوانین  لێ������رەدا 
مێژووی دروستی 
ئەم  سەرهەڵدانی 
دیاردە لە ئێراندا 
بخەینەڕوو بەاڵم 
ە  و یی������ە ڵنیا د بە
بە  س������ەرەتای 
تیك  سیس������تما
پرس������ی  كردنی 
ش������تنی  ڕ ا د
ل������ەدژی  جۆك 
و  نەت������ەوەكان 
ن  نی������ا كا نە ما ز
ب������ۆ ئ������ەو كاتە 
كە  دەگەڕێتەوە 
نی  را سەردەمدا
سیاسەتی  ئێران 
ئاسیمیالس������یۆن 

و یەكدەس������ت كردنی گەالنی ئێرانیان 
ئەم  پەهلەوی(.  )سەردەمی  گرتەبەر 
ڕەوتە بەدرێژایی چەنددەیەی ڕابردوو 
بەتایب������ەت دواتریش  بە هاتنە س������ەر 
كاری ڕێژیمی كۆماری ئیس������المی 
ڕەنگ و بۆنێكی تایبەتی تری بەخۆوە 
گرت و لە ڕاستیدا بوو بە ئامرازێكی 
دەس������تی دەوڵ������ەت  و حكوومەتە یەك 
لەدوای یەكەكان تاك������وو بەو هۆیەوە 
بتوانن جیابیران، ئایینزا و نەتەوەكانی 
جیاواز لە ناوەند هەرچی زیاتر تووشی 

لە  دوورخس������تنەوە 
شوناسی 

تاكەكەس������ی و لە هەمان كاتیش������دا 
و  بك������ەن  بەكۆم������ەڵ  شوناس������ی 
خۆبەكەم زانین بكەنە هەوێنی گەیشتن 
ب������ە ئامانجی س������ەرەكییان كە هەمان 
دامركاندنەوەی هەستی شوناسخوازی 

و سەربەخۆیی شوناسە.
 ئەم ڕەوتە هەندێك جار لە ڕێگەی 
دام و دەزگا تەبلیغییەكان، هەندێك جار 
لە ڕێگەی كتێبە دەرسییەكان و هەندێك 
جاریش لەالیەن لێپرسراوانی حكوومەتی 
و خودی دەسەاڵتبەدەس������تان لە كۆڕە 

شەخسی و گش������تییەكاندا جێ  بەجێ  
كراوە. بەاڵم سەرباری ئەمەش خاڵێك 
كە جێگ������ەی داخ و تێڕامانی زیاترە 
ئەو ڕاس������تییە تاڵەیە كە هەندێك جار 
بەناو ڕوناكبیران و ڕۆشن هزرانی سەر 
بەم نەت������ەوە و ئایینزانە، ئاگاهانە یان 
نائاگاهانە پەرە ب������ەم دیاردە دەدەن و 
لە ژێرن������اوی »قس������ەی خۆش« و 
ش������عووری  بۆ »زاخاوی مێش������ك« 
خەوش������دار  كۆمەڵگاكەیان  گش������تی 
جۆكانەی  ئەو  بەدڵنیایی������ەوە  دەكەن. 
كە بۆ كوردەكان، 
ن،  یی������ەكا ر ە ز ئا
 ، ن كا ب������ە ە ر عە
ن  كا ش������تییە ە ڕ
لە  ل������وڕەكان  و 
دروست  ئێراندا 
ب������ۆ  دەكرێ������ت 
گەشەس������ەندنی 
هزری و سیاسی 
كۆمەاڵیەتی  و 
ئ������ەوان نی������ە و 
هەوڵێك������ە ب������ۆ 
تی  یە كا و س������و
و  ك������ردن 
بەكەم پیشاندانی 
هێ������ز و تواناییە 
و  ئینس������انی 
مەعنەوییەكانیان 
یەكێك  ڕەنگە  كە 
ئامانجەكانی  ل������ە 
پاس������اوهێنانەوە بێت 
ب������ۆ ئەو سیاس������ەتە 
نادادپەروەرانەی كە لە 
باری گەشەی ئابووریی 
و سیاسی و فەرهەنگییەوە 
لەو ناوچانە ڕەچاو كراوە كە 
ناوچەی نەتەوەكانی ئێرانن. لە 
ئێران������دا هەاڵواردن و س������ووكایەتی 
پێكردنێكی ڕێكخ������راو بۆ زمانەكانی 
غەیری فارس������ی بوونی هەیە كە وەك 

هێمای بۆكرا تەنانەت خۆی خزاندۆتە 
نێو كتێبە دەرسییەكانیش. لە ڕوانگەی 
دینیش������ەوە وەك ت������ا ئێس������تا بیندراوە 
پێگ������ەی پێڕەوانی ئایینەكانی جیا لە 
مەزهەبی فەرم������ی ڕێژیم ڕوونە كە 
بەدەست هەاڵواردنە ئاشكرا  بەگشتی 

مەزهەبییەكانەوە دەناڵێنن.
بەدڵنیاییەوە ئەم چەشنە سیاسەتانە 
ب������ەدوای  ئاس������ەواریش  كۆمەڵێ������ك 
خۆیان������دا دەهێنن كە ڕەنگە بەش������ێك 
لە ئاس������ەوارەكانی ئەم گاڵتەپێكردنانە 
بەم ش������ێوەیە بن: یەكەم ش������وێندانەری 
ئ������ەم بارودۆخە بریتیە ل������ە الوازبوون 
هاوپێوەندییە  پچڕان������ی  تەنان������ەت  و 
گش������تییەكان لە نێ������و كۆمەڵگادا كە 
پێكەوەمانەوە  گەرەنت������ی  بە  بۆخۆی 
و پێك������ەوە هەڵكردن������ی چین و توێژە 
دەزانرێت.  كۆم������ەڵ  جۆربەجۆرەكانی 
وات������ە ب������ە الوازب������وون و نەمانی ئەو 
گاڵتەجاڕییەكان  جۆكە  هاوپێوەندییە، 
جارێك������ی دیك������ە بەره������ەم دێنەوە و 
بەرەو  زیاتر  ئینس������انییەكان  پێوەندییە 
الوازی دەبەن. لە ئاستی تاكەكەسیشدا 
دەتوانێ  چەشنێك لە نەبوونی متمانە 
بەخۆبوون لە نێو تاكەكانی س������ەر بەم 
نەتەوە یان گرووپانە س������از بكات كە 
دەرەنجامەك������ەی لە ڕاس������تیدا هەمان 
لەخۆنامۆبوونە، كە بە گەورەترین كێشە 
لەسەر ڕێگەی گەشەی فەرهەنگی و 
كۆمەاڵیەتی دێتە ئەژمار. بۆ نموونە 
ئەگەر كاریگەری ئەم ڕەوتە لەس������ەر 
نەتەوەیەك بگاتە ئاستێك كە هەست بە 
ش������ەرم و نامۆیی بكەن هیچ پاڵنەر و 
هاندەرێك بوونی نامێنێت كە نەوەكانی 
دوای خۆی������ان بۆ پاراس������تنی داب و 
و فەرهەنگی گەلەكەیان هان  نەریت 
بدەن، كە ئەم مەس������ەلەش لە شوێنی 
لەمەڕ  دەبێت������ە هۆكارێ������ك  خۆی������دا 
س������ازبوونی نەوەیەكی بێ  هیوا و دوور 

لە متمانەبەخۆیی.

ڕۆڵی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمی لە ئێستای ئێراندا

داڕمانی كەسایەتی و شوناسی نەتەوەیی بە جۆك و پێكەنین

هیوا میرزایی

شەماڵ تەرغیبی
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بەرەو ئاسۆ
سۆفیی گۆشەێ خانەقا بووم، ئێستە پیری مەیكەدەم

زاهیدی خەڵوەت نشین بووم، ئێستە مەست و مەیزەدەم
سەروی ئازادیش لەبار و دڵكەش و بەرزە ، بەاڵم

گیانەكەم ! من شێت و شەیدای الر و لەنجەی ئەم قەدەم
جیلوەیی جوانی لە هەرچی دا هەبێ خۆشم دەوێ
ڕۆژێ كوشتەی مینی ژۆپ و ڕۆژێ گیرۆدەی شەدەم

هەر یەكەی بۆ خۆی دەجووڵێنێتەوە هەستی دەروون
زەردەپەڕ، كاروانكوژە، تاریك و ڕوونی سوبحدەم

ئاسمانی ساو و دەریای مەند و تارمایی چیا
سێوی السوور و بەهێی زەرد و هەناری گوڵبەدەم
كێ وەكوو من سارد و گەرمی ڕۆژگاری چێشتووە ؟

گا لە دەشتی گەرمەسێر و، گا لە كوێستانی گەدەم !
وەك شەپۆلی زێی خوڕەم ساتێ هەدادانم نییە

گێژ دەخۆم، پێچی دەدەم، من ڕۆڵە كوردەی ئەم سەدەم
ڕێگە سەخت و پڕ لە كەند و لەند و هەڵدێر و گەوە

هەر دەبێ ببزووم، دەبێ بكشێم، وچانی لێ نەدەم
سێبەری مەرگم لە پێشدایە و بەرەو مەنزڵ دەڕۆم

ناخی گۆڕی تەنگە جێگام، هەر تل ئاسا بێ قەدەم
من بەرەو ئاسۆ، بەرەو ڕووناكی باڵم گرتووە

چۆن بەرەو تاریكی دەخشێم، پاڵ وە شەیتانی دەدەم !
كانیی ڕوونم دی بە لێشاوی بەهار شلوێ نەبوو

بەفری گەورەم دی چیای گرت و بە تاوێ بۆە قەدەم
ژینی كورتم دی پڕاوپڕ لە شانازی و شەرەف

عومری زۆرم دی كە دوایی هات بە ڕیسوایی و نەدەم
ئاگری سینەم بڵێسەی دێ و واڵت ڕۆشن دەكا

ئەو دەمەی خۆم وەك دڵۆپێك دەچمە نێو دەریای عەدەم

دیمانەیەك لەگەڵ ئەرسەالن كامكار، مایستەری ئۆركێسترای سەمفۆنیكی تاران

»یانی« خەڵك خەڵەتێنێكی نەخوێندەوارە

ئەدەب و هونەر

پێ������ش ماوەیەك ه������اوكات لەگەڵ باڵو 
بوونەوەی هەواڵی پەسەندكردنی بودجەیەك 
بە بڕی 4 میلیارد دۆالر بۆ نۆژەن كردنەوەی 
ئۆركێسترای سەمفۆنیك شەپۆلێك لە شادی 
و هیوا كەوتە دڵی ئەو كەس������انەی سەر بە 
بنەماڵەی مۆس������یقان و هەروەها ئەوانەش 
كە دڵەڕاوكێی مۆس������یقایان هەیە. هەواڵی 
نۆژەن كردنەوەی بەو زووانەی ئۆركێسترای 
سومفۆنی و رەنگە دەس������تبەكار بوونەوەی 
بیانوویەكی رەخس������اند بۆ ئەوەی وتووێژێك 
لەگەڵ مایستەری ئۆركێسترای سەمفۆنی 
و یەكێك ل������ە باش������ترین ژەنیارانی پانتای 
مۆسیقای كالس������یك و سوننەتی )میللی( 
پێك بهێنین. دیارە ئەو كەسایەتیەش ئەرسەالن 
كامكارە. ئەرسەالن كامكار ساڵی 1339 لە 
ش������اری س������نە لەدایك بووە و ئەندامێكە لە 
گرووپ������ی كامكارەكان و هەروەها یەكێك لە 
بەتواناترین ژەنیارانی »عوود«ە لە ئێراندا. 
ئەو كە وەكوو یەكێك لە مەزنترین ژەنیارانی 
ویۆلۆنی كالس������یكیش ن������اوی لێ دەبرێت، 
هەن������دێ  روانگ������ەی س������ەرنجڕاكێش باس 
دەكات. ئ������ەوەی دەیخوێننەوە دەرئەنجامی 

ئەم دیمانەیە.
پ: ب������ە بۆچوون������ی بەڕێ������زت دیاری 
كردنی وەها بودجەیەك بۆ نۆژەن كردنەوەی 
ئۆركێس������ترای میلل������ی و ئۆركێس������ترای 

سەمفۆنیك بەقەدەر پێویستیە؟
و: نازان������م. هێندە لە ب������واری ماڵی و 
ئابووریدا خۆم بە خاوەن ڕا نازانم. بنەمای 
چۆنە  تێچوویەكیش  وەه������ا  دیاریكردن������ی 
ئاگادار نیم. هەربۆیەش پێم باش������ترە خۆم 
لە قەرەی ئ������ەو بابەتانە نەدەم بەاڵم گەلێك 
خۆش������حاڵم لەوەیكە دواجار بیرێك لە نۆژەن 
كردنەوەی ئەم ئۆركێس������ترایە كراوەتەوزە و 

هەربۆیەش رازیین و شوكرانەبژێر.
ئۆركێس������تراكان  بوونی  گرینگیی  پ: 
) كالسیك و س������ەمفۆنیك( بۆ واڵت چۆن 

هەڵدەسەنگێنن؟
ه������ەر  فەرهەنگی������ی  س������یمبۆلی  و: 
واڵتێك ئۆركێس������تراكانی ئەو واڵتەن و بۆ 
هەر واڵتێكی بەرین و خ������اوەن كولتوور لە 
پێویستییەكانە. ئەم ئۆركێستراگەلە نمادی 
پێشكەوتنە كولتوورییەكانی هەر نەتەوەیەكن 
و یەكێك لە گونجاوترین رێگاكانی پیش������ان 
دانی ئاس������تی كولتوور و فەرهەنگی هەر 
واڵتێك������ە ل������ە ئاس������تی نێونەتەوەییدا. لە 
هەموو واڵتان������دا یەكێك لە پرۆگرامەكانی 
پێش������وازی و میوان������داری ل������ە میوانانی 
بیان������ی و كۆنفرانس������ەكان، كەڵك وەرگرتنە 
لەم ئۆركێس������تراگەلە. بە بۆچوونی من لەم 
بوارەدا نابێت خۆمان بە واڵتانی دراوس������ێ  
بەراورد بكەین. بۆ ناب������ێ  پێوەری بەراورد 
كردنی ئێمە واڵتانێك وەكوو نەمسا، رووسیا، 

ئەڵمانیا و...بن؟
پ: وەكوو مایس������تەری ئۆركێس������ترای 
س������ەمفۆنیك و یەكێك ل������ە بەئەزموونترین 
ژەنیارانی ئێران لەگ������ەڵ هاوكاری كردنی 
لەگەڵ  ئۆركێس������تراگەلە  ئ������ەم  ژەنیارانی 
گۆرانیبێژانی پ������اپ و یان هونەرمەندانی 

دیكەی شێوازەكانی مۆسیقا رەزامەندن؟
و: وەك������وو خۆم رەنگە پێ������م باش نەبێت 
ب������ەاڵم ناكرێ������ت چاو ل������ە راس������تییەكان 
بنووقێنین. قبووڵمە كە وەها چاالكیگەلێك 
لە سەر زەینی جوانیناسانەی هونەرمەندان 
كاریگەری دەبێت كە هەر ئەو كاریگەرییەش 
لەگەڵ كەسایەتی  راستەوخۆی  پەیوەندیی 
ب������ەاڵم هەرچۆنێك  ئەو هونەرمەندە هەیە. 
بێت ژەنیارانیش دەبێ  بژیوی ژیانیان دابین 
بك������ەن. ئەگەر دەمانه������ەوێ  هەموو زەین، 
چڕبوون������ەوەی كار و كات������ی ژەنیارێك لە 
سەمفۆنیكدا  ئۆركێسترایەكی  خۆمەتی 
بێت، ئەركە لەس������ەرمان ك������ە تەناهی 
ماڵی������ی بۆ دابین بكەی������ن. گونجاوە 
بەو حەقدەس������تانەوە كە دەدرێت وەها 
ژەنیارەكان  ل������ە  چاوەڕوانییەكم������ان 

هەبێت؟
ب������ە بۆچوون������ی بەڕێزت  پ: 
وەها تەناهییەك������ی ماڵی لەگەڵ 
چ رادەیەك ل������ە داهاتی مانگانە 

دێتەوە؟
گوت������م  پێش������تریش  وەك  و: 
ئابوورییەكان  بابەتە  بە  سەبارەت 

خاوەن ڕا نیم ب������ەاڵم دەزانم كە بە مانگی 
٦00 و ی������ان 700 ه������ەزار تمەنەوە هیچ 
تەناهییەك������ی ماڵ������ی بۆ ئ������ەو توێژە لە 
كۆمەڵگا دابین نابێت. لەگەڵ ئەوەش������دا 
ك������ە تەنانەت ئەو بڕە پارەیەش زۆر جار بە 

درەنگەوە دەستیان دەگرێت.
پ: بە بۆچوونی بەڕێزت درەوشاوەترین 
س������ەردەمی ئۆركێسترای س������ەمفۆنیك بۆ 

كەی دەگەڕێتەوە؟
و: تەنیا ئەوەندە بەس������ە كە ئاوڕێك لە 
مێژووی ئۆركێس������ترای ئەو دوو دەیەیەی 
دوایی بدەنەوە. ئەوەن������دە حەزم لە هێنانی 

ناوی كەسەكان نییە.
پ: بۆچی وەك������وو دەیەكانی رابردوو 
ش������اهێدی بەرهەمهێن������ان و ئەفراندن������ی 
پارچەی هەرماو لە پانتای مۆس������یقای 

)سوننەتی(میللی یان كالسیكدا نین؟
و: لە سەدا سەد لەگەڵ بۆچوونەكەتدا 
نیم. ئەگەر بۆنموون������ە دەبینیت كە »تۆ 
ئەی پ������ەری لە كوێی������ت« )تو ای پری 
كجایی( لە ریزی هەرمانەكاندایە؟ ئەگەر 
بۆنموونە مێلۆدیی »ساقی نامە« وەكوو 
پارچەیەك������ی )قەتعە( هەرماو س������ەیری 
دەكەیت، هۆكارە سەرەكییەكەی لە هەستی 
تێپەڕینی  ك������ە  نۆس������تالۆژیكییەكەیدایە 
زەمەن لە ئێوەدا و یان لە هەر بەردەنگێكی 
بزانین  دیكەدا خولقاندوویەتی. بۆ ئەوەی 
كام لەو پارچە مۆس������یقایانەی ئەمڕۆكە 
بەرهەم دێن دەچنە ری������زی هەمانەكانەوە 
چارەیەكم������ان نییە جگە ل������ەوەی دان بە 
خۆمان������دا بگرین. ب������ە بۆچوونی من ئەو 
هەستە نۆستالۆژیكە وا لە بەرهەمەكانی 
پێش������ووتردا هەی������ە، گرینگترین هۆكاری 

هەرمانەكەیانە.
پ: واتە بەڕێزت وەكوو مایس������تەری 
ئۆركێس������ترای س������ەمفۆنیك و یەكێك لە 
خاوەنڕایانی مۆسیقای ئێران، بڕواتان بەوە 
هەیە كە بۆنموونە لە پانتای مۆس������یقای 
پاپیشدا بەم دوواییانە بەرهەمی هەرماو و 

تاهەتایی خولقێندراوە؟
و: بە راش������كاوی دەڵێم ك������ە ئاگام لە 
هەم������وو رووداوەكان هەیە ك������ە لە بواری 
مۆس������یقادا لە واڵتدا روو دەدەن. لە نێوان 
مۆس������یقادانەرانی پ������اپ دا رواڵەتی زۆر 
بەتوانا دەناس������م. بەاڵم بەداخەوە من حەز 
ناك������ەم ناوی كەس بهێنم. بەاڵم بڕوام بەوە 
هەی������ە كە بەرهەم������ی زۆر گرینگ و بە 
بایەخ لە هەموو شێوازەكانی مۆسیقادا لەو 

چەند ساڵەی دواییدا چێ  كراون.
پ: ماوەیەك������ە ش������اهێدی ئەوەین كە 
كەس������ایەتییە نێونەتەوەییەكانی مۆس������یقا 
روویان لە  ناوخۆی واڵت كردۆتەوە. ئەو 

رووداوە چۆن هەڵدەسەنگێنی؟
و: گەلێك باشە و ئەم چەشنە 

رووداوانە لە ناساندنی رواڵەتی 
كۆڕوكۆمەڵە  ب������ە  ئێ������ران 

كاریگەر  نێونەتەوەییەكان 
دڵم  گەلێك  دەب������ێ . 

پێی خۆشە.
پ: ئێستا 

كە 

بانگهێشتی كەسایەتییە نێونەتەوەییەكان بۆ 
ئێران لوواوە، بەالتەوە باشتر نییە كە رێگا 
بۆ مۆس������یقازانە نوێترەكان و ناسراوترەكان 
ئاواڵە بكەین، ئایا پێت باش������ە بانگهێشتی 
كەسانێك بكرێت كە س������ااڵنێكی زۆرە لە 
سەردەمی  � لە لووتكەدا بوون � ی خۆیان 

دوور كەوتوونەتەوە؟
و: واب������ۆان مەبەس������تی جەناب������ت لە 
 CHRIS« كەس������ایەتییە نێونەتەوەییەكان
»KITARO«بێت.  یان   »DE BURG
 CHRIS DE»بە پێكەنینەوە( قبووڵمە(
BURG« سەردەمانێك ناسراو بوو كە وەك 

قسەیەكی نەستەق 
دەڵێت  ك������ە  هەیە 
»دان������ی لە زاردا 
ئێستا  و  مابوو« 
ڕواڵەتێكی  ئ������ەو 
ت������ەواوی  ب������ە 
بووە.  خانەنش������ین 
 »KITARO «
یەكێكە  بێگومان 
ل������ە گەورەتری������ن 
نی  نەرا مۆسیقادا
مۆسیقای  بواری 
ئەلەكترۆنیك������ی. 
بەاڵم لەم سەردەمە 
ا  د خ������ە ر چە و ها
وەك������وو  دەبێ������ت 
ئەو  پێشەنگێكی 
بیبینی������ن  ب������وارە 

نەك پێش������ڕەو. بریا بۆنموون������ە لە پانتای 
مۆسیقای ئەلەكترۆنیكدا هونەرمەندانێكی 
بەڕۆژتر بانگهێش������ت دەكران بۆ ئەوەی كە 
لەگ������ەڵ ئەوەی هاوكات كارمان لەس������ەر 
روخس������اری نێونەتەوەیی ئێران كردبوو، بۆ 
جوانیناس������انەی  زەینی  بوونەوەی  بەڕۆژ 
هەنگاوێكمان  واڵتی������ش  هونەرمەندەكانی 

هەڵدەگرت.
هەواڵەكان������دا  ل������ە  ماوەیەك������ە  پ: 
 YANNIS« گوێبیستی دەبین كە بڕیارە
CHRYSSOMALIS« یان هەمان یانی 
نیز بەم زووانە لە ئێراندا كۆنسێرتێك بەڕێوە 

ببات، بانگهێش������تی ئەم كەس������ایەتییە 
چۆن هەڵدەسەنگێنی؟

و: س������ەت خۆزگەم بە 
بێرگ  دێ   كری������س 

و كیت������ارۆ. بە 
ڕای م������ن 

نی  یا

كەس������ایەتییەكی بە تەواوی نەخوێندەوار و 
خەڵك خەڵەتێنەرە.

پ: نەخوێندەوار و خەڵك خەڵەتێنەر؟
و: بەڵێ. گەورەترین رووداوی هونەریی 
ژیانی یانی كۆنس������ێرتی »ئاكرۆپۆلیس« 
بوو كە هەر ئەوكاتیش بڕوام بەوە هەبوو كە 
وەها مێلۆدی گەلێك  نووسەری  داڕێژەر و 
نەخوێندەوارت������رە لەوەی ك������ە بتوانێت وەها 
رێكخستنێك )تەنزیمات( بەڕێوە ببات. بە 
بیستنی ئەو پارچە مۆسیقاگەلە دەستبەجێ  
تێگەیش������تم كە هەموو ئ������ەم رووداوانە لە 
الیەن هونەرمەندی كارا واتە »ش������ەهداد 
روحان������ی«ەوە 
بەڕێوەچ������ووە. 
ش  پ������ا
گەڕان������ەوەی 
بۆ  ش������ەهداد 
ئەویش  ئێران، 
دانی بەوەدا نا 
كە رێكخستنی 
 ) ی������م نز تە (
تی  نس������ێر كۆ
ئاكرۆپۆلی������س 
الی������ەن  ل������ە 
ئ������ەوەوە كراوە. 
كەڵك وەرگرتن 
وش������ەی  ل������ە 
نەخوێندەوار بۆ 
یانی بۆچوونی 
خس������یی  شە
من نییە، ئەم وش������ەیە لە الیەن ش������ەهداد 

روحانییەوە بۆ یانی بەكار هێنرا.
پ: هەرچەند وەك������وو خۆم بڕوام بەوە 
هەیە كە هۆكاری سەرەكیی سەرنجڕكێشیی 
پارچە مۆسیقاییەكانی یانی، ئەو بیداهە 
ژەنینانەیە)بداه������ە ن������وازی( كە لە الیەن 
باشترین مۆس������یقادانەرانی خاوەن شێواز 

لەو كۆنسێرتانەدا بەڕێوەچووە، 
نێك               س������ا كە

و  ك������و ە و

،Karen briggs، semval yervinyan و: كوردستان
 pedro ی������ان  و    hossein jeffry
eustache كە لە ژەنیارانی خاوەن شێواز 
و ناس������راوی بوار و پانتای مۆسیقان.بەاڵم 
ئەوە چۆنە كە وەها كەسایەتیگەلێك لەگەڵ 
هونەرمەندێك كە ل������ە روانگەی بەڕێزتەوە 

نەخوێندەوارە هاوكاری دەكەن؟
و: بەڵێز لەگەڵت هاوڕام. قبووڵی دەكەم 
كە س������ەركەوتوویی كۆنسێرتی ئاكرۆپۆلیس 
لەگەڵ ئەوەدا كە قەرزداری رێكخستنەكانی 
)تەنزیم( هونەرمەندان و رۆڵی درەوشاوەی 
شەهداد روحانی بوو، گەلێكیش قەرزداری 
توانای ئارشە كەشی )ارشە كشی( خاتوو 
»كارێ������ن بریج������ز«ە، بەاڵم هەڵ������ە مەكەن 
ئ������ەوەی ك������ە كارێن بریجز لە كۆنس������ێرتی 
ئاكرۆپۆلیس و یان »سامۆئێل یێرۆینیان« 
لە كۆنس������ێرتەكانی دیكەدا ب������ە كەمانچە 
ژەندی������ان و یان هەموو ئەوانەی كە »پێدرۆ 
ئوس������اچێ« و ی������ان ژەنیارەكانی دیكە كە 
ناوتان هێنان لەم كۆنسێرتانەدا ئەفراندیانن، 
ه������ەر هەموویان بێداهەژەنینگەلێك بوون كە 
ئەم هونەرمەندانە بە كەڵك وەرگرتن لە توانا 

و داهێنانی خۆیان ئەفراندیان.
ئێس������تا بۆچ������ی ئ������ەم هونەرمەندان������ە 
هاوكاریی یانی دەكەن، تەنیا یەك هۆكاری 
هەیە كە ئەویش توانای لەڕادەبەدەری ماڵی 
یانییە. یانی هونەرمەندێكە كە س������اپۆرتی 
ماڵی������ی بەهێزی لە پش������تە. ئ������ەوەی ئەو 
دەیكات تەنی������ا ئەوەیە كە كەش و هەوایەك 
ب������ۆ بێداهەژەنینی هونەرمەندانی گەورە لە 
تەنش������ت خۆیەوە مسۆگەر دەكات و ئەوەش 

واتە خەڵك خەڵەتاندن.
پ: كە واتە ب������ە بۆچوونی بەڕێزت چ 

هونەرمەندگەلێك پێویستە بانگهێشتی 
ت������اران ی������ان ئێران 

بكرێن؟
و: ب������ە بۆچوونی م������ن تەنانەت ئەگەر 
وەكوو  گ������ەورە  ئۆركێس������تراگەلێكی  ل������ە 
ڤییەنا، بێرلین و مۆس������كۆش بانگهێش������ت 
بكەین، هیچ یارمەتییەكمان بە مۆسیقای 
ئێ������ران نەك������ردووە. چونكوو ل������ە بنەڕەتدا 
ئۆركێسترامان نییە.بە بۆچوونی من سەرتا 
دەبێت ئەم ئۆركێستراگەلە نۆژەن بكرێنەوە. 
خۆزگا ئەو هەموو تێچووە بە مەبەس������تی 
خۆمان  ئۆركێس������ترای  كردن������ەوەی  نۆژەن 
دەبوو. ئەگەر ئەو تێچووانەی بۆ بانگێشتی 
ئەو هونەرمەندانە س������ەرف دەكرێت لە بەشە 
بودجەی ئۆركێس������ترای سەمفۆنیكی تاران 
دابی������ن دەكرێت، خەیانەتێكە كە نكۆڵی لێ 

ناكرێت.
پ: بەڕێ������ز كامكار ئایا پرۆگرامێكتان 
هەیە بۆ بەڕێوەبردنی كۆنسێرتی »گرووپی 

كامكارەكان«؟
و: لە ئێستادا پرۆگراممان لەسەر ساڵی 
یەك كۆنس������ێرت داناوە. هیوادارم ئەم دۆخە 
بۆ كۆنسێرتی ساڵی داهاتوومان بڕەخسێت.

پ: بەرهەمی نوێتان هەیە؟
و: لە ئێستادا چێ  كردن و تۆمار كردنی 
كۆنس������ێرتۆ بۆ عوود و ئۆركێس������ترم تەواو 
كردووە و هی������وادارم دۆخ بۆ بەڕێوەچوونی 
كۆنس������ێرتی ئەم پرۆگرامە مسۆگەر بێت، 
بەاڵم بەداخەوە گەڕانەوەی پارەی زۆربەی 
مۆسیقا »بێ  كەالم«ەكان هەر سیفرە و هیچ 

بەرهەمهێنەرێك وەها ریسكێك ناكات.

سەرچاوە:
http://www.musicema.com 

هێمن موكریانی
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كاریگەرییەكانی پێكەنین لەسەر 
مێشكی مرۆڤ

ڕۆژنام������ه ی گاردیانی به ریتانی ئاش������كرای كرد كه  زانای������ان ده رمانێكی تایبه تی������ان له  میوه یه كی 
ئوسترالیایی دروستكردوه  كه  ناویان ناوه ” ئی.بی.سی-4٦، كه  ئه و ده رمانه  ده توانێت له ماوه ی 4 كاتژمێردا 
گرێی ش������ێرپه نجه یی له نێو به رێت. ده رمانه كه ش له  دره ختێك ده رده هێنرێت كه  ناوی”blushwood”ه  و 

ته نها له  ئوسترالیا ده ڕوێت.
ڕۆژنامه كه  نوس������یویه تی: به  تاقی كردنه وه ی ده رمانه كه  له س������ه ر ش������ێرپه نجه ی سه ر و مل و ڕێخۆڵه ، 
زاناكان ده رمانه كه یان له س������ه ر 300 ئاژه ڵ له جۆره كانی پش������یله  و س������ه گ و ئه س������پ تاقی كردۆته وه  و 

ده رمانه كه  توانیویه تی 70%ی حاڵه ته كان چاره سه ر بكات.
هه روه ها ده نوس������ێت »به چاودێری كردنی ئاسه واره كانی گرێی ش������ێرپه نجه ، ده ركه وتووه  له پاش ده رزی 
لێدان و تێكردنی ئه و ده رمانه ، گرێیه كه  وه ك ش������ێوه ی پیاكێشانێكی ساده ی لی دێت. له پاش 24 كاتژمێر 
ڕه نگی بۆ ڕه ش������ێكی تێر ده گۆڕێت. دوای 2 ڕۆژ ڕه نگه كه ی ڕوون ده بێته وه . به تێپه ڕینی یه ك هه فته  و 

نیو، گرێیه كه  به ته واوی له نێو ده چێت.«
ڕۆژنامه كه  ده ڵێت »ده رمانه كه  كارده كات بۆ دابڕینی گرێیه كه  له هه موو سه رچاوه كانی خوێن و له هیچ 

الیه كه وه  خوێنی بۆ ناچێت. له ماوه یه كی كورتدا نه خۆشییه كه  له نێو ده بات.«

ئەنجامی توێژینه وه یه ك پیش������انی داوه ، ئەو كەسانەی دڵخۆشن و زۆر پێدەكەنن ئەوە كاریگەرییەكانی 
بەسااڵچوون لەسەر مێشكیان كەم دەبێتەوە و پێكەنین هۆكار دەبێت بۆ بەهێزبونی یادەوەریان.

بەپێی ڕای توێژەرەوەكان زۆر ماندووكردنی جەستە لەماوەی تەمەنی گەنجێتیدا هۆكار دەبێت بۆ زیاد 
دەردانی هۆرمۆنی )كۆرتیزۆل( لەالیەن جەستەوە كە ئەمەش هۆكار دەبێت بۆ الوازبونی خانەكانی مێشك 
و كەمبونەوەی توانای مێشك بۆ فێربون و تووشبوون بەكێشەی لەبیر چونەوە و هەروەها هۆكار دەبێت بۆ 

ماندووبوونی مێشك.
ئەم توێژینەوەیە لەس������ەر كۆمەلێك خۆبەخش ئەنجامدرا بۆ دیاریكردنی توانای زیرەكی مێش������كی ئەم 
بەش������داربوانە، ئەم بەشدرابوانە دابەشكران بۆ دوو گروپ، بەشێكیان ڤیدیۆی بابەتی دڵخۆشكەر و گاڵتە 

ئامێزیان پیشان درا و بەشی دوەمیان هیچیان پیشان نەدرا .
ئەنجامی تاقیكردنەوەكە بەو شێوەیە بوو ئەو كەسانەی تەماشای ڤیدیۆ گاڵتە ئامێزەكەیان كردبوو لەچاو 

گروپی دووەم كە تەماشای هیچیان نەكردبوو، ڕێژەی هۆرمۆنی )كۆرتیزۆل( لەخوێنیاندا كەمبوەوە.

زایەڵە

فاتیح ساڵحی

ڕێكخراوەكان������ی مافی مرۆڤ 
لە ئێراندا باس لەوە دەكەن كە تەنیا 
لە ماوەی 3 حەوتووی ڕابردوودا 
زیاتر لە 70 ك������ەس لە ئێراندا بە 
جۆراوجۆر  تۆمەت������ی  و  بیان������وو 
ل������ە س������ێدارە دراون. ڕێكخراوی 
ماف������ی مرۆڤی ئێ������ران هەروەها 
ڕایگەیاندووە كە لە ماوەی س������ێ 
ڕۆژدا لە حەوتووی ڕابردوودا 43 
كەس لە سێدارە دراون. هەر بەپێی 
ئەم سەرچاوە لە سەرەتای وەزری 
زستانی س������اڵی پارەوە تا كۆتایی 
ئەمس������اڵ  خاكەلێوەی  مانگ������ی 
زیات������ر لە 300 كەس لە س������ێدارە 
دراون و ئەم������ە پیش������اندەری ئەم 
ئیسالمی  كۆماری  كە  ڕاستیەیە 
و دەسەاڵتدارانی ئەم واڵتە لەگەڵ 
بەه������ا و پرەنس������یپە مرۆییەكانی 
بێگانە  ت������ەواوی  بە  س������ەردەمدا 
و نامۆن و ئەس������تمە ئەم ڕێژیمە 
بااڵدەس������تی  كاربەدەس������تانی  و 
بەها  كردن������ی  پێڕەو  لەهەمب������ەر 
كردنی  جێگیر  و  ئیخالقیی������ەكان 
مرۆڤ  ماف������ی  پرەنس������یپەكانی 
گۆڕانێكی ئەرێنیان بەسەردا بێ.

بەاڵم ئەوەی كە لەم ئامارانەدا 
زی������اد كردنی  بەرچ������اوە  زیات������ر 
نهێنییەكان  ئێعدام������ە  ژم������ارەی 
لۆزان  لێكتێگەیش������تنەكەی  پاش 
دەنگ������ۆی  بەرزبوون������ەوەی  و 
سازانی نێوان ئێران و ئەمریكایە. 
ئەمەش ڕەنگە یەكێك لەو بەش������ە 
لێكتێگەیشتنەكە  نێو  نهێنییانەی 
بێ كە بە وتەی كاربەدەس������تانی 
ئێرانی و ڕۆژئاوایی بۆ ڕاگەیەنە 
گشتییەكان باس نەكراوە. هەڵبەت 
نەك ب������ەو نێوەڕۆكەی كە واڵتانی 
تایب������ەت ویالیەتە  ب������ە  1+5 و 
یەكگرتووەكان������ی ئەمری������كا ب������ە 
ڕاشكاوانە بە ئێرانیان گوتبێ ئێوە 
دەتوانن ب������ە دڵی خۆتان خەڵك لە 
س������ێدارە بدەن. ڕەنگە بەو شێوەیە 
باس كراب������ێ كە ڕۆژئ������اوا و بە 
تایبەتی ئەمریكا لەهەمبەر پرسە 
بێدەنگی  ئێران������دا  نێوخۆییەكانی 
پیش������ان بدەن و بە گوتەی خۆیان 
لە كاروب������اری نێوخۆیی و دابین 
كردن������ی تەناهی واڵت������ی ئێراندا 

دەستێوەردان نەكەن.
پێوەندییەدا  لەم  دیكە  پرسێكی 
كە ڕەنگە زۆر ب������اس كرابێ ئەم 
بابەتەیە كە ه������ەر كات كۆماری 
ئیس������المی لە هەمب������ەر واڵتانی 
بیانیدا بە ئاش������كرا ی������ان نهێنی 
باج و پوانێك������ی داوە، بۆ قەرەبوو 
كردنەوەی ئەو شكس������تە دەرەكییە 
س������ەركوت و كپكردن������ی كەش و 
قات  چەن  كۆمەڵ������گای  هەوای 
كردووەت������ەوە و لە هەموو ئامراز و 
كەرەستەكانی سەركوتی دڕندانەی 
كەڵكی وەرگرتووە و لەم نێوانەشدا 
بۆ چاوترسێن كردنی خەڵك سڵی 
لە هیچ كردەوەیەك نەكردووەتەوە و 
لەم چوارچێوەشدا بە زیاد كردنی 
ژمارەی ئێعدامەكان جا چ بە نهێنی 
یان خ������ود لەبەر دیدی جەماوەر و 
ئاپۆڕای خەڵك������دا ئەو پەیامەی 
كە  گواس������تووەتەوە  كۆمەڵگا  بۆ 
ڕێژیمی كۆماری ئیس������المی بە 
هیچ ش������ێوەیەك ئام������ادە نییە لە 
ئەگەری سازانیدا لەگەڵ ڕۆژئاوا 
و ئەمریكادا، كەش������ێكی كراوە لە 
نێوخ������ۆی واڵتدا بخولقێنێ و هەر 
چەش������نە هەوڵێكیش بۆ گەیشتن 
ئاوڵەمەدا  ل������ە  ب������ەم مەبەس������تە 

دەخنكێنێ.

ماشینی ئێعدام
ده رمانێك له ماوه ی 4 كاتژمێردا 
گرێی شێرپه نجه یی له نێو ده بات

نهێنییه كه ی پاراستامۆڵ ئاشكرا كرا

پشكنینی شێرپه نجه  و ئیبۆال به  2 
ده قێقه  له  ڕێگه ی ئایفۆنه كه ته وه 

70 س������اڵە مرۆڤ كاتێك تووش������ی ئازارێك دەبێت هەوڵ دەدات پاراس������تامۆڵ وەك ئازارش������كێنێك و 
كەمكەرەوەی پلەی گەرمای جەس������تە بەكاربهێنێت، توێژینەوە نوێیه كان ئەوەیان ئاشكراكردوە كەبەردەوام 
بەكارهێنانی ئەم ئازارشكێنە هۆكار دەبێت بۆ الوازبونی هەستەوەرەكانی مرۆڤ وەك هەستكردن بەخۆشی 
و ناخۆش������ی و ه������ۆكار دەبێت بۆ ئەوەی مرۆڤ زۆر كەم كاردان������ەوەی هەبێت بۆ ئەو ڕوداوانەی كە لە 

دەوری ڕوودەدات.
لەتوێژینەوەكەدا ئەوە هاتوە جۆرەكانی دیكەی ئازار ش������كێن وەك )پرۆفین( و) ئەسپرین( مادەی دژە 

هەوكردن لەپێكهاتەیاندا هەیە و زۆر بەكارهێنانیان هۆكار دەبێت بۆ هەوكردنی گەدە.
بەاڵم پاراس������تامۆڵ تەنها ئازارشكێنە كە پێكهاتەی دژە هەوكردنی تێدا نیە و زۆر بەكارهێنانی ئەم 
چارەسەرە هۆكار دەبێت بۆ لەدەستدانی هەستكردن بەو ڕوداوانەی كە لەدەوروبەری ڕودەدات و بەجۆرێك 

وا لە مرۆڤ دەكات بێهەست بێت.

توێژه ران������ی ئه مریكا ئامێرێكی كه م وێنه یان داهێناوه  كه  ل������ه  توانایدایه  له ماوه ی ته نیا دوو 
ده قێقه دا، پش������كنین بۆ ئه گه ری بوونی نه خۆش������یه  مه ترسیداره كانی وه ك شێرپه نجه  و ئیبۆال و 

ئایدز بكات، ته نیا له  ڕێی توانا و كوالیتی كامێرای مۆبایله كه وه .
ئه و ش������ێوازه  له  شێوه ی ئامێرێكدایه  كه  ده كرێت به مۆبایله  زیره كه كانه وه  به  نموونه ش ئایفۆن، 
تا به كارهێنه رانی ئاس������ایی بتوانن له  ماڵه وه  ئه و پش������كنینه  بكه ن، له س������ه ر بنه مای توانای 
كامێراك������ه  و )مایكرۆبی������ده كان( كه  ئه وانیش گه ردیله ی پۆلیمه رن، ك������ه  ڕێكخراون و به  خانه  

شێرپه نجه ییه كانه وه ن.
له وباره یه وه  توێژه رانی نه خۆش������خانه ی گشتی ماساچۆسێت و زانكۆی هارڤارد ڕایانگه یاند، 
ئ������ه م گه ردیله  وردانه  كاتێ له  ش������انه كان نزیك ده بنه وه  یان دڵۆپێ������ك خوێنیان پێ ده درێت، به  
خانه  شێرپه نجه ییه كانه وه  ده به س������ترێنه وه  و ڕووناكییه كه  ده گۆڕێت، له  ڕێی دیارده یه كه وه  كه  به 
 الیه نگری ش������ه پۆله  ڕووناكییه كان ناس������راوه ، ئه و زانیارییه  له  ڕێی ئه پڵیكه یشنه كه وه  ده نێرێته  
تاقیگه ی نه خۆشخانه یه كی دیاریكراو و دواتر ئه نجامه كه  ده گه ڕێته وه  و ده ریده خات نه خۆشیه كه  

له و كه سه دا هه یه  یان نا.


