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دهقی وتهكانی
بهڕێز
ن شهرهفی
ح٢٥هسه
ساڵ
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دهسپێكی ساڵی
نوێی خوێندن،
ساڵهش بێ
٢٥مجار
ئه
دایكیی
قاسملوو
زمانی د.
دوای
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ناسهقامگیری
دهروونیی پێوهرێكی
وتوویی واڵت و
دواكهساڵ
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ئێران...
ڵگای
ه
كۆم
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لێکهااڵندنی
تواناکانمان پاشترین
پاداشە بۆ یادی
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ساڵدکتۆر سەعید
شەهید
شەرەفکەندیقاسملوو
دوای د.
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نهسرهوتن تا سهركهوتن

له بیس������ت و سێههمین ساڵوهگهڕی
تاوان������ی تیرۆریس������تیی میكۆنووس،
كوردس������تان لهگ������هڵ ئارمانجهكانی
دوكتور ش������هرهفكهندی و هاوڕێكانی
پهیمانی نوێ كردهوه.
بهپێی ڕاپۆرتی ماڵپهڕی كوردستان
میدیا ،ڕۆژی پێنجش������هممه
بیس������ت و شهش������همی
خهرمانان������ی 1394ی
ههت������اوی ،ب������ه بۆنهی
بیس������ت و س������ێههمین
س������اڵوهگهڕی تیرۆری
دوكتور شهرهفكهندی
هاوڕێیان������ی،
و
ڕێوڕهس������مێك به

ئامادهبوون������ی ئهندامان������ی ڕێبهری،
كادر و پێش������مهرگهكان ،ئهندامان������ی
حی������زب و بنهماڵهكانیان له یهكێك له
هۆڵه گشتییهكانی بنكهی دهفتهری
سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێران له شاری كۆیه بهڕێوه چوو.
ڕێوڕهس������مهكه به پێشكهش
كردن������ی س������روودی
نهتهوایهت������ی ئهی
ڕهقیب و خولهكێ
بێدهنگی بۆ گیانی
پاكی ش������ههیدان
دهستی پێكرد.
پاش������ان بهڕێز
حهسهن شهرهفی،
جێگری س������كرتێری
گش������تیی حیزب������ی
دێموكراتی كوردستانی
ئێران پهیامێكیان بهم
بۆنهوه پێش������كهش
كرد.
به ڕ ێ������ز
ش������هرهفی ل������ه
قس������هكانیدا دوكتور
ش������هرهفكهندی ب������ه
كهسایهتییهك وهسف كرد
كه « :له داڕش������تنی

سیاستی حیزبدا ،بهتایبهتی دروشمهكان
و ئارمانج������ه دواڕۆژهكان������ی حیزب،
هاوڕێ و پش������تیوانی ڕاس������تهقینهی
مامۆس������تاكهی واته دوكتور قاسملوو
بوو».
بهڕێزی������ان له درێژهی قس������هكانیدا
وتی « :یهكێك له پرنسیپهكانی دوكتور
شهرهفكهندی بهكارهێنانی ئهدهبیاتی
دروست ،دهروهست و گونجاو بۆ حیزبی
دێموكرات بوو كه تا ئێس������تاش حیزبی
دێموك������رات ئهم بنهمای������هی كردووهته
سهرباش������قهی ڕاگهیاندن و ئهدهبیاتی
خۆی».
بهڕێز ش������هرهفی لهپێوهندی لهگهڵ
تیرۆری دوكتور قاس������ملوو و دوكتور
سهعید ڕایگهیاند « :دوكتور قاسملوو
و دوكتور شهرهفكهندی تا ئهو كاتهی
لهنێو كادر و پێش������مهرگه و دۆستانی
خۆیان������دا ب������وون ،ههرگی������ز
كۆم������اری ئیس���ل��امی
نه یتو ا ن������ی
زهفهریان پێ
بهرێ ،بهاڵم
بهد ا خ������هو ه
ل������ه واڵتان������ی
دێموكراتیك و
به بوونی
د هز گا

ئهمنییهكان������ی ئهم واڵتان������ه ،كهوتن ه
نێ������و داوی پیالنهكانی ڕێژیم و تیرۆر
كران».
لهپێوهندی لهگهڵ دهركردنی بڕیاری
دادگای میكۆنووس و مهحكووم بوون
و لهقاودانی تیرۆریسمی دهوڵهتیی ئێران
لهم دادگایهدا ،بهڕێز شهرهفی جهختی
كردهوه« :ئهم بڕیاره ش������ههیدهكانی بۆ
ئێمه نهگهڕاندهوه ،بهاڵم س������اڕێژكهری
برینی دڵی كهس������انێكی زۆر بوو كه
تێگهیش������تن هێش������تاكه ههن كهسانێ
كه له پێناو دادوهری������دا خهبات دهكهن
و پرنس������یپهكانی دادوهری زاڵ دهكهن
بهسهر ئاڵوگۆڕه سیاسی ،ئابووری و
پێوهندییه دیپلۆماتیكهكاندا».
جێگری سكرتێری گشتیی حیزب
له درێژهدا وێرای جهخت كردنهوه لهسهر
ب������ڕوای قووڵی حیزب������ی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێ������ران لهس������هر ڕێكاره
ئاش������تیخوازانهكان بۆ چارهس������هریی
كێش������هی كورد له كوردستانی ئێراندا،
ڕایگهیان������د « :نهتهوهی كورد حهزی
له قۆنداخی ڕهقی چهك و فیش������هكی
ئاگرین������ی چ������هك نییه .ح������هزی له
كوشتنی كهس نییه و خۆی به كوشت
نادات ،بهاڵم له پێناو بهدهس������تهێنانی
مافهكانی له ههموو شێوهكانی خهباتی
ڕهوا كهڵ������ك وهردهگ������رێ .كۆم������اری
ئیس���ل��امی ڕێژیمێك نییه كه تهنیا به
دیال������ۆگ و ب������ه
پێنووس بڕووخێ
ی������ان الواز بێ.
دهبێ له تهنیشت
كاریگهری������ی و
بهكا ر هێنا ن������ی

هێ������زی پێنووس ،ههن������گاوی دیكهش
بگردرێته بهر تاكوو كۆماری ئیسالمی
ناچار به قبووڵ كردنی ههندێ پرس و
باس بكات».
بهڕێز ش������هرهفی ههروهها جهختی
كردهوه لهسهر پێویستیی ئهمگناسی به
ڕێبازی شههیدانی حیزبی دێموكرات و
نهتهوهی كورد و وتی « :ئهمگناسیی
ئێمه ...وامان پێ دهڵێ كه درێژهدهری
ئهم ڕێبازه بی������ن و خهباتی خۆمان و
ژیانی سیاسی خۆمان فیدای ههندێ
جوانییه ڕواڵهتییهكانی دونیا لهم واڵت
و ئهو واڵتدا نهكهی������ن .جێگهی ئێمه
ئێرهیه ،له نیشتمانی خۆماندا و لهنێو
خهڵكی خۆمان .لهب������هر كهس واز له
خهباتی خۆمان ناهێنین .ئهگهر ئێمه
له نیشتمانی خۆمان و خهڵكی خۆمان
داكۆكی و بهرگ������ری نهكهین و لهژێر
باری بهرپرسیارهتی خۆ بدزینهوه ،كێ
ئهم بهرپرسیارهتییه دهگرێته ئهستۆ؟»
لهبهشێكی دیكهی ئهم ڕێوڕهسمهدا،
پهیام������ی یهكیهتییهكان������ی ژن������ان،
خوێن������دكاران و الوان������ی دێموكراتی
كوردس������تانی ئێران له الیهن «هێرش
كهریم������ی» ئهندام������ی بهڕێوهبهریی
یهكیهت������ی خوێندكاران������ی دێموكراتی
كوردستانی ئێرانهوه خوێندرایهوه.
له بڕگهكانی دیكهی ڕێوڕهسمهكهدا،
ك������ۆڕی هون������هری كومس������یۆنی
پهرهوهردهی حیزب چهندین س������روودی
شۆڕش������گێڕانهیان بۆ یادی ڕێبهرانی
ش������ههیدی حیزب و گ������هل بهتایبهتی
دوكتور ش������هرهفكهندی و هاوڕێیانی
پێشكهش به ئامادهبووان كرد.
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پـەیڤ
كهریم پهرویزی

ئێران جاشایەتی بۆ کێ
دەکا؟
لە واڵتی س������ووریەدا شەڕێکی قورس
و ماڵوێرانک������ەر بەردەوام������ە و بۆ ماوەی
نزیک بە  ٥ساڵە کە بڵێسەی ئەو شەڕە
ت������ا دێ فراوانتر دەب������ێ و ژیانی ئەمڕۆ
و داهات������ووی گەالنی س������ووریە دەکاتە
خۆڵەمێش.
لە شەڕە خوێناویەدا کە چەندین الیەن
تێوەی گالون و شەڕی مان ونەمان لە نێوان
چەند بەرەی پشتیوانانی ئەسەد و گرووپی
دڕندەی داعش و گرووپە ئیسالمییەکانی
دیکە و گرووپی ئەرتەش������ی ئازاد و هێزە
کوردیەکان������دا بەڕێوەیە ،وێ������ڕای چەند
واڵتێک ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیشی
تێ������وەگالوە و بە چ������ەک و تەقەمەنی و
پارە و ت������ەداروکات و هێزی پاس������دار و
میلیشیای جۆربەجۆرەوە لە زەلکاوەدا ڕۆ
چووە و دژ بە خەڵکی سووریە شەڕ دەکا
و هاوپیاڵەی خوێنمژیەکانی دەس������ەاڵتی
بەشار ئەسەد بووە.
ئەوەی ل������ەم نێوەدا جێگای پرس������یارە
ئەوەیە کە ئاخۆ کۆماری ئیس���ل��امی بۆ
بە هەموو هێز و تواناوە خۆی لەو ش������ەڕە
قورتان������دوە و لە چنگ و ددان و پۆتینی
پاس������دارەکانی خوێنی خەڵکی بێتاوانی
س������ووریە دەڕژێتە نێو مێژووەوە؟ ڕێژیمی
بەشار ئەس������ەد خۆ ڕێژیمێکی مەزهەبی
نیە تاکوو لە باری مەزهەبیەوە کۆماری
ئیس���ل��امی خەمی بخ������وا و هەڵکەوتەی
س������تراتژیکی س������ووریەش بۆ کۆماری
ئیس���ل��امی ئەوندە ناهێنێ کە ش������ەڕی
م������ان و نەمانی تێدا بکا .درووس������تە کە
دراوس������ێ ئیسراییلە و ڕێگای تەداروکی
حیزبواڵی لوبنانە ،ب������ەاڵم خۆ کۆماری
ئیس���ل��امی دەیتوانی پشتیوانی لە ئەسەد
نەکا و لەگ������ەڵ گرووپە موخالیفەکان و
هەروەها حکومەتیەکانی سووریەدا ڕێک
بک������ەوێ و ڕێ������گای تەداروکی حیزبواڵ
بهێڵێت������ەوە .بە پێی پێوەری حیس������اب و
بەرژوەندیی سیاسیش کە لێکی بدەیتەوە
ئەو هەزینە ق������ورس و گرانە ،بۆ ئەوەندە
بەرژەوەندیە هەڵ ناگرێ و حیس������ابەکان
یەک ناخوێننەوە!
لەو نێوەدا جێگای پارامیترێکی دیکە
نادیار و لەن������گ دەنوێنێ ،کە تەنیا لەم
دواییانەدا ڕوونتر بۆتەوە ،بەرژەوەندیەکانی
ڕووسیە!
ڕووس������یەی پۆتینی ،ل������ە کێبەرکێی
بەرژەوەندی و ڕۆڵی سیاس������ی و نیزامیدا
دەیەوەێ هاوتای ئامری������کا بنوێنێتەوە و
وردە وردە ئیمپراتۆریی سۆڤیەتی بونیات
بنێت������ەوە و لە گورجس������تان و ئۆکرایندا
ملهوڕانە ڕۆیش������تە پێش و لە س������ووریەدا
دەی������ەوێ پێگەی س������تراتژیکی لەس������ەر
دەری������ای مێدیتران������ە و لە دراوس������ێیەتی
ئیسراییل و تورکیەدا گوشار بێ بۆیان و
بە هەموو تواناوە دەیەوێ ئەسەد بپارێزێ،
بۆ ئ������ەم کارەش کۆماریی ئیس���ل��امی
ناردۆتە پێش تاکوو بۆ ماوەی  ٥ساڵ هێز
و توانای پاسدارانی خامنەیی لە خزمەت
بە بەرژەوەندیەکانی پۆتیندا بن و ئێس������تا
کە پاسدار و حیزبواڵ و ئەرتەشی بەعسی
ئەسەد بەرەوڕووی شکستی ستراتژیک
دەبنەوە ،ئاغا و ئەربابەکەیان ڕوونتر دێتە
پێش و سەربازی ڕووسی لە مەیدانەکاندا
دەردەکەون!
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شاندێکی حیزبی دێموکرات بەشداریی لە
کۆڕی پرسە و ماتەمینی
«ئیسماعیل بدرانخلو»دا کرد

بەیاننامەی دەفتەری سیاسی
بەبۆنەی ساڵی نوێی خوێندن
هاونیشتمانیانی بەڕێز،
خەڵکی مافخوازی کورد،
مامۆس������تایان ،خوێندکاران و
قوتابیانی هێژا،
لە ئێراندا ڕۆژی یەکی ڕهزبهر
وەک س������ەمبۆل و ڕۆژێک������ی
س������یمبۆلیک ،وەک ڕۆژی
دەسپێکردنی خوێندن دیاری کراوە
و هەموو س������اڵێک من������دااڵن و
الوانی ئێران بە زەنگی دەسپێکی
قوتابخانە ،ساڵێکی نوێ لە وەرزی
خوێن������دن و فێربوون ل������ە ژیانیاندا
دەس������ت پێ دەکەن و قۆناخێکی
دیک������ەی ئەزم������وون و زانیاری
وەسەریەکنان دەبڕن.
باس������کردن لە گرنگیی خوێندن
و زانیاریی دەستخستن و پەروەردە
و بارهێنان ،ش������تێکی زیادی دێتە
بەرچاو ،چوونکە لە ڕۆژ ڕووناکترە
کە پەروەردە و فێربوونی منداڵ و
الوانە کە ئەوان بۆ ژیانی باشتری
داهاتوو ئامادە دەکا و لە جیهاندا
و بەتایبەتی لە سەردەمی ئەمڕۆدا
کە بە سەردەمی شۆڕشی زانیاری
ناس������راوە ،دەور و جێگەی فێربوون
و سیس������تمی فێرکاری دەورێکی
یەکالکەرەوەیە لە ژیانی کۆمەڵگا
و لە بەرەوپێشچوون یان پاشکەوتن
و دواکەوتن������ی جڤاکی������دا .بەاڵم
لە سیس������تمی ئیدئۆلۆژیکەکاندا
و بەتایب������ەت سیس������تمی وەکوو
کۆماری ئیسالمی ،هەوڵ دەدن
کە پرۆسەی خوێندن و سیستمی
پەروەردە بەجۆرێک پاوان و داگیر
بک������ەن و لە نێوەڕۆک������دا ئاوەژوو
بکەن������ەوە ،تاک������وو بیرکردنەوە و
هزری قوتابیان داگیر و یەخس������یر
بکەن و بە کەڵ������ک وەرگرتن لە
ئامرازی پێشکەوتوو و تێکنیکی
ئەمڕۆیی تێڕوانینی پاوانخوازانەی

خۆیان بالوبکەنەوە ولەباتی مافی
دەستوێڕاگەیش������تنی ئ������ازاد ب������ە
زانییاییەکان ،لە نێو دەزگایەیکی
ئیدئۆلۆژیک������دا
درۆیین������ەی
ڕایانگرن .لە ڕاس������تیدا سیستمی
پەروەردە ل������ە دەزگای کۆماری
ئیس���ل��امیدا دەبێت������ە دەزگای
باڵوکردنەوەی چەواش������ەکاری و
الوانی واڵت دەبێ وش������یار بن کە
سیس������تمی پەروەردەی کۆماری
ئیسالمی بەالڕێیاندا نەبا.
ه������ەر ب������ە بۆنەی دەس������پێکی
س������اڵێکی دیک������ە لە پرۆس������ەی
خوێندن ،پێویس������تە پیرۆزبایی لە
مامۆستایانیش بکەین کە ئەرکی
قورس������ی بارهێنان و پ������ەروەردەی
الوانی واڵت لە ئەس������تۆی ئەوانە
و ڕەن������ج و تێکۆش������انیان جێگای
ڕێزە .هاوکات لەگەڵ ئەوەیدا کە
لە دەزگای کۆماری ئیسالمیدا
ئەوپەڕی بێڕێزیی������ان پێ دەکرێ
و کەمترین م������اف و ئیمکاناتیان
ب������ۆ دابین دەک������رێ و نارەزایی و
مانگرتنەکانیان بۆ گەیش������تن بە
مافەکانیان س������ەرکوت کراوە و
دەکرێ و ئێس������تاش ژمارەیەک
ل������ە مامۆس������تایانی مافخواز لە
زیندانەکان������ی ڕژیم������دان ،بەاڵم
مامۆستایانی خەمخۆر لە هەوڵی
پەروەردەکردنی دروست و ئەمرۆیی
مندااڵن و الوانی نیش������تماندان و
ل������ە کار و ئەرکی نیش������تمانی و
دێموکراتیکیان ڕاناوەستن.
وەرزی ن������وێ و س������اڵی نوێی
خوێندن بۆ مندااڵن و الوانی ئێران
و بەتایب������ەت بۆ الوان و مندااڵنی
ک������ورد  ،دەکرێ دەس������پێکردنەوە
دەورکی دیکە لە خۆئامادەکردن
بۆ داهاتوو ب������ێ و بە بۆنەی ئەو
دەس������پێکەوە پیرۆزبایی لە هەموو

قوتابی و و خوێندکارانی ڕوو لە
مەتەرێزەکانی خوێندن و فێربوون
دەکەین و بەتایبەت هانی الوانی
کورد دەدەین کە بە هێز و ئەنگیزە
و پاڵنەرێکی زیات������ر و پتەوترەوە
ب������ەرەو خوێن������دن و فێربوون بڕۆن،
تاکوو هەم خۆیان لە ڕەوتی خێرای
گەش������ەکردنی زانست و زانیاری
وەدوا نەکەوەن و هەم س������ەرمایەی
بارهاتووی داهاتووی نەتەوەکەمان
بن ،چوونکە س������تەمکاران هەوڵ
دەدەن نەت������ەوەکان ل������ە نائاگاییدا
ڕابگ������رن چوونک������ە دەتوان������ن
نەتەوەیەکی نائاگا و نەخوێندەوار
ساناتر بچەوسێننەوە ،بەاڵم ناتوانن
مێش������ک و باوەڕی نەتەوەیەکی
ئاگا و وشیار داگیر بکەن و ئەمە
ئەرک������ی الوان و قوتابیانی کورد
قورس������تر دەکا کە لە گۆڕەپانی
خوێندن و زانست فێربووندا بوونی
سەرکەوتوانەیان بسەلمێنن.
س������ەرەڕای دەوری گرینگ������ی
فێربوون و دەس������پێکی ساڵی نوێ
خوێن������دن ب������ۆ الوان ل������ە ئێراندا،
ب������ەاڵم ه������اوکات لەگ������ەڵ ئەم
الیەن������ە گرنگ������ە ،ناب������ێ الیەنی
دیک������ەی فێرب������وون و خوێندن لە
ئێراندا فەرامۆش بکەین ،ئەویش
دەس������پێکی ورەزی هروژم بۆ سەر
زمانی دایکی لەئێراندایە چوونکە
لە ئێران������دا خوێندن و پەوروەردە بە
زمانی فارسیە و مندااڵنی نەتەوە
ستەملێکراوەکان لە ئێراندا لەگەڵ
ئاشنابوون بە دیاردەیەک بە ناوی
قوتابخان������ە ،قوتابخان������ە دەبێ بە
س������یمبۆلی فەرهەنگ و زمانی
دەسەاڵت و فارسی دەبی بە زمانی
س������ەرکوتکاری و ستەم بۆیان .بە
دەس������پیکردنی خوێندن ،سیستمی
پەروەردە لە ئێراندا جینۆس������اید و

تواندنەوەی فەرهەنگی و زمانی بە
شێوەی سیستماتیک پەیڕەو دەکا
و لە ڕاس������تیدا زەنگی دەسپێکی
قوتابخان������ە لە ڕهزب������هری پاییزدا
دەبێ بە هەڵوەرین و پاییزی زمانی
دایکی و ل������ە قوتابخانەدا هەموو
هەوڵێکی سیستماتیک بۆ لەبیر
بردنەوەی زمان������ی دایکی لە نێو
نەتەوە ستەملێکراوەکاندا و یەک
لەوان نەتەوەی کورد دەدرێ.
ئەم بەشە لە دیاردەی خوێندن و
پەروەردە لە ئێراندا ئەرکی قورس
دەخاتە سەر شانی مامۆستایانی
سەر بە نەتەوە س������تەملێکراوەکان
و بەتایبەت مامۆس������تایانی کورد
تاکوو بەهەر شێوەیەک کە بۆیان
دەل������وێ ،مندااڵنی کورد لەگەڵ
زمان������ی دایکییان ب������ۆ خوێندن و
فێربوون ئاشنا بکەن و بە تاک و
بە ک������ۆ هەوڵی پەروەدە بە زمانی
کوردی لە نێو مندااڵنی کورددا
بدەن.
وێ������ڕای پیرۆزبای������ی دووبارە
بەبۆنەی دەس������پێکی ساڵی نوێ
خوێن������دن و فێرب������وون ،هیوادارین
کە ڕۆژێک ب������ێ کە مندااڵنی
نەتەوەکان������ی ئێ������ران و مندااڵنی
کوردیش بێ هی������چ هەاڵواردن و
س������تەمێک بە زمان������ی دایکیی
خۆیان زانس������ت و زانی������اری فێر
ببن و پەروەردەی سیس������تماتیکی
دێمۆکراتیک بە زمانی دایکییان
بکرێن
حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
دەفتەری سیاسی
 ٣٠خەرمانانی  ١٣٩٤هەتاوی

ڕێوڕەسمی ٢٦ی خەرمانان لەناوەندی ٣ی کوردستان بەڕێوەچوو

ش������اندێکی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پێکهاتوو لە ئەندامانی
ڕێبەری������ی و ژمارەی������ەک کادری حیزب������ی دێموکرات بە سەرپەرەس������تی
«محەممەد نەزیفقادری» ئەندامی دەفتەری سیاس������ی لە ڕێوڕەس������می
کۆچیدوایی «ئیسماعیل بدرانخلو»دا کرد.
لەو ڕێوڕەسمەدا هەیئەتی حیزبی دێموکرات لەالیەن «حەمید دەروێش»
سكرتێری حیزبی پێش������كەتنخوازو ژمارەیەك لە ئەندامانی نوێنەرانی ئەو
حیزبهوه پێشوازییان لێكرا.
ئەو بەش������داری کردنە لەو کۆڕە ماتەمینییەدا ڕۆژی هەینی ڕێکەوتی
٢٧ی خەرمان������ان  ١٣٩٤ئەنجام دراوە و تێیدا ش������اندی حیزب هاوخەمیی
خۆیان لەگەڵ ئەندامانی ئەو حیزبە دەربڕیوە.
هەر بەو بۆنەیەوە ش������اندەکە پەیامی هاوخەمیی حیزبی دێموکراتیان بە
ئەندامانی ڕێبەری حیزبی دێموکراتی پێش������کەوتنخوازی کورد لە سووریە
گەیاند.
هەيئەت������ى حيزب������ی دێموکرات لەم ڕێوڕەس������مەدا پەيام������ى هاوخهمی و
سەرەخۆش������ى «مستەفا هيجرى» س������كرتێرى گش������تیى حيزبى دێموكراتى
كوردستانى ئێران و دەفتەرى سياسييان بە «حەميد دەروێش» پێشكەش كرد
و خەباتى «ئيس������ماعيل بدران خلو»يان بەرز نرخاند و هيواى سەركەوتنيان
بۆ حيزبەكەى خواست.

ئەندامانی حیزبی دێموکرات بەبۆنەی ٢٦ی
خەرمانان چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوەبرد
بەبۆن������ەی ٢٦ی خەرمانان٢٣ ،هـەمین س������اڵـڤەگەڕی تیرۆری دوکتور
سادق شەرەفکەندی و هاوڕێیانی لە ڕێستۆرانی میکۆنوسی شاری بێرلین،
ئەندام������ان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردس������تانی ئێران چاالکیی
بەرینی تەبلیغییان لە شارهكانی كوردستان بەڕێوە برد.
بۆكان:
جاددە حەس������ار ،شەقامی ساحیلی ،شەقامی عەشایر ،پشت غورفەکانی
ش������ارهداری ،نێوان فەلەکەی «مادر» و ش������ەقامی س������احیلی» ،پارکی
محەممەد دیە ،کۆاڵنی محەممەد دیە ،پارکی ساحلی ،شەقامی مامۆستا
بێکەس ،پش������تی مەکتەب قورئان ،ش������ارۆچکەی «میراوای بۆکان ،پشت
بیمارستانی میراوا و کوی فەرهەنگیان» ،کۆاڵنەکانی شەقامی کوردستان
و شەقامی وەرزش.
هەروەها ڕۆڵە نەبەزەکانی دێموکرات ڕۆژی یەکشەممە ڕێکەوتی ٢٢ی
خەرمانانی  ١٣٩٤بە بۆنەی یادی شەهیدانی میکۆنوس لە «کۆاڵنەکانی
کوشتارگا ،گاراژی سەیفالی» تراکت و وێنەی تایبەت بەو ڕۆژەیان باڵو
کردوەتەوە.

ڕۆژی هەین������ی ڕێکەوت������ی ٢٧
خەرمانان������ی ١٣٩٤ی هەت������اوی،
ڕێوڕەسمی  ٢٦خەرمانان لە ناوەندی
٣ی کوردستان بەڕێوەچوو.
ئەو ڕێوڕەسمە سەرەتا بە خوێندنی
سروودی نەتەوایەتی «ئەی ڕەقیب»
و ڕاگرتنی خولەکێک بێدەنگی بۆ
ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شەهیدانی
کوردستان دەستی پێکرد.
پاش������ان «ئەنوەر محەممەدزادە»
ئەندامی ناوەندی ٣ی کوردس������تان
پەیام������ی «ناوەن������دی ٣ی
کوردستان»ی پێشکەش کرد.
محەمم������ەد زادە لە قس������ەکانیدا
وتی« :تیرۆرکرانی دکتور قاسملوو

خەسارێکی گەورە بوو کە لە جەستەی
بزوتنەوەی ڕزگاریخوازانەی گەلی
کورد لە کوردس������تانی ڕۆژهەاڵت
ک������ەوت .ب������ەاڵم لێهاتوویی دکتور
ش������ەرەفکەندی جێ������گای دکتور
قاس������ملووی لە حیزبی دێموکراتدا
پڕ کردەوە و گڕوتینێکی تازەی بە
حیزب بەخشی».
ناوب������راو لە بەش������ێکی دیکەی
قس������ەکانیدا باس������ی ل������ەوە کرد:
«ڕێژیمی ئیس���ل��امیی ئێ������ران لە
ماوەی دەسەاڵتی خۆیدا  ٥٠تیرۆری
لە دەرەوەی واڵت دژی ئۆپۆزیسیۆن
و جیابیران������ی خۆی ئەنج������ام داوە
کە بەرچاوترینان ڕێبەرانی حیزبی

دێموکراتی کوردس������تانی ئێران لە
واڵتانی ئورووپادا بووە کە بڕیاری
ئەو تیرۆرانە و یەک لەوان تیرۆری
میکۆن������وس ،لەالیەن بەرپرس������انی
بااڵی ڕێژیمە دەرکراوە».
دواتر پەخش������انێک لەژێر ناوی
«ش������ەهیدبوونی مانگ و ڕۆژ»
لەالی������ەن «خالی������د پاری������اد»وە
خوێندرایەوە.
ل������ە برگەیەک������ی دیک������ەی ئەو
ڕێوڕەسمەدا س������روودی «شەهید»
لەالیەن ک������ۆڕی موزیکی حیزبی
دێموکرات������ی کوردس������تان ئێران و
گرووپ������ی الوان������ی ناوەن������دی ٣ی
کوردس������تانەوە بە هاوکاریی بەشی

پەروەردەی ئەو ناوەندە ،پێشکەش بە
ئامادەبوان کرا.
دوای پێش������کەشکردنی ئ������ەو
س������روودە ،پەیام������ی کۆمیت������ەی
یەکیەتییەکان������ی الوان و ژنان������ی
دێموکرات������ی کوردس������تانی ئێ������ران
لەالی������ەن «ژیال موس������تەئجیر»وە
خوێندرایەوە.
لەبڕگ������ەی کۆتای������ی ئ������ەو
س������روودێکی
ڕێوڕەسمەش������دا،
شۆڕش������گێڕی لەژێ������ر ن������اوی
«ش������ەرەفکەندی» لەالیەن کۆڕی
مووزیک������ی حیزب������ی دێموکراتهوه
پێشکەش کرا.

ڕهبهت:
فەرهەنگی������ان ،ش������ەقامی کانی گوێ������ز ،پارکی بەه������اران ،دەوروبەری
قوتابخانەی کچان ،پارکی هەوارە بەرزە و دەوروبەری مزگەوتی ش������افعی،
دەوروبەری قوتابخانەی «ابن س������ینا»  ،لە گوندەکانی هەنداوێ ،لیالنی
و لەجاددەکانی سیس������ێر و نستان تراکت و وێنەی تایبەت بەو ڕۆژەش باڵو
کراوەتەوە.
بەپێی دوایین ڕاپۆرتهكان دوای بەڕێوەچوونی ئهم چاالكیانه ل ه ڕهبهت ،ئەو
ش������ارە لەالیەن هێزەکانی ڕێژیمەوە بە تەواوی میلیتاریزە کراوە و هاتوچۆی
هاوواڵتییان بە توندی خراوەتە ژێڕ چاوەدێرییەوە.
کامیاران:
«شارەکی بێعسەت ،کۆاڵنەکانی دهوروبەری دادگوستەری ،کامیارانە
ك������ۆن ،کۆاڵنەکانی جاددەی س������نە ،کۆاڵنەکان������ی دهوروبەری مزگەوتی
جامێعە و کۆاڵنەکانی ش������ەقامی س������ەالحەدین ئەیوبی» تراکت و وێنەی
تابیەت بە ٢٦ی خەرمانانیان باڵو کراوەتەوە.
پیرانشار:
ئەندامان و الیەنگرنی حیزبی دێموکراتی کوردس������تانی ئێران ،بە بۆنەی
٢٦ی خەرمانان لە»مزگەوتی حەزرەتی ئیس������ماعیل ،دەروبەری شەهرەکی
مەنگوڕان ،ش������یناوێ ،شەقامی  ٢٤میتری ،دەوروبەری بازاڕی سیگاران،
کەمەربەندی������ی کۆنەخان������ێ ،کەمەربەندیی ش������یناوێ ،تێڕمیناڵی گوند،
فەلەکەی کەش������اوەرز ،پاداش ،نوقتەی ئا ،ش������ەقامی مەنگوڕان و پیران
تراکت و پووستێری تایبەت بەو ڕۆژە باڵو کراوەتهوە.
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زۆرانبازێکی کورد مێداڵی بورۆنزی جیهانی بە دەست هێنا
وەرزشکارێکی کورد بە سەرکەوتن
بەس������ەر وەرزش������کارێکی خەڵک������ی
قەزاقس������تان توانی پلەی س������ێهەم لە
کێبڕکێ������ی زۆرانبازی������ی فەرەنگیی
جیهان لە واڵتی ئامریکا ( )٢٠١٥بۆ
خۆی دەستهبەر بکات.
بەپێی هەواڵی ئاژانسی هەواڵدەریی
کوردپا ،یووسف قادریان لە کێشی ٨٠
کیلۆ لە ئێران لەگەڵ وەرزش������کارێکی
خەڵکی قەزاقس������تان بەرەوڕوو ببووە و
لە ئەنجامدا توانی دوو بە س������فر بەسەر
زۆرانبازهكهی قەزاقستاندا سەرکەوێت
و میداڵ������ی بوڕۆنزی ئ������ەو کێبرکێیە
بەدەست بێنێت.
ئ������ەو وەرزش������وانە ک������وردە لەگەڵ
٢٧وەرزشوانی دیکە لە واڵتانی جیهان

لە کێش������ی  ٨٠کیلو چوونەتە س������ەر
قەپان.
یووس������ف قادریان کە ب������ه الوترین
وەرزش������وانی ئێران������ی بەش������دار ل������ەو
کێبڕکێیانە دێتە ئەژمار بە بردنەوەی
مێداڵ������ی بوڕۆن������ز لە الس وێگاس������ی
ئامری������کا ،پلەی نۆیەمی لە ئاس������ت
جیهاندا مسۆگەر کرد.
قادریان ل������ە وتووێژێک������دا لەگەڵ
ڕاگەیاندنەکان������ی ئێ������ران وت������ی:
چاوەڕوانی زۆرترم لە خۆم هەبوو ،بەاڵم
کێبڕکێیەك ه زۆر قورس بوو.
هەواڵدەریی ئیسنا لە زاری یووسف
قادریان ڕایگەیاند :قورسایی  ٨٠کیلۆ
ئۆلەمپیک������ی نیە و بۆ س������اڵی دیکە
دەچمە کێشێکی بانتر.

یوسف قادریان خەڵکی شاری سەقز
ل������ە ڕۆژهەاڵتی کوردس������تانە و چەند
ساڵێکە لە شاری تاران نیشتەجێیە.
تیمی زۆرانبازیی فەرەنگی ئێران لە
کۆتای������ی ڕۆژی دووهەمی کێبڕکێی
زۆرانبازیی جیهان لە الس وێگاس������ی
واڵتی ئامریکا بە بردنەوەی دوو میداڵی
زیو و بوڕۆنز و بە دەستهێنانی  ٢٣خاڵ
دوای واڵتانی ڕوس������یە ،ئازەربایجان و
ئۆکراین پل������ەی چوارهم لە جیهانی بۆ
خۆی دەستەبەر کرد.
واڵتی ئیڕان لە کێبڕکێکانی ساڵی
رابردوو لە زۆرانبازی فەرەنگی بوو بە
پاڵەوانی ئەو کێبڕکێیە و لە زۆرانبازی
ئازادیش������دا پلەی دووهەمی بۆ خۆی
دەستبەر کرد.

دوو چاالکی خوێندکاریی کورد لە تاران دەستبەسەر کران
ڕۆژی چوارش������ەممە ڕێکەوت������ی
٢٥ی خەرمانان������ی ١٣٩٤ی هەتاوی،
«س������یامەک مهالمحەمم������ەدی» و
«مێهرهبان کشاوەرز» خوێندکارانی کورد
لە تاران لەالی������ەن هێزە ئەمنیەتییەکانی
ڕێژیمی ئێرانەوە دەستبەسەرکراون.
ئاژانس������ی هەواڵدەری������ی «کوردپا»
ڕایگەیان������دووە کە «س������یامەک مەال
محەمم������ەدی» خەڵک������ی مەهاب������اد و

«مێهربان کشاوەرز» خەڵکی مەریوانە.
هێ������زە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم دوای
هێ������رش کردنەس������ەر خان������ووی ئەو دوو
خوێندکارە و شکاندنی قفڵ و دەرگای
ژوورەکانی������ان ئ������ەو خوێندکارانهی������ان
دەستبەسەر و دهستیان بهسهر کامپیوتێر
و کەرستەی شەخسیی ئهم دوو كهسهدا
گرتووه.
هەت������ا ئێس������تا ل������ە ه������ۆکاری

دەستبەس������ەرکران و چارەنووسی ئەو دوو
خوێندکارە کوردە هیچ زانیارییەک لە
بەر دەستدا نییە.
ماوەیەک������ە ش������ەپۆلێکی نوێ������ی
دەستبەسەرکران ،بانگهێشت و سەرکوتی
چاالکان������ی خوێن������دکاری و مەدەن������ی
لەالی������ەن هێزەکانی ڕێژیم������ی ئێرانەوە
دەستی پێکردووە.

گوشاری ناوەندە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم بۆ سەر دوکاندارانی شاری بۆکان
لەم������اوەی چەن������د ڕۆژی ڕابردوودا
لە درێژەی گوش������اری دەزگا و ناوەندە
ئەمنیەتییەکان������ی ڕێژی������م بۆ س������ەر
هاوواڵتیان������ی کورد ،ڕێژیم لەو ش������ارە
بڕیاری داوە ک������ە هاوواڵتیان دەبێ بە
زۆرە مل������ێ کامێرا ل������ە دوکانەکانیان
داببەستن.
ئەو بڕی������ارەی ڕێژی������م ناڕەزایەتیی

خەڵکی ئەو شارەی لێ کەوتووەتەوە.
به وتهی هاوواڵتیانی شاری بۆكان،
ئ������ەو ناوەندە ئەمنیەتییان������ەی ڕێژیم بە
دوکاندارانی ئهم ش������ارهیان ڕاگەیاندووە
کە دابەستنی ئەو دوربینە ئیجبارییە و
ئەگەر ئەو کامێرانەیان لە دووکان نەبێت
مۆڵەت������ی کارکردنیان پێنادەن و بۆیان
نوێ ناکەنەوە.

کڕی������ن و دابەس������تنی کامێ������رای
چاودێری تێچوویەکی زۆر بۆ هاوواڵتیان
هەڵدەگرێت و ئەوەش ناڕەزایەتیی بەرینی
خەڵکی لێ کەوتووەتەوە.
هاوواڵتیان������ی ش������اری ب������ۆکان لەو
ب������اوەڕەدان ک������ە ڕێژیم ل������ەو ڕێگایەوە
دەیهەوێت هەڵسوکەوتی خەڵک بخاتە
ژێر چاوهدێری و کۆنتڕۆڵەوە.

دەستوپێوەندییەکانی ڕێژیم بە ناوی پێشمەرگەوە
گوشاریان خستووەتە سەر هاوواڵتییان
لە چەن������د ڕۆژی ڕابردوودا ڕێژیم
تاقمێکی لە دەس������توپێوەندییەکانی
خ������ۆی لە نێو ش������اری ش������نۆ باڵو
کردووەتەوە کە ئەو کەسانە چەکدار
و خەڵکی شاری شنۆن.
به وتهی سهرچاوهیهكی ئاگادار،
ئەو تاقمەی س������ەر بە ڕێژیم لە ژێر
ناوی پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران شەوانە دەچنە ئەو
مااڵنەی کە بنەماڵەی پێش������مەرگە
و ش������ەهیدن و داوای یارمەتیان لێ
دەکەن.
س������ەرچاوەکە لە درێژەدا باس������ی
ل������ەوەش ک������ردووە ،ئ������ەو تاقم������ە لە
ڕێژی������م
دەس������توپێوەندییەکانی

ناس������نامەی حیزبی������ان پێی������ە و ئاڕم
و وێن������ەی ڕێبەرانی ش������ەهیدیان لە
جلوبەرگەکانیان داوە.
ئەو کەسانەی س������ەر بە ڕێژیم لە
چەن������د ڕۆژی ڕاب������ردوودا چوونەتە
گوندەکانی «گرکاگوور»ی س������ەر
بە دەشتەبێڵێ شنۆ و لەوێ بینراون.
ڕێژیم������ی ئیس���ل��امیی ئێ������ران بە
مەبەستی ئەمنیەتی کردنی زیاتری
کوردس������تان و ناوچەک������ە دەس������تی
گرووپ������ە چەکدارەکانی هاوپەیمانی
خ������ۆی ئاوەاڵت������ر ک������ردووە و ب������ەم
ش������ێوەیە بە ئاسانی ڕەوایی بە جووڵە
نیزامییەکان������ی خۆی لە ناوچەکەدا
دەدات.

ڕێژیم������ی ئیس���ل��امیی ئێران پاش
جێگیربوونی هێزەکانی پێشمەرگەی
حیزبی دێموکرات لە س������نوورەکانی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،کۆمەڵێک
هەوڵ������ی جۆراوجۆر لهوان������ه دانانی
پاس������گای ن������وێ ،نۆژەنکردنەوەی
پاس������گا ک������ۆن و چۆڵک������راوەکان،
بەڕێکردنی بەکرێگی������راوان بۆ نێو
خەڵک بە مەبەس������تی شناس������ایی
الیەنگران������ی حیزب و مینڕێژکردنی
دەورووبەری پادگانەکانی ،گرتووەتە
بەر و بەو ش������ێوەیە دەیهەوێت وێڕای
میلیتاریزەکردنی کوردس������تان ،خۆی
ب������ۆ بەرەنگاربوون������ەوەی هێزەکانی
حیزبی دێموکرات ئامادە بکات.

ئیتالعات گوشاری خستووەتە سەر چاالکانی سیاسی و بنەماڵەکانیان
لە شارەکانی کوردستان مۆرەکانی
س������ەر بە ناوەندە ئەمنیەتییەكانی ڕێژیم
ل������ە ڕێگ������ەی کەڵ������ک وەرگرتن لە
ت������ۆڕە کۆمەاڵیەتیی������ەکان لە هەوڵی
چاوترس������ێن کردنی چاالکانی سیاسی
و بنەماڵەکانیاندان.
بهپێی دوایین ههواڵهكان ،لە تۆڕی
کۆمەاڵیەتی������ی فەیس������بووک چەند
کەس������ێک بە ن������اوی جۆراوج������ۆرەوە
پێوەندیی������ان ب������ە ئەندامان������ی حیزبی
دێموکرات������ی کوردس������تانی ئێران������ەوە
ک������ردووە و لە هەوڵی ئەوەدابوون کە لە
چاالکییەکانیان پاشگەزیان بکەنەوە.
یەکێک لەو مۆرانەی ئیتالعات بە
ن������اوی «س .کەریمی» بە بەردەوامی
لە هەوڵی ئەوەدابووە کە بە هەڕەش������ە

و چاوترسێن کردن ،ئەندامانی حیزبی
دێموک������رات لە ئەرکەکانیان دڵس������ارد
بکاتەوە.
لەو بارەیەوە ئەو مۆرەیەی ئیتالعات
هەڕەشەی ئەوەشی کردووە کە ئەگەر
واز لە حیزب نەهێنن ئەوە بنەماڵەکانیان
دەخەنە ژێر فشارەوە.
ه������ەر ل������ەو پێوەندیی������ەدا چەندین
بنەماڵ������ەی حیزبی������ش لە کوردس������تان
پێوەندییان پێوە کراوە و داوایان لێکراوە
ک������ە کوڕەکانیان لە حیزبی دێموکرات
بکشێنەوە.
کەس������ێکی نزیک������ی یەکێک لەو
بنەمااڵنەی کە هەڕەش������ەی لێ کراوە
ئەوەی خس������تە ڕوو ،ئێمە بە ناچاری
هەتا ئێستا چەندین ژمارە تەلەفوونمان

لە ترس������ی کورتەنام������ەکان گۆڕیوە،
بەاڵم مۆرەکانی ئیتالعات وازمان لێ
ناهێنن.
ئەو س������ەرچاوەیە ئاشکراشی کرد،
ئیدارەی ئیتالعات لە چەندین حاڵەتدا
بە کورتەنامەش نەوەستاوە و ڕاستەوخۆ
تەلەفوونی بۆ بنەماڵەکان کردووە.
ماوهیهك پێش ئێستاش ل ه شارهكانی
س������هقز و ب������ۆكان چهن������د مۆرهیهكی
ئیتالعاتی ڕێژی������م له ڕێگهی تێلێفۆن
و كورتهنام ه ههڕهش������هیان ل ه بنهماڵهی
چاالكان������ی سیاس������ی و ئهندامان������ی
بنهماڵ������هی پێش������مهرگهكانی حیزبی
دێموك������رات كردب������وو ك ه ب������ ه تۆمهتی
پێوهندی گرتن به زی������ددی ئینقالبهوه
بهرهوڕووی ئهسیدپاشی دهبنهوه.
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لەسەر بڕیاری ئیدارەی پەروەردە و بارهێنانی شاری پیرانشار
قوتابخانەکانی ئەو شارە کراونەتە بنکەی بەسیج و سپای پاسدارانی ڕێژیم
دوای ئەوەی کە «مووسا ڕەسوڵی»
بووەت������ە بەرپرس������ی گش������تیی ئیدارەی
پەروەردە و بارهێنانی ش������اری پیرانشار،
قوتابخانەکان������ی ئ������ەو ش������ارە بوونەت������ە
مۆڵگەی بەس������یج و س������پای پاسدارانی
ڕێژیم و لەقوتابخانەکانی ئەو ش������ارە بۆ
کاروباری نیزامی کەڵک وەردەگرن.
بهپێی دوایین ههواڵهكان ،قوتابخانەی
ش������ەوانە ڕۆژیی «محمد ڕس������ولالـلە»
بووەت������ە مۆڵگەی تایبەت������ی هێزەکانی
بەس������یج و س������پای پاس������دارانی ڕێژیمی
ئێران».
ئەو قوتابخانەیە وەک قوتابخانەکانی
دیکە بە بیانووی ئەوەی کە «تەخریبییە»
بە فەرمی دراوەتە دهست سپا و بەسیج و
ڕێژیم کەڵکی نیزامی لێ وەردەگرێت»

ئەو بڕیارەی مووسا ڕەسوڵی ،بەرپرسی
گش������تیی ئیدارەی پەروەردە و بارهێنانی
ڕێژیم لە ش������اری پیرانش������ار ناڕەزایەتی
و گومان������ی خەڵکی ئەو ش������ارەی لێ
کەوتووەتەوە کە بۆچی دراوەتە دهس سپا
و بەسیجی ڕێژیم و بۆ قوتابخانە کەڵکی
لێ وەرناگرنەوە.
کران������ی قوتابخان������ەکان ب������ە بنکە و
مۆڵگەیهێزەکانی س������پا و بەس������یجی
ڕێژیم لەحاڵێکدایە كه ش������اری پیرانشار
س������ەر بە پارێزگای ورمێ قوتابخانەی
زیاتری پێویس������تە و ئەمس������اڵ بەشێکی
بەرچ������او لە قوتابی������ان لەب������ەر نەبوونی
قوتابخانە لەو شارە بێجێگا ماونەتەوە و
ه������ەر پۆلێکی وانەوتنەوە لە  ٤٠قوتابیی
زیاتر تێدا دەرس دەخوێنن.

هەر ل������ەو پێوەندیی������ەدا ژمارەیەکی
بەرچاو لە مامۆستایانی قوتابخانەکانی
ئەو ش������ارە لە خانووی کڕێدا دەژین و
ڕێژیم بە جێگای ئەوەی کە ئیمکاناتی
ڕفاهی بۆ ئەو مامۆستایانە دابین بکات،
قوتابخانەکانی ئەو ش������ارە ب������ە بیانووی
تەخریبی دەداتە دهس هێزە نیزامییەکانی
سپا و بەسیج.
دوای جیگیربوونی هێزەکانی حیزبی
دێموکراتی کوردس������تانی ئێران لە ناوچە
سنوورییەکانی کێلەشین و قەندیل ڕێژیم
بە ش������ێوەیەکی جیددی دەس������تی داوەتە
میلیتاریزەکردن������ی ش������ار و گوندەکانی
کوردس������تان و ک������ەش و هەوایەک������ی
ئەمنییەتیی توندی بەس������ەر شارەکانی
کوردستاندا زاڵ کردووە.

مەحموود ساڵحی سزای  ٩ساڵ زیندانی بهسهردا سهپێنرا
دادگای «ئینقالب»ی شاری سنە
مەحموود ساڵحی چاالکی کرێکاریی
کوردی خەڵکی ش������اری سەقزی بە ٩
ساڵ زیندانی تەعزیری حوکم داوە.
بەپێی هەواڵی ئاژانسی هەواڵدەریی
کوردپا ،ساڵحی بە تۆمەتی بەشداریی
و ئەندامەتی لە دامەزراوەکانی نەیاری
نی������زام بە  ٧س������اڵ و نی������و ،هەروەها
ب������ە تۆمەت������ی پڕوپاگەن������دە بە دژی
حکوومەتی ئێران بە یەک ساڵ و نیو
زیندانی مەحکووم کراوە.
ئ������ەو حوکمە لەالی������ەن لقی یەکی

دادگەی سنە بە دادوەریی سەعیدی بە
مەحموود ساڵحی ڕاگەیەندراوە.
لەو بارەیەوە کۆمیتەی هەواڵنێرانی
مافی مرۆڤ باڵوی کردووەتەوە ،ئەو
چاالکە کرێکاریی������ە لە بوونی پارێزەر
بێبەری بووە.
مەحم������وود س������اڵحی ئەندام������ی
کۆمیتەی هاودەنگ������ی بۆ پێکهێنانی
دام������ەزراوە کرێکارییەکان و وتەبێژی
کۆمیتەی پشتیوانی لە ڕەزا شەهابی
و بێهنام ئیبراهی������م زادە بە بەردەوامی
زەخت و فشاری ناوەندە ئەمنیەتییەکانی

لەسەر بووە.
ئەو چاالکە کرێکارییە لە ساڵەکانی
 ١٣٧٢ ،١٣٦٧و  ١٣٧٤سەرجەم شەش
ساڵ زیندانی کێش������اوە و زۆر جاریش
هەب������ووە ک������ە بۆ  ٥مانگ و ش������ەش
مانگ لە گرتووخانەکاندا بێ ئەوەی
چارەنووسی دیار بێت ڕاگیراوە.
مەحم������وود س������اڵحی ماوەی������ەک
لەمەوبەری������ش خرایە زیندان������ەوە و بەو
هۆیەوه تووش������ی نەخۆش������ی گورچیلە
هات و هەتا ئیستاش ئەو نەخۆشییەی
چارەسەر نەکراوە.

چاالکێکی کرێکاریی لە زینداندا کۆچی دوایی کرد
یەکێک لە چاالکانی کرێکاری
لە ئیران ،لە زیندانی ڕەجایی ش������اری
کەرەج بە هۆی س������ەکتەی مێشکەوە
گیانی لە دەست دا.
بەپێی هەواڵی ئاژانسی هەواڵدەریی
کوردپا ،ڕۆژی یەکش������ەممە ٢٢ی
خەرمان������ان ،چاالکێکی کرێکاری بە
ناوی شارۆخ زەمانی لە گرتووخانەی
ڕەجایی شاری کەرەج گیانی لە دەست
دا .ئەو هاوواڵتییە ماوەی ٥س������اڵ لە
زینداندا بوو.
کۆمیتەی پش������تیوانی لە شارۆخ
زەمان������ی مەرگ������ی ناوب������راوی ب������ە
«گوماناوی» ناو ب������ردووە و باڵوی

کردووەت������ەوە ،لە کاتی پش������کنینی
تەرم������ی زەمانیدا جەس������تەی پەڵەی
خوێنی پێوە ب������ووە و تەنانەت کەلەی
سەریشی ئەستوور ببوو.
ش������اروخ زەمانی تەمەن ٥١س������اڵ
ل������ە کاتی «هەواخ������ۆری»دا لە نێو
حەوش������ەی زیندان نەبینراوە و پاشان
وا باڵو بووەتەوە ک������ە ناوبراو گیانی
لەدەست داوە.
بێهداریی زیندانی ڕەجایی ش������اری
کەرەج ،هۆکاری گیان لە دەستدانی
ش������ارۆخ زەمانی������ی گەڕاندووەتەوە بۆ
سەکتەی مێشک.
کۆمیتەی پش������تیوانی لە شارۆخ

زەمانی داوای توێکاریی بۆ جەستەی
تەرمەکە کردووە و ئاشکراشی کردووە،
ش������ارۆخ هیچ نەخۆشییەکی نەبووە و
لەباری جەستەییەوە تەندروست بووە.
ش������ارۆخ زەمانی چەن������د جارێک
بە تاوان������ی ئەنجامدانی چاالکی لە
ڕێکخراوە پیش������ەییەکان دەستبەسەر
و دوایین ج������ار لەجۆزەردانی ١٣٩٠ی
هەتاوی بە ١١س������اڵ زین������دان حوکم
درا.
لەمانگ������ی خاکەلێ������وەی س������اڵی
١٣٩4ی هەتاوی ڕێکخراوی لێبوردنی
نێودەوڵەت������ی لە بەیاننامەیەکدا داوای
ئازادکردنی شارۆخی کردبوو.

کەسایەتییەکی نیشتمانپەروەر لە مەهەباد کۆچی دوایی کرد
ڕۆژی دووش������ەممە ڕێکەوت������ی
٢٣ی خەرمانانی ١٣٩٤ی هەتاوی،
«عەبدوڵاڵ ڕەسوڵپوور» ،کەسایەتیی
نیشتمانپەروەری شاری «مەهەباد» لە
تەمەنی  ٧٢ساڵیدا بە هۆی نەخۆشی
شێرپەنجە مااڵوایی لە ژیان کرد.
ناوب������راو کەس������ێکی خۆش������ناو و
جێگای ڕێز و متمانەی خەڵکی شار
و ناوچەکە بوو.
وەس������تا عەبدوڵ���ڵ��ا لە س������ەرەتای
شۆڕش������ی گەالنی ئێرانەوە پێوەندیی

بە حیزبی دێموکراتی کوردس������تانی
ئێرانەوە دەکات.
ناوبراو لەدەورانی پێش������مەرگایەتیدا
کاری فیل������م ههڵگ������ری و ڕێپۆرتاژ
دەکات و لەو ماوهیەدا چەندین فیلم و
ڕاپۆرت تۆمار دەکات.
کاک عەبدوڵاڵ س������اڵی ١٣٦٥ی
هەت������اوی لەس������ەر ئیزن������ی حیزب������ی
دێموک������رات دەگەڕێتەوە بۆ ش������اری
مەهاباد و تا کۆتایی تەمەنی وەفادار
بەو ڕێبازە مایەوە.

تەرم������ی ئ������ەم کەس������ایەتییە
نیش������تمانپەروەرە ڕێکەوت������ی ٢٦ی
خەرمانان لە گۆڕس������تانی ئەو ش������ارە
لەنێو ئاپ������ۆرای خەڵک������دا بە خاک
سپێردرا.
حیزبی دێموکراتی کوردس������تانی
ئێ������ران ،سەرەخۆش������ی ل������ە بنەماڵە و
ک������ەسوکاری ئ������ەو کەس������ایەتییە
نیشتمانپەروەرە دەکات و خۆی لە خەم
و پەژارەیاندا بە ش������ەریک و بەشدار
دەزانێت.

کۆچی دوایی کەسایەتییەکی خۆشناو و نیشتمانپەروەر
لە پیرانشار
ڕۆژی یەکش������ەممە ڕێکەوت������ی
١٥ی خەرمانانی ١٣٩٤ی هەتاوی،
ش������ێخ «محەممەد ڕەس������ووڵزادە»،
کەسایەتیی نیشتمانپەروەر و خۆشناوی
خەڵک������ی گوندی «توان»ێ س������ەر
بە شاری پیرانش������ار ،لە تەمەنی ٨٨
ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.
کاک محەمم������ەد ل������ە کات������ی
ڕاگەیاندن������ی کۆماری کوردس������تان

دەبێت������ە پێش������مەرگەی کۆم������ار و
دوای ڕووخان������ی کۆماری������ش هەتا
دواس������اتەکانی ژیانی ب������ەو ڕێبازە
وەفادار مایەوە.
ناوبراو لەشۆڕش������ی ئهیلوولیش������دا
بەشداریی کردبوو.
کاک محەمم������ەد کەس������ێکی
خۆش������ناو و جێگای ڕێز و متمانەی
خەڵکی ناوچەکە بوو.

تەرم������ی ئ������ەم کەس������ایەتییە
نیشتمانپەروەرە لە نێو ئاپۆڕای خەڵکی
ناوچەکەدا بە خاک سپێردرا.
حیزبی دێموکراتی کوردس������تانی
ئێران ،سەرەخۆش������ی ل������ە بنەماڵە و
کەسوکاری ئەو کەسایەتییە خۆشناو
و نیش������تمانپەروەرە دەکات و خ������ۆی
لە خەم و پەژارەیاندا بە ش������ەریک و
بەشدار دەزانێت.
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دهقی وتهكانی بهڕێز حهسهن شهرهفی ،جێگری سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران ب ه بۆنهی 26ی خهرمانان23 ،ههمین ساڵوهگهڕی تیرۆری میكۆنووس
خوشك و برایانی خۆشەویست
هاوڕێیانی تێكۆشەر
خەباتی نەتەوەی كورد مەودایەكی زۆر
و ماوەیەك������ی درێژی تێپ������ەڕ كردووە .ئەو
نەتەوەیە خوێنێكی زۆری لەبەر ڕۆیشتووە
و قوربانییەكی زۆری داوە .لە كوردستانی
ڕۆژهەاڵت بەشی حیزبی ئێمە لەو ماوەیە،
لەو مەودایە ،لەو خوێن لەبەرڕۆیش������تنە و
لەو قوربانیدانەدا پشكێكی زۆر بەرچاوە،
قوربانییەكی زۆرمان داوە ،قوربانیی زۆر
گەورەمان داوە .هەموو ش������ەهیدانی ئێمە
قوربانیانی ڕێگای ئاوات و ئامانجەكانی
نەتەوەكەمانن ،بەاڵم لەس������ەرووی هەموو
شەهیدەكانمانەوە پێشەوا قازی محەممەد،
دوكت������ور قاس������ملوو و دوكتور س������ادقی
شەرەفكەندین .یەكەمیان بەدەست ڕێژیمی
پاش������ایەتی ،دوكتور قاس������ملو و دوكتور
سادقی شەرەفكەندی بەدەست تیرۆریزمی
دەوڵەتیی جمهوری ئیسالمی گیانیان لێ
ئەستێندراوە .بۆیە ئێمە لەمڕۆدا ،لە 17ی
سێپتامبری ئەوساڵدا ،لە 26ی خەرمانانی
ئەوساڵدا ،لە  23هەمین ساڵڕۆژی تیرۆر
كردن������ی دوكتور س������ادقدا ،كۆبووینەوە تا
یادی دوكتور سادقی شەرەفكەندی بەخێر
بكەین������ەوە .ڕێز لە خەبات و تێكۆش������ان و
فیداكارییەكانی بگری������ن .ئەوان بە گیان
لەدەس������تدانیان فیداكارییان ل������ە بەرزترین
ئاس������تی خۆیدا پێش������كەش كرد ،ئێمەش
پێویس������تە لەگەڵ ڕێبازەكەیان وەفاداری
ن������وێ بكەین������ەوە و ئامۆژگارییەكانیان
وەبیر بێنینەوە و پێیان لەس������ەر دابگرینەوە.
دوكتور س������ادقی شەرەفكەندی بۆ كورد و
بزووتنەوەی ك������ورد و بۆ حیزبی ئێمە كێ
بوو؟ ،ناس������اندنی س������كرتێری پێشووتری
حیزبەكەمان بۆ تێكۆشەرانی حیزبەكەمان
ڕەنگە شتێكی زۆر س������اكار بێ ،چونكە
هەم������وو ئێ������وە وەك من و زیات������ر لە من،
لەگەڵ ناوی «دوكتور س������ەعید» وەكوو
نازناوی دوكتور س������ادقی ش������ەرەفكەندی
و لەگەڵ تێكۆش������ان و چاالكی و هەموو
تایبەتمەندییەكانی ئاش������نان .ئەو س������اڵی
 1316ل������ە ئاوایی تەرەغە ل������ە ناوچەی
بۆكان لەدایك بوو ،خوێندنی س������ەرەتایی
ل������ە بۆكان و مهاباد ت������ەواو كرد ،دەورانی
دەبیرس������تانی تا ساڵی ئاخر هەر لە مهاباد
و س������اڵی ئاخری لە تەورێز تەواو كرد ،بۆ
درێژەدان بە خوێندن ،ڕێگای دانشسەرای
عالی كەوتە بەر و لەوێ لە ساڵی 1338دا
لیسانسی شیمی وەرگرت .لەو ساڵەوە بۆ
ماوەی  10س������اڵ تا ساڵی  1347ئەركی
مامۆس������تایەتی لە ش������ارەكانی مهاباد و
ورمێ وەئەس������تۆ گرت .لە هەموو ماوەی
خوێندنیدا یا یەكەم بووە یا لە دەگمەنەكان
بووە ،ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەو زیرەكی و
هۆشە تەواوەی و ئەو وشیارییە سروشتییەی
كە هەیبوو و ئەو هەستە نەتەوایەتییەی كە
لە بنەماڵەی خ������ۆی و بەتایبەتی لە ژێر
ڕێنوێنی براگەورەكەی مامۆستا هەژاری
شاعیردا پێی گەیشتبوو .هەموو ئەو 10
س������اڵەش كە لە شارەكانی مهاباد و ورمێ
مامۆس������تا بوو دەورێك������ی بەرچاوی نەك
تەنیا وەكوو كاری مامۆس������تایی ،بەڵكوو
لە ب������واری زۆر بەرزت������ردا گێڕا و خۆی
نیش������ان دا ،لەگەڵ پۆلێك لە هاوبیرانی و
هاوكارانی شەرایتێكیان پێك هێنا ،هەوڵێكی
زۆریان دا كە لە كوردس������تاندا ڕێژەیەكی
زۆرت������ر قوتابی پێ بگەیەن������ن ،دەرگای
دانیش������گاكانیان بەرەوڕوو بكەنەوە و كورد
لەناوەندە فەرهەنگی و دانیش������گاییەكاندا
بە ڕێژەیەكی زیات������ر بەرچاو بكەون ،هەر
ئەوەش وای كرد كە س������اواك هەم خۆی و
هەم هاوبیر و هاوكارەكانی دوور خستەوە.
دوكتور سادقی شەرەفكەندی كە ئەوكات بە
دەرەجەی مومتاز دەرچووی دانیشسەرای
عالی بوو ،بۆرس������ی بۆ دەرچووبوو ،بەاڵم
ڕێگای پێ نەدرابوو كەڵكی لێ وەربگرێ.
كەسێكی دیكە كە لە جێگای ئەو چووبوو،
كە گەڕابۆوە و ئوس������تاد و سەرپەرس������تی
دانیشس������ەرای عالی بوو ،هەمیشە خۆی
بە ش������ەرمەزاری دوكتور س������ادق دەزانی،
هەموو هەوڵی ئ������ەوە بوو كە ئەو زوڵمەی
لێی كراوە و ئەو حەقەی لێی پێشێل كراوە
بۆی بگێڕێتەوە ئەوە بوو بۆرس������یان پێدا و

لە ساڵی  1351چوو بۆ فەرانسە و لەوێ
لە دانیش������گای پاریس لە ڕشتەی شیمی
تەجزی������ەدا دوكتوڕای وەرگرت و س������اڵی
 1355گەڕاوە بۆ كوردستان.
لەو ماوەیەدا كە لە فەڕانس������ە بوو ،لە
ساڵی1352دا لە گەڵ دوكتور قاسملوو و
لە گ������ەڵ بەرنام������ەی سیاس������ی حیزبی
دیمۆكراتی كوردس������تانی ئێران و پێڕەوی
نێوخ������ۆی ئەو حیزبە ئاش������نا ب������وو ،هەم
بەرنامە سیاس������ییەكەی ال پەسەند بوو كە
بووە هۆی ئ������ەوەی داوای ئەندامەتی لە
حێزب بكا و هەم ئاش������نایەتیكی زۆری لە
گ������ەڵ دوكتر قاس������ملوو پەی������دا كردبوو و
لەگەڵ بیر و باوەڕی نۆێی ئاش������نا بوو و
دەیزان������ی كە ئەگەر ئ������ەو بەرنامە كەم و
كووڕیەك������ی هەبێت ،لە دوا ڕۆژدا لە ژێر
تیش������كی بیر و باوەڕی دوكتور قاسملوودا
پەرەگرتوویی و كرانەوەی زیاتر بە خۆیەوە
ببینێت ،هەروەها بەتایبەتی لە داڕش������تنی
سیاس������ەتی حیزب و لە دی������اری كردنی
دروش������مەكان و بەتایبەت������ی ئامانج������ی
دواڕۆژی حێزب������دا ،هەر ئ������ەوەش بوو كە
یاوەریكی باشی یارەكەی و مامۆستاكەی،
دوكتور قاس������ملوو بوو .بە نیسبەت حیزبی
دێموكراتیشەوە لە ساڵی 58دا كە لە تاران
تێكۆش������انی هەب������وو ،داوای لێك������را كە
بگەڕیتەوە كوردستان ،گڕایەوە كوردستان
و دەس������تی ل������ە هەم������وو ئیمتی������ازات و
ئیمكانات������ی ژیان و كارە دانش������گایەكەی
هەڵگرت .س������اڵی  1358كە گەڕایەوە بۆ
كوردس������تان وەك موش������اوێری كومیتەی
ناوەندی دیاری ك������را ،لە كۆنگرەی  4و
لە هەڵبژاردندا بوو بە ئەندامی كومیتەی
ناوەندی و لە پاییزی ئەوساڵیش������دا بوو بە
ئەندامی دەفتەری سیاس������ی ،دواتریش لە
س������اڵی 1365دا وەك جێگری سكرتێری
حیزب هەڵبژێ������ردرا ،چ ئەو كاتی كە وەك
ئەندامی كومیتەی ناوەندی لە ڕێبەرایەتی
حیزبدا بوو و چ ئەو كاتەی وەك ئەندامی
دەفتەری سیاسی ئەركی بەڕێوە دەبرد لە
داڕش������تن و بەڕێوەبردنی حیزبدا نەقش������ی
زۆر بەرچ������اوی دەگێڕا و ل������ە ئەندامانی
هەرە بەرچاوی دەفتەری سیاسی بوو ،كە
جێگری س������كێرتیری كشتی بوو لە واقعدا
كۆپی سیاس������ەتەكان و باوەڕەكانی دوكتور
قاس������ملوو بوو ،یاوەرێكی باش بوو بۆی،
یارێكی باش بوو بۆی لە چەسپاندنی ئەو
بی������ر و ب������اوەڕە پێش������كەوتنخوازانەی كە
دوكت������ور قاس������ملوو هەیب������وو و ئەوی������ش
باوەرمەن������د ب������وو پێیان .دوكتور س������ادقی
ش������ەرەفكەندی پ������اش ئەوەیك������ە دوكتور
قاسملوو تیرۆر كرا ،لە ساڵی 1368دا ،بە
سكرتێری گشتی حیزب هەڵبژێردرا .ئەو
لەگ������ەڵ ئەوەیكە تەم و خەمی لەدەس������ت
چوونی دوكتور قاس������ملوو بە س������ەر بیر و
هۆشیدا ،بە سەر دڵ و دەروونیدا زاڵ بوو،
بەاڵم لێهاتوییەك������ەی ،مودیرییەتەكەی،
دڵسۆزی و نیشتمانپەروەرییەكەی زاڵ بوو
بە س������ەر ئەو هەموو ماتەمانەدا ،بۆیە بە
مودیرییەتی خۆی لە پەنای مودیرییەتی
جەمعی حی������زب ،كارێكی ك������رد كە بێ
قاس������ملوویی ب������ەو جۆرە ك������ە جمهوری

ئیسالمی دەیویست بە حیزبەوە دیار نەبێت.
ئ������ەو لە حیزبدا لە زۆر ل������ە ئۆرگانەكاندا
بەرپرس بوو ،ئینسانیكی بەنەزم بوو ،بۆیە
وەخت������ێ بەرپرس������ایەتی كاری حی������زب و
تەش������كیالتی حیزب������ی لە ئەس������تۆ بوو،
تەش������كیالتێكی بەنەزم������ی پێكهێنا و بە
مونەزەم������ی تەحویلی دا ،بەرپرس������ایەتی
ڕاگەیاندنی حێزبی هەبوو ،لە ڕاگەیاندنی
حیزب������دا دەورێكی تازە ل������ە كار و هێندێك
داهێنانی لە شێوەی ڕاگەیاندندا لە خۆی
نیش������اندا ،جنێو و قس������ەی س������ووكی لە
ئەدبیاتی حیزبی دەرهاویش������ت ،لە قسە و
لە گوتن������یدا لە جێگای ئەوانە دەلیل و
مەدرەك و ئیس������باتی باو كرد ،ئەدەبیاتێك
كە ئ������ەوڕۆ لە ڕاگەیاندن������ی حیزبدا باوە
ئەدەبیاتێك������ە كە لە دوكتور قاس������ملووەوە
س������ەرچاوەی گرت و لە ویەوە تەشەنەی
كرد و ئ������ەوڕۆ لە حیزبی ئێمەدا بەرچاوە.
لە زمانی ڕاگەیاندن������دا لە گەڵ ئەوەی
دوكتور س������ادقی شەرەفكەندی كەسێكی
ئاكادمیك و دانش������گاهی ب������وو ،بەاڵم لە
نووس������یندا ،لە وتندا سادەنووس و سادەبێژ
بوو بۆ ئەوەی دەیزانی ئەوەی دەینووس������ێ
و ئەوەی دەیڵێ بۆ كەس������انێكن كە دەبێت
تێبگەن و ئێس������تاش ئەگەر نووسراوەكانی
دەخوێنین������ەوە هەمووی لەو چوارچێوەدا و
بۆ ئەو مەبەس������تە بەكارهات������ووە .دەوری
دوكتور س������ادقی شەرەفكەندی بە گشتی
ل������ە دوای نەم������ان و تی������رۆری دوكتور
قاس������ملوودا ئەوەن������دە بەرچ������او ب������وو كە
جمهوری ئیس���ل��امی تێگەی������ی پیالنی
لەبەی������ن بردن������ی دوكت������ور قاس������ملوو بە
مەبەستی لەبەین بردنی حیزبی دێموكرات
ی������ان كز كردنی ئ������ەو حیزبە ب������ە بوونی
دوكتور س������ەعید و ڕێبەرایەتی جەمعی
لە حیزب������دا بە ئاكام نەگەیش������تووە ،بۆیە
پیالن������ی تی������رۆری دوكت������ور س������ادقی
شەرەفكەندیشی داڕشت .ئەگەر ڕێبەرانی
ئێم������ە چ دوكتور قاس������ملوو ،چ دوكتور
ش������ەرەفكەندی ل������ە باوەش������ی كادر و
پێش������مەرگەی خۆیان������دا ،ل������ە ئامێزی
هاوڕێیانی خۆیاندا بوونایە قەت جمهوری
ئیسالمی زەفەری پێ نەدەبردن .بەداخەوە
ل������ە واڵتان������ی دێموكراتی������ك و لەژێ������ر
چاوەدێری������ی دەزگای ئەمنیەت������ی و
پاراستنی ئەو واڵتانەدا زەفەریان پێ بردن
و لەبەینی������ان ب������ردن .دوكت������ور س������ادقی
ش������ەرەفكەندی ك������ە ب������ۆ بەش������داری لە
كۆنگرەی ئەنترناس������یوناڵ سوسیالست كە
لە بێڕلین بەڕیوەدەچوو ،لە گەڵ هەیئەتێك
پێكهاتوو ل������ە كاك فەتاح������ی عەبدولی
هاوڕێی خۆشەویس������ت و تێكۆشەرمان و
ئەندامی كومیتەی ناوەندی و بەرپرس������ی
دەرەوەی واڵت و كاك هومایونی ئەردەاڵن
كادری بەوەج������ی حیزبەكەم������ان و كاك
حوسەینی ئەحمەدی ناس������راو بە نووری
دێهكوردی بەش������دار ب������وو ،بەداخەوە بە
مەودایەكی ك������ەم دوای ئەو كۆبوونەوەیە
تیرۆر كران و گیانیان لێ ئەس������تاندن .بە
دوای ئەو تیرۆرەدا بەش������ێك لە كەسایەتی
و حیزبە سیاس������ییەكانی ئاڵمان و ڕەنگە
هی واڵتی دیك������ەش گومانیان نەبوو كە

ئەو تیرۆرە جمهوری ئیس���ل��امی لە پشتە،
بەاڵم بۆ دەزگای قەزای������ی ئاڵمان تەنیا
بۆچ������وون و تەنیا باوەڕ كافی نەبوو دەبوو
لێكۆڵینەوە بكرێت شاهید هەبێت ،بەڵگەی
س������ەلمێنەر هەبێت تا حوكم������ی نەهایی
بدات ،كە دەڵێم بەش������ێك لە سیاسییەكان
ه������ەر لە هەوەڵەوە باوەڕی������ان ئەوە بوو ،بۆ
نموون������ە ل������ەو ڕۆژەدا ك������ە جەن������ازەی
ش������ەهیدەكانمان كاك دوكتور سادق و كاك
فەت������اح و كاك هومایون لە فروودگاوە بۆ
پاری������س بەڕی دەكرێ������ن نوێنەری حیزبی
سوس������یال دێموكراتی ئاڵمان لەوێ قس������ە
دەكات ل������ە بەڕێكردنیاندا ،دەڵیت« :ئەو
تیرۆرانە جمهوری ئیس���ل��امیی لە پشتە و
ئێم������ە هەموو حەولی خۆم������ان دەدەین كە
عەداڵ������ەت بەڕێوە بچێت» و لە كۆتاییدا
دەڵی������ت« :ئەم������ن وەك بێڕلینیەك و وەك
ئەندامی حیزبی سوس������یال دێموكرات كە
میوانداری ئیترناس������یوناڵ سوسیالس������تە
شەرم دەكەم كە ئەو میوانە بەڕێزانەمان بە
زیندوویی پێش������وازی كرد و بە كوژراوی
بەڕێیاندەكەی������ن» ،بەاڵم وك گوتم الیەنی
سیاس������ی نەزەر دەدات و لەگەڵ دەزگای
قەزایی فەرقی هەی������ە ،دەزگای قەزایی
ئاڵم������ان لە گ������ەڵ ئەوەیك������ە قازییەكان
هەڕەش������ە و تەم������اح وەبەرنانی جمهوریی
ئیس���ل��امییان لە سەر بوو ،بەاڵم تەسلیمی
هیچی������ەك لەوانە نەبوون و س������ەربەخۆیی
خۆیانیان پاراس������ت و ل������ە 10ی ئاوریلی
 1997دا ،حوكم������ی نەهایی خۆیان پاش
 250دانیش������تن ،پاش قسەكردن لە گەڵ
 170ش������اهید و لێكۆڵینەوە ل������ە ئەفراد
ڕایانگەیاند كە دەس������ەاڵتدارانی جمهوری
ئیس���ل��امی لە ئاس������تی هەرە س������ەرەوەدا
گەاڵڵەداڕێ������ژی ئ������ەم تی������رۆرەن و
بەڕێوەبەرانیش������ی ناس������ران و س������زایان بۆ
دیاری كرا ،ئێستە سزاكەیان پڕ بە پێستی
جەنایەتەكەیان ب������وو یان كەمتر بوو ،ئێمە
دەزگای قەزایی ئاڵمان موقایەسە دەكەین
لە گ������ەڵ دەزگای قەزای������ی ئۆتریش و
پێموایە دەبێت بڕوامان ئەوە بێت كە كارێك
ك������ە دەزگای قەزایی ئاڵم������ان كردی ئەو
س������ەربەخۆییەی ل������ە خۆی نیش������انیدا،
تەتمیع و تەهدید تەئس������یری لێ نەكردن،
ئەگەر دەزگای قەزایی ئۆتریش بیكردبا
و ئ������ەو تەعەه������ۆدەی دوای داداگای
میكۆن������وس و حوكم������ە نەهاییەكەی لە
جمه������وری ئیس���ل��امی وەرگی������را كە لە
واڵتانی ئەروپایی تی������رۆر نەكا ،ئۆتریش
ئ������ەو كارەی كردبا و ئ������ەو تەعەهۆدەی
وەرگرتب������ا ،ئێمە بین������ەری تیرۆری كاك
دوكتور س������ادقی ش������ەرفكەندی و كاك
فەت������اح و كاك هومای������ون و زۆر ئێرانیی
دیكە نەدەبوین .ئێمە لەو پێوەندییەدا و لە
هەموو موناس������یبەتەكانی پەیوەندیدار بە
تیرۆرك������ران و ش������ەهادەتی كاك دوكتور
سادق ،كاك فەتاح و كاك هومایوندا ساڵو
دەنێری������ن ب������ۆ ئ������ەو قازییان������ە و بۆ ئەو
دەزگایەی كە توانی ئەو پەروەندەیەی كە
ل������ە ڕاس������تیدا موقابیل������ەی ڕێژیمێكی
دیكتاتۆر و میللەتێكی زۆرلێكراو بوو بە
ئاكام بگەیەن������ن و حەقیان بە حەقدار دا،

ئ������ەو بڕی������ارە ش������ەهیدەكانی ب������ۆ ئێمە
نەگێڕایەوە بەاڵم تەس������كینی خستە سەر
دڵی زۆر كەس ،ئێس������تاس هەن الیەنی وا
ك������ە ل������ە عەداڵ������ەت دەدوێ������ن ،ب������ەاڵم
ئەرجەحیی������ەت دەدەن ب������ە هێندی������ك
مۆالحەزات������ی سیاس������ی و بازرگانی و
ڕەوابتی دیپلۆماسی .لە تایبەتمەندییەكانی
حیزبی قاسملوو و ش������ەرەفكەندی ئەوەیە
كە زام هەڵدەگرێ ،خوێن دەدا و قوربانی
دەدا ،ب������ەاڵم ب������ە چۆكدا نای������ە و ئەركی
درێژەدانە بە خەب������ات و خۆڕاگری .ئەو
خەبات������ەی ك������ە دوای ش������ەهید بوونی
ڕێبەرەكانمان ،دوای شەهید بوونی سەدان
و ه������ەزاران فی������داكاری حیزبەكەم������ان و
نەتەوەكەمان لە ش������ێوەی جۆراوجۆردا هەر
درێ������ژەی هەیە .ك������ە دەڵێم لە ش������ێوەی
جۆراوجۆردا ،زۆرجار دەوترێ دەور دەوری
خەباتی مەدەنییە ،ش������تێك ك������ە ئێمەش
باوەڕمان پێیەت������ی ،بریا لە واڵتی ئێمەدا
دەس������ەاڵتێك لەس������ەركار با كە دەرەتانی
خەباتی مەدەنی هەبا ،ئاخر كورد عاشقی
قۆنداغ������ی ڕەق������ی تفەن������گ و لولەی
گەرمی تفەنگ نییە ،حەزی لە كوشتنی
كەس و بە كوش������تدانی خۆی نییە ،بەاڵم
ل������ە پێن������او حەق������ی خۆی������دا ل������ە پێناو
بەدەستهێنانی مافەكانی خۆیدا لە هەموو
ش������ێوە خەباتێكی ڕەوا كەڵك وەردەگرێ.
جمهوری ئیس���ل��امی ڕژیمك نییە كە بە
قس������ە و بە قەڵەم بڕوخێت ی������ان كز بێت،
دەبێت لە پەنای تەئس������یرگوزاری قسە و
قەڵەم������دا هەن������گاوی دیك������ە هەبێت كە
جمهوری ئیسالمی ناچار بە هێندیك شت
بكات و قەبووڵی هێندیك مەسەلە بكات،
من لێرەدا نموونە دێنم������ەوە كە جمهوری
ئیس���ل��امی تەنیا زمانیك دەزانێت ئەویش
ئەوەیە كە خۆی قس������ەی پ������ێ دەكات،
ئەویش زمانی زۆرە .لە ش������ەڕی ئێران و
عێراق������دا تا ئەو كاتەی دەس������تی بااڵی
هەبوو تا ئەو كاتەی ئێمكاناتی ش������ەڕی
هەبوو تا ئەو كاتەی الوەكانی ئێرانی پۆل
پ������ۆل وەس������ەر مەیدانی مین دەخس������ت و
دەرەتانی درێژەدانی شەڕ هەبوو دروشمی
گەیەشتن بە قودس لە ڕیگای كەربەالی
دەدا ،بەاڵم ڕۆژیك كە فەش������اری شەڕی
هاتەسەر ،ئیمكاناتی لێبڕا ،شكەستی لە
بەردرگای خۆی دی ،خومینی مەجبوور
بوو جامە ژەهرەكە بنۆش������ێت .لە جەریانی
دادگای میكۆن������وسدا تا ئەو كاتەی ئەو
حوكم������ە دەرنەچووب������وو و ئ������ەو
بەرهەڵس������تكارییەی بەرانبەر تیرۆریسمی
جمهوری ئیس���ل��امی ل������ە ئەوروپاییەكان
نەدیترابوو ،لە هەموو واڵتە ئورووپاییەكان
تیرۆریس������می دەوڵەت������ی مەیدانێك������ی
بەرفراوان������ی هەبوو ،ب������ەاڵم وەختێك ئەو
حوكمە درا ،وەختێ������ك ئەو بێئابڕووییەی
بە دنی������ا ئیعالم ك������را ،وەخت������ێ مۆری
تیرۆریس������تی لە الی������ەن دادگایەكی بە
ئێعتباری ئەوروپایی������ەوە بە نێوچاوانییەوە
نرا ،دیتم������ان دوای ئەودەم������ی دەزگای
تیرۆریسم و ماش������ینی تیرۆری كۆماری
ئیس���ل��امی لە ئەوروپا وەس������تا .هەر لەم
دوایانەدا لە مەسەلەی ئەتۆمیدا تا ئەو

كاتەی هەر قسە بوو ،هەر باس بوو ،هەر
دڵدانەوەی كۆماری ئیسالمی بوو ،هەر
هەوڵی ڕاگرتن بوو ،بەرانبەر بە هیچكەس
جەوابگ������و نەب������وو ،ه������ەر بڕیارێكیش لە
پێوەندی لەگەڵ مەس������ەلە ئەتۆمییەكەی
درابا ،بە لەتكە قاغەزی ناو دەبرد ،بەاڵم
ك������ە هەڵوێس������تی جی������ددی گی������را ،كە
گەم������ارۆكان توند ك������ران ،زی������اد كران،
شوێندانەر كران ،ئەوكات هاتە سەر مێزی
وتووێ������ژ و ئەوەی قەب������ووڵ كرد كە قەت
پێیوانەبوو ڕۆژێك قەبووڵی دەكا ،كەوابوو
جمهوری ئیس���ل��امی ڕێژیمێ������ك نییە كە
تەنیا بە یەك ش������ێوە خەبات و بە گوتن و
بە نووسین چۆك دابدات ،دەبێت شێوەكانی
جۆراوجۆری خەبات لە پەنای یەكتر بێت
بۆ تەكمیلی ش������وێندانەری لە دژی ئەو
ڕێژیم������ە بەڕی������وە بچێت .ئێم������ە وەكوو
ڕێبوارانی ڕێبازی شەهیدەكانمان سوور و
پێداگری������ن لە س������ەر ئ������ەو خەباتەی كە
دس������تمان پێكردووە تەنانەت هەموو الیەك
دڵنی������ا دەكەین������ەوە كە چ������ۆن ڕێبەرمان
قاسملوو بەرانبەر بە پێشەوا وەفادار مایەوە
و شەرفكەندی لە ڕێوەڕسمی سەمبۆلیكی
شەهید بوونی دوكتور قاسملوودا گوتی:
یان س������ەردەكەوین یا س������ەردادەنێین ،ئەو
بەڵێنەی ئێم������ەش بەرانبەر بەوان هەروایە،
بەرینت������ر كردن������ەوەی خەب������ات ل������ە
ئامۆژگارییەكان������ی دوكت������ور س������ادقی
شەرەفكەندییە ،بانگهێشتی الوان ،چ كوڕ
چ كچ بە بەشداری لە خەباتدا بۆ ئەوەی
ك������ە خەباتەك������ە بەرین بێت������ەوە ،هەرچی
خەبات بەرینتر بێتەوە مەودای سەركەوتن
كورتت������ر دەبێتەوە ،بۆی������ە حیزبی ئێمە لە
هەموو ئ������ەو مەجاالنەدا بە ئەركی خۆی
دەزانێت كە كار ب������كات بە ئەركی خۆی
دەزانێت كە بۆ ڕەسالەتێك كە مێژوو پێی
ئەسپاردووە تێبكۆشێ ،خەباتی خۆمان،
ژیانی شۆڕشگیڕانەی خۆمان بە هێندێك
زەواهێ������ری دنیایی لەم واڵت و لەو واڵت
نەگۆڕینەوە .جێگای ئێمە ئێرەیە ،خاكی
خۆمان ،خەڵكی خۆمان و خەباتی خۆمان
بۆ كەس بەجێناهێڵی������ن .ئەگەر ئێمە لە
خاكی خۆم������ان ،لە خەڵكی خۆمان دێفاع
نەكەین ،شانمان لە ژیر باری مەسئولییەت
خاڵی بكەین ،كێ ئەو مەس������ئولییەتە بە
ئەس������تۆ دەگرێت؟ ئێمە ل������ەو كۆڕەدا لەو
ك������ۆڕە یادكردنەوەیەی دوكتور س������ادقی
ش������ەرفكەندیدا و ل������ە هەم������وو
مۆناس������بەتەكانی ل������ەو ج������ۆرەدا وێڕای
یادكردنەوە لە شەهیدان ،وێڕای دەربڕینی
وەفاداری بە ڕێبازەكەیان ،جارێكی دیكە
و ه������ەزار ج������اری دیك������ە تیرۆریس������می
جمهوری ئیس���ل��امی مەحكووم دەكەین،
دڵنیاین ئ������ەو ڕێژیمە لە هێندیك بڕگەی
زەمانیدا س������اخت و سەودا دەكات ،بەاڵم
ب������ە هیچجۆر ل������ە ماهییەت������ی خۆیدا
ئاڵوگۆڕ پێكناهێنی نە بە قازانجی دابین
بوونی دێموكراسی لە ئێران نە بە قازانجی
دابینبوون������ی ماف������ی نەتەوەكانی ئێران و
یەك لەوان ماف������ی نەتەوەی كورد .یادی
دوكتور س������ادقی ش������ەرەفكەندی بەخێر،
ڕۆحی ش������اد بێت ،ی������ادی كاك فەتاحی
عەبدولی هاوڕێی تێكۆشەری كومیتەی
ناوەندیمان ،كاك هومایونی ئەردەاڵن ،كاك
ن������ووری دێهكۆردی بەخێر ،هیوادارم دڵی
هەموومان ،بیری هەموومان بۆ هەمیشە
جێگای ئەو ڕێبەرانە بێت و كردەوەمان لە
خزمەت پتەوتر كردن������ی ڕێباز و خەباتی
ئەو ڕێبەرانەماندا بێت .س������ەركەوتوو بێت
بزووتن������ەوەی ك������ورد ل������ە كوردس������تانی
ڕۆژهەاڵت ،س������ەركەوتوو بێ������ت خەباتی
حیزبی خۆشەویس������تی نەتەوەی كورد لە
كوردس������تانی ڕۆژه������ەاڵت ،حیزب������ی
دێموكراتی كوردس������تانی ئێ������ران .ئێوەش
هاوڕێیان������ی ڕێبەران������ی ش������ەهیدمان،
خەباتگێڕانی ئەمڕۆی گۆڕەپانی خەباتی
كورد لە ڕۆژهەاڵت ،هەردەم سەالمەت و
سەركەوتوو بن و ڕۆژگارێكی خۆش و بە
ێ دووپ������ات بوون������ەوەی ئ������ەو جورە
ب������ 
كارەساتانەتان هەبێ .سپاستان دەكەم
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دهسپێكی ساڵی نوێی خوێندن ،ئهمجارهش بێ زمانی دایكیی
ن :شهماڵ تهرغیبی
جارێكی تر مانگی ڕهزبهر هاتهوه
و كرانهوهی قوتابخان������هكان مزگێنی
س������اڵێكی نوێ������ی خوێن������دن دهدهن به
من������دااڵن .بهاڵم ئ������هم ڕۆژه تهنیا بۆ
بهشێك له قوتابیان سهرنج ڕاكێشه.
كهتوارهكان������ی
بهپێچهوان������هی
كۆمهڵ������گای ئێ������ران ك������ه بریتییه له
واڵتێكی فرهنهتهوهی فرهزمان ،یاس������ا
و بهڕێوهبهران������ی حكوومهت پێداگرن
لهس������هر ئ������هو ئیدئۆلۆژییه شكس������ت
خ������واردووهی ك������ه ئێ������ران تهنیا یهك
نهتهوهی تێدا نیشتهجێیه و ههمووان به
یهك زمان واته فارس������ی قسه دهكهن و
ئهگهر جیاوازییهكیش له دهربڕینهكاندا
ههبێت ئهوه دهگهڕێتهوه بۆ زاراوه و بن
زاراوهی ناوچهكان .ههر به پێڕهوی لهم
یاسایهش زمانی فێركاری و بارهێنان
و پ������هروهردهش بریت������ی دهبێت له یهك
زمان كه ههمان زمانی فارس������ییه كه
وهك ئاماژهی بۆ كرا ئهمه بۆچونێكی
چهوتی ئامانجداره لهمهڕ پیادهكردنی
سیاسهتی یهك دهوڵهت ،یهك نهتهوه كه
ههر له سهردهمی ڕهزاخانی میرپێنجهوه
هاتۆته بهرباس.
باسێكی پوخت لهس������هر پڕۆسهی
خوێندن له ئێراندا
زۆر ج������ار باس له كێش������ه و گیر و
گرفتهكان������ی پێوهندی������دار به پرس������ی
خوێن������دن ل������ه ئێراندا ك������راوه .ههر له
كهمی ئیمكانات و پێداویستییهكانی
خوێندنهوه بگره تا دهگاته بهڕێوهبهری
ههڵه و سیاس������هتداڕێژی ئامانجداری
بهرپرس������انی وهزارهتی بهناو فێركردن و
خویندنی بااڵ .بۆ وێنه چاوخشاندنێك
بهس������هر ئام������اره حكوومهتییهكان ئهو
ڕاس������تییهمان ب������ۆ ڕوون دهكاتهوه كه
ڕێژهی دهسپێڕاگهیشتن به ئیمكاناتی
خویندن لهو ههرێ������م و ناوچانهی كه
نهتهوهكان������ی ئێرانی تێدا نیش������تهجێیه
بهبهراورد لهگ������هڵ ناوهندی ئێران كه

ئاخاوتنی دانیش������توانهكهی بریتییه له
فارسی زۆر كهمتره .بۆ ئاشكرابوونی
زیاتری الیهنه ش������اراوهكانی ئهم پرسه
هێما بۆ دوو خاڵی گرینگ دهكهین:
یهكهم :له سهرژمێرییهكانی ساڵی
85دا دهركهوت كه نرخی خوێندهواری
له زۆربهی پارێزگا ناوهندییهكانی ئێران
لهوانه تاران ،ئیسفههان ،سمنان و یهزد
بریتییه له  %90ب������هاڵم له پارێزگای
سیستان ئهم نرخه  %68و له پارێزگای
سنهش ئهم نرخه بریتییه له  .%75ئهم
نرخ������ه به لهبهرچاوگرتن������ی دورهدهس
بوون������ی ش������وێنی نیش������تهجێ بوونی
قوتابیهكانی������ش دیس������ان دهگۆڕدرێ،
بۆوێنه ئهگهری دهسپێڕاگهیش������تنی
كچێكی گوندنش������ین ل������ه پارێزگای
سیس������تان و بهلوچستان به پهروهردهی
ب������ااڵ بهب������هراورد لهگ������هڵ كچێكی
نیشتهجێی تاران ههشت قات كهمتره.
دوههم :بهپێ������ی دوایین لێكۆڵینهوه
فهرمییهكان������ی وهزارهت������ی بارهێنان و
ڕاهێنان ل������ه نێوان  20قوتابی ئێرانیدا
یهك كهسیان له تاقیكارییهكاندا ڕهت

دهبنهوه و بهم پێیهش ڕێژهی ڕهدبووانی
قۆناغی س������هرهتایی له ئێراندا بریتیی ه
له  710ههزار ك������هس كه النیكهم 2
لهس������هر 3ی ئهم ڕێژه لهو ههرێمانهی
ئێران������ه كه نهتهوهكان������ی وهك كورد و
تورك و بهلوچ������ی تێدا دهژین .كهواته
دابهزینی ئاستی خوێندن ،كێشهگهلی
ڕۆحی و ڕهوانی لهوانه خۆبهكهم زانین
لهبهرامبهر ئاخێوهرانی زمانی فهرمی
و تهنانهت وازهێنان له خوێندن بهشێك
له ئاسهوارهكانی زاڵ كردن و ههوڵدان
بۆ یهكدهست كردنی زمانی فارسییه.
ئهمه جیا لهو خهس������اره ئابورییهی كه
له ئهنجامی ڕهتبوون������هوهی قوتابیان
دێته گۆڕێ و به  400میلیارد تمهن
له ساڵ بۆ سیستمی ئاموزشی ئێران
مهزنده دهكرێت.
سیاس������هته زمانییهكانی سیستمی
پهروهرده له ئێراندا
سیاس������هته زمانییهكان له سیستمی
فێركاری ئێران ههر له سهرهتای شكڵ
گرتنیهوه بریت������ی بووه له وهالنان و له
پهراوێزخستنی زمان و زاراوهكانی جیا

له زمانی فارسی .ههنووكه ههوڵێكی
زۆر چڕوپڕ ل������ه قوتابخانهكانی ئێران
بۆ فێربوونی زمانی عهرهبی (زمانی
دین������ی و قورئ������ان) وهك������وو زمانی
س������ێههم له گۆڕێدای������ه .ئهمهش له
حاڵێكدای������ه كه النیكهم دوو له س������هر
س������یی قوتابیانی ئێران ناتوانن فێری
زمانی دایكیی خۆی������ان بن .واته له
س������هرهتایترین و سروش������تیترین مافی
ئینس������انی خۆیان بێبهش كراون .ئهم
سیاس������هتهش وهك ڕوونه بهڵگهیهكی
حاش������اههڵنهگره لهم������هڕ توندوتیژی
لهدژی مندااڵن و شوناسی نهتهوهیی
نهتهوهكانی ئێران كه پهره به چهشنیك
له سووكایهتی فهرههنگی دهدات و له
ئهنجامدا دهبێته هۆی پاكتاوی زمانی
و فهرههنگی نهتهوهیهك .ئهمهش بهو
هۆیهوه كه ههر كام لهو زمانانهی كه
ئهمڕۆكه بۆ ئێمه ناس������راون له ناخی
خۆیان������دا مێژوو ،نهری������ت و كلتور و
ژیان������ی نهتهوهیهكیان حهش������ار داوه و
به لهنێوبردن������ی زمانهكهیان كۆی ئهم
توخمان������هی پێكهێنهری ئهو نهتهوهش

لهنێو دهچن.
فێربوونی زمانی دایكیی و فێربوون
به زمانی دایكیی
فێرب������ون ب������ه زمان������ی دایكیی بۆ
مندااڵن پرسێكی زۆر گرینگه چونكه
وهك كارناس������انی ئهم ب������واره دهڵێن ئهم
زمان������ه ،تهنیا زمانێكه ك������ه دهتوانێ
مندااڵن به باشترین شێوه تێبگهیێنێت،
بهچهش������نێك كه ئ������هم فێركارییانه تا
كۆتایی تهمهنی لهگهڵیدا دهمێنێتهوه.
جگه لهمهش دهبێته هۆی گهشهكردنی
زمان������ی هێمابۆكراو و ههر بهو پێیهش
پهرهسهندنی خێراتر و باشتری پێوهندییه
مرۆیی������هكان و لهباركردن������ی بوار بۆ
پێكهێنانی كۆمهڵگایهكی ش������یاو بۆ
ژیانێكی مرۆڤ تهوهرانه.
مرۆڤ ،بونهوهرێكی ئاوهزمهنده و
بهو پێیهش توانای بیركردنهوهی ههیه.
ئهگهر منداڵێك قۆناغهكانی فێربوون
به زمانی دایكی������ی خۆی تێپهڕێنێت
تواناییهكانی بۆ بیركردنهوهی زیاتر و
ڕۆچوون له نێو ئاڵۆزترین پرسهكانیش
له الی ئاس������ان و س������اناتر دهبێت و له
ههمان كاتیشدا دهتوانێ هزر و ئهندێشه
ئاڵ������ۆزهكان بگوازێت������هوه .مرۆڤهكان
بهه������ۆی زمان������هوه دهتوانن لهس������هر
پرس������ه نهلواوهكان بدوێن و پێشكهوتنه
زانس������تییهكان بهێننه ئاراوه .بهكورتی
زمان������ی دایكیی تهنی������ا زمانێكه كه
مرۆڤ������هكان بههۆی������هوه شوناس������ی
كۆمهاڵیهتی و دهرونناس������انهی خۆیان
دهدۆزنهوه .كهواته بهلهبهرچاو گرتنی
ئهم خااڵنه ه������ۆكاری دژایهتییهكانی
كۆماری ئیس���ل��امی لهگهڵ پرس������ی
خوێندن به زمانی دایكیی دهردهكهون
كه دهكرێ بهمش������ێوهیه پۆلێن بكرێن:
ههوڵدان ب������ۆ چاندنی تۆوی خۆبهكهم
زانین ،ب������ێ هیوای������ی ،دوركهوتنهوه
له شوناس������ی نهتهوهی������ی ،بارهێنانی
نهوهیهكی گوێ لهمستی بێ ئیراده،
ش������هرمێونی ،گوێ نهدان به شانازییه
نهتهوهییهكان و . ......

ڕێككەوتننامەی ڤییەن و ملمالنێی كۆماریخواز و دێموكراتەكانی ئامریكا
عارف وەڵزی
ڕێككەوتنی ڤییەن كە لە ئەنجامی
زیات������ر لە دەیەیەك ش������ەڕ و ملمالنێی
سیاس������ی و ئابوری و دیپلۆماس������ی
نێ������وان ئێران و واڵتان������ی  1+5هاتە
ئاراوە ،س������ەرئەنجام لە ڕۆژی 22ی
پووشپەڕی ساڵی 1394ی هەتاوی،
لە نێوان نوێنەرانی كۆماری ئیسالمی
و واڵتانی ڕۆژئاوایی واژۆ كرا و تێیدا
بڕی������ار درا كە ،بەرنام������ەی ئەتۆمی
ئێران بە ش������ێوەیەكی بەرچاو بەرتەسك
و كۆنترۆڵ بكرێت و لە بەرانبەریشدا،
گەم������ارۆ ئابوورییەكانی س������ەر ئەو
واڵتە قۆناغ بە قۆن������اغ ڕایگیردرێن،
هەڵوەشێنەوە و ال ببردرێن.
دیارە واژۆ كردنی ڕێككەوتنی ڤییەن
خۆی لە خۆیدا و بە تەنیا نەیدەتوانی
كە بەندەكان������ی ڕێككەوتنەكە بخاتە
قۆناغی جێبەجێ كردن������ەوە ،چونكە
لە كۆنگرێس������ی ئامری������كا كە لە دوو
مەجلسی سەنا و مەجلسی نوێنەران
واتە پارلمان پێك دێت ،زۆربەی نیزیك
بە ت������ەواوی نوێنەران������ی كۆماریخواز
و بەش������ێك لە نوێنەران������ی دێموكرات
و س������ەربەخۆ ،ه������ەر لە س������ەرەتاوە لە
دژی ڕێككەوتنی ڤییەن ڕاوەس������تان و
دژایەتی خۆیان ب������ۆ ئەو ڕێككەوتنە
دەرب������ڕی .هەر بۆیە و بە مەبەس������تی
ڕێگەگرت������ن و هەڵوەش������اندنەوەی ئەو
ڕێككەوتنە كە لەژێر فەرمانی باراك
ئۆبامای سەركۆماری ئامریكادا واژۆ
كراب������وو ،ڕایانگەیاند ك������ە گەاڵڵەی
هەڵوەش������اندنەوەی ڕێككەوتننام������ەی
ڤییەن دەبەن بۆ س������ەنای ئامریكا ،تا

لەوێ زۆرێنەی ئەندامانی كۆمارێخواز
و دژی ڕێككەوتن������ی ڤییەن ،دەنگی
ئەرێنی بە هەڵوەشاندنەوەی بدەن.
ئەوە ل������ە كاتێكدا ب������وو كە ئەگەر
كۆمارێخوازەكان لە س������ەنای س������ەد
كەسی دا 60 ،دەنگیان بەدەست هێنابا،
دەیانتوانی كە ڕێگە بۆ هەڵوەشاندنەوەی
ڕێككەوتنەكە خۆش بكەن .هەر بۆیە
ب������اراك ئۆبام������ا ڕایگەیاند كە ئەگەر
بێت و ئەم گەاڵڵەیە دەنگی پێویس������ت
بەدەست بێنێت ،ئەوە لە یەكێك لە مافە
یاس������اییەكانی خۆی وەك سەركۆمار
واتە مافی ڤیتۆ كەڵك وەردەگرێ.

س������ەرەنجام ڕۆژی پێنج ش������ەممە
10ی سپتامبر ،ئەم گەاڵڵەیە لە الیەن
بەرەی كۆماریخوازەوە نێردرا بۆ سەنا.
س������ەرەڕای ئەوەی كە  58سناتۆر كە
زۆربەی������ان كۆماریخواز ب������وون داوای
خس������تنە دەنگدانیان بۆ ك������رد ،بەاڵم
 42س������ناتۆری دێموكرات و سەربەخۆ
توانیان ب������ە دەنگی نەرێنی ،ڕێگە لە
خستنە دەنگدانی ئەم گەاڵڵەیە بگرن
و ب������ەم ش������ێوەیە ب������اراك ئۆباما بەبێ
بەكارهێنانی ماف������ی ڤیتۆ ،ڕێگەی
درێژەدان بە بەڕێوەبردنی ڕێككەوتنی
ڤییەنی بۆ خۆش كرا.

ه������ەر دووا بەدووای ئ������ەوە بوو كە
وەزی������ری كارووباری دەرەوەی ویالیەتە
یەكگرتووەكان������ی ئامریكا جان كێری
ڕایگەیان������د ك������ە ،جێبەج������ێ كردنی
ڕێككەوتن������ی ڤیی������ەن ،ئامری������كا و
دۆس������تان و هاوپێیمانانمان لە ناوچە
و ڕۆژهەاڵت������ی نێوەڕاس������ت و جیهان
دەپارێزێت و دەخاتە پێگەیەكی باشتر
و ئەمینترەوە.
هەڵب������ەت ب������ەو حاڵەش س������ناتۆرە
كۆماریخوازەكانی دژی ڕێككەوتنی
ڤییەن ،هێش������تا هەر بێ هیوا نەبوون،
چوون بە پێی ئایین نامەی نێوخۆیی

س������ەنا ،باس و موناقش������ە لەسەر ئەو
گەاڵڵەیە كات و ساتێكی دیاریكراوی
نییە و هەركات  60نوێنەر لە س������ەد
نوێنەرەكەی س������ەنا دەنگ������ی بۆ بدەن،
جارێكی دیكە دەتوانن دانووستانەكان
ڕاگرن و گەاڵڵەكە بخەنەوە دەنگدان.
هەروەها بە پێی یاسا كۆنگرێسیش
دەتوانێت كێشەی زۆر بۆ سەركۆماری
ویالیەت������ە یەكگرتووەكان������ی ئامریكا
درووست بكات و ئاستەنگ بخاتە سەر
ڕێگ������ەی بەڕێوەچوونی ڕێككەوتنی
نێ������وان ئێران و واڵتان������ی ڕۆژئاوایی.
بۆ نموونە كۆنگرە دەتوانێت گەاڵڵەی
نوێی تەحری������م و ئابلۆقەی ئابووری
و بازرگانی بە نیس������بەت پێشێلكردنی
مافی مرۆڤ لە ئێران و پش������تیوانی
لە تیرۆریزم و دەستێوەردانی ئەم واڵتە
ل������ە كارووباری واڵتانی ناوچە ڕێك و
پەسند بكات ،بە جۆرێك كە لە ڕووی
نێوەڕۆكەوە هیچ دژایەتییەكی لەگەڵ
ڕێككەوتنی ڤییەن نەبێت.
بێگومان ش������ارەزایانیش لەسەر ئەو
باوەڕەن كە ب������ە پێچەوانەی ڕوانگەی
جان كێری������ی وەزیری دەرەوی ئامریكا
و هەروەك ئەحمەد شەهید ڕێپۆرتێری
تایبەت������ی نەتەوە یەكگرت������ووەكان بۆ
كارووب������اری مافی م������رۆڤ لە ئێران
ڕایگەیان������د ،ڕێككەوتن������ی ڤییەن و
هەڵگرتن������ی گەم������ارۆكان ،جارێكی
دەس������تی كۆم������اری ئیس���ل��امی بۆ
پەرەپێدانی كارووباری تیرۆریس������تی
و پێش������ێل كردنی هەرچ������ی زیاتری
مافی مرۆڤ لە ئێران و دەستێوەردان
ل������ە كارووب������اری واڵتان������ی ناوچەكە
ئاوەاڵتر دەكات ،بۆیە نابێت جیهان لە
بەرانبەریدا بێدەنگی هەڵبژێرێت.
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ڕۆژەڤـ

پرسی ڕێككەوتنی ناوكی
و :ڕەزا فەتحوڵاڵنژاد

ماڵپ������ەڕی «فۆرین پاڵس������ی»
(سیاس������ەتی دەرەك������ی» وتارێكی
ل������ە ژێر ناوی «بۆچ������ی زۆر كەس
چاوەڕوانییان لە ڕێككەوتنەكە لەگەڵ
ئێ������ران زۆر كەمە؟» ب������ە قەڵەمی
«ستێفان ئێم.والت» باڵو كردووەتەوە.
نووس������ەر لە س������ەرەتادا دەنووس������ێ:
«سەرەڕای دوایین هەوڵە شاراوەكانی
كۆم������ار یخوازەكان������ی كۆنگ������رە،
ڕێككەوتننام������ەی ناوك������ی لەگەڵ
ئێران ،ڕێككەوتنێكی ئەنجامدراوە.
پەسندكردنی دەستكەوتێكی بەرچاوە
بۆ بەڕێوەبەرایەتی ب������اراك ئۆباما ـ
بەڕێوەبەرایەتیی������ەك كە وتووێژەكانی
بە ش������ارەزایی بەرەوپێ������ش برد و لە
نێوخۆیش زیرەكان������ە داكۆكی لێكرد
ـ و دەس������تكەوتێكی بەرچاویش������ە
ب������ۆ بەرەیەكی بەرین������ی گرووپ و
دامەزراوە و ئەو ش������ارۆمەندە خاوەن
بەرژەوەندییان������ەی ك������ە ه������ۆكاری
یارمەت������ی كردنی������ان ڕوون بكرێتەوە
بۆچ������ی ئ������ەو ڕێككەوتنن������ە ل������ە
بەرژەوەندیی نەتەوەیی ئەمریكادایە.
بەاڵم با هەڵە نەكەین :دژبەرانی
ڕێككەوتنەكە خۆیان بەدەستەوە نەداوە.
پاش شكس������تخواردن لە پێش������گرتن
بە خ������ودی ڕێككەوتنەكە ،گرووپێك
لە سیاس������ەتمەداران و سیاس������ەتكارە
قایمكارەكان������ی ه������ەر دوو حی������زب
خەریكی هەوڵدانن لە پێناو دڵنیابوون
لەوەی ك������ە ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئەمری������كا كەمتری������ن قازانجی لێ
بەدەست دێنێ .ئەوەی زۆر بەرچاوە
ئەمەی������ە كە ئەم هەواڵن������ە تەنیا لە
الی������ەن ئەوانەوە نیە كە هیچ حەز بە
چ������ارەی ئۆباما ناكەن ،یان تەنیا لە
الیەن كاندیداتۆرە كۆماریخوازەكانی
س������ەركۆماری یان الیەنە تووڕەكان
ل������ە تۆماركردن������ی ڕێككەوتنەكە.
ئەو هەواڵنە پش������تیوانیی ژمارەیەك
ل������ە دێموكراتەكان ،میان������ەڕۆكان و
خەڵكی هەستیار بە سەقامگرتوویی
سیاسەتی دەرەكی لەگەڵە».
نووس������ەر دواتر هێما بۆ كۆمەڵێك
دەق و دەربڕینی توندی سیاسەتڤانانی
ئەمریك������ی دژ بە ئێ������ران لە ماوەی
چەند حەوت������ووی ڕابردوودا دەكات.
لەو پەیوەندییەدا دەنووسێ« :هیالری
كلینتۆن بۆ ئەوەی لە قافڵەكە دوور
نەكەوێت������ەوە ،حەوت������ووی ڕاب������ردوو
وتارێكی گش������تی دوژمنكارانەی
تون������دی دا ك������ە پش������تیوانیی ل������ە
ڕێككەوتن������ە ناوكییەك������ە دەك������رد،
بەاڵم پێداگری لەس������ەر ئەوە كرد كە
«ئەوە دەستپێكی هەندێ كرانەوەی
سیاس������یی پتر نیە» و بۆ بیروڕای
نێوخۆ وتی «خاڵی دەس������تپێكی من
لەس������ەر بێ متمانەییە» .نووس������ەر
ل������ە بەش������ێكی دیكەدا دەنووس������ێ:
«پێش ل������ەوەی جەوهەرەكە تەنانەت
ویش������ك ببێتەوە ،زۆر كەس دەیەوێ
ڕووبەڕووی ه������ەر ئەگەرێك ببێتەوە
كە پەیوەندییەكان لەگەڵ ئێران بەرەو
باشتربوون بڕوات».
نووسەر لە پاراگرافەكانی دواتردا
بە وردی هەوڵ������ی الیەنە دژبەرەكان
ڕوون دەكاتەوە ،وەك ئەو هەوڵەی بۆ
تەیاركردنی ئیسرائیل بە مووشەكی
زۆرپێشكەوتوو لەئارادایە و هەروەها
كاركردن لە پێناو مانەوەی بەربژاری
هێرشی س������ەربازی ئامریكا بۆ سەر
ئێران ل������ە ئەگەری س������ەرنەگرتنی
ڕێككەوتنەكە.
نووسەر دواتر شیكردنەوەی چەند
خاڵ دەكاتە بناغ������ەی داكۆكی لەو
بۆچوون������ەی كە م������ادام ڕێككەوتن
كراوە ،پێویستە هەوڵی نەزۆككردنی
نەدرێ ،چوونكە بەرژەوەندیی ماددی
و سیاسی ئەمریكای تێدایە و دەبێتە
هۆی بەهێزبوونی پێگەی دژبەرانی
دەسەاڵتدارانی نێوخۆی ئێران.
سەرچاوە:
www.foreignpolicy.com
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ناسهقامگیری دهروونیی پێوهرێكی دواكهوتوویی واڵت و كۆمهڵگ
ن و ئا :فاتیح ساڵحی
پێوهری گهشهسهندوویی مرۆیی،
پێوهرێك������ه بۆ ههڵس������هنگاندنی هیوا
به ژی������ان ،خوێن������دهواری ،چۆنیهتی
و ئاس������تی فێركاری ب ه ش������ێوهیهكی
گشتی ،ڕادهی س������تاندارهكانی ژیان
ل ه كۆمهڵ������گا مرۆییهكانه .پێوهری
گهشهس������هندوویی مرۆیی ب ه كهڵك
وهرگرتن له ههڵس������هنگاندنی ڕێژهی
خوشبژیوی ب ه تایبهت ل ه نێو مندااڵن
و كهسانێك ب ه تهمهنی خوارهوه دیاری
دهك������رێ .لهم پێوهران������ ه دهتوانرێ بۆ
ههڵس������هنگاندنی گهشهس������هندوویی
واڵت������ان ،كاریگهری������ی سیاس������هت ه
ئابووری و فهرههنگییهكانی دهوڵهت
لهس������هر س������تانداردهكانی ژیان كهڵك
وهربگیردرێ.1
تهندروس������تیی دهروونی ،پێویستی
كۆمهڵگایهكی تهندروست
بهناوبانگترین پێناسهی تهندروستی
ل������ ه ئایی������ن نام������هی ڕێكخ������راوی
تهندروس������تی جیهان������ی ب ه ش������ێوهی
خوارهوه پێناس������هوه كراوه .تهندروستی
حاڵهتی تهواوی ئاسایش و بهختهوهری
ژینگ������ه ،دهروونی و كۆمهاڵیهتییه و
ب������ ه تهنیا نهبوونی نهخۆش������ی و كهم
ئهندام������ی و توانایی جهس������تهیی و
تهندروس������تی لهش نیی������ه .ڕهههنده
ئهرێنی و نهرێنییهكانی ئهم پێناسهی ه
ل ه الیهن «داونی» و هاوكارهكانیهوه
ل������ ه س������اڵی 1996دا كهوتووهته بهر
سهرهنج و تاوتوێ كردن.
له بهشی یهكهمی ئهم پێناسهیهدا
ئ������هوان لهس������هر ئ������هو بڕوای������هن ك ه
تهندروستی وهك چهمكێكی ئهرێنی
س������هیر دهكرێ (چۆنایهتی ئهرێنی:
ئاسایش و خۆش������بژیوی) له بهشی
دووههمی پێناس������هی تهندروستیدا ل ه
ڕهههنده نهرێنییهكهیهوه هاوش������ێوهی
نهبوونی نهخۆش������ی و كهمئهندامی
س������هیر دهكرێ و به لهبهرچاو گرتنی
ههر دوو ڕهههندهكه ،پێناس������هك ه ئهم
بابهته زهق دهكاتهوه ك ه تهندروستیی
ڕاستهقین ه بریتیی ه ل ه پێشگرتن له بێ
نۆڕمی و نهخۆشی و ههروهها بردن ه
سهرهوهی تهندروستیی ئهرێنییه ك ه ئهم
بابهته (بردن ه سهرهوهی تهندروستیی
ئهرێن������ی) زۆر پهراوێ������ز خ������راوه لهم
پێناسهیهدا« .بێنیارد» ڕهخنهی لهم
پێناسهی تهندروستیی ه ههیه و دهڵێ
گهیشتن بهم پێناسهی ه واته وهدیهاتنی
تهندروس������تی ت������هواو و ئاسایش������ی
ژینگهی������ی ،دهروونی و كۆمهاڵیهتی
له كردهوهدا زۆر ئهس������تهمه .چونكوو
لهم پێناس������هیدا كهمتهرخهمی كراوه
لهههمبهر هۆكارگهلێكی بهرباڵوی
كۆمهاڵیهتی ،ئابووری و سیاس������ی
كه لهوانهیه ل ه دروس������ت بوونی وهها
دۆخێكدا پشكیان ههبێ.
بنهماكانی تهندروستیی دهروونی:
ڕێ������ز گرتنی ت������اك ل ه
•
كهسایهتی خۆی و خهڵكانی دیكه.

ناسینی ئاس������تهنگهكان ل ه
•
ناخی خۆیدا و كهسانی دیكه.
زانین������ی ئ������هم ڕاس������تیی ه
•
كه ههڵس������وكهوتی م������رۆڤ بهرهۆی
هۆكارگهلێكن.
ناسینی ئهو ڕاستییهی ك ه
•
ههڵسوكهوتی ههر تاكێ ل ه ناخی ئهوهوه
سهرچاوه دهگرێ.
كردن������ی
دهسنیش������ان
•
پێداویس������تییهكان و ئ������هو بزوێنهرانهی
كه دهبن ه هۆی س������هرههڵدانی ڕهفتار و
كردهوهی مرۆڤهكان.
كهس������ێ كه لهم بنهمایان ه تێبگات
و قبووڵی������ان بكات ب������ ه دڵنیاییهوه ب ه
ش������ێوهیهكی واقعبینان������ ه ب������هرهوڕووی
كێش������هكانی ژیان دهبێتهوه و به بوونی
ئاستهنگ و كۆسپهكانی سهر ڕێگای
دڵسارد نابێتهوه چونكوو دهزانێ كه ژیان
یانی بهرهنگاربوون������هوه لهگهڵ هۆكاره
جیاوازهكان ،كهسی نهرم و نیان دهزانێ
ك ه پێداویستییهكانی تاك هیچ كاتێ ب ه
تهواوی لهگهڵ پێداویستییهكانی ژیان
ی������هك ناگرنهوه و بهم پێی ه ههوڵ دهدات
بۆ دابین كردنی پێداویستییهكانی خۆی
ڕاستییهكان لهبهرچاو بگرێ و زیاتر ل ه
ئاستی خۆی چاوهڕوانیی نهبێ ،ناوبراو
قبووڵی دهكات ك������ ه ناكۆكی دهروونی
زۆر جار دێته پێش و بۆ بهرنگار بوونهوه
لهگهڵ ئهو ناكۆكییانهدا خۆی ئاماده
دهكات .ئهم تاك ه ل������ه ژیاندا ئامانجی
دیاریكراوی ههیه و بۆ گهیش������تن بهو
ئامانجان ه ههوڵی بێ وچان دهدات ،جگ ه
لهم ه ناسینی خۆی و دهورووبهرییهكانی
دهبێت������ ه ه������ۆی ئهوهیكه ڕێ������زی زیاتر
ل������ه مرۆڤایهتی و سروش������ت بگرێ و
لهههمبهر ڕووداوهكاندا گهشبین بێ .ب ه
كورتی ئهوهیك ه ئهو خهڵكانی دیك ه ب ه
ههمان ش������ێوه ك ه ههن قبووڵ دهكات و
له باتی ئایدیالیسم ل ه پێوهندی لهگهڵ
ئهواندا ڕیالیسمێكی واقعبینانه دهگرێت ه
بهر .بهم پێیه دهتوانێ متمان ه ب ه ژینگ ه
و خهڵكان������ی دهورووب������هری بكات و ب ه
ئاس������وودهییهوه بهردهوام بێ له ژیانێكی
كهم مهترسی.
لێرهدا جێگهی خۆیهتی كه ڕهههنده
سهرهكییهكانی تهندروستیی دهروونی ك ه
الیهنی كردهكییان ههی ه بخهین ه بهر باس
و ل ه ئهنجامیش������دا بهراوردێ بكهین ل ه
نێ������وان ئهم ڕهههندان ه و ئهو بارودۆخهی
كه ئێستا زاڵه بهسهر كۆمهڵگای ئێراندا
و ل������ ه كۆتاییدا بهو ئهنجام ه بگهین ك ه
لهپێوهندی لهگهڵ خراپ بوونی كهشی
دهروونی خهڵكانی دانیش������تووی واڵتی
ئێران چ الیهنێك تاوانباری سهرهكییه.
چییهتی چهمكی تاكبوون:
چهمك������ی تاكب������وون ،دادوهری
تاك لهس������هر خ������ۆی ڕوون دهكاتهوه و
گهرهنتیكهری زانیاری له خاڵه ئهرێنی
و نهرێنییهكانی ههڵس������وكهوته .تاكێ
لهب������اری دهروونییهوه تهندروس������ته ك ه
سهبارهت به ڕهفتارهكانی خۆی زانیاری
ههب������ێ و ب ه ش������ێوهیهكی بهرههس������ت
ئامانجهكانی خ������ۆی تاوتوێ بكات و
ب ه سهرهنجدان ب ه توانا تاكهكهسییهكانی

خ������ۆی چاالكی بنوێنێ .ڕاس������تبینی
و خۆدوورگرت������ن ل������ ه خۆفری������ودان
گرینگییهكی تایبهتی ههیه .گرینگترین
ه������ۆكار ل������ه تهندروس������تیی فكری و
تهندروس������تی دهروونی كهتوارخوازیی و
قبووڵی كردنی خوده به ههمان ش������ێوه
ك������ ه ههیه .تاك دهب������ێ تواناكان و كهم
و كووڕییهكانی خۆی به ههمان ش������ێوه
كه ههی ه قبووڵ ب������كات .دهبێ جهخت
بكهینهوه كه لێرهدا مهبهس������ت پرس������ی
قهناع������هت یان ڕهزامهندینییه بهڵكوو
پشت دهبهستین به تواناكانی كهسایهتی
و ك������هم و كووڕییهكانی ههر تاكێ ك ه
ب ه لهبهرچاو گرتنی ئهو باس������هی ك ه
هێمامان بۆ ك������ردووه به زانیاریی تهواو
گهیشتووه ل ه س������هریان .لهم پێوهندییهدا
دهبێ ئهم چهن خاڵه لهبهرچاو بگرین.
تاك دهبێ بزانێ كێیه ،چی
•
دهوێ ،ل ه ژیان������دا كهوتووهت ه دوی چ
ئامانجگهلێكهوه .لێرهدایه كه ههس������تی
ناسینی تاكبوون گرینگیهكی تایبهتی
پهیدا دهكات .قبووڵ كردنی بههاكانی
خهڵكانی دیك ه به شێوهی بهرههست و
ڕاستبینانه بهشێكی دیكه ل ه خۆناسیی
پێك دێنێ.
ملمالنێی چاالكان ه لهگهڵ
•
هۆكاره پهڕاوپهڕییهكان������دا :پێوهرێكی
دیك ه ك ه نیشانهی تهندروستی دهروونییه،
ملمالنێ������ی چاالكان������هی تاكه لهگهڵ
هۆكاره پهڕاوپهڕییهكاندا .ئهو كهسانهی
ك ه ب ه تهواوی خۆیان ڕادهستی خهڵكانی
دیك ه دهكهن و به ش������ێوهیهكی چاالكان ه
ل ه ملمالنێدا نین له باری سۆزداری و
گهش ه سهندووییهوه كهسانێكی الوازن.
مرۆڤ تا ئهو كاتهی ل ه ژیاندایه دهبێ
چاالكی ب������كات و ههوڵهكانی الیهنی
ئهرێنی و سازهندهیان ههبێ .هاوكاری
و هاوههن������گاوی لهگ������هڵ تاكهكانی
یه
دیكهی كۆمهڵگاش بهش������ێكی دیكه 
ل ه تهندروستی دهروونی.
و
س������هربهخۆیی
•
خودموخت������اری :بهش������ێكی گرینگ
ل ه كهسایهتی كهس������ێكی پێگهیشتوو،
س������هربهخۆیی و خودموخت������اری تاك
پێكی دێنێ .به ش������ێوهیهك كه سهدان
جار جهخ������ت كراوهتهوه لهس������هری ك ه
لهگ������هڵ گهش������ه و بااڵههڵدانی تاك،
بهره بهره ل ه الیهنهكانی وابهس������تهبوونی
ت������اك ب ه بنهماڵ������هی ك������هم دهبێتهوه و
بواری س������هربهخۆیی تاك ئاماده دهبێ.
ژینگهی خوێندن ب ه تایبهت زانكۆكان
و خوێندنگا بااڵكان باشترین ئامرازهكان
ب������ۆ ئاڵوگ������ۆڕ لهگ������هڵ پهڕاوپهڕێ
جگه له بنهماڵ ه و دراوس������ێكان دابین
دهكات و ب������هره بهره ت������اك خۆی بهرهو
پش������ت ب ه خۆ بهس������تن له بڕی������ارهكان
و لهپێش������گرتنی ش������ێوازی خوازراوی
ژیانی داهاتووی ههنگاو ههڵدهگرێ.
ههڵبهت س������هربهخۆیی لهڕادهبهدهریش
ب ه مله������وڕی و س������هرهڕۆیی دهگات.
ههربۆی������ ه میانهڕۆی ل������هم پێوهندییهدا
بابهتێك������ی گرینگ������ه .هۆكارگهلێكی
دیكهش لهم پێوهندییهدا بوونیان ههیه ك ه
دهبێ تاكی تهندروست ل ه بوونیان بێبهش

نهبێ هۆكارگهلێ وهك ،خۆشهویستی،
ڕێزگرتن له خهڵكانی دیكه ،ههس������ت
به س������هربهرزی كردن و ههست نهكردن
به سووكایهتی ،بێ نوڕمی نهنواندن و
له ههمووی گرینگتر دهبێ ش������ادبوون
بكاته دروش������می خۆی و ل ه ئهنجامدا
پێوهندییهك������ی تهندروس������ت لهگ������هڵ
ژینگه و كهس������انی دهورووبهری خۆی
دابمهزرێنێ.2
بهپێی ئهم س������ێ پێوهره به ئاس������انی
بۆمان دهردهكهوێ كه یهكێك له هۆكاره
س������هرهكییهكانی تێكچوون������ی ب������اری
دهروون������ی و بش������ێوی و نالهباربوونی
دۆخی دهروونی و تهندروستی تاكهكان
ل ه كۆمهڵگای ئێراندا و به گشتی بێ
هی������وا بوونی خهڵكی ئێران س������هرچاوه
دهگرێ ل ه سێ ڕهههندی سهرهكی.
یهك������هم :ئهوهیك������ ه ئێس������تاك ه ل ه
كۆمهڵگای ئێ������ران و واڵتی ئێراندا ك ه
واڵتێك������ی فره نهتهوه و ف������ره ئایینه ب ه
هۆی زاڵبوونی حكوومهتێكی ناوهندیی
دهس������هاڵتخواز و بناژۆخواز ك ه تهنیا
پهرهپێدهری بیرۆك ه چهقبهستووهكانی
خۆیهت������ی و ئیدئۆلۆژی ل ه ههموو
ڕهههندهكان������ی ژیان������دا تێكهڵ ب ه
ژیان������ی ئاس������ایی و تهنان������هت
بنهماڵهكان كردووه ،ئهس������تهم ه
ك������ه ت������اك بتوانێ ل������ ه وهها
حكوومهتێ������ك و واڵتێكدا ب ه
دووی ناسینی خۆیهوه بێت
و ئازادانه له دووی ئامانج
و ئاواتهكان������ی خ������ۆی
بگ������هڕێ ،بهپێچهوان ه
ئ������هو كهس������انهی ك ه
لهم پێن������اوهدا ههوڵ
دهدهن و بۆ ناسینی
خۆیان و ب ه ههمان
ش������ێوه نهتهوه و

فهرههنگهكهی������ان
ه������هوڵ دهدهن و
چاالك������ی دهنوێ������ن
ب ه دهی������ان تۆمهتی
جۆرواجۆر و خستنهپاڵی
تۆمهت������ی ئهمن������ی و
دژایهت������ی لهگهڵ خوا
و وهمهترس������ی خستنی
تهناه������ی نهتهوهی������ی
دهكهونه ژێر گوش������ار و
زیندان و ئهشكهنج ه و ل ه
ههندێ حاڵهتیشدا ئهم جۆر
كهسانه به ناچار زێدی خۆیان جێ دێڵن
و پهڕیوهی ههن������دهران دهبن .بۆی ه زۆر
ئاسایی ه له واڵت و كۆمهڵگایهكدا ك ه
تاك مافی ناس������ینی خۆی نییه،
ل ه ههم������ان بنهڕهتهوه لهگهڵ
كێشهیهكی دروونی بهرهوڕوو
ببێتهوه كه تا دوا س������اتهكانی
ژیانی لهگهڵی������دا دهمێنێتهوه .بۆیه لهم
قۆناغهدا ملمالنێ و چاالكی تاك زیاتر

ل ه ههر كاتێك������ی دیك ه زهق دهبێتهوه و
تاك بۆ گهیش������تن ب������ ه ئامانجهكانی
خۆی دهبێ دهس������ت بدات ه فیداكاری و
به ئاسانی خۆی ڕادهستی كهشی زاڵ
نهكات.
دووه������هم :ل������ه واڵتان������ی ئ������ازاد و
دێموكراتیك������دا ههم������وو تاكێ مافی
ئهوهی ههی������ ه ك������ ه دژی ههموو ئهو
شتانهی كه ئاسایش و تهندروستی ئهو
دهخن ه مهترسیهوه ڕاپهڕێ و بهرهنگاری
ئ������هو هۆكارانه ببێتهوه ك������ ه ژینگهی
فهرههنگی و ئابووری و سیاسییهكهی
نالهب������ار دهك������هن و تووش������ی قهیرانی
دهروون������ی دهكهن .ب������هاڵم بهداخهوه ل ه
كۆماری ئیسالمی ئێراندا
ئهم مافه ب ه هۆی
زهبروزهنگ و

حكوومهتێك������ی س������هرهڕۆ و دیكتاتۆر
ل������ه دانیش������تووانی واڵت و ئهندامانی
كۆمهڵ������گای ئێ������ران زهوت ك������راوه و
حكوومهت ب ه هیچ شێوهیهك مهجال و
دهرفهتی ئهوه ناڕهخسێنی ك ه دانیشتوانی
واڵتی ئێران لهههمبهر ئهو كێشانهی ك ه
بهرۆكیانی گرتووه و ژیانی ڕۆژانهیانی
خس������تووهته مهترس������ییهوه چووكهترین
ناڕهزایهت������ی دهرببڕن و ب������ ه توندترین
شێوه دهسبهجێ سهركوتی ههموو جۆره
ویس������ت و داخوازییهكی دێموكراتیك و
مرۆی������ی دهكات .بۆی ه ت������اك ل ه ئیراندا
ناچ������اره ك������ه ڕق و تووڕهبوونهكانی ل ه
خۆیدا ههڵڕژێ و ئهم ڕق و تووڕهبوون ه
ب������هردهوام له ناخیدا پهنگ دهخواتهوه و
ئهم������هش دهبێته ه������ۆی ئهوهیك ه تاكی
دانیش������تووی ئێران ل������ ه ڕیزبهندی ئهو
كهس������انهی كه تووڕهتری������ن خهڵكانی
دانیش������تووی گۆی زهویی������ن ل ه گهڵ
خهڵكان������ی دانیش������تووی واڵتی عێراق
تووڕهترین كهس������انی گۆی زهوی بن.
ئ������هم بابهتهش ڕاس������تهوخۆ كاریگهری
دادهن������ێ لهس������هر ههم������وو الیهنهكانی

ژیانی تاك و به ش������ێوهیهكی گشتی ل ه
ههموو ئامانج ه سهرهكییهكانی درووی
دهخاتهوه .بهاڵم بهههر ش������ێوه ئهمهش
نابێ ببێته ه������ۆی ئهوهیك ه ك ه تاك ل ه
جووڵه و چاالكی بوهستێ و دهبێ زۆر
شێلگیران ه له دووی ئامانج و ویست و
داخوازیی������ه ڕهواكانی بكهوێ ،چونكوو
دهبێ دڵنیا بێ تا ئهو كاتهی خۆی بۆ
دابین بوون������ی مافهكانی ههوڵ نهدات
و چاالك������ی له خ������ۆی نهنوێنێ هیچ
دهس������هاڵت و حكوومهتێكی دیكتاتۆر
ئهو مافان ه دوو دهس������تی پێشكهش ب ه
هیچ تاكێ ناكات ،بۆیه لهم قۆناغهدا

بهرهنگاربوونهوه لهگهڵ ئهو هۆكارانهی
ك ه ژینگ ه و پهڕاوپ������هڕی تاكیان تێك
داوه و ڕێگ ه ل ه ش������ادبوون و ئاسایشی
دهروونی تاك دهگرن ،ئامرازی سهرهكیی ه
بۆ دهرباز بوون لهو دۆخهی ك ه لهوانهی ه
ههر تاكێ تووشی نهخۆشیهكی كوشهنده
بكات.
سێههم :سهربهخۆیی و خودموختاری
كلیلی سهرهكی و ئامرازی بنهڕهتین بۆ
گهیشتن ب ه ماف ه سهرهكی و ڕهواكانی
ههر مرۆڤ و تاكێكی كۆمهڵگا .ئهم
بابهتهش جگ ه له سیس������تمی پهروهرده
و فێ������ركاری و ههروهها فێركارییهكانی
بنهماڵه ،ڕاستهوخۆ دهگهڕێتهوه بۆ ئهو
مافانهی ك ه له یاس������ای بنهڕهتی ههر
واڵتێكدا بۆ تاك دهسنیش������ان و دیاری
ك������راوه .مافێك به ناوی مافی چارهی
خۆنووس������ین كه له ههم������وو واڵتێكی
دێموكراتیك و ئازاددا وهك پرنسیپێ ل ه
یاسای بنهڕهتی ئهو واڵتهدا چهسپاوه.
بهاڵم ئێس������تاكهش پاش سی و حهوت
ساڵ دهسهاڵتداری كۆماری ئیسالمی
ئهم ماف ه به ههموو شێوهیهك ل ه ئێراندا
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گای ئێران
قهدهغهی������ه و ئهو كهسانهش������ی ك ه بۆ
بهدهس������تهێنان و دابینبوونی ئهم ماف ه
ههوڵ دهدهن ب ه تۆمهتی دژایهتی لهگهڵ
خودا و ویالیهتی فهقیهـ ب ه ڕاشكاوان ه
نازناوی دژهشۆڕش������یان لێ دهدهن و ل ه
ههموو ماف ه سیاس������ی ،كۆمهاڵیهتی
و ئابوورییهكان بێبهش������یان دهكهن و ئهم
جۆر كهس������انه یان دهب������ێ ل ه دۆخێكی
زۆر دژواردا له ئێران بژین یان ئهوهیك ه
لهب������هر چاالك������ی و كار و كردهوكانیان
ل������ه زیندانهكانی ڕێژیم بهس������هر ببهن
یان له حاڵهتێك������ی دیكهدا بۆ بهردهوام
بوون لهس������هر داواكارییهكانیان تێكهڵ
ب ه ئۆپۆزێسیۆنی حكوومهتی ئێران ل ه
دهروهی واڵت دهبن و بهشێكیشان لهبهر
بارودۆخ������ی نالهباری ژیانیان ب ه
ناچ������ار ڕێگهی دهرهوهی
واڵت بۆ ژیانێكی
ئاس������ووده و
ئا سا یشی
زیات������ر

دهگرنه
ب������هر و
بهمش������ێوه
جا ر ێك������ی
د یك������ه 
خهمۆك������ی و
بشێوی دهروونی
ب������اڵ دهكێش������ێ
بهس������هر ژمارهیهك������ی
دیك������ه ل ه دانیش������توانی
واڵتدا و ئهمهش ڕاستهوخۆ
كاریگهری دادهنێ لهس������هر
چی������ن و توێژهكان������ی دیك ه
و بهش������ێوهیهكی سیستماتیك
تۆوی بێ هیوایی و كێش������ ه
دهروونییهكان ڕۆژ ل ه دوای
ڕۆژ زیاتر گهش������ه و پهره
دهستێنێ.
ههندێ ل ه ڕاس������تیی ه
كۆ مه اڵ یه ت������ی
دهروونییهكانی ئێران
• ڕ ه و ت������ی
پهرهسهندنی تووشبوون
به مادههۆش������بهرهكان
له ئێراندا
ل������ ه م������اوهی  20س������اڵی
-1
ڕابردوودا ل ه س������اڵی  1357تا 1377
ب ه شێوهی نێوهنجی ڕێژهی بهكارهێنانی
مادههۆشبهرهكان ل ه ساڵدا  %8گهشهی
سهندووه و ب ه واتایهكی دیكه ب ه شێوهیهك
ل ه ش������ێوهكان ه������هر  12س������اڵ جارێ
دووقات بووه .بهراوردكردنی ئهم ڕێژهی ه
لهگهڵ ڕێژهی گهش ه سهندنی ژمارهی
دانیشتووان له ماوهی  20ساڵی ڕابردوو
ب ه شێوهی نێوهنجی  2/63له سهد بووه،
ئهمهش پیش������اندهری ڕێژهی گهش������ ه
سهندنی بهكارهێنانی مادههۆشبهرهكان
ل ه چاو ڕێژهی گهش ه سهندنی ژمارهی
دانیشتووانه.
توێژین������هوه چۆنایهت������ی
-2
تاوتوێ كردنی كێش ه كۆمهاڵیهتییهكان
ل ه ئێراندا پیشان دهدهن كه ل ه ئێراندا 15
كێشهی سهرهكی بۆ سهرههڵدانی دۆخی
خراپ������ی نالهباری دهروونی و بش������ێوی
دهروونی بوونی������ان ههیه ك ه بریتین له:
تووشبوون به ماده هۆشبهرهكان ،بێكاری،
توندوتی������ژی ،بێ متمانهیی سیاس������ی
و كۆمهاڵیهت������ی ،ه������هژاری ئابووری،
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ئێران ،هۆكاری سەرەكی كۆچی كۆچبەران
و گۆڕینی دێموگرافیای ناوچەكە
جیابوون������هوه و
تهاڵق ،خۆكوژی،
گهند هڵ������ی ،
ههاڵواردن������ی
كۆمهاڵیهت������ی
و سیاس������ی،
ن������ادادوهری ل ه
د ا بهش������كر د نی
دهس������هاڵت ،دابهزینی
نۆڕمهكان ،سیاسهت ه
و
فهرههنگ������ی
ئا بو و ر یی������هكا ن ،
كێش������هكانی سیس������تمی
فێركاری و پهروهرده ،پێش������ێل
كردنی مافی شارۆمهندی و نابهرابهری
ل ه بهڕێوهچوونی یاسادا ،كێشهی ڕێگ ه
و بان و هاتوچۆ .ل������ه ههموو ئهم 15
خاڵهدا به بڕوای كارناسانی ئهم بواره ل ه
پلهی یهكهمدا حكوومهت و دهوڵهتهكان
بهرپرسیارن و له پلهكانی دیكهدا نۆڕم ه
كۆمهاڵیهت������ی و بنهماڵهییهكان جێگیر
دهبن.
ل������ ه
ناس������هقامگیری
•
پێكهاتهكان ،بهڕێوهبهرییهكان ،نۆڕمهكان
و بڕیاردانهكان له ئێراندا
لهم پێوهندیی������هدا زۆر خاڵ دهكهون ه
پێش چ������او ك������ ه پ������اش بهتااڵنبردنی
شۆڕش������ی گهالن������ی ئێران ل ه س������اڵی
1357ی ههتاوی بهردهوام بهڕۆژ و نوێ
دهبنهوه و زۆربهی دانیش������توانی ئێران و
بهتایبهت������ی نهتهوهكانی دانیش������تووی
ئێران������ی وهزاڵه هێناوه .ن������ادادوهری و
ههاڵواردنی سیاس������ی و ئابووری و ب ه
ش������ێوهیهكی گش������تی پهراوێز خستنی
نهتهوهكانی ئێران و كهمین ه ئایینییهكان
ل������ه بهڕێوهبهری واڵت و داس������هپاندنی
سیاسهتێكی یهك ه و پهرهپێدان به سیاست
و ئایینێكی دیاریكراو ك ه له ئیدۆلۆژی
كۆماری ئیسالمییهوه سهرچاوه دهگرێ
هۆكاری سهرهكین بۆ سهرههڵدانی ئهم
چهشنه ل ه كێشهكان.
پڕۆسهی پێكهێنانی ژیان
•
و جیابوونهوه له ئێراندا
بهپێی ئاماره باڵوكراوهكان ل ه ئێراندا ل ه
ساڵی  1388بهمالوه له چاو ساڵهكانی
 1387پێكهێنانی ژیان یهك ل ه س������هد
و جیابوونهوه  13/8لهس������هد گهشهیان
س������هندووه .بهپێی ئهم ئاماران ه ل ه چهند
س������اڵی ڕابردوودا ڕێ������ژهی جیابوونهوه
 37/59لهس������هد گهشهی س������هندووه.
ئهمهش دهرخهری ئهو ڕاس������تییهی ه ك ه
ت������ان و پۆی زۆرب������هی بنهماڵهكان ب ه
هۆی ئهو كێشانهی كه هێمایان بۆ كراوه
ڕۆژ له دوای ڕۆژ لهگهڵ ئاستهنگی
زیات������ر بهرهوڕوو دهبێتهوه و ئهم بابهتهش
ڕاس������تهوخۆ كاریگهریی دادهنێ لهسهر
دروس������تبوونی كێش������ه دهروونییهكان و
بشێوی ژیانی كۆمهاڵیهتی و دابهزینی
هیوا به ژیان.
كۆچكردنی مێشكهكان
•
بهپێ������ی ڕاپۆرت������ی س������ندووقی
نێونهتهوهی������ی دراو ل ه س������اڵی 2006دا
ئێران ل ه نێوان  91واڵتی گهشهسهندوو
و له حاڵی گهش������هدا ،بهرزترین نرخی
كۆچكردن������ی مێش������كهكانی به ناوی
خۆیهوه تۆمار كردووه ،ب ه ش������ێوهیهك ك ه
س������ااڵنه ل ه نێوان  150تا  180ههزار
كهس له دهركهوت ه و كهسانی خوێندهوار
ئێران بهجێ دێڵن و باشتر وای ه بڵێین ك ه
له ئێران ڕا دهكهن.
بارودۆخی زاڵ و ئهو بابهتانهی ك ه
پێویسته لهبهر چاو بگیردرێن ب ه شێوهی
خوارهوهیه:
گرینگیی تهندروس������تیی
-1
دهروون������ی و ههروهه������ا تهندروس������تی
كۆمهاڵیهتی له پالندانانی تهندروستی
ل ه ئێراندا ت������ا ڕادهیهكی زۆر لهبهرچاو
نهگیراوه ،ه������هر بۆی ه ب������ۆ داهاتووی
تهندروس������تیی ئیران و جیهان ههست ب ه
مهترسی دهكرێ.
بش������ێویی ه
ئام������اری
-2
دهروونییهكان له ئێراندا ل ه چاو واڵتانی
دیكه ل ه دۆخێكی خراپتردایه.
كۆمهڵ������گای ئێ������ران،
-3
كۆمهڵگایهك������ی ههیهجانی ،نیگهران،

دارا ناتق
پهرۆش،
ب������ێ ڕێ������ز،
پێش������بینی نهكراو ،و ب ه
واتای كارناسان و شارهزایان غهیره
ئیخالقی ،یاس������ابهزێن و چاوهدێری
ههڵنهگ������ره ك������ ه ههم������وو ئهمانه ل ه
هۆكاره مهترسیدارهكانی سهرههڵدانی
قهیران و بشێویی دهروونییه.
له ئێراندا كهسانی خێزاندار
-4
لهچاو كهس������انی سهڵت ،به هۆكاری
جی������اواز تهندروس������تیی دروونییان ل ه
ئاس������تێكی خراپتردای������ه ،بابهتێ ك ه
جێگهی مهترسی و تێڕامانه.
جیاوازیی������ ه ئایین������ی و
-5
نهتهوهیی������هكان له ههم������وو بوارهكاندا
بهش������ێكی بهرچاو ل ه دانیش������تووانی
ئێرانی خس������تووهته ژێر مهترسییهوه و
ئهم بابهتهش ڕاستهوخۆ شوێندانهر بووه
لهسهر بشێویی دهروونی ژمارهیهكی
زۆر ل ه دانیشتووانی واڵتی ئێران.
ئایین������ی زاڵ بهس������هر
-6
كۆمهڵ������گای ئێران������دا كارێكی وای
ك������ردووه ك������ ه ڕێگه خ������ۆش بێ بۆ
گهندهڵی ئیخالقی و ل ه ههمان كاتدا
یاس������ابهزێنی ل ه الیهن ئهو كهسانهی
كه پێڕهوی ئهو ئایینه نین.
نهبوونی كۆمهڵگایهكی
-7
یهكس������ان و مافی ش������ارۆمهندی ب ه
ش������ێوهی بهرابهر لهنێوان دانیشتووانی
واڵتی ئێراندا بووهته هۆی خهمساردی
و س������هركزی بهش������ێكی بهرچاو ل ه
دانیشتووانی واڵتی ئێران.
س������هرههڵدانی كهلێن������ی
-8
نهوهیی.
ڕێكارهكانی پێش������گرتن ل ه خراپ
بوونی دۆخی دهروونی:
ئهنجامدانی توێژینهوه و
-1
تاوتوێ كردنی بهردهوام ب ه ئامانجی
دهسنیش������ان كردنی مهترس������ییهكان و
ڕێكارهكانی شادبوونی كۆمهڵگا.
فێركاری������ی و زانی������اری
-2
بهخش������ین ل������ه پێوهن������دی لهگ������هڵ
تهندروستیی دهروونی.
پێكهێن������ان و بههێزكردنی
-3
تۆڕهكانی پاڵپشتی له بنهماڵه.
لهبهرچاوگرتن و ڕێزگرتن
-4
ل������ ه ماف������ی نهت������هوهكان و كهمین ه
ئایینییهكان.
د هس������تێو هر د ا نی
-5
كۆمهاڵیهت������ی به ئامانجی دابهزینی
دڵهڕاوك������ێ و بهرزكردن������هوهی
تهندروستیی دهروونی.
بهش������داری ههم������وو
-6
دانیشتووان و ش������ارۆمهندانی واڵت
ب ه چاوێكی یهكس������ان ل ه بهڕێوهبهری
كاروباری واڵت به شێوهیهك كه هیچ
كهس ههست نهكات لهم واڵت ه نامۆ،
بێگان ه و ش������ارۆمهندی پله دووههم و
سێههمه.
ئازادی������ی كۆمهاڵیهتی،
-7
سیاسی و ئایینی.
ڕهخساندنی ههلی كار.
-8
گرینگ������ی دان ب������ ه
-9
بنهماڵه و وهگڕخس������تنی تواناكانیان
ل ه ئاس������ت بهڕێوهب������هری ناوچهیی و
سهرانسهریدا.
 -10گرینگی دان ب ه كهسانی
خوێندكار و به ئهزموون ل ه واڵتدا ب ه
مهبهس������تی پڕ كردنهوهی ئهو كهلێن
و بۆش������اییانهی ك������ه بوونهته هۆی
سهرههڵدانی كهلێنی نهوهیی.3
 .1وهرگیراوه له ماڵپهڕی ویكیپیدیا
 . .2تهندروس������تی دهروونی ،پێویس������تیی كۆمهڵگایهكی
تهندروست ،دوكتۆر عهلی ڕهزا بووستانی پوور.
 .3كۆمهڵ������گای بهختهوهر و تهندروس������ت .دوكتۆر ئهحمهد
نوربااڵ

كۆچ������ی ب������ە لێش������اوی خەڵكی
بەاڵلێ������دراوی واڵتان������ی عێ������راق،
ئەفغانس������تان ،ئێران و ب������ە تایبەتی
س������وورییە بەرەو واڵتان������ی ڕۆژئاوا،
لە م������اوەی ڕاب������ردوودا بۆتە یەكێك
ل������ە قەیرانە مرۆیی������ەكان و ڕۆژەڤی
سیاس������ەتی ئەمڕۆی ناوچە و جیهان
بە گشتی .كارەساتێك كە كاردانەوەی
جیهانی لێكەوتەوە و ڕای گش������تی
جیهانی بە خۆیەوە س������ەرقال كردووە.
چوونی بە دەیان ه������زار كۆچبەر بە
ش������ێوەیەكی نایاسایی بەرەو واڵتانی
ڕۆژئاوا و هەاڵتنیان لە دەست شەڕ و
ماڵوێرانی و گرووپە تیرۆریستییەكان،
خنكان و كوژرانی س������ەدان كۆچبەر
ل������ە ڕێ������گا نایاس������اییەكانی ئاویی
و وش������كانییەكاندا ،كۆمەڵ������گای
نێونەتەوەیی تووش������ی حەپەس������ان و
نیگەرانی كردووە .بەردەوامی شەڕ و
كوشتاری بە كۆمەڵ و پەرەسەندنی
گرووپە تیرۆریستییەكان وەك داعش
كە هەنۆكە زیاتر لە  35لە س������ەدی
خاكی عێراق و  50لە سەدی خاكی
سوورییەی داگیر كردووە و هەروەها
حەش������دی ش������ەعبی ك������ە یەكێك لە
گرووپە توندرەوەكانی شیعەی عێراقە
و ڕاستەوخۆ لە الیەن ئێرانەوە ساپۆرت
دەكرێت ،بۆتە گەورەترین مەترسی بۆ
س������ەر ئاسایش������ی ناوچە و جیهان بە
گش������تی و تێكدانی ژیان و تەناهی
و كۆچی خەڵك������ی بەاڵلێدراوی ئەو
واڵتانە.
ش������ەڕ و كاولكارییەكان������ی
ڕۆژهەاڵت������ی ناڤیین بە گش������تی و
واڵتانی وەك عێراق و ئەفغانس������تان و
س������وورییە بە تایبەتی ،كە بەرهەمی
سیاسەتی دەس������ەاڵتە دیكتاتۆرەكان
و س������ەركوتی خەڵكی ئازادیخواز و
بنیاتنانی سیاسەتی كوشتار و ترس
و تۆقاندن������ی خەڵكە ك������ە دەرفەتی
ڕەخس������اندن و پەرەسەندنەوەی شەڕی
تایف������ی و گرووپە توندئاژۆكانی وەك
داعش و حەشدی شەعبی و چەندین
گرووپی توندرەوی دیكەی پێك هێناوە
و خەڵكی مافخواز و بێ تاوان دەكاتە
ئامانجی تیرۆریستی خۆی و ئەمڕۆ
دی������اردەی كۆچ������ی زۆرەملێ و بە
ناچاری هێناوەتە گۆڕێ و بۆتە هۆی
خۆلقاندن������ی تراژیدیایەكی مرۆیی.
بێ هەڵوێس������تی و دەستەوەس������تانی
كۆمەڵ������گای نێونەتەوەی لە هەمبەر
ش������ەڕ و ئالۆزییەكان������ی ناوچ������ە و

س������ەرهەڵدانی ڕەوت������ی تیرۆریزم لەو
هەرێم������ەدا و دەور و نەقش������اندنی
سیاس������ەتی ئێران لە ئاڵۆزتر كردنی
كێشەكانی ناوچەدا ،بەرپرسایەتییەكی
دیرۆكی دەخاتە سەر شانی ناوەندی
سیاس������ەتی جیهانی و وێرای خاپوور
كردن و كوش������تاری ب������ە كۆمەڵ و
كۆچی ملیۆنی خەڵكی ئەو واڵتانە،
دواجار هەر واڵتان������ی ڕۆژئاوان كە
دەبێ باجی سیاسەتی هەڵەی خۆیان
لە هەمبەر بێدەنگی و دەستەوەستانیان
لە مەڕ ئ������ەو ڕووداوانەدا بدەن ،وەك
كۆچی ملیۆنی خەڵكی ئەو واڵتانە
بەرەو ڕۆژئ������اوا بۆتە قەیران و گیرۆ
گرفتەكی سەڕەكییان.
لە هەم������ووی گرینگت������ر ڕۆڵی
بەرچ������او و ئاش������كرای ئێ������ران ل������ە
پش������تیوانی ك������ردن لە دەس������ەاڵتی
دیكتاتۆری بەشار ئەسەد و ساپۆرت
كردنی گرووپی تیرۆریس������تی داعش
و دروستكردنی حەش������دی شەعبی
لە عێراق و هەڵگیرس������اندنی شەڕی
تایف������ی لە عێ������راق و س������وورییە بە
تایبەتی ،ئامانجی ش������ەڕخوازانەی
خ������ۆی ب������ە مەبەس������تی گۆڕینی
دێموگرافی������ای ناوچە و پەرەپێدان بە
پێكهێنان������ی خەونی ئیمپراتوورییەتی
شیعە لە ناوچەكەدا پراكتیزە دەكات و
توانیویەتی لەو پێوەندییەدا سەركەوتن
بە دەست بێنێت .ئاوارەبوون و كۆچی
ملیۆنی خەڵكی سوورییە و عێراق بە
تایبەتی ،كە زۆربەیان كورد و عەرەبی
سۆننە و پێكهاتەكانی وەك ئێزدی و
مەسیحین كاریگەری ڕاستەوخۆ لە
سەر گۆڕینی دێموگرافیای ناوچەكە
دادەنێت و ئێران لە ئامانجەكانی خۆی
كە پێكهێنانی هەرێمێكی بەرفراوانی
ش������یعە مەزهەب و سیاس������ەتی تەك
ڕەهەندی ئەو واڵتەیە نزیك دەكاتەوە.
بەردەوامی سیاس������ەتی ئاژاوەنانەوە و
شەڕخوازانەی ئێران لە ئاستی ناوچەكە
بە گشتی و وێرانكردن و دووبەرەكی
س������ازكردن ،پێكهێنانی ناكۆكی لە
نێوان پێكهات������ە جیاوازەكانی خەڵكی
ئەو ناوچەیە ،ت������رس و تیرۆركردنی
گەالن������ی مافخوازی ئ������ەو هەرێمە،
هەروەها یارمەتیدان و ساپۆرتكردنی
گرووپە تیرۆریستییەكانی وەك داعش
و ئەلقاعی������دە و حیزب������ۆالی لۆبنان،
هۆكاری س������ەرەكی كاولكارییەكانی
و
ناوەراس������ت
ڕۆژهەاڵت������ی
كۆچبەرەكانە.
ئێ������ران ب������ە موهەندس������ی كردن و
مودیریی������ەت كردنی ئەو ش������ەڕە لە
ڕێ������گای دەس������ت و پێوەندییەكانی

خۆیەوە لە نێو گرووپی تیرۆریس������تی
داعش و هەروەها لە ڕێگای گرووپی
توندڕەوی حەشدی شەعبی ،لە هەوڵی
خاپوور كردن و وێران كردنی زیاتری
ناوچە سۆننەكانی عێراق و سوورییە
و بە تایبەتی ناوچە كوردنشینەكان لە
كوردس������تانی ڕۆژئاوادایە .تاكوو لەو
ڕێگایەوە هەم دەسەالتی دیكتاتۆری
بەش������ار ئەس������ەد بپارێزێ������ت و هەم
دەس������ەاڵتی تۆندئاژۆی ش������یعە لە
عێراقدا بەهێزتر بكات و لە هەمووی
گرینگتر بە وەڕێخستنی ڕەشەكوژی
و تی������رۆر و كۆچاندنی خەڵكی ئەو
ناوچانە ،خەونە گاڵوەكانی لە پێناو
گۆرینی دێموگرافیای ئەو هەرێمانە
لە س������ەر بنەمای بەرژەوەندییەكانی
خ������ۆی وەدی بێنێت .س������ەرجەم ئەو
ش������وێنانەی كە هەنۆكە تووشی شەڕ
و خاپوور ك������ردن بوون و خەڵكی تێدا
ئاوارەبوون ،شوێنی ژیانی سۆننەكانن
بە ك������ورد و پێكهاتە مەزهەبییەكانی
وەك ئێزدی و مەسیحی.
ڕوون و ئاشكرایە كە ئێران لە پشت
هەموو ئەو تراژیدیانەیە كە بەرۆكی
خۆرهەاڵتی نێوەراستی گرتووە و بە
یارمەتیدان و ساپۆرت كردنی گرووپە
تون������د ئاژۆخوازەكان و ب������ە تایبەتی
گرووپ������ی تیرۆریس������تی داعش ،لە
هەوڵی گۆڕینی دێموگرافیایی ئەو
هەرێم������ە بە پێ������ی بەرژەوەندییەكانی
خۆیدایە و مەترسی ئەو هەڕەشانەی
كە پێی وایە ل������ە داهاتوودا لە الیەن
كورد و س������ۆننەی ئەو ناوچەیە بۆی
دێتە پێش لە سەر خۆی كەمڕەنگ
بكات������ەوە .هاوئاهەن������گ بوون������ی
سیاسەتی ڕووسیە لەمەڕ ستراتێژی
ئێران ل������ە ناوچەك������ەدا و متمانەدار
بوونی ڕۆژئاوا سەبارەت بە سیاسەتی
دۆژمنكاران������ەی ئ������ەو واڵتە و بێ
هەڵویس������تییان لە پێوەن������دی لەگەڵ
دەوری تێكدەران������ەی ڕێژیمی ئێران،
جێگای ڕەخنە و بێ متمانە كردنی
كۆمەڵگای نێونەتەوەییە .بەش������داری
پێك������ردن و دان������ی دەوری بەرچاوی
ئێران وەك تاوانباری سەرەكی هەموو
ئەو ش������ەڕ و ماڵوێرانییە لە چارەسەر
كردنی كێشەكانی عێراق و سوورییەدا،
لە الیەن كۆمەڵگای نێونەتەوەییەوە،
ن������ە تەنیا هی������چ یارمەتیی������ەك بە
پێكهێنانی ئاشتەوایی و تەناهی ئەو
ناوچانە ناگەیەنێ������ت ،بەپێچەوانەوە
دەس������تی ڕێژیمی ئێران بۆ سەركوت
و كوش������تاری زیاتری گەالنی غەیرە
شیعە و بە تایبەتی كورد و سۆننە و
كۆچاندنیان ئاوەاڵتر دەكاتەوە.
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هەڤاڵ بۆتان:

«بۆ دروشمی خۆسەریی دێموكراتیك ،یەك گەریالش شەهید بێ ،جینایەتە»
هەڤپەیڤین :شەهاب خالیدی
شەڕێكی قورس لە نێوان گەریالكانی
 PKKو دەوڵەتی توركیەدا بەردەوامە.
ه������ەر دوو الیەن یەكتری بە لەباربردنی
پرۆسەی چارەس������ەری تاوانبار دەكەن.
ئەو ش������ەڕ و توندووتیژیانە لە كاتێكدان
ك������ە هەڵبژاردنێكی پێش وەخت لە پێش
هەموو الیەنەكان و بە تایبەت ئا.ك.پ و
ه.د.پ دایە و ئەنجامی هەڵبژاردنەكەش
كاریگەرییەكی ڕاس������تەوخۆی لەسەر
درێژەپێدانی ش������ەڕ یان ڕاگرتنی شەڕ
دەبێ .بۆ باس و ڕاوێژی زیاتر لە سەر
ئەو مژارە گرینگە بە پێویستمان زانی
كە وتووێژێك لەگ������ەڵ ڕێزدار هەڤاڵ
بۆتان ئەندامی پێش������ووی كۆنس������ەی
س������ەرۆكایەتیی  PKKپێك بێنین ،كە
ئەمەی خ������وارەوە دەقی ئەو وتووێژەیە.
ش������یاوی باس������ە كە بیروبۆچوونەكانی
ناوبراوی تەنیا بیروبۆچوونی شەخسی
خۆیەتی و ڕۆژنامەی كوردستان لێی
بەرپرس نیە:
پرسیار :بە ڕای جەنابتان كام الیەن
تاوانبارە بە دەس������تپێكردنی ئەم شەڕە،
چونكە هەردوو الیەن یەكتری تاوانبار
دەكەن بە شكاندنی ئاگربەسەكە؟
واڵم :بۆ دەستپێكردنی شەڕ هەردوو
الیەن یەكت������ری تاوانبار دەكەن .ئەگەر
ئێم������ە بڵێین ك������ە حەق ب������ە دەوڵەتی
توركیەیە و ئەو لە بەرامبەر هێرشەكانی
پ.ك.ك خۆی دەپارێزێ ،ئەمە ڕاست
نیە .دەوڵەتی توركی������ە هەر داگیركەر
و هۆكاری هەاڵیس������انی ئەم شەڕەیە.
ئەگەر دەوڵەتی توركیە پێویستبایە كە
پرسی كورد چارەسەر بكات ،پ.ك.ك
نەیدەتوانی ئەو پرۆس������ەیە تێك بدات،
چونك������ە هەم گەلی ك������ورد و هەمیش
دونی������ای دەرەوە لێی قب������ووڵ نەدەكرد.
بەاڵم دەوڵەت دەیهەویست كە كەمترین
ماف بە كورد ب������دات و گەریالكان لە
واڵت دوور بخاتهوه .لە ڕاستیدا دوای
چڵ س������اڵ ش������ەڕ ،گەلی ك������ورد بەو
وشیارییە سیاسیە گەیشتووە كە دەوڵەت
نەتوانێ فریوی بدات.
ل������ە الیەكی دیكەوە دەوڵەتی توركیە
بەر ل������ە هەڵبژاردنی 7ی حوزەیران ،نە
لە گەڵ ئامریكا و ئیس������رائیل كەوتە
بەرەی������ەك و نەش هی������چ ڕیفۆرمێكی
بەرچاوی دەس������تووری لە بەرژەوەندیی
كورد ئەنجام دا ،هەر بۆیەش نەیتوانی
ببێتە دەسەاڵتدار و بە تەنیا حكوومەت
پێك بێنێ و ش������ەڕی دەس������ت پێكرد.
ب������ەاڵم پ.ك.ك ش بێ ت������اوان نیە لە
دەستپێكردنی ئەم ش������ەڕەدا .پ.ك.ك
لە پرۆس������ەی چارەس������ەریدا كارێكی

س������تراتێژیكی نەكرد و ئەو پرۆسەیەی
وەك تاكتیك دەدیت .پ.ك.ك لە س������ەر
ئەو بڕوایە بوو كە ئۆجاالن لە بەرامبەر
دەوڵەتی توركیا ئیمتیازی زیاتر دەدات،
ئەمەش ل������ە كاتێكدایە كە پ.ك.ك لە
بواری نیزامی������دا لەو پەڕی بەهێزیدایە
و لە ڕۆژئاواش بووە بە دەس������ەاڵتدار و
ئێستا لە سەر پرسەكانی پەیوەندیدار بە
ڕۆژئاوای كوردستان لە هەر شوێنێكی
ئەم جیهانە دۆستی هەیە و ئەگەر ئێمە
لە ب������واری نیزامیدا زەخت و گوش������ار
ب������ۆ دەوڵەتی توركیە بێنی������ن ،دەتوانین
ئیمتیازی زیاتریان لێ وەرگرین.
هەروەها بە ه������ۆی ناكۆكیی نێوان
ئێران و توركیە لە س������ەر ڕووداوەكانی
سووریە ،ئێران پشتی (پ.ك.ك) گرت
و لە دژی دەوڵەتی توركیە( ،پ.ك.ك)
ی هان دا .واتە ئەم ش������ەڕە دەس������تی
ئێرانیش������ی تێدا بوو و لە بەرژەوەندیی
ك������ورددا نیە و نەدەب������وو پ.ك.ك ئەو
شەڕەی كردبا ،تەنانەت ئەگەر دەوڵەتی
توركیە ی������ەك الیەنە ئەو ش������ەڕەی بە
سەر پ.ك.ك دا سەپاندبا .ئەو هەموو
دەنگەی كە ئەم جارە ه.د.پ بەدەستی
هێنا ،س������ەڵماندی كە ك������ورد دەبێ لە
ڕێ������گای خەباتی سیاس������یەوە كار بۆ
بەدەستهێنانی مافەكانی بكات.
ل������ە الیەك������ی دیكەوە ئەگ������ەر بەر
ل������ە هەڵبژاردنەكان������ی 7ی حوزەیران،
ك������وردەكان نەیانگوتبا كە ئێمە ناهێڵین
ئەردۆغان ببێ بە س������ەرۆك و ناهێڵین
ئا.ك.پ بە تەنیا دەس������ەاڵتدار بێ ،و
دوای هەڵبژاردنەكانی������ش هەوڵیان دابا
بۆ ئەوەی دهس������هاڵتی هاوبهش لهگهڵ
ئ������ا.ك.پ پێ������ك بێنن ئەم������ە زۆر بە
قازانجی پرسی كورد بوو .بەاڵم كاتێك
كە تۆ هێرش دەكەی بۆ سەر بەردەنگی
خۆت ،دیارە ئەویش حسابت بۆ ناكات و
تۆ تاوانبار دەكات بە تێكدانی پرۆسەی
ئاش������تی .ب������ە داخ������ەوە پ.ك.ك لەو
پرۆسەیەدا بە پێی قازانج و بەرژەوەندیی
كورد حەرەكەتی نەكرد و ئێستا زەحمەتە
كە دەوڵ������ەت ه.د.پ یان پ.ك.ك وەك
بەردەنگ������ی خۆی قب������ووڵ بكات و بە
داخەوە ش������ەڕەكە بووە بە شەڕی كورد
و ت������ورك و ه������ەردوو الی������ەن هۆكاری
دەستپێكردنی شەڕ و توندووتیژییەكانن
و پرۆسەی چارەسەرییان لەبار برد.
پرسیار :ئەم شەڕە چ كاریگەرییەكی
لە سەر پرسی كورد لەو واڵتەدا دەبێ؟
وهاڵم :ڕاس������تە كە ئ������ازادی نرخی
دەوێ و هیچ ك������ەس ناتوانێ الیەنێك
كە بۆ ئ������ازادی و دامەزراندنی دەوڵەت
خەب������ات دەكات و ش������ەهید دەدات ،بە
تاوانبار بزانێ ،بەاڵم چونكە ئەم شەڕە
بێ ئامانجە ،پێویس������ت ب������ە دانی نرخ

ناكات .پ.ك.ك تا س������اڵی  2000بۆ
سەربەخۆیی كوردس������تان خەباتی كرد،
بەاڵم دوای دەس������تگیركردنی ئۆجاالن،
ئەو دەس������تی لەو دروش������مە هەڵگرت و
دەوڵەت -نەت������ەوە ڕەت دەكات و داوای
«خۆس������ەریی دێموكراتی������ك» دەكات.
بۆ ئەم دروش������مە دانی یەك شەهیدیش
جینایەتە .ئەم ش������ەڕە بێ ئامانجەو 10
بەرامبەر زیادتر زەرەی بۆ كورد هەیە.
لەو ماوەی������ەدا زیاتر لە  100گەریال و
كەسی سڤیل شەهید بوون كە هەموویان
ل������ە ڕێگایێكی بێ ئامانجدا ش������ەهید
بوون .ڕاس������تە كە س������ەرباز و پۆلیسی
توركی������ش دەكوژرێن ،ب������ەاڵم گوند و
شاری ئێمەش كاوڵ دەبن.
پرسیار :كاریگەرییەكانی ئەم شەڕە لە
سەر هەڵبژاردنی پێش وەخت لە توركیە
چۆن دەبێ و كام الی������ەن زەرەرمەندی
یەكەم دەبێ؟
واڵم :ئەردۆغان لە هەڵبژاردنەكانی
7ی حوزەیراندا نەیتوان������ی ببێتە تاكە
حیزبی دەسەاڵتدار ،هۆكارەكەشی ئەمە
بوو كە ناوب������راو گرینگیەكی ئەوتۆی
نەدا بە پرۆس������ەی چارەس������ەری و لە
مەس������ەلەی كۆبانێدا ،ناوبراو بە نهێنی
پشتی داعشی دەگرت و لە دژی كورد
هەڵوێس������تی نابەجێی هەب������وو .ناوبراو
چەند جار ڕایگەیاند كە كێش������ەیهكمان
بە ناوی كێش������ەی كورد نیە و كێشەی
كورد چارەسەر كراوە و زۆر سووكایەتیی
بە كورد كرد ،ه������ەر بۆیەش ڕێژەیێكی
بەرچ������او لە كورد دەنگی������ان بە ه.د.پ
دا .جاری پێش������وو ڕێژەی دەنگەكانی
ه.د.پ لە ئاس������تی توركیە لە س������ەدا
 7-6ب������وو ،كە ئەم جارە خۆی لە %13
دا .ڕەنگبێ  %2-1لەو كەس������انەی كە
دەنگیان دا بە ه.د.پ دژی ئەردۆغان
بوون .بەاڵم ئەوانەی دیكە كە ئەم جارە
دەنگیان بە ه.د.پ دا و پێشتر دەنگیان
بە ئا.ك.پ دابوو ،ئەو كەسانە بوون كە
لە هەڵوێس������تە نابەجێیەكانی ئەردۆغان
لە مەڕ پرسی كورد تووڕە ببوون .هەر
بۆیەش ئەردۆغان شكس������تی خوارد و
دەس������تی كرد بە تێكدانی پرۆس������ەی
چارەس������ەری و ه������ەوڵ دەدا ئەم جارە
تۆڵەی شكستی 7ی حوزەیران بكاتەوە.
ئ������ەو دەزانێ ئەمە زحمەت������ە ،بۆیە بە
درێژەپێدانی شەڕ ،هەوڵی ناوبراو ئەوەیە
كە دەنگی نەتەوەپەرەستەكانی سەر بە
م.ه.پ بەدەس������ت بێنێ .بەاڵم ئەمەش
هی������چ گارانتیەك������ی نیە و ش������ەڕەكە
ل������ە كۆنترۆلی ئەردۆغان������دا نەماوە و
ئابووریی توركی������ە خەریكە الواز دەبێ
و زەرب������ەی قورس������ی وێ دەك������ەوێ.
بەاڵم ئەگ������ەر ناوب������راو بتوانێ بەر لە
هەڵبژاردنی پێشوەخت شەڕەكە ڕاگرێ

و بیخاتە ژێر كونترۆڵی خۆی ،ڕەنگبێ
ئەم������ە زیاتر ب������ە قازانجی ئ������ەو بێ.
ئەگەری������ش دوای هەڵبژاردن بتوانێ بە
تەنیا حكوومەت پێك بێنێ ،دیس������انیش
ناتوانێ ئەو ئەمنیەت و ئاسایشەی كە
لە كاتی پرۆس������ەی چارەسەریدا هەبوو
بگەرێنێتەوە واڵت.
پرس������یار :گەلۆ مەبەستی ئا.ك.پ
لە پرۆسەی چارەس������ەری ،لە بنەڕتدا
چارەسەریی پرسی كورد بوو ،یان دانی
مافێكی زۆر كەم بە كورد و لەناوبردنی
پ.ك.ك بوو؟
واڵم :سێ ئامانج هەبوون:
 1پ.ك.ك لە كوردس������تانی باكوور
دەربكات و بە یەكج������اری كۆتایی بە
شەڕ بێنێ.
 2دەیهەویس������ت كەمتری������ن ماف بە
كورد بدات.
 3كاربەدەستانی ئا.ك.پ دەیانگوت
كە سەرۆكی پ.ك.ك لە دەست ئێمەدایە
و ئێمە دەتوانی������ن داواكانی خۆمان بە
سەریدا بسەپێنین.
دەیانویست كە پ.ی.د لە ڕۆژئاوای
كوردس������تان لە س������ەر بڕیاری ئۆجاالن
بخەنە ژێر دسەاڵتی خۆیان و بە پێی
بەرژەوەندی������ی خۆیان لە دژی ڕێژیمی
بەعسی س������ووریە بە كاری بێنن ،بەاڵم
ئەم پیالنانە سەریان نەگرت ،و جیهانیش
ل������ە دژی توركیە ڕاوەس������تا و لە مەڕ
پشتیوانیی توركیە لە داعش هوشداری
پێدا .هەموو هەوڵیان ئەمە بوو كە كورد
لە ڕۆژئ������اوا نەبێتە دەوڵ������ەت و خاوەن
ستاتوو ،و ئەگەر سووریا دابەش ببێ،
ئەو كات توركیە بتوانێ كوردس������تانی
ڕۆژئاوا وەك چەكێك لە دژی نەیارانی
خۆی بە كار بێنێ .ئەمە نیشان دەدات
ك������ە دەس������ەاڵتی ئێس������تای توركیە لە
بنەڕەت������ەوە دێموكراتیك نیە و هەرچەند
وەك سااڵنی پێشوو كورد ئینكار ناكات،
بەاڵم بۆ جێبەج������ێ كردنی مافەكانی
گەلی كورد خۆی ئام������ادە نەكردوە و
كاتێك باس لە پرۆس������ەی چارەسەریش
كردووە ،ئەم������ە تاكتیكێك بووە كە تێدا
هەوڵی فریودانی ك������ورد هەبووە .واتە
كاتێك زانی������ان كە ناتوان������ن بە زەبری
چ������ەك ،پ.ك.ك لە نێو ببەن ،ڕێگای
سیاسیان بۆ ئەم مەبەستە هەڵبژارد.
پرس������یار :ئەردۆغ������ان ڕایگەیاندوە
كە ئ������ەوان بە یەكجاری تیرۆریس������تان
(مەبەس������تی ناوب������راو پ.ك.ك ی������ە)
لە نێ������و دەبەن و دەڵێ كێش������ەی كورد
چارەسەر كراوە ،ئاخۆ ناوبراو كەسێكی
نەتەوەپەرەس������تە كە تا ئێستا دمامكی
ئیسالمی لە سەر دەم و چاوی داناوە؟
واڵم :ئەردۆغ������ان ڕاس������تە كە لە
س������ەرەتادا هێندێ������ك گۆڕانكاریی پێك

هێنا ،بەاڵم ئەمە لە ڕووی ناچارییەوە
بوو ،ئەوان چەند س������اڵ ل������ە ڕێگای
س������ەربازییەوە ویس������تیان كۆتای������ی بە
پ.ك.ك بێنن ،بەاڵم ئەم سیاس������ەتەیان
بێ ئەنجام مایەوە ،لەم سااڵنەی دواییدا
كورد بە باش������ی خۆی ئۆرگانیزە كردوە
و ئیت������ر نە لە بواری سیاس������ی و نە لە
بواری نیزامیش������ەوە ،دەوڵ������ەت ناتوانێ
ك������ورد بخاتە ژێ������ر كۆنترۆلی خۆی.
ئێس������تا كورد لە ب������واری كولتوری و
سیاس������ی و نیزامیدا هێزێكی گەورەیە،
ل������ە باش������ووری كوردس������تانیش كورد
خۆی ب������ۆ ڕاگەیاندنی دەوڵەت ئامادە
دەكات و جیهانی دەرەوەش پش������تیوانی
پێش������مەرگەیە ،چونك������ە پێش������مەرگە
لە ب������ەرەی هەرە پێش������ەوەی ش������ەڕی
داعشدایە .لە ڕۆژئاوای كوردستانیش
بووە بە هاوپەیمانی ئامریكا.
دەوڵەت دەزانێ كە ئیتر ئاس������ایش و
ئەمنیەت بە شەڕ لە دژی كورد دابین
نابێ و دەبێ پرس������ی كورد چارەس������ەر
بكرێ .ئەردۆغانیش بە باش������ی ئەمە
دەزان������ێ و هەر بۆیەش لەم س������ااڵنەی
دواییدا ش������ەڕیان ڕاگرت و پرۆس������ەی
چارەس������ەرییان هێنایە بەر باس .بەاڵم
چونكە باوەڕیان بە چارەسەریی پرسی
كورد نیە و زەینیەتی ئەوان ئەو ش������تە
قب������ووڵ ناكات كە ك������ورد ببێتە خاوەن
كیانی خۆی ،بۆیە ئەردۆغان دەیگوت
ك������ە ئێم������ە هەموومان ی������ەك ئۆمەت،
یەك نەتەوە ،یەك زم������ان و خاوەن یەك
ئ������ااڵ و خاكی������ن .واتە ج������اری وابوو
باس������ی لە بوونی كورد و پێویس������تیی
بەرەوپێشەوەبردنی پرۆسەی چارەسەری
دەك������رد و جارێكی دیك������ەش دەهات و
كوردی ڕەت دەكردەوە .ئەو ئێستا بەرەو
دیكتاتۆری و كۆنەپەرەس������تی دەچێ.
ئەو لە سەر بنەمای سیاسەتی  80ساڵ
لەمەوبەر حەرەك������ەت دەكات و خەریكە
هەم لە بواری ئیس���ل��امی و هەمیش لە
بواری هزری شۆڤینیس������تیەوە ڕێگای
حیزبەكان������ی بەر لە خ������ۆی درێژە پێ
دەدات.
پرس������یار :گەلۆ ئەم شەڕە تا كەی
ب������ەردەوام دەب������ێ ،پێتان وانیە دیس������ان
ئەردۆغان پەنا ب������ۆ ئۆجاالن ببات ،بۆ
كۆتایی هێنان بە شەڕەكە؟
واڵم :ئامانجی ئەردۆغان ئەوەیە كە
تا كاتی هەڵبژاردن ش������ەڕ هەبێ ،بەاڵم
ش������ەڕەكە لە كۆنترۆلی ئەودا نەماوە.
هیچ گارانتیەك نیە كە ش������ەڕ بەر لە
هەڵبژاردن كۆتایی پێ بهێندرێ .ئەگەر
هاتوو ئ������ا.ك.پ دوای هەڵبژاردنەكان
توانی ب������ە تەنیا حكوومەت پێك بێنێ،
ڕەنگبێ لە سەر بڕیاری ئۆجاالن شەڕ
ڕابگیرێ ،یان ڕەنگبێ دەوڵەت بیهەوێ

وەك حكوومەت������ی س������ریالنكا بكات و
هێرش������ێكی گەورە بۆ س������ەر پ.ك.ك
دەس������ت پێ بكات بۆ لە نێو بردنی بە
یەكج������اری ئەو حیزبە .ب������ەاڵم ئەگەر
بە تەنیا نەتوانێ ببێ بە دەس������ەاڵتدار،
ئەگەری بەردەوامیی شەڕ زیاترە.
پرسیار :ئەردۆغان داوای لە خەڵكی
ش������رناخ كردوە كە یارمەتی������دەری هێزە
ئەمنیەكان بن ،گەلۆ ئەوان بە قس������ەی
ئەردۆغان دەكەن؟
واڵم :حیزبەكانی دیكەی توركیەش
كاتێك كە دەبوون بە ئیقتدار ،دەیانگوت
پ.ك.ك تیرۆریس������تە و دەب������ێ ئێمە و
كوردەكان پێكەوە ئەو هێزە تیرۆریس������تە
لە نێو ببەی������ن .ئەردۆغانیش ئێس������تا
هەمان سیاسەت پەیڕەو دەكات و داوای
هاوكاری لە ك������ورد دەكات و تەنانەت
پارەش دەدات بەو كوردانەی كە هاوكار
و یارمەتیدەری ناوبراو بن ،بەاڵم وهاڵمی
ئەو داوایە لە الی كورد نیە و كورد بە
قسەی ئەردۆغان ناكات.
پرسیار :بۆ چی جیهان لە بەرامبەر
كوشتنی خەڵكی سڤیلی كورد لە الیەن
دەوڵەتی توركیەوە بێدەنگە؟ لە كاتێكدا
كە توركیە واڵتێكی دێموكراتیكە و هێزە
ئەمنییەكانی توركیەی ئەردۆغان ،برا
كوردەكانی خۆی! دەكوژن؟
واڵم :ئ������ەو هەم������وو خەڵك������ە ل������ە
ڕۆژهەاڵت������ی ناڤین دەك������وژرێ ،دونیا
بێدەنگ������ە .چونكە بەرژەوەندی بەر چاو
دەگیرێ .لە باكووری كوردس������تانیش
ه������ەر وای������ە .پ.ك.ك ل������ە لیس������تی
تیرۆردایە و توركیەش ئەندامی ناتۆیە
و ب������ۆ ئامریكا ڕۆڵێكی س������تراتیژیك
دەگێ������ڕێ و هەربۆی������ەش ئ������ەوان لە
بەرامب������ەر جینایەتەكان������ی توركی������ە
بێدەنگ دەمێنن .بە پێچەوانەوە ئەگەر
توركی������ە دژایەتی������ی ئ������ەم دەوڵەتانە و
ئیس������رائیل بكات ،ئ������ەو كات ئەوانیش
لە بەرامب������ەر جینایەتەكانی توركیەدا
بێدەنگ نامێن������ن .كاتێك هێرش كرایە
سەر ئێزدییەكان لە باشووری كوردستان
و هێرش كرایە سەر كۆبانێ ،جیهان ل ه
پشتی كورد ڕاوەستا ،چونكە كورد لەو
بەشەی كوردستان هاوپەیمانی ئامریكا
و ڕۆژئاواییەكان لە دژی تیرۆره و ئەمە
پێش������مەرگەیە كە ش������ەڕی ڕاستەقینە
لە دژی داع������ش دەكات .بەاڵم كاتی
خۆی لە باشووری كوردستان ،كورد لە
حەلەبچە كیمیابارانیش كرا ،بەاڵم دونیا
مات و بێدەنگ بوو .كە وابوو دونیای
دەرەوە بە پێی بەرژەوەندییەكانی خۆی
ل������ە بەرامب������ەر جینایەتەكاندا بێدەنگ
دەمێنێ یان هەڵوێست دەگرێ.
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لێکهااڵندنی تواناکانمان پاشترین پاداشە بۆ یادی
شەهید دکتۆر سەعید شەرەفکەندی

جووت حەوت

هەوراز
مەجید حەقی
دکتۆر س������ادق ش������ەرەفکەندی لەو
دەگم������ەن ڕێبەرانەی ک������ورد بوو کە
لەماوەیەک������ی زۆر کەم������دا توان������ی
ببێتە دیارترین ڕێب������ەری جوواڵنەوەی
نەتەوایەتی کورد دوای دکتۆر قاسملوو.
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس������ت و واڵتانی
لە حاڵی گەش������ەکردندا مێژوو کەمتر
نموونەی وای بینیوە کە جوواڵنهوهیەک
یان نەتەوەیەک ڕێبەرەکەی ش������ههید
ببێ������ت و جێگرەکەی بەو خێراییەی کە
دکتۆر ش������ەرەفکەندی توانی بەس������ەر
هەموو کێشەکان و بەربەستەکاندا زاڵ
بێ������ت و نەتەنیا ڕێگە لە نس������کۆیی و
الوازبوون������ی جوواڵن������هوه و حیزبەکەی
بگرێت ،بەڵکوو چەندی������ن هەنگاو لە
س������ەردەمی پێش������ووی خۆی بەهێزتر
بکات .دکتۆر سادق ش������ەرەفکەندی
خاوەنی بڕاوایەکی قووڵ بەخۆی و لەو
ڕێگایەوە بە گەلەکەی بوو و باوەڕی
وابوو کە گ������ەر هەموومان تواناکانمان
«لێکهاڵێین»« ،ڕووبارەکان تێکەڵبن»
و «ببنە ش������ەپۆلی بەهێزی دەریا» تا
«دوژمنان لە ژێر تەوژمی خۆیدا نوقم
بکات» .دکتۆر شەرەفکەندی ئەهلی
دروشم نەبوو .ئەو کاتێک قسەیەکی
دەکرد ،دروشمێکی سیاسی هەڵدەبژارد
ل������ە پێناوی������دا بەک������ردەوە هەن������گاوی
دەن������ا و ئامادەی دان������ی قوربانی بوو.
شەرەفکەندی بەوە نموونەی ڕێبەرێکی
ئەخاڵقی بوو.
ڕێبەرانی ئەخاڵقی کەسانێکی جێی
بڕوا و ڕاس������تگۆن .ئەوان بڕیاردەرانی
دادپ������ەروەر و بڕوادار ب������ە بنەماکانی
مرۆیین .ئەوان مرۆڤەکان بە پلە یەک
و دوو داب������ەش ناکەن .ئاس������تی مافی
مرۆڤ������ەکان بە پێی ئاس������تی نزیکی
بەوان شی ناکەنەوە .بۆ ئەوان سەرمایە
مرۆییەکان������ی کۆمەڵگا ل������ە هەموو
ئاس������تەکانی خۆیدا جێگای س������ەرنج
و بایەخن .یەکێ������ک لە دیاردەکانی
دوای دەی������ەی  1990کۆچب������ەری
بەرەو هەندەران و پێکهاتنی کۆمەڵگا
کوردییەکان لە دیاس������پۆرایە .دکتۆر
س������ادق ش������ەرەفکەندی ل������ەو دەگمەن
ڕێبەرانە بوو کە بەزوویی هەس������تی بە
دەرفەتی تاراوگەنشینی و کۆمەڵگای
دیاس������پۆرا کرد و ئ������ەو کۆمەڵگایەی
وەک سەرمایە و دواڕۆژی جوواڵنهوهی
نەتەوایەتی ناوزەد کرد .هەرچەند جارێ
ئەوکات ڕادەی کوردانی خۆرههاڵتی
دانیش������تووی دەرەوەی واڵت بە ئاستی
ئەمڕۆ نەبوو ،بەاڵم وەک کەس������ێکی
ئاشنا بەس������ەر ڕەوتی کۆمەاڵیەتی و
ئاڵۆگۆڕەکانی گۆڕەپانی خەبات ،لە
کۆنگرەی نۆهەمی حیزبی دێموکراتی
کوردس������تانی ئیراندا ئەو مژارە دەکاتە
بەشێک لە پرسی کۆنگرەی حیزب و
خەبات ل������ە دەرەوەی واڵت و نێوخۆی
واڵت ب������ە دوو باڵ������ی باڵندەی������ەک
وێن������ادەکات ،کە بە بێ بوونی یەکیان
باڵەکەی دیک������ەی ناتەواو دەبێت .ئەم
دەڕبڕینەی دکتۆر سەعید هەڵقواڵوی
بیری ستراتێژیکی ڕێبەریە.
لە هەلومەرجێکدا کە ڕێکخراوەکان
بە هۆی ئاڵوگ������ۆڕە خێراکانی ژینگە
لەحاڵی گۆڕانن و ئەگەری ئەوە هەیە
ڕێکخ������راوە نوێی������ەکان بتوانن جێگای
ڕێکخراوە نەریتیەکان بگرنەوە ،مەرجی
سەرەکی سەرکەوتن بوونی ئاڵوگۆڕی
ڕیش������ەیی و داهێنان������ی ڕێکخراوەییە.
ڕێکخراوەکان ناچارن بە دوای شێوازی
ت������ازەی کار و چاالک������ی بگەڕێن و
ڕەهەن������دی کار و چاالکییەکانی������ان
ن������وێ بکەن������ەوە .ڕێکخ������راو ل������ەو
هەلومەرجەدا پێویستی بە ڕێبەریەکی
گۆڕانکاریخواز ،بوێر و نەترس هەیە کە
بتوانێت گۆڕانکارییەکان لە ڕێکخراودا

پێک بێنێ������ت .ئ������ەوەی لەوپێوەندیەدا
گرنگ������ە لەبەرچاوگرتنی هەلومەرجی
سیاس������ی – کۆمەاڵیەتی و ئابووری
نێوخ������ۆ و دەرەوەی ڕێکخراوە تا بە پێی
ئەو بەرنامەی درێژخایەن و کورتخایەن
داڕێژێت .ڕێبەرانی س������تراتێژیک لە
هەلومەرجی وادا دەتوانن سەرکەوتنی
ڕێکخراوەکان مسۆگەر بکەن و ئەوان
ل������ە قەیرانەکانەوە ب������ەرەو دەرفەتەکان
ڕێبەری بکەن .هەلومەرجی کوردستان
لە هەموو پارچەکانیدا دوای ش������ەڕی
ئێ������ران و عێ������راق و داڕمان������ی بەرەی
سۆسیالیس������تی گۆڕانکاری گەورە و
قووڵ بەخۆی������ەوە دەبینێ :لە الیەکەوە
بەهۆی هێرشی ڕێژێمی سەدام بۆ سەر
کوەیت و ش������ەڕی یەکەمی کەنداو و
بوونی ناوچەی دژەفڕین لە باشووری
کوردس������تان دوای ک������ۆڕەوی خەڵکی
ئەو بەشەی کوردستان هەلومەرجێکی
بەتەواوی نوێ ب������ۆ بزاڤی نەتەوایەتی
کوردس������تان خوڵقاب������وو ،ه������اوکات لە
باک������ووری کوردس������تان هەلومەرجی
خەباتی چەکداری و خێرابوونی بزاڤی
نەتەوایەت������ی بۆ هەموو ئاس������تەکانی
خۆی پێش������کەوتنی بەخۆیەوە دەبینی.
لە الیەکی دیک������ەوە لە ئێران ڕێژێمی
ئێران هەموو وزەکانی بۆ س������ەرکوتی
جوواڵنهوهی کوردس������تان ئازاد کرابوو
و جوواڵنهوهی کوردس������تان پێویس������تی
بە خۆگونجاندن لە گەڵ هەلومەرجی
نوێ������دا ب������وو .ڕێبەری سیاس������ی لەو
هەلومەرجەدا س������ێ بەرپرس������ایەتی لە
ئەس������تۆیە .1 :پێکهێنانی بەس������تەری
گونجاو بۆ گۆڕانکاری .2 ،پێکهێنانی
دەروەستی و هەس������تی خاوەندارێتی لە
پرس������ەکان  .3پێکهێنانی هاوسەنگی
لە نێوان نوێگەرایی و س������ەقامگیری
ڕێکخراوەی������ی .دکت������ۆر س������ادق
ش������ەرەفکەندی ل������ەو هەلومەرج������ەدا
ب������ە بوێرییەکی کەم وێن������ەی خۆی،
توانی کۆس������تی لەدەس������تدانی دکتۆر
قاس������ملوو بکاتە دەرفەتی ڕێكخستنی
زیاتری هێزەکان������ی دێموکرات و بەها
هاوبەش������ەکانی نێو بزاڤ������ی کوردی
بکات������ە ئامانجی س������ەرەکی خۆی بۆ
ڕێبەری کردن������ی حیزب و کۆکردنەوە
و تۆکمەکردنی تەش������کیالتی حیزبی
دیموکرات لە هەموو ئاستەکانی خۆیدا.
لەو ڕووەوە وێرای بەرەوپێشبردنی خەباتی
نێوخۆی������ی و بەرخودان������ی چەکداری،
سەرنجێکی تایبەتی دا بە بەدەزگایی
کردن و ڕێکخراو کردنی تەشکیالتی
دەرەوەی واڵت������ی حیزبی دێموکرات بە
مەبەستی ڕێکخس������تنی کۆمەڵگای

ڕۆژهەاڵتی کوردستان و بەهێزکردنی
خەباتی دیپلۆماتیکی حیزب لە هەموو
ئەو واڵتانەی کە کوردی تێدا دەژی.
مەرجی پێکەوەکارکردن و هاوپەیمانی
لەگ������ەڵ ڕێکخراوەکانی دیکە ،بوونی
حیزبێکی یەکگرت������وو ،بەهێز و خاوەن
ڕێکخراوەیەک������ی بەبەرنامەیە .دکتۆر
س������ەعید لەو ڕوانگەیەوە لەو ماوەیەی
ک������ە ڕێبەری حیزب������ی دێموکرات بوو
هەوڵێکی جی������ددی دا بۆ بەهێزکردنی
حیزبی دێموکرات لە هەموو ئاستەکانی
خۆی������دا و هەوڵێکی نەپس������اوەی دا بۆ
خوڵقاندنی کەش������یکی وا کە حیزبی
دێموک������رات وەک حیزبێک������ی بەهێز
بەاڵم یەکگرتوو ،پلۆرال بەاڵم هاوساز
خەبات بکات و لە ڕوانگەی هێزەوە لە
گەڵ هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی
گفتگۆ بکات و بەکردەوە جوواڵنهوهی
میللی – دێموکراتیکی کوردس������تان
بکاتە ڕێبەری هەموو ئاڵوگۆڕەکانی
سیاس������ی ئێران و کۆمەڵگای ئێران لە
ڕوانگەی ویس������تە دێموکراتیکەکانی
گەلی کورد و بنەما فەلسەفییەکانی
کۆمەڵگایەک������ی فرەچەش������ن و
دێموکراتیک������ەوە ڕێب������ەری ب������کات.
ل������ەو ڕووەوە دکتۆر س������ەعید وێڕای
پێداگری لەس������ەر ماف������ی نەتەوایەتی
گەلی ک������ورد و مافی دیاری کردنی
چارەن������ووس بۆ نەتەوەی کورد ،هەوڵی
دەدا هێزەکان������ی ئۆپۆزێس������یۆنی ئێران
لە دەوری بەرەیەک������ی یەکگرتوو کۆ
بکاتەوە .کاتێک هێزێک لە بەهێزی
و بە ویس������تی فۆرموولەکراوەوە لەسەر
مێزی گفتگۆ دادەنیش������ێت ،دەتوانێت
هیوای دەستکەوتی گەورەتری ببێت و
شوێندانەرتر بێت .دکتۆر شەرەفکەندی
الیەنگ������ری پەراوێزخس������تنی حیزبی
دێموک������رات و جوواڵن������هوهی کورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردس������تاندا نەبوو .ئەو
هەموو هەوڵی ئەوەبوو کە پرسی کورد
کە س������ەرەرای ڕەوابوونی خەباتەکەی
بووتە پرس������ێکی مارجینال لە ئاستی
هەموو کێشەکانی ئێراندا ،بکاتە پرسی
ناوەندی ئاڵۆگۆڕەسیاسیەکان و بۆ ئەو
گەورەترین پرس������ەی ئێران واتە ستەمی
نەتەوایەتی و دابەش������کردنی دەسەاڵتی
سیاسی بەش������ێوەی دادپەروەرانە بکاتە
سەردێڕی پرسە سیاسیەکان بۆ پێکەوە
کارک������ردن و خەبات کردن .لەو ڕووەوە
بەڕاش������کاوانە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لە
ئەگ������ەری زۆربوون������ی وزەی بەزین لە
ناوەند ئاگادار دەکردەوە و تێنەگەیشتنی
ئەوان لە پرس������ە نەتەوەییەکان بە واتای
لێکهەڵوەشانی ئێران ناو دەبرد.

دوای ڕووخان������ی دی������واری بەرلین
و داڕمان������ی بلۆک������ی ڕۆژه������ەاڵت
ئاڵوگۆرەکان������ی جیه������ان خێراییەکی
دیکەی������ان بەخۆیەوە بین������ی .ئەوکات
زۆرک������ەس پێیان وابوو کە بە ڕووخانی
بلۆکی ڕۆژهەاڵت و تاک جەمسەری
جیهان بە ڕێبەری ئەمریکا ،پرسەکانی
جیهانی چارەسەری خێرا بە خۆوه دەبینن
و جیهان لە شەڕ و نەهامەتی ڕزگاری
دەبێت .دکتۆر س������ەعید شەرەفکەندی
لەو دەگم������ەن ڕێبەرانەی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست بوو کە بە پێچەوانەی ئەوەی
پێشبینی کرد .لە ڕاپۆرتی کۆمیتەی
ناوەندی بۆ کۆنگرەی نۆهەمی حیزبی
دێموکراتدا دکتۆر سەعید سناریۆکانی
دوای ڕووخانی بلۆکی ڕۆژهەاڵت وێنا
دەکات و پێشبینی ئەوەدەکات ،کە تا
مەودای نێوان باش������وور و باکوور واتە
جیهانی س������ەرمایەداری و کۆمەڵگا
دواخراوهكان ل������ە یەک نزیک نەبێتهوه
شەڕ و ناسەقامگیری درێژەی دەبێت و
هێرشی کۆچبەران بەرەو ڕۆژئاوا زیاتر
دەبێت .ئەمڕۆ بیست وسێ ساڵ دوای،
تیرۆری میکۆنوس شەپۆلی پەنابەران
وکۆچبەران لە ئەفریقا و ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاس������تەوە بەش������ێوەیەکی بێ وێنە
ڕووی ل������ە یەکیەتی ئورووپا کردووە و
یەکیەتی ئورووپ������ا لەگەڵ گەورەترین
قەیرانی کۆچب������ەری مێژووی خۆی
بەرەوڕوو بووەتهوه.
خێرایی ئاڵوگۆڕەکان بە ڕادەیەک
بووه کەمتر کەس������ێک بووە لەسەدەی
ڕابردوودا بتوانێت پێشبینی ئاڵوگۆڕی
وا بکات .جیهان و ئاڵۆگۆڕە سیاس������ی
و ئابووریی������هكان لە هەم������وو واڵتاندا
ب������ە ڕادەیەک خێرایە کە کەش������ێکی
ناس������ەقامگیر لەسەر هەموو بوارەکانی
ژیان������ی سیاس������ی ،کۆمەاڵیەت������ی و
ئاب������ووری کۆمەڵ������گای مرۆڤایەتیدا
زاڵب������ووە .ڕێبەری نەریتی بەش������ێوەی
سەدەی ڕابردوو ناتوانێت درێژە بە ژیانی
خۆی بدا .بە کردەوە زۆربەی ئاڵوگۆڕە
ڕووەکی (س������طحی)یەکانی نێو حیزب
و ڕێکخراوەکان������ی کوردس������تانیدا
تووش������ی شکس������ت بوون و نەیانتوانیوە
پێش������ی لێک داب������ڕان و جیابوونەکان
بگرن .ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لەبەردەم
تەقینەوەدایە .کوردس������تان نیش������تمانی
دابەشکراوی نەتەوەی کورد و واڵتانی
دەس������ەاڵتدار بەس������ەر کوردا بینەری
ئاڵوگ������ۆڕی خێرا ،گۆڕان������کاری لە
هاوپەیمانێت������ی ،بەرژەوەندییەکان������ی
نوێ و س������ناریۆکانی نوێی سیاس������ی
و جوگرافین .ه������اوکات کۆمەڵگای
جیهانی و کۆمەڵگای کورد لە دەست
قەیرانی بڕوا دەناڵێت ،قەیرانێک کە بۆ
لێ دەربازبوون پێویستی بە «ڕاستی»
ئەزموون������ی و هەنگاو ب������ە هەنگاو لە
ی������ەک نزیک بوون������ەوە دەکات .ئێمە
دەشێ بیرکردنەوەیەک کە دەبێتە هۆی
وێکنەگەیشتنمان بگۆڕین و ستراتێژی
لێکنزیکبوون������ەوە و «لێکهااڵندنی»
هێزەکانمان بکەینە س������ەردێڕی بڕیارە
سیاس������یەکانمان ت������ا وت������ەی ڕێبەری
شەهیدمان دکتۆر سەعید شەرەفکەندی
ڕووب������ارەکان تێکەڵب������ن و ش������ەپۆلی
بەهێزی دەریام������ان دوژمنانمان لە ژێر
تەوژمی خۆی������دا نوقم بکات .پەیامی
دکتۆر س������ەعید بۆ ئێم������ە ڕێبوارانی
ڕێگای ش������ەهیدان ڕوون و ئاشکرایە.
گ������ەر باش������ترین پاداش بۆ ش������ەهیدان
درێژەدانی ڕێگەیان بێت ،یەکگرتنەوە
و وێکخس������تنەوەی بنەماڵەی گەورەی
دێموک������رات و یەکگرتوویی نەتەوەی
کورد ل������ە ڕۆژهەاڵتی کوردس������تان،
وەدیهێنانی خەونی ڕێبەری شەهیدمان
و باشترین پاداشێکە کە لە ساڵڤەگەری
ش������ەهیدبوونیدا دەتوانی������ن مزگێنی بە
ڕێبەرانی شەهیدمان بدەین.

ب������ەم دواییان������ە و پ������اش ڕێككەوتن������ە ناوكییەك������ە ،وا دیارە
ئەمریكاییەكان بە تایبەتی جەماعەتی ئۆباما گلەییان لە زەریف
كردووە كە بۆچی ئێمە لە بەر حورمەتی ڕیشی سپیی ئێوە سینگی
خۆمان كردۆتە قەڵغانی تیر و توانجی هەموو دنیا ،بەاڵم ئێوە لە
مەجلیس تا نوێژی هەینی و لە باخچەكانی ساوایان تا پۆلەكانی
زانكۆ ،س������ەروبنی هەموو قس������ەیەكتان بۆتە دروشمی «مردن بۆ
ئەمریكا»؟ لە بەرانبەردا حەسەن رووحانی گوتوویە :كاكی خۆم!
مەبەس������ت لە دروشمی «مرگ بر امریكا» خەڵكی ئەمریكا نیە
و ئێمە (واتە خۆی������ان) خەڵكی ئەمریكامان خۆش دەوێ .ناوبراو
هەروەها دەڵێ دوژمنی ئێمە نە ئەمریكایە و نە ئیسراییل ،بەڵكوو
وشكەس������اڵی و گەمارۆی ئابووری و قات و قڕی و ش������تی لەو
بابەتەیە (بۆ ئەوەی رووحانی مدیوون نەبێت ،بۆ خۆتان فڕۆكەی
نەفەرهەڵگری بەسااڵچووی ڕووسی و ئۆتۆمبیلە خۆماڵییەكانی
ئێرانیشی پێوە زیاد بكەن كە تا ئیستا چەندقاتی هەر دوو ڕێژیمی
بەعسی عێراق و سووریەیان لە خەڵكی ئێران و سووریە كوشتووە).
ئیس������تا كە سەركۆماری یاساناس پاش س������ی و شەش ساڵ تازە
دەیهەوێ س������نووری ئەو دروش������مە دیاری بكات ،بۆ جەماعەتی
ئۆباماش بۆتە پرسیار كە ئەگەر مەبەستیان لە ئەمریكا ،خەڵكی
ئەمریكا نیە ،ئیدی مەبەس������تیان كێیە؟ بڵێی مەبەستیان خاك و
سروشتی واڵتی ئەمریكا بێت؟ قابیلە هێندە گەمژە بن كە داوای
مردنی خاكێك بك������ەن كە خەڵكەكەیان خۆش دەوێ؟ تازە مەگەر
خاك دەم������رێ (بە تایبەتی ئەگەر خەڵك زین������دوو بن)؟ كە واتە
دەبێ مەبەس������تیان حكوومەتی ئەمریكا بێت .جا خۆ لە ئەمریكا
حكوومەت و خەڵك هێندە دوژمنی یەكدی نین كە یەكیانت خۆش
بوێ و ببیتە دوژمنی ئەوی دیكەیان كە لە روانگەی خەڵكەكەی
خۆیەوە یاسایی و رەوایە .ئەگەر واش بێت ،خۆ كاك مەال حەسەن
ب������اش دەزانێ كە ئەوە حكوومەتەك������ەی ئەمریكایە لەگەڵ ئەوان
ڕێك كەوتووە نەك خەڵكەكەی .كەواتە رەنگە مەبەست لە ئەمریكا
«كۆنگرێس������ی ئەمریكا» بێت كە دژی ڕێككەوتنەكەیە .بەاڵم
خۆ كۆنگرێس تا دوو س������اڵ پێش ئێستا واتە لە كاتی سەپاندنی
گەمارۆكاندا بە دەس������ت جەماعەتی ئۆباماوە بوو .ئێستاش هەر
بەش������ێكی لەو جەماعەتەیە و پش������تگیریی رێككەوتنەكە دەكەن.
كەواتە ڕەنگە مەبەس������تیان تەنی������ا كۆماریخوازانی ئەمریكا بێت،
بەاڵم خۆ ئ������ەو كاتەی كە ئێران و ئەمریكا بۆ یەكەمجار نێوانیان
وەك نێوان������ی من و خاڵۆ فەرەج تێك چ������وو ،واتە پاییزی 1979
س������ەركۆماری ئەو واڵتە كۆماریخواز نەبوو ،بەڵكوو ئۆبامایەكی
س������پی بوو .ئیدی مەبەستیان كێیە؟ نەكا مەبەستیان لە ئەمریكا
هەمان «ئەمریكای التین» بێت .ئەوە نیە س������ەردەمێك دەیانگوت
«ئەمریكا! ئەگەر بۆ هەموو كەس التن ،بۆ ئێمە ش������ۆكۆالتن»؟
بەاڵم جا چۆن دەبێ ئەمریكای التین كە زێدی خۆشەویستەكانی
وەك فەیس������ەڵ كاس������ترۆ و حەبیب مۆرالێس و بە تایبەتی خاتوو
كریستینا فرناندز و دایكی هۆگۆ چاڤێزە ،ببێتە دوژمن .كەوابوو
باش������تر وایە رووحانی واز لە گۆڕینی واتای «ئەمریكا» بێنێ
و پێناس������ەیەكی نوێ بۆ «مەرگ» بدۆزێتەوە .شارەزاییشیان لە
بواری مەرگدا هەیە و كەسیش حاشای لێ ناكات .زۆر زەحمەتە
بتوانن ئۆباما تێبگەیەنن كە مەبەس������ت لە «ئەمریكا» ش������تێكی
دیكەیە كە ئێس������تاش بۆ خۆیان روون نەبۆتەوە ،بەاڵم دەتوانن پێی
بڵێن «مەرگ» لە واڵتی ئێمە ش������تێكی خراپ نیە و مرۆڤەكان
نەك بۆ دوژمنی خۆیان ،بەڵكوو بۆ خۆشەویستترین كەسانی خۆیان
ئارەزووی مردن و ڕزگارب������وون لەم ژیانە پڕ كوێرەوەرییە دەكەن و
لە بنەڕەتدا بۆ مردن دەژین و زۆر كەسیش لە ژێر حوكمی ئەواندا
رۆژێ س������ەد جار ئارەزووی مەرگ بۆ خۆی دەكات كە دۆعای
خێرە .هەر بۆیە سەیر نیە كە لەگەڵ ئەو هەموو مەرگخواستنەی
كە بۆ خۆیان دەیكەن ،لە سەر نوێژەكانیاندا جارجارێك نزای خێری
«م������ردن و لەنێوچوون» بۆ واڵتانی دۆس������ت و برادەریش بكەن و
ئەب������ێ خەڵكی ئەمری������كا مەمنوونیش بن كە بە بێ ماڵیات و بە
خۆڕایی دۆعای مەرگیان بۆ دەكرێت.
ئەگەر ئۆباما و جەماعەتەكەی بە هەموو ئەو قس������انە ڕازی
نەب������وون ،ئیتر رووحانی دەبێ دوایین قس������ەی خۆی بكات و بڵێ
كاكە گیان! ئەس������ڵەن دروش������می»مرگ بر امریكا»ی ئێمە چ
پێوەندییەك������ی بە ئێوەوە هەیە؟ ئ������ەوە كاروباری نێوخۆیی ئێمەیە.
مەگەر ئێمە تا ئیس������تا بە ئێوەمان وتووە بۆچی لە واشینگتۆن و
نیویۆرك و لە دانیشتنە سیاسییەكانی خۆتاندا دروشمی «مرگ
بر امریكا» نادەن یان دەیدەن یان دەبێ بیدەن یان نابێ بیدەن؟ ئاخر
جارتان بێت لە كاروباری نێوخۆیی واڵتێكی ئیس���ل��امیدا دەخاڵەت
دەكەن بە تایبەتی واڵتێكی وەك ئێمە كە خۆمان ئوستادی دەخاڵەت
لە كاروباری خەڵكداین و باش دەزانین چ ش������تێكی واڵتانی دیكە
پێوەندیی ب������ە كاروباری نێوخۆیی ئێم������ەوە هەیە و خۆیان مافی
ئەوەیان نیە دەخاڵەتی تێدا بكەن (وەك شەڕی سووریە یان شەڕی
یەمەن كە بەشێكە لە كاروباری نێوخۆیی و ئەمنیەتی نیشتمانیی
ئێ������ران و هیچ بێگانەیەك تەنانەت خەڵكی س������ووریە و یەمەنیش
بۆیان نی������ە دەخاڵەت لەو كاروبارە نێوخۆییانەی ئێمەدا بكەن) .بۆ
ئەوەی كە باش بۆیان روون بێتەوە بە چ شتێك دەوترێ «كاروباری
نێوخۆی������ی ئێران» ،بۆ نموونە دەب������ێ بۆیان باس بكات كە ئەگەر
لە هەر شوێنێكی ئەم دنیایەدا تیرۆرێك یان تەقینەوەیەك بكرێ و
پێوەندیی بە سوپای قودسەوە هەبێت ،دەبێ بزانن كە سوپای قودس
بەشێك لە سپای پاسداران و ئەویش بەشێك لە كاروباری نێوخۆیی
ئێرانە و نابێ بێگانەكان دەخاڵەتی تێدا بكەن .یان ئەگەر لە تاران
دیپلۆماتەكانی واڵتێك بە بارمتە بگیرێن ،ئەوە تەنیا پێوەندیی بە
دەزگای قەزایی ئێرانەوە هەیە و نابێ ئۆباما قسەی تێدا بكات.
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خامنەیی لە گێژاوی ئاكامەكانی ڕێككەوتنی ناوكیدا
بەختیار عوسمانی

كۆماری ئیسالمیی ئێران هەر لە
سەرەتاوە تا ئێستاش بەردەوام و پەیتا
پەیتا دژایەتی دنیای دەرەوەی كردووە
و دروش������می «نە ش������رقی نە غربی
جمهوری اس���ل��امی» بەرز كردوەتەوە
و گوێی خەڵكی������ان پێ كەڕ كردووە،
بەاڵم ب������ە ك������ردەوە دوای ماوەیەكی
كورت بەشێك لە دروش������مەكەیان كە
«نە ش������رقی» بوو وەالنا و لە هیچ
كۆبوونەوەیەكدا باسیان لێوە نەكرد ،لە
بەرامب������ەر دا «نە غربی» پڕرەنگتر
كرای������ەوە كە ئەمیش������یان لە دژایەتی
لەگ������ەڵ ئامریكا كورت ك������ردەوە و
ێ
نازن������اوی ش������ەیتانی گەورەیان پ 
بەخش������ی و لە هەر كۆبوونەوەیەكیان
چ سیاس������یو ئایینیو  ...چەند
دروش������میان دژ بە ئامریكا دەدا ،بۆ
ێ
ئ������ەوەی دوژمنایەتی خۆی������ان نو 
بكەن������ەوە .ئەمە بوو بە هۆی ئەوە كە
دانیش������تنو پێوەن������دیگرتن لەگەڵ
ئامریكا و باسكردنیش������ی بە تابۆ و
تەنانەت بە گوناحێكی گەورە دابنرێ،
ب������ەاڵم ڕۆژگار هاتو چوو ،ئێران بە
هۆی بەرزەفڕی لەس������ەر مەسەلەی
ناوكیو هەوڵدان بۆ دەستوێڕاگەیشتن
بە چەكی كۆمەڵك������وژی ناوكی لە
الیەن بەشێك لە واڵتانی جیهانەوە بە
تایبەت ئامریكاوە كەوتە بەر گەمارۆ
و گوش������اری ئابووریو سیاس������ی
و  ...بە چەش������نێك ك������ە خەریك بوو
ێو
ئابووری ئێران لەبەریەك هەڵتەكێن 
داڕمێ بەسەر واڵتو ویالیەتەكەی
ڕێبەری ڕێژیم ،بۆی������ە بۆ مانەوەی
خۆی������ان نەك ب������ۆ بەرژەوەندی خەڵك
پێویست بوو لەگەڵ شەیتانی گەورە!
بكەونە س������اتو سەودا كە ئەویش بە
بێوتووێژ ناكرێ ،بابەتێك كە ئەوان بە
تابۆیان دادەناو تەنانەت باسكردنیشی
بڤە بوو .بۆ ئەوەی خۆیان لەو گێژاوە
ڕزگار بكەن كەوتن������ە گەڕان بە نێو
كتێبە كۆنەكانی چەندین س������ەدە لەوە
پێش بۆ ئەوەی حیلەیەكی ش������ەرعی
ـ سیاس������ی بۆ بدۆزنەوە ،گەیش������تنە
دەوران������ی مەئم������وون و داس������تانی
چۆنیەتی ئیمامی هەشتەمی شیعە
بە جینش������ینی مەئموون لە سەرەتای
س������ەدەی 3ی ه .ق ،ل������ەو كات������ەدا
مەئموون لە ب������ەر بەرژەوەندی خۆی
ێ
داوا ل������ە ئیم������ام ڕەزا دەكات كە بب 
بە جێنش������ینی ،بەاڵم ئەو سەرەتا بە
داواكەی ڕازی نابێت پاشان مەئموون
بە زۆر و هەڕەشەی كوشتن ناچاری
دەكات و دەی س������ەپێنێ بەسەریدا و
بەم چەشنە دەچێتە نێو چوارچێوەیەك
ك������ە مەئموون بۆی دی������اری كردووە،
خامنەی������ی بەمە دەڵێ «نەرمش������ی
قارەمانانە» .بەم حیلە ش������ەرعی ـ
سیاس������یە دەرگای وتووێژی لەگەڵ
ئامریكا كردەوەو لە پێوەندی بە وزەی
ناوكی كەوتنە دیالۆگەوە.
خامنەیی ل������ە بنەڕەتدا باوەڕی بە
وتووێژ نەبووە و نی������ە ،ئەویش لەبەر
ئ������ەوەی پێی وایە نوێن������ەری خودایە
لەس������ەر زەوی ،بۆیە پێویس������تی بە
دیپلۆماسی نیەو بۆ خۆی دەتوانێ
كێش������ەكانی یەك الیەنە چارەس������ەر
بكات ،پێی وایە دنیای دیپلۆماسی،
دنیای پێكەنینە و بە گاڵتەوە دەڵێ:
«عالم دیپلماس������ی ،عالم لبخندزدن
اس������ت» ئەم لێدوانە نیشان دەدات كە
چەند بە س������ووكی چاو لە وتووێژو
دیال������ۆگ دەكا ،خۆیان بە حەقدارو
بەرامبەرەكەیش������ان بە زاڵمو تاغووت
دەزان������ن ،بۆیە پێیان وایە لە نێوان ئەم
دووان������ەدا كە یەكی������ان واتە كۆماری
ئیس���ل��امی خ������ۆی ب������ە هەڵگ������ری
«گفتمان نوین اس���ل��امی» دەزانێو
لە بەرانبەردا الیەنی دیكە لە سەروی
هەموویان������ەوە ئامری������كا بە هەڵگری
«گفتمانی جاهلیت امروز» دەزانێ
كۆماری ئیس���ل��امی پێی وایە كە لە
ئێراندا دادپ������ەروەی بەرقەرارە و ڕێز
لە ئیرادەی خەڵ������ك دەگیرێ ،ئەوان
كوشتاری بەكۆمەڵی خەڵك و زیندانی

و نەداری خەڵك نابینن.
بە هەر ش������ێوە ئێس������تا كە تابۆی
وتووێژیان لەگەڵ ئامریكا ش������كاند،
با بزانین هەڵوێس������تەكانی خامنەیی
لەس������ەر وتووێژەكەو لێكتێگەیشتنو
ڕێككەوتنەكە بەگش������تی لەسەرەتاوە
تا كۆت������ای وتووێ������ژەكان چی بووە؟
هەر ل������ە س������ەرەتاوە كۆمەڵێك هێڵی
سووری دیاری كردبووو چوارچێوەی
وتووێژەك������ەی دیاری كرد .ئەگەر لە
هێ������ڵو چوارچێ������وەكان بترازێن ئەوا
دەكەونە بەر غەزەبی دنیاو قیامەت.
حەوتوویەك بەس������ەر لێكتێگەیشتنی
نێ������وان ئێ������رانو گرووپ������ی 5+ 1دا
تێنەپ������ەڕی بوو ك������ە خامنەیی هاتە
سەرخەتو دیسان باسی ئەوەی كردەوە
كە ئەو بە دانیشتنەكان گەشبین نییە
و ب������ە تایبەت لەگ������ەڵ ئامریكاداو
گەلێك دەستەواژی سووك و دوور لە
هەموو یاساو پرنسیپێكی دیپلۆماسی
و مرۆیی بەكارهێنا.
لەس������ەر لێكتێگەیش������تنەكە باسی
ئەوە دەكات كە لەس������ەر چوارچێوەی
گش������تی وتووێژەكان ساخ بوونەتەوەو
تەنیا وردەكارییەكان������ی ماوە ،ناوبراو
ێ گرفتی
ل������ە()1394/1/20دا دەڵ 
ێ
سەرەكی لەسەر وردەكاریەكانەو دەب 
ێ
چارەس������ەر بكرێن ،كە پرسیارییان ل 

كرد هەڵوێس������تت لەس������ەر وتووێژەكان
چیی������ە؟ ب������ە تۆڕەیی������ەوە وهاڵم������ی
دای������ەوە« :چ هەڵوێس������تێك؟ ئەگەر
لە من پرس������یار دەكەن كە ئێوە ڕازین
ی������ان ن������ارازی؟ دەڵێم ن������ە ڕازیمو نە
ناڕازی»( ،)1394/1/20خامنەیی
بەم لێدوانە هەڵوێستێكی ڕوون لەسەر
وتوێژەكان باس ناكاتو جارێك لە ژێر
سێبەری پش������تیوانی كردن لە وتووێژ
ڕازی بوون������ی خ������ۆی دەردەخات ،لە
ێ
الیەكی دیكەیشەوە وتووێژ دەسپێر 
بە ق������ەزاو قەدەر «ئەگ������ەر خودای
ێو توانیان بە
گ������ەورە قەراری داب������ 
ڕێككەوتنێك بگەن»()1394/1/20
لە الیەك������ی دیكەوە ب������ە بەردەوامی
ئ������اگاداری نوێنەران������ی دەكات كە
نەكەون������ە داوی دوژمن ! .خامنەیی
دەڵێ ئێمە تەنیا لەس������ەر مەسەلەی
ناوك������ی لەگەڵ ڕۆژئ������اوا بەتایبەت
ئامریكا وتووێژ دەكەین لەس������ەر هیچ
مەسەلەیەكی دیكە پێكەوە كۆنابینەوە،
چوونك������ە ڕێگای ئێم������ەو ئەوان بە
تەواوی پێچەوانەی یەكترە.
س������ەید عەلی خامنەیی ڕاست و
چەپ بانگەش������ەی ئەوە دەكات كە
ب������ڕوای بە الیەنی بەرامبەر (گروپی
 )5+1نیی������ە ،لە الی������ەك دەڵێت كە
من تەنیا لە چوارچێوەی گش������تیو

مەس������ەلە گەورەكان و هێڵەسوورەكان
ڕێنوێنی دەدەم « لە وردەكارییەكانی
وتووێژدا دەس������تم نیە ،و ئەو كارەش
ناكەم ،مەس������ەلە گ������ەورەكان ،هێڵە
س������ەرەكییەكان ،چوارچێوە گرنگەكان
و هێڵ������ە س������وورەكان بە ب������ەردەوام بە
بەرپرسانم وتووە»( )94/1/20چەند

لە پش������تەوە جۆرێك معامەلە بكەن و
ئاگای لێی نەبێ ،چوونكە زۆربەی
نوێنەرانی هەیئەتی وتووێژ كەسانی
سەر بە دەوڵەتن كە لە ڕفسەنجانییەوە
نزیكن ،بۆی������ە خامنەیی هەرچەند بە
ێ بڕوای تەواوم بە تیمی
ڕواڵەت دەڵ 
وتووێ������ژ هەیەو گومان������م لێیان نیە،

عەلی خامنەیی دانی بە
ڕێككەوتننامەكەدا نەناوەو گەلێك
ئەگەرو مەگەری لە پێشدا بۆ داناوەو
پێی وایە مەسەلەی دوای ڕێككەوتنەكە
لە مەسەلەی ڕێككەوتنەكە گرنگترە
چركەیەك بەس������ەر ئەم قسەیدا تێپەر
نابێ كە خێرا لە قس������ەكانی پێشووی
پاش������گەز دەبێت������ەوە و دەڵی« :بەاڵم
بەندە هەس������ت بە بەرپرسایەتی دەكەم،
نیسبەت بەم مەسەلە بە هیچ شێوەیەك
ێ تەف������اوەت نی������م»(.)94/1/20
ب

بەاڵم نایشارێتەوە و دەڵێ نیگەرانیی
جیدی������م هەیە .ڕێبەری ڕێژیم هەموو
خ������ەتو نیش������انەكانی وتووێژی بە
وردو درش������تیەوە بە سەركۆمارەكەی
واتا ڕووحانی وت������ووە وەك بۆ خۆی
چەند جارێ������ك دەڵێ« :ئەمەیش������م

قسەكانی لەگەڵ یەكتر یەك ناگرنەوە
بۆیە تووش������ی سەرلێشیواویی دەبێ،
جارێك دەڵێ ئاگام لە وردەكارییەكانە
و بە گرفتی سەرەكی ناویان دەباتو
لە الیەكی دیكەوە دەڵێ ئاگام لێیان
نیە.

بە بەڕێز س������ەركۆمار ووت������ووە» یا
«بە س������ەروكۆماری بەڕێزم وتووە»
بۆ ئەوەی ڕووحان������ی فەرمانەكانی
بگەیەنێتە تیمی وتووێژ ،ئەوە كە زوو
زوو ڕاس������پاردەكانی بە سەركۆماری
ڕاگەیاندووە نیش������ان دەدات كە زۆر

خامنەیی ڕازی ڕێككەوتنەكە نیەو زۆریش
لەسەر شانی گرانەو ئارەزوویش دەكات
هەڵبوەشێتەوە ،بەاڵم هەروەك چۆن
بە ناچارو بە زۆرەمڵی ئامادەی وتووێژ بوو
ئاوەهاش ناچارە كە ڕێككەوتنەكە
قەبووڵ و پەسند بكات
هەرچەن������د خامنەی������ی ،ڕێبەری
ڕێژیم خ������ۆی فەرمان������ی وتووێژی
ڕاگەیاند ،بەاڵم وەك ڕەفس������ەنجانی
دەڵێ« :بڕیاری وتووێژیان دا» یانی
خامنەیی ب������ە تەنیا بڕیارەكەی نەدا،
بەڵكوو ئەو ڕایگەیاند .عەلی خامنەیی
دەترس������ێ كە تیمی وتووێژكەرەكەی

بڕوای پێی نیە یان الی وایە ڕووحانی
بەو پەلەپەلەو بە دڵ فراوانییەوە بۆ ئەم
ێو بەو شێوە ئەو دەیهەوێ
كارە دەچ 
جێبەجێ ناكرێ.
خامنەی������ی باس ل������ە ڕێككەوتنی
باش دەكاتو ئاوات بۆ ڕێككەوتنێك
دەخوازێ������ت ك������ە بە قەوڵ������ی خۆی

بەرژەوەندیو سەروەری ئێران مسۆگەر
ب������كات ئەوكات «س������ەد لە س������ەد
پشتیوانی وپێشوازی لێ دەكەم ...
بە تەواوی ڕازی دەبم»()94/1/20
 .ناوبراو دەڵێ «ڕێك نەكەوتن باشترە
لە ڕێككەوتنی خراپ»()94/1/20
ب������ە كورتییەك������ەی ئەگ������ەر ڕۆژێك
ڕێككەوتن كرا ئەوە باش������ە و ئەگەر
نەكرا ئەوان پێشیان لە ڕێككەوتنێكی
خراپ گرتووە.
ئێستا كە وتووێژەكان تەواو بوون و
لەسەر چوارچێوە و وردەكارییەكانیش
ڕێككەوت������ونو وردەكاریی������ش نەماوە
كە ببێتە جێگای نیگەرانی جیددی
خامنەی������ی ،ب������ا بزانی������ن بەڕێزیان!
چ������ۆن لێدوان دەدا ئای������ا ئەویش هەر
وەك لێكتێگەیش������تنەكەی ل������ۆزان
هەڵدەسەنگێنێ یان جیاوازترە یان بۆ
ئەو گرینگ نیە چ لێكتێگەیش������تن
بێ یان ڕێككەوتن تەنانەت هیچیش
بێ؟ ئەو هەر یەك ساز لێ دەدات.
ڕووحان������ی لە نامەیەك������دا كە لە
23ی پووش������پەڕی 94دوای ت������ەواو
بوونی وتووێ������ژەكان بۆ ئاگادار بوون
و پیرۆزبای������ی كردن ل������ە خامنەیی
ناردوویەت������ی سپاس������ی ڕێنوێنی و
پشتیوانییەكانی دەكاتو ڕادەگەیەنێ
كۆتاییەكی سەركەوتووانەو سەربەرزانە

لە وتووێژ ناوكیەكە نەسیبی ئێران بووە.
خامنەی������ی ڕۆژێك دواتر بە نامەیەك
كە لە پاراگرافێكی كورت زیاتر نیە
واڵمی دەداتەوە و بە هیچ ش������ێوەیەك
قس������ەكانی ڕووحانی ناس������ەلمێنیو
باسیان لێوە ناكات تەنیا تەواو بوونی
وتووێژەكانی پێی هەنگاوێكی گرنگە
و پێی وای������ە دەب������ێ نێوەڕۆكەكەی
ێ و بخرێتە
بەوردی هەڵبس������ەنگینر 
چوارچێ������وەی یاس������ایی هەروەها لە
درێ������ژەی نامەكەدا دەڵ������ێ «ئەگەر
پەس������ند كرا» یان������ی ئەگەری هەیە
پەسند نەكرێ و ڕەتی بكاتەوە ،بۆیە
باس لەوە دەكا كە لە ئامریكایش ڕوون
نیە كە پەس������ند دەكرێ یان نا « ئەم
ڕێككەوتن������ە كە تا ئێس������تاش نە لێرە
چارەنووس������ی دیارە ،نە لە ئامریكا،
لێ������رەش دیار نیە كە قەبووڵ یان ڕەت
دەكرێ«. )94/4/26.
سەركۆماری ئامریكاو دەوڵەتەكەی
وەك بڕی������اردەر و بەڕێوەب������ەری
ڕاس������تەقینەی واڵت������ی ئامریكا بە
ئاش������كرا و بە ڕوونی پشتگیریان لە
ڕێككەوتننامەك������ە ك������ردووە و وەك
خامنەیی بە ش������ەرمەوە باسیان لێوە
نەكردووە ،بۆ سەرخستنیو پشتیوانی
زیاتر لە نێوخ������ۆو دەرەوەی ئامریكا
هەوڵی جی������ددیو هەمەالیەنەی بۆ

دەدەن .بەاڵم لە ئێراندا دەتوانین بڵێین
زۆر پێچەوان������ە ئامریكایە .خامنەیی
دەڵێ« :پێنج س������ەركۆماری دیكەی
ئامریكا لە س������ەرەتای شۆڕشەوە تا
ئێس������تا ،بەم ئاواتەوە ك������ە كۆماری
ئیس���ل��امی تەس������لیم بكەن یان مردن
یان لە مێ������ژوودا ون ب������وون ،ئێوەش
هەر وەك ئەوان ،ئێ������وەش هیچكات
ب������ەو ئاواتە ناگەن كە ئێران تەس������لیم
ێ
بێت»()94/4/27و هەڕەش������ەیان ل 
دەكاتو پێی������ان دەڵێ ئێوەش ناتوانن
بەس������ەر ئێمەدا س������ەربكەونو ئەگەر
ێ
ڕوونتری بكەینەوە ئ������ەوە دەگەیەن 
ێو ئێوەش
ئەو ڕێككەوتنە سەر ناگر 
ئەو ئاواتە دەبنە گۆڕ.
عەل������ی خامنەی������ی دان������ی ب������ە
ڕێككەوتننامەك������ەدا نەناوەو گەلێك
ئەگ������ەرو مەگ������ەری ل������ە پێش������دا
بۆ دان������اوە و پێی وایە مەس������ەلەی
دوای ڕێككەوتنەكە لە مەس������ەلەی
ڕێككەوتنەكە گرنگترە .بۆیە فەرمان
دەردەكات كە لە مەجلیس������ی شورای
ئیس���ل��امیش ڕێككەوتننامەكە باس
بكرێ بە پێچەوانە نەزەری حەس������ەن
ڕووحانی كە پێی وایە پێویست ناكات
مەجلی������س باس������ی ڕێككەوتننامەكە
بكات ،خامنەیی پێی باشە نوێنەرانی
مەجلیس باسی لەسەر بكەنو وانیشان
دەدا ك������ە ئەو دەخاڵەت ل������ە نەزەری
نوێنەران������دا ناكاو بڕیار بە دەس������تە
خۆیانە ،بۆیە دەڵی « :پێش������نیارێكم
نیە بۆ مەجلیس كە بە چ ش������ێوەیەك
بجووڵێتەوە .یەك������ەم جۆری بڕیاردان
چۆن بێت؟ پەسند یان ڕەت بكرێتەوە،
یان بە ش������ێوەیەكی دیكە بڕیار بدەن»
(.)94/6/12
لێرەدا ب������ۆ ئەوەی زیات������ر ڕوونی
بكەین������ەوە ك������ە ئێ������ران تەس������لیمی
ڕۆژئاواییەكان بووە چەند نموونەیەك
لە قس������ەكانی خامنەی������ی دەخەینە
بەرب������اس ،پێش������تر ب������ە «خێ������را»و
ێ»و «دەبێ» باسی داواكاری
«ناب 
وتووێژەكانی دەكرد پێش������ی وابوو كە
هێڵە س������وورەكانی ل������ە الی هەموو
الیەنێ������ك وەك یەك������ن ،بۆی������ە كاتێك
هێڵەكەی لە الیەن ئامریكاوە لەبەرچاو
نەگیرا تۆنی دەنگی هێنایە خواروەو
دەڵێ« :بەش������ێك لە گەمارۆكانیش
كە وا نیش������ان دەدەن كە هەڵدەگیرێن
«لێرەدا تەنیا باس لە «بەش������ێك» لە
گەمارۆكان دەكات ئیتر ئەوە كە جاران
ێ
دەیگ������ووت دەبێ هەموویو یەكج 
هەڵگیرێ بوونی نی������ە یا دەیگووت
دەبێ خێرا گەمارۆكان البەرن پاش������ان
دەركەوت هیچ خیراییەك لە گۆڕیدا
نیە ،بەڵكوو ب������ە پێی ماوەی دیاری
كراو هەڵدەگی������رێ ،خامنەیی دەڵێ:
«گەمارۆ ئابوورییەكان دەبێ البرێن،
وتیشمان خێرا! ئێستا لێكدانەوەیان بۆ
خێ������را كرد ئێمەی������ش هیچمان نەوت،
كێشە نیە ،دۆستانمان لێرە ئەو خێرایان
بە جۆرێ������ك مانا كردەوە ،تەرتیبێكیان
بۆ دا ،ئێمەش ناڕەزایەتیمان نیش������ان
ێ هەموو
نەدا» پێش������تر دەیگوت دەب 
گەم������ارۆكان لە هەم������وو بوارەكاندا
ێ
هەڵبگیرێن ،بەاڵم كە بۆی جێبەج 
نەب������وو ئاوا دەڵێ« :لە هێندێك خاڵدا
وتیان هەڵوەش������اندنەوەی گەمارۆ لە
دەس������تی دەوڵەتی ئامریكا كە الیەنی
وتووێژی ئێمەیە نی������ە ،وتیان ئەوانە
ڕادەگرین».
ب������ە كورت������ی خامنەی������ی ڕازی
ڕێككەوتنەكە نیەو زۆریش لەس������ەر
ش������انی گران������ەو ئارەزوویش دەكات
هەڵبوەشێتەوە ،بەاڵم هەروەك چۆن بە
ناچارو بە زۆرەمڵی ئامادەی وتووێژ
بوو ئاوەهاش ناچارە كە ڕێككەوتنەكە
قەبووڵ و پەس������ند ب������كات ،كۆماری
ئیس���ل��امی ل������ەو ڕێككەوتن������ەدا بە
شێوەیەكی بەرچاو مڵكەچی داواكانی
گرووپی  5+1بووە هەموو ئەو هێل
و چوارچێوان������ەی خامنەیی دیاری
ێڕەنگ كران
كردبوون الب������ران یان ب 
و چەند تەوقی  5س������اڵو  10ساڵ
و  15ساڵو 25س������اڵ و بەشێك لە
چاالكییەكانی������ش تەوقی هەتاهەتای
بۆ دانراوە.
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کۆژرانی مانگ و کۆستی مێژوو
فەرهیدوون ئەرشەدی

یەک ڕێگا و ئەو هەموو کەژاوەی مەینەتە؟
دڵێک و ئەم گشتە ئازار و خورپەیە؟
خاکێک و ناشتنی ئەم هەموو هەتاوە شەهیدە؟
کوێ دیویە ڕووبارێ
لە ڕێگای ژوانی دەریادا سەرببڕن
جگە لە خاکی من؟١
کێ دیویە
مانگێکی پڕ خەندە لە کاتی بەخشینی تریفەدا بکوژرێ،
جگە لە ئەستێرەی ڕەشپۆشی ئاسمانی واڵتی من!
ئەم مێژوە هیالکە بەم گشتە کۆتەڵ و کۆستیەوە
لە کوێدا داڵدە دەین
کاتێ کە دڵیشمان
پڕە لە حەسرەتی نێژرانی سەرچاوەی هیوامان
لە خاکی غوربەت دا؟
چیت دەویست؟
چیت دەویست
جگە نەختێ دەغڵ و دانی زیاتر بۆ ناو سفرەی خاڵیی جوتیاران و
جگە تۆزێ ئاسوودەیی شان و پێلی کرێکاری ناو لەپ شەقار؟!
تۆ چیت دەویست،
تۆ چیت دەویست
بێجگە ئاخاوتن بە زمانی خۆت و گوڵ وکۆتر؟
وا جرجی ناو زێرابەکانی «جەماران»
لە شەوێکی غەریبانەی پڵنگانی دارستانی خۆڕاگرا
بۆسەیەکیان بۆ نایتەوە !
تۆ چیت دەویست
جگە ڕەواندنەوەی داوی جاڵجاڵۆکەی ریشی پڕ پیالنی
ئاخوندانی کۆتر خۆر و
شکاندنی کۆت و بەندی دەستی واڵت،
وا نەیانهێشت تیشکی
بڕوات بگاتە قوژبنی تەنگ وتاریکی
ئەم دونیا بێ ئامانە !
تۆ هەگبەیەک پڕ لە تیشکی خۆری خەباتت دەهێنا
بۆ ژوورەکانی دواڕۆژمان.
هەناسەی بۆن خۆشی گزینگ بووی
ئەو دەمەی شەو
ئەژنۆی لە سینگمان توند کردبوو.
بارانی وەشتێ بووی لە مەزرای سووتماک دا و
هەسانی هیوا بووی
بۆ داس و کەرەنتووی دروێنەی هیمەتمان.
بێ ئەوەی سادەیی ڕەنگی خۆت بگۆڕی
الپەڕەی ڕەنگینی ڕۆژنامەی بەختمان بووی .
لە رۆژی خامۆشی تفەنگی بوێری و نووسانی کارێزی قوڕگمانا
تۆ بڵندگۆی ڕادیۆکەی دەنگی بەرزی کوردستانت
بەرەو گوێچکەی گرانی نەیارانمان
هەڵدەسووڕاند.
تۆ گۆزە ئاوێکی بەخشەندە و فێنکی بن بەردی متمانەی،
بۆ کاتێ خەرمانەی خەباتمان شەن دەکەین !
جێگری هەتاو بووی
پاش ئەوەی بە دەستی تاریکی پێکرابوو .
گزینگی پڕ بریسکەی سەر بەردی سەنگەر و سەر
لوولەی تفەنگ بووی
ئەو کاتەی دەالقەی ڕوانیمان
بە عابای کووندەبوو گیرابوو .

بۆ شەهید «سادق شەرفکەندی»
ئێستاکەش،
لەم ڕکەی ناخواستەی مێژوەدا،
کتێبەکان خۆشتیان دەوێ،
تفەنگەکان ڕێزت دەگرن.
ڕێگاو بانی قۆرخکراوی باخەکانی دەوری «بۆکان» و
گواڵڵەکانی سەرسینگی «تەرەغە» چاوەڕێتن .
لە قوتابخانەی ئایەندە دا
منداڵەکان
تیشکی چاوە گەشەکانت
لەسەر تەختەی پۆلەکانمان دەنووسنەوە .
کێ دیویە ،کێ،
لووتکەی شاخێ تل بکەنەوە
نیشتمانێ دانەڕووخێ!؟
کێ دیویە کێ ،جگە ئێمە،
شاخی کەڵێ ببڕنەوە
کەڵ هەر کەڵ بێ؟!
لق و پۆپی دارستانێ داپاچن و
دارستان هەر لەسەرپێی خۆی ڕاوەستابێ!
هەر بۆیە وا،
لە شەوانی «پرالشز» دا
بەدیار خەونی نیشتمانەوە دادەنیشی،
یەکە یەکە
گوللەی ڕەشی شەوپەرستان
لە سینگی خۆت و «قاسملو» دەردەهێنی و
دەیخەیتەوە ناو جانتای پڕی ڕێی سەفەری خەباتەوە،
دڵنیاشی کە ئەم شاخە
بە داڕمانی دووسێ لووتکە
نامرێت و،
ئاسودەشی و باش دەزانی
کە دەرختی باخی ئێمە
بەرانبەر بە گەردەلوولی تەور و داس و شمشێرەکان،
هەتا دێت هەر چرۆ دەکا و لق دەردەکا و
سەمەر دەگرێ و
سەمەر دەگرێ .

خاکەلێوە بوو

درەختە گەورەکەی باوەڕ وشک بوو
پووشپەڕ بوو

نەمامەکەی هزر پەڕی
خەرمانان بوو

پەرژینی باغەکە زریان بردی

ئەوە بوو چیرۆکی /ڕۆندکە

سەوزەکەی  /چاوی کوێستان
ساماڵ
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فهیسبووك دەبێتە هۆی شڵەژانی دەروونی
توێژینەوەیەك������ی بەریتانیای������ی
ئاگاداری بەكارهێنەرانی فهیسبووك
دەكات ،ئەوانەی بەردەوام چاودێریی
ماڵپ������ەڕەكان و فهیس������بووك دەك������ەن
ب������ه ه������ۆی تێكچوون������ی كاتهكانی
خهوتنیان������هوه لەگ������ەڵ هاوڕێكانیان
تووشی دڵەڕاوكێ و خەمۆكی دەبن.
ل������ە ڕێگ������ەی باڵوكراوەكان������ی
ڕۆژنامەی دەیلی مەیلی بەریتانییەوە
توێژەرەوان هێما بۆ ئ������هوه دەكەن كە
هەس������تی ترس ب������ۆ ماوەیەكی درێژ
دەبێتە ه������ۆی ش������ڵەژان و تێكدانی
باری دەروونی ،بەپێی لێكۆڵینەوەیەك
دەركەوتووە ك������ە تەمەنی هەرزەكاران
زیات������ر تووش������ی دڵەڕاوك������ێ دەبن

زایەڵە

بەهۆی مانەوەی زۆریان لەسەر تۆڕە
كۆمەاڵیەتییەكان.
ڕوونیشی دەكەنەوە كە نزیكەی90%
هەرزەكاران بەردەوام لەسەر پەیوەندییه
كۆمەاڵیەتییەكان ئۆنالینن بەتایبەتی
لە شەواندا ،دكتۆر هەیزەر كلیالندودز
لە زانكۆی گالسكۆ دەڵێت هەرزەكاران
زۆرتر تووش������ی بێزاری دەبن بەهۆی
بەكارهێنانی ڕاگەیاندنی كۆمەاڵیەتی
گش������تگیر كە كاریگەری لەسەر خەو
هەی������ە و دەبێتە هۆی ئەوەی زیاتر لە
ش������ەودا بەكاری بێنن ئەمەش تووشی
نەخۆش������ی خەمۆكی و گیروگرفتی
دەروونی و سۆزدارییان دەكات.

جێگرهوهی ڤایبهر و واتس ئاپ داهێنرا
ی
ی دانان 
ی بوار 
پسپۆڕان 
پڕۆگرام ل ه ڕووسیا توانیان
بهرنامهیهك������ی ن������اوازه و
نوێ دابهێنن ،كه دهكرێت
ی ڤایبهر و
وهكوو جێگرهوه 
واتسئاپ بهكاربهێنرێت.
ی
ئهو پس������پۆڕان ه لهشار 
ی ڕوسیا،
نۆفۆسیبیرس������ك 
داهێنان������ی بهرنامهیهكیان
ی «كوكو
ڕاگهیاند ،كهناو 
ئاو»یان لێن������اوه و دهكرێت
ی
لهههم������وو جۆرهكان������ 

ت
مۆبایل������دا بهكاربهێنرێ������ 
و لهڕێی������هوه نام������هو وێن ه
ئاڵوگۆڕبكرێت.
واتسئاپ بۆ یهكهمجار
ی 2009دا لهسهر
لهس������اڵ 
ئینتهرنێ������ت
ی
ت������ۆڕ 
بهكارهێنرا ،ههروهك ڤایبهر
ل ه ڕێی مۆبایله زیرهكهكانهوه
ی
ههلی چ������ات و وتووێژ 
ی
دهنگی بۆ بهكارهێنهران 
دهڕهخسێنێت.

ئهمازۆن تابلێتێك به  50دۆالر دهخاته بازاڕهوه
كۆمپانیای ئهم������ازۆن ،ئامێرێك 
ی
نوێ������ی تابلێت ،به بهه������ای 49.99
دۆالری ئهمریكایی ،دهخاتهبازاڕهوه.
چاودێ������ران پێیانوای������ه ،ئهو نرخهی
خراوهته س������هر ئهو ئامێره ،به بهراورد
به نرخ������ی ههمان ج������ۆری ئامێر كه
خزمهتگوزارییهكان������ی ئینتهرنێت������ی
لێوه بهردهس������ت دهبێت ،نرخێكی كهمه
و پێدهچێ������ت كڕیارێكی زۆر بۆ خۆی
ڕابكێشێت.
ئامێری (فایهر)ی نوێ كه یهكێكه
لهو چهند ئامێرهی نوێكارییان تێداكراوه
و لهالیهن ئهمازۆنهوه دهخرێتهبازاڕهوه،

پانی شاش������هكهی ح������هوت ئینچه و
كامێ������رای پێش������هوه و دواوهی ههیه،
وابڕیاره له  30ئ������هم مانگهدا لهالیهن
كۆمپانیاكهوه ،بخرێته بازاڕهوه.
داف لیم������پ جێگری س������هرۆكی
ئهمازۆن ڕایگهیاند« :بهشێك له بازاڕی
تابلێت لهئێستادا له گهشهكردندایه كه
نرخهكهی كهمتره له  100دۆالر».
وتیش������ی« :ئامێرهك هی كۆمپانیای
(فایهر.ئێ������چ دی) ،كه به  99دۆالر
دهفرۆش������رێت ،له س������اڵی ڕاب������ردوودا
باشترین پڕفرۆش������هكانی كۆمپانیاكه
بوو.

شەمشەمەكوێرەكان سااڵنە ملیارێك دۆالر قازانچ بەجیهان دەگەیێنن
بەپێی توێژینەوەیەكی نۆێ لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا ،كشتووكاڵی جیهانی هەر ساڵێك
ملیاردێ دۆالری بۆ دەگەڕێتەوە بەهۆی شەمشەمەكوێرەكانهوه.
بە پێی توێژینەوەیەك������ی ئەكادیمی������ای ئەمریكی
ب������ۆ زانس������تەكان ،شەمش������ەمەكوێرەكان
ئ������ەو مش������ەخۆرانە دەخۆن ك������ە زیان
ب������ە بەروبوومی گەنمەش������امی
دەگەيێنن.
توێژەرە
ئەمریكیی������ەكان
تاقیكردنەوەیەكی������ان
ئەنجام������دا بەچاندن������ی
گەنمەش������امی لە كێڵگەیەك
و نەیانهێشت شەمشەمەكوێرەكان
بگەنە كێلگەكە و مش������ەخۆرەكان

بخۆن ،دوای ماوەیەك دەركەوت كێڵگەكە زیانی زۆری پێگەیشتووە بە بەراورد لەگەڵ ئەو كێڵگانەی
شەمشەمەكوێرەكانی لێ بووە.
بەپێی توێژینەوەكە شەمشەمەكوێرەكان
بەتێك������رای %1.4ی بەروبووم������ی
كشتوكاڵییان بەرز كردۆتەوە و بۆ
هەر هكتارێك زەوی
هە شت

دۆالری
گەڕاندۆت������ەوە،
بەم ج������ۆرە ملیارێك
دۆالر بۆ هەم������وو جیهان
دەگەڕێتەوە.

خامنهیی نارسیسم و
خواردنهوهی جامی ژههر
فاتیح ساڵحی
مێژووی سیاس������ی جیهان و ئێران ل ه
چهند س������هدهی ڕاب������ردوودا لێوانلێو بووه
لهو دهس������هاڵتداره دیكتاتۆرانهی ك ه ب ه
هۆی نارسیسیس������م (خۆپهرهستی)ـهوه
له بهڕێوهبهری واڵتدا تووش������ی ههڵ ه و
كێشهی جۆراجۆر بوونهتهوه و ل ه ئهنجامی
ئهو ههڵه و خۆپهرهستیهدا ههموو كیان و
دهسهاڵتی سیاسی خۆیان لهدهست داوه و
چوونهته زبڵدانی مێژووهوه.
ڕێب������هری ئێس������تای كۆم������اری
ئیسالمییش لهو دهس������ت ه ڕێبهرانهی ه ك ه
ب ه خهستی تووشی ئهم خهساره عهقڵیی ه
هاتووه.
له خۆپهرهستیدا تاك له زهینی خۆیدا
وهها تایبهتمهندیگهلێ دروس������ت دهكات
كه خۆی ب������ ه خاوهنی ئهو تایبهتمهندیی ه
بااڵیان ه دهزانێ .ت������اك وهها وێنهیهك ل ه
خۆی دروس������ت دهكات ك ه ب ه ڕادهیهكی
س������هرهنجڕاكێش ،لهگهڵ ڕاستییدا ،یهك
ناگرنهوه .ب ه ههر ئهن������دازه ئهم وێنانان ه
ناڕاس������تتر بن ،تاك زیاتر پێویس������تی ب ه
پهس������هند كردن و پێداههڵگوتنی خهڵكی
دیك ه ههیه.
نارسیسیس������م یان ههمان خۆپهرهستی
له وش������هی یوونان������ی نارسیس������ووس،
یهكێ������ك له چیرۆكه كۆن������ ه یونانییهكان
وهرگیراوه .سفیسووس كوڕی خوداوهندی
ڕووب������ار ،جوانییهكی بێ وێنهی ههبوو.
دایكی پێ������ی وتبوو كه ئهگهر دهیههوێ
تهمهنێك������ی درێژی ههب������ێ ،ههرگیز
س������هیری ڕوخس������اری خۆی نهكات .ل ه
الیهكی دیكهوه ناوبراو عهشقی پهرییهكی
كوێستانی ب ه ناوی نمسیس ڕهت دهكاتهوه
به نفرینی نمسیس ،سفیسووس عاشقی
زایڵهی وێنهی خۆی ل������ ه ئاودا دهبێت.
ئهو ههموو ڕۆژێ سهیری ئاوی دهكرد
و به بێ ئهوهیكه بزانێ ئهو وێنهی ك ه ل ه
ئاودا دهیبینێ وێنهی خۆیهتی ،عاشقی
دهبێ .له دهرفهتێك������دا ئهوهنده له ئاوی
ڕووبارهك ه نزیك دهبێتهوه ك ه دهكهوێت ه نێو
ئاو و نوقم دهبێ.
خۆپهرهستی ،وش������هیهكی نامۆ نیی ه
و ههم������ووان ك������هم تا زۆر به ش������ێوازی
جیاواز لهگهڵیدا ناسیاون .ب ه سهرهنجدان
بهوهیك ه كهس������انی خۆپهرهست ب ه هۆی
نهبوونی هاوس������هنگی ل ه تایبهتمهندیی ه
كهس������ییهكاندا بهو لێكهوت������ ه ڕهفتاریی ه
جیاوازانهی كه پێكی دێنن ،كێشهی زۆر
بۆ تاك ،خهڵكانی دیك ه و كۆمهڵگا پێك
دێنن و وهها بارگرژی و ملمالنێیهك ساز
دهكهن كه بهردهوامیی و مان و نهمانیان
تووشی كێشهی جیددی دهكهن.
لهم نێوانهدا ئهگهر تاكی خۆپهرهست
له س������هرهوهی ههر سیس������تم و واڵتێكدا
بێ ،وهها واڵت و سیستمهكهی تووشی
خهسار و كێشهی قهرهبوونهكراو دهكاتهوه
كه لهوانهیه درێ������ژهی ژیان و مانهوهی
خۆی و واڵت و سیستمهكهی پرسێكی
نهلواو و مهحاڵ بێت.
ب������هم پێیه خامنهیی������ش وهك ڕێبهری
ب������ااڵی ئێران پ������اش ئهوهیكه تووش������ی
خهساری نارسیسیسم دهبێ ،ل ه درێژهی
فێركارییهكان������ی خومهینی ،ئهمریكا ب ه
دوژمنی یهك ه و شهیتانی گهوره ناوهزهد
دهكات و ڕای دهسپێرێ ههرچهشنه نزیك
بوون������هوه ل ه ئهمریكا وات������ ه تێداچوونی
هێژمۆن������ی شۆڕش������ی ئیس���ل��امی و
ههناردهكردنی ئهم شۆڕش������ه نێگریسه.
بهاڵم ئێس������تاكه پاش دروش������می نهرمی
نواندنی قارهمانان ه و ڕێككهوتنی ناوكی
لهگ������هڵ واڵتانی ڕۆژئاوایی و ئهمریكا
و خواردنهوهی یهكهمین پێك ه ژههرهكانی
ئهم نهرمی نواندنه ،وادیاره كه چیدیك ه
ههوس������اری كارهكه ب������ۆ نزیكبوونهوه ل ه
ئهمریكا ل ه دهس������تی ڕێب������هری واڵتدا
نهم������اوه و وێدهچێ ئهوهن������دهی نهمابێ
ئهفسانهی سفیسووس بهرۆكی ڕێبهر و
نیزامهكهی بگرێت و ئهم نهرمی نواندن ه
قارهمانانه ،له داهاتوودا یهكس������هر بهرهو
زبڵدانی مێژوویان ببات.

