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داعش لە یەمەنیش فریای
ڕێژیمی ئێران كەوت
گرووپی دەوڵەتی ئیسالمی ،ناسراو
بە داعش بەرپرس������یارەتی تەقینەوەكانی
ڕۆژی سێش������ەممە ڕێكەوت������ی 6ی
ئۆكتۆب������ری لە عەدەن ،پێتەختی كاتیی
یەمەن وەئەس������تۆ گرت .خالێدئەلبەحاح
س������ەرۆكوەزیر و ئەندام������ی دەوڵەت������ی
یاسایی یەمەن ،بە زیندویی لەم هێرشە
تیرۆریستییە ڕزگاری بوو.
داع������ش ل������ە ڕاگەیاندنەكانی خۆیدا

وێن������ەی دوو خۆكوژەكەش������ی ب���ڵ��او
كردۆتەوە.
هۆتێلی قەس������ر ،ش������وێنی مانەوەی
بەحاح ،سەرلەبەیانی ڕۆژی سێشەممە
كرایە ئامانجی مووشەكە دوورهاوێژەكان.
هەواڵنێ������ری ئەلعەرەبیە ل������ە عەدەن لە
زاری كەسانی ئاگادارەوە باڵوی كردەوە
كە ،پێش لە هێرش������ە مووش������ەكیەكە،
ماشینێكی بۆمبڕێژكراو درگای بەشی

ڕۆژئاوای ئەم هۆتێلەی كردە ئامانج و
هاوكاتیش دوو مووشەك وەبەر هۆتێلەكە
كەوت.
تەقینەوەیەكی دیكەش ماڵی ش������ێخ
ساڵح ئەلعۆلقی كردە ئامانج .هەواڵنێری
ئەلعەرەبیە ل������ەو پەیوەندییەدا دەڵێ :ئەم
ماڵە ،ش������وێنی مان������ەوەی هەندێك لە
هێزە س������ەربازییەكان و مانگی سووری
ئیمارات بووە.

هەروەها ماشینێكی بۆمبڕێژكراوی
دیكەش ل������ە نێزی������ك درگای پادگانی
هێزەكانی ئیمارات ل������ە نێزیك ناوچەی
ئەلبەریق������ە تەقیوەتەوە .ئەم ماش������ینە
نەیتوانی������وە بەه������ۆی دژك������ردەوەی
خێ������رای هێزەكانی پارێ������زەری بیناكە،
مەئموریەتەكەی بەئەنجام بگەیێنێت.
هەواڵدەریی فەرمیی ئیمارات لە زاری
«س������ەرچاوەی ئاگادار» باڵوی كردەوە

كە  15كەس لە هێزەكانی هاوپەیمانیی
عەرەبی لە ئۆپەراس������یۆنەكانی ڕۆژی
سێشەممەدا كوژراون.
هاوتەریب بوونی هێرشەكانی داعش
وێڕای سیاس������ەتە ڕوو لە شكستەكانی
ڕێژیمی ئێران لە یەمەن ،لە حاڵیكدایە كە
كۆماری ئیسالمی بەردەوام بانگەشەی
ئەوەی كردووە كە بەشێوەیەكی چاالك لە
دژی داعش شەڕ دەكات.

واڵتانی ناوچە سەرقاڵی ڕێكخستنی شەڕی زەوینی لە سووریەدان
دوابەدوای هێرشە هەواییەكانی ڕووسیە
لە س������ووریە ،هێزەكانی س������ووریە وێڕای
س������پای پاس������دارانی ئێران و حیزبوڵاڵی
لوبنان س������ەرقاڵی ئامادەكردنی كاروباری
سەرەتایی بۆ هێرشی زەوینی لە سووریەدان.
بەپێی ڕاپۆرت������ی هەواڵدەری������ی ئاڵمان،
هەزاران كەس ل������ە هێزەكانی حیزبوڵاڵی
لوبنان و سپای پاسداران وێڕای ئەرتەشی
س������ووریە س������ەرقاڵی گەالڵەی هێرش������ی
زەوین������ی بۆ س������ەر بنك������ە و بارەگاكانی

ئۆپۆزسیۆن لە باكووری شاری ناوەندیی
حۆمسن .هەواڵدەریی ڕۆیتێرزیش ڕۆژی
پێنجش������ەممە ڕیكەوتی 1ی ئۆكتۆبر لە
زاری دوو سەرچاوەی ئیتالعاتی لوبنانی
باڵوی كردبوویەوە ك������ە لە چەند ڕۆژی
ڕابردوودا س������ەدان سەربازی ئێرانی بەرەو
سووریە بەڕێ كراون.
ئەم هەن������گاوەش دەتوان������ێ تووڕەیی
دەوڵەتە ڕۆژئاواییەكان و واڵتانی عەرەبی
كە پاڵپش������تی ئۆپۆزس������یۆنی سووریەنی

ب������ەدواوە بێت .پێش������تریش ئ������ەم الیەنانە
ڕەخن������ەی توندی������ان لە هەڵوێس������تەكانی
ڕووسیە گرتبوو.
هەواڵدەریی ئاڵمان بە پش������ت بەستن بە
سەرچاوەیەكی نیزیك لە حیزبوڵاڵی لوبنان
باڵوی كردەوە»:هێرشەكانی ڕووسیە لەسەر
باكووری ناوچەی حۆمس چڕ كراونەتەوە
و دەسپێكی هێرشێكی زەوینییە كە بڕیار
وای������ە ل������ە كاتێكی گونج������اودا جێبەجێ
بكرێت ».هاوكات یەكێك لە گرووپەكانی

دژبەری ڕێژیمی س������ووریە هێرش������ەكانی
ڕووسیەی بە « داگیركاری « ناوبرد و
گوتی »:هەر هێزێكی داگیركەر بۆ ئێمە
ئامانجێكی ڕێگەپێدراوە».
ڕام������ی عەبدولڕەحم������ان ،س������ەرۆكی
ڕێكخراوی چاودێری بەس������ەر مافەكانی
مرۆڤی س������ووریە ل������ە وتوێژێكدا لەگەڵ
هەواڵدەری������ی فەرانس������ە گوتوویەتی»:
هێرشەكانی ڕووسیە بە مەبەستی داكۆكی
كردن لە ڕێژیمی سووریەیە و هێرشەكانیان

لە پارێزگاكانی حۆمس ،حەما و الزقیە
ئەنجام دراون كە پێگ������ەی عەلەوییەكان
لەوێدا كەوتونەتە مەترسییەوە».
ناوبراو بەش������ێك ل������ە س������ووریە ،واتە
حۆمس و حەما و تەلبیس������ەی بە ناوەندە
ئیستراتیژیكەكانی ڕێژیمی ئەسەد ناودێر
كرد و ڕایگەیاند هۆكاری هێرش������ەكانی
ڕۆژی چوارش������ەممەی ڕووسیە بۆ ئەم
ناوچانە ،داكۆكی كردن لە پێگەی ئەسەد
بووە.

لە ئاڵمان ،تاوان و جینایەت لە نێو پەنابەراندا گەیشتۆتە لووتكە
سەدان پەنابەر لە شارەكانی هامبۆرگ و
بڕانشوایگ لە ئاڵمان لێك تێكهەڵچوون .بە
وتەی پۆلیسی ئاڵمان هەندێك لەم پەنابەرانە
چەكی گەرم و ساردیان پێبووە .لەالیەكی
دیكەوە سەرۆكی یەكیەتی پۆلیسی ئاڵمان
لەمەڕ زیادبوونی توندوتیژییە جینسییەكان
لەدژی ژنان هۆشداریی داوە.
بەپێ������ی ڕاپۆرتی دۆیچەوێڵە ،ش������ەوی
سێش������ەممە (6ی ئۆكتۆب������ر) نیزیك بە
60پەناب������ەری ئەفغ������ان و ئاڵبانیای������ی لە
ش������وێنی مانەوەی كاتییان ل������ە ناوچەی

وبلهۆڵمزبۆرگی هامب������ۆرگ ،بە چەكی
گەرم و سارد لە یەكتریان داوە.
بەوت������ەی پۆلیس ل������ەم ڕووداوەدا چەند
كەس لە دانیش������توانی ناوچەكە ،پەنابەران
و پۆلیس بریندار بوون .پۆلیس بەشێك لەو
پەنابەرانەی دەستبەسەر كردووە.
پ������اش ئەوەیك������ە پۆلی������س توانیویەتی
كۆتایی بەم تێكهەڵچوونە بهێنێت ،خێوەتی
یەكێ������ك لە پەنابەران ئاگری تێبەردراوە .بە
وتەی پۆلیس دوو كەس بەهۆی هەڵمژینی
دووكەڵ������ی ئەم ئاگرە تووش������ی كێش������ەی

هەناسەدان هاتوون.
لە ش������اری بڕانش������وایگ لە هەرێمی
نیدرزاكسۆنیش نیزیك بە 400پەنابەر شەوی
سێش������ەممە لێك تێكهەڵچ������وون .بەوتەی
پۆلیس لە بڕانش������وایگ ئ������ەم ڕووداوە لە
نێوان پەنابەرە سووری و ئەلجەزایێرییەكاندا
ڕووی داوە .هۆكاری ئەم تێكهەڵچوونەش
«دزیی كەلوپەل» ڕاگەیێندراوە.
تا ئێستا لە شارە جۆراوجۆرەكانی ئاڵمان
(لەوانە ش������ارەكانی كاڵدێ������ن و الیپزیگ)
چەندین تێكهەڵچوونی سەخت و خوێناوی

ڕووی داوە.
هەروەها س������ەرۆكی یەكیەتی پۆلیسی
ئاڵم������ان ڕایگەیان������دووە ،ل������ە كەمپ������ی
پەنابەرەكان������دا چەندی������ن ج������ار «ئازاری
جینس������ی» ڕووی داوە و ڕاپۆرتەكان������ی
پۆلیس لەمبارەوە دەرخەری خراپتربوونەوەی
بارودۆخەكەیە .ناوبراو ڕێژەی ئەم چەشنە
تاوانانەی زۆر زیاتر لەو ڕێژەیە ناو برد كە
تاكوو ئێستا لە پەروەندەكانی پۆلیس تۆمار
كراون .بە وت������ەی ناوبراو ژنانی پەنابەر بە
هۆكارگەلی فەرهەنگی ،نایانهەوێ باسی

ئەم دەس������تدرێژییە جینس������ییانە بكەن كە
دەكرێتە سەریان.
وتەبێ������ژی یەكێ������ك ل������ە دام������ەزراوە
خێرخوازیی������ەكان ل������ە كاروب������اری ژنان لە
هەرێمی هەسێنی ئاڵمانیش گووتوویەتی:
ئێمە تا ئێستا دەیان ڕاپۆرتی بڕواپێكراومان
لەم������ەڕ «دەس������تدرێژی و توندوتی������ژی
جینس������ی لەدژی ژنان» ئامادە كردووە و
خستوومانەتە بەردەم بەرپرسانی پێوەندیدار.
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پـەیڤ
كەریم پەرویزی
وشەی خۆڕاگری ماناكەی
ناگەیەنێ.

هەندێك دەس������تەواژە و وشە هەن كە
لە كاتی ئاس������اییدا بۆ ڕووداو و دیاردە
سیاسی ،سروشتی و كۆمەاڵیەتییەكان
ب������ەكار دەبرێ������ن ك������ە بە ه������ۆی زۆر
دووپاتبوونەوەی ئ������ەو بەكارهێنانە ،لە
كات������ی زۆر زۆر نائاس������اییدا ئیتر ئەو
دەستەواژانە مانای خۆیان نادەن یان لە
واقێعدا ئەو مانایە پڕ بە پێس������تی ئەو
ڕووداوە یان ئەو دیاردەیە نابێ.
ب������ۆ وێنە كاتێك باس لە كوش������تنی
مرۆڤێك بە دەستی مرۆڤێكیتر دەكرێ
كە بە وش������ەی تاوان دەناس������رێ ،ئیتر
كردارەكانی كۆماری ئیسالمی وشەی
تاوانی بۆ زۆر س������ووك و بچووك دێتە
بەرچاو ،ناكرێ بە كوشتنی تاكێك بە
دەستی كەسێكیتر بە هۆی هەژاری و
دەسكورتی ،یان گرفتی كۆمەاڵیەتی،
یان گرفت������ی دەروونیی������ەوە بگوترێ
ت������اوان و بە ڕژانی خوێن������ی هەزاران
كەس لە ئێران و عێراق و س������ووریە بە
دەستی دەس������توپێوەندیەكانی كۆماری
ئیسالمیش بگوترێ تاوان!
مرۆڤێ������ك ك������ە ل������ە هەلومەرجی
ئاساییدا ژیان و كارەكانی تێپەڕ دەكا،
گەر بگاتە دۆخێك������ی نالەباری ژیان
وكارەساتێكی سروشتی یان ڕووداوێكی
لەناكاو گوش������اری بۆ بێنێ ،و لە ژێر
ئەو گوش������ارانەدا خ������ۆی ڕابگرێ و
ژیانەكەی بباتەوە س������ەردەمێكی پێش
لەو كارەساتانە و باشتر لەویش ،ئەوكات
پێی دەڵێن خۆڕاگر.
كەس������ێكی خەباتكار ك������ە بە دژی
س������تەمكاران خەبات دەكا و بەتایبەت
خەباتكارانێك كە بەرەوڕووی كۆماری
ئیس���ل��امی دەبنەوە و لە ژێر گوش������ار
و هەڕەش������ە و پیالنەكان������ی كۆماری
ئیس���ل��امیدا ،ل������ە ژێ������ر گوش������اری
كەمەرش������كێنی دۆخ������ی نالەب������اری
سیاس������یدا دەست لە خەبات و باوەڕی
بەرزی������ان هەڵناگ������رن ،پێی������ان دەڵێن
خۆڕاگر.
بەاڵم ئەوكاتەی بەرەوڕووی كەسێكی
وەكوو موحەممەد یەعقووبی ،ناسراو بە
م������ورادی دەبیتەوە كە لە س������ەردەمی
پێش������مەرگایەتیدا دەكەوێتە بۆس������ەی
هێزەكانی ڕێژیمەوە و دەسبەسەر دەبێ
و دوایە لە زینداندا ئەش������كەنجەكانی
س������وپای پاسدارانی نەزانی و دەزگای
ئیتالعات������ی ڕێژیم������ی س������ەرەڕۆی
ئیسالمی دەچێژێ و نزیك بە  ٢٠ساڵی
بەردەوام و بێپسانەوە و بێمورەخەسی
لە چاڵەڕەش������ەكانی كۆم������اری پەت
و سێدارەدا لە س������ەر بیر و باوەڕەكەی
دەمێنێتەوە و وەف������ادار بە ڕێبازەكەی،
لە یەك������ەم ڕۆژەكان������ی ئازادبوونی لە
زین������دان ،خ������ۆی دەگەیەنێتە كۆڕی
ی������اران ،ئیتر وش������ەی خۆڕاگری زۆر
بچووك دێتە بەرچاو ،مانای ژیانی و
بەرزیی كرداری موحەممەد مورادی و
كەس������انی وەك ئەو ،بااڵی زۆر بەرزتر
ل������ە خۆڕاگرییە و ئەو چەمكە مانای
تەواوی دیاردەكە ناگەیەنێ.
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شاندێکی حیزبی دێموکرات بەشداریی
لەکۆڕی پرسە و ماتەمینی
«کەریم ئەحمەدپیرە»دا کرد
شاندێکی پێکهاتوو لەئەندامانی رێبەریی و ژمارەیەک کادری حیزبی
دێموکرات بە سەرپەرەستی دوکتور «میرۆ عەلیار» ئەندامی دەفتەری سیاسیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ،بەشداریان لەرێوڕەسمی کۆچیدوایی
«کەریم ئەحمەدپیردە»دا کرد .ئەو بەشداری کردنە لەو کۆڕە ماتەمینییەدا
رۆژی دووشەممە رێکەوتی ٣٠ی خەرمانان  ١٣٩٤ئەنجام دراوە و تێیدا شاندی
حیزب هاوخەمی خۆی لەو پرسە و سەرخۆشییەدا دەربڕیوە.
هەیئەتی حیزبی دێموکرات لەم رێوڕەسمەدا پەیامی هاودەردی و سەرەخۆشی
«مستەفا هیجری» سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانیان
بە «سەعدی ئەحمەدپیرە» پێشكەش كرد ،کە تێیدا سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکرات ،خۆی بە شەریک و بەشداری خەمیان زانیوە.

پەیامی سەرەخۆشیی بەڕێز مستەفا هیجری
بە بۆنەی ڕووداوی جێژنی قوربانەوە
هاونیشتمانیانی بەڕێز،
لە کاتی بەجێهێنانی رێورەسمی ئایینیی حەج و جێژنی قوربانی ئەمساڵ لە
شاری مەککەدا ،بەداخەوە بەسەدان کەس لە حاجیان بەهۆی قەرەباڵغی و
هرووژمی حەشیمەتەوە ،بوونە قوربانی و بەم کارەساتە ژمارەیەکی زۆر لە
ئەندامانی بنەماڵەی ئەو حاجیانە و دۆستان و خزمانیان داخداربووون و جێژنیان
لێ شێواو ماتەمینی خەڵکی بەدواوە بوو.
لە نێو ئەو ژمارە زۆرە لە قوربانیان و بێ سەروشوێن بوواندا ،چەند سەد کەس
لە حاجیانی ئێرانیی تێدایە کە دەیان کەسیان کوردی کوردستانی خۆرهەاڵت و
بەتایبەت لە دانیشتوانی شاری مەهابادن.
وێڕای دەربڕینی خەم و پەژارەی خۆمان لەو رووداوە دڵتەزێنە ،سەرەخۆشی لەو
بنەمااڵنە دەکەین کە خۆشەویستێکی خۆیان لەدەست داوە یان ئازیزێکیان بریندار
و یان بێ سەروشوێن بووە.
بەتایبەت سەرەخۆشی لە بنەماڵەی هاونیشتمانیانی کورد دەکەین کە لەم
کارەساتە داخدار بوون ،رۆحی قوربانیانی ئەو رووداوە بە بەهەشتی بەرین شاد
بێ.
هیوای هەرچی زووتر ساڕێژبوونەوەی برینی بریندارەکان دەخوازین و هیوادارین
هەرچی زووتر هەواڵی سەالمەتیی بێ سەرو شوێنەکان ،خۆشی بخاتە دڵی
بنەماڵە و دۆستانیانەوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
سکرتێری گشتی
مستەفا هیجری
١٣٩٤/٧/٤
٢٠١٥/٩/٢٦

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لەگەڵ هاوڕێیانی پێشوودا کۆبووە
کۆبوونەوەی ئەمڕۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لەئاستی دەفتەری
سیاسیدا ئەنجام دراوە و ئەم کۆبوونەوەیە چەند کاتژمێری خەیاند.
لهم دانیشتنهدا مستەفا هیجری ،سکرتیڕی گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران لەلێدوانێکدا سەبارەت بە کۆبوونەوەیەی ئەمڕۆ رایگەیاند:
«ئەم کۆبوونەوەیە لەدرێژەی کۆبوونەوەکانی پێشوودا ئەنجام دراوە و بە مەبەستی
لەیەکتر نزیکبوونەوە بۆ یەکگرتنەوەی حیزبی دێموکرات ،لەگەڵ هاوڕێیانی
پێشوو وتووێژ کراوە».
هەروەها مستەفا هیجری لەدرێژەی قسەکانیدا رایگەیاند« :لەم کۆبوونەوەیەدا
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و هاووڕێیانی پێشوو «حوسنی نییەتی»
خۆیان بۆ یەکگرتنەوە نیشان داوە و لەو ئاراستەیەشدا زیاتر هەنگاو دەنێین و
هەروەها لەم کۆبوونەوەیەدا بە روونی باسی خاڵە هاوبەش وناکۆکەکان کراوە کە
لەکۆبوونەوەکانی دیکە کە لەداهاتوودا ئەنجام دەدرێت هەوڵ دەدەین یەکالیی
بکرێنەوە».
ماوەی  ٨ساڵ لەمەوبەر لەوەرزی پاییزی ساڵی ١٣٨٥ی هەتاویدا ،ژمارەیەک
لە ئەندامانی رێبەری و کادرو پێشمەرگە و ئەندامانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران بە هۆی هەندێک کێشەی نێوخۆیی حیزبی لەو حیزبە جیا
بوونەوە .
لەماوەی ئەم چەند ساڵەدا هەتا ئێستا چەندین کۆبوونەوە لە ئاستی جیاوازی
رێبەرایەتی لەگەڵ هاوڕێیانی پێشوودا ئەنجام دراوە و لە ئێستادا دەورێکی دیکە
لە دانیشتن و وتووێژ بەمەبەستی یەکگرتنەوە دەستی پێکردووەتەوە.

ئەندامێكی دێرینی حیزبی دێموكرات
مااڵوایی لە ژیان كرد
ڕۆژی یەكشەممە ڕێكەوتی ٥ی ڕەزبەری ١٣٩٤ی هەتاوی ،سەید»مستەفا
سیادەت» خەڵكی گوندی «تورجان»ـی ناوچەی بۆكان ،مااڵوایی لە ژیان كرد.
كاك سەید مستەفا لە بنەماڵەی تێكۆشەری ناسراوی كورد حاجی باباشێخی
سیادەت ،سەرۆك وەزیرانی كۆماری كوردستان بوو.
ناوبراو كەسێكی نیشتمانپەروەر و لە كۆڕی خەباتگێڕانیحیزبی دێموكراتدا
خەباتی دەكرد و هەردەم هاوكار و یاریدەدەری خەباتی ڕەوای گەلەكەی بوو.
كاك مستەفا ،گەلێك جار لەالیەن ڕێژیمی دژەكوردی پەهلەوی و كۆماری
ئیسالمییەوە بەتاوانی نیشتمانپەروەری ،لە بەندیخانە و ئەشكەنجەگاكاندا
ئازاریان دا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ،سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری
«مستەفا سیادەت» دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار
دەزانێت.

پەیامی پیرۆزبایی مستەفا هیجری لە جێرێمی كۆربین بە بۆنەی هەڵبژاردنی
ناوبراو بە سەرۆكی حیزبی كرێكاری بریتانیا
بەڕێز جێرێمی كۆربین
لەالیەن حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێرانەوە گەرمترین پیرۆزباییتان
پێشكەش دەكەم بە بۆنەی
هەڵبژاردنتان بۆ سەرۆكی حیزبی
كرێكار.
هیوادارین كە حیزبی كرێكار لەژێر
سەرۆكایەتی تازەیدا ،بەردەوام بێت
لە پشتیوانیی سیاسی و مەعنەوی
مێژینەی خۆی بۆ خەبات بۆ مافی
مرۆڤ و دێموكراسی لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست ،بەتایبەت لە ئێراندا.
پشتیوانی لە خەبات بۆ دێموكراسی

لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،گرینگی
تایبەتی هەیە بۆ ڕێگە خۆش
كردن بۆ بەدەستهێنانی ئارامییەكی
جێگیر و ئاشتییەكی بەردەوام لەم
بەشە گرینگەی جیهاندا .هۆكاری
سەرەكی بۆ بەردەوامیی كێشەكان لەم
ناوچەیەدا ،لەوانە مەسەلەی تیرۆریزم
و پەیدابوونی ڕێكخراوی توندڕەوی
وەك داعش ،پاوانخوازیە.
كۆماری ئیسالمیی ئێران بەشێوەیەكی
سیستماتیكی ئۆپۆزیسیۆنی
دێموكراتیكی لەناو خۆی ئێراندا
سەركوت كردوە ،لە هەمان حاڵدا

سەرەكیترین پشتیوانی گرووپە
تیرۆریستییەكانە ،ئەم كۆمارە نەتەنیا
یارمەتی مانەوەی ڕژێمی دڕندەی
ئەسەد لەسەر تەخت دەدات ،بەڵكوو
بەشداریی ڕاستەوخۆی هەیە لە
كوشتنی خەڵكی مەدەنی و بێگوناح
لە سووریە .هەربۆیەش پشتیوانیتان
بۆ گۆڕینی ڕێژیمی ئێران و هێنانە
سەركاری حكومەتێكی دێموكراتیك
ئەمرێكی زۆر گرینك و ستراتیژیكە
بۆ بەدیهێنانی ئاشتی و ئاسایش لە
ناوچەكەدا.
پێشتیوانی لە مافی نەتەوەیی كورد،

پێویستە بە گرینگیەكی زۆرەوە سەیر
بكرێ بۆ بەدیهێنانی ئەم ئاشتی
و ئاسایشە .جەنابتان وەك كەسێكی
سیاسیی بە بیر و باوەڕ ناسراون،
بۆیەش هیوادارین ئێوە پشتیوانی
خەباتی ڕەوا و مێژینەی ئێمە بن بۆ
بەدەست هێنانی ئازادی ،دێموكراسی و
مافە ڕەواكانی گەلی كورد.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سكرتێری گشتی
مستەفا هیجری
سێپتامبری ٢٠١٥

حیزبی دێموكرات لە سەر بانگهێشتی فەرمیی حیزبی كرێكاری بریتانیا
لە كۆنفڕانسی سااڵنەی ئەو حیزبەدا بەشداری كرد
ڕۆژانی دووشەممەو سێشەممە
ڕێكەوتی  ٦و ٧ی ڕەزبەری ١٣٩٤ی
هەتاوی ،نوێنەرایەتی دەرەوەی حیزبی
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە واڵتی
بریتانیا ،بە سەرپەرستی «ئاكام
ڕەحیمی» ،بە پێی بانگهێشتی
فەرمیی حیزبی كرێكاری بریتانیا
لە كۆنفڕانسی سااڵنەی ئەو حیزبەدا
بەشداری كرد.
«جێرێمی كۆربین» ،سەرۆكی تازەی
حیزبی كرێكار لەم كۆنفرانسەدا

باسێكی پێشكەش كرد و لە قسەكانیدا
جەختی كردەوە ،حیزبەكەی پشتگیری
لە مافی مرۆڤ دەكات .ناوبراو
لە قسەكانیدا بایەخی تایبەتی بە
تێكۆشان لە ڕێگای بەدیهێنانی
ئازادی و دێموكراسی دا.
لەو كۆنفرانسەدا شاندی نوێنەرایەتیی
حیزبی دێموكرات لە چەندین
كۆبوونەوەی پێوەندیدار لەسەر
سیاسەتی دەرەوەی حیزبی كرێكار
و بارودۆخی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی

ناوەڕاست بەشداری كرد و لەگەڵ
بەشداراندا ئاڵوگۆڕی بیروڕایان كرد.
حیزبی كرێكار ،یەكێك لە حیزبە
سۆسیال دێموكراتە چەپە میانەڕەوەكان
و یەكێك لەحیزبە سەرەكیەكانی
بریتانیایەو لە ساڵی ١٩٠٠ی
زایینیدا دامەزراوە ،هەنووكە ئەو
حیزبە كاریگەریی ڕاستەوخۆی لە
سەر بڕیارەكانی بریتانیا بەتایبەتی لە
پێوەندی لەگەڵ سیاسەتی دەرەوەی
ئەو واڵتەهەیە و لەم چەند مانگەی

دواییدا بە سەرۆكایەتی جێرێمی
كۆربین جەماوەرێكی زۆری بۆ الی
خۆی ڕاكێشاوە.
هەروەها لەو كۆنفڕانسەدا ،نوێنەری
حیزبی دێموكرات پەیامی پیرۆزبایی
«مستەفا هیجری» سكرتێری
گشتیی حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێرانی بە جێرێمی كۆربین
سەرۆكی نوێی حیزبی كرێكاری
بریتانیا گەیاند.

دوو پێشمەرگەیحیزبی دێموکرات بریندار بوون
تیمێکی پێشمەرگەکانی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران شەوی
چوارشەممە ڕێکەوتی ٨ی رەزبەری
١٣٩٤ی هەتاوی ،کە سەرقاڵی
چاالکی حیزبی و پێوەندی گرتن
لەگەڵ خەڵکدا بوونه لە کاتی
گەڕان لە ناوچەدا ،کەوتوونەتە

سەر مینە چێندراوەکانی ڕێژیمی
ی ئێرانەوە لە ئاکامدا
کۆماری ئیسالم 
بریندار بوونە.
بە پێی زانیارییەکانی گەیشتوو به
ماڵپەڕی کوردستان میدیا ،تیمی
پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات لە
کاتی گەڕان لە ناوچەدا لە شاخی

«سیغێ دەرێ» لە سنووری پیرانشار،
کاتژمێر ٨ی شەو ،ڕێکەوتی
٨ی رەزبەری ١٣٩٤ی هەتاوی،
کەوتوونەتە سەر مینی چێندراو و ٢
پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات بریندار
بوون.
بە پێی دوایین زانیارییەکان،

 ٢بریندارەکە گەیەندراونەتە
نەخۆشخانەی فریاکەوتن لە شاری
هەولێر و دوای چارەسەری پزیشکی
یەکێکیان برینەکەی سووک بووه
و چارەسەر کراوە و برینی ئەو
پێشمەرگەی دیکه قورس بووه و ههر
له نەخۆشخانە دایه.

باوكی پێشمەرگەیەكی حیزبی دێموكرات كۆچی دوایی كرد
ڕۆژی دووشەممە ڕێكەوتی ١٣ی
ڕەزبەری ١٣٩٤ی هەتاوی« ،فایەق
عەزیمی» ناسراو بە «فایەق بەگ»
باوكی «فەرەیدوون عەزیمی»
پێشمەرگەی حیزبی دێموكرات،
خەڵكی گوندی»كەڕاوا»ـی
ناوچەی «شامیان» ،سەر بە شاری
«سەواڵوا» ،لە تەمەنی  ٨٨ساڵیدا
بە هۆی بەسااڵچوویی مااڵوایی لە

ژیان كرد.
فایەق عەزیمی كوڕی «تۆفیق
عەزیمی» ساڵی ١٣٠٦ی هەتاوی،
لە گوندی «كەڕاوا»ـی ناوچەی
شامیانی سەواڵوا لەدایك بووە.
ناوبراو كەسێكی ناسراو و خۆشناوی
ناوچەی شامیان بوو ،هەر لە سەرەتای
شۆڕشەوە ئۆگری حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران بووە و وەك كەسێكی

حیزبدۆست و نیشتمانپەروەری
ناوچەكە جێگای متمانە و ڕێزی
خەڵك بوو.
كاك فایەق زۆرجاران خۆی و
بنەماڵەكەی لە خزمەت حیزب و
شۆڕشدا بوون و بەو هۆیەوە زۆرجار
لە الیەن ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە
دەستبەسەر و ئازار دراوە ،بەاڵم تا
دوایین ساتەكانی ژیانی وەفادار بە

حیزب و گەلەكەی مایەوە.
تەرمی كاك فایەق لە نێو ئاپۆرای
خەڵكی ناوچەكە و خزم و كەسوكاری
و دۆستانی لە شاری مەریوان بە خاك
سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەسوكاری
«فایەق عەزیمی» دەكات و خۆی بە
شەریكی خەم و پەژارەیان دەزانێت.

حیزبی دێموکرات ڕێزی لە محەممەد مورادی زیندانیی سیاسی کورد گرت
بە بۆنەی ئازادکرانی «محەممەد
یەعقووبی» ناسراو بە (محەممەد
مورادی) ڕێوڕەسمێک بە بەشداریی
ئەندامانی رێبەرایەتی ،کادر،
پێشمەرگە و بنەماڵەکانی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران لە
بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران ،بۆ
ڕێزگرتن لەو زیندانییە سیاسییە
بەڕێوە چوو.
سەرەتای ڕێوڕەسمەکە بە سروودی
نەتەوەیی «ئەی ڕەقیب» و راگرتنی
خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن
لە گیانی پاکی شەهیدانی کورد و
کوردستان دەستی پێکرد.
پاشان «مستەفا هیجری» سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران بەم بۆنەوە چەند
وتەیەکی پێشکەش بە ئامادەبووانی
ئەم ڕێوڕەسمە کرد.
مستەفا هیجری لە سەرەتای
قسەکانیدا باسی « خەبات و

تێکوشانی حیزبی دێموکراتی
کرد کە بە درێژایی خەباتەکەی
بە هەزاران ڕۆڵەی گەلەکەی لە
ڕێگای ئازادی نەتەوەکەیان شەهید
بوونە و بە دەیان کەس لەو ڕێگایەدا
لە زیندانەکانی رێژیمی ئیسالمیی
ئێراندا لەژێر ئەشکەنجەدا شەهید
بوونە».
سکرتێڕی گشتی حیزبی دێموکرات
لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا
وتی« :هەڵسوکەوتی زیندانیانی
سیاسی لە زیندانەکانی رێژیمی
ئیسالمیی ئێراندا سەرەڕای هەموو
بێحورمەتییەکانی بەرپرسانی زیندان
بە شێوەیەک بووە کە حورمەتی
بەرپرسانی زیندانی بۆ الی خۆی
ڕاکێشاوە».
هەروەها هیجری لە دڕیژەی
قسەکانیدا وتی « :سەرەڕای ئەوەیکە
ئازار و ئەشکەنجەی زیندانیانی
سیاسی لە زیندانەکانی ڕێژیمی
ئیسالمیی ئێراندا هیچ سنووڕێکی

نییە بەاڵم دایک و باوکانی ئەو
زیندانییانە سەبر و تەحەموولێکی
بێوێنەیان لە دووری و خەمی
ڕوڵەکانیان هەیە کە جێگای شانازییە
و ئێمە وەک حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران ڕێز دادەنێین
بۆ هەموو بنەماڵەی زیندانیانی
سیاسی».
دواتر پەخشانێک لەژێر ناوی
«کانیی ورە» لە الیەن «چەنگیز
سیگارچی»ـەوە پێشکەش بە
ئامادەبووان کرا.
لە بڕگەیەکی دیکەدا لە الیەن
«مستەفا هیجری» سکرتیڕی
گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران لەوحی ڕێزلێنان
پێشکەش بە «محمەممەد مورادی»
زیندانی سیاسی کرا.
دواتر «ڕۆستەم جەهانگیری»
ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران چەپکە
گوڵی ڕێزلێنانی پێشکەش بە

«دایکی محەممەد مورادی» کرد.
«محەممەد یەعقووبی» ناسراو
بە «محەممەد مورادی» خەڵکی
«سەرپێڵ زەهاو» لە گوندی
«چەوتە» ڕێکەوتی ٢٥ی گەالوێژی
ساڵی ١٣٧٢ی هەتاوی پەیوەست
بە ڕێزەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران بووە.
ناوبراو لە جەولەیەکدا لە ناوچەی
«دااڵهۆ» لە جۆزەردانی ساڵی
١٣٧٥ی هەتاوی لە الیەن چەند
بەکرێگێراوێکی ڕێژیم بە دیل گیرا
و لە دادگاییکردنێکی نمایشیی
ڕێژیمدا بە  ٢٠ساڵ زیندان مەحکووم
کرا.
ئەو زیندانییە سیاسییە پاش کێشانی
 ٢٠ساڵ زیندانی زێدی خۆی
بەجێهێشتووە و جارێکی دیکە ڕووی
لە ناو ڕیزەکانی حیزبی دێموکرات
کردووەتەوە.
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فیلمی مندااڵنی كۆبانێ و شنگال لە فێستیڤاڵی پووسان نمایش كرا
فیلمی دێكۆمێنتاری ـ چیرۆكی
«ژی���ان ل��ە س��ن��وور»Life on( ،
 )the Borderلە دەرھێنانی ھەشت
منداڵی شارەكانی كۆبانێ و شنگال و
بە ڕێنوێنی «بەھمەن قوبادی» و لە
بەرھەمھێنانی كۆمپانیای سینەمایی
«م��ژ فیلم» ،لە یەكەمین نمایشی
جیھانی خۆیدا نمایش كرا و لەگەڵ
پێشوازیی بەرینی بەشداربووان بەرەوڕوو
بووەوە.
ئ��ەم فیلمە ل��ە ب��ەش��ی «نمایشی
كورتە فیلمەكان» لە نێو بیستەمین
خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی فیلمی

«پ��ووس��ان» ( )Busanلە واڵتی
كۆریایباشوور پێشكەش كرا.
پ��ێ��ش��وازی��ی ب��ی��ن��ەران ل���ە فیلمی
«ژی��ان لە سنوور» بە شێوەیەك بوو
كە بەرپرسانی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی
فیلمی «پووسان» سانسی نمایشی
زیاتریان بۆ ئەم فیلمە دیكۆمێنتاری
ـ چیرۆكیە تەرخان كرد.
ق����وب����ادی پ�����اش ن��م��ای��ش��ی ئەم
فیلمە ل��ە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی
فیلمی «پ��ووس��ان»دا لە وتووێژێكدا
ڕای��گ��ەی��ان��د« :ئ��ەگ��ەر ئ��ەم مندااڵنە
ئیمكانی باشتریان لە بەردەستدا بێت

بێگومان لەوە باشتر فیلم سازدەكەن.
ق���وب���ادی ل���ە ب��ەش��ێ��ك��ی دیكەی
قسەكانیدا گ��وت��ی « :ك��ورد دەبێت
ئەمڕۆكە واڵتی خۆی ھەبێت ،ئەگەر
كۆمەڵگای ج��یھان��ی یارمەتی ئەم
داواكارییەی كوردەكان نەكەن ،دیسانەوە
كارەساتێكی دڵتەزێنتر لە چاوەڕوانی
كوردەكاندایە و ئەوان دەبێت واڵمدەری
ئەم ڕووداوە بن».
فیلمی ژی��ان لە سنوور ڕێكەوتی
١٦ی ڕەزب���ەری ١٣٩٤ی هەتاوی،
لە بەشی فیلمە كوردییەكان دیسانەوە
نمایش دەكرێتەوە.

سێ كتێبی بەهمەن قوبادی لەسەر سینەما و فیلمەكانی باڵو كرایەوە
ل��ەس��ەر فیلمەكان و سینەمای
«بەهمەن قوبادی>> ،سینەماكاری
ب��ەن��اوب��ان��گ��ی ك���ورد ،س��ێ كتێب بە
زمانی توركی لە توركیە باڵو كرایەوە
و خرایە بەر دیدی خوێنەران.
ك���ت���ێ���ب���ی ی�����ەك�����ەم ب�����ە ن�����اوی
«ك��ی��س��ەڵ��ەك��ان��ی��ش دەت���وان���ن بفڕن»
Kaplumbağalar
(da
 )Uçarبە شێوەیەكی تێروتەسەل
باس لە سێهەمین فیلمی سینەمایی
«بەهمەن قوبادی» و ناوەرۆكی ئەم
فیلمە كوردیە دەكات.
كتێبی دووهەم بە ناوی «سینەمای
كوردی» ()Kurt Sinemasi
ئاماژە بە سینەمای كوردی دەكات
و بەشێكی س��ەرەك��ی��ی ئ���ەم كتێبە
س��ەب��ارەت ب��ە س��ەرج��ەم فیلمەكانی

«بەهمەن قوبادی»یە كە تا ئێستا
بەرهەمی هێناون.
ل���ەم ك��ت��ێ��ب��ەدا ب���ۆ ی���ەك���ەم جار،
وت����ووێ����ژی «ب���ەه���م���ەن قوبادی»
ل���ەگ���ەڵ س��ی��ن��ەم��اك��اری ن�����اوداری
ئیتالیایی «بێناردۆ بێرتۆلۆچی»
()Bernardo Bertolucci
ب�ڵاوك��راوەت��ەوە ك��ە ب��ە تێروتەسەلی
ئاماژە بە سینەمای كوردی كراوە.
ل��ەو وت���ووێ���ژەدا ب��اس ل���ەوە كراوە
ك��ە سینەمای ك���وردی ب��ە فیلمی
س��ی��ن��ەم��ای��ی «ك��ات��ێ��ك ب��ۆ مەستی
ئەسپەكان» لە دەرهێنانی «بەهمەن
قوبادی» دەست پێدەكات و شەپۆلی
سینەمای ك���وردی ل��ە كوردستانی
ڕۆژه������ەاڵت ب���ە ف��ی��ل��م��ەك��ان��ی ئەم
سینەماكارە بەئەزموونە كوردە سەری

هەڵداوە.
ئ���ەم ك��ت��ێ��ب��ە ل���ە الی����ەن دەزگ����ای
«ئاگۆرا كیتاپلیگی» (Agora
)Kitapligiچاپ و باڵو كراوەتەوە
و ل���ە الی����ەن م���اڵ���پ���ەڕی ن�����اوداری
«ئ���ام���ازۆن» ەوە ()Amazon
ڕێكالمی بۆ دەكرێت.
كتێبی سێهەم بە ناوی «پەردەی
ڕەش و س����پ����ی « (Kara
 )Perdeس���ەب���ارەت ب��ە فیلمی
سینەمایی «وەرزی كەرگەدەن»
پێنجەمین بەرهەمی ئەم سینەماكارە
ك���وردەی���ە .ك��ە ل��ە الی����ەن دەزگ����ای
«سینەما ئایرینتی» (Sinema
)Ayrıntıچاپ و باڵوكراوەتەوە و
خراوەتە بەر دیدی خوێنەران.
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دوو مێرمنداڵی كاراتەكاری كورد لە ڕكابەرییەكانی
ئێران سەركەوتنیان بەدەست هێنا
دوو مێرمنداڵی وەرزش��ك��اری كورد
ل���ە ڕك��اب��ەری��ی��ەك��ان��ی ك��ی��ك جیتسۆ
 MMAكە لە پارێزگای خووزستان
بەڕێوەچووە ،توانیویانە میداڵی زێڕ و
زیو و بۆ خۆیان مسۆگەر بكەن.
بەپێی هەواڵی گەیشتوو بە ئاژانسی
هەواڵدەریی كوردپا ،دوو برا بە ناوەكانی
محەممەد و عەزیز نامدار ،پاش ئەوەی
كە لە ڕكابەرییەكانی كیك جیتسۆی
شاری ئەهوازدا سەركەوتنیان بەدەست
هێناوە ،بۆ هەڵبژاردەی كاراتەی ئێران
هەڵبژێردراون.
ل���ەو ڕك���اب���ەری���ان���ەدا هەڵبژاردەی

شارەكانی بۆكان و مەهاباد لە ژێر ناوی
هەڵبژاردەی كیك جیتسۆی پارێزگای
ئازەربایجانی ڕۆژئ��اوا بەشدار بوون و
توانیویانە چەندین م��ی��داڵ بەدەست
بهێنن.
ه����ەڵ����ب����ژاردەی ك���ی���ك جیتسۆی
پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئ��اوا لەو
ڕك��اب��ەری��ان��ەدا  ٨م��ی��داڵ��ی زێ���ڕ و ٥
میداڵی زیویان بەدەست هێناوە ،هەروەها
لە ئاستی ئێرانیشدا پلەی دووهەمیان
هێناوەتەوە.
ه���ەڵ���ب���ژاردەی ش����اری ب���ۆك���ان بە
ڕاه���ێ���ن���ەری���ی ئ���ەی���وب ف��ەه��ی��م��ی و

ه��ەڵ��ب��ژاردەی مەهاباد بە ڕاهێنەریی
سوهراب و شەهاب هاشمی بووە.
محەممەد و ع��ەزی��ز ن��ام��دار ،ئەم
دوو برا جمكە ،پێشتریش لە چەندین
ڕك��اب��ەری��ی وەك���وو :پاڵەوانیەتی كیك
جیتسو ()MMAی س��اڵ��ی ٩٠ی
ه��ەت��اوی ش��اری ب��ۆك��ان ،پاڵەوانیەتی
ئێران ،پاڵەوانیەتی پارێزگای كوردستان،
پاڵەوانیەتی «فوول كیك بۆكسینگی
پارێزگای ئازەربایجانی رۆژئ���اوا» و
پاڵەوانیەتییەكانی ساڵی ١٣٩٤ی كەرەج
و  ...سەركەوتنیان بەدەست هێناوە.

کۆنسێرتێک بۆ پشتیوانی لە ئەنیستیتۆی کورد لە پاریس بەڕێوە چوو
ڕۆژی دووش��ەم��م��ە رێکەوتی
١٣ی ڕەزب��ەری ١٣٩٤ی هەتاوی،
بە مەبەستی پشتیوانیی ماڵی لە
ئەنیستیتۆی ک��ورد ل��ە پێتەختی
فەرانسە کۆنسێرتێکی هونەری لە
الی��ەن هونەرمەندانی ک��ورد بەڕێوە
چوو.
لەو کۆنسێرتەدا ،هونەرمەندانی
بەناوبانگی ک��ورد وەک «شوان
پ�����ەروەر» و «م��چ��ۆ کۆندەش»
چ��ەن��دی��ن گ��ۆران��ی��ان پێشکەش بە
ئامادەبووان کرد و هەروەها هونەرمەند
کۆندەش چەند گۆرانی کالسیکی
کوردی دیکەی پێشکەش کرد.
دوات��ر هونەرمەند ش��وان پەروەر،

ه��ون��ەرم��ەن��دی بەناوبانگی کورد
دوای پ��ێ��ش��ک��ەشک��ردن��ی چەند
گ��ۆران��ی و س��روود  ،باسی هەوڵ
و تێکۆشانی بێوچانی شەهیدی
نەمر دکتور «قاسملوو «ی کرد
کە بۆ دامەزراندنی ئەنیستیتۆی
ک��ورد لە پاریس هەوڵێکی زۆری
داوە.
هەروەها ،شوان پەروەر سەبارەت بە
پشتیوانییەکانی دەوڵەتی فەرانسە
ل���ە گ���ەل���ی ک�����ورد س��پ��اس��ی ئەو
دەوڵەتەی کرد.
بێرنارد کۆشنێر ،وەزیری پێشووی
ک��اروب��اری دەرەوەی ف��ەران��س��ە لە
نامەیەکدا داوای لە فرانسوا ئۆالند

س��ەرک��ۆم��اری ف��ەران��س��ە کردبوو
کە لە ب��ورای ماڵی پشتیوانی لە
ئەنیستیتۆی کورد بکات.
ئەنیستیتۆی ک��ورد ل��ە پاریس
س��اڵ��ی ١٩٨٣ی زایینی دامەزرا
و رێکخراوێکی سکۆالر و غەیرە
س��ی��اس��ی��ی��ە ک���ە ئ��ام��ان��ج��ی ئەو
ئەنیستیتۆیە پاراستنی م��ێ��ژوو و
فەرهەنگی کوردستان و ئاشنابوونی
لێکۆلەرانی ئورووپایی و رۆژئاوا
لەگەڵ م��ێ��ژووی ن��ەت��ەوەی کوردە
کە دوای تێپەڕبوونی  ١٠ساڵ لە
دامەزانی ئەو ئەنیستیتۆیە ،لە الیەن
حکوومەتی ئەو کاتی فەرانسە بە
فەرمی ناسرا.

سنووردار كردنی مافەكانی یەكێك لە زیندانییەكانی ڕووداوەكەی
هۆتێل تارا
ئیدارەی ئیتالعاتی شاری مەهاباد
بەپێچەوانەی پرەنسیپە مرۆییەكان
لەگەڵ زیندانییەكی كورد هەڵسوكەوت
دەكات.
بەپێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری كوردپا،
زیندانییەكی زی��ن��دان��ی م��ەه��اب��اد بە
ناوی «ئۆمید دەباغچی موكری»،
ل���ەالی���ەن ب��ەرپ��رس��ان��ی ئەمنیەتیی
ڕێژیمەوە ڕێگری لێكراوە كە چاوی
بە بنەماڵەكەی بكەوێت.
ئەم سنووردار كردنە بە چەشنێكە
ك��ە ئ��ەم ه��اوواڵت��ی��ە  ٣٣س��اڵ��ە تەنیا
دەتوانێ سێ مانگ جارێك چاوی بە
بنەماڵەكەی بكەوێت.
ائۆمید دەباغچی موكری :تۆمەتی
ك��ۆب��وون��ەوە و تەبانیكردن لەدژی
ئەمنیەتی ن��ەت��ەوەی��ی ،پڕوپاگەندە
لەدژی نیزام و بوونی پێوەندی لەگەڵ
ح��ی��زب��ە ك��وردی��ی��ەك��ان��ی ئۆپۆزسیۆن
بەتەواوەتی ڕەد دەكەمەوە
چەند سەرچاوەیەكی ئ��اگ��ادار بە

هەواڵنێری كوردپایان ڕاگەیاند ،ئەم
ب��ەن��دك��راوە لە كۆتاییەكانی مانگی
پ��وش��پ��ەڕی ئ��ەم��س��اڵ ،پ��اش چەندین
مانگ بێسەروشوێن بوون بۆ زێندانی
ناوەندیی مەهاباد ڕاگوێزراوە.
ئ���ۆم���ی���د دەب����اغ����چ����ی موكری
ڕۆژی هەینی ی���ازدەی بانەمەڕی
 ٩٤و ه��اوك��ات ل��ەگ��ەڵ ناڕەزایەتی
دەرب��ڕی��ن��ەك��ان��ی خ��ەڵ��ك��ی مەهاباد
لەهەمبەر ڕوداوی هۆتێل تارای ئەم
شارە دەستبەسەر كراوە.
ن��اوب��راو ل��ە یەكەمین دانیشتنی
دادگ��ای��ی��ەك��ەی��دا ك��ە ڕێ��ك��ەوت��ی ٤ی
گەالوێژ لە دادگای ئینقالبی مەهاباد
ب��ەڕێ��وەچ��وو ،باسی لە ئەشكەنجەی
مەئمورەكانی ئیتالعات ل��ە ورمێ
ك���ردب���وو و گ���وت���ب���ووی :تۆمەتی
ك��ۆب��وون��ەوە و تەبانیكردن لەدژی
ئەمنیەتی ن��ەت��ەوەی��ی ،پڕوپاگەندە
لەدژی نیزام و بوونی پێوەندی لەگەڵ
ح��ی��زب��ە ك��وردی��ی��ەك��ان��ی ئۆپۆزسیۆن

بەتەواوەتی ڕەد دەكەمەوە.
ئ����ەم ئ����ەن����دازی����ارەی كامپیۆتێر
ب���ە ب���ڕی���اری دادوەر چ����اوەڕوان����ی
بەڕێوەچوونی دانیشتنێكی دیكەی
دادگ���ا (ئ��ەم��ج��ارەی��ان ب��ە بەشداریی
ك��ارن��اس��ان و لێكۆڵەرانی وەزارەت����ی
ئیتالعات) دەكات.
جێی وەبیر هێنانەوەیە كە لە ماوەی
چ��ەن��د س��اڵ��ی ڕاب������ردوودا وەزارەت����ی
ئ��ی��ت�لاع��ات ه��ەوڵ��ی داوە ئیعترافی
تەلەفزیۆنی لە زیندانیانی سیاسی
وەربگرێت.
ڕێكەوتی ١١ی بانەمەڕ و پاش
م��ەرگ��ی گ��وم��ان��اوی كچێكی كورد
ب��ە ن���اوی ف��ەری��ن��از خ��وس��رەوان��ی لە
هۆتێل ت��ارای مەهاباد ،شەپۆلێك لە
ناڕەزایەتی بەرین شەقامەكانی ئەم
شارەی هەژاند كە بەو هۆیەوە چەندین
كەس بریندار بوون و یەك كەس كوژرا
و دەیان كەسیش دەستبەسەر كران.

لێبوردن سەركەوت بەسەر تۆڵەدا /الوێكی پاوەیی لە مردن ڕزگاری بوو
بنەماڵەی هاوواڵتییەكی پاوەیی
ك��ە ك���وژراب���وو ،ب��ە بەخشینی سزای
سێدارەی بكوژی ڕۆڵەكەیان ،ژیانیان
بۆ الوێكی دیكە گەڕاندەوە.
ب��ەپ��ێ��ی ڕاپ����ۆرت����ی هەواڵنێری
ئ���اژان���س���ی ه����ەواڵ����دەری����ی كوردپا،
بەشێك لە كەسایەتییە فەرهەنگی و
مەدەنییەكانی ش��اری پ��اوە چوونەتە
ماڵی نەزیف ڕۆستەمی و توانیویانە
ڕەزایەتی ناوبراو بۆ بەخشینی بكوژی
كوڕەكەیان بەدەست بێنن.
ئ�����ەو چ���اوپ���ێ���ك���ەوت���ن���ە ،ڕۆژی
دووشەممە ڕێكەوتی ٦ی ڕەزبەر ،لە
مەزگەوتی گوندە «بانەوڕە»ی پاوە و
بە خوێندنەوەی دەقی ڕەزایەتننامەی

بنەماڵەی ڕۆستەمی و بە بەشداریی
بنەماڵەی بكوژی كوڕەكەیان بەڕێوە
چووە.
مانگی بەفرانباری ساڵی ١٣٩٢ی
ه��ەت��اوی  ،ب��ەه��ۆی كێشەیەكەوە كە
ل��ە گ��ون��دی «چ�������ۆڕەژێ»ی پاوە
هاتە ئ��اراوە ،كەسێك بەناوی سەبوور
ڕۆستەمی بە چەند زەرب���ەی چەقۆ
گیانی لەدەست دا .ئارمان مورادی كە
بە تاوانی كوشتنی ناوبراو دەستبەسەر
كرابوو ،پەیوەندیی خزمایەتی لەگەڵ
كوژراوەكەدا هەبووە.
سەرچاوەكانی هەواڵ ڕایانگەیاندووە
ك��ە عەبدوڵاڵ عوسمانی خێرخوازی
خەڵكی ب��ان��ەوڕە و ه��ەروەه��ا جەلیل

بەهرامینیا بە نوێنەرایەتی خەڵكی
«ب��ل��ە» ل���ەو پ��ەی��وەن��دی��ەدا ڕۆڵێكی
باشیان گێڕاوە.
س�����زای « ق���ص���اص ن���ف���س» لە
یاسای ئێراندا بە مەبەستی سزادانی
قەتڵی ئەنقەست ل��ەب��ەرچ��او گیراوە
و جێبەجێكردنی مافی بنەماڵەی
ك���وژراوە و دەت��وان��ن بیبەخشن و یان
بە مەبەستی جێبەجێكردن بیدەن بە
دەستی حاكمی شەرعەوە.
ئێران یەكێك لەو واڵتانەیە كە زیاترین
ڕێژەی ئێعدامی تێدا بەڕێوە دەچێت و
ئەمەش بووەتە هۆی ناڕەزایەتی ناوەندە
نێونەتەوەییەكان.

ڕێژیمی ئێران پێشی بە بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵی
كوردەكانی خوراسان گرت
فێستیڤاڵی پ��ی��ران��ی «چەنگی»
كە هەموو ساڵێك لە ش��اری قووچان
لە باكووری خوراسان بەڕێوە دەچوو و
لەو فێستیڤاڵەدا هۆنەرمەندانی كوردی
ئەو ناوچەیە و بە تایبەتی كەسایەتییە
ناسراوەكانی بواری مۆزیكی كۆنی ئەو
ناوچەیە تێیدا بەشدار دەبوون ،ئەمساڵ
پێشی پێ گیراوە و ئیزنی بەڕێوەچوونی

نادرێت.
بەپێی زانیارییەكان ،ئەمساڵ لە
ڕۆژی بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵەكەدا،
ل��ەالی��ەن ئ��ی��دارەی ئیتالعاتی ڕێژیم
و ف��ەرم��ان��داری��ی ش���اری قووچانەوە
ئیزنی بەڕێوەچوونی نەدراوە و ئەوەش
لە كاتێكدایە كە تێچوویەكی زۆر بۆ
ئ��ەو فێستیڤاڵە لەالیەن ك��وردان��ی ئەو

ناوچەیەوە سەرف كراوە.
لەو فێستیڤاڵەدا كە سااڵنە بەڕێوە
دەچ��وو ،ڕێز لە گ��ەورە هونەرمەندانی
كۆچ ك��ردووی ك��وردی ئەو ناوچەیە،
وەك «ئیسماعیل سەتارزادە»« ،حاج
سلێمان ق��ورب��ان��ی» دەگ��ی��را هەروەها
هونەرمەندانی ك��وردی ئ��ەو ناوچەیە
تێیدا بەشدار دەبوون.

چاالکێکی مەدەنیی کورد بە  ٣٠مانگ زیندانی مەحکووم کرا
یەکێک ل��ە چ��االک��ان��ی مەدەنی
ک���وردی خەڵکی ش���اری سەردەشت
ل��ەالی��ەن دادگ����ای ئینقالبی شاری
مەهابادەوە  ٣٠مانگ زیندانیی بۆ
بڕایەوە.
بەپێی ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا،
لقی ١٠ی دادگ���ای پێداچوونەوەی
پ��ارێ��زگ��ای ورم��ێ ب��ە سەرۆکایەتی
«خەلیلزادە» ،حوکمی  ٣٠مانگ
زی��ن��دان��ی��ی «پ��ێ��ش��ەوا ساڵحزادە»ی
کە لەالیەن لقی دووهەمی دادگای
ئینقالبی مەهاباد دەرک��راب��وو ،تەئید
کرد.
ئەو هاوواڵتییە کوردە بە «چاالکی

دژی حکوومەتی ئیسالمیی ئێران
و ئەندامەتی لە یەکێک لە حیزبە
کوردییەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێران»
تاوانبار کراوە.
پێشەوا س��اڵ �حزادە رێ��ک��ەوت��ی ٧ی
رەشەمەی ساڵی ١٣٩٣ی هەتاوی،
ل��ەالی��ەن تیمی عەمەلیاتی ئیدارەی
ئیتالعاتی م��ەه��اب��اد دەس��ت��ب��ەس��ەر و
دوای  ٥ڕۆژ زیندانی بوون لە ژووری
تاکەکەسیی ئ��ی��دارەی ئیتالعاتی
شاری سەردەشت ،مەهاباد و ورمێ بە
دانانی بارمتەی  ١٥٠میلیۆن تمەنی
بە شێوەی کاتی ئازاد کرا.
ساڵحزادە ،دامەزرێنەر و بهرپرسی

NGOی «تیڕۆژ»ی سەردەشت و
بەرپرسی ماڵپەڕی «شارۆ»یە.
ڕۆژی هەینی ڕاب��ردوو ،ڕێکەوتی
٣ی ڕەزبەری ١٣٩٤ی هەتاوی ،بان
کی مون ،سکرتێری گشتیی نەتەوە
یەکگرتووەکان ڕاپۆرتێکی نوێی لە
پێشێلکارییەکانی مافی م��رۆڤ لە
حکوومەتی ئیسالمیدا باڵو کردەوە.
ب����ان ک���یم����ون ل����ەو ڕاپ����ۆرت����ەدا
ب��اس��ی ل����ەوە ک�����ردووە ک��ە شەپۆلی
دەستبەسەرکردنی چاالکانی مەدەنی و
سیاسی لە دەوڵەتی حەسەن ڕوحانیدا
بەردەوام درێژەی هەیە.
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كێ لە كۆچی ئاوارەكان سوودمەندە؟
مستەفا هیجری

لە ڕێكەوتی 9ی مارس������ی 2015ی
زایین������ی ،ل������ە وتارێكدا ك������ە لە ژێر
ناونیش������انی « كۆماری ئیس���ل��امی
چ خەونێك بۆ عێ������راق دەبینێ؟» ،بە
پشت بەستن بە هێندێك زانیاری ورد و
لێكدانەوە ،پەنجەمان بۆ ئەو ڕاستییانە
ڕاكێشا بوو كە ئێران چۆن لە پیالندایە
بۆ گۆڕین������ی دیموگرافیای عێراق.
كۆبەن������دی وتارەكە بەم دێڕانە كۆتایی
پ������ێ دێ» ب������ەم چەش������نە كۆماری
ئیس���ل��امی دەیەوێ نەخش������ەی عێراق
بە شێوەیەك دابڕێژێتەوە كە نە كورد و
نە سوننە هێزی بەربەرەكانێیان لەگەڵ
حكوومەتی شیعەی عێراق نەمێنێ و
بۆ خۆی ب������ە نوێنەرایەتی حكومەتی
بەغدا ئ������ەو واڵتە بەو ش������ێوەیەی كە
دڵخوازیەتی بەڕێ������وە بەرێ .ئەم پالنە
زەنگێكی مەترس������یدارە ،نەك هەر بۆ
عێراق ،بەڵكوو بۆ خۆرهەاڵتی نێوەڕاست
لە زاڵبوونی هەرچی زیاتری كۆماری
ئیس���ل��امیی ئێ������ران و هەناردەكردنی
خێراتری شۆڕشەكەی بۆ واڵتانی ئەم
ناوچەیە .ئەم پالنە لەس������ەر سیاسەتی
ئاژاوەنان������ەوە ،بەردەوامی������ی ش������ەڕ،
پەرەپێدانی برس������یەتی و چاولەدەست
كردنی خەڵ������ك ،وێرانكردن ،دووبەرەكی
س������ازكردن ،دوژمنایەتی پێكهێنان لە
نێوان پێكهات������ە جیاوازەكانی خەڵكی
ئەو ناوچ������ە ،توقان������دن و تیرۆركردن
داڕێژراوە» .
لەو كاتەوە تا ئێس������تا ئەگەر بە وردی
س������ەرنجی ڕەوتی ڕووداوەكان بدەین،
زۆر بە ئاش������كرا ڕەوت������ی ئەو گۆڕانە
دێموگرافیانە بەرچاو دەكەوێ .یەكێك
ل������ەو ڕووداوانە پرس������ی ئاوارەكانە كە
لە ماوەی ی������ەك مانگی ڕابردوودا بە
ش������ێوەیەكی كەموێنە پەرەی گرتووە و
بووەتە كێش������ەیەكی گەورە ،النیكەم بۆ
بەش������ێكی گەورەی دنیا ب������ە تایبەت
خۆرئاوا.
كۆچكردن هەر لە سەرەتای سەرهەڵدانی
مرۆڤایەتییەوە ،بە هۆكاری جۆراوجۆر
تێكەڵ ب������ە ژیانی مرۆڤ بووە ،بەاڵم
كۆچی بەكۆمەڵ «وەك ئەوەی ئەمڕۆ
ل������ە ئارادایە» زۆرتر بە هۆی ش������ەڕ
و وێرانكاریی������ەكان و پالنی سیاس������ی
دەسەاڵتبەدەس������تان ب������ۆ مەبەس������تی
تایبەتی بەڕێوە چووە .لە ماوەی سەد
س������اڵی ڕابردوودا بە دەیان كۆچی لەم
چەش������نە بە هۆی دەسەاڵتبەدەستانی
خۆپەرەست لە ئێران ،عێراق و بەشێكی
دیكە لە واڵتانی دوور و نزیكی خۆمان
ڕوویداوە.
ئ������ەوەی ئەمڕۆش لەبەرچ������اوی دنیا
ڕوودەدا و بە هۆی ئەوەی كە خولقێنەری

دەیان تراژیدیای ئینسانی ناسراو وەك
كارەساتی گیان لەدەستدانی «ئاالن»،
منداڵە چوار ساڵە كوردەكەی سووریە
كە جەس������تەی بێگیانی لە كەناری
دەریای ئێژە ،چاوی میلیۆنان بینەری
پڕ لە فرمێسك كرد و دنیای هەژاند،
هەروەه������ا زۆر تراژیدیای دیكەی ئەو
كۆچە كە ڕەنگە قەت ئاشكرا نەبن و
دنیا لێیان بێخەبەر بمێنێتەوە ،یەكێكە
لەو كۆچانە كە بە هۆی درێژەكێشانی
شەڕ ،وێرانی و كوشتاری بەردەوام ،كە
جارێ ئاسۆیەك بۆ كۆتاییەكەی بەدی
ناكرێ و لە ئاكامدا كۆچیش بەردەوام
دەبێ.
كۆمیس������یونی ب������ااڵی پەنابەران������ی
ڕێكخ������راوی نەتەوەیەكگرت������ووەكان (
 « )UNHCRتا 6ی سێپتامبری
 2015ڕادەی  4088099پەناب������ەری
س������ووریەی ناونووس ك������ردووە كە لەو
ژماری������ەدا  1/2میلیون لە میس������ر،
عێ������راق ،ئ������ۆردۆن و لوبن������ان9/1 ،
میلیون ل������ە توركیە ئاوارەن ،ئەوە جگە
لە میلیون������ان لە خەڵكی س������ووریەیە
ك������ە ناونووس نەكراون ،ی������ان ئەوانەی
لە نێوخۆی واڵت������دا ئاوارە بوون»()1
 »...ب������ە پێی ئ������ەو ئامارانەی لە 6
مانگی س������ەرەتای ئەمساڵ(زایینی)

باڵوبوونەت������ەوە ،نزیك ب������ە  137هەزار
كەس ل������ە ڕێگای دەریای مەدیترانەوە
خۆی������ان گەیاندووەت������ە س������نوورەكانی
ئورووپا 1876 ،كەسیش لەو ماوەیەدا
لە ڕێگادا گیانیان لە دەست داوە .یەك
لە س������ێی ئەو پەناخوازانە ئاوارەكانی
سووریە بوون كە بۆ پاراستنی گیانیان
لە واڵتی خۆیان ڕایانكردووە»(.)2
عێراق
بە پێ������ی ئام������اری ڕاگەیەن������دراوی
 UNHCRلە مانگەكانی سەرەتای
س������اڵی  2014لە عێراقدا 3596365
كەس ئ������اوارەی نێوخۆیی������ن .نزیك بە
 250هەزار خەڵكی سووریە( زۆربەیان
كوردن) پەنایان بۆ كوردستانی عێراق
هێن������اوە ،بێجگە لەوە ،ل������ە ئاوارەكانی
نێوخۆی عێراق دەیان هەزار كەس������یان
لە پارێزگاكانی سوننەنشینی ئەنبار،
ڕومادی ،تكریت و مووس������ڵ ڕوویان
لە كوردس������تان كردووە ،كە زۆربەیان لە
ترسی داعش ماڵ و شوێنی نیشتەجێ
بوونی خۆیان بە جێ هێشتووە.
ێستا باس لەوە دەكرێ كە داعش یەك
لە سێی پانتایی خاكی عێراق و پەنجا
لە س������ەدی پانتایی خاكی سووریەی
ل������ە بەردەس������تدایە .ئ������ەو ش������وێنانە
بەگشتی شوێنی ژیانی سوننەكانن بە

كوردەكانیشەوە .سەرجەم ئەو ئاوارانە لە
سەرەتای دەستپێكردنی شەڕی نێوخۆی
س������ووریە و داگیركردنی مووس������ڵ لە
الیەن داعش������ەوە ئ������اوارەی هەندەران
بوون ،لەو ماوەیەدا س������ەرباری ئەوەی
لە خراپترین وەزعی ژیاندا بوون ،بەاڵم
بەو حاڵەش چاوەڕوان بوون كە ش������ەڕ
كۆتایی پێ ب������ێ و ئەوانە بگەڕێنەوە
س������ەر ش������وێنە كاولكراوەكانیان ،بەاڵم
كاتێ������ك بەو ئاكامە گەیش������تن كە ئەو
چاوەڕوانیی������ە بێئاكامە ،هیوایەك بۆ
كۆتایی هاتن بەو ش������ەڕە لە عێراق و
سووریەدا نیە ،ڕێگای هات و نەهاتیان
گرتەب������ەر و بە هیوای گەیش������تن بە
ئاس������ایش و ژیان ڕووی������ان لە واڵتانی
ئورووپایی كرد ،ئ������ەوان لەو ڕێگایەدا
لە مردنیش نەپرینگانەوە ،چوونكە لە
ڕاستیدا ژیانەكەیان بۆ خۆی چەشنێك
لە مردن بوو.
بەم حاڵە ئەو خەون������ەی كە كۆماری
ئیس���ل��امی بۆ عێراق������ی دیتبوو( بە
سووریەش������ەوە) خەریك������ە وەدی دێ،
ئەوەی لە ش������ەڕی داعش واڵتەكەی
خاپوور دەك������رێ ،دەكوژرێ و ئاوارەی
هەن������دەران دەبێ ،لە ه������ەر دوو واڵت
س������وننەكان و كوردەكان������ن ،ئەوانەش
ك������ە واڵت بەجێ دێڵ������ن گەڕانەوەیان

ئەس������تەمە چوونكە هیچ شتێكیان بۆ
نەماوەتەوە ،ڕاستە كوردەكان بە قوربانی
كردنی سەدان گەنجی كورد كۆبانێیان
لە چنگی داع������ش ڕزگار كرد ،بەاڵم
كورد بە چ توانای������ەك كۆبانێ بنیات
دەنێتەوە؟
ەوای������ە بێگومان كۆماری ئیس���ل��امی
ئێران خۆش������حاڵە كە سیاسەتەكەی لە
پارێ������زگاری و بەهێزكردنی داعش لە
سەرەتاوە تا ئێستا بەرهەمی باشی بووە
ـ بۆ ئێران ـ و بەدڵی ئەو چووەتە پێش و
گۆڕینی دێموگرافیای ئەو ناوچانەی
بۆ ئاسان كردووەتەوە.
لە ئێس������تادا دنیا حەپەساوی كۆچی
س������ەدان هەزار پەناخوازە كە بەشێكی
زۆری������ان ل������ە س������ووریەوە (بەكورد و
عەرەبی س������وننەوە) كەوتوونەتە ڕێ.
ئەوان س������ەرقاڵی ئ������ەوەن كە چۆن ئەو
س������ەدان ه������ەزار پەناب������ەرە ماندوو و
نیگەرانە لە واڵتان������ی خۆیاندا جێگا
بكەن������ەوە و لە كۆمەڵ������گای خۆیاندا
بیانتوێننەوە؟ چۆن دابەشیان بكەن كە
ه������ەر واڵتەی بە پێی قەبارە و توانای
خ������ۆی كۆمەڵێكی������ان وەربگرێ؟ زۆر
بەرنامە و پرۆژەی دیكەی پەیوەندیدار
بەو پرس������ە لە ئارادای������ە ،بەاڵم ئەوەی
بیری لێ نەكراوەتەوە یان كەمتر بیری

ل������ێ كراوەتەوە وەاڵمی ئەو پرس������یارە
گرینگەیە كە هۆكاری س������ەرەكی ئەم
ماڵوێرانی و تراژیدیا ئینس������انیانە چ
الیەنێك������ن؟ چوونكە تا ئ������ەو كاتەی
ئەم هۆكارانە بە درووس������تی نەناسرێن،
دەس������تی جینایەتیان كورت نەكرێتەوە،
ئاوارەی������ی و ماڵوێرانی خەڵكی ناوچە
بەردەوام������ە ڕێچك������ەی ك������ۆچ بەرەو
هەندەران بەتایبەت خۆرئاوا نابڕێتەوە.
ئێم������ە ڕامانگەیان������دووە و دووپات������ی
دەكەینەوە كە هۆكاری س������ەرەكی ئەم
تراژیدیایانە النیك������ەم لە خۆرهەاڵتی
ناوەڕاس������ت ،كۆماری ئیسالمی ئێرانە
ك������ە بە پاڵپش������تی كردن������ی داعش بە
نیازە دێموگرافی������ای ئەو ناوچەیە بە
قازانجی خۆی بگۆڕێ و مەترس������ی
ئ������ەو هەڕەش������انەی كە پێ������ی وایە لە
داهاتوودا لە الیەن كورد و س������وننەی
ئەو ناوچەیە بۆی دێتە پێش لەس������ەر
خۆی البەرێ ،یان النیكەم زۆر كەمی
بكات������ەوە ،بەاڵم مەخابن سیاس������ەتی
نێونەتەوەی������ی بەرەو ئ������ەوە دەچێ كە
لە جیاتی كورت كردنەوەی دەس������تی
ئەو تاوانبارە س������ەرەكییەی ئەو هەموو
ماڵوێرانی و كوش������تارە ،وەك پاداشتێك
لە چارەس������ەر كردنی پرسی داعش لە
س������ووریە و عێراقدا بەشداری بكەن و
دەوری بەرچ������اوی بدەنێ! هێندێك لە
بەرپرسانی ئەمریكا كە لەو ناوچەیەدا
هەڵس������ووڕاون ئەگەرچی تا ئێستاش
ب������ە گوێ������رەی پێویس������ت ش������ارەزای
پیالنگێڕیەكانی كۆماری ئیسالمی و
ئیدئۆلۆژییەكانی بە تایبەت سەبارەت
بە داعش نین ،بەاڵم هەستیان بە دەوری
ئاژاوەگێڕانەی ئەو ڕێژیمە كردووە ،بۆ
نموونە «دەیڤید پترایوس» ،فەرماندەی
پێش������ووی فەرماندەیی ناوەندی هێزە
چەكدارەكان������ی ئامریكا و بەڕێوەبەری
پێش������ووی هەواڵگریی ئ������ەو واڵتە ،لە
وتووێژێكدا لە واشنتنپۆست لە 20ی
ئاداری ئەمس������اڵدا ب���ڵ��اوی كردەوە و
هۆشداری دا و گوتی « :هەڕەشەی
سەرەكی بۆ سەقامگیریی درێژخایەنی
عێراق و ناوچەكە بەگش������تی دەوڵەتی
ئیسالمی نییە ،بگرە میلیشیا شیعەكانن
كە زۆربەیان لە الیەن ئێرانەوە پاڵپشتی
دەكرێن» ،بەاڵم حكوومەتی ئەمریكا
تا ئێس������تاش لەو هەڵە گەورەیەدایە كە
گۆیا كۆماری ئیسالمی دژی داعشە
و لە ش������ەڕدایە لەگەڵی ،هەر بۆیە لە
چەند بەرەیەكدا (وەك������وو ئازادكردنی
ئامرلی لە چەكدارانی داعش) النیكەم
هاوئاهەنگی ناڕاس������تەوخۆی لەگەڵ
كردوون.
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ساردبوونەوەی خەڵك لە مزگەوتە حكوومەتییەكان
سەالم ئیسماعیلپوور
پێگەی سیاسی و كۆمەاڵیەتیی
مزگەوتەكان لە ئێراندا بە درێژایی
مێ������ژووی هاوچ������ەرخ هەمیش������ە
جێگ������ەی س������ەرنجی لێكۆڵەرانی
سیاس������ی و كۆمەاڵیەت������ی و ڕەوتە
سیاسییە جۆراوجۆرەكان لە چەپەوە
تا ڕاس������ت و لە كۆنەپەرس������تەوە تا
پێش������كەوتنخواز بووە .لەم نێوانەدا
پێگەی مزگەوتەكان جێی بایەخدان
و سەرنجی ڕێژیمە س������ەركوتكەرە
دەس������ەاڵتدارەكانیش ب������ووە و ئ������ەو
ڕێژیمانە هەوڵیان داوە كە ئەم ناوەندە
گرینگە ئایینی و كۆمەاڵیەتییانە
لە ڕاستای سیاسەتەكانی خۆیاندا
كۆنت������ڕۆڵ بكەن .گرینگیی جێگە
و پێگەی مزگەوتەكان بە سەرنجدان
بە بەس������تێنی ئایین������ی و نەریتیی
كۆمەڵ������گای ئێ������ران ب������ە تایبەتی
ل������ە ناوچەكانی ناوەڕاس������تی ئەو
واڵتەدا و سیس������تمی هیرارشیكی
ئایینزای فەرمیی دەسەاڵت ،ڕۆڵی
مەرجەعەكان و ئاخوندە شیعەكانی
لە دەس������ەاڵتدا زەقتر كردۆتەوە ،بە
جۆرێ������ك كە تەنانەت لە ڕێژیمی بە
ڕواڵەت سێكۆالری پەهلەویی یەكەم
و بە تایبەتی پەهلەویی دووەمیشدا
شا و دەربار كە لە یاسای بنەڕەتیی
مەش������رووتەدا وەك������وو پارێزەران������ی
ئایینزای ش������یعە پێناس������ە كرابوون،
ڕۆڵ و پێگەی تایبەتی مزگەوتەكان
و مەرجەعە شیعەكانیان لە بەرچاو
بوو ،بە جۆرێك كە بەپێی هێندێك لە
بۆچوونەكان ،حەمەڕەزاشا بە هۆی
ئەوەی ك������ە خاوەنی ئۆتۆریتەیەكی
وەك پەهلەویی یەك������ەم نەبوو ،هەم
بە مەبەس������تی بەربەرەكانێ لەگەڵ
پەرەس������ەندنی ڕۆژ لەدوای ڕۆژی
بزووتنەوە چەپ و پێشكەوتنخوازەكان
و هەم بۆ دڵدانەوەی مەرجەعەكان و
ئاخوندە ش������یعەكان كە لە سەردەمی
باوكیدا تەنگەتاو كرابوون ،دەس������تی
ئاخوندەكان و پێشنوێژی مزگەوت و
تەكیەكانی بۆ دەستوەردانی هەرچی
زیاتر لە كاروباری سیاس������یدا ئاوەاڵ
كرد و بە جۆرێك لە زاڵبوونی بیرۆكە
ئایینییەكان بە س������ەر شۆڕشی 57
و بوونی مزگەوت������ەكان بە كلووپی
سیاس������ی و ش������وێنی هەڵسووڕانی
نەیارانی ئایینی یان ئایین لێدراوی
خۆیدا شوێندانەر بووە.
پاش س������ەركەوتنی شۆڕش������یش
ڕێژیم������ی ئایینیی دەس������ەاڵتدار بە
پێداگریی بەردەوام لەس������ەر ڕۆڵی
ناوەندیی مزگەوت و ئاخوندەكان لە
پرسە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكاندا،
هەرچی زیاتر پ������ەرەی بەو ڕەوتە
دا .وتەی بەناوبانگی خومەینی
ك������ە دەیگ������وت« :مزگەوتەكان
سەنگەرن ،سەنگەرەكان بپارێزن»،
دەربڕی پێداگریی دامەزرێنەری
كۆم������اری ئیس���ل��امی لە س������ەر
تەوەربوونی سیستمی زنجیرەپلەیی
ئایینزای شیعە لە ڕێژیمی تازەدا
و كەڵكوەرگرتنی ناڕەوا لە

هەس������ت و سۆزی ئایینی خەڵك بۆ
ڕێكخستنی كۆمەاڵنی گوێڕایەڵ و
دەستەمۆی ژێر فەرمانیان بوو.
بەم چەشنە بوو كە مزگەوتەكان بە
خێرایی بوونە بنكەیەك بۆ ڕێكخستن
و بەسیجكردنی گۆپاڵ بەدەستانی
دەمارگرژ ،میلیشیاكانی سەرشەقام
و كفن پۆش������ە مەرگخ������وازەكان كە
دەبوایە لە س������ەر ڕێگای هرووژمی
هەرەسئاسای بەناو شۆڕشگێڕانەی
خۆیان ئاس������ەوارێك ل������ە جیابیری
و فرەچەش������نی و دژایەتیكردن������ی
ئیدئۆلۆژی������ی كۆنەپەرس������تانەی
دەس������ەاڵت نەهێڵ������ن و گوت������اری
وەهماوی������ی ڕێبەران������ی ڕێژیم و لە
سەرووی هەموویانەوە خومەینی بە
هەر نرخێ������ك كە بووە ،بخەنە بواری
جێبەجێكردنەوە.
جێبەجێكردن������ی فتوای جیهادی
خومەینی لە كوردستان ،ڕاكێشانی
هێزی مرۆی������ی ب������ۆ بەهێزكردنی
دەعباكانی وەك س������پا و بەس������یج و
درێ������ژەدان بە ش������ەڕی ماڵوێرانكەر
لەگەڵ عێراق و گەیاندنی سیاسەتی
فەرمیی ڕێژیم بە كۆمەاڵنی خەڵك
لە ڕێگەی مینبەری مزگەوتەكانەوە
وەكوو سەرچاوەكانی ڕەواییدان ،لەو
هۆكارانە بوون كە بە درێژایی سااڵنی
ڕابردوو ڕێژیمی بەرەو تەرخانكردنی
بوودجەیەك������ی زۆر ل������ە پێن������اوی
زیاتركردنی ژمارە و پەرەپێدانی ئەم
ناوەندانە و پەروەردەكردن و ڕاكێشانی
هەرچی زیاتری كادری تایبەت بۆ
بەڕێوەبردنیان وەكوو پاڵهێز و ئامێری
كۆنتڕۆڵی كۆمەاڵیەتی هان داوە.
لە ڕۆژانی رابردوودا بیس������تمان
ك������ە پاس������دار زیائەدی������ن حوزنی،
ڕاوێ������ژكاری فەرماندەی س������پای
پاس������داران گوتوویە ئێمە لە واڵتدا
دوو كێشەی سەرەكیمان هەن« :یەك
لەوانە كەمبوونی مزگەوت و ئەوی
دیكەی������ان كەمبوون������ی ئاخوندە».
ڕاوێژكاری فەرماندەی سپا هەروەها
گوتووی������ە %40ی مزگەوتەكان������ی
ئێران مەالیان تێدا نیە و هێندێك لە
مزگەوتەكانیش تەنیا لە مانگەكانی
موح������ەڕڕەم ،س������ەفەر و ڕەمەزاندا
كراوەن.
بە واتایەك������ی دیكە ،لە حاڵێكدا
ك������ە واڵت لە ب������ەر هەژاریی ڕوو
ل������ە زیادبوونی خەڵ������ك و بێكاریی
بەرب���ڵ��او تەنانەت لە نێو پس������پۆڕان
و دەرچووان������ی زانكۆكاندا و

هەاڵتنی مێش������كەكان و سەرمایە
مرۆییەكان بە دوای كار و پیش������ە
و بژیوی ژیاندا دەناڵێنێت ،تەنانەت
بەرهەمهێنانی بە لێشاوی سااڵنەی
تەڵەب������ە و ئاخوندی������ش وەاڵمدەر و
دابینكەری كادری پێویست بۆ ئەو
هەموو مزگەوتە نیە.
لەگەڵ ئەوەش������دا ،بەرپرس������انی
ڕێكخ������راوی ئەوقاف������ی ڕێژیم لەو
ب������اوەڕەدان كە دەب������ێ نزیك بە 28
هەزار مزگەوت������ی نوێ بینا بكرێن
تاكوو لە ئێس������تاوە دەرفەتی كار بۆ
دەرچوان������ی داهات������ووی خوێندنگە
ئایینییەكان مسۆگەر بكرێت.
لە بەه������اری ڕابردوودا پاس������دار
حوزنی ڕایگەیاندبوو كە بیناكردنی
 7700مزگەوت لە ئێراندا دەس������تی
پێكردووە و س������پا بۆ بیناكردنی هەر
مزگەوتێك بڕی  10تا  25میلیۆن
تمەن تەرخان دەكات.
پێویس������ت بە گوتن ن������اكات كە
سەرچاوەی دابینكردنی ئەم بوودجە
سەرس������ووڕهێنەرانە ،سەرمایەكانی
هەر ئەو خەڵكەیە كە لە دابینكردنی
س������ەرەتاییترین پێداویس������تییەكانی
ژیانیاندا ماونەتەوە.
حوزن������ی وێ������ڕای ئام������اژە بە
چاالكیی  192مزگەوت لە شاری
ڕەشت ،باسی لە دروستكردنی 600
مزگەوت لە پارێ������زگای گیالن بە
یارمەتیی س������پای پاس������داران كرد.
هەر ل������ەو پێوەندییەدا ش������ارەداریی
ت������اران بەڵێنیی ئ������ەوەی داوە كە لە
س������اڵی نوێدا  400مزگەوتی نوێ
بینا بكات .شارەداریی مەشهەدیش
باسی لە تەرخانكردنی بوودجەیەكی
 20میلیارد تمەنی بۆ دروستكردنی
هێندێك مزگەوتی تازە لەو ش������ارەدا
كردووە.
دوو مان������گ پێ������ش ئێس������تاش
ڕاگەیەندرابوو كە وا بڕیارە یاسایەك
لە ئەنجومەنی شاری تاران بخرێتە
ب������ەر باس كە ب������ەو پێی������ە هەموو
تاوەرەكانی س������ەرەوەی س������ی نهۆم،
دەبێ مزگەوتیان تێدا بێت.
خەرجكردن������ی ئ������ەو هەموو
تێچ������ووە ل������ە حاڵێكدایە كە
بە وتەی پاس������دار حوزنی،
كۆمەڵێك لە مزگەوتەكانی
واڵت تەنیا لە مانگەكانی

ڕەم������ەزان و موحەڕڕەم������دا كراوەن
و زۆرێك ل������ە مزگەوتەكان لەگەڵ
كەمبوونی جەماوەر و ساردبوونەوەی
خەڵ������ك و ب������ە تایبەتی������ی الوان لە
ئیدئۆلۆژی������ی ئایینیی دەس������ەاڵت
و ش������وێنەكانی پەرەپێدان������ی ،واتە
مزگەوتەكان بەرەوەڕوون.
هەنووك������ە ڕێژی������م تێڕوانینێكی
دووفاق������ی لە هەمب������ەر مزگەوتە
جۆراوجۆرەكانی������ش پێڕەو دەكات كە
بەس������تراوەتەوە بە ڕادەی دووری یا
نزیكیی بەڕێوەبەران و جەماوەرەكەیان
ل������ە كاربەدەس������تانی حكوومەتی و
بەرنامە سەپێنراوەكانی ڕێژیم.
لەم پێوەندییەدا پاس������دار حوزنی
ل������ەو باوەڕەدایە كە لە حەفتا هەزار
مزگەوت كە ئێستا لە واڵتدا هەن،
تەنیا  3هەزار مزگەوتیان جیگای
پەس������ەندی ڕێژیمن .ئەم مەزەندەیە
دەرئەنجام������ی ئەو ڕاس������تییەیە كە
زۆرج������ار مزگەوتەكان������ی جێگەی
پەس������ەندی ڕێژی������م ی������ان هەمان
س������ەنگەرەكانی نیزام ن������ەك وەكوو
پەرس������تگەیەكی ئایین������ی ،بەڵكوو
وەك������وو بنكەیەك بۆ س������یخوڕی و
پێگەیاندن������ی بەكرێگیراو و گۆپاڵ
بە دەس������ت چاویان ل������ێ دەكرێت و
سەرەڕای خەرجكردنی بوودجەیەكی
یەكج������ار زۆر ،لە الی������ەن خەڵكەوە
پێش������وازییان ل������ێ ناكرێ������ت .ل������ە
بەرامبەریشدا كۆمەڵێك ناوەند هەن
كە ڕێژیم كەمتر توانیویە دزە بكاتە
نێ������و جەم������اوەر و بەڕێوەبەرەكانیان
و تەنان������ەت زۆرج������ار بینیومان������ە
ك������ە ڕێژیم گوش������اری خس������تۆتە
س������ەریان و هێندێ������ك جا ر
تەنان������ەت كاولیش������ی
كردوون كە ب������ۆ نموونە
بە
ئام������اژە
دەتوانی������ن
هێندێك لە مزگەوتەكان و

تەكیەكانی موس������ڵمانانی سوننە و
كەمینە ئایینییەكان و دەروێش������ەكان
بكەین.
كۆی ئەو باس������انە دەری دەخات
ك������ە هەوڵی زیاتر لە س������ێ دەیەی
ڕێژیم بۆ كۆنتڕۆڵكردنی یەكجاریی
مزگەوت������ەكان و ل������ە ڕێگ������ەی
ئەوانیشەوە كۆنتڕۆڵكردنی خەڵك بە
هۆی ڕایەڵەیەكی بەرباڵو و تۆكمە
لە مزگەوتەكانی جێی پەس������ەندی
حكوومەت زۆریش سەركەوتوو نەبووە
و ئێستا كاربەدەستانی ڕێژیم لەگەڵ
كێشەی س������اردبوونەوەی خەڵك لە
مزگەوتەكان بە تایبەتی مزگەوتە
تایبەتەكان یان هەمان سەنگەرەكانی
حكووم������ەت ب������ەرەوڕوون .ب������ەاڵم
تەرخانكردن������ی بوودجەگەلی زۆر
لەو پێوەندییەدا هەروەها بەردەوامە و
هەڵبەت ڕێژیمێك كە لە حیساباتی
خۆیدا ئاماری سەرس������ووڕهێنەری
گەندەڵی ،لەشفرۆش������ی ،هەژاری،
خۆك������وژی ،تووش������بوون ب������ە مادە
سڕكەرەكان ،تااڵنە چەندین میلیارد
دۆالرییەكان ،فرۆشتنی ئەندامانی
ل������ەش و  ...لە ئێران������دا لە بەرچاو
ناگرێت ،هەر ئەوەشی لێ دەوەشێتەوە
كە كەمبوونی ئاخوند و مزگەوت
ب������ە گەورەترین كێش������ەكانی خۆی
بزانێت ،چوونكە دەردی ئەم ڕێژیمە
هەرگی������ز و لە هی������چ قۆناغێكدا
دەردی كۆمەاڵن������ی خەڵك نەبووە.
هەر بۆیە بیس������تنی ئ������ەم لێدوانانە
لە زمانی بەرپرس������انی ڕێژیمێكەوە
كە چۆنیەتی������ی درێژەدان بە مانەوە
ل������ە دەس������ەاڵتدا و چڕتركردنەوەی
هێژموونی خۆیان بە س������ەر خەڵكدا
تاقە كەڵكەڵەیان لە سەرەتاوە تا ئێستا
بووە ،نابێ تووشی سەرسووڕمانمان
بكات.
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هاریكاریی دوژمنە
كۆنەكان لە سووریە
و :رەزا فەتحوڵاڵ نژاد
ماڵپەڕی «نیۆیۆركێر» وتارێكی
لە ژێر ناوی «داخوا ئێران لەمەڕ
سووریە هاریكاری دەكات؟» بە
قەڵەمی «ڕۆبین ڕایت» باڵو
كردووەتەوە كە تێیدا بە تێروتەسەلی
باسی ڕۆڵی تێكدەرانەی كۆماری
ئیسالمیی ئێران لە سووریە و
ئاڵوگۆڕەكانی ئەمدواییانە لەو
پێوەندییەدا كراوە .لە سەرەتای
وتارەكەدا نووسراوە« :بەڕاستی ساڵێك
ێ چەندە گۆڕانكاری بەدواوە
دەكر 
بێت .ئەم حەوتووە ،بۆ یەكەم جار
لە پاش شۆڕشی 1979ی ئێران،
سەركۆمارێكی ئەمریكی دەستی
لەگەڵ بەرپرسێكی ئێران لێدایەوە.
وەزیری دەرەوەی ئێران هەر زوو
چاوپێكەوتنەكەی نێوان خۆی و ئۆباما
لە نیوەڕۆخوانێكی نەتەوەیەكگرتووەكان
لە نیۆیۆركی بە بێبایەخ و وەكوو
«ڕووداوێكی بەتەواوی بەڕێكەوت»
نیشان دا .كۆشكی سپی چاوەڕوانیی
لەوە زیاتری هەبوو ،لەوانە
دیدارێك لەگەڵ سەركۆمار حەسەن
ڕووحانی .بەاڵم بەرپرسانی ئێرانی
بۆ چوونەپێشی زۆر لەوە كەمتریش
لەسەر كار دوور خراونەتەوە .وتەبێژی
دەزگای قەزایی ئێران ،غواڵمحوسێن
موحسێنی ئێژەیی بە دەربڕینێك گوتی
زەریف هێڵە سوورەكانی تێپەڕاندووە.
ئێژەیی ،دادستانی گشتیی پێشوو
گوتی« :شێوەیەكی دیكەی سیخوڕی
هەیە كە پێویستە ئاگاداری بین ـ بۆ
نموونە تاكێك كە وادەرناكەوێ دوژمن
پارەی پێدەدا و زانیاری پۆلێنبەندیكراو
نادابەدەستەوە ،بەاڵم بەستێنەكە
بۆ هاتنەژوورەوەی دوژمن خۆش
ێ
دەكات...كەسێك كە ئەمڕۆكە دەیهەو 
سیخوڕی بۆ ئەمریكا ،شەیتانی مەزن
بكات و لەگەڵ ئەم واڵتە هاوكاری
دەكات ،تاوانبارە ،خیانەتكارە و شایانی
سزادانە».
نووسەر دواتر باسی ئەو هەواڵنە
دەكات كە بۆ بەرەوپێشبردنی
پەیوەندییەكانی كۆماری ئیسالمی و
ئەمریكا لەگۆڕێدایە و دەچێتە سەر
پرسی سووریە .دەنووسێ« :ئەمریكا
و ئێران لە شەڕی سووریەدا پشتیوانی
لەو هێزانە دەكەن كە دژبەیەكن.
ئەمریكا پشتیوانی لەو ڕاپەڕیو و
جیابیرانە دەكات كە لە سەرەتای
ناڕەزایەتییەكان دژی بەشار ئەسەد
لە 2011دا ،سەریان هەڵدا .ئێران
پشتیوانی لە ئەسەد دەكات و نزیكترین
هاوپەیمانی سووریە لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاستدایە .ئامانجی لە سووریە
بە شێوەیەك پاراستنی كەمینەی
عەلەوییەكانە ،بەاڵم گرینگتر لەوەش
پاراستنی شێعەكانە لە لوبنانی
دراوسێیدا».
نووسەر دواتر باسی ئەوە دەكات
كە لە ئێستادا لێدانی داعش بووەتە
ئامانجی هاوبەشی ئێران و ئەمریكا
و بە وردی باسی زۆربوونی مەترسی
ێ جان
داعەش دەكات .دواتر دەڵ 
كێری ،وەزیری دەرەوەی ئەمریكا
ڕۆژی پێنجشەممەی ڕابردوو لە
وتووێژێكدا باسی چوار پرەنسیپی
سەرەكی كردووە كە كۆمەڵگای
نێونەتەوەیی لەمەڕ سووریە لەسەری
كۆكن« :داعش پێویستە لەنێو بچێت،
سووریە دەبێ لە چوارچێوەی ئەو
سنوورەی كە سەدەیەك تەمەنیەتی
بمێنێتەوە ،دەوڵەتەكەی دەبێ
سێكۆالر بێت و هەروەها كۆمەڵگای
نێونەتەوەیی ـ لەوانە خاوەن بەرژەوەندییە
ڕكەبەرەكان ـ دەبێ وەدووی فازێكی
گواستنەوە بۆ جێگرتنی ئەسەد بن».
بە پێی لێدوانی كێری« ،كلیلەكە
گوشارخستنە سەر ئەسەدە».
نووسەر لە كۆتاییدا دەنووسێ:
«پرسیارە مەزنەكە ئەمەیە كە
داخوا سەقفی بەرژەوەندیی ئێران لە
هاوكاریكردن ،ڕێككەوتننامەی ناوكی
ێ
بووە یان دوژمنە كۆنەكان دەكر 
ببنە هاوبەشە چاوەڕواننەكراوەكانی
دیاریكردنی داهاتووی سووریە».
سەرچاوەWWW. :
NEWYORKER.COM
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سەربەخۆیی كوردستان ،خەون یان ڕاستی؟
ن :شەماڵ تەرغیبی
پ������اش كۆتایی ش������ەڕی یەكەمی
جیهانی و هەڵوەشانەوەی ئیمپراتۆریەتی
عوس������مانی ،بەه������ۆی واژۆ كردن������ی
ڕێككەوتننامەی س������یڤەر لە مانگی
ئوت������ی 1920دا ،مزگێنی كۆمەڵێك
گۆڕان������كاری جیددی ب������ە دو گەلی
خاوەن شارستانیەتی ڕۆژهەاڵتی ناڤین
دا .كوردەكان و ئەرمەنییەكان دڵخۆش
بوون بە تەواوبوونی شەڕ و هاتنە ئارای
ڕێككەوتننامەیەك ك������ە تێیدا باس لە
مافی سەربەخۆییان كرابوو .پرسێك كە
النیكەم بۆ گەلی ك������ورد ،تەنیا وەك
وشەیەك لە سەر تێنوسەكاندا مایەوە و
هیچكات قەوارەیەكی كردەكی بەخۆوە
نەبینی .دواتریش لە ساڵی 1916دا و
لە ڕەوتی ڕیككەوتننامەیەكی دیكە لە
ژێر ناوی (سایكس ـــ پیكۆ) بە كردەوە
بەشی ڕۆژئاوای نیش������تمانی كوردان
كە تا ئ������ەو كاتە لە ژێر دەس������ەالتی
ئیمپراتۆری عوسمانیدا بوو بە كردەوە
لە نی������وان  3واڵتی توركیە و عێراق و
سووریەدا دابەش كرا .دابەشكرانێكی
كە لە ماوەی  100س������اڵی ڕابردوودا
وەك خ������ۆی ماوەت������ەوە و حكوومەتە
یەك ل������ە دوای یەكەكانی ئەم واڵتانە
وێڕای ئێران س������ەرەڕای هەموو كێشە
ئیدئۆلۆژیكەكانیان پێداگر بوون لەسەر
پاراستنی و بە هەموو هێز و توانایانەوە
ئەو سنورە دەس������كردانەیان ڕاگرتووە.
بەاڵم ئەم چەوس������اندنەوە ئاشكرایەی
دەوڵ������ەت و حكوومەت������ە ناوچەیی و
جیهانییەكان ل������ە دژی گەلی كورد،
نەیتوانیوە ڕێگر بێت لەس������ەر هەوڵی
ڕۆڵەكانی نەتەوەی كورد بۆ هێنانەدی
ئاواتە لەمێژینەكەی������ان كە بریتییە لە
دامەزراندنی دەوڵەتێكی س������ەربەخۆی
كورد كە وەك زۆر شارەزای كاروباری
سیاس������ی ب������ە تایبەت پرس������ی كورد
دەڵێ������ن تەنی������ا خەونێك������ی ڕەنگاڵە و
نامومكینە.
پاش هاتنە ئارای ئەم بارودۆخە ،لە
بەش������ە جیاجیاكانی كوردستان هەوڵی
زۆر جی������ددی و تەنان������ەت بزوتنەوەی
توندوتی������ژ ب������ۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەم
هاوكێش������ە داس������ەپاوە هاتە گۆڕێ.
بزاوتی كوردەكانی باش������وور لە 1931
تاك������وو  ،1942دامەزراندن������ی یەكەم

حكوومەت������ی دێموكراتیك������ی كوردی
ل������ە 1946و دواتریش ل������ە  1979لە
كوردس������تانی ڕۆژه������ەاڵت ،چاالكییە
چەكدارییەكان������ی كوردانی باكوور لە
س������ەرەتاكانی دەی������ەی 80ی زایینی
و بەردەوامیی ئ������ەم بزاوتە نەتەوەییانە
لە هەم������وو پارچەكانی كوردس������تان،
بەشێكی دیار لەو هەوڵە بەردەوامانەی
نەت������ەوەی كوردن بۆ هێنانەدی خەونی
لەمێژینەی سەربەخۆیی كوردستان.
ساڵی 2003ی زایینی و دوابەدوای
ڕووخانی ڕێژیمی س������ەدام حس������ەین،
كوردەكانی ئەم بەش������ەی كوردس������تان
توانی������ان ب������ە قۆس������تنەوەی هەلەكان
لەس������ەر بنەمای ئەو خودموختارییەی
كە لە س������اڵی 1991و پاش ش������ەڕی
كوەیت وەری������ان گرتبوو ،حكومەتێكی
هەرێمی������ی خودموختار ب������ە كۆمەڵێك
دەسەاڵت و س������ەاڵحییەتی یاساییەوە
بۆخۆیان مسۆگەر بكەن كە بەهۆیەوە
لەالیەكەوە گیانێكی نوێ بە پرس������ی
بەجیهان������ی كردنی مەس������ەلەی كورد

ببەخش������ن و لەالیەك������ی دیكەش������ەوە
بە كەڵ������كوەرگرتن ل������ە هەلومەرجی
ن������وێ بارودۆخی ئابوری������ی ،ئیداری،
سیاس������ی و پێوەندییە دیپلۆماتیكەكان
لەم بەش������ەی كوردس������تان ببوژێننەوە.
ئەم مەس������ەلە هەر لە سەرەتاوە لەگەڵ
دژایەتیی������ە بەردەوامەكانی حكوومەتە
دژەكوردەكانی ناوچە و تەنانەت خودی
دەوڵەت������ی ناوەندیی عێ������راق بەرەوڕوو
بوویەوە .دەوڵەتی بەغدا بە بیانوگرتن
و تۆمەتهەڵبەستنی ناڕەوا ،كە ڕوونە
بە دن������ەی حكوومەتی ناوەندیی ئیران
دەكرێت ،بەردەوام لە هەوڵی لەباربردنی
ئ������ەم دەس������كەوتە میژوویی������ە بووە و
هەیە .لەم ڕاستایەش������دا سەركردەكانی
گەلی كورد لەم بەش������ەی كوردستان
پاش بێئەنج������ام مانەوەی هەوڵەكانیان
و سیاس������ەتی موداراك������ردن ،پرس������ی
سەربەخۆیی هەرێمی كوردستانیان هەم
وەك ئامانجێك و هەمیش وەك كارتێكی
گوشار هێنایە بەرباس.
ئەوەیكە لێرەدا پێویس������تە ئاماژەی

بۆ بكەین چەند الیەنێكی ش������اراوەی
توانایی������ەكان و لەمپەڕەكان������ی بەردەم
پڕۆس������ەی س������ەربەخۆیی هەرێم������ی
كوردستانە .گەلۆ هەرێمی كوردستانی
عێ������راق دەتوان������ێ س������ەربەخۆیی
ڕابگەیێنێت؟ لەمپەڕەكانی بەردەم ئەم
پرسە سیاسییە چین؟ ئایا تەنیا ئیرادە
و خواس������تی گەلی كورد لەم بەشەی
كوردس������تان بەس������ە ب������ۆ ڕاگەیاندنی
سەربەخۆیی؟
پ������اش دروس������تبوونی دەوڵەت������ی
ئیس���ل��امیی داعش و كەوتنی موسڵ
و پیش������ڕەوییەكانی ئ������ەم گرووپە بۆ
ناوچەكانی دیكەی عێراق لە هاوینی
2014دا ،سەرۆكی هەرێمی كوردستانی
عێراق لە دیمانەیەك������ی تەلەفزیۆنیدا
ڕایگەیاند :عێراق بەرەو هەڵوەش������انەوە
دەڕوات و كاتی ئەوە هاتووە كە گەلی
ك������ورد داهاتوو و چارەنوس������ی خۆی
دیاری بكات .پاش ماوەیەكیش داوای
لە پارلمان������ی هەرێم كرد كە كار بكەن
بۆ ڕاپرسی و پرسی هەڵبژاردن لەسەر

سەربەخۆیی كوردستان ،بەاڵم یەك ساڵ
دواتر ناوبراو بە ڕووسیە24ی ڕاگەیاند:
ئەوە مافی سروشتیی گەلی كوردە كە
هەنگاو بۆ س������ەربەخۆیی هەڵێنێتەوە،
بەاڵم هەلومەرجی ئەمنیەتیی ئێس������تا
گەرەنت������ی س������ەربەخۆیی ك������وردەكان
ناكات.
یەكێك لە سەرەكیترین لەمپەڕەكانی
سەر ڕێگەی ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی
هەرێم������ی كوردس������تان و تەنانەت هەر
چوار پارچ������ەی كوردس������تان ،بەپێی
زانس������تی جوغرافیای سیاس������ی ،لە
ڕاس������تیدا بریتیی������ە لە بێب������ەش بوون
ل������ە كەن������ارە دەریایی������ەكان و قەتیس
مان������ەوە لە وش������كاییەكاندا .یەكێك لە
پێشمەرجەكانی س������ەرەبەخۆیی واڵتێك
دەسپێڕاگەیشتنی ئەو واڵتە بە ڕێگەی
ئازادە (كەنارە دەریاییەكان) تاكوو لەو
ڕێگایەوە بتوانێ سیاسەتە ئابورییەكان
و ئاڵووی������رە بازرگانییەكان و پێوەندییە
سیاسییەكانی ڕێك بخات .لە غەیری
ئەم حاڵەتەدا پێویستە یەكێك لە واڵتانی

دراوسێی ئەو واڵتە رێگە بەو ئاڵوویرە
بازرگانیی������ە بدات ك������ە وەك ئاماژەی
بۆ ك������را هەڵكەوت������ی جوغرافیایی و
ژیئۆپۆلیتیكی كوردستان بەچەشنێكە
ك������ە بەكردەوە ناتوان������ێ كەڵك لە وەها
دەرفەتێك وەربگرێت.
ڕوونە كە كوردستان لە باری كانزا
س������ەرزەوی و ژێرزەوینییەكان و هێزی
مرۆی������ی ،توانایی و پۆتانس������یەڵی بە
دەوڵەت بوونی هەی������ە ،بەاڵم نەبوونی
یەكگرتوویی فیكری و لە هەمانكاتدا
بوونی كێش������ە و ملمالنێی ناس������المی
سیاس������ی بەتایب������ەت ل������ە هەرێم������ی
كوردستانی باش������وور ،بۆخۆی بووەتە
هۆكارێ������ك بۆ خس������تنە ژێ������ر ڕكێڤی
هەم������وو ئەو تواناییانە و لە ڕاس������تیدا
كردوویەت������ی ب������ە فاكتەرێكی الوەكی
ك������ە كاریگەرییەكی ئەوتۆی لەس������ەر
هێنانەدی خەونی س������ەربەخۆیی نییە.
مەس������ەلەی س������ەرنجڕاكێش ئەوەی������ە
ك������ە دوژمنانی كورد ،لە س������ەرووی
هەمویانەوە كۆماری ئیسالمیی ئێران،
زۆر بەباش������ی توانیویانە بە قازانجی
خۆیان كەڵ������ك لەو دوو دەس������تەیی و
ی������ەك نەگرتوویی������ە وەربگ������رن و قڕە
و ئ������اژاوە بنێن������ەوە .كە وات������ە ڕەنگە
نەتوانین تەنانەت پێداگر بین لەس������ەر
یەكهەڵویستیی گەلی كورد بۆ پرسی
ئاماژەپێكراو.
بەمپێی������ە بەرجەوەن������ی داهات������ووی
مەس������ەلەی س������ەربەخۆیی كوردستان
چی لێدێت؟ ڕەنگە لە داهاتوویەكی
نیزیكدا ئێمە شاهیدی گۆڕانكارییەكی
وەها قوڵ لە نەخش������ەی ڕۆژهەاڵتی
ناڤیندا نەبین ،بەاڵم بەلەبەرچاوگرتنی
گۆڕانكارییەكانی چەند ساڵی ڕابردوو
ل������ە ناوچە ،گەش������ەی دێموكراس������ی
و بەه������اری عەرەب������ی ئ������ەو ئەگەرە
بوونی هەیە ك������ە گەلی كورد بتوانێ
بە یەكخس������تنەوەی ماڵ������ی خۆی و
لەبەرچاوگرتن������ی بەرژەوەندیی������ە بااڵ
نەتەوەیی������ەكان ،هاتن������ە س������ەركاری
حكوومەتگەل������ی دێموكراتیك كە ڕێز
بۆ ئیرادەی نەت������ەوەی كورد دابنێت و
ل������ە هەمووان گرینگت������ر ژیرانە كەڵك
وەرگرت������ن ل������ە دەرفەت������ەكان لەالیەن
سەركردایەتی كورد ،بە دوور نازانرێت
ك������ە لە داهات������وودا ئەم خەون������ە ببێتە
ڕاستییەكی سەلمێنراو.

ڕۆژهەاڵتی ناوین و دۆخی نالەباری كوردستان
جەماڵ فەتحی
لە دوای ١١ی سێپتامبری،٢٠٠١
ئامریكا بە هۆی تەقینەوەی دوو بینا
گرینگە بازرگانییەكەی بە دەس������تی
تیرۆریستانی توندئاژۆی ئەلقاعیدە،
هێرش و ش������ەڕێكی بەرباڵوی «دژ
بە تیرۆر» لە واڵتی ئەفغانستان ،بە
هاریكاریی واڵتانی هاوپەیمانیی ناتۆ
دەست پێكرد ،بەاڵم بە هۆی چەندین
هۆكاری نێوخۆیی و دەرەكی ،دیاردەی
تیرۆر نەتەنیا لە نێو نەچوو ،بەڵكوو
بەرەو ئ������ەو واڵتانەی دەوروبەریش كە
بەستێنەكەی بۆ گەشە سەندنی تیرۆر
گونجاو بوو ،پەرەی سەند .یەكێك لەو
واڵتانە كە تیرۆریس������تان توانییان بە
پاڵپشتیی لۆجستیكی و ستراتژیكیی
ڕێژیمی ئیس���ل��امیی ت������اران وەكوو
بنكەیەكی س������ەربازیی و حەشارگە
كەڵكی ل������ێ وەربگرن ،واڵتی عێراق
بوو كە پاش ڕووخانی ئیمپراتۆریەتی
عوس������مانی كەمتر س������ەقامگیریی
سیاسی بە خۆوە بینینوە ،ئەگەریش
س������ەقامگیرییەك هەبووبێت كاتی و
كورت ماوە بووە.
ئامریكا و هاوپەیمانانی بە هەمان
هۆی بنەبڕ كردنی تیرۆر و دابەزاندنی
دێموكراسی ،ڕەوتی پرۆسەی شەڕی
دژە تیرۆری������ان لە ئەفغانس������تان كە

هەرچەن������دە بە تەواوی س������ەركەوتوو
نەبوون ،بۆ عێراق گواستەوە و پالنی
س������ڕینەوەی دەس������ەاڵتی سەرەڕۆی
بەعس������ی سەدام حوس������ێنیان داڕشت
كە پ������اش عوس������مانییەكان یەكەمین
دەسەاڵت بوو كە بە هۆی ملهۆڕی و
سەرەڕۆ بوونیەوە توانیبووی دەسەاڵتی
سیاسیی خۆی لەم واڵتە داسەپێنێت
و سەقامگیرییەكی سەركوتكارانەی
سیاس������ی بەدی بهێنێت ،دەسەاڵتی
ڕێژیمی بەعس������ی س������ەدام حوسێن
گەیشتبووە ئاستێك كە لە ناوچەكەدا
وەكوو هاوسەنگییەكی بەهێز لەقەڵەم
بدرێت.
عێراقی س������ەردەمی دەس������ەاڵتی
بەعس كە لە ش������ەڕ لەگ������ەڵ ئێراندا
توانیب������ووی تا ڕادەیەك س������ەركەوتن
بەدەست بهێنێت ،تووشی لە خۆبایی
بوونێك������ی سیاس������یی ـ خەیاڵی ببوو
و خەونی بە یەكخس������تن و دروس������ت
كردن������ی واڵتێك������ی یەكگرت������ووی
عەرەبییەوە دەبینی كە ئەمە هەم بۆ
واڵتە عەرەب������ەكان و هەم بۆ واڵتانی
دەوروبەر و ناتۆش وەكوو مەترسییەك
شرۆڤە دەكرا.
واڵتی عێراق كە دوای شكستی لە
شەڕی كوەیت بۆ ماوەی چەندین ساڵ
لە ژێر گوشاری ئابووریی و سیاسیدا
بوو و لە ناوچەدا وەكوو پێشتر پێگە و

جێگەی سیاسی و قورسایی جارانی
نەماب������وو و كەوتب������ووە پەراوێزەوە ،بە
بیان������ووی لەنێوبردنی چەكە ناوكییە
كۆمەڵك������وژەكان هەلومەرج������ی بۆ
هێرش������ی دووبارەی واڵتانی ناتۆ لە
س������اڵی ٢٠٠٣ی زایینیدا ڕەخساند،
كە وەكوو مەترسییەك بوو بۆ ناوچە و
واڵتانی كەنداو و لە ماوەیەكی كەمدا
دەسەاڵتی بەعسی عێراق ڕووخا.
ل������ەم واڵتەدا كە لە چەندین نەتەوە
و ئایین������ی جی������اواز پێكهاتووە ،پاش
ڕووخانی دەسەاڵتی بەعس شێوازی
فیدراڵیزمیان بۆ بەڕێوبەریی ئیداری
و حكوومەتی هەڵبژارد .شیعەكانی
ئەم واڵتە كە لە س������ەردەمی س������ەدام
حوسێن هەمیش������ە سەركوت دەكران و
لە دەسەاڵتدا هیچ دەورێكیان نەبوو،
لە دەسەاڵتی نوێی عێراقدا بە هۆی
زۆرینەیی و بەپێی یاسای سیستمی
فیدراڵیزم������ی لە دەس������ەاڵتی نوێی
عێراق ،پۆس������تی س������ەرۆك وەزیرییان
پێبەخش������را ،كە ئەم دەسەاڵتە تازەیە
ب������ە چەندی������ن ه������ۆكار و بەتایبەت
دەستێوەردان و ڕێبەریكردنی لە الیەن
دەس������ەاڵتدارانی تارانەوە ،لە ڕژیمی
پێشوو س������ەركوتكارانەتر بەرامبەر بە
كەمین������ەكان و بەتایبەت س������وننەكان
ڕەفتاریان كرد .ئەم فاكتەرە سەرەكییە
و چەندین فاكتەری دیكەی دەرەكی،

ب������ە تایب������ەت دراوس������ێیەتی لەگەڵ
واڵتی س������ووریە كە تووشی ئالۆزیی
سیاس������ی و ش������ەڕی نێوخۆیی ببوو
و یەكێ������ك ل������ە بنكەكان������ی گرووپە
توندئ������اژۆە ئیس���ل��امییەكان وەك������وو
داعش بوو ،ئاراس������تەی شەڕەكە لە
الیەن حكوومەتی ئێرانەوە بۆ ناوچە
نەوتییەكانی عێراق گواس������ترایەوە.
گۆڕینی ئاراس������تەی شەڕی داعش
لە سووریە بۆ عێراق لە الیەن واڵتی
ئێران ،بە مەبەس������تی ڕزگار كردنی
دەس������ەاڵتی بەعسی بەشار ئەسەد لە
ڕووخ������ان و فەوتان ب������وو ،كە یەكێك
ل������ە دەگم������ەن هاوپەیمانەكانی ئێران
ل������ە ناوچەك������ەدا لە قەڵ������ەم دەدرا و
فەوتانی بەش������ار ئەسەد كاریگەریی
نەرێنی دەخستە س������ەر واڵتی ئێران
و لە دەستپێڕاگەیش������تنی بە چەكی
ناوكییەك������ەی دووری دەخس������تەوە،
چوونك������ە ئەم ئاڵۆزی و ملمالنێیەی
واڵتانی دەوروبەر دەرفەتێكی زیاتری
بۆ دەڕەخساند و كاتێكی زیاتری بۆ
ئەم مەبەستە بۆ دەگونجاند.
پێ������ش هاتنی داعش ب������ۆ عێراق،
حكوومەت������ی هەرێمی كوردس������تان
فەزای سیاس������یی ب������ۆ ڕاگەیاندنی
سەربەخۆیی بە گونجاو دەزانی و بە
هۆی ملمالنێ و كێش������ەی ئابووریی
و دواخس������تنی بوودجەی������ان لە الیەن

حكوومەت������ی ناوەن������دی ،پێداگرییان
ل������ە س������ەر گەاڵڵەی س������ەربەخۆیی
دەكرد .واڵتان������ی دەوروبەر بەتایبەت
ڕێژیم������ی ئێران ئەم گەاڵڵەیەیان وەك
مەترس������ییەك بۆ سەر خۆیان دەزانی،
هەڵوێستی توندیان لە هەمبەری گرت
و ئاراستەی شەڕەكەیان لە ناوەڕاستی
عێراقەوە بەرەو كوردستان گواستەوە.
س������ەرجەمی ئەم فاكتەر و هۆكارانە
بارودۆخ������ی هەرێمی كوردس������تانیان
تووش������ی ش������پرزەییەكی سیاس������ی و
ئابووری و دەستێوەردانە دەرەكییەكان
كرد ك������ە بێمووچەیی فەرمانبەران،
ڕاگرتن������ی پ������رۆژە بنەڕەتیی������ەكان،
شەڕی تیرۆریس������تان و گوشارەكانی
دەوروبەر و بەتایبەت هاندانی شەڕ و
ماڵوێرانی لە الیەن ڕێژیمی ئێرانەوە
بەرەو كوردس������تان ،كۆچ������ی الوان و
گەنجان بۆ هەندەرانی لێكەوتووەتەوە
كە لە باری كۆمەڵناس������ییەوە یەكێك
لە خەسارە گرینگ و بنەڕەتییەكانە
ك������ە دەبێت خەسارناس������یی دەروونی،
كۆمەاڵیەتی ،ئابووری و سیاسی بۆ
بكرێت .
یەكێك لە ئەنجامە ناخۆش������ەكانی
كۆچ لە ج������ۆری كۆچی بەكۆمەڵ،
ڕاكردنی باشترین تۆژی كۆمەڵگا،
وات������ە تۆژی گەنجەكانە كە لە واڵتە
پێش������كەوتووەكاندا وەك������وو داهات و

داهاتوویەكی هەرە گرینگ لە قەڵەم
دەدرێن .ئەم تۆژە كە بە هۆی نالەباریی
بەس������تێنی سیاس������یی واڵتی خۆی،
بەدیهاتنی ئاوات و ئارەزووەكانی لە
واڵتێكی نامۆ دەبینێتەوە ،ئەو بەرهەم
و توانایانەی ك������ە دەبێت لە خزمەت
نیشتمانی خۆیدا بێت بۆ واڵتێكی
دیكە ك������ە وەكوو دوایین ش������وێن بۆ
ژیانی هەڵیبژاردووە ،تەرخان دەكات.
یەكێكیتر لەو خەسارانەی كە دیاردەی
كۆچ دەیبەخش������ێتە كۆچبەران ئەوەیە
كە لە ب������اری فەرهەنگییەوە لەگەڵ
فەرهەنگێك ئاش������نا دەبێت كە هیچ
هاوش������ێوەییەكی لەگەڵ فەرهەنگی
ئەودا نییە و هەتا ماوەیەك تووش������ی
سەرلێشێوان و چەواشەیی فیكری و
دەروونییان دەكات .هەرچەندە تێكەڵ
بوون لەگ������ەڵ فەرهەنگە جیاوازەكان
لە هێندێ ڕەهەندەوە دەكرێت ئەرێنی
و پوزێتیڤ لەبەرچ������او بگیردرێت،
بەاڵم لەم حاڵەت������ەدا كە تێكەڵ بوون
و ك������ۆچ كردنەكان بە هۆی ئاڵۆزیی
و س������ەقامگیر نەبوونی سیاس������ی و
ئابووریی واڵتی پاڵپێوەنەر ،وەاڵمدەر
نیی������ە و خەس������ارگەلێكی دیك������ەی
كۆمەاڵیەتی ،سیاس������ی و ئابووری
لە درێژخای������ەندا ب������ە دوای خۆیدا
دەهێنێت.
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هەناردەكردنی شۆڕش یان سیاسەتی پاكتاوكردن لە ناوچە؟
غالب حەبیبی
هەموو ش������تێك لەو كاتەوە دەستی
پێكرد كە ڕێبەری تازە بەدەس������ەاڵت
گەیش������تووی كۆماری ئیس���ل��امی
«هەناردە كردنی شۆڕش»ی وەكوو
ڕێگەچ������ارە و س������تراتیژی لە گەڵ
واڵتان������ی بیانی دەستنیش������ان كرد.
شۆڕشێك كە بە هیچ چەشنێك بۆن و
بەرامەی چینایەتی و كۆمەاڵیەتی
پێوە دی������ار نەبوو ،بەڵك������وو دواتر و
لەدرێژ م������اوەدا « تایفەگەرایی»
وەكوو گەورەتری������ن هاوپەیمانیەتی،
حكوومەتی ئیس���ل��امیی ئێرانی بە
دوای خۆیدا هێنا.
دۆس������تان و هاوپەیمانەكان������ی

كۆماری ئیس���ل��امی ئەو دەس������تە و
تاقمانەن كە لە هەوڵی بەهێزتركردن و
داكوتانی زیاتری پایە و ڕیشەكانی
پەیامی هەناردەكردنی شۆرش دان.
بۆ بەرەوپێش������بردنی ئەو سیاسەتە
بیناك������ردن و نۆژەنكردن������ەوەی
س������ەمبولەكان زۆر گرینگ������ن و لەو
پێناوەشدا هەوڵدەدرێت كە سەمبولی
ش������یعەخوازی پ������ەرەی پێبدرێت .لە
س������ەرجەم ڕووداوەكانی چڵ ساڵی
ڕابردووەوە هەتا ئێستا ،چەخماخەی
سەرەكیی شەڕ ،دەستێوەردان و یارییە
سیاسییەكانی كۆماری ئیسالمی،
تەنی������ا ل������ە ڕێگ������ەی ش������ەترنجی
شیعەخوازییەوە ،شیكردنەوە و ڕاڤەی
بۆ كراوە.
چەمك������ی « هالل ش������یعە» كە
پاشای ئوردۆن بۆ یەكەمین جار لە

چەمكی « هالل ش������یعە» كە
پاشای ئوردۆن بۆ یەكەمین جار
هێنایە بەرباس ،لە الیەن بەڕێوەبەر
و جێبەجێكاری سیاسەتی دەرەكیی
ئێران قاسم سلێمانی فەرماندەی
سوپای قودس ،كاری لەسەر كرا

هەمبەر زیادەخوازی و پاوانخوازیی
دەوڵەتی ئێران هێنای������ە بەرباس ،لە
الی������ەن بەڕێوەب������ەر و جێبەجێكاری
سیاس������ەتی دەرەكیی ئێران قاس������م
سلێمانی فەرماندەی سوپای قودس،
كاری لەسەر كرا .چەمكێك كە ئەو
فەرماندە نیزامییە تێیدا پش������تی بە
ئابووریی نەوت بەستبوو ،بەاڵم كێ
هەیە كە نەزانێ خاڵی هاوبەش������ی
ئابووریی سیاسی لە گەڵ پەیوەندییە
نێودەوڵەتیی������ەكان ،پاوانخ������وازی و
سەرەڕۆیی بە دوای خۆیدا دێنێت.
ئەو پڕۆس������ە بە ڕواڵەت یاساییە،
ل������ە تێكش������كانی حكوومەت������ی
بەعس������دا ،گۆمی خوێنی لە نیوان
گەاڵڵەداڕێژی سەرەكیی ئەو یارییە
و واڵتانی « هالل ش������یعی» وەكوو
عێراق ،س������ووریە ،لوبنان و تەنانەت
عەرەبس������تان و یەمەنی������ش وەڕێ
خست.
ب������ە بەردەوام������ی و پەیتاپەیت������ا
لە كاروب������اری سیاس������یدا جەخت
لەس������ەر ئەو خاڵ������ە كراوەت������ەوە كە
ل������ە ڕێگ������ەی «زەبروزەنگ»ــەوە
ناكرێ پەیوەندییەكان پەرەپێبدرێت.
پەیوەندییەكانی كۆماری ئیسالمی
و داعش زۆر لە تیۆری و گوتەزای
«كۆنت������ڕۆڵ و تێڕوانینی كەڵكاژۆ
وەرگرت������ن» نزیكە ،داعش كە وەكوو
نوێنەری ئیس���ل��امی نەریتی و كۆن
هەڵسوكەوت دەكات ،ئێستاكە لە پێناو
سیاس������ەتی ڕەكابەری لەمێژینەی
خ������ۆی بەرەوپێش������ەوە دەڕوات و لە
ڕاستیدا نەریتخوازیی پاوان كردووە و
كۆماری ئیسالمیی ئێران لەو پرسە

وەكوو هێزی بزوێنەری سیاس������ەتی
ناوچەیی كەڵك وەردەگرێت و خۆی
وەك������وو پوچەڵك������ەرەوەی س������ەرجەم
بەالڕێداچوونەكانی ئیس���ل��امخوازی
دەناسێنێ.
لە پشتی پەرەدی ئەو ئاڵوگۆڕانە،
قوربانییەكان ئەو كەس و گرووپانەن
كە الیەنگری لە ئیس���ل��امی داعش
ناكەن و هاوكاتی������ش بیر و باوەڕیان
ل������ە گ������ەڵ بەرژەوەندیی سیاس������ی
حكوومەتی ئیسالمیی ئێران ناتەبایە
و یەكناگرێتەوە.
ه������ەر بەو هۆی������ەوە ،كۆچكردن و
دیاردەی كۆچبەریی مرۆڤەكان لەو
شوێنانە دەستپێدەكات كە الیەنگرانی
ئەو دوو بیرۆكەی������ە لە نەگونجان و
شەڕدان ،خەڵكانێك كە كۆچكردن بە
ناچ������اری و زۆرە ملی هەڵدەبژێرن و
لەو حاڵەتانەدایە كە كۆچی سیاسی
دێتە ئاراوە.
لە ماوەی  ١٥مانگی ڕابردووەوە
هەتا ئێس������تا كە داعش چوارچێوەی
چاالكییەكانی لە سووریەوە بۆ عێراق
گواس������تووەتەوە ،زیاتر لە  ٥میلیۆن
هاوواڵتیی ئەو دوو واڵتە(س������ووریە
ـ عێراق) ئاوارە ب������وون كە زۆربەیان
سوننە مەزهەب و لەگەڵ ئیسالمی
داع������ش و كۆم������اری ئیس���ل��امی
ناتەبا بوون ،ئێس������تا دەردەكەوێ كە
كۆماری ئیس���ل��امی بە گرتنەبەری
بەربەرەكانێ������ی ڕواڵەت������ی لە گەڵ
داعش سێ ئامانج دەپێكێت:
ــ هاوتەریببوون لە گەڵ شەپۆلی
جیهانیی ش������ەڕ ب������ە دژی داعش
س������یمایەكی حەقانیەتخوازان������ەی

دۆس������تان و هاوپەیمانەكان������ی
كۆماری ئیسالمی ئەو دەستە و
تاقمانەن كە لە هەوڵی بەهێزتركردن
و داكوتان������ی زیات������ری پای������ە و
ڕیشەكانی پەیامی هەناردەكردنی
شۆرش دان
نێودەوڵەتی لە كۆماری ئیسالمیی
ئێران نیش������ان دەدات و ئەو دەرەتانە
بە كۆماری ئیسالمی دەدات كە بە
بیانووی دابنیكردن������ی ئەمنیەت و
ئاسایش ،دەس������تێوەردان لە كاروباری
واڵتانی ناوچەدا بكات .بەرپرسانی
كۆم������اری ئیس���ل��امیی ئێ������ران لە
سەرەتادا سەبارەت بە مەترسییەكانی
س������ەر ش������وێنە ئایینیی وپیرۆزەكان
هوش������دارییان دا و دواتر دەس������تیان
دایە پارێزگاری كردن و ئێستاكەش
باس لە « رزمن������دگان ایرانی» لە
بەرەكانی ش������ەڕ لە سووریە و عێراق
دەكەن.
ـ������ـ پەراوێ������ز خس������تنی میس������ر
و عەرەبس������تان ل������ە ڕووداوەكان������ی
پەیوەندیدار بە جیهانی ئیس���ل��ام .لەم
س������ااڵنەی دواییدا میسر كەمترین
ڕۆڵی لە ڕووداوەكانی ڕۆژهەاڵتی

ناڤیندا هەبووە .عەرەبس������تانیش لە
الی������ەن ئەمریكاییەكانەوە فش������اری
خراوەتە سەر و داوای لێكراوە كە لە
سەر بەرنامەی ناوكیی ئیران نەرمی
لە خۆی نیش������ان ب������دا و كۆماری
ئیسالمیی ئێرانیش لە كاروانەكە دوا
نەكەوتووە و دەیهەوی هێژمونی خۆی
وەكوو نوێنەری ئیسالم بۆ دژایەتی
كردنی داعش و ڕووداوەكانی حەجی
ئەمساڵ بسەپێنێت.
ــ ئ������ەو خااڵن������ەی س������ەرەوە لە
ئەنجامدا سیمای زۆرینەی سوننە و
كەمینەی شیعە لە ناوچەكەدا تێك
دەدات و ئ������ەوەش ڕێگە بۆ گۆڕانی
«دیمۆگرافی» لە ڕێگەی دەستە
و تاقمەكانی س������ەر ب������ە كۆماری
ئیس���ل��امی وەكوو حەشدی شەعبی
خۆش دەكات.
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كێ باس لە مودیرییەت دەكات!
عارف وەڵزی
ڕۆژی جەژنی قوربانی ئەم ساڵ،
واتە ڕێكەوت������ی 2ی ڕەزبەری 1394
بەرانب������ەر ب������ە 24ی س������ێپتامبری
 ،2015ل������ە یەكێك لە ش������ەقامەكانی
شاری مەنای عەرەبستانی سعوودی،
حەش������یمەتێكی زۆری حاجی������ان ل������ە
كاتی چوون بۆ مەراسیمی «ڕەجمی
ش������ەیتان» ،تووش������ی قەڕەباڵغ������ی و
وەژێ������ر پێ كەوتن بوون و لە ئەنجامدا،
 1300كەس لەوان������ەی كە بۆ بەجێ
گەیاندنی فەڕزیی������ەی حەج لە واڵتە
جۆراوجۆرەكان������ی جیهانەوە ڕوویان لە
واڵتی سعوودیە و شاری مەنا كردبوو،
لە ژێر دەست و پێدا گیانیان لەدەست
دا و نیزیك بە  1000كەسیش بریندار
بوون.
ل������ە دووای������ن لێدوانی بەرپرس������انی
كۆماری ئیس���ل��امی لەو پەیوەندیەدا،
سەعید ئۆوەحدی سەرۆكی سازمانی
حەج و زیارەتی ئێران ڕایگەیاند كە ،لە
نێوان كوژراو و بریندارانی ئەم رووداوەدا،
 465حەجاجی ئێرانی بەرچاو دەكەون و
بە پێی لێكۆڵینەوەكان ،هەندێك كەسیش
تا ئێستا بێسەروشوێنن و چارەنووسیان
نادیارە .هەڵبەت ئەوە لە كاتێكدایە كە
كاربەدەس������تانی واڵتی سعوودییەش لە
بەرانبەر ئەو ئیدیعایەی ئێراندا بێدەنگ
نەب������وون و ڕایانگەیان������د كە كۆماری
ئیسالمی مۆزایدەی سیاسی دەكات و
كەسی ئێرانی لەم نێوانەدا بێسروشوێن
نەبووە و تەنان������ەت هیچ كەس بەو ناو
و زانیارییانەی كە واڵتی ئێران باسی
دەكات ،بە ش������ێوەی فەرمی نەهاتۆتە
نێو خاكی سعوودیەوە.
ه������ەر دوا ب������ە دوای ئ������ەو ڕووداوە
نەخوازراوە ،بەرپرس������انی سعوودیە هەر
وەك ڕووداوەكەی چەند ڕۆژ پێشتری
«مسجد الحرام» كە تێیدا جەرەسەقیلێك
كەوتە خ������وارەوە و بەو هۆیەوە زیاتر لە
 200حاج������ی گیانیان لەدەس������ت دا،
ڕایانگەیان������د كە لێژن������ەی تەحقیق و
لێكۆڵینەوە بۆ پەیداكردنی هۆكارەكانی
ئەم ڕووداوە پێك هێندراوە.

هەرچەن������د ،ڕۆژی ڕووداوەك������ە
ش������ایەتحااڵن و بەرپرس������انی ئەمنیی
ش������اری مەنا و تەنان������ەت هەندێك لە
بەرپرس������انی ئێرانی������ی پەیوەندیدار بە
كاروباری حاجیان������ی ئێرانی لە مەنا
ڕایانگەیان������د كە هۆكاری س������ەرەكی
ڕوودانی ئەم كارەس������اتە ئەوە بوو كە،
 300كەس ل������ە زیارەتكەرانی ئێرانی
ب������ە بێ لەبەرچاوگرتن������ی ڕێنوێنی و
ڕێوشوێنە ئەمنییەكانی كاربەدەستان و
پۆلیسی شاری مەنا ،لە خێوەتەكانیان
هاتن������ە دەر و لە س������ەر ش������ەقامێكی
قەڕەباڵ������غ و بە پێچەوان������ەی ڕەوتی
حەش������یمەتی زۆری خەڵك لەسەر ئەو
ش������ەقامە ،بەرەو ش������وێنی مەراسیمی

ڕەجمی شەیتان وەڕێ كەوتوون.
ئەم ڕووداوە كاربەدەستە ئێرانیەكانی
هێنایە سەر خەت و بە شێوەیەكی بەرباڵو
كەوتنە لێدوان و قس������ە كردن بە دژی
ئەم واڵتە و لە سەرووی هەمووشیانەوە
ڕێبەری واڵت عەل������ی خامنەیی بوو
ك������ە كاربەدەس������تانی س������عوودیەی بە
«مدیریت غلگ» واتە بەڕێوەبەریی
هەڵ������ە و «اقدامات ناشایس������ت» یان
ك������رداری ناشایس������ت تاوانب������ار كرد.
هەروەه������ا حەس������ەن ڕووحانی������ش لە
پەیامێكدا ڕایگەیاند كە دەبێ واڵتی
سعوودیە س������ەرەڕای وەئەستۆگرتنی
بەرپرس������یارەتی ئ������ەم ڕووداوە ،ئەركە
یاسایی و ئیس���ل��امیەكانی خۆی لەو

پێوەندییەدا بەجێ بگەیێنێ.
ئێس������تا لەم چەند دێڕەدا مەبەست
ئەوەی������ە ك������ە گەلۆ بۆچ������ی و بە چ
مەبەس������تێك ،و هەروەه������ا چما تەنیا
كاربەدەس������تانی كۆماری ئیسالمیی
ئێران دێن و باس لە بەڕێوەبەریی هەڵە
و كرداری ناشایست لە واڵتی سعوودیە
دەك������ەن؟ ئای������ا وەك دەس������ەاڵتدارانی
س������عوودیە ئاماژەی پێ دەكەن ،تەنیا
دەیانهەوی كەڵكی سیاسی لەم ڕووداوە
وەرگ������رن؟ یا خ������ود ب������ەم لێدوانانەیان
دەیانهەوی بەڕێوەبەریی هەڵە و كردارە
قیزەون و ناشایس������ت و نەش������یاوەكانی
خۆیان لە نێوخۆی ئێران بشارنەوە؟
خامنەیی و ڕووحانی دەیانهەوێ ئەو

ڕاستییە لە چاوی جیهان بشارنەوە كە
تەنیا لە ساڵی 1393دا ،نیزیك بە 50
هەزار كەس ل������ە ڕووداوی هاتوچۆ لە
ئێراندا گیانیان لەدەست داوە .دەیانەوێ
ئەوە بشارنەوە كە ئاماری ڕێكخراوی
جیهانیی یونس������كۆ ئەوە نیشان دەدات
كە ،ڕێژەی گیان لەدەستدان بە هۆی
ڕووداوی هاتوچ������ۆوە ل������ە ئێراندا 20
بەرانبەری واڵتان������ی دیكەی جیهانە.
دەیانه������ەوێ ڕاپۆرت������ی ڕێكخ������راوی
« »WHOبشارنەوە كە دەسەلمێنی
واڵتی ئێران لە ڕیزبەندی  180واڵتی
جیهاندا ،لە پلەی  177دایە و هەموو
ئەمان������ەش دەگەڕێنەوە ب������ۆ نەبوونی
بەڕێوەبەریی دروست و سەردەمیانە بۆ

ڕێگەوبانەكانی ئێران.
دەنا چۆن بوو كە نیزیك بە میلیۆنێك
مرۆڤ لە شەڕی ماڵوێرانكەری نێوان
ئێران و عێراقدا گیانیان لەدەس������ت دا،
بەاڵم كەس باسی نەبوونی بەڕێوەبەریی
هەڵ������ە یان دروس������ت ،و ی������ا كرداری
ناشایستی نەكرد؟
بۆچی لە شەستەكان كاتێك ڕۆژانە
بڕیاری لەس������ێدارەدانی بە كۆمەڵ ،بە
سەر س������ەدان و بگرە هەزاران ڕۆلەی
نەتەوەكان������ی ئێران بە تاوانی جیابیری
ل������ە گرتووخانەكانی ئێراندا دەس������ەپا
و جێبەج������ێ دەكرا ،هیچ باس������ێك لە
بەڕێوەبەری������ی هەڵ������ە یا دروس������ت ،یا
كرداری ناشایست نەدەكرا؟
بۆچی ئێستا كە ڕۆژانە و مانگانە
و س������ااڵنە بە دەیان و س������ەدان و بگرە
ه������ەزاران كەس ،بە هۆی بەكارهێنانی
مادە هۆشبەرەكان و ئیدز و برسییەتی
و الف������او و بوومەل������ەرزە و ...هتد ،لە
ئێراندا گیان لەدەس������ت دەدەن ،كەسیان
باسی لە بەڕێوەبەریی هەڵە یا دروست،
یان كرداری نەشیاو ناكات؟
بێگومان ئەم پرس������یارانە و بە دەیان
پرس������یاری دیكە ،س������ەلمێنەری ئەم
ڕاس������تییەن كە ،ئامانجی س������ەرەكی
خامنەی������ی و ڕووحانی و هاوبیرانیان،
لەالیەك تۆڵە سەندنەوەیە لە دەسەاڵتی
پاشایەتی سعوودیە بە نیسبەت شەڕ و
ئالۆزییەكانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و
موعاداڵتی ناوچەیی و لە س������ەرووی
هەموویان كەیس������ی سووریە و یەمەن،
و ل������ە الیەكی دیك������ەوە هەنگاوێكی
ئامانجدارە ب������ۆ ئەوەی كە بتوانن لەم
ڕێگەیەوە ،بە سەدان جۆر بەڕێوەبەریی
خراپ و هەڵە و كرداری نەك نەشیاو،
بەڵك������وو هۆڤان������ە و جینایەتكارانەی
خۆیان كە ڕۆژان������ە دەبنە هۆی گیان
لەدەستدانی بە سەدان كەس لە ئێراندا،
پەردەپۆش و بێدەنگ بكەن ،بێ خەبەر
ل������ەوەی ك������ە كاكڵ و نێوەرۆكی ئەم
ڕێژیمە دڕندەیە بۆ هەموو جیهان ڕوون
و ئاشكرایە و ناشاردرێتەوە.

باسێك لەسەر سیستمی پەروەردە و فێركردن لە ئێراندا
جەماڵ ڕەسوڵ دنخە
پرسی پەروەردە و فێركردن یەكێك لە
گرینگترین پرسەكانی هەموو واڵتانی
جیهان لە هەموو سەردەم و قۆناغەكانی
مێژوودا بووە و هەمیشە سەرنج و بیری
زانای������ان و بیرمەندانی كۆمەڵگای بۆ
الی خۆی ڕاكێشاوە.
دوای تێپەڕبوونی زەمەن و پێكهاتنی
نیزام������ە سیاس������ییەكان و ئاڵوگۆڕی
هەندێك لە دەس������ەاڵت و نیزامەكان لە
جیهاندا ،بایەخێكی زیاتر بە پەروەردە و
فێركردن درا و ڕۆژ بە ڕۆژ پێویستی
و گرینگیی پرس������ی پ������ەروەردە زیاتر
خۆی دەرخس������ت هەربۆیەش هەنووكە
واڵتانی جیهان زیاترین هێز و توانایان
بۆ ئەو پرس������ە تەرخان دەكەن و هەموو
ئیمكاناتی ماددی و مەعنوی خۆیان
بۆ پەروەردە و فێركردن وەگەڕ دەخەن.
بەاڵم ئەگەر پ������ەروەردە و فێركردن
كاریگەرتری������ن و گرینگترین هۆكاری
پێش������كەوتنی كۆمەڵگایە ،لە ئێراندا
بۆچی ئەم پرسە بایەخی پێ نادرێت؟
دەس������ەاڵتدارانی ڕێژیمی تاران بۆچی
ئیمكانات������ی ئەو بەش������ە دابین ناكەن؟
بەرپرس������انی پێوەندیدار هیچ هەوڵێك
بۆ چارەس������ەری كێش������ەكانی پەروەردە
نادەن؟ زۆر پرس������یاری دیكەش هەن
كە بە ڕادەی خودی پرسی پەروەردە و
فێركردن واڵمیان نەدراوەتەوە.
لە دنیای پ������ەروەردەدا كۆمەڵێكی
بەرچ������او ل������ە مەكتەب������ە فیكرییەكان
هەن كە ش������ارەزایانی بەشی پەروەردە،
هێڵی فێركاریی واڵتەكەیانی لە س������ەر
دادەمەزرێن������ن و ل������ە هەندێك واڵتیش
ش������ێوازێكی دیاریك������راوی نیی������ە و
هاوش������ێوەیەك لە چەن������د مەكتەب لە

پەروەردە و فێركردندا بەكار دێنن.
پرسیار لێرەدا ئەوەیە كە ئایا لە ئێراندا
چ سیستمێك بۆ پەروەردە بەكار دێنن؟
پێش هەموو شتێك لە ئێراندا نیزامێكی
ئیدئۆلۆژیك لەسەر كارە و دەسەاڵت لە
س������ەر بیرۆكەی ئیدئۆلۆژی ویالیەتی
فەقیهـ بونیاد ن������راوە كە ئەوە بۆخۆی
دەرخەری ناوەرۆكی هەموو پێكهاتەی
ئەو سیستمەیە.
لە سیستمی پەروەردەی ئێراندا ،لە
سیس������تمی ئایینی حكومەتی كەڵك
وەرگیراوە كە ئامانجی ئەو پەروەردەیە
پێگەیاندنی مرۆڤە بۆ گەیش������تن بە
ئاس������تێكی تایبەت كە ب������ە دڵی وەلی
فەقیهـ بێت و لەو بیرۆكەیەدا بتوێتەوە،
كە واتە دنیا بە دنیایەكی بێبایەخ بۆ

مرۆڤ س������ەیر دەكرێت و هەر بۆیەش
لە یەكەم ڕۆژی دەستپێكی خوێندنەوە
لە هەموو كتێب و نووس������راوەكاندا باس
ل������ەوە دەكەن كە نابێ دنی������ا و ژیانی
غەی������رە ڕوحی بایەخ������ی پێ بدرێ و
هەر لەو پێناوەش������دا هیچ هەوڵێك بۆ
چاكسازی كۆمەڵگا و دێموكراتیك و
ئینسانیكردنی خوێندن و قوتابخانە و
زانكۆكان نادرێت.
ه������ەر بۆی������ەش بوون������ی هەژاریی
فكری لە نێ������و كۆمەڵگادا لە هەموو
بوارەكاندا بە ڕوونی بەرچاو دەكەوێت،
لەو پێوەندیی������ەشدا گرینگە باس لەوە
بكرێ������ت بۆچی لە نێ������و كۆمەڵگای
ئێراندا قەیرانێكی زۆری كۆمەاڵیەتی،
سیاسی و ...هتد ،بوونی هەیە؟

وەاڵمی ئ������ەو پرس������یارە ئەوەیە كە
هەم������وو بوارەكانی كۆمەڵ������گا تێكڕا
مانایان هەیە و هیچ بوارێك بەتەنیایی
ناتوانێت وەاڵمدەری پێویس������تییەكانی
م������رۆڤ بێت ل������ە نێ������و كۆمەڵگادا،
چونك������ە تێكەاڵویی������ە جۆراوج������ۆرە
كۆمەاڵیەتییەكان هەر كام بەشێكن لە
كێشەكان و ڕیشەی هەموو كێشەكانی
نێو كۆمەڵگاش دەب������ێ لە پەروەردە و
فێركردندا بدۆزینەوە.
پرسی پەروەردە سێ بەشی جیاوازی
وەك ١ـ پرس������ی بونی������ادی و ناورۆكی
پەروەردە٢ ،ـ پرس������ی مامۆس������تایان و
٣ـ پرسی بەڕێوەبەری لەخۆ دەگرێت،
كە ه������ەر كام لەو پرس������انە بۆ خۆی
كۆمەڵێك باسی لێ دەكەوێتەوە ،بەاڵم

بۆ ناس������اندنی گۆشەیەكی بچووك لە
سیس������تمی پەروەردەی ئێران بەشێكی
ئەو پرسانە دەخەینە بەر باس.
ل������ە پرس������ی یەكەمدا ،ب������ە هۆی
ئەوەیكە سیس������تمی پەروەردە ،ئایینی
حكومەتییە ،ئامانج و داخوازییەكانی
م������رۆڤ لەو سیس������تمە پەروەردەییەدا
لەگەڵ پێویس������تییەكانی كۆمەڵگادا
ناتەبای������ە ،ك������ە ئ������ەوەش دەبێتە هۆی
ئەوەیك������ە ل������ە خوێندنگاكان������دا هیچ
بەرهەمێكی زانستی دەستەبەر نەبێت.
ئامانجەكانی پ������ەروەردە و فێركردن
گش������تین و قوتابخان������ە و زانك������ۆكان
كاراییان دیار نییە.
كارناسانی بەرنامەداڕێژی پەروەردە
بە هۆی سیستمی دەسەاڵت و ئەوەیكە

لەو سیستمەدا گەشە كردن و پەروەردە
بوون پابەند بە نیزام و بیرۆكەی كۆنن و
تەنیا بەپێی پێویستییەكانی سەردەمی
خۆیان بەرنامەی ئەمڕۆكەی پەروەردە
دادەڕێ������ژن .هی������چ هاوئاهەنگیی������ەك
لە نێ������وان ئامانجەكانی پ������ەروەردە و
پێویستییەكانی كۆمەڵگادا دیار نییە.
لە پرسی دووهەمدا ،كەڵك وەرنەگرتن
لە كەسانی شارەزا و زانا و نەگونجانی
بەرنامە دەرس������ییەكان لەگەڵ دۆخی
هەنووكەیی كۆمەڵگادا ،دەبێتە هۆی
ئەوەیكە قوتابی تەنیا ئەزبەركردن فێر
دەبێ������ت و ناتوانێت كەڵك لە زانس������ت
وەربگرێت.
لە پرسی سێهەمدا ،نەبوونی فەزای
قوتابخانە ،پێداویس������تییە پێویستەكانی
شوێنی خوێندن ،نەبوونی هاوئاهەنگی
لە نێوان بەرنام������ە ،گەاڵڵە و هەوڵی
بەڕێوەب������ردن ،نەبوون������ی لێكۆڵێنەوە و
بەكارهێنانی لێكۆڵینەوە زانستییەكانی
سەردەم و ڕۆژ و كۆمەڵێك كێشەی دیكە
لە كێشەكانی سیستمی پەروەردەیی لە
ئێراندا وای ل������ە كۆمەڵگا كردووە كە
بێس������ەروبەری و گۆڕینی ئاراستەی
كۆمەڵگا بۆ ئاقارێكی نادیار ،بەرۆكی
خەڵكی ئێرانی گرتووەتەوە.
لە كۆتایی������دا دەتوانی������ن باس لەوە
بكەین تا ئ������ەو كاتەی ئەو ڕێژیمە لە
سەر كار بێت نابێ چاوەڕوانی تەنانەت
بچوكترین گۆڕانكاری لە سیس������تمی
پەروەردەدا بی������ن ،چوونكە بچووكترین
گۆڕانكاری لە سیستەمی پەروەردەدا،
گەورەترین ئاڵوگۆڕ لە نێو كۆمەڵگادا
پێك دێنێت كە لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی
ڕێژیمی ئیس���ل��امیی ئێراندا گەیشتن
بەو قۆناغە مسۆگەر نابێت.
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ڕووسیە دژبەرانی ئەسەدی نیگەران كردووە
شەهاب خالیدی
س������ەرەڕای ئ������ەو س������ەركەوتنانەی
كە هێزەكانی نەیاری بەش������ار ئەس������ەد
بەدەس������تیان هێناوە و بازنەی دەسەاڵتی
بەشار ئەس������ەدیان تەنگ كردووە ،بەاڵم
لە هەمان كاتدا ،ئەو هێزانە لەگەڵ زۆر
كۆس������پ و تەگەرەی دیكە بەرەوڕوون،
كە یەكێ������ك لەو كۆس������پانەش هەبوونی
گرووپی تیرۆریس������تیی داعشە ،كە ئەم
گرووپە تیرۆریس������تیە لە دژی ڕێژیمی
بەشار ئەسەدیش شەڕ دەكات (هەرچەند
كە باس ل������ەوە دەكرێ ك������ە ئەگەریش
دەس������تی ئێران و س������ووریە لە دروست
كردنی داعش������دا نەب������ێ ،بەاڵم النیكەم
ئەوان ئەو هێزە تیرۆریستیە بە قازانجی
خۆیان بەكار دێنن و ...هتد).
ئەو گرووپە تیرۆریس������تیە ئەگەر بە
ڕواڵەتیش بێ ،ڕێژیمی بەش������ار ئەسەد
و پش������تیوانانی ئەو ڕێژیم������ەی ئەوەندە
نیگ������ەران ك������ردووە ،كە ناچ������ار بوون
هەڤاڵبەندییەكی نوێ لە دژی داعش،
لە بەرامبەر ئامریكادا پێك بێنن ،كە لە
چوارچێوەی ئ������ەم هەڤاڵبەندییە نوێیەدا
ڕووسیە دەستی كردووە بە هێرش كردنە
سەر داعش .بەاڵم خاڵی سەرنجڕاكێش
ئەمەی������ە كە كاتێك ڕووس������یە یەكەمین

هێرش������ی ئاس������مانیی خۆی بۆ س������ەر
پێگەكانی داعش ل������ە حەما و حومس
دەس������ت پێكرد ،ئامریكا ڕایگەیاند كە
فڕۆك������ە ش������ەڕكەرەكانی ڕووس������یە لە
داعشیان نەداوە .چوونكە حەما و حومس
لە دەس������تی داعش������دا نین و هێزەكانی
دژبەری ڕێژیمی بەش������ار ئەس������ەدیش
ڕایانگەیاند كە فڕۆكە ش������ەڕكەرەكانی
ڕووس������یە لە ئەوانی������ان داوە ،و تەنانەت
دیمەنەكان������ی ئ������ەو هێرشەش������یان باڵو
كردەوە .هەروەها بەرپرسێكی ئامریكایش
ڕایگەیاند ك������ە یەكێك لەو هێزانەی كە
كەوتووەتە بەر هێرش������ی ڕووس������یە ،ئەو
هێزەیە كە لە الیەن «سیا» وە پەروەردە
كرابوو.
هەربۆیەش ئێس������تا ئۆپۆزیس������یۆنی
س������ووریە ،ئەو هەڵوێس������تەی ڕووسیە و
هێرش������ی ئاسمانیی ڕووس������یە لە دژی
داعش بە ئەرێنی نابینێ و ڕایگەیاندووە
ك������ە ڕووس������یە ڕەنگبێ ل������ە دواڕۆژدا
هێ������زە نیزامییەكانی خۆیش������ی بهێنێتە
نێو بەرەكانی ش������ەڕەوە ،ك������ە ئامانجی
ئەو و هاوپەیمانەكان������ی ،تەنیا و تەنیا
پاراستنی دەس������ەاڵتی بەشار ئەسەد و
بەرژەوەندییەكان������ی خۆیان������ە و ئەمەش
لە دژی شۆڕش������ی خەڵكی سووریەیە.
لە ڕاستیش������دا هەروایە و ئێستا ڕووسیە

سەرەڕای ئەوەی كە شەڕی بەرژەوەندییە
سیاس������ی و ئابوورییەكان������ی خۆی لە
ناوچەك������ەدا دەكات ،لە هەمان كاتدا بۆ
ئەوەی كە ئەو بەرژەوەندییە ئابوورییانەی
كە لەگەڵ ئێران هەیەتی ،لە دەس������تی
نەدات ،ناتوانێ ئێران لە س������ووریەدا بە
تەنی������ا بەجێبهێڵێ و بەردەوام پێداگری
لەس������ەر ئەوە دەكاتەوە كە بە بێ بەشار
ئەس������ەد كێشەكانی س������ووریە چارەسەر
نابن.
الیەن������ی دیك������ەش ئامری������كا و
هاوپەیمانان������ی ئامریكان كە لە س������ەر
ئەو بڕوایەن كە دەبێ قەیرانی س������ووریە
لە ڕێگای وتووێژەوە چارەس������ەر بێ و
لە قۆناغی گواس������تنەوەی دەسەاڵتدا،
بەشار ئەس������ە دەتوانێ بمێنێتەوە ،بەاڵم
دوای كۆتایهاتنی ئەم قۆناغە ،جێگای
بەشار ئەس������ەد لە دواڕۆژی سووریەی
س������ێكۆالردا نییە ،هەربۆیەش سەرەڕای
ئ������ەوەی كە ه������ەردوو الی������ەن باس لە
سووریەیێكی سێكۆالر و دێموكراتیك و
یەكپارچە دەكەن ،و هەروەها خوازیاری
لە نێوبردنی داعشن ،بەاڵم كێشەیان لە
سەر مانەوە یان الچوونی بەشار ئەسەد
هەیە ،كە چارەس������ەری ئەم كێشەیە لە
كورتماوەدا زۆر زەحمەت دەبینرێ.
ل������ە ڕاس������تیدا ئەگەر لە س������ەرەتادا

ئامری������كا و هاوپەیمانەكان������ی بە پەلە
پێش������یان بە جینایەتەكانی بەشار ئەسەد
بگرتایە ،ڕەنگە ئێستا نە ئەو هەموو هێز
و گرووپە ئیسالمیە توندڕەوانە دروست
ببوونایە و نەش ئەو دەم ڕووسیە و ئێران
دەیانتوانی بەم ش������ێوەیە لەگەڵ عێراق
و س������ووریە هاوپەیمانیەتێك لە بەرامبەر
ئامریكادا دروست بكەن .ئێستا كە ئەم
هاوپەیمانیەتە نوێیە پێكهاتووە ،پرسیار
ئەمەیە كە ئاخۆ ئامریكا و ڕووسیە بە
چ ش������ێوەیەك لە سەر بەرژەوەندییەكانی
خۆیان لە سووریەدا ڕێك دەكەون؟
هەرچەن������د وەاڵم������ی ئ������ەم پرس������ە
زەحمەتە ،ب������ەاڵم كاتێك ك������ە ئێمە بیر
ل������ە لەس������ەركارالبردنی میلوس������ویچ و
ڕووخاندنی دەسەاڵتی قەزافی و سەدام
حوسەین لە الیەن ئامریكایەوە دەكەینەوە،
كاتێك كە ڕووسیە پەیوەندییەكی باشی
لەگەڵ ئەو س������ێ ڕێبەرانەشدا هەبوو،
(هەرچەند كە بەرژەوەندییەكانی ڕووسیە
لەگەڵ سووریە ،جیاوازییان هەیە لەگەڵ
بەرژەوەندییەكانی ئەوكاتی ڕووس������یە لە
عێراق و لیبی و یوگسالوی) ،مرۆڤ
دەتوانێ بەو ئاكامە بگات كە ڕووس������یە
لە كۆتاییدا ل������ە پێن������او قازانجەكانی
خۆیدا ،پش������تی هاوپەیمانەكانی چۆڵ
دەكا و لەگەڵ ئەمریكادا پێكدێ.

توركیە بەرەو هەڵبژاردنێكی چارەنووسسازی دیكە
ن :هێرش كەریمی
لە هەڵبژاردنە پارلمانییەكەی توركیەدا
كە لە ژوئەنی ١٧ (٢٠١٥ی جۆزەردانی
)١٣٩٤دا بەڕێوە چوو ،لەس������ەدا ٨٤ی
دەنگدەرانی واڵتی توركیە چوونە سەر
س������ەندووقەكانی دەنگدان و چارەنووسی
حیزب ،لیست و قەوارە سەربەخۆكانی ئەو
واڵتەیان یەكالیی كردەوە .پارتی داد و
گەشەپێدان(ئاكەپە) كە ماوەی  ١٣ساڵ
زۆرینەی ڕەهای دەنگەكانی پارلمانی
توركیەی بۆ خۆی مس������ۆگەر كردبوو،
لە٢٥ـەمین خول������ی هەڵبژاردنەكان ئەو
زۆرینەیەی لەدەستدا ،هەروەها پارتی
دێموكراتیك������ی گەالن(هەدەپە) كە بە
پارتێكی كوردی لەكوردستانی توركیە
دێت������ە ئەژم������ار بەش������ێوەیەكی بەرچاو
دەنگەكانی بە نیسبەت هەڵبژاردنەكانی
پێش������وو زیادی كرد و توانی بەربەستی
لەسەدا  ١٠تێپەڕ بكات.
هەڵبژاردنەكان������ی
ئەنجام������ی
پارلمان(ساڵی )٢٠١٥
ــ پارتی داد و گەشەپێدان (ئاكەپە)
 ٢٥٨كورسی
ــ پارتی گەلی كۆماریی(جەهەپە)
 ١٣٢كورسی
ـ������ـ بزووتن������ەوەی نەتەوەپەرەس������تی
توركیە(مەهەپە)  ٨٠كورسی
ــ پارتی دێموكراتیكی گەالن(هەدەپە)
٨٠كورسی
بۆ پێكهێنان������ی كابینەی حكوومەت
و دروس������تكردنی قەوارەی دەوڵەت هەر
حیزبێك پێویس������تی بە  ٢٧٦كورس������ی
هەب������وو ،زۆرینەیەك ك������ە لەماوەی ١٣
س������اڵی ڕابردوودا ئاكەپە ب������ە تەنیایی
بەدەس������تی دەهێن������ا و حكوومەت������ی
پێكدەهێنا ،هەنووكە پاش تێپەڕبوونی دوو
مانگ لەهەڵبژاردن������ەكان پارتی «داد
و گەش������ەپێدان» نەیتوانی حكوومەت
پێكبهێنێت و بە پێی بڕگەیەكی یاسایی
كە لە دەس������تووری توركی������ەدا هاتووە
پێویستە هەڵبژاردنی پێشوەختی پارلمان
لەو واڵتەدا بەڕێوە بچێتەوە.
شكس������تی وتووێژەكان بۆ پێكهێنانی
حكوومەتی هاوپەیمانیەتی
پارتی داد و گەشەپێدان (ئاكپارتی)
بەپێی ئەوەی ك������ە نەیتوانی زۆرینەی

كورس������ییەكان ب������ە دەس������ت بهێنێت بە
ناچ������اری هانای بردە ب������ەر پێكهێنانی
حكوومەتی هاوپەیمانیەتی و پاش دوو
مانگ ڕاوێژ و كۆبوونەوە لە گەڵ سێ
حیزبی ڕكابەری خ������ۆی ،واتە پارتی
گەلی كۆماری(جەهەپە) ،بزووتنەوەی
نەتەوەپەرەس������تی توركیە(مەهەپ������ە) و
پارتی دێموكراتیك������ی گەالن(هەدەپە)
بێجگە لە پێكهینان������ی دەوڵەتی كاتی
هەتا كاتی هەڵبژاردنی پێشوەخت هیچ
ڕێگە چارەیەكی دیكەی لەبەردەس������تدا
نەب������وو .پێكهاتەیەك ك������ە ئەحمەد داود
ئۆغلوو سەرۆك وەزیری توركیە پڕۆژە
یاس������اكەی بە مەبەس������تی پشتڕاست
كردنەوە ڕادەس������تی س������ەركۆماری ئەو
واڵتە ك������رد و بە پێی ئ������ەو پێكهاتەیە
زۆربەی وەزارەتخانەكان دەكەوتە دەستی
پارتی داد و گەش������ەپێدانەوە ،بەاڵم لەو
پێكهاتە نوێیەدا چ������وار هەڵبژاردە یان
پۆس������ت جێگای مشتومڕ بوون .بوونی
ژنێكی حیجابی وەكوو وەزیری بنەماڵە
و كاروب������اری كۆمەاڵیەت������ی ڕەخنە و
ناڕەزایەت������ی حیزبە س������ێكۆالرەكانی بە
دوای خۆی������دا هێنا ،ب������ەاڵم بوونی دوو
وەزیری كورد (وەزارەتی كش������ت و كاڵ
و كاروب������اری ماڵی) لە دەوڵەتی كاتی
كە سەر بە پارتی دێموكراتیكی گەالن
بوون ،پرس������ی هەڵبژاردن و سیاس������ەتی
چەند ساڵەی توركیەی بردە قۆناغێكی
دیكەوە.
ڕەج������ەب تەیب ئەردۆغان لە كاتێكدا
پێكهاتەی تازەی دەوڵەتی كاتی تەئید
كرد كە پێش������تر داود ئۆغلوو داوای لە
پارتی دێموكراتیكی گەالن كردبوو كە
بەش������داری حكوومەت بن و هەر پاش
ئەوەی كە ناوی وەزیرەكان ئاشكرا كران،
س������ەرۆك وەزیرانی توركیە بەش������داری
كردنی نوێنەرانی كوردی بە هەوڵێكی

« زۆرە ملی و داس������ەپاو» وەسف كرد
و ڕایگەیان������د ك������ە «ئێم������ە خوازیاری
پێكهێنانی كابین������ەی دەوڵەت لە گەڵ
ك������وردەكان نەبووی������ن ،هەروەها باس������ی
لەوەش كردبوو كە هەدەپە پشتیوانی لە
«تیرۆر» دەكات.
لە ڕاس������تیدا لە نێوان س������ێ حیزبی
ڕكابەردا ،تەنیا پارت������ی دێموكراتیكی
گەالن سەرەڕای ئەو كێشە و ناكۆكیانەی
كە لەگەڵ حیزبی دەسەاڵتداری هەبوو
چ������ووە ناو دەوڵەتی كات������ی و هەر دوو
پارتی ،پارتی گەلی كۆماری(جەهەپە)
و بزووتن������ەوەی نەتەوەپەرەس������تی
توركیە(مەهەپە) ن������ە تەنیا بانگەواز و
داواكاری������ی داوودئۆغلوویان ڕەتكردەوە،
بەڵكوو لە ڕەخنەگرتن لە دەوڵەتی كاتی
بەردەوام بوون.
عەل������ی حیدەر كونج������ا وەزیری پرس
و كاروباری ئورووپا و موس������لیم دۆغان
وەزیری گەش������ەپێدان ،ن������اوی ئەو دوو
وەزیرە بوون كە لە دووهەمین دانیشتنی
هەیئەت������ی وەزیرانی دەوڵەت������ی كاتیدا،
دەست لەكاركێشانەوەی خۆیان ڕاگەیاند،
ئ������ەو دوو وەزی������رە ه������ۆكاری دەس������ت
لەكاركێشانەوەی خۆیان گەڕاندەوە بۆ ئەو
فشارانەی كە لەو ماوە كورتەدا خرابووە
س������ەریان ،هەروەها ئەوەش������یان ئاشكرا
كردبوو كە پڕۆس������ەی ئاشتی لە توركیە
و ڕەوتی ئاش������تی ل������ەو واڵتە لە دوای
هەڵبژاردنەكان گۆڕانی بەسەردا هات و
دووپات بوون������ەوەی ڕووداوەكانی دەیەی
٩٠ی میالدی لە ناوچە كوردنشینەكانی
توركیە ،ڕاگەیاندنی حكوومەت نیزامی
و ئەمنیەت������ی كردنی كوردس������تان وای
كرد ك������ە ناوچە كوردنش������ینەكان وەكوو
وێرانەیەكی لێبێت.
هەڵبژاردنی پێشوەخت و پرسی كورد
بوردومانكردنی بنكە و بارەگاكانی

پەكەكە ،سیاسەتی دەوڵەتی ئەردۆغان
ل������ە هەمب������ەر پارت������ە كوردیی������ەكان،
پرۆس������ەی ئاش������تی لە گەڵ پەكەكە و
حوزووری پارتی دێموكراتیكی گەاڵن
لە گۆڕەپانی دەس������ەاڵت لەو خااڵنەن
كە دەك������رێ لە هەڵبژاردن������ی مانگی
نوامب������ری توركیەدا ڕۆڵی������ان هەبێ و
كاریگەری لەسەر دەنگەكان دابنێن ،بەر
لە هەڵبژارن������ە پارلمانییەكەی مانگی
ژوئەنی توركیە ،زۆرترین مشتومڕەكان
لە گەڵ پارتی داد و گەشەپێدان لەسەر
سێ خاڵی ئابووری ،سیاسەتی دەرەكی
و ئازادیی������ە كۆمەاڵیتییەكان بوو ،بەاڵم
پرسێكی زۆر گرینگی دیكە كە لەپاش
هەڵبژاردنەكان هاتووەتە ئاراوە ،سیاسەتی
ئەردۆغان بە نیسبەت پڕۆسەی ئاشتی
لەگەڵ پەكەكە و مەس������ەلەی كورد لەو
واڵتەیە.
ل������ە بانگەش������ە هەڵبژاردنییەكان������دا
ئەردۆغان و بەش������ێك لە سەركردەكانی
پارتەكەی بە بەردەوام������ی پێداگرییان
لەس������ەر مەس������ەلەی كورد دەكردەوە و
هەوڵیان دەدا ب������ە جیاكردنەوەی پارتی
كرێكارانی كوردس������تان ل������ە كوردەكان،
دەنگی بەشێك لە عەشیرەتەكانی كورد
بەدەس������ت بهێنن و هێڵێكی جیاكەرەوەش
ب������ە نیس������بەت سیاس������ەت و ڕوانینی
خۆیان بۆ مەس������ەلەی ك������ورد لە گەڵ
«بزووتنەوەی نەتەوەپەرەستی توركیە»
دیاری بك������ەن .پارت������ی دێموكراتیكی
گەاڵن ،ئ������ەو سیاس������ەتەی ئەردۆغان
كە ل������ە هەمبەر پەكەكە و پڕۆس������ەی
ئاش������تیدا گرتوویەتەبەر ب������ە بیانوویەك
ب������ۆ س������ەركوتی ك������وردەكان دەزانێ و
ب������ە بەردەوامییش پێداگرییان لە س������ەر
بەرەوپێشبردنی پڕۆس������ەی ئاشتی لەو
واڵتەدا كردووەتەوە.

جووت حەوت

ŻřŹƹŠƷ
ئ���ەم ڕووداوەی حەج���ی ئەمس���اڵ ك���ە دەڵێن
 4173كەس���ی تێدا كوژراون ،ئەگەر بۆ حكوومەتی
س���عوودی و ئیس���راییل و ئەمریكا و پاكس���تان و
تەنان���ەت خ���ودی حاجییەكانی مەكك���ە چۆڕێك
ئاوی لیخنیش���ی تێ���دا نەبووبێت ،بۆ ه���ەركام لە
حاجییە مەككە نەدیوەكانی تاران تەشتێك نان و
مەسینەیەك ڕۆنی تێدا بوو.
بۆ نموونە ،سپای پاسدارانی تاران كە ویستوویە
خۆی بۆ ئاغاكەیان شیرین بكات ،ڕایگەیاندووە كە:
«رووداوی من���ا خەیانەتی هێزە ئەمنیەتییەكانی
سعوودی بوو».
ئەو قسەیە حەوت س���ووری لە توڕڕەهاتەكانی
ئیمام���ی ڕاح���ل ك���ردووە و خاجیش���ی بێگومان
گرت���ووە .ئاخر ناڵێن خەیانەت ل���ە كێ؟ حەتمەن
ل���ە ئیم���ام خامنەیی .ج���ا مەگەر ئەوان پێش���تر
لەگ���ەڵ ئاغا دەس���تی بەیعەتیان دابوو كە ئێس���تا
خەیانەتی���ان لێ���ی كردبێت؟ وەك ئ���ەوە وایە كە
بڵێ���ی خێزان���ی دراوس���ێمان خەیانەت���ی ل���ە من
كردووە .جا خێزانی دراوس���ێت بە تۆ چی؟ هێزە
ئەمنیەتییەكانی عەرەبستانیش ئەوپەڕی ئەگەر
نام���ەرد ب���ن ،دەتوانن خەیان���ەت ل���ە بنەماڵەی
س���عوودی بكەن كە مووچەیان لێ وەردەگرن .خۆ
ئیش���ەڵاڵ وەك هێندێ���ك الیەن مووچە لە س���پای
پاس���داران وەرناگ���رن كە ئێس���تا ب���ە «نمەك بە
حەرام» دەرچووبن ،مەجبووریش نین بە ش���ان و
باڵی حاج قاسم و ماج قاسمدا هەڵبڵێن.
مێ���ژوو دەڵ���ی ئ���ەم ج���ۆرە ڕووداوان���ە نە بۆ
ج���اری یەكەم���ە ك���ە ڕوو دەدەن و ن���ە زۆری���ش
سەیروس���ەمەرەن .لە ساڵی  1987بەم الوە تا ئێستا
ئەوە جاری هەشتەمە كە حەج دەبێتە قەسابخانە
و گومان لەوەدا نی���ە كە ڕووداوی ئەم جارەش بە
بێ ل���ە بەرچاوگرتنی هۆكارەكانی ،كارەس���اتێكی
مرۆی���ی دڵتەزێ���ن بوو ،ب���ەاڵم بۆ ئ���ەم ناوچەیە
سەیروسەمەرە نەبوو.
باش���تر وای���ە بڵێی���ن ل���ەم دەڤ���ەرەی ئێمەدا
النیك���ەم ب���ۆ خۆمان لەمێ���ژە ئیتر هیچ ش���تێك
س���ەیر نیە و هەموو كارەس���اتێك تایبەتمەندیی
«هەژێنەربوون»ی خۆی لە دەس���ت داوە و دەكرێ
بڵێی���ن ئەگ���ەر هەم���وو ش���تێكیش س���ەیر بێت،
هەواڵی كوژران و تێداچوونی چەندسەد كەس لە
رووداوێكی رۆژانەدا ئیتر سواوە و فارس گوتەنی
لە خاوەرمیانەدا فاقدی ئەرزشی خەبەرییە .هەر
بۆیە كاتیك كە ئێمەمانان لە كەس���ێك دەپرس���ین
«دەنگوباس؟» ،ئەگەرچی لە ڕاستیدا بەپێی یاسای
ڕۆژنامەگەری ،س���ێرچێكمان بۆ ه���ەواڵ كردووە،
ب���ەاڵم ئەگەر ل���ە وەاڵم���دا ببس���یتین ئەمڕۆ لە
سووریە سێس���ەد كەس بەهۆی بۆمبی هێشوویی
كوژران ی���ان لە یاریگایەكی فووتباڵی میس���ر 200
ك���ەس هەروا لەخۆڕا لە ژێر دەس���ت و پێ خنكان
یان لە عێ���راق بەهۆی تەقینەوە ل���ە مەیدانێكی
حەیوانفرۆشیدا پانسەد س���ەر مەڕی بەستەزمان
و  250م���رۆڤ پارچەپارچ���ە بوون ی���ان لە ئێران
 250ك���ەس بەه���ۆی كەوتنەخ���وارەوەی فڕۆك���ە
گیانیان لە دەس���ت دا و ك���وڕی فاڵنە ئایەتوڵاڵ 20
میلی���ارد دۆالر و كێڵگەیەكی نەوتی دزی ،كابرا بە
گ���ەوج دەزانین و بە ش���ێنەییەوە دەڵێین« :كورە
ئەوە دەڵێی چی؟ من دەڵێ���م دەنگوباس؟» یان بە
بزەیەك���ەوە كە بە مان���ای ئەوەی���ە گومانمان لە
س���ەالمەتی عەقڵی كابرا هەیە ،پرس���یاری دووەم
وەك نارنج���ۆك دەخەین���ە بەردەم���ی و دەڵێین:
«ئیتر دەنگوباس؟» یانی «ئەفەندی! ئەمانەی كە
تۆ باست كردن تۆخمەكانی هەواڵیان تێدا نیە ،یان
بایەخی خەبەرییان بۆمان نیە و هێش���تا بەدوای
بۆمبە خەبەریی���ە راس���تەقینەكەدا دەگەڕێین».
بۆیە لە ج���اری دووەمدا وەاڵمی پرس���یارەكەمان
وەردەگرینەوە كە هەمیشە دەبێتە« :سەالمەتیت»
یان «هەناس���ەیەك هەڵدەكێش���ین» یان «س���پاس
بۆ خوا ،هێش���تا زیندووین» .ئەوە نیش���ان دەدات
كە لە دەڤەرە پیرۆزەكەی ئێمەدا س���ەالمەتی یان
هەناس���ە هەڵكێش���ان یان زیندووبووون لە خودی
خۆیدا سەرنجڕاكێش و نامۆ و ناوازەیە ،واتە هەر
ئەوەی ك���ە مرۆڤ بتوانێ ب���ە پێچەوانەی ڕەوتی
رووبارەكە مەلە بكات و هەناس���ە هەڵبكێشێت ،بۆ
خۆی بۆمبێكی خەبەرییە .هەر بۆیە كەرەس���تەی
خاوی هەواڵێكی نایاب و ش���تە س���ەرنجڕاكێش و
سەیروس���ەمەرەكەی الی ئێمە كە هەرگیز بۆمان
ئاس���ایی و ك���ۆن نابێت���ەوە ،ن���ەك بۆردمانەكانی
ڕووس���یە یان ئەمریكا لە عێراق و س���ووریە ،یان
شەڕی نێوخۆیی توركیە یان درێژەی ئیعدامەكان
لە نێو یاریگاكانی فووتب���اڵ و ئامفی تیاترەكانی
ناوچەی ژێردەس���ەاڵتی تاڵیب���ان و داعش ،بەڵكوو
تەندروس���تیی كەس���ێكە كە لەو ناوچەیەدا دەژی.
ئەگەر كەس���ێك لە ئێمە چوارستوونی سالم بێت
و عەقڵی دروست كار بكات ،هەموان وەك كەسێكی
نائاس���ایی و ن���اوازە چ���اوی لێ دەك���ەن و بەهۆی
دڵسۆزییەك كە هەیانە بۆی ،زوو كارێك دەكەن كە
ئەویش وەك خۆیانی لێ بێت و بارودۆخی ئاسایی
ببێتەوە واتە بچەقێتە نێو قووڕە سوورە خەست
و خۆڵەكە.
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ڕۆژی جیهانیی مامۆستایان و دۆخی پەروەردە و مامۆستا
لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمیدا
جی������ا ل������ە گرنگی������ی ئەرك������ی
مامۆس������تایەتی ل������ە ڕوی ئەخالق������ی
و ئایین������ی و فەلس������ەفییەوە ك������ە لە
ڕوانگ������ە و گوت������اری پێغەمبەر و زانا
و فەیلەس������ووفەكاندا ڕەنگی داوەتەوە،
ئەگەر بە ش������ێوەیەكی زانستییانە و بە
چ������اوی وزەی مرۆییش لە مامۆس������تا
بڕوانین ،ئەوا پیش������ەی مامۆستایەتی
یەكێكە لە گرنگترین و هەس������تیارترین
پیشەكانی كۆمەڵگای مرۆڤایەتی ،ئەو
هەس������تیارییەش بە هۆی جیاوازبوونی
كەرس������تە و مادەی خاوی بەردەس������تی
مامۆستا و كاریگەریی دەرهاوێژەكانی
سیستمێكە كە مامۆس������تا كاری تێدا
دەكات .بە كورتی مامۆستا سەروكاری
لەگەڵ قوتاب������ی ،واتا مرۆڤ هەیە و

ئێران لە باش������ترین دۆخدا حەوت سەد
دۆالرە وات������ە نزی������ك بە س������ێ میلیۆن
تمەن������ە و مامۆس������تایەكی مامناوەند
(لە ڕوی ئەزموونی كاری و ئاس������تی
خوێندەواری) چوار سەد و پەنجا دۆالر
واتە میلیۆنێك و پێنج سەد تا میلیۆنێك
و حەوت س������ەد هەزار تمەنە .هەڵبەت
ئەوە جیا لەو سوبس������ید و داش������كان و
خزمەتگوزاریی������ە تایبەتییانەی������ە ك������ە
مامۆستا لە ئەمریكا وەری دەگرێت و
لە ئێران لێی بێبەشە.
لە هەمان كاتیشدا بە هەمان ڕێژە كە
واڵتانی پێشكەوتوو گرنگی بە ژیان و
دۆخی ئابووری و دەروونیی مامۆستا
دەدەن ،واڵتانی پاشكەوتوو و دیكتاتوری
وەك كۆماری ئیسالمی ،سوریە ،یەمەن
و ...تاد ،ل������ە هەڵبژاردن و دامەزراندن
و ڕاگرتنی مامۆس������تادا پێوەرەكانیان

س������ەر گرنگیی مامۆستا لە سیستمی
پەروەردەدا كە تا ئەوكات لە سیس������تمی
پەروەردەدا گرنگییەك������ی زۆرتر دەدرا
ب������ە كەرس������تە و ش������وێنی قوتابخانە و
...ت������اد .بەاڵم لە ئێرانی ژێر دەس������تی
كۆم������اری ئیس���ل��امیدا هەمدیس������ان
سەرەڕای ئەوەی كە هەیئەتێكی ئێرانی
ب������ە سەرپەرەش������تیاریی «محەممەد
عەل������ی نەجەف������ی» لەو دانیش������تنەدا
ئامادە بوون و ئەو پێشنیارەش������یان واژۆ
و قەبووڵ كرد ،ل������ە بەرانبەردا ڕۆژی
دوازدەی گواڵن بە ڕۆژی مامۆس������تا
دەناسێندرێت و هۆكارەكەشی كوژرانی
بەهەشتییە لەو ڕۆژەدا كە ئەوە خۆی لە
خۆیدا نیشاندەری ئۆلگوو و ڕێچكەی
مامۆس������تایە ل������ە ئێرانی ئێس������تادا و
دەرخەری ئەو ڕاس������تییەیە كە ئەوان چ
چاوەڕوانییەكیان لە مامۆس������تا هەیە و

بێ������ت نەك تەنی������ا ئەو ئاس������تەنگییانە
چارەس������ەر نەكراون ،بەڵكو كێش������ەكان
ئاس������تی جیاوازتر و بەرفراوانتریش������یان
بەخ������ۆوە گرتووە .لە هەمان كاتیش������دا
س������ێ مانگرتنی سەرانس������ەری دوا
ب������ە دوای یەك������ی زس������تان و بەهاری
ڕابردووی مامۆس������تایان نە تەنیا هیچ
دەرەنجامی نەب������وو ،بەڵكو لە كۆتاییدا
ڕووبەڕوی زەخت و تووندئاژۆیی دەزگا
سەركوتكەرەكانی ڕژێم بۆوە و تا ئێستاش
زۆربەی بەرپرس������انی كانوونی سینفیی
مامۆس������تایانی ئێران و مامۆستایانی
چاالك لە ش������ارە جۆربەجۆرەكانی ئێران
و بەتایبەتی تاران و هەمەدان و شیراز
دەستبەسەر كراون.
بەاڵم دۆخی مامۆستایان ،قوتابیان
و قوتابخان������ەكان لە ناوچ������ە كەمینە
نەتەوەیی و ئایینییەكان ،زۆر جیاوازتر

عەرەب لەنگ ،كەسنەزان ،سۆموقڵوو،
قش���ل��اغ و ..لە قوتابخانەی ناوەندی و
دواناوەندی بێبەرین) ،هەروەها دەركران و
دوورخستنەوەی مامۆستایان بە هۆكاری
سیاسی و ئایینی (بۆنموونە مامۆستا
عابد پەرویزی مامۆستای دواناوەندی
قوتابخانەكانی شاری پیرانشار بە هۆی
چاالكیی فەرهەنگییەوە لە ژێر گوشار
و هەڕەش������ەی دەركردن دایە)  ،یەكجار
بەرچ������اوە .ڕێژەی كەمیی مامۆس������تا
لە چوار پارێزگای كوردنش������ینی ئێران
یەكجار بەرچاو و مەترسیدارە .لە ساڵی
خوێندن������ی ڕابردوودا ڕێ������ژەی كەمیی
مامۆس������تا بریتیە لە :ل������ە پارێزگای
ئیالم هەزار و چوارس������ەد مامۆستا ،لە
پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوا س������ێ
هەزار و چل مامۆستا و لە پارێزگای
سنە كە تا ئێستاش ئاماری ڕێك نادەنە

و دانی زۆرەملیی پ������ارە بە قوتابخانە
و...ت������اد ،و قوتابخانە و بەرپرس������انی
قوتابخانەكانیش بە دەم نەبوونی بودجە
و سەرانەی پەروەردەیی و گرنگی زۆرتر
دانی بەرپرسان بە بەشی پەروەرشی تا
فێركاری و كەمیی مامۆستای پسپۆڕ
و زۆر بوون������ی ڕێژەی مامۆس������تایانی
سەرباز – مامۆستا و نەبوونی ئامێری
فێ������ركاری و ئام������رازی خەاڵتك������ردن
وهاندان������ی قوتابی������ان و داڕماوی������ی
بەش������ێكی زۆر لە قوتابخانەكان بەرەو
ڕوون و یەكێت������ی و ئەنجومەنەكان������ی
مامۆستایان بێ مۆڵەتن و ئەنجومەنی
مامۆس������تایانی پارێزگای كوردس������تان
و مەریوانیش دەن������گ هەڵبڕینەكانی
زستان و بەهاری ڕابردوویان بێ دەرەتان
و ئەنجام ماوەتەوە.
كێش������ەی سیس������تمی پ������ەروەردە لە

ئەو مرۆڤەش لە هەم������ان كاتدا كە لە
ئێس������تای خۆیدا لە كۆمەڵگادا دەژی،
ل������ە دواڕۆژ و دوای چوون������ە دەری لە
سیس������تمی پ������ەروەردە ،وەك تاكێك������ی
ئ������ەو جڤاكە ،دەژی������ت و كار دەكات و
بەرپرس������یارەتی و ئەرك������ی جۆراوجۆر
دەگرێتە ئەس������تۆ ،لێ������رەوە دەگەین بەو
ئەنجام������ە ك������ە مامۆس������تا یەكێكە لە
بناغەدانەران������ی كۆمەڵ������گا و ڕكێف و
جڵەوی كۆمەڵ������گای داهاتوو و بگرە
ئەوڕۆكەشی لە دەستدایە ،هەر بۆیەش
ب������ە پێچەوانەی واڵتان������ی دواكەوتوو،
كۆمەڵگا پێش������كەوتووەكان بەتایبەتی
ل������ە هەڵبژاردن و دامەزران������دن و بردنە
سەری پلەی مامۆستا و هەڵسەنگاندن
و نوێ كردنەوەی گرێبەس������ت و دانانی
خولی فێركاری و ش������ێوازە نوێیەكانی
وانەوتن������ەوە و مووچەی مامۆس������تا و
...تاد ،یەكجار هەس������تیارن .بۆ نموونە
مووچەی مامۆس������تایەكی بنەڕەتی لە
واڵت������ی ئامریكا چوار ه������ەزار و پێن ج
س������ەد و ش������ەش دۆالرە لە هەمانكاتدا
مووچەی مامۆس������تایەكی هاوشێوە لە

یەكجار جیاوازن لە واڵتانی پێشكەوتوو،
كە هەر ئەو جیاوازییانە خۆی هەڵگری
دەیان گوتار و بابەت������ە ،كە لە درێژەدا
تا ڕادەی������ەك ئاماژەی������ان پێدەكرێت.
هەڵبەت ئەو جیاوازییانە لە ناوچەگەلی
كەمینە نش������ینی ئەو واڵتانە بۆ نموونە
كوردس������تان و بەلووچس������تان و ...تاد
لە ئێران ،یەكج������ار زەق و بەرچاوترە و
هەاڵواردنێكی یەكجار زۆری نەتەوەیی
پێوە دیارە.
گرنگی������ی ئەرك������ی مامۆس������تا و
كاریگەریی لەسەر كۆمەڵگا وایكردووە
كە لە چ������ل و چوارەمین دانیش������تنی
س������اڵیانەی وەزیران������ی پ������ەروەردەی
واڵتان������ی ئەندام ،ل������ە ڕێكەوتی  ٣تا
٨ی ئۆكتۆب������ری س������اڵی  ،١٩٩٤ب������ە
پێشنیاری «فدریكۆ مایۆر» بەرپرسی
گشتی ئەو كاتی ڕێكخراوی یونسكۆ
لە س������اڵی  ١٩٩٥بەدواوە ،ڕۆژی ٥ی
ئۆكتۆبر ،واتە سێزدەی ڕەزبەری هەموو
س������اڵێك ،بە ڕۆژی جیهانیی مامۆستا
بناسرێت ،ناوبراو گرنگیی دەستنیشان
كردن������ی ئ������ەو ڕۆژەی گەڕان������دەوە بۆ

كێ بە مامۆستا دەناسن.
بە س������ەرنجێكی ورد لە سیس������تمی
پەروەردەی كۆماری ئیس���ل��امی ،بۆت
دەردەكەوێ كە ئاس������تەنگ و كێشەكان
لە هەر هەموو ئاستەكانی بەڕێوەبەری،
دامەزران������دن ،نرخان������دن ،بودج������ەی
قوتابخان������ەكان ،ڕێ������ژەی دەرچ������ون،
چۆنیەت������ی قوتابخانە و كەرەس������تە و
ئامێرەكان������ی فێ������ر ك������ردن ،مووچەی
مامۆس������تا و دۆخی ڕەوانیی مامۆستا
و قوتاب������ی و ناوئاخنی پەرتووكەكان و
هەاڵواردن������ی ڕەگ������ەزی و نەتەوەیی و
ئایینی هەم لە ناو بابەتە دەرس������ییەكان
و هەم لە دامەزراندنی مامۆس������تادا و
نەبوونی مۆڵ������ەت ب������ۆ دامەزراندن و
چاالكیی یەكیەتییەكانی مامۆستایان
و نەبوون������ی ئیزنی خوێن������دن بە زمانی
زگماكی و ....ت������اد ،هەر هەموو ئەو
سیستمەی تەنیوە .هەڵبەت سەرجەمی
ئەو كێش������انە لە ئێستادا پێكنەهاتوون و
تەنانەت سەمەد بێهرەنگی لە سەردەمی
خۆی������دا «كونج و كۆڵێك بە پەروەردەی
ئێراندا» دەكات كە تا ئێستاشی لەگەڵدا

و ئەس������تەمترە ل������ەوەی كە ل������ە ناوچە
ف������ارس نش������ینەكانی ئێران������دا بوونی
هەیە ،ئەو دۆخە لە كوردس������تان یەكجار
نالەبارت������رە و مامۆس������تا و قوتابی و
قوتابخانەكان سەرەڕای نەبوونی مافە
نەتەوایەتییەكانیان وەك مافی خوێندن
ب������ە زمان������ی زگماكی ،لەگ������ەڵ زۆر
كۆس������پ و كێش������ەی دیكە ڕووبەڕون
ك������ە زۆر جار وەك س������ووتان و مەرگی
قوتابیانی شیناوێ و نشكان ،لە كێشە
دەترازێ و دەبێتە خەسار و ئەزمە.
لە چوار پارێزگای كوردستانی ئێران
ڕێژەی كەمیی مامۆستا و بەتایبەتی
مامۆستای پسپۆڕ و ڕێژەی وازهێنان
لە خوێن������دن بەتایبەت لە ناو قوتابیانی
كچدا ،بە ه������ۆكاری جۆراوجۆری وەك
زۆرەملی بوونی دانی پارەی یارمەتی
ب������ە قوتابخانە كە خۆی دژ بە ماددەی
س������ێ و س������ی لە یاس������ای بنەڕەتی
كۆماری ئیسالمییە و هەروەها نەبوونی
قوتابخانە بەتایبەتی ل������ە گوندەكان (
ب������ۆ نموونە لەحاڵی ح������ازردا ناوچە و
ئاواییەكانی سەرشیوی سەقز ،جەوشەن،

دەرەوە ،بە وتەی بەرپرس������ی پەروەردەی
ئەو پارێزگایە ،زیاترین ڕێژەی كەمیی
مامۆس������تا هی ش������اری بانەی������ە و بۆ
تێهەڵێنانەوەی ئەو ك������ەم و كورتییەش
كەڵك لە سەرباز – مامۆستا وەردەگرن
كە ئەوەش خۆی یەكێكە لە خەسارەكانی
پەروەردە.
ئەو ساڵیش وەك س������ەرجەم سااڵنی
پێش������وو لە ڕۆژێكدا پێدەنێینە ڕۆژی
جیهانیی مامۆستایان و پیرۆزبایی ئەو
ڕۆژە بەتایبەتی لە مامۆستایانی كورد
دەكەین كە مامۆستای ئێران بەگشتی
و كوردستانی ئێران بەتایبەتی بە دەست
كەمیی مووچ������ە و گوزەرانی ژیان و
ناچاربوون بۆ هەبوونی پیش������ەی دووەم
و س������ێیەم و دەستبەس������ەر و دەركرانی
مامۆس������تایانی جیابی������ر و چاالك������ەوە
دەناڵێنێت و قوتابیانی ئێران بەگش������تی
و قوتابی������ی كورد بەتایبەت������ی بە دەم
كەمی������ی مامۆس������تا و گرانیی نرخی
پەرتووك������ی خوێندن و چوونە س������ەری
ڕێژەی قوتابیانی تووش������بوو بە ماددە
هۆشبەرەكان ،دەستتەنگی بنەماڵەكان

ئێرانی ئێستادا كێشەیەكی ئیدئۆلۆژیك
و فەلس������ەفییە ،وات������ە ڕوانگەی ئەو
سیس������تمە بۆ سیس������تمی پ������ەروەردە و
قوتابخان������ە و مامۆس������تا و قوتاب������ی.
سیس������تمێك كە ئامانجە ئارمانییەكەی
بریتیی������ە ل������ە (لق������ا الی الل������ە) واتا
گەیشتن بە خوا كە هیچ پێوەرێكی بۆ
هەڵسەنگاندن نییە و لە هەمان كاتیشدا
مامۆس������تا فەرمانبەرێكی حكومەتە
ك������ە دەبێ لە ڕێگای وانە و پەرتووكی
دەرس������ییەوە بابەتە دڵخوازەكانی سیستم
بخاتە ناو مەخزەن و كۆگای مێش������كی
قوتابییەكان������ەوە و ئەوانی������ش هێندەی
دووپ������ات و چەند پات بكەنەوە تا ببێتە
بەش������ێك لە ژیان و هزریان ،هەر بۆیەش
ه������ەر گۆڕانكارییەك لە سیس������تمێكی
پەروەردەی������ی تۆتالیتێری������ی ئەوت������ۆدا
مەحاڵە ،چونكە ه������ەر گۆڕانكارییەك
لەو سیس������تمەدا پێویستی بە گۆڕینی
فەلسەفەی پەروەردەی ئەو واڵتە هەیە
و ئەوەش واتای دیكەی زۆری بەدواوە
هەیە.

هەڵمەت مەعروف

ئەدەب و هونەر
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بیری ئازادیم لە زیندانا فراوانتر ئەبێ
قوڕ بە سەر ئەو دوژمنەی هیوای بە
بەندیخانەیە
دەگمەنن ئەو مرۆڤانەی كە بۆ ئازادیی
خەڵك و رزگاریی خاكەكەیان
سنوورەكانی خۆشویستنی ژیان و ئازادیی
خۆیان بە هەنگاوی بەرز و ورەی پۆاڵیین
تێ دەپەڕێنن و
لووتكەی چیا لە بەردەم بااڵی بەرز و
هیمەتی دلێرانەیان ئەژنۆی شل دەبێت.
لە نێو ئەو كەسە دەگمەنانەشدا كۆترە پێ
بە زنجیرەكانی نیشتمانی ئێمە دەگمەنن.
دەگمەنن
چوونكە لە شەقژنی باڵەكانیان نەك هەر
دیواری بەندیخانە،
بەڵكوو دیواری ورەی زیندانەوان و
جەلالدیش دەڕووخێنن و دڕ بە پەردەی
سامی شەوزەنگ دەدەن و پەرتووكی
نەزانییەكی پیری پیرۆزكراو دەدڕێنن.
دەگمەنن،
چوونكە بوونیان هەناسەیە بۆ گەرووی
پڕزامی داربەڕوویەكی زاگرۆس كە لە
لێزمەی خوێنیدا پۆستاڵی رەشی پاسدارانی
تاریكی و كاسكێتی بریقەداری ژاندارمە
مەغروورەكان نغرۆ دەبێت و
ئەم هەتا دێت زام لە دوای زام و تەور لە
دوای تەور بە ئەرشیڤی مێژوو دەسپێرێت
و چرۆ دەكات و بە كوێریی چاوی
بۆڵدۆزرەكان،
بەژنی سەوزی دەكاتە بەڵگەی
زیندووبوونی چیا.
دەگمەنن،
چوونكە ناویان ترووسكایی ئەستێرەیەكی
دوورە كە بە داسی پریشكەكانی،
خەرمانەی گوڵجاڕەكانی هەموو ئاسمان لە
رۆژهەاڵتەوە تا رۆژئاوا بۆ نەوەكانی ئەم
خاكە بەپیتە دروێنە دەكات.
لە سپێدەی هیوای كورددا،
ئەو كاتەی كە ڕەوڕەوەی موژدەی
سەركەوتن قوژبن بە قوژبن،

باڵو كراوەی نو 
ێ
بەرهەمی دوو پێش������مەرگەی حیزب������ی دێموكرات چاپ و باڵو
كرایەوە
دوو كتێبی پێوەندیدار بە ئایینی دێرینی زەردەش������ت لەالیەن دو
پێش������مەرگەی حیزبەوە لە زمانی فارس������ییەوە وەرگێڕدرایە سەر
زمانی كوردی و پێشكەش بە كتێبخانەی كوردی كرا.
هی������وا میرزایی ب������ە وەرگێڕانی كتێبی « زەردەش������ت و دینی
بهدین������ان  ،لەگەل پەیامی زەردەش������ت « لە نووس������ینی «عەلی
ئەكبەر جەعفەری» و ش������ەماڵ تەرغیبی بە وەرگێڕانی كتێبی
«س������ەرهەڵدان و ئاوابوونی زەردەشتیگەری» لە نووسینی «ئار.
س������ی.زێنێر» توانییان خزمەتێكی دیك������ە بە كتێبخانەی كوردی
بكەن.
نێوەڕۆكی ئەم كتێبانە باسێكی پوختە لەسەر ژیانی زەردەشتی
پێغەمب������ەر و ش������ێوازی س������ەرهەڵدان و دەرئەنجام������ی ئایین������ی
زەردەشتی.
ئ������ەم دوو بەرهەمە لەالی������ەن دەزگای ڕۆش������نبیری «جەماڵ
عێرفانەوە» چاپ و باڵو كراوەتەوە

دۆڵ بە دۆڵ،
واڵت بە سەر دەكاتەوە ،ئێوە لەوێن.
لەوێن و هەر بەو دەستانەتان كە قوفڵی
كەلەپچەیان ماندوو كرد،
ئاگری نێو مەشخەڵدانی پڕبڵێسەی
نه ورۆز هەڵدەكەن.
لەوێن و وە بیری نەوەی ئەو رۆژەمان
دێننەوە
كە ڕووناكیی ئۆجاخی ئەم نیشتمانە
قەرزداری چركە بە چركەی هەناسەكانی
بەرخۆدانی ئێوە بۆ راگرتنی ژیلەمۆی
ژیان
لە بەر هورووژمی ڕەشەبا و زریانی
رۆژگارە سەختەكاندایە.
لەو رۆژەدا و
ئێستا و
هەتا رۆژێك كە هەین...
لە بیر ناكەین
ئەوان كێ بوون كە بە جەستە دیل بوون،
گیران...
بەاڵم ورە و باوەڕی وان ئاسمانێك بڵیندتر
بوو لە دیوار و میچی زیندان.
لە بیر ناكەین
ئەوان رەنجی ئەشكنجە و زامیان گرتە
خۆ،
بەاڵم قەد نەبوون بە كۆیلەی زستانی
پیری سەرەڕۆ.

رۆژنامەی «كوردستان» و ماڵپەڕەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
لە تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:
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سااڵنە  17میلیۆن کەس بە هۆی نەخۆشییەكانی دڵ و خوێنەوە دەمرن ناسا شوێنەواری ئاو لەسەر هەسارەی مەریخ دەدۆزێتەوە

زایەڵە
ئارام

ڕێكخراوی تەندروستیی جیهانی ڕایدەگەیەنێت ،سااڵنە  17میلیۆن كەس بە هۆی نەخۆشییەكانی
دڵ و بۆرییەكانی خوێنەوە دەمرن.
لە ڕۆژی جیهانیی بەرەنگاربوونەوەی نەخۆشییەكانی دڵ ،ڕێكخراوی تەندروستیی جیهانی داوا لە
كۆمەڵگای مرۆڤایەتی دەكات هاوكاری بن بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەو نەخۆشییانە.
 whoدەڵێت لەسەر ئاستی واڵتانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست ،نەخۆشییەكانی دڵ هۆكاری  55%ی
حاڵەتەكانی مردنن.
خواردنی ناتەندروست ،وەرزش نەكردن و ستایلی ناتەندروستی ژیان لە گرینگترینی ئەو هۆكارانەن
كە دڵ نەخۆش دەخ��ەن و لە لێدانی دەخ��ەن ،ڕێكخراوی تەندروستیی جیهانی داوا دەك��ات بەر بە
نەخۆشییەكانی دڵ بگیردرێت.

بۆ یەكەم جار ئاژانسی ناسا شوێنەواری ئاو لەسەر هەسارەی مەریخ دەدۆزێتەوە.
ئاژانسەكانی هەواڵ باڵویانكردەوە زانایانی ناسا شوێنەواری چەند جۆگەیەكی ئاوی سوێریان
لەسەر نشێوییەكانی هەسارەی مەریخ دۆزیوەتەوە و ئەمەش ئەگەری بوونی ژیان لەسەر ئەو هەسارەیە
زیاتر دەكات.
لەو بارەیەوە جیم گرین بەڕێوەبەری زانستی هەسارەیی و جۆن گروسفێڵد یاریدەدەری ناسا بۆ
كاروباری زانستی ،لە كۆنگرەیەكی ڕۆژنامەوانیدا بوونی شلەی ئاویان لە بەشە بەستووەكەی هەساری
مەریخ ئاشكرا كرد و ڕایانگەیاند دوای چەندین لێكۆڵینەوەی ورد بۆمان دەركەوتووە كە هەسارەی
مەریخ هەسارەیەكی وشك و بێئاو نییە و لە ڕابردووا هاوشێوەی زەوی ،دەریا و دەریاچە و ڕووباری
هەبووە ،بەاڵم بەهۆی ڕووداوێكەوە ئاوی ئەو هەسارەیە وشك بووە.

نەعنا سەوزەیەكی شفا بەخشە
خ�����واردن�����ەوەی ش���ەرب���ەت���ی نەعنا
چ��ارەس��ەری حاڵەتی داه��ێ��زران��ی لەش
دەكات لەكاتی سترێس و خەمۆكیدا.
بەپێی توێژینەوەكان ڕێژەی خواردنی
خۆراك و زیاد بوونی كێشی لەش لەو
كەسانەدا كە تووشی خەمۆكی بوون ،بە
خواردنەوەی شەربەتی نەعنا چارەسەر
بێت.
گ��ەاڵی نەعنا سەوزەیەكی ناسراوە
و یەكێكە لە باشترین خواردنەكان كە
یارمەتی كەمكردنەوەی ئ��ازاری سەر
دەدات .ه��ەروەه��ا خ���واردن���ەوەی چای
نەعنا سووڕی خوێن خێرا دەكات و دڵ
چاالك دەكات.
ن��ەع��ن��ا چ���ارەس���ەرێ���ك���ی ب��اش��ە بۆ
هەوكردنی گەدە و ڕیخۆڵە و هاوسەنگیی
ت��رش��ی��ی گ���ەدە ڕادەگ���رێ���ت .كواڵوی
پەرداخێك لە ئاو و نەعنا بەبێ شەكر،

بۆ هێوركردنەوەی مێشك و چارەسەری
الوازی و زڕاندنی خەو و بەهێزكردنی
جگەر و پەنكریاس و كەمردنەوەی كۆكە
چارەسەرێكی زۆر باشە.
ئەگەر گەاڵی نەعنا بخرێتە ئاوی
گ��ەرم��ەوە و دوات��ر پێی تێبخرێت ،بۆ
چ��ارەس��ەری ئ���ازاری پ��ێ ب��ەس��ودە .لە
كاتی تووشبون بە هەاڵمەت و پەسیوی،
خواردنی نەعنا یارمەتی بە كرانەوەی
سییەكان دەدات و ه��ەن��اس��ەدان هێور
دەكاتەوە.
هەورەها بەكارهێنانی نەعنا لەسەر
پێست دەبێتە هۆی سپیكردنەوەی پێست.
دەك��رێ��ت ل��ە ب��ری چ��ای نەعنا ،چەند
گەاڵی نەعنا بخەیتە ناو ئاوی گەرمەوە
و چەند خولەكێك دواتر بیخۆیتەوە تا
سودەكەی زیاتر و كاریگەرتر بێت.

پێش خەوتن ئەم خواردن و خواردنەوانە مەخۆن
بە کۆمەڵیک خواردن و خواردنەوە ئاشناتان دەکەین کە دەبێت پێش ئەوەی بخەویت نەیان خۆن چوونکە زیانی دەبنە هۆی درەنگ خەو لێکەوتنتان.
بەپێ ڵێکۆڵینەوەکان نابێت ئەم خواردنانە پێش خەوتن بخۆیت بۆیە لە خواردنیان دور بکەوەرەوە.
یەکەم
خواردنە چەورەکان :پیتزا ،پەتاتەی سورەوکراو ،جۆرەکانی هەمبەرگر چوونکە ئەم خۆراکانە ماوەیەکی دەوێت بۆ ئەوەی هەرس ببن ئەوەش ڕێگری لە خەوتنتان دەكهن و ناڕاحەتتان
دەکەن.
دووەم
ئەو خواردنانەی پرۆتئینیان زۆرە.
سێهەم
ساردەمەنیەکان بە تایبەت ئایسکرێم و هاوشێوەکانی چوونکە شیرینن و هۆکارێک
دەبن بۆ ئەوەی درەنگ خەوتان لێ بکەوێت.
چوارەم
س���ەوزەوات وەک  :پیاز،کەلەرم و هاوشێوەکانی چوونکە ئەمانە دەبنە هۆی
دروستکردنی گازات لە گەدە و هۆکارێکن بۆ نارەحەتی و درەنگ خەو لێکەوتن.
پێنجەم
ئەو خۆراکانەی ئاودارن وەک  :شووتی و خەیار و کاڵەک و کەرەفس.
شەشەم
قاوە كه هۆکارێکە بۆ ئەوەی درەنگ خەوت لێبکەوێت بۆیە هەوڵ بدە پێش خەوتن
قاوە نەخۆیتەوە.
حەوتەم
شۆكۆالتی ڕەش
ئەمەش جۆرێک لە مادەی تێدایە کە وا دەکات کێشەت بۆ دروست بێت و نەتوانی
بە زووترین کات بخەوی.

خێر و بەرەكەت������ی ڕێژیمی عەدڵی
ئیاله������ی ،وات������ە ڕێژیمی پ������ڕ لە داد
و عەداڵ������ەت و تەدبی������ر و ئینس������افی
ویالیەت������ی فەقیهی لە م������اوەی زیاتر
لە  ٣٦س������اڵی ڕاب������ردوودا ئەوەندە زۆر
و ل������ە ئەژمارنەهات������ووە ك������ە لێژنەی
تایبەت������ی زانایان������ی بەنێوبانگی بوارە
سیاس������ی ،مێژوویی ،كۆمەڵناس������ی
و دەروونناس������یەكان ب������ە دەیان س������اڵ
كاركردن هێش������تا بە ت������ەواوی ناتوانن
زەرەر و زیانە سیاس������ی ،كۆمەاڵیەتی
و فەرهەنگییەكان������ی كردارەكانی ئەم
ڕێژیمە بە نیس������بەت كۆمەڵگای ئێران
هەڵسەنگێنن و شیكارییان بۆ بكەن.
گ������ەر ب������اس ل������ە س������تەمكاری،
نادادپ������ەروەری و زیانەكانی ڕێژیمی
ئیس���ل��امیی تاران دەكەی������ن ،یەكدا بە
دوو مێشك و بیرەكان بەرەوالی ستەمە
سیاسییەكان و ئێعدام و ئەشكەنجەكان
دەڕوا و هەم������وو ئ������ەو دڕندەییان������ەی
ڕێژیمی ویالیەتی فەقیهی دێتەوە بەر
چاو ،بەاڵم هەندێك الیەنی دیكەی خێر
و بەرەكەتی كۆماری ئیس���ل��امی هەیە
كە ڕەنگە چوونكە شێوەی كاریگریی
ڕێژیم لەو بوارانەدا ناڕاستەوخۆیە ،ئیتر
بە ئاسانی ناس������ەلمێندرێ كە دەستی
ڕێژیم لەو جۆرە دیاردانەشدا هەبێ.
بۆ وێن������ە باس������كردن ل������ە خراپ
بەكارهێنان������ی ئ������او و پەرەس������ندنی
وشكەساڵی و وشكبوونی سەرچاوەكانی
ئاو لە ئێراندا ،ڕەنگە لە یەكەم ڕوانیندا
دەستی ڕێژیمی تێدا نەبیندرێ ،بەاڵم
كە لێی وردتر دەبیتەوە و بێمودیریەتی
و سیستمی ناكارا و گەندەڵی ئیداری
و دابیننەكردنی ئاو بەشیوەی زانستی
بۆ مااڵن و بۆ كش������توكاڵ و وشككردن
و س������ووتاندنی بەئەنقەستی جەنگەڵ
و دارس������تان بۆ خواردن و داگیركردنی
زەوییەكان������ی و  ...چەندین هۆكاری
دیك������ە هەڵدەس������ەنگێندرێ ،ئەوكات
دەستی ڕێژیم ڕوونتر دەردەكەوێ.
ڕۆژی یەكش������ەممە ١٢ی ڕەزبەر،
لە س������ەر ڕێگای شاری «باشت» لە
پارێزگای كۆهكیلوویە ،خاوەن ماشینێك
داربەڕوویەكی  ٤٠٠ساڵەی بڕیوەتەوە.
بە پێی زانیارییەكان ئەو كەس������ە پێشتر
لە الیەن پۆلیسی ڕێگاوبانی ئێرانەوە بە
پارە سزادرابوو كە گوایە بەخێرایی زۆر
ماشینی لێخوڕیوە و ئەویش لە تۆڵەدا
داربەڕووە  ٤٠٠ساڵەكەی بڕیوەتەوە .بە
پێی زانیارییەكان پۆلیس������ی ڕێگاوبان
لە بن س������ێبەری ئەو داربەڕووە خۆیان
حەشار دەدا و خاوەن ماشینەكانیان سزا
دەدا ،ئەو كەسەش لە داخان ئەو دارەی
بڕیوەتەوە.
كۆماری ئیس���ل��امی تا ئەو ڕادەیە
كۆمەڵگای بەرەو الدانی كۆمەاڵیەتی
و هەرەسهێنانی ئەخالقی هان داوە كە
پۆلیسی ڕێگاو بان لە باتی دابینكردنی
ئەمنیەتی ڕێ������گاكان ،وەكوو چەتە و
ڕێگر لە بن دار و بەرد خۆیان دەشارنەوە
و خاوەن ماشینەكان ڕادەگرن و پارەیان
لێ دەس������تێنن  ،زۆرب������ەی هەرەزۆری
جارەكانیش پارەی كەمتر بەناوی س������زا
و پارەی زیاتر وەكوو بەرتیل وەردەگرن
و گوش������ار بۆ خاوەن ماشینەكان دێنن.
ئەو خاوەن ماش������ینانەش ئەوەندە ڕق لە
دەس������ەاڵت و حكوومەت هەڵدەگرن كە
دار و بەردیان ل������ێ دەبێ بە نوێنەری
دەس������ەاڵت و حكووم������ەت و دارێكی
 ٤٠٠س������اڵە تەنیا لە ب������ەر ڕازیكردنی
هەستی تۆڵەسەندنەوە و ڕقی دەروونی
دەبڕدرێت������ەوە ،ب������ێ ئ������ەوەی بیر لەوە
بكات������ەوە كە لە ئاكامدا ئەوە كۆمەڵگا
و سرووش������تن كە لەو كردارەدا خەس������ار
دەبینن.

