
رۆڵەكانی  سێدارەدانی  لە  نوێی  شەپۆلی 
ئێران،  لە  عەرەب  و  بەلووچ  كورد،  گەالنی 
قۆناغێكی  گەیشتۆتە  دواییدا  رۆژانەی  لەم 
تێكۆشەرە  لەو  بێجگە  و  مەترسیدار 
كۆڵنەدەرانەی كە لەم چەند رۆژەدا لە سێدارە 
دراون، ئێستا مەترسيی لە سێدارەدانی بە دەیان 
شەپۆلە  ئەو  گۆڕێدایە.  لە  دیكەش  كەسی 
خەباتگێڕەكانی  رۆڵە  بڕی  و  كوشت  نوێیە ی 
نەتەوە ژێردەستەكانی ئێران، پێدەچێ سەرەتای 
كردنی  چاوترسێن  رەوتی  لە  نوێ  قۆناغێكی 
خەڵك بێ  و دەربڕی ئەو راستیيە، كە حەسەن 
رووحانی  و ئەحمەدی نژاد و باقی مۆرەكانی 
پێوەندی  لە  ئیسالمی  كۆماری  دەسەاڵتداری 
ئێراندا،  نەتەوەكانی  و  دێموكراسی  لەگەڵ 
بۆچوونی  ئەوەش  و  نییە  جیاوازییەكیان 
بوو  رێژیم  ئۆپۆزسیونی  واقیعبینی  بەشێكی 
سەرۆك  دەسەاڵتی  كردنی  رادەست  لەكاتی 

كۆماری بە رووحانی.
بەكارهێنانی  سەرەڕای  رووحانی،  حەسەن 
زمانێكی جیاوازتر لە ئەحمەدی نژاد لە ئاستی 
سیاسەتی نێونەتەوەییدا، بە كوشتاری بەرباڵوی 
گیراوە سیاسیيەكانی كورد، عەرەب و بەلووچ 
دووبارە نیشانی دا كە دڕندەیی و مرۆڤكوژی 
و  سیاسی  كولتووری  لە  جیانەكراوە  بەشێكی 
ئیسالميیە.  كۆماری  فیكرییەكانی  بنەما 
بۆیە بە جێگۆڕكێی یەك یا چەند مۆرە لە نێو 
ریزەكانی سەرەوەی دەسەاڵتدا، نە هەڵسوكەوتی 
رێژیم گۆڕانی بە سەردا دێ و نە دەرگایەكی 
بوونەوە یا هەر نەبێ شل  بەرەو پاشگەز  نوێ 
دەكرێتەوە.  كۆمەڵگادا  لەسەر  زەخت  بوونی 
نامومكنیشەوە  گریمانەی  بە  و  پێچەوانە  بە 
تەنانەت ئەگەر زمانی دەسەاڵتداران بە تەواوی 
و  هێور  زمانێكی  و  بێ  سەردا  بە  گۆڕانی 
باشتر  دەم  ئەو  بگرێتەوە،  جێگای  نەرمیش 
ئیسالمی  كۆماری  راستەقینەی  جەوهەری 
تاوان،  دوڕوویی،  درۆ،  لە  پڕە  كە  دەردەكەوێ 
مرۆڤایەتی  لەگەڵ  دوژمنایەتی  مرۆڤكوژی، 

و پەرەپێدانی بێعەداڵەتی و هەاڵواردن.
دیارە ئەگەر كوشتن و لە نێوبردنی فیزیكیی 
دژبەران و ڕەخنەگرانی دەسەاڵت، لەو سی و 
چەند ساڵەی دەسەاڵتداریی كۆماری ئیسالمیدا 
بیتوانیبا ورەی بەرز و خەباتگێرانەی گەالنی 
ئێران تێك بشكێنێ و تێكۆشەرانی كورد، عەرەب، 
بەلووچ و باقی گەالنی ئێران بە چۆكدا بێنێ، 
بە دڵنیاییەوە ئێستا ئاسەوارێك لە هێز و ورەی 
شۆڕشگێرانەی ئەو گەالنە نەمابوو. بەاڵم هەر 
ڕێژیم  كە  دەدا  نیشان  دوایی  كوشتارەی  ئەو 
ئێستا زۆر لە جاران زیاتر لە بڵێسەی ئاگری 
شۆڕش لە كوردستان و باقی هەرێمەكانی دوور 

لە بازنەی دەسەاڵت دەترسێ. 

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
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حەبیبوڵاڵ گوڵپەریپوور، رەزا ئیسماعیلی، شێركۆ مەعارفی و ... 

ئيعدامەكان لە كوردستان بەردەوامە

ئێران و سووریە تەوەری سەرەكیی وتووێژەكانی جان 
كێری و مەلەك عەبدوڵاڵ بوون

فەرماندەیەكی دیكەی سپای پاسداران 
لە سووریە كوژا

سەرەڕای ئەوەی كە رێژیمی كۆماری ئیسالمی 
حاشا لە بوونی هێزە سەربازییەكانی لە ئێراندا دەكات، 
"محەممەد جەمالی پاقەلعە" یەكێك لە فەرماندەكانی 
سپای سارۆڵاڵی كرمان، لە شەڕ لەگەڵ دژبەرانی 

بەشار ئەسەدی سەركۆماری سووریە كوژرا.
بە پێی راپۆرتی ئەلعەرەبیە، ئەو ئەندامانەی سپای 
سپاوە  لە الیەن  دەكوژرێن  لە سووریەدا  كە  پاسداران 
بە ناوی پارێزەرانی "زەینەبییە"وە بەخاك دەسپێردرێن. 
لە  دیكە  یەكێكی  ح��ەی��دەری  ئیسماعیل  پێشتریش 
فەرماندەكانی سپا لە شاری حەلەب و بە مەودایەكی 
دەمشق  شاری  زەینەبییەی  لە  كیلومیتری  چەندەها 

كوژرابوو، هەر بە ناوی پارێزەری زەینەبییەوە نێژرا.
بەرپرسانی  هەمیشەیی  پێداگریی  بەپێچەوانەی 
ئێران  هێزەكانی  ئامادەنەبوونی  لەسەر  ئێران  رێژیمی 
لە سووریەدا، جەواد قدووسی ئەندامی كۆمیسیونی 
مەجلیسی  لە  دەرەوە  سیاسەتی  و  نەتەوەیی  تەنایی 

رێژیم، رۆژی یەكشەممە گوتبووی: "سەدان گوردان 
ئێران لە سووریەدان، هەرچەند هەواڵی  لە هێزەكانی 
زاری  ل��ە  س��ووری��ە  س��وپ��ای  هێزەكانی  سەركەوتنی 
پشتی  لە  بەاڵم  دەبیسن،  سوورییەوە  فەرماندەیەكی 
ئەم رووداوانەوە ئەوە هێزەكانی  ئێرانە كە راوەستاوە".

كە  ك��رای��ەوە  ب��اڵو  فیلمێك  ل��ەوەپ��ێ��ش  م��اوەی��ەك 
ئامادەبوون، فەرماندەیی و شەڕی هێزە ئێرانییەكانی 

لە سوورییەدا پیشان دەدا.
شایانی باسە كە دژبەرانی رێژیمی بەشار ئەسد زۆر 
ئێران  هێزە سەربازییەكانی  رایانگەیاندووە كە  لەمێژە 
دژبەرەكانی  هێزە  دژی  سووریە  سوپای  شانبەشانی 
رێژمی ئەسەد شەڕ دەكەن. هەر بەم هۆیەوە دژبەرانی 
سەربازیی  یارمەتیی  داوای  ئەسەد  بەشار  رێژیمی 
كردووە.  نێودەوڵتییان  كۆمەڵگای  ل��ەالی��ەن  زی��ارت��ر 
ئێرانیش هەموو جارێك ئەم گوتانەی دژبەرانی بەشار 

ئەسەدی رەت كردووەتەوە.

دێوەزمەی سێدارە

حیزبی  س��ی��اس��ی��ی  دەف���ت���ەری  ب��ەی��ان��ن��ام��ەی 
زیاتری  پەرەگرتنی  بە  س��ەب��ارەت  دێ��م��وك��رات، 

ئیعدامی زیندانییانی سیاسی

وەزیری دەرەوەی ئەمریكا لەسەر هەوڵەكانی 
واڵتەكەی لەمەڕ كەمكردنەوەی دژایەتییەكانیان 
ناوكیی  پرسی  بە  سەبارەت  عەرەبستان  لەگەڵ 

ئێران و قەیرانەكانی سووریە پێداگریی كردەوە.
جان  رۆیتێرز،  هەواڵدەریی  راپۆرتی  پێی  بە 
پاشای  ل��ەگ��ەڵ  دانیشتنەكانی  پ��اش  ك��ێ��ری 
عەرەبستان لە رۆژی دووشەممە 4ی نوامبردا، 
لە چاوپێكەوتنێكی رۆژنامەوانیدا گوتی: "هیچ 
واڵتدا  دوو  نێوان  لە  بیرۆكەیی  جیاوازییەكی 
بەتایبەت  ناوچە  سەرەكییەكانی  پرسە  لەسەر 

سووریە نیە".
وەزیری دەرەوەی ئەمریكا سەبارەت بە قەیرانی 
پاشای  داوەت���ە  متمانەی  ك��ە  گوتی  س��ووری��ە 
عەرەبستان كە واڵتەكەی هێرشە سەربازییەكانی 

بەشار ئەسد لە سووریەدا بێ وەاڵم ناهێڵێتەوە.
پێداگری  لەگەڵ  هەروا جان كێری هاوكات 

لەسەر پاراستنی پێوەندییە دۆستانەكانی ئەمریكا 
گرنگی  پرسی  "چەند  گوتی:  عەرەبستان،  و 
ئێران  ناوكیی  پرۆژەی  و  سووریە  قەیرانی  وەك 
تەوەری سەرەكیی وتووێژەكان لەگەڵ رێبەرانی 

عەرەبستانە".
ریاز  نێوان  لە  راب���ردوودا  مانگی  چەند  لە 
سووریە  قەیرانەكانی  لەسەر  واشنگتۆندا،  و 
كۆماری  و  ئەمریكا  ن��ێ��وان  وت��ووێ��ژەك��ان��ی  و 
حەسەن  هاتنەسەركاری  پاش  ئێران  ئیسالمیی 

رووحانی، ئاڵۆزی پێكهاتووە.
پێوەندییەكانی  و  ئێران  ناوكیی  دۆسییەی 
ئەمریكا  و  ئێران  رێبەرانی  نێوان  ئەمدواییانەی 
لەمەڕ  ئەمریكا  روون��ی  دژك��ردوەی  نەبوونی  و 
لەو  دیكەیە  بەشێكی  ئێران  ناوكیی  پ���رۆژەی 
خااڵنەی كە نیگەرانیی عەرەبستان سەبارەت بە 

سیاسەتەكانی ئەمریكای لێكەوتووەتەوە.

سیاسی،  بەندكراوانی  ئیعدامی  بەرینی  شەپۆلێكی 
كوردستان و بەلووچستانی گرتەوە.

بە   ،1392 خ���ەزەڵ���وەری  13ی  دووش��ەم��م��ە  رۆژی 
ئیعدامی شێركۆ مەعارفی بەندكراوی سیاسیی كورد لە 
بەندیخانەی ناوەندیی شاری سەقز، رێژەی ئیعدامكراوان 
كەس  كە 11  كەس  رۆژدا گەیشتە 37   6 م��اوەی  لە 

لەوانە كوردن.
خ���ەزەڵ���وەردا،  4ی  ه��ەی��ن��ی  رۆژی  ل��ە  پێشتریش 
و  بەلووچ  سیاسیی  بەندكراوی   16 ئیعدامی  حوكمی 
"حەبیبوڵاڵ  ناوەكانی  بە  كورد  سیاسیی  بەندكراوی  دوو 
گوڵپەریپوور" و "رەزا ئیسماعیلی" لە بەندیخانەی ورمێ  

و سەڵماس بەڕێوەچووبوو.
حیزبی  سیاسیی  دەف��ت��ەری  پێوەندییەدا  ل��ەم  ه��ەر 
باڵوكردنەوەی  ب��ە  ئ��ێ��ران  ك��وردس��ت��ان��ی  دێ��م��وك��رات��ی 
و  ئیعدامەكان  كردنی  مەحكووم  وێڕای  راگەیەندراوێك 
بەندكراوە  ئەم  بنەماڵەی  لەگەڵ  هاوخەمی  دەربڕینی 
و  نێونەتەوەیی  كۆمەڵە  و  كۆڕ  لە  داوای  سیاسییانە، 
گوشار  بە  تاكوو  كرد  ئێران  نێوخۆییەكانی  و  دەرەك��ی 
ناچاری  ئیسالمی،  كۆماری  رێژیمی  سەر  بۆ  هێنان 

بكەن رەوتی لەسێدارەدانەكان رابگرێت.
"بەراستی  كە:  هاتووە  راگەیەندراوەدا  لەم  بەشێك  لە 
ئاڵوگۆڕ  بۆ  چ��ەواش��ەك��اران��ەی��ان  بانگەشەی  ئ��ەوان��ەی 
بۆ  قسەیەكیان  دەب��ێ چ  دەك���رد،  رووح��ان��ی  دەستی  بە 
بنەماڵەی ئەو شەهیدانە و بۆ بیروڕای گشتی هەبێ و 

ئەو كردەوە دژی مرۆڤانەیە چۆن پاسا و بدەن".

هەروەها یەكیەتیی جیهانیی دژی سزای ئیعدام، 
هاوكات لەگەڵ مەحكووم كردنی ئیعدامەكان لە ئێران، 

داوای لە كومەڵگای نێونەتەوەیی كردووە كە لە 
وتووێژەكانیان لەگەڵ ئێراندا ئەم پرسە بخەنە 

سەروی پرسەكانی دیكەوە.
بیلفێر"  "فلۆرانس  پێوەندییەدا  ل��ەم  ه��ەر 

سەرۆكی یەكیەتیی جیهانیی دژی سزای ئیعدام 
گوتوویە كە: "سزای كوشتن لە ئێراندا بەگشتی 
دژی هەموو یاسا نێونەتەوەییەكانە و لەم ئیعدامانەی 
دواییدا نەتەنیا یاسا نێونەتەوەییەكان، بەڵكوو رێز لە 

یاسا نێوخۆییەكانی ئێرانیش نەگیراوە".
ه���ەروەه���ا رێ��ك��خ��راوی م��اف��ەك��ان��ی م���رۆڤ لە 
بۆ  نامەیەكدا  لە   )kmmk – G( كوردستان 
رێكخراوی  تایبەتی  راپۆرتێری  شەهید  ئەحمەد 
لە  مرۆڤ  مافەكانی  بۆ  یەكگرتووەكان  نەتەوە 
و  بەڵێن  "بەپێچەوانەی  نووسیویەتی:  ئ��ێ��ران 
وتەكانی دەوڵەتی نوێی رووحانی بە مەبەستی 
فریودانی روانگەی نێونەتەوەیی سەبارەت بە 
هەروا  ئیعدامەكان  ناوكی، شەپۆلی  پرسی 
درێژەی هەیە و زۆربەی قوربانیانی ئیعدام 
ئێران  فارسی  نەتەوەی  لە  جیا  كەسانی 

بوون".
ه��ەن��ووك��ە ش��ەش ب��ەن��دك��راوی دیكەی 
كورد بەتایبەت "لوقمان و زانیار مورادی" 

لەگەڵ مەترسیی ئیعدام بەرەوڕوون.
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

شاندێكی بزووتنەوەی گۆڕان 
سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی 

دێموكراتی كرد

بەشداریی شاندێكی حیزبی 
دێموكرات لە ساڵیادی دامەزرانی 

كۆماری توركیەدا

شاندێكی حیزبی دێموكرات لە 
كۆنفڕانسی رێكخراوی ''بەرەی 
پێشكەوتوو'' بەشداریی كرد

شاندێكی حیزبی دێموكرات لە كۆنفڕانسی دادگای 
تاوانی نێودەوڵەتی لە هەولێر بەشداریی كرد

لەسێدارەدانی زیندانیانی سیاسیی كورد، لە شاری مەریوان خۆپیشاندانی لێكەوتەوە

بەیاننامەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات، 
سەبارەت بە پەرەگرتنی زیاتری ئیعدامی زیندانییانی سیاسی

هاودیتنی نوێنەری حیزبی دێموكرات لە فەڕانسە 
لەگەڵ حیزبی چەپی ئەو واڵتە

رێكەوتی 7ی خەزەڵوەری 1392ی هەتاوی، شاندێكی 
محەممەد  ''د.  سەرپەرستیی  بە  گ��ۆڕان  بزووتنەوەی 
سیاسییەكانی  پێوەندییە  ژووری  رێكخەری  ح��اج��ی'' 
حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  سەردانی  بزووتنەوەیە،  ئەو 
دێموكراتی كوردستانی ئێرانی كرد و لەالیەن شاندێكی 
حیزبەوە بە سەرپەرستیی ''مستەفا هیجری'' سكرتێری 
كرا. سكرتێری گشتیی  لێ  پێشوازیی  گشتیی حیزب 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران وێڕای خۆشحاڵیی 
خ��ۆی ل��ە س��ەردان��ی ش��ان��دی ب��زووت��ن��ەوەی گ���ۆڕان لە 
هەڵبژاردنەكانی  باسی  ح��ی��زب،  سیاسیی  دەف��ت��ەری 
یەكگرتوویی  و  كۆدەنگی  و  كرد  كوردستانی  پارلمانی 
بەرەوپێشچوونی  رەم��زی  بە  ك��وردی  زیاتری  هەرچی 

هەرێمی كوردستان و بە زامنی سەركەوتنی زانی.
خۆی  خۆشحاڵیی  حاجی،  محەممەد  دوكتور  پاشان 
و  دەرب���ڕی  دێموكرات  حیزبی  گەرمی  پێشوازیی  لە 
روانگەی بزووتنەوەی گۆڕانی لەسەر پرسە سیاسییەكان 
خانەخوێ  شاندی  بۆ  كوردستان  هەرێمی  بارودۆخی  و 

باس كرد.
لە كۆتایی ئەو دانیشتنەدا هەر دووال لەسەر هەوڵی 
پێداگرییان  ك��ورد  ب��ارودۆخ��ی  بوونی  باشتر  بۆ  زیاتر 

كردەوە.

هەتاوی،  1392ی  خ���ەزەڵ���وەری  2ی  رێ��ك��ەوت��ی 
بە  ئ��ێ��ران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  شاندێكی 
كۆمیتەی  ئەندامی  ئەحمەدی''  ''لوقمان  سەرپرستیی 
واڵت،  دەرەوەی  لە  پێوەندییەكان  بەرپرسی  و  ناوەندی 
كرد.  بەشداریی  پێشكەوتوو''  ''ب��ەرەی  كۆنفڕانسی  لە 
نوێی  جیهانی  ''پێوەندیی  ناوی  لەژێر  كۆنفڕانسە  ئەو 
نوێنەر   1٥٠ بەشداریی  بە  سەرمایە''،  و  كرێكار  نێوان 
ئەو  پ��ەرواێ��زی  لە  بەڕێوەچوو.  جیهان،  واڵت��ی   4٠ لە 
كۆنفڕانسەدا شاندی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
چاوپێكەوتنی لەگەڵ نوێنەری چەند حیزبی دەسەاڵتدار 
و ئوپۆزسیۆنی واڵتانی ئورووپایی ئەنجام دا و سەبارەت 
بە رەوشی سیاسیی كوردستانی ئێران، باس و وتووێژیان 

كرد.

هەتاوی،  1392ی  خ��ەزەڵ��وەری  7ی  رێكەوتی 
بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  شاندێكی 
سەرپەرستیی ''حەسەن شەرەفی'' جێگری سكرتێری 
گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانى ئێران، لەسەر 
داوای فەرمیی كونسووڵی توركیە لە شاری هەوڵیر، 
دامەزرانی  ساڵ�ڕۆژی  9٠�ەمین  رێوڕەسمی  لە 
رێوڕەسمەدا  لەو  كرد.  بەشداریی  توركیە  كۆماری 
نوێنەرانی  لە  ژماریەك  بە  چ��اوی  حیزب  شاندی 
واڵتانی  كونسووڵخانەی  نوێنەرانی  وەكوو  بەشدار، 

ئورووپایی و ئەمریكا كەوت.

حیزبی  پێوەندییەكانی  شاندێکی  ه��ەت��اوی،  1392ی  خ��ەزەڵ��وەری  7ی  رێكەوتی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە شاری هەولێر بە سەرپەرستیی ''محەممەد ساڵح قادری'' 
ئەندامی كومیتەی ناوەندی، لە کۆنفڕانسی دادگای تاوانی نێودەوڵەتی بەشداریی كرد. 
سەرەتای كاری كۆنفڕانس بە وتەی وەزیری شەهیدان و ئەنفالكراوەكان ''ئارام ئەحمەد'' و 
''ئەمەل نەسار'' نوێنەری داداگای ناوبراو دەستی بە كارەكانی كرد. مەبەستی سەرەكی 
و  دادوەران  و  مەدەنی  كۆمەڵگای  رێكخراوی  دەی��ان  كە  كۆنفڕانسەكە  پێكهێنەرانیی 
مامۆستایانی زانكۆ بوون، گۆشار خستنە سەر دەوڵەتی عێراقە تاكۆ ببێتە ئەندام لە 
''دادگای نێودەوڵەتیی تاوان''دا و پابەندی یاساكانی رۆما بێت. لەسەر داوای نوێنەری 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، رەزامەندی بۆ پێكهێنانی كۆنفڕاسێكی تایبەت 
بە تاوانەكانی دژبە مرۆڤایەتیی رێژیمی ئێران وەرگیرا تاكۆ لە رێگای رێكخراوەكانی 
كۆمەڵگەی مەدەنی و الیەنە سیاسییەكانی رۆژهەالتی كوردستان گۆشار بخرێتە سەر 

ئێرانیش كە لەو دادگایەدا ببێتە ئەندام.

هاوواڵتییانی شاری مەریوان بۆ مەحكووم كردن و ناڕەزایەتی دەربڕین سەبارەت 
بە لە سێدارەدانی زیندانیانی سیاسیی كورد، خۆپیشاندانێكی ناڕەزایەتییان بەڕێوە 

برد.
بەپێی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا، رۆژی سێ شەممە ریكەوتی 14ی 
خەزەڵوەر هاوواڵتیانی شاری مەریوان لە چوار رێیانی شەبڕەنگەوە هەتا چوار رێیانی 
" ئەسڵی"ی ئەو شارە، خۆپیشاندانێكی ناڕەزایەتییان دژی لە سێدارەدانی زیندانیانی 

سیاسیی كورد، بەڕێوە برد.
خۆ  سەر  كردوەتە  هێرشیان  تایبەت  گ��اردی  هێزەكانی  شایەتحااڵن،  وت��ەی  بە 
پیشاندەران و چەند كەسێكیان دەستبەسەر كردووە و هێزێكی زۆری نیزامی و گاردی 

تایبەت لە سەرجەم شەقام و شوێنە گشتییەكانی ئەو شارەدا جێگیر كراون.
ناوەكانی  بە  ك��ورد  سیاسیی  زیندانیی  دوو  ئەمساڵ  خ��ەزەڵ��وەری  4ی  رۆژی 
"حەبیبوڵاڵ گوڵپەری پوور" و "رەزا ئیسماعیلی" لە زیندانەكانی ورمێ و سەڵماس لە 
سێدارە دران و هەروەها شێركۆ مەعارفی پاش ٥ ساڵ راگیران لە زیندان، سەرئەنجام 
رۆژی رابردوو رێكەوتی 13ی خەزەڵوەر لە زیندانی ناوەندیی شاری سەقز لە سێدارە 

درا.
شایانی باسە كە رێژیم بۆ پێشگرتن لە هەر چەشنە خۆپیشاندانێكی هاوشێوەی 
و  چاوەدێری  ژێر  خستوەتە  سنەی  ش��اری  بازاڕەكانی  و  شەقام  مەریوان،  ش��اری 

هێزێكی زۆری لە نێو شاردا جێگیر كردووە و شار كەوتوەتە دۆخێكی نائاساییەوە.

گەالنی ئازادیخوازی ئێران!
كۆمەاڵنی خەڵكی مافخوازی كوردستان!

كۆڕ  و كۆمەڵە بەشەردۆستەكانی داكۆكیكاری مافی مرۆڤ !
كۆماری  سەركوتكەرەكانی  دەزگ��ا  باڵوكراوانەی  و  راگەیاندن  ئەو  بەپێی 
ئیسالمیی ئێران لە دوو رۆژی رابردوودا ژمارەیەك زیندانیی سیاسی لە رۆڵەكانی 
و  ئیسماعیلی''  ''رەزا  ك��راون،  ئیعدام  رێژیمەوە  ئەو  لەالیەن  ئێران  نەتەوەكانی 
سەڵماس  شارەكانی  لە  كورد  سیاسیی  زیندانییانی  ''حەبیبوڵاڵگوڵپەری پوور'' 
شاری  لە  بلوچ  فەرهەنگیی  و  سیاسی  چاالكی   16 ه��ەروەه��ا  و  ورم��ێ   و 
''زاهێدان''ی پارێزگای سیستان و بەلووچستان لە ریزی ئەو ئیعدام كراوانەدان. 
ئیعدام كردنی ئەو زیندانییە سیاسییانە لە كاتێكدایە كە لە رەوتێكی عاداڵنە 
مرۆڤدا  مافی  یاساكانی  لە چوارچێوەی  و  واقعی  قەزایی  پرۆسەیەكی  لە   و 
ئێراندا  ئیسالمیی  ك��ۆم��اری  لە  ئیعدام  رەوت��ی  ن��ەك��راوە.  لێ  لێپرسێنەوەیان 
هاتنەسەركاری  بە  كە  دەبینێ   خۆوە  بە  زیاتر  پەرەگرتنی  هەڵومەرجێكدا  لە 
حەسەن رووحانی وەك سەركۆمار هێندی كەس و الیەن ئەوەیش لەسەر بەڵێنییە 
تەبلیغاتییەكانی ناوبراو خەونی دووركەوتنەوی رێژیمیان لە پێشیلكردنی مافی 
مرۆڤ، سرنجدان بە مافی نەتەوە ستەم لێكراوەكانی ئێران و باش بوونی وەزعی 
ژیان و گوزەرانیان دەدیت و بانگەشەیان بۆ بەالڕێدا بردنی بیروڕای گشتی و 
هاتنەسەركاری رووحانی دەكرد. هەرچەند شەپۆلی ئیعدام و پەرەگرتنی زیاتری 
لە جێدا ناڕەوا  و مەحكوومە، بەو حاڵەش جێگای سەرنجە كە دەزگای قەزایی 
واڵتێك كە دەبێ بەرێوەبەری یاسا بێ بە رووهەڵماڵراوی  و راشكاوی رابگەیەنێ  
كە بە تۆڵەی كوژرانی چەند چەكداری سەر بە هێزە سەركوتكەرەكانی رێژیم لە 
تێكهڵچونێكی چەكدارانەدا، شازدە زیندانی كە چەند ساڵە لە بەردەستی خۆی 
و لە زیندانی خۆیدان ئیعدام دەكا. كردەوەیەك كە بێجگە لە كۆماری ئیسالمی 
و دەزگای قەزایەكەی لە هیچ واڵت و دەسەاڵتێك ناوەشێتەوە و ئەوەش دیاریی 
سەركۆمارێكە كە بانگەشەی ئەوەی دەكرد كە ئەو نیزامی نییە و یاساناس و 
یاسازانە. بەڕاستی ئەوانەی بانگەشەی چەواشەكارانەیان بۆ ئاڵوگۆڕ بە دەستی 

بیروڕای  بۆ  و  ئەو شەهیدانە  بنەماڵەی  بۆ  قسەیان  دەبێ چ  دەكرد  رووحانی 
دیارە شەپۆلی  بدەن.  پاسا و  دژە مرۆڤانەیە چۆن  ك��ردەوە  ئەو  و  گشتی هەبێ 
ئیعدام و رەوتی پەرەگرتنی، خەڵكی ئێرانی بەگشتی گرتەوە و لەو بارەوە لە 
رێكخراوی  مرۆڤی  مافی  تایبەتیی  كراوی  دیاری  شەهید  ئەحمەد  راپورتی 
نەتەوەیەكگرتووەكان بۆ ئێران نیگەرانیی دەربڕاوە، بەپێی ئامارەكانی بەردەست لە 
ماوەی یەك ساڵی رابردوودا ٥37 كەس لە ئێران ئیعدام كراون كە لە چاو ساڵی 
دژەمرۆیی  كرداری  سیاسەت  و  كردووە.  زیادی  بەرچا و  شێوەیەكی  بە  رابردوو 
كۆماری ئێسالمی هەر بە ئیعدامی زیندانییانی سیاسی لە كوردستان بەرتەسك 
نابێتەوە و لە شێوەی دیكەشدا رۆڵەكانی كورد قوربانی دەكا هەروەك چەند رۆژ 
مینی  قوربانیی  بوونە  مەریوان  لە  كورد  مێرمنداڵی  چەند  كە  بوو  پێش  لەوە 
رۆڵەكانی  لە  رۆژانە  كە  بە هەڵگرتنەوەیان  نەدان  رێژیم  و گرنگی  چاندراوی 
كورد قوربانی دەكا. حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران وێڕای مەحكووم كردنی 
ئیعدامی زیندانیانی سیاسی، نیگەرانی لە پەرەگرتنی دەردەبڕێ  و هاودەردیی 
خۆی لەگەڵ بنەماڵەكانیان رادەگەیەنێ، هەروەها داوا لە بیروڕای گشتی و 
كۆمەڵگای جیهانی و كۆڕ و كۆمەڵە بەشەردۆستەكان دەكا كە بە دەربڕینی 
كۆماری  بۆ  گوشارهێنان  مەبەستی  بە  و  ئیعدامە  هەمووە  لەو  ناڕەزایەتیی 
ئیسالمی لەپێناو راگرتنی ئەو رەوتە، هەوڵی خۆیان وەگەڕ بخەن و لەپێناوی 
پاراستنی مافی مرۆڤ و دژ بە جینایەت و كوشتار هەنگاو هەڵبگرن بەتایبەت 
كە هەر ئێستا مەترسی لەسەر گیانی كۆمەڵێك زیندانی سیاسی لە رۆڵەكانی 

نەتەوەكانی ئێرانی بەتایبەت مافخوازانی كورد لەئارادایە.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

٥ی خەزەڵوەری 1392ی هەتاوی
27ی ئۆكتۆبری 2٠13ی زایینی

بەرپرسی  رێكەوتی 2ی خەزەڵوەری 1392ی هەتاوی، خوسرەو عەبدوڵاڵهی 
مەقەڕی  لە  فەڕانسە،  لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  پێوەندییەكانی 
حیزبی چەپی فەڕانسە لە پاریس لەگەڵ بەرپرسی بەشی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
و رۆژهەاڵتی نزیكی ئەو حیزبە كۆبووەوە و لەسەر كۆمەڵێك بابەت ئاڵوگۆڕی 
بیروڕایان كرد. ئەمە یەكەمین دانیشتنی فەرمیی نێوان دوو حیزبی دێموكراتی 
رێباز  ناساندنی  بۆ  زیاتر  كە  بوو  فەڕانسە  چەپی  حیزبی  و  ئێران  كوردستانی 
حیزبی  بەرپرسی  كرا.  تەرخان  دووال  هەر  سیاسیی  هەڵوێستی  و  روانگەكان  و 
چەپی فەڕانسە وێڕای خوشحاڵیی خۆی لەو چاوپێكەوتنە، لەسەر هەڵوێستەكانی 
حیزبەكەی وەكوو حیزبێكی چەپی پێشكەوتنخواز و الییك و الیەنگری ئاشتی 
و  ئ��ازادی��خ��وازان  خەباتی  لە  پاڵپشتی  و  كۆمەاڵتی  دادی  لەپێناو  خەبات  و 
ئێران  رێژیمی  دژبەرێكی  وەك��وو  خۆی  و  ك��ردەوە  پێداگریی  دێموكراسیخوازان 

ناساند.
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دوایین دانیشتنی دادگای برایانی كوردپوور 
بەڕێوەچوو

دوایین  و  سێهەمین  ه��ەت��اوی،  1392ی  خ��ەزەڵ��وەری  رێ��ك��ەوت��ی6ی 
و  مەسعوود  تۆمەتەكانی  بە  پێڕاگەیشتن  دادگ���ای  دانیشتنی 
خوسرەو  بەڕێوەچوو.  كورد،  رۆژنامەنووسی  دوو  كوردپوور  خوسرەو 
كوردپوور بە تۆمەتی ''دژایەتیی خوا و هەوڵدان لەدژی تەناهیی 
لەدژی  ''هەوڵدان  تۆمەتی  بە  كوردپوور  مەسعوود  و  نەتەوەیی'' 
تەناهیی نەتەوەیی'' لەو دادگایەدا ئامادە بوون كە ئەو تۆمەتانە 
لەالیەن پارێزەرەكانیانەوە رەت كرانەوە و راپۆرتی كارناسانی ئیدارەی 
ئیتالعاتیان لەمەڕ قەناعەت پێهێنانی دادگا بە الواز و نەبوونی 
بەڵگەی سەلمێنەر زانی. برایانی كوردپوور ٨ مانگ پێش ئێستا 

لەالیەن ئیدارەی ئیتالعاتی رێژیمی ئێرانەوە دەسبەسەر كران.

زیندانییەكی سیاسیی دیكەی كورد 
سزای ئیعدامی بەسەردا سەپا

كەمپەینی بەرگری لە زیندانییانی سیاسی و مەدەنی باڵوی 
كردەوە، ئارمان پەرویزی كوڕی رەشید خەڵكی شاری مەهاباد كە 
لە كۆتاییەكانی ساڵی رابردوو هاوڕێ لەگەڵ چەند كەسی دیكە 
دەسبەسەر كرا، لە 1٥ی پووشپەڕی ئەمساڵ لە دادگای ئینقالبی 
و  نەتەوەیی  تەناهیی  لەدژی  ''هەوڵدان  تۆمەتی  بە  رەشت  شاری 
هاوكاری لەگەڵ یەكێك لە حیزبە كوردییەكانی دژبەری رێژیمی 
ئێران'' سزای ئیعدامی بە سەردا سەپاوە. بەپێی ئەو سەرچاوەیە، 
حوكمی ئیعدامی ئارمان پەرویزی رۆژی پێنج شەممە رێكەوتی 
راگەیەنراوە.  ناوبراو  بە  هەتاوی  1392ی  خەزەڵوەری  9ی 
رەشت  زانكۆی  میعماریی  رشتەی  خوێندكاری  ئارمان 
بووە و ئەمە سێهەمین زیندانیی كوردە كە پاش هاتنە 
سەركاری دەوڵەتی رووحانی سزای ئیعدامی بەسەردا 

سەپاوە.

سزای لەسێدارەدانی 4 
زیندانیی سیاسیی كورد 

پشتڕاست كرایەوە
هەواڵدەریی  ئاژانسی  راپ��ۆرت��ی  بەپێی 
زیندانیی  لەسێدارەدانی چوار  سزاى  كوردپا، 
نژاوی،  "س��ی��روان  بەناوەكانی  ك��ورد  سیاسیی 
سامان  و  ئاروەند  مەنسوور  عیساپوور،  ئیبراهیم 
نەسیم" لەالیەن دادگای ئێرانەوە پشتڕاست كراوەتەوە.

هەواڵ و راپۆرت

16 زیندانیی سياسيى بەلووچ لە سێدارە 
دران

ه��ەت��اوی، 16  خ���ەزەڵ���وەری 1392ی  رێ��ك��ەوت��ی ٥ی 
زاهیدان  زیندانی  لە  بەلووچ  زیندانیی 
گرووپی  ل��ە  ئ��ەن��دام��ەت��ی  بەتۆمەتی 
عەبدولمالیك ریگی لە سێدارە دران. لە 
سێدارەدانی ئەو 16 زیندانییە بەلووچە 

چەكدار  گرووپێكی  تێكهەڵچوونی  پ��اش 
ئیسالمیی  رێژیمی  سنوورییەكانی  هێزە  لەگەڵ 

بە  كە  ئ��اراوە  هاتە  ''گەزبستان''  پاسگای  لە  ئێران 
وتەی سەردۆزگەری زاهیدان ئەو رەشەكوژییە پاش 
ئەو تێكهەڵچوونە و لە تۆڵەی كوژراوانی رێژیم لە 

سێدارە دراون.

زیندانییەكی سیاسی
 لە سەڵماس لە سێدارە درا

ناوەندی مافی مرۆڤی سەڵماس باڵوی كردەوە، 
كوڕی  مامەندی  رەزا  خ��ەزەڵ��وەر،  4ی  رێكەوتی 

تۆفیق تەمەن 34 ساڵ و خەڵكی گوندی ''دێرك''ی 
ناوەندیی شاری  زیندانی  لە  ناوچەی سەڵماس،  سەربە 
سەڵماس لە سێدارە درا. كاربەدەستانی رێژیمی ئێران بە 

ئیسماعیلی،  رەزا  بنەماڵەى  كردنەوەی  ئاگادار  بێ 
پاش لە سێدارەدان، تەرمی ناوبراوی لە گۆڕستانی 

سەڵماس ناشتووە.

زیندانییەكی سیاسی 
لە ورمێ لە سێدارە درا
خەزەڵوەری  4ی  رێ��ك��ەوت��ی 
حەبیبوڵاڵ  ه��ەت��اوی،  1392ی 
زیندانیی  پ�����وور  گ���وڵ���پ���ەری 
زیندانی  ل��ە  ك���ورد  سیاسیی 
ن���اوەن���دی���ی ش����اری ورم����ێ لە 
سێدارە درا. حەبیبوڵاڵ گوڵپەری 
پوور ساڵی 1363 لە شاری سنە 

لە دایك بووە و لە رێكەوتی ٥ی 
رەزبەری 13٨٨ هەتاوی لە كاتێكدا 

بەرەو  ل��ە م��ەه��اب��ادەوە  وی��س��ت��ووی��ەت��ی 
حەفازەتی  هێزەكانی  لەالیەن  بڕوات  ورمێ  

ئیتیالعاتی سپای رێژیمی ئێرانەوە دەسبەسەر كرا.

شێركۆ مەعارفی زیندانیی سیاسیی كورد 
لە سێدارە درا

زیندانییانی سیاسی و مەدەنی باڵوی  لە  بەرگری  كەمپەینی 
كردەوە، شێركۆ مەعارفی چاالكی سیاسیی كورد، سەرلەبەیانیی 
رۆژی دووشەممە رێكەوتی 13ی خەزەڵوەر، لە زیندانی ناوەندیی 
سەقز لە سێدارە درا.شێركۆ مەعارفی لە رێكەوتی 9ی گەالوێژی 
رێژیمەوە  پاسدارانی  سپای  هێزەكانی  لەالیەن  هەتاوی  13٨7ی 
بە  سەقز  ش��اری  ئینقالبی  دادگ��ای  یەكی  لقی  لە  و  دەسبەسەر 
لە  لە یەكێك  ''ئەندامەتی  لە رێگەی  ''دژایەتیی خوا''  تۆمەتی 
بەسەردا  سێدارەی  س��زای  رێژیم''  دژب��ەری  كوردییەكانی  حیزبە 

سەپا.

لە كۆیە، لە سێدارەدانی الوانی كورد لە 
ئێراندا مەحكووم كرا

لە رێكەوتی 12 خەزەڵوەری 1392ی هەتاوی بە مەبەستی ناڕەزایەتی 
ئێران،  لە  سیاسیی  بەندكراوانی  لەسێدارەدانی  بە  بەرامبەر  دەرب��ڕی��ن 
خۆپیشاندانێك لە شاری كۆیە بەڕێوەچوو. ئەو خۆپیشاندانە، بە خوێندنی 
بێدەنگی  خولەكێك  راگرتنی  و  رەقیب''  ''ئ��ەی  نەتەوایەتیی  س��روودی 
بەر  لە  كوردستان  و  ك��ورد  شەهیدانی  پاكی  گیانی  لە  رێزگرتن  بۆ 
بینای فرمانداریی شاری كۆیە دەستی پێكرد. جەالل ساڵحی سكرتێری 
رەفێق  چیمەن  ئێران،  كوردستانی  الوان��ی  رێكخراوەكانی  فیدراسیۆنی 
پەیامیان  كۆیە  شاری  مەدەنییەكانی  رێكخراوە  فیدراسیۆنی  بەرپرسی 
''ئەی شەهیدان''  بە خوێندنی سروودی  پێشكەش كرد. خۆپیشاندانەكە 
لەالیەن غواڵم فاتێحی هونەرمەندی كورد و وتنەوەی دروشمگەلێك وەكوو 
''نا بۆ سێدارە، بەڵێ بۆ ژیان'' و ''ئەی كۆماری ئیسالمی، بە سێدارە 

نامێنی''، كۆتایی پێهات.

كۆچی دوایی دایكی شەهیدێكی رێگای رزگاریی 
كوردستان لە ناوچەی كامیاران

رێكەوتی 29ی رەزبەری 1392ی هەتاوی، دایە "سانیە نەدیمی" 
خەڵكی ئاوایی ''زیوییە''ی سەر بە شاری كامیاران، كۆچی دوایی 
خاك  بە  ناوچەكەدا  خەڵكی  ئ��اپ��ۆرای  لەنێو  رۆژە  ئ��ەو  ه��ەر  و  ك��رد 

سپێردرا.
شەهیدێكی  دایكی  و  نەدیمی''  موراد  ''میرزا  كچی  سانیە  دایە 
شەهید  بوو.  نەدیمی''  ''سەعید  شەهید  كوردستان  رزگاری  رێگای 
''سەعید نەدیمی'' كوڕی ئەمین لە ساڵی1342 لە گوندی "زیوییە"ی 
كامیاران، لەدایك بوو و لە سەرەتای دەستپێكردنی شۆڕشی گەالنی 
ئێران و ئاشكرابوونی خەباتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە 
ناوچەی كامیاران هاتە ریزەكانی حیزب و وەكوو سەرپەلی پەلێك لە 

پێشمەرگەكانی هێزی بێستوون دیاری كرا.
شەهید سەعید لە رێكەوتی 17ی رەزبەری 1362ی هەتاوی، لە 
شەڕێكی قارەمانانەدا لە ئاوایی ''تەنگیسەر''ی سەربە ناوچەی سنە 

شەهید بوو و تەرمەكەی لە ئاوایی نییەر بەخاك سپێردرا.

باوكی شەهیدێكی رێگای رزگاریی كوردستان 
كۆچی دوایی كرد

رێكەوتی 26ی رەزبەری 1392ی هەتاوی، ''نایب ئەمیرزادە'' كوڕی 
لە  ناوچەی ورمێ  ئەمیرزادە'' خەڵكی  ''قادر  باوكی شەهید  حەسەن 
گوندی ''كۆران''ی ناوچەی سۆما بەهۆی نەخۆشی لە تەمەنی 7٥ 
ساڵیدا كۆچی دوایی كرد. ناوبراو كەسایەتییەكی ناوچەی سۆما بوو، 
باوەڕێكی قووڵی بە ڕیبازی حیزب و نەتەوەی كورد هەبوو و هەمیشە 
شانازیی بە كورد بوونەیەوە دەكرد. هێزەكانی ئیدارەی ئیتالعاتی رێژیمی 
ئێران چەندین جار بەهۆی نیشتمانپەروەری الیەنگری لە بزووتنەوەی 
گەلی كورد، باوكی ئەو شەهیدەیان بانگهێشت كردووە و ئەشكەنجە و 
نایب، لە رێكەوتی  ئازاریان داوە. شەهید قادر ئەمیرزادە كوڕی مام 
ئەرتشی  لەگەڵ  تێكهەڵچوون  لە  پووشپەڕی 137٥ی هەتاوی،  1ی 

توركیەدا شەهید بوو.

كۆچی دوایی دوو ئەندامی حیزبی دێموكرات 
لە شارەكانی سەردەشت و سنە

1392ی  ساڵی  خ��ەزەڵ��وەری  ٨ی  رێكەوتی  چوارشەممە  رۆژی 
ناوی  بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ئەندامێكی  هەتاوی، 
گوندی  خەڵكی  شیرین"  "حەمە  بە  ن��اس��راو  شیرین پوور"  "مستەفا 
''مارەغان''ی سەردەشت لە تەمەنی 6٠ساڵیدا كۆچی دوایی كرد. كاك 
مستەفا كەسێكی خۆشناو و جێی متمانەی خەڵكی ناوچەكە بوو و 

هەتا دوا ساتەكانی ژیانی بە رێبازی حیزبەكەی وەفادار مایەوە.
"ساڵح  ناوی  بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ئەندامێكی 
یاری" لە گوندی "ئەوێهەنگ"ی سەربە ناوچەی ژاوەرۆی شاری سنە 
لە تەمەنی 7٨ ساڵیدا كۆچی دوایی كرد. كاك "ساڵح یاری" لە ساڵی 
دێموكراتی  حیزبی  دڵسۆزی  ئەندامێكی  وەكوو  هەتاوییەوە  13٥9ی 
كوردستانی ئێران بە هەموو شێوەیەك هەوڵی دا لە خزمەتی حیزبەكەیدا 
حیزبی  سیاسەتەكانی  كە  دەدا  هەوڵی  رێگایەكەوە  هەموو  لە  و  بێت 

دێموكرات بۆ خەڵكی ناوچەكە شی بكاتەوە و رێنوێنییان بكات.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس 
و كاری شێخ جەعفەر، زارا قادری ئازەر، دایە ئامینە، رەحمان ئەمینی، 
نایب ئەمیرزادە، سانیە نەدیم، مستەفا شیرین پوو و ساڵح یاری دەكات 

و خۆی بە شەریكی خەم و پەژارەیان دەزانێت.

هێزی  پشتیوانی  و  دڵسۆز  دێ��م��وك��رات،  حیزبی  ئەندامی  ئامینە  دای��ە 
ناو  ن��اردووەت��ە  ك��ردن  بۆ خزمەت  ك��وڕی  دوو  و  بوو  كوردستان  پێشمەرگەی 
بە  سێوەی سەر  كانی  خاڵكی گوندی  خان  ئامینە  ك��ورد.  شۆڕشی گەلی 
شاری بانە بوو و هەمیشە وەكوو تێكۆشەرێكی رێگای ئازادی و رزگاریی 

كوردستان لە خزمەت حیزب و گەلەكەیدا بوو.

ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
لە شاری بانە كۆچی دوایی كرد

رێكەوتی 2ی خەزەڵوەری 1392ی هەتاوی، ''رەحمان ئەمینی'' تەمەن 29 
ساڵ و خەڵكی ''دادان��ەی كەمانگەر''ی سەربە شاری مەریوان و ئەندامی 
پزیشكییەكانی  زانستە  شارۆچكەی  لە  ئێران،  كوردستان  دێموكراتی  حیزبی 

شاری سنە بەهۆی بەربوونەوە لە بەرزایی گیانی لە دەست دا.

ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
كۆچی دوایی كرد

رێكەوتی 7ی خەزەڵوەری 1392ی هەتاوی دایە ''زارا قادری ئازەر'' 
حیزبی  پێشووی  نوێنەری  ئ��ازەر''  قادری  ''عەبدوڵاڵ  شەهید  دایكی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە دەرەوەی واڵت، بە هۆی نەخۆشی لە 
تەمەنی ٨6 ساڵیدا ماڵئاوایی لە ژیان كرد. دایە زارا لە ماوەی ژیانیدا 
تووشی  ئێرانەوە  ئیسالمیی  رێژیمی  كاربەدەستانی  لەالیەن  جار  زۆر 
ئەزیەت و ئازار بووەتەوە و پاش چاوپێكەوتن لەگەڵ كۆڕەكەی ''شەهید 
زیندانی  ساڵێك  بۆ ماوەی  لە ساڵی 136،  ئ��ازەر''  قادری  عەبدوڵاڵ 
لەگەڵ  ئازەر ساڵی 136٨ هاوڕێ  قادری  كرابوو. شەهید عەبدوڵاڵ 
وتووێژ  لەكاتی  ڤییەن،  ش��اری  لە  قاسملوو،  عەبدولڕەحمان  دوكتور 
پرسی  چارەسەریی  بۆ  ئێران  ئیسالمیی  رێژیمی  نوێنەرانی  لەگەڵ 
كورد لە كوردستانی ئێران، لەالیەن دیپلۆمات تیرۆریستەكانی كۆماری 

ئیسالمیی ئێرانەوە تیرۆر كرا.

كەسایەتییەكی نیشتمانپەروەری ناوچەی كامیاران 
كۆچی دوایی كرد

رێكەوتی 3ی خەزەڵوەری 1392ی هەتاوی، حاجی شێخ جەعفەر رووحانی 
كرماشان  لە  كامیاران  ناوچەی  نیشتمانپەروەری  و  خۆشناو  كەسایەتییەكی 
كۆچی دوایی كرد. ناوبراو یەكێك لەو كەسانە بوو كە هەمیشە پشتیوانیی لە 

پێشمەرگەی كوردستان دەكرد و لە رۆژە سەختەكاندا یارمەتیدەریان بوو.

دایكی شەهید عەبدوڵاڵ قادری ئازەر 
كۆچی دوایی كرد
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وەك گۆڤاری وااڵپرێس، لە بارەگای سەرەكیی 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  سكرتارییەتی 
ئێران، لەگەڵ مستەفا هیجری سكرتێری گشتیی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، كۆبووینەوە 
بۆ سازدانی ئەم دیدارە. ئەو سكرتێری حیزبێكە 
كە لە  ڕابردوودا لە خەبات و تێكۆشانێكی سەختدا 
تێكۆشەری  سەركردەی  چەندین  خاوەنی  و  بووە 
شەرەفكەندییە  و  قاسملو  قازی،  شەهید  وەكوو 
چەندین  بەردەم  لە  رابردوودا  ساڵی  چەند  لە   و 
و  ترس  و  هەڕەشە  تیرۆرو  و  گەورە  مەترسی 

تۆقانێكی زۆردا بووە.
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
سەبارەت  خۆی،  سەرەكیی  بارەگای  لە  ئێران، 
بارودۆخی  نەتەوەیی و  بارودۆخی كۆنگرەی   بە 
حیزبی  گرفتەكانی  كێشە  و  و  كورد  سیاسیی 
دێموكرات و ئەگەرەكانی یەكگرتنەوەی هەردوو 
لە خۆرهەاڵتی  ئاڵوگۆڕانەی  ئەو  باڵی حیزب، 
بیروبۆچوونەكانی  پێكهاتووە،  ناوەڕاستدا 

دەخاتەڕوو.
خاوەنی  كە  حیزبێك  پێبكەم  دەست  لەوەوە  با   *
قاسملو  و  قازی  خاوەنی  حیزبێك  بێت،  كۆمار 
بێت،  شەهید  هەزاران  پێشمەرگە،  هەزاران  و 
بووە  دەسەاڵت  خاوەنی  ڕابردوودا  لە  حیزبێك 
دەبینین  ئێستا  كوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  لە 
بە  حیزبە  ئەو  ماوە،  قەتیس  ئۆردوگایەك  لە 
ئۆردوگانشین ناسراوە و گلەیی ئەوەی لێدەكرێت 
و  دەستپێبكات  چەكداری  خەباتی  ناتوانێت 
ناتوانێت خەباتی مەدەنی بەرەوپێش بەرێت، چۆن 

وەاڵمی ئەم پرسیارانە دەدەیتەوە؟
- واقیعەكە ئەوەیە، بە گوێرەی ئەو ئاڵوگۆڕانەی 
دێتەپێشێ،  واڵتدا  ناوچەكە  و  و  دنیا  لە  كە 
هەموو  لەسەر  خۆیان  كاریگەری  ئاڵوگۆڕەكان 
و  حیزب  و  كۆمەڵ  و  كەسایەتی  جوڵەی 
دەسەاڵتێك دادەنێن، بۆیە ئەو رابردووەی جەنابت 
تەواو  ئێران  دێموكراتی  حیزبی  بۆ  باستكرد 
لە  پڕ  و  شانازی  لە  پڕ  رابردوویەكی  راستە، 
بەاڵم  تێكۆشان و فیداكاریی هەبووە.  و  خەبات 
ئێستا وەزعییەتی دنیا و ناوچەكە گۆڕاوە، نەك 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  وەكو  ئێمە  بۆ 
ئێرانین،  ئۆپۆزسیۆنی  حیزبێكی  كە  ئێران 
هەڵسوڕانی  دنیادا  لە  و  ناوچەكەدا  لە  بەڵكوو 
ئێستا  بەسەرداهاتووە.  ئاڵوگۆڕیان  حیزبەكان 
 )3٠( وەكوو  حیزبەكان  تێكۆشانی  و  هەڵسوڕان 
كۆمەڵگا  نەماوە،  لەمەوپێش  ساڵ   )4٠( ساڵ 
گۆڕاوە، بیروبۆچوونەكان گۆڕاون، ئەو گۆڕانانە 
لێرەدا  دەهێنن.  بەدوای خۆیاندا  نوێ  پێویستیی 
مەسەلەكە ئەوەیە كە ئایا بەڕاستی ئەو دەورەی 
كە لە  رابردوودا هێزە سیاسییەكان بەتایبەتی هێزە 
سیاسییەكانی كورد روویان لە خەباتی چەكداری 
ئەو  ئێستا  ئایا  بوو،  پێشمەرگایەتی  خەباتی  و 
ویست و داخوازییانە لەنێو كۆمەڵگادا بەو شكڵەی 
خۆی، خەڵك دەیەوێت؟ ئایا شوێندانەریی خۆی 
هەیە لەسەر دەسەاڵت كە بتوانێت دەسەاڵت بێنێتە 
نەتەوەی  داخوازییەكانی  و  وتووێژ  مێزی  سەر 

بەسەردا بسەپێت؟
ئەوەی كە ئێمە لە ڕابردوودا كردومانە بەتایبەتی 
ئیسالمیی  كۆماری  كاری  هاتنەسەر  دوای  لە 
بەسەردا  ئێستا ماوەی چەند ساڵێكی  كە  ئێران 
خەباتەمان  شێوە  ئەو  هەموو  تێدەپەڕێت، 
خەباتی  وەكو  تاقیكردووەتەوە،  ڕابردوودا  لە 
سیاسی،  خەباتی  مەدەنی،  خەباتی  چەكداری، 
ئەوانە،  هەموو  و  رێكخستن  و  راگەیاندن 
ئێمە  هێز  هاوسەنگیی  نەبوونی  بەهۆی  بەاڵم 
هاتووینەتە  و  كردووە  پاشەكشەمان  وردە  وردە 
بەشی  باسمانكرد  وەك  ئێستا  و  سنوورەكان 
ئاشكرای حیزبەكەمان لە كەمپەكانی حیزبدا لە 
كوردستانی عێراقدا نیشتەجێیە كە لەو كەمپانەدا 
ئەوەی  پێچەوانەی  بە  دەكەین  حیزبی  كاری 
باسدەكرێت كە ئەوە كەمپنشینییە  و بێدەسەاڵتییە! 

چڕوپڕمان  زۆر  كاری  ماوەیەدا  لەو  ئێمە  بەڵكو 
هەیە لە پێوەندی لەگەڵ مەسەلەی میدیایی، لە 
پێوەندی لە دەرەوەی واڵت لەگەڵ هێزو رێكخراوە 
سیاسییەكانی كورد لە هەموو بەشەكاندا، هەروەها 
نهێنی  بە  شێوەی  واڵتدا  ناوخۆی  لە  رێكخستن 
كار و تێكۆشانێكی زۆر بەرچاومان هەیە، ئەوەی 
ئێستا بەشێكی زۆر لە خەڵكی كورد لە بەرچاویانە 
حیزبی  لەالیەن  چەكدارییە  خەباتی  راگیرانی 
ئێمەوە، بێجگە لەو بەشە هەموو بەشەكانی دیكەی 
و  ئەكتیڤ  دێموكرات  حیزبی  تێكۆشانی  و  كار 
كارایە، بەاڵم بە  گوێرەی لێكدانەوەیەك كە حیزبی 
دەستپێكردنەوەی  لە  ئێستادا  كردوویەتی،  ئێمە 
بە  ئێراندا  كوردستانی  لە  چەكداری  خەباتی 
قازانج نازانین، پێمانوایە دەبێت ئێستا لە خەباتی 
دیكە سوود وەربگرین، هەروەك تا ئێستا كردوومانە 
بێت خەباتی چەكداری  لە  كاتێك كە گونجاو   و 
بۆچوونی  بە  چەكداری  خەباتی  دەستپێبكەین، 
ئێران   كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  وەك  ئێمە 
وەكوو  بەسەرماندا  بسەپێت  كە  نییە  خەباتێك 

ئیلزامەن  كە  خەباتێك 
خەباتی  ئەگەر  ئێمە 
دەست  نەبێ  چەكداری 
دیكە  كاری  و  رابگرین 
نەكەین، بەڵكو پێمانوایە 
سەردەمێكدا  لەهەر  كە 
رەنگە شكڵێك لە  خەبات 
گونجاو  تێكۆشان  و 
بەپێی  لە  واڵتدا،  بێت 
سیاسی  لێكدانەوەیەكی 
كە هەمانە لە پەیوەندی 
مەسەلەی  لەگەڵ 
مەنتیقەدا لە ئێراندا و لە 
دنیادا واقیعەتەكە ئەوەیە 
چەكداری  خەباتی  كە 
خەباتێك  رابردوو  وەكوو 
و  خەڵكی  كە  نییە 
پێشوازی  الیەنەكان 

لێبكەن، بۆیە فیعلەن  ئێمە ئەو بەشەمان راگرت ، 
بەاڵم بەشی كارەكانی دیكەمان زۆر فەعالە.

بە  یان  راگرتووە  چەكداریتان  خەباتی  ببورە   *
وەزعییەتێك  نموونە  بۆ  واتە  راگیراوە،  ناچاری 
بەدەستیهێناوە  كوردستان  هەرێمی  ئێستا  كە 
چەكداری  خەباتی  و  شەڕ  دەرئەنجامی  لە 
دەكرێت  كە  سوڵح  توركیا  كوردستانی  لە  بووە، 
خەباتی  و  هێز  هاوسەنگی  دەرئەنجامی  لە 
چەكداریدا بووە، لە كوردستانی سووریە خەباتێك 
چەكدارییە،  خەباتی  دەرئەنجامی  هاتووەتەكایەوە 
تۆ  ناوچەیەدا.  لەو  پێكهاتووە  ئاڵوگۆڕێك  راستە 
پێتوانییە هێشتا بۆ ئێوە خەباتی چەكداری یەكێك 
بێت لە پێشەنگی كارەكانی ئێوە، وەكوو جەنابیشت 
كاری  بۆ  نییە  هەلومەرجێك  ئێوە  بۆ  باستكرد، 
رێكخراوەیی و كاری ئازاد لە ئێران، لە  ڕێگای 
پانزە  ماوەی  لە  نهێنیشەوە  و  تەشكیالتی  كاری 
كاریگەری  نەتانتوانیوە  رابردوودا  ساڵی  بیست 
خەباتی  كە  پێتانوانییە  یەعنی  دابنێن،  گەورە 
دەتوانێت  پێویستە،  و  ئێوە گرنگ  بۆ  چەكداری 

رۆڵی خۆی بگێڕێت؟
هەیە،  خۆی  كاریگەری  چەكداری  خەباتی   -
نیم  باوەڕەدا  لەو  من  نییە،  شتێك  هەموو  بەاڵم 
لە  روویانداوە چ  ناوچەیەدا  لەم  ئەو گۆڕانانەی 
كوردستانی عێراق بێت یان سووریە و توركیا، ئەوە 
خەباتی چەكداری هێزی كورد هێنابێتیە پێشێ! 
لەگەڵ رێزم بۆ هەموو خەباتێك كە گەلی كورد 
لەمێژوودا كردوویەتی، بەتایبەتی لە كوردستانی 
پڕ  درێژو  دوورو  زۆر  خەباتێكی  كە  عێراقدا 
لە  هاتەكایەوە  ئەوەی  بەاڵم  قوربانیداوە،  لە 
بەسترابوو  هەرەزۆری  بەشی  كوردستانی عێراقدا 
بەو ئاڵوگۆڕانەی كە لە ناوچەكەدا هاتۆتەپێشێ. 
حسێنی  سەدام  عێراق،  كرایەسەر  هێرشەی  ئەو 

عێراق  كوردی  هێزەكانی  دەزانین  دا،  بە  ڕووخان 
لەگەڵ هەموو فیداكارییەك كە كردیان نەیانتوانی 
داخوازییەكانی  و  ویست  كە  دابنێن  كاریگەری 
حسێن  سەدام  لەگەڵ  بەشەدا  لەو  كورد  گەلی 
چارەسەر بكەن، ئەوەی كە ئێستا لە كوردستانی 
كوردستانی  لە  بەشێك  كە  دەیبینین  سووریاشدا 
سووریە ئازادە و هێزەكانی حكومەتی تێدا نییە، 
لەبەر ئەوە نییە كە بە چاالكی هێزی كورد ئەو 
ئاڵوگۆڕە هاتووەتە پێش، بەڵكوو ئەو وەزعەی لە 
 ناوچەكەدا دەگوزەرێ هێناویەتیە پێشێ كە بەشار 
ئەسەد تووشی شەڕێكی توندوتیژ و خوێناوی بووە 
و الواز بووە، بۆیە ئەو وەزعییەتە لەوێدا خوڵقاوە. 
لە توركیاشدا كورد فیداكاری بەرچاوی كردووە، 
لە  ئێستا  ئاڵوگۆڕانەی  ئەو  بەرچاوی  بەشێكی 
توركیادا هەیە بە خەباتی مەدەنی دەچێتە  پێشێ 
بۆتەوە،  زەق  تێدا  كوردی  داخوازیی  و  ویست  و 
 pkk لە  نێوان  دەستیپێكردووە  پڕۆسەیەك  ئێستا 
بنچینەیی  بەشێكی  توركیادا،  حكومەتی  و 
هەڵسوكەوتی  و  بیروبۆچوون  سەر  دەگەڕێتەوە 

حیزبێك كە ئێستا لەسەر كارە، چونكە ئێمە پێش 
لە  كورد  خەباتی  ئەوەی  لەگەڵ  حیزبەش  ئەو 
توركیادا هەر بووە، چ بە شەڕی چەكداری چ بە 
شەڕی مەدەنی، بەاڵم حكومەت جوابی ویست و 
داخوازی كوردی نەداوەتەوە و باوەڕی پێی نەبووە، 
بەاڵم ئاڵوگۆڕەكانی دنیا و ناوچەكە، وەكوو عەرزم 
كردیت وای لێهاتووە ئەو مەسەالنە زەقبوونەتەوە. 
بەاڵم لە ئێراندا بەگشتی حكومەتێكی وا لەئارادا 
نییە كە ئەو شتانە دەرك پێبكات و تا ئێستا كەوتبێتە 
ژێر كاریگەری ئەو ئاڵوگۆڕانەی لە  دنیادا هەیە، 
بۆیە ئەو حكومەتە ئێستاش بەستراوەیە، فرسەتی 
كەسی  بە  كورد  بە  نەك  مەدەنیش  حەرەكەتی 
بە  خەبات  توركیا،  كوردستانی  لە  نادا.  دیكەش  
شێوەی مەدەنی ئیمكانی هەیە، فەزاكە كراوەتەوە 
لێوەربگری،  كەڵكی  دەبێت  مەدەنی،  خەباتی  بۆ 
بەتەواوی  وەزعییەتەكەی  عێراق  كوردستانی 
لە  خۆجێیی،  حكومەتێكی  بووەتە  گۆڕاوە  و 
سووریەش وەزعییەتەكە بەوجۆرەیە كە هەموومان 
ئاگادارین. وەكو باسمكرد دەسەاڵتی بەشار ئەسەد 
لە بەشێكی زۆری ناوچەكەدا نەماوە، مەبەستمە 
ئەوە بڵێم لە هەموو مێژووی كورد دا كە خەباتی 
فیداكاری  كورد  كراوە  و  تووندوتیژ  چەكداری 
بە  كە  نەبووە  كەس  ڕاستیدا  لە  كردووە،  زۆری 
بكات  ناچار  حكومەت  چەكدارییەكەی   خەباتی 
مل رابكێشێت بۆ ویست و داخوازییەكانی گەلی 

كورد.
* بڕواتان بەخەباتی چەكداری نەماوە؟

بەاڵم  ماوە،  چەكداری  بە  خەباتی  بڕوامان   -
شتێك  هەموو  وەك  چەكداری  خەباتی  نەك 
پێمان  نەبوو  چەكداری  خەباتی  ئەگەر  ببینین، 
خەباتی  بەڵكوو  بووە،  تەواو  هەموو شتێك  وابێت 
چەكداری وەكوو هەموو بەشەكانی دیكەی خەبات 

كاتێكدا كە  لە  دەبێت 
گونجاو بێت ئەو دەمە 

دەستی پێبكەیت.
گونجاو  ئێستا   *

نییە بۆ ئێوە؟
ئێستا  ئێمە  بۆ  نا   -

گونجاو نییە.
* بۆ؟

ئەوەی  دەلیلی  بە   -
كە خەباتی چەكداری 
دەستی  ئەگەر 
پێویستی  پێبكەیت 
بە  پشتی جەبهەیەكی 
كە  هەیە  موتمەئین 
نییە،  ئەوەمان  ئێمە 
گەورە  واڵتێكی  لە 
وەكوو  فرەنەتەوەی  و 
كورد  كە  ئێراندا 
سێیەمە  نەتەوەی 

ئابوورییەوە  باری  لە 
بێدەرەتانترین  لە  یەكێك 
ئێرانە،  نەتەوەكانی 
زۆر  ژیانی  ئیمكاناتی 
بەرتەسكە، ناكرێت كورد 
لە واڵتێكی ئاوا گەورەدا 
دەستبداتە  تەنیا  بە 
و  چەكداری  خەباتی 
لە  بدات،  بۆ  قوربانیی 
ئێستا  تا  كە  حاڵێكدا 
دیكەی  نەتەوەكانی 
ئێران لەگەڵ ئەوەی كە 
زۆریان  ناڕەزایەتییەكی 
هەیە،  حكومەت  لە 
بەاڵم تا ئێستا ئامادەییان بۆ ئەو مەسەلەیە نییە، 
كورد بەتەنیا ناتوانێت ئەو كارە بكات، بۆیە دەبێت 

فرسەتێكی گونجاو هەبێت.
* چییە ئەو فرسەتە؟

كۆماری  كە  كاتەیە  ئەو  فرسەتە  ئەو   -
ئیسالمیی ئێران كە دەمێكە پڕۆسەی الوازبوونی 
لەبارەی  چ  ناوخۆوە  لەبارەی  چ  دەستپێكردووە 
بێدەرەتانییەی  و  الوازی  ئەو  نێونەتەوەییەوە، 
كۆماری ئیسالمی بگاتە نوقتەیەك كە نەك هەر 
كورد، بەڵكوو نەتەوەكانی تریش جورئەتی ئەوەیان 
نەداوە،  جوابی  مەدەنی  خەباتی  ئەگەر  هەبێت، 
خەباتی چەكداری دەستپێبكات، حیزبی دێموكرات 
تەنها حیزبێك نەبێت كە لەو واڵتەدا خەبات بكات، 
بۆ  بەاڵم  دەبێت،  ئاوا  فرسەتەكە  پێموابێ  ئەوە 
ئەوكاتە حیزبی دێموكرات دەبێت ئامادەیی هەبێت، 
ئێمە ئەو ئامادەییەمان هەیە، ئێستاش پێشمەرگە 
وەردەگرین، فێرگەی نیزامیمان هەیە، پێشمەرگە 
پەروەردە دەكەین، ئەو پێشمەرگانە بەشێكی زۆریان 
لە كەمپەكانی حیزبیدا دەمێننەوە بۆ پارێزگاریی 
حیزب كار دەكەن و تێدەكۆشن، شتی تازە فێردەبن، 
ئەوەی  بۆ  مناسبدا  دەرفەتێكی  لە  ئەوەی  بۆ 
وەكوو  چ  وەربگرین  كەڵك  دەرفەتەكە  لە  بتوانین 
خۆمان چ وەكوو راكێشانی نەتەوەكانی دیكە كە 
لە  هاوبەش  خەباتێكی  هەبێت  ئەوەیان  ئامادەیی 

ئێراندا بەدیبێنین.
دەكەن  چاوەڕێی  باستكرد،  فرسەتەی  ئەو   *
كرد  دەخالەتی  وەك  ناوچەكە  بێتە  ئەمریكا  كە 
لە  دەكەن  ئەوە  سووریە، چاوەڕێی  لە  عێراق،  لە 

ئێرانیش دەخالەت بكات ئەوجا دەستبەكاربن؟
- نا مەسەلەكە تەنها ئەوە نییە كە چاوەڕێ بین 
بكات،  دەخالەت  دەرەكی  هێزێكی  یان  ئەمریكا 
لە  سەرەتاوە  شتێكدا  هەموو  لەپێش   بەڵكوو 

ئازادیخوازانی  ئێران  نەتەوەكانی  ئامادەبوونی 
لە  سەرەتادا  ئەوە  خەبات،  بەڕێوەبردنی  بۆ  ئێرانە 
ئەولەوییەتی یەكەمە بۆ ئێمە، بەاڵم رەنگە ئەوەی 
هێزەكانی  كاریگەریی  كرد  پێ  ئیشارەتتان  ئێوە 
و  بكات  گونجاوتر  ئێمە  بۆ  فەزایە  ئەو  دەرەكی 

بتوانین كەڵكی لێوەربگرین.
* پشتیوانی لەكام هەلومەرج دەكەن كە واڵتێكی 
بكەوێتە  بكات،  تێدا  دەخاڵەتی  ئەمریكا  وەك 
جەنگەوە لەگەڵیدا یان فشار بخاتە سەر كۆماری 
لە  كامیان  پشتیوانی  ئێوە  ئێران،  ئیسالمیی 

دەكەن؟
كۆماری  الوازبوونی  لە  پشتیوانی  ئێمە   -
هەرچەند  پێمانوایە  دەكەین،  ئێران  ئیسالمیی 
كۆماری ئیسالمیی ئێران الوازتر بێت لە قازانجی 
كوردە،  گەلی  بەتایبەتی  و  ئێران  ئازادیخوازانی 
النیكەم  ئێستا  تا  كە  هەیە  تەجروبەیەش  ئەو 
بەشێك لەو واڵتانەی كە ئەمریكا دەستی تێوەرداوە 
بۆ  بەجێیهێشتووە  دوایی  روخاندووە  و  حكومەتی 
و  حكومەت  خۆیان  لێهاتوویی  بەپێی  خۆیان، 

ئیدارەی خۆیان دەكەن.
* ئەگەر قەراربێت ئەو هەلومەرجە بێتە  پێشەوە 
 و دەرفەتی خەباتی چەكداری بۆ ئێوە لەبار بێت، 
ئاڵوگۆڕێك رووبدات، تۆ ئامادەی سەركردایەتی 
یەكێك لەو شەڕانە بكەیت یان هەر لە كۆیە، لە 

 دوورەوە سەیردەكەیت؟
زۆر  داهاتوو  ئاڵوگۆڕەكانی  راستییەكەی   -
بەوە  باوەڕم  من  بەاڵم  نییە،  پێشبینی  موقابیلی 
نییە خەباتی چەكداری لە دەرەوەی واڵت بەڕێوە 
 بچێت، ئەگەر هێزێك بیەوێت خەباتی چەكداری 
بكات، دەبێت لە نێوخۆی واڵت بێت، دەنا دووراو 
فرسەت  ئەگەر  بەاڵم  ناكرێت،  خەباتە  ئەو  دوور 
حیزبی  وەكو  ئێمە  دەیكەین،  ئێمە  بێت  گونجاو 
هەیە،  چەكداریمان  شەڕی  تەجروبەی  دێموكرات 
شاخەكاندا  لە  كردوومانە،  واڵتدا  نێوخۆی  لە 
تەنانەت  پارتیزانیمان كردووە،  كردوومانە، شەڕی 
شەڕی مونەزەمیشمان كردووە لەگەڵ حكومەت.

ئامادەی  كرد،  جەنابتم  باسی  من   *
بگەڕێیتەوە؟

هەلومەرج  ئەگەر  كردیت  ئامادەم، عەرزم  - من 
یەكەمدا  ڕۆژی  لە  ئامادەم  بێت،  گونجاو 

بگەڕێمەوە.
باشووری  حیزبەكانی  لەگەڵ  بەراورد  بە   *
كوردستان، تا ئاستێكی زۆر دوورن لە خەڵكەكەی 
بۆ  هەبوو  كێشەتان  كەمترین  كەچی  خۆتان، 
چەند  لەم  كە  نەتەوەییەوە  كۆنگرەی  ناو  چوونە 
سەرەتایی  دانیشتنێكی  چەند  رابردوودا  رۆژەی 
ئەو كۆنگرەیە بەڕێوەچوو، پێتانوایە ئەو تەباییەی 

وتووێژی بەڕێز مستەفا هیجری سكرتێری گشتيی حیزب 
لەگەڵ وااڵپرێس

واقیعەتەكە ئەوەیە كە 
خەباتی چەكداری وەكوو 
رابردوو خەباتێك نییە 
كە خەڵكی و الیەنەكان 

پێشوازی لێبكەن

ئەنوەر حسێن )بازگر(
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رۆژەڤ نێوانتان دەرئەنجامی چی بوو كە ئاوا بێ كێشە 
بەڕێوەچوو؟

- ئێمە وەكو كوردی رۆژهەاڵت، وەكو بەشەكانی 
و  ناخۆش  و  تاڵ  رابردوویەكی  بەداخەوە  دیكە 
پڕ لە گێرە و كێشەمان لەگەڵ خۆمان تەجروبە 
و  یەكتر  دژی  چەكداری  لە  شەڕی  كردووە، 
یەكتر،  فەوتاندنی  و  یەكتر  شكاندنی  بگرە 
ئینشیعابات و دژایەتیكردن لەگەڵ یەكتر، هەموو 
پێم  من  بۆچوونی  بە  تاقیكردووەتەوە،  ئەوانەمان 
تەجروبانەدا  ئەو  ئەسەری  لە  هەموومان  وابێت 
ئەوە  زەمانی  ئێستا  كە  ئەوەی  گەیشتووینەتە 
لە  كاریگەریمان  بمانەوێت  ئەگەر  نەماوە، 
داهاتووی ئێران، لە داهاتووی كوردستانی ئێراندا 
هەبێت و بە قازانجی نەتەوەكەمان بجوڵێینەوە وەكو 
دەرفەتەكان  لە  باستكرد،  پێشوودا  پرسیاری  لە 
بە  سەردەمە  ئەو  دەبێت  وەربگرین،  سوود  باش 

تەواوی تێپەڕ بووبێت.
و  شەڕكردن  مەسەلەی  ئێمەوە  نەزەری  لە 
چارەسەركردنی كێشەكان بە چەك و دژایەتیكردنی 
حیزبی  ئێمەی  بۆچوونی  لە  النیكەم  یەكتر، 
بۆیە  بووە،  تەو او  ئێراندا  كوردستانی  دێموكراتی 
ئێمە بەپێی ئەو سیاسەت و بۆچوونەمان ماوەیەكی 
بۆ  دانان  حورمەت  و  دانیشتن  و  دانوستان  زۆرە 
شێوەیە  بەو  گرتووەتەبەر،  دیكەمان  الیەنەكانی 
هەڵسوكەوتمان كردووە و توانیومانە فەزایەكی وا 
دانیشین  یەك  دەوری  لە  بتوانین  كە  پێكبهێنین 
بێبەریكردنی  و  یەكتر  تەریقكردنەوەی  جیاتی  لە 
ئێمە  تەنانەت  بكەین،  مەشوەرەت  پێكەوە  یەكتر، 
پێنچ  كە  هاوڕێیانەماندا  ئەو  لەگەڵ  پەیوەندی 
دێموكرات  لە  حیزبی  لەمەوپێش  ساڵ  شەش 
نوێمان  فەسڵێكی  ئەوانیش  لەگەڵ  جیابوونەوە، 
دانوستانداین  لە  لەگەڵیان  دەستپێكردووە، ساڵێكە 
لەو مەوزوعە سیاسییانەی كە لە بابەتی ئێران و 
دەكەین،  مشاورە  پێكەوە  پێشەوە،  دێنە  كوردستان 
لەگەڵ الیەنەكانی دیكەش هەر بەو شێوەیە. ئەوە 
وەكوو  كە  پێكبهێنێت  وا  فەزایەكی  توانیویەتی 
خۆتان باستان كرد لە كۆنگرەی نەتەوەییدا كە بە 
شێوەیەكی دێموكراتی هەڵبژاردن كرا، نوێنەرەكان 
دیاری كران، پێكەوە هاوكاری دەكەین و ئەوەشمان 
حیزبەكەی خۆمان  بۆ  كەسە  هەر  نییە  مەبەست 
پێمانوایە  ئەوەیە  گرنگ  دەستدەكەوێت،  چیمان 
كە ئەگەر ئەو كۆنگرەیە سەر بكەوێت، دەتوانێت 
زۆر ئامانجی بەرزی هەبێت و زۆر لە قازانج و 
بەرژەوەندی كورد دا بێت، بۆیە زۆرتر مەسەلەی 
لە  هەر  نەك  ئەوە  دەگرین،  لەبەرچاو  نەتەوەیی 
لە  بەڵكوو  نەتەوەیی،  كۆنگرەی  مەسەلەی 
مەسەلەن  هەبووە،  ئەوە  دیكەشدا  مەسەلەكانی 
سەركۆماریی  هەڵبژاردنی  لەگەڵ  پەیوەندی  لە 
ئێراندا، هەموومان مەبەستم لە حیزبە كوردییەكانی 
راگەیاندنمان  پێكەوە  كوردستانە،  رۆژهەاڵتی 
دەركردووە، هەموومان گەیشتینە ئەو قەناعەتەی 
لە  نەدەن،  دەنگ  خەڵك  بكەین  داوا  پێكەوە  كە 

مەسائیلی دیكەشدا زۆر پێكەوە كار دەكەین.
هاوبەش  راگەیاندنێكی  نەتانتوانی  بەاڵم   *

باڵوبكەنەوە؟
- راگەیاندنی هاوبەش هەموومان پێكەوە نا، بەاڵم 
هەموومان یەك شتمان باسكرد، هەر الیەنە بەیانی 
خۆی، بەاڵم یەك مەبەست بوو، ئەویش تەحریمی 

هەڵبژاردن بوو.
لەم  هاوبەش  راگەیاندنێكی  بەیەكەوە  ئامادەن   *
هەر  هێزەكە  پێنج  هەر  باڵوبكەنەوە،  رۆژانەدا 
بە  دێموكرات( سەبارەت  )دوو  و  )سێ كۆمەڵە( 

كۆنگرەی نەتەوەیی؟
- ئێستا لەگەڵ كۆنگرەی نەتەوەیی پێكەوە ئیش 

دەكەین، پێكەوە هەڵبژاردنمان كرد.
* مەبەستم لە  ڕاگەیاندنێكی هاوبەشە لە  نێوان 

حیزبەكانی رۆژهەاڵتی كوردستاندا؟
- ئەوە راگەیاندنی ناوێت، لەوێ لەگەڵ هەیئەتەكان 
كە  ئامادەكارە  هەیئەتی  ئەو  ئێستا  دادەنیشین، 
دیاری كراوە بیست و یەك كەسە، هەیئەتی ئێمە 
پێنج كەسە، لەگەڵ ئەوان هەموو مەسەلەكان باس 

دەكەن، مەسەلەكانیشمان هاوبەشە.
و  ئێوە  بۆ  نەتەوەیی  كۆنگرەی  پێتوانییە   *
بوو،  نوێ  دەركەوتنێكی  رۆژهەاڵت  حیزبەكانی 
بە  دایەوە  زۆری  گەرموگوڕییەكی  میدیاكان 
رابردوودا وا  ئێوە كە لە  چەند ساڵی  دەركەوتنی 
تۆ  كۆبوونەوەكەشدا  دانیشتنی  یەكەم  لە  نەبوون، 
یەكێك بووی لەوانەی كە قسەی دڵی هەموویانت 

ناكەن  هەست  ئێوە  ئەوەیە  مەبەستم  كردووە، 
تازەی  دەرفەتێكی  ئێوە  بۆ  نەتەوەیی  كۆنگرەی 

رەخساندووە؟
-  پێموابێت نەك هەر بۆ ئێمە، بۆ رێكخراوەكانی 
دیكە، بۆ هێزە سیاسییەكانی دیكەش دەرفەتێكی 
نوێ بوو، ئەوەش بە بۆچوونی من خۆی لەوەدا 
لە  كورد  هێزەكانی  نزیكبوونەوەی  كە  دەبینێتەوە 
هەموو بەشەكاندا بەتایبەتی كە دێتەپێشێ وەكوو 
كۆسپەكانی  داهاتوودا  لە  نەتەوەیی،  كۆنگرەی 
سەر  چەند  دەكەوێت،  سەر  چەند  و  چی  دەبێتە 
ناكەوێت ئەو بەرژەوەندییە هەیە كە هێزەكانی كورد 
زۆرتر  لێهاتووییان  و   توانا  و  دەكات  بەرجەستە 
ئێمەش وەك هێزەكانی كوردی  بۆ  نیشان دەدات. 
پێشێ  هاتە  دەرفەتە  ئەو  ئێران  ئۆپۆزسیۆنی 
و  نەزەرات  خۆمان  داخوازییەكانی  و  ویست  كە 
بۆچوونەكانی خۆمان چ لە میدیاكاندا چ لە كۆڕ 

و كۆبوونەوەكانی كۆنگرەدا بتوانین باس بكەین.
* وەكو ئەوەی باس دەكرێ لە یەكەم دانیشتنی 
كۆنگرەی نەتەوەییدا بە بارزانیت وتووە، قسە لەسەر 
وەردەگرێ؟  ئێمە  لە  ئاشتی  كێ  چی؟  ئاشتی 
وەردەگرێ؟  لێمان  كێ  پێیە،  پەیامێكمان  ئێمە 
یەك  دوابەدوای  كە  سكرتێر  دوو  وتووە  ئەوەشت 
ئاشتیدا  پێناوی  لە  بوون،  حیزبەكەت  سكرتێری 
تیرۆر كراون، ئەم پەیام و قسەكردنەت لە  چییەوە 

سەرچاوەی گرتبوو؟
- حیزبی دێموكرات بەو 
رابردووەی كە هەیەتی، 
شانازییانەی  بەو 
من  هەمانە،  كە 
وەك  خۆم  بەشبەحاڵی 
جێ  دێموكرات  حیزبی 
لەنێو  حیزبەكەم  پێی 
خۆمدا  خەڵكەكەی 
لەگەڵ  دەبینم،  قایم 
ئێمە  خەڵكی  ئەوەی 
نییە  ئەوەی  دەرفەتی 
بەاڵم  نیشاندا،  خۆی 
پێوەندەدا  لەو  من 
جێ  كە  نییە  گومانم 
دێموكرات  حیزبی  پێی 
خەڵكەكەی  ناو  لە 
ویست  قایمە،  خۆیدا 
ئێمە  داخوازییەكانی  و 
داخوازییەكی  و  ویست 
لە  ئێمە  سەردەمییە، 
لە  سیاسەتەكانماندا 
ئێستاش  تا  ڕابردووەوە 
واقیعەتەكان  بووین  فێر 
بگرین،  لەبەرچاو  زۆر 

كۆڕ  زۆر  ئاوا،  كۆنگرەیەكی  لە  نەك  بۆیە 
ئو وروپا  لە  ئەمریكا،  لە  بووە  كۆبوونەوەم  و 
پەرلەمانتاری  لە  گەورە  زۆر  كەسایەتی  لەگەڵ 
بە  باوەڕ  و  هێز  بەو  هەر  بەریتانیا،  پەرلەمانی 
حیزب و باوەڕ بەخۆبوونەوە قسەم كردووە، چونكە 
وەك عەرزم كردیت بیروبۆچوونەكانی ئەو سەردەمە 
خاڵی  هەیە،  شانازیمان  لە  پڕ  رابردوویەكی  و 
مەنفی ئاوامان نییە كە شەرمی لێبكەین، هیچ 
گومانێك لەوەدا نییە كە لە فرسەتێكی گونجاودا 
كە چاوەڕوان دەكەم لەوانەیە زۆر درەنگیش نەبێت 
و  توانا  تر  ناوچەكەدا جارێكی  لە  ئێران  كوردی 
لێهاتوویی خۆیان پیشان بدەن، بۆیە ئەو قسانەی 
كردم لە كۆنگرە لە شوێنەكانی دیكە لەو هێز و 

توانایەوە بوو.
* بارزانی وەاڵمی چی بوو؟

- بارزانی وەاڵمی نەبوو، لە  ڕاستیدا من گلەییەكم 
چونكە  لەوێ،  كران  باس  شتانەی  لەو  كە  كرد 
كاك  بە  بارزانییەوە  لەالیەن  جەلەسەكە  ئیدارەی 
عەدنان موفتی سپێردرابوو، ئەو هەندێك وەاڵمی 
كە  ئەوەی  لەسەر  بوو  ئەوە  وەاڵمەكەی  دامەوە، 
من گلەییم كرد، پێشتر دەبوایە پرس و جوو بكرایە 
لەگەڵ هێز و الیەنەكانی دیكە، بەتایبەت لەگەڵ 
پێكهاتووە،  بۆیە  كۆنگرەیە  ئەو  كە  باسكرا  ئێمە 
نەزەری  هەیە،  قسەی  هەیە،  نەزەری  كەس  هەر 
خەباتی  لەگەڵ  پەیوەندی  لە  كە  دەدات  خۆی 
چەكداریش لە بەیانییەی كۆنگرەدا ئەوە ئیساڵح 
لەبەرچاوگرتنی  بە  بەشێك  هەر  خەباتی  كە  كرا 
بچێتە  مەنتیقە  حكومەتەكانی  وەزعییەتی 
بوو بۆ هەموو  پەیامی ئاشتی  پێش، مەسەلەكە 

دەوڵەتەكان و نەتەوەكان، بەاڵم كە من قسەم كرد 
لەبەرچاوگرتنی  بە  پێكهات  ئیساڵحییەتە  ئەو 

وەزعییەتی حكومەتەكان.
* باسی ئەوەت كرد كە شانازی بە حیزبەكەم و 
مێژووی حیزبەكەمەوە دەكەم، هەست بەوە ناكەیت 
عەیبێك هەیە لە حیزبەكەی تۆدا، ئەویش ئەوەیە 
كە لە كۆبوونەوە  و كۆنگرەیەكی ئاوادا دادەنیشن 
سكرتێری  هیجری  مستەفا  دەبرێت  ناوتان  وا 
خالیدی  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
بۆ  ئەمە  دێموكرات،  حیزبی  سكرتێری  عەزیزی 

ئێوە خاڵێكی زەعیف نییە؟
ئێمە  بۆ  هەر  نەك  زەعیفە،  خاڵێكی  دەزانم    -
الیەنەكانی  هەموو  بۆ  بەڵكوو  دێموكرات،  وەك 
كە  كۆمەڵەكان  بۆ  مەسەلەن  ئێرانی،  كوردی 
لە  بوون  بەرچاو  هێزێكی  سەردەمێك  ئەوانیش 
كوردستانی ئێراندا، بۆ هەموومان خاڵێكی الوازە، 
بەاڵم وەك عەرزم كردیت ئەوە دەورانێك بوو تەواو 
كەمكردنەوەی  بۆ  هەر  نەیەتەوە،  هیوادارم  بووە، 
ئەو خاڵە نێگەتیڤەیە كە ئێمە دەستمان كردووە بە 
لەگەڵ  نوێ  فەزایەكی  پێكهێنانی  و  دانوستان 
پێكەوە  زوو  زوو  ئێستا  عەزیزی،  خالیدی  كاك 
دادەنیشین و هاتوچۆی یەكتر دەكەین و خەریكین 
لە داهاتوودا  بتوانین  ئێمە  ئەوە دەچین كە  بەرەو 

یەك بگرینەوە.
* ئێوە بە ئیمانەوە دەڵێن كە هێزێكی جەماوەرین، ئەو 
دەستەواژەیەم لە هەموو 
سیاسییەكانی  هێزە 
كوردستان  رۆژهەاڵتی 
لە  بیستووە، 
دیكە،  دێموكراتەكەی 
پێتوایە  كۆمەڵەكان،  لە 
هەلومەرجێك  ئەگەر 
ڕێگەی  لە  بڕەخسێت 
سندوقەكانی دەنگدانەوە، 
لە  دێموكرات  حیزبی 

پێشی پێشەوە دەبێت؟
- بەڵێ من بەش بەحاڵی 
بیردەكەمەوە،  وا  خۆم 
گومانم  هیچ  لەوەدا 
بە  تەنها  ئەوەش  نییە، 
لێكدانەوە  و   گومان 
تێكۆشانێك  بەپێی  نا، 
ناوخۆی  لە  ئێمە  كە 
بەپێی  هەمانە،  واڵتدا 
ئەندامانێك كە هەمانە، 
بەپێی ئەو پەیوەندییانەی 
كەسایەتی  لەگەڵ  كە 
ناوخۆی  خەڵكی  و 
هەمانە،  كوردستاندا 
نییە،  دروشم  واتە  قەناعەتە،  ئەو  گەیشتووینەتە 
من جارێكی دی ئەوە دەڵێمەوە، راستە ئێمە وەك 
خەباتی  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
نەیتوانیوە  ئەوە  بەاڵم  نادەین،  درێژە  چەكداری 
بكاتەوە،  لە خۆشەویستی حیزبی دێموكرات كەم 
كردیت  عەرزم  سەرەتادا  لە  خاڵەی  لەو  بێجگە 
ئیشارەی پێدەكەمەوە، ئەگەر ئێمە بمانەوێت وەكوو 
سەرەتای هاتنەسەر كاری كۆماری ئیسالمی بیر 
بكەینەوە، ئەوە دروست نییە، چونكە گۆڕان هەیە، 
گۆڕان لە  ناوخۆی واڵتدا، لەگەڵ خەڵكدا، فكر 
و بۆچوونی خەڵكەكە گۆڕانی بەسەردا هاتووە، 
بەاڵم لەو پێوەندەدا خۆشەویستی حیزبی دێموكرات 
نێو  لە  دێموكرات  حیزبی  بوونی  جەماوەری  و 

خەڵكدا بە  نیسبەتی ئەو كات باشترە.
* وتت ئەوەی كە من دەیڵێم ئێمە حیزبی یەكەمین 

ئەمە دروشم نییە، بەاڵم فاكتێكیش نییە؟
سندوقی  دووبارە  دەبێت  دەمەش  ئەو  راستە   -

دەنگدان هەبێت.
بۆچوونانەی  ئەو  ئەگەر  حاڵەتێكدا  لە   *
دیكە  الیەنەكانی  ئامادەی  وادەرنەچوو،  تۆ 
ئەنجامی  لە  مەبەستم  براوەن،  كە  بكەیت  قبوڵ 

هەڵبژاردنە وەك پڕۆسەیەكی دێموكراتی؟
كورد  ئەوەی  باوەڕەدام  لەو  بەحاڵی خۆم  بەش   -
و  نەگبەتی  ئەو  ئێستا  تا  هاتووە  بەسەری 
دواكەوتووییەی كە هەمانە، ئەوانە بەشێكی هەرە 
زۆری موسەبیبەكەی خۆمان بووین كە نەمانتوانیوە 
نەبووین،  دێموكرات  و  بكەین  تەحەمول  یەكتری 
كردووە،  دێموكراسیمان  باسی  لە  قسەدا  فەقەت 
حیزبی  وەك  چ  بەعام  كورد  چ  پێموابێت  بۆیە 

بمانەوێت  ئەگەر  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی 
حیزب  بەراستی  و  بكەوێت  پێش  نەتەوەكەمان 
وەكوو وەسیلەیەك بێت لە خزمەتی خەڵكەكەی دا، 
دەبێ هەموو یاسایەكی دێموكراتی قبوڵ بكات، 
تۆ  كە  ئەوەیە  دێموكراسی  یاساكانی  لە  یەكێك 
لە هەڵبژاردندا دۆڕاندت، دەبێت دۆڕاندنت قبوڵ 
دواڕۆژدا،  كۆمەڵگای  لە  هەر  نەك  من  بێت، 
بەڵكو لە  حیزبەكەشمدا ئەگەر لە هەڵبژاردنێكی 
دێموكراتیكدا هەست بەوە بكەم دۆڕاندوومە، زۆر 
كەسێكی  بە  دەدەم  خۆم  جێگای  بە  حورمەتەوە 
كردووە، من  ئەوەم  لە  ڕابردوودا  وەك  هەر  دیكە، 
لە  بووم  دێموكرات  حیزبی  سكرتێری  سەردەمێك 
كۆنگرەیەكی دێموكراتیكدا كە باوەڕم پێی هەبوو، 
من دۆڕاندم، مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەن زادە بوو 
بە یەكەم، بە حورمەتەوە جێگای خۆم پێشكەشی 
خۆم  تێكۆشانی  هەموو  ماوەیەشدا  لەو  كردووە، 
بەكارهێناوە بۆ ئەوەی لە خزمەتی حیزبەكەمدا بم، 

یەعنی ئەوە باوڕی منە.
لەو حیزبانەی  یەكێك  رابەری  وەكوو  تۆ  واتە   *
نەماوە  بەوە  قەناعەتت  كوردستان،  رۆژهەاڵتی 
كە  براكوژی  شەڕی  بدەنەوە  دەست  كە  جارێكی 

پێشتر مێژوویەكی تاڵتان هەبووە لەگەڵیدا؟
بۆ  وەختێكی  بەوەیە كە كورد هەر  باوەڕم  - من 
چارەسەركردنی كێشەكانی خۆی دەستی بۆ چەك 
قۆستویەتییەوە،  دوژمن  كردووە،  هەڵەی  بردووە 
بە  دووبارm  بێتەوە،  ئەوە  نابێت  پێموابێت  بۆیە 
بۆچوونی من كۆنگرەی نەتەوەیی كە هیوادارم بەو 
شكڵەی كە من دەمەوێت نەك شكڵێكی فۆڕمی 
ئەوە  دەبێت  كارەكانی  لە  یەكێك  بێت،  جێبەجێ 
بەسەر هەڵسوكەوتی حیزبە  بێت  بێت كە چاودێر 
حیزبێك،  رۆژێك  ئەگەر  دا،  كورد  سیاسییەكانی 
گروپێك بیەوێت لە ڕێگای چەكدارییەوە قسەی 
من  حیزبی  لێبكات،  بەرگری  بسەپێنێت،  خۆی 

دەبێت یەكێك لە پشتیوانانی ئەو سیاسەتە بێت.
* وتت كۆنگرە وەكوو ئەوەی من دەمەوێت، تۆ 
چی  و  بێت  چۆن  كۆنگرە  بێت،  چی  دەتەوێت 

بكات؟
تەنها  بە  نەتەوەیی  كۆنگرەی  دەمەوێت  من   -
هەر دروشم نەبێت، وەك حیزبی دێموكرات هەوڵ 
دەدەین بۆ ئەوەی ئەو كۆنگرەیە ببێتە كۆنگرەیەك 
و  قسەكردن  بۆ  بەهێز  ناوەندێكی  ببێتە  لەوێدا  و 
رێگا نیشاندانی هەموو گێرە  و كێشەكانی كورد 
بەتایبەتی ئەو بەشە لە كوردەكان كە حكومەتییان 
تێدا نییە و ناتوانن، مەرجەعێك نییە، دادگایەك 
ئەوێ،  بەرنە  خۆیان  كێشەكانی  ئەوەی  بۆ  نییە 
دەمەوێت كۆنگرەی نەتەوەیی ببێتە ئەو مەرجەعە، 
ئەگەر سبەینێ گروپێك بیەوێت بە هێزی چەك 
بەسەر  یان  خەڵكدا  بەسەر  بسەپێنێت  خۆی 
لە  بیەوێت  حیزبێك  ئەگەر  دیكەدا،  الیەنێكی 
نەتەوەیی  كۆنگرەی  بدا،  ال  نەتەوەیی   ڕێبازی 
بتوانێت لەسەر ئەو مەسەلەیە قسە  بكات و بڕیار 
بۆیە  بكات،  مەسەالنە  ئەو  چارەسەری  و  بدات 
كۆنگرەی  بۆ  هەیە  گەورەم  زۆر  ئاواتێكی  من 
نەتەوەیی كە هیوادارم ئەو كۆنگرە نەتەوەییە لەو 

چوارچێوەیەدا پێكبێت. 
* بێگومان ئاشتی، تەوەری سەرەكیی كۆنگرەی 
نەتەوەییە، دانیشتن و دیالۆگ لەگەڵ كۆماری 
خەباتی  لە  بوون  دەستبەردار  و  ئێران  ئیسالمیی 

چەكداریی، هیچ سوودێكی دەبێت؟
كۆماری  وەختێكی  هەر  پێمانوایە  ئێمە   -
دیكە  حكومەتێكی  هەر  یان  ئێران  ئیسالمیی 
دێموكراسی  و  ئازادی  لەسەر  بیەوێت  بە  جددی 
بكات،  دیالۆگ  كورد  نەتەوەی  مافەكانی  و 
بكەین،  ئاشتی  بكەین،  دیالۆگ  دەبێت  ئێمە 
مەسەلەی  لەسەر  كردووە.  وامان  لە  ڕابردووشدا 
سكرتێرمان  دوو  دانیشتن،  پێكەوە  و  ئاشتی 
كۆماری  كاری  هاتنەسەر  لە  دەستداوە.  لە 
خەبات  دیكەی  هێزەكانی  لەگەڵ  ئیسالمیشدا 
گەلی  نوێنەرایەتیی  هەیئەتی  كوردستاندا،  لە 
ئیسالمی  كۆماری  لەگەڵ  پێكهێنا،  كوردمان 
رێگایانەمان  ئەو  هەموو  دانوستان،  كەوتینە 
لەگەڵ كۆماری ئیسالمی تاقیكردووەتەوە، بەاڵم 
ئەگەر  بەاڵم  نەگەیشتووین،  ئەنجام  بە  بەداخەوە 
ئاڵوگۆڕێكی  ئیسالمی  كۆماری  داهاتوودا  لە 
كورد  گەلی  لەگەڵ  بیەوێت  كە  بەسەربێت  وای 
مەسەلەكانی،  چارەسەركردنی  بۆ  بكات  وتووێژ 

ئێمە ئامادە دەبین.

وتارێكی  تایمز"  "نیۆیۆرك  رۆژنامەی 
ئەگەری  و  سووریە  پرسی  لەسەر 
ئێپیدمی  كارەساتباری  باڵوبوونەوەی 
هەلومەرجە  لەم  مندااڵن  فەلەجی 
كردووەتەوە  باڵو  واڵتە  ئەو  شەڕلێدراوەی 
كە لە الیەن دەستەی نووسەرانییەوە ئامادە 
كراوە. لە دوو پاراگرافی سەرەتای وتارەكەدا 
بەو  مندااڵن  فەلەجی  "ئێپیدمی  نووسراوە: 
هەڕەشانە زیاد بكەن كە خەڵكی مەدەنی و 
بێتاوانی سووریە هەر ئێستا بە هۆی شەڕی 
نێوخۆیی رووبەڕووی بوونەتەوە. ئەوە بەشێك 
لەو شتەیە كە برپرسانی ئەمریكایی دەڵێن 
رەنگە ببێتە خراپترین كارەساتی مرۆیی لە 
جێنۆسایدەكەی رواندا لە 1994 بەمالوە كە 
كوژرا.  تێدا  كەسی  هەزار   ٨٠٠ بە  نزیك 
لەبەرچاوی  تراژێدییەكە  كاتێكدا  لە  بەاڵم 
هەمووانە، زۆر واڵت، لەوانە رووسیە و چین 
بە زەحمەت یارمەتیی خۆیان بۆ دابینكردنی 
بە  سوورییەكان  سەرەتاییەكانی  پێویستییە 
پێشكەش  یەكگرتووەكان  نەتەوە  كەمپەینی 

كردووە. 
كە  كاتەوە  لەو  مەدەنی  خەڵكی 
ئەسەد  بەشار  سووریە،  سەركۆماری 
رووبەڕووبوونەوە  بۆ  سەربازی  هێزی  لە 
لەگەڵ ناڕەزایەتییە ئاشتیخوازانەكان كە لە 
2٠11دا دەستی پێكرد، كەڵكی وەرگرت و 
داگیرساند،  نێوخۆيی  بەتەواوی  شەڕێكی 
تێچوویيەكی زۆر تۆقێنەریان داوە. بەرپرسان 
ئێستا ژمارەی كوژراوەكان كە شەڕكەرەكانی 
هەر دوو الیش لەخۆ دەگرێ ، بە 11٥ هەزار 

كەس ناو دەبەن. 
لەو سوورییانەی كە تا ئێستا لە شەڕدا 
زیندوو ماون، نزیك بە پێنج میلیۆنی لە نێو 
خودی واڵتەكەیاندا ئاوارەن � لەو گەڕەكانەی 
كە لە الیەن نیزامییەكانەوە گەمارۆ دراون، 
گیریان كردووە یان لە ماڵەكانیان هەڵكەنراون 
پاركە  و  قوتابخانە، مزگەوت  لە خانوو،  و 
بێ  ئیمكاناتەكان و لە خانووە قەەرباڵغەكانی 
خزمەكانیان دەژین. زۆربەیان بە شێوەیەكی 
دەرمان  و  خۆراك  بە  دەستیان  هیوابڕاوانە 
راناگات و ئەم بێ  ئیمكاناتییە وێدەچێ  لە 
زستاندا خراپتریش بێ . لە هەمان كاتدا، دوو 
توركیە،  بۆ  سوورییەكان  دیكەی  میلیۆنی 
ئۆردۆن، لۆبنان، عێراق و میسر هەاڵتوون و 
ئەوەش بەو مانایە كە حەوت میلیۆن خەڵك 
لەسەر سێی حەشیمەتی  بە یەك  نزیك  یان 
سووریە دەبینرێ  كە ژیانیان بە هۆی شەڕەوە 

سەرەونخوون بووە."
وێڕای  وتارەكەدا،  دیكەی  بەشێكی  لە 
ئاماژە بە ئامارەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان 
پێوەندی لەگەڵ خەبات دژی فەلەجی  لە 
مندااڵن لە ناوچەكەدا، نووسراوە: "كارناسانی 
ئەو  كە  وایە  گومانیان  گشتی  ساڵمەتی 
جیهادییانەی كە بۆ پەیوەستبوون بە شەڕی 
سووریە،  هاتوونەتە  ئەسەد  بەشار  دژی 
نەخۆشییەكە  ویرووسی  هەڵگری  لەوانەیە 

بووبن".
كە:  كراوە  دەرەنجامگیری  كۆتاییدا  لە 
"باشترین رێگەی یارمەتی بە سوورییەكان 
كۆتایهێنان بە شەڕەكەیە. باشترین رێگەی 
دواتركەمكردنەوەی ئەو ئارازانەیە بە هۆی 
دابینكردنی پێداویستییەكان و گوشارخستنە 
رێگە  تا  شەڕەكەیە  الیەنی  هەردوو  سەر 
كەرەستە  كە  بن  یاریدەدەر  كارمەندانی  بە 

پێویستەكان بگوازنەوە."

سەرچاوە: 

 Newyorktimes.com

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

شەڕی بێكۆتایی، 
ئازاركێشانی بێكۆتایی

ئەوەی كورد بەسەری 
هاتووە تا ئێستا 
ئەو نەگبەتی و 
دواكەوتووییەی 
كە هەمانە، ئەوانە 

بەشێكی هەرە زۆری 
موسەبیبەكەی 
خۆمان بووین كە 
نەمانتوانیوە 

یەكتری تەحەمول 
بكەین و دێموكرات 

نەبووین
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شەهید
) دژایەتی ((

خوێنمان بە جۆیەك دا ناڕوا
دوورین لە یەك
وەكوو، بەفر و
گوڵە هێرۆ

عەرز و عاسمان
غەم و شادی!

ئەوان،
خەویان لە من دەوێ

من ڕاپەڕین!
ئەوان،

تامەزرۆی بێدەنگین 
من ئازادی!

) هەڵبژاردن ((

تۆم خۆش دەوێ و
نیشتمانیش!

زۆر حەز دەكەم 
لە نیشتمانی ئازاد دا،

بە یەك بگەین
وەك دڵداری گیانی گیانی!

بەاڵم ئەگەر ؛
لە بەینی تۆ و

ئازادی نیشتمانم دا 

سەر پشكم كەن ؛
دڵنیابە بە ئاسانی

لە بەر پێی بووكی ئازادی
دەت كەم،

بە قۆچی قوربانی!

) هەڵوێست ((

دوێنی درگام
لە چارە نووسێ كردەوە

كە پێم وابوو،
چارەنووسی

داسەپاوی ئەم خاكەیە!

ئەمڕۆ، لە سەر
دەرگای كڵۆم كردووم نووسی :

» هەزار لەعنەت 
لە چارە نووسێ

وا دەستی
بێگانە بۆمی دەنووسێ «! 

با دابارێ بارانی ئاڵ،
تۆوی ئازادی پێ دەڕوێن.
دەبا بڕژێ خوێنی الوان،

رۆژهەاڵت ئاشنایە بە خوێن.

گەر بتەوێ خۆر داگری ،
دڕدەی بە تاریكی شەوێ.
دەبێ رۆژانە بە خەندە،

الوێك بۆ تەناف سەركەوێ.

بۆ رۆژهەالت تازە نییە،
سینگ و گوللە و ، پەت و گەردن.

ریگای ئازادی دژوارە،
زۆر كوڕو كچی بۆ مردن.

دەرسی شەرەفمەندی دادا،
سەرۆك كۆمارەكەی ئێوە.

الوان لە پێشەوا فێر بوون،
كە گیان بسپێرن بەپێوە.

باڵوكراوەینوێ دوو مینیماڵ لە ئارەش نەسیری

زاد
.ئا

ك.د

ادە
لیز

جە
ی 

باد
قو

مرۆڤی باڵندە

لەسەر بەرزترین تەالری شار، دانیشتبوو و سەیری ژیانی دەكرد كە سەت قات بچووكتر بەردەوام بوو. مرۆڤەكان وەكوو مێروولەكان 
و شەمەندەفەریش وەك مارێك لەسەر خاك دەخزین. چاوی بڕییە ئاسمان. ئەستێرەكان گەورەتر ببوونەوە و رووناكیی خۆر تیژتر ببووەوە. 
چاوەكانی نووقاند، باڵی كردەوە و خۆی بەردایەوە بۆ ئەوەی سەفەرەكەی بەرەو ژیان یان ئاسمان، لە دەستی چارەنووسدا بێت. كاتێك 

چاوی كردەوە، مرۆڤەكان گەورەتر دەبوونەوە، شەمەندەفەر لەسەر هێڵی ئاسنین دەخزی و ئەستێرەكان بچووكتر دەبوونەوە.

هەموو شتێك گەورەتر دەبووەوە

گەشتبووە خاڵێكی قەیراناوی. ئەو شوێنەی كە بیستبووی كاتێك كەسێك دەیگاتێ ، بە بێ  دوودڵی خۆكووژی دەكات و ئەوها بوو 
كە چووبووە سەر بینایەكی بەرز. هەركە خۆی گەیاندە لێواری سەربانەكە، سەری لەگێژەوەهات. هێندەی 
بوو  و خەریك  نییە  قەیراناوی  ئەوەندەش  كێشەكەی  دەرئەنجامەی كە  ئەو  بگاتە  تا  نەخایاند 
بڕیاری دەدا بگەڕێتەوە، بەاڵم چیدی درەنگ بوو. لەو خوارەوە كۆمەڵێكی زۆر خەڵك 
كۆببوونەوە. چاوەڕوان بوون ئەو لەو سەرەوە خۆی هەڵدا. فیكەیان دەكرد و هانیان 
دەدا. تەنانەت یەكێكیش هەردوو باڵی كردبووەوە و بە هێما و ئیشارەت پێی نیشان 

دەدا كە دەتوانێ  باڵ بگرێتەوە و بنیشێتەوە.

كارگێڕی  ل��ەس��ەر  "ك��ورت��ەی��ەك 
)مودیرییەت(، رێبەری و رێكخستن" 
كاك  بەڕێز  كە  كتێبێكە  ناونیشانی 
كۆمیتەی  ئەندامی  بەهرامی  كاوە 
دێموكراتی  ح��ی��زب��ی  ن����اوەن����دی 
كوردستانی ئێران نووسیویەتی و لە 
لە  سلێمانی  ك��ارۆخ��ی  چاپخانەی 

چاپ دراوە. 
كاك كاوە بەهرامی لە بەشێك لە 
پێشەكیی كتێبەكەیدا دەنووسێ : "بۆ 
خەبات  راب��ردووی  كە  كورد  ئێمەی 
لە  ب��وون  رزگ��ار  بۆ  تێكۆشانمان  و 
بە  گەیشتن  و  چ��ەوس��ان��ەوە  دەس��ت 
سیستمێكی دێموكراتیك بۆ ژیانێكی 

سەردەمیانە، كە بتوانێ  لەگەڵ كۆڕ و كۆمەڵە مەدەنی و نێونەتەوەییەكان خۆی 
بگونجێنێ ، خاڵی بەهێزی لە چۆنیەتی خۆ رێكخستن، بەڕێوەبردن و رێبەری 

كردندا خۆی دەردەخات.".

و: ناهید
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ئانیمیسم
گیان  شمەكەكان  دەڵێی  لەوێدا  كە  حاڵەتێكە  دەرب��ڕی  ئەدەبیاتدا  لە  ئانیمیسم 
واتای  بە  كە  وەرگیراوە   anima التینی  وشەی  لە  ئانیمیسم  هەیە.  وشعووریان 

رۆحە و ئانیمیسم بەریانی رۆح لەبەر كردنی شمەكەكان و سروشتە.
ئەم شێوازە بۆ وێنە لە بەرهەمی "میلی یا نیشتمان" لە نووسینی المارتین و یان 
لە بەرهەمی "زاری تاریكی" ویكتور هۆگۆ و " شێعرە زێرینەكان" لە نووسینی نروال 

بە جوانی دەبینرێت.

لە شاری بانە مێهرەجانی شێعری "بەرۆژە" بە بەشداریی شاعیرانی كوردی 
كوردستانی ئێران لە بنكەی ئەدەبی بەڕۆژە بەڕێوەچوو.

بەرهەمی   1٠٠ كوردپا،  هەواڵدەریی  ئاژانسی  بە  گەیشتوو  هەواڵی  بەپێی 
شاعیرانی كورد بۆ مێهرەجانی شێعری بەڕۆژە نێردرابوو و لە كۆی گشتیی ئەو 

رێژەیە، بەرهەمی 3٠ شاعیری كورد لەالیەن لێژنەی داوەرانەوە پەسەند كرابوو.
بنكەی  لەالیەن  خەزەڵوەر  9ی  رێكەوتی  بانە  ب��ەڕۆژەی  شێعری  مێهرەجانی 

ئەدەبیی بەڕۆژەی شاری بانەوە بەڕێوەچوو.
لە كۆتاییدا بە سەر سەركەتووانی بەشە جۆرواجۆرەكانی ئەم مێهرجانەدا خەاڵت 

پێشكەش كرا.

پێشانگای نیگارەكانی خاتوو هوما ساڵحی لە رۆژهەاڵتی كوردستان لە هۆڵی 
ناوەندی رۆشنبیری ئەندێشە رۆژانی 7 تا 9ی خەزەڵوەر لە شاری سلێمانی كرایەوە 
و دواتر لە رۆژانی 13 تا 16ی خەزەڵوەر لە هۆڵی میدیا � بەڕێوەبەرایەتی هونەری 
شێوەكاری، لە شاری هەولێر كرایەوە. شایانی باسە پێشانگای خاتوو هوما ساڵحی 

بەرەو رووی پێشوازییەكی گەرمی هونەرمەندانی باشووری كوردستان بووەوە

باشوور میوانداریی نیگارەكانی 
رۆژهەاڵتی كرد

...
وان

ێ د
ب

درامی وەرگیراوی "نەبەز"بە دەرهێنەريی 
لە سەرەتاكانی مانگی  "ئانجلینا جولی" 
ئۆكتۆبر دەستكرا بە وێنەهەڵگرتنی و ئەم 
وێنەهەڵگری  قوناغی  چ��ووەت��ە  رۆژان���ە 

سێكانسەكانی دەریا لە ئوسترالیا.
نوێترین   )unbroken(ن�������ەب�������ەز
فیلمی" جولی"یە كە پێشتر بڕیار بوو لە 
لە  كامێرا  پێش  بچێتە  هانالولو  هاوایی 
دوای چاوپێكەوتنێكی "جولی" لە سیدنی 
ئوسترالیا، وێنەهەڵگریەكە گوێزرایەوە بۆ 

ئەم واڵتە.
پێشووی"  فیلمی  وەك���وو  ه��ەر  ن��ەب��ەز 
و  خ��وێ��ن  نیشتمانی  ج��ول��ی")  ئانجلینا 
ل��ەم��ەڕ شەڕی  ه��ەن��گ��وی��ن( درام��ێ��ك��ە 
كتێبی  لە  فیلمە  ئەم  دووه��ەم.  جیهانیی 

لە  ب��اس  و  وەرگ���ی���راوە  هیالنبرند"  "الرا 
زامپرینی"  ش��ەڕ"ل��ۆ  ق��ارەم��ان��ی  ژی��ان��ی 
خەڵكی  قوتابیەكی  "زامپرینی"  دەك���ا. 
 1936 ساڵی  لە  كە  بوو  ئانجلێس  لۆس 
"جس  بەرانبەر  لە  بێرلین  ئۆلەمپیكی  لە 
ئونز"شكستی خوارد بەاڵم دوای دۆڕاندنی 
پەیوەست دەبێ بە ئەرتەشی هێزی هەوایی 
جیهانیی  ش���ەڕی  ل��ەگ��ەڵ  ه��اوك��ات  و 
دەكەوێتە  ف��رۆك��ەك��ەی  دووه�����ەم)1943( 
زەریای ئارامەوە. ئەو 47 رۆژ بێ ئاو و 
وەك  مەترسیگەلێك  تێپەراندنی  و  خواردن 
دوورگەیەكی  دەگاتە  قرشەكان  هێرشی 
ژاپۆنی و لەوێدا دوو ساڵ زیندانی دەكرێ 
باێر"  دەكرێ."ماتیو  زۆر  ئەشكنجەی  و 
ئامادەكاریی ئەم بەرهەمەی لە ئەستۆیە. 

جولی " ئوكانل" ئەكتەری ئینگلیسی بۆ 
رۆڵ گێران لە رۆڵی یەكەم بۆ ئەم فیلمە 

بانگهێشت كردوووە.
لەگەڵ  ه���اوك���ات  ب���ری���ارە  "ن����ەب����ەز" 
كریسمەسی 2٠14 بچێتە  سەر پەرەدەكانی 

سینەما. 
لە  جیا  جولی  ئانجلینا  باسە  شایانی 
كاری ئەكتەرى و دەرهێنەری، وەك یەكێك 
ل��ە ب��اڵ��وێ��زەك��ان��ی ك��ۆم��ی��س��اری��ای بااڵی 
پەنابەران،  بۆ  نێونەتەوەیی  رێكخراوی 
س��ەرق��اڵ��ی ك����اری م��رۆڤ��دۆس��ت��ان��ەی��ە و 
بەخێوكردنی سێ منداڵ  بە  ئێستا  تاكوو 
داهاتوویەكی  و  هەڵگرتنەوە  توانیویەتی 

باش بۆ ئەو مندااڵنە مسۆگەر بكات.

باشترین  خەاڵتی  سێو"   1٠٠1" فیلمی 
دێكۆمنتاری ساڵی 2٠13 وەرگرت. 

دێكۆمنتاری  ب���ڵ���ن���دی  ف��ی��ل��م��ی 
دەرهێنەری  ل��ە  س��ی��ن��ەم��ای��ی"1٠٠1س��ێ��و" 
فیلمی  باشترین  خ��ەاڵت��ی  كەریمی  تەها 
فێستیڤاڵی  2٠13ى  دێ��ك��ۆم��ن��ت��اری 
ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی ئ��اس��ی��ات��ی��ك��ای وەرگ�����رت. 
شاری  لە  سااڵنە  ئاسیاتیكا  فێستیڤاڵی 
بەڕێوەدەچێ .  ئ��ی��ت��ال��ی��ا  پ��ێ��ت��ەخ��ت��ی  رۆم 
2٠ى  ت��ا   12 رۆژەك��ان��ی  فێستیڤاڵە  ئ��ەم 
فیلم  كۆمەڵێك  ب��ەش��داري��ی  ب��ە  ئۆكتۆبر 
بەڕێوەچوو.  ج���ۆراوج���ۆرەك���ان  واڵت���ە  ل��ە 
باشترین  خەاڵتی  هەڵسەنگاندن،  هەیئەتی 
هۆی  ب��ە  2٠13ی  ساڵی  دێكۆمنتاری 
ئەنفال  داستانی  تراژدییەكی  گێڕانەوەی 
سیمبۆلیك،  زمانی  لە  وەرگ��رت��ن  كەڵك  و 
ئەم  سێو".  یەك  و  "ه��ەزار  فیلمی  بەخشیە 
تەها  هونەرمەند"  بەرهەمی  دوایین  فیلمە 
ل��ە سێ  ت��اك��وو ئێستا  ب��وو و   ك��ەری��م��ی" 
كردووە  بەشداریی  نێونەتەوەیی  فێستیڤاڵی 
و توانیویەتی دوو خەاڵتی باشترین فیلمی 
ماوەیەك  بێنێ.  ب��ەدەس��ت  دێكۆمنتاری 

نێونەتەوەیی  فێستیڤاڵی  لە  لەمەوپێشیش 
فیلمی  باشترین  خ��ەاڵت��ی  ده��ۆك  فیلمی 
فیلمی  ناوی  هێنا.  بەدەست  دێكۆمنتاری 
"هەزار  سینەمایی  دیكۆمنتاریی  بڵندی 
كە  وەرگ��ی��راوە  سێوێكەوە  لە  سێو"  ی��ەك  و 
مێخەكڕێژ كراوە و ئەم سێوە سیمبۆلی ئەوین 
و خۆشەویستییە و ئەم فیلمە دێكۆمنتاریە 
داستانی 1٠ كەسی رزگاربوو لە گۆڕە بە 
كۆمەڵەكانی ئەنفالە. لە پرۆسەی ئەنفاڵدا 
1٨2٠٠٠ك��ەس لە الیەن حیزبی بەعس لە 

عێراق  بیابانەكانی  كۆمەڵەكانی  بە  گۆرە 
بە  ك��ەس  تەنیا 13  ك��ران و  زی��ن��دەب��ەچ��اڵ 
ب��ری��ن��داری رزگ��اری��ان ب���وو، س��ێ كەسیان 
و  زی��ن��دوون  هێشتا  كەسیان  و1٠  م���ردوون 
شەش  و  رووداوەن  ئەم  شاهیدەكانی  تەنیا 
دەگێڕن.  رۆڵ  فیڵمەدا  لەم  لەمانە  كەس 
كەریمی  تەها  بانەیی  الوی  هونەرمەندی 
قەندیل،  "كوێستانی  وەك��وو  فیلمگەلێكی 
منە،  ش���اری  شێرپەنجەی  ن���ەوت  زری���ان، 

خائینی سپی و... بەرهەم هێناوە.

مێهرەجانی شێعری "بەڕۆژە" 
لە شاری بانە بەڕێوەچوو

وێنەهەڵگریی فیلمی " نەبەز" دەستی پێكرد

"1001 سێو" خەاڵتی باشترین فیلمی 
دێكۆمنتاری ساڵی 2013 لە فێستیڤاڵی 

نێونەتەوەیی ئاسیاتیكاى وەرگرت
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شەهید،  ئ��ەح��م��ەد  ن��وێ��ی  راپ���ۆرت���ی 
راپۆرتنێری تایبەتیی ئەنجومەنی مافی 
یەكگرتووەكان  نەتەوە  رێكخراوی  مرۆڤی 
تازەی  ئاوڕێكی  ئێراندا  ك��اروب��اری  ل��ە 
لە  بەتایبەتی  م��رۆڤ  لە دۆخ��ی مافی 
هاتنە سەركاری حەسەن  پاش  سەردەمی 

رووحانی بەمالوە داوەتەوە.
رەگەزی  هەاڵواردنی  شەهید  ئەحمەد 
و پێشێلكردنی بەردەوامی مافە مەدەنی، 
س��ی��اس��ی، ئ���اب���ووری، ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و 
فەرهەنگییەكانی خەڵك بە "تایبەتمەندیی 
دۆخی مافی مرۆڤ" لە ئێراندا دەزانێت. 
كۆماری  ئ����ەو،  راپ���ۆرت���ەك���ەی  ب��ەپ��ێ��ی 
ئیسالمی تا هەنووكە وەاڵمی نامەكانی 
ئەو لەمەڕ پێشێلكردنی مافی مرۆڤ لە 

ئێرانی نەداوەتەوە.
ل���ەوە دەكرێت  ل��ە راپ��ۆرت��ەك��ەدا ب��اس 
یاسای  وەك  رێ���ژی���م  ی��اس��اك��ان��ی  ك���ە 
چ��اپ��ەم��ەن��ی��ی��ەك��ان )پ���ەس���ەن���دك���راوی 
كامپیوتێرییەكان  تاوانە  یاسای   ،)1367
تاوانە  یاسای  و   )13٨٨ )پەسەندكراوی 
سایبرییەكان، مافەكانی خەڵك لە پێوەندی 
لەگەڵ ئازادیی دەربڕین، دەستڕاگەیشتن 
بە زانیارییەكان و كۆبوونەوە بەپێی یاسا و 

رێسا نێودەوڵەتییەكان، پێشێل دەكەن.
ئەم راپۆرتە دەڵێ : لە مانگی جووالی 
2٠13دا 67 كافی نێت لە ئێراندا داخراون 
بلۆك  سایت  وب  میلیۆن   ٥ بە  نزیك  و 
بلۆككرانی  لە  پێنوێنێك  هەروەها  كراون، 
پێدیا  ویكی  ماڵپەڕی  لە  الپ��ەڕە   946

خراوەتەڕوو.
راپۆرتەكە  ئ��ام��ادەك��ردن��ی  ك��ات��ی  ت��ا 
لە  وێبالگنووس  و 29  رۆژن��ام��ەوان   4٠

زینداندا دەستبەسەر كراون. هەروەها باس 
دادگاییكردن،  شێوەی  كە  دەك��ات  ل��ەوە 
دەركردنی حوكمەكان و سزا سەپێنراوەكان 
نێودەوڵەتییەكان  رێسا  لەگەڵ  ئێراندا  لە 
ناگرنەوە.  یەك  رێژیمدا  بەڵێنییەكانی  و 
لە  دەڵ���ێ :  ئێعدامەكانیش  ب��ە  س��ەب��ارەت 
ئەمساڵ،  ژووئەنی  تا   2٠12 ژانویەی 
جێبەجێ   ئێراندا  لە  ئێعدام  724 حوكمی 
كراون و تەنیا لە نیوەی یەكەمی ئەمساڵدا 

)2٠13( 2٠2 كەس ئێعدام كراون.
رێژیمی  ل��ە  داوای  شەهید  ئەحمەد 
ئ��ێ��ران ك���ردووە پ��ێ��داچ��وون��ەوەی��ەك ب��ە سەر 

حوكمەكانی ئێعدامدا بكات.
كە  بوو  داواكارییەش  ئەم  دواب���ەدوای 
سیاسیی  زیندانیانی  ئێعدامی  شەپۆلی 
كورد و بلووچ لە ماوەی تەنیا رۆژێكدا 
پەڵەیەكی  و  قوربانی  ك��ردە  كەسی   1٨
رەشی بە نێوچاوی رێژیم و كاربەدەستانی 

حكوومەتەوە بەجێهێشت.
پێشێلكارییەكانی  دیكەی  نموونەیەكی 
باسی  هاتووە،  راپۆرتەكەدا  لە  كە  رێژیم 
دژەمرۆیی  س���زا  دی��ك��ەی  "ج��ۆرەك��ان��ی 
كۆماری  ل���ە  ت���ون���دوت���ی���ژەك���ان  و 

ئ��ی��س��الم��ی��دای��ە، بۆ 

نموونە قامچی لێدان، بڕین و دەرهێنانی 
ئەندامەكانی لەش، بەردباران و جۆرەكانی 
ئەشكەنجەن كە بەپێی پەسەندكراوی ساڵی 
1997ی كۆمیتەی مافی مرۆڤی نەتەوە 
یەكگرتووەكان، بە پێشێلكردنی رێساكانی 

مافی مرۆڤ هاتۆتە ئەژمار.
ل����ە پ����ێ����وەن����دی ل����ەگ����ەڵ ن����ەت����ەوە 
باس  شەهید  ئەحمەد  ستەملێكراوەكاندا 
ئیتنیكی  كەمینە  س��ەر  ب��ۆ  گ��وش��ار  ل��ە 
"عەرەبەكان،  وەك  فەرهەنگییەكانی!  و 
و  ئ��ازەری��ی��ەك��ان  بلووچەكان،  ك��وردەك��ان، 
و  دەك��ات  ئ��ەوان  مافەكانی  پشتیوانانی 
هەروەها دەڵێ  نزیك بە ٨٨٠ هەزار كەس 
لە كۆچبەرانی ئەفغانی ناونووس كراون، 

كە  كاتێكدا  دەوت����رێ  تا ل��ە 
ێك م��ی��ل��ی��ۆن و  نیو

ئێراندا  لە  ئەفغانی  نایاسایی  كۆچبەری 
دەژین.

ئەهواز،  ل��ە  ع��ەرەب��ەك��ان  ب���ارودۆخ���ی 
بەتایبەتی "كوشتنی كۆڵبەران"  كوردەكان 
لە  راپۆرتێك  سنوورییەكاندا،  ناوچە  لە 
زاهدان  ل��ە  ژن   ٥ و  پ��ی��او   6 ئێعدامی 
دیكە  بەشێكی  ئەمساڵدا  ج���ووالی  ل��ە 
راپۆرتەكەی  لە  باسكراوەكان  نموونە  لە 
لە  ب��اس  ه��ەروەه��ا  ش��ەه��ی��ددان.  ئەحمەد 
دەستبەسەربوونی 2٠ مەسیحی لە جووالی 
2٠13 و 1٠9 بەهایی لە مانگی مەی 
لە  گونابادی  دەروێشی   14 و  ئەمساڵدا 

مانگی جووالی دەكات.
ئەحمەد شەهید ئاماژە بەوە دەكات كە 

رێژەگەرانە"ی  "لێڕوانینی 
ئێران  ح��ك��ووم��ەت��ی 

بە  ب�����ەران�����ب�����ەر 
مافی  پ���رس���ی 
بۆتە  م����رۆڤ 
هێندێك  ه��ۆی 
نگی  ستە ئا

ب���ەرب���اڵو 

لە بەرانبەر مافە بنەڕەتییەكانی خەڵكی 
ئێران بەتایبەتی لە نموونەكانی پێوەندیدار 
روانگە  ب��اوەڕك��ان،  ئیتنێك،  رەگ���ەز،  بە 

سیاسی، ئایینی و فەرهەنگییەكاندا.
بەرپرسانی  كە  ئەوەیە  مەبەست  لێرەدا 
رێژیم بە باسكردن لەوەی كە چەمكەكانی 
بەپێی هەلومەرجی  مافی مرۆڤ دەبێ  
بگیرێن،  چ��او  ل��ەب��ەر  واڵت���ان  خۆجێیی 
خۆیان  كردەوەكانی  و  یاساكان  ناكۆكیی 
مافی  نێونەتەوەییەكانی  رێسا  لەگەڵ 
مرۆڤ بە هۆی باوەڕە ئایینییەكانەوە بە 

پاساوهەڵگر دەزانن.
بەگشتی راپۆرتی ئەم جارەی ئەحمەد 
ش��ەه��ی��د، س������ەرەڕای ئ����ەوەی ك��ە پێش 
سیاسیی  خ��ەب��ات��ك��اران��ی  ل��ەس��ێ��دارەدان��ی 
كرابوو،  پ��ێ��ش��ك��ەش  ب���ل���ووچ   و  ك����ورد 
نالەباری  دۆخ��ی  لەخۆگری  دیسانیش 
ئیسالمیی  كۆماری  لە  م��رۆڤ  مافی 
هاتنەسەركاری  پ��اش  بەتایبەتی  ئێران، 
دەوڵەتێكدا بوو كە بە دروشمی بریقەداری 
"اعتدال" و دابینكردنی مافە مەدەنییەكان 
هەاڵواردنی  پرسی  كردنی  چ��ارەس��ەر  و 
رەگ�����ەزی، ئ��ای��ی��ن��ی، ن��ەت��ەوەی��ی و ... 
راپۆرتی  یەكەم  ب��ەاڵم  سەركار،  هاتبووە 
دەسەاڵتی  سەردەمی  لە  شەهید  ئەحمەد 
كە  دەری خست  روون���ی  ب��ە  رووح��ان��ی��دا 
چاوەڕوانیی گۆڕان لە بنەما و پێكهاتە 
ئیسالمی،  ك��ۆم��اری  سیاسەتەكانی  و 
خەونێك بوو كە زۆر زوو وەهماوی بوونی 

بۆ هەمووان دەركەوت.

سەالم ئیسماعیل پوورراپۆرتێك كە وەهمی رەواندەوە

بەڕێز مستەفا هیجری سكرتێری گشتیی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە وتووێژ لەگەڵ 

هەواڵدەریی ئانادۆڵ
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  سكرتێری 
ئێران  ئێران دەڵێ ئەگەر كۆماری ئیسالمیی 
لەگەڵی  ئامادەن  بسەلمێنێ  كورد  مافەكانی 
كۆمەڵی  ن��اوب��ژی��وان��ی  ب��ە  گفتوگۆ  بكەونە 

نێودەوڵەتی. 
هەولێر

ئێرانن  كوردستانی  حیزبەكانی  تەنیا  ئێستا 
كاربەدەستانی  لەگەڵ  راستەوخۆ  ناتوانن  كە 
واڵتەكەیان لەنزیكەوە گفتوگۆ بكەن، بۆ ئەوە 
حیزبەكان كۆماری ئیسالمیی ئێران تۆمەتبار 

دەكەن بە رەتكردنەوەی وتووێژ.
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  سكرتێری 
بارەگای  ك���ە  ه��ی��ج��ری،  م��س��ت��ەف��ا  ئ���ێ���ران 
سەرەكیان لە شاری كۆیە ٥٥ كم لە باشووری 
رۆژهەاڵتی شار هەولێر دایە. لەهەڤپەیڤینێكدا 
هەردەم  كورد  كە  جەختیكردەوە   AA لەگەڵ 
بكات  گفتوگۆ  ت��اران  لەگەڵ  ویستوویەتی 
بە  بەاڵم  نێوانیان،  كێشەكانی  چارەسەری  بۆ 
خوازیاری  ئێران  كاربەدەستانی  ئ��ەو  قسەی 

وتووێژ نین.
دیكە  ن��ەت��ەوەك��ان��ی  "ب��ۆ  گ��وت��ی:  هیجری 
بەتایبەتی كورد، حكوومەت بە چاوی ئەمنی 
هاوواڵتییەك  كاتێ  دەك���ات،  خەڵك  سەیری 
داوای ئازادی و مافە سەرەتاییەكانی خۆی 
ن��ۆك��ەری بێگانە و  ت��ۆم��ەت��ی  ب��ك��ات، خ��ێ��را 

سەدان  هۆیەوە  بەو  پاڵ،  دەدەن��ە  نیزامی  دژە 
تێكۆشەر لەسێدارە دراون ئێستاش زۆرێكیان لە 
زیندانن، هەرئەوەش وایكردووە گەر دەرفەتێك 
هەڵكەوێ،  ئێران  كوردستانی  گەنجانی  بۆ 
دێنە باشووری كوردستان یان دەچنە واڵتانی 

دەرەوە."
لەگەڵ  ئێراندا  واڵتی  لە  كورد  جیاوازیی 
نەتەوەكانی دیكە ئەوەیە ئەوان سااڵنێكی زۆرە 
رێكخراوەین  ك��اری  و  سیاسی  حیزبی  خ��اوەن 
یەكەكانی  لەدوای  لەبەرامبەر حكومەتە یەك 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ئێران. 
ساڵی 194٥ دام��ەزراوە. چاالكی و خەباتی 
كۆماری  بە  بەرامبەر  چەكداریی  و  سیاسی 

ئیسالمیی ئێران لەساڵی 1979 دەستپێكرد.
ئێران  لە  ك��ورد  رۆڵ��ی  ب��ارەی  لە  هیجری 
پێگەیەكی  رۆژه�����ەاڵت  "ك����وردی  گ��وت��ی: 
دیكەی  نەتەوەكانی  ئێران،  لە  هەیە  بەهێزیان 
ئەوەش  ه��ەر  ك��ورد  بڕیوەتە  چاویان  ئێرانیش 
وایكردووە رژێمی كۆماری ئیسالمی سڵ لە 
ئێران  بكاتەوە،  كورد  داخوازییەكانی  و  ماف 
ترسی هەیە ئەگەر قایل بوو ماف بداتە كورد 
نەتەوەكانی دیكە داوای مافی خۆیان بكەن، 
ئەوكاتە واڵتەكە دەبێتە سەرچاوەی لێكترازانی 

جوگرافی."
عەرەب،  ك��ورد،  نەتەوەكانی   2٠٠٥ ساڵی 

ئازەری، بەلوچ، تورك، هاوپەیمانییەكیان بەست 
"ئێرانێكی  داوای  ئێران و  نەتەوەكانی  بەناوی 
هەموو  ئ���ەوەی  لەپێناو  ك���رد،  ف��ی��دراڵ"ی��ان 
نەتەوەكان لەناوچەكانی خۆیان دەسەاڵتی خۆ 

بەڕێوەبردنیان هەبێ.
سكرتێری حیزبی دێموكراتی كوردستان لەو 
بەفیدراڵی  ئیسالمی  "كۆماری  دەڵێ:  بارەوە 
قایل نابێ و نایەوێ نەتەوەكان بە مافی خۆیان 
بگەن، خۆ ئەگەر فیدراڵی بێ هەماهەنگی 
نێوان نەتەوەكان زیاتر دەبێ واڵتەكەش لەسەر 
لەگەڵ  دەب��ێ  جیاواز  ئێرانێكی  دنیا  ئاستی 

ئەوەی ئێستا."
لە بارەی مافەكانی كورد لە كابینەی نوێی 
گوتی:  هیجری  مستەفا  رۆحانی،  حەسەن 
لەباری  و  گ��ون��ج��او  پ��رۆژەی��ەك��ی  "رۆح��ان��ی 
لەگەڵ  ئێران  هەوڵەكانی  كورد،  بۆ  نییە  پێ 
بۆ  و  یۆرانیۆمە  پیتاندنی  لەسەر  و  رۆژئ��اوا 
،ئەگینا  ئابووریی واڵتە  باشكردنی ژێرخانی 
باش  واڵتەكەی  ژیانی  نییە  بەرنامەی  ئێران 
بكات، تەنیا لەسێ مانگی رابردووی حوكمی 

رۆحانی دەیان كەس لەسێدارە دراون."
كوردەكانی ئێران لە سااڵنی 19٨٠ بەدواوە 
كەوتنە ناكۆكی قوڵ لەگەڵ رێبەرانی شۆڕش 
بەاڵم  ت��اران،  لە  سەركەوتوو  تازە  ئینقالبی  و 
گفتوگۆكان شكستیان دەهێنا، دوایین دیداری 

رەسمی و ئاشكرا 
ساڵی 19٨9 بوو 
حیزبی  نێوان  لە 
دێ����م����وك����رات����ی 

ك������وردس������ت������ان و 
ك����ارب����ەدەس����ت����ان����ی 

دكتۆر  ك����ە  ئ����ێ����ران 
قاسملوو  عەبدولڕەحمان 

بەشداریی  حیزب  سەرۆكی 
تێدا كرد، لە ڤیەننای پایتەختی 

ن��ەم��س��ا ب���وو. ب���ەاڵم ل���ەو دی�����دارەدا 
تیرۆر  لەهاوڕێكانی  ك��ەس  دوو  و  قاسملوو 
ئیسالمیی  كۆماری  دێموكرات  حیزبی  كران، 

ئێرانی بە ئەنجامدانی ئەوكارە تاوانبار كرد.
مستەفا هیجری لەبارەی گفتوگۆ لەگەڵ 
ب����ەردەوام  رای��گ��ەی��ان��د:  ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
ئێران  ئیسالمی  كۆماری  لەگەڵ  هەوڵیانداوە 
دی���دارو وت��ووێ��ژی��ان ه��ەب��ێ، ب���ەاڵم كۆماری 
دەستپێشخەرییانەی  ئ��ەو  ئ��ێ��ران  ئیسالمیی 

رەتكردووەتەوە.
كۆماری  "ئ����ەگ����ەر  گ���وت���ی:  ه��ی��ج��ری 
ئیسالمیی ئێران پێشنیاری وتووێژ بكا، ئەوا 
كۆمەڵی  ش��ەرت��ەی  ب��ەو  دەب���ێ  رازی  ك���ورد 
كورد  مافی  و  بكات  ناوبژیوانی  نێودەوڵەتی 

بسەلمێنێ."

لە 
 ، ن ا ئێر
بەگوێرەی 
نا  ئ��������ام��������ارە 
رێژەی  رەس��م��ی��ی��ەك��ان 
كەس.  میلیۆن   1٠ دەگاتە  واڵت��ە  لەو  ك��ورد 
دانیشتووانی  ژم�������ارەی   2٠11 س���اڵ���ی 
كوردستان،  كرماشان،  ئیالم،  پارێزگاكانی 
حەوت  گەیشتوونەتەوە  رۆژئ��اوا  ئازەربایجانی 

ملیۆن و 2٠٠ هەزار كەس.
 ،AA لەگەڵ  گفتوگۆكەی  درێ��ژەی  لە 
مستەفا هیجری باسی داهاتووی ئێران دەكات 
كوردستان  دێ��م��وك��رات��ی  "حیزبی  گ��وت��ی:  و 
نزیكەی 67 ساڵە بۆ ئازادیی نەتەوەی كورد 
بەردەوامین،  ه��ەر  ئێستاش  دەك���ات،  خەبات 
كۆماری  حكومەتی  س��ەردەم��ی  پێمانوایە 
ئیسالمی بەسەرچووە و لەگەڵ دۆخی ئێستا 

گونجاو نییە."



9 ژمارە 616 ـ 6ی نوامبری 2013

� دوا بە دوای باڵوبوونەوەی راپۆرتەكەی 
حەسەن  موحەممەد  شەهید،  ئەحمەد 
قەدیری ئەبیانە، باڵوێزی پێشووی ئێران 
شەهید  "ئەحمەد  گوتی:  میكزیك  لە 
رێگای  ل��ە  ك��ە  خۆفرۆشە  م��ۆرەی��ەك��ی 
نۆكەریی رۆژئاواوە، بژێوی ژیانی دابین 
دەكات!!!" لەوانەیە مەبەست ئەوە بێت كە 
دەبێ  ئەلبەرادعی و جەك ئیستراو بكاتە 
لەوانەشە  پێیە،  ب��ەو  خ��ۆی.  ئولگووی 
ب��ێ��ت ك��ە وەكوو  ئ����ەوە  چ���اوەڕوان���ی���ی���ان 
ل��ە رێ��گ��ەی نۆكەریی  ب��ەش��ار،  ح��اج��ی 
رۆژهەاڵتەوە بژێوی ژیانی دابین بكات، 
نەك رۆژئاوا. هیچ نەبێ  بە پێی شەرع، 
ئاتالنتیك  كیسەڵی  لە  رووسیە  گەنمی 

حەاڵڵترە.
دەڵێ :  درێ����ژەدا  ل��ە  ه��ەروەه��ا  ئەبیانە 
ئێران  ب��ە  "گ��ەم��ارۆك��ان��ی رۆژئ����اوا دژ 
مرۆڤایەتی".  بە  دژ  گەورەیە  تاوانێكی 
گەمارۆكانیش  لە  یەكێك  نموونە،  بۆ 
پێشگرتن  گ��ەورەی��ە،  تاوانێكی  زۆر  كە 
سووتەمەنیی  سەفحەی  فرۆشتنی  لە 
ئۆرانیۆمی 2٠% بە كۆماری ئیسالمییە 
ب��ەرێ��زی��ان پەكی هەموو  وت��ەی  ب��ە  ك��ە 

دەرمانخانەكانی ئێرانی خستووە.
بە  چۆن  جەنایەتكار!  ئەمریكای  ئای 
قەدەغەكردنی  بە  داوە  ئیجازەت  خ��ۆت 
و  بۆمبهاوێژ  و  م��ووش��ەك  فرۆشتنی 
ئۆرانیۆم بە ئێران، خەڵكی هەژاری ئێران 
لە برسان بكوژی؟ تۆ نازانی ئێمە ئەگەر 
لەگەڵ بێ نانیشدا هەڵ بكەین، هەرگیز 
ناتوانین گۆشتی مریشك بەبێ  ئۆرانیۆم 
بخۆین؟ نازانی ئەگەر فیشەكێك لە نێو 
پارووی چێشتەكەماندا نەبێ ، بە هەزار 

لێوان ئاویش پێمان قووت نادرێ ؟
شێخ وەنەوشە رووحانی، ناسراو بە حەسەن 
لەمەوپێش،  "ماوەیەك  دەڵێ :  فەرەیدوون 
پووڵی  گ��وت��م  پێی  پێشوو  وەزی��رێ��ك��ی 
ئیماراتی  شێخێكی  ل��ە  چ��ووە  ن��ەب��ووە، 
ق���ەرزی ك���ردووە. م��ن زۆر گ��ری��اوم كە 
بێت  ل��ێ  ئێمە وای  وەاڵت���ی  دەب���ێ   ب��ۆ 
شێخێكی  لە  ب��روات  ئێمە  وەزیرێكی  كە 
ئیماراتی بپارێتەوە كە چوار قران پارەمان 
بۆ بەڕێوەبردنی كاروبارەكانی واڵت پێ 

بدات".
پێشنیارمان بۆ فری وەنەوشە ئەوەیە كە 
لە  ب��ڕۆن  ئیماراتی،  شێخی  جیاتی  لە 
بەشار و نەسروڵاڵ بپارێنەوە قەرزیان پێ  
بدەن، دەڵێن بەشار و ئاشێخ حەسەن پارەی 
چاكیان هەیە. ئەرێ  بابا! هەرچی نەبێ  
مەنجەڵی  بەدەستەكانی  كەوگیر  ئ��ەوان 
ئێران  كە  دروس��ت��ە  فەقیهن.  ویالیەتی 
بە  پشتی  ت��ا  ب��ەاڵم  ه���ەژارە،  واڵتێكی 
وەك  پێشكەوتووی  سەنعەتیی  واڵتانی 
باكوور  ك��ۆری��ای  و  لوبنان  و  س��ووری��ە 
ئاوتان  و  ن��ان  و  پ��ارە  خەمی  گ��ەرم��ە، 
نەخست،  ب���ەڕووی  پەكی  خ��وا  نەبێت، 

كاڵوی بۆ كرد، پەكی ئێوەش ناخات.
كارناسیی  لێكۆڵینەوەیەكی  پێی  بە   �
كۆریای باكوور، خەڵكی ئەو واڵتە زیاتر 
لە هەموو واڵتان، هەست بە خۆشبەختی 
دەكەن، لەم ریزبەندییەدا خەڵكی واڵتانی 
تا  پلەی دووەم  لە  ئێران  و  چین، كووبا 
ئەمریكا  خەڵكی  هەروەها  چ��وارەم��دان. 
لە پلەی 2٠3 واتە دوایین پلەدان، واتە 
لێرەیە  ئا  جیهانن.  خەڵكی  بەدبەختترین 
كە پێوەندیی نێوان عیلم و دۆشاو هەستی 

پێ دەكرێت.
خەڵكی  ناوی  كە  ئەوەیە  سەرنجڕاكێش 
لە  بیر چۆتەوە كە شان  لە  سووماڵییان 
شانی ئێران و كۆریای باكوور دەدات لە 
پێشكەوتن و بەختەوەری و خۆشبژێویدا.

جووت حەوت

هەوراز

ح��ەس��ەن رووح��ان��ی، س��ەرك��ۆم��اری رێ��ژی��م، لە 
ل��ە دانیشتنی  ب��ەش��داری  ب��ۆ  س��ەف��ەری خ��ۆی 
یەكگرتووەكان  نەتەوە  گشتیی  كۆڕی  سااڵنەی 
لە نیۆیۆرك چەندین جار پێداگریی لە سەر ئەوە 
كردەوە كە دەبێ  قەیرانی ناوكیی ئێران كۆتایی پێ  
بێت. ئاخاوتن  و هەڵوێستێك كە بە رای هەندێك 
الی��ەن، ی��ەك ل��ەوان س��ەرۆك وەزی��ران��ی ئیسرائیل 
و  ك��ات  كڕینی  لەمەڕ  فریوكارانەیە  هەوڵێكی 

نەهێشتنی گەمارۆكان.
بۆ  ئەمساڵدا  رەزب��ەری  مانگی  سەرەتای  لە 
یەكەمجار لە ماوەی 3 دەیەی رابردوودا بە شێوەی 
سەركۆماری  دوو  نێوان  لە  پێوەندییەك  فەرمی 
لە  كە  پێوەندییەك  بەڕێوەچوو.  ئامریكا  و  ئێران 
لەمەڕ  واڵت  نێوخۆی  لە  پڕۆپاگەندەكان  بواری 
ئاسایی كردنەوەی پێوەندییەكانی ئێران و ئامریكا 
دۆخی  باشتربوونی  و  تەحریمەكان  الب��ردن��ی  و 
ئابووری واڵت، خۆش كرد. بەاڵم ئایا سەهۆڵی 
ئاسانی  بە  وەها  واڵت  دوو  نێوان  پێوەندییەكانی 
دەتوێتەوە؟ وەزیری دەرەوەی ئامریكا، جان كێری 
لە  خەزەڵوەر  1ی  رێكەوتی  چوارشەممە  رۆژی 
چاوپێكەوتنێكدا  لە  و  ئیتالیا  واڵت��ی  پێتەختی 
لەگەڵ سەرۆك وەزیرانی ئیسرائیل جارێكی دیكە 
"كۆماری  پێویستە  زۆر  كە  ك���ردەوە  پێداگريی 
ئیسالمی" بە كردەوە ئاشتیخوازانە بوونی بەرنامە 
لە  پێشتر  كە  لێدوانێك  بسەلمێنێ .  ناوكییەكانی 
رێكەوتی 11ی رەزبەر لە پێتەختی ژاپۆن لە زاری 
جان كێرییەوە بیسترا. جان كێری لەوێدا وتبووی 
ئێمە دەبێ  لەوە دڵنیا بین كە هەوڵەكانی تاران لە 

بەرنامەی  سەر  لە  گومانەكان  البردنی  راستای 
پێوەندیی  ئەم مەسەلەیە  ناوكییەكەیەتی. چونكە 
بە ئەمنییەتی جیهانییەوە هەیە. ئێران دەبێ  بزانێت 
كە قسە جێگەی كردەوە ناگرێتەوە. هەر لە سەر ئەم 
ئەساسەش نابێ  بەو زوانە چاوەڕێی كەمكردنەوە 
بین. مەسەلەی سەرنج  یان البردنی گەمارۆكان 
راك��ێ��ش ل��ەم ب���ارەوە ئ��ەوەی��ە ك��ە ه��اوك��ات لەگەڵ 
وادە  و  كێری  جان  ئاخاوتنەكانی  باڵوبوونەوەی 
بەڵێنییەكانی تاران، سەرۆكی دەزگای ناوكی  و 
بە پرێس تی ڤیی  ئێران، عەلی ئەكبەر ساڵحی 
راگەیاند كە كۆماری ئیسالمی كۆمەڵێك پالنی 
نوێی بۆ پەرەدانی بەرنامەكانی خۆی هەیە، بە 
وتەی ساڵحی ئێران دەیهەوێ   وەرزێكی ناوكيی 
نوێ  لە كەنارەكانی كەنداو و دەریای خەزەردا ساز 
بكات. كۆی ئەم لێدوانانە دەرخەری راستییەكانی 
متمانەیەكی  نەبوونی  ئەویش  حاشاهەڵنەگرن. 

پایدار لە نێوان دوو الیەندایە.
پرسی  نێونەتەوەییدا،  سیاسەتی  بیاڤی  ل��ە 
"متمانەی بەردەوامی دوو الیەنە" یەكێك لە باسە 
لە  بوونی  درووس��ت  كە  ئەسڵێك  سەرەكییەكانە. 
نێوان الیەنی ئێران و رۆژئاوا بەتایبەت ئامریكا، 
پرسێكی پڕ زەحمەتە. واڵتانی 1+٥ متمانە كردن 
یەكێك  وەك  ئێرانیان  الیەنی  وادەكانی  و  وتە  بە 
لە پێش مەرجە سەرەكییەكان بۆ بەردەوام بوون و 
سەركەوتن لە وتووێژەكان دیاری كردووە. بەاڵم تا 
نێوان ئەم دوو الیەنەدا  هەنووكەش ئەم ئەسڵە لە 

نەهاتووەتە ئاراوە.
لە ئێراندا باڵی راستی تووندئاژۆ، ناڕازی لە 

هەر چەشنە وتووێژێك لەگەڵ ئامریكان و هەوڵدان 
لە  الدان  بە  پێوەندییەكان  كردنەوەی  ئاسایی  بۆ 
هێڵە ئەسڵییەكانی رێژیم دەزانن. ئەحمەد خاتەمی 
كۆتایی  رێوڕەسمی  لە  ت��اران  كاتیی  بەرنوێژی 
جەهرۆم  لە  ناسی"  غەدیر  نێونەتەوەیی  "ك��ۆڕی 
ئێران تۆزقاڵێك لە رق  "نابێ  خەڵكی  رایگەیاند، 
و بێزاری خۆیان لە ئامریكا كەم بكەنەوە". ناوبراو 
رۆژئاوای  پەالماری  نەشیاو  زۆر  شێوەیەكی  بە 
پرسی  وتوویەتی  قسەكانیدا  كۆتایی  لە  و  دا 
سەرەكیی نێوان ئێران و رۆژئاوا پرسی ناوكی نیە 
و  ئورووپایی  ئامانجی سەرەكيی الیەنی  بەڵكوو 
ئامریكایی خستنە رووی پرسی مافەكانی مرۆڤە 
لە ئێراندا. بە وتەی ناوبراو ئەگەر كێشەی ناوكی 
مرۆڤ  م��اف��ی  كێشەكانی  ب��ك��رێ��ت،  چ��ارەس��ەر 
لە  و  دیكە  نموونەیەكی  ل��ە  ی��ان  ئ����اراوە.  دێتە 
چەند رۆژی رابردوودا بەشێكی بەرچاو بیلبۆرد 
تەبلیغی لە تاران هەڵواسران كە باس لە رووخێنەر 
دەكات.  ئامریكا  و  ئێران  نێوان  وتووێژی  بوونی 
ئەگەرچی هەندێك لە بەرپرسانی دەوڵەت ئەمە بە 
كردارێكی نەشیاو لە قەڵەم دەدەن بەاڵم بۆچوونی 
كردارانە  ج��ۆرە  ئ��ەم  كە  ئەوەیە  ئێستادا  لە  زاڵ 
ئەنجام  داڕێ��ژراو  بۆ  بەرنامە  زۆر  شێوەیەكی  بە 
دەدرێن، بەو واتایە كە لە الیەكەوە بە رواڵەتێكی 
دیكە و قسەی نەرم باس لە ئەنجامەكانی وتووێژ 
الیەكی  لە  و  دەك��ەن  دێموكراتیك  ئەسڵێكی  وەك 

دیكەوە، هەوڵ بۆ سەرنەگرتنی دەدەن.
بۆ  پێكراو  ئاماژە  كێشەی  دیكەی  الیەنێكی 
چاالكییە  لە  بەرچاو  بەشێكی  مانەوەی  نهێنی 

ناوكییەكانی ئێرانە. ئۆرانیۆمی پیتێنراو لە ئێران 
لە 2 ئاستی ٥\3 و 2٠% كە دەكرێ  بە مەبەستی 
ساز كردنی بۆمبی ناوكی بە كار بێت و ئەمەش لە 
الیەن رۆژئاواوە بە مەترسییەك بۆ سەر ئاسایشی 

گشتیی جیهان بە ئەژمار دێت.
ئێران  ك���اروب���اری  ك��ارن��اس��ی  رۆب��ی��ن،  جونێل 
ئێران  دەڵ���ێ :  ب���ارەوە  ل��ەم  پلوشیرز  سندوقی  ل��ە 
ناوكییەكەی  بەرنامە  لەمەڕ  پێویستی  زانیاریی 
بەگشتی  رۆژئ����اوا  و  وزە  ئ��اژان��س��ی  رادەس��ت��ی 
درووست  سەرقاڵی  ئێران  نموونە  بۆ  ن��ەك��ردووە. 
هێنانی  بەرهەم  بە  تایبەت  وزەگەلێكی  كردنی 
پلۆتۆنیومە كە بۆ بەرهەم هێنانی چەكی ناوكی 
و  داتا  ئەو  سەرجەم  وەردەگیردرێت.  لێ  كەڵكی 
پێكرا هاوكات  ئاماژەیان  بەرچاوانەی كە  نموونە 
لەگەڵ ئەسڵی دوژمن سازی كە هەر لە سەرەتاوە 
هەبووە،  فەقیهدا  ویالیەتی  سیستمی  ناخی  لە 
ك��ەش و دۆخ��ێ��ك��ی چ��ێ  ك����ردووە ك��ە ئەگەری 
ئاسایی بوونەوەی پێوەندیەكانی گەیاندووەتە النی 
بڵێین  بە وتەیەكی دیكە دەتوانین  كەمی خۆی. 
بە  ئەویش  دەمێنێتەوە  ئاكام  بێ   بە  هەواڵنە  ئەم 
چەند هۆكاری سەرەكی : 1- نەبوونی متمانەی 
سەقامگیری دوو الیەنە 2- بوونی رابردوویەكی 
پڕ لە كێشە لە وتووێژەكان 3- بە نهێنی مانەوەی 
النی زۆری دامەزراوە و زانیارییە ناوكییەكان 4- 
بوونی ئەسڵی دووژمن سازی لە ناخی سیستمی 
ویالیەت ٥- ترس لە هاتنە ئارای كێشەی نوێی 
وەك مافەكانی مرۆڤ لە پاش چارەسەر كردنی 

قەیرانی ئەتۆمی.

ئامانجێك  ج��ۆرە  ه��ەر  بە  رەوت��ی گەیشتن 
پتەو  زیاتر  بۆ  تێچووییەكە  دان��ی  خوازیاری 
لە  بەاڵم  دەستكەوەتە،  ئەو  بنەماكانی  بوونی 
ئازادی  نرخی  ل��ێ��دراودا  دیكتاتۆر  واڵت��ان��ی 
رژانی  بە  زۆرت��ر  كە  زۆرە  و  ق��ورس  گەلێك 

خوێن و دانی تەمەن بیچم دەگرێ .
ژیاوە،  شوێنێك  ه��ەر  ل��ە  ك���ورد  ن��ەت��ەوەی 
بە  كە  بووە  ب��ەرەوڕوو  دەسەاڵتدارانێك  لەگەڵ 
كوشت و بڕ وەاڵمی داخوازییەكانی دراوەتەوە. 
تەمەنی  درێ��ژای��ی  بە  و  ئێرانیش  واڵت��ی  لە 
رێژیمی پاشایەتی و ئیسالميی ئێران، بەردەوام 
بە  گەیشتن  بۆ  ك��ورد  نەتەوەی  هەوڵەكانی  
ئاستی بەرزی مرۆیی و ئازادی، بە كردەوەی 
نامرۆڤانە و ئیعدام و ئەشكەنجە وەاڵم دراوەتەوە 
و لەم قۆناغە نوێیەشدا كە رێژیم بانگەشەی 

چەندین  سیاسەتەكانی  گ��ۆڕان��ی  و  ك��ران��ەوە 
ڕەواكانی  داخ��وازی��ی��ە  دی��س��ان  دەك���ات،  ساڵە 
دڕندەترین  و  توندترین  ب��ە  ك���ورد  ن��ەت��ەوەی 
بە  ك��ە  بڵێن  دەك���رێ   دەدرێ��ت��ەوە.  وەاڵم  شێوە 
ژم��ارەی رۆژەك��ان��ی تەمەنی دەوڵ��ەت��ی نوێ  
و  ئەستێندراوە  لێ  گیانی  ئازادیخواز  تاكی 
كراوەتە قوربانیی درێژە كێشانی تەمەنی پڕ لە 

شەرمەزاريی كۆماری ئیسالمیی ئێران.
و  نێونەتەوەییەكان  كۆمەڵە  و  كۆڕ  هەموو 
حیزب  لەالیەن  مرۆڤ  مافی  رێكخراوەكانی 
مافەكانی  مەدەنیی  چاالكانی  و  رێكخراو  و 
شەپۆلێكی  كە  كراونەتەوە  ئاگادار  مرۆڤەوە 
ئ��ێ��ران��دا دەستی  ل��ە  ب��ەری��ن��ی رەش���ەك���وژی 
نەتەوەكانی  رۆڵەی  بەزەییانە  بێ   و  پێكردووە 
ئێران لە سێدارە دەدرێن. بەاڵم بەداخەوە هیچ 

و  ك��ۆڕ  ئ��ەو  الی��ەن  لە  كاریگەر  هەنگاوێكی 
دڕندەییە  ب���ەو  پێشگرتن  ب��ۆ  ك��ۆم��ەاڵن��ەوە 
هەڵنەهاتووەتەوە و ئەمەش لە الی مرۆڤدۆستان 
پرسیارەی  ئ��ەم  ئ��ازادی��خ��وازەك��ان��ەوە   تاكە  و 
لە  ك��ردووە كە گەلۆ گیانی مرۆڤ  دروست 
واڵتە  لەم  مرۆڤ  مافی  پرسەكانی  و  ئێران 
نێو  و سەودای  قوربانیی سات  دەبێتە  دیسان 

دەوڵەتی و پرۆسەی ناوكی لە ئێراندا؟
لەگەڵ دەسپێكی وەرزی خویندن و فێر بوونی 
سێدارەدانیش  لە  بەرینی  شەپۆلێكی  زانستدا، 
هاوینی  ڕەشەكانی  رۆژە  و  پێكردووە  دەستی 
67 وەبیر دێنێتەوە و ترسی ئەوەی كە پرۆسەی 
بەتاڵ  كردنەوەی بەندیخانەكان بە شێوەی لە 
سێدارەدان ديسان بەڕێوەبچێ  و ڕەشەكوژییەكان 
زیاتر پەرە بسێنیێ . لە سەرەتای ئەم مانگەوە 

پێی  بە  كە  پێكردوەتەوە  دەستی  شەپۆلە  ئەم 
كەس   ٥٥ ب��ە  ن��زی��ك  نافەرمییەكان  ئ��ام��ارە 
ئەو  ب��ەرچ��اوی  رێژەیەكی  كە  ك��راون  ئیعدام 
خەڵكی  زۆری  هەرە  زۆربەی  كوردن.  تاكانە 
كە  ه���اوڕان  پرسە  ئ��ەم  لەسەر  النیكەم  ئێران 
تەنیا  سێدارەدراوانە  لە  ئەم  سەرەكیی  تاوانی 
ئەم  كە  بوونیانە  نەتەوەیی  و  ئ��ازادی��خ��وازی 
تاوانەش لە الی رێژیمی ئێران بە واتای شەڕ 

لەگەڵ خودایە كە ئاكامی لە سێدارەدانە.
ئێستا پرسی گرنگ ئەوەیە كە كۆمەڵێكی 
زۆری دیكە لە تاكەكانی نەتەوەكەمان بڕیاری 
لەسێدارەدرانیان بە سەردا سەپاوە و مەترسيی 
ئەوە لە گۆڕێدایە كە لەگەڵ كوژران بەرەوەڕوو 
و  ن��اڕوون��ە  كەسیان  چ��ەن��د  شوێنی  ب��ب��ن��ەوە. 
دەگوترێ  راگوێزراون بۆ ژووری تاكەكەسی كە 
لە بێدەنگی دا لەسێدارە بدرێن. بۆیە تاكەكانی 
كورد لە هەموو شوێنێكی دونیا بە رێكخستنی 
كەمپەین و رێپێوان ئەو بێدەنگییەیان شكاندووە 
و بوونەتە گەرووی خنكێندراوی  بەندكراوانی 
كردنیان  رزگ����ار  ب��ۆ  ه��ەوڵ��ەك��ان  و  س��ی��اس��ی 

بەردەوامە.
هەموو ئەو ئێعدام و بەندكران و ئەشكەنجانە 
شەهیدی  ك��ە  راس��ت��ی��ی��ەن  ئ��ەو  سەلمێنەری 
روونی  بە  زۆر  قاسملوو  دوك��ت��وور  نەمرمان 
ق��ورس و  ئ���ازادی رەنگە  دەی��زان��ی كە نرخی 
بووێ،  ئ��ازادی  )گەلێك  وات��ە  بێت.  دڵتەزێن 
دەبێ  نرخی ئەو ئازادییەش بدات(. بەاڵم دەبێ  
ئەو دانی تێچووییە چی دیكە بە دانی خوێن 
و گیانی الوانی كورد نەبێت و هەوڵەكان بۆ 
یەكڕیزی و گەیشتن بە ئامانج واتە ئازادی و 
رزگاریی نەتەوەیی چڕ بكەینەوە و كۆتایی بە 
هەموو ئەو دڕندەییانەی بەرامبەرمان دەكرێ ، 

بێنین.

چەكۆ ئەحمەدینەتەوەی كورد نرخی ئازادی دەدات

گەلۆ پێوەندییەكانی نێوان ئێران و ئامریكا 
بیئاسایی دەبێتەوە؟

رغی
 تە

ماڵ
شە
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بیروباوەڕەیە  ئ��ەو  جیهادی  سەلەفییەتی 
ك��ە ت��وان��ی��وی��ەت��ی ل��ە م����اوەی چ��ەن��د دەیەی 
رابردوودا ئۆرگانیزاسیۆنێكی بەهیز و بەرباڵو 
جیهانیدا  رێكخراوەی  شكڵی  لە  و  وەربگرێت 
بە  و  ببەزێنێت  لۆكاڵەكان  و  هەرێمی  سنوورە 
تەنانەت  و   بیتەوە  ب��اڵو  ئیسالمیدا  ب��ی��الدی 
و  ه��ەرێ��م  ب��ۆ  ب��ه��اوێ��ژێ  پەلوپۆ  توانیویەتی 
رێكخراوێكی  هەنووكە  دیكەش.  ناوچەكانی 
رێكخراوی  گەورەترین  بە  كە  ئەلقاعیدە  وەك 
سەلەفی جیهاديی دنیا  ئەژمار دەكرێت، لە 7٠ 
واڵتدا خاوەن لق و تەشكیالتە و تاكوو ئێستاش 
ل��ە زۆرب����ەی ئ��ەم واڵت���ان���ەدا دەس��ت��ی داوەتە 
و  سەربازی  جۆراوجۆری  چاالكیی  و  جیهاد 
ماوەی  لە  ب��ردووە.  بەڕیوە  تێدا  تیرۆریستیيان 
یەك دەیەی رابردوو كار و چاالكییەكانی ئەم 
سەلەفییەتی  بزووتنەوەی  سەرجەم  و  گرووپە 
رووداوە  كاریگەریی  لەژیر  ب��ەردەوام  جیهادی 
نزمیی  و  ب��ەرز  جیهانییەكاندا،  و  هەرێمی 
دابەزینی  و  تووشی شكست  بینیوە و  بەخۆوە 
گەورە و جیددی هاتووە و دیسان هەستاوەتەوە 
و گەشەی كردووە. هەموو ئەمانە ئاماژەن بۆ 
ئەوە كە بیروباوەڕێكی لەم چەشنە لەگەڵ ئەو 
نەیارەدا كە هەیەتی گەلێ  و  هەموو دوژمن 
هۆگر و الیەنگریشی هەیە و تەنانەت هەندێ 
هێز و دەسەاڵتی ناوچەیی و جیهانییش بوونی 
ئەوانیان پێ باشە و راستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ 
كردەوەی  ئەنجامدانی  لێوەردەگرن.  سوودیان 
ئەمریكا  سپتا مبر ی  11ی  تیرۆریستیی 
چاالكیی  جیددیترین  بە  ئێستاش  تاكوو  كە 
نێوخۆی  لە  ئەمریكا  دژی  دژب��ەر  الیەنێكی 
ئ��ەم واڵت���ەدا دادەن��رێ��ت، رووخ��ان��ی ئیمارەتی 
تاڵەبان كە هاوكات بوو لەگەڵ كوژرانی سەدان 
دەركرانی  و  ئەلقاعیدە  سەركردەی  و  موجاهد 
ئەم گروپە لە ئەفغانستان، رووخانی ئیمارەتی 
بیارەی ئەنسارولئیسالم، دەستپێكرانی جیهادی 
و  ئەلقاعیدە  رێكخستنەوەی  خ��ۆ  و  ع��ێ��راق 
ئەنسارولئیسالم، كوژرانی ئوسامە بن الدەن و 
بەهێزتر بوونی ئەلقاعیدە پاش ئاڵووگۆڕەكانی 
رووداو  ئەو  سەرەكیترینی  عەرەبی،  واڵتانی 
و  ئەرێنی  كاریگەریی  ك��ە  ئ��اڵ��وگ��ۆران��ەن  و 
نەرێنییان لەسەر بزاڤی سەلەفییەتی جیهادی 

و رێكخراوی ئەلقاعیدە داناوە. بەاڵم ئەوەی لەم 
بابەتەدا ئاماژەی پێدەكرێ  و تاوتوێ  دەكرێ ، 
دواییانەی  ئ��ەم  ئاڵوگۆڕەكانی  كاریگەریی 
واڵتانی عەرەبییە لەسەر سەلەفییەتی جیهادی 
و هەروەها كاریگەریی سەلەفییەتی جیهادی 
جیهادی  س��ەل��ەف��ی��ی��ەت��ی  ل��ەس��ەر  جیهانییە 

كوردی.
11ی  گ��ورزی  وەشاندنی  پاش  ئەلقاعیدە 
سپتامبر لە ئەمریكا تووشی جۆرێك لەخۆبایی 
بوون هاتبوو و پێی وابوو بۆ هەمیشە كۆتایی 
بۆ  هێزە گەورە جیهانییە  ئەم  دەستدرێژیی  بە 
واڵتانی  بەتایبەت  جیهان  دیكەی  ناوچەكانی 
عەرەبی و ئیسالمی هێناوە. ئۆسامە بن الدەن 
ئەگەر  و  ترسنۆكن  ئەمریكاییەكان  وابوو  پێی 
شەڕەكە ببەیتە ناو ماڵی ئەوانەوە ئیتر دەست 
هێزەكانی  و  ه��ەڵ��دەگ��رن  موسوڵمانان  ل��ەس��ەر 
ئەمەش  و  دەكشێننەوە  ناوچەكە  ل��ە  خ��ۆی��ان 
رێگا بۆ لەشكركێشی سوپای موسوڵمانان واتە 
بۆسەر  تاڵەبان  و  ئەلقاعیدە  هاوبەشی  هێزی 
واڵتانی دیكەی ئیسالمی خۆش دەكات تاكوو 
گەورەی  ئیپراتورییەكی  داهاتوودا  لە  بتوانن 
ئیسالمی دابمەزرێنن. ئەم جۆرە بیركردنەوەیەی 
گەلێك  ئەلقاعیدەدا  خ��ودی  ل��ەن��او  الدەن  ب��ن 
سەركردەكانی  لە  بەشێك  و  هەبوو  دژب���ەری 
دەكردەوە.  بیریان  ئەمە  پێچەوانەی  قاعیدە 
هەرچەند 11ی سێپتامبر بۆ ماوەیەكی كاتیی 
سەرجەم  بەخشییە  زۆری  تینێكی  و  گ��وڕ 
مانگ  چەند  ب��ەاڵم  دنیا  ئیسالمخوازەكانی 
هەمان  بە  تاڵەبان  ئیمارەتی  رووخانی  دوات��ر 
ئاست و بگرە زیاتریش بەرەی ئیسالمخوازیی 
تووشی نائومێدی و بێ هیوایی كرد. هەروەها 
لە  ب��ی��ارەش  ئیسالمیی  ئیمارەتی  رووخ��ان��ی 
قۆناغێكی  بە  ئەلقاعیدە  هێشتا  كە  كاتێكدا 
قەیراناوی و ئاڵۆزدا تێدەپەڕی، ئەوەندەی دیكە 
تووشی  جیهادیی  سەلەفییەتی  الیەنگرانی 
كوردستان  ئیسالمخوازەكانی  كرد.  دڵساردی 
بەردەوام بەشێك بوون لەو هێزەی كە كەوتوونەتە 
لەكاتی  و  ئاڵوگۆڕانەوە  ئەم  كاریگەریی  ژێر 
بە  و  گرتووە  تینیان  و  گوڕ  سەركەوتنەكاندا 
پێچەوانەشەوە لەكاتی شكست و پاشەكشەكاندا 
بێگومان  ب��ەاڵم  ب���وون.  نائومێد  و  هیوا  ب��ێ 

زیاتر  ئەوان  لەسەر  كاریگەریی سەركەوتنەكان 
دامەزرانی  ئاستەی  ب��ەو  نموونە  ب��ۆ  ب���ووە. 
لەسەر  پۆزەتیڤی  كاریگەری  بیارە  ئیمارەتی 
كاریگەر  ئیمارەتە  ئەم  رووخانی  داناوە،  ئەوان 

نیگەتڤی لەسەریان دانەناوە.
تەنیا چەند مانگ پاش هێرشی ئەمەریكا 
بۆسەر عێراق و رووخانی رێژیمی سەدام حسێن، 
جیهادی  سەلەفییەتی  و  ئیسالمخواز  بەرەی 
دەرفەتی خۆرێكخستنەوەی لە هەلومەرجێكی 
نوێدا بۆ رەخسا و زۆر بە خێرایی هەوڵێكی چڕ 
و پڕی جیهادی لە عێراقدا دەستپێكرد كە بووە 
هۆی دووبارە گوڕ و تین گرتنەوەی رێكخراوە 
و  ئەنسارولئیسالم  و  ئەلقاعیدە  جیهادییەكانی 
لەسەر  كاریگەریی  دیكە  بۆجارێكی  ئەمەش 
نموونە  بۆ  دان��ا.  جیهادییەكان  ئیسالمخوازە 
ل��ەژێ��ر ك��اری��گ��ەری��ی ج��ی��ه��ادی ع��ێ��راق��دا بۆ 
دەستی  ئەفغانستان  جیهادی  دیكە  جارێكی 
پێكردەوە، لە واڵتانی عەرەبی و ئیسالمی لق 
و رێكخستنەكانی سەر بە ئەلقاعیدە وزەیەكی 
رەوانەكردنی  ك��ەوت��ن��ەوە  و  گ���رت  زی��ات��ری��ان 
موجاهید بۆ بەرەكانی جیهاد، لە كوردستانیش 
بووژانەوە  بە  هەستیان  رەوت��ە  ئەم  الیەنگرانی 
كرد و بە ك��ردەوەش لە الیەك رێكخستنەكانی 
دیكەشەوە  الیەكی  لە  و  كرد  بەهێزتر  خۆیان 
ل���ە ج��ی��ه��ادی ع��ێ��راق��دا ب��ەش��داری��ی��ان كرد. 
لە  ك��وردس��ت��ان  رۆژه��ەاڵت��ی  سەلەفییەكانی 
عێراقدا  جیهادی  دەستپێكرانی  سەرەتاكانی 
دامەزراند  جیهادییان  سەلەفی  گروپی  یەكەم 
كە  تەبلیغییەدا  هەوڵە چڕوپڕە  ئەو  پاڵ  لە  و 
موجاهید  ناردنی  كەوتنە  پێكردبوو،  دەستیان 
و  عێراق  جیهادی  بەرەكانی  بۆ  خۆبەخش  و 
چەندساڵی  ل��ە  ح��اڵ��ەت��ە  ئ��ەم  و  ئەفغانستان 
راب���ردوودا ب���ەردەوام ب��ووە و بە دەی��ان گەنجی 
عێراق  لە  كوردستان  رۆژه��ەاڵت��ی  سەلەفیی 
و پاكستان و ئەفغانستان و سووریادا گیانیان 
ئەمەشدا  ل��ەگ��ەل  ه��اوك��ات  داوە.  دەس���ت  ل��ە 
سەلەفییەت هەم وەكوو بیروباوەڕ و هەمیش لە 
شكڵی رێكخراو و رێكخستندا لە رۆژهەاڵتی 
كوردستان بەهێزتر بووە و زیاتر كەوتووەتە ژێر 
كاریگەریی رەوتی ئیسالمخوازیی جیهانییەوە 
و پێوەندییەكانیشی لەگەڵ ئەم رەوتەدا بەهێزتر 

بووە.
بێگومان كەمڕەنگبوونەوەی جیهادی عێراق 
بزاڤی  لەسەر  خ��راپ  كاریگەریی  خەریكبوو 
سەلەفییەتی جیهادی دابنێت و هەرچەند ئەم 
بزاڤە بە گشتی بەتایبەت ئەلقاعیدە توانیبووی 
ه��اوك��ات ل��ەگ��ەڵ ج��ی��ه��ادی ع��ێ��راق��دا بەرەی 
بەهێزتر بكات و چەندین  جهادی ئەفغانستان 
بەرەی دیكەی جیهادییش لە واڵتانی عەرەبی 
و ئەفریقاییدا بكاتەوە بەاڵم كەمڕەنگبوونەوەی 
بەرنامەكانی  و شكستهێنانی  عێراق  جیهادی 
ئەلقاعیدە و سەلەفییەتی جیهادی لەم واڵتە، 
لەسەر  خراپی  كاریگەریی  دیكە  جارێكی  بۆ 
سەرجەم بەرەی جیهادی دانا و سەلەفییەكانی 
گومان  تووشی  كوردستانیشی  رۆژه��ەاڵت��ی 
بوو  حاڵێكدا  ل��ە  ئەمە  و  ك���ردەوە  دوودڵ���ی  و 
نێوخۆیی  ج��ی��دی��ی  ن��اك��ۆك��ی  ه���ەن���دێ  ك���ە 
لە  جیهادی  سەلەفییەتی  رێكخستنەكانی 

رۆژهەاڵتی كوردستان داگرتبوو. 
بۆیە لەو سەروبەندەدا بە دەستپێكرانی شۆڕش 
جارێكی  ئەفریقایی  و  عەرەبی  واڵتانی  لە 
دیكە مەیدان بۆ سەلەفییەتی جیهادی ئاوەاڵ 
بۆوە و ئەوان توانییان لە هەركام لەم شۆڕشانە 
بەهێز  وەرگرن و خۆیانی پێ  بەجۆریك كەڵك 
بكەن. هەرچەند هیچكام لەم شۆڕشانە نەبوونە 
و  سەلەفییەكان  گەیشتنی  بەدەسەاڵت  هۆی 
دروستبوونی ئیمارەت و خیالفەتی ئیسالمی، 
و  لق  هەموو  بە  جیهادی  سەلەفییەتی  بەاڵم 
ئەلقاعیدە  رێكخراوی  بەتایبەت  پۆپەكانییەوە 
سوودی خۆی لەم شۆڕشانە وەرگرت. بۆ نموونە 
رێكخستنەكانی  بەهێزكردنی  لە  جگە  ئ��ەاون 
ب��ەو چ��ەك و  توانییان  ل��ەم واڵت��ان��ەد ا،  خۆیان 
بەدەستیان  لیبیادا  شۆڕشی  لە  زۆرەی  چۆڵە 
ئەفریقا  جیهادی  بەرەكانی  هەموو  هێنابوو، 
بەهێز بكەن. پاشان ئەوان توانییان دەست بەسەر 
هەلوومەرجە  لەو  و  بگرن  سووریادا  شۆڕشی 
لەبارەدا كە هاتبووە ئاراوە، بەرەیەكی بەهێزی 
بەشار  بە مەبەستی رووخاندنی  جیهادی هەم 
دابەزاندنی  مەبەستی  بە  هەمیش  و  ئەسەد 
شەریعەت و دامەزراندنی ئیمارەتێكی ئیسالمی 
لە )بیالدی شام( بكەنەوە كە ئێستا ئەم بەرەیە 
كە  بەجۆرێك  خۆیدایە،  حاڵەتی  بەهێزترین  لە 

هەم ناوچەیەكی پان و بەرینی جوگرافییایی 
جۆرێك  ئ��ەزم��وون��ی  هەمیش  و  ب��ەدەس��ت��ەوەی��ە 
نەیكردبوو.  پێشتر  شەڕی كالسیك كردووە كە 
سەلەفییەتی  ئێستا  بڵێین  دەتوانین  بەگشتی 
جیهادی لە بەهێزترین حاڵەتی خۆیدایە و جگە 
سووریادا  لە  سەركەوتنانەی  و  دەس��ەاڵت  لەو 
بەدەستی هێناوە لە بەرەكانی دیكەشدا گوڕ و 
تینی زیاتری بەخۆیەوە گرتووە. لە عێراق بە 
هەرێمی كوردستانیشەوە، رێژەی چاالكییەكانی 
بەرەو زیادبوونەوە دەڕوات، جیهادی ئەفغانستان 
بۆ  ه��ەوڵ��دان  و  نوێوە  قۆناغێكی  ناوەتە  پێی 
گێڕانەوەی شەریعەت بۆ ئەم واڵتە بەردەوامە، 
ئەلقاعیدەی یەمەن دیسان خۆی رێكخستوەتەوە 
كردووە،  كۆنترۆڵ  دیكەی  ناوچەی  هەندێ 
رێكخستنەكانی  لیبی  و  تونس  و  مێسر  لە 
ئەلشەباب  ك��ردووە،  بەهێزتر  خۆیان  ئەلقاعیدە 
پەرە  خۆیان  چاالكییەكانی  ح��ەرام  بووكوو  و 
جیهادی  سەلەفییەتی  بەگشتی  و  پ��ێ��داوە 
و  هێز  نمایشكردنی  و  پیشاندان  خ��ەری��ك��ی 
تواناكانی خۆیەتی لە هەموو ئەو ناوچانەدا كە 
حوزووری هەیە. بۆیە ئاساییە سەلەفییەكانی 
كوردستانیش لە ئاوەها حاڵەتێكدا بە تایبەت لە 
كاتێكدا كە هیچ لەمپەرێك لە بەردەم خۆیاندا 
و  چڕ  خۆیان  تەبلیغییەكانی  هەوڵە  نابینن، 
رەوانەی  موجاهید  زیاترین  و  بكەنەوە  پڕتر 
بەرەكانی جیهاد بكەن و لە بۆنەیەكی ئایینی 
وەكوو جەژنی قورباندا لە شارێكی رۆژهەاڵتی 
كوردستان بە سواری ماشین و مۆتۆر بێنە سەر 
شەقامەكان و مانۆڕ بدەن. وەك هێمای پێكرا 
سەركەوتنانەوە  بەو  پێوەندییان  ئەمانە  هەموو 
هەیە كە بزاڤی سەلەفییەتی جیهادی لە ماوەی 
و  هێناوە  بەدەستی  دواییدا  ساڵەی  چەند  ئەم 
بەو  بەستراوەتەوە  مانەوەشیان  و  بەردەوامبوون 
هاوكێشانەوە كە رەنگە لە داهاتوودا بێنە ئاراوە. 
سووریە  ل��ە  ئەلقاعیدە  شكستی  نموونە  ب��ۆ 
سەرجەم  لەسەر  خ��راپ  كاریگەریی  ئەتوانێ 
بزاڤی سەلەفییەتی جیهادی لە ناوچەكە و لە 
ئاستی جیهانییدا دابنێت و بەرەو الوازیی ببات 
كاریگەری  ئەمەش  پێچەوانەی  بێگومان  و 

پێچەوانەی دەبێت. 

رۆژی ٥ی خەزەڵوەری ئەمساڵ، بەرامبەر 
بە 27ی ئۆكتۆبری 2٠13، سەد ساڵ بەسەر 
كوردی  قوتابخانەی  یەكەمین  دامەزراندنی 
رۆژەدا  لەو  لەمەوبەر،  ساڵ   1٠٠ تێپەڕی. 
كوردستان  رۆژه���ەاڵت���ی  ل��ە  خ��ۆی  ش���اری 
رووداوەكانی  مەزنترین  لە  یەكێك  شایەتی 
كە  رووداوێ��ك  بوو،  كورد  نەتەوەی  مێژووی 
ئەندامی  ق��اردی،  ساڵح  موحەممەد  بەڕێز 
دێموكراتی  حیزبی  ن��اوەن��دی��ی  كومیتەی 
بە  تایبەت  وتووێژی  لە  ئێران  كوردستانی 
"هەنگاوێكی  بە  "كوردستان"  رۆژن��ام��ەی  
پێناو سەرەكیترین  لە  بایەخ  و جێی  م��ەزن  
كوردی"  زمانی  وات��ە  نەتەوەیی،  پێناسەی 
قوتابخانەكە،  دامەزرێنەری  دەدا.  لەقەڵەم 
راپەڕینی  ج���ڵ���ەوداری  ش��ك��اك،  س��م��ك��ۆی 
نەتەوەی كورد لە رۆژهەاڵتی كوردستان لە 
نزیك بە سێ  دەیەی سەرەتای سەدەی بیستەم 
كە  مێژوو  لە  تایبەت  قۆناخێكی  واتە  بوو، 
سەرەتای  درێژایی  بە  ك��وردی  چارەنووسی 

قادری  بەڕێز  دی��اری كرد.  بیستەم  س��ەدەی 
پێی  "بە  شكاك  سمكۆی  كە  ب��ڕوادای��ە  لەو 
قۆناغە  ل��ەو  سەردەمیانە  خوێندنەوەیەكی 
قوتابخانەی  دامەزراندنی  كە  بوو  مێژووییە 
حاشاهەڵنەگر  پێویستییەكی  ب��ە  ك��وردي��ی 
زانی و پێی وابوو كە لەو هەلومەرجەدا كە 
ش��ۆڕش��ی م��ەش��رووت��ە ل��ە ت���اران ل��ە گۆڕێدا 
ئیمپراتوريی  و  ت��ێ��زاری  رووس��ی��ەی  و  ب��وو 
ب��وون و  ب��ەرەب��ەری داڕم��ان��دا  لە  عوسمانی 
ناسیۆنالیزمی فارس و ناسیۆنالیزمی توركە 
كە  ب��وو  پێویست  سەریانهەڵدابوو،  الوەك���ان 
كە  دامەزرێنێ   خ��ۆی  دەس��ەاڵت��ی  كوردیش 
بزووتنەوەكە  فیكری  و  فەرهەنگی  الیەنی 
بوو".  ب��ن��اغ��ەی  ب����ەردی  س��م��ك��ۆ  ل��ە الی 
دامەزرا  ئۆكتۆبر  رۆژی 22ی  قوتابخانەكە 
رێوڕەسمێكی  لە  ئۆكتۆبر  27ی  رۆژی  و 
تێیدا  نەتەوەییەكانی  سەمبۆلە  كە  فەرمیدا 
ب��ەرج��ەس��ت��ە ك���راب���وو، دەس��ت��ی ب��ەك��ار كرد. 
مامۆستاكان كوردی ئیرەوان بوون، ژمارەی 

قوتابییەكانی بەپێی هەندێ  سەرچاوە 26 و 
كە  ب��وون  كەس   29 دیكە  هەندێكی  بەپێی 
ل��ە ق��وت��وور، م��اك��ۆ، چێهریق و خ��ۆی��ەوە بە 
ئیسكۆرتی چەكدارەكانی بزووتنەوەی سمكۆ 
یەك  یونیفۆرمی  بە  و  قوتابخانە  براونەتە 
كوردییان  خوێندنی  التین  پیتی  بە  و  شێوە 
دامەزرانی  قادری،  بەڕێز  پێكردووە.  دەست 
قوتابخانە بە یەكێك لە كارە كولتوورییەكانی 
بزووتنەوەی نەتەوەیی سمكۆ لەو سەردەمەدا 
دامەزراندنی  "بێگومان  دەڵ���ێ :  و  دەزان���ێ  
رێكەوت  بە  و  كتوپڕ  بڕیارێكی  قوتابخانە 
بە  قووڵی  بڕوایەكی  سمكۆ  بەڵكوو  نەبوو، 
كاری فەرهەنگی هەبوو، چونكە چەند ساڵ 
بەدرخان  عەبدولڕەزاق  هاوكاريی  بە  پێشتر 
شاری  ل��ە  ك���وردی  جیهاندانی  ك��ۆم��ەڵ��ەی 
خۆی دامەزراندبوو و جگە لە دامەزراندنی 
ق��وت��اب��خ��ان��ە، ئ���ەو ك��ۆم��ەڵ��ەی��ە ل���ە ب���واری 
تەندرووستی و تەنانەت پیشەسازیشدا هەوڵی 
داوە و بەگشتی بزووتنەوەیەكی كولتووری و 

سیاسی لە ئارادا بووە." سەرهەڵدانی شەڕی 
دامەزرانی  پ��اش  ساڵێك  جیهانی  یەكەمی 
بزووتنەوە  مۆتەكەی  بە  ب��وو  قوتابخانەكە 
بەڕێز  وەك  چونكە  سمكۆ،  كولتوورییەكەی 
رێبەرە  "ئ��ەو  دەڵ��ێ   ق��ادری  ساڵح  محەممەد 
كوردە بەرنامەی دامەزرانی چەند قوتابخانەی 
و  س��ۆم��اوب��رادۆس��ت  چێهریق،  ل��ە  دی��ك��ەی 
رۆژهەاڵتی  خوارووی  شارەكانی  و  مەهاباد 
ئەو  بەسەر  ساڵ   1٠٠ ه��ەب��ووە."  كوردستان 
كە  ساڵێك   1٠٠ تێپەڕی،  مێژووییەدا  رۆژە 
بە  خوێندن  و  كوردی  قوتابخانەی  مێژووی 
زمانی كوردی لە هەموو بەشەكانی كوردستان 
بینیوە  خۆیەوە  بە  زۆری  نشێوی  و  ه��ەوراز 
چووە،  بەرەوپێش  بڵێین  بەگشتی  دەك��رێ   و 
بزووتنەوەی  پشكی  ك��ە  بەرەوپێشچوونێك 
وەك  و  بەرچاوە  زۆر  تێیدا  سمكۆ  نەتەوەیی 
بەڕێز قادری دەڵێ  "پێویستە ئەم ڕۆژە وەكوو 
رۆژی قوتابخانەی كوردی" لە سەرانسەری 

كوردستان رێزی لێ بگیرێ .  

سەلەفییەتی جیهادی جیهانی و كاریگەرییەكانی لەسەر 
ەندئیسالمخوازەكانی كوردستان
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بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

لە زۆربەی نزیك بە تەواوی واڵتان، مندااڵنی 
تەمەن 6 بۆ 1٨ ساڵ، رێژەی قوتابیانی ئەو 
واڵتە پێكدێنن. ئەم رێژەیەش بە گوێرەی كات 
بەرچاوی  بەشێكی  دەتوانێ  ژیان  قۆناخی  و 
كۆمەڵ لەخۆ بگرێ. بە چاوپۆشین لە رێژەی 
ئەو كەسانەی كە بە درێژایی تەمەنیان بواری 
كە  بوترێ  دەكرێ  نەڕەخساوە،  بۆ  خوێندنیان 
ئەمڕۆ،  كۆمەڵگای  ئ��ەن��دام��ان��ی  ت��ێ��ك��ڕای 
هەروەها  و  دوێنی  قوتابیانی  لە  بوون  بەشێك 
مندااڵنی تەمەن ژێر ٥ ساڵیش بە زوویی بەم 
قۆناخەدا تێدەپەڕن. هەر بۆیە توێژی قوتابی 
تەنها چینێكی تایبەتی كۆمەڵ ناگرێتەوە و 
و  ئاوڕدانەوە  دەكا.  پێناسە  كۆمەڵگا  تەواوی 
قوتابی،  بە  پێوەندیدار  پرسەكانی  بە  بەهادان 
پەسەندكراوانەیە  ئەخالقیە  پێوەرە  بەو  بەهادان 
بە  دەستڕاگەیشتن  بۆ  رێخۆشكەر  دەبنە  كە 
الیەنەی  هەمە  گ��ەش��ەی  و  خوێندن  پرسی 

كۆمەڵگایان لێدەكەوێتەوە.
ئەو بیرۆكەیەی كە پێی وابوو پێداویستییەكانی 
كتێبە  و  مامۆستا  قوتابخانە،  ل��ە  قوتابی 
دەرسییەكان كورت دەكرێنەوە، ناتەواوە و دەبێ 
لە سیستمێكی سەردەمیانەدا خۆیان  قوتابیان 
بریتییە  خوێندنی سەردەم  ببیننەوە. سیستمی 
لە جۆرە پالنێكی خوێندكاری كە لە بەرانبەر 
ویست و پۆتانسیەلەكانی ئەمڕۆی كۆمەڵگای 
ئێلێكترۆنیە  ئامێرە  بە  ت��ەن��دراوە  كە  ئێمەدا 
سەرسام هێنەرەكان وەاڵمدەر بێ. لە مۆدێلی 
هێژموونی  پڕوپاگەندەی  خوێندكاریدا  نوێی 
تێشاندنی  و  پاوانخواز  دەسەاڵتی  ناوەندەكانی 
جێگەی  سیاسی  بەرتەسكی  ئیدئۆلۆژيی 
بەسەرچووە  بیرۆكە  ئەم  هۆگرانی  نابێتەوە. 
چەرخەكانی  لەكارخستنی  لە  بیر  تەنها  كە 
قوتابخانەیان  دەكەنەوە،  تێكنۆلۆژی  ماشینی 
مەكتەبی  ئامانجی سەقامگیركردنی  كردۆتە 
تایبەت بەخۆیان، بێخەم لەوەی كە لە رەوتی 
م��ێ��ژوودا تەنها رس��وای��ی��ان ل��ە پ��اش ب��ە جێ 

دەمێنێ.
ئەمڕۆدا،  س���ەردەم���ی  ق��وت��اب��خ��ان��ەی  ل��ە 
زانستە  لەگەڵ  هاوتەریب  مرۆییەكان  زانستە 
هزری  راه��ێ��ن��ان��ی  و  بنەمایی  ئ��ەزم��وون��ی، 
و  دەرس��ی  بەرنامەی  نێو  دەچنە  فیزیكی  و 
رادێنن  قوتابیان  پێوەندیداردا  كۆمەڵگای  لە 
هاوشێوەكانیان  ل��ەگ��ەڵ  شێوەیەك  چ  ب��ە  ك��ە 

هەڵسوكەوتی سەردەمیانە و شیاو بكەن.
بەرانبەری،  ئ�����ازادی،  س��ەروت��ارەك��ان��ی: 
كە  بەرهەم  دێنە  كاتێك  یەكیيەتی  و  برایەتی 
زانستە  بە  گرینگی  و  بەها  وردبینییەوە  بە 
مرۆییەكان بدرێ. تاكی كۆمەڵ بە تێپەڕاندنی 

قوتابخانەی 
شیاوی سەردەم ئەو 
شوێنەیە كە بە بێ 
جیاوازیی رەگەزی، 
ئایینی، چینایەتی 
و پێشینە و پلە و 

پایەی سەرپەرەستانی 
قوتابی، باوەش بۆ 
مندااڵنی كۆمەڵگا 

دەكاتەوە و بۆ 
هەموان دەرفەتی 

بەرابەر دەڕەخسێنێ

13ی خەزەڵوەر و دوو روانگەی جیاواز
حەسەن ساڵحزادە

شیاوەكان  ئەخالقە  خوێندكاری،  قۆناخەكانی 
كۆمەڵگای  نێو  بۆ  وەخۆگرانە  و  دەب��ێ  فێر 
قوتابخانەی  دەگ��وازێ��ت��ەوە.  راستەقینەیان 
ب��ە بێ  ك��ە  ئ��ەو شوێنەیە  س����ەردەم  ش��ی��اوی 
و  چینایەتی  ئایینى،  رەگ���ەزی،  جیاوازيی 
پێشینە و پلە و پایەی سەرپەرەستانی قوتابی، 
باوەش بۆ مندااڵنی كۆمەڵگا دەكاتەوە و بۆ 
بۆ  دەڕەخسێنێ،  ب��ەراب��ەر  دەرف��ەت��ی  ه��ەم��وان 
ك��ردەوەدا دروشمە  لە مەیدانی  بتوانن  ئ��ەوەی 
برایەتی  بەرانبەری،  ئ��ازادی،  سەرەكییەكانی 
خۆیاندا  كۆمەڵگای  ن��او  ل��ە  یەكیيەتی  و 
كەڵك  بە  ئەمڕۆ  قوتابخانەی  بكەن.  جێگیر 
وەرگرتن لە ئامرازەكانی تایبەت بە مەسەلەی 
سەرەكی  ئەركێكی  وەك  دەب���ێ  ف��ێ��رك��اری، 
شوناسی راستەقینەی تاكەكانی قوتابی روون 
بكاتەوە. بە واتایەكی دیكە، قوتابیان دەبێ لە 
وانەكانی مێژوو، جوگرافی، زمان  قوتابخانە 
و كەلەپووری تایبەت بە خۆیان و دەورووبەریان 
ب��درێ��ت��ێ شوناسی  دەرەت���ان���ی���ان  و  ب��ب��ن  ف��ێ��ر 

راستەقینەی خۆیان بۆ هیتر تاووتوێ بكەن.
 ق��وت��اب��ی��ان��ی ه���ەر ن��ەت��ەوەی��ەك ئ���ەو كاتە 
دڵخوازی  قوتابخانەی  نێو  لە  خۆیان  دەتوانن 
دەسەاڵتێكی  خ��اوەن��ی  كە  ببیننەوە  خۆیاندا 

دێموكراتیك  و  دادپ����ەروەران����ە 
زەمینەی  رەخ��س��ان��دن��ی  ب���ن. 
پێویست بۆ بەهێزكردنی كلتوور 
بەتایبەت  ف���ەره���ەن���گ،  و 
دایكی،  زم��ان��ی  م��ەس��ەل��ەی 
سەرەكی  بنەمایەكی  رێزلێنانی 
م��اف��ەك��ان��ی م��رۆڤ��ە ك��ە دەبێ 
دەوڵەتان بێ منەت و بێ فێڵ 
بگرن  ب��ەرچ��اوی  لە  تەڵەكە  و 
وەگەڕی  ق��وت��اب��خ��ان��ەدا  ل��ە  و 
بخەن. زەرورەتی كۆمەاڵیەتی و 
دێموكراتیك  واڵتانی  رامیاری 
لە رەنگاورەنگيی فرە ئەتنیكی 
دەردەك���ەوێ  زمانییەوە  ف��رە  و 
بەها  ئ��ەم  پێگەی  و  جێگە  و 
راستییەكی  وەك  گ��ری��ن��گ��ە 
ئاشكرا دیاری دەكرێ. جیهانی 
ئەمڕۆی ژیانی ئێمە دنیایەكە 
سازانێكی  پ��ێ��ك��ەوە  ب���ەرەو  ك��ە 
ئاشتیخوازانە سەبارەت بە باوەڕ 
و ئەندێشە جیاوازەكان دەچێ و 
دەوێ،  پێویستی  پشوودرێژيی 
ئاستی  پ��ی��ش��ان��دەری  ئ��ەم��ەش 
و  ه��زری  باڵغبوونی  و  گەشە 
ئەو  مرۆڤەكانە.  كۆمەاڵیەتی 

دەس��ەاڵت��ان��ەی ك��ە ب��ە ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی رێبازی 
هەوڵی  ن��اس��ەردەم��ی��ان��ە،  و  ك��ۆن��ەپ��ەرەس��ت��ان��ە 
كۆمەڵگای  تەواوكاری  پرۆسەی  لەباربردنی 
رەوتی  لە  بزانن  باش  دەب��ێ  دەدەن،  بەشەری 
رەشی  بە  شوێنەواریان  و  دەبن  رسوا  مێژوودا 

دەمێنێتەوە.
بارودۆخی  ئ��ەگ��ەر  دی��ك��ەوە،  ل��ە الی��ەك��ی 
و  ویست  بە  س��ەب��ارەت  ئێران  قوتابخانەكانی 
داخوازی گەالنی ئەم واڵتە بدەینە بەر سەرنج، 
دەبێنرێ كە دەزگای پەروەردەی ژێر دەسەاڵتی 
گوێبیستی  تەنها  ن��ە  ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
داوای رەوا و ئینسانيی كۆمەڵگاكەی نەبووە و 
گەشەی سەردەمیانەی بە قوتابخانەكان نەداوە 
بەڵكوو بە پێچەوانە، بەردەوام سیاسەتی مراندنی 
حەز و خولیای مندااڵنی رەچاو كردووە و لە 
ژێر كەرەسەی ریاكارانەی بە ئیسالمی كردن، 
چارەنووسی ئەوانی كردۆتە قوربانی مانەوەی 
تەمەنی  شیرینەكانی  س��ات��ە  و  حاكمییەت 
بەرپرسانی  زۆرب��ەی  فەوتاندووە.  زێڕینیانی 
لەوان  یەك  و  بێبەشكراوەكان  ناوچە  سەرەكيی 
ناوچەكانی كوردستان لە كەسانی ناپسپۆڕی 
جیاتيی  ل��ە  و  پێكهاتوون  پ����ەروەردە  ب���واری 
نیزامییان  دەرەج���ەی  و  پایە  زانستی  پلەی 

هەیە. هەر بۆیە ل��ەوێ دەزگ��ای پ��ەوەردە بە 
جێگای خزمەتكردن بە كلتوور و فەرهەنگی 
تایبەت بە خۆیان، مەخابن لە ژێر دەسیسەی 
هەوڵ  مرۆییانەدا  دژە  رەوشتی  و  جۆراوجۆر 
دەدا شوناسی راستەقینەی دانیشتوانەكەی لە 
رێگەی قوتابیانەوە بگۆڕێ  و كەلەپووری ئەو 

نەتەوەیە بتاوێنێتەوە.
ئەزموونی چەند ساڵەی نیزامی ئیسالميی 
زاڵ بە سەر واڵتەكەمان نیشانی داوە كە زۆربەی 
بەرنامە و پالنەكانی قوتابخانە و سەرچاوەی 
سروشتی  و  زات  لەگەڵ  دەرسییەكان  كتێبە 
ناوەرۆكانە  و  بابەت  ئ��ەم  و  نامۆن  قوتابیان 
دڵخۆشیان  خوێندن  بە  درێ���ژەدان  بۆ  ناتوانن 
سیاسەتی  بن.  گۆنجاو  هاندەرێكی  و  بكەن 
ئەمنیەتی و مێتۆدی سەدە ناوەڕاستی بە سەر 
ئامانجدار  كەشوهەوای قوتابخانەكاندا زاڵە و 
كردنی پەروەردە و راهێنان تەنها بە مەبەستی 
خزمەت بە بەهێزكردنی ئیدئۆلۆژی بەرتەسك 
قوتابخانەی  داس��ەپ��او،  دەس��ەاڵت��ی  وشكی  و 
بێ نەشە كردووە و قوتابیانی لە گەیشتن بە 

ئامانجە سەردەمییەكان دوور خستۆتەوە.
خەزەڵوەر  13ی  دەزان��ی��ن،  وەك  وەك  ه��ەر 
وەك  ئێرانەوە  ئیسالميی  كۆماری  الی��ەن  لە 
كراوە.  دی��اری  قوتابی  رۆژی 
دەگەڕێتەوە  ناودێركردنە  ئ��ەم 
بۆ یەكێك لە خۆپیشاندانەكانی 
خەڵكی ئێران بە دژی رێژیمی 
پەهلەوی كە لە 13ی رەزبەری 
لە  ه��ەت��اوی  13٥7ی  س��اڵ��ی 
داو  رووی  ت��اران  زانكۆی  بەر 
قوتابی  ژمارەیەك  ئاكامدا  لە 
قوربانيی  وەك  خوێندكاری  و 
لێكەوەتەوە. ئەم جۆرە راپەڕینە 
كە بە مەبەستی دەستەبەربوونی 
بەرەو  ت��ێ��پ��ەڕب��وون  و  ئ����ازادی 
هاتە  باشتر  نوێی  قۆناغێكی 
ج��ێ��گ��ەی خۆیدا  ل��ە  ئ�����اراوە، 
تێڕامانە.  و  سەرنج  جێگەی 
دەسەاڵتدارانی  بەرانبەردا  لە 
هەست  بە  ئیسالمی  كۆماری 
ك����ردن ب���ە رۆڵ����ی ئ���ەم جۆرە 
هەڵوێستی  س��ەره��ەڵ��دان��ان��ە 
تایبەت بە خۆیان دەگرن و بە 
شێواندنی ئامانجە راستییەكان، 
خۆیان  رۆڵ������ی  الی������ەك  ل����ە 
الیەكی  ل��ە  و  دەك���ەن���ەوە  زەق 
دیكەشەوە وەكوو كەرەسەیەك بە 
دژی مافی رەوای كۆمەڵگا و 

قوتابیان بە كاریان دەهێنن.
 13ی خەزەڵوەری هەموو ساڵێك، دەسەاڵتی 
ژێر  لە  ئێران  فریوكاری هەنووكەیی  و  ناڕەوا 
گوشار و بە هێنانە ئارای پالنی رەنگاورەنگی 
دزێو، قوتابیان بەرەو شەقامەكان كێش دەكا و 
بە مەبەستی بەالڕێدابردنی بیر و ئەندێشەی 
دروشمگەلێكی  ب��ە  الوان،  ت��ازە  و  م��ن��دااڵن 
جیهانییاندا  ئیستێكباری  دژ  ب��ە  ن����اڕوون 
لە  ئەمریكا  سەفارەتی  داگیركردنی  و  دەك��ا 
بەرخۆدانی  مانای  بێ  هێمای  دەكاتە  ت��اران 
قوتابیان. لەم رۆژەدا ئەو تاقمە لە مامۆستایان 
ئاكار  دەستەچیلەی  دەكرێنە  كە  قوتابیانە  و 
و ك��ردەوەی بێ مانا و بێ كەڵكی دەزگای 
جەهل و ستەمی كۆماری ئیسالميی ئێران و 
لە ناچاریدا دەكەونە بەر گەمەی هەمەالیەنە، 
ل��ە س��ەر ش��ەق��ام و ل��ە ب��ەر چ��اوی كۆمەڵگا 
لە  زۆربەیان  و  دەكەن  بە شەرمەزاری  هەست 
یەكەم دەرفەتدا خۆیان لەم یارییە دەدزنەوە تا 
لەوە زیاتر لە بەرانبەر جەماوەر و كەسوكاریاندا 
بە  نەبن  چیتر  و  نەكەن  دام���اوی  بە  هەست 

داردەستی دەزگای سەركوتكەر.
كارەساتی  راس��ت��ەق��ی��ن��ەی  رووی  ئ��ەگ��ەر 
نیشان   13٥7 س��اڵ��ی  خ����ەزەڵ����وەری  13ی 
بدەین، بۆمان دەردەكەوێ كە ئەم رۆژە بایەخ 
وەك  دەك��رێ  و  هەیە  خ��ۆی  تایبەتمەنديی  و 
یادكردنەوەی  بكەین.  یادی  پیرۆز  بۆنەیەكی 
ئەو  دەنگی  بەرزنرخاندنی  خ��ەزەڵ��وەر  13ی 
قوتابی و خوێندكارانەیە كە بە دژی خەفەقان 
بەرۆكدانی  لە  بە  و  رادەپەڕین  نابەرابەری  و 
یەكسانیخوازی  و  ئ��ازادی��خ��وازان��ە  دروش��م��ی 
دیكتاتۆرەكان  دزێوی  سیاسەتی  رووب��ەڕووی 

بوونەوە. 
ناوەندە  و  ئ��ەن��ج��وم��ەن  ئ��ەرك��ی  ل���ێ���رەدا   
و  خوێندكاری  ب��زووت��ن��ەوەی  سەربەخۆكانی 
پێوەندیدار بە مەسەلەی مافی مندااڵنەوەیە كە 
بە گوێرەی ئیمكان و دەرەتان رووی راستەقینەی 
ئەم جۆرە رووداوان��ە بخەنە بەر چاوی نەوەی 
نوێ. هەروەها بەرپرسانی حكومەتی كۆماری 
ئیسالمی دەبێ ئەم راستییە باش بزانن كە بە 
ناتوانن  لەم چەشنە  سێناریۆی  ئارای  هێنانە 
ئەگەر  بهێننەوە.  جینایەتەكانیان  بۆ  پاساو 
 13٥7 ساڵی  خ��ەزەڵ��وەری  13ی  راپ��ەڕی��ن��ی 
پەهلەوی  ستەمی  و  ن��اب��ەراب��ەری  دژی  ب��ە 
نابەرابەری  كە  دەبینین  ئەمڕۆ  ئ��اراوە،  هاتە 
ئاخوندەكان  خوێنمژی  دەزگ���ای  ستەمی  و 
دەستكاری  و  شكاندووە  جیهانيی  رێكۆردی 
چیتر  چ��ەواش��ەك��اری  و  راستییەكان  كردنی 

ناتوانێ بە هانایانەوە بێ.
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33هەمین ساڵوەگەڕی كوشتاری 
خەڵكی ئیندرقاش

گ���ەاڵڕێ���زان���ی  13ی  رۆژی     
رۆژێكی  وەب��ی��ره��ێ��ن��ەرەوەی   ،13٥9
گەلی  مێژووی  لە  سامناكە  و  ت��اڵ 
ك������ورددا. دروس����ت س��اڵ��ێ��ك ب��ە سەر 
باڵوێزخانەی  دەس��ت��ب��ەس��ەرداگ��رت��ن��ی 
ئەمریكا لە تاران دەگوزەرا و كۆماری 
بە  رۆژەی  ئ���ەو  ئ��ێ��ران  ئیسالمیی 
و  زۆرداری�����ی  دژی  خ��ەب��ات  رۆژی 
ناودێر  قوتابی  رۆژی  و  ستەمكاریی 
دادپ���ەروەری و  بۆ  بانگەشەی  كرد و 

عەداڵەتی كۆمەاڵیەتی دەكرد.
ژ-3  رۆژەدا،  ل����ەو  ه����ەر  ك���ەچ���ی 
و  ب��ەدەس��ت  بیور و قەمە  و  ش��ان  ل��ە 
كۆمیتەچییەكانی كۆماری ئیسالمی، 
ب��ەس��ەرپ��ەرس��ت��ی��ی م��ەالح��ەس��ەن��ی و 
مەعبوودی  و  زەه��ی��رن��ژاد  سەرتیپ 
و  س���اواك���ی  پێشتر  ك��ە  ق���ەت���اری  و 
كاربەدەستی رێژیمی پاشایەتی بوون، 
ئەو جارە بە ناوی پاسدارانی شۆڕش 
و  تانك  پشتیوانیی  بە  و كۆمیتەچی 
تۆپ و چەند ماشێنی دۆشكە لەسەر، 
بە مەبەستی چاوترسێن كردنی خەڵكی 
كوردستان، هێرشیان كردە سەر گوندی 
ئیندرقاش لە ناوچەی شاروێران لە ٥ 
دەوری  مەهاباد.  شاری  كیلۆمەتری 
بیانووی  بە  و  گ��رت  گووندەیان  ئ��ەو 
داوایان  ئاوایی و  ناو  پاكسازی رژانە 
چەكەكانییان  ك���ە  ك���رد  خ��ەڵ��ك  ل���ە 
تەحویل بدەنەوە لە كاتێكدا چەند رۆژ 
گوندەكە  خەڵكی  لە  چەكیان  پێشتر 
وەرگرتبووەوە. بەاڵم خەڵكی بێ  تاوان 
و بێ  دیفاع كە هیچیان لە خۆدا شك 
پەالماری  ب��ەر  كەوتنە  لەپڕ  ن��ەدەب��رد 
پاسدار  كومیتەچییەكان.  و  بەسیجی 
و تااڵنچی و ژ-3 بەدەستەكانی رێژیم 
بە شێوەیەكی دڕندانە بە مااڵن وەربوون 
و ل��ە ن��او م��ااڵن و ل��ە ب��ەر دەرگای 
م����زگ����ەوت، خ��ەڵ��ك��ی��ان خ��س��ت��ە بەر 
پەالماری دڕندانەی خۆیان و دەستیان 
پیر  قەاڵچۆكردنی  و  كوشتار  بە  كرد 
ماوەیەكی  لە  و مندااڵ.  و ژن  و الو 
كورتدا زیاتر لە 3٥ كەسیان لە خەڵكی 
پاشان  ك��رد،  ت��اوان قەتڵ و ع��ام  بێ  
و  راوەڕوت  و  ت��ااڵن  بە  كرد  دەستیان 

سووتاندنی مااڵن.
 رێ��ژی��م��ی ك���ۆم���اری ئ��ی��س��الم��ی لە 
كردنی  داگیر  ساڵوەگەڕی  یەكەمین 
بیانووی  بە  ئەمریكادا،  باڵوێزخانەی 
جیهانی  ئیستكباری  دژی  خ��ەب��ات 
بۆ  دڕندانە  هێرشی  بە  كوردستان  لە 
كوشتاری  و  ئیندرقاش  ئاوایی  سەر 
گوندە،  ئەو  خەڵكی  بەزەییانەی  بێ  
خوڵقاند.  دی��ك��ەی  ژی��ن��ۆس��ای��دێ��ك��ی 
كوردستان  خ��ەڵ��ك��ی  ك���ە  وی��س��ت��ی 
چ��اوت��رس��ێ��ن ب��ك��ا و ل���ە خ���ەب���ات بۆ 
بەدەستهێنانی مافی نەتەوایەتییان واز 
بینن. بەاڵم ئیرادەی پۆاڵیینی خەڵكی 
رێژیمی  كە  قایمترە  ل��ەوە  كوردستان 
كۆماری ئیسالمی بتوانێ  بە كوشتار 
و كۆمەڵكوژی و پاكتاوی رەگەزی و 

ئیلمیناسیون الوازی بكا.
13ی  شەهیدانی  ی��ادی  ب��ێ   پ��ی��رۆز 
گوندی  13٥9ی  خ������ەزەڵ������وەری 

ئیندرقاش

پیاوان لە          رێكالمەكانی دژ بە قەڵەوی بێزارن

ڤیتامین A دژی شێرپەنجەیە

لە واڵتی چین 185 ملیۆن كەس پیرن

زایـــــەڵــــــــە

موعتەسەم نوورانی

تەندروستیی  لێكۆڵینەوەیەكی 
ك���ردووە خواردنی  ئ��اش��ك��رای  ن��وێ 
یەك دەنك حەبی ڤیتامین Aی بە 
شێوەی رۆژانە یارمەتیدەری مرۆڤە 
بە  ت��ووش��ب��وون  ل��ە  بەرگریكردن  ب��ۆ 
الی  بەتایبەت  پێست  شێرپەنجەی 

ئافرەتان. 
لێكۆڵینەوەكە كە میریام ئۆسگار 
ئەنجامی  ئەمەریكایی  ت��وێ��ژەری 
خواردنی  ك��ە  دەری��خ��س��ت��ووە  داوە، 
شێوەی  بە  Aی  ڤیتامین  حەبێكی 
شێرپەنجەی  لە  مرۆڤەكان  رۆژان��ە 

پێست دەپارێزێت.
رینتینۆل  بوو كە مادەی  ئاشكرا 
كە پێكهاتەیەكی سەرەكيی ڤیتامین 
نەخۆشییە  ل���ەم  م���رۆڤ  "A"ی����ە، 
دەپ��ارێ��زێ��ت و ك��اری��گ��ەری��ەك��ەی لە 
تایبەت  بە  زیاترە  خۆریش  تیشكی 

بۆ ئەو كەسانەی كە حەمامی خۆر 
دەگرن.

هەزار   69 لەسەر  لێكۆڵینەوەكە 
ئەنجامدراوە  ژن  و  پیاو   63٥ و  
ك��ە ت��ەم��ەن��ی��ان ل��ە ن��ێ��وان ٥٠ بۆ 
ڤیتامین  رۆژان���ە  و  سااڵندایە   7٥
"A"ی����ان ل��ە رێ��گ��ەی خ����واردن یان 
بووەتەوە  روون  و  وەرگرتووە  حەبەوە 
شێوەی  ب��ە  ریتینۆل  بەكارهێنانی 
شێرپەنجەی  مەترسيی  رێكوپێك 
پێست بە رێژەی 6٠ تا 7٠ لەسەد 

كەم دەكاتەوە. 
ببێتە  نابێ  ئەنجامە  ئ��ەو  ب��ەاڵم 
ئەو  زۆری  خ��واردن��ی  ب��ۆ  ه��ان��دەر 
ڤیتامینە، چونكە زۆر خواردنی ئەو 
دوكتور  رێنمایی  بێ  بە  ڤیتامینە 

لەوانەیە بكوژ بێت.

چین  پیرەكانی  دان��ی��ش��ت��ووە  ژم���ارەی 
ئ���ەوان���ەی ت��ەم��ەن��ی��ان ل���ەس���ەرووی 6٠ 
و  كەس  ملیۆن  ساڵەوەیە، گەیشتە 1٨٥ 
بەوەش رێژەی ئەو پیرانە لە چاو ژمارەی 
دەكاتە  چ��ی��ن��دا  دان��ی��ش��ت��ووان��ی  ه��ەم��وو 

.%13.7
نوێ،  چینی  دەنگوباسی  ئاژانسی 
فەرمییەكان،  ئامارە  بەپێی  رایگەیاند: 
ژم�����ارەی ب��ەت��ەم��ەن��ەك��ان ل��ە چ��ی��ن كە 
گەیشتە  ساڵە   6٠ لەسەرووی  تەمەنیان 

نیشانەی  ئ��ەوەش  و  ك��ەس  ملیۆن   1٨٥
ئەوەیە كە ژمارەكە بە رێژەی 4 لەسەد لە 
چاو ساڵی 2٠1٠ زیادی كردووە كە ئەو 

كات ژمارەیان 177 ملیۆن كەس بووە.
هەر بەم پێیە پێشبینی دەكرێت ژمارەی 
چەند  لە  چین  واڵت��ی  بەسااڵچووەكانی 
ساڵی داهاتوودا 63 ملیۆن كەسی دیكە 
زیاد بكات و لە كۆتایی ساڵی 2٠2٠دا 
ساڵی  ل��ە  و  ك��ەس  ملیۆن   221 بگاتە 

2٠٥٠دا بگاتە 437ملێۆن كەس.

ناوەندەكانی تەندروستیی ئەمەریكا دەڵێن 
 2٠ تەمەن  س��ەروو  پیاوانی  لەسەدی   3٠
ساڵ تووشی قەڵەوی بوون و بۆ ئافرەتانیش 

هەمان رێژە راستە. 
كۆمپانیا  ك��ە  ك�����ردووە  وای  ئ��ەم��ەش 
گەروەكان هەستن بە درووستكردنی خۆراكی 
بۆ  و  ق��ەڵ��ەوی  ل��ە  پێشگرتن  ب��ۆ  تایبەتی 
بەرهەمەكانیشیان  فرۆشی  بەروپێشچوونی 
میدیا  لە  ك��ردن  رێكالم  ك��ردووەت��ە  رووی���ان 
تایبەتی  ب��ە  و راگ��ەی��ەن��ە ج��ی��اوازەك��ان��دا و 
كەسانەی  ئەو  لەسەر  كردووەتەوە  جەختیان 
كە كێشەی زۆریی كێشان هەیە. بەاڵم تەنیا 
قەڵەون  كە  كەسانەی  ئ��ەو  س��ەدی  لە   1٥

سەیری ئەم رێكالمانە دەكەن.
تووشی  كە  كەسانەی  لەو  زۆر  بەشێكی 
ب��ە هۆكاری  ب���وون ك��ارەك��ان��ی��ان  ق��ەڵ��ەوی 
كاتدا  ه��ەم��ان  ل��ە  و  كێش  ب��ەرزب��وون��ەوەی 
رێژەی  و  خوێن  پەستانی  ب��ەرزب��وون��ەوەی 
كۆمپانیا  دەزان���ن.  خوێنیان  كۆلۆسترۆڵی 
تایبەتیيەكانی  خۆراكە  بەرهەمهێنەرەكانی 

كەم كردنەوەی كێش بە زانینی ئەم هۆكارانە 
ئ��ەوەدان مرۆڤەكان لە ئەنجامی  لە هەوڵی 
پیشەكان  و  ك��ار  لە  هەندێ  مەترسیداری 

ئاگادار بكەنەوە.
قەڵەوەكان  كردنەوەی  ئاگادار  هەرچەند 
بە  پێویستی  ق��ەڵ��ەوی��ی  ك��ێ��ش��ەك��ان��ی  ل��ە 
كە  تایبەتییە  رێكالمی  و  دۆالر  ميلیۆنان 
دەبێ لەم بوارەدا ساز بكرێت. بەاڵم بە پێی 
لێكۆڵینەوەكان دەركەوتووە كە مرۆڤ و بە 
كە  رێكالمانەی  لەو  بێزارن  پیاوان  تایبەت 
تەندروستی  جۆرواجۆرەكانی  كێشە  لەسەر 
مرۆڤ باڵو دەكرێتەوە و ئەمەش وای كردووە 
كە فرۆشی بەرهەمەكانی ئەو كۆمپانیانەی 
كە لە بواری دابەزاندنی قەڵەوییدا كار دەكەن، 
داببەزێ و ئەو بەرهەمانەی كە لە بازاڕدا 
هەن بە هۆی ئەویكە الی پیاوان نەناسراون 
فرۆشی بە پێی چاوەڕوانییەكان نەبێت. چون 
پیاوان زۆر هەست بە بێزاری دەكەن كاتێ لە 
كێشەیەكی  لەسەر  رێكالمێك  راگەیەنەكان 

تەندروستی خۆیان دەبینن.


