
ئێراندا،  لە  ڕۆژنامە  شێوەی  لە  باڵوكراوەی 
و  هەیە  ساڵی   200 بە  نزیك  مێژوویەكی 
دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی پاشاكانی قاجاڕ كە لەو 
سەردەمەدا بە "كاغەز ئەخبار" ناوی لێ براوە. ئەو 
هاوشێوە  ئەزموونە  گواستنەوەی  بە  كراوانە  باڵو 
ئەوروپاییەكان زمانحاڵی دەسەاڵت و باڵوكەرەوەی 
بیر و هەواڵەكانی دەربار بووە. یەكەمین باڵوكراوەی 
شیرازیی  میرزا ساڵحی  لە الیەن  ئەخبار  كاغەز 
كازرونییەوە، ساڵی 1837ی زایینی باڵو كراوەتەوە. 
سەرەتاوە  لە  ئێراندا  لە  رۆژنامەوانیی  پیشەی 
پشتبەستوو بە ئەزموونە ڕۆژئاواییەكان و لە الیەن 
كەسانێكەوە بەڕێوەچووە كە لەدەرەوەی واڵت ژیاون 
و ئەزموون، یان خوێندنی ڕۆژنامەوانییان هەبووە. 
هاوردەكراوی  هونەرێكی  و  پیشە  هەموو  وەكوو 
باڵوكراوەیی،  و  ڕۆژنامەوانیی  كاری  دیكەش، 
و  ڕەنگ  و  هاتووە  بەسەردا  زۆری  ئاڵوگۆڕی 
بۆنی خۆجێیی و نەتەوەیی بەخۆوە گرتووە. پاش 
ئاستی  چوونەسەرەوەی  و  مەشرووتە  شۆڕشی 
وشیاریی گشتی، ڕۆژنامەكان رێژەیان زیادی كرد 
و دەتوانین بڵێین وردە وردە ڕاگەیاندن لە پاوانی 
دەسەاڵتەوە شۆڕ بووەوە بۆ ئاستەكانی خوارەوە و 

ڕۆڵێكی كاریگەرتر و چاالكتری پەیدا كرد. 
 116 مێژوویەكی  كوردییش  ڕۆژنامەوانیی 
كوردی  ڕۆژنامەی  یەكەمین  و  بڕیوە  ساڵەی 
"كوردستان"  ناوی  بە  زايينى،  لە ساڵی 1898ى 
سەردەمیانە  خەباتێكی  وەكوو  قاهیرە،  شاری  لە 
بەدرخانەوە،  مەدحەت  میقداد  بەسەردەستی 
وەكوو یەكەمین سەرنووسەری ئەو ڕۆژنامە و بە 
گشتی بنەماڵەی بەدرخانییەكانەوە باڵوكراوەتەوە. 
ژیانی  خاوەنەكانی  و  خۆی  كە  ڕۆژنامەیەك 
خۆوە  بە  زۆریان  نشێوی  و  هەوراز  و  تاراوگە 

بینی.
ئەو  دەرئەنجامی  لە  ئێرانیش،  كوردستانى  لە 
دووهەم  جیهانیی  جەنگی  پاش  كراوەیەی  دۆخە 
ڕەخساوی  و  هەستیار  دۆخی  و  ئاراوە  هاتبووە 
ئەوكاتی كوردستان و بەتایبەتی شاری مەهاباد، 
ناوی  بە  هەر  كوردی،  ڕۆژنامەی  یەكەمین 
حیزبی  بیری  باڵوكرەوەی  وەكوو  "كوردستان"، 
1324/10/20دا،  ڕێكەوتی  لە  دێموكرات 
ڕۆژنامەگەریی  لە  دیكە  گەشاوەی  ڕوویەكی 
مانەوە  لەگەڵ  هاوكات  ئەویش  كە  بوو  كوردی 
خەباتی  سروشتی  پێی  بە  بەردەوامییەكەی،  و 
هەوراز  كوردستان،  پارچەیەی  لەو  نەتەوایەتی 
و نشێوی زۆری بەخۆیەوە بینیوە. ئێستاش پاش 
68 ساڵ خەبات و خۆڕاگریی حیزبی دێموكراتی 
لە  كوردستان  رۆژنامەی  ئێران،  كوردستانی 
دەروەست  هۆی  بە  و  بەردەوامە  خۆی  وەشانی 
بوون و پابەند بوونی بە بنەماكانی ڕۆژنامەوانی، 
 68 یادی  لە  ڕاگرتووە.  خۆی  بەردەنگەكانی 
لە  ڕێز  بوونەوەی ڕۆژنامەكەماندا،  باڵو  ساڵەی 
پێشمەرگە  و  كادر  ئەو  ڕۆژنامەوانیی  خەباتی 
ئەمەكدار و زەحمەتكێشانە دەگرین كە ڕۆژنامەی 
ئەركی  بە  و  ئەمڕۆ  گەیاندۆتە  كوردستانیان 
بەرامبەر  دەروەستانە  دەزانین  خۆمانی  سەرشانی 
ئەستۆمان  كەوتۆتە  مێژووییەی  ئەركە  بەو 

بجووڵینەوە.   

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی
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 كۆماری 
كوردستاندا

بە هاتنی پشكێنەران، تەسلیمی ناوكی دەستی پێكرد
"كوردستان"

پەیامی مستەفا هیجری بەبۆنەی ساڵـڕۆژی لەدایكبوونی پێغەمبەری ئیسالم

خوای  )دروودی  محەممەد  حەزرەتی  موسوڵمانان  پێغەمبەری  لەدایكبوونی  ساڵڕۆژی  بەبۆنەی 
برا كوردە  و  تایبەتی خوشك  بە  و  ئاراستەی هەموو موسوڵمانان  پیرۆزبایی گەرمی خۆم  لێ  بێ ( 

موسوڵمانەكانمان لە كوردستانی ئێران دەكەم.
بە هیوای ئەوەی پەیڕەوانی ئایینی ئیسالم و هەموو ئایینەكانی دیكە لە ئاشتی و برایەتیدا بژین 

و هەموو الیەك ڕێز دابنێن بۆ بیروباوەڕی ئایینی یەكتر.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

سكرتێری گشتی
مستەفا هیجری

وزەی  نێونەتەوەیی  ئاژانسی  پشكێنەرانی 
بــە مــەبــەســتــی چـــاوەدێـــری بەسەر  نــاوكــی 
بنەمای  لەسەر  ئێران  هەنگاوەكانی  ــی  ڕەوت
لەگەڵ  واڵتــە  ئەم  ناوكیی  ڕێككەوتننامەی 
گرووپی 1+5، 18ی ژانویە گەیشتنە ئێران.

زاری  لە  و  ئەلعەرەبیە  ڕاپــۆرتــی  پێی  بە 
هەواڵنێرییەكانی نێوخۆی ئێران، بەرپرسایەتیی 
ماسیمۆ  ئەستۆی  لــە  پشكێنەران  گــرووپــی 
ئاژانسی  سكرتێری گشتیی  جێگری  ئاپارۆ، 
وزەی ناوكی و بەرپرسی پادمانی ئاژانسە كە 
ڕێكخراوی  كاربەدەستانی  پێشوازیی  لەگەڵ 

وزەی ناوكیی ڕێژیم گەیشتە تاران.
بە پێی ڕاپۆرتەكان، پشكێنەرانی ئاژانس بۆ 
ڕێككەوتنی  بەڕێوەچوونی  بەسەر  چاوەدێری 
تـــــاران لـــەگـــەڵ 1+5 چــوونــەتــە ئـــێـــران و 
ئێران  هەوڵەكانی  بەسەر  چاوەدێری  سەرەڕای 
لە 30ی  ڕێككەوتندا  یەكەمی  هەنگاوی  لە 
بەفرانبار، لەمەڕ خاڵە تكنیكییەكانیش لەگەڵ 
ئاڵوگۆڕی  ئێران  ناوكیی  وزەی  كارناسانی 

بیروڕا دەكەن.
ــە دامـــــەزراوە  ئـــەم پــشــكــێــنــەرانــە بــڕیــارە ل
تا  بن  جێگیر  فــۆردۆ  و  نەتەنز  ناوكییەكانی 
بۆ  ئێران،  هەوڵەكانی  بەسەر  بكەن  چاوەدێری 
وێنە پیتاندنی 20لەسەدی، بە ئۆكسیدكردنی 
ــیــۆمــی 20 لـــەســـەدی و  ــۆران پــاشــكــەوتــی ئ

ەی  نەو د خەستكر
ئەم پاشەكەوتانە.

ــــێــــی  بـــــــــــە پ
تنامەی  ڕێككەو
نێوان  نـــاوكـــیـــی 
گرووپی  و  ئێران 
نزیك  كــە   5+1
مانگ  دوو  بــە 
لە  لـــەمـــەوپـــێـــش 
بەسترا،  ژێنێڤ 
بەشێك  تــــــــاران 
چاالكییە  لــــە 
نی  كا كییە و نا
ـــــــــــــــــــــــــــۆی  خ
و  هەڵئەپەسێرێ 
بەرامبەردا،  ــە  ل
چووكە  بەشێكی 
گەمارۆكانی  لە 
هەڵ  ئێران،  سەر 

ئەپەسێردرێن.
پاشەكشە  ئــەم 
ئاشكرایەی ڕێژیم 

لە كاتێكدایە كە حەسەن ڕووحانی، سەركۆماری 
ڕێژیم لە نێوئاخنی لێدوانێكیدا لە چەند ڕۆژی 
ژێنێڤی  ڕێككەوتنامەی  ئەهواز،  لە  ڕابــردوو 

زلهێزە  پاشەكشەی  و  شكست  نیشانەی  بــە 
جیهانییەكان لە بەرامبەر ئێراندا زانیبوو.

لەم  ئێران  كاربەدەستانی  كە  باسە  شایانی 
لە  پاشەكشە  بـــەردەوام  دواییدا  ساڵەی  چەند 

هێڵی  بە  خۆیانیان  ناوكییەكانی  پڕۆگرامە 
ـــردووە و گــەمــارۆ جیهانییە  ك ـــاوزەد  ن ســـوور 

پێوەندیدارەكانیان بە ناكارامە وەسف كردبوو.

ڕۆژنامەی شەرقۆلئەوسەت لە ڕاپۆرتێكدا كە 
باڵوی   2014 ژانــویــەی  18ی  شەممە  ڕۆژی 
كردەوە، هەواڵی دامەزراندنی كۆمپانیا ساختەكانی 
ڕۆژهەاڵتی  واڵتی  لە چەند  پاسدارانی  سوپای 

ناڤیین و ئۆرووپای باڵو كردەوە.
سەرچاوەگەلێكەوە  زاری  لە  شەرقۆلئەوسەت 
كە ئێرانی نین، لە ڕاپۆرتەكەی خۆیدا هێناویەتی 
كۆمپانیا  دامەزراندنی  بۆ  پاسداران  سوپای  كە 
ساختەكان بە مەبەستی دەورلێدانەوەی گەمارۆكان، 

لە كاربەدەستانی بااڵی ئێران ئیزنی وەرگرتووە.
ئەم كۆمپانیانە لە دۆبەی، توركیە، ئۆتریش، 
ــە كاتی  ــا ل یـــوونـــان و قــێــبــرس دادەمــــەزرێــــن ت
بەر  كە  كۆمپانیانەی  ئــەو  باتی  لە  پێویستدا، 
لێ  كەڵكیان  كەوتوون  نێونەتەوەییەكان  گەمارۆ 

وەرگیردرێت.
نهێنی  بەخشنامەیەكی  ئاشكرابوونی  دوای 
بە  ئــاوریــلــی 2013دا  ڕیــكــەوتــی 22ی  لــە  كــە 
پاسداران  سوپای  بــااڵی  ئەنجومەنی  پەسەندی 
بڕیارێكی  كە  جــارە  یەكەمین  ئەمە  گەیشتووە، 
ئێران بۆ دامەزراندنی كۆمپانیا ساختەكان ئاشكرا 

دەكرێت.
زاری  لـــە  شــەرقــۆلــئــەوســەت  ــــامــــەی  ڕۆژن
پێوەندییەكی  و  نییە  ئێرانی  كــە  ســەرچــاوەیــەك 
ــدا هەیە،  ــران ــێ ــەگــەڵ ئ ــی بـــەربـــاڵوی ل ــووری ــاب ئ
بەرگێكی لەم بەڵگەیە كە بە واژۆی موحەمەد 
نژاد  ئـــەحـــمـــەدی  ــگــری  جــێ ڕەحـــیـــمـــی،  ڕەزا 
گەیشتبوو، وەرگرتووە كە پیشان دەدا كۆمپانیای 
هەموو  پاسداران  سوپای  بە  سەر  خاتەمولئەنبیا 
چاالكییە ئابوورییەكانی پێوەندیدار بە پڕۆگرامی 

ناوكیی ئێرانی لە ژێر ڕكێفیدایە.
لە یادداشتێكدا كە لە پەراوێزی ئەم بەڵگەدا 
هاتووە، جەخت كراوەتەوە كە پڕۆژەی دروستكردنی 
ڕووحانی،  حەسەن  الیەن  لە  ساختەكان  كۆمپانیا 
ماوەیەكی  تــا  ئــێــرانــەوە،  ئێستای  ســەركــۆمــاری 

دیاری نەكراو نوێ كراوەتەوە.
چاالكییەكانی  هەموو  بەڵگەیە،  ئەم  پێی  بە 
و  دەمێنێتەوە  نهێنی  بە  ساختانە  كۆمپانیا  ئەم 
وەزیری  بە  تەنیا  ڕاپۆرتی چاالكییەكانی خۆیان 
ئابووری ڕادەگەیەنن. وەزیری ئابوورییش ناوەناوە 

ڕاپۆرتەكان دەداتەوە بە سەركۆمار.

ئامریكا  دەوەری  ـــری  وەزی كێری  جــان 
بەشار  وتی  ژانویە  17ی  هەینی  رۆژی 
ـــەدا هیچ  ـــووی ســـووری ــە داهـــات ــەســەد ل ئ

رۆڵێكی نابێت.
رۆیتێرز،  هەواڵنێریی  ڕاپــۆرتــی  بەپێی 
ــەگــەڵ هاوتا  كــێــری كــە پـــاش وتــووێــژ ل
پرێس  ــە  ل كــانــادایــیــەكــانــی  و  مێكزیكی 
رایگەیاند:  دەكــرد،  قسەی  كۆنفڕانسێكدا 
گواستنەوەی  لــەســەر  ئــەســەد  "ئـــەگـــەر 
سیاسیی دەسەاڵت وتووێژ نەكات، قەیرانی 
سووریە رێگەچارەی سیاسیی نییە. ئەگەر 
ئەو وا بیر دەكاتەوە كە بەشێكە لە داهاتووی 

سووریە، ئەوە روو نادات."
ئێمە  "بژاردەكانی  وت:  ئەوەشی  ناوبراو 
ئەسەد،  بەشار  ســەر  بۆ  گوشارهێنان  بۆ 

كۆتاییان پێ نەهاتووە."
ئەسەد  ـــــی،  وت درێــــــــژەدا  ـــە  ل كـــێـــری 
بەرامبەر  لە  كە  دەكــات  ئــەوە  بانگەشەی 
تیرۆریستەكاندا بەرگری لە سووریە دەكات، 
بەاڵم ئەمە خودی ناوبراوە كە پاڵپشتی لە 
تیرۆریستەكان دەكات و ئەوانی هێناوەتە نێو 

خاكی سووریە.
هەروەها  ئــامــریــكــا  دەرەوەی  ــــری  وەزی
پابەند  ئەگەر  كە  ئەسەد  بە  دا  هۆشداری 
نەبێت بە بەڵێنییەكانی، لەگەڵ دژكردەوەی 
بــــەرەوڕوو  جیهانی  كــۆمــەڵــگــای  تــونــدی 

دەبێتەوە.
وەزیری دەرەوەی ئامریكا ئێوارەی رۆژی 
تەلەڤیزیۆنیدا  لێدوانێكی  لە  پێنجشەممە 
ژێنێڤی  كۆنفڕانسی  لە  ئامانج  وتبووی 
لەسەر  كاتییە  دەوڵەتێكی  پێكهێنانی   ،2
كۆنفڕانسی  رێككەوتنەكانی  بــنــەمــای 

ژێنێڤی 1.
هەر بەمپێیە، رۆژی شەممە، 18ی ژانویە 
هاوپەیمانیی نەتەوەیی دژبەرانی سووریە لە 
دوایین كاتژمێرەكانی دانیشتنی دوو رۆژەی 
خۆیاندا، لە ئیستانبۆل رەزامەندیی خۆیان 
كۆنفڕانسی  دووهەمین  لە  بــەشــداری  بۆ 

ئاشتی سووریە راگەیاند.
ڕۆژی   2 ــی  ــڤ ــێ ــن ژێ كـــۆنـــفـــڕانـــســـی 
چوارشەممەی داهاتوو )22ی ژانویە( لە 

شاری مونتێرۆی سوویس بەڕێوە دەچێت.

ئاشكرابوونی هەوڵی سوپای پاسداران بۆ 
دامەزراندنی كۆمپانییە ساختەكان لە دەرەوەی واڵت

ژێنێڤی 2، كۆنفڕانسێك بۆ تێپەڕین لە ئەسەد
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

سەردانی شاندێكی حیزبی شیووعی لە دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات

حەسەنی، نوێنەری وەليی فەقيه لە ورمێ دەستی لەكار كێشايەوە

دیداری نوێنەری حیزبی دێموكرات لەگەڵ پارلمانتاری 
پارتی ''فین گال''ی ئیرلەند

بەشداریی شاندێكی حیزبی دێموكرات لە رێوڕەسمی 
بەخاك سپاردنی رەزا مەرزبان

گرفتی كەميی گاز لە پارێزگاكانی كوردستانی ئێران

دیداری نوێنەرانی حیزبی دێموكرات و پارتی كرێكارانی نۆروێژ

لە شارەكانی شنۆ و مەریوان شەوە شيعر بەڕێوەچوو

وەرگرتنی پارە، لە 
قوتابییانی ''ئابدانان''

هاوواڵتییەكی كوردی خەڵكی 
دێوالن دەسبەسەر كرا

لە كوردستان، جێژنی 2ی رێبەندان بە چاالكیی 
تەبلیغیی ئەندامانی حیزب بەرز راگیرا بەفرانباری  25ی  ــكــەوتــی  رێ

1392ی هەتاوی، شاندێكی حیزبی 
شیووعیی كوردستان بە سەرپەرستیی 
حیزبی  سكرتێری  شاكر''  ''كەماڵ 
سەردانی  كــوردســتــان،  شیووعیی 
حیزبی  ســـیـــاســـیـــی  ـــــەری  ـــــت دەف
كرد  ئێرانی  كوردستانی  دێموكراتی 
بە  حــیــزبــەوە  شاندێكی  ــەن  ــەالی ل و 
هیجری''  ''مستەفا  سەرپەرستیی 
دانیشتنەدا  لەو  لێ كرا.  پێشوازیی 
سیاسییەكانی  ــە  مــەســەل ــاســی  ب

ناوچە  ئاڵوگۆڕەكانی  و  كورد  بە  پێوەندیدار 
لێك  زیاتری  هەرچی  پێویستیی  هەروەها  و 

بەر  كەوتە  الیەنەكان  و  هێز  بوونەوەی  نیزیك 
هاوديتنەدا،  ئەو  دیكەى  بەشێكی  لە  بــاس. 
سكرتێری گشتیی حیزب سەبارەت بە رۆڵی 

ئێران  ئیسالمی  رێژیمی  تێكدەرانەی 
و رۆڵی ئەو رێژیمە لە ئاڵۆزییەكانی 
ناوچەكەدا هێنایە بەرباس.  هەروەها 
پێنج  گــرووپــی  و  ئــێــران  دانیشتنی 
زێدە یەك و توندوتیژبوونی سەركوت 
هاتنە  پاش  ئێران  لە  ئیعدامەكان  و 
سەركاری رووحانی بەشێكی دیكە لە 
باسەكان بوو. لەو دانیشتنەدا چەندین 
بابەتی پێوەندیدار بە بارودۆخی كورد 
لەسەر  كۆتاییشدا  لە  و  ــاراوە  ئ هاتە 
دۆستانەی  پێوەندیی  بــەردەوامــیــی 

نێوان هەردوو حیزب پێداگری كرایەوە.

بەفرانباری 1392ی  رێكەوتی 18ی 
نوێنەری  ئەلیاسی''  ''عــەزیــم  هــەتــاوی 
لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
وێست''  ''مــاری  لەگەڵ  نۆروێژ  واڵتــى  
حیزبی  دەرەوەی  پێوەندییەكانی  بەرپرسی 
كرێكارانی نۆروێژ دیدار و چاوپێكەوتنی 
دەفتەری  لە  كە  دیـــدارەدا  لەو  پێكهێنا. 
بەڕێوەچوو،  نۆروێژ  كرێكارانی  پارتی 
نێوان  پێوەندیی  وەك:  بابەتێكی  كۆمەڵە 
دێموكراتی  حیزبی  مێژووی  الیــەن،  دوو 

كۆماری  دامــەزرانــی  و  ئێران  كوردستانی 
ئەو  دەســتــی  بــە  كــوردســتــان  دێموكراتیكی 
حیزبە، ئاشتیخوازانەبوونی خەباتی نەتەوەی 

بارودۆخی  ئێران،  كوردستانی  لە  كــورد 
رێژەی  زیادبوونی  كوردستان،  و  ئێران 
لە  مـــرۆڤ  مــافــی  پێشێلكارییەكانی 
كوردستان، گوشار  لە  بەتایبەت  و  ئێران 
بۆسەر چاالكانی سیاسی و بەرزبوونەوەی 
كورد،  زیندانییانی  لەسێدارەدانی  رێژەی 
نوێنەری  دوو  هەر  دانیشتی  باسەكانی 
لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
نۆروێژى  كرێكارانى  پــارتــی  و  نــۆروێــژ 

پێكهێنابوو.

حیزبی  ــی  ــگــران ــەن الی و  ئـــەنـــدامـــان 
بەبۆنەی  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی 
ساڵڤەگەڕی  68ەمــیــن  رێــبــەنــدان  2ی 
ــان بە  ــت ــوردس دامـــەزرانـــی كـــۆمـــاری ك
نووسینی دروشم، باڵوكردنەوەی پووستێر، 
وێنەی  و  ســی دی  حــیــزبــی،  تــراكــتــی 
بەرینی  چاالكیی  شەهید،  رێــبــەرانــی 
تەبلیغیيان بەڕێوە بردووە. ئەم چاالكییانە 
ئەمنیيەتیدا  ــكــی  دۆخــێ و  ـــەش  ك لــە 
شارەكاندا  نێو  لە  رێژیم  هێزەكانی  كە 
ــوون و زۆربەی  ــاشــی''دا ب لــە ''ئــامــادەب

شەقام و شوێنە گشتییەكان چاودێرییان 
زۆر  هۆی  بە  بەرێوەچووە.  بووە،  لەسەر 
ناوی  بە  ئاماژە  تەنیا  شوێنەكان  بوونی 
شارەكان دەكەین. بۆ خوێندنەوەی زیاتری 
رێبەندان  2ی  بە  پێوەندیدار  هەوالەكانی 
میدیا"  "كوردستان  ماڵپەڕی  سەردانی 

بەكەن. 
مەریوان،  روانسەر،  سنە،  شارەكانی: 

پیرانشار، نەغەدە، بۆكان و مەهاباد.

ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا باڵوی كردەوە، 
بە  بەفرانبار، شەوە شيعرێك  رێكەوتی 26 ی 
شاری  فەرهەنگيی  كۆمیسیۆنی  هاوكاريی 
شنو و ئەنجومەنی ئەدەبيی، ئەو شارە پێكهات 
خاوەن  كەسانی  ئەدیبان،  لە  بێجگە  تیایدا  و 
كۆڕەدا  لــەو  ــوون.  ب بەشدار  زانستیش  پلەی 
یادێك لە شاعیری كۆچكردووی كورد "مارف 
و  شيعر  بۆنەیەوە  بەو  و  كــراوەتــەوە  ئاغایی" 
پەخشان خوێندراوەتەوە. مارف ئاغایی شاعیری 
سەر  "وەزنـــێ"ی  لەگوندی  كــورد  نوێخوازی 
بەشاری نەغەدە ـ ناوچەی "سندووس" لەدایك 
بووە و دوای تەمەنێك خزمەتكردن بە هونەر 
رێبەندانی  رۆژی 25ی  كــوردی،  ئەدەبی  و 
"مینا  پرسەی  لە  دوای گەڕانەوەی   ،1376

خانم"ی خێزانی "پێشەوا 
قازی" بە هۆی رووداوی 
گیانی  ــــوچــــۆوە  هــــات
شاعیران  دا.  ــەدەســت  ل
شارەكانی  نووسەرانی  و 
شنۆ، بۆكان، مەهاباد و 
شيعرەی  شەوە  لەو  بانە 
بەشدار  شــنــۆدا  شـــاری 
ئەو  كۆتایی  لە  و  بوون 
خەاڵت  شيعرەشدا  شەوە 
شاعیرانی  بە  پێشكەش 
رێوڕەسمەكە  بەشداربووی 

كــرا.
ئەدەبيی  ئەنجومەنی  دیــكــەوە  لەالیەكی 
مەریوان، شەوە شيعرێكی بە بەشداریی شاعیر 
و ئەدیبانی كورد لەژێر ناوی "سەمای شيعر لە 
بەفرا"ی بەڕێوە برد. ئەو شەوە شيعرە كە نزیك 
شاعیری  چەندین  خایاند،  كاتژمێری   3 بە 
ئیرەج  فەتحی،  ئارا  "شەریف مورادی،  وەك: 
ئازەری،  موژدە  مــورادی،  جەمیل  عیبادی، 
عەزیز ناسری، هیوا نادری، حامید بەهرامی، 
محەمەد  مەنش،  ئازەر  دارا  جیهانی،  رەئوف 
بینندە،  مەسعوود  رەحیمی،  هێمن  كەریمی، 
عەلی تاسە و چەندین شاعیری دیكە تیایدا 

بەشدار بوون.

لەژێر  ئابدانان  قوتابخانەكانی  بەرپرسانی 
ناوی دانی دیاری بە قوتابخانە بە زۆر داوای 
نامەیەكدا  لە  و  كــردووە  قوتابییان  لە  پارەیان 
نووسراوە،  تێدا  پارەیەكی دیاریكراوی  بڕە  كە 
نەبوونی  شەرمەزار  لەمەڕ  لێكردوون  داوایــان 
منداڵەكانتان لە قوتابخانە، ئەو بڕە پارەیە بە 
دیاری پێشكەش بە مەدرەسە بكەن. ئەم شێوە 
قوتابییان،  لە  زۆرەملی  بە  پوڵی  وەرگرتنی 

ناڕەزایەتیی بنەماڵەكانی لێكەوتووەتەوە.

كەمپەینی بەرگری لە زیندانیانی سیاسی 
19ی  رێكەوتی  كـــردەوە،  بــاڵوی  مەدەنی  و 
هێزەكانی  ــاوی  هــەت 1392ی  بــەفــرانــبــاری 
دێوالن  شاری  لە  رێژیم  ئیتالعاتی  ئیدارەی 
ناوی  بە  هاوواڵتییەك  ماڵی  نێو  رژاونــەتــە 
پشكنینی  ــاش  پ و  مــەتــاحــی''  ''حــیــشــمــەت 
ــەكــەی، دەســبــەســەریــان كــــردووە. ماڵی  مــاڵ
زمانی  مامۆستای  كە  مەتاحی  حیشمەت 
دێوالن  شــاری  قوتابخانەكانی  ئینگلیزیی 
هێزە  لەالیەن  یاسایی  مۆڵەتى  بێ  بە  بــووە، 
و  پشكێنراوە  رێــژیــمــەوە  ئەمنیەتییەكانی 
كەلوپەلە  تــێــكــڕای  دەســبــەســەركــران  پـــاش 

تاكەكەسییەكانی ناوبراویشیان زەوت كردووە.

حیزبی  نــوێــنــەری  ئــەحــمــەدی  هـــەاڵڵـــە 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە ئیرلەند، لەگەڵ 
"فرانك فین" پارلمانتاری پارتی دەسەاڵتداری 
هەاڵڵە  هاودیتنەدا  لەو  كۆبووەوە.  واڵتە  ئەو 
لە  دێــمــوكــرات  حیزبی  نوێنەری  ئەحمەدی 

ــد، ســــەبــــارەت بە  ــەن ــرل ــی ــــی ئ واڵت
رۆڵی  دێموكرات،  حیزبی  مێژووی 
ئێستادا  و  ـــردوو  راب لە  حیزبە  ئــەو 
گۆڕانكارییەكانی  هـــەروەهـــا  و 
كوردستان و رۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
ــاری ســـەر بە  ــت ــان ــم ــارل لـــەگـــەڵ پ
دوا.  ئیرلەند  دەســەاڵتــداری  پارتی 
دۆخی نالەباری مافی مرۆڤ لە 
سێدارەدانی  لە  ئێران،  و  كوردستان 
زیــنــدانــیــیــانــی ســیــاســیــی كــــورد و 
رێككەوتنی  هــەروەهــا  و  ئــێــران  نەتەوەكانی 
بەشێكی   ،5  +1 گرووپی  و  ئێران  رێژیمی 
دیكە لە قسەكانی نوێنەری حیزبی دێموكرات 

لەو چاوپێكەوتنەدا پێكهێنابوو.

رێكەوتی 28ی بەفرانباری 1392ی هەتاوی، 
شاندێكی پایەبەرزی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
شەرەفی''  ''حـــەســـەن  ســەرپــەرســتــیــی  ــە  ب ــران  ــێ ئ
دێموكراتی  حیزبی  گشتیی  سكرتێری  جێگری 
كوردستانی ئێران لە رێوڕەسمی بە خاك سپاردنی 
ناوبانگی  بە  رۆژنامەنووسی  مــەرزبــان''  ''رەزا 
لە  پاریس  ''پێرالشێز''ی  گۆڕستانی  لە  ئێرانی 
واڵتی فەڕانسە بەشداریی كرد. لەو رێوڕەسمەدا 

ئێران، بە  شاندی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
دانانی چەپكە گوڵێك، رێزی لە هەڵوێستی ئەو 
لە  پاڵپشتییەكانی  لەمەڕ  ئێرانییە  رۆژنامەنووسە 

دۆخی رەوای نەتەوەی كورد كرد.
رەزا مەرزبان یەكێك لە پشتیوانان و الیەنگرانی 
ــورد و یەكێك لە  ئــازادیــخــوازیــی ك بــزووتــنــەوەی 
دێموكراتی كوردستانی  نزیكی حیزبی  دۆستانی 

ئێران بوو.

هاتنی  و  زســتــان  وەرزی  دەســپــێــكــی  ــە  ب
سەرما و سۆڵە، فشاری گاز لە پارێزگاكانی 
و  دابـــەزی  ورمــێ  و  كرماشان  سنە،  ئیالم، 
وەرزەكانی  لە  ساڵێك  هەموو  كە  كێشەیەك 
دەگرێتەوە.  هاوواڵتییان  بەرۆكی  ســەرمــادا 
دابەزینی فشاری گاز و پچڕانی گازی نێو 
كاتێكدایە  لە  ئێران  كوردستانی  لە  ماڵەكان 
میلیۆن   20 رۆژێكدا  لە  ئێران  رێژیمی  كە 
میتری سێ جا گاز هەناردەی واڵتی توركیە 

دەكات. سەرەڕای پچڕانی گاز لە ماڵەكاندا، 
زۆربەی یەكە پیشە يیەكانی ئەو پارێزگایانەش 
سووتەمەنی  و  گاز  پشكی  كەمیی  لەگەڵ 
خەمساردیی  بەهۆی  بــوونــەتــەوە.  بـــەرەوڕوو 
بەرپرسانی رێژیمی ئیسالمیی ئێران سااڵنە و 
بەتایبەت لە وەرزەكانی سەرمادا هاوواڵتییانی 
كورد لەگەڵ گرفتی كەمی و پچڕانی گاز 

بەرەوڕوو دەبنەوە.

هەواڵی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا باڵوی 
و  ورمێ   لە  فەقيه  وەليی  نوێنەری  كــردەوە، 
ئێران،  لە  رێبەری  بەیتی  لەنزیكانی  یەكێك 
لێژنەیەك  هەڵگرت.  پۆستەكەی  لە  دەستی 
لەالیەن عەلی خامنەیی رێبەری حكوومەتی 
ئیسالمیی ئێران رەوانەی شاری ورمێ  كراوە 
البردنی  پەیامی  هەڵگری  لێژنەیە  ئــەو  و 
نوێنەرایەتیی كردنی  غواڵمڕەزا حەسەنی لە 
 1358 ساڵی  حەسەنی  بــووە.  فەقيه  ــی  وەل

وەكوو ئیمام جومعەی شاری ورمێ  دیاری كرا 
پرسی حیزبە  و  "ئینقالب"  رووداوەكانی  لە  و 
كوردییەكان لە ناوچەكەدا رۆڵێكی سەرەكیی 
كوشتنی  بە  و  هەبووە  توندوتیژییەكاندا  لە 
بەكۆمەڵی كوردەكان بەتایبەت كۆمەڵكوژیی 
تاوانبارە.  "قەاڵتان"  و  "قاڕنێ"  ئاواییەكانی 
سیاسیی   زیندانییانی  كوشتاری  لە  هەروەها 
دەیەیی60 ی  ساڵەكانی   لە  ورمێ  زیندانی 

هەتاوییدا  دەستی بااڵی هەبووە.
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گیراوێكی سیاسیی كورد حوكمی 6 مانگ زیندانی بۆ بڕایەوە
دایكی شەهیدێكی رێگای رزگاریی كوردستان لە مەهاباد 

كۆچی دوایی كرد

دۆستێكی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران لە قەزوین 

كۆچی دوایی كرد

كەسایەتییەكی خۆشناوی 
ناوچەی دااڵهۆ كۆچی 

دوایی كرد

كۆچی دوایی ئەندامێكی 
حیزبی دێموكرات لە ورمێ

بەفرانباری  17ی  رێـــكـــەوتـــی   
حیزبی  ئەندامێكی  هەتاوی،  1392ی 
بەناوی  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
''عیسا  بــە  نــاســراو  هاشمی''  ''عیسا 
بــەشــیــری'' كــوڕی ''بــەشــیــر'' خەڵكی 
ناوچەی  سەربە  ''زەنــگــاوا''ی  گوندی 
''ئەنزەل''ی ورمێ، بەهۆی نەخۆشی و 
كۆچی  ساڵیدا   75 تەمەنی  لە  پیری 
دڵسۆز  ئەندامە  لە  كرد..ناوبراو  دوایی 
و چاالكەكانی حیزبی دێموكرات بوو كە 
بە  سپێردراوەكانی  پێ  ئەركە  هەمیشە 

بێ كەموكۆڕی ئەنجام دەدا. 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، 
سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری 
دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە 

شەریك و بەشدار دەزانێت.

هێزە چەكدارەكان لە ناوچەی سەردەشت 
كۆڵبەرێكیان كوشت

ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا باڵوی كردەوە، 
عەوڵاڵی  حاجی  كــوڕی  تۆفیقی"  "واحــیــد 
بە  سەر  بێتووشی  گوندی  خەڵكی  گاكەی 
نــاوچــەی ئــاالنــی ســەردەشــت، لــەالیــەن هێزە 
چەكدارەكانی حكوومەتی ئیسالمیی ئێرانەوە 
لە شوێنێك بە ناوی دۆاڵن، درایە بەر دەستڕێژ 
كۆڵبەرە  ئەو  تەرمی  دا.  لەدەست  گیانی  و 
كوردە پاش 24 كاتژمێر لەالیەن هاوواڵتییانی 

ئاالنی  نـــاوچـــەی 
ســــــەردەشــــــتــــــەوە 
دۆزراوەتەوە. واحید 
تــۆفــيــقــی، كـــە 6 
مانگ پێش ئێستا 
هاوبەشی  ژیــانــی 
 ، و بو پێكهینا
هـــــاوســـــەرەكـــــەی 
دووگیانە و ناوبراو 
دابین  بـــۆ  ــیــا  ــەن ت
بژیوی  كــــردنــــی 
لە  رووی  ــــــان  ژی

كۆڵبەری كردنی سەرسنوورەكان كردبوو.
كوردە  كۆڵبەرە  ئەو  كەسوكاری  و  بنەماڵە 
حكوومەتی  نیزامییەكانی  هــێــزە  ــەن  ــەالی ل
ئیسالمیی ئێرانەوە هەڕەشەیان لێكراوە و پێیان 
كردنەوەی  میدیایی  لە  خۆیان  دەبــێ  ــراوە  وت

هەواڵی كوژرانی كوڕەكەیان ببوێرن.

تەقەی هێزە نیزامییەكانى رێژیم لە سەردەشت 
كۆڵبەرێكی تووشی حاڵەتی كۆما كرد

رەزا شەریفی بۆكانی حوكمی 4 ساڵ دوور خرانەوە 
لە زێدی خۆی پێ راگەیەندرا

18ی  رێـــــكـــــەوتـــــی 
1392ی  بـــەفـــرانـــبـــاری 
گیراوێكی  هــــەتــــاوی، 
سیاسیی كوردی خەڵكی 
بەناوی  ســـەقـــز  شـــــاری 
ــــدەر حــــەیــــدەری''  ''حــــەی
ـــــــــای  لـــــــەالیـــــــەن دادگ
سەقزەوە  شاری  شۆڕشی 
هاوكاری  تــۆمــەتــی  ــە  ب
لەگەڵ حیزبێكی دژبەری 
رێژیمی ئیسالمیی ئێران، 
حوكمی 6 مانگ زیندانی 

بەسەردا سەپا. ئەو زیندانییە سیاسییە كوردە 
گرتووخانەی  ــەى  رەوان كــران،  دادگایی  پاش 

شاری سەقز كراوە.

مریەم  بە  ناسراو  میران  مریەم  خاتوو 
چاوشین، كچی حاجی ئەحمەد عەبدوڵاڵ 
میران و دایكی شەهید حوسێن خاڵ ئاقایی 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  شەهیدی 
كرد.  دوایــی  كۆچی  مەهاباد  لە  ئێران 
دایە مریەم میران  پردی پێوەندیی نێوان 
پێشمەرگە و تەشكیالتی نهێنیی حیزب بوو 
و بە دڵسۆزی و وەفاداری و راست بێژییەوە 
ئەو ئەركەی جێ بەجێ دەكرد و هەمیشە 

شەهیدەكەیەوە  كوڕە  رێبازی  بە  شانازیی 
دەكرد. شەهید حوسێن خاڵ ئاقایی ساڵی 
1363ی هەتاوی لە شەڕێكدا لە ناوچەی 

''سەرشیو''ی سەقز شەهید كرا.
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری 
بە  پەژارەیاندا  و  لە خەم  دەكات و خۆی 

شەریك و بەشدار دەزانێت.

رێكەوتی 15ی بەفرانباری 1392ی 
كوڕی  جنیكانلوو  سلێمان  ــاوی،  هــەت
و  نیشتمانپەروەر  كەسایەتیی  عومەر 
دۆستی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
تەمەنی 90  لــە  پیری  بــەهــۆی  ئــێــران 
ساڵیدا لە نەخۆشخانەی شاری قەزوین 
جنیكانلوو  كرد.سلێمان  دوایــی  كۆچی 
بنەماڵەیەكی  لـــە   1302 ســـاڵـــی 
''گۆما  ــدی  ــون گ نــیــشــتــمــانــپــەروەری 
مـــــاروو''ی ســەربــە شــارســتــانــی ماكۆ 
باوكی  و  بنەماڵەكەی  ــووە.  ب دایــك  لە 
سەرهەڵدانی  شۆڕشگێڕانی  لە  یەكێك 
ئارارات بە رێبەریی ئیحسان نوورى پاشا 
لە دژی  هەتاوی  لە ساڵی 1303  كە 
دەوڵەتی توركیە وەڕێ خرابوو، بوو. كاك 
لە  یەكێك  سلێمان  كاك  باوكی  عومەر 
خەباتگێڕانی كوردی كوردستانی ئێران 
بوو كە هاوڕێ لەگەڵ خێڵەكانی كوردە 
لەو  مــاكــۆ  نــاوچــەی  لــە  جەاللییەكان 

سەرهەڵدانەدا بەشداربوون.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، 
ــە بــنــەمــاڵــە و كـــەس و  ســەرەخــۆشــی ل
كاری كاك سلێمان دەكــات و خۆی لە 
خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار 

دەزانێت.

بەفرانباری  25ی  ـــی  ـــكـــەوت رێ
خوسرەوی  سەیفوڵاڵ  هەتاوی  1392ی 
كەسایەتییەكی ناسراو و نیشتمانپەروەری 
ــەهــۆی پــیــری لە  ــاوچــەی دااڵهــــۆ ب ن
تەمەنی 115 ساڵیدا مااڵوایی لە ژیان 
كرد. ناوبراو خەڵكی گوندی ''بازگر''ی 
بە كەسێكی  كە  بووە  دااڵهــۆ  ناوچەی 
لە  دەناسراو.  نیشتمانپەروەر  و  خۆشناو 
ئێرانەوە  گــەالنــی  شــۆڕشــی  ســەرەتــای 
بە  تێكەڵ  بنەماڵەكەیان  لە ساڵی 57، 
شۆڕشی نەتەوایەتیی گەلی كورد بوو 
و 5 كوڕی ئەو بنەماڵەیە لەو پێناوەدا 

شەهید بوون.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، 
ــە بــنــەمــاڵــە و كـــەس و  ســەرەخــۆشــی ل
كاری كاك سەیفوڵاڵ دەكات و خۆی لە 
خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار 

دەزانێت.

ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا باڵوی كردەوە، 
كۆڵبەرێكی كورد بە ناوی نادر، كوڕی رەحمانی 
"تێبیەت"ی  گوندی  خەڵكی  حوسێن،  مــام 
سەربە ناوچەی ئاالنی سەردەشت لە شوێنێك 
هێزە  گولـلەی  بە  تێبەتێ"  ــواری  "ب بەناوی 

ئێران  ئیسالمیی  حكوومەتی  نیزامییەكانی 
پێكرا. نادری مام رەحمان لە ئەنجامی تەقەی 
لە  سەردەشت  نەخۆشخانەی  لە  هێزانەدا  ئەو 
حاڵەتی كۆمادایە و باری تەندروستیی ناوبراو 

مەترسیدار راگەیەندراوە.

ئــاژانــســی هــەواڵــدەریــی كــوردپــا باڵوی 
لقی  لەالیەن  بۆكانى  شەریفی  رەزا  كــردەوە، 
13ی دادگای ئینقالبی كەرەجەوە بە تاوانی 
"باڵوكردنەوەی درۆ و پەیوەندی لەگەڵ ئەحمەد 
بۆ  خرانەوەی  دوور  شەهید" حوكمی 4 ساڵ 
ئیسفەهانى  پارێزگاى  لە  گوڵپایەگان  شاری 

پێ راگەیەندراوە. ئەو چاالكە سیاسییە دەبێ 
ئەو  ئەمساڵ  رێبەندانی  رێكەوتی 4ی  هەتا 
كەرەج  شــاری  ئینقالبی  دادگـــای  بــڕیــارەی 
گوڵپایەگان  شـــاری  لــە  و  بــكــات  جێبەجێ 

نیشتەجێ ببێت.

بە تەقەی هێزە ئینتزامییەكانى رێژیم، 
هاوواڵتییەك بریندار بوو

دایكی شەهیدێكی رێگای رزگاریی كوردستان 
لە شنۆ كۆچی دوایی كرد

ئەندامێكی حیزبی دێموكرات لە شارۆچكەی 
حاجی ئۆمەران كۆچی دوایی كرد

ئەندامێكی حیزبی دێموكرات لە ناوچەی نەغەدە 
كۆچی دوایی كرد

ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
لە مەهاباد كۆچی دوایی كرد

1392ی  بــەفــرانــبــاری  27ی  رێــكــەوتــی 
هەتاوی، لە شاری مەریوان ماشینێكی جۆری 
پژۆ كرایە ئامانجی تەقەی راستەوخۆی هێزە 
و  ئێران  ئیسالمیی  رێژیمی  ئینتزامییەكانی 
بەناوی  ماشینەكە  شۆفیری  ئەنجامدا  لە 
هێزەكانی  بــوو.  بریندار  بەتوندی  ــان''  ــاری ''ئ
هەڵگرتنی  گــومــانــی  بــە  ئــێــران  رێــژیــمــی 

زۆر  راوەدوونانێكی  پاش  قاچاخ،  كەلوپەلی 
تەقەیان لە ماشینی ئەو هاوواڵتییە كردووە و 
ماشینەكە،  وەرگەڕانی  بەهۆی  ئەنجامدا  لە 

بە توندی بریندار بووە.
ئاریان هیچ چەشنە كەلوپەلێكی قاچاخی 
پێ نەبووە و تەنیا لە ترسی هێزەكانی رێژیم 

رايكردووە.

دایە ''زەهرا ئەحمەد پوور'' دایكی شەهید 
رێگای  شەهیدی  زادە  حەسەن  عەبدوڵاڵ 
لە  نەخۆشی  بەهۆی  كوردستان،  ئازادیی 
تەمەنی 75 ساڵیدا كۆچی دوایی كرد. دایە 
زەهرا پاش شەهید بوونی كوڕەكەی ئەركی 
بەخێوكردن و گەورەكردنی منداڵەكانی ئەو 
شەهیدەی وە ئەستوو گرتووە و بە دڵسۆزییەوە 

هــەمــوو ژیــانــی خــۆی بــۆ رۆڵــەكــانــی ئەو 
شەهیدە نەمرە تەرخان كرد.

ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
كاری  و  كــەس  و  بنەماڵە  لە  سەرەخۆشی 
ــات و خــۆی لە خــەم و پــەژارەیــانــدا بە  دەك

شەریك و بەشدار دەزانێت.

دێموكراتی  ــی  ــزب ــی ح ــكــی  ــێ ــدامـــ ــەن ئ
كــوردســتــانــی ئـــێـــران بـــە نــــاوی ''قــــادر 
''هەوشینان''ی  گوندی  خەڵكی  بەهرام'' 
نەغەدە  ''ســەرشــاخــان''ی  ناوچەی  سەربە 
''حاجی  شــارۆچــكــەی  ــشــتــووی  ــی دان و 
بەهۆی  كوردستان،  هەرێمی  ئۆمەران''ی 
كۆچی  ساڵیدا   51 تەمەنی  لە  نەخۆشی 
دوایی كرد. قادر بەهرام ساڵی 1361 هەتا 
حیزبی  پێشمەرگەی  هــەتــاوی  1366ی 
پاش  و  بوو  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
وازهێنان لە پێشمەرگایەتی و گەڕانەوە بۆ 
تەشكیالتی  بە  پێوەندیی  واڵت،  ناوخۆی 

نهێنیی حیزبەوە گرت و درێژەی بە ئەركە 
بەهۆی  دواتـــر  دا.  خــۆی  حیزبییەكانی 
ئەو  بــۆســەر  رێــژیــم  هێزەكانی  گــوشــاری 
ئەندامەی حیزب و بنەماڵەكەی، لە رووی 
كوردستان  هەرێمی  لە  رووی  ناچارییەوە 
كرد و هەتا دوا ساتەكانی ژیانی بە رێبازی 

حیزب و گەل وەفادار مایەوە.
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
كاری  و  كەس  و  بنەماڵە  لە  سەرەخۆشی 
بە  پەژارەیاندا  و  خەم  لە  خۆی  و  دەكــات 

شەریك و بەشدار دەزانێت.

دێموكراتی  ــی  ــزب حــی ــكــی  ــدامــێ ــەن ئ
كوردستانی ئێران بە ناوی "عەزیز بێهروز" 
خەڵكی  قازڵی"  حەسەن  "حەمە  كــوڕی 
گوندی "داش دورگە"ی سەربە ناوچەی 
سندووسی نەغەدە، بە هۆی جەڵتەی دڵ 
دوایی  كۆچی  ساڵیدا   56 تەمەنی  لە 
كرد. عەزیز بێهروز ساڵی 1336 چاوی 
1358دا  ساڵی  لە  و  هەڵهێنا  ــان  ژی بە 
دێموكراتی  حیزبی  ئــەنــدامــی  ــە  ب بــوو 
كوردستانی ئێران و تا دوایین هەناسەی 
مایەوە.  وەفـــادار  دێموكرات  رێبازی  بە 

هەتاوی  ساڵی 1367ی  لە  عەزیز  كاك 
بۆ ماوەی 6 مانگ لە زیندانی نەغەدە 
لە دەسبەسەریدا بوو. تەرمی كاك عەزیز 
لە گۆرستانی گوندی داش دورگە لە نێو 

ئاپۆرای خەڵكدا بە خاك سپێردرا.
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری 
كــاك عەزیز دەكــات و خــۆی لە خــەم و 
پەژارەیاندا بە شەریك و هیوای سەبوورییان 

بۆ دەخوازێت.

1392ی  بەفرانباری  20ی  رێكەوتی 
ئەحمەدی''  خــانــم  ــێ  ــەم ''ش هـــەتـــاوی، 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ئەندامی 
ئێران و خێزانی ''سەلیم ئاغای عەزیزی'' 
بەهۆی  حیزب،  كۆچكردووی  ئەندامی 
ساڵیدا   65 تەمەنی  لــە  دڵ  نەخۆشیی 
ئەندامێكی  شەمێ  كرد.  دوایــی  كۆچی 
دێموكرات  حیزبی  هەڵسووڕی  و  دڵسۆز 
بوو و هەمیشە بەوپەڕی بەرپرسایەتییەوە 

دەگەیاند. بەجێ  حیزبییەكانی  ئــەركــە 
دێموكرات  حیزبی  ئەندامەی  ئەو  تەرمی 
خاك  بە  مەهاباد  شــاری  گۆڕستانی  لە 

سپێردرا.
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
بنەماڵە و كەس و كاری  سەرەخۆشی لە 
ناوبراو دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا 
ــیــان بۆ  ــووری ــك و هــیــوای ســەب ــە شــەری ب

دەخوازێت.
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ئێوە  حیزبی  وایە  پێتان  وااڵپرێس: 
نوێنەرایەتیی ئەوانیش دەكات لەهەر حاڵێكدا؟

هیجری: ئێمە وەك حیزبی دێموكرات خۆمان 
بە هەڵگری ئااڵی  بەرگری  لە هەموو ویست و 
داخوازەكانی  گەلی  كورد لە كوردستانی  ئێران 
دەزانین بە هەموو باوەڕە ئایینییەكانییەوە لەنێو 
ڕەنگیان  ئەوانە  هەموو  دێموكراتیشدا  حیزبی 
داوەتەوە و وجوودیان هەیە، ناڵێم ئێمە نوێنەری 
بەاڵم  ئێراندا،  كوردستانی  لە  كوردین  هەموو 
ئەو بیر و بۆچوونە جیاوازە ئایینی و زمانییانە 
و  داوەتەوە  ڕەنگیان  دێموكراتدا  حیزبی  لەنێو 
هەموو  لە  پێكهاتەیەكە  دێموكرات  حیزبی 

ئەوانە.
ڕابردوودا  رۆژی  چەند  لە  وااڵپرێس: 
یەكسانیی كوردستانی ڕۆژهەاڵت  كۆمەڵەی 
ڕاگەیاندنێكی داوە و پێم وایە ڕاگەیاندنەكەی 
بە  سەبارەت  مەنتقییە،  زۆر  ڕادەیەكی  تا 
خاڵەكانیدا  لە  یەكێك  لە  نەتەوەیی  كۆنگرەی 
بە  كۆنگرە  سەرۆكایەتیی  پێویستە  دەڵێت 
دەورەیی بێت، هیچ كەس بۆی نەبێت لە دوو 
دەورە زیاتر خۆی كاندید بكات و كەس نەتوانێت 
قۆرخكاری بكات، ئێوە لەگەڵ ئەم بۆچوونەن 
پێویستە  یا  هەیە  ئەڵتەرناتیڤێكتان  یان 
سەرۆكایەتیی كۆنگرە چۆن بێت كە لە ئێستادا 
مەسعود  رەنگە  كە  دەكرێت  ئەوە  لەسەر  قسە 
پارتی  سەرۆكی  و  هەرێم  سەرۆكی  بارزانی 
دێموكراتی كوردستان سەرۆكى ئەو كۆنگرەیە 
سەرۆكایەتییە  ئەو  دەتانەوێت  ئێوە  واتە  بێت، 
بێت  هەڵبژاردن  بە  بێت  دەورەیی  بێت  چۆن 

ئەڵتەرناتیڤتان چییە بۆ ئەو قسانە؟
كۆنگرەی  لە  ڕاستییەكەی  هیجری: 
تا  دەكرێت  كە  ئامادەكاری  كاری  نەتەوەییدا 
كێ  سەرۆك  كە  لەوەی  باسێك  هیچ  ئێستا 
بێت یان سەرۆك چۆن دیاری بكرێت نەكراوە، 
بێ گومان ئەو مەسەلەیە لە كاتی  پێكهاتنی 
كۆنگرە لەكاتی خۆیدا دێتە بەرباس و باسی 
لەسەر دەكرێت، دەبێت گوێ بگرین لە هەموو 
بە  ئەوەی  چین،  قسەكان  بزانین  الیەنەكان 
قازانجی گشتی بێت دەبێت ئەو كارە بكەین. 
لە  كۆنگرە  بەڕێوەبەرایەتیی  وایە  پێم  من 
ئەوەیە  مەبەستم  شێوەی  سەرۆكایەتی  بێ ، 

ئەنجومەنێكی  ڕێبەرایەتیی  هەبێ .
كۆنگرەیەك،  ئەگەر  وااڵپرێس: 
سەرۆكایەتییەكەی دێموكراتی بێت باشتر نییە، 

دەورەیەك تۆ بی دەورەیەك بارزانی بێت؟
جەمعی   ڕێبەرایەتییەكە  ئەگەر  هیجری: 
بێ  ڕەنگە زۆر گرفتی  سەرۆكایەتی  چارەسەر 

بكا.
وایە  پێت  چییە،  مەبەستت   : وااڵپرێس 

كەس موخالیفی ئەو بۆچوونە بێت؟
هیجری: تا باسەكە نەیەتە پێشێ نازانین، 
وایان  بۆچوونی  كە  هەبن  كەسانێك  ڕەنگە 
بزانین  بگرین  گوێ  دەبێت  بەاڵم  نەبێت، 
لە  ناكرێت  واتا  چییە،  ئەوان  دەلیلەكانی 

ئێستاوە بڵێین دەبێت حەتمەن وا بێت.
هەمیشە  بۆ  كەسێك  دەكرێت  وااڵپرێس: 

سەرۆكایەتی ئەو كۆنگرەیە بكات؟
هیجری: بۆ هەمیشە نا، بۆ هەمیشە ئێمە 
نییە،  بەسەرۆكایەتیی هیچ كەسێك  باوەڕمان 
حیزبێكدا،  لەهیچ  كۆمەڵگایەكدا،  هیچ  لە 
پێمان وایە دەبێت بە شێوەیەك بێت كە گونجاو 

بێت لەگەڵ ئوسوڵی دێموكراتیدا.
وااڵپرێس: ئەو گونجانە دێموكراسییە، ئەو 

ئوسووڵە چییە الی تۆ؟
هیجری: ئەو گونجانە دێموكراسییە دەتوانێت 

پێكەوە  هەبێت، هەموو  تەوافوقی  رێگاچارەی 
بدەنەوە،  لێك  زەرەرەكانی  و  قازانج  بكەن،  باس 
ئەوەی كە كێ سەرۆك بێت یان كێ هەڵبژێرێت 
دوای ئەوە ئەگەر بە تەوافق نەگەیشتن دەبێت 

دەنگدان بێت.
وااڵپرێس: ئەگەر هەر شەش مانگ بەدەست 
یەكێك لە نوێنەرانی ئەو پارچانەوە بێت كارێكی 

باشتر نییە؟
بەرتەسككردنەوەی  زۆر  بەڕاستی  هیجری: 
ماوەكەی  لە شەش مانگدا بڕێك بە نەگونجاو 
لە شەش  ناتوانێت  كەس  هیچ  دەزانم، چونكە 
و  پێشێ  بیباتە  هەبێت  بەرنامەیەكی  مانگدا 
شتێك بكات، بەاڵم ئەوەی كە دەورەیی بێت پێم 
خراپ نییە، جا دەورەكە ساڵێك بێت، دوو ساڵ 

بێت ئەوە جێگای قسە لێ كردنە.
كۆنگرەیە  ئەم  سەروبەندی  لە  وااڵپرێس: 
تا  دەكرێت  بوونەوەیەك  نزیك  بە  هەست 
چاودێريی  كە  لەوانەی  بەشێك  واتا  ڕادەیەك، 
دەكەن،  دێموكرات  حیزبی  دوو  هەر  بارودۆخی 
نێوان  لە  نزیكبوونەوەیەك هەیە هەم  وایە  پێیان 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و حیزبی 
دێموكراتی كوردستان، مستەفا هیجری و هەم 
خالیدی عەزیزی ئەم دەرئەنجامە ڕەنگدانەوەی 
تۆ  كە  هەواڵنەیە  ئەو  یان  كۆنگرەیە  تازەی 
كە  دەكرێت  لەوە  باس  دیسان  یان  كرد  باست 
لەنێوان  تازەیە  میانگیری  هەوڵێكی  لە  پارتی 
ئێوە لە نێوان تۆ و خالیدی عەزیزی كامیانە؟

هیجری: من سەرەتا عەرزم كردیت كە ئەو 
لێك نزیك بوونەوەی  ئێمە لەگەڵ كاك خالیدی 
شتێك  كۆمەڵەكان  لەگەڵ  هەروەها  عەزیزی 
كردبێت،  پێ  دەستی  كۆنگرەوە  لەو  كە  نییە 
بە  بۆیە  كرابوو،  ئامادە  پێشتر  زۆر  زەمینەی 
ئاسانی ئێمە دەتوانین پێكەوە دابنیشین ئەگەر 
هەروا  پێشتر  نەكرابایە  ئامادە  زەمینە  ئەو 
سیاسەتە  ئەو  ئێمە  بۆیە  نەدەكرا،  بەئاسانی 
درێژە پێدەدەین و تائێستاش لەگەڵ ئەوەی هەم 
پارتی، هەم یەكیەتی  و زۆر دۆستی دیكەی 
هاوسۆزيی  بەشەكاندا  لەهەموو  كورد  ئێمەی 
خۆیان نیشان داوە بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین یەك 
نزیك  ئەو  بەاڵم  ببینەوە یەك هێز،  بگرینەوە و 
بوونەوەیە لەژێر تەئسیری هیچ الیەنێكدا نییە، 

ئێمە بۆ خۆمان هەستمان بەوە كردووە كە كاتی 
ئەوە هاتووە، دەستمان پێ كردووە و بەخۆشییەوە 
هەر  ئەوە  داهاتووشدا  لە  و  پێشێ  چووینەتە 

درێژە پێ دەدەین.
وااڵپرێس: ئەمە دووەم جارە حیزبی دێموكرات 

ئینشیعابی تێ دەكەوێت، دەورەی پێشوو؟
هیجری: نەخێر سێیەم جارە، النی كەم دوای 
سێیەم  ئیسالمی  كۆماری  كاری  هاتنەسەر 
كاری  هاتنەسەر  لەدوای  یەكەم  جاری  جارە، 
ناوی  بە  دووەم  جاری  ئیسالمی  كۆماری 
 ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێڕ جیابوونەوەیەك ڕوويدا، 

دوایە ئەوان لەگەڵ حیزب یەكیان گرتەوە.
وااڵپرێس : كێ بوون ئەوانە؟

هیجری: ئەوانەی  لە دوای  هاتنە سەركاری 
 رێژیمی  كۆماری  ئیسالمی  لە حیزبی دێموكرات 
جودا بوونەوە ناویان نرا دەستەی حەوت كەسی، 
چونكە لە ڕێبەرایەتی حیزبدا حەوت كەس بوون، 
دیارە جەمعێكی دیكەش لە گەنجەكان دوايان 
جیابوونەوەیە  ئەو  من  بۆچوونی  بە  كەوتن، 
ئەوان  بۆچوونەی  ئەو  چونكە  ببوایە،  دەبوایە 
بەاڵم  نەدەگونجا،  ئێمە  لەگەڵ  بوو  هەیان 

بەدوای ئەودا دوو جیابوونەوەی دیكەش بوو.
ڕێبەرایەتیی  جیابوونەوەی  وااڵپرێس: 

شۆڕشگێڕ و حیزبی دێموكراتی كوردستان؟
هیجری: بەڵێ.

وااڵپرێس: قسەكە ئەوەیە كە ئێوە مێژوویەكی 
تاڵتان هەیە واتا پێتان وایە ئەگەر لە حاڵەتێكدا 
بكرێت  یەكگرتنەوەش  و  دانوستان  زەمینەی 
لەسەر  ديكە  جارێكی  نییە  مەترسییەك 

ئینشیقاقی تر؟
هیجری: بەڵی ئێمە ئەو مەترسییەمان هەیە، 
دوای  بگرینەوە  یەك  ئەگەر  كە  نیگەرانین 
یەكگرتنەوەكە زەمینەی جودابوونەوەیەكی دیكە 
ڕێبەرایەتیی  كە  ئەوەی  وەكوو  پێشەوە  نایەتە 
بڕێك  بارەوە  لەو  بۆیە  كردیان؟  شۆڕشگێڕ 
ئەوەی  بۆ  پێشێ  دەچینە  وردترەوە  بەحسابی 
ئەو  كە  جێگایەی  ئەو  بگەینە  دەمانەوێت 
یەك  ئەودەمی  نەمێنێت  ال  نیگەرانیەمان 

بگرینەوە.
یەك  بێت  قەرار  ئەگەر  باشە   : وااڵپرێس 

بگرنەوە، ناوی حیزبەكەتان چی دەبێت؟

كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  هیجری: 
ئێران.

چی  بەناوی  تەلەفیزیۆنەكەتان  وااڵپرێس: 
دەمێنێتەوە؟

هیجری: تیشك
وااڵپرێس :كێ سكرتێری ئەو حیزبە دەبێت؟

بەپێی  هەڵبژێردرێت،  دەبێت  هیجری: 
پەیڕەوی ناوخۆ.

وااڵپرێس: جەریدەكەشتان ناگۆڕن؟
بگۆڕین،  جەریدە  مومكینە  نا،  هیجری: 
تەنانەت ئەوەی باست كرد تلوزیونی ''تیشك''یش 
ئەوە نیە لە سەر ئەوەی كێشەمان هەبێت، رەنگە 
ڕۆژێك ناوی ئەوە بگۆڕین، بەاڵم بە بۆچوونی 
من تا ئێستا لەو هەلومەرجە سیاسییەدا ئێمە بە 
قازانج نازانین كە حیزبەكەمان حیزبی دێموكراتی 
كوردستان بێ ، بەاڵم ئەوەش ماوەتەوە بەبڕیاری 
كۆنگرەكە، كۆنگرەی حیزبی دێموكرات دەتوانێ  
كە بڕیارێكی دیكە بدات من و هەموو خەڵكی 

دیكە پەیڕەويی لێ دەكەین.
دا  بڕیاری  كۆنگرە  ئەگەر  وااڵپرێس: 
پێوە  ئیلتیزامی  تۆ  بێت  سكرتێر  عەزیز  خالید 

دەكەیت؟ 
هیجری: ئەگەر كۆمیتەی ناوەندی بڕیاری 
الی  ئەمالو  هیچ  دەیكەم  حەتمەن  بەڵێ  دا، 

تێدا نییە.
ئەم  كە  كردووە  حاسڵت  یان  وااڵپرێس: 
دەورەی   – دەبیت،  سكرتێر  هەر  دەورەیەش 

یەكگرتنەوە؟
دەنگی  بە  بەستراوەتەوە  نازانم،  هیجری: 
كۆنگرە، بەاڵم پێم خۆشە ئەوەی لێرەدا بڵێم كە 
كێشەی من لەگەڵ ئەوان مەسەلەی سكرتێری 
نابێتە  و  بەرباس  نایەتە  هەرگیز  ئەوە  و  نییە 

كێشە بۆ من لە هەڵوێستەكانماندا.
پێشتر  بوو  چی  كێشەتان  ئەی  وااڵپرێس: 

بۆچی جیابوونەوە؟
هیجری: كێشەی ئێمە نەبوو، كێشەی ئەوان 
لە كۆنگرەیەكدا  ئەوان  بوونەوە  ئەوان جیا  بوو، 
كە بۆ خۆیان تێیدا بەشداربوون ڕەئیان داوە لە 
حاڵێكدا بۆ خۆیان لە ئەكسەریەتدا بوون و بۆ 
ڕێكخستووە،  كۆنگرەیان  بەرنامەكانی  خۆیان 
بەاڵم ئاكامەكەی چونكە بە دڵی ئەوان نەبوو 

جودا بوونەوە.
گرنگ  وا  فاكتەرێكی  باشە  وااڵپرێس: 
فاكتەرگەلێكی  ئێستا  یان  ببنەوە  جیا  هەبوو 

گرنگ هەیە یەك بگرنەوە؟
ئەوان  كە  گرنگ  فاكتەری  ئاوا  هیجری: 
لەوان  باشترە  بەاڵم  نایبینم،  من  ببنەوە  جودا 
ئەو  بۆ  چیە  جوابیان  ئەوان  بزانی  بپرسی 
یەك  ئەگەر  ئێستا  حاڵەش  بەو  مەسەلەیە، 

بگرینەوە بەهێزتر دەبین.
وااڵپرێس: ئێوە لەگەڵ عەبدوڵاڵ حەسەن زادە 
ئەو  بارەیەوە  لەو  كردووە  دانیشتنێكتان 

هەلومەرجەتان خستووەتە بەرباس دوو بەدوو؟
عەبدوڵاڵ  مامۆستا  لەگەڵ  ئێمە  هیجری: 
ئەو  الی  بۆ  كردوومە  من  كە  سەردانەدا  لەو 
برادەرانە لەگەڵیان دانیشتووم، لەگەڵیان قسەمان 
كردووە، بەاڵم بۆ خۆت دەزانی ئێستا مامۆستا 
بە فەرمی  وەكوو ئەندامی رێبەرایەتی نەماوە، 
راستە ڕەنگە گوێ لە قسەكانی بگرن، بەاڵم 
بە شێوەی فەرمی  بڕیاردەری دیكەیان هەیە كە 

ڕێبەرایەتيی هەڵبژێراویانە.
وااڵپرێس: پێت وانییە ئێستا ئەو بڕیاردەرە؟ 
هیجری: بێجگە لەوی  بڕیاردەری  دیكەشیان 

هەیە.
وااڵپرێس: پێت وانییە كەسێكی یەكالكەرەوە 

بێت؟
بەاڵم  یەكالكەرەوەیە،  بڵێم  ناتوانم  هیجری: 

شوێندانەریی  زۆری  هەیە.
هەست  وا  تۆ  كە  وایە  مانای   : وااڵپرێس 
ئەم  تەئیدی  عەبدوڵاڵ  مامۆستا  دەكەیت 

یەكگرتنەوەیە ناكات؟
هیجری: تا ئێستا لە نووسین و هەڵوێستەكانیدا 

جدییەتم نەدیوە بۆ یەكگرتنەوە.
وااڵپرێس: ئەمەش مەترسییەكە لەسەر یەك 

نەگرتنەوە؟
هیجری: بەڵێ.

بێت  قەرار  ئەگەر  حاڵدا  لەهەر  وااڵپرێس: 
یەك بگرنەوە چەند كادرێك لە دەرەوە بمێننەوە 
چەن  ئەگەر  نەكرد  هیچتان  ئێوە  وایە  مانای 

ئەو نزیك 
بوونەوەیە 

لەژێر تەئسیری 
هیچ الیەنێكدا 
نییە، ئێمە بۆ 
خۆمان هەستمان 
بەوە كردووە 
كە كاتی ئەوە 

هاتووە، دەستمان 
پێ كردووە و 
بەخۆشییەوە 
چووینەتە پێشێ

وتووێژی  گۆڤاری  ''وااڵپرێس'' ژمارە ٦٦ لەگەڵ بەڕێز
مستەفا هیجری 
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پۆست"  "واشینگتۆن  رۆژنامەی 
ئێران  "رووحانیی  ناوی  ژێر  لە  راپۆرتێكی 
بە  دەكات"  كێشە  ئۆستانی  سەردانی 
لەسەر سەفەری  رەزاییان  قەڵەمی جانسۆن 
سەركۆماری  رووحانی،  ئەمدواییانەی 
ئۆستانی  بۆ  ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی 
ڕاپۆرتنێرەكە  كە  كردەوە  باڵو  خوزستان 
باسی چەند خاڵی سەرەكی و زەقی  تێیدا 
لە  عەرەبنشینە  ئۆستانە  ئەو  بارودۆخی 
پێوەندی لەگەڵ سەفەری ناوبراودا دەكات. 
بە  ئاماژە  وێڕای  بابەتەكەدا  سەرەتای  لە 
هاتووە:  خوزستان  بۆ  ڕووحانی  سەفەری 
هاوسنووری عێراقە، سایتی  كە  "خوزستان 
ئێرانی  نەوتی  دۆزراوەی  شوێنی  یەكەمین 
تێدایەـ  لە 1908ـ  و نزیك بە نیوەی بەرهەمی 
نەوتی واڵتیش دابین دەكات. شوێنی قەومی 
جۆراوجۆرە و یەك لەوانە زۆرینەی عەرەبە 
رووبەڕووی  بەردەوامی  بە  و  ئێرانییەكانە 
پیسیی  كێشەی  و  بێكاری  بەرزی  ئاستی 

ژینگە دەبێتەوە."
سەعید لەیال، شرۆڤەكارێكی سیاسی و 
وتووە:  رۆژنامەكەی  بە  ئێرانی  ئابووریی 
"خوزستان ناوەندی گرینگترین سەرچاوەكانی 
گاز،... و  نەوت  واتە  ئابوورییە  داهاتی 
بەاڵم ئەم ئۆستانە ئێستایش خەسار دەبینێ  
ئیتنیكی  كێشەی  مەترسیی  هەمیشە  و 

لەسەرە".  
لە بەشێكی دیكەی ڕاپۆرتەكەدا هاتووە: 
درێژترین  كاروون،  پەنای  لە  كە  "ئەهواز 
چەندین  بۆ  هەڵكەتووە،  ئێران  ڕووباری 
سەدە یەكێك لە گرینگترین شارەكانی ئێران 
هۆی  بە  نوێدا  سەردەمی  لە  بەاڵم  بووە، 
عێراق  لەگەڵ  ئێران  دوورودرێژی  شەڕی 
كشتوكاڵی  پراكتیسی  نەبوونی  هەروەها  و 
بەقەدەر پێویست، بە ڕادەیەكی زۆر خەسار 
شارەكانی  پیسترین  لە  یەكێك  دەبینێ . 
كەمیی  و  ئاووهەواوە  رووی   لە  جیهانە 
لە  دیكە  یەكێكی  خواردنەوەش  ئاوی 

كێشەكانیەتی. 
سێشەممە  رۆژی  كەس  هەزاران 
مزگەوتی موسەالی ئەهوازیان بۆ بیستنی 
ئەو سەردانەیدا  رەوتی  لە  رووحانی  وتاری 
پڕ كرد كە بەشێك لە قسەكانی بە عەرەبی 
بوو. زۆرێك وێنەی ئەندامانی بنەماڵەكەیان 
بەرز كردبووەوە كە لە شەڕی 1988-1980 
لەگەڵ عێراقدا كوژرابوون. خەڵكانی دیكە 
سكااڵ و داواكارییەكانیان بە ناو و ناونیشانی 
خۆیان نووسیبوو، بەو هیوایە كە ئەندامانی 

تیمی رووحانی كۆیان بكەنەوە.
یادداشتەكان  لە  زۆرێك  دووانەكە،  پاش 
لەسەر عەرزی مزگەوتە بەتاڵەكە كەوتبوون، 
ئازاری  داستانی  رەنگدەرەوەی  نێوەڕۆكیان 
بۆ  هاوبەشەكان  تكا  زۆربەی  بوو.  ئەهواز 
هەوای خاوێن، ئاوی خواردنەوە و دابەزینی 

نرخەكان و كار بوون. 
شەهناز عەبباسی، ژنە ماڵدارێكی 53 
ساڵە كە لەگەڵ دۆستەكانی لە نێو ئاپۆرای 
"كوڕەكەم  بوو، وتی:  رووحانیدا  گوێگرانی 
بێكارە، هاوسەرەكەیشم بێكارە. پارەكە یەكێك 
بەو  تەنیا  و  فرۆشت  گورچیلەكانی  لە 
زەحمەت  بە  بەاڵم  بژین،  توانیمان  هۆیەوە 
هەژارین  زۆر  زۆر  ئێستاش  ئێمە  دەژین. 
باشتربوونی  لە  نیشانەیەك  چاوەڕوانی  و 

دۆخەكەین".
ئێراندا  لە  لەش  ئەندامانی  "فڕۆشتنی 
یاساییە و هەندێ  لە ئێرانییە هەژارەكان لە 

تەنگانەدا پەنای بۆ دەبەن". 

سەرچاوە:
Washingtonpost.com

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

سەردانی رووحانی بۆ 
خوزستانی عەرەبنشین

دیمۆكراسی لە كۆماری كوردستاندا

و  هەوڵ  دوای  ئێستا  لە  بەر  ساڵ   68
دەسەاڵتێكی  رۆژە،   160 تێكۆشانێكی 
 330 تەنیا  كە  دەنرێت  بنیات  دێموكراتیك 
و  بەنرخ  دەسەاڵتێكی  دەكات.  تەمەن  رۆژ 
تا  كە  ئایدیاڵ  سەرمەشقێكی  پڕدەسكەوت، 
هەنووكەش چقڵی نێو چاوی كۆنەپەرەستی، 
دیكتاتۆرییەت و پاوانخوازییە لە كوردستان و 

ئێران بەتایبەتی.
لە روانگەی فەلسەفەی سیاسیی كۆنەوە، 
دێموكراسی تەنیا شێوازێك بۆ دەسەاڵتدارێتی 
نوێی  تێڕوانینی  بەاڵم  كراوە،  پێناسە 
دێموكراتیك  پاشگری  بوارە  ئەم  بیرمەندانی 
بە كۆمەڵگا و دەسەاڵت پێناسە دەكات و ئەو 

دووانە بە تەواوكەری یەكتر دەزانێت.
ژێر  لە  دادەمەزرێت  كوردستان  كۆماری 
رێنوێنی و رێبەريی پێشەوای شەهیددا. هەوڵ 
كۆمەڵگای  بەهێزكردنی  و  پەرەسەندن  بۆ 
مەدەنی دەدرێت. راگەیاندن، وەكوو دەسەاڵتی 
رادیۆ  دەكات.  گەشە  دێموكراسی  چوارەمی 
و چاپخانە دادەمەزرێت، پەرتووك و گۆڤار و 

رۆژنامە باڵو دەكرێتەوە.
وەكوو  ژنان  و  الوان  رێكخراوەكانی 
مەدەنی  كۆمەڵگای  دامەزراوەكانی 
و  ژنان  بەشداریی  بۆ  دەرفەت  دادەمەزرێن. 
كۆمەاڵیەتیدا  و  سیاسی  كاروباری  لە  الوان 
كۆمەڵێك  كوردستان  كۆماری  دەڕەخسێت. 
لە الوان بۆ درێژەدان بە خوێندن دەنێرێت بۆ 
تێڕوانینەی  لەو  ئەوانیش  چوونكوو  دەرەوە، 
بە  ئامریكایی  بیرمەندی  مریام"  "چارلز 
باشی تێگەیشتبوون كە دەڵێت: "دێموكراسی 

یەكترن،  گرێدراوی  دیاردەی  دوو  زانست  و 
چونكوو لە دێموكراسیدا ئەركی دابینكردنی 
تەندروستی، خۆشبژێوی و ئاسایشی كۆمەڵگا 
و  پێشەوا  زانست".  ئەستۆی  بخرێتە  دەبێت 
بەڕێوەبەرانی كۆمار باوەڕمەندییەكی تەواویان 
بە دێموكراسی هەبوو و خوێندنەوەیەكی قووڵیان 
بە  پێوەندیدار  تێڕوانینەكانی  و  ئەندێشە  لە 
دێموكراسییەوە هەبوو. بێ گومان ئەم وتەيەی 
بیرمەند و فەیلسووفی بەناوبانگی بریتانیایی 
"بێرتراندراسڵ" لەمەڕ هەوڵ و دەسكەوتەكانی 
دەرخەری  پێدرا  ئاماژەی  كە  كۆمار 
بە  كۆمارە  رێبەرانی  باوەڕمەنديی  راستيی 
رادەربڕین  "ئازاديی  دەڵێت:  كە  دێموكراسی، 
و  لە كۆمار(  نامیلكە  و  )دەركردنی گۆڤار 
)رێكخراوەكانی  دامەزراوەكان  دروستكردنی 
ببێتە هۆی  ئەگەر  تەنانەت  ژنان(،  و  الوان 
پێویستیی  دیسانیش  ناتەكووزی،  و  بشێوی 
دێموكراسین، كەڵك ئاژۆگرتن لە ئازادی لە 
لە  ئاژۆگرتن  كەڵك  لە  باشترە  حاڵێكدا  هەر 

دەسەاڵت".
دەسەاڵتدارێتیی  رۆژ   330 ماوەی  لە 
كۆماری كوردستان و لە ناوچەی ژێردەسەاڵتی 
ئەم كۆمارەدا، هیچ تاكێك بە هۆی ئەوەیكە 
بیروبۆچوونی جیاوازە، سزا نەدرا. بەڕێوەبەرانی 
كۆمار 68 ساڵ بەر لە ئێستا بەو تێگەیشتنە 
مرۆییەوە بۆ دەسەاڵتدارێتی دەیانڕوانی و ئەم 
قسەیەی "هارۆڵدالسكی" بیرمەندی گەورەی 
بریتانیایی بۆمان دەری دەخات كە رێبەرایەتی 
چلۆن لە دێموكراسی تێگەیشتبوون كە دەڵێت: 
هیچ  دەربڕینی  و  هەبوون  هۆی  بە  "تەنیا 
بۆچوونێكەوە ناكرێت كەسێك سزا بدرێت، هیچ 

ئەندێشەیەك لە خۆیدا قەدەغە نییە، تەنانەت 
بكەوێتەوە،  لێ  جینایی  كردەوەیەكی  ئەگەر 
سزادان  هۆكاری  دەبێتە  كردەوە  حاڵەشدا  لەو 

نەك ئەندێشە".
حیزبی  بەیاننامەی  6ی  ماددەی  لە 
كۆماردا  داهێنەری  هێزی  وەكوو  دێمواكرت 
ئاماژە بە هەوڵدان و خەبات بۆ پێكەوەژیان و 
تەبایی لەگەڵ گرووپ و نەتەوەكانی دیكەی 
كوردستان وەكوو ئاسووری و ئەرمەنی كراوە.

دەسەاڵتی  واتای  بە  دێموكراسی  بێگومان 
ژاكوبنی،  دێموكراسیی  یان  زۆرینە 
دەنگی  دێموكراسی  نییە.  شەرعییەتی 
دێموكراسی  كەمینە.  مافی  و  زۆرینەیە 
بەرانبەر  لە  یەكسانی  و  یاسا  بە  پابەندبوون 
باشی  بە  كۆمار  بەڕێوەبەریی  كە  یاسادایە 
بە  و  كردبوو  رەچاویان  و  تێگەیشتبوون  لەوە 
ئایۆری"  مەك  "رابێرت  وتەیەی  لەم  باشی 
"دێموكراسی  كە  تێگەیشتبوون  سكاتلەندی 
دەسەاڵتی زۆرینە یان جەماوەر یان پشتیوانی 
چوونكو    و  نییە،  دەسەاڵت  لە  جەماوەر 
تەاووی  پشتیوانیی  لە  دیكتاتۆرەكانیش 
جەماوەر بەهرەمەندن و سەرەڕۆیی زۆرینە لە 

سەردەمی ئەمڕۆدا زۆر باوە".
بێ گومان كۆماری دێموكراتیكی كوردستان 
هاوتای  بێ   و  ئایدیال  سەرمەشقێكی 
هەنووكەش  تا  و  سەردەمە  لەو  دێموكراسی 
بووە و هەیە. بەشداریی تاكەكانی كۆمەڵگا و 
رەخساندنی دەرفەت بۆ هەمووان لە بڕیاردان 
سەرەكییەكانی  پرسە  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
دەسەاڵتی  بەهێزی  تایبەتمەندییەكی  واڵتدا، 
كۆمار بوو. بێ گومان بۆچوونێكی بەهێز و 

لە پشتی دامەزراندنی  ئەندێشەیەكی گەورە 
كۆمارەوە هەبوو.

تاقانەی  رێبەری  مەزنی  كەسایەتیی 
كاریگەرییەكی  شەهید  پێشەوای  كۆمار، 
لە  دێموكراسی  گەشەی  لەسەر  بەهێزی 
لە  باسكردن  هەبوو.  كوردستاندا  كۆماری 
كۆمار و ئاماژە نەدان بە رۆڵ و دەوری پێشەوا 
ناتوانێت دەرخەری راستییەكانی ئەو سەردەمە 
فەیلەسووفی  جیمز"  "ویلیام  وەك  هەر  بێت. 
كاتێك  تەنیا  "نەتەوەكان  دەڵێت:  ئامریكایی 
دەتوانن سەر بكەون، كە رێبەریان هەبێت، لەم 
سۆنگەشەوە پێشكەوتنی هێندێك لە واڵتان بە 
نیسبەت واڵتانی دیكە بە هۆی دەركەوتنی 

بژاردە و رێبەرە مەزنەكانەوە بووە".
كۆماری كوردستان بەڵگەیەكی هەرەباش و 
الپەڕەیەكی زێڕینە بۆ سەلماندنی ئاشتەوایی 
كوردستانی  خەڵكی  دێموكراسیخوازیی  و 
رۆژهەاڵت، بەڵگەیەك كە پێمان دەڵێت كورد 
دیكتاتۆرییەتی  و  سەركوت  ژێر  لە  ئەگەر 
داگیركەران دەربازی بێت، بێ  گومان دەتوانێت 
دەسەاڵتێكی  و  دێموكرات  كۆمەڵگایەكی 

دێموكراتیك بنیات بنێت.

سەرچاوە:
دکتر  آزادی.  راه  در  مبارزه  سال  چهل 

عبدالرحمان قاسملوو
تاریخ  کاری،  محافظه  و  لیبرالیسم 
حسین  دوم،  جلد  بیستم،  قرن  اندیشه های 

بشیریه 

كەیهان یووسفی

كەسێكیش بن؟
ئەگەر  راستە  وایە،  بەڵێ  هیجری: 
بێت  یەكگرتنەوەیەك  دەبێت  بێت  یەكگرتنەوە 
وەكوو دوای ئەوەی ڕێبەرایەتی شۆڕشگێڕ لە 
بەهەموویەوە  گرتەوە  یەكمان  نۆدا  كۆنگرەی 
لەگەڵ جەمعێك  ئەگەر  دەنا  یەكمان گرتەوە، 
یەك بگرینەوە جەمعێكی دیكە بە هەر هۆیەك 

ناڕازی  بمێننەوە كێشەكە چارەسەر نابێت.
وااڵپرێس : الی كۆمەڵەكان محاوەلەیەكی 
ئەوان  یان  دەكەن  لەوان  چاو  ئێوە  هەیە  وا 
وە  كۆبكەنەوە،  خۆیان  كە  دەكەن  لەئێوە  چاو 
ئەم خۆكۆكردنەوەی ئێوە و ئەوانیش لەالیەنی 
و  سەرسەخت  هێزی  دوو  هێشتا  نەتەوەییەوە 
منافسی یەكترن هەركامتان دەتانەوێت خۆتان 
تەقویە و بەهێز بكەن لە داهاتووی ئێراندا دەور 
باشترتان  ڕەنگڕێژتری  سیاسەتی  و  رۆڵ  و 

هەبێت؟
هیجری: ئەوەی كە ئێمە چاو لەوان بكەین، 
نا ئێمە چاو لەوان ناكەین، وەكوو عەرزم كردی 
ئێمە بەقەناعەتەوە بە لێكدانەوەوە گەیشتووینەتە 
ئەو سیاسەتە كە دەبێت لەیەك نزیك بینەوە چ 
لەگەڵ الیەنێ كە لە حیزبی دێموكرات جودا 
وەكوو  دیكەی  الیەنەكانی  لەگەڵ  بوونەوە چ 
و  دەبێت  منافەسە  كە  ئەوەی  بەاڵم  كۆمەڵە، 
قایمتر  خۆی  پێی  جێ  دەیەوێت  هەركەسە 
كۆ  خۆیدا  بەدوای  زۆر  خەڵكێكی  بكات 
بكاتەوە شتێكی زۆر تەبیعییە هەموو حیزبێك 
مافی خۆیەتی لە ڕێگەی دێموكراتیك و لە 
ڕێگەی دروستەوە بتوانێت ئەو كارە بكات، ئەوە 
حیزبێك  هەموو  و  كەسێك  هەموو  حەقی  بە 

دەزانم.
وااڵپرێس: ئەمەلێكت هەیە لەم نزیكانە یان 
مدەتێكی زەمەنیم پێ دەڵێیت كە دوو حیزبی 

دێموكرات یەك بگرنەوە؟

بكەم،  دیاری  ناتوانم  كاتەكەی  هیجری: 
درێژە  لەالیەن خۆمانەوە  پڕۆسەكە  ئێمە  بەاڵم 
بەو  بگەین  كە  كاتەی  ئەو  تا  دەدەین  پێ 
هۆی  نابێتە  یەكگرتنەوەكە  كە  قەناعەتەی 
جودا بوونەوەیەكی دیكە، ئەو كات بڕیار دەدەین 

بۆ یەكگرتنەوە.
وااڵپرێس: گلەیەكتان لێ دەكرێت لە ئێوە، 
زیاتر  بوونەوەكانتان  جیا  كە  كۆمەڵەكان،  لە 
لەسەر پۆست و پلە و پارە و بەرژەوەندییە، ئێوە 

جیاوازییەكی فكری و ئایدۆلۆژیتان نییە؟
هیجری:نا، بە بۆچوونی من النی كەم نێوان 
ئێمە و كاك خالید و ئەوان هیچ جیاوازییەكی 
بیر و بۆچوونی فكری بەو شكڵەی كە ببێتە 
دەمی  ئەو  نە  نیمانە،  بوونەوە  جودا  هۆی 

بوومانە، نە ئێستا هەمانە.
نییە،  فكریتان  جیاوازیەكی  وااڵپرێس: 
بەرژەوەندی  گلەیی ئەوەتان لەسەرە كە زۆرتر 

و دەسەاڵت بوو؟
و  بەرژەوەندی  راستە  بەڵێ،  هیجری: 
دەبێتەوە  جودا  الیەنەی  ئەو  چونكە  دەسەاڵت 
مەسەلەیەكی  مەسەلەی  جیاوازی   ئەگەر 
مەسەلەی  لە  بێجگە  نەبێت  سیاسی  گرنگی 
بەستە  تێدا  تری  هیچی  مەنسەب  و  پۆست 
ئەگەر  دەڵێم  بۆ مێژوو  ئێستا من  ئەوەی  نیە 
لە  ئاڵوگۆڕێك  ئێمەدا  13ی  كۆنگرەی  لە 
ئەو  پێشێ،  نەهاتبێتە  ڕێبەرایەتیی     حیزبدا 
لەوانە  هەندێك  بەاڵم  نەدەبونەوە،  جودا  الیەنە 

هەڵنەبژێردرانەوە، بۆیە جودا بوونەوە.
حەسەن  مەبەست   عەبدوڵاڵ  وااڵپرێس: 

زادەیە؟
هیجری: تەنیا ئەو نەبوو

ئەو  ئەگەر  وایە  پێت  واتا  وااڵپرێس: 
ئینشیقاقە  ئەم  بیانبردایەوە  ئەوان  هەڵبژاردنە 

ڕووی نەدەدا؟
هیجری: سەد لە سەد ڕووی  نەدەدا.

وااڵپرێس: ئەی بۆ نەتكرد بۆ خاتری ئەوەی 
ئینشیقاق نەبێت؟

بوو  كۆنگرە  نەتیجەی  ئەوە  باشە  هیجری: 

ئەوە سازان نەبوو، ڕەنگە من بۆ خۆشم پێشبینی 
ئەوەم نەكردبێت، بەاڵم كۆنگرە لە نوێنەرانی ئەو 
وەك  دێت،  پێك  هەڵدەبژێرێت  بەدەنە  لە  حیزبە 
عەرزم كردی ئەوان ئەو دەمی لە ڕێبەرایەتیی 
كاری  بەرنامەی  بوون  ئەكسەریەت  حیزب 
كۆنگرە و بەڕێوەبردنی كۆنگرە لەژێر چاودێریی 
ڕاپۆرتی  كۆمیتەی  بۆیە  بەڕێوەچوو،  ئەوان 
وەك  ئەوان  كرا،  پەسند  كۆنگرە   ناوەندی  بۆ 
باقی  نوێنەران مەشرووعیەتی كۆنگرەیان پەسند 
كرد پێشبینی ئەوە نەدەكرا ئەوان لە ئەكسەریەت 
حیزبدا  ڕێبەرایەتی  لە  لەوە  بێجگە  نەمێنن 
شتێك نەبوو كە لە نێوان من و ئەوان بێت تاكوو 

پێكەوە لەسەری  بسازێین.
تورك  وااڵپرێس: كاك مستەفا ماڵپەڕێكی 
هەزار   )6000( دێموكرات  هەردوو  دەڵێت 
پێشمەرگەیان ناردووە بۆ پشتیوانی كوردەكانی 
و  نیە  ڕاست  ئەمە  ئەڵێی  دەزانم  سووریە، 

دیعایەی توركیایە؟
هیجری: بەڵێ دیعایەی  ئەو ماڵپەڕەیە.

وااڵپرێس : بەاڵم ئەگەر كوردەكانی رۆژئاوا 
هاوكاریەكی  بۆ  ئامادەن  ئێوە  بكات  پێویست 

وا؟
هیجری: ئەگەر كوردی رۆژئاوا بەعام داوا 
لەخزمەتیان  بێت  لەدەستمان  چی  ئێمە  بكەن 

داین.
بكات  داوا  پەیەدە  ئەگەر  بەاڵم  وااڵپرێس: 

نایكەن؟
هیجری: هیچ حیزبێك، نەك پەیەدە، هیچ 

كامیان بە تەنیا، داوا بكەن نایكەین.
وااڵپرێس: كاك مستەفا لەسەر ئەم خەبەرەی 
كۆمێنتێك  چەند  سایتەكان  لە  باڵوكراوەتەوە 
بە  دەڵێن  وەك  هیوادارم  كۆمێنتانە  ئەو  هەیە 
رۆحێكی ڕیازی و پیاوێكی دێموكرات جوابی 
بدەیتەوە، یەكێك لەو كۆمێنتانە دەڵێت توركەكان 
هەزارە،  شەش  لەو  داناوە  زیادیان  نوقتە  دوو 
واتە شەست كەستان ناردووە، واتە ئێوە خاوەنی 

شەش هەزار كەس نین؟
ئاوادا گرنگ  لە هەلومەرجێكی  هیجری: 

هەزار  شەش  یان  كەس  سەت  شەش  نییە 
بۆ  بنێرین  كەس  سەت  شەش  یان  كەس 
هەڵوێستی  موهیم  یارمەتی الیەنێكی كوردی ، 
كۆمێنتە  ئەو  من  بۆیە  كاتەدا،  لەو  سیاسییە 
نەك پێی ناڕەحەت نیم، بەڵكوو پێم وایە ئەگەر 
شەست كەسیش بنێرین بۆ خۆی هەڵوێستێكی 
بنەڕەتدا  لە  خەبەرەكە  بەاڵم  سیاسییە، 

ناڕاستە.
دەڵێت  تریان  كۆمێنتێكی   : وااڵپرێس 
دێموكراتییەكان خاوەنی ئەركێكی وا نیشتیمانی 

نین تا پێی هەستن؟
دەیكات،  كەس  هەر  ئازادە  قسە  هیجری: 
نەتەوەیی  هەستی  خاوەنی  دێموكرات  ئەگەر 
لەو  ساڵە  چەن  و  شەست  ئێستا  كە  نەبێت 
ڕێگەیەدا خەبات دەكات ئەو هەموو پێشمەرگە 
و سەركردە و ئەندامەی شەهید بووە، نازانم كێی 
دیكەیە كە دەتوانێ  زیاتر لە حیزبی  دێموكرات 

هەڵگری ئەو ئەركە نیشتمانییە بێت؟
ئەگەر  دەڵێت  تر  كۆمێنتێكی  وااڵپرێس: 
حیزبی دێموكرات و مستەفا هیجری ئەمەیان 
كردووە، ئەی ئەوەی لە چی كە لە تەلەفیزيۆنی 
رووداو بە پەیەدە دەڵێت دیكتاتۆرە تۆ شتێكی 

وات وتووە بە پەیەدە؟
هیجری: جا ئەوە چی بەسەرچیەوەیە، ئێمە 
ئەگەر یارمەتییەكمان نارد بۆ الیەنێك هەقمان 
واتا دەبێت زمانمان  بڵێین دیكتاتۆرە  پێی  نیە 
ببەستین، دیارە من نەموتووە دیكتاتۆرە، بەاڵم 
كوردستانی  لەسەر  هەبووە  رەخنەیەم  ئەو  من 
كە  لەحاڵێكدا  ناسازێن  پێكەوە  كە  خۆرئاوا 
بەاڵم  فشاردایە،  لەژێر  كوردستانە  ئەو  ئێستا 
هێزەكانیان  پێكەوە  ناتوانن  الیەنەكان  هەموو 
دیفاع  لەوێدا  بچن  و  لەسەریەك  كۆبكەنەوە 
پەیەدە، خۆ  بۆ  دەگەڕێتەوە  ڕەخنەكەش  بكەن 
پەیەدە خۆشی  ئەو راستییەی  نەشاوردوەتەوە كە 
ئیزن بە الیەنەكانی دیكە نادا بەشداریی  شەڕی 

 بەرگری  لە خاك و واڵتەكە خۆیان بكەن.
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مانەوە و گێڕانەوە
فەلسەفەی گێڕانەوە لە روانگەی عەباس مەعرووفییەوە

)2 ـ 3(
بەشی دووەم ـ چیرۆك واتە دۆزینەوە

ئیستقرای  بە شێوەی  داستانی  ئەدەبی 
بـــە شێوەی  ــــە  وات ریـــــازی دەگـــــــوورێ. 
گرتنەوەی  الدێ،  بە  الدێ  دۆزیــنــەوەی 
سەنگەر بە سەنگەر و هەنگاو هەڵهێنانەوە 
چیرۆكنووس  گــشــت.  پــــــاژەوە  بـــۆ  لـــە 
ڕاستبێژانە  هــەتــا  نییە  هـــەواڵ  ــێــژەری  ب
و  ڕابگەیێنێ  خەڵك  بە  هەواڵەكان  دەقی 
تێ بپەڕێ.  بەسەریاندا  كــردن  گەاڵڵە  بە 
ئەگەر  نییە.  فیلسووفیش  و  كۆمەڵناس 
دەردەكا  دەروون نــاســی  لە  سەرەدەرەیەكیش 
پێكهاتەی  ئـــاگـــاداری  ئـــەوەیـــە  لــەبــەر 
ــەرهــەمــەكــەی  بێ،  كــەســایــەتــیــیــەكــانــی ب
نییە.  دەروون ناسیش  خواهەڵناگرێ  دەنــا 
چیرۆكنووس ئەوەندە شلك و بگۆڕە بتوانێ 
كەسایەتییەكانی  كردنی  تماشا  خەریكی 
بێ و بزانێ چ كارێكی ورووژێنەر دەكەن 
یا چ قسەیەكی تازە لە دەمیانەوە دێتە دەر. 
بەرگە گرتنەكەی بارتەقای بەرگەگرتنی 
خــودایــە، خــۆی چــاو و گــوێ و زمــان و 
دوایەش  و  خولقێندراوەكانی  بە  دەدا  ئاوەز 
دەڕوانێتە  سەرسوڕمانەوە  بە  خــۆی  هــەر 

قسە و ئاكاری ئەو بوونەوەرە دوو پێیە.
گەیشتبێتە  ــە  ك واقــیــعــێــكــە  ــرۆك  چــی
هەرمان. هێمینگوەی دەڵێ :" نووسەرێكی 
دەخولقێنێ...  بەڵكوو  ناكا  وەسف  چاك، 
هەڵفڕین  فــێــری  كـــەوی  كۆترێكی  كــێ 

دەكا؟

بنیادنانی پەخشانی ساكار
نووسەری  نــاســراوتــریــن  هێمینگوەی 
شیوازێكی  بنیادنەری  و  بیستە  ســەدەی 
ئەدەبی  لــە  ســاكــار  پەخشانێكی  و  ــوێ  ن
ــۆ چــیــرۆك نووسین  ب ئـــەو  ئــەمــریــكــایــە. 
حەیاتی لە خۆی دەبڕی، واتە وەها كاری 
ئەوەی  وەك  دەكــرد  بەرهەمەكەی  لەسەر 
بیەوێ پشوو لە خۆی ببڕێ. خۆی دەڵێ: 
كردوومە  دوێنێ  كــارەی  ئــەو  هەمیشە   "

دەستی تێ وەردەدەمەوە. كاتێك بەرهەمەكە 
تەواو بوو سروشتییە جارێكی دیكە پێیدا 
تــایــپــەكــەش تەواو  دەچـــمـــەوە. وەخــتــایــەك 
دەبێ جارێكی تر ئەم هەلەم بۆ دەرەخسێ 
ــەم دەقـــە تــایــپ  كراوە  گــۆڕانــكــاریــیــەك ل
پاك وخاوێنەشدا بكەم. دوایین دەرفەت ئەو 
كاتەیە كە خەریكی خوێندنەوەی نوسخەی 
گشت  ئــەو  كەیفخۆشم  دەبـــم.   چاپخانە 

دەرفەتانەم بۆ هەڵدەكەوێ."
ئێرنێست هێمینگوەی نووسەرێكە خاوەنی 
شێوازی داهێنەرانەی تایبەت بە خۆیەتی. 
كەسایەتیێك  ــاوی  ن كاتێك  هێمینگوەی 
نایناسی!  چــۆن  تۆ  سەیرە  پێی  دەهێنێ 
هێمینگوەی تەنانەت شەقام و شار و كۆاڵن 
و قاوەخانەش  وەها دەنەخشێنێ وەك ئەوەی 
هەموو الیەك بزانن باسی چ دەكا. ئەدەبی 
هێمینگوەی  دوای  جــیــهــان،  داستانیی 
گۆڕانی بەسەر داهات. ئەو كە دارەدارەی 
لە  بازنەی ئەدەبی مالكۆم كاولیی پاریسدا 
كردبوو وەها لە شەقەی باڵی دا كە بازنە 
تەشقی عاسمانان  لە  ئەدەبییەكان چاویان 
بڕی هەتا سەرسوڕمان لەو بەرزەفڕییە بزە 

بخاتە سەر لێوانیان.

ئارچیبالد مەك لیش ئەم هۆنراوەیەی بۆ 
هێمینگوەی هۆنیوەتەوە:

پێشمەرگەیەكی  ساڵییەوە  بیست   لــە 
خاراو

واڵتانی  نێوبانگی  پێنج،  و  بیست  لە 
تەنییەوە

لە تەمەنی سی مامۆستایە
بۆ چاخی خۆی شێوازێكی

لە داری گوێز تراشی

سەیرەكانی  دەســـتـــەاڵتـــە  لـــە  یــەكــێــك 
هێمینگوەی ئەوەیە عادەتەن لە ئاوەڵناو و 
ئاوەڵكردار كەڵك وەرناگرێ. كەچی ئەوەی 
حەزی لێ بێ ڕۆی دەنێ. ئەوە زەحمەت 
نییە نووسەرێك كە دەیەوێ باسی كەسێكی 
تووڕە بكا بڵێ تووڕەیی بە سیمایەوە دیار 

بوو یا بە تووڕەییەوە هاتە ژوور... ئەوانە 
هاسانن، بەاڵم...

ئەم وشە كڵێشەییانە بەكاری خوێنەری 
دەرەقەتی  ــێ  دەب نــووســەر  نایێن.  ئــەمــڕۆ 
شێوەی  بە  مرۆڤ  حالەتەكانی  بێ  ئەوە 

تایبەتی خۆی نەخش بكا.
هەواڵی  گشتییە.  عـــادەتـــەن  هــــەواڵ 
بە  شــەڕدا  لە  هێنان  و شكست  پاشەكشە 
ڕستەیێك دەردەبڕدرێ و خەڵكیش لە ڕادیۆ 
دەیبیسن یا لە ڕۆژنامە دەیخوێننەوە. بەاڵم 
ئەم هەوااڵنە نابن بە چیرۆك. هێمینگوەی 
هۆی  ــە  ب هــێــنــان  شكست  و  پــاشــەكــشــە 
قوڕوچڵپاو و چەرخی دروومان و بارانەوە 
نانووسێ  دەنەخشێنێ. ئەو ڕاپۆرتی شەڕ 

بەڵكوو چیرۆك و ڕۆمان دەخولقێنێ:
لە  زۆر  ــكــی  ــێ ــەت ــاع ــەم ج "شـــــــەوێ 
تێكەڵی  لە جادەكانی دەشتەوە  الدێییەكان 
عارەبانەكان  كارواندا  لەناو  بــوون.  كــاروان 
ئاوێنە  دەكــێــشــاوە.  مااڵنیان  شت ومەكی 
ــدا شــەبــەقــیــان بەرەو  ــان ــە تــوێــی دۆشــەك ل
مراوی  و  مریشك  و  دەهــاویــشــت  ســەرێ 
لەسەر  هەاڵوەسرابوون.  عارەبانەكانەوە  بە 
چەرخێكی  ئــێــمــە  پــێــش  عــارەبــانــەكــەی 
ــــاری.  دروومـــــان بـــارانـــەی بـــەســـەردا دەب
شت ومەكەكانیان  بەنرخترین  الدێییەكان 
ــوو. لەسەر  لــەگــەڵ خــۆیــان ڕەكــێــش كــردب
هێندێك لە عارەبانەكان ژنان تێك خزابوون 
عاڕەبانەكانەوە  بەدیار  دیــش  ئــەوانــەی  و 
كارواندا  لە  ئێستا  دەڕۆیشتن.  پێیان  بە 
چوارپێیەكان بە دەم ڕۆیشتنی كاروانەوە لە 
بن عارەبانەكاندا غاریان دەدا. جادە بووبوو 
ئاوی  تەنیشت جادە  قوڕ. جۆگەكانی  بە 
زۆرتریان نەدەبرد و لەوبەری ئەو دارانەی 
و  قوڕ  بووبوون،  ریز  دا  جادە  تەنیشت  لە 
پەڕینەوە  بــواری  بوو  زیادتر  لــەوە  لیتەكە 
بدا بە پیاو. لە ماشێن دابەزیم و نەختێك 
شوێنێكدا  بـــەدوای  ڕۆیشتم.  جـــادەدا  بە 
دەگــەڕام بكرێ لە وێوە پێش خۆم بەدی 
بكەم و بتوانم الڕێیەكی ئەوتۆ بدۆزمەوە 
بەناو دەشت دا تێبپەڕێ. دەمزانی ئەو ناوە 

الڕێی زۆرە بەاڵم نەمدەویست بەسەر ڕێی 
جێیان."  چ  نەمانگەیێنێتە  بكەوم  دا  وا 

)بەشێك لە "مااڵوایی لە چەك"(

جووڵە
وایە  "جــــــاری  دەڵــــــێ:  ــمــنــگــوەی  هــێ
چیرۆكەكە دەزانم و جاری وایشە لە كاتی 
لێ  چی  نازانم  و  دەنێم  ڕۆی  نووسین دا 
وەدەر دەكەوێ. هەر چەندەی دەچمە پێشتر 
گەاڵڵەی پێشووم گۆڕانی بەسەر دا دێ. 

جووڵە چیرۆك دروست دەكا."
"بەر لەوەی كەواكەم بكەمە بەرم، ئەستێرە 
لەگەڵ  و  كــردەوە  قۆڵەكەی  لە  پەڕۆكانم 
پارەكەم دە گیرفانم نان. پارەكەم تەڕ بووبوو 
بەاڵم كەلكی پێوە مابوو. ئەژماردم، سێ 
هەزار لیر و شتێك بوو. جلكەكانم تەڕ و 
نووسەك بوون و من دەستم لە قالبم دەخشاند 
ئارەق  نەكەوێ.  گەڕیان  لە  خوێنم  هەتا 
وانەبوو  پێم  و  هەبوو  پەشمینەم   گیرێكی 
بجووڵێم.  مەرجەی  بەو  دا،  لێ  سەرمام 
و  دزیبووم  لێ  دەمانچەكەیان  جــادەدا  لە 
من بەرگەكەیم لە ژێر كەوام شاردەوە. بە 
ڕووناك  هەڵكشام،  جۆگەلەكەدا  تەنیشت 
ــووەوە و دەشــت تــەڕ و نــزم و بەدووم  ــووب ب
تەڕ  و  ڕووت  كێڵگەكان  بەرچاو.  دەهاتە 
بەدی  ناقووسم  بورجی  دوورەوە  لە  بــوون. 
دەكرد كە لەناو دەشتاییدا بەرز بووبووەوە. 
چوومە ناو جادە و چەند چەكدارێكم دی 
قەراغ  دایە  پــازدم  دەهاتن.  پێشەوە  لە  كە 

جادە..." )بەشێك لە مااڵوایی لە چەك(

كۆتاییی ڕاوچیی مەزن
لــە چەك"  ــی  "مــااڵوای كتێبی  دەكـــرێ 
بكەینەوە و بیخوێنینەوە، لە هەر شوێنێكی 
بە  دیمەنەكان  و  وێنە  دەیــگــرێ.  دڵــمــان 
مرۆڤەكان  چــاومــانــن.  لــەبــەر  زیــنــدوویــی 
لەمانە  زیادتر  و  خۆشەویستن  زیــنــدوون، 
كتێبەكانی  كــاتــێــك  مــــرۆڤ  ـــن.  مـــرۆڤ
تامەزرۆیە  دەخــوێــنــێــتــەوە  هێمینگوەی 
كۆتایی   ڕاوچییە مەزنە چۆن  ئەم  بزانێ 
پێهات. بەیانەی ڕۆژێكی هاوین لە ساڵی 
ڕاست  ــەو  خ لــە  هێمینگوەی  1961دا، 
بوو و بەاڵی لێ  بەڕواڵەت باش  بــووەوە. 
چووە  مــاڵــەكــەی  پێپیلكانی  لــە  ــوو.  ــەب ن
ڕاوی  گران باییەكەی  تفەنگە  و  خــوارێ 
دەقەومێ.  چ  نەیدەزانی  كەس  هەڵگرت. 
بەرز  تەقەیەك  دەنگی  بــوو  ئــەوەنــدە  هــەر 
و  بەهەڵەداوان  هاوسەر ی  كاتێك  بــووەوە. 
سەر  كەوتە  سەری،  هاڵۆزی گەیشتە  بە 
چەنەگە  و  لێو  هێمینگوەی.  تــەرمــی 
مابوونەوە  ســاغ  گۆناكانی  لە  بەشێك  و 
بەاڵم باقی سەر و ڕوومەتی باڵو بووبوو. 
ژنەكەی پێی وابوو بە هەڵكەوت گوللەی 
لە دەســت دەرچــووە. بــەاڵم ئەم هەڵكەوتە 
دەبێ هەڵكەوتێكی دەگمەن بووبێ. چونكە 
هەموو هێماكان وایان دەردەخست گوللەكە 

لە زاری هێمینگوەی خاڵی كراوە.   

ئەوەیكە ئاسمان دەستێكی نییە
بۆ لەئامێز گرتنی باڵندەكانی

وەكوو ئەوە وایە
دەستەكانتیان بەستبێتەوە و
ئەوەی كە خۆشت دەوێ 
بەرامبەرت وەستابێت

***

پیاسەكردن لە ژێر باراندا
چیدیكە بە هانای خۆشەویستییەوە نایەت

حەیاتم!
لەم دنیا مۆدێڕنەدا

 دەبێت زرێ  لەبەركەین و
بەرگری لە دڵەكانمان بكەین

دوو كورتە شیعری 
عەلیڕەزا عەباسی

و: ناهید حسێنی
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قوتابخانەی ئەگزیستانسیالیزم، بزووتنەوەیەكە بۆ نارەزایەتی دەربڕین لە بەرامبەر هەموو 
سیستم و یاسا ئارامانخوازانەكان كە دەیانهەوێ بە سەر مرۆڤدا حاكم بن. ئەم قوتابخانەیە 
شاعیرانە،  و  ئەدەبی  خووی  جێگەی  لە  ئەدەبییەكان،  قوتابخانە  زۆربــەی  پێچەوانەی  بە 
ناوەڕۆكی فەلسەفیی هەیە. سەرەتا سورن كی یركە گور، فەیلەسووفی ئیگزیستانسیالیستی 
دانماركی، ئەم تیۆرییە فەلسەفییەی هێنا گۆڕێ و فیلەسووفە ئاڵمانییەكان وەكوو كارل 
لێهاتووی  مامۆستای  سارتێر،  پۆل  ژان  پاشان  پێدا.  پەرەیان  هایدگێر  مارتین  و  یاسپرس 
فەلسەفە، ئەم قوتابخانەیەی بە كۆمەڵگای ئەدەبی فەرانسە ناساند. روانگەی فەلسەفیی 
ئەم قوتابخانە بە بەرهەمەكانی سارتێر، ئالبێرت كامۆ و سیمۆن دوبووار بە كردەوە هاتە نێو 

ئەدەبیات و قوناغێكی لە ئەدەبیاتی فەلسەفەی لە مێژوودا خستە روو.

قوتابخانەی ئەگزیستانسیالیزم

بەرهەمی شاعیرێكی كوردی خەڵكی شاری سەحنە لە ئوستانی كرماشان، لەالیەن ئیدارەی فەرهەنگ و 
ئیرشادی ئیسالمیی ئێرانەوە بەرەوڕووی سانسۆر بوویەوە.

بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا كۆمەڵە شێعری "مردن بە مەرجی فریشتە" بەرهەمی فەریاد 
شیری، كە هەڵبژاردەیەك لە 4 كۆمەڵە شێعری لەچاپ دراوی ئەو شاعیرە كوردەیە، بە مەرجی سانسۆر كرانی 

30 شێعری ناو ئەو كتێبە مۆڵەتی چاپی پێ درا.
دەگوترێت، كە فەریاد شیری لە ئەنجامی سانسۆری ئەو كۆمەڵە شێعردا، وێڕای دەربڕینی ناڕەزایەتی، 

خۆی لە چاپ كردنی بەرهەمە شێعرییەكەشی بواردووە. 
فەریاد شیری: "چیدیكە هیچ كتێبێك بۆ وەرگرتنی مۆڵەتی چاپ، ڕەوانەی فەرهەنگ و ئیـرشاد ناكەم"

پێشتر  كە  بوونەتەوە،  سانسۆر  بــەرەوڕووی  كاتێكدا  لە  شێعرە  كۆمەڵە  ئەو  ڕایگەیاندووە،  شیری  فەریاد 
لە چاپ  جاریش  هەروەها چەندین  و  دراوە  لە چاپ  بەبێ سانسۆر  ئەحمەدی نژاد"دا  دەوڵەتی مەحموود  لە 

دراونەتەوە.
ئەو چیرۆكنووسە كوردە گوتوشیەتی، بە هاتنە سەر كاری حەسەن ڕۆحانی دەنگۆی ئەوە بوو، كە سەردەمی 
بەاڵم گلەیی و  بووە،  زیاتریش  بەڵكوو زۆر  نەكردووە  نەتەنیا سانسۆر كەمی  بەاڵم  سانسۆر كۆتایی هاتووە، 
سەرسووڕمانی من ئەوەیە ئەم شێعرانە چۆنە كە لە دەوڵەتی پێشوودا ئیزنی چاپیان پێدراوە، بەاڵم ئەم دەوڵەتە 

كە ئیدیعای البردنی سانسۆڕی هەیە، مۆڵەتی چاپ نادات.
ڕەخنەگری كورد ئاماژەی بەوەش كردووە، چاوەڕوان بووم كە لەم دەوڵەتەدا دۆخی چاپەمەنی و ڕۆژنامەگەریی 
كورد باشتر بێت و كتێبەكانم بەبێ گیرو گرفت لە چاپ بدرێن، بەاڵم بەم دۆخەی ئێستاوە چیدیكە هیچ كتێبێك 

بۆ وەرگرتنی مۆڵەتی چاپ، ڕەوانەی فەرهەنگ و ئیـرشاد ناكەم.
و  فەرهەنگی  پەرەپێدانی  لە  باسی  سەركۆماریدا  هەڵبژاردنەكانی  بانگەشەی  لەكاتی  ڕۆحانی  حەسەن 
هاوكات جیاكردنەوەی حەوزەی سیاسەت و فەرهەنگی لەیەكتر كردبوو، بەاڵم ئەوەش لە حاڵێك دایە كە بەبڕوای 
زۆربەی چاالكانی فەرهەنگی دۆخی خراپی چاپەمەنی و سانسۆر بە بەراورد لەگەڵ سەردەمی سەركۆماریی 

مەحموود ئەحمەدی نژاد، هیچ گۆڕانێكی بەخۆیەوە نەبینیوە.

فستیڤاڵی  داوەرانــی  هەئیەتی  لە  ئەندامەتی  بۆ  ئێرانی  نیگاركێشی  و  دێكۆمنتارساز  فەراهانی  میترا 
فیلمی برلین لە ساڵی 2014دا هەڵبژێردرا.

فەراهانی كە چەندین بەرهەمی دێكۆمنتاری هەیە، دانیشتووی شاری پاریسە.
دێكۆمنتارییەكانی "زوهرە و مەنوچێهر" كە لە بارەی پێوەندی جێنسی لە ئێرانە و " كلیكفی فی لە خۆشیدا 

دەلوورێنێت" هەر دووكیان لە بەشی پانۆرامای فستیڤاڵی فیلمی برلین نمایش كراون.
لە ساڵی 2002یشدا بەرهەمێكی ئەو لە ژێر ناوی " تەنیا یەك ژن" لە الیەن هەئیەتی داوەرانەوە" خەاڵتی 

تێدی" لەم فستیڤاڵەى بەدەست هێنا.
بەرپرسی هەئیەتی داوەرانی شەست و چوارەمین فستیڤاڵی فیلمی برلین، جیمیز ئیسكاموس ئامادەكارى 
ئامریكاییە و میشێل گوندری و كریستۆف والتێس، ئەكتەری ئۆتریشی لە ئەندامەكانی دیكەی هەئیەتی 

داوەرانن. ئەم فستیڤاڵە بڕیارە لە 6تا 16 فورییە بەڕێوە بچێ.
ئەم  داوەرانــی  هەئیەتی  لە  فەرهادی  ئەسغەری  و  نشات  شیرین  وەك  فیلمسازانێك  پێشتر  باسە  شایانی 

فستیڤاڵەدا بەشدار بوون.

میترا فەراهانی دێكۆمنتارسازی ئێرانی 
بوو بە داوەری فستیڤاڵی فیلمی برلین

...
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گولدێن  خەاڵتی  خولی  حەفتاویەكەمین 
گلوب بە میوانداریی دوو ئەكتەری بەناوبانگی 
ناوەكانی "تینا فی" و "ئێمی  ئامریكایی بە 
كالیفۆڕنیا  ئانجلێسی  لۆس  لە شاری  پولێر" 

بەڕێوەچوو كە درامای تلویزیونیی 
"رێگای خەالفكاری" و فیلمی 
"كاڵوبەرداریی ئامریكایی" لە 
دیكە  كاندیداكانی  هەموو 

باشتر درەوشانەوە.
خەاڵتی  یــەكــیــەمــیــن 
یەكشەممە  شــــــەوی 
ــــــۆی ڕۆڵـــــی  ـــــە ه ب
ژن  ــــــەری  ــــــەواوك ت
ـــی  ـــم ـــل ـــی لـــــــــە ف
ریی  بەردا "كاڵو
 " یی یكا مر ئا
بــــە  درا 
جنیفێر  "

الرنێس".
ئێمی  "

ئادامز" ئەكتەری ژنی 
فیلمی "كاڵوبەرداریی ئامریكایی" 

بوو بە براوەی یەكەمی، گۆڵدێن گلوب.
ئامریكایی"  "كـــاڵوبـــەرداریـــی  هـــەروەهـــا 
خەاڵتی باشترین فیلمی لە بواری كۆمێدی 

یان موزیكاڵدا بەدەست هێنا.
سەرەكیی  ئەكتەری  كرانستۆن"  ــرایــان  "ب
"رێگای  تلویزیونی  سەركەوتووی  درامــای 
كران،  كاندید  جــار  پێنج  پــاش  خەالفكاری" 
خۆی  گلوبی  گۆڵدێن  خــەاڵتــی  یەكەمین 

بردەوە.
دوایین بەشی ئەم درامایە كە لە ئامریكا 
ـــردوو  راب ســاڵــی  هــەیــە  زۆری  الیەنگرێكی 
كۆتایی هات. "رێگای خەالفكاری" هەروەها 

بە باشترین درامای خەمهێنەریش ناسێندرا.
خەاڵتی  كــویــلــەتــی"  ســـاڵ   12" فیلمی 
باشترین فیلمی لە بەشی خەمهێنەردا بەدەست 

هێنا.
راكێشان"،  "هــێــزی  فیلیپس"،  "كاپیتان 
دیكەی  كاندیداكانی  "فیلومنا"  و  "خێرایی" 

ئەم بەشە بوون.
لە  ڕۆڵگێران  هۆی  بە  مەكانی"  "مەتیۆ 
خەاڵتی  داالس"  كــڕیــارانــی  فیلمی"یانەی 

باشترین ئەكتەری پیاوی بەدەست هێنا.
"چیویتل ئەجیوفر" بە هۆی ڕۆڵگێڕان لە 
فیلمی" 12 ساڵ كویلەتی" ، "ئیدریس 
ماندێال  فیلمی"  لە  ئالبا" 
ریـــگـــایـــەكـــی 

درێژ تا 
"تام   ، ئــــــازادی" 

"كاپیتان  ــۆی  ه بــە  هنكس" 
"رابێرت رێدفۆرد" بۆ فیلمی  فیلیپس" و 

كاندیداكانی  چــووە"  لەدەست  شتێك  "هەموو 
دیكەی ئەو بەشە بوون.

ئوسترالیایی  ئــەكــتــەری  بالنشت"  "كیت 
"جاسمینى  فیلمی  لە  ڕۆڵگێڕان  هــۆی  بە 
غەمگین" خەاڵتی باشترین ئەكتەری ژنی لە 

بەشی خەمهێنەردا بردەوە.
كاندیداكانی دیكەی ئەم بەشە بریتی بوون 
لە: ساندرا بوالك لە فیلمی "هێزی راكێشان"، 
"ئێما  "فیلومنا"،  فیلمی  لە  دنــچ"  "جــودی 
ئاغای  "رزگاربوونی  فیلمی  لە  تامپسۆن" 
بێنێكس" و هەروەها "كیت وینسلت" لە فیلمی 

"رۆژی كرێكار".
لێئۆناردۆ دی كاپریۆ بە هۆی ڕۆڵگێڕان 

خەاڵتی  ستریت"  واڵ  "گــورگــى  فیلمی  لە 
موزیكالی  یان  كۆمێدی  ئەكتەری  باشترین 

بردەوە.
"ئالفونسو كوارون" بە هۆی بەرهەمهێنانی 
باشترین  بــە  ــوو  ب راكــێــشــان"  "هــێــزی  فیلمی 

دەرهێنەر.
باشترین  خــەاڵتــی  "بــەســتــەڵــەك"  فیلمی 

ئەنیمەیشنی ساڵی بردەوە.
ئیتالیا  بەرهەمی  مــەزن"  "جوانی  فیلمی 
بردەوە.  بیانیی  فیلمی  باشترین  خەاڵتی 
ئەسغەر  ـــــردوو"ی  "ڕاب فیلمی 
ــــــادی لـــەم  ــــــەره ف
بــــەشــــەدا 
ید  ند كا

كرابوو.
"ژاكلین 
بــــــیــــــســــــە" 
ئــــەكــــتــــەری 
بە  بریتانیایی 
ڕۆڵگێڕان  هــۆی 
لــــــــــە فــــیــــلــــمــــی 
لەسەر  ــردن  ــاك "ســەم
دروستكراوی  ــوار"  ــێ ل
ــی ســی خەاڵتی  ب ــی  ب

بردەوە.
لەدەست  شتێ   "هــەمــوو 
چووە" لە سەر ژیانی كەسێكە 
ـــادا تــووشــی زریان  كــە لــە دەری
هاتووە بە رۆڵگێڕیی "ڕابێرت ردفورد" خەاڵتی 

باشترین مۆسیقای بردەوە.
فیلمی"12 ساڵ كویلەتی" بە هۆی 7 جار 
ئەم  كاندیداكانی  ســەرەوەی  لە  كــردن  كاندید 
خەاڵتی  تەنیا  كۆتاییدا  لە  كە  بوو  خەاڵتانە 
خەمهێنەری  بــەشــی  ــە  ل فیلمی  بــاشــتــریــن 

بەدەستهێنا. 
بەرهەمە  گــلــوب  گــۆڵــدێــن  ــی  خــەاڵت ــە  ل
لێ   سپاسیان  تلویزیونیەكان  و  سینەمایی 
"كۆمەڵەی  لــەالیــەن  خەاڵتانە  ئــەم  دەكـــرێ . 
ـــوود"ەوە  ـــی ـــال ه دەرەوەی  ـــكـــاری  ـــەن ڕاگـــەی

دەبەخشرێ .

ساڵی  هونەرییەكانی  بەرهەمە  پڕبەهاترین 
2013ی زایینی بریتین لە:

لوسین  ســەپــارە  "ئــەتــود  تابلۆی   .1
بە  كە  بیكێن"ە  "فرانسیس  بەرهەمی  فروید" 
دۆالر،  400هــەزار  و  میلیۆن   142 فرۆشی 
ناوبانگی پڕبەهاترین بەرهەمی هونەری كە تا 
هەنووكە فرۆشراوەی بەدەست هێنا. شاكاری 
لە  نوامبر  مانگی  لە  بیكێن  سەرنجڕاكێشی 
پڕبەهاترین  لەمە  پێش  فــرۆشــراوە.  نیویۆرك 
"جیغ"  بەناوبانگی  تابلۆی  بۆ  نیگاركێشی 
شاكاری "ئیدوارد مونێش" بوو كە لە مانگی 
مەی 2012 بە نرخی 119 میلیۆن و 900 

هەزار دۆالر فروشراوە.
زیوین"  ئۆتۆمبێلی  "پێكدادانی   .2
بەرهەمی "ئەندی وارهوڵ" پلەی دووهەمەی 
ئەم ڕیزبەندییەی بەدەستهێنا. ئەم تابلۆییە لە 
رۆژی 13ی نوامبر بە نرخی 105 میلیۆن 
نیویۆرك  "ساتبی"  لە  دۆالر  هــەزار   400 و 

فرۆشرا.
تراشی  ئەڵماس  ووڵـــف"  "ئــیــزاك   .3
پەمەیی  ئەڵماسی  بە  نیویۆركی  بەناوبانگی 
ــلــەی ســێــهــەمــی ئەم  پ 83 قــیــراتــی خـــۆی 

ئەڵماسە  ئــەم  هێنا.  بــەدەســت  ڕیزبەندییەی 
دۆالر  هــەزار   200 و  میلیۆن   83 نرخی  بە 
"ئەستێرەی  ئەڵماسە  ئــەم  ــاوی  ن فــرۆشــراوە. 
بەردی  پــارچــە  گــەورەرتــریــن  و  پەمەیی"یە 
تراشراو و بێ كەموكۆڕیە كە لە دامەزراوەی 

گەوهەرناسی ئامریكا تۆمار كراوە.
جێف كۆنز" پێكەرتاشی 58 ساڵە   .4
نازناوی  بە "سەگى فوودانە" لە "كریستی"  
بەدەست  زیندووی  هونەرمەندی  پرفرۆشترین 
نوامبر  دوازدەی  لە  ئەو  پەیكەرەكەی  هێنا. 
دۆالر  400هـــەزار  و  میلیۆن   58 نرخی  بە 

فرۆشراوە.
تابلۆی   "19 ژمــارە  "نگاركێشی   .5
ساڵی 1948ی "جەكسۆن پوالك"ە كە بە نرخی 
فرۆشراوە.  هەزار دۆالر  و 360  میلیۆن   58
شێوازی  هەڵكەوتووی  نیگاركێشی  ــوالك  پ
شاكارە  كێشانەوەی  لە  كە  ئەكسپرسیونیسمە 

ئابستریەكان بەناوبانگە.
پێرستە  ئەم  شەشەمی  پلەی  لە   .6
وارهۆڵ"  "ئەندی  نــاوی  دیكە  جارێكی  بۆ 
تابلۆی  دەبینرێ.  ئامریكای  نیگاركێشی 
ساڵی 1962 ئەو لە بتڵی كوكاكوال بە نرخی 

57 میلیۆن و 300 هەزار دۆالر لە نیویۆرك 
فرۆشراوە.

تابلۆی  بە  لیختنشتاین"  "روی   .7
"ژنێك بە كالوی گوڵدار" كە لە ساڵی 1963 
بەرهەم هاتووە پلەی حەوتەمی ئەم پێرستەی 
و  میلیۆن   56 نرخی  بــە  كــە  هێنا  بــەدەســت 

100هەزار دۆالر فرۆشراوە.
"ئالبرتۆ  ـــزی  ـــرون ب ــیــای  ــدال مــی  .8
ــە ئــیــلــهــام وەرگـــرتـــن لە  ــە ب جــیــاكــومــتــی" ك
ڕووخساری براكەی ئافڕیندراوە، بە نرخی 50 

میلیۆن دۆالر فرۆشراوە.
ژان میشێل باسكیت بە تابلۆیەك   .9
كە لە ساڵی 1982 ئافڕاندوویەتی ئەم پلەی 
لەم ڕیزبەندییە بە دەست هێناوە كە بە نرخی 

48 میلیۆن و 800 هەزار دۆالر فرۆشراوە.
بە  پێرستە  ــەم  ئ دەیــەمــی  پــلــەی   .10
هونەرمەندی  دوو  بە  درا  هــاوبــەش  شێوەی 
هەڵكەوتوو "نگاركێشی ژمارە 11" و "تابلۆی 
لەم  بەرهەم  دوو  نــاوی  سپاسگوزاری"  نــزای 
هونەرمەندانەی كە هەر یەكیان بە نرخی 46 

میلیۆن دۆالر فرۆشراوە.

شاعیرێكی كرماشانی بەهۆی 
سانسۆری كتێبەكەیەوە، خۆی 

لە چاپ كردنی بوارد

"كاڵوبەرداریی ئامریكایی" گەورەترین 
براوەی خەاڵتی گۆڵدێن گلوب
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لە ئینشعابەوە بۆ یەكگرتنەوەوت

لە ڕێكەوتی دامەزراندنی یەكەمین حیزبی 
1792ی  ساڵی  واتــە  جیهاندا  لــە  سیاسی 
زایینی تا یەكەمین جیابوونەوە لە نێو حێزبە 
لە  زایینی  ساڵی 1824ی  لە  سیاسییەكاندا 
دروست  و  ئامریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیە 
لە  ئێران  لە  یەكەمین حیزبی سیاسی  بوونی 
ساڵەكانی 1920ی زایینی و یەكەمین حیزبی 
ساڵی  واتــە  ئــێــران  كوردستانی  لــە  سیاسی 
حیزبی  بەرهەمەكەی  كە  زایینی  1945ی 
ئێستایە،  ئێرانی  كــوردســتــانــی  دێــمــوكــراتــی 
سەرتاسەری  لە  سیاسییەكان  حیزبە  مێژووی 
جیهاندا هــەوراز و نشێوی زۆری بە خۆیەوە 

بینیوە.
لەم  دێموكراتیش  حیزبی  ڕاستیشدا  لــە 
هەوراز و نشێوانە بێبەش نەبووە و لە مێژووی 
تووشی  خــۆیــدا  ــی  ــدن ــەزران دام ســاڵــەی   69
دەتوانین  كە  بــووە  ئاڵۆزی  و  قەیران  گەلێك 
بۆ  بكەین  هێما  ئاڵۆزییانە  و  قــەیــران  ــەم  ل
ساڵی  لە  حیزبە  لەم  جیابوونەوەكان  یەكەمین 
چوارەمی  كــونــگــرەی  لــە  زایینی  1980ی 
7كەسی،  تاقمی  جیابوونەوەی  و  حیزبە  ئەم 
جیابوونەوەی  و  زایــیــنــی  1988ی  ســاڵــی 
گرووپێك كە ناوی ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێریان 
سكرتێری  دوو  شەهیدبوونی  نــا،  خۆیان  لە 
1992ی  و   1989 ساڵەكانی  لە  حیزبە  ئەم 
زایینی تا جیابوونەوەی كۆمەڵێك لە كادر و 
پێشمەرگەكانی ئەم حیزبە پاش كونگرەی 13 

لە ساڵی 2004ی زایینی.
بووەتە ڕۆژەڤی  لەم ڕۆژانــەدا  بابەتێك كە 
ــە حیزبی  ب ــان  ــدارەك ــدی ــوەن ــێ پ بــاســە  پـــرس و 
ــەوە، پرسی  ــران ــێ دێــمــوكــراتــی كــوردســتــانــی ئ
یەكگرتنەوەی ئەو هاوڕێیانەیە لەگەڵ حیزبی 

دێموكراتی كوردستانی ئێراندا.
19ی  بۆنەی  بە  كوردستان  ڕۆژنــامــەی 
بەفرانبار، ڕێكەوتی هاتنەوەی "ڕێبەڕایەتیی 
تەشكیالتییەكانی  ڕیــزە  نێو  بۆ  شۆڕشگێر" 
لە  ئــێــران  كــوردســتــانــی  دێــمــوكــراتــی  حیزبی 
ساڵی 1375ی هەتاوی و گەرمبوونی باسی 
یەكگرتنەوە لە سەردەمی ئێستادا، وتووێژێكی 
لەگەڵ بەڕێز كاك موحەمەد نەزیف قادری، 
حیزبی  ســیــاســیــی  دەفــــتــــەری  ئـــەنـــدامـــی 
سەرپەرستی  و  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
پرسی  بۆ  حیزب  دانووستانكاری  گــرووپــی 
پێك  پێشوو  هاوڕێیانی  لەگەڵ  یەكگرتنەوە 
و  زانیاری  دوایین  پێوەندییەدا  لەم  تا  هێناوە 
خوێنەرانی  دیدی  بەر  بخاتە  وردەكارییەكان 

بەڕێزی ڕۆژنامەی كوردستان.
نەزیف  مــوحــەمــەد  ـــاك  ك بـــەڕێـــز  پ1: 
ــە كــورتــی باسی  ــەگــەر بــكــرێــت ب ــا ئ ــەرەت س
جیابوونەوەكانی ڕابردوو لە حیزبی دێموكرات 
كە  بكەن  بۆ  هۆكارانەمان  ئەو  بەتایبەت  و 
كونگرەی  پاش  ئەوەیكە  هۆی  بە  بوو  چی 
13ی حیزبی دێموكرات، كۆمەڵێك لە كادر و 
پێشمەرگەكانی ئەم حێزبە لە ڕیزەكانی حیزب 

جیابوونەوە و ئینشعابیان كرد؟
كرد،  بۆ  هێماتان  كە  ئاوڕدانەوەی  بەو  و: 
بۆ  سیاسییەكان  حیزبە  خەباتی  مێژووی  لە 
هەوراز  سیاسی  دەسەاڵتی  بەدەستەوەگرتنی 
شتێكی  ئــەمــەیــش  ـــووە  و  ب زۆر  نــشــێــوی  و 
خوێندنەوەی  بیروڕا  و  جیاوازيی  سروشتییە. 
ــرســە ســیــاســیــیــەكــان  و  جـــۆراجـــۆر لــەســەر پ
جیاوازيی لە شێوەی بەڕێوەبردن  و زۆر بابەتی 
دیكە هۆی ئەم جیابوونەوانەیە. ئەوەی جێی 
سەرنج  و تێڕوانینە  و لەالیەن  ڕای گشتییەوە 
بە بایخەوە شرۆڤە دەكرێ ئەوەیە، ئایا دوایی 
هەر جیابوونەوەیەك ڕێكاری كۆتایی هێنان بە 
ناكۆكییەكان  و ئاسایی كردنەوەی پێوەندییەكان 
لەسەر  كۆسپ  نەبێتە  كــە  دەگــیــرێ  لــەبــەر 
بەردەوام بوونی خەباتی ئەو  الیەنە سیاسییە؟ 
جیابوونەوەكان  ســەر  بۆ  دەگەڕێتەوە  ــەوەی  ئ
ئێران  كــوردســتــانــی  دێــمــوكــراتــی  حیزبی  لــە 

هــەم الیەنی  و  هــەیــە  الیــەنــی فكریی  هــەم 
ـ وەك جیابوونەوەی ئەو كەسانەی  تكنینكی 
لە كۆنگرەی چوارەمی حیزب كە بە تاقمی 7 
كەسی ناسراون ـ ئەو هاوڕێیانە پێوەندییان بە 
حیزبی تودەی ئێرانەوە بوو، شێوەی بیركردنەوە 
هێنانە  چۆنیەتیی  سیاسی  و  لێكدانەوەی   و 
لە  كوردیان  گەلی  داخوازییەكانی  بەرباسی 
چوارچێوەی جیهانبینی ئەو حیزبەدا بوو، بە 
گشتی باوەڕیان بەو شێوە خەباتە نەبوو كە لە 
كۆنگرەی چواردا جەختی لەسەر كرا. ڕەوتی 
ڕووداوەكانیش دەری خست كە سیاسەتەكانی 
دروست  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
بوون  و هەم حیزبی تودە  و هەم ئەو كەسانە 
بە  كە  گەیشتن  ئەنجامە  ئەو  بە  جیابوونەوە 

الڕێدا چووبوون.
الیەنی  زیاتر   8 كونگرەی  جیابوونەوەی   
ئەو  چون  فیكری.  الیەنی  تا  بوو  تكنیكی 
ــە كــۆنــگــرەی 8ی حیزب  ل هــاوڕێــیــانــە كــە 
شۆڕشگێر  ڕێبەرایەتیی  ناوی  بە  جیابوونەوە 
خۆیانیان ناساند، لە ڕاستیدا هیچ بنەمایەكی 
نەبوو،  ــــارادا  ئ ــە  ل ڕێــكــخــراەیــی  سیاسی  و 
كۆنگرەی  كاتی  ئەو  ئامادەكاری  كۆمیتەی 
ئەندامانی  ــبــژاردنــی  هــەڵ میكانیزمی   8
بارودۆخی  لەبەرچاوگرتنی  بــە  ڕێــبــەريــی 
سیاسيی ئێران  و بزووتنەوەی كورد شێوەكاری 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانى هێنایە 
نۆێنەرانی  نـــەزەری  بــە  خستیە  بــاس  و  بــەر 
كۆنگرە  و لەالیەن كۆنگرەوە پەسەند كرا. ئەوان 
خۆیانیان   جیابوونەوەی  نەبوون  و  ڕازی  بەوە 
ڕاگەیاند  و لە حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئەوان  كــرد  بۆ  هێمام  ــەروەك  ه دابـــڕان.  ئێران 
دێموكراتی  حیزبی  ـــاوی  ن هەڵگرتنی  ــە  ب
شۆڕشگێر(  )ڕێبەرایەتيی  ئێران  كوردستانی 
دوو  وەك  یەكتر  لەگەڵ  كــردن  هــاوكــاری  بۆ 

حیزب، گیروگرفتێكی لێ كەوتەوە.
دوای  كــە  هاوڕێیانە  ــەو  ئ جــیــابــوونــەوەی 
كــۆنــگــرەی 13ی حــیــزب جــیــابــوونــەوە  و بە 
ـ ئێڕان"  ناوی "حیزبی دێموكراتی كوردستان 
جیابوونەوەی خۆیان ڕاگەیاند، لە ڕاستیدا ئەم 
جیابوونەوە، نە الیەنی فیكريی بوو نە جیاوازی  
چۆنیەتيی  كۆنگرە  و  گرتنی  شــێــوەی  لــە 
كۆنگرەیەدا  لــەم  كــۆنــگــرە،  بــەڕێــوەچــوونــی 
بە پەسەندی  تەواوی ڕێوشوێنەكانی گرتنی 
كۆمیتەی ئامادەكاری كۆنگرە كە سكرتێری 
گەیشتووە.  بوو  بەرپرسی   حیزب  ئەوكاتی 
جۆرێك  بە  هەڵبژاردن  كۆمیسیۆنی  هەروەها 
چاوەدێريی بەسەر ئەو هەڵبژاردنەدا كرد، كە 
بە  نەبوو  و  دیار  پێوە  كەم وكووڕی  كەمترین 
شێوەیەكی دێموكراتیك بەڕێوە چوو. بە گشتی 
سیاسیيەكاندا  هێڵە  پەسەندكردنی  لە  هــەم 
ڕێساكانی  یاسا  و  دیاریكردنی  لــە  هــەم   و 
كۆنگرەی  گشتيی  ــاری  ــڕی ب هــەڵــبــژاردنــدا 
هیچ  جیابوونەوە  ئەم  بەگشتی  بوو.  لەگەڵ 
هۆیەكی نەبوو  و پاساو هەڵگر نیە، سەرەڕای 
بە  گەیاندن  زیان  جیابوونەوەكە  خودی  ئەوە، 
تەشكیالتی  یەكیەتیی  كورد  و  جوواڵنەوەی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بوو. چون 
بە ناوێكەوە خۆیان ناساند كە دووپاتكردنەوەی 
هاوڕێیانە  ئەو  ئەزموونی شكست خواردووی 
بوو كە لە كۆنگرەی 8 جیابوونەوە. هەر دوای 
لە  جیابوونەوەیان  بەیانییەی  ڕاگەیاندنی 
یەكەم دانیشتنمان لەگەڵیاندا، داوامان لێكردن 
لەسەر  ئێمە  چون  بێنن  جیابوونەوەكە  لە  واز 
ئێمە  كە  هەین  ئێستاش  و  بووین  بڕوایە  ئەو 
هاوڕێ  و هاوسەنگەرین و دەكرێ بە دیالۆگ 
ئەو  پێشوەخت  كۆنگرەی  گرتنی  تەنانەت   و 
بە  بــەاڵم  بكەین  چارەسەر  كەموكووڕیانەی 
داخەوە قبوڵیان نەكرد. دوای ئەوە داوامان لێ 
كردن ئیستا كە هەر سوورن، لەسەر جیابوونەوە  
ناوێك هەڵبژێرن نەبێتە كۆسپ لەسەر ڕێگای 
ــە داخـــەوە  دۆســتــایــەتــی  و هــاوكــاریــیــمــان. ب
ئەمەیشیان قبوڵ نەكرد و هەر ئەو سیاسەتەی 

جـــــیـــــابـــــوونـــــەوەی 
ـــان  ـــگـــرەی 8ی كـــۆن

گرتەوە بەر.
ی  ا و د
جیابوونەوەیان، باسی 
ن  یا ە و تنە كگر یە
ــــــاراوە  و  هــێــنــایــە ئ
دۆستانی  ــــەالی  ل
ــــزب جـــۆرێـــك  ــــی ح
قـــســـەیـــان دەكــــــرد 
حیزبی  ئـــــەوە  ـــە  ك
دێــــــمــــــوكــــــراتــــــی 
ـــــی  ـــــان ـــــت ـــــوردس ك
ـــە نـــایـــەوێ  ـــران ـــێ ئ
بگرینەوە.  ــــەك  ی
لــە حــاڵــێــكــدا پێش 
ڕاگەیاندنی  ـــە  ل
جـــیـــابـــوونـــەوەیـــان 
ئــــێــــمــــە هــــەمــــوو 

هــەوڵــی خــۆمــان دا، 
ئایینی،  مامۆستایانی  شەهیدان،  بنەماڵەی 
كەسایەتییە سیاسی  و زانستییەكان، پۆل پۆل 
نەكەن.  كارە  ئەو   لێكردن  ــان  داوای دەهاتن  و 
هەوڵێكی  هیچ  بــە  ـــەوان  ئ بــەداخــەوە  بـــەاڵم 
بوون  حیزبەوە  بەپرۆشی  ئەوانەی  و  دڵسۆزان 
گرنگییان نەدا. دوای جیابوونەوەیشیان باسی 
پاكانە  و  مەبەستی  بە  تەنیا  یەكگرتنەوەیان 
پاسا وهێنانەوە بۆ جیابوونەوەیان هێنایە ئاراوە. 
نــەخــوازراوە، جارێكی  ڕەوشــە  ئەو  پاش  ئێمە 
دیكە بە ئەركی سیاسی  و مێژوویی خۆمان 
دەست  نوێمان  دەستپێشخەریەكی  هەڵساین  و 
كۆنگرەی  14یەمی  پلینیۆمی  لە  پێكرد  و 
بڕیاری  حیزب  ڕێبەریی  حیزب،  14یــەمــی 
لەگەڵ  پێوەندییەكانی  ــەوەی  كــردن ئاسایی 
ئەو هاوڕێیانە دا  و دوای دەفتەری سیاسی 
هەیئەتی بۆ دیالۆگ لەگەڵیان دیاری كرد. 
پاش ڕاگۆڕینەوە بۆ دیدار  و چاوپێكەوتنیان، 
كردن  و  سەردانی  ئێمە  هەیئەتی  یەكەمجار 
پەیامی پلینیۆم  و سیاسەتی حیزبیان لەگەڵ 
بە  هــەرچــەنــد  كـــرد.  بــاس  ئـــەوان  هەیئەتی 
حیزب  سیاسەتەی  لەو  پێشوازییان  ــەت  ڕەواڵ
كرد، بەاڵم دوایی وەك ئەوەی ئێمە  و خەڵكی 

چاوەڕوانیان  ــورد  ك دۆستانی  كــوردســتــان  و 
دەكڕد بە پیریەوە نەهاتن و خۆیان لە ئەسڵی 

مەسەلەكە كە هەوڵی یەكگرتنەوەی ڕیزەكانی 
بووارد  ئێرانە  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
الیدا  بــە  گەاڵڵەكەیشیاندا  لــە  تــەنــانــەت   و 

نەچوون.
كە  بـــاســـەی  ـــەو  ب بـــەســـەرەنـــجـــدان  پ2: 
پێشكەشتان كرد، دەتوانن ئێستا باسی ئەوەمان 
بۆ بكەن كە چی ڕوویــداوە كە پاش 7 ساڵ 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران دەیهەوێ 
ئایا  بگرێتەوە؟  یەك  هاوڕێیانە  ئەو  لەگەڵ 
و  ڕوانگە  بەسەر  گۆڕانێك  پێوەندییەدا  لەم 
ئەو  )مەبەست  هــاتــووە؟  بیروبۆچوونەكاندا 
ڕوانگە و بیروبۆچوونانەیە كە بوون بە هۆی 

ئینشعاب لە حیزبدا پاش كونگرەی 13(
تەنگ  چــــارەســــەری  ـــۆ  ب هــــەڵــــدان  و: 
 وچەڵەمەكان  و هەڵگرتنی لەمپەڕەكانی سەر 
ڕێگای یەكگرتنەوە، ئەركی سیاسی  و حیزبیی 
ڕوونەدانی  بــۆ  كــرد  باسم  هـــەروەك  ئێمەیە. 
 13 كۆنگرەی  ڕێبەریی  جیابوونەوەیە  ئــەو 
هەموو ڕێوشوێنێكی گرتە بەر ئەوان قبوڵیان 
هەڵسەنگاندنێكی  لێكدانەوە  و  ئەگەر  نەكرد. 
بكەین  مەسەلەیە  ئــەو  لــەســەر  واقیعبینانە 
لــە ڕوانــگــەی ئــەو هــاوڕێــیــانــەدا، گـــۆڕان و 
ئاڵوگۆڕێكی بنەڕەتیی دوای ئەو جیابوونەوەیە 

بە نیسبەت حیزبەوە پێك نەهاتووە.
هاوڕێیانی  واتــە  بەرامبەر  الیەنی  پ3: 
ــە بیڕۆكەی  ك لـــەوە دەكــــەن  بـــاس  پــێــشــوو، 
یەكگرتنەوەی حیزب یەكەمجار لە الی ئەوانەوە 
ڕاگەیەندراوی  پێی  بە  و  باس  بەر  خراوەتە 
1391ی  ساڵی  لە  ــەوان  ئ خۆیان،  فەرمیی 
هەتاوی گەاڵڵەیەكیان بۆ یەكگرتنەوە ئامادە 
كردبوو كە بە سەرنجدان بە بارودۆخی ئەوكات 
ئەوان لە ساڵی 1392ی هەتاوییدا پێشكەشیان 
لێدوانە  ئــەم  دێــمــوكــرات،  بــە حیزبی  كـــردووە 
ئەگەر  و  ڕاستە  تا چەند  ئــەوان  فەرمییەی 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ڕاستە 

لەم پێوەندییەدا چ هەنگاوێكی هەڵگرتووە؟
ئەو هەوڵ  نیە. كەسێك  ئەساسی  ئەوە  و: 
حیزب  دۆستانی  الیەنەی  هەمە   وتێكۆشانە 
نەگرێ  ــەرچــاو  ــەب ل ــان  كــوردســت خــەڵــكــی   و 
گرتنی  تا  نەبێ  ئامادە  بكا  و  ئینشعاب   و 
حیزبی  ڕیــزەكــانــی  لــە  دیــكــە  كۆنگرەیەكی 
بمێنێتەوە  و  ئــێــران  كوردستانی  دێموكراتی 
كۆنگرە  لە  بــدا  و  خــۆی  خەباتی  بە  درێــژە 
بە  گەیشتن  بۆ  خۆی  تەشكیالتیی  هەوڵی 
خەڵك  و  چۆن  بدا،  تەشكیالتییەكانی  مافە 
كەسانی سیاسی ئەو قسەیەی لێ  وەردەگرن؟ 
ڕیزەكانی  یەكگرتنەوەی  بۆ  ئێمە  یەكەمجار 
لەسەر  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
بنەمای سیاسی  و تەشكیالتیی یەكگرتنەوەی 
دوای كۆنگرەی 10 قسەمان كردووە. ئەوەیكە 
باسی دەكەن تەبیعەتی جیابوونەوەكان جیایە و 
كۆمەلێك قسە لەو بارەوە دەكەن ئێمە وتومانە 
 و زۆر دۆستانە قسەمان لەسەر كردووە، خاڵی 

)گەاڵڵەی  ڕێككەوتننامەیە  ئەو  گەوهەریی 
لە  هـــەمـــووان  ــە  ئــەوەی حــیــزب(  پێشنیاریی 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  دەوری 
ڕەت  جیابوونەوە  سیاسەتی  دەكــاتــەوە  و  كۆ 
دەكاتەوە  و كۆتایی بە ئەوە دێنێ كە ئەگەر 
هەر كەس یا گرووپێك بە ئەنجامی دڵخوازیان 
ناوی حیزبی دێموكراتەوە جیا  بە  نەگەیشتن 
لەسەر  خاڵە  ئامادەین  ئێمە وتومانە  ببنەوە. 
بە  ئـــەوان  بكەین.  دیــالــۆگ  ئەرێنییەكانی 
شێوەیی فەرمی قبوڵیان نەكرد، لە بەرامبەردا 
نووسراوەیەكیان بۆ ئێمە ناردـ  ناوی گەاڵڵەیان 
ئەوە  ئێمەوە  ــگــەی  ڕوان لــە  ـ  ـــاوە  دان لــەســەر 
حیزبی  ڕیزەكانی  یەكگرتنەوەی  بۆ  هەوڵدان 
بەناو  لەو  نیە.  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
ئەدرێ  ــی  ڕەوای جیابوونەوە  بە  گەاڵڵەیەدا، 
دێموكراتی  حیزبی  لە  جیابوونەوە  بۆ  هێما  و 
كوردستانی ئێران نەكراوە. باس لە دوو حیزبی 
یەكگرتنەوەی  دەكا  و  كوردستان  دێموكراتی 
ئەوەیە،  قسە  یەكگرتوو.  دێموكراتی  حیزبی 
شوناسی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، 
دێموكراتی  حیزبی  لە  سیاسییە  پڕۆسەیەكی 
كوردستانەوە هاتووە تا ئێستا ئەم پڕۆسەیە بە 
درێژایی مێژووی 68 ساڵەی خەباتی حیزب 
ڕەوایی لە كۆنگرەكانی وەرگرتووە، ئەوان كە 
)ك.13(  هاوبەشمان  كۆنگرەی  دوایــیــن  لە 
تەواوی هێڵە سیاسییەكان  و هێماكانی حیزبیان 
پەسەند كرد  و دوای پێچەوانەی ئەو ڕەواییە 
شێوەی  بە  بۆیە  هــەر  گــرتــووە.  هەڵویستیان 
یاسایی و بە پێی بەرنامە و پێڕەوی حیزب، 

ناتوانن هەڵگری ئەو شوناسە بن.
پ4: ئایا حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
خاوەنی گەاڵڵەیەك  دایك،  حیزبی  وەك  ئێران 
ئەو  لەگەڵ  یەكگرتنەوە  بۆ  هەیە  یــان  بــووە 
هاوڕێیانەی كە پاش كونگرەی 13 لە حیزب 

ئینشعابیان كردووە؟
لەسەر  ئێمە  كــردووە،  بۆ  هێمام  پێشتر  و: 
تەشكیالتییەكانی  ســیــاســی  و  ــەمــای  ــن ب
كە   10 ــگــرەی  كــۆن دوای  یــەكــگــرتــنــەوەی 
بــوویــن پێداگری  ــۆك  ــەســەری ك ل ــەمــووان  ه

دەكەین.
پ5: ئەوان بە فەرمی باس لەوە دەكەن كە 
بە  دراوە  لە الیەن حیزبەوە  ئەو گەاڵڵەیە كە 
ئەوان، ڕێك ئەو گەاڵڵەیە كە پێش لە ساڵی 
1375 بۆ هاتنەوەی "ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێر" 
ئامادە كراوە و لەو باوەڕەدان كە ئەو گەاڵڵەیە 
ناتوانێ گارەنتیكەری یەكڕیز مانەوەی حیزب 
بێت لە داهاتوودا، چون ئەوان لە ڕاگەیەنراوە 
پەراوێزی  "لە  نــاوی  بە  كە  فەرمییەكەیاندا 
دێموكراتی  حیزبی  پێشنیاریی  گــەاڵڵــەی 
دێموكراتەكان"  یەكگرتنەوەی  بۆ  كوردستان 

≪

≪

  هەڵدان بۆ 
چارەسەری 

تەنگ 
 وچەڵەمەكان 
 و هەڵگرتنی 
لەمپەڕەكانی 
سەر ڕێگای 

یەكگرتنەوە، 
ئەركی سیاسی 
 و حیزبیی 

ئێمەیە

درێژەی لە الپەڕە 9≫ 



9 ژمارە 621 ـ 20ی ژانویەی 2014

اتق
را ن

دا

هودا،  عــەلــەمــەل  ئــەحــمــەد   -
پێشنوێژی هەینیی مەشهەد، گوتوویە:" 
بریتانیاییەكان  لــەگــەاڵ  كەسێك  ــەر  ه
"شغال  داوە،  دۆســتــایــەتــیــی  ــی  ــت دەس

السلگنه" و "گرگ الدولە" بووە.
یەكەم  بــــاســــە،  ـــانـــی  شـــای  -
"گرگ  كە  ــوون  ب ئینگلیزییەكان  جــار 
الدولە"یان لە مانگدا دیتەوە، بانكەكانی 
نەوتییەكانی  دۆالرە  ـــە  ب لــــەنــــدەن 
ئایەتوڵاڵ  و  شــوغــال  حوجەتول ئیسالم 
گورگ و ئاغازادەكانییان هەڵدەسووڕێن 
مینبەری  تا  بگرە  ئاغاوە  بەیتی  لە  و 
گواڵغا، هەموویان پاسپۆرتی ئینگلیزیان 
ئاواتی گرتنیدا  لە  یان  لە گیرفاندایە، 
ســەر دەنــێــنــەوە. كــەواتــە عــەلــەم گیان! 

ئاگاداری كلكی كەڵەشێرەكەت بە!!
زەرغامی،  عــیــزەت  حاجی   -
رێژیم  ســــەداوســــیــــمــــای  ســــەرۆكــــی 
گوتوویە:"ساڵی 88 كاناڵە ماهوارەییەكان 
بۆمبی  دروستكردنی  فێری  خەڵكیان 

ئەتۆم ئەكرد".
جەناب! ئەو خەڵكەی تۆ باسیان دەكەی، 
زۆر پێشتر لە 88، لە ئاشپەزخانەكانیاندا 
ئۆرانیۆمیان  چنگااڵ  و  كــەوچــك  بــە 
نەبوو،  ماهوارەكانیش  پیالنی  دەپیتاند، 
ـــوو. ئـــەو كاتە  ــــرۆژەی ســەركــۆمــار ب پ
لووتكەی  ئەتۆم  بۆمبی  دروستكردنی  
ئاواتەكانتان بوو، وەك ئێستا نەبوو كە لە 
كونەمشك بگەڕێن بۆ شاردنەوەی خۆتان 

لە ژێر ناوی نەرمشی قارەمانانەدا.
ـــی  ـــەداح م ــــــان،  حــــــەدادی ســـەعـــیـــد  ـ 
بەناوبانگ، سەبارەت بە تەقەكردنی حاج 
مەحموود كەریمی، هاوكاری خۆی، لە 
تا  گوتوویە:"  هــەژار،  مێردێكی  و  ژن 
ئەگەر  كە  كردۆتەوە  لەوە  بیرتان  ئێستا 
لەم شــەڕەدا حاج مەحموود  زمانم الاڵ، 
بەاڵیەكی بەسەر هاتبا، ئێستا بارودۆخی 

ئێرانی ئیسالمی چۆن بوو؟".
خوا رەحمی كرد، تەقەكەرەكە خودی حاج 
مەحموودی هەژار بووە، دەنا ئەو ژن و 
ئیدوارد  دەبــوونــە  چركەیەكدا  لە  مێردە 
حاجی  تەلەڤیزیۆنەكەی  لە  و  ئیسنۆدن 
بەوەدا  دان  دەكـــردن  لێ  وایــان  عێزەتدا 
دایكبوونی  لە  ســەردەمــی  لە  كە  بنێن 
جەننەتییەوە هەرچی تاوان دژ بە ئینقالب 

كراوە، لە بن سەری ئەواندا بووە.
حاج  ئەگەر  دیكەوە،  الیەكی  لە  بــەاڵم 
ئێستا  هاتبا،  بەسەر  شتێكی  مەحموود 
هاوكارەكانی  و  سەعیدە  حاج  ئەم  نانی 
رۆندا  و  هەنگوین  گــۆزەی  لە  دیكەی 
بوو، ئای مەراسیمیان بۆ دەگرت، ئای 

شاباشیان وەردەگرت! حەیف! 
لــە ئەهواز  ـ مــەال حــەســەن رووحــانــی 
گــوتــی:"رێــكــكــەوتــنــنــامــەی ژنــێــڤ بە 
لە  زلــهــێــزەكــان  تەسلیمبوونی  واتــــای 
كوێ ؟  لە  ئەمە  ئێراندایە."  بەرامبەر 
نیە  ئــەوە  بڵێ ،  وا  نیە  ناهەقیشی  خۆ 
زلهێزەكان ناچار بوون كاسە و كەوچكە 
ئەتۆمییەكەی فۆردۆ و ئەراك و نەتەنز 
كۆ بكەنەوە و هەڕاجی بكەن بە نرخی 

شووتی؟
بە  بڕیار  ئەگەر  زلهیزەكان  گیان!  مەال 
ئاغا  تەسلیمی  ببایە،  تەسلیمبوونیان 
مەحموود دەبوون، نەك تەسلیمی جەنابت 
كە بە نەرمشی قارەمانانە گۆش كراوی 
گرێبەستی  مۆركردنی  بۆ  چەكمەت  و 

توركەمەنچایی ئەتۆمی هەڵكێشاوە.

جووت حەوت

هەوراز

بە  هەیە،  بوونی  فەرمییەكەیاندا  ماڵپەڕە  لە 
ڕاشكاوانە باس لەوە دەكەن نە حیزبی دێموكراتی 
ئەو  شۆڕشگێری"  "ڕێبەرایەتیی  كوردستان 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  نە  و  كاتە 
ئێران، حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی 
و  ئاخاوتن  جۆرە  لەم  مەبەستیان  كاتە.  ئەو 
لێدوانە و وەاڵمی ئێوە لەم پێوەندییەدا چیە؟

ـــان  و  و: ئـــــەوان چـــــۆن  ڕەوشـــــی خـــۆی
هەڵدەسەنگێنن  شۆڕشگێر  ڕێــبــەرایــەتــیــی 
ئێمەوە  ڕوانگەی  لە  خۆیانە.  خوێندنەوەی 
شۆڕشگێر  ڕێبەرایەتی  هاوڕێیانی  ئەگەر 
كۆنگرەی  گرتنی  میكانیزمی  لە  ڕەخنەیان 
كۆنگرەی  ئــیــرادەی  پێچەوانەی  كە  بــوو   8
8 بوو. خۆ ئەم هاوڕێیانە دوایی كۆنگرەی 
ڕاستیدا  لە  نیە.  ئەوەیشیان  جیابوونەوە   ،13
هیچ بیانوویەكیان بۆ ئەو جیابوونەوەیە نەبوو، 
هەر  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
هەبووە  پێشتریش  و  هەیە  كە  حیزبەیە  ئــەو 
پێگەیەكی  جێگە  و  بــە  ئێستا  ئەڵبەت  و 
ئەزموون  و  بەرچاوتر.  نەتەوەیی  سیاسی  و 
ئاكامی جیابوونەوەكانیش بۆ هەمووان ڕوون  و 

ئاشكرایە و پێویستی بە تەفسیر كردن نیە.

بڕوایەن  ئـــەو  لـــەســـەر  ــك  ــدێ ــەن ه پ6: 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  كــە 
گەاڵڵەیەدا  ئەو  بەسەر  گۆڕانكاریی  دەبــووا 
ــگــرەی 10 بۆ  ــە پـــاش كــون بــهــێــنــابــایــەت ك
هاتنەوەی "ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێر" ئامادەی 
كردووە و ئەم گەاڵڵەی وەاڵمدەری ویست و 
داخوازییەكانی ئەم سەردەمە نییە. مەبەستی 
ئەم  ڕووی  خستنە  لــە  دێــمــوكــرات  حیزبی 
بە  دەیــهــەوێ  حیزب  ئایا  چیە؟  گەاڵڵەیە 
ئەو  لــەگــەڵ  ساڵی 1375  شــێــوەی  هــەمــان 
بنەما  ئەوەیكە  یان  بجووڵێتەوە؟  هاوڕێیانە 
ئامانجی  گەاڵڵەیە  ئەم  تەشكیالتییەكانی 

حیزبی دێموكراتە؟ 
باسمان  هاوڕێیانە  ئــەو  لەگەڵ  ئێمە  و: 
پێشنیاڕیەی  گــەاڵڵــە  ــەو  ئ ـــەوان  ئ كــــردووە، 
گرتنی  لەبەرچاو  بە  بكەن  و  تاوتوێ  ئێمە 
الیەنەكانی، لە خوێندنەوەی خۆیان ئاگادارمان 
قسە  هاوبەشەكانی  شتە  لەسەر  بكەنەوە  و 

دەكەین.
پ7: دەكرێت بە كورتی باسێك بكەن لە 
گەاڵڵەی پێشنیاریی ئەوان و بڵێن چ شتێكی 
نــوێ لــەو گــەاڵڵــەیــەدا هەیە كــە ئـــەوان بەو 
لە  پەرچەكردار  و  دەگــرن  هەڵوێست  شێوەیە 

خۆیان دەنوێنن؟
ئەوە  باسی  ئــەوانــدا  نــووســراوەكــەی  لە  و: 

ناكرێ ئەوان لە حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران جیابوونەتەوە. باسی 2 حیزبی دێموكرات 
ـــی بــە جــیــابــوونــەوەیــان ئەدەن.  ـــەن. ڕەوای دەك
دێموكراتی  حیزبی  یــەكــگــرتــنــەوەی  بــاســی 
یەكگرتوو دەكەن  و كۆمەڵێك شتی دیكە كە 
لە ڕاستیدا ئامانجیان یەكگرتنەوە بە مانای 
دێموكراتی  حیزبی  ڕیزەكانی  یەكگرتنەوەی 
15ی  كۆنگرەی  كە  نیە  ئێران  كوردستانی 

ئێمە جەختی لەسەر كردەوە.
پ8: چ پێكناكۆكیەك هەیە لە نێوان ئەم 

دوو گەاڵڵەیەدا؟
بنەمای  ئێمە،  پێشنیاریی  گەاڵڵەی  و: 
دەستەبەركردنی  تەشكیالتی  ســیــاســی  و 
دێموكراتی  حیزبی  ڕیــزەكــانــی  یەكیەتیی 
كوردستانی ئێرانە. گەاڵڵەی ئەوان، باس لە 
حیزبی دێموكراتی یەكگرتوو دەكا، ڕوون نیە 
یەكگرتوو  دێموكراتی  حیزبی  ئەو  شوناسی 
چیە و لە كوێوە سەرچاوەی گرتووە  و هەڵگری 
چ گوتارێكە؟ ئەمە لەگەڵ رەساڵەتی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران یەك ناگرێتەوە.

ئەوان  گەاڵڵەكەی  كەموكووڕیی  پ9: 
وایە  پێتان  و  چییە  ــوەوە  ــێ ئ ــگــەی  ڕوان لــە 
دەكرێ بە وتووێژی زیاتر ڕوانگەكانتان لێك 
گەاڵڵەیەكی  بە  گەیشتن  بۆ  بكەنەوە  نزیك 

هاوبەش؟

و: كەموكووڕیيەكانی گەاڵڵەی پێشنیاريی 
كەم وكووڕییانە  ئەم  بوونی  كرد.  باس  ئەوانم 
دیالۆگمان  بە  كۆتایی  ئێمە  نیە  مانایە  بەو 
بێنین، سیاسەتی ئێمە لە ڕۆشنایی بڕیاری 
دیالۆگ  لە  بوونمان  بـــەردەوام  كۆنگرەمان، 
ڕێوشوێنە  ــوەی  چــوارچــێ لــە  هــاوكــاریــیــە   و 
تێكۆشەرانی  ــوادارم  ــی ه سیاسییەكانمان  و 
درێژە  بــە چەشنێك  ـــە  ڕەوت ــەم  ئ دێــمــوكــرات 
پێ بدەن كە یەكگرتنەوەی بەدواوە بێ و لە 
خزمەتی ئامانجی گەلی كورد  و یەكڕیزيی 
بێت  ئێراندا  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
لە  نیە.  دۆڕاو  ــراوە  و  ب پڕۆسەیەشدا  لــەم   و 
ڕوانگەی ئێمەوە تەنیا براوەی ئەم پڕۆسەیە 
ئێرانە  و  كــوردســتــانــی  دێــمــوكــراتــی  حیزبی 
گەلی  بەرژەوندییەكانی  خزمەت  لە  ئەویش 

كورددایە.

ــەشــداری ئەم  زۆر ســپــاس بــۆ ئــەوەیــكــە ب
وتووێژە بوون لەگەڵ ڕۆژنامەی كوردستاندا

ئەم  پێكهێنانی  و  ئـــێـــوەش  بـــۆ  ــاس  ســپ
وتووێژە. هیوادارم لە كارەكانتاندا سەركەوتوو 
ڕۆژنامەی  بۆ  سپاس  دیكە  جارێكی  و  بن 

كوردستان

ـــداری  ــی دەســـەاڵت ــژووی ــە درێـــژایـــی مــێ ب
یەكەكان،  دوای  لە  یــەك  رێژیمە  ئێراندا  لە 
سەرەڕای  جـــۆراوجـــۆر،  مێتۆدگەلێكی  بــە 
ــوور و  ــت ــول ســیــاســەتــی ئــاســمــیــلــە كـــردنـــی ك
ــاســی نـــەتـــەوەیـــی، بــە بــــەردەوامــــی و  شــوون
ــی گۆڕینی  ــەوڵ پــیــالنــی جـــۆراوجـــۆر ه ــە  ب
داوە  كوردستانیان  ناوچەكانی  دیمۆگرافیای 
ورمێ  پارێزگای  ناوچانەش  لــەو  یەكێك  و 
بووە. لە گۆڕینی نێوی پارێزگای ورمێ بۆ 
ئازەربایجانی رۆژئاوا و هەروەها، ڕاگواستنی 
سەدان كوردی ئەو پارێزگایە بۆ ناوچەكانی 
خوراسان و دەوروبــەری لە سەردەمی شەڕی 
نێوان ئیمپراتۆریەتی سەفەوی و عوسمانی و 
تورك  بنەماڵەی  هــزار   15 لە  زیاتر  هێنانی 
بۆ ئەو پارێزگایە لە سەردەمی شاە سمایلی 
بەشێك  نێوی  گۆڕینی  تەنانەت  و  سەفەوی 
ــۆ سەر  ــیــەكــان ب ــــەرە كــوردی ــە گــونــد و دەڤ ل
و  هەوڵ  لە  بەشێكن  هتد،  و  توركی  زمانی 
پیالنگێڕییەكانی دەسەاڵتدارانی حاكم بە سەر 
ئێراندا. سااڵنێكە رێژیمی كۆماری ئیساڵمی 
و  پارێزگایەدایە  ئەو  دابەشكردنی  لە هەولێ 
هەرجارەو بە بیانوی جۆراوجۆر و ئەمجارەش 
لە زمانی عوسمان ئەحمەدی نوێنەری شاری 
ـــــردوودا لە  مــەهــابــاد، لــە چــەنــد رۆژی ڕاب
واڵتەدا،  ئەو  ئیسالمیی  شوورای  مەجلیسی 
دروستكردنی  پێشنیاری  دیــكــە  جــارێــكــی 
یان  مۆكریان  نێوی  بە  نــوێ  پارێزگایەكی 
كاردانەوە  و  ورووژێندراو  باكوور  كوردستانی 
خۆیدا  دوای  بە  جۆاروجۆری  ــردەوەی  دژك و 

هێنا.
ورمێ   پارێزگای  دابەشكردنی  بێگومان 
بیرۆكەیەوە،  ــەو  ئ پــیــالنــدارێــژەرانــی  لــەالیــەن 
كە  لەپشتە  سیاسیی  ئامانجی  كۆمەڵێك 
دیارە  وەك  تــێــڕامــانــە.  و  ــج  ســەرن جــێــگــای 
پروسەیەدا  لــەو  رێــژیــم  سەرەكیی  ئامانجی 
ــمــە لە  ـــەو هــەرێ ــمــۆگــرافــی ئ ــنــی دی گــۆڕی
دیــكــەوە دروستكردنی  لــە الیــەكــی  و  ــەك  الی
هەرێمە  ئەو  پێكهاتەكانی  نێوان  لە  ناكۆكییە 
بۆ  كــە  ـــازەری  ئ و  كــورد  گەلی  بەتایبەتی 
ماوەی سااڵنێكی زۆرە بە ئاشتی و برایەتی 

پێكەوە دەژیــن و ســەرەڕای ئــەوەی كە كورد 
زۆرینەی پێكهاتەی ئەو پارێزگایە پێكدێنن، 
بەڕێوەبردنی  لە  بەشداریكردن  دەرفەتی  بەاڵم 
هەرێمەیان   ئەو  بڕیاراتی  و  دەزگاكان  و  دام 
ــەدراوە. گەلی كورد و ئــازەری وێڕای  ن پێ 
سیاسی  مافێكی  هەرچەشنە  لە  كە  ئــەوەی 
بێبەش  ئیساڵمیدا  كۆماری  چوارچێوەی  لە 
كراون، بەاڵم رێژیم هەمیشە هەوڵی داوە كە 
بەشداری  و  كــوردەكــان  خستنی  پــەراوێــز  بە 
پێكردنی زیاتری ئازەرییەكان لە بەڕێوەبردنی 
یاساكانی  چــوارچــێــوەی  ــە  ل هــەرێــمــە  ئـــەو 
رێژیمدا و هەروەها داڵدەدانی تاقم و گرووپ 
تۆوی  ــدئــاژۆ،  تــون و  بیرتەسك  كەسانی  و 
پێكهاتەكانی  نێوان  لە  ناكۆكی  و  دوبەرەكی 
ئەو هەرێمەدا بچێنێت و بەو شێوەیە  لە ویست 
ڕەواكانی خۆیان  و خواستە  و مافە سیاسی 
جوگرافیایی  هەڵكەوتی  بخاتەوە.  دووریـــان 
پارێزگای ورمێ وەك هەرێمێكی جێی بایەخ 
سامانی  سەرچاوەیەكی  و  سامان  خاوەن  و 

پێوەنديی  پردی  و  دەوڵەمەند  ژێرزەویی 
ئابووری و سیاسیی نێوان واڵتانی ئاسیا 
و رۆژئاوایە، بوونی نەتەوە و  ئایین و 
كولتووری فڕەچەشن، هەروەها وێڕای 

سیاسەتی ئاسیمیالسیۆن 
و ئاژاوەنانەوە 
لــــــەالیــــــەن 

لەدوای  ــەك  ی رێژیمە 
یەكەكانەوە، توانیویەتی ببێتە خاوەن 
تۆلۆڕانسی  و  فرەكولتوور  كۆمەڵگایەكی 
گرینگتر  هـــەمـــووی  لــە  و  ــی  ــەت كــۆمــەاڵی
كورد  تەڤگەری ڕزگاریخوازیی  سەرهەڵدانی 
لەو هەرێمەدا بە هەستكردن بە بەرپرسیارەتییەوە 
پێكەوەژیان  و  ئاشتی  كولتووری  توانیویەتی 
رێڕەوی  بكاتە  كۆمەاڵیەتی  هاوسەنگیی  و 

ســــەرجــــەم ژیــــــــــــانــــــــــــی 
نی  كا تە پێكها
ئەو ناوچەیە 

هەر  كـــە 

ە  جۆر

ڵێكی  هەو
بۆ  ـــم  ـــژی رێ
نی  ا تێكد
ـــی و  ـــای ـــەب ت
نی  یا ژ ە و پێكە
ئەو پێكهاتانە، 
بڵقی  ـــە  ـــۆت ب

سەر ئاو.
بەپێی  هــــەر 
بنەڕەتیی  ــاســای  ی
رێژیم، گەالنی بندەستی 
لەوانەش  ــەك  ی و  ئــێــران 
گەلی كورد لە هەرچەشنە 
ـــاســـی و  ـــی مـــافـــێـــكـــی س
لە  مەبەست  گەر  كــراون.  بێبەش  كوڵتووری 
دامەزراندنی پارێزگایەكی نوێ بە ناوەندێتی 
لە  ــوون و دووركــەوتــنــەوە  ب ــار  مەهاباد، ڕزگ
ئابووری  و  نەتەوەیی  و  ئایینی  هەاڵواردنی 
بێت، ئاخۆ ناوچەكانی دیكەی كوردستان كە 

دەكەونە دەرەوەی ئەو پارێزگا نۆێیە چارەنووسیان 
چیی لێ بێت؟ بۆ وێنە پارێزگای سنە كە 
رووی  لە  بەاڵم  كوردن  پێكهاتەكەی  سەرجەم 
دواكەوتووترین  ریــزی  لە  خزمەتگوزارییەوە 
پارێزگاكانی ئێراندایە و لە سەرەتایترین مافە 
و  بێبەشن  خۆیان  كوڵتوورییەكانی  و  سیاسی 
بە  كورد  بۆ  پارێزگاریشیان  پۆستی  تەنانەت 
ڕەوا نەزانیوە و بە وتەی كاربەدەستانی رێژیم 
هەر  نــەبــووە.  پارێزگایەدا  لــەو  شیاو  كەسی 
پۆستەدا  لەو  كوردیان  غەیرە  كەسێكی  بۆیە 
كوردانەی  ئەو  و  مەهاباد  نوێنەری  ــاوە.  دان
ئەو  پێویستە  بیرۆكەیەن،  ئەو  الیەنگری  كە 
ئەمنییەتیی  ڕوانــگــەی  كە  بزانن  راستییە 
روانگەیەكی  كوردستان  بە  بەرامبەر  رێژیم 
نەگۆڕە و یاسای بنەڕەتیی ئەو رێژیمە، هیچ 
دەرفەتێكی خۆبەڕێوەبەری و بەشداریكردن لە 
بڕیاراتی ئەو هەرێمە بۆ خەڵكی كوردستان بە 

ڕەوا نازانێت.
سەرجەم  پێویستە  ــكــدا،  ــێ دوخ وەهـــا  ــە  ل
و  بەگشتی  پــارێــزگــایــە  ــەو  ئ پێكهاتەكانی 
كورد  نۆێنەرانی  و  كــورد  گەلی  بەتایبەت 
ــە جــێــگــای ورووژانــــدنــــی بــاســگــەلــێــك كە  ب
خێراتر  هەرچی  هۆی  دەبێتە  دەرەنجامەكەی 
بەدیهاتنی پیالنەكانی رێژیم و هیچ خزمەتێك 
لە  و  ناكات  كــورد  گەلی  ڕەوای  دۆزی  بە 
هەمانكاتدا زەرەرمەندی سەرەكیش كوردەكانی 
ئەو پارێزگایە دەبن، هەر بۆیە دەبێ هەوڵ بدەن 
بە ئیرادەیەكی گشتگیر و یەكگرتووانە، كار بۆ 
نەهێشتنی هەر جۆرە هەاڵواردنێك و گۆڕینی 
ساختار و یاسا بنەرەتییەكانی ئەو واڵتە بدەن 
و دەرفەتی گونجاو بۆ بەشداریكردنی سەرجەم 
بەرێوەبڕدنی  و  بڕیار  لە  واڵت  پێكهاتەكانی 
واڵتدا دروست بكەن و پێداگری لە سەر ویست 
بە  هەروەها  بكەن.  سیاسییەكانیان  مافە  و 
پاراستن و بەهێزكردنی ئاشتەوایەتی و پێكەوە 
پارێزگای  پێكهاتەكانی  ســەرجــەم  ژیــانــی 
بكەن  رێژیم  دژەمرۆوییەكانی  پیالنە  ورمێ، 

بە خەونی وەدینەهاتووی رێژیم.

پارێزگای نوێ یا خود گۆڕینی 
دیمۆگرافیای كوردستان!
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بەشی دووهەم و كۆتایی

پرسی  بنەماكانی  بنچینە و  چوارم:  بەشی 
كەمینەكان لە یاسای نێونەتەوەییدا

بنچینە  و بنەماكانی پرسی كەمینەكان لە 
یاسای نێونەتەوەییدا، بنەماگەلێك لەخۆدەگرێ  
كە راشكاوانە پێوەندییان بە پرسی كەمینەكانەوە 
ئەم  لـێ دەكەن.  تایبەتییان  پشتیوانيی  هەیە  و 
بنەمایانە جەخت دەكەنەوە كە هەموو خەڵك، بۆ 
گرووپە  ئێتنیكی  و  كەمینە  ئەندامانی  وێنە 
ئایینییەكان، مافی بنەڕەتی یەكسانیان لەگەڵ 
هاوواڵتیانی دیكەی كۆمەڵگادا هەیە  و دەبێ  
بتوانن بەبێ  هەاڵواردن، لەم مافانە بەهرەمەند 
بۆ  تاكەكەسییەكان،  مــافــە  لــە  بەشێك  ــن.  ب
كەمینە ئێتنیكی  و ئایینییەكان گرینگییەكی 
تایبەتییان هەیە. بۆ وێنە، مافی كۆبوونەوەی 
ئازادانە، رێكخراوبوون، ئازاديی ئایین، ئازاديی 
دیكە  پێكراوەكانی  ئاماژە  بنەما  ڕادەربڕین  و 
لە ڕێساكانی جاڕنامەی جیهانيی مافەكانی 
ــی  و  مــەدەن مــافــە  پەیماننامەی  مـــرۆڤ  و 

سیاسییەكان. 
ڕێكخراوی  ــراوی  ڕاگــەیــەن لــە  هــەرچــەنــدە 
جیهانی  جاڕنامەی  نەتەوەیەكگرتووەكان  و 
مافەكانی مرۆڤدا، وشەی كەمینەكان نەهاتووە، 
و   3 بەندی   بەرێوەبردنی  ڕاستای  لە  بــەاڵم 
یەكەم  و مادەكانی 55  و 66ی  4ی مادەی 
نەتەوەیەكگرتووەكان  ڕێكخراوی  ڕاگەیەنراوی 
ئازادییە  و  مــرۆڤ  مافی  ڕەچــاوكــردنــی  كە 
بــنــەڕەتــیــیــەكــان بــۆ ســەرجــەم تــاكــەكــان بەبێ  
ـــەاڵواردن لەمەڕ رەچــەڵــەك، ڕەگـــەز، زمان  ه
دەق  و  كۆمەڵێك  ــێ ،  ــەن ڕادەگــەی ئایین  ــان  ی
بە  خــوارەوە  لە  كە  كــراوە  پەسند  بەڵگەنامەى 

كورتی ئاماژەیان پێ دەكرێ .
سزادانی  نەهێشتن  و  كۆنوانسیونی   .1
ــد ـ 9ی  ــنــۆســای ــۆمــەڵ )ژی ــەك ــاری ب ــوشــت ك
دێسامبری 1948( لە یەكەمین پەیماننامەكانی 
مافى مرۆڤ دوای شەڕی جیهانيی یەكەم بوو 
وەچەكوژی  كۆنوانسیونە  ئەم  گوێرەی  بە  كە 
بە مانای هەركام لە كارەكانی خوارەوە كە بە 
گرووپێكی  نەتەوەیەك،  لەنێوبردنی  مەبەستی 
بدرێ ،  ئەنجام  ئایینی  یان  نیژادی  ئێتنیكی، 

مەحكوم كرابوو. 
الف( كوشتنی ئەندامانی گرووپەكە

ب( پێكهێنانی خەساری جیدديی جەستەیی 
یان دەروونی

بكرێ   تووشی هەلومەرجێك  ج( گرووپەكە 
یان  هــەمــوویــان  جەستەیی  لــەنــێــوبــردنــی  كــە 

بەشێكیانی لـێ بكەوێتەوە.
مەبەستی  بە  هەلومەرجێك  سەپاندنی  د( 

پێشگرتن لە زاوزێ  لەناو گرووپەكەدا
مندااڵنی  ــێــی  زۆرەمــلـــ ڕاگــواســتــنــی  ه( 

گرووپەكە بۆ نێو گرووپێكی دیكە
مافی پارێزگاری لە بەرانبەر وەچەكوژی، 
ــە. خــاوەنــی ئـــەم مافە،  ــان ــەك مــافــی گــرووپ
گرووپەكان  ــۆ  ب مــافــە  ئـــەم  گــرووپــەكــانــن  و 
پشتیوانیگەلێك پێك دێنێ . ئەم مافە بەشێوەی 
دەوڵەتان  كە  مانایە  بــەم  نێگەتیڤە،  گشتی 
لە  كە  ــا  دەك پابەند  دیكە  ــی  دامــەزراوەكــان  و 
هەروەها  قەاڵچۆكردنی گرووپەكان خۆببوێرن، 
ئەم  بــۆ  كــە  هەیە  بــەوە  پێویستی  مافە  ــەم  ئ
مەبەستە، ئامرازە یاساییەكان  و پشتیوانییەكانی 

دیكەش دابین بكرێ . 
2. جاڕنامەی جیهانیی مافەكانی مرۆڤ  
لە  كە  دێسامبری 1948  پەسندكراوی 10ی 
مادەی 2ی ئەم جاڕنامەیەدا هاتووە: "هەموو 
كەسێك دەتوانێ  بەبێ  هیچ چەشنە هەاڵواردنێك 
بەتایبەت لە ڕووی ڕەچەڵەك، ڕەنگی پێست، 
سیاسی  و  بـــاوەڕی  ئایین،  زمـــان،  ڕەگـــەز، 
مــاف  و  ــەواوی  ت لە  دیكە،  بیروڕایەكی  هــەر 
جاڕنامەیەدا  لەم  ئاماژەپێكراو  ئازادییەكانی 

بەهرەمەند بێ ." 

ڕاگەیەندراوی  یەكەمی  مـــادەی  لــە   .3
نێونەتەوەیی هەاڵواردنی نیژادی پەسندكراوی 
بۆ  ــاكــەكــان  ت ــەمــوو  ه ــە  ك هــاتــووە  1963دا 
بەرابەر  و  یاسادا  بــەردەم  لە  كەمینەكان  وێنە 

یەكسانن.
نێونەتەوەیی  پەیماننامەی  دوو  هــەر    .4
بە مافە مەدەنی  و سیاسییەكان  و  پێوەندیدار 
مافە  بە  پێوەندیدار  نێونەتەوەیی  پەیماننامەی 
فەرهەنگییەكان  كۆمەاڵیەتی  و  ــووری،  ــاب ئ
ماف  یەكسانيی  لەسەر   ،1966 پەسندكراوی 
مرۆڤەكان  هەموو  بۆ  هـــەاڵواردن  نەبوونی   و 
ــــادەی 7ی  ــە م ــن ــداگــری دەكـــــەن. بــۆ وێ ــێ پ
ئابووری،  مافە  نێونەتەوەیی  پەیماننامەی 
كۆمەاڵیەتی  و فەرهەنگییەكان باس لەوە دەكا 
كە: "مافی تاكەكانی سەر بە كەمینە ئێتنیكی، 
لەگەڵ  كۆبوونەوە  بۆ  زمانییەكان  یان  ئایینی 
لە  خــۆی،  گــرووپــەكــەی  دیكەی  ئەندامانی 
بەڕێوەبردنی ڕێوڕەسم  و ڕێوشوێنە ئایینییەكان 
زمانی  لە  كەڵكوەرگرتن  یان  بەجێهێنانیان   و 

خۆیان، نابێ  لەبەرچاو نەگیرێ ...". 
پەیماننامەی  2ی  ـــادەی  م لــە  ــا  ــەروەه ه
دەوڵەتەكان  سیاسییەكاندا،  مەدەنی  و  مافە 
دیاریكراوەكانی  مافە  كە  گرتووە  وەئەستۆیان 
ئەم پەیماننامەیە لەمەڕ تاكەكانی دانیشتووی 
هەاڵواردن  بەبێ   دەسەاڵتەكەیان،  چوارچێوەی 
ڕێزی لـێ بگرن  و دەستەبەری بكەن. هەروەها 
هاتووە  پەیماننامەدا  هەمان  26ی  مادەی  لە 
كە "سەرجەم تاكەكان لە بەردەم یاسادا یەكسانن 
مافی  ــێــك  هــەاڵواردن چەشنە  هیچ  بەبێ    و 
الی  ئــەو  الو  ئــەم  بێ   یەكسان  و  پشتیوانیی 
هەر  دەبــێ   یاسا  ڕووەوە  لــەم  هەیە.  یاساییان 
چەشنە هەاڵواردنێك قەدەغە بكا و بۆ سەرجەم 
دژی  یەكسان  كاریگەر  و  پشتیوانی  تاكەكان 
ڕووی  لە  بەتایبەت  هەاڵواردنێك  جــۆرە  هەر 
ــەك، ڕەنـــگ، ڕەگـــەز، زمـــان، ئایین،  ڕەچــەڵ
بیروڕای سیاسی یان هەر دۆخێكی دیكە دابین 
ڕادەگەیەنێ :  27یش  مــادەی  هەروەها  بكا." 
"لەو واڵتانەی كە كەمینە نیژادی، زمانی  و 
ئایینییەكان دەژین، كەسانی سەر بەم كەمینانە 
ناتوانرێ  لەم مافە بێ بەش بكرێن كە پێكەوە 
لە  گرووپەكەیان  دیكەی  تاكەكانی  لەگەڵ 
پەیڕەوی  یان  بن  بەهرەمەند  خۆیان  كولتوری 
لە ئایینی خۆیان بكەن یان بە زمانی خۆیان 

بدوێن." 
نێونەتەوەییەكانی  بەڵگەنامە  ڕێسا  و   .5
بە  دیاریكراو  تایبەت  و  شێوەی  بە  كە  ديكە 

مافی كەمینەكان هێمایان بۆ كراوە:
كۆنوانسیونی  2ی  مـــــادەی  لـــە  ــــف(  ال
مافەكانی منداڵدا بە شێوە  و شێوازی مافی 

كەمینەكان هێما كراوە.
هەر چەشنە  سڕینەوەی  كۆنوانسیونی  ب( 
 1965 پەسندكراوی  نیژادی  هەاڵواردنێكی 
كۆڕی گشتی  و كۆنوانسیونی قەدەغەكردن  و 

سزادانی ژینۆساید 1948. 
لە  ـــــەاڵواردن  ه دژی  كــۆنــوانــســیــونــی  ج( 

فێركردن  و بارهێنان )1967ی یونسكۆ(.
د( بەڵێننامەی ژمارە 111 لەمەڕ هەاڵواردن 
پەسندكراوی  پیشە،  و  كار  دامــەزرانــدن  و  لە 

1958ی رێكخراوی نێونەتەوەیی كار.
چەشنە  هەر  سڕینەوەی  ڕاگەیەندراوی  ه( 
بنەمای  لەسەر  هــەاڵواردنــێــك  نایەكسانی  و 
كۆڕی  1981ی  پــەســنــدكــراوی  مــەزهــەب، 

گشتی.
پێشگرتن  الوەكــی  كۆمیسیونی  هەنووكە 
لە  كەمینەكان  لە  پشتیوانی  هــەاڵواردن  و  لە 
ڕێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان بوونی هەیە كە 
لە كۆبوونەوەی  پێكهاتووە  و  لە ساڵی 1947 
ــف، پــرســی مافی  ــێ ــە ژن ســااڵنــەی خـــۆی ل

كەمینەكان تاووتوێ  دەكا. 

كەمینە  مافی  یەكسانيی  پێنجەم:  بەشی 

یاسای  ڕوانــــگــــەی  ـــە  ل زۆریـــنـــە  ـــەگـــەڵ  ل
نێونەتەوەییەوە

1.  لە پێشەكی  و مادەكانی 13 و 55 و 76ی 
ڕاگەیەندراوی ڕێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان 
 و مادەی 2ی جاڕنامەی جیهانیی مافەكانی 
ــووە كــە هەموو  ــات ــە ڕاشـــكـــاوی ه ــدا ب ــرۆڤ م
یەكسانیان  یــەك  و  وەك  مــافــی  مــرۆڤــەكــان 
سەرجەم  بەهرەمەندبوونی  بە  هەروەها  هەیە  و 
بنەڕەتییەكان  ئازادییە  ماف  و  لە  مرۆڤەكان 
زمان،  ڕەچەڵەك،  ڕووی  لە  هــەاڵواردن  بەبێ  

ڕەگەز  و ئایین، هێما كراوە. 
18ی  ڕاگـــەیـــەنـــدراوی  پێشەكیي  لــە   .2
گشتیی  كـــــۆڕی  1992ی  دێــســامــبــری 
بۆ  نــەتــەوەیــەكــگــرتــووەكــان، هێما  ڕێــكــخــراوی 
نەتەوەكان  پیاوان  و  ژنان  و  مافی  یەكسانيی 
كراوە. لە دەقی ئەم ڕاگەیەندراوەدا یەكسانيی 
نەبوونی  كۆمەڵگایەك  و  ئەندامانی  هەموو 
هەاڵواردن لە نێوانیان لەبەردەم یاسادا گرەنتی 

كراوە.  
بەگوێرەی بەندی یەكەمی مادەی 4ی ئەم 
ڕێوشوێنی  ئەركدارن  دەوڵەتان  ڕاگەیەندراوە، 
سەربە  تاكەكانی  تاكو  بــەر  بگرنە  پێویست 
لە  بەڕاستی  تەواوی  و  بە  بتوانن  كەمینەكان 
لە  نووسراو  جیاوكەكانی  ئیمتیاز  و  سەرجەم 
هەروەها  و  مافی مرۆڤ  ڕێساكانی  پێوەر  و 
هەموو ئازادییە بنەڕەتییەكان بەهرەمەند بن  و 
جەخت  ئەوە  لەسەر  مادەیەدا  ئەم  كۆتایی  لە 
كراوەتەوە كە بەڕێوەبردنی ئەم ماف  و ئازادییانە 
لە  هەاڵواردنێك  و  چەشنە  هیچ  بەبێ   دەبــێ  
سەبارەت  یەكسان  تــەواوی  بە  هەلومەرجێكی 
ئەنجام  كەمینەكاندا،  هاوواڵتیان  و  هەموو  بە 

بدرێ .   
3. ئازاديی بیروڕا  و ئایینی كەمینەكان

هەڵبژاردنی  مــافــی  لــە  بریتییە  ـــازادی  ئ
تیۆری  و كردەیی مرۆڤ لە هەموو بوارەكاندا، 
تا ئەو كاتەی كە زەوتكردنی مافی خەڵكانی 
ئەخالقی گشتی  تەكووز  و  تێكدانی  و  دیكە  

لـێ  نەكەوێتەوە.
بــیــروڕا: كــۆی ڕوانــگــە، بــۆچــوون، باوەڕ و 
كۆمەڵگا،  لە  تاكێك  هــەر  تێگەیشتنەكانی 
بە  یان  هتد،  و  كولتور  ئایین،  مێژوو، مرۆڤـ، 
واتایەكی دیكە هەر بیروڕایەك كە لە ڕوانگەی 
خاوەنەكەی راست  و دروست  و بەكەڵك  و چاكتر 
خەڵكانی  ڕوانگەی  لە  كاتدا  هەمان  لە  بێ ، 
دیكە لەوانەیە ئەم بیروڕایە ناهەق، درۆیین  و 

بەزیان بێ . 
ــروڕا  و كــۆمــەڵــێــك لە  ــی ــك ب ئــایــیــن: جــۆرێ
بۆچوونگەلی تیۆری لەمەڕ مرۆڤ، جیهان، 
كردەییەكانە  بڕیارە  ئەخالقییەكان  و  ڕەوشتە 
ــەو بە  ــنــدار لــەســەر بنەمای ئ كــە كــەســی دی
كە  ڕێنماییانەی  ئــەم  بەجێهێنانی  ئیمان  و 
بە  خەڵك،  دەست  دراوەتە  پێغەمبەرەوە  لەالیەن 

بەختەوەریی هەتاهەتایی دەگا. 
ــژاردن  و  ــب ــەڵ ئـــازاديـــی بـــیـــروڕا: مــافــی ه
بیروڕایەكە،  ــەر  ه بــە  مـــرۆڤ  پــابــەنــدبــوونــی 
بڕواپێبوون،  ــەوە،  ــیــركــردن ب مــافــی  هـــەروەهـــا 
ــن، فــێــركــردن  و بــــڕەودان  و رەفــتــار بە  ــڕی دەرب
كرداری  كە  كاتەی  ئەو  تا  بیروڕایە  گوێرەی 
ئازادییەكانی  مــاف  و  زەوتــكــردنــی  مـــرۆڤ 
خەڵك  و تێكدانی تەكووز  و ئەخالقی گشتيی 

كۆمەڵگای لـێ  نەكەوێتەوە. 
ئازاديی ئایین: مافی هەڵبژاردن  و باوەڕی 
مرۆڤ بە هەر مەزهەب  و ئایینێكە، هەروەها 
دەربڕینی  باوەڕمەندبوون،  مافی  لە  بریتییە 
ڕێوشوێنە  ئەنجامدانی  ئایینییەكان،  بــاوەڕە 
ئایینی  كاروباری  فیركردنی  مەزهەبییەكان، 
بانگهێشت  و  ــداران،  ــان ــم ــی ئ مـــنـــدااڵن  و  ــە  ب
پڕوپاگەندە  و بڕەودانی ڕێنماییە ئایینییەكان لە 
وازهێنان  پەرستگە،  دامەزراندنی  كۆمەڵگادا، 
 و چوونەدەر لە ئایین )هەڵگەڕانەوە(، وازهێنان 
لە كردەوە مەزهەبییەكان  و ڕەخنە لە ڕێوشوێنە 

ئایینییەكانە، تا ئەو كاتەی كە ڕەفتاری ئایینی 
مرۆڤ زەوتكردنی ماف  و ئازادییەكانی خەڵك 
لـێ   گشتيی  ئەخالقی  تەكووز  و  تێكدانی   و 
دەستەبەر  كاتێك  ئایین  ئازاديی  نەكەوێتەوە. 
دەبێ  كە ئایین  و مەزهەبی تاكەكەس بە تاوان 
ئەژمار نەكرێ   و زەوتكردنی مافە تاكەكەسی 

 و كۆمەاڵیەتییەكانی لـێ  نەكەوێتەوە. 
نێونەتەوەییەكانی  بەڵگەنامە  گرینگترین 
ئازاديی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  مــرۆڤ  مافی 
بیروڕا  و ئایین بریتییە لە: مادەكانی 2، 18، 
19 و 26 )بەندەكانی 2 و 3( و 29 )بەندی 2(
ی جاڕنامەی جیهانیی مافەكانی مرۆڤ  و 
هەروەها مادەكانی 2 )بەندی 1(، 18، 19، 
20ی پەیماننامەی نێونەتەوەیی مافە مەدەنی 

 و سیاسییەكان. 
ماددانە  ئــەم  نێوەڕۆكی  بە  سەرنجدان  بە 
دەردەكەوێ  كە ئەندامانی گرووپە كەمینەكان 
لــە زنــجــیــرەیــەك مــافــی مــەدەنــی  و سیاسیی 
ئازادی  مــافــی  لــە  بریتین  كــە  بــەهــرەمــەنــدن 
ڕادەربـــڕیـــن، مافی  ـــازادی  ئ ــیــروڕا، مافی  ب
ئایینی  ڕێوشوێنە  بەجێهێنانی  لــە  ـــازادی  ئ
لە  بەهرەمەندبوون  مافی  مەزهەبییەكان،   و 
پڕوپاگەندەی  بۆ  ــە  ــەروەران دادپ هەلومەرجی 

ئایینی. 
هەروەها بەگوێرەی بنەماكانی  پەیماننامەی 
سیاسییەكان  و  مەدەنی  و  مافە  نێونەتەوەیی 
كۆمەاڵیەتی  ئابووریی،  مافە  پەیماننامەی 
پیشە  لە  كاركردن  مافی  فەرهەنگییەكان،   و 
ئیدارییەكان، مافی هەڵبژاردنی پێشە، مافی 
بەهرەمەندبوون لە هەلومەرجی دادپەروەرانە بۆ 
دانان لە پۆستە سیاسییەكان، مافی پەروەردە 
هیچ  بەبێ   بەتەواوى  و  گشتی  فێركردنی   و 
ئەندامانی  هــــەروەك  ــك  ــێ ــەاڵواردن ه چەشنە 

دیكەی كۆمەڵگا، لەبەرچاو گیراوە.  
ــێــی بـــەنـــدی 5ی مـــادەی  ــەپ هـــەروەهـــا ب
كەمینەكان  ســـــــەرەوە،  ڕاگــــەیــــەنــــراوی   2
ــە  و  ــازادان ئ پێوەنديی  هەیە  ئــەوەیــان  "مــافــی 
دیكەی  ئەندامانی  لەگەڵ  ئاشتیخوازانەیان 
ــەر بە  ــان كــەســانــی س گــرووپــەكــەی خــۆیــان ی
بەبێ   هــەروەهــا  هەبێ   و  ديكە  كەمینەكانی 
هیچ چەشنە هەاڵواردنێك، لەگەڵ هاوواڵتيی 
دەوڵەتانی دیكە كە لەگەڵیاندا لە رووی ڕیشە 
لە  یــان  ئێتنیكی  نەتەوەیی  و  ڕەچەڵەكی   و 
ڕووی بەستراوەیی ئایینی  و زمانییەوە پێكەوە 

بەستراونەتەوە، پێوەندییان هەبێ ."

بە  بەرانبەر  تووندوتیژی  شەشەم:  بەشی 
كەمینەكان

لەبەردەم  كەمینە  گــرووپــەكــانــی  زۆرجـــار 
مرۆڤ  مافی  نۆڕمەكانی  تووندوتیژیدان  و 
ئەمجۆرە  كـــە  ـــــەن  دەك ــــان  ــــەت دەوڵ لـــە  داوا 
ـــەوان  ئ دژی  ـــگـــرن  و  ڕاب ــە  ــیــان ــیــژی ــدوت ــوون ت
ڕێوشوێنی پێویست بگرنە بەر. ئەو دەوڵەتانەی 
نەتەوەیەكگرتووەكانن  ڕێكخراوی  ئەندامی  كە 
ــەم ڕێــكــخــراوەیــان قەبوڵ  ئ ــراوی  ــەن ــەی  و ڕاگ
ئەم  بەڕێوەبردنی  لەسەر  هەموویان  كـــردووە، 
ــە بەندی  ــدن. ل ــەن ــاب ــك پ ــەجــۆرێ ڕێــســایــانــە ب
ڕاگەیەندراوكەدا،  یەكەمی  مادەی  سێهەمی 
ـــرۆڤ بە  ــە مــافــی م ــن ل ــزگــرت ــدانــی ڕێ هــان
یەكێك لە ئامانجەكانی پێكهێنانی ڕێكخراوی 
نەتەوەیەكگرتووەكان دەناسرێ . هەروەها ماددەی 
ئەندامانی  سەرجەم  ڕاگــەیــەنــدراوەكــە،  56ی 
ڕێكخراوەی نەتەوەیەكگرتووەكان پابەند دەكا كە 
بەم  دەستڕاگەیشتن  بۆ  رێكخراوە  ئەم  لەگەڵ 

ئامانجانە هاوكاری بكەن.   
لە ڕەهەندی مەزهەبیشەوە ئەگەر بنەمای 
سیاسی  سیستمێكی  بڕیاردانی  بڕیارسازی  و 
ـــێ  ڕێــگــە بە  ـ نــەتــەوەیــی، ئــایــیــن بـــێ ، دەب
كەمینەكانی ئەم واڵتەش بدرێ   و ڕێز لە بنەما 
پێویستدا  لەكاتی  بگیرێ   و  مەزهەبییەكانیان 

بۆ بڕیاردانەكان، كەڵكیان لـێ  وەربگرن.  

كەمینەكان  لــە  داكــۆكــی  حــەوتــەم:  بەشی 
لەالیەن رێكخراوە نێونەتەوەییەكانەوە

نێونەتەوەییەكانی  ـــكـــخـــراوە  ڕێ الـــــف( 
داكۆكیكاری مافی مرۆڤ  و كەمینەكان:

* كۆمیسیونی مافی مرۆڤ
مرۆڤی  مافی  بـــەرزی  كۆمیساریای   *

ڕێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان
* ئەنجومەنی ئاسایش

هەاڵواردنی  نەهێشتنی  كــومــیــتــەی   *
نژادی

* كومیتەی مافی مرۆڤ
* كۆنوانسیونی ئورووپایی مافی مرۆڤ

هەاڵواردن  لەگەڵ  خەبات  كومیتەی   *
دژی ژنان

* كومیتەی دژی ئەشكەنجە
* لێبوردنی نێونەتەوەیی

* چاوەدێری مافی مرۆڤ
ڕێـــكـــخـــراوە  ئـــــاكـــــارى  شـــــێـــــوازی  ب( 

نێونەتەوەییەكان
دانانی  ــە  ب نــێــونــەتــەوەیــیــەكــان  ــكــخــراوە  ڕێ
تەكلیفی"یەكان،  "تەكمیلی و  یــاســا  ڕێــســا و 
بەرپرسایەتی چاوەدێريی ڕەچاوكردنی ماف  و 
كەمینەكانیان  ڕەواكانی  بنەڕەتیی  و  ئازادییە 
لەئەستۆدایە. دوای شەڕی جیهانیی یەكەم  و 
پێش پێكهاتنی كۆمەڵەی گەالن سیستمێكی 
نێونەتەوەیی بۆ پشتیوانی لە مافی كەمینەكان 
لەنێوان  كــە  پەیماننامانەی  ــەو  ل پێكهات  و 
دەوڵەتان دەبەسترا، هاتبوو كە دەوڵەتان لەمەڕ 
ئەنجام  كەمینەكان هیچ چەشنە هەاڵواردنێك 
ئایینی  زمان  و  بەكارهێنانی  مافی  نــەدەن  و 

خۆیانیان پێ  بدەن. 
كومیتەیەكی سێ كەسی لەالیەن كۆمەڵەی 
گەالنەوە زامنی بەڕێوەبردنی ئەم بەڵێنانە بووە 
كە بۆ تاووتوێ كردنی بانگەشەكانی پێوەندیدار 
بە پێشێلكردنی مافی كەمینەكان یەك لەدوای 
ڕێكخراوی  پێكهاتنی  پاش  هــات.  پێك  یەك 
بەڵێنهێنەرە  بەڵگەنامە  نەتەوەیەكگرتووەكان، 
تایبەتیی  بەشێوەی گشتی  و  نێونەتەوەییەكان 
كەمینەكانی  مــافــی  ڕەچــاوكــردنــی  پــرســی 

لەبەرچاو گرتووە.
زۆربەی  لە  كە  سیاسەت  و  یاسا  بەداخەوە 
جمك  چەمكی  دوو  بەشێوەی  گــوتــارەكــانــدا 
دەردەكەون، هۆكاری كەڵكوەرگرتنی سیاسی لە 
مافی مرۆڤی پێكهێناوە. تەنانەت لە یەكەمین 
بۆ  كە  نێونەتەوەیی  كۆمەڵگای  هەوڵەكانی 
درابوو،  ئەنجام  كەمینەكان  مافی  پاراستنی 
لە  تێوەردەرانە  دەست  زێدەخوازانە  و  تەماحی 
كاروباری نێوخۆیی دەوڵەتانی دیكە بە بیانووی 

پاراستنی ئەو مافانە، ئەنجام دەدرا.

كۆتایی
كە  نەگیرێ   لەبەرچاو  نابێ   ڕاستییە  ئەم 
بووە  ڕێژەیی  كەمینەكان  مافی  ڕەچاوكردنی 
جۆری  حكومەتییەكان  و  سیستمە  بەپێی   و 
ڕۆژانە  هەیە  و  جیاوازيی  ــەوان  ئ ڕوانــگــەی 
هـــەاڵواردن  و  جیهاندا،  قوژبنی  كەلێن  و  لە 
پەالماردان  و ڕەچاونەكردنی دادپەوەری لەنێوان 
لە  ــەوەش  ئ كە  دەبینرێ   كەمینەدا  زۆرینە  و 
كە  دەسەاڵتە  حكومەت  و  تایبەتمەندییەكانی 
ناتوانێ  ئەوە ببینێ  كەمینە لە ماف  و ئازادییە 
بنەڕەتیی  و ڕەواكانی بەهرەمەند بێ . هیوادارین 
لە  ــەك  ڕادەی بە  جیهانی ڕۆژێــك  كۆمەڵگای 
گەشە  و ئاوەزمەندیی بگا كە هەموو تاكەكانی 
ڕەچەڵەك  بە  لەبەرچاوگرتنی  بەبێ   مــرۆڤ 
نەتەوە  و  ئایین  و  زمــان،  نیژاد  و  بنەچە،   و 
ــوون، لە تەنیشت دادپــــەروەری  و  هــاوواڵتــی ب
سێبەری  لە  مرۆڤایەتیدا  وشیاری  ویــژدانــی 
بژین  و  یەكتردا  لەگەڵ  ئاسایش  ئاشتی  و 
هەاڵواردن  چەشنە  هەر  لە  بەدوور  جیهانێكی 

 و نایەكسانیمان هەبێ .

ڕوانینی یاسا نێونەتەوەییەكان بۆ پرسی كەمینەكان
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بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

بەشی دووهەم
ئەوە،  هۆی  بە  بوو  بەرە  هێزگرتنەی  ئەم 
بەدواداچوونی  ــۆ  ب یــەكــگــرتــوویــی  جــۆرێــك 
داواكاری و خواستەكانی مەشرووتییەت ئەنجام 
بدرێت. بەم واتایە كە ئیرادەیەكی نەتەوەیی و 
گرفتەكانەوە  و  بەربەست  هەموو  بە  گشتی 
مەزنی  بزووتنەوەی  گەیاندنی  ئاكام  بە  بۆ 
بدرێت.  ئەنجام  ئێران  خەڵكی  كۆمەاڵیەتیی 
لەم شەڕە مێژوییە لە چوارچێوەی پێكهێنانی 
قوتابخانەكان،  دامـــەزرانـــدنـــی  حــیــزبــەكــان، 
پێكهێنانی  ئــەمــڕۆیــیــەكــان،  ــیــە  ــركــاری فــێ
نووسینی  ـــبـــژاردنـــەكـــان،  هـــەڵ ــیــس،  مــەجــل
كۆمەاڵیەتی،  بــەرنــامــە  ــۆ  ب نـــوێ  ــاســای  ی
واڵت  كۆمەڵگا،  پێشكەوتنی  سیاسییەكان، 
یەكگرتوویی سیاسی  بەهێزبوونی  هەروەها  و 
و  پــارێــزگــا  ئەنجوومەنی  چــوارچــێــوەی  لــە 
هەرێمەكان كە جۆرێك بەرەنگاری لە بەرانبەر 
دەرەكییەكان  دەسەاڵتە  بە  واڵت  بەستراوەیی 
بەرباڵوی  بــەشــداریــی  كــە  ــوو  ب ناكۆجێی  و 
چوارچێوەی  لە  ئێران  ناوچەكانی  خەڵكی 
گرووپە سێنفییەكان و سیاسیی جۆراوجۆری 
ــەو خــاڵــە بەهێز و  لــێــكــەوتــەوە. ئــەمــە هــەر ئ
هەرمانەی مەشرووتە لە بەرانبەر سەرەڕۆییدا 
سەرەڕۆیی  لــەالیــەن  دواتـــر  كــە  خاڵێك  ــوو.  ب
و  ڕەزاشـــا  گیانی  و  ڕۆح  لە  نــوێ،  ئێرانی 
دەروبەری  هزرچەوتی  رووناكبیرانی  بازنەی 
نێوبردنی درا.  ئەوان، ناسێندراو و هەوڵی لە 
ئەم دەسەاڵتە ناوەندخوازە بە هەموو هەوڵیەوە 
بە كوتانی مەشرووتە لە ئێراندا، لە سەرەتادا 
بیرۆكە  و  یەكگرتووییە  توخمە  ئەو  هەوڵیدا 
كە  ئێران  درووستكردنەوەی  بۆ  دێموكراتیكە 
و  مەشرووتییەت  بۆ  نەتەوەكان  "بەشداریی 
لە  بــوو"  یەكتر  بۆ  و  یەكتر  لەگەڵ  ــازادی  ئ

نێو بەرێ.
بەرنامەی  بوونی  یەكگرتوویی، هاوبیری، 
هاوبەش لە سەر بنەمای گوتمانێكی سیكۆالر 
و  ــــەروەری  دادپ ـــازادی،  ئ بۆ  دێموكراتیك  و 
پێشڤەچوون لە ئێرانی سەردەمی مەشرووتە بە 
ئاسانی توانیی بە پشتیوانیی خەڵك، شێخێك 
هاوپەیمانی  بەجۆرێك  و  ســـەرەڕۆ  بیری  و 
سەرەڕۆیی بەرەو سێدارە ببات. لەم نووسینەدا 
هۆی  بە  ــوون  ب كە  هۆكارگەلێك   بۆ  هێما 
الوازبوونی بنەما هزری و تەشكیالتییەكانی 
مەشرووتییەت  بــە  بــــڕوادار  سیاسی  هێزی 
بكەین. بێگۆمان ئەم هۆكارانە لە زۆرێك لە 

یەكتریان  رۆڵــــی  و  كـــــردەوە  ــدا  ــەكــان خــاڵ
پشتیوانی كردووە.

1ـ دەسەاڵتی ناوەندخواز و دژە دێموكراتیك
دێموكراتیك،  دژە  ناوەندخواز،  لێكدانەوەی 
شوناسەكانی  هەڵوەشاندنەوەی  و  ڕەتكردنەوە 
دیكە لە مەشرووتە لەالیەن نوێخوازەكانەوە بوو 
دەركەوتنی  بۆ  بوارێك  خۆشبوونی  هۆی  بە 
دەسەاڵتخوازی  ڕێــژیــمــی  و  دیــكــتــاتــۆری 
بەدواداچوونی  بــە  كــە  سیستمێك  ڕەزاشــــا. 
لە  یەكالیەنە  و  دەسەاڵتخوازنەكان  بەرنامە 
و  بڕیاردەرانە  نوێخوازی  بوارەكاندا،  هەموو 
ئەولەوییەتی  كردە  پێچەوانەی  نەتەوەسازی 
مودێرنیتە  بەدیهاتنی  ســەرەوەی  لە  و  خۆی 
پرۆسە  ئــەم  ــا.  دان جۆراوجۆرەكانی  ــوارە  ب لە 
هۆی  بــووە  سەركوتكەرانەیە  و  حكوومەتی 
ـــزی هێزە  ـــەراوێ پ كــەوتــنــە  گــۆشــەگــیــری و 
دێــمــوكــراتــیــك ، ئـــازادیـــخـــواز، ســیــكــۆالر و 
هۆی  بە  بوو  كە  سیستمێك  پێشەنگەكانەوە. 
لە  مەشرووتییەت  بوونی  خاڵی  و  ســڕبــوون 

بنەماكان، بیر و چیەتیەتی.
دەركەوتن و بەشداریی سەرلەنوێی سەرەڕۆیی 
ئێرانی، ئەمجارە لە بیچمی ڕەزاشا و لە دوای 
بوار  خۆی  مەشرووتییەت،  دوای  ساڵەكانی 
بەالڕێداچوونی  بۆ  مەزنتری  ڕێگەیەكی  و 
مەشرووتییەت و گەڕانەوەی سەرەڕۆیی دینی 
سیاسیی  چاالكی  گۆڕەپانی  بۆ  ئایینی  و 
لێكەوتەوە. هەرچەند كە بەرەنگاریی سوننەت 
و  فیكریی  سەرەڕۆ  پارێزكارەكان،  خوازەكان، 
دواكەوتوویی  بیرۆكەی  تەنیشت  لە  هــزری 
ڕووحانیەت و ئایینخوازەكان خۆی لە كردەوەدا 
بەستێنێكی گونجاو بۆ بەهێزبوون و پشتیوانی 
ــەم شــێــوە بەجێ  ـــاراوە لــە ڕەزاخــــان بـــوو. ئ ش
ماوانەی  ئیسالمی شەریعەتخواز، لە بەرامبەر 
مەشرووتەدا،  ئامانجەكانی  و  بەرنامەكان 
سەركاری  ــنــە  هــات هــــۆی  بـــە  بــــوو  خــــۆی 
لە  بەشێك  پەنابردنی  و  ڕەزاشــایــی  تەكوزی 
مەشرووتەخوازان بە بەرنامە نوێخوازانەكان لە 
نەتەوە  یەكسانكردنی  تەناهی،  چوارچێوەی 
بەرزەفڕەكان  بەرنامە  هــەروەهــا  و  زمــانــی  ـ 
پشتیوانیی  حــاڵــەتــدا  هــەنــدێــك  ــە  ل كــە  بـــوو 
ڕووحانییەت لە سیاسەت و بەرنامەكانی ئەو 
بۆ بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت و دامەزراندنی 
و  دروشــم  بەرامبەر  لە  پەهلەوی  پاشایەتيی 

بەرنامەی كۆماریخوازیی ڕەزاشایی بوو.
ئــاڵــۆزيــی هــەڵــومــەرجــی نــێــوخــۆیــی، بێ 

سیاسی،  هــیــوایــی 
تەناهی،  نەبوونی 
دەرئـــــەنـــــجـــــامـــــی  
ســــــیــــــاســــــەتــــــە 
نی  كا ە ر نكە ا ێر و
لە  قــــاجــــاریــــیــــە 
هەموو  لــە  ــران)  ــێ ئ
كە  ــــدا(  ــــان ــــوارەك ب
ـــــــــوو مـــیـــرات  وەك
دەوڵەتە  گەیشتە 
مـــەشـــرووتـــەكـــان، 
ئەزموونی  نەبوونی 
لە  ـــــی  ـــــژووی ـــــێ م
ســــــــیــــــــاســــــــەت، 
بــەشــداریــكــردن لە 
چـــاالكـــیـــیـــەكـــان و 
 ، ا ند كا نە ا د ر یا بڕ
پێكەوە،  هەموویان 
هـــۆكـــارگـــەلـــێـــك 
بەستێنی  كە  بــوون 
ی  ر كا ر سە تنە ها
تەكووزی ڕەزاشایی 
پەراوێزخستنی  لە  و 
مەشرووتییەتەكانی  بیرۆكە  و  بۆچوونەكان 
هێزە  لە  بەشێك  گــۆڕێ.  هێنایە  ئێراندا  لە 
چوارچێوەی"اجتماعیون  لە  سەرەكییەكان، 
عامیون"دا كە حیزبێكی گەورە دوای مەشرووتە 
ئاوەزگەرایی،  نەتەوەخوازی،  بەریانی  بوون، 
زۆربەیان  جەختی  و  هەبوو  سیكۆالریزمیان 
لە سەر پێشكەوتن و نویخوازی بوو. زۆریەك 
لەمانە لەم رێگەیە و بۆ بەدیهێنانی ئەم كارە، 
كرد.  ڕەزاشــا  لە  هەمەالیەنەیان  پشتیوانیی 
هەرچەند كە بەدواداچوونی ئەم بەرنامانە لە 
ڕەزاشا،  سیاسەتەكانی  و  شێوازەكان  تەنیشت 
ناسیونالیزمی  ناوەندگەریەتی و  بەرەو  بەریان 
مودێڕنیتە  خواستی  و  بیرۆكە  تاكڕەهەندی. 
ــكــا و  ــــــــدا گـــەشـــە ب ـــە دەروون نــەیــتــوانــی ل
قوناغەكانی گەشەكردنی خۆی ببڕێ. ئەمە 
هەر ئەو دەسپێكی بەالرێدا چوون و الدان لە 
لە هەوڵیدا  بوو كە مەشرووتە  مودێڕنیتەیەك 
بوو. هەر ئەم سیاسەتی سەرەڕۆیانەی ڕەزاشا 
لە  نوێخوازی  بەرنامەكانی  چوارچێوەی  لە 
سەرەوە و بە شێوازی بڕیاردەرانە و لە دەرەوەی 
سیاسییەكانی  هــێــزە  و  خــەڵــك  ــی  ــەشــداري ب
بەستێنی  و  بوار  خۆی  مەشرووتە،  پەیڕەوی 
سەرەكی بۆ بەالڕێداچوونی بیرۆكەی ئازادی 
و  بــەالڕێــداچــوون  ــی ڕەخساند.  ــەروەري دادپ و 
مەشرووتە،  لەگەڵ  جیاوازیخوڵقێن  سیاسەتی 
سەر  لە  تەنیا  سەرەڕۆیانە،  ڕوانگەیەكی  بە 
سەرەوە  لە  نوێخوازی  لە  ڕواڵەتێك  بنەمای 
و بە پشتیوانی بەشێك لە هێزە سیاسییەكان، 
و سوننەتگەراكان  ڕووحانییەت،  ڕووناكبیران، 
بەرنامەكانی  پــارێــزكــارەكــان  مڵكە  خــاوەن  و 
بـــوارە جــۆراوجــۆرەكــانــدا بەرەوپێش  خــۆی لــە 
وەكوو  سیاسییەكان  بەریانە  و  حیزبەكان  برد. 
تــدیــن"، حیزبی   " ــەن  لــە الی تــجــدد"  حیزبی" 
ڕادیكال لە الیەن "داوەری" و حیزبی "ترقی 
لەو  زۆریـــەك  و  زادە"  "تقی  ــەن  لە الی ــواە"  خ
دا  نیشان  خــۆیــان  ئــۆگــری  كــە  ــوون  ب هێزانە 
و سیاسەتەكانی  نوێخوازانە  بەرنامە  بۆ الی 
ڕەزاشا. ئەوان پەیرەويیان كرد لە دیكتاتۆری 
دەسەاڵتخوازی كە دەسپێكیكی سەرەكییە بۆ 
داكۆكیكەرەكانی  و  پشتیوان  هێزە  سەركوتی 
حاڵێكدا  لە  ئەمە  ئێراندا.  لە  مەشرووتییەت 
بوو كە سیاسەت و بەرنامە پێشكەشكراوەكان 
لە  ئــەو،  پــاش  و  مەشرووتییەت  قوناغی  لە 
دێموكراتیكەكان  ئینقالبییەكان،  هێزە  الیــەن 
لێدەكرا  پشتیوانیی  ئێراندا  لــە  سیكۆالر  و 

بنەمای  لەسەر  و  نائایینی  چیەتیكی  بە 
بۆ  ئـــاوەزگـــەری  و  ئـــاوەزخـــوازی  گوتمانی 
هزری،  ئایینی،  دواكەوتوویی  لە  ڕزگــاری 
ئابووریی  و  كۆمەاڵیەتی  سیاسی،  كەلتوور، 
واڵت لە بابەتگەلی جۆراوجۆر بەرەوڕوو بوو. 
ئەم ئایدیایانە و بۆچوونە باسكراوانە بە هۆی 
لە  عەقالنی  و  نوێخواز  مودێڕن،  ناوەرۆكی 
كۆنەپارێزی،  لــەگــەڵ  بنەڕەتی  دژایــەتــیــی 
ــەوە كــەوتــە بەر  ــی ــووی ــەوت ســەرەڕۆیــی و دواك
و  پارێزكار  هێزە  دوژمنایەتيی  و  دژایــەتــی 
كەسانەی  ئەو  و  ڕووحانییەت  و  نەریتخواز 
ڕووحانی نین بە بەریانی ئایینەوە.  ڕەزاشایش 
بە تێگەیشتن لەم هەڵومەرجە و بایەخ و هێزی 
كۆمەڵگای  لە  ڕووحانییەكان  جــەمــاوەریــی 
بۆ  خۆی  هەوڵی  هەموو  ئێراندا  سوننەتيی 
خستەگەڕ"  ڕووحــانــیــیــەت  لــە  نزیكبوونەوە 
حكوومەت،  ســەرەتــایــیــەكــانــی  قــونــاغــە  ــە  ل
لە  نزیكبوونەوە  و  هــاوڕێــی  سیاسەتەكانی 
كارییەوە  خستەبەرنامەی  ڕووحانییەكانی 
ئایین  لــە  ــرازی  ــام ئ كەڵكوەرگرتنی  بــە  و 
و ڕووحــانــیــیــەكــان،  یــەك لــە دوای یــەك بە 
دەكرێ  ســەركــەوت.  دەســەاڵتــدا  قۆناغەكانی 
ئەم سەردەمە بە سەردەمی ئیسالمى نوێ یان 
پشتبەستن بە ئیسالم ناو بنین. ئەو بە تەواوی 
خۆی گۆێڕایل و پابەند بە شەرع نیشان دەدا و 
ڕێز لە دروشمە ئایینەكانی كۆمەڵگا دەگرێ،  
لە دەستە ماتەمینگێریەكانی ئیمام حسین لە 
ماتمینگێڕێكی  وەكــوو  موحەڕەمدا  مانگی 
راستەقینە سەر رووت دەكا، مۆم بە دەستەوە 
تەوێلی  دەســوێ، كۆڕی  لە  دەگــرێ، قوڕ 
سەفەر   1303 ساڵی  لە  دەگـــرت.  رەوزەى  
دەكا بۆ زیارەتی ئیمامانی شێعە، لە الیەكی 
دیكەوە كەسانی گەندەڵ و خراپكار دەسبەسەر 
قەدەغە  ئیدارەكاندا  لە  رۆژووخــواردن  و  دەكا 

دەكا و هانی سپا دەدا بۆ رۆژوو گرتن.
هەنگاوی دیكەی رەزا شا لەم سەردەمەدا 
ئەو  ڕووحانییەكانە.  بۆ  نواندن  خۆشەویستی 
ڕووحانییەكان، چاوپۆشی  بۆچوونی  پێی  بە 
لە كۆماریخوازی دەكا، بۆ هاورێیەتی لەگەڵ 
نوێنەر  بــااڵكــان  ئیمامزادە  ڕووحانییەكانی 
بە  بەڵێن  كە  ئــەوە  لــەوە گرینگترە  و  دەنێرێ 
لە  ڕاگیراوەكان  رێسا  كە  دەدا  ڕووحانییەكان 
مادەی  وەكــوو  مەشرووتە  بنەڕەتیی  یاسای 
بنەڕەتی  یــاســای  ــاشــكــۆی  پ لــە  ـــــەم  دووه
ــە سەر  ــیــیــەكــان ل ـــری ڕووحــان ـــە چـــاوەدێ وات
حاڵەتی  بخاتە  مەجلیس  پەسەندكراوەكانی 

جێبەجێ كردنەوە.
دوو  ئیستراتیژییە،  دوو  ئـــەم  الگــیــری 
واتە  ــگــا  كــۆمــەڵ ســـەرەكـــیـــی  جـــەمـــســـەری 
بۆیە  ـــەر  ه ــــوو.  ب ــك  ــەڵ ڕووحــانــیــیــەت و خ
كاركردی باسكراو لەم سەردەمەدا، لە ڕەزاشا 
كەسایەتیكی باوەڕمەند، ئیماندار، دەمارگرژی 
ئایینی، ئۆگرمەند بە ئیسالم و ڕووحانییەت 
نێو خەڵك نیشان دەدا و ڕای گشتی بۆ  لە 
ڕووحانییەتی  بــە  ئــەو  راكێشا.  خــۆی  الی 
ئیسالمیی  خــێــری  مەبەستی  كــە  سەڵماند 
هەیە، بۆیە هەر بە هۆی ئەم كارەوە بوو كە 
ڕووحانییەكان لێ نزیك بووەوە و بۆ بەرەوپێش 
بەرامبەر  لــە  ئیسالم  بەرنامەكانی  بــردنــی 
بیرۆكەكانی مەشرووتییەتدا بەو هیوادار بوون.  
يەكێك  بێهبودی  سولیمان  بیرەوەرییەكانی  لە 
لە كارگێڕانی ئەو سەردەمە كە دواتر بوو بە 
بەرپرسی ڕێورەسمەكانی دەرباری حەمەرەزاشا، 
هاتووە كە میوانەكان و خانەخوێیەكانی رەزاشا 
تەنیا سیاسەتمەدرانێكی گرینگی وەكوو سەید 
ئەلواعزین)  زیائەدین  و  تدین  محەممەدی 
یەعقوب  سەید  و  زیا(  ئیبراهیم  سەید  دواتــر 
شیرازی) دواتر ئەنوار( نەبوون كە بە ئاشكرا 

الیەنگریان لە ڕەزاخان دەكرد، بەڵكوو هەندێك 
بوون  ئەواندا  نێو  لە  بەدەسەاڵتیش  ڕووحانیی 
كە بریتی بوون لە: پێش نوێژی خویی، حاج 
محەممەد  سەید  ئیسفەهانی،  جەماڵ  ئاغا 
حاج  كاشانی،  ئەبولقاسم  سەید  بێهبەهانی، 
ئایەتوڵاڵ  خۆی)تەقەوی(  نەسرووڵاڵ  سەید 
ئاغازادە(  بــە  ــاســراو  ن خــوراســانــی)  زادەی 
و  پشتیوان  و  ستایش  شیرازی،  ئایەتوڵاڵ  و 
بۆچوونی ئەرێنی یان النیكەم ڕازی بوون و 
دڵنیاییەوە بێ هۆكار  بە  ئەوان  قەبووڵكردنی 
نەبووە. ئەم سەرەدمە لە كۆدەتای 1299 تاكوو 
النیكەم ساڵی 1306 درێژەی كێشا. )ئایتوڵاڵ 
قەنبەری، ڕووحانییەت و سەردەمی پەهلەوی، 

ناوەندی بەڵگەكانی ئینقالبی ئیسالمی(
كردەوەدا،  لە  هاورێیەتییە  و  یەكیەتی  ئەم 
دامـــــەزراوەی  نــزیــكــبــوونــەوەی  بــۆ  هێمایەك 
دامەزراوەی  پارێزەرانی  كولتووری سوننەتی، 
ئایین و پاشایەتییە.  سوننەتخوازانی ئایینی 
لە  مودرێس  هاوڕییەتیی  بە  قوناغەدا  لــەم 
مەجلیسدا و لە ئاستی كۆمەڵگایش پشتیوانی 
لە  پاشایەتی  دامــــەزراوەی  پــارێــزگــاری  لــە 
بەرامبەر كۆماریدا دەكا. هەر ئەم كەلێنە لە 
سەر رێگەی مەشرووتییەت كە بوو بە كەلێنی  
سەردەمی  لە  مودێڕنیتە  و  سوننەت  نێوان 
جێگیربوونی  و  ڕەزاشـــــا  دەســەاڵتــگــرتــنــی 
حاكمییەتی سیاسی ئەو و بە بەریانگرتنی بەرەو 
نوێخوازی بڕیاردەرانە و تاك ڕەهەندی، بووە 
هۆی البردنی مەشرووتییەت و بێ ئاكامیی 
ئەو. دەسەاڵتداریی سەرەڕۆیی و نادیمۆكراتیك 
لــەگــەڵ ئــارمــانــەكــانــی مــەشــرووتــیــیــەت، بە 
بووە  خۆیەوە  سەركوتكەرانەكانی  سیاسەتە 
و  سوننەتگەرا  ـــەرەی  ب بەهێزبوونی  هــۆی 
كە  شوێنەی  ئەو  تا  ئێراندا.  لە  ئایینییەكان 
لە مێژووی ئاڵوگۆڕەكانی ئێران لە سەردەمی 
پەهلەويی باوك و كۆردا بەردەوام هاورێیەتی، 
نێوان  ــەشــی  هــاوب ـــــردەوەی  ك یــەكــیــەتــی  و 
بە  ڕووحانییەكان  و  پاشایەتی  ـــەزراوەی  دام
روونی  دەبینرێت. ئەوان بە بۆچوونی هاوبەش 
ئازادی  مودێڕنیتە،  دژی  بەرەیەكی  لە  و 
كرد.  كــاریــان  دێموكراتیكدا  كۆمەڵگای  و 
سیاسەت و هەنگاوەكانی سەردەمی پەهلەوی 
دژی ئازادیخوازان و هێزە دێموكراتییكەكان و 
مەشرووتەخواز لە ئێراندا بە جۆرێك پشتیوانی 
بووە لە ئایینییەكان، ئیسالمخوازەكان و هێزە 
سەركوتكەر و نادێموكراتیكەكان. هێزگەلێك كە 
لە دوو بەرەدا دژی ئازادی و بە جەخت كردن 
ئێرانی،  كەوناراخوازيی  نوێخوازی،   لە سەر 
ئەركگەرایی   گەڕانەوە بۆ خودی ئیسالمی، 
ناوەندگەریەتی،  نـــەتـــەوەیـــی،  و  ئــایــیــنــی 
پاشایەتیی  و  ــاژۆخــواز  ــن ب ناسیونالیزمی 
پارێزەرانە كاریان كردووە. ئەم شێواز و كردەوە 
بەستێنەكانی  و  بوار  نادێموكراتیكە  سیاسییە 
گەشەی بناژۆخوازیی ئایینی و توندوتیژیی 
ئایینی لە چوارچێوەی ئیسالمخوازیی سیاسی 
و تیۆرییە پێوەندیدارەكان بەوەی هێنا گۆڕێ. 
هەركام لەم هۆكارانە بە جۆرێك لە الوازكردنی 
دامەزراوەكانی  دێموكراتیكەكان،  هێزە  بەرەی 
ئەوان  بیرۆكەكانی  و  ئارمانەكان  مەشرووتە، 
رۆڵیان هەبوو. ئەم هەنگاوانە لە درێژخایەن و 
كورتخایەندا بوونە  هۆی بەهێز بوونی بیرۆكە 
و بۆچوونەكانی دواكەوتووخوازە سەرەڕۆییەكان 
لە چوارچێوەی ئایین و دامەزراوەی كەونارای 
بوونی  ـــی  رەوای بەستێنەكانی  و  پاشایەتی 

ئەوان.

كۆتایی بەشی دووهەم
درێژەی هەیە.

ئیسالمخوازەكان دوای مەشرووتە، لە ئێراندا
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هەموو وادەكانی سەركۆمار 
)ماددەی شەشەم(

ئەو  ڕووحانی  حەسەن  سێهەمی  مەنشووری 
تایبەت  كە  بــوو  ماددەییە   10 ڕاگــەیــەنــراوە 
ئایینیە  و  نەتەوەیی  كەمینە  مافی  بە  بوو 
بەشداریی  مەبەستی  بە  ئێران  جیاوازەكانی 
هەرچی زیاتری ئەوان لە پڕۆسەی هەڵبژاردن 
و ڕاكێشانیان بۆ سەر سندووقەكانی دەنگدان. 
ئێستا  تا  كە  ماددەیی   10 ڕاگەیەنراوێكی 
یان  بوون  جێبەجێ  بۆ  نییە  نیشانەیەك  هیچ 
تەنانەت كوێرە ئومێدێك بۆ جێبەجێ كردنیان 

لە داهاتوودا.
مافی  "لەبەرچاوگرتنی  شەشەم:  مــاددەی 
ــی ئــایــیــن و ئــایــیــنــزاكــانــی دیــكــە و  ــڕەوان ــێ پ
ـــاری ئــایــیــنــی و  ـــاروب ــە ك دەســـتـــێـــوەرنـــەدان ل
لە  ئازادی  دابینكردنی  بە  ئەوان  مەزهەبیی 
بیڕوبڕوا ئایینی و مەزهەبییەكان و پێكهێنانی 
دەرەتــانــی بــەڕێــوەچــوونــی داب و نــەریــت و 
لە  ئــەوان  مەزهەبییەكانی  و  ئایینی  ئەركە 

هەلومەرجێكی یەكساندا."
بەڵێنییەكانی  لە  ماددەیە  ئەم  خودی  بوونی 
لە  جگە  خەڵكانی  بــۆ  ڕووحــانــی  حــەســەن 
شیعە مەزهەب )دوازدە ئیمامی( لە ئێراندا، 
لە  ئێستا  تا  كە  ڕاستییەیە  ئەم  سەلمێنەری 
ئێراندا،  ئیسالمیی  كــۆمــاری  چوارچێوەی 
ڕێوڕەسمە  بــەڕێــوەبــردنــی  و  ئایین  ئــازادیــی 
لەبەرچاو  ئایینییەكان  كەمینە  ئایینیەكانی 
نەگیراوە و بــەردەوام مافی ئەم كەمینانە لە 
ئیسالمییەوە  كۆماری  كاربەدەستانی  الیەن 

پێشیل كراوە.
بە دانی ئەم وادەیە توانی  حەسەن ڕووحانی 
كەمینە  لــە  بــەرچــاو  بەشێكی  ڕادەیــــەك  تــا 
ئازادیی  دابینبوونی  هیوای  بە  ئایینیەكان 
ئایین بكێشێتە سەر سندووقەكانی دەنگدان و 
بە كەڵكئاژۆ وەرگرتن لە هەستی ئایینی و 
مەزهەبی ئەوان، تەرازووی دەنگدەران بە الی 

خۆیدا قورس بكات.
دیكەی،  وادەكانی  وەك  وادەیەشی  ئەم  بەاڵم 
بوو بە قوربانیی سیاسەتە دەرەكییەكانی ڕێژیم 
بۆ دەربازبوون لە قەیرانی نێوخۆیی و دەرەكی 
تەنیا  نــە  ئێستا  تــا  و  ئیسالمی  كــۆمــاری 
پێوەندییەدا  لەم  ئەرێنی  هەنگاوێكی  هیچ 
هەڵنەگیراوە، بەڵكوو بە گوێرەی ڕاپۆرتەكان 
و ئەو هەوااڵنەی ڕۆژانە لە ئێرانەوە دێنە سەر 
تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان، بۆمان دەردەكەوێ كە 
ئایینیەكان  كەمینە  هەلومەرجی  و  بــارودۆخ 

ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بەرەو خراپە دەڕوات.
ئازادییە  بە  پێوەندیدار  لە ڕاپۆرتی سااڵنەی 
الپەڕەی  چـــواردە  جیهاندا،  لــە  ئایینیەكان 
سەركوتی  و  كــردن  پێشێل  بە  ــراوە  ك تەرخان 
كەمینە ئایینی و مەزهەبییەكان لە ئێراندا و 
لە دەسپێكەكەیدا هاتووە: " حكوومەتی ئێران، 
وەك ڕابردوو ئازادییە ئایینیەكان و بیروبڕوای 
مەزهەبیی شارۆمەندانی خۆی پێشێل دەكات 
ئایینی، زیندانی  تەنیا بە هۆی تۆمەتی  و 
درێژماوە، ئەشكەنجە و ئیعدام بەسەر كەمینە 

ئایینیەكاندا دادەسەپێنێ."
كاری  ســەر  هاتنە  پــاش  دەبینین  هــەربــۆیــە 
حەسەن ڕووحانی، ڕێژەیەكی زیاتر لە خەڵكی 
و  ئایین  لــە  ئایینزایان  و  ئایین  كــە  ئــێــران 
ئایینزای فەرمیی واڵت جیاوزاە، ڕۆژانە بە 
بیانووی جۆرواجۆری وەك تەناهی نەتەوەیی 
و دژایەتی لەگەڵ خودا دەكەونە زیندانەكانی 
ڕێژیم و لەم نێوانەدا، نەتەوەكانی ئێران زیاتر 
بەر  ــە  دەكــەون دیكە  گرووپێكی  هــەمــوو  لــە 

پەالماری هێزە سەركوتگەرەكانی ڕێژیم.

زایـــــەڵــــــــە

فاتیح ساڵحی

    بە "جیمز وێب"ی 9 میلیارد 
                      دۆالری دەدات

كەپسولی دەرمانیی تیشكی خۆر

رێكخراوی نەتەوەیی ناسا ڕایگەیاند كە 
تێلێسكۆپێكی نوێی زۆر پێشكەوتوو لە 

كۆتاییەكانی ساڵی 2018دا دەخاتە كار، 
بەدواداچوون  تلێسكۆپە  ئەم  وایە  بڕیار 

مێژووی  بە  پێوەندیدارەكان  وێنە  بۆ 
سەرهەڵدانی جیهانەوە بكات.

ناسا  "سپێیس"  ماڵپەڕی  گوتەی  بە 
تلێسكۆپە نوێیەكەی خۆی بە جیمز وێب 
ناودێر كردووە و تێچووی ئەم تلێسكۆپەی 
بە 8.8 میلیارد دۆالر بەراوەرد كردووە.

كە  هابێل،  تێلێسكۆپی  پێشتر 
  60 هەیە،  زۆریشی  توانایەكی 
دۆزیبووەوە  دوورەدەستی  كاكێشانی 
جیاوازدا  بەدواداچوونێكی  لە  و 
وردی  بە  سپیتزێریش  تێلێسكۆپەكانی 
توانیویانە چوار كۆمەڵەی درەوشاوەترین 

كاكێشانە سەرەتاییەكان بدۆزنەوە.
بڕیار  ناسا،  كاربەدەستانی  گوتەی  بە 
وایە كە جیمز وێب درێژەدەری رێگایەك 
دەستیان  سپیتزێر  و  هابێل  كە  بێت 

پێكردووە.
فیزیكزانی  ئێشتراگن"  "ئێمر  هاوكات 
"فرینچ  لەگەڵ  وتووێژ  لە  ناسا 
تلێسكۆپی  كە  ڕایگەیاندووە  تریبوون"دا 
مایل  میلیۆن  یەك  نزیكەی  وێب  جیمز 
)1609344 كیلۆمیتر( لە گۆی زەوی 

دوور دەكەوێتەوە.

نێو  لە  هۆلەندی  رێكخراوێكی 
بەرەو  سەرفەر  خوازیاری  200هەزار 

 1058 یەكەمدا  قۆناغی  لە  مریخ، 
كەسی هەڵبژاردووە كە ئەم كەسانە، لە 

140 واڵتی جیهانەوە ئامادەیی خۆیان 
دەربڕیوە.

ڕێكخراوی "مارس یێك"  ڕایگەیاند كە 
كێبڕكێیەكی  لە  دواییدا،  قۆناغی  لە 
تەلەفزیۆنیدا 24 كەس هەڵدەبژێردرێن.

ڕێكخراوی مارس یێك كە خاوەنەكەی، 
تەلەفزیۆنییەكەی  بەرنامە  داهێنەری 
"باس النسدۆرپ"ە، دەیهەوێ لە ساڵی 
كەسی   4 گرووپی  شەش  2025دا 
بكات.  مەریخ  هەسارەی  ڕەوانەی 
سەفەری ئەم كەسانە بۆ گۆی مەریخ 

بێ گەڕانەوەیە.
 لە كێشەكانی ئەم سەفەرە ئەوەیە كە 
دەبێ  خوازیارانی ئەو سەفەرە لە ماوەی 
سەفەرەكەدا كە حەوت مانگ درێژەی 

دەبێت، بە زیندوویی بمێننەوە.
بەهێزەكانی  تیشكە  لە  دەبێ   هەروەها 
پارێزراو  سەفەرەدا  لەم  رادیۆئەكتیڤ 
دوو مەترسییە ڕزگار  لەم  ئەگەر  بن. 
بن، ئەوا هەسارەیەكی وشك بە 63 پلە 
ژێر سفری سەرماوە چاوەڕێیان دەكات. 
گۆی  هەوای  و  كەش  زۆری  بەشی 
كەربۆن  ئۆكسیدی  دی  لە  مەریخ 
زۆری  مەترسی  ئەمەش  و  پێكهاتووە 
كە  باسە  شایانی  مرۆڤ.  بۆ  هەیە 
مرۆئامێر)ڕۆبات(  تەنیا  هەنووكە  تا 

نێردراوەتە سەر گۆی مەریخ.

كۆئینتێن ڤولۆ و گوولیات دییە ڤور ئەو 
دەیانهەوێ   كە  فەرانسەویانەن  داڕێژەرە 
تیشكداری  كەپسوولى  شێوەی  بە 
هەتاو، ڤیتامین  D لە نێو بازاڕدا باڵو 

بكەنەوە.
كەمیی تیشكی هەتاو لە وەرزی زستاندا 
پێست،  تێكچوونی  هۆی  ببێتە  دەتوانێ 
هتد.  و  خەمۆكی  جەستەیی،  كێشەی 
كەواتە ئەم كەپسووالنە تیشكی پێویست و 
ڤیتامین D بۆ مرۆڤەكان دابین دەكات.

ئەم كەپسووالنە تیشكی هەتاو لە ناوچە 

وەكوو  زەوی،  گۆی  جۆراوجۆرەكانی 
بورا بورا، مالدیڤ، هاییتی و باهاماوە 
دەتوانن  تاكەكان  و  دەكەن  دابین  تاك  بۆ 
تیشكی خۆری شوێنی جێی مەبەست و 
خوازراوی خۆیان لە پزیشكی دەرمانخانەكە 
لە  زیاتر  ڕێژەی  نابێ   بەاڵم  بكەن،  داوا 

رادەبەدەری بەكار بهێنرێت. 
دییە  و  ڤولۆ  لەالیەن  كەپسووالنە  ئەم 
ڤەرەوە بۆ پێشانگای تیشكی لیۆن ئامادە 

كراوە.

ریخ
و مە

سەفەری بێ گەڕانەوە بەرە

تێلێسكۆپی هابێل جێگای خۆی 


