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به   تایبه ت  سمینارێکی  سه رماوه ز  ٢ی  رۆژی  پێش نیوه ڕۆی 
ده فته ری سیاسیی  بنکه ی  له  سالۆنه کانی  یه کێک  له   ژنان  پرسی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان، بە بەشداریی به شێکی به رچاو له  

کادر و پێشمەرگەکانی نێو رێزەکانی حیزب، به ڕێوه چوو.
ئه و سمیناره  زانستی یه  که  له  الیه ن یه کیه تی ژنانی دێموکراتی 
بە  پێشکەش  و  ئاماده   پانیڵ  چه ند  له   رێکخرابوو،  کوردستان 

بەشداربووان کرا. ... ل٢

ــوه ڕۆی  ــی ــشــن ــێ پ
رۆژی دووشەممە، 
٨ی  رێــــکــــەوتــــی 
ســـــــەرمـــــــاوەزی 
هــەتــاوی  ١٣٩٥ی 
حیزبی  هەیئەتێکی 
دێـــــمـــــوکـــــراتـــــی 
بە  کـــوردســـتـــان، 
ــی  ــتـ ــەرەسـ ــەرپـ سـ
ــز مــســتــەفــا  ــ ــەڕێ ــ ب
مـــــــــەولـــــــــوودی، 
سکرتێری  جێگری 

رێکخراوی  ــی  ســەردان حــیــزب،  گشتیی 
کۆمۆنیستی  حــیــزبــی  ــی  ــی ــان کــوردســت
ــران) کــۆمــەڵــە(ی کــرد کــە، لــە الیــەن  ــێ ئ
حیزبەوە  ئەم  سەرکردایەتی  هەیئەتێکی 
ــەالح  ــز ســ ــ ــەڕێ ــ بـــەســـەرپـــەرەســـتـــی ب

مازووچی یەوە پێشوازی لێ کرا.
لــەم دیـــدارەدا هـــەردوو الیــەن وێــڕای 
هەڵسەنگاندنی  و  بــۆچــوون  دەربــڕیــنــی 
خۆیان لەسەر گۆڕانکارییە سیاسی یەکانی 

ناوچەکە و ئێران، سەبارەت بە باردۆخی 
ــی  ــەاڵت ســیــاســی  و کــۆمــەاڵیــەتــی رۆژه
بــزووتــنــەوەی  و  بەگشتی  کــوردســتــان 
ــکــی کــوردســتــان،  مـــافـــخـــوازانـــەی خــەڵ

ئاڵۆگۆڕی بیروڕایان کرد.
هــەر لــەم دیـــدارەدا هـــەردوو هەیئەت 
ــســەکــردن لــەســەر  ــەڵ ق هـــاوکـــات لــە گـ
رۆژهەاڵتی  سیاسی یەکانی  هێزە  ئەرکی 

کوردستان... ل٢

ــرۆ،  ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــل کـ ــ ــدێـ ــ ــیـ ــ فـ
ــی  ــ ــۆڕشـ ــ رێــــــــبــــــــەری شـ
تەمەنی  لــە  ــا،  کــووب واڵتـــی 
کــۆچــی دوایــی  ــی دا  ٩٠ ســاڵ

کرد.
ــا  ــووب تـــەلـــەویـــزیـــونـــی ک
رۆژی  ــی  ــ ــانـ ــ ــەیـ ــ ــەرەبـ ــ بـ
ســەرمــاوەز  ٦ی  شــەمــمــە، 
کاسترۆ  ــۆڵ  ــ رائ زمـــان  ــە  ل
ــدڵ کـــاســـتـــرۆ  ــ ــی ــ بـــــــرای ف
ــی کـــۆچـــی  دوایــــی  ــ ــەواڵ ــ ه
ناسراوی  چریکی  و  رێبەر 
کووبایی پشتڕاست کردەوە.
فــیــدڵ کــاســتــرۆ ١٠ســـاڵ 
ــە هـــۆی  ــ ــش بـ ــ ــێ ــ ــەوپ ــ ــەم ــ ل
دەسەاڵت  لە  نەخۆشی یەوە 

نەما و، جێگەی خۆی رادەستی براکەی رائۆڵ کاسترۆ کرد. فیدڵ کاسترۆ لە 
توانی  باتیستا  دیکتاتۆری  بە  دژ  شۆڕشێک  رێکخستنی  دوای  ١٩٥٩ دا  ساڵی 
رێبەری  دەیە   ٥ بە  نزیک  و  بگرێ  بەدەستەوە  واڵتە  لەو  سیاسی  دەسەاڵتی 

کووبا بوو.

سمایل شەرەفی
خەباتی مەدەنی لە رۆژهەاڵتی کوردستان 
تا ئێستا توانیویەتی چەند قۆناغێک ئەزموون 
بکا. کە باس لە »ئەزموون« دەکەین، راست 

بەو مانایە دێت که  نامانهه وێ...  ل٨

وه رگێڕان له  ئینگلیسی یه وه : کەماڵ حەسەنپوور

یاخییبووە  جــار  ســێ  تــا  دوو  النیکه م 
حوسی یەکانی یەمەن، کە ئێران پشتیوانیانە، 
بە موشەک هێرشیان کردۆتە...  ل٩                   

هه یاس کاردۆ

 له  به رزترین لووتکه ی زاڵ به سه ر 
له ژیر  ناوچه ،  ره نگاوڕه نگی  ده شتی 

سێبه ری ئه شکه وتێکی...   ل١٠

رەزا محەممەدئەمینی
پێش  نەگەڕاوەتەوە  تورکیە  دۆخی 
شێوەکوودتاکەی چند مانگی رابردوو 
و بەدڵنیایی شەوە هەتا ئەو رێڕەوەی 

ئەردۆغان گرتوویەتە پێش...  ل٩

هەنگاونان بەرەو قۆناغێکی نوێ لە 
خەباتی مەدەنی

ئاخۆ ئه مریکا دەبێ لە یەمەن تورکیە لە بەردەم دوو رێیان دا
روومەتەکەی تری راگرێ؟*

ئاوڕێک لە ژیان و خەباتی 
تێکۆشەر ساڵە رەبەتی

قه یران له  بزووتنه وه ی خوێندکاری دا
)به  بۆنه ی 16ی سه رماوه ز، رۆژی خوێندکار له  ئێران(

ره حمان سه لیمی

سه رکۆماریی  هه ڵبژاردنی  به رئه نجامه کانی 

ئه مریکا له سه ر کوردستان و ئێران

مسته فا شه ڵماشی

بناژۆخوازیی ئیسالمی

نووسەر: گریگۆر دێلفاکس

وەرگێران لە ئاڵمانی یەوە بۆ فارسی: شاهۆ حسێنی

وەرگێڕان بۆ کوردی: تەهای رەحیمی

بە  ئەمریکا  و  روسیه   پێوەندییەکانی 
رێبەرایەتیی ترامپ و پوتین

عه زیز شێخانی

رێبەری شۆڕشی واڵتی کووبا کۆچی  دوایی کردحیزبی دێموکراتی کوردستان و کۆمەڵە کۆ بوونەوە

به ڕێوه چوونی سمینارێکی تایبه ت به  25ی 
نوامبر له  بنکه ی ده فته ری سیاسیی حیزب

ل4

ل5

ل6

ل7

پێشمەرگە هێمای خەبات و پارێزەری نیشتمانە
که ماڵ که ریمی

و  یەکبوون  و  یەکگرتنەوە  بابەتی 
و  هێز  نیوان  لە  هاوکاری  و  یەکیەتی 
لە  کــوردســتــان  سیاسی یەکانی  الیــەنــە 
بابەتە  لە  یەکێک  هەمیشە  رۆژهــەاڵت، 
ــەردەم  گــریــنــگ و ســەرەکــی یــەکــانــی بـ
خەباتکارانی کورد بووە و هەتا خەبات 
بەردەوام بێ، ئەم پرسە گرینگیی خۆی 
بابەتەکە  ئەسڵی  لە  دەپارێزێ. گرینگتر 
خەباتکارانی  سەرنجدانی  پێویستیی 
تایبەت حیزبە  بە  لە رۆژهــەاڵت  کــورد 
ســیــاســی یــەکــانــە کــە بــەرپــرســیــاریــەتــی 
سەرەکی یان بەرامبەر ئەم پرسە لەسەر 

شانە.
لە  کــوردســتــان  دێــمــوکــراتــی  حیزبی 
بەتایبەت  و  خــۆی  تــەمــەنــی  ــژەی  ــ درێ
ــردوودا، ئــەوەنــدەی لە  ــ لە دەســاڵــی راب
پێناو  لە  داوە  هەوڵی  بووبێ  توانای دا 
سیاسی یەکان  الیەنە  نیزیک کردنەوەی 
لە  هاوکاری  سازدانی  بۆ  هاندانیان  و 
نێوان هەموو الیەنەکان دا تێبکۆشێ. ئەم 
ئاکامێکی  بە  ئیستا  تا  ئەگەر  هەواڵنە 
ئاکامیش  بێ  بەاڵم  نەگەیشتوە  دڵخواز 
نەبووە و هەر ئەوەندەی دڕدونگی یەکان 
کەمتر بوونەوە و هاودەنگی یەک لەسەر 
ــی ئــەم داواکــاریــیــەی خەڵک  ــوون رەواب
بەگشتی دروست بووبێ، دەکرێ وەک 
خاڵێکی ئەرێنی لە پێوەندییەکانی نێوان 
هێز و الیەنەکان دا بژمێردرێ. هەر لەم 
خەمی  بــەردەوام  کە  بــووە  پێناوەش دا 
لەگەڵ  پێوەندییەکانی  بەهێزکردنی  لە 
الیەنە سیاسی یەکانی دیکەدا خواردووە 
لە  بــەدوور  و  بایەخەوە  بە  و هەمیشە 
تێبینی یەکانی لەسەر جۆری بیرکردنەوە 
و هەڵوێست و سیاسەتی ئەم یان ئەو 
الیەن و تەنیا لە پێناو رەخساندنی هەلی 
لەگەڵ  زیاتر  هــاوکــاری  و  هاوخەباتی 

هەمووان دا خۆی پێوە ماندوو کردوە.
بۆ  دیــمــۆکــرات  داواکــاریــی حیزبی   
ئەم  گەیاندنی  بەئاکام  و  بەدواداچوون 
ئەوە بووە، کە باسەکان  پرسە گرینگە 
لــە کــۆبــوونــەوە دووقــۆڵــی یــەکــانــەوە لە 
دۆستانە  حیزبە  ــەم  ل هــەرکــام  نــێــوان 
ــۆ کــۆبــوونــەوەیــەکــی  ــەوە ب ــت ــوازرێ ــگ ب
ــداری نــوێــنــەرانــی  ــەشـ گــشــتــی تــر بــە بـ
سیاسی یەکانی  الیەنە  و  حیزب  هەموو 
رۆژهــــــــــــەاڵت. مـــەبـــەســـت لـــــەوەش 
دەسپێکردنی باسێکی راشکاوانە لەسەر 
پێویستی یەکانی  و  کوردستان  وەزعی 
و  ــەاڵت  رۆژهـ خەباتی  لە  قۆناغە  ئــەم 
بــەردەم  گرفتەکانی  بەرباسی  خستنە 
بەرامبەر  لە  یەکبوونمان  و  یەکڕیزی 
ــان، کـــۆمـــاری  ــمـ ــەشـ ــاوبـ ــی هـ ــ ــن ــ دوژم
یەک  هــەر  بێگومان  ــووە.  ب ئیسالمی دا 
ــا و  ــوان ــە حــیــزبــەکــانــی رۆژهـــــەاڵت ت ل
خۆیان  کــاری  بەرنامەی  و  سیاسەت 
چاوپۆشی  ناتوانرێ  و  ناکرێ  و  هەیە 
لە دەوری کەم و زۆریان بکرێ. بەاڵم 
مەگەر  الیەنێک  هیچ  لە  راستی یە  ئەو 
خۆی لێ بدزێتەوە، شاراوە نیە کە هیچ 

حیزبێکی کوردستانی تەنانەت... ل٢

  حیزبی دێموکرات و 
چەتری یەکبوون

،،دوای زیاتر لە ٧٠ ساڵ بە هۆی فیداکاری و ئازایەتی و خوێن و قوربانیدان، ناوی پێشمەرگە لە نێو ئەدەبیاتی جیهانی 
و زمانە جۆراوجۆرەکانی دنیادا بۆتە ناوێکی ئاشنا. هەرچەند لەو رۆژەوە کە ناوی پێشمەرگە بە بەژنی چەکداری کورد بڕا 
و ئەرکی شه کاوە راگرتنی ئااڵ و دیفاع لە شەرافەت و کەرامەتی گەلەکەی کەوتە سەر شانی، دوژمنانی کورد بە تەواوی 
هێزی سیاسی و ماڵیی خۆیان هەوڵیان داوە ناوی پێشمەرگە بەدناو کەن و وه ک تیرۆریست و پیاوکوژ و جەردە بە دنیای 
بناسێنن، بەاڵم بە هۆی راستگۆیی و پاکی، جوامێری و ئازایەتی و پشتیوانی خەڵکی کوردستان لە پێشمەرگە، پڕوپاگەندەی 
دوژمن نەیتوانیوە کاریگەری هەبێ و لە بەدناو کردنی پێشمەرگە و لەو بوارەدا سەرکەوتنی بە دەست نەهێناوە، بەڵکوو بە 
پێچەوانەی هەوڵی دوژمنان، پێشمەرگە رۆژلەرۆژ خۆشەویست تر دەبێ، چونکە لە سەردەمی ئیستادا خەلكی کوردستان لە 
الیه ک و بەرەی دەژەتیرۆر لە سەرانسەری دنیادا له الیه کی دیکه ، بە چاوی ئومێدەوە دەڕوانە هێزی پێشمەرگەی کوردستان و 
هەر ئەوە وایکردووە دەسەاڵتدارانی ئەو دەوڵەتانه ی کوردستانیان بەسەردا دابەش کراوە، ئەگەر بە زاهیریش بێ، بە رەسمی 

ناوی پێشمەرگە وەک رزگاریدەر و هێزی کاریگەری لە بەرابەر تیرۆردا، بێنن. ،، ل٣
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بەشداریی هەیئەتێکی حیزب لە ساڵیادی دامەزراندنی 
پارتی کرێکارانی کوردستان لە واڵتی سوئیس

کۆبوونه وەی هەیئەتێکی کۆمیتەی ئاڵمان ح د ک 
لەگەڵ هەیئەتێکی رێکخراوی چەپەکانی ئاڵمان

حیزبی  کۆمیتەی  هەیئەتێکی  نوامبر  ٢٩ی  سێ شەممە،  رۆژی 
دیموکراتی کوردستان لە واڵتی ئاڵمان پێکهاتوو لە هاوڕێیان خالید 
حەسەنپور ئەندامی رێبەری وسولتان گواڵوی بەرپرسی کۆمیتەی 
ئاڵمان  لە دەفتەری رێکخراوی چەپەکانی ئاڵمان لە شاری بێرلین، 
لەگەڵ هەیئەتێک لە چەپەکانی ئاڵمان پێکهاتوو لە »ئاندریاز گونتەر« 
»ویدرمان«  خانمی  و  نێوونەتەوێەکان  پێوەندییە  بەرپرسی  و 

بەرپرسی کۆبووەوە .
کە  کرد،  هەیئەتی حیزب  لە  داوایان  خانەخوێ سەرەتا  هەیئەتی 
بارودۆخی  هەروها  و  حیزب  ئامانجەکانی  و  مێژوو  بە  سەبارەت 
ئەو  بۆ  بدا.  روونێک   بەرچاو  واڵتە  لەو  کورد  پرسی  و  ئێران 
ئامانجە  و  پێکهاتن  مێژوی  بە  هەیئەتی حیزب سەبارەت  مەبەستە 
و ستراتیژی حیزبی دیموکراتی کوردستان بۆ هەیئەتی خانەخوێ 
دوا و،  لە درێژەی باسەکەدا تیشکی خستەسەر بارودۆخی سیاسی 
دۆخی  لەگەڵ  لەپێوەندی  بەتایبەتی.  کوردستان  و  بەگشتی  ئێران 
سیستمی  ناتەباییەکانی  باسی  درێژی  بە  حیزب  ئەندامانی  ئیران دا 
ئێران سەبارەت بە پرسی دێموکراسی و، مافی کەمایەتی یە ئایینی 
فەرهەنگیی  و  ئابووری  هەاڵواردنی  هەروها  و  نەتەوییەکان  و 
رێژیمی کۆماری ئیسالمی یان دەرحەق بە گەاڵنی ئێران کرد و، لەو 
پێوەندیەدا قامکیان لەسەر باری خراپی گوزەران و بێدەرەتانی گەلی 
هەیئەتی  دیکەدا  بەشێکی  لە  دانا.  کوردستان  رۆژهەاڵت  لە  کورد 
حیزب پەرژایە سەر پرسی مافی مرۆڤ و پێشێلکرانی چەند قاتی 

ئەو مافانە لەکوردستان  لەالیەن کۆماری ئیسالمی یەوە .
دیدارە  لەو  خۆیان  خۆشحاڵی  چەپەکان،  رێکخراوی  هەیئەتی 
دەربڕی و نیگەرانی خۆیان سەبارەت بە بارودۆخی نالەباری گەلی 
کورد لە کوردستانی ئێران نیشاندا و، پێشیلکردنی مافی مرۆڤ و بێ 

عەداڵەتیان دەرحەق بە پێکهاتەکانی ئێران مەحکووم کرد.
چۆنیەتی  پرسی  بۆ  تەرخانکرا  کۆبوونەوەکە  کۆتایی  بەشی 
الیەن  لە  کە  ال،  هەردووک  نێوان  پێوەندییەکانی  رێکخستنی 
هەیئەتی خانەخوێ ئامادەیی تەواو نیشاندرا کە لەمەوبەدوا، ئاستی 
پێوەندییەکانیان لەگەڵ حیزبی دیموکراتی کوردستان گەرموگوڕتر 

و قووڵتر کەنەوە.
شایانی باسە کە رێکخراوی چەپەکان لە هەڵبژاردنەکانی رابردووی 
پارلمانی لە ئاڵمان  ١٠ لە سەدی دەنگەکانیان وەدەست هێناوە و لە 

ئێستا دا خاوەنی ٦٤ کورسین لە پارلمانی ئاڵمان دا.

له سه ر بانگهێشتی فه رمی، هه یئه تێكی کومیتەی حیزبی دیموکراتی 
کوردستان بە سەرپەرستی هاوڕێ زاهید شاعیری به رپرسی كۆمیته ، 
ئه و  کرد.  په که که   دامه زرانی  ساڵیادی  رێوره سمی  له   بەشدارییان 
رێوره سمه  ئێواره ی رۆژی شه ممه ، ٢٦ی نوامبری ٢٠١٦ له  شاری 
دامه زانی  یادی ٣٨ ساڵه ی   بۆنه ی  به   لوتزه رن-ی واڵتی سوئیس، 
پارتی كرێكارانی كوردستان به ڕێوه  چوو، که  تێیدا »زوبه یر ئایدار« 
ئه ندامی كۆنسه ی به ڕیوه به ریی كۆما جڤاکێن كوردستان) ك ج ك( 

و »ره مزی كارتال« هاوسه رۆكی كۆنگره ی گه ل، به شدار بوون. 
دێموكراتی  حیزبی  کومیتەی سوئیسی  پەیامی  رێوڕه سمه دا  له و 
كرا.  به شداران  به   پێشكه ش  شاعیری  زاهید  الیەن  له   كوردستان 
حیزبی  هەیئەتی  رێوڕسمه دا  ئه و  په راویزی  له   كه   باسه   شایانی 
كارتال  ره مزی  و  ئایدار  زوبه یر  به ڕێزان:  هه ردووك  به   چاویان 
كوردستان  ئێستای رۆژهه اڵتی  هه لوومه رجی  له   باسیان  و  كه وت 
جێگەی  کرد.  كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  ئێستای  سیاسه تی  و 
له   بوو  حیزب  ته نیا  كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  كه   ئاماژه یه  
بۆنه یه وه   به و  په یامیان  كه   كوردستان  باشووری  و  رۆژهه اڵت 

پێشكەش كرد.

سه ره تای ئه و سمیناره  په یامی یه کیه تی ژنانی دێموکراتی کوردستان به  بۆنه ی 
٢5ی نوامبر رۆژی جیهانیی »به ره نگاربوونه ی  توندوتیژی دژ به  ژنان« له  الیه ن 

سرووشت ره سوڵپوور پێشکه ش به  ئاماده بووان کرا.
سیاسیی  ده فته ری  ئه ندامی  عومەرباڵه کی  هاورێ  یه که م دا  پانێلی  له   پاشان 
حیزب، باسێکی سه باره ت به  پرسی ژنان له  یاسای بنه ڕه تیی کۆماری ئیسالمیی 
ئێران و ئه و مادده   قانوونیانه  کرد، که  به  جۆرێک رێگه خۆشکه رن بۆ هه اڵواردن 
و چه وساندنه وه ی ژنان له  کۆمه ڵگه ی ئێران. ناوبراو به  خستنه رووی چه ند مادده  
چاره سه ری  بۆ  گوتی:  باره وه   له م  ئیسالمی  کۆماری  بنه ڕه تی  یاسای  له   یاسایی 
کۆماری  ده سه اڵتی  ژێر  ئێرانی  له   ئازاره کانیان  که مکردنه وه ی  و  ژنان  پرسی 

ئیسالمی، پێویست به  پێداچوونه وه  و چاکسازیی ماددە یاسایه کان هه یه .
له  پانێلی دووهه می ئه وسمیناره دا دوکتور ناسرسیمایی ره وانناس و مامۆستای 
کورده واری  کۆمه ڵگه ی  له   ژنان  به   سه باره ت  زانستی  و  تایبه ت  باسێکی  زانکۆ 
پێشکه ش به  به شداربووان کرد و، ناوبراو به  هه ڵسه نگاندێکی مێژوویی و زانستیانه ی 
کۆمه ڵگه ی ژنانی کورد له گه ڵ واڵتانی ده راوسێ له  رۆژهه اڵتی نێوه ڕاست، روانین و 
تێبینی خۆی له سه ر هه موو شێوه  توندوتیژی به رانبه ر به  ژنان و نیزامی پیاوساالریی 

له  کۆمه ڵگه ی کوردستان خسته ڕوو.
له  بڕگه یه کی دیکه ی ئه و سمیناره دا ، خاتوو سوهه یال قادری سکرتێری یه کیه تی 
ژنانی دێموکراتی کوردستان باسێکی کورتی سه باره ت به  په روه رده ی ژنانی نێو 

ریزه کانی حیزب پێشکه ش کرد.
بڕگه ی کۆتایی ئه و سمیناره  ته رخان کرابوو به  پرسیار و تێبینی ئاماده بووان که  
به شێک له وان له  گفتگۆیه کی کراوه دا پرسیار و تێبینی خۆیانیان خسته ڕوو، که  له  

الیه ن کۆڕگیڕانه وه  وه اڵم دارنه وه .

لە پێوەندی لەگەڵ بارودۆخی سیاسیی ئێستای کوردستان، راشکاوانە باسیان لە 
خاڵە بەهێزو الوازەکان کرد و هەردووال هاوڕابوون لەسەر ئەوەی کە سەبارەت 
بە تێکۆشان و یەکریزی، چاوەڕوانیی زۆر زیاتر لە هێزە سیاسی یەکان دەکرێ و 

ئەوان پێویستە لەم پێوەندییەدا هەنگاوی بەکردەوە هەڵێننەوە.
و  هاوهەڵوێستی  لەسەر  پێداگرییان  هەیئەت،  هەردوو  پێوەندی یەدا  لەم  هەر 

یەکریزیی نێوان هێزە سیاسی یەکان کردەوە.

حیزبی  هه یئه تی  هه تاوی،  ١٣٩5ی  سه رماوه زی  ٦ی  رێکه وتی  شه ممه،   رۆژی 
دێموکراتی کوردستان به  سه رپه رستی بەڕێز مسته فا مه ولودی، جێگری سکرتێری 
گشتیی حیزب سه ردانی کۆمه ڵه ی شۆرشگێری زه حمه تکێشانی کوردستانی ئێرانی 
کرد، که  له  الیه ن هه یئه تێکی ئه و حیزبه  به  سه رپه رستی بەڕێز عه بدواڵ موهته دی، 
ئێران  کوردستانی  زه حمه تکێشانی  شۆرشگێری  کۆمه ڵه ی  گشتیی  سکرتێری 

پێشوازیان لێ کرا.
له  دێدارێکی سێ سه عاته دا کۆمه ڵه  باسێکی سیاسی له سه ر دوایین ئاڵوگۆره کان 
له  ناوچه  و ده وروبه ر هاته  به رباس و هه ردوو ال لێکدانه وه  و هه ڵسه نگاندنی خۆیان 
بۆ مه سه له کان هێنایە بەر باس و، تێبینی و سه رنج و روانگه  و خوێندنه وه یان بۆ 
له  ناوچه دا باس کرد. له سه ر زۆر مه سه له ش بۆ چوونه کانیان  مه سه له کانی رۆژ 

وه ک یه ک بوو یان زۆر له  یه کتر نیزیک بوون.
ته وه رێکی دیکه  باسی ئه و کۆبوونه وه،  چۆنیه تی هاوکاری و کارکردنی به کرده وه ی 
و  کۆمه ڵه کان  به تایبه تی  و  به گشتی  کوردستان  رۆژهه اڵتی  سیاسی یه کانی  هێزه  
دێموکراته کان بوو، که  ماوه یه ک پێش ئێستا له  کۆنفرانسێک دا له  سه نته ری مێری، 
کردنی  سیاسه ت  و  بۆچوون  و  هه ڵوێست  باسی  الیه ن  پێنج  هه ر  سکرتێرەکانی 

خۆیان کرد.
کراوه   مێری  سه نته ری  له   باسانه  که   ئه و  کۆی  هه وڵدرا  کۆبوونه وه که دا  له  
رێگایه کی  و  رۆژهه اڵت  هێزه کانی  کردنی  هاوکاری  باسی  و  هه وێن  به   بکر ێن 
دیاره   هێزه کان دا.  نێو  له   زۆرتری  به کرده وه ی  هاوکاری  بۆ  بدۆزنه وه   هاوبه ش 
ئیشاره  به وه ش کڕا که  له  چەند ساڵی رابردوودا  هه وڵێکی باش ها تۆته  ئاراوه  که  
ئاکامه که ی بۆته  داڕشتنی گه اڵله  و پرۆژه  و سه ر ئه نجام ئاماده کردنی پالتفۆرمی 
هاوکاری نێو حیزبه کان و ته نانه ت ئه و باسانه ی که  زیاتر له  5 ساڵه  دێموکراته کان 
کردوه،   قۆڵیان  چه ند  و  قۆڵی  دوو  کۆبوونه وه ی  جار  چه ندین  بۆ  کۆمه ڵه کان  و 
به ڵکوو به  ئه نجامێکی عه مه لی بگه ن. به اڵم به  هه ر هۆیه ک بێ، ئیقدامێکی گشتگیری 
لێ نه که وتۆته وه . له وکۆبوونه وه یه دا باس کرا له  سه رجه می ئه و گه اڵڵه   و پالتفۆرم 
و رێکه وتنی دووالیه نه ، خاڵی هاوبه شی زۆر به دی ده کرێ، که  ده کرێ هه موویان 
 بکرێن به  سه رچاوه یه ک بۆ ئه وه ی حیزبه کان به  رێکه وتنێکی گشتگیر بگه ن بۆ کاری 

هاوبه شی زیاتر و که ڵک وه رگرتن له  ده رفه تی ره خساو له  زۆربه ی ئاسته کان دا.
له  کۆتایی دا هه ر دوو الیه ن پێداگریان کردوه  که  پێویسته  ئه و دیدارانه  زیاتر بن 

و دوو الیه نیش زۆرتر له  بواری جۆراوجۆردا هاوکاری یه کتر بکه ن.

لە درێژەی دیدارو کۆبوونەوە لە گەڵ هێز و الیەنەکانی کوردستان، هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە گەڵ هەیئەتێکی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی 
کوردستان کۆبووەوە.

دوانیوەڕۆی رۆژی دووشەممە، رێکەوتی ٨ی سەرماوەزی ١٣٩5ی هەتاوی هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان، بە سەرپەرەستی  به ڕێز مستەفا 
مەولوودی، جێگری سکرتێری گشتیی حیزب، لە الیەن هەیئەتێکی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان بە سەرپەرەستی بەڕێز عومەر ئیلخانی زادە، سکرتێری 

کۆمەلە پێشوازی لێ کرا.
لەم دیدارەدا هەردوو هەیئەت لە پێوەندی لە گەڵ دوایین گۆڕانکارییەکانی ناوچەکەو، بارودۆخی سیاسیی ئێران و کوردستان ئاڵوگۆڕی بیرو بۆچوونیان 

کرد.

نوێنه رایه تی  شاندێکی  سه رماوه زی  سێ شه ممه،  ٩ی  رۆژی 
حیزبی  نوێنه رایه تیی  ده فته ری  سه ردانی  هه ولێر،  له   »هه ده په « 

دێمۆکراتی کوردستان له  هه ولێریان کرد.
و  تورکیه   بارودۆخی  له سه ر  هه ده په   شاندی  سه ره تا 
ده ستبه سه رکرانی  رووداوی  تایبه ت  به   و  کوردستان  باکوری 
له   به شێک  ده ستگیرکردنی  هه روه ها  و،  هه ده په   هاوسه رۆکه کانی 
باکووری  شاره کانی  هه ڵبژێردراوی  شاره وانی یه کانی  سه رۆک 
له گه ڵ  که سانه   ئه و  گرتنی  رایانگه یاند،  و  کرد  قسه یان  کوردستان 
مافه کانی  و  دێموکراسی  ئوسوولی  و  پره نسیپ  سه ره تایی ترین 
مرۆڤ دژایه تییان هه یه  و، خزمه ت به  پرۆسه ی ئاشتی و دیالۆگی 

نێوان کورد و تورک ناکات و به ره و ئاقارێکی نادیاری ده بات.
دواتر ئیبراهیم زێوه یی به رپرسی نوێنه رایه تیی حیزب  له  هه ولێر، 
کاربه ده ستانی  و  به رپرسان  ده ستگیرکردنی  ره وتی  به   سه باره ت 
هه ده په  و نوێنه رانی خه ڵک و به شێک له  سه رۆک شاره وانی یه کانی 
و  نیگه رانی یه کانی خۆی  و  په رۆشی  کوردستان  باکووری  خه ڵکی 
حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی له  ئاست ئه م رووداوانه  ده ربری و، 
مه حکوومی کرد و رایگه یاند که  ئه م کرده وه  نه ته نیا هه ر پرۆسه ی 
ئاشتی و دیالۆگی نێوان کورد و تورک ده خاته  مه ترسی یه وه  به ڵکوو 
نێوان  تێکه اڵویی  و  پێوه ندی  قووڵبوونه وه ی  به   خزمه تێک  هیچ 
ئاوه دانی  و  گه شه   و  چوون  وبه ره وپێش  کورد  و  تورک  گه اڵنی 
واڵتی تورکیه  ناکا، بگره  له  ئاستی ناوچه یی و جیهانی پرێستیژ و 

متمانه ی ده وڵه تی تورکیه  ده خاته  ژێر پرسیاره وه .
درێژەی 

حیزبی دێموکراتی کوردستان و کۆمەڵە)رێکخراوی 
کوردستانیی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران( کۆبوونەوە

دیداری دوو هه یئه تی حیزبی دێموکراتی کوردستان و 
کۆمه ڵه ی شۆرشگێری زه حمه تکێشانی کوردستانی ئێران

دیداری نێوان دوو هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان و کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان

درێژەی 

به ڕێوه چوونی سمینارێکی تایبه ت به  25ی 
سه ردانی شاندێکی »هه ده په « له  بنکه ی نوامبر له  بنکه ی ده فته ری سیاسیی حیزب

نوێنه رایه تیی حیزب له  هه ولێر

 چه ند چاالکی یەکی دیکەی حیزبی

نفووز  و  توانا  خاوەن  کە  کوردستانیش  دێموکراتی  حیزبی 
بە  ناتوانێ  کوردستان دا،  خەڵکی  نێو  لە  زۆرە  ئیعتبارێکی  و 
کوردستان  خەڵکی  سیاسیی  بزووتنەوەی  خاوەنداریەتی  تەنیا 
بکا. هەر بۆیە هەر حیزبێک بەو توانا و ئێعتبارەوە کە هەیەتی 
دەبێ  بێ،  بزووتنەوەکەی  و  کوردستان  خەڵکی  خەمخۆری  و 
و  یەکڕیزی  هەوڵی  بزووتنەوە  ئەو  پێویستی یەکانی  ئاست  لە 
لە رۆژهەاڵت  کورد  بزووتنەوەی  تواناکانی  هەموو  یەکخستنی 
بدا. ئەوەش جگە لە دانیشتنی بەردەوام لە ئاستی سەرەوەدا و 
دیتنەوەی خاڵە هاوبەشەکان و دیاریکردنی رێکاری هاوکاریکردن 

لە نێوان ئەو هێزانەدا رێگەیەکی دیکەی نیە.
 هەرچەند دوای هەوڵێکی زۆر بۆ سازدانی کۆبوونەوەیەکی 
لەو چەشنە، کە بۆ تەنیا یەک جار کۆبوونەوەیەک بە بەشداری 
کۆمەڵە  الیەنی  سێ  و  دێموکرات  الی  هــەردوو  سکرتێرەکانی 
دوا  بە  بــوو  و  لێبڕا  درێــژەدانــی  نەفەسی  بــەداخــەوە  پێکهات، 
کۆبوونەوانە  ئەم  درێژەدانی  ئێمە  بــاوەڕی  بە  کۆبوونەوەش. 
لێک  زەمینەی  و  هەڵبگرێ  رێگه   ســه ر  کۆسپه کانی  دەیتوانی 
ئەم  ئەگەرچی  بکا.  خۆش  نێوانیان  هاوکاریی  و  نیزیکبوونەوە 
باسانە لە دوا کۆبوونەوەی سکرتێرەکانی پێنج حیزبی کوردستانی 
لە الیەن  هەولێر،  لە  مێری دا  ئنیستیتۆی  دیداری  لە  رۆژهەاڵت 
هەر یەک لەو بەڕێزانەوە بە جیاوازیی بۆچوونەکانیانەوە کەوتە 
بەرباس و هیوا و هۆمێدێکی لە دڵی خەمخۆرانی ئەم پرسەدا 
دروست کرد، بەاڵم چاوەڕوانی یەکان زیاتر لە دەرکەوتنێک لە 
وەها کۆڕێک دا بوو. چاوەڕوانی ئەوەی کە مادام هەموو هەست 
لە  بەربەستێک  ئەدی چ  دەکــرا،  باسی  بۆشاییە دەکەن کە  بەو 
گرتووە  هێزانە  ئەو  بەیەکەوەبوونی  لە  پێشی  کە  دایە  بەردەم 

جگە لە چاوەڕوانی تێپەڕینی زەمان و ئینشااڵ و ماشااڵکان؟ 
حیزب تەوەری  کە  نیە  لـــەوەدا  گومان  بــێ،  راســت  ئــەوەی   
لە  بەتایبەت  حیزبی  بــەرژەوەنــدیــی  پاراستنی  بۆ  هــەوڵــدان  و 
هەردوو  نێو  لە  لێکدابڕانەکان  بــەدوای  و  ــردوودا  راب دە ساڵی 
سەلماندنی  بە  خۆماندووکردن  و،  کۆمەڵەدا  و  دێموکرات  الی 
ئیستاش  هەتا  الیەنانەوە  لەو  هێندێک  الیەن  لە  بوون  رەوایــی 
جگە  کە  هەوڵدانێک  حیزبانەیە.  لەو  بەشێک  کێشەی سەرەکیی 
لە بەفیڕۆدانی هێز و پتانسیەلی خەباتکارانەی لە دژی کۆماری 
دەکرا  کە  توانایەک  و  هێز  نەبووە.  دیکەی  ئاکامێکی  ئیسالمی، 
بەرژەوەندیی  خزمەت  لە  باشترەوە  ئیرادەیەکی  بە  دەکــرێ  و 

بزووتنەوەی خەڵکی کوردستان دا بەکار بهێندرێ.
لەم پێناوەدا حیزبی دێموکراتی کوردستان لە سااڵنی رابردوودا 
بۆ چارەسەری  کە،  داگرتوە  ئەوە  لەسەر  پێی  بەبەردەوامی  و 
دووبارەبوونەوەی  ئەگەری  لە  خۆدوورخستنەوە  و  کێشەکان 
ئەزموونە تاڵەکانی نێو بزووتنەوەی کورد پێویستە خەمی زیاتر 
لە یەکخستنەوەی ریزەکانی خەباتکارانی کورد بخۆین و بۆ ئەم 
مەبەستەش یەکخستنەوەی نێو ماڵی دێموکراتەکانی لە سەرووی 
ئەرک و بەرنامەکانی دا داناوە. بۆ ئەم کارەش بەپێی راسپاردەی 
گۆنگرەکانی حیزب، هەروەک لە راپۆرتی کۆنگرەی شانزدەهەم دا 
هاتووە و راستگۆیانە دەڵێ: »رێبەری و بەدەنەی حیزبی ئێمە 
کە  راستەقینە  یەکگرتنەوەیەکی  پێناوی  لە  کە  دایە  باوەڕە  لەو 
دەستەبەری بەهێزی و یەکگرتوویی دواڕۆژی حیزبی دێموکرات 
بێ، پێویستە هەردوو الیەن )سەرفەنەزەر لەوە کە خوێندنەوەیان 
بۆ دابڕان چیە( ئیستا وەک هەن یەکتر قبووڵ بکەن و رەوتی 
وەسەریەک کەوتنەوە بەجۆرێک مودیرییەت بکەن کە بەیەکەوە 
خاوەنداری لەو رەوتە و لە داهاتووی حیزب بکەن. رەوتێک کە 
لە  بە دۆڕاو  دیکە  ئەسڵ و الیەنەکەی  بە  لەودا الیەنێک خۆی 
کە  یەکگرتوو  و  بەهێز  دێموکراتی  واتە حیزبێکی  بدرێ.  قەڵەم 
چی دیکە لە کێشەکانی رابردوودا گیر نەکا و سازکردنی سەنتێز 
لە رابردوو و روانین و وزەی سەرجەم تێکۆشەرانی خۆی بکاتە 
خەبات  و  سیاسەت  مودیرییەتی  و  خۆی  ئیدارەی  دەسمایەی 
لەبەرچاوگرتنی  بە  کە  بــووە  پێناوەدا  لەم  هەر  کۆمەڵگا«.  لە 
خستۆتە  ئامادەکراوی  گەاڵڵەی  قبووڵکردن  یەکتر  پرێنسیپی 

بەردیدی هەموان. 
حیزبی  دڵسۆزانەیەی  هەوڵە  ئەم  کە  داخە  جێگەی  هەرچەند 
دێموکرات لە چەند ساڵی رابردوودا لە الیەن، الیەنەکەی دیکەی 
دێموکراتەوە بەهێند وەرنەگیراوە و هەرجارەی بە بەهانەیەکەی 
داتاشراو و تەنانەت هێرشی راگەیاندن بۆ سەر سکرتێری حیزب 
وەک دوا بەهانە، خۆیان لەم پرسە گرینگە دزیوەتەوە. سەرەڕای 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ئاکامانە،  بێ  هەوڵە  ئەو  هەموو 
لەبەر ئەوەی ئەمە بە ویستی کۆمەڵگەی کوردستان و داخوازی 
سەرەکیی خەڵک لە دێموکراتەکان دەزانێ، لێی ماندوو نەبوە و 
بــەردەم خۆی  لە  ئەرکێک  گرینگە وەک  پرسە  ئەم  بردنەپێشی 
بەرپرسیار  بە  لێ  خۆی  و  دەبینێ  دێموکراتەکان دا  هەموو  و 
زانیوە. گرینگە الیەنەکەی دیکەی دێموکراتیش لە جیاتی هەڵدانی 
چەتری خۆیان بۆ هەموان، بیر لە چەترێک بکەنەوە کە هەموان 
خزمەت  لە  تەنیا  خۆیان  توانای  و  وزە  بتوانن  سێبەری دا  لە 

دۆزی رەوای کورددا بخەنە گەڕ.

درێژەی

  حیزبی دێموکرات و چەتری یەکبوون
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١٣٢٠ی  ساڵی  خەرمانانی  رووداوەکانی 
سوپای  هاتنی  هۆی  بە  کە  هەتاوی 
ئێران  خاکی  نێو  بۆ  بریتانیا  و  سۆڤیەت 
هەبوو  تەواویان  کاریگەریی  دا،  روویان 
دیکتاتۆری  دەسەاڵتی  کردنی  الواز  لەسەر 
حکوومەتی ناوەندی لە تاران و سەرهەڵدان 
سیاسی  چاالکی  و  ئازادی  پەرەگرتنی  و 
و،  ئێران  جۆراوجۆرەکانی  ناوچە  لە 
فەزایە  لەو  نەبوو  بێ بەش  کوردستانیش 
چاالکانە  زۆر  خەڵک  پێشێ.  هاتبووە  کە 
قۆستەوە،  هەلومەرجەکەیان  ئازایانە  و 
بەتایبەتی کە سوپای سۆڤیەت نزیک بوو لە 
ناوچەی موکریان و لە ورمێ جێگیر ببوو، 
و  زۆربەی شار  لە  دەسەاڵت  دامودەزگای 
شارۆچکەکانی ئەو ناوچەیە تێکەوە پێچران 
دەسەاڵتی  ئاسەواری  کە  شوێنێک  تەنیا  و 
پاشایەتیی ئێرانی لێ مابوو شاری مەهاباد 
١٣٢٣ی  سەرماوەزی  ٢٦ی  لە  کە  بوو 
دەستی  بە  ئەو شارە  هه تاوی دا شارەوانی 
دەستی  شارە  ئەو  وەزاڵەهاتووی  خەڵکی 
کوردستان  )رۆژنامەی  گێرا.  بەسەر دا 
شارەبانی  گرتنی  بە  ١، سەبارەت  ژمارەی 
تێلگرافی  شار،  خەڵکی  دەستی  بە  مەهاباد 
وەزیری  بۆ  کە  مامەش  ئاغای  قەرەنی 
باڵو  نووسیویەتی،  تاران  مشاویری 

کردۆتەوە(. 
بە  مەهاباد  شارەوانی  گرتنی  دوای 

لە  رەزاشا  دەسەاڵتی  ئاسەواری  یەکجاری 
ناوچەکەدا نەما، هەرچەند حکوومەت هەوڵی 
بە  عەشیرە  و  خێڵ  سەرۆک  رێگای  لە  دا 
خۆی  دەسەاڵتی  عینوان،  و  پۆست  دانی 
سەرکەوتوو  بەاڵم  بپارێزێ  ناوچەکە دا  لە 
نەبوو؛ چونکە خەڵک گرینگیان بە نوێنەرانی 
حکوومەتی ناوەندی نەدا بەڵکوو لە شاری 
بە  شار  خەڵکی  لە  شووڕایەکیان  مەهاباد 
سەرپەرستی و مەسئولیەتی قازی محەممەد 
پێک هێنا کە رۆژانە ئەو شووڕایە کاروباری 
خەڵکی لە بواری قەزایی و ئەمنی یەوە رایی 

دەکرد.
گرتنی شارەوانی مەهاباد لەو سەردەم دا 
یەکەم:  هەبوو:  گرینگی  بوار دا  چەند  لە 
و  نەتەوایەتی  هەستی  گەشەکردنی  لەسەر 
لە  دڵەراوکێی خەڵک  رەواندنەوەی ترس و 
دووهەم:  هەبوو.  کاریگەری  دەسەاڵتدارن  
ئەو حەرەکەتە سەرەتایەک بوو بۆ پێکهێنانی 
لە  پارێزگاری  بتوانێ  کە  چەکدار  هێزێکی 
ماف و ئازادییەکانی خەڵکی کوردستان بکا. 
سێهەم: گرتنی شارەوانی مەهاباد دەسپێکێک 
بەرێوەبەریی  کوردستان  خەلکی  کە  بوو 
بێت  خۆی  دەستی  بە  خۆی  کاروباری 
بە  و  کاتەوە  کۆ  ئەزموون  بوارەدا  لەو  و 
دەسەاڵتداران و نەتەوە ئازادەکان بسەلمێنی 
کە ئەگەر مه جالی خۆبەرێوەبردنی پێ بدرێ 
و چارەنووسی خۆی بە دەستی خۆی بێت، 

شێوە  باشترین  بە  خۆی  واڵتی  دەتوانێ 
ئیدارە بکا.

حیزبی  ١٣٢٤دا  خەزەڵوەری  ١ی  لە 
دەرکردنی  بە  کوردستان  دێموکراتی 
خۆی  بوونی  رەسمەن  بەیاننامەیەک 
بە  دواوە  بە  رۆژە  لەو  و  راگەیاند 
ئەمنی،  سیاسی،  کاروباری  کردەوە 
خەڵکی  فەرهەنگیی  و  ئابووری  دادوەری، 
حیزبی  بەڕێوەبەرانی  الیەن  لە  کوردستان 
دەکران.  ئیدارە  کوردستانەوە  دێموکراتی 
رۆژی  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
کۆماری  ئیعالنی  رۆژی  هەتا  راگەیاندنەوە 
کوردستان گەلێک کاری پڕبایەخ و گرینگی 
لەگەڵ دا  دا کە هێندێکیان ئێستاشی  ئەنجام 
بێ، جێگای شانازی نەتەوەی کوردن، وەک 
ئااڵی  هەڵکردنی  میللی،  سوپای  دامەزرانی 

کوردستان... .
لە  بەشێک  میللی  سوپای  هێنانی  پێک 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  بەرنامەی 
هاتبوو  حیزب دا  بەرنامەی  لە  چونکە  بوو، 
کاروباری  بەرێوەبەری  دەسەاڵتی  کە 
کوردستان دەبێ بە دەستی گەلی کوردەوە 
دێموکرات  حیزبی  بۆیە  هەر  بچێ  بەڕێوە 
دامەزراندنی  و  پێکهێنان  فکری  لە  دەبوایە 
نەتەوە  لە  دیفاع  بتوانێ  کە  بێ  سوپایەک دا 
و دەستکەوتەکانی بکا. هەرەسی ئەرتەشی 
سوپای  هاتنی  دوای  بە  ئێران  پاشایەتیی 
ئێران،  خاکی  نێو  بۆ  بریتانیا  و  سۆڤیەت 
هەر وەکی لە پیشدا باس کرا، بوو بە هۆی 
الیەن  لە  پاسگاکان  و  پادگان  کە  ئەوەی 
خەڵکەوە دەستیان بەسەردا بگیرێ و خەڵک 
دەستیان بە چەک رابگا و لەو بارودۆخەدا 
و  دانەنیشت  بێکار  حیزب  رێبەرایەتیی 

الینگرانی  و  ئەندام  و  قۆستەوە  هەلەکەی 
بە  هێزێک دا  لە  بوون،  چەکدار  کە  خۆی 
کە  خستن  رێکی  دێموکرات  هێزی  ناوی 
ژمارە  کوردستان  رۆژنامەی  راپۆرتی  لە 
١٠دا کە لەسەر بەڕێوەچوونی رێوڕەسمی 
کۆماری  راگەیاندنی  رۆژی  رێبەندان  ٢ی 
بوونی  بە  ئیشارە  روونی  بە  کوردستان 
هێزی چەکدار رێکخراو دەکا کە بەشداری 

رێوڕەسمەکە بوون.
پێشدا  لە  کە  بەرنامەیەک  موتابقی   ...  «
حوزار  تەواوی  بە  پێشەوا  کرابوو  ساز 
لە  تەشریفی  پاشان  فەرموو  رۆژباشی 
تەواوی  پێش  بە  و  خوارێ  هاتنە  تریبون 
گوردان و گوروهان و دەستەی سەربازان 
و  هات  کوردستان دا  پێشمەرگەکانی  و 
هەمووی تەماشا کردن و بە هەموانی رۆژ 
دستووری  بە  کاتەدا  لەو  فەرموو  باش 
الیەن  لە  هێز  هەموو  فەرماندەی  معاوینی 
تۆپخانەی  و  پێشمەرگەکان  و  سەربازان 
کوردستان دە دەقیقە بێ وچان بە ئیفتخاری 
سەربەستی کوردستان و ناساندنی رەئیس 

جمهوری کوردستان شیلینگ کرا«.
یەکی   ١٣٢٤ سەرماوەزی  ٢٦ی  رۆژی 
دیکە لەو رۆژە مێژوویانەیە قەت لە بیر و 
رۆژەدا  لەو  ناسڕێتەوە.  کورد  تاکی  زەینی 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  فەرمانی  بە 
بە  و  رەسمی  شێوەی  بە  جار  یەکەم  بۆ 
بەشداری هەزاران کەس ئاالی کوردستان لە 

رێورەسمیکی بە شکۆدا لە مەهاباد، هەڵکرا.
گۆڤاری کوردستان لە ژمارەی سێهەمی دا 
ئااڵی  »هەڵکردنی  سەردێڕی  ژێر  لە 
ئاوا  مەهاباد«  لە  کوردستان  موقەدەسی 

دەنووسێ:
دەرهاتی  پێش  لە  وەکوو  »هەر 
٢٦ی  رۆژی  کرا،  عەرز  کوردستان دا 
سەرماوەز نوێنەرەکانی ئەهالی کوردستان 
سەعات  لە  کۆبوونەوە  مەهاباد  شاری  لە 
ئااڵی  حیزب  کانگای  لە  بەیانی  ١٠ی 
هەڵکرا  نەفەر  دەهەزار  حزووری  بە  کورد 
مارشی  میوزیک  دەستەی  کاتێک دا  لە  و 
شەقامی  سەرتاسەری  لە  و  لێدەدا  میللی 
و  تفەنگ  لوولەی  کە  نیزام  سەفی  وەفایی 
دەدرەوشاوە،  سەرنێزەیان  و  موسەلسەل 
کچ  مەکتەب،  قوتابیانی  و  الوان  دەستەی 
لە حەرەکەت دا  ئااڵ  لە الی راستی  و کوڕ، 
بوون ، گەورە و چووکی مەهاباد هەیئەت و 
نوێنەرانی حیزبی دێموکرات لە پشت سەری 
بۆ  دانەواندبوو،  بۆ  تەعزیمیان  سەری  ئااڵ 
ئیحترام چەپڵەیان لێدەدا و هورایان دەکێشا 
و، پێشەوای موعەزەمی کوردستان جەنابی 
بابەت  لە  بەتینی  وتارێکی  محەممەد  قازی 
ئااڵی موقەدەسی کوردستان ئیراد فەرموو. 
تیر  و  خیتابە  و  نوتق  پاش  لە  جار  ئەو 
مەراسم  بەجێهێنانی  و  زۆر  هاویشتنێکی 
هەیئەتی  عەمارەتی  لەسەر  ئااڵ  نەسبی  و 
دوایی  جێژنە  کوردستان  میللی  رەئیسەی 

هات«.
گەرمەی  لە   ١٣٦٣ ساڵی  گەالوێژی  لە 
کۆماری  الیەن  لە  داسەپاو  شەڕی 
ئیسالمی یەوە بە سەر کوردستان دا، رێبەری 
پێویستی  بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
زانی رۆژێک بە ناوی پێشمەرگەوە ناودێر 
بکا، لە الیەک نیشانەی پێزانین و ئەمەکداری 
ئازایەتی  هەموو  ئەو  بەرامبەر  لە  بوو 
هێزی  گیانبەخت کردنەی  و  فیداکاری  و 
پێویست  دیکەوە  الیەکی  لە  و  پێشمەرگە 
هەموو  وەک  کوردیش  نیزامی  هێزی  بوو 
ئەرتەشەکانی واڵتان، رۆژێکی دیاری کراوی 
حکوومەت  دوارۆژدا  لە  ئەوەی  بۆ  هەبێ 
و  فیداکاری  لە  رێز  وەیەک ڕا  خەڵک  و 
ئازایەتیی گیانبەخت کردنی رۆڵەکانی خۆیان 
بگرێ. هەر بەم مەبەستە کومیتەی ناوەندیی 
حیزب لەسەر رۆژی ٢٦ی سەرماوەز ساغ 
بۆوە کە لە مێژووی خەباتی رزگاریخوازی 
گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان، هەر 
رووداوی  دوو  کرا،  باس  پێشتر  وەکی 
دوای  بە  و  جیاواز  ساڵی  دوو  لە  گرینگن 
یەک دا )١٣٢٣ ــ ١٣٢٤(؛ لەو رۆژە دا رووی 
لەسەر  راستەوخۆیان  کاریگەری  و  داوە 
بووە  سەرەتایه ک  یەکیان  هەبووە  یەکتر 
و  کوردستان  میللی  سوپای  پێکهێنانی  بۆ 
هەڵکرا  تێدا  کوردستانی  ئااڵی  ئەوی تریان 
هەموومان  و،  کوردە  نەتەوەیی  هێمای  کە 
باش ئەوە دەزانین کە پێشمەرگە و ئااڵ دوو 

جمکی لێک دانەبراون.
بە هۆی  لە ٧٠ ساڵ  زیاتر  ئەوەتا دوای 
فیداکاری و ئازایەتی و خوێن و قوربانیدان، 
جیهانی  ئەدەبیاتی  نێو  لە  پێشمەرگە  ناوی 
بۆتە  دنیادا  جۆراوجۆرەکانی  زمانە  و 
کە  رۆژەوە  لەو  هەرچەند  ئاشنا.  ناوێکی 
ناوی پێشمەرگە بە بەژنی چەکداری کورد 
بڕا و ئەرکی شه کاوە راگرتنی ئااڵ و دیفاع 
کەوتە  گەلەکەی  کەرامەتی  و  شەرافەت  لە 
تەواوی  بە  کورد  دوژمنانی  شانی،  سەر 
هێزی سیاسی و ماڵیی خۆیان هەوڵیان داوە 
ناوی پێشمەرگە بەدناو کەن و بە عینوانی 
دنیای  بە  و جەردە  پیاوکوژ  و  تیرۆریست 
بناسێنن، بەاڵم بە هۆی راستگۆیی و پاکی، 
خەڵکی  پشتیوانی  و  ئازایەتی  و  جوامێری 
پڕوپاگەندەی  پێشمەرگە،  لە  کوردستان 
لە  و  هەبێ  کاریگەری  نەیتوانیوە  دوژمن 
بوارەدا  لەو  و  پێشمەرگە  کردنی  بەدناو 
بەڵکوو  نەهێناوە،  دەست  بە  سەرکەوتنی 
پێشمەرگە  دوژمنان،  هەوڵی  پێچەوانەی  بە 
رۆژلەرۆژ خۆشەویست تر دەبێ، چونکە لە 
لە  کوردستان  خەلكی  ئیستادا  سەردەمی 
الیه ک و بەرەی دەژەتیرۆر لە سەرانسەری 
ئومێدەوە  چاوی  بە  دیکه ،  له الیه کی  دنیادا 
و  کوردستان  پێشمەرگەی  هێزی  دەڕوانە 
ئەو  دەسەاڵتدارانی  وایکردووە  ئەوە  هەر 
دابەش  بەسەردا  کوردستانیان  دەوڵەتانه ی 
بە رەسمی  بە زاهیریش بێ،  ئەگەر  کراوە، 
پێشمەرگە وەک رزگاریدەر و هێزی  ناوی 

کاریگەری لە بەرابەر تیرۆردا، بێنن. 

26ی سەرماوەز لە چەند قۆناغی مێژوویی دا 

عومهرباڵهکی

لە الیەن  لە گەرمەی شەڕی داسەپاو  ،،لە گەالوێژی ساڵی ١٣٦٣ 
کۆماری ئیسالمی یەوە بە سەر کوردستان دا، رێبەری حیزبی دێموکراتی 
ناودێر  پێشمەرگەوە  ناوی  بە  رۆژێک  زانی  پێویستی  بە  کوردستان 
سەرماوەز ساغ بۆوە  ،،بکا،... هەر بەم مەبەستە کومیتەی ناوەندیی حیزب لەسەر رۆژی ٢٦ی 

چاالکیی ئه ندامان و الیه نگرانی حیزب به  بۆنه ی 26ی سه رماوه ز

نامه ی سه رئاوه اڵی به شێک له  هونه رمه ندان و 
چاالکانی مه ده نی بۆ روحانی

بەردەوامیی ناڕەزایەتیی کرێکارانی کوردستان

شەڕ و تێکهەڵچوون لە نێوانی کاسبکارانی کورد و 
هێزە چەکدارەکانی رێژیم

دێموکراتی  حیزبی  ته شکیالتی  کۆمێسۆنی  له   گه یشتوو  هه واڵی  پێی  به  
کوردستانه وه ، ئه ندامان و الیه نگرانی حیزب، له  شاره کانی مهاباد، بانه ، دیوانده ره ، 
سه رماوه ز،  ٢٦ی  هاتنی   بۆنه ی  به   و...  تاران  ئیسالم ئابادی  ئیالم،  مه ریوان، 

»رۆژی پێشمه رگه ی کوردستان« چاالکیی ته بلیغییان کرد.
باڵوکردنه وه ی  به   شارانه ،  ئه و  به هه ستی  خه ڵکی  ته بلیغییانه دا  چاالکییه   له و 
هێزی  له گه ڵ  خۆیانیان  پاڵپشتی  پێوه ندیدار،  وێنه ی   و  نووسراوه   و  تراکت 

پێشمه رگه  ده ربڕی و،  یادی شه هیدانی حیزب و گه ل یان به رز راگرت.
کۆمیسیۆنی  ته شکیالتی حێزب، وێڕای سپاس وپێزانین، له   سه رجه م دۆستان 
و الیه نگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان، ده سخۆشی یان لێ ده کا و، ساڵوی 

بۆ ناردوون.

له  به ره به ری رۆژی جیهانیی که م ئه ندامان، به شێک له  هونه رمه ندان و چاالکانی 
و  پێڕاگه یشتن  خوازیاری  روحانی  حه سه ن  بۆ  نامه یه ک،  نووسینی  به   مه ده نی 
له   داوایان  و  بوون  وه به رکه وتووانی »مین«  پێشڵکراوی  مافی  له   داکۆکیکردن 

سه رۆك کۆمار کردووە که  رێگه  نه دا، مافی زیان وه به رکه وتووان پێشل بکرێ.
هه واڵده ریی موکریان ئه و نامه یەی  که  له الیه ن ١٣٠ که س له  هونه رمه ندان و 

چاالکانی مه ده نی و پارێزه ران واژۆ کراوه،  باڵوکردۆته وه .
ناوه نده   له  خه مساردیی به رپرسانی  نامه یه دا به  ره خنه  گرتن  له و  له  به شێک 
پێوه ندیداره کان سه باره ت به  پێراگه یشتن و گرینگی دان به  قوربانیانی »مین« که  
زۆرجار ته نانه ت به  باشی چاره سه ری پزیشکیان بۆ ناکرێ و، مافه  یاساییه کانیان 
خه ساره   و  مین  ته قینه وه ی  کاره ساتی  باسی  راشکاوی  به   ده کرێ،  پێشێل 

مرۆییه کانیان بۆ حەسەنی روحانی کردووه .
له  کۆتایی ئه و نامه یه دا، داویان کردووه  که  له  زووترین کات بڕیارێکی یاسایی 
ده ربکا بۆ ئه وه ی چیتر مافی قوربانیانی ته قینه وه ی »مین« له  شار و گونده کانی 

سه رسنوور پێشێل نه کرێ.

لە درێژەی ناڕەزایەتی دەربڕینی کرێکارانی  کوردستان بەرانبەر بە دواکەوتنی 
»روانسەر«یش  شارەداری  کرێکارانی   ، کار  لەسەر  دەرکرانیان  و  مووچە 

ناڕەزایەتیان دەربڕی.
رۆژی  کوردستان،  مرۆڤی  مافی  کۆمەڵەی  بە  گەیشتوو  هەواڵی  پێی  بە 
بە  روانسەر  شارەداری  دەرکراوی  کرێکارانی  سەرماوەز   ٣ی  چوارشەممە 
شارەداری  کرێکارانی  ئێمە  نووسرابوون  لەسەری  کە  پالکارتگەلێک  هەڵگرتنی 
روانسەر کە بێ هۆ لە کار دەرکراوین داوکاری پشتیوانی خەڵک و ئاوردانەوەی 

بەرپرسانین«.
کرێکاران دا  دەربڕینی  ناڕەزایی  شوێنی  لە  روانسەر  شارەوانی  بەرپرسانی 
بۆ  دەرببڕێ  ناڕەزایەتی  کەس  هەر  کە  راگەیاند  کرێکارانیان  بە  و  کۆبوونەوە 

ساڵی داهاتوو ئیش و کاری پێنادرێ.
شایانی باسە بەشێکی  بەرچاو لە کرێکارانی شارەدارییەکان لە کوردستان بە 
شێوەی وەرزی  کاردەکەن و، لە الیەن پەیمانکارانەوە بێ هیچ ماف و بیمەی 

کرێکاری لە کار دەردەکرێن.
و  سنە  و  وکرماشان  ئیالم  شارەکانی   لە  رابردوو  مانگی  چەند  ماوەی  لە 
بەردەم  لە  و  دەربڕین  ناڕەزایەتی  داوتە  دەستیان   وەرزی  کرێکارانی  مەهاباد 
ناوەندە پێوەندیدارەکان خۆپێشاندانیان وەرێخستووە، بەاڵم تا ئێستا بەرپرسان 

لەم بارەوە واڵمدەر نەبوون.

لە نێوان چەکدارانی رێژیم و کاسبکارانی کورد، لە ناوچەی سەردەشت شەڕ 
و تێکهەڵچوون رووی دا.

بە پێی هەواڵی گەیشتوو بە کوردستان و کورد شەوی سێ شەممە، رێکەوتی 
بەشاری  سەر  بێتۆشی  گوندی  لە  شەو  ١٢ی  ٩هەتا  کاتژمێر  سەماوەز،  ٩ی 
چەند  سەر  دەکەنە  هێرش  رێژیم  ئەمنییەکانی  هێزە  هەمێشە  وەک  سەردەشت 
کاسبکاری ئەوناوچە و،  لە نێوان کاسبکاران و هێزەچەکدارەکانی رێژیم، شەڕ 
بەناوی  کەسبکارێک  تێکهەڵچوونە  ئەو  ئاکامی  لە  و،  روودەدا  تێکهەڵچوون  و 

سیراون بە توندی بریندار دەبێ.
زانیارییەکان باس لەوە دەکەن کە سێ کەس  لە هێزەکانی رێژیم زیانیان وەبەر 
بە هیلیکۆپتێر رەوانەی شاری سەردەشت کراون و ئەگەری ئەوە  کەوتووە و 
هەیە  دووکەس لە هێزە چەکدارانی رێژیم کوژرا بن، کە تا کاتی ئامادە کردنی 
ئەم هەواڵە لە سەر کوژراوانی ئەو تێکهەڵچوونە زانیارییەک لە بەر دەست دا نیە.
شایانی باسە بە هۆی هەڵسوکەوتی ناشیاوی هێزەچەکدارەکانی رێژیم لە گەڵ 
کاسبکاران و کۆڵبەرانی سەرسنوور، چەندین جار رووداوی وای لێکەوتووتەوە 
چەکدارەکانیان  هێزە  هێرشی  و  سووکایەتی  واڵمی  وەزاڵەهاتوو  خەڵکی  کە 

داوەتەوە.
رێژیم  چەکدارەکانی  هێزە  کە  رەبەت،  ناوچەی  لە  لەمەوبەریش  چەندمانگ 
کەلوپەلی کۆڵبەران و کاسبکارانیان تااڵن دەکرد، بوو بە هۆی هاتنە ئارای شەڕ 

و تێکهەڵچوون و بریندار بوونی چەند کەس لە هێزەکانی رێژیم.
هەروەها هەواڵدەریی موکریان ئاشکرای کرد کە لە ئاکامی تەقە کردن لە ٨ 
کۆڵبەری دەوروبەری گوندی ساوجی کە کەسێک لەوان گیانی لە دەست دەدا و 
دووکەسی دیکەش بە توندی بریندار دەبن، یەک لە ئەندامانی هێزە چەکدارەکانی 
ئەو،  راستەوخۆی  تەقەی  هۆی  بە  زانیویەتی  کە  ئەوەی  دوابەدوای  رێژیم 

کۆڵبەرێک کوژراوە، دەست دەدا بە خۆکوژی.

چه ند هه واڵی کوردستان
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زانکۆ وه ک ناوه ندی به رهه مهێننانی 
و  ــردوودا  ــ رابـ ــه ده ی  سـ لــه   مه عریفه  
زایینی  ٧٠ی  و   ٦٠ ده یــه ی  به تایبه ت 
بزووتنه وه یه کی  ئاخێزگه ی  بۆته   دا 
تیایدا  کــه   کــۆمــه اڵیــه تــی  بــه رفــراوانــی 
ــاران وێــــڕای بـــه رگـــری له   ــدک ــن خــوێ
خۆیان،  پیشه ییه کانی  و  سینفی  مافه  
ده بــنــه  هــه ڵــگــری خــواســتــه  ئــابــووری 
کــۆمــه اڵیــه تــی یــه کــانــی  و  ســیــاســی  و 
کۆمه ڵگه  و ویستی گۆڕان له  سه رجه م 
ده که نه   کۆمه ڵگه   ژیانی  جومگه کانی 
و  رادیکاڵ  بزووتنه وه یه کی  هه وێنی 
پێکهاته شکێن و تا ئاستی گۆڕانکاریی 
باوه کانی  نۆڕمه   و  به ها  له   ریشه یی 
کاتێک  ــێـــن.  ده نـ ــگــاو  هــه ن کــۆمــه ڵــگــه  
خــوێــنــدکــارانــی زانــکــۆی ســوربــونــی 
ــه ی ســاڵــی  ــ ــگــی م ــه  مــان فـــه ڕانـــســـه  لـ

له   سینفی یه کانیان  داخــوازه   ١٩٦٨دا 
فه ڕانسه دا  ئه وکاتی  ده سه اڵتی  الیه ن 
ــارشــال  ــز م ــرا، هــه رگــی ــ پــشــتــگــوێ خ
دوگۆڵ بیری له وه  نه ده کرده وه  که  له  
ماوه ی چه ند هه فته دا خوێندکاران  ببنه  
سه رتاسه ری  شۆڕشێکی  پێشه نگی  
کورسی  و  پــاریــس  شه قامه کانی  لــه  

ده سه اڵته که ی بخه نه  مه ترسییه وه . 
چه مکه   ئــه و  ئاکادیمی  ئیدئۆلۆژی 
دیکتاتۆڕه کان  ــه   ده ســه اڵت کــه   بـــووه  
به رده وام هه وڵیان داوه  له  چوارچێوه ی 
له   ده سته مۆ  ئه و چه مکه دا ســووژه ی 
به   پێش  تا  بکه ن  دروســت  خوێندکار 
له   هــزری  عه قاڵنییه تی  سه رهه ڵدانی 
ئامێری  بگرن و عه قاڵنییه تێکی  زانکۆ 
چوونه   ده روازه ی  بکه ن.  جێگوزین 
خوێندکاریی  بزووتنه وه ی  باسی  نێو 
ــه و چــه مــکــه دا تــێــده پــه ڕێ.  لــه  ئــێــران ب
رووناکبیری  ئه ساله تی  لێسه ندنه وه ی 
ــران دا له گه ڵ  ــێ ــی دا لــه  ئ کــه  لــه  راســت
سه رهه ڵدانی بزووتنه وه ی خوێندکاری 
ــنــه وه ی  ــووه ، دوورخــســت ــ لـــه دایـــک بـ
ــاڵ و  ــک خــوێــنــدکــاران لــه  روحـــی رادی
تایبه تمه ندییه   لــه   کــه   پێکهاته شکێن 
ئه ژمار،  دێنه   چینه   ئه و  زاتی یه کانی 
به   ته نیا  خوێندکاران  کردنی  سه رقاڵ 
زانستی یه کان  و  تکنیکی  پێشکه وتنه  
ئامێرته وه ری  گه شه ی  مه به ستی  به  
ــا و خـــه ســـانـــدنـــی روحـــی  ــگ کــۆمــه ڵ
ــه  ســه راســه ری  پــرســیــارخــوڵــقــێــنــی؛ ل
خوێندکاری  بــزووتــنــه وه ی  مــێــژووی 
له  سه رهه ڵدانی یه وه  تا ئێستا جگه  له  
مێژوویی  کورتی  وێستگه یه کی  چه ند 

ئاماده  بووه .
ــی له   ــدکــاری ــن ــه وه ی خــوێ ــنـ ــزووتـ بـ

ــۆراوجـــۆری  ــه  هـــۆکـــاری جـ ــران ب ــێ ئ
وه ک نه بوونی ئه حزاب و سه ندیکا و 
رێکخراوی راسته قینه  که  نوێنه رایه تی 
ئه رک  بکه ن،  کۆمه ڵگا  داخوازییه کانی 
و رۆڵێکی جیاوازی به خۆوه  گرتووه و 
گشتی یه کانی  داخــوازه   ئه وه   زۆرجار 
کۆمه ڵگه  بوون که  بوونه ته  که ڵکه ڵه ی 
هه ر  خــوێــنــدکــاران.  پراکتیکی  و  بیر 
و  سیاسی  سه فبه ندییه   ده بینین  بۆیه  
چینایه تی یه کانی کۆمه ڵگه  له  قۆناغگه لی 
ــه وه ی  ــدان ــگ ــه  زانـــکـــۆدا ره ن ــاواز ل ــی ج
ئه گه ر  هه بووه .  به رهه ستیان  و  دیار 
و  ــمــوکــراســی  دێ وه ک  چــه مــکــگــه لــی 
بزووتنه وه ی  له   عــه داڵــه ت  و  ــازادی  ئ
خوێندکاریی سه راسه ری له  ئێران دا له  
ماکه کانی ئه و بزاڤه  له  قه ڵه م بده ین، ئه وا 
سه باره ت به  کوردستان چه مکی به هێز 
له   نه ته وه یی  رزگاریی  کاریگه ری  و 
ژێر کارتێکه ریی گوتارێکی گشتگیری 
کوردستانی تایبه تمه ندییه کی جیاوازی 
کوردی  خوێندکاریی  بزووتنه وه ی  به  

و  ــاواز  جــی شوناسێکی  بــه   ــا  ت داوه  
داخوازی جیاواز ده رکه وێ. هه رچه ند 
ئــــه و بـــزووتـــنـــه وه یـــه  بـــه  شــێــوه ی 
به   تێکه ڵ  رێکخستن  و  ته شکیالتی 
ئه حزابی ئۆپۆزیسیۆنی ده روه ی واڵت 
ده ستی  ئــامــرازی  نه بۆته   و  نــه بــووه  
سیاسی یه کان،  ــه   ره وتـ لــه   ــام  ک هیچ 
نیوان  له   به اڵم یه کیه تی یه کی گوتاری 
ئه حزاب و ئه و بزاڤه دا بوونی هه بووه .

ــک بـــه  ده  ســاڵــی  ــزی ــاوه ی ن ــ لـــه  مـ
رابــــــردوودا مــه نــدیــیــه کــی کـــه م وێنه  
که مترین  ده بینرێ،  زانکۆکانه وه   به  
ــه وه ی  ئ وه ک  خوێندکاری  چاالکیی 
هه روه ها  و  په نجا  و  چل  ــه ی  ده ی له  
ســه ره تــای  و  حه فتا  ده یـــه ی  کۆتایی 
ده یــــه ی هــه شــتــای کــۆچــی شــایــه تــی 
راستی دا  له   دراون.  ئه نجام  بووین، 
ئێران دا  له   خوێندکاری  بزووتنه وه ی 
ــز خــۆی  ــی ــه رگ ــی ه ــه ت ــدووی ــان ــم ســه ل
نه یتوانیوه  گۆڕانی گه وره  دروست بکا 
به ڵکوو  بخوڵقێنێ  گه وره   ده رفه تی  و 
کاتانه ی که  کۆمه ڵگا کراوه ییه کی  له و 
سیاسی و فه رهه نگی به خۆوه  ده بینێ، 
ئه و بزاڤه  دێته  مه یدان و رۆڵی خۆی 

ده بینێ.
هۆکاره کانی  ده تــوانــیــن  گشتی  بــه  
بزووتنه وه ی  له   سستی  یان  رکــوود 
خوێندکاری چ له  ئاستی سه راسه ری 
و چ له  ئاستی کوردیدا به  سه ر هۆکاره  

ده ره کی و خودییه کان دابه ش بکه ین
:

هۆکارهدهرهکییهکان
به دوای هاتنه  سه ر کاری ده وڵه تی 
ــنــه ڕه تــخــوازی ئــه حــمــه دی نـــه ژاد و  ب
ئــێــران،  سیاسیی  ــه زای  ــ ف داخـــرانـــی 

ده رفــه تــی مــانــۆڕ و چــاالکــیــی گشت 
ــه کــان و یــه ک  ــی ی ــه ت بــزاڤــه  کــۆمــه اڵی
زۆر  خوێندکاری  بزووتنه وه ی  له وان 
ره خنه   تێچووی  بۆته وه و  به رته سک 
و ناڕه زایه تی یه کان به  راده یه ک به رز 
بزاڤه   ــه و  ب پاشه کشه ی  کــه   بــۆتــه وه  
تــره وه  که مڕه نگ  له  الیه کی  کــردووه . 
گوتاری  زیاتری  هه رچی  بوونه وه ی 
چه پی شۆڕشگێڕ له  ئاستی جیهانی دا 
په نجاکان و  له   وێنه   بۆ  ئه وه ی  وه ک 
ته نانه ت حه فتاکانیش دا  شه سته کان و 
بــه  شــێــوه یــه ک لــه  شــێــوه کــان بوونی 
ــه  ســـه ر  ــ ــردۆتـ ــ ــوو، کــــــاری کـ ــ ــه بـ ــ هـ
بزووتنه وه ی خوێندکاری به  شێوه یه ک 
گه یشتۆته   ــاڵ  ــک رادی ئاکسیۆنی  کــه  

نزمترین ئاستی خۆی.
هۆکارهخودییهکان

ئێلێمانه   پێکرا  ئــامــاژه ی  هـــه روه ک 
ــانـــی بـــزووتـــنـــه وه ی  ــه کـ ــه ره کـــی یـ سـ
خوێندکاری له  ئێران دا بریتین له  ئازادی 
و دێمۆکراسی و عه داڵه ت. کۆمه ڵگه ی 

گرفتاری  گشتی  شێوه یه کی  به   ئێران 
قه یرانی گوتار بووه . له وانه یه  بێ ئاکام 
دێموکراسیخوازی  خه باتی  بــوونــی 
درێــژ  دوورو  خه باتێکی  ــه ره ڕای  ســ
له   ــک  جــۆرێ زۆر  قــوربــانــی یــه کــی  و 
بێ هیوایی باڵو کردبێته وه  که  گومانی 
دروست  گۆڕانخواز  گوتاری  مه ڕ  له  
له   گوتاری  قه یرانی  هه مان  کردبێ. 
ــه م له   ــه وه ی خــوێــنــدکــاری ه ــن ــزووت ب
ئاستی سه راسه ری و هه م له  ئاستی 

کوردستانیشدا به دی ده کرێ.
گۆڕانی  بڵێین  ده توانین  هــه روه هــا 
جۆری په یوه ندییه کان و په ره سه ندنی 
ئێلێکترۆنی  په یوه ندیی  ئامرازه کانی 
ــه وه ی  ــ ــن ــ ــزووت ــ ــری ب ــ ــی تـ ــه کـ ــایـ ــه تـ پـ
خوێندکارییه  که  تا راده یه ک کاریگه ری 
له  سه ر سیسته می به ها و ئه رزشه کان 

داناوه .
کۆتایی

له   خوێندکاری  بزووتنه وه ی  ئه گه ر 
بێده نگه   قاوغه   له و  بیهه وێ  ئێران دا 
ده رباز بێ و ده وری پێشه نگیی خۆی له  
کۆمه ڵگه دا ببینێ، پێویسته  پێناسه یه کی 
نوێ له  ویست و داخوازییه کانی خۆی 
و کۆمه ڵگا بکاو گوتارێکی مافخواز له  
سه ر بنه ماگه لی نوێ وه ک مافی مرۆڤ 
تیۆریزه  بکا. له  ئاستی کوردستانیش دا 
خوێندکاریی  بزووتنه وه ی  پێویسته  
جیددی  پێداچوونه وه یه کی  کـــوردی 
ــه  مه ڕ  ــه وه  ل ــن ــزووت بــه  ســتــراتــیــژی ب
شێوه یه ک  به   بکا،  نه ته وه یی  پرسی 
کـــه  بـــه  پــاڵــپــشــتــیــی یــاســا و بــه ڵــگــه  
مافه   له   به رگریی  نێوده وڵه تییه کان 

نه ته وه ییه کانی خۆی بکا.

دەسەاڵتی دیسیپلینی یان دەسەاڵتی ئینزباتی 
یەکێک لە تێزە بەهێزەکانی میشێل فۆکۆیە کە لە 
ساڵەکانی ١٩٧٠دا کاری لەسەر کردووە. تێزەکە 
لە  کە  دەکــا  لە دەســەاڵت  باسی جۆرێک  زیاتر 
دەسەاڵتی  الیەن  لە  ١٨دا  سەدەی  کۆتاییەکانی 
کۆمەڵێک  لــێــوەردەگــیــرا.  کەڵکی  سیاسی یەوە 
چاودێری  رێگای  لە  دەدا  هەوڵی  کە  مێکانیزم 
فۆڕم  و  بکا  تاکەکان  کۆنتڕۆڵی  بــەردەوامــەوە 
بدا و بەو شێوەیە مرۆڤەکان  بە رەفتارەکانیان 
دەسەاڵتی  بکا.  بەکەڵک  و  گوێڕایەڵ  هــاوکــات 
تەکنیکەوە  کۆمەڵێک  رێــگــای  ــە  ل دیسیپلینی 
دەخــســتــە ســەر جــەســتــە، جــووڵــە و  ئیجباری 
چوارچێوەدار  واتــە  مرۆڤەکان.  هەڵسوکەوتی 
کردنی کات، شوێن و جووڵەی تاکەکان. زیندان، 
کــارخــانــە،  و  خوێندنگا  نەخۆشخانە،  کــەمــپ، 
ســووژەی  وەک  زیاتر  کە  بــوون  شوێنانە  ئــەو 

پڕۆسەکە بەکار دەهێنران. 
و  زیندانی یەکان  نێوەڕاست دا  سەدەکانی  لە 
تاوانباران، بە شێوەیەکی دڕندانە سزا دەدران، بۆ 
ئەوەی خەڵکانی تر ترسیان لە سزای تاوانکردن 
چوار  لە  تاوانباریان  کەسی  نموونە  بۆ  هەبێ، 
ئەسپ دەبەستەوە و بە چوار رێڕەوی جیاوازدا 
رایاندەکێشا بۆ ئەوەی تا مردنی زۆرترین ئازار 
زۆربەی  نێوەڕاست  سەدەکانی  دوای  بچێژی. 

لێ  کەڵکیان  مـــردن  جیاتی  لــە  زیــنــدانــی یــەکــان 
زۆرەملێی  کــاری  بۆ  دەیانبردن  و  وەردەگــیــرا 
سەردەمی  لە  و  ماوەیە  ئەو  دوای  درێــژمــاوە. 
فەلسەفی  بزووتنەوەی  هەندێک  رۆشنگەری دا، 
پێیانوابوو  کە  هەڵدا  سەریان  مرۆڤدۆستانە  و 
دەکرێ زیندانی ئیسالح بکرێ و بگەڕێندرێتەوە 
نێو کۆمه ڵگه . ئەوەش لە رێگای دامەزراوەیەکی 

دیسیپلینی یەوە.
و  بیناسازییە  ئــیــدەیــەکــی  کــە  »پانۆپتیک« 
ــەن فــەیــلــەســووفــی بــریــتــانــی، »ژێــرێــمــی  ــە الیـ ل
بۆ  داهــێــنــراوە  ١٧٨٠دا  ساڵی  لــە  بێنتام«ـەوە 
مێعماریی  زیندانی یەکان.  بەردەوامی  چاودێری 
یەکەمیان  پێکهاتووە،  بینا  دوو  لــە  پانۆپتیک 
بازنەیی  شــێــوەی  بــە  زیندانی یەکانی  ژووری 
لە  بینایەکە  دووهەمیشیان  و  گونجێندراوە  تێدا 
نێوەڕاستی بینای پێشوو، بە جۆرێک کە دەتوانێ 
میعماریی  لە  بکا.  چاودێریی هەموو ژوورەکان 
پانۆپتیک دا، زیندانی یەکان وا دەزانن کە بەردەوام 
لە ژێر چاودێریدان، لە کاتێک دا لەوانەیە کەسیش 

چاودێرییان نەکا.
رێفۆڕمخواز  فەیلەسووفێکی  بێنتام  ژێرێمی 
بوو و دەیویست بە کەڵک وەرگرتن لەو ئیدەیەوە، 
و  جەستەیی  ســزادرانــی  جیاتی  لە  تــاوانــبــاران 
ئیعدامکرانیان، وەک مرۆڤێکی بە سوود بەرهەم 
کۆمه ڵگه ،  نێو  بۆ  بنێردرێنەوە  و  بهێنرێنەوە 
تاوان  تەنیا رێکاری کەمبوونەوەی  بە  ئەوەشی 
لە کۆمه ڵگه دا دەزانی. ئەو پێی وابوو لە جیاتی 
ئەوەی تاوانبار لەنێو ببرێ، پێویستە تاوان لەنێو 

ببرێ.
هەرچەندە »پانۆپتیزم« پێشتر لە زیندانەکان دا 
بە کار دەهێنرا، بەاڵم ئەمڕۆ بووە بە سەمبۆلی 
ئانالیز کردنی دەسەاڵتێکی دیسیپلینی، واتە ئەو 

کاریان  بە  سیاسی  دەسەاڵتی  تێکنۆلۆژییانەی 
کردنی  چاودێریی  و  کۆنتڕۆڵکردن  بۆ  دەهێنێ 
پانۆپتیزم  کردنیان.  باشتر  نــاوی  بە  کۆمه ڵگه  
کردنی  چاودێریی  بۆ  دەســەاڵت  چــاوی  وکــوو 
کۆمه ڵگه  وایە. ئەمڕۆ نەک تەنیا زیندان بەڵکوو 
تەواوی کۆمه ڵگه  لە ژێر چاودێری و کۆنتڕۆلی 
دەسەاڵتی سیاسی دایە. پێش سەدەی بیستەمی 
سیاسی  دەسەاڵتی  تەکنیکی  دیسیپلین  زایینی، 
بوو، تاکەکان لە شوێنێکی داخراو کۆ دەکرانەوە 
زیندان،  وەکــوو  چاودێرییەوە،  ژێر  دەخرانە  و 
لە دوای شەڕی  خوێندنگا، کەمپ و هتد، بەاڵم 
دیسیپلینی  کۆمەڵگەی  جیهانی یەوە  دووهەمی 
جێگەی خۆی داوە بە کۆمه ڵگه ی ژێر کۆنتڕۆڵ، 
کۆمه ڵگه یەک کە لەودا تاکەکان لە ژێر چاودێری 
و کۆنتڕؤڵ دان بەاڵم نەک لە شوێنێکی تایبەت 
بەڵکوو  تایبەت دا،  کاتێکی  لە  یــان  داخـــراودا  و 
کــاتــێــک دا.  هــەمــوو  ــە  ل و  هــەمــوو شوێنێک  ــە  ل
مێکانیزمەکان  کــۆنــتــڕۆڵ دا  ژێــر  کۆمه ڵگه ی  لە 
ــۆڕ«ن و  ــ ــگ ــ ــاوازن و کــۆنــتــڕۆڵــەکــان »ب ــ ــی ــ ج
زمانەکەش ئەلکتڕۆنی یە. لە جیاتی چوارچێوەی 
لەگەڵ  خۆیان  چوارچێوەکان  داخــراو،  ژووری 
ئەوەیکە  جیاتی  لە  دەدەن.  فــۆڕم  ســووژەکــان 
چەندین  لە  سووژە  دیسیپلینی دا  کۆمەڵگەی  لە 
ئیسالح  و  چاودێری  ژێر  لە  داخـــراودا  شوێنی 
کردن دا بێ، لە کۆمه ڵگه ی ژێر کۆنتڕۆڵ دا هەموو 
ــەک چــوارچــێــوەدا  ی لــە  ــەو شوێنانە هــاوکــات  ئ
پێکەوە هەن و بە بەردەوامی لەگەڵ سووژەکان 

لە  تاکەکان  رێــژەی  و  ئیمزاکان  دەچــن.  و  دێن 
بە  داوە  خۆی  جێگەی  دیسیپلینی دا  کۆمەڵگەی 
ژمارەکان و ئامارەکان لە کۆمه ڵگه ی کۆنتڕۆڵ دا. 
واتای  بەڵکوو  نادا،  یەک کەس  مانای  ئیتر  تاک 
لە  هــاوکــات  واتــە  دەدا؛  بەش بەشکراو  تاکێکی 
ماشێنە  هەبێ.  بوونی  دەتوانێ  هەموو شوێنێک 
جێگەی  دیسیپلینی  کۆمه ڵگه ی  مکانیکی یەکانی 
ماشێنەکانی  و  کۆمپیوتەر  بــە  داوە  خــۆیــان 
زانیاری و داتا. بەرهەمهێنان جێگەی خۆی داوە 

بە بەرهەم.
ئەمڕۆ تەنیا دەسەاڵتی سیاسی نیە کە تاکەکان 
ژێر  لە  خۆیان  تاکەکان  بەڵکوو  دەکا،  کۆنتڕۆڵ 
رێگای  لە  دان،  یەکتر  کۆنتڕۆڵی  و  چــاودێــری 
هەر  ئینتێرنێتەوە  تــایــبــەت  بــە  و  تێکنۆلۆژی 
سەر  دەخــاتــە  کاریگەری  و  چــاودێــری  تاکێک 
ژێر  لە  خۆی  هەمان شێوەش  بە  و  کەسانی تر 
چاودێری و کاریگەریی ئەوانی تر دایە. ئینتێرنێت 
ژێر  کۆمه ڵگه ی  لە  ئیسالح  مێکانیزمێکی  وەکوو 
ئینتێرنێت دا  لە  تاک  دەگێڕێ.  رۆڵ  کۆنتڕۆڵ دا 
کات  چ  لە  نیە  گرینگ  کۆنتڕۆڵە،  سووژەیەکی 
و شوێنێکی جوغرافیایی دایە. پەیوەندیی نێوان 
لە الیەک  ئاراستەیەکیان دا دەبا کە  بە  تاکەکان، 
دەچنە نێو پڕۆسەیەکی دروستبوونی ناسنامە و 
لە الیەکی دیکەشەوە بە ئاراستەی، خۆ سانسۆڕ 
کردن و خۆ کۆنتڕۆڵکردنیان دا دەبا. لە کۆمه ڵگه ی 
خەریکە  شەخسی  ژیانی  پاراستنی  مەجازی دا، 
زانیارییە  چونکە  دەڕوا،  کۆتاییەکانی  ــەرەو  ب
تایبەتیی  ژیانی  کۆدەکانی  و  شەخسی یەکان 
دەست پێڕاگەیشتنە،  شــیــاوی  ئــەمــڕۆ  تاکەکان 
الیەن  لە  هــەم  و  کەسانی ترەوە  الیــەن  لە  هــەم 
دەسەاڵتی سیاسی و کۆمپانیا و ئاژانسەکانەوە. 
لە کۆمه ڵگه ی ژێر کۆنتڕۆڵ دا هەمووان لە الیەن 

هەمووانەوە لە ژێر چاودێری دان.

سیاسی

،، ئەمڕۆ تەنیا دەسەاڵتی سیاسی نیە کە تاکەکان کۆنتڕۆڵ 
دەکا، بەڵکوو تاکەکان خۆیان لە ژێر چاودێری و کۆنتڕۆڵی 
یەکتر دان، لە رێگای تێکنۆلۆژی و بە تایبەت ئینتێرنێتەوە 
هەر تاکێک چاودێری و کاریگەری دەخاتە سەر کەسانی تر 
ئەوانی تر دایە ،،و بە هەمان شێوەش خۆی لە ژێر چاودێری و کاریگەریی 

هه وڵیان  به رده وام  دیکتاتۆڕه کان  ده سه اڵته   که   بووه   ئه و چه مکه   ئاکادیمی  ،،ئیدئۆلۆژی 
به  سه رهه ڵدانی عه قاڵنییه تی هزری له  زانکۆ بگرن و عه قاڵنییه تێکی ئامێری جێگوزین بکه ن،،داوه  له  چوارچێوه ی ئه و چه مکه دا سووژه ی ده سته مۆ له  خوێندکار دروست بکه ن تا پێش 

قه یران له  بزووتنه وه ی خوێندکاری دا
لە کۆمەڵگەی دیسیپلینی یەوە بۆ )به  بۆنه ی 16ی سه رماوه ز رۆژی ناوزه دکراو به  رۆژی خوێندکار له  ئێران(

کۆمه ڵگه ی ژێر کۆنتڕۆڵ

رهحمانسهلیمی
رەسووڵسێلەکە

ئه ندیشه 
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یهکهم:
ــران  ــاوه دێـ هــه رچــه نــده  بــۆ زۆربـــــه ی چـ
ــوو، کـــانـــدیـــدی  ــ ــ چــــــــــاوه ڕوان نــــه کــــراو ب
ــبـــژاردنـــی  ــه ڵـ ــه  هـ ــ ــان ل ــ ــوازه ک ــخــ ــ ــاری ــ ــۆم ــ ک
یه کگرتوه کانی  ویــالیــه تــه   ســه رکــۆمــاریــی 
ئه مریکادا سه رکه وتنی به ده ست هێنا. ئه وه ی 
به رئه نجامی  وه ک  ده کــرێ  یه که م  پله ی  به  
ئه وه یه   بکرێ،  لێ  چــاوی  هه ڵبژاردنه   ئــه و 
کــه  زوربــــه ی خــه ڵــکــی ئــه مــریــکــا الیــه نــگــری 
ئاڵوگۆڕی ده سه اڵت بوون. به رنامه ی کاری 
خانمی کلینتۆنیان وه ک درێژه دانی به رنامه ی 
ئاغای  ئێستا،  کــۆمــاری  ســه رۆک  ئــیــداره ی 
ئاغای  قسه کانی  و  ده کــرد  لێ  چــاو  ئۆباما 
بۆچونه کانی  لــه گــه ڵ  تــه نــانــه ت  کــه   تــرامــپ 
حیزبه که ی خۆشی له  هێندێک بواردا جیاوازی 
ــوون. دیـــاره   ــشــاب ــێ هــه بــوو، ســه رنــجــی راک
سه رۆک کۆماری تازه  له  مه یدانی کرده وه دا 
دروشــمــه کــانــی  هــه مــوو  نــاتــوانــێ  بێگومان 
جێبه جێ  هه ڵبژاردن  پڕوپاگاندای  سه رده می 
بگرێ،  تــۆرمــز  هێندێک  مــه جــبــوره   و  بکا 
ــاچــاره  ده رســه دێــک له و  بـــه اڵم هــه رنــه بــێ ن
داوه ،  الیــه نــگــرانــی  ــه   ب چـــاوه ڕوانـــی یـــانـــه ی 
په یوه ندی  ئه وه نده ی  به تایبه ت  بێنێ.  وه دی 
له:   بریتین  کــه   هــه یــه   مــه ســه لــه وه   بــه  ســێ 
لــه دژی  توندوتۆڵتر  و  کاریگه رتر  خه باتی 
له   و  گشتی  به   دنیادا  هه موو  له   تیرۆریزم 
تایبه تی؛  به   نێوه ڕاست  رۆژهه اڵتی  ناوچه ی 
گێڕانه وه ی هه یبه تی واڵته که ی له  یاریکردنی 
ئه منیه تی جیهانی  پاراستنی  بۆ  زلهێز  رۆڵی 
بۆ  زۆرتــر  کــاری  ده رفه تی  ره خساندنی  و؛ 
تێمای  که  سێ  واڵتــه کــه ی دا،  له   کــار  هێزی 
بوون،  هه لبژاردن دا  ته بلیغاتی  له   سه ره کی 
ده بێ کارایی له  خۆی نیشان بدا و به ڵێنه کانی 

به رێته  سه ر.
بکه ینه   مه سه له یه   سێ  ئه و  ئه گه ر  دیــاره  
سیاسه ته کانی  هــه ڵــســه نــگــانــدنــی  بــنــاغــه ی 
بێگومان  سپی،  کۆشکی  داهاتوی  ئیداره ی 
وه دیهاتنیان  بۆ  که   ده گــه یــن  ئه نجامه   بــه و 
سیاسه تی  لــه   ــراوان  ــ ــه رف ــ ب ئــاڵــوگــۆڕێــکــی 
پــالن  و  ده ره وه   ســیــاســه تــی  ــووری،  ــ ــاب ــ ئ
له نێو  کــه   پێویسته .  نــیــزامــی دا  تاکتیکی  و 
به رامبه ر  هه ڵوێست  ئــاڵــوگــۆڕانــه ش دا  ئــه و 
تیرۆریزم،  هانده ری  رێژیمه کانی  تیرۆریزم، 
ناوچه ییه   ده ســه اڵتــه   ده ستکورتکردنه وه ی 
رۆڵی  وه ده ستخستنه وه ی  و  ئاژاوه گێڕه کان 
یه که م له  دیاری کردنی سیاسه تی ئابووریی 
جیهانی دا خۆ ده نوێنن. دیاره  هه ڵسه نگاندنی 
ئانالیز  به   پێویستی  هه نگاوانه   له و  هه ریه ک 
ده ستنیشان  و  ــراوان  ــه رف ب لێکدانه وه ی  و 
مه سه النه   ئه و  په یوه ندی  هێڵه کانی  کردنی 
به  ته ک ته کی فاکتۆره کانی کاریگه ر له سه ر 
ئه و هه نگاوانه  هه یه  و له م نووسینه  کورته دا 
نابێته وه . هه رچۆنێک بێ یه کێک له   جێگایان 
ناوچه ی  له   کــورده   مه سه له ی  فاکته ره کان 
نێو  له   بێگومان  و  نێوه ڕاست  رۆژهــه اڵتــی 
هاوکێشه کانی ئه و ئاڵوگۆڕانه دا جێ ده گرێ. 
هه ر بۆیه ش پێویسته  ناوه نده کانی دیاریکردنی 
که ن  ماندوو  پێوه   خۆی  کوردی  سیاسه تی 
هه مو  و  داڕێژن  بۆ  نه ته وه یی  و ستراتیژی 
فاکته رێکی  وه ک  بــه یــه کــه وه   کـــورد  هــێــزی 
کاریگه ر به  ئیداره ی تازه ی ئه مریکا بناسێنن. 
هاوشێوه ی  کــورتــی  بۆچونی  هێندێک  لــه  
ئه م  کاریگه رییه کانی  ده ده م  هــه وڵ  ئه مه دا 
ئاڵوگۆڕه  له سه ر کوردستان، ئێران، ناوچه ی 
پێی  بــه   نــێــوه ڕاســت و جیهان  ــی  ــه اڵت رۆژه

توانای خۆم وێنا بکه م. 
ئهمریکا کاریگهریههڵبژاردنی دووهم:

لهسهرکوردستان
که   گــوتــم  یــه کــه م دا  لسه نگاندنی  هــه  لــه  
له   فاکته ره کان مه سه له ی کورده   له   )یه کێک 
بێگومان  و  نێوه ڕاست  ڕۆژهه اڵتی  ناوچه ی 
جێ  ئاڵوگۆڕانه دا  ئه و  هاوکێشه کانی  نێو  له  

ده گرێ(. 
ئه گه ر سه رکۆماری تازه ی ئه مریکا بیهه وێ 
که   گرینگه ی  تێما  ئه و سێ  له سه ر  بکا  کار 
پێشتر باسمان کرد واته  گێڕانه وه ی هه یبه تی 
دژی  شــه ڕی  زلهێز،  یه که م  وه ک  ئه مریکا 
زۆرتــر  کــاری  هه لی  ره خساندنی  و  تیرۆر 
ــه  شــه ڕی  ــه  نــێــوخــۆی ئــه مــریــکــادا، هـــه م ل ل
هه یبه تی  گێڕانه وه ی  له   هه م  و  تیرۆر  دژی 
نه ته وه ی کوردی  ئه مریکادا دۆستێکی وه ک 
و  تیرۆر  دژی  شــه ڕی  نــاوه نــدی  پێویسته . 

گه شه کردنی  هانده ره کانی  رێژیمه   هه روه ها 
نێوه ڕاستن.  رۆژهه اڵتی  ناوچه ی  له   تیرۆر، 
و  باوه ڕپێکراوترین  نــاوچــه کــه دا  لــه   ــورد  ک
تیرۆر.  دژی  له   شه ڕکه ره   هێزی  ئازاترین 
ده ستی  قوربانی  مێژوو  به درێژایی  چونکه  
ــرۆری ده وڵـــه تـــی و چ  ــی ــووه ، چ ت ــ ــیــرۆر ب ت
زه ڕبــه ی  هــه روه هــا  رێکخراوه یی.  تــیــرۆری 
خــواردوه   رێژیمانه   ئــه و  ده ستی  له   زۆری 
بۆیه   ناوچه که  دا.  له   تیرۆرن  هــانــده ری  که  
ئــه گــه ر ئــاغــای تــرامــپ بــه  راســتــی بیهه وێ 
تیرۆر خاشه بڕ بکا، ناتوانێ ده ست له  کورد 
ــه رزی شــه ڕ،  ئـ لــه ســه ر  ئێستاش  هــه ڵــگــرێ. 
هه م له  سوریه  و هه م له  عێڕاق، کورده کان 
چاالکترین هێزی له  نێوبردنی داعشن. پاشان 
بۆ ده سته مۆ کردن، ده ست کورتکردنه وه  و 
کۆنتڕۆڵ کردنی رێژیمه کانی پاڵپشتی تیرۆر، 
هه یه   باوه ڕپێکراو  هاوپه یمانی  به   پێویستی 
له  نــاوچــه دا، که  نــه تــه وه ی کــورد به  گشتی 

ده توانێ یه کێک له و هاوپه یمانانه  بێ.
دیاره  به و دوو رێگایه ش دایه  که  هه یبه تی 
هێزه کانی  چونکه   ــه وه .  ــت ــه ڕێ ده گ ئه مریکا 
ئێران،  وه ک  رێژیمه کانی  و  داعــش  وه ک 
رۆژهــه اڵتــی  وه ک  گرینگی  ناوچه یه کی  لــه  
رێگای  له   گــه وره ن  کۆسپێکی  نێوه ڕاست دا، 
به ده ستهێنانه وه ی هه یبه تی ئه مریکادا. له چه ند 
ساڵی رابردوودا ده توانین بڵێین هیچ ساڵێک 
نه بووه  که  له  راستی دا قه ڵسه یه ک به   ئه مریکا 
که   بکا  کارێک  ترامپ  ئاغای  ده بێ  نه گێڕن. 
ده ستێوه ردانه کانی  بێنێ،  شکست  داعــش 
رێژیمی ئێران هه ر له  عێڕاقه وه  هه تا یه مه ن 

کۆتاییان بێ و تور کیه  بگه ڕێته وه  سه ر ئه و 
دابــوو،  پێی  نــاوچــه دا  له   ناتۆ  که   نه خشه ی 
کاته   له و  خا.  وه ڕێ  ــازاڕی  ب سوڵتان  نه ک 
دایه  که  هه یبه تی ئه مریکا ده گه ڕێته وه  و هه ر 
ئابوورییه کانی  قازانجه   که   دایه   کاته ش  له و 
ئه مریکا له  ناوچه دا ده پارێزرێن و زه مینه  بۆ 
ره خساندنی هه لی کاری زۆرتر ئاماده  ده بێ.

له گه ڵ  مامه ڵه   چــۆن  ده بــێ  کــورد  بــه اڵم 
ده بێ  کورد  بکا؟  تازه یه  دا  هه لومه رجه   ئه و 
به رێته   ویسته کانیشی  و  ده رکــه وێ  به هێز 
و  بکا  یه کگرتوو  نه ته وه یی  هێزی  ســه رێ. 
چاره سه ر  بۆ  پشتیوانی  داوای  هێزه وه   به و 
له   بکا.  کورد  مه سه له ی  یه کجاره کی  کردنی 
باشوور نابێ به  که متر له  سه ربه خۆیی رازی 
بێ. له  رۆژئــاوا ده بێ قــه واره ی ئیداره یه کی 
دێموکراسی  فریوی  نه ک  داڕێژێ  نه ته وه یی 
له  سوریه  بخوا و ویسته  نه ته وه ییه کانی تێدا 
بدۆڕێنێ. له  باکوور ده بێ هه وڵ بدا سه رنجی 
زلهێزه کانی دنیا، به  تایبه ت ئه مریکا بۆ الی 
پڕۆسه ی  لــه   ــدا  ب هــه وڵ  و  راکێشێ  خــۆی 
ــی تــورکــیــه  دا، دۆســتــی  ــردن ــی ک ــدڕال ــی ــه  ف ب
نابێ  کورد  بکا.  په یدا  بۆخۆی  نێونه ته وه یی 
بۆ هاوپه یمان له  ناوچه دا بگه ڕێ. هیچ یه ک 
کوردستانیان  له   به شێک  که   واڵتانه ی  له و 
به رکه وتوه ، ناتوانن هاوپه یمانی کورد بن له  

به شه کانی دیکه دا.
ئه وه   کاتی  کوردستانیش  رۆژهه اڵتی  له  
هاتووه  حیزبه کان نێوماڵی خۆیان رێکخه ن، 
یه کبگرن و هیز نیشان بده ن. نیشان بده ن که  
ده توانن نه خشیان هه بێ و ده کرێ حیسابیان 
هه م  و  بن  لێبڕاو  هه م  ده بێ  بکرێ.  له سه ر 
له   ــر  بۆ دوورت هه بێ.  به  خۆیان  بــاوه ڕیــان 
گه وره   و خه ونی  بڕوانن  کامپه کانی خۆیان 
ببینن و ئاماده ی ریسک کردن بن. ده بێ هه وڵ 
بدرێ خه باتی ده ره وه  و شار و شاخ لێک گرێ 
بێته وه   ده بێ  کوردستان  رۆژهه اڵتی  بدرێ. 
و  جیهان  و  ناوچه   کایه  سیاسی یه کانی  نێو 
رۆژهه اڵت مێحوه ری  بڕه وپێدانی  به   ئه وه ش 
ــه اڵت  رۆژهـ نه خشی  گـــه وره کـــردنـــه وه ی  و 

ره قابه تی  و  حیزبێنه   حیزب  نــه ک  ــرێ،  ده ک
ناسالمی نێوان حیزبه کان. به  تایبه ت حیزبی 
و  غــرور  پێویسته   کوردستان  دێموکراتی 
رۆڵی  و  بێنێته وه   به ده ست  خۆی  هه یبه تی 
کۆکردنه وه ی هێزه کان و پێشه نگیی خه باتی 
بۆ  و  وه گه ڕ خا  تواناکانی  ببینێ؛  نه ته وه یی 
به رپرسایه تی یه کان  گه وره   هه ستانه وه یه کی 
پێویسته   حیزبیش  ئه ندامانی  و،  بکا  دیــاری 
تواناکانی حیزبه که یان ببینن و هانده ر بن له  

وه گه ڕخستن و گه شه کردنی ئه و توانایه دا. 
سێههم:کاریگهرییههڵبژاردنیئهمریکا

لهسهرئێران
دۆناڵد  هــه ڵــبــژاردن دا،  ته بلیغاتی  کاتی  له  
تـــونـــدی هــێــرشــی کـــرده   بـــه   تـــرامـــپ زۆر 
له   یه کێک  له   ئه و  ئیسالمی.  کۆماری  سه ر 
پانێله کانی دا رایگه یاند که  کۆماری ئیسالمی 
گه وره ترین پشتیوانی تیرۆریزمه  له  جیهان دا. 
کۆماری  ئاژاوه گێڕییه کانی  بــه   ئیشاره ی 
ئیسالمی ئێران کرد و ئه وه ی هێنا گۆڕێ که  
ئه و رێژیمه  تانوپۆیه کی به هێزی رێکخراوی 
ــزامــی له   ــی ــیــرۆریــســتــی، جــاســوســی و ن ت
جیهان دا به  گشتی و له  ناوچه ی رۆژهه اڵتی 
نێوه ڕاست دا به  تایبه تی، پێکهێناوه . ئه و گوتی: 
به هێزه ،  ناوچه  دا  له   به ڵێ کۆماری ئیسالمی 
ویالیه ته   ده وڵه تی  به   )ئیشاره ی  ئێمه  به اڵم 

یه کگرتوه کانی ئه مریکایه (  له و به هێزترین.
دیــکــه  دا  ته بلیغاتی  کــۆبــونــه وه یــه کــی  ــه   ل
ــرد کــه  تــیــرۆریــزم له   ــه وه  کـ ــ ــشــاره ی ب ــی ئ
رۆژهه اڵتی نێوه ڕاست خاوه ن پووڵه ، داعش 
داعش  کــردوه ،  هوتێلی دروســت  له  سوریه  
نه وتی هه یه ، ئه گه ر ئه ویش نه وتی نه بێ ئێران 
هه یه تی. ئێمه  ٢ تریلیۆن دۆاڵرمان له  عێڕاق 
خه رج کرد و هه زاران سه ربازمان کوژران، 
به  اڵم ئێران ده ستی به سه ردا گرتوه  و ئێمه  
زۆر  بچینه   ناتوانین  ته نانه ت  نییه ،  هیچمان 
له وه ش چه کێکی  ئه و واڵته ش، جگه   جێگای 
دوژمــن  ده ستی  عێڕاق  به   دامــان  که   زۆر 
ماشێنی   ٢٣٠٠ جێگا  یه ک  له   ته نیا  که وتوه  
هێڵراوه ،  به جێ  دوژمن  بۆ  نیزامی  گه وره ی 

ئه وه  گاڵته ی پێ ناکرێ.
ــه ی ســه رده مــی  ــان ــۆچــوون ــه و ب ئــه گــه ر ئـ
بگرین،  نـــه زه ر  لــه   ــبــژاردن  هــه ڵ ته بلیغاتی 
ــاراســتــه ی  ــێ بــه  ئ ــ ســیــاســه تــی تــرامــپ ده ب
ئــاژاوه گــێــڕانــه ی  باسکی  ــکــردنــه وه ی  کــورت
کۆماری ئیسالمی دا بێ له  ناوچه ی پڕکێشه ی 
له   دوور  ره نگه   نــێــوه ڕاســت دا.  رۆژهــه اڵتــی 
ده وڵه تی  دیکه   جارێکی  که   بێ  چاوه ڕوانی 
دیکه ی  شه ڕێکی  تــووشــی  خــۆی  ئه مریکا 
به اڵم  بکا،  نێوه ڕاست  رۆژهه اڵتی  له   گه وره  
شک له وه دا نییه  که  ئیداره ی تازه ی ئه مریکا 
بـــه و شێوه یه   ــپ،  ــرام ت ــه  ســه رۆکــایــه تــیــی  ب
موماشات له گه ڵ کۆماری ئیسالمی ناکا، که  

ئیداره ی ئۆباما ده یکرد. 
به   ئه مریکا  و  ئــێــران  نــێــوان  په یوه ندیی 
فازێکی ته واو جیاوازدا ده ڕوا و له  قۆناغی 
له   ئێستا  هــێــنــده ی  پێموانییه   ــوودا   ــاتـ داهـ
ئــه وه ش  بکرێ.  ئیسالمی  قبووڵ  کــۆمــاری 
کوردستان  به شه کانی  هه موو  له   کــورد  بۆ 
ده رفه تێکی تازه  دێنێته  ئاراوه . ئه گه ر سه رنج 
بده ینه  ده ستێوه ردانه کانی کۆماری ئیسالمی 
ده ره ده که وێ  بۆمان  هه مو کوردستان دا،  له  
که   بووه   ئاواڵه   ده ستی  ئێستا چه نده   تا  که  
رمبازێن  کوردستان دا  له   خــۆی  که یفی  به  
بکا. رۆژهه اڵتی کوردستان میلیتاریزه  بکا و 
هه رچی جینایه ته  به  پانه وه  له وێ ئیجڕای بکا. 
له  باشوور مۆڵگه ی جاسوسی دانێ و ده ست 
له  کاروباری ئه و به شه  له  کوردستان وه ردا 
و به  ناوی دۆست وه ک گورک له  نێو ماڵی 
بێ  فڕاندن دا  به رخۆله   ده رفه تی  له   خۆت دا، 
و به  ئاشکراش دژی سه ربه خۆیی بوه ستێ. 
له  ناڵ بدا و  ــاواش هه م  له  باکوور و رۆژئ
له  بزمار. به  رواڵــه ت خۆی به  دۆست  هه م 
له  قه ڵه م بدا و ژێربه ژێر تۆوی دووبه ره کی 
بچێنێ و له گه ڵ هێزه  دژبه ره کانی کورد له و  
دوو به شه ی کوردستان که ین و به ینی هه بێ 
به   که   بکا  رێژیمێک  بۆ  شه ڕ  ئاشکرا  به   و 
هاوواڵتی  مافی  ته نانه ت  مێژوو  درێــژایــی 

بوونیشی بۆ کورد به  ره سمی نه ناسیوه .
به   ئه مریکا  داهــاتــووی  ئــیــداره ی  له   بۆیه  
سه رۆکایه تی دۆناڵد ترامپ چاوه ڕوانی ئه وه  
ده کرێ که  چیدی نه یه ڵێ کۆماری ئیسالمی 
بکا  رمبازێن  ناوچه دا  له   ئێستا  شێوه ی  به  
بــه رده م ویست  له   بێ  گه وره   له مپه رێکی  و 
هه موو  لــه   ــورد  ک گه لی  داخوازییه کانی  و 

به شه کانی کوردستان. 

سیاسی

چــاوه ڕوانــی  له   دوور  ره نگه    ،،
ــی  ــه ت ــه  جــارێــکــی دیــکــه  ده وڵ ــێ ک ب
شه ڕێکی  تــووشــی  خــۆی  ئه مریکا 
ــی  ــه اڵتـ ــه وره  لـــه  رۆژهـ ــ دیـــکـــه ی گـ
له وه دا  شک  به اڵم  بکا،  نێوه ڕاست 
نییه  که  ئیداره ی تازه ی ئه مریکا به  
شێوه یه   به و  ترامپ،  سه رۆکایه تیی 
ناکا، که  ئیداره ی ئۆباما ده یکرد ،،موماشات له گه ڵ کۆماری ئیسالمی 

به رئه نجامه کانی هه ڵبژاردنی سه رکۆماریی ئه مریکا له سه ر 
کوردستان و ئێران

مستهفاشهڵماشی

چه ند هه واڵی ئێران

هه ڵوێستی ئێران سه باره ت به  دانوستانی دووباره  له سه ر به رجام 

دژایه تیی یوونسی له گه ڵ پێکهاتنی فراکسیۆنی نه ته وه کان 
له  مه جلیس دا

راهێنانی نیزامیی مندااڵن لە الیەن سپای پاسدارانەوە

تۆڕی  ده ریایی ناردنی  چه كوچۆڵ به  قاچاغی له  ئێرانه وه  بۆ یه مه ن

کسینجێر: هەڵوەشاندنەوەی رێککەوتنی ئەتۆمی
 لە بەرژەوەندیی ئێران دایە

ئێران  ده ره وه ی  کاروباری  وته بێژی  فارس،  هه واڵده ریی  راپۆرتی  پێی  به  
سه باره ت به  هه واڵی باڵوکراوه  له  رۆژنامه ی واڵ ستریت ژۆرناڵ دا، ئه و هه واڵه ی 
ئیسالمیی  کۆماری  نێوان  له   دیکە   دانوستانێکی  هیچ  رایگه یاند  و  زانی  درۆ  به  
ئێران و واڵتانی رۆژئاوایی سه باره ت به  نێوه رۆکی رێكکه وتنی به رجام ناکرێ و، 

هه رچه شنه  گوڕانکاریه کی له م باره وه  به  درۆ له  قه ڵه م دا.
بەهرام سادقی وتەبێژی وەزارەتی کاروباری دەرەوەی ئێران گوتی: ئەو هەواڵە 
دووره  له  راستی و، هیچ دانیشتنێک لەو بارەوە نە کراوە و، واڵتانی ئورووپا و 

دەوڵەتی نوێی ئه مریکا دەبێ پابه ندی رێککه وتنه که  بن.
زانیاریی  هێندێک  پێی  به   ژۆرناڵ  سترایت  واڵ  رۆژنامه ی  که   باسه   شایانی 
گوتبووی، الیه نه  پێوه ندیداره کان له  رێککه وتنی ناوکیی ئێران و واڵتانی 5+١، دوای 
سه رکه وتنی دۆناڵد تڕامپ له  هه ڵبژرادنه کانی سه رکۆماریی ئه مریکا، نیگه رانن و، 

بۆ ئه م مه به سته ش سه رله نوێ دانوستان له و باره وه  له  تاران ده ستی پێکردووه .

عەلی یوونسی یاریده ده ری تایبەتی سەرکۆماری ئێران بۆ کاروباری نەتەوەکان 
و کەمە ئایینی یەکان، لە دیدارێک  لەگەڵ بژاردەکانی عەرەبی ئەهوازی دا، دانی بە 

هەبوونی هەاڵواردن سەبارەت بە نەتەوەکانی دیکە لە ئێران دا نا.
کە  رایگەیاند  بارەوە  لەو  راپۆرتێک  باڵوکردنەوەی  بە  ئیرنا  هەواڵدەریی 
ئێران،  لە  دیکە  نەتەوەکانی  پرسی  لەسەر  کردن  باس  بە  دیدارەدا  لەو  یوونسی 
ئاگاداری  تەواویی  بە  گوتی:  و  خستەبەرباس  بارەوە  لەم  کەمتەرخەمی یەکانی 
گیروگرفتەکانی کەمە ئایینی یەکان و نەتەوەکانی ئێرانه ، بەتایبەتی ئەوەی کە هێشتا 

بەشێکی زۆر لە بەرپرسانی پارێزگای خوزستان خەڵکی خۆجێیی نین.
عەلی یوونسی لە درێژەی ئەو دیداره  دا لە واڵمی پرسیاری یەکێک لە چاالکانی 
سیاسیی عەرەب گوتی: پێکهێنانی فراکسیۆنی نەتەوەکان لە مەجلیس بە باش نازانم 

و لەم بارەوە ناڕەزایەتیی خۆی دەربڕی.
رەخنەگران و دژبەرانی پێکهاتنی فراکسیۆن لە مەجلیس دا، ئه مکاره  بە مەترسی یەک 
بۆ سه ر ته واوییه تی ئه رزیی دەزانن و ده ڵێن ئه مه  ده بێته  هۆی دابەشبوونی ئێران 

و هەر بۆیە بە توندی دژایەتی دەکەن.

لێكۆله رانی  نێوده وڵه تی  راپۆراتێكیان باڵوكرده وه  كه  ئاماژه ی  به  تۆڕێكی  نهێنیی 
و  سومالی   رێگه ی   له   یه مه ن  حوسی یەکانی   بۆ  ئێران  چه كوچۆڵی   گواستنه وه ی  

پاشان بۆ یه مه ن كرد.
له   ئاماده كراوه ،  تا مانگی  مارس  له  نێوان مانگی  فوریه   به پێی  ئه م راپۆرته کە  
بۆ  له وێشه ه وه   به ره و سومالی و  به له مه كان دا  له   ئێرانی   پشكنینێك دا چه كوچۆڵی 

واڵتی  یه مه ن به ڕی  كراوه .
به پێی  لێكۆڵینه وه كان سریاڵ و  ژماره ی  ئه م چه وچۆاڵنه ی  كه  له  به له مه كاندابوو و 
ئه و چه كوچۆاڵنه ی  له به رده ستی  حوسی یه كان دایه  لێك نزیك و پێوه ندیی ته واویان 

پێكه وه  هه یه .
له  چه ند مانگی  ڕابردوو چه ندین باری  قاچاخی  چه كوچۆڵ كه  بۆ یه مه ن ده نێردرا 

له  ئاوه  نێوده وڵه تی یه كان ده ستیان به سه رداگیراوه .
له  الیه كه ی  دیكه  كاناڵی  خه به ری  سی ئێن ئێن ڕایگه یاندبوو كه  هێزی  ده ریایی 
ئوسترالیا پاپۆڕێكی  ماسیگرتن، که  هه ڵگری  كۆمه ڵێك چه كوچۆڵی  جۆاروجۆر بوو 

بۆ یه مه ن، ده ست به سه رداگیرا.

نێو  لە  و سەپاندنی سیاسەتەکانی خۆی  پیالنگێڕی  درێژە  لە  پاسداران  سپای 
خەڵکی کوردستان و بەتایبەتی مندااڵن و الوان لە رێگەی جۆراجۆر لە هەوڵ  دایە.

بە پێی هەواڵی ماف نیوز، سپای پاسداران بە بەڕێوەبردنی ٤ گەاڵڵەی دارێژراو 
هەڵخەڵەتاندنی  لە هەوڵی  لە شاری شنۆ،  مندااڵن  نیزامیی  راهێنانی  مەبەستی  بە 

مندااڵنە کە ببن بە ئەندامی بەسیج.
لە ژێرناوی ئاوەدانکردنەوەی گوندەکانی کوردستان خەریکی  سپای پاسداران 
زیادکردنی بنکە ومۆڵگەی تایبەت بە خۆیەتی و ، دەیهەوێت بەم جورە زۆربەی 
خەڵکی  لە  ئەگەرێک  چەشنە  هەر  ئارای  هاتنە  لە  و  دارەدەست  بە  بکات  خەڵک 

گوندەکان کەڵک وەربگرێ.
بە پێی هەواڵی ماف نیوز سپای پاسداران لە شارە جیاجیاکانی کوردستان بە 
دامەزراندنی ناوەندەکانی پێوەندیدار خەرێکی مەشق کردنی نیزامی بە مندااڵنە و 
بە باڵوکردنی کتێب و نووسراوەی تایبەت دەیهەوێت لەسەر مندااڵن و تازەالوان 

کاریگەری دابنێ.

رێککەوتنی  تێکدانی  دایە،  باوەڕە  لەو  ئەمریکا  پێشووتری  دەرەوەی  وەزیری 
نێوان ئێران و واڵتانی پێنج کۆ یەک ، لە بەرژەوەندیی ئێران دا ده بێ.

هێنری کیسینجێر وەزیری پێشووتری دەرەوەی ئەمریکا، فراوانبوونی ده سه اڵتی 
و،  دانا  نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  کێشەی  گەورەترین  بە  ناوچەکەی  بەسەر  ئێران 

گوتی، دەبێ واشنگتۆن لەو بارەیەوە بە ئاشکرا دژایەتیی خۆی نیشان بدا.
هه روه ها ئاماژه ی به وه ش کرد که  ئەگەری الدان و هەڵوەشاندنەوەی رێککەوتنی 
بەرژەوەندیی  لە  بێ،  ئەمریکا  قازانجی  بە  لەوەی  بەر  ئێران و رۆژئاوا،  ئەتۆمیی 

ئێران دا دەبێ.
بەردەوامبوون  لەسەر  ئێران  بەرپرسانی  هەڵوێستی  له بارەی  دیکەوە  لەالیەکی 
ئاژانسی  ئەمریکاوە،  نوێی  دەوڵەتی  لەالیەن  رێککەوتنەکە  هەڵوەشاندنەوەی  یان 
ئیسالمی  شۆرای  مەجلیسی  سەرۆکی  الریجانی  عەلی  لێدوانێکی  ئێران  ئیسنای 
ئێرانی باڵو کرده وه ، کە تێدا سەرۆکی پەرلەمانی ئێران بە پێویستی دەزانێ لێدوانی 
بەرپرسانی واڵتەکەی لەسەر ترامپ بە شێوەیەک بێ، کە وەزارەتی دەرەوەی ئێران 

بتوانێ هەڵوێستێکی روون و شەفافی لەو بارەیەوە هەبێ.
پێش  که   کرد  واڵتەکەی  حکوومەتی  بەرپرسانی  له   داوای  الریجانی  بۆیە  هەر 
کۆماری  بەرپرسانی  هەڵویستی  نەدەن.  بڕیار  بەپەلە  و  نەکەون  رووداوەکان 
ئیسالمی ئێران بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە ترامپ و چەند کەسی دیکە لە هاوبیرانی 

هەڕەشەی هەڵوەشاندنەوەی رێککەوتنی ناوکی یان کردووە.
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که سایه تی،  تایبه تمه ندییه کانی  لــه   یه کێک 
و  بــیــرتــه ســک  ــه   ــه تـ ده وڵـ و  ره وت  و  گــــرووپ 
ده کــه ن  رێگری  که   ئــه وه یــه   نادێموکراتیکه کان 
له   ده کــه ن  رێگری  جیاواز؛  بیری  هاتنه ئارای  له  
سمینارانه ی،  و  کۆبوونه وه   کۆڕو  ئه و  پێکهاتنی 
بۆچوون و بیری جیاواز تێیاندا دێته  ئارا. ئه وان 
هه وڵ ده ده ن به  بیانووی جۆراوجۆر فشار بخه نه  
نه ده ن  ئیجازه   که   بــڕیــارده ر،  ناوه نده کانی  سه ر 
ئه گه ر  بێن،  پێک  کۆبوونه وانه   کــۆڕو  جــۆره   ئه و 

ئیجازه شیان پێدرا، به  شێوازی دیکه  رێگه  له  به ڕێوه چوونیان ده گرن. 
ئه و  هــه مــوو  ســه رکــاریــیــه وه   هاتنه   ــای  ســه ره ت لــه   ــه ر  ه ئیسالمی  کــۆمــاری 
بیروبۆچوون و مه یل و روه ته  سیاسی یانه ی که ، ملکه چی ئایدۆلۆژی ویالیه تی 
فه قیه نه بوون، سه رکوتی کردن و له  مه یدانی وه ده رنان. وه ک سروشتی هه موو 
سیستمه  نادێموکراتیک و تا رادیه ک توتالیتێره کان، له  نێو باوه ڕمه ندانی ویالیه تی 
فه قیهیش دا بۆچوونی جیاواز هاتنه  ئارا و ئه مه ش بوو به  بنه مای دروست باڵه کان 
له  کۆماری ئیسالمی دا. لێره دا قسه  له وه  نیه  که  باڵێکیان دێموکراته  و باڵه که ی تر 
نادێموکرات؛ به ڵکوو ئه گه ر به  شێویه کی نێوتڕال و ئۆبژێکتیڤ قه زاوه ت بکه ین، 
باڵی ناسراو به  ریفۆرمخواز به  به راورد له گه ڵ ئه و باڵه ی که  ئێستا پێی ده گوترێ 
بناژۆخواز، زیاتر خۆیان له گه ڵ نۆڕم و به ها ئه مڕۆییه کان موتوربه  کردووه  و، 
هه ر ئه مه ش بۆته  ترسێکی هیستریک بۆ ناوکی سه ختی کۆماری ئیسالمی، که  
به  پێداچوونه وه خوازیان بناسێنێ که  هه وڵی گۆڕینی چییه تیی کۆماری ئیسالمی 

ده ده ن. 
ئیسالحاته وه   ده وڵه تی  سه رکاری  هاتنه   سه ره تای  له   به رچاو  شێوه یه کی  به  
جۆراوجۆر  شێوه ی  به   حاکمییه ت  نێو  توندڕه وی  الیه کانی  یان  ته یف  تائێستا، 
له  هه مبه ر ده وڵه تانی ریفۆرمخواز یان نزیک له  وان، کارشکێنی و قه یرانسازی 
بن  کار  له سه ر  ریفۆرمخوازان  ئه گه ر  بسه لمێنن  کۆمه ڵگه   به   ئه وه ی  بۆ  ده که ن 
ئه وه  به شێک له  حاکمییه ت له گه ڵ وان هاوکاری ناکا و ئیقتداری پێویستیان نیه . 
له  قۆناغی هه نووکه یی دا به شێک له  ئیستراتیژی الیه کانی توندڕه وی نیزام له سه ر 
ئه وه  چڕ بۆته وه  که  ده سه اڵتی ده وڵه تی روحانی ببنه  ژێر پرسیار و به  خه ڵکی 
بڵێن ده وڵه تی روحانی ده وڵه تێکی به ده سه اڵت نیه  تا بتوانێ داخوازییه کانتان بێنێته  
دی. به م شێوه یه  خه ڵکی له  ده وڵه ت بێ هیوا بکه ن و بڵێن ده وڵه تی بێ ده سه اڵتی 
روحانی، توانای جێبه جێ کردنی به رنامه کانی نیه  و ئومێد به ستن به و ده وڵه ته ، 
پووچ و بێ بنه مایه . ئه و شته ی که  ئه مڕۆژانه  بۆ عه لی موته هه ری پێش هات، له م 
له  راستی دا رێگری  لێک بدرێته وه .  بۆ بکرێ و  ده القه یه وه  ده کرێ خوێندنه وه ی 
کێشانی  چالش  به   مه شهه د،  له   مه جلیس  سه رۆکی  جێگری  وتاردانی  له   کردن 

ده سه اڵتی ده وڵه ت بوو.  
هه ر له م ماوه یه دا عه لی موته هری ته نیا که س نه بوو که  رێگری له  کۆڕگێڕیه کی 
کرا، به ڵکوو سادق زیباکه الم و موجته هیدی شه بێستریش له و که سانه  بوون که  
کۆڕه کانیان هه ڵوه شایه وه . دیاره  هه ڵوه شانه وه ی کۆڕی موته هه ری له به ر ئه وه ی 
که  کوڕی ئایدۆلۆگی کۆماری ئیسالمی، مورته زا موته هه ری یه ، هه روه ها جێگری 
نوێنه رانی  ئیسالمیش  کۆماری  خودی  یاساکانی  پێی  به   و  مه جلیسه   سه رۆکی 
و  ده رببڕن  خۆیان  راوبۆچوونی  پرسێک  هه ر  مه ڕ  له   هه یه   بۆیان  مه جلیس 

به دواداچوون بکه ن، ده نگدانه وه ی زیاتری هه بوو. 
تا ئه و جێگه یه ی که  به  عه لی موته هه ری پێوه ندی هه یه ، له به ر ئه وه ی که  ناوبراو 
بۆچوونه کانی له گه ڵ رێبه ری کۆماری ئیسالمی هاوئاهه نگ ناکا، بۆیه  که وتۆته  
جۆراوجۆر  شێوازی  به   و  سیستم  ئایدۆلۆژیکی  و  سه خت  به شی  غه زبی  به ر 
ئه زیه تی ده که ن و به ربینگی پێده گرن. به اڵم ئه گه ر له  ئاستێکی به رینتر دا سه یری 
نه ته نیا  سیستم،  حاکمییه تی  و  توندڕه و  به شی  که   ده بینین  بکه ین  مه سه له که  
گێره شێوێنی ده که ن و ده یانه وێ مه جالی ده ربڕینی بیروڕا بۆ که سانی جودابیر 
کۆماری  هه ڵبژێراوه کانی  بنیاته   ده ده ن  هه وڵ  له وه ش  زیاتر  به ڵکوو  نه هێڵنه وه ، 
ئیسالمی الواز و بێکاریگه ر بکه ن. ئه وه ی ئه مڕۆژانه  له  مه ڕ مه حموودی سادقی 
نوێنه ری تاران کرا و له  الیه ن ده سه اڵتی دادوه ری یه وه  بڕیاری ده ستگیر کردنی 
ئه و  ئیختالسه کانی  و  گه نده ڵی  که  ویستوویه تی  ئه وه ی  له به ر  ته نیا  ده رکرا،  بۆ 
ده سه اڵته  له قاو بدا و به دواداچوونی بۆ بکا، هه روه ها به رنامه ی شووڕای نیگابان 
قۆناغی  چاوه دێری یه کی  له   پارلمان دا،  به سه ر  کردن  چاوه دێری  که   ئه وه ی  بۆ 
هه ڵبژاردنه کانه وه، بۆ چاوه دێری یه کی به رده وامی مه جلیس بگۆڕێ، له م راستایه دا 
شی ده کرێته وه . ئه م پالنه ی شووڕای نیگابان پالنێکی مه ترسیداره  و ئه گه ر بێتوو 

سه ر بگرێ، مه جلیس له وه ی که  هه یه ، بێکاریگه رتر ده بێ.
حاکمییه ت  نێو  تــونــدڕه وی  الیه کانی  ــه وه ی  ئ ســه ره وه   شیکردنه وانه ی  بــه و 
ده رخه ری  ده ده ن،  ئه نجامی  سه رمایه   و  ده ســه اڵت  بانده کانی  به   پشت به ستوو 
ده سه اڵتی راسته قینه ی ئه وانه  له  سیستمی کۆماری ئیسالمی دا و، وا نییه  بڵێین 
ناچار  ده سه اڵتدارن.  که   ده نوێنن  وا  ته نیا  و  نیه   ده سه اڵتیان  واقیع دا  له   ئه وان 
کردنی روحانی به  الدانی عه لی جه ننه تی، وه زیری پێشووی وه زاره تی ئیرشاد، 

تازه ترین و زه قترین نموونه ی ده سه اڵتی به ره ی بناژۆخوازه  له  سیستم دا. 
ده سه اڵت نوێنی له و جێگه یه  واتادار ده بێ که  له  ده القه ی سه رمایه ی کۆمه اڵیه تی 
به  شێوه یه ک  لێره دایه  که   بڕوانین.  توندڕه وانه   له و  الیه   پێگه ی جڤاکی یه وه   یان 
له  راستی دا  له گه ڵیان هاوڕایه  و  ده جووڵێنه وه  که  هه روا بزانه  زۆرینه ی خه ڵك 
بۆچوونه کانیان به  ناوی بۆچوونی کۆمه اڵنی هه راوی خه ڵک راده گه یه نن. ئه وان 
له م پێناوه دا له  جه وسازی، شه ڕی ره وانی، پۆپۆلیزم، چه واشه کاری و  هه ڵخڕاندنی 
ئیحساساتی خه ڵک که ڵک وه رده گــرن؛ بۆ ئه وه ی که  الیه نی به رامبه ریان بخه نه  

گۆشه ی رینگه وه  و بێده نگ و مارژیناڵیان بکه ن. 
له  کۆڕ و سمیناری  به ڕێوه چوونی کۆنسێرته کان، رێگری کردن  له   به رگرتن 
ئه و که سانه ی ویشک و دوگم به  خوێندنه وه ی ره سمی له  کۆماری ئیسالمی یه وه  
نه چه سپاون، ئه گه رچی پێش هه موو شتێک ده رخه ری ئه وه یه  که  راستی توندئاژۆ 
جێی  شتێکی  مه عریفه   و  مه نتق  مه یدانی  له   و  الوازن  عه قاڵنیه ته وه   رووی  له  
سه رنجیان پێ نیه ، به اڵم له  دۆخی ئێستادا و له  به ره به ری هه ڵبژاردنه کانی خولی 
ئیقتداری  پرسیاری  ژێر  بردنه   و،  ده سه اڵت نوێنی  سه رکۆماری دا،  دوازدیه می 
ده وڵه ته ؛ بۆ ئه وه ی به  خه ڵکی بڵێن ئه گه ر خواسته یه کیشیان هه بێ، ته نیا له  رێگه ی 

ئه وانه وه  جێبه جێ ده بێ.

ده سه اڵت نوێنیی توندڕه وه کان   ئورووپا،  و  ئەمریکا  سەر  بۆ  تیرۆریستی یەکان  هێرشە  لەپاش 
رۆژئــاوا  و  موسلمان  عەرەبی  جیهانی  نێوان  بەرەنگاربوونەوەی 
رەهەندێکی نوێی بەخۆوە گرتوە. جیهانی عەرەبی و ئیسالمی بۆتە 

هێمایەک لە دوژمن.

ئیسالمگەراییچیە؟
»ئێمە بەدڵمانە یان نا«، گەورەترین کێشەی سیاسیی رۆژئاوا لە 
دە تا بیست ساڵی داهاتوودا، جیهانی ئیسالمی عەرەبی یە. وێدەچێ 
زەمانی  لە  بەتایبەت  هەڵنەکەن،  دوژمن  بەبێ  کۆمەڵگە  و  سیاسەت 
شەڕ و شەڕی دژ بە تیرۆردا، ئیسالم لە بەشێکی مەزن و بەرینی 
بیروڕای گشتی رۆژئــاوادا، ئەو دەرکەوتەیەیە کە پێشتر کۆمۆنیزم 
دژبەرانی  پیکانی  بۆ  هەڵنەگر،  بەربێژی  مەترسیدار،  هزرێکی  بوو، 
»لێکۆڵێەری  ــەوەی  ئ بەگوێرەی  جیهان دا،  بەسەر  ئــەو  زاڵبوونی 

ئیسالمی و عەرەبی مایکل لودرز« وتوویە:
»راستە هەموو موسلمانان تیرۆریست نین، بەاڵم ئەوەش راستە، 
کە زۆربەی هەرە زۆری تیرۆریستەکان موسلمانن«، ئەو گێڕانەوەیە 
ئەبدولڕەحمان  قسەی  بۆتەوە،  باڵو  »ئیسترن«  لە   ٢٠٠٤ ساڵی  کە 
ئەلڕەشید بەڕێوەبەری تیڤی ئەلجەزیرەیە. ئەو گێڕانەوەیە بە جوانی 
جیهانی  دژی  بەرەنگاربوونەوەی  لە  رۆژئـــاوا  جیهانی  تێڕوانینی 
ئیسالم دەردەخا، ئەگەرچی بۆشیان گرنگە ئیسالم و ئیسالمگەرایی 

لێکهەاڵوێرن«.

ئیسالمگەرایی  ساڵەیە،   ١٤٠٠ کۆنی  ئایینێکی  ئیسالم  ئەگەرچی 
بەرتەسک  سیاسەتێکی  سیاسی یە،  ئایدیۆلۆژییەکی  پێچەوانەوە  بە 
»بناژۆخوازانی  ئایدیۆلۆژییە،  ئەو  شوێنکەوتووەکانی  رادیکاڵ.  و 
پێشێل  ئایینی یەکان  ئازادییە  و  مرۆیی  و  بنەڕەتی  مافە  ئیسالمی«، 
دەکەن. ئەوان دژی جیابوونی دەوڵەت و ئایینن و خۆیان بە دوژمنی 
پیرۆزییەتی  بە  پشتبەستن  بە  ئیسالمگەراکان  دەبینن.  دێموکراسی 
لێکدانەوەی  ئــەوەشــدا  له گه ڵ  دەپــارێــزن،  دەسەاڵتەکەیان  قــورئــان 
لەو  هەر کەسیش  وایە  پێیان  دەکەن،  پاوان  بۆخۆیان  تەنیا  قورئان 
لێکدانەوەی ئەوان لە قورئان هەیانە ال بدا، هەڵگەڕاوەتەوە و تاوانی 
کردوە. پێیان وایە کەس ناتوانێ گومان بکا لە چوارچێوەی ئیسالم 
و هەڵوێستەکانی ئیسالم و، بۆ هێنانە ژێر پرسیار نابن. هەر کەسێک 
بەڵکو  ناناسرێ،  رەخنەگر  بکا، وەک  قسە  ئیسالم  رەخنەگری  وەک 
وەک بێ بڕوا، دوژمنی خودا دەناسرێ، رەخنەگران زیاتر ژیانێکی 
مەترسیداریان هەیە، دەکەونە بەر هەڕەشە و ترساندنەوە، کوشتنی 
بێبەزەییانەی ون گوگ فیلمسازی هولەندی لە نوامبەری ساڵی ٢٠٠٤، 
بە  بووە  ئیسالمی  توندڕەوەی  کە  ژیانەیە،  ئەو  ئاشکرای  وێنەیەکی 

بەشێکی راستەقینەی سیاسیی ژیانی ئورووپا.

ئیسالمگەراییچیدەوێ؟
پێوەندی  نـــاوداری  پرۆفیسۆری  تەبیبی،  بــەســام  جـــۆرەی  بــەو 
دیکە،  بــەواتــایــەکــی  ــان  ی »ئــیــســالگــەراکــان،  ــە:  وتــووی نێونەتەوەیی 
نوێ  نەزمێکی  بەپێی  جیهان  دەیــانــەوێ  ئیسالمی،  بناژۆخوازانی 
داڕێژنەوە، ئەوان بۆ یەکەم جار هەوڵ دەدەن بۆ پێکهێنانی نەزمێکی 
نوێی نائورووپایی. ئەوان دەیانەوێ جیهانی رۆژئاوایی ـ ئورووپایی 
بەرەو دوا بکشێننەوە، کەواتە ئەوان نەک هەر پێیان وایە کە دەبێ 
هێژمۆنی و دەسەاڵتی ئیسالمی، شوێنی هێژمۆنی رۆژئاوا بگرێتەوە، 
بەڵکوو پێیان وایە دەبێ نۆرم و بایەخە ئیسالمی یەکانیش شوێنی نۆرم 
و بایەخە رۆژاواییەکان بگرنەوە، کەواتە هیچ بڕوایەکیان بە فرەیی 
نیە، ئیسالمگەراکان بەگوێرەی ئەوەیکە لە »بولتۆنی ئیسالمگەراکانی 
دەرەوە«ی لەندەن رایانگەیاند، دامەزراندنی دەسەاڵتێکی ئیسالمیان 

دەوێ«.
بەم  ئامانجەکانی  ئیسالمگەراکان  رادیکاڵە  بزووتنەوە  پشتیوانی 

گوێرەیە کۆ کردۆتەوە:
بنەمای  لــەســەر  ئیسالمین  نەزمێکی  خـــوازیـــاری  موسلمانان 
تاقانە  وەک  کۆمەاڵیەتی  فۆرمی  و  دەوڵــەت  لە  خۆیان  تێگەیشتنی 
 ٧٠٠ ئیسالمی  بنەماکانی  ــژاردەی  ب بەپێی  رێگەپێدراو،  تێگەیشتنی 
ساڵی پێش، کە دەبێ جێی هەموو سیستمەکانی دیکە بگرێتەوە. ئەو 
نەزمە ئیسالمی یە دەبێ هەموو بەشەکانی ژیان بگرێتەوە، وەک ئەو 
فەرمانەی خودا لە قورئان دا، مودێلی پێغەمبەرایەتی و کۆمەڵگەکانی 
دامەزراندنی  بۆ  کە  ملیشیانەن  ئەو  ئیسالمگەراکان  دایناوە.  پێشوو 
خۆیان  بوونی  رەوایــی  بە  بروایان  زۆرەملی یانە،  ئیسالمی  نەزمی 
)لە  دەکا  بانگهێشتی جیهاد  کە  قورئان  بۆ  دەگەڕینەوە  ئەوان  هەیە. 
ئەوان  پیرۆز(،  شەڕی  هەمیش  و  نێوخۆیی  شەڕی  هەم  راستی دا: 
وەک ئەرکێکی پیرۆز بۆ شەڕی هەمیشەیی دژی ئەو موسلمانانەی 
لە ئیسالم الیان داوە و هەمیش دژی هەموو دوژمنانی ئیسالمی جا 

چ واڵتانی ئیسالمی و واڵتانی دیکە بێ، لە جیهاد دەڕوانن.

وێککەوتنیشارستانییەتەکان؟
وێککەوتنی  کتێبی  لە  شارستانییەتەکان  وێککەوتنی  زاراوەی 
سیاسیی  لێکۆڵەری  هانتینگتۆن،  ساموئێل  شارستانییەتەکانی 
بیست  سەدەی  لە  وایە  پێی  هانگتینگتۆن  داکەوتووە،  ئەمریکاییەوە 
سەرچاوەی  و  ئەکتەر  دەوڵەتەکان  و  نەتەوەکان  ئیدی  یەکەم دا  و 
پێکهەڵپڕژانەکان نین، بەڵکوو ژینگە فەرهەنگی یە جۆراوجۆرەکان لە 
کێشمەکێش و ناکۆکی یەکان دا دەور دەگێڕن. ساموئێل هانتینگتۆن لە 
موسلمانان  نێوان  توندوتیژه کانی  پێکدادانە  روودانی  ١٩٩٨دا  ساڵی 
کرد.  بەربێژی  ــوون دا  ب بەجیهانی  بەستێنی  لە  ناموسلمانەکانی  و 
لە  پــێــداگــری  ــی حاشا و  ــەن ــی دا زاڵــبــوونــی کەشی دووالی لــە راســت
لێکدانەوەکانی رۆژئاوا، وەک جیهانی عەرەبی ـ ئیسالمی، کە بەهۆی 
ترسی کۆمەڵگەی رۆژاوایی لەو جیهانبینی یە دواکەوتووانەی کە، لە 
گرتبوو،  بیچمی  ناڤینی یەکانەوە  سەدە  ئیسالمی  نێوەرۆکێکی  الیەن 

الیەنی بەرانبەری وەک دوژمن گریمانە کرد.
لەحاڵێک دا، دیاریکردنی ژیانی تاکەکەسی، ئاستی بەرزی پەروەردە، 
ئازادی ژنان، ئازادی جینسی، سیکۆالریزم)جودایی کلێسە و دەوڵەت(، 
بڕواداربوون  و  پارڵمانی  دێموکراسی  رێگەی  لە  قانوونی  ئەمنیەتی 
بەرهەمی  کراون،  پەسند  رۆژاواییەکان  بایەخە  وەک  پێشکەوتن  بە 
هەوڵ و تێکۆشانی سەردەمی رووناکبیری و مودێرنیتەن. زۆربەی 
موسلمانانی دژی رۆژئاوا، یان بە شێوەی جیهانی چاوەڕوانی ئیده ی 
دەرکەوتنن،  داوەشـــان دا  حاڵەتی  لە  یان  و  پێڕانەگەیشتوو  دەســت 
ئەوان هەروەها ئازادیی ئایدیۆلۆژیکی رۆژئاوا وەک 
خۆیان  بیروبڕوای  بنەماکانی  لەسەر  هەڕەشەیەک 

دەبینن.
لەسەر  ــودرز«  لـ »میشائیل  رۆژاوا  کــارنــاســی 
بەکارهێنانی لەرادەبەدەر و بێ واتای »وێککەوتنی 
لــودرز  ــەوە،  ــات دەک وریــامــان  شارستانییەتەکان« 
وردتر بە پارادۆکسی نێوان بنئاژۆخوازانی هەرتک 
بەر سیاسی ـ فەرهەنگی زانی: »پارادۆکسی نێوان 
دژایەتی  ئاکامی  بناژۆخوازان،  و  مودیرنیستەکان 
ــان و سیستمی  لــەســەر ئــارمــانــەکــان، شــێــوازی ژی
کۆمەاڵیەتی یە. ئەگەرچی بناژۆخوازی هەم لە ئایینی 
وەک  هەیە،  ــەهــوودی دا  ی لە  هەمیش  و  مەسیحی 
یان کلێسە  ئیسرائیل  بزووتنەوەی شاری کنشیانی 
لە  بناژۆخوازی  لە ئەمریکا.  ئازادەکانی پرۆتستانی 
دیاردەیەکی  زیاتر  ئێمەدا  زەینی  جیهانی رۆژاوا و 
ده کرێ:  وێنا  وا  کە  دەژمێردرێ،  ئیسالمی  رووتی 

ئیسالم یەکسانە بە تیرۆر.
بناژۆخوازەکان  موسلمانە  تەنیا  سەرنجڕاکێشە 
ــی  ــن ــەوت ــک ــەی وێ ــرۆکـ ــیـ بـ و شـــوێـــنـــکـــەوتـــووانـــی 
شارستانییەتەکانی هانتینگتۆنی پێێان وایە کە ئیسالمگەرایی یەکسانە 
پیرۆزدا  قورئان و شەڕی  نێوان  لە  هیچ جیاوازییەک  و  ئیسالم  بە 

بوونی نیە.
بۆچیئیسالمگەراییوەبڕەوکەوت؟ 

رۆژئاواییەکان،  کۆمەڵگە  بایەخەکانی  زیادی  لە  روو  پەرەگرتنی 
بۆشاییەکی بایەخیی هێنایە گۆڕێ، کە بەگوێرەی گەڕان و خواستی 
موسلمانان، ئەو بایەخە زیانبەخشە رۆژئاوییانە دژی نەریتەکانیانە. 
ناوی  لەژێر  بەرتەسکی  پێناسەیەکی  ــاوا  رۆژئـ هەنووکە  چونکی 
»سیکۆالر« لە ئایین هەیە، کە هەر لەم رێگەیەوە رۆژئاوا کاریگەری 
کردۆتە سەر بڕەوی ئیسالمگەرایی، زۆربەی گرووپە ئیسالمی یەکان 
 ،١٧ و   ٧ نێوان سەدەکانی  دەیانڕوانییە سەردەمی  بەتامەزرۆییەوە 
سەردەمێک کە ئیسالم وەک دەسەاڵتێکی هێژمۆنی فەرهەنگی بیچمی 
گرتوە و کاری کردۆتە سەر رۆژئاوا. بەگویرەی لێکدانەوەی لودرز 
کەلێنێکی قووڵی گومان لە کۆمەڵگەی ئیسالمی ـ عەرەبی دا هەیە. لە 
شارستانییەتێکی  وەک  هاوچەرخ  ئیسالمی  شارستانییەتی  الیەکەوە 
دواکەوتوو، نارێک وپێک و لەبەرانبەری هێزی راکێشەری فەرهەنگی 
رۆژئاوا، وەک دۆڕاوێک خۆی دەبینێ و لە الیەکی دیکەشەوە الوازیی 
سیاسی و نەبوونی دوورەدیمەنێکی خودی، له گه ڵ تۆمەتی درۆبوون 
دروست  پەروەردەیی  ژینگەی  چەشنێک  ــاوادا،  رۆژئ لە  ریاکاری  و 
کردووه  کە تێێدا بناژۆخوازی و تیرۆریزمی جیهادی گەشەیان کردوە. 
عەرەبەکان و موسلمانەکان زیاتر خۆیان بە قوربانی بەجیهانی بوون 
و رۆژئاوا دەزانن، وەک پەراوێزی ئاڵوگۆڕێک کە نە بۆیان کۆنترۆڵ 
کە  شکۆمەند  رابــردوویــەکــی  بیوەستێنن.  دەشتوانن  نە  و  دەکــرێ 
رایبردووە: سەردەمێک کە عەرەبەکان وەک ئیمپراتۆرییەکی پتەوی 
دووبارە نەبووە  فەرهەنگی  و  هونەری  زانستی،  پێشکەوتنی  خاوەن 
بوون. هەستی لە دەستدانی مێژوو و تێکەڵ بوون بە جیهانی بوون، 
لە ئاکام دا ئەو هەستەی الی زۆربەی عەرەب و موسلمان لێکەوتەوە 
کە ئاخ هەڵکێشن و بەدواداچوون بکەن بۆ چارەنووس و، پاساوێک 
رەها  و  دوانەهاتوو  تیرۆریستی،  خۆڕاگرییەکی  و  بەرەنگاری  بۆ 

بدۆزنه وه .
کۆمەڵگە  زۆربــەی  لە  دوودڵی یە  ئەو  له گه ڵ  رووبــەڕووبــوونــەوە 
ئەو  و  بێ  بەکەڵک  ئیسالمی  جیهانبینی  بۆ  دەتوانێ  ئیسالمی یەکان 

تێزانەی خوارەوە پەرە پێ بدا:
١ـ پێویستی رەخنەگرتن لەخۆ

٢ـ پەنای مێژوو
عەرەبی  فەرهەنگی  چــۆن  ــەروەک  ه دەگــۆڕدرێــن،  سەردەمەکان 

بەسەر فەرهەنگی رۆژوایی دا زاڵ بوو.
٣ـ لەنێو چوون و دابەزانی سەفستە

بۆچی کۆمەڵگە ئیسالمی یەکان بارودۆخێکی خراپیان هەیە؟ چونکی 
بکەین؟  لێ  چییان  دەکــرێ  گیراوە.  لێ  غەزەبیان  خــوداوە  الیەن  لە 
تێکۆشان بۆ سازانی رەها له گه ڵ خودا لە رێگەی خۆبەدەستەوەدانی 
بێ  خوێندنەوەی  لە  )کە  قورئان  ئەحکامی  مەرجەکانی  و  مەرج  بێ 
ئەوالو ئەمالی خۆیان دا گەڕاونەتەوە بۆ کۆمەڵگەی سەرەتایی ١٤٠٠ 

ساڵ لەومەوبەر( پێمل بوونی تەواوی ویستەکانیان.

ئه ندیشه 

بناژۆخوازیی ئیسالمی

حەسەنشێخانی

نووسەر:گریگۆردێلفاکس
وەرگێڕانلەئاڵمانییەوەبۆفارسی:شاهۆحسێنی

وەرگێڕانبۆکوردی:تەهایرەحیمی



رۆژنامەی7 ژماره:693  نێونه ته وه یی15یسهرماوهزی1395  _ 5یدێسامبری2016

شەری زلهێزەکان بە شێوازی گەرم و سارد لە مەڕ 
سەپاندنی ویست و داخوازەکانیان بە چیرۆکە گەورەکەی 
لە  گەورە هێزەکان  و  دەســەاڵت  دەژمــێــردرێ.  مێژوو 
شوێن پەنجەیان  جیهان دا  سیاسیی  نەخشەی  تانوپۆی 
دیارە و تێگەیشتن لە زلهێزەکان و پرسە جیهانی یەکان 
هەڵوەشانی  ــان  ی قــوتــبــوونــەوە  یــەکــتــرن.  گــرێــدراوی 
زلهێزەکان بااڵنسی هێز تێکدەدا و ریزبەندییەکی تازە 
مێژووی  دەکا.  کاریگەرەکان دا ساز  دەوڵەتە  نێوان  لە 
سەدەی بیستەم دەیسەلمێنێ، کە چەندە و چۆن هاتن 
هەروەها  و  سیاسەت  کایەی  زلهێزەکان  رۆێشتنی  و 
بااڵنسی هێزیان گۆڕیوە. پێوەندی نێوان زلهێزەکان بە 
پێناسە دەکرێ.  نێودەوڵەتی یەکان  پێوەندییە  سەرتۆپی 
گەورەهێزەکان بە گوێرەی بەرژەوەندییەکانیان، لەگەڵ 
ــەورە و  ــەر هەڵسوکەوت دەکـــەن. دەوڵــەتــە گ دەوروبـ
خاوەن بڕیارەکان بە شێوەی جیاواز ئیدارە دەکرێن و 
سروشتی سەرکردە و رابەرەکانیان  لەسەر تەوژم و 

تامی سیاسەت و پێوەندییەکان شویندانەرن.
 واڵتەیەکگرتوەکانی ئەمریکا و روسیه  لەو زلهێزانەن 
کە لە ماوەی ١٠٠ ساڵی رابردوودا بە تەوژمی جیاواز 
کاریگەر  جیهانی یەکان  و  ناوچەیی  رووداوە  لەسەر 
خــەمــاڵنــدوە.  جیهانیان  سیاسەتی  ــی  رەوتـ و  بـــوون 
ــە شــەڕە  ــکــە، ل ــڕای بــاقــی زلــهــێــزەکــانــی دی ــ ــەوان وێ ــ ئ
و  بــوون  بــەشــدار  جیهانی یەکان دا  قەیرانە  و  گــەورە 
ئەوانی  سەر  بە  خۆیان  بەرژەوەندییەکانی  تێکۆشاون 
سەر  بە  ساڵ   ٢١٠ داهاتوو،  ساڵی  پسەپێنن.  دیکەدا 
و  ئەمریکا  نێوان  دیپلۆماسیی  پێوەندیی  رێککەوتنی 
روســیــه دا تــێــدەپــەڕێ. لــەو مــاوەیــەدا دوو واڵت زۆر 
لە  و  بــڕیــوە  دوژمنایەتیان  و  دۆستایەتی  رێچکەی 
هەوراز و نشێوی پێوەندییەکانیان دا  تامی دۆستایەتی 
سەردەمی  لە  ئەوان  کــردوە.  یەکتریان  دوژمنایەتی  و 
شەڕ  دوای  لە  و  هاوکار  جیهانی دا  دووهەمی  شەڕی 
بوونە دوو جەمسەری دژ بەیەک، کە بۆ خۆپاراستن، 
ــوون.  ب نــاوکــی  چەکی  گەشەپێدانی  دەســتــەوداوێــنــی 
ــارددا  سـ ــەڕی  شـ دوای  ــە  ل واڵت  دوو  ســـەرکـــردەی 
هەڵوەشانی  و  کرد  رەچاو  وێکهەڵکردنیان  سیاسەتی 
ئەمریکا  قازانجی  بە  هێزی  بااڵنسی  سۆڤیەت  یەکێتی 
یەکەم  وەک  ئەمریکا  رۆڵــی  کە  باسە  شایانی  گــۆڕی. 
وەک  روسیه   و  ســارد  شــەڕی  کۆتایی  دوای  زلهێزی 
و  بەرچاوە  هێشتا  گۆڕەپانەکە  سەر  دیــاری  زلهێزی 

درێژەی هەیە. 
 لە  چەند ساڵی رابردوودا ئاڵوگۆڕی زۆر لە ناوچە 
بە  پێوەندیان  بەشێکیان  کە  داوە،  روویان  جیهان دا  و 
روسیه   ئاماژەپێکراوە.  زلهێزی  دوو  نێوان   پێوەندیی 
لە دوای بەخۆوە لکاندنی دورگەی کریمە و هەروەها 
سیاسەتی  لــەگــەڵ  ســوریــه   قەیرانی  ــەوەی  ــژبــوون درێ
ئەمریکادا  یەکگرتوەکانی  واڵتە  تایبەت  بە  و  رۆژئــاوا 
ــەوان وەک سااڵنی  ئـ ــوازراو.  ــەخـ نـ کــەوتــۆتــە دۆخـــی 
رابردوو لەسەر پرسە ناوچەیی و جیهانی یەکان هاوڕا 
چەپی  و  راست  کەوتۆتە  بەرژەوەندییەکانیان  و  نین 
و  گــۆڕیــوە  سیاسەتی  مــاوەیــەدا  لــەو  روسیه   یەکتر. 
سەرکردایەتیی  بە  رۆژئــاوا  بەرەی  لەگەڵ  توندوتۆڵتر 
ئەمریکا لێرە و لەوێ هەڵسوکەوت دەکا. بەرەی رۆژئاوا 
پوتین  تایبەت  بــە  و  روســیــه   بــە  پاشەکشەکردن  بــۆ 
ئابڵوقەی ئابووری خستۆتە سەر روسیه . بە مەبەستی 
خاوبوونەوەی گرژییەکان و دوورکەوتنەوە لە قەیرانی 
گــەورەتــر هـــەردووک بــەرە دانیان بە خــۆدا گرتوە و 
ئەو  لەسەر  ــردوە.  ک رەچــاو  چــاوەڕوانــیــان  سیاسەتی 
بناخەیە، پرسی پێوەندییەکانی نێوان ئەمریکا و روسیە 
یەکێک لە بابەتە گرینگەکانی سەردەمی هەڵبژاردنەکانی 
سەرکۆماریی ٢٠١٦ی ئەمریکا بوون. دۆناڵد ترامپ وەک 
سەرکۆماری هەڵبژێردراو، لە بەشێک لە دروشمەکانی 
بە روسیه   بەرامبەر  نەرمی  هەڵوێستێکی  هەڵبژاردن دا 
دەردبڕی و رەخنەی لە سیاسەتی سەرکۆماری ئەمریکا 
دەگرت. ناوبراو لە گەرمەی کێبەرکێکانی هەڵبژاردن دا 
تەنانەت  و  گونجاو  بە  پوتینی  ئیدارەکردنی  شێوازی 

باشتر لە ئۆباما پێناسە کرد.
بۆ  مۆسکۆ  لــە  بــڕیــار  و  سیاسەت  داڕێـــژەرانـــی    
گەیشتن بە ئامانجەکانیان لە هەڵمەتی هەڵبژاردنەکانی 
دۆناڵد  بوون.  ترامپ  الگیری  ئەمریکادا  سەرۆکایەتی 
ترامپ لە رێڕەوی هەڵبژاردن دا  تێکۆشا کە پاڵەپەستۆی 
سیخوڕیی روسیه  لەسەر هیالری کلینتۆن زیاتر بێ و 
ناوبراو لە پڕوپاگەندەی هەڵبژاردن دا زۆرترین سوودی 
ئەمریکادا  هەڵبژاردنەکانی  لە  کولتورە  ئەو  لێوەرگرێ. 
وەک  ــەری  دژب زلهێزێکی  بینراوە  کەمتر  و  دەگمەنە 
روسیه  بەو رێژەیە کار لەسەر کەیسی هەڵبژاردنەکانی 
پرسی  لـــەوە،  بێجگە  بــکــا.  ئەمریکا  ســەرۆکــایــەتــیــی 
بەرژەوەندییە بازرگانی و ماددییەکانی ترامپ ئەگەرێکی 
شاراوەی دیکەیە، کە رەنگە لە خاکی روسیه دا بنج و 
بناوانی هەبێ و بە شێوازێکی شاراوە لەسەر روانگەی 
ترامپ و پوتین بەرامبەر بە یەکتر  شوێندانەر بێ. گفت 
لە روانگەی  پوتین  بە  بەرامبەر  ترامپ  نەرمی  لفتی  و 
بە  سیاسەت دا  تولەرێی  لە  و  لێکدراوەتەوە  جیاواز 

دەسەاڵتدارانی  لێکراوە.  ئەرینی  پێشوازی  گومانەوە 
بوون و دوومای  ترامپ شاد  بە سەرکەوتنی  روسیه  
روسیه )مەجلیس( بە چەپڵە پێشوازی لەو سەرکەوتنەی 
ناوبراو کرد. سەرکەوتنی هیالری کلینتۆن بۆ روسیه  
واڵت  دوو  نێوان  ساردوسڕی  سیاسەتی  بە  درێــژەی 
بــردنــەوەی  ــاری  خــوازی روســیــه   بەرپرسانی  و  دەدا 
کەسانەدا  ئەو  یەکەمی  ریزی  لە  پوتین  بوون.  ترامپ 
رایگەیاند  و  کرد  ترامپ  دۆناڵد  لە  پیرۆزبایی  کە  بوو 
دوو  پێوەندییەکانی  کردنەوەی  ئاسایی  خوازیاری  کە 
واڵتە. لەو پێوەندییەدا پوتین و ترامپ، پاش راگەیاندنی 
ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماریی ئەمریکا، لەسەر 
کــاروبــاری  لە  دەســتــوەرنــەدان  بــەرامــبــەر،  رێزگرتنی 
سەر  بە  سەرکەوتن  بۆ  هاوکاری  هەروەها  و  نێوخۆ 

تێرۆریزم دا ئاڵوگۆڕی بیروڕایان کرد. 
گوناهێکی  ساویلکەبوون  ســیــاســەت دا  جیهانی  لــە 
هێشتا  روســەکــان  و  ئەمریکایی  بۆیە  نەبەخشراوە، 
دەکەن.  ــان  رووداوەک داهاتووی  لە  باس  پارێزەوە  بە 
پڕ  روسیه   بۆ  ترامپ  بەڵێنیەکانی  لە  زۆر  بەشێکی 
بە خەونی شیرینی  و  بۆنی رۆژانــی خۆش  لە  بــوون 
لە   ترامپ  دەکــرێــن.  پێناسە  ٢١دا  ســەدەی  لە  روسیه  
لە  دوورکەوتنەوە  باسی  هەڵبژاردن دا  پڕوپاگەندەی 

ئەمریکا  دوورکەوتنەوەی  روسیه ،  سووری  پشتێنەی 
ئورووپا  واڵتانی  بۆ  ئاسایشی خۆڕایی  دابینکردنی  لە 
لە سیاسەتی دەرەوەی کۆشکی سپی  و وەرچەرخان 
ــرد. روســیــه  لــە ژێــر سێبەری ئــەو دروشــمــانــەدا  دەکـ
ئارەزوو دەکا، کە بەشێک لە پێگەی دۆڕاوی سەردەمی 
بکاتەوە. شایانی باسە کە بەشێک  سۆڤییەت قەرەبوو 
تەنانەت  ترامپ  هەڵبژاردنی  سیاسەتی  و  دروشــم  لە 
کەمتر  کە  بوون،  دژبەر  و  ناتەبا  بە روسیه   بەرامبەر 
تیشکیان خراوەتە سەر. ناوبراو باسی لە گەڕاندنەوەی 
مەزنایەتیی واڵت و بەهێزکردنی هێزە چەکدارەکان و 
موشەکی  بەرگریی  بەرنامەی  و  سیستم  پەرەپێدانی 
لە  تــازە  قۆناخێکی  هەڵگری   روسیه   بۆ  کە  دەکـــرد، 
دێــت.  ئــەژمــار  بــە  زلهێزەکان  ــدیــی  بــەرژەوەن شــەڕی 
گەڕانەوەی مەزنایەتی بۆ ئەمریکا و مانەوەی ئەو واڵتە 
لە  و  دەوێ  نرخی خۆی  زلهێزەکان   وەک سەرتۆپی 
رێگای کێبەرکێی هەمەجۆر لەگەڵ زلهێزە جیهانی یەکان 

و یەک لەوان روسیه دا دەستەبەر دەبێ. 
دەسەاڵتی  لوتکەی  لە  بەردرێژەی  ماوەیەکی  پوتین 
»رێــویــە  ــاســنــاوی  ن خــەریــکــە  و  جێگیرە  روســـیـــه دا 
زۆرزانەکە« وەردەگرێ. ناوبراو لەو پۆستەدا، لەگەڵ 
چــەنــد ســەرکــۆمــاری ئــەمــریــکــادا  تــامــی سیاسەت و 
دیپلۆماسی کردوە. ئەو لە سەرەتادا، روخساری زۆر 
نێونەتەوەیی دا  لە مەیدانی سیاسەتی  دەرنەدەخست و 
هێشتا تازەکار و بێ ئەزموون بوو. پاش تەواوبوونی 
دەستپێکی سەرکۆماریی جۆرج  و  کلینتۆن  سەردەمی 
پێوەندییەکانیان  ئەمریکا کەم و زۆر  بوش، روسیە و 
قۆناخەدا  لەو  پوتین  بــوون.  ئاسایی  و  متمانەپێکراو 
تێکۆشا، کە متمانەی ئەمریکا لە مەڕ شەڕ دژی تێرۆریزم 
دەستەبەر بکا، هەرچەندە روسیه  نەیاری  شەڕی دژ 
بە عێڕاق و دواتر پەالماری هاوپەیمانان بۆ سەر لیبی 
ناوچە  قەیرانی  زۆر  لە  ئەمریکا  دەرگیربوونی  بــوو. 
و  نێوخۆ  لە  زۆر  رەخنەی  کەڵەکەبوونی  و  جیهان  و 
دەرەوە دژ بە سیاسەتمەدارانی کۆشکی سپی، دەرفەتی 

دەرکەوتنی زیاتری بە روسیه  بەخشی. بە سەرکەوتنی 
لە  دواتـــر  و  ئاسایی  ســەرەتــا  پێوەندییەکان  ئۆباما 
روسیه   و  ئەمریکا  نێوان  سیاسەتی  جیاوازیی  ئاکامی 
کەوتنە قۆناخی چەقین و کۆنەقین. کەیسی ئۆکڕاین و 
پەلهاویشتنی رۆژئاوا لە کاناڵی  ناتۆ و یەکێتی ئورووپا 
سەرکردایەتیی  روسیه ،  ئاسایشی  هێڵی  جەرگەی  بۆ 
لەو  رزگاربوون  بۆ  روسیه   کرد.  تەنگەتاو  روسیه ی 
ئەمریکا  بــەردەم  لە  سوور  هێڵی  کێشانی  و  قەیرانانە 
ناتۆدا، دەستەوداوێنی سیاسەتی هێز و  و ئورووپا و 
تۆڵەسەندنەوە  هەڕەشی  و  نیزامی  هێزی  بەکارهێنانی 
دورگــەی  نیمچە  لکاندنی  پرسی  لــە  ــە  واڵت ئــەو  ــوو.  ب
کریمەی ئوکڕاین دا، لە سیاسەتی هێز کەڵکی وەرگرت 
و لە رەوتی قەیرانی سوریه دا دژ بە سیاسەتی رۆژئاوا 
و ئەمریکا  وەستایەوە. لە مەڕ پاراستنی دەسەاڵتدارانی 
روسەکان  سیاسەتی  واڵتــە  ئەو  دوارۆژی  و  سوریه  
وەبیرهێنەرەوەی قۆناخی شەڕی ساردە و ئامادە نین 

بە ئاسانی دەستبەرداری بەرژەوەندییەکانیان بن.  
ئاڵوگۆڕ لە پۆستی سەرۆکایەتیی واڵتە زلهێزەکان و 
یان کرێملین  لە کۆشکی سپیی  گۆڕانی روخسارەکان 
سەرەتاییەکی گونجاو بۆ داڕشتنی تاکتیک و شێوازی 
ســەردەمــی  لــە  دەخوڵقینێ.  زلهێزانە  ئــەو  سیاسەتی 

ــەگــەر کەسێک  ــگــە ســاویــلــکــەیــی بـــێ، ئ ئـــەمـــڕۆدا رەن
نێوان  کێشەکانی  کۆی  چارەسەربوونی  چــاوەڕوانــی 
روسیە و ئەمریکا بێ. لە هەردووک بەرەدا هەوڵەکان 
بەسەر  دیالۆگ  دەالقەی  کە  چربوونەوە  ئەوە  لەسەر 
نێوان  دیالۆگی  دیکە،  واتایەکی  بە  دانەخرێن.  یەکتردا 
و  نەکەوێ  جووڵە  لە  واڵتە  دوو  ئەو  سەرکردایەتیی 
دوو الیەن خوازیاری چارەسەر بن نەک قورمیشکردنی 
گرژییەکان و قووڵترکردنەوەی جیاوازییەکان. تێروانین 
سروشتی  و  واڵت  دوو  پێوەندییەکانی  مــێــژووی  لە 
رەقەبەرایەتی نێوانیان لە دوای کۆتایی شەڕی دووهەمی 
ترامپ  و  پوتین  نێوان  پێوەندی  هاوکێشەی  جیهانی، 
ئاڵۆزتر دەکا. روسیه  و رۆژئاوا و بە تایبەت ئەمریکا لە 
بناخەدا کێشەیان هەیە و بە ئاسانی چارەسەر ناکرێن. 
ئەمریکا  و  روسیه   ئیدارەکردنی  ستایلی  لەوە،  بێجگە 
مانایەکی  بە  هەیە.  قووڵیان  جیاوازی  یەکتردا  لەگەڵ 
بە دوو کولتووری  ساکار، کۆشکی سپیی و کرێملین 
جــیــاواز بــەڕێــوەدەچــن. لــە ئــاکــام دا ئـــەوەی پوتین لە 
روسیه  دەتوانێ لە قاوغی سیاسەت دا راهێنانی لەسەر 
بکات، ترامپ ناتوانێ لە واڵتە یەکگرتوەکانی ئەمریکادا 

دووپاتی کاتەوە. 
سیاسەتی  بە  درێـــژەدان  گــیــرۆدەی  ترامپ  دۆنــاڵــد 
دەتــوانــێ  ئۆباما  لــە  ئاسانتر  و  نییە  دێموکراتەکان 
ترامپ  بکا.  قەیران و کێشەکان  تاوتوێی  پوتین  لەگەڵ 
دەتوانێ ئەو دەرفەتە بقۆزێتەوە و بە کردەوە  لەگەڵ 
پوتین بۆ چارەسەرکردنی پرسەکان هاوکار بێ، بەاڵم 
ئەمریکا  بــەرەی   لە  کەندوکۆسپ.  لە  پڕە  رێگایە  ئەو 
و رۆژئـــــاوادا جـــۆرە نــیــگــەرانــیــەک لــە ســەرکــۆمــاری 
لە  زیاد  ترامپ  رەنگە   کە  دەکــەوێ،  بەرچاو  ئەمریکا 
پێویست لە مسکۆ نیزیک بێتەوە. لە بەرامبەردا لە نێو 
بە  ترامپ  کە  هەیە،  نیگەرانیەک  جۆرە  رووســەکــان دا 
کردەوە نەتوانێ بە گوێرەی دروشمەکانی هەڵسوکەوت 
روسیه   بە  بەرامبەر  تەبا  و  ئــارام  سیاسەتێکی  و  بکا 
لە  ئەمریکا  و  روسیه   چاوەڕوانی یەکانی  بەر.  بگرێتە 

دوو  و  کراونەوە  تاقی  کــردەوەدا  گۆڕەپانی  لە  یەکتر 
تاکتیکی  و  شــارەزای ستراتیژی  تــەواوەتــی  بە  الیــەن 
ــەو نــێــوەدا جێگای بــاس و  یــەکــتــرن. ئـــەوەی زیــاتــر ل
دیالۆگە، چۆنیەتی تێڕوانینی سەرکردەکەکانی کۆشکی 
سپی و کرێملین لە یەکترە. لە پێوەندی لەگەڵ ترامپ 
زۆریــان  بەشێکی  رەنگە  و  زیاترن  چاوەڕوانی یەکان 
کە  باسە  شایانی  هەڵچنرابن.  هەست  بناخەی  لەسەر 
هەڵبژاردنەکانی ئەمجارە سەرکۆماریی ئەمریکا لەگەڵ 
سااڵنی رابردوو جیاوازن و سەرکەوتنی ترامپ بە سەر 
کلینتۆن دا بە کااڵیەکی تایبەت لە کێڵگەی سیاسەتی ئەو 

واڵتەدا پێناسە دەکرێ. 
بەڕێوەبەرانی دەوڵەتی روسیه  خوازیارن کە لە الیەن 
رێز  خــاوەن  و   هاوتا  زلهێزێکی  وەک  سپی  کۆشکی 
وەرگیرێن و لە بەستێنێکی هاوتەرازدا تاوتوێی قەیران 
و کێشەکان بکەن. مۆسکۆ لە پاش لێکهەڵوەشانی یەکێتی 
و  دەگــەڕێ  سەرڕاستکردنەوە  دەرفەتی  بۆ  سۆڤیەت 
کاریگەر  زلهێزێکی  وەک  هاوکێشەکان دا  لە  خوازیارە 
لە  یەکێتی ئورووپا  لێ بگیرێ. رۆژئاواییەکان و  رێزی 
مەڕ پەرەسەندنی هەستی مەزنخوازیی روسیه  لە ژێر 
تێڕوانینەکانی  نیگەرانن و وتە و  پوتین دا  رێبەرایەتیی 
ئورووپا  یەکيتی  هــەروەهــا  و  روسیه   لەسەر  ترامپ 
دۆخێکی ناڕوونی بۆ خوڵقاندون. سیاسەتی چەند ساڵەی 
رۆژهەاڵتی  هەروەها  و  ئورووپا  کەرتی  لە  کرێملین 
نێوەڕاست سەرئێشە و قەیرانی بۆ ئەمریکا و یەکيتی 
ئورووپا داتاشیوە. دەسەاڵتدارانی مسکۆ بۆ پاراستنی 
جۆغڕافیا و پێگەی خۆیان وەک زلهێزێک ئامادە نین بە 
ئاسانی پشتێنەی ئاسایشی خۆیان خەوشدار بکەن و 
رابردوودا  لە سااڵنی  ئەمریکا  بن.  رۆژئاوا  گوێڕایەڵی 
بە چاوی زلهێزە کۆنەکە چاوی لە روسیه  نەکردوە و 
بە کردەوە لە زۆر بابەت دا روسیه یان پەراوێز خستوە. 
روسەکان لە بەهێزتربوونی ناتۆ تووڕە و ناڕازی بوون 
و گومانیان لە سیاسەتی ئەمریکا و یەکێتی ئورووپا لە 

تۆقدانی پشتێنەی ئاسایشی روسیه  هەبوە.
ــاوەی ٢5 ساڵی  ــ م ــە  ل بــەڕێــوەبــەرانــی روســـیـــه ،   
و  هەڕەشە  زمانی  بە  کە  یەکەمجارە،  بۆ  رابـــردوودا 
و  ئەمریکا  لەگەڵ  سارد  شەڕی  سەردەمی  زمانی  بە 
دەرئەنجامی  رەنگە  کە  دەدوێـــن،  ئــورووپــادا  یەکێتی 
بێ.  جیهان دا  و  ناوچە  لە  ــاوا  رۆژئ هەڵەی  سیاسەتی 
ژێر  لە  روسیه   ئــابــووری  کە  ئاماژەپێکردنە،  جێگای 
ئابڵوقەی رۆژئاوا، دابەزینی نرخی نەوت  پاڵەپەستۆی 
و دراوەکــــەی دا ســەری لە کــزی داوە.  داڕێــژەرانــی 
سیاسەت لە کرێملین بۆ تێپەڕاندنی ئەو دۆخە ناچارن 
پوتین  ئەگەر  بگەنە رێککەوتن.  بەرەی رۆژئاوا  لەگەڵ 
وەرگرتنەوەی  بۆ  خۆی  ٢٠١٨دا  هەڵبژاردنەکانی   لە 
پۆستی سەرکۆمار ئامادە بکا، ناچارە زمانی دەربڕین 
و  ئەمریکا  پێوەندییەکانی  بگۆڕێ.  هەڵوێستەکانی  و 
روسیه  لەسەر پرسی ئۆکڕاین، سوریه  و هتد. لە مەحەک 
دەدرێن و هیچکام لەو دوو زلهێزە ناتوانن ئەو پرسانە 
نێوان  پێوەندیی  پرسی  بخەن.  پەراوێز  تەواوەتی  بە 
ئەمریکا و روسیه  لە کۆی کایەی سیاسەت لە جیهان و 
بە تایبەت لە ئورووپا و رۆژهەاڵتی نێوەڕاست بەدەر 
داهاتووی  ناتۆ و  ئورووپا و  یەکێتی  بارودۆخی  نییە. 
لەسەر  ناوچەیە  ئــەو  واڵتانی  ئاسایشی  و  ئــابــووری 
کاریگەرن.  ئەمریکا  و  روسیه   پێوەندییەکانی  ستایلی 
بێجگە لەوە، رەوتی رووداوە ناوچەیی و جیهانی یەکان 
لەسەر پێوەندیی نێوان زلهێزەکان و بە تایبەت ئەمریکا 

و روسیه  شوێندانەر دەبن. 
لە  باس  پارێزەوە  بە  چــاوەدێــران  لە  زۆر  بەشێکی 
ژێر  لە  روسیه   و  ئەمریکا  نێوان  پێوەندیی  چۆنیەتی 
ــاوەڕی  ب بە  دەکـــەن.  تــرامــپ دا  و  پوتین  رێبەرایەتیی 
و  تــرامــپ  هەنگوینی  مانگی  شــارەزایــان  لــە  بەشێک 
چونکە  ناگرێ،  زلهێز  دوو  کێبەرکێی  بەرگەی  پوتین 
سەرکۆماری هەڵبژێردراو لە ئەمریکا ناتوانێ گەمە بە 
سیاسەتی  دیکە،  واتایەکی  بە  بکا.  واڵت  چارەنووسی 
ترامپ بەرامبەر بە روسیه   ناتوانن رێڕەوی مێژووی 
پێوەندییەکانی دوو واڵت لەبیر بکا و پشت لە بایەخە 
دوو  نێوان  پێوەندیی  بکات.  ئەمریکا  نەتەوەییەکانی 
زلهێزی ئاماژەپێکراو گەلێک بابەت و ناوچە دەگرێتەوە 
و هەڵگری هەردووک توخمی سازان و ترازانن. دۆناڵد 
و والدیمیر دەتوانن لە چوارچێوەی پێوەندییەکی کراوە 
بە  پێوەندییەکانیان  هاوسەنگ دا  دیپلۆماسی یەکی  و 
گوێرەی توانا ئاسایی بکەنەوە. لە سەریەک پێوەندیی 
نێوان روسیه  و ئەمریکا تەنیا بە هەست کارا ناکرێ و 
پێویستی بە فاکتەری زۆرترە، کە سازکردنەوەی متمانە 
یەکێک لەوانە. روسیه  خوازیارە لە گەڵ ئەمریکادا بگەنە 
وێنەکانی  لەگەڵ  جۆرێک  بە  کە  ــازە،  ت رێککەوتنێکی 
سیاسەتی سەردەمی دوو جەمسەری یەک بخوێننەوە. 
بەو رۆژانــەوە دەبینێ و  روسیه  چەند ساڵێکە خەون 
کە   تێکۆشاون،  چڕی  بە  واڵتە  ئەو  سیاسەتکارەکانی 
قەیرانی سوریه ، ئوکڕاین، دەرچوونی بریتانیا لە یەکيتی 
ئورووپا و هەروەها هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیی ئەمریکا 
بەرژەوەندییەکانیان.  دەستەبەرکردنی  فاکتەری  بکەنە 
زلهێزێکی  لەگەڵ  لە جاران  پوتین خوازیارە، گەورەتر 
دابەشکردنی  لەسەر  و  بکا   دانوستان  ئەمریکا  وەک 

رۆڵ و پێگەی خۆیان و ئەمریکا بگەنە رێککەوتن. 

پێوەندییەکانی روسیه  و واڵتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە رێبەرایەتیی ترامپ و پوتین

عهزیزشێخانی

نییە  دێموکراتەکان  سیاسەتی  بە  ــژەدان  درێ گیرۆدەی  ترامپ  ،،دۆناڵد 
کێشەکان  و  قەیران  تاوتوێی  پوتین  لەگەڵ  دەتــوانــێ  ئۆباما  لە  ئاسانتر  و 
پوتین  لەگەڵ  کــردەوە  بە  و  بقۆزێتەوە  دەرفــەتــە  ئــەو  دەتــوانــێ  ترامپ  بکا. 
ــار بــێ، بـــەاڵم ئــەو رێــگــایــە پــڕە لە  ــاوک ــی پــرســەکــان ه ــردن ــۆ چــارەســەرک کەندوکۆسپ،،ب
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ئێستا  تا  کوردستان  رۆژهــەاڵتــی  لە  مەدەنی  خەباتی 
لە  بــاس  کە  بکا.  ئــەزمــوون  قۆناغێک  چەند  توانیویەتی 
»ئەزموون« دەکەین، راست بەو مانایە دێت کە نامانهەوێ 
بڵێین ئەم چەند قۆناغە »تێپەڕ« کراوە. چونکی نە شەرایەتی 
»زەیینی« و نە شەرایەتی »عەینی« لە ژینگەیەکی وەک 
بۆ  نەیتوانیوە  ســەرکــوت دا،  دەسەاڵتی  ژێر  کوردستانی 
جۆری »خەباتی مەدەنی« فەراهەم بێت. بە مانایەکی دیکە 
ناکرێ لە وەها لێکدانەوەیەک دا بۆ جۆرێک لە خەبات کە 
بێ گومان شاخس و نیشانەی ئیستانداری تایبەت بە خۆی 
هەیە، قسە لە قۆناغبەندییەکی پێناسەکراو بکرێ. هەر بۆیە 
ئەزموون کراوەکان  قۆناغە  لە  باس  دەدەیــن  هەوڵ  زیاتر 
ــە ســـەر ئـــەو ئــەزمــوونــانــە قــســە لە  ــتـــان ل ــە راوەسـ و، ب

»ئەزموونکردن«ی قۆناغێکی نوێ بکرێ.
بکەین،  ئەزموونکراوەکان  قۆناغە  لە  باس  لەوەی  پێش 
خەباتی  کە  نەچێت  بیر  لە  راستی یەمان  ئــەو  پێویستە 
بە هەشت دەیەی  نزیک  لە  تایبەت  بە  نەتەوایەتی کورد- 
»مەدەنییەت«  فەلسەفەی  بنەمای  لەسەر  ــروودا-   ــ راب
دامەزراوە و بەردەوام پەیامی ئاشتیخوازی و چارەسەری 
و  قوربانی  پێناوەیش دا  لەم  و  کــردوه   بانگەواز  مەدەنی 

هەزینەی قورس و گرانیشی داوە.
»دەسپێک و نامۆبوون« لەوانەیە باشترین تەعبیر بێت 
دووبــەرداشــی؛  نێو  لە  سەرەتایی.  تاڵی  ئەزموونێکی  بۆ 
داپڵۆسینی  و  سەرکوت  لە  پڕ  بێ دەرەتانی  سەردەمێکی 
دیکەیشەوه   لە الیەکی  و،  لە الیەک  هەتاوی دا  دەیەی ٧٠ 
روانینی  زاڵبوونی  و  کۆمەاڵیەتی یەکان  گۆڕانە  لە  دابڕان 
شوێن  لە  بــەرچــاو،  نــەزۆر  کەسێکی  کۆمەڵە  گــومــان دا، 
ئەدەبی  زانستی)زانکۆکان(،  جــۆراوجــۆری  نــاوەنــدی  و 
فەرهەنگی)ئەنجوومەنە ئەدەبی یەکان( پێیان وایە،] دەکرێ[  
ئەم جووڵه   هەرچەند  بکرێ.  دیکەیش چاالکی  بەجۆرێکی 
خوێندنەوەی  ــەوە  دەســەاڵت ــەن  الی لە  هــەم  هەنگاوانە  و 
و،  بوو  نامۆ  خەڵکیشەەوە  بەالی  و  دەکــرا  بۆ  ئەمنییەتی 
گشتی یەکە)هێزە  بزووتنەوە  رێبەرایەتیی  الیــەن  لە  هەم 
بوو،  »گومان«  و  لێ تێنەگەیشتن  جێی  سیاسییەکان(ەوە 
بەاڵم دیسانیش توانی – هەرچەند بە ترسەوە- هەنگاوە 

سەرەتاییەکانی خۆی ئەزموون بکا. 
ئەم هەنگاوە سەرەتاییانە لە کۆتایی یەکانی دەیەی٧٠ و 
)لە  بەربەرینتردا  ئاستێکی  لە  دا،   ٨٠ دەیەی  سەرەتاکانی 
سەر ئاستی ئێران(، توانی قۆناغی گەشەسەندن لە زانکۆکان 
ناوەناوە  لەگەڵ  هاوکات  و،  فەرهەنگی یەکان   ناوەندە  و 
پاشەکشە و سەرکوت، دیسان »بەرەوپێشچوون« ئەزموون 
بکا. لەم قۆناغەدا چاالکانی خوێندکاری، فەرهەنگی، ئەدەبی، 
نواندن  ئازایەتی  لەگەڵ  و... دیسان هاوکات  ژینگەپارێزی 
دەسەاڵت،  سەرکوتکاری یەکانی  و  بەربەست  بە  بەرانبەر 
هێزە  خەڵک، سەرنجی  بە  لەگەڵ خۆسەلماندنیان  توانیان 
سیاسی یەکانی دەرەوەی واڵتیش بۆ الی خۆیان رابکێشن.
لـــەم پــێــوەنــدیــیــەدا حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان 
گۆڕانە  لە  واقعبینانە  خوێندنەوەیەکی  بنەمای  لەسەر 
وەدەسهێنانی  بە  و  واڵت  نێوخۆی  کۆمەاڵیەتی یەکانی 
چاالکانی  تێکۆشانی  و  جموجۆڵ  لە  دروســت  دەرکێکی 
نێوخۆ واڵت و، هەروەها چۆنیەتی بەکارهێنانی هەموو ئەو 
مەبەستی  بە  واڵت،  نێوخۆی  پتاسیێالنەی  و  وزە  و  هێز 
کــۆمــاری  رێژیمی  بــە  بــەرانــبــەر  رووبــەرووکــرنــەوەیــان 
جموجۆڵ  لە  خۆی  پشتیوانی  راشکاوانە  ئێران،  ئیسالمی 
و تێکۆشانی چاالکانی مەدەنی لە نێوخۆی واڵت راگەیاند.

وەک  جەماوەری،  پێگەی  خــاوەن  حیزبێکی  پشتیوانیی 
نێوخۆی  چاالکانی  بــۆ  کــوردســتــان  دێموکراتی  حیزبی 
دیکەی  قۆناغێکی  مەدەنی،  کۆمەڵگه ی  بەگشتی   و  واڵت 
بە خەباتی مەدەنی و  بوو  پشتیوانی  لە دەسکەوت و  پڕ 

لە  مــەدەنــی  نــێــوخــۆی واڵت. چــاالکــانــی  خــەبــاتــکــارانــی 
حیزبی  پشتیوانی کردنەی  بــەم  کوردستان  رۆژهــەاڵتــی 
بایەخ،  و  ئەرزش  لە  بەرز  پێگەیەکی  توانیان  دێموکرات، 
بۆ خۆیان لە نێو کۆمەڵگه ی کوردستان دا دەستەبەر بکەن. 
ژێر  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  پشتیوانی کردنی 
لە  خەڵک  توانێ  »رۆژهەاڵت مێحوەری« دا  پرۆژەی  ناوی 
بێ تەفاوەتی دەربهێنێ و هانیان بدا کە لە دەرفەتەکان بە 
خۆیان  داخوازییەکانی  و  ویست  ئــارای  هێنانە  قازانجی  
ساڵی  چەند  لە  وەک  کۆتایی دا  لە  کە  وەربــگــرن.  کەڵک 
رابردوودا دیتمان ئەم قۆناغەیش بە کۆمەلێک دەسکەوتی 
جێی بایەخ؛ )کۆتایی هێنان بە کەمتەرخەمی و پەرەسەندنی 
بەاڵم  کرا.  ئەزموون  مەدەنی یەکان(  چاالکی یە  بەرچاوی 
ئەم  »ئەزموونکردن«ی  کرد،  باسمان  هەر وەک سەرەتا 
کە  قۆناغەکان  »تێپەڕاندن«ی  مانای  بە  ناکرێ  قۆناغانە 
پێمان وابێ بە کۆتایی و ئاکامی یەکجارەکی گەیشتبێ، لێک 
بدرێتەوە! بە واتایەکی دیکە دەتوانین بڵێین، بە سەرنجدان 
بە ئاڵوگۆڕە خێراکانی سەردەم و گەشەسەندنی سەنعەتی 
دەسەاڵتی  بەردەوامیی  هامانکات دا  لە  و  پێوەندییەکان 
خەسڵەتێکی  ســەردەم،  ئەقڵی  گەڵ  لە  نامۆ  و  سەرکوت 
لە  مــەدەنــی  خەباتی  »قۆناغبەندییەکان«ی  بە  تایبەتی 
رۆژهەاڵتی کوردستان بەخشیوە کە دەکرێ ناوی »قۆناغە 

نیوەچڵەکان«ی لێ بندرێ.
لە  مەدەنی  خەباتی  لە  تێگەیشتنە  ئەم  بنەمای  لە  هەر 

رۆژهەاڵتی کوردستان و  »قۆناغە نیوەچڵەکان«ی دەکرێ 
نێو  لە  خوالنەوە  دڕێژەکێشانی  کە  بکەین  ئەوە  ئیدیعای 
بە  ئێستادا  لە شەرایەتی  کە  تایبەتیانەیش دا  قۆناغە  ئەم  
سەنجدان بە ماهییەتی سەختی دەسەاڵت، هیوایەک بۆ بە 
ئاکام گەیشتنیان بەدی ناکرێ، بە زیانی خودی خەباتەکەیە. 
کردنی  تەکمیل  بۆ  هــەوڵــدان  لەگەڵ  هــاوکــات  بۆیە  هــەر 
پشت بەستن  بە  تەنیا  پێویستە  نیوەچڵەکان«،  »قۆناغە 
مەدەنی  کۆمەڵگه ی  مــەدەنــی«،  چاالکانی  »ئازایەتیی  بە 

هەنگاوی دیکە هەڵێنێتەوە.
هــەرە  پشتیوانەی  وەک  خەڵک  سەرنجی  راکێشانی 
ئەساسی و، لە کۆتایی دا بە »جەماوەری« کردنی خەباتی 
پێناسەی  دەتوانێ  کە  پێویستەیە  هەنگاوە  ئەو  مەدەنی 
»کۆمەڵگه ی مەدەنی« لە رۆژهەاڵتی کوردستان گشتگیرتر 

و بەهێزتر بکا.
راستە کە ئێستا جووڵە و خەباتی مەدەنی لە رۆژهەاڵتی 
کوردستان چیدیکە »مەحفلی« نیە، بەاڵم ناکرێ ئیدیعای 
بەرچاوتربوونی  »جــەمــاوەری«یــە.  کە  بکەین  ئەوەیش 
وەک  شارێکی  چەند  یان  شارێک  لە  مەدەنی  جموجۆڵی 
مەریوان، ناکرێ وا لێک بدرێتەوە کە ئەم جۆرە لە خەبات 

لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە قۆناغی جەماوەری دایە.
گشتگیر کردنی خەباتی مەدەنی لە رۆژهەاڵتی کوردستان 
بە  تەنیا  هەزینەیە،  و خاوەن  دژوار  کارێکی  بێگومان  کە 
پێویستە  و  دەبێ  بەڵکوو  ئاکام.  ناگاتە  مەدەنی  چاالکانی 
کە باڵەکەی دیکەی خەبات کە هەمان هێزە سیاسی یەکانی 
نەتەوەییەکە   _ سیاسی  بزووتنەوە  کە  واڵتن  دەرەوەی 
بن.  هاندەر  و  هاوکار  پێوەندییەدا  لەم  دەکــەن،  رێبەری 
تریبوونی  بکەنە  میدیاکانیان  لە  بەشیک  دەتوانن  ئــەوان 
هەڵوێستیش دا  و  گوتار  لە  هاوکات  و  نێوخۆ  چاالکانی 

پشتیوانییان بن.
بــە »جــەمــاوەری« کــردنــی خــەبــات و  لــە  تێنەگەیشتن 
تا  خەڵک  کۆمەاڵنی  »لەگەڵداخستن«ی  بۆ  هــەوڵــنــەدان 
لەگەڵدا بێ، کەمایەساییەکی هەرە ئەساسی و  ئێستایشی 
کوردستان  خەڵکی  مافخوازانەی  بزووتنەوەی  سەرەکیی 
بووە. لە پرسی کۆمەڵگه ی مەدەنی و خەباتی مەدەنی  دا 
پێویستە ئەم کەماسییە قەرەبوو بکرێتەوە. کۆتایی هێنان، 
یان کەمکردنەوەی ئەم کەمایەسییە دەتوانێ بزووتنەوەی 
لە  هەنگاو  چەندین  کوردستان  مافخوازانەی  و  نەتەوەیی 

ئامانجەکانی نزیک بکاتەوە.

هەنگاونان بەرەو قۆناغێکی نوێ لە خەباتی مەدەنی

حەسەنحاتەمی
سمایلشەرەفی

 رەوتی ئیسالمی سیاسی و رێکخراوە 
گرینگەکانی لە ئێران دا)بەشی دوازده یه م( 

دوکتورعەلییشەریعەتی٥
 ئەگەر ئەو بۆچوونەی موهەندیس بازرگان کە- شەریعەتی یەکێک لە رێبەرانی شۆڕشی ئیسالمی 
بوو و بەرهەمە نووسراو و قسەکانیشی - کە نزیکەی ١٠ ساڵ لە حوسێنییەی ئیرشاد و زانستگاکان 
و شوێنی قسەکردن و کۆبوونەوەکانی کە شوێندانەری گرینگیان لە کۆمەڵگەی ئێران دا، هەبوو-، و 
قسەکانی ئاغای بنی سەدر بۆ ئینقالب لە ئیسالم دا، بە دیوی فەزای وێژمانی ئازادی و هاوڕایی لەگەڵ 
هەردووکیان  که    - پێوانە،  بە  بکەین  سنتی(«  ناسوننەتی)غیرە  دیکەی  »ئیسالمیکی  بۆ  شەریعەتی 
ماوەیەک لە کارەبەدەستانی هەرەسەرووی دەسەاڵتی نوێی ئیسالمی سیاسیی شیعە بوون؛ بازرگان 
سەرۆک وەزیری کاتیی  ٩ مانگ و بنی سەدر یەکەمین سەرکۆماری هەڵبژێراوی مێژووی کۆماری 
کێبەرکێی  ئیزنی  خومەینی  ئایەتوڵاڵ  بەتایبەتی  و  روحانی یەکان  الیەن  لە  کە  ئێران دا،  لە  ئیسالمی 
هەڵبژاردن و گەیشتن بەو پلەیەی پێدرا بوو و- پتر لەساڵێک تەحەموول کرا-، ئەو پرسیارە دەتوانێ 
دروست بێ کە بۆچی ویالیەتی فەقیە- کە بەشێک لە رەخنە گرانی شەریعەتی لە گوتار و بۆچوونی 
»ئۆمەت و ئیمامەت« کەی دا، دەیبننەوە، لە مەجلیسی خیبرەگانی یاسای بنەڕەتی دا، پەسند کرا کە 

هەردووکیان تێیدا ئەندام بوون و نەیانتوانی پێشی بگرن، هەرچەند موافیقی نەبوون.
 لێرە دایە کە دەتوانین ئەو بۆچوونەی ئاغای »آرامش دوستدار«، سەبارەت بە کۆمەڵگەی ئێران بە 
هێند بگرین کە دەڵێ: فەرهەنگی ئێرانی دین رەفتارە کە لەو دا، لێکۆڵینەوە و گەڕانی فیکری و پرسیار و 
بیری رەخنەیی قبووڵ ناکا. ئەوەی ئیبنی موقەفەع ١٢٠٠ ساڵ لەوەپێش بۆچوونەکانی رێبەرانی دینی 
بە ناسالم و دژی بیری ئازاد مانا دەکردەوە و هەوڵی روون کردنەوەی دەدا، و فیردەوسی  کە ١٠٠٠ 
ساڵ پێشتر پێی وابوو بە هێرشی عەربەکان بۆ ئێران ، بەاڵیەکیان بەسەر ئەو مەملەکەتەدا، هێناوە کە 
قەرەبوو ناکرێتەوە، چونکە نیژادەکەی خراپ کردوە و پێناسەکەی لێ ئەستێندراوە. »رازی تەبیب« 
پێغەمبەری  هەر  و  کراوە  دیاری  بۆ  پێغەمبەریان  بەاڵم  تێگەیشتوون  و  ئاقل  خەڵکەکان  کە  لەوەی 
بۆچوونەکەی خۆی بەشەڕ و کێشە داسەپاندوە و شەڕ لە کۆمەڵگەکان دەسەاڵتیان دیاری کردوە، 
به  زوڵمێکی گەوەری ده زانێ و ده ڵێ الچوونی زۆر زەحمەتە. به  قسه ی »ناسر خوسره و« کوشتنی 
کافرەکان لە زەمانی پێغەمبەری ئیسالم دا، کە نەدەبوون بە موسڵمان و، بۆچوونی »مەولەوی« کە، 
عیرفان، عیشق و خۆشەویستی زەمانێک رەنگ دەداتەوە کە لەسەر عەرزی واقیع  بە پێی کات و جێگا 
و ئازادانە، ئیزنی بوون و گەشەی پێ بدرێ، ئەوکات دەتوانێ کرانەوە لە کۆمەلگەدا، پێک بێنێ. بەاڵم  
بەگشتی چونکە فەرهەنگی رەخنەییمان کەم بووە و »رێبازی دینی« یا »دین خو«یی پتر تان وپۆی 
کۆمەڵگەکەمانی تەنیوە و بە ئامرازگەلێکی بەهێز داسەپێندراوە؛ فیداکاری و لە خۆبردویی کەسانی 

هەوڵکەوتەی زۆری دەوێن، کە هەوڵی ئاڵوگۆڕی بۆ بدەن.
-  برنامەی میزبان، گفتگوی رازی، ابن مقفع، در میهمانی آرامش دوستدار، ٢١ آبان ١٣٩5، رادیو 

فردا-
روانگەی  لە  میالنی-  عەباسی  دوکتور  وەک:  شەریعەتی،  عەلیی  رەخنەگرەکانی  دیکە  الیەکی  لە 
دژایەتیی شەریعەتی لەگەڵ مودێڕنیزم و هەڵسوکەوتی لەگەڵ رۆژئاوادا-، و  لە باسەکانی دوکتور 
سەید حوسێنی نەسر- ئیسالمناسی نزیک لە دەرباری پەهلەوی دوویەم دا، کە ئێستا لە زانستگاکانی 
و  دەکــرێ  بۆ  دیکەی  خوێندنەوەی  دەڵێتەوە-،  ئیسالم ناسی  وانــەی  پڕۆفیسۆڕی  پلەی  بە  ئه مریکا 
شەریعەتی بە تاوانبار لە قەڵەم دەدرێ. ئاغای نەسر دەڵێ:  شەوێکی عاشووڕا بوو لە کۆبوونەوەیەک 
دوکتور  برای  یزدی-  ئیسماعیل  دوکتور  و  موتەهەری  مورتەزا  لەگەڵ  ئیرشاددا،  حوسێنییەی  لە 
ئیبراهیم یزدی و سەرۆکی زانستگای ددان پزشکی تاران-، گوێمان لە قسەکانی شەریعەتی گرتبوو. 
ساڵۆنەکە لە حەشیمەت جمەی دەهات و پڕ پڕ بوو. شەریعەتی لەسەرەوە ]پشت تریبون[، قسەی 
دەکرد. ئەو وتی: ئیمام حوسێن چێگوارای سەردەمی خۆی بوو و چێگورا ئێستا حوسێنی زەمانەیە!؟ 
ئیرشاد  حوسێنییەی  لە  روومان  و  هێشت  بەجێ  کۆبوونەوەکەمان  موتەهەری  مەرحوومی  لەگەڵ 

نەکردەوە. زۆری پێ نەچوو کە ئەو شوێنەش داخرا.
- یوتیوب، علی شریعتی، محمد رضا شاە، ساواک، »سید حسین نصر- مانوک خدابخشیان«-

لەو گرتە ڤیدئۆییەدا، »مانوک« باس لە کوودتای ئەمریکایی بە دژی کوودتای ئینگلیسی لە گەالوێژی 
ئایەتوڵال  وێنە:  بو  ئیسالمی یەکان  بوو  گەرەکیان  ئینگلیسی یەکان  دەڵێ:  ئەو  دەکا.  ١٣٣٢)١٩5٣(دا، 
کاشانی یا تەنانەت فیداییانی ئیسالمی بە دەسەاڵت بگەیەنن و ئەمریکاییەکان، کەسێکی وەک ژێنڕاڵ 
فەزوڵاڵی زاهیدی یان – وەک کوودتاکانی ئەمریکای التین- لە ال گونجاوتر بوو. بەاڵم رووپەڕکە بە 

جۆریکی دیکە و بەقازانجی شا هەڵدرایەوە.
شەریعەتی« دا،  لێنینیستی  »ئوتۆپیایی  لە  بەتایبەتی  گەنجی  ئەکبری  ئاغای  رەخنەکانی  هەروەها 
وێڕای پەسندی ئاکاری بوێرانە و ئازایانەی شەریعەتی لە بەرانبەر ئیسالمی سوننەتی دا، »ویالیەتی 
لە  کە شەریعەتیی  دەخوێنێتەوە،  قامووس دا،  یەک  لە  پرولتاریا«،  فەقیە« و »دیکتاتۆڕی  موتڵەقەی 
باسی« ئۆمەت و ئیمامەت« دا، تێئۆریزەی کردوە. دیارە کتێبی »فاطمە، فاطمە است« ی شەریعەتیش 

رەخنە لەسەرە و ئەویش »ئاوی لە ئاشی« ئیسالمی سوننەتی، کردوە.
 سارا شەریعەتی- کچی دوویەمی د. شەریعەتی کە وەک سوسەنی خوشکی پلەی دوکتوڕای هەیە-  
کوێرەوەری  ئەدەبیاتی  ناوی  دەتوانێ  ژیاننامەی خۆنووسی شەریعەتی  دەڵێ:  باوکی  بە  سەبارەت 
نەقشی  ئەو  ئــەوەی  لەبەر  هەیە.  دینی  هەم  و  سیاسی  ریشەی  هەم  کە  دابنێی؛  لەسەر  )محنت(ی 

ئیسالح خوازێکی دینی هەبوو.
دوکتور ئیحسانی شەریعەتی- تاقە کوڕی دوکتور عەلیی شەریعەتی- یش وتوویەتی: نەقشی د. 
شەریعەتی لە کەڵک وەرگرتن لە زانستە مرۆڤایەتی یەکان)علوم انسانی(ی نوێ، بەتایبەتی مێژوو و 
کۆمەڵناسی، بۆ تێگەیشتنی زانستی و واقع بینانە و ئاڵوگۆڕخوازانە لە فەرهەنگیی میللی  و دینی ئێران 
و ئیسالم تەجرەبەیەکی جێی تێڕامانە. باس و ناسین و رەخنە لە میراتی فیکری ئەو، بۆ بەردەوامی 

کاری زانستە مرۆڤایەتی یەکان لە ئێران دا، زۆر گرینگە. 
- سمینار یک روزە، »شریعتی و آیندەی علوم انسانی، باز گرداندن شریعتی بە آکادمی«-

و  سوننی  کوردێکی  که   وایــکــردووه   ئێران دا  کۆمەڵگه ی  لە  شەریعەتی  شوێندانەری  هــەروەهــا، 
تێکۆشەری شێلگیری رێی مافی نەتەوەیی و سەربەخۆیی خوازی وەک: مامۆستا هەژار)عەبدولڕەحمانی 
شەرفکەندی(ی نەمریش، چوار کتێبی دوکتور عەلیی شەریعەتی کردوە بە کوردی. خاڵی سیفری بێ 
کێ  باوە،  دایە،  مەوجوودە.  یووتیووب دا،  لە  دەنگ  بە  کە  نهایت(،  بی  صفر  تا  جلوش  برانەوە)یک 
خراوە)پدر، مادر، مقصر کیست(، ئەرێ برا، وا رابرا)آری اینچنین بود برادر(، عیرفان، بەرامبەری، 

ئازادی)عرفان ، برابری، آزادی(.
باڵو بوونەوەی کتێب و نووسراوە و وتەکانی دوکتور شەریعەتی بە ئەمرازی پێشکەوتووی ئەمرۆ،  
و قسە و لێکدانەوەکانی کە لەسەریان دەکرێن، دەتوانێ پێناسەیەک بێ لە: شەریعەتی- ئاڵۆگۆڕخوازی 
دینی دوێنی و شوێندانەری لەسەر الیەنگرانی کە زۆربەیان بوون بە ئاڵوگۆڕخوازی دینیی ئەمڕۆ، 
چ لە نێو دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی و چ دەرەوەی دەسەاڵت ئەو دا. بۆ پێداچوونەوەی رەخنەگرانە 
سەبارەت بە حکوومەتی ئیسالمی دوای نزیکەی ٤٠ ساڵ لە ئێران و شکستی پێگەی دین لە دەسەاڵت دا، 
کە سبەینێ - لە کێبەرکێی دەسەاڵتی دین لە بەڕێوەبەری و ناتەبایی لەگەڵ مۆدێڕنیزم دا-دێتە ئاراوە، 
بەرهەمەکانی شەریعەتی دەتوانن باشترین سەرچاوە بن و ئەو لەو رەهەندە دا، هەوڵی بەرچاوی دا. 

لە رۆژهەاڵتی کوردستان  ئێستا جووڵە و خەباتی مەدەنی  کە  ،، راستە 
بــکــەیــن کە  ــش  ــەوەی ئ ئــیــدیــعــای  ــاکــرێ  ن ــەاڵم  بـ نــیــە،  چیدیکە »مــەحــفــلــی« 
یان چەند  لە شارێک  مەدەنی  بەرچاوتربوونی جموجۆڵی  »جەماوەری«یە. 
رۆژهەاڵتی کوردستان لە قۆناغی جەماوەری دایە ،،شارێکی وەک مەریوان، ناکرێ وا لێک بدرێتەوە کە ئەم جۆرە لە خەبات لە 
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دۆخی تورکیە نەگەڕاوەتەوە پێش شێوەکوودتاکەی چند مانگی رابردوو و 
بەدڵنیایی شەوە هەتا ئەو رێڕەوەی ئەردۆغان گرتوویەتە پێش و ئەو واڵتەی 
و  ــان  راوەدوون ئیستاش  نابێتەوە.  ئاسایی  تورکیە  دوخی  نەگۆڕێ،  پێدادەبا، 
گرتن و هێرش بۆ سەر نەیارانی دەوڵەتی پارتی داد و گەشەپێدانی ئەردۆغان 
نەتەوەی کورد  لە  بەتایبەت  نیە چند چاالکوانیی سیاسی،  بەردەوامە و رۆژ 
رێکخراوە  و  حیزب  بارەگاکانی  و  بنکە  ســەر  نەکرێتە  هێرش  و  نەگیرێن 

کوردستانی یەکانی ئەو واڵتە. 
دەرەوە  لە  و  نێوخۆ  لە  مــەزن  کێشەی  چند  لەگەڵ  تورکیە  ئیستا  هــەر 
هەیە.  واڵتەدا  ئەو  داهاتووی  لەسەر  کاریگەریان  هەرکامیان  کە  بەرەوڕوویە 
لەنێو خۆی تورکیەدا کۆنترین و قوول ترین کێشەی ئەو واڵتە، واتە کێشەی 
نەتەوەی کورد، نەک هەر بە چارەسەر نەکراوی ماوەتەوە، بگرە، ئەو چەند 
هەنگاوە سەرەتای یەش کە بە رۆاڵەت بۆ دابین کردنی بەشێکی هەرەکەمی ماف 
پاشەکشەی  هەڵێندرابوونەوە،  نەتەوەکەمان  لە  بەشە  ئەو  داخوازی یەکانی  و 

لێکراوە و کورد گوتەنی ریسەکەیان کردەوە خوری.
تورکیە بەرەو کوێ دەروا؟ داهاتووی ئەو واڵتە بە رواڵەت ئورووپایی و 
الئیکە چۆن دەبێ و پارتی داد و گەشەپێدان کە پارتێکی ئیسالمی یە چ خەون 
هەن  دیکە  پرسیاری  زۆر  و  ئەوانە  دایــە؟  لەسەر  تورکیە  بۆ  خەیاڵێکیان  و 
و  ئەردۆغان  سیاسی  رێــرەوی  و  ئاراستە  بە  بەستراوەتەوە  واڵمەکەیان  کە 

پارتەکەی.

هەر چەند بە درێژایی مێژووی نوێی تورکیە، نەتەوەی کورد حاشا لە بوون 
لەدژی  ئاسێمیالسیۆنی  و  تواندنەوە  سیاسەتی  و  کــراوە  مەوجوو دییەتی  و 
بەڕێوە چووە و بە توندترین شێوە سەرکوتیان کردوە و هەر ئێستاش ئەو 
پلۆڕالیزمی  و  دێموکراسی  هەرچەند  بــەردەوامــە؛  بەرباڵوە  سەرکوت کردنە 
چەند  تورکیە  و  نەبووە  نەهادینە  بااڵدەستیش  نەتەوەی  بۆ  تەنانەت  سیاسی 
کوودتای بە خۆیەوە دیتووە، بەو حالەش حکوومەتەکەی الئیک بووە، یاساکانی، 
بەتایبەت لە پێوەندی لەگەڵ ئازادیی ژنان و بە گشتی ئازادی یە تاکەکەسی یەکان 

لە هەمبەر واڵتانی ناوچە پێشکەوتووتر و سەردەمیانەتر بوون. 
بەو حاڵەش بە هاتنە سەرکاری پارتە ئیسالمی یەکەی نەجمەددین ئەربەکان، 
پارتی ریفاە و دواتر بەدەسەاڵت گەیشتنی پارتی داد و گەشەپێدانی ئەردۆغان 
لە ساڵی ١٣٨١ بەم الوە، بەرەبەرە بنەماکانی سیستەمی الئیسیتە لەو واڵتەدا 
ناوەندگەرای  ئیسالمی،  نیزامێکی  بەرەو  بەخێرایی  تورکیە  و  کراوە  لەرزۆک 
شێوە  لــەدوای  بەتایبەت  هەنگاوانە،  ئەو  هەڵێناوەتەوە.  هەنگاوی  دیکتاتۆری 
سەرەڕویی  و،  بەکردەیی تر  و  خێراتر  رابـــردوو  مانگی  چەند  کوودتاکەی 
پێوەندییەدا  لەو  هەر  بــوون.  ئاشکراتر  و  زەق تــر  دەوڵەتەکەی  و  ئەردۆغان 
تورکیە  پارلمانی  لە  داهاتوو گەاڵڵەیەک  نیازە هەفتەی  بە  حیزبی دەسەاڵتدار 

پێشنیار بکات کە دەسەاڵتی ئەردۆغان لەوەی کە هەیە بەرفراوان تر دەکات. 
پارلەمانی  لە  پارتەکەی  لە زۆرینەی رەهای  بە کەڵک وەرگرتن  ئەردۆغان   
هەلومەرجی  پــرۆژەیــاســای  پەسندی  بەپێی  کە  دەســەاڵتــەی  ئــەو  و  تورکیە 
نەیارە  لە سەرکوتی  جگە  کراوە،  رادەستی  پارلمانەوە  الیەن  لە  قەیراناوی دا 
واڵتە،  لەو  تۆقان  و  ترس  و  ئەمنیەتی  فــەزای  داسەپاندنی  و  سیاسی یەکانی 
دەستی بەسەر هەموو جومگەکانی دەسەاڵت دا گرتوە و دەکرێ بڵێن کەم ترین 
شوێنەواری لە دێموکراسی و پلوڕالیزمی سیاسی لە تورکیەدا هێشتۆتەوە. هەر 
بۆیەشە جگە لە پارتە کوردی یەکان دوو پارتە سەرەکی یەکەی دیکەش، پارتی 
کۆماری گەل)جەهەپە( و پارتی نەتەوەیی دەوڵەت باخچەلی)مەهەپە(، رخنەی 

توندیان لە کردەوەکانی ئەردۆغان گرتووە.
کە  بەرەوڕوویە  دیکە  نێوخۆیی  لەگەڵ چه ند کێشەی  تورکیە  لەوەش  جگە 
بە  چەند  هەر  والتەیە.  ئەو  ئابووریی  گەشەی  ئاستی  دابەزینی  گرینگترینیان 
هاتنەسەر دەسەاڵتی ئەردۆغان و پارتەکەی، ئابووریی ئەو واڵتە گەشەیەکی 
بوو  قــەرزدار،  ئاوکان«  لە واڵتێکی »هەتا  تورکیە  بینی و  بە خۆیەوە  باشی 
واڵتی  بیست  ریــزی  گەیاندە  خــۆی  و  سەقامگیر  ئابووری یەکی  خــاوەن  بە 
لەژێر  کورد،  گەلی  لەگەڵ  بەاڵم شەر  جیهان دا،  لە  ئابووری  گەشەسەندووی 
و  لەو شەڕە  تێوەگالن  ماددی  زۆری  تێچووی  و  تیرۆر  دژبە  ناوی شەڕی 
هەروەها لەشکرکێشی بۆ سوریە و بەشداری لە شەڕی نێوخۆیی ئەو واڵتەدا و 
ناسەقامگیری سیاسی و نەبوونی ئەمنیەتی کەرتە جیاوازە ئابوورییەکان، وەک 
کەرتی توریزم و بەرهەم هێنان لە زۆرێک لە بەشەکان دا، ئابووریی تورکیەی 
تووشی زیانێکی گەورە کردوە و ئەو زیان و زەرەرەش، بە لەبەرچاو گرتنی 
شوێنی  رێــڕەوەی  ئەو  و  داهاتوودا  لە  ئەردۆغان  هەنگاوەکانی  و  هەڵوێست 

کەوتووە، وادیارە هەر بەردەوام دەبێ. 
ئـــاوارە و پــەنــاخــوازی واڵتــی  لــە دوو میلیۆن   هــەروەهــا بــوونــی زیــاتــر 
شەڕلێدراوی سوریە لە تورکیە، سەرەڕای بارگرانی یەکی لەڕادەبەدەر لەسەر 
شانی دەوڵەت و ئابووریی ئەو واڵتە، هەم کاریگەری نەرێنی لەسەر زیادبوونی 
رێژەی بێکاری داناوە و هەم بۆتە هۆی ناڕەزایەتیی خەڵکی. جگە لەوەش لەنێو 
ئەو ئاوارانەدا زۆر تیرۆریست و خۆکوژ خۆیان حەشار داوە و ناوەناوە بە 
ژێر  خستۆتە  واڵتەیان  ئەو  ئەمنیەتی  و  ئاسایش  خۆکوژی یەکانیان،  کردەوە 

پرسیار.
کێشە  و  تەنگانە  و  گرفت  گەلێک  لەگەڵ  تورکیە  دەرەوەش،  ئاستی  لە 

هەنووکە،  تا  ــردوو  راب ژووئییەی  شێوەکوودتاکەی  دوای  لە  بــەرەوڕوویــە. 
ئاراستە  و  داوە  روویــان  تورکیە  دەرەوەی  سیاسەتی  لە  بەرچاو  ئالوگۆڕی 
سیاسی یەکان گۆڕاون بە شێوەیەک کە هەتا دێ تورکیە لە واڵتانی رۆژئاوایی 

دوورتەر دەبێتەوە.
ماوەی  لە  تورکیە  ئەگەر  ســوریــەدا،  قەیرانی  و  شەڕ  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
ئەسەد  بەشار  روخاندنی  لەسەر  بوو  مکووڕ  رابــردوو،  پینج ساڵی  لە  زیاتر 
لە دەسەاڵت دا و هاوڕی و هاوڕا بوو لەگەڵ عەڕەبستان و قەتەر و ئه مریکا 
و هاوپەیمانەکانی، ئەوا ئیستا روانینی گۆڕاوە. ئەردۆغان رۆژی پێنج شەممە 
لەگەڵ کەسێکی  لەوە کرد کە ئەوان شەڕیان  لەالیەک باس  ١١ی سەرماوەز 
تایبەت نیە کە دیارە مەبەستی بەشار ئەسەدە و لە الیەکی دیکەش گوتی ئێمە 
تەنیا شەڕی تیرۆریزم دەکەین کە ئەویش دیارە مەبەستی شەڕوانانی کورد 

لە رۆژاوای کوردستانە.
شــەڕکــەرە  فــڕۆکــە  خستنەخوارەوەی  لــە  لێبوردن  داوای  بــە  ــەردۆغــان  ئ
روسی یەکە لە پۆتین سەرۆکی کۆماری ئەو واڵتە و سێ جار دیدار و چەند 
جاران وتووێژی تەلەفۆنی لەگەڵ ناوبراو، لەسەر پێوەندی یەکانیان و هەروەها  
کێشەی سوریە نیشانی  داوە، نەک هەر زۆری مەبەستە پێوەندی یەکانی لەگەڵ 
ئەو زلهێزە ئاسایی بکاتەوە، بەڵکوو ئێستا زۆری بۆ گرینگە لە قەیرانی سوریە و 
پێوەندی یە دووقۆڵی یەکانیان دا هاوڕا و هاوتەریب بن. لە الیەکی دیکەش دیداری 
مەولوود چاووش ئۆغلوو وەزیری دەرەوەی تورکیە لەگەل هاوتا روسیەکەی، 
بۆ  رابــردوو  رۆژی  لەناکاوی چەند  هەروەها سەفەری  و  سێرگەی الورۆڤ 
تاران و چاوپێکەوتن لەگەڵ دەمڕاستەکانی کۆماری ئیسالمی، سەلمێنەری ئەو 
راستی یەن کە بەلەبەرچاوگرتنی هاوسەنگی هێزەکان لە سوریەدا، سیاسەتی 

ئەردۆغان و دەوڵەتەکەی گۆڕانی بنەڕەتی بەسەردا هاتووە.
لە  ئۆباما  دەوڵه تی  سیاسەتی  خاوەخاوی  بە  کە  دەزانــێ  باش  ئەردۆغان 
قەیرانی سوریەدا و هاتنەکایەی بەهێزی روسەکان و پشتیوانی هەمەالیەنەی 
کۆماری ئیسالمی، ئیدی ئەگەری رووخاندنی رێژیمی بەشار ئەسەد، لە رێی 
چەک و سەربازی یەوە نەماوە؛ ئەگەریش ئەو رێژیمە لە سەرکار البدرێ، ئەوە 
هاوئاهەنگی روسەکان و  بە  و  بڵێسەکانی شەڕ  دامرکاندنەوەی  لەپاش  تەنیا 
بەئەنجام  رواڵەتی دا  هەڵبژاردنێکی  پرۆسەی  لە  و  هاوپەیمانەکانی  و  ئه مریکا 

دەگات.
هەروەها کورد لە رۆژاوا فاکتەرێکی بەهێزە و زێدەڕویی نیە ئەگەر بڵێین 
سوریەدا،  لە  تورکیە  سیاسەتی  ئاڕاستەی  گۆڕانی  گرینگی  هــەرە  هۆکاری 
لە  بەشە  لەو  قەوارەیەکی سیاسی دووفاکتۆ  دامەزراندنی  ئەگەری  رۆژاوا و 
کوردستانە. ئەردۆغان دەزانێ لە ئەگەری بەکردەوە بوونی هەر سێناریۆیەک 
لە سوریەدا، کوردەکان، بەو هێز و توانا و کارامەی یە نیزامی یەی کە هەیانە 
روسیەکانیش  تەنانەت  کــە  سیاسی یەی  و  ســەربــازی  پشتیوانی یە  بــەو  و 
دەگرێتەوە، لێیان دەکرێ، جێگەو پێگەی شیاوی خۆیان لە داهاتووی سوریەدا 
یەکەم  سێناریۆیانە؛  لەو  کردن  بەرگری  بۆ  پێویستیەتی  هەربۆیەش  دەبــێ. 
ئیدی  کە  تیرۆریزم،  لەگەڵ  شەڕ  بەناوی  و  بکات  سەربازی  دەستێوەردانی 
دووهەم،  و  دابچێتەوە  رۆژاوا  کوردانی  بەگژ  بیانوویە،  دەزانن  الیک  هەموو 
ئیسالمیی  کۆماری  و  بەالی روسەکان  دەرەوەی خۆی  ئاراستەی سیاسەتی 

ئێران دا بشکێنێتەوە و تەنانەت لەگەڵ ئەسەدیش »تەعامول« بکات.
دەوڵەتی  و  ئەردۆغان  دەبینین  ئورووپاش دا  یەکیەتیی  لەگەل  پێوەندی  لە 
لەو  بــوون  بەئەندام  خەونی  و  بــوون  شپرژەیی  و  شکان  تووشی  تورکیە 
یەکیەتی یەیان هەر لە چوارچێوەی خەون دا مایەوە. لە کاردانەوە لە بەرانبەر 
سەرکوت و زەبروزەنگ و گرتنی پارلمانتاران و رێبەرانی حیزبە کوردی یەکان 
پارلمانی  گشتی یەکان،  راگەیه نە  داخستنی  و  سیاسی  چاالکوانی  هــەزاران  و 
ئــەنــدام بوونی  بــە  ــردوودا وتــوووێــژەکــانــی  ــ راب نوامبری  لــە ٢٤ی  ئــورووپــا 
تورکیەی هەڵپەسارد و رایگەیاند سیاسەت و هەنگاوەکانی ئەو واڵتە لەپاش 
یەکیەتیی  بایه خەکانی  پێوەرە و  لەگەڵ  شێوەکوودتاکەی ژووئییەی رابردوو، 

ئورووپا ناتەبان.
بریارە، هەڕەشەی  ئەو  ئەردۆغان وێرای مەحکووم کردنی  بەرانبەردا  لە   
ئورووپا  بۆ  تورکیە  سنووری یەکانی  دەرگــا  کە  کرد  ئورووپایی  واڵتانی  لە 
بەسەر پناخوان دا دەکاتەوە. هەروەها ئەردۆغان رایگەیاند بۆ تورکیە گرینگ 
نیە نەچێتە نێو یەکیەتیی ئورووپا، چونکە ئەوان بەدیلی دیکەیان هەیە و دەچنە 
واڵتانی  هەم  و  ئەردۆغان  هەم  دیــارە  شانگهای.  هاوکاریی  رێکخراوی  نێو 
ئورووپایی باش دەزانن ئەو رێکخراوە گرینگی خۆی هەیە لە بواری ئابووری 

و ئەمنیەتی و دوو گەورە زلهێزی وەک چین و روسیە دامەزرێنەرین.
لە پیوەندی لەگەڵ هەڕەشەی ئەردۆغان و کردنەوەی دەرگا سنووری یەکانی 
ئەو هەڕەشەیە  بڵێین  پەناخوازەکان دا، دەکرێ  ئاوارە سوری یەکان و  بەسەر 
وەرزی  لەبەرەبەری  لەالیەک  چونکە  کەمە.  زۆر  بوونی  بەکردەوە  ئەگەری 
دەبێتە  تورکیە  و  لێدەکەوێتەوە  دیکەی  مرۆیی  کارەساتێکی  سۆڵە  و  سەرما 
هۆکارێکی سەرەکیی ئەو کارەساتە و لە الیەکی دیکەش ئەردۆغان نایهەوێ 
هەموو  و  بکاتەوە  بــەرز  ئورووپایی  واڵتــانــی  تــوورەیــی  و  رق  ــارەی  ک بــەو 
پێوەندی یە سیاسی و ئابووری یەکانی لەگەڵ ئەو یەکیەتی یە، کە بۆ دەوڵەت و 
ئابووریی تورکیە و هەروەها بۆ میلیۆنان تورکی دانیشتووی واڵتانی ئورووپا 

زۆر گرینگە، تووشی قەیران و شکست بکات.
بە لەبەر چاو گرتنی ئەو راستی یانە، بەروونی دیار و ئاشکرایە ئەردۆغان و 
دەوڵەتی تورکیە بۆ دەرباز بوون لەو کێشە و گرفتە نێوخۆیی و دەرەکی یەکان لە 
دووڕێیانێکی مێژوویی دان. گەڕانەوە بۆ بەها دێمۆکراسی یەکان و دەسهەڵگرتن 
لە سیاسەتی توندووتیژی و گرتن و توقاندن و راودوونان و چارەسەری کێشە 
کوردستان  لە  بەشە  لەو  کورد  نەتەوەی  رەوای  کێشەی  وەک  لەمێژینەکان 
و... لە نێوخۆی تورکیە و لە دەرەوەش وازهێنان لە دەستێوەردان لە شەڕی 
ماڵوێرانکەری سوریە و تێکۆشان بۆ ئاشتی و سەلماندنی مافی یەکسان بۆ 
پێکهاتەکانی ئەو واڵتە بە رۆژاوای کوردستانیشەوە؛ یان بەردەوام بوون لە 

رێرەوی سیاسەتەکانی ئێستایان لە نێو خۆ و دەرەوەدا.
ئاشکرایە ئاراستەی سیاسیی ئێستای تورکیە دەتوانێ لەوەی کە هەیە زیاتر 
قوول تر  کیشەکان  و  بەرێ  دیکتاتۆری  و  ناوەندگەرایی  بەرەو  دەوڵەتە  ئەو 
بکەتەوە و لە ئاکام دا کۆمەڵگه  بەسەر دوو جەمسەری نەتەوەیی دا زیاتر دابەش 
مەوجوودی یەتی  تەنانەت  و  الوازتــر  ئاشتیانە  پێکەوەژیانی  ئەگەری  بکات، 
تورکیە لە درێژخایەن دا بەرەوڕووی مەترسی بکاته و. ئەو رێڕەوە سیاسی یە 
لە ئاستی جیهانیش دەرەوەش دا دوورکەوتنەوەی زیاتری تورکیە لە ئەمریکا 
و واڵتانی ئورووپایی لێدەکەوێتەوە و هیچ بە دوور نازاندرێ، گرژیی نێوان 
ئەو واڵتە و ئه مریکا و هاوپەیمانەکانی لەالیەک و لەالیەکی دیکەش هاوتەریب 
و  ئابووری  رێکخراوی  نێو  بۆ  تورکیە  چوونی  و  روسیەکان  لەگەڵ  بــوون 
لە رێکخراوی  تورکیە  بۆ رەوتێک کە  بێ  ئەمنی یەتیی شانگهای، سەرەتایەک 

»ناتۆ«ش  دابڕێ.

رەزامحەممەدئەمینی

ئێستای  ســیــاســیــی  ئــاراســتــەی  ،،ئاشکرایە 
ــر ئــەو  ــات تــورکــیــە دەتـــوانـــێ لـــەوەی کــە هــەیــە زی
بەرێ  دیکتاتۆری  و  ناوەندگەرایی  بەرەو  دەوڵەتە 
و کیشەکان قوول تر بکەتەوە و لە ئاکام دا کۆمەڵگه  
دابەش  زیاتر  نەتەوەیی دا  جەمسەری  دوو  بەسەر 
و  الوازتــر  ئاشتیانە  پێکەوەژیانی  ئەگەری  بکات، 
درێژخایەن دا  لە  تورکیە  مەوجوودی یەتی  ،،تەنانەت  بکاته وه   مەترسی  بەرەوڕووی 

تورکیە لە بەردەم دوو رێیان دا

ناوچه یی

النیکه م دوو تا سێ جار یاخییبووە حوسی یەکانی یەمەن، کە ئێران 
جەنگی  پاپۆڕی  ســەر  کردۆتە  هێرشیان  موشەک  بە  پشتیوانیانە، 
لە  یەکێک  ئه لمەندەب«؛  »بــاب  نزیک  لە  نیمیتس«  ئێس  ئێس  »یــو 
مەترسیدارترین وێستگەکانی کۆنترۆلی دەریایی جیهان. »یو ئێس ئێس 
دووهەمین  پاش  کراوەتە سەر.  هێرشی  هەروەها  ئانتۆنیۆش«  سان 
رووداو، یو ئێس ئێس نیتز بە موشەکی تۆماهاک تەقەی لە سێ پێگەی 
راداری کەنار دەریا کرد. پێنتاگۆن ناوی ]عەمەلیاتەکەی[ نا »هێرشی 
سنوورداری داکۆکی لە خۆ«؛ زۆرتر وەک کردەوەیەکی سەمبۆلیک، 

نەک وەک هەنگاوێک بۆ سزادانی بەرپرسیارەکان. 
وێدەچێ کە کۆشکی سپی، وەزارەتی کاروباری دەرەوە و پێنتاگۆن 
بێ مەیل بن کە ئێران تاوانبار بکەن کە پالندانەری ئەو هێرشانەیە. ئەوە 
ئێران  کە  دەدا  نیشان  کە  حاشاهەڵنەگرەی  راستی یە  ئەو  ســەره ڕای 
بەرپرسی دابین کردنی موشەکی دژە پاپۆڕ بۆ حوسی یەکانی یەمەن 
و راهێنانی ئەوان بۆ بەکارهێنانیانە. لە کاتێک دا کە یەمەن هەمیشە پڕ 
بووە لە چەکوچۆڵ، موشەکی دژە پاپۆڕ زۆر دەگمەن دەوری هەبووە 

لە ناکۆکی یە تایفی یەکان لە بیابان و کێوەکانی ئەوێ.
یەکگرتووەکان  ویالیەتە  کە  ئەوەیە  هەر  نەک  پرسیارەکە  کەوابوو 
رۆژ  دوو  یا  رۆژێــک  ئاخۆ  بستێنێتەوە؟  تۆڵە  کێ  لە  بەڵکوو  چــۆن 
شێوەیەکی  بە  حوسی یەکان  راداری  ئەنگاوتنی  پێش  چاوەڕێ بوون، 
کاریگەر پێش بە دووپات بوونەوەی رووداوی نوێ دەگرێ؟ لەجیاتان، 
توندوتیژیی  بازنەی  بە  پێشگرتن  و  ئاشتی  بۆ  رێگا  باشترین  ئاخۆ 

راگرتنی روومەتەکەی ترە؟
لێرە، مێژوو پێمان دەڵێ: 

لە ١٩٩٣، تێرۆریستانی ئیسالمی بە رێبەریی شێخی کوێر عومەر 
نیویۆرکیان  شــاری  لە  جیهانی  بازرگانی  ناوەندی  عەبدولرەحمان 
تەقاندەوە. ویالیەتە یەکگرتووەکان وەاڵمی نەدایەوە. ئەوسا ئەلقاعیدە 
لە  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  باڵوێزخانەی  دوو  سەر  کــردە  هێرشی 
خۆرهەاڵتی ئه فریقا. بەڕێوەبەرایەتیی کلینتۆن بە لێدانی موشەکی کروز 
  VX لە کارخانەیەکی دەرمانسازیی سودانی کە دەوترا گازی عەسەبی
لە  تالیبان  بنکەی سەرەکیی وەزارەتی سیخوڕیی  و  دەهێنێ  بەرهەم 
راداری  ئەوەی دژی  هێرشانە هەروەک  ئەو  دانــەوە.  کابول، وەاڵمی 
 ،٢٠٠٠ ساڵی  لە  کاریگەر.  تا  بوون  سەمبۆلیک  زۆرتر  حوسی یەکان 
ئەلقاعیدە هێرشی کردە سەر پاپۆڕی »یوئێس ئێس کۆل« لە عەدەن، ئەو 
شوێنەی کە پاپۆڕەکە بۆ بارگیریی سوتەمەنیی وێستابوو، کە ئەویش 
بەشیک لە مامەڵەی وەزیری کاروباری دەرەوە مادێلێن ئۆلبرایت بۆ 
دانی پارە بە ئابووریی یەمەن بوو. بەڕێوەبەرایەتیی کلینتۆن وەاڵمی 
ئەو تەقاندنەوەی نەدایەوە، بەاڵم سەره ڕای ئەوە ئەلقاعیدە ساڵی دواتر 
هێرشی کردە سەر نیویۆرک و واشینگتۆن. لەوانەیە بیرۆکەی راگرتنی 
پێشکەوتووانە  شتێکی  ئه مریکایی  سیاسەتوانانی  بۆ  روومەتەکەی تر 
بێ، بەاڵم بۆ دژبەرانی ئه مریکا ئەوە نیشانەی الوازییە و دەبێ کەڵکی 

لی وەرگیرێ.
ویالیەتە یەکگرتووەکان مێژوویەکەی پڕ موشکیلەی بەرپەرچدانەوەی 
تێوەگالنی ئێران لە کوشتنی ئەمریکاییان دا هەیە. ئێرانی یەکان هیچکات 
لە ١٩٧٩ )و درێژەدانی  باڵوێزخانەی ئه مریکا  نرخی هێرش بۆ سەر 
داگیرکردنی بنکەکەیان( نەدا، هەروەک ویالیەتە یەکگرتووەکان تۆڵەی 
رۆڵی راستەوخۆی ئێران لە تەقاندنەوەی بۆمب لە پێگەی دەریاوانان 
هێرش  پالندانەری  پاسداران  سوپای   ١٩٩٦ لە  نەکردەوە.   ١٩٨٣ لە 
لە »خوبار«ی عەرەبستانی  ئه مریکا  بنکەی هێزی ئاسمانی  بۆ سەر 
تاران  کە  کرد  ئاشکرای  ئای  بی  ئێف  لێکۆڵینەویەکی  بوو.  سعودی 
هەر شێوە  بە  پێشی  کلینتۆن  بەڕێوەبەرایەتیی  بەاڵم  بووە،  بەرپرس 
تۆڵەکردنەوە گرت کاتێک کە سەرکۆماری ئێران موحەممەد خاتەمی 
باسی »وتووێژی شارستانییەکانی« هێنایە گۆڕێ. ئێران هیچکات نرخی 
بە قاچاغ بردنی تەقەمەنی بۆ میلیشیاکانی لە ئێراق، کە بوو بە هۆی 
کوژرانی سەدان ئه مریکایی، نەدا. هەر لەو دواییانەدا، بەڕێوەبەرایەتیی 
کوشتنی  بۆ  قودس  سوپای  پالنی  بەرپەرچدانەوەی  لە  خۆی  ئۆباما 
باڵوێزی عەرەبستانی سعودی لە ناوەندی واشینگتۆن دی سی بوارد.

شێوەی  بــە  جــار  یــەک  تەنیا  ئه مریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 
سەربازی وەاڵمی ئێرانی داوەتەوە: لە ١٩٨٨، پاش ئەوەی کە مینێکی 
دەریایی پاپۆڕێکی ئه مریکایی کردە ئامانج، سەرکۆمار رێیگان فەرمانی 
بە هێزەکانی ئه مریکایی دا تا لە توێی عەمەلیاتی سیسرک تۆڵەی ئەو 
کارە بە هێرش بۆ سەر پالتفۆرمێکی نەوتی بکەنەوە.  هێزەکانی ئه مریکا 
رێژەی  تا  کــردەوە  ئاگادار  هێرشەکە  بەڕیوەبوونی  لە  ئیرانی یەکانی 
پالتفۆرمەکە،  لەجیاتی چۆڵ کردنی  بگەیەنێ.  کەمترین  بە  قوربانییان 
سوپای ئێران شەڕی کرد. ئاکامەکەی شکستی بێ ئەمال و ئەوال ]ی 
ئێران[ بوو. ئێران بۆ ماوەی چەندین سااڵن خۆی لە ورووژاندن بە 
دژی ئامانجەکانی ئه مریکایی بوارد و بە دڵنیاییەوە پانتایی عەمەلییاتی 
بەرینی بۆ ماوەی دە ساڵ بە هێزی دەریایی ویالیەتە یەکگرتووەکان 

بەخشی.
بۆ  چ  جا  روومەتەکەی تر،  راگرتنی  ئێستا:  کاتی  بۆ  بگەڕێینەوە  با 
لەگەڵ  تێرۆریزمی دەوڵەتی، ئاشتی  یا بۆ  جەنگاوەرانی ئیسالمی بێ 
خۆی ناهێنێ. هەندێ جار، باشترین رێگا بەرەوە ئاشتی ئەوەیە کە بە 
پالندارێژەرانی تێرۆر بسەلمێنی کە ئەوان بەرپرسیارن و نرخی هێرش 
بۆ سەر هێزەکانی ئه مریکایی زۆر لەوە قورسترە کە ئەوان بتوانن لە 
ژێری بێنە دەر. عەمەلیاتی سیسرکی ٢ لەوانەیە بە زوویی ببێتە شتیک 

کە نەکرێ خۆی لی الدەی.

* ئاماژە بە وتەی عیسای مەسیحە کە وتوویەتی ئەگەر کەسێک زلـلەیەکی لێدان تۆڵەی لێ 

مەکەنەوە بەڵکو روومەتەکەی تریشی بۆ راگرن.              

ئاخۆ ئه مریکا دەبێ لە یەمەن 
روومەتەکەی تری راگرێ؟*

ئەنستیتۆیئهمێریکەنئێنتێپرایز-مایکێلروبین
وهرگێڕانلهئینگلیسییهوه:کەماڵحەسەنپوور

روانینی ده ره کی
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سه ده ی  له   که   یونانی  شاعیری  ژنه  
مه سیح  له دایکبوونی  ــەر  ب حــه وتــه مــی 
پێبه پێی  کــه   بـــووه   یــه کــه م ژن  ژیـــاوه . 
هه سته  که سێتی یه کانی، نهێنیترین هه سته  
لــه  شــێــعــره کــان دا به یان  ــی  شــاراوه کــان
ســه رچــاوه،  کۆمەڵێک  به پێی  کـــردووه . 
پیشدا  ساڵ   ٢٦٠٠ له   شێعره کانی  ئه و، 
نووسیوه . خۆی هاوسه ده ی سۆلۆنۆس 
و  به ختوننه سر  و  یونانی(  )یاسازانی 
جێرمیا بووه .  پالتۆناس)ئیفالتوون( ئه و 
شێعر  خــواژنــی  وه ک  شاعیره   خــاتــوو 
ساپفۆی  ناوی  به   کاتولۆس  ده ناسێنێ. 
ئاسووری  تاتیانۆسی  دێنێ.  ناوی  پیاو 
عه شق،  دێوانه ی  رووسپی،  ده ڵــێ:  پێی 
شێعره کانی دا  له   ره فتاری  که   که سێک 
ماکسیمۆسی  داوه تـــــــه وه  .  ــان  ــی ــگ ره ن
تیرۆسی ده نووسێ: »ساپفۆی روخسار 
جوان، چونکه  بۆخاتری جوانی، شێعری 
به هه ست و سیمای ژنانه  که  ئه و خاتوونه  
هه یبووە، سوقڕات حه زی کردووە به و 
کورته بااڵ  هه رچه ند  بیناسێنێ،  ناسناوه   
له   یه کێک  لــه   ــووه «.  ــ ب ره شــتــاڵــه ش  و 
ــێ: ده ســتــه کــانــی  ــ ــی دا ده ڵـ ــان ــره ک ــع شــێ
چونکه   ئــاســمــان،  نــه گــه یــشــتــوونــه تــه  
کورته بااڵ بووه . لێره دا پرسیارێک هه یه ، 
ئاخۆ باسی جه سته  و روحی کردووه  یا 

له  هه ڵسه نگاندن له گه ڵ جیهانی کاکێشان، 
ــه ی  خــۆی بــچــووک دیــتــووه . لــه  زۆربـ
روخساری  باستانی دا،  ــی  ــان دۆزراوه ک
ئه و ژنه ، هاوتای ئه فرۆدیت جوان بووه . 
ساپفۆ له  هه ڵبه سته کانی دا زۆر گرینگی 
له نێوان  ئــه ویــن  و  خۆشه ویستی  بــه  
ژنه کان داوه  و زۆربه ی کێشه کانی بۆی 
هاوجنسگه ری  به   سه باره ت  خوڵقاون، 
مناڵی  ساپفۆ  بـــووه .  شــاعــیــره یــه   ئــه و 
له   ئه شرافی،  و  ساماندار  بنه ماڵه یه کی 
لێسڤۆس  دورگــه ی  ئێریسۆسی  گوندی 
ــه وه  ، ئیمڕۆ  ــۆن ــه و ب لــه دایــکــبــوو. هــه ر ب
بــه  ژنــانــی هــاوجــنــســبــاز ده گـــووتـــرێ 
چۆنیه تی  له سه ر  لێسڤییه ن)لێزبییه ن(. 
و  ــان  ژن له گه ڵ  ساپفۆ  پێوه ندییه کانی 
کچان زۆر شت گوتراوه . ده گێڕنه وه  که  
بۆخاتری حورمه تێکی که  بۆ ئه فرۆدیتی 
موسیقی  و  گۆرانی  فێرگه ی   هــه بــووه، 
دامه زراندووه  . کچانی قوتابی له  بۆنه ی 
به شدارییان  میتیلینی یه کان دا  ئایینی 
ئه و  پێوه ندی  که   نییه   روون  ــردووه .  ک
هاوجنسگه ری  قوتابی یه کانی،  له گه ڵ 
له   بــووه .  هــه ردووکــیــان  یا  پیشه یی  یا 
پێوه ندی  لــه   ئــاســه وارێــک  هــه رحــاڵ دا، 
له   مراد  و  مرید  یا  قوتابی  و  ماموستا 

شێعره کان دا به دی  ناکرێ .
ــێــن  ــژه ران ده ڵ ــ ــوێ ــ ــێــک لـــه  ت  کــۆمــه ڵ
له دایکبووه   پێش زایین  5٢٦ی  ساڵی 
پێی  ئه مریکیش  ویــگــالــی  ئــارتــوور  و 
دورگــه ی  دروستتره .   ٢٦١ ساڵی  وایــه  
لێسڤۆس تا سه د ساڵ به ر له  سه رده می 
و  ئه ده بی  نێوه ندی  پێریکلیس،  زێڕینی 
دوو  ساپفۆ  بــووه .  یونان  فه رهه نگیی 
ــووه : خــاراکــســۆس،  یــا ســێ بـــرای هــه ب

ساپفۆ  ئۆریغیۆس.  ره نگه   و  الریخۆس 
ــه  پــێــوه نــدی  ــه  زۆر شــێــعــردا بـــاس ل ل
عاشقانه ی خاراکسۆس له گه ڵ دووریخا، 
واتــه  ژنــه  ده وڵــه مــه نــدی شــه راب فــرۆش 
ــه ر تــانــه  و تــه شــه ر.  ــه  ب ــدات ده کـــا و ده ی
جارێک  ساپڤۆ  کــه   ده ڵــێــن  خه ڵکانێک 
مێردی به  کێرکیالس، بازرگانی خه ڵکی 
دورگه ی ئاندرۆس کردووه . به  باوه ڕی 
مێردکردنەکەی   زانیاریی  توێژه رانێک، 
ناوی  خۆی  کاتێک  به اڵم  گومانه .  جێی 
کچه که ی له  شێعره کانی دا دێنێ و ده ڵێ: 
کــالیــیــس...‹‹.  بــه نــاوی  هــه یــه   »کچێکم 
ــه وه .  ــت ــێ ــن شــک و گــومــانــه کــان ده ڕه وێ
ساپڤۆ ئامێری چنگی ژه نیوه  و گۆرانی 
خۆی  عه شقی  باسی  بــۆوه ی  چــریــوه ، 
گوڵ،  له گه ڵ  ئه و  له  شێعره کانی دا،  بکا. 
وه نه وشه ، که زی درێژ، خه نده  و بزه ی 

لێو و خوێن شیرینی ده دوێ. 
هاوتای پیاوه ئهو دهکــهم ههست

خواکانه
لهبهرامبهرتۆدانیشتووه

گوێی و جوانه روخساری شهیدای
ههڵخستووه
بۆخهنده
بۆئاواز

بۆدڵسۆزیتۆ
چونکهشیرینن

گفتهکانیتۆ
___

دڵملهنێوههناومدا
چهندبهخورپهیه

کاتێکبهخێسهوهسهیرتدهکهم
وشهکانلێمدهتۆڕێنو

زمانمتهواوبهستهیه
___

لهنهکاوبڵێسهیهکلهشمدادهگرێ
تۆیان دیتنی هێزی چــاوهکــانــم

لێدهبڕێ
بهگوێیانمجیالهدهنگت،

هیچیترنابیسترێو
خوو تاریکی به شتگهلێ ههموو

دهگرێ
___

لهشئارهقاوی،وهلهرزهکهوتووه
ویشکههڵگهڕاوی گیای وهک رهنگم

لێهاتووه
تۆفانێکهلهشێتایهتی

لهکاتیمهرگوبێهیوایهتی
___

تروسکه مانگ دهوری له ههساره
تروسکیانه

تریفهی لــهنــێــو جــاوبــڕکــێــیــان
مانگهشهوا،مایهیتێداچوونیانه

مانگبهڕێوهیهوحهوداڵینیسێ
وتارماییهکانه

بهرووناکیزێڕینیخۆیسهرقاڵی
وێرانکردنیانه

بهسهرفێنکاییجۆیبارا
سرتهیشنهبادێ

بهنێوانگهاڵیسێوهکانا
بهجووڵهیپهلکهکانا

خهوکۆتاییدێ.

  

له  به رزترین لووتکه ی زاڵ به سه ر ده شتی ره نگاوڕه نگی ناوچه ، 
له ژیر سێبه ری ئه شکه وتێکی داپۆشراو به  ته خته به ردی پان وساف 
دابۆوه . هه ودای خه یاڵ هه ڵی گرتبوو و شه پۆلی  پاڵی  لووس دا  و 
به   و  بشکێنی  ویستبووی سه رخه وێک  ده دا.  پێ  ده وران سووڕی 
به  گه یشتن  وه دوای  و  خوار  داگه ڕێته   خۆره تاو  تینی  بوونی  کز 
 ئاواتی دڵ که وێ. له  شیرین خه وی به رفێنکایی سێبه ری ئه شکه وت دا 
باوه شێک  ئــه ویــن و  بــه  کۆشێک  کــه   بــبــوو  ــار شــاد  ی بــه دیــداری 
خۆشه ویستی یه وه  هاتبوه  الی و خه ریکی راز  و نیاز بوون. ئێشی 
سه ری که  به  گاشه به ردی ئه شکه وت تۆقله ی دابوو له  خه و رایپه ڕاند 

و ئه م جاره ش له  ماچی لێوی یار بێ به ش بوو:

نێو هاویشته خۆت پێکهنینا قاقای لهگهڵ هاتی »کاتێ
باوهشم،

لێتدهپرسیمبۆواماتی؟
وتت...

بۆ لێوم نوقڵی گوێزهبانهی منه، جێژنی بوونی ئهمشهو
هێناوی،هاشیرینیلێبچێژه،

دوگمهیسینگتترازاندو،
وتتهانێدووسهیوانیمهمهکانم،

بهسهرهاتیدووساڵدووریلێبنێژه،
لهپڕدهنگێهاتوراپهڕیم)ڕایپهڕاندم(،
کهراپهڕیمژێرسێبهریگابهردێکبوو،

بۆسهرخهوێکسهرموهسهرئهژنۆمنابوو،
لهجیاتیتۆشتفهنگهکهملهکۆشابوو«.

گه له که ی  چاره نووسی  و  خه بات  به   پێشمه رگه   که   ئه وینێک   
هه یه تی، له  سه رووی هه موو ئه شقێکه. رازێک که  ئه و ئه وینه ی پێک 
نه ناسراوه   هه یه   فیداکارییه   ئه و  کە  له   پشت  ره مزێک  و  هێناوه  
ئه وینی  به   گه یشتن  له پێناو  بمێنێته وه .  نه ناسراویش  هه ر  ره نگه   و 
به   دڵ  گه لێک  و  بوون  فیدا  دیکه   ئه وینی  زۆر  میلله تێک دا  ئازادیی 
دڵی  ناز و جوانی ویستی  کارمامزی  که وتوون.  له  لێدان  نامرادی 
پێشمه رگه  به فریو به رێ و له  باوه شی بێخه می دا بیخه وێنێ. دوای 
هه وڵێکی زۆر، خۆی که وته  داوی ئه شقی پێشمه رگه  و شانازیی به  
نیه   ناحه قی  کووڕ«  ده کرد. »هه ورازی  ئه و  کۆڵه پشتیی  هه ڵگرتنی 
ئه گه ر »بۆ پێشمه رگه « دانه وێ و له حاند هه یکه لی جادوویی ئه ودا 

کڕنۆش به رێ. 
****                         

هه تا زیاتر له  ژیانی پێشمه رگه  خورت ده بمه وه  و وردتر ده گه ڵ 
دنیای ئازایه تی یه کانی ئاشنا ده بم، پتر ئۆگری ده بم و باشتر لێی حاڵی 
ده بم. ئه وه نده م باسی خۆڕاگری و فیداکاریی تێکۆشه رانی ناوچه ی 
ره به ت بیستوه  و هێنده  ناوی ناودار له و ده وه ره هه ڵکه وتوون که 
 ناچارم هه ر له وێ بمێنمه وه  و له  ژیانی شۆڕشگێڕانه ی ئینسانێکی 
دیکه  بدوێم که  بۆ خه ڵک خۆشه ویست و بۆ دوژمن نه تره به ر بوو . 
ناوێکی  سه بتی  به   زیندوو«  »مێژووی  کارنامه ی  ده مــه وێ  به ڵێ 
ده گه ڵ  پێشمه رگه ش  خه باتی  ئۆگرانی  و  ده وڵه مه ند  دیکه   ئاشنای 
ئه ویش  بکه م.  ئاشنا  زیاتر  مه یدانه   ئه و  نه سره تووی  تێکۆشه رێکی 
چیا  لووتکه ی  زه مانێک  که   ره به تی«  له »ساڵه   جگه   نیه   که سێک 
هه ڵۆ  پۆلی  ده گــه ڵ  و  هێالنه   کردبوه   کوردستانی  سه رکه شه کانی 

سه ربه رزه کان بۆ راوی قاالوان داده گه ڕانه  پێده شته کان.
»ساڵی ١٣٤١ لە رەبەت کە ئەوکات لە ٣٢ ماڵ تێنەدەپەڕی، وەک 
هەموو منداڵێکی زوڵم لێکراوی کورد لە بنەماڵەیەکی دەستکورت و 
بێعەداڵەتی  نابەرابەری و  لە  پڕ  بە دونیای  هەژاری جوتیار چاوم 
پۆلەکانی  و  قوتابخانە  چــوومــە  ســاڵــی دا   ٦ لەتەمەنی  هەڵێناوە. 
تــەواو کــردوە و دەورانــی  لە رەبــەت  سەرەتایی و راهنماییم هەر 
 ١٣٦٠ ساڵی  کــردوە.  تــەواو  سەردەشت  شاری  لە  دەبیرستانیشم 
هاوینان دا  وەرزی  لە  وەرگرتووە.  ئەدەبیات دا  رشتەی  لە  دیپڵۆمم 
باوکم  یارمەتیی  مەزرای خۆمان  لە  دەبوون  تەعتیل  قوتابخانە  کە 
قوتابخانەمتان  دەورانی  بیرەوەریەکانی  لە  یەکێک  دەدا.  براکانم  و 
سەرەتایی  پێنجەمی  پۆلی  لە  ئەوکات  ساڵی١٣5٢  دەگێڕمەوە:  بۆ 
نووسی:  تەختەڕەشەکە  لەسەر  مامۆستاکەمان  دەخوێند.  دەرسم 
»گربە شیشە را شکست«. فاعیل و فیعل و مەفعوولی دیاری کرد 
و تەوزیحی الزمی دا. یەک دوو قوتابیی بانگ کردە تەختەڕەشە و 
دواتریش منی بانگ کرد و گوتی بنووسە »گربە شیشە را شکست«. 
نووسیم. گوتی فعل و فاعل و مەفعول دیاری بکە. نەمزانی و جێگاکانم 
رووبــەڕووم  نەمزانی،  و  گوت  زۆری  گوتن.  عەکسەوە  بە  هەموو 
راوەستا و یەک زللەی باشی لە الچاوم دا. ئازاری زۆرم پێ گەیشت 
وزۆر ناڕەحەت بووم. مامۆستا تێگەیشت و گوتی پێم بڵێ کێ لە 
تۆی دا؟ گوتم مامۆستا. گوتی نا ناوم بڵێ. گوتم جەالل. گوتی زۆر 
باشە، گوتی کێ لێی درا ؟ گوتم ساڵح. گوتی چی لەبەینی من و تۆ 
روویدا ؟ گوتم لێدان. گوتی زۆر باشە ئیستا من کە لە الچاوی تۆم 
فعلە  لێدانەکەش  مەفعولی.  دراوە  لەالچاوت  کە  تۆش  فاعیلم.  داوە 
بە  بووم  زللەوە  ئەو  هۆی  بە  بەمجۆرە  ئیزافەیە.  حەڕفی  راش  و 
شاگردی نموونەی کالسەکە و تەنانەت رشتەی ئەدەبیشم هەڵبژارد. 
بۆ  ئەدەبیاتم  و  دەکردم  بانگی  مامۆستا  لەسەر کالس  لێهات  وای 

قوتابی یەکان تەوزیح دەدا«.
هه ر وه ک چۆن زلله ی مامۆستا فێری کرد باش له  مانای ژان بگا 
و بۆ به رگری له  ئازاری زیاتر خۆی ماندوو بکا و باش بخوێنێ، 
هه رواش دواتر بۆ نه هێشتنی ئێش و ئازاری گه له که ی شانی وه به ر 
شاڕێگای  که   به ر  گرته   رێگایه کی  و  دا  قایم  و  قــورس  خه باتێکی 
کورد  الوانی  زۆربه ی  وه ک  کاک ساڵه ش  بوو.  ئاوات  به   گه یشتن 
پێشمه رگایه تیی  رێگای  نیشتمان  و  گه ل  رزگاریی  به  ئه شقی  ته نیا 

گرته به ر و بێ ئه وه ی هیچ ئه زموونێکی نیزامیی هه بێ یه کسه ر خۆی 
ده سه نگه ر هاویشت. گه لۆ ئه و بێ ئه زموونی یه  زۆر جار نرخی گرانی 
بۆ دراوه  هه ر وه ک له سه ر ئه و تێکۆشه ره ش به  گران ته واو بووه . 

ئه زموونیی  بێ  ئێشی  زوو  زۆر  هه رچه ند  ره بــه تــی  تێکۆشه ر 
خۆی چێشت به اڵم دیسان ده رسی باشی وه رگرت و ئه زموونێکی 
وه سه ریه ک نا که  له  مه یدانی به کرده وه دا بۆ خزمه ت به  به رده وامیی 
خه بات که ڵکی لێ وه رگرت. دواتر، ئه وه  ساڵه  ره به تی بوو به  کۆمه کی 
هاوسه نگه رانی لێبڕاوی، ته نگی به  هێزی په المارده ر هه ڵچنی و ئاگری 
له سه ر پشتی کردنه وه . نه ک هه ر ناوچه کانی ره به ت و سه رده شت، 
ساڵه   قەاڵفەتی  کوردستان  دیکه ی  ناوچه ی  و  شوێن  زۆر  به ڵکوو 
ره به تی یان ده باوه ش گرتوه  و وه ک رۆڵه یه کی خۆشه ویستی خۆیان 

بۆ پارێزگاری له  خاک و خه ڵک یارمه تی یان داوه .
باسی به رپرسایه تی یه  نیزامی و سیاسی یه کانی لێ ده پرسم که  له 
 ماوه ی تێکۆشانی شۆڕشگێڕانه ی دا بوونی که  ئاوای جواب دامه وه : 
»لە ناوچەی سەردەشت و رەبەت و پیرانشار و شنۆ و زۆر ناوچەی 
دیکەی کوردستان تیکۆشانم بووە. بەالی منەوە هیچ جیاوازییەک 

بەنیسبەت ناوچەکانەوە نەبووە. لە هەرشوێنێک کاری حیزبیم 
لەنێو  کــردوە.  جێبەجێم  توانامەوە  بەوپەڕی  ئەسپێردرابێ  پێ 
تێکۆشانم  دێموکرات  حیزبی  لە  جیا  تر  سازمانێکی  و  حیزب  هیچ 
سەردەشت  لە  بریتین:  حیزب دا  نێو  لە  بەرپرسایەتی یەکانم  نەبوە. 
جێگری پەل، سەرپەل، جێگری لک، سەرلک و لە کاتی شەڕی ئاالنی 
بەرپرسی  مەئمووریه ت  بە  مانگ  دوو  مــاوەی  بۆ  ســەردەشــت دا 
جەبهەی عەمەلیاتی  ئاالن بووم. لە رەبەت ئەندامی هەیئەتی ئیجرایی 
و فه رمانده ری هێزی زمزیران بووم. لە شنۆ به رپرسی ته داڕوکات 

بووم. لە پیرانشار ئەندامی مەڵبەند و فەرماندەری هێز بووم.
بڕیاری  نیه  چونکه    هه رچه ند پێشمه رگه ی ترسه نۆک وجوودی 
ده وێ  زۆری  غیره تی  خۆی  ئازادی  ده سته به رکردنی  بۆ  هه وڵدان 
خۆیه وه   به   چه کداری  به رگریی  ره نگی  هه وڵه که   ئەگەر  تایبه ت  به  
و  توانا  پیشمه رگه دا  هێزی  له نێو  هه ر  حاڵه ش  به و  بــه اڵم  بگرێ، 
نه ترسی یه کان جۆراوجۆرن. هێندێک له و تێکۆشه رانه  به ڕاده یه ک له  
نیشاندانی غیره ت و توانادا ده چنه  پێش که  هه موو پرده کانی پشت 
سه ری خۆیان ده ڕووخێنن و مه جالێک بۆ سازان ده گه ڵ پاشه کشه  
ناهێڵنه وه . ره نگه  من له و حه دده  دا نه بم قه زاوه تی دروست له سه ر 
پێشمه رگه ی ئازا و نائازا بکه م چونکه  هه ر له جێ دا زۆری لێ نازانم، 
فیداکاراییه کانی  راده ی  و  ره به تی  تێکۆشه ر  له سه ر  ئــه وه ی  به اڵم 
نموونه   پێشمه رگه یه کی  وه ک  که   ده ده ن  ئه وه   شاهیدی  بیستوومه  
حیسابی بۆ بکرێ و میداڵی سه رفیرازی ده ملی کرێ. هه ر لێره دا پێم 
خۆشه  هه ڵسه نگاندنی کۆنه  فه رمانده رێکی هێزی پیشمه رگه  له سه ر 
کاک ساڵه  تۆمار بکه م که  له  نزیکه وه  ناسیویە تی و بۆ ماوه یەکی زۆر 
هاوخه باتی بووه . ئه ویش که س نیه  جگه  له  کاک حوسێن په یره وان:

ــی« نــازنــاوێــک کــە ئـــاوارەی مامۆستا حــەســەن زادە بۆ  ــارای »ب
خاوه نی  کۆمه ڵ  تاکێکی  هه ر  وه ک  کردبوو  دیاریی  ساڵەی  کاک 
سروشتی یه .  شتێکی  ــه وه ش  ئ که   به هێزه   و  الواز  تایبه تمه  ندیی 
جه رگه ی  له نێو  ١٤ ساڵ  مــاوه ی  بۆ  که   منه وه   روانگه ی  له   بــه اڵم 
شاهیدی  فرمێسک دا  و  خوێن  ده ریــای  له نێو  و  پارتیزانی  شــه ڕی 
بووم  بڵێمه ته   و  جه سوور  به اڵم  هــه ژار،  کوڕه   ئه و  هه ڵسوکه وتی 
به  خاڵه   ته نگیان  به هێزه کانی  خاڵه   تــه رازووی  تای  بڵێم  ده توانم 
و  به پێز  پێنووسێکی  خاوه نی  خۆزگه   سه ت  هه ڵچنیوه .  الوازه کانی 
به بڕشت بوایه م تا بمتوانیبا جڵه وی ئه سپی سه رکێشی پێنووسه که م 
بارایی یه کان دا چووبامه  خوار که   بارایی و  شل کردبا و به  ناخی 
کۆڵی  و  ئه سپ  پشتی  به   کاتێک  و  بووه   خوێن  شه ڵتانی  له شیان 
ده بـــردن.  بــۆ  کڕنۆشی  کـــووڕ«  ــه ورازی  ــ »ه ــوون  ب پێشمه رگه وه  
لیباسی  به   هه ر  نه سره وتانه   قه ت  شۆڕشگیره   له و  به شێک  ئه گه ر 
خۆشه ویستیی  و  ناز  له   دوور  وبه   پێشمه رگایه تی یه وه   پیرۆزی 
پیرۆز  به  خاکی  کوردستان  چیاکانی  و  دۆڵ  له   کاریان  و  که س 
چۆل  سه نگه ریان  هه ڵدڕدادڕ  له شی  به   به شێکیان  ئه سپێردراون، 
رێگایان  به   درێژه یان  شه هیدان  ئاواتی  وه دیهێنانی  بۆ  و  نه کردوه  
داوه . گومانم له وه دا نییه  ئه گه ر بڕیار بێ رۆژێک میداڵی فیداکاری 
و خۆبه خت کردن له پێناوی گه ل و نیشتیمان دابه ش بکرێ بارایی 
ببخشرێ.  پێ  شانازییه ی  ئه و  پێویسته   که   که سانه یه   له و  یه کێک 
بارایی وه ک پیشمه رگه  که سێکی به ده ست و تفه نگ، به وره ، به نه زم و 
هه ڵسووڕ، هه ڵمه تبه ر و ده ستوه شێن، وریا و خۆڕاگر و له سه ر یه ک 
پێشمه رگایه تیی زۆر لێ جوان بوو. بارایی له  بواری فه رمانده هی دا 
گه اڵڵه   هه ڵده که وت  که می  به   زۆر  بوو.  به توانا  و  لێزان  که سێکی 
نیزامی یه کانی به رهه می باش و سه رکه وتوانه ی تێدا به دی نه کرێن. 
کردبوو  وای  نیزامی دا  ــواری  ب له   به تایبه ت  نــاوبــراو،  ئه زموونی 
باری  له   بارایی  بگه ڕێ.  بــه دوای دا  نیزامی  به رپرسایه تیی  هه میشه  
بڵێی  هه تا  ئــه وه ش دا  ده گه ڵ  بوو  به توانا  ئینسانێکی  مودیرییه ته وه  
ساده  و خه ڵکی بوو که  ئه وه ش هێنده ی دیکه  خۆشه ویستی کردبوو. 
فه رمانده ریی  به   ئه و زه بره  قورسانه ی  بارایی و  بێوچانی  خه باتی 
ناوبراو وه  هێزه  دژی گه لی یه کان که وتن وایان کرد بنه ماڵه که شی به  
تایبه ت باوکی )کاک عه واڵ فه ره ج( هه موو کاتێک له ژێر چاوه دێری دا 
هه موو  یــادی  کۆتایی دا  له   بــێ.  شکه نجه   و  ــازار  ئ تووشی  و  بێ 

بارایییه کان به  خێر بێ و ده ڵێم:
»جدایی تا نافتد دوست قدر دوست کی داند       

 شکسته  استخوان دانه  بهای مومیایی را«
له  که   ئاگرێک  نییه .  بۆ  ــه وه ی  کــوژان پێشمه رگه   ئه شقی  گــڕی 
 ده روونی پێشمه رگه دا دایسێ، ئاگری شۆڕشه  و دیاره  هه تا سته م 
له سه ر گه ل النه چێ هه ستی شۆڕش و شۆڕشگێڕی هه ر به رده وامه . 
گرینگ نییه  پێشمه رگه  له  کوێیه ، چۆن ده ژی و به  چییه وه  خه ریکه . 
گرینگ ئه وه یه  به  بیر و به  هه ست و به  باوه ڕ هه ر پێشمه رگه یه  و 

هه ر پێشمه رگه ش ده مێنێته وه .

هەیاسکاردۆ

ساپفۆ
ئه ده بی

ئاوڕێک لە ژیان و خەباتی تێکۆشەر ساڵە رەبەتیعهلیفهتحی
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بهیاننامهیپێشگیریلهتوندوتیژیدژیژنان
 

رێكخراوی گشتیی بڕیارنامهی48/104یكۆمهڵهی
نهتهوهیهكگرتووهكان

بردنی   نێو  له   جیهانیی   »رۆژی   به   نۆڤامبه ر،  ٢5ی  
توندوتیژی  دژی  ژنان« ناودێر كراوه . ئه م رۆژه ، ١٧ی  
له  الیه ن كۆمه ڵه ی  گشتیی  رێكخراوی   دیسامبری  ١٩٩٩ 
سێهه مین  هــه شــتــاو  ــه   ل ــه وه ،  ــان ــووه ك ــه كــگــرت ی نــه تــه وه  
كۆبوونه وه ی  گشتی  )ده وره ی  په نجاو چواره م(دا به  رۆژی  
جیهانیی  توندوتیژی  دژی  ژنان ناودێر كرا. »به یاننامه ی  
په سه ندكراوی   ژنــان«،  دژی   تیژی   تو ندو  له   پێشگیری  
یه كگرتووه كان،  نه ته وه   رێكخراوی   گشتیی   كۆمه ڵه ی  
و  ده وڵه تان  ئه ركی   ژنان،  دژی   توندوتیژی   له   مه به ست 
كۆمه ڵگه ی  نێونه ته وه یی  له م پێوه ندییه دا روون ده كاته وه .

كۆمهڵهیگشتی،
و  مافه كان  كه   به په له یه   پێویستی یه   له م  ئاگاداری   به  
ئــازادی ،  ئاسایش،  یه كسانی ،  به   پێوه ندیدار  بنه ماكانی  
ــی  هــه مــوو مــرۆڤــه كــان، ده بـــێ  به   ــه وره ی تــه واوه تــی  و گ

شێوه یه كی  جیهانگیر له باری  ژنانیشه وه  ره چاو بكرێن،
به  سه رنجدان به وه  كه  ئه م ماف و بنه مایانه ، له  به ڵگه نامه  
جیهانیی   »جاڕنامه ی   له   وێنه   بۆ  نێونه ته وه ییه كان دا، 
مافه   نێونه ته وه یی   »په یماننامه ی   مــــرۆڤ«)١(،  مافی  
مه ده نی  و سیاسی یه كان«)٢(، »په یماننامه ی  نێونه ته وه یی  
كــولــتــووریــیــه كــان«)٢(،  كۆمه اڵیه تی  و  ــووری ،  ــاب ئ مافه  
»رێــكــكــه وتــنــنــامــه ی  لــه نــێــوبــردنــی  هــه مــوو جــۆره كــانــی  
جیاوازیدانان به  دژی  ژنان«)٣( و »رێككه وتننامه ی  دژی  
ئه شكه نجه   و ره فتار یان سزای  توند وتیژ، نامرۆیی  و پڕ 

له  سووكایه تی »)٤(دا، رێزیان لـێگیراوه ،
به  ئاگاداری  له وه  كه  به ڕێوه بردنی  هه رچی  كاریگه رتری  
ــی   جــۆره كــان هــه مــوو  نه هێشتنی   »رێــكــكــه وتــنــنــامــه ی  
نه هێشتنی   به   یارمه تی   ــان«  ژن دژی   به   جیاوازیدانان 
»به یاننامه ی   ــا  و،  ده ك ــان  ژن بــه   بــه رانــبــه ر  توند وتیژی  
نه هێشتنی  توند وتیژی  به  دژی  ژنان« به و جۆره  كه  له م 
ته واو  به هێز  و  ره وته   ئه م  روو،  ده خرێته   به یاننامه یه دا 

ده كا،
لـــه وه  كــه  تــونــد وتــیــژی  دژی  ژنـــان كۆسپی   نــیــگــه ران 
هه روه ك  ئاشتی یه ،  پێشكه وتن  و  یه كسانی ،  به   گه یشتن 
له  »ستراتیژییه  داهاتووبینه كانی  كۆنفرانسی  نایرۆبی  بۆ 
پێشكه وتنی  ژنان«دا روون كراوه ته وه   و له وان دا هێندێك 
ژنان  دژی   توند وتیژی   له گه ڵ   به ربه ره كانی   بۆ  گه اڵڵه  

پێشنیار كراوه   و،
به  مه به ستی  به ڕێوه چوونی  به  ته واویی  »رێككه وتننامه ی  
دژی   به   جیاوازیدانان  جۆره كانی   هه موو  له نێوبردنی  

ژنان«،
پێداگر له سه ر ئه مه  كه  توند وتیژی  دژی  ژنان، بناغه یه كه  
بنه ڕه تییه كانی   ئازادییه   مرۆڤ  و  مافی   پێشێلكردنی   بۆ 
ئازادییانه   مــاف و  بــه م  ژنــان  ده ستڕاگه یشتنی   و،  ژنــان  

تاڕاده یه ك یان به  ته واوی  ره ت ده كاته وه ،
ــی  و  ــوان ــی ــشــت ــه  پ ــ ــه  ســـه رنـــه كـــه وتـــن ل ــ نـــیـــگـــه ران ل
به ره وژووربردنی  ئه م ماف و ئازادییانه  له  درێژخایه ن دا، 

سه باره ت به  توند وتیژی  به  دژی  ژنان،
به  ئاگاداری  له مه  كه  توند وتیژی  دژی  ژنان، نوێنگه یه كه  
پێوه ندییه كانی   مــێــژوویــی   نایه كسانیی   پێشاندانی   بــۆ 
ده ســه اڵت له  نێوان ژنــان و پــیــاوان دا، كه  بــووه  به  هۆی  
پیاوانه وه   به هۆی   ژنان  هه اڵواردنی   و  كردن   ژێرده ست 
ژنانی   ته واویی   به   به ره وپێشچوونی   له   پێشگیری    ، و 

لـێكه وتۆته وه ،
هه روه ها )به  ئاگاداری  له مه  كه ( توند وتیژی  دژی  ژنان 
ژنان  كه   گرنگانه یه   كۆمه اڵیه تی یه   میكانیزمه   له و  یه كێك 
له  چاو  ـ  پێگه ی  نزمتر  پایه   و  پله   و  بۆ  ناچار ده كا مل 

پیاوان ـ رابكێشن،
بۆ  ــان  ژن گروپه كانی   لــه   هێندێك  كــه   ــه وه   ل نیگه ران 
وێــنــه  ژنــانــی  ســه ر بــه  گــروپــه  كــه مــایــه تــی یــه كــان، ژنانی  
ئه و  كــۆچــه ر،  ژنانی   په نابه ر،  ژنانی   خــۆواڵتــی )بــومــی (، 
ده ژیــن،  ده سته كان  دووره   ناوچه   یان  الدێ   له   ژنانه ی  
كچانی   ده سبه سه ر،  یان  به ندكراو  ژنانی   بێ ئه نوا،  ژنانی  
مێرمنداڵ ، ژنانی  نه قوستان و بێ توانا، ژنانی  به سااڵچوو و 
به رانبه ر  له   به تایبه ت  شــه ڕلــێــدراوه كــان  ناوچه   ژنانی  

توند وتیژیدا الوازن،
٢٣ی   پــاراگــرافــی   ده رئه نجامی   وه بیرهێنانه وه ی   بــه  
شـــوورای   ١٩٩٠ی   مــای   ٢٤ی   بــڕیــارنــامــه ی   هاوپێچی  
كه   به وه   كردن  هه ست  ١٩٩٠/١5( و  )ژماره   كۆمه اڵیه تی  
توند وتیژی  دژی  ژنان له  بنه ماڵه  و كۆمه ڵگه دا په ره  گرتوویه 
  و، له  سنووری  داهات، چین و كولتوور تێ ده په ڕێ ، ده بێ  
هه نگاوی  به  په له  و كاریگه ر بۆ له نێوبردنی  ئه م دیارده یه  

بنرێ ،
١٩٩١/١٨ی   بڕیارنامه ی   وه بیرهێنانه وه ی   به   هه روه ها 
 )١٩٩١ مــای   )٣٠ی   كۆمه اڵیه تی   و  ئــابــووری  شــوورای  
به ڵگه نامه یه كی   ئاماده كردنی   پێشنیاری   له ودا  كه  شوورا 
نێونه ته وه یی  هێناوه ته  گۆڕێ  كه  به  شێوه یه كی  راشكاوانه  

سه رنج بداته  كێشه ی  توند وتیژی  به  دژی  ژنان،
ژنان  بزووتنه وه كانی   كه   رۆڵێك  له   پێشوازی   وه ك 
بۆالی   سه رنجه كان  زیاتری   بــه رۆژ  رۆژ  راكێشانی   له  
نێوه رۆك، جیددیبوون و ره هه نده كانی  كێشه ی  توند وتیژی  

به  دژی  ژنان دا هه یانه ،
بـــه  هــه ســتــكــردنــی  ئـــه م مــه تــرســیــیــه  كـــه  ده ره تـــــان و 
ده رفه ته كانی  ژنان بۆ به ده ستهێنانی  یه كسانیی  مافه كان و 

به رابه ری  له  بواره كانی  كۆمه اڵیه تی ، سیاسی  و ئابووریی  
كۆمه ڵگه دا، به هۆی  جۆراوجۆر  و یه ك له وان توند وتیژیی  

په ره گر و به رده وام، به رته سك  و سنووردارن،
ئاماژه یان  ســه ره وه   له   خااڵنه ی   بــه و  سه رنجدان  به  
پێكراوه ، بڕوامان وایه  كه  پێناسه یه كی  گشتگیر  و روون 
بۆ توند وتیژی  دژی  ژنان، به یاننامه یه كی  روون له  باره ی  
ئه و مافانه ی  ده بێ  ره چاو بكرێن  و ده سته به ری  نه هێشتنی  
توند وتیژی  دژی  ژنان له  هه موو شێوه  و جۆره كانی  دان، 
هه روه ها ده روه ستبوونێك له الیه ن ده وڵه تانه وه  به  نیازی  
ده روه ستبوونێكیش  له به رپرسایه تی یه كانیان و،  رێزگرتن 
ــه ن ســه رجــه مــی  كــۆمــه ڵــگــه ی  نــێــونــه تــه وه یــیــه وه  بۆ  ــه الی ل

نه هێشتنی  توند وتیژی  دژی  ژنان پێویسته ،
هه ر بۆیه  به ڕه سمی  به یاننامه ی  نه هێشتنی  توند وتیژی  
دژی  ژنان له  خواره وه دا راده گه یه نین و، سوورین له سه ر 
ئه مه  كه  بۆ ناساندن و رێزگیرانی  له  الیه ن هه مووانه وه ، 

ده بێ  هه ر چه شنه  هه وڵێكی  پێویست بدرێ :
ماددهی1:

ــه ســت لــه  ده ســـتـــه واژه ی   ــه دا، مــه ب ــه ی ــام ــن ــان ــه ی ــه م ب لـ
توند وتیژ  كرده وه یه كی   هه ر  ژنــان«  دژی   »توند وتیژی  
له سه ر بناغه ی  جنسیه ته  كه  ببێته  هۆی  ئازاردان و زیان 
ژنــان،  ده روونــیــی   یــان  جینسی   جه سته یی ،  پێگه یاندنی  
زیانانه .  و  ــازار   ئ جــۆره   ئــه م  هــۆی   ببێته   له وانه یه   یــان 
هه ڕه شه  یان كرده وه ی  هاوشێوه ، زۆری  كردن له  ژنان، 
بێبه شكردنی  زۆردارانه ی  ئه وان له  ئازادی  كه  له به رچاوی  
خه ڵك یان له  چوارچێوه ی  ژیانی  تایبه تی دا رووده ده ن، له  

رێزی  ره فتار و كرده وه ی  توند وتیژ دان.
ماددهی2:

لێكدانه وه ی  توند وتیژی  دژی  ژنان ئه م خااڵنه ی  خواره وه  
ده گرێته وه ، به اڵم هه ر به م نموونانه  نابه سترێته وه :

كه   ده روونی   جینسی  و  جه سته یی ،  توند وتیژی   ئه لف- 
له  بنه ماڵه دا رووده ده ن، بۆ وێنه  لێدان، ئازاردانی  جینسیی  

به   پێوه ندیدار  توند وتیژیی   مــاڵ دا،  له   مێرمنداڵ   كچانی  
جیاز، ده ستدرێژی  له الیه ن مێرده وه ، خه ته نه كردنی  ژنان 
و ئه و دابونه ریتانه ی  زیان به  ژنان ده گه یه نن، توند وتیژی  
توند وتیژی   و  مێردایه تی دا   و  له  ژن  به ده ر  پێوه ندیی   له  

تایبه ت به ژنان.
ــی   ــ ده روون جینسی  و  جــه ســتــه یــی ،  تــونــد وتــیــژی   ب- 
بۆ  ده ده ن،  روو  كــۆمــه ڵ دا  بــه   ژیــانــی   به ستێنی   لــه   كــه  
جینسی ،  وه رگرتنی   خراپ  كه ڵكی   ده ستدریژی ،  نموونه : 
ئازاردانی  جینسی  و ترساندن له  شوێنی  كار، له  ناوه نده  
فرۆشتنی   و  كڕین  دیكه دا،  شوێنه كانی   و  فێركارییه كان 

ژنان و له شفرۆشیی  به  زۆری .
پ- توند وتیژی  جه سته یی ، جینسی  و ده روونی  كه  به  
ده وڵه ته وه   الیه ن  له   یان  ئه نجامده درێ   ده وڵه ته وه   هۆی  

پشتگوێ  ده خرێ .
ماددهی3:

مافی   پیاوان[  گه ڵ  ]له   یه كسان  شێوه یه كی   به   ژنــان 
ئازادییه   و  مرۆییه كان  مافه   هه موو  به   ده ستڕاگه یشتن 
كۆمه الیه تی ،  سیاسی ،  بــواره كــانــی   لــه   بــنــه ڕه تــی یــه كــان 
هه ر  دیكه داو،  بواره كانی   هه موو  و  مه ده نی   كولتووری ، 
وه ها مافی  پاراستنی  ئه و ماف و ئازادییانه یان هه یه . ئه م 

مافانه  بریتین له :
ئه لف- مافی  ژیان)٦(

ب- مافی  یه كسانی  )٧(
پ- مافی  ئازادی  و ئاسایشی  كه سی )٨(

ت- مافی  پشتگیری  له الیه ن قانوونه وه )٧(
ج- مافی  رزگاری  له  هه موو جۆره كانی  هه اڵواردن)٧(

چ- مافی  كه ڵكوه رگرتن له  زۆرترین راده ی  گونجاوی  
ساڵمه تیی  جه سته یی  و ده روونی )٩(

دادپـــه روه رانـــه  و  هه لومه رجی   ]هــه بــوونــی [  مافی   ح- 
جێگای  ره زامه ندی  بۆ كار)١٠(

یان  ئه شكه نجه   ژێر  نه كه وێته   تاك  كه   ئه وه   مافی   خ- 
سزا و ره فتاری  توند وتیژ، نامرۆیی  و پڕسووكایه تی .)١١(

ماددهی4:
ده وڵه تان ده بێ  توند وتیژی  دژی  ژنان مه حكووم بكه ن 
و، نابێ  هیچ دابونه ریت یان تێبینیی  ئایینی ، بكه نه  بیانوو 
له گه ڵ   پێوه ندی   له   ئه ركه كانیان  ]نــه [دانــی   ئه نجام  بۆ 
نه هێشتنی  توند وتیژی دا. ده وڵه تان ده بێ  به  كه ڵكوه رگرتن 
له  هه موو شێوه  گونجاوه كان و بێ راوه ستان، سیاسه تی  
نه هێشتنی  توند وتیژی  دژی  ژنان هه تا سه ر ئه نجامه كه ی  

درێژه  پێ  بده ن. هه روه ها ده بێ :
ئـــه لـــف- ئـــه گـــه ر تـــا ئــێــســتــا بـــه  تـــــه واوی  لـــه  ئــاســت 
»رێــكــكــه وتــنــنــامــه ی  لــه نــێــوبــردنــی  هــه مــوو جــۆره كــانــی  
نــه كــردووه ،  بــه رعــۆده   ــان« خۆیان  هـــه اڵواردن دژی  ژن
به   ببن  ره سمی   به شێوه ی   یــان  بكه ن،  په سندی   ــێ   ده ب
له باره ی   خۆیان  تایبه تییه كانی   مه رجه   له   واز  ئه ندامی  و، 

ئه م رێككه وتننامه یه وه  بێنن.
ب- له  به  ئه ستۆگرتنی  هه ر چه شنه  توند وتیژییه ك، خۆ 

بپارێزن،
پ- به  مه به ستی  پێشگیری  له  توند وتیژی  و ئه نجامدانی  
بۆ كرده وه ی   دانانی  سزا  و،  پێوه ندییه دا   له م  لێكۆڵینه وه  
توند وتیژ دژی  ژنان، هه موو هه وڵێكی  پێویست به  گوێره ی  
له الیه ن  كــرده وانــه   ئه م  چ  جا  بــده ن.  واڵت  قانوونه كانی  
ده وڵه ته وه  ئه نجام درابن، چ له الیه ن كه سانی  تایبه تی یه وه .
ره سمیی   الیحه ی   ده بــێ   واڵت دا  قانوونه كانی   له   ت- 
قه ره بووكردنه وه ی   بۆ  ئیداری   كاری  و  مه ده نی ،  سزایی ، 
ئه و خه تایانه  ئاماده  بكه ن كه  ده رهه ق به  ژنانی  توند وتیژی  
توند وتیژی   له گه ڵ   ژنانه ی   ئه و  ئه نجامدراون.  چێشتوو، 
دابین  بۆ  قه زاییان  رێگاچاره ی   ده بێ   ده بــن،  ــه ره وڕوو  ب
بكرێ  و، به  پشتیوانیی  قانوونه كانی  واڵت، زیانه كانیان به  
شێوه یه كی  دادپه روه رانه  و كاریگه ر بۆ قه ره بوو بكرێته وه . 
پێوه ندی   له   مافه كانیان  له   ده وڵه ت هه روه ها ده بێ  ژنان 
وه ده ستهێنانی   و  زیان  قه ره بووكردنه وه ی   داوای   له گه ڵ  

توانایی  به هۆی  ئه م رێگاچارانه وه  ئاگادار بكاته وه .
په ره پێدانی   مه به ستی   بــه   نــه تــه وه یــی   بــه رنــامــه ی   ج- 
هه رچه شنه   له گه ڵ   به ربه ره كانی   بۆ  ژنــان  له   پشتگیری  
ــه ك، یـــان زیـــادكـــردنـــی  هــێــنــدێــك مـــادده   ــی ــژی ــی ــد وت ــون ت
ــا  ــه روه ه ــان بـــه و مــه بــه ســتــه ، ه ــه  بــه رنــامــه كــانــی  خــۆی ل
رێكخراوه   له گه ڵ   بــواردا  هێندێك  له   گونجاو  هاوكاریی  
به   رێكخراوانه ی   ئه و  له گه ڵ   به تایبه تی   ناده وڵه تی یه كان 

كێشه ی  توند وتیژییه وه  خه ریكن.
چ- 

و،  تــونــد وتــیــژی  لــه   پێشگیری   رێگاكانی   دیــاریــكــردنــی  
حقووقی   بواره كانی   له   كــاری   گشتگیری   پالنی   دانانی  
پشتیوانی   كه   كولتووریدا  ئیداری  و  سیاسی ،  )مافه كان(، 
بره و  توند وتیژییه ك  چه شنه   هه ر  به رانبه ر  له   ژنــان  له  
ــه وه ی  ژنــان  پــێ  ده ده ن و، ده بــنــه  ده ســتــه بــه رێــك بــۆ ئـ
سه باره ت به  هه ستیارنه بوونی  قانوون له  ئاست تێبینی یه  
به ڕێوه بردنی   جۆره كانی   ئاكامی   له   جینسییه كان دا و 
قانوون و خۆ تێهه ڵقوتاندنه  ده وڵه تییه كانی  دیكه دا، نابنه وه  

به  قوربانیی  توند وتیژی .
ژنانی   كه   ئه وه   ده سته به ركردنی   بۆ  بده ن  هه وڵ   ح- 
له   منداڵه كانیان  بــوو  پێویست  ئه گه ر  توند وتیژی ،  ژێــر 
پێ به خشین،  توانایی   وه ك  تایبه تییه كانی   یارمه تی یه  
و  مــنــدااڵن  چــاوه دێــریــی   و  لــه  سه رپه رستی   هــاوكــاری  
راوێــژكــاری  و خزمه ته   ــان،  ده رم به ڕێچوون دا،  و  ژیــان  
ــد بــن.  ــه ن ــره م ــه ه ــان ب ــه ك ــی ی ــه ت ــه اڵی ــۆم لــه شــســاغــی و ك
یارمه تیده ره كان  رێكخراوه   و  پڕۆگرامه كان  ناوه نده كان، 
ده بێ  هه نگاوی  پێویست بۆ به ره وژووربردنی  ئاسایش و 
توانایی  به خشینی  جه سته یی و ده روونی  به وان، هه ڵبگرن.

بۆ  پێویست  ــه ڕاده ی   بـ ــه ت دا،  ــ ده وڵ بــوودجــه ی   له   خ- 
ته رخان  توند وتیژی   نه هێشتنی   به   پێوه ندیدار  تێكۆشانی  

بكه ن.
و  ئاسایش  هێزه كانی   راهێنانی   و  فێركردن  بۆ  د- 
جێبه جێكردنی   لــه   به رپرسیار  ده وڵــه تــیــی   به رپرسانی  
و  لێكۆڵینه وه   پێشگیری ،  بــه   تــایــبــه ت  سیاسه ته كانی  
سزادانان بۆ توند وتیژی  له  دژی  ژنان، هه نگاوی  پێویست 
هه ڵبگرن تا ئه م كه سانه  هه مبه ر به  پێویستی یه كانی  ژنان 

هه ستیار بن.
فێركاریدا  بواری   له   به تایبه تی   پێویست  هه نگاوی   ر- 
هه ڵبگرن بۆ ئه وه ی  چاكسازی  له سه ر مه شقه  كۆمه اڵیه تی 
بــكــه ن و،  ژن دا  و  پــیــاو   ــاری   ــت ره ف كولتوورییه كانی    و 
هه اڵواردنه كان، ره فتاری  باو  و هه موو چه شنه  ره فتارێك 
كه  له سه ر بناغه ی  ژێرده ستی  یان بااڵده ستیی  جنسێكه   و، 

ژن  و پیاو پێی  راهاتوون، له  نێو ببه ن.
ــاری   و  ــ ــیـ ــ زانـ كــــۆكــــردنــــه وه ی   لـــێـــكـــۆڵـــیـــنـــه وه ،  ز- 
توند وتیژیی   ــاری   ب لــه   به تایبه تی   ئــامــار)ئــه ژمــێــره كــان(، 
دژی   توند وتیژی   جۆراوجۆره كانی   شێوه   و  بنه ماڵه یی  
ژنان، بره و پێ  بده ن و هانده ر بن بۆ لێكۆلێنه وه  له باری  
ئاكامه كانی   و  جیددیبوون  راده ی   نێوه رۆك،  هۆیه كان، 
توند وتیژی  به دژی  ژنان و، راده ی  كاریگه ریی  هه نگاوه كان 
هــه روه هــا  و  تــونــد وتــیــژی   لــه   پێشگیری   مه به ستی   بــه  

قه ره بووكردنه وه ی  زیانه كانی  توند وتیژی  له  هه مبه ر ژنان. 
ئه م ئامار و زانیارییانه  ده بێ  بخرێنه  به رچاوی  هه مووان.

نه هێشتنی   مــه بــه ســتــی   ــه   ب پــێــویــســت  ــگــاوی   هــه ن ژ- 
توند وتیژی  به تایبه تی  له  پێوه ندی  له گه ڵ  ئه و ژنانه دا كه  له  

به رانبه ر توند وتیژی  الوازن، هه ڵبگرن.
س- له و راپۆرتانه دا كه  له  پێوه ندی  له گه ڵ  به ڵگه نامه كانی  
مافی  مرۆڤدا پێشكێشی  رێكخراوی  نه ته وه  یه كگرتووه كانی  
ده كه ن، زانیاریی  پێوه ندیدار به  توند وتیژی  دژی  ژنان و، 
]راپۆرتی[   هه نگاوی  هه ڵگیراو به  مه به ستی  جێبه جێكردنی  

داواكانی  ئه م به یاننامه یه ، بگونجێنن.
مه به ستی   ــه   ب ــاری   كـ پــالنــی   ــی   ــان دان هـــانـــده ری   ش- 

جێبه جێبوونی  بنه ماكانی  ئه م راگه یه ندراوه  بن.
بــزووتــنــه وه  و  تێكۆشانی   و  چــاالكــی  هــاوكــاریــی   ع- 
ئاستی   لــه   بــكــه ن و  ــان  ژن ناده وڵه تی یه كانی   رێــكــخــراوه  

خۆجێیی ، نه ته وه یی و ناوچه یی دا یارمه تی یان بده ن.
تێیاندا  كه   نێوده وڵه تی یه كان  ناوچه ییه   رێكخراوه   غ- 
له نێوبردنی   ده گونجێ   بۆیان  ئه گه ر  بده ن،  هان  ئه ندامن 

توند وتیژی  دژی  ژنان بخه نه  نێو به رنامه ی  خۆیان.
ماددهی٥:

نه ته وه   رێكخراوی   نوێنه رایه تی یه كانی   و  ئۆرگانه كان 
یه كگرتووه كان ده بێ  ئه وه نده ی  له  توانایان دایه ، یارمه تیی  
ناساندن و هێنانه دیی  ئه و ماف و بنه مایانه  بده ن كه  له م 

به یاننامه یه دا هاتوون. بۆ نموونه  ده بێ :
هاوكارییه   ــه و  ئ گه شه كردنی   بــه   یــاره مــه تــی   ئــه لــف- 
ئامانجیان  كــه   بــكــه ن  نــاوچــه یــی یــانــه   و  نــێــونــه تــه وه یــی 
به ربه ره كانی   بۆ  ناوچه ییه كان  ستراتیژییه   پێناسه كردنی  
له گه ڵ  توند وتیژی ، گوازتنه وه ی  ئه زموونه كان و، به رنامه  
ماڵی یه كانی  تایبه ت به  نه هێشتنی  توند وتیژی  دژی  ژنانه .

كه   بــن  كــۆبــوونــه وه  و سمینارانه   ئــه و  هــانــده ری   ب- 
هه موو  نێوان  ئاگایی   گه شه پێدانی   پێكهێنان و  ئامانجیان 
توند وتیژی  دژی   له نێوبردنی   به  پرسی   تاكه كان هه مبه ر 

ژنانه .
یارمه تیی  گه شه پێدانی  هاوهه نگاوی و هاوبه شیی   پ- 
نێوان بنیات و ناوه نده كانی  تایبه ت به  مافی  مرۆڤی  سه ر 
پرسی   تا  بكه ن  یه كگرتووه كان  نه ته وه   رێكخراوی   به  
توند وتیژی  دژی  ژنان به شێوه یه كی  كاریگه ر بكه وێته  به ر 

سه رنج.
ناوه نده كانی   بۆ دامه زراو و  لێكدانه وانه دا كه   له و  ت- 
له باره ی   یه كگرتووه كان  نــه تــه وه   رێكخراوی   به   ســه ر 
ئاماده ی   كۆمه اڵیه تی یه كان  دیـــارده   و  گرفت   و  كێشه  
ده كه ن، وه ك راپۆرته  ناوبه ناوه  )ده وره ییه (كان له  باره ی  
له باره ی   توێژینه وه   جیهان،  كۆمه اڵیه تیی   هه لومه رجی  
توند وتیژی  دژ  له گه ڵ   پێوه ندی   له   بۆچوونه كان  مه یل و 

به  ژنانیش دا بگونجێنن.
ج- فۆرمۆله كردنی  پالنكاری  یان نامیلكه كانی  رێنوێنی  
ئه و  و،  بده ن  پێ   بره و  ژنان،  دژی   توند وتیژی   له باره ی  
ــراوه ،  ك پێ   ئــامــاژه یــان  به یاننامه یه دا  لــه م  هه نگاوانه ی  

بگونجێنن.
ژنـــان،  دژی   ــژی   ــی ــد وت ــون ت نــه هــێــشــتــنــی   ــرســی   پ چ- 
جێبه جێكردنی   بـــه   بــبــه ســتــنــه وه   ده گـــونـــجـــێ ،  ئـــه گـــه ر 
ــی   ــردن ــوه ب ــه ڕێ ــی  خـــۆیـــان لـــه  ب ــان ــه ك ــی ی ــاره ت ــرســی ــه رپ ب

به ڵگه نامه كانی  تایبه ت به  مافه كانی  مرۆڤ دا.
مادده ی  ٦:

هیچ شتێك له م به یاننامه یه دا نابێ  هیچ یه ك له  مادده كانی  
په یماننامه یه كی   و  رێككه وتن  هه ر  یان  واڵتێك  قانوونی  
كۆمه اڵیه تی  یان هه ر به ڵگه نامه یه كی  دیكه  كه  له  واڵتێك 
جێبه جێ  ده كرێ و بۆ نه هێشتنی  توند وتیژی  دژی  ژنان 

روونتر  و به بڕشتترن، بخاته  ژێر كاریگه ریی  خۆی .

 په راوێزه كان:
- بڕیارنامه ی  )٢١٧ (

- بڕوانه  بڕیارنامه ی  AXXI٢٢٠٠    ، هاوپێچ
- بڕوانه  بڕیارنامه ی  ١٨٠/٣٤، هاوپێچ

- بڕیارنامه ی  ٤٦/٣٩، هاوپێچ
و  لێكۆڵینه وه    بــۆ  جیهانی   كۆنفرانسی   ــی   ــۆرت راپ  -
هه ڵسه نگاندنی  ده سكه وته كانی  ده یه ی  رێكخراوی  نه ته وه  
یه كگرتووه كان بۆ ژنان: یه كسانی ، پێشكه وتن  و ئاشتی ، 
نایرووبی ، ٢٦- ١5ی  ژوئیه ی  ١٩٨5 )له  باڵوكرداوه كانی  
   .٨5  .E ژمـــاره ی   یه كگرتووه كان،  نــه تــه وه   رێــكــخــراوی  

) A  به شی ،  I  ١٠(  فه سڵی.IV
مادده ی  سێهه م،  مرۆڤ،  مافی   جیهانیی   به یاننامه ی    -
رێككه وتننامه ی  نێونه ته وه یی  مافه  مه ده نی   و سیاسیی ه كان، 

مادده ی  ٦.
په یماننامه ی  نێونه ته وه یی  مافه  مه ده نی  و سیاسی یه كان، 

مادده ی  ٢٦.
و،    ٣ مــادده ی   مــرۆڤ،  مافی   جیهانیی   به یاننامه ی    -
په یماننامه ی  نێونه ته وه یی  مافه  مه ده نی   و سیاسی یه كان، 

مادده ی  ٩.
- په یماننامه ی  نێونه ته وه یی  مافه  ئابووری ، كۆمه الیه تی   

و كولتوورییه كان، مادده ی  ١٢.
و،    ٢٣ مــادده ی   مــرۆڤ،  مافی   جیهانیی   به یاننامه ی    -
و  كۆمه اڵیه تی    ئابووری ،  مافه   نێونه ته وه یی   په یماننامه ی  

كولتوورییه كان، مادده كانی  ٦  و ٧.
 ،5 مـــادده ی   ــرۆڤ،  مـ مــافــی   جیهانیی   به یاننامه ی    -
په یماننامه ی  نێونه ته وه یی  مافه  مه ده نی   و سیاسی یه كان، 
مادده ی  ٧  و، رێككه وتننامه ی  دژی  ئه شكه نجه ، ره فتار یان 

سزای  توند، نامرۆیی   و پڕ سووكایه تی. .
 سه رچاوه : ماڵپه ڕی  »ایران امروز«

مه به ست له  توندوتیژی  دژی  ژنان، ئه ركی  ده وڵه تان و كۆمه ڵگه ی  نێونه ته وه یی  له م پێوه ندییه داوهرگێڕانلهفارسییهوه:قادروریا
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به ر له  مااڵوایی

جێگە و پێگەی مندااڵن و 
مافەکانیان لە ئێرانی ئێستادا

 یه که مین ساڵیادی وه شانی »ده نگی کوردستان« به رز راگیرا

بەڕێوەچوونی رێوڕەسمێک بەبۆنەی رۆژی جیهانیی مافی مندااڵن

کۆڕیادێک بۆ بەرز راگرتنی یادی مامۆستا حەسەن قزڵجی

جیهانیی  رۆژی  سالێک  هــەمــوو  نــۆڤــامــبــری  ٢٠ی  رۆژی 
ئەو  هاتنەوەی  مندااڵنە،  مافی  کۆنڤانسیۆنی  پەسەندکرانی 
رۆژەش وەک بۆنەیەک دەکەینە بیانوو بۆ ئاوڕدانەوە لە پرس 

و دۆخی مندااڵن لە ئێران دا.
لە پێوەندی لەگەڵ مندااڵن و مافەکانیان گەلێ پەیماننامە و بەڵگەی حقوقی پەسند کراوە کە 
کۆنڤانسیۆنی جیهانیی مافی مندااڵن، پەسەندکراوی ساڵی ١٩٨٩ی کۆڕی گشتیی ڕێکخراوی 

نەتەوە یەکگرتووەکان گرینگترین و فرەڕەهەندترینی ئەو بەڵگەنامانەیە.
ئامانجی ئەو کۆنڤانسیۆنە دروستکردنی دنیا و ژیانێکی باشتر بۆ مندااڵن و هەوڵدان بۆ 
دابینکردنی مافەکانی و یارمەتیدان بە گەشە و هەڵدانی لە بواری جەستەیی، دەروونی و 

عاتفی یە. 
کۆماری ئیسالمیی ئێران ٥ ساڵ دوای پەسەندکرانی ئەو کۆنڤانسیۆنە لە ساڵی ١٣٧٣ی 
هەتاوی دا قامکی پێوەنا و چووە ڕیزی ئەو واڵتانەی بە ئیمزاکردنی بەڵێنیان دا ئەو مافانە 
پڕەنسیپانە  و  قانوون  ئەو  لەبەرچاوگرتنی  بە  و  بگرن  لەبەرچاو  واڵتەکەیان  مندااڵنی  بۆ 
گۆڕانکاری لە قانوونە گشتی یەکانی واڵت دا پێکبێنن، بابەتێک کە نەک ٢٢ ساڵە خۆی لێ 
دزیوەتەوە، بگرە قانوونی زۆر ناسەردەمیانەی دیکەشی لە دژی مندااڵن و مافەکانیان لە 

ئێران دا پەسند کردوە.
بەپێی قانوونەکانی ئێران سزای کوشتنی بە ئانقەستی کەسێک »قەساس«ە، واتە کردوەی 
ئەو  بکوژرێ  باپیرەی  یان  باوکی،  بە دەستی  ئەگەر  منداڵ  بەاڵم  یەک؛  بەرامبەر و وەک 

قانوونەی نایگرێتەوە. ئەوە سەرەتایەکە بۆ ئەوەی لە قانوون دا منداڵ ون و نادیار بێ.
هەر بەپێی قانوونەکانی ئێران ئەو مندااڵنەی لە دایکێکی ئێرانی بەاڵم لە باوکێکی نائێرانی 
مافی شوناسی خۆیان  لە سەرەتاییترین  قانوون  بە  و  نادرێتەوە  پێناسیان  دەبن،  لەدایک 

بێبەش دەکرێن.
هەاڵواردنی رەگەزی سێهەمی بەردی بناغەی پێشێلکردنی مافی مندااڵن لە قانوونەکانی 
ئێران دایە. خۆ ئەگەرچی ئێران دەبوا تەمەنی گەیشتن بە بەپرسایەتیی قانوونی بۆ مندااڵنی 
١٨ ساڵی هەتاوی و بەپێی پەسندکراوەکانی کۆنڤانسیۆنی جیهانیی مافی مندااڵن ڕێکخستبا، 
بەاڵم نەک ئەوەی نەکردوە بەڵکوو بۆ کچانی ٩ ساڵی مانگی )قمری( و بۆ کوڕان ١٥ ساڵی 
مانگی داناوە، واتە سزای تاوانێک کە کچێکی تەمەن ٨ ساڵ کردبێتی هەر ئەو سزایەیە کە 

لە پیاوێکی تەمەن ٥٠ رووبدا.
بارهێنانی  زگماکی،  زمانی  بە  خوێندن  لە  ئێران  مندااڵنی  نیوەی  لە  زیاتر  بێبەشکردنی 
مندااڵن لە سەر بنەمای ئیدۆلۆژیی ئیسالمیی شیعە )بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی نیزیک بە 
نیوەی خەڵکی ئێران پێڕەوی ئایینزای شیعە نین(، تێوەگالندنی مندااڵن لە سیاسەت لە پێناو 
فێرکارییەکانیان  پڕۆژە  بۆ  ئەمنیەتی یەکان  ناوەندە  بە  ڕێگەپێدان  بەهۆی  رێژیم  پاراستنی 
لە سەر مندااڵن لە قوتابخانە و خوێندنگەکان و توند و تیژی دژی مندااڵن، چەند بوارێکی 
دەزگا  و  دەوڵــەت  لەالیەن  کە  ئێران  لە  مندااڵنە  مافی  سیستماتیکی  پێشێلکردنی  دیکەی 

حکومەتییەکانەوە لە دژیان دەکرێ.
باسکردن لە بارودۆخی نالەباری مندااڵن لە ئێران چەندی لەسەری بگوترێ هێشتا کەمە، 
هەر لە پێوەندی لەگەڵ خوێندن دا، ساڵی نوێی خوێندن بۆ مندااڵن ئەمساڵ لە حاڵێکدا لە 
بۆ  هەر  قوتابخانەیان  و ٦١٠  هــەزار   ٢٦ کە  پێکرد  دەستی  قوتابخانە  و 4٥٥  هــەزار   ٨٥
 [ نۆژەنکردنەوە هەیە  بە  پێویستییان  قوتابخانەش  دابنیشی و ٣٢ هەزار  تێیدا  نابن  ئەوە 
ایسنا، ٢٩ی خەرمانان[. بەاڵم لەگەڵ هەموو ئەوانەدا عەباس عەباسپوور، سەرۆکی ستادی 
نوێژی وەزارەتی خوێندن و پەروەردە دەڵێ ئەمساڵ ٦ میلیارد تمەنیان بۆ پەرەپێدان بە 
بەرنامەکانی نوێژپێکردن بە مندااڵن لە قوتابخانەکان تەرخان کردوە. ] هەواڵدەریی مێهر، 

٧ی رەزبەر[
کاریگەریی خەسارە کۆمەاڵیەتی یەکانی وەک بێکاری و هەژاری وایکردوە کە بە نیزیک بە 
یەک میلیۆن منداڵ چ بە دڵخواز یان لە رووی ناچاری وەبەرکار بنرێن، ئەویش لە کاتێکدا کە 
هیچ چاوەدێرییەکی قانوونی بەسەر کارکردنی ئەو مندااڵنەدا ناکرێ و بەشی هەرە زۆریان 

مەترسیی توشبوون بە ماددەی هۆشبەر و دیاردە کۆمەاڵیەتییەکانی دیکەیان لەسەرە.
که سی  زۆر  لەمێژە  مندااڵن  تاقه ت پڕووکێنی  و  سه خت   ژیانی  دڵته زێن و  بــارودۆخــی 
وه ده نگ هێناوه ، به اڵم ئه و وەدەنگ هاتنەوەش شوێنیان له  سه ر ژیانیان، له سه ر بارودۆخی 
تێفکرینی  و  بیرکردنه وه   بازنه ی  له   چونکی  کراون،  بیر  له   چونکی  دانه ناوه ،  گوزه رانیان 

به ڕێوه به رانی ئه و واڵته دا نین.  
مندااڵنی ساڵی  له  رۆژی جیهانیی  به رپرسی رێکخراوی »مهرآفرین«  دانیشوه ر،  فاتمه  
به رنامه ی  له   که    گوتی  بێبه شن،  هه ر  رۆژه ش  له و  ئێران  له   کار  مندااڵنی  که   ــردوودا  راب
پێنجه می گه شه  و په ره پێداندا ١٧ جار باسی ئاوه ڕۆی پیس کراوه ، به اڵم تاقه  یه ک جار باس 

له  »منداڵ« و وشه ی منداڵ له و به رنامه یه دا نەکراوە.
خۆ لەوە بترازێ بارودۆخی مندااڵنی کورد لە کوردستان لەچاو مندااڵنی دیکەی ئێران 

گەلێ ناخۆشترە.
بێکاری، هەژاری، لەدواکەوتووییداڕاگیرانی کوردستان کە بەرهەمی روانگەی ئەمنیەتیی 
لە  مندااڵن  لەسەر  زیاتریان  قــات  چەند  و  سلبی  کاریگەریی  کوردستانە،  لە  دەســەاڵت 
یەکن،  وەک  ئێران  لە  ئەگەر  کۆمەاڵیەتی یەکان  دیــاردە  خەسارەکانی  دانــاوە.  کوردستان 
کاریگەرییەکانیان لە کوردستان بەهۆی ئەو دۆخە ئەمنیەتییە لەسەر مندااڵن زیاترن؛ بەو 
واتایە ژمارەی مندااڵنی کار زیاترە، بەاڵم ئیمکاناتی پەروەردە و خۆشبژیوی بۆ منداالن 
لە کوردستان کەمترە. لەوە بترازێ ئێستاش تەقینەوەی مینە لەکارنەخراوەکان مەترسییە 
لەسەر ژیانی هەزاران منداڵ لە ناوچە سنوورییەکانی کوردستان، کە ساڵ نییە ژمارەیەک 

لەوان بەو هۆیەوە گیانیان لە دەست نەدەن یان نقوستان نەبن.
بە گشتی دۆخی مندااڵن لە ئێران چ لە ڕووی ماف و چ لە ڕووی پەروەردە و دابینبوونی 
خۆیان  شیاوی  پێگەی  و  جێگە  مندااڵن  کە  راستییەن  ئــەو  دەرخـــەری  کۆمەاڵیەتییەوە 
لە زۆربەی  ئەوان  نەدراوەتێ و کلتووری کۆمەڵگه  و سیاسەتی حاکمییەت وایکردوە کە 

مافەکانیان بێبەش بن.

ئاماده بوونی  به   سنه   شاری  له  
چاالکانی  له   به رچاو  به شێکی 
رۆژنامه نووسان،  و  فه رهه نگی 
باڵوکردنه وه ی  و  وه شان  ساڵیادی 
حه وتوونامه ی »ده نگی کوردستان« 

به رز راگیرا.
له و رێوڕه سمه دا وێڕای ریزگرتن 
له  ساڵێک ماندووبوون و تێکۆشانی 
قه ڵه مبه دستانی  و  خه مخۆران 

»ده نگی  الپه ڕه کانی  که   کورد، 
کوردستان« یان رازاندۆته وه ،  چەند 
فەرهەنگیش  و  هونەری  بڕگەیەکی 

پێشکه ش کران.
ئەندامی  هادی  فەرهاد  سه ره تا 
»ده نگی  نووسەرانی  دەستەی 
له و  کردن  باس  به   کوردستان« 
داوه   هه وڵی  که    حه وتوو نامه یه  
ئاوێنه ی  و،  کورد  خه ڵک  ده نگی 
وه ک  هه روه ها  و،  بێ  رووداوه کان 
باڵوکراوه یه کی خه ڵکیی هه وڵی داوە 
و   واڵت  نێوخۆی  میدیاکانی  نێو  له  
ده روه ش جێگه یه ک بۆخۆی بکاته وه .

به   دریژه قسه کانی دا  له   ناوبراو 
خستنه  به رباسی دۆخی فه رهه نگی و 
کۆمه الیه تیی کوردستان و،  به تایبه تی 
چه ند  له سه ر  سنه ،  پارێزگه ی 
کوڵبه رکوژی  وه کوو  دیارده یه ک 
گوتی:  و،  گرت  هه ڵوه سته ی 

راگه یاندکاران  سه رشانی  ئه رکی 
گرینگی  زیاتر  که   میدیاکارانه   و 
بێ ده نگی  به   و  بده ن  کاره ساته   به م 

به الی دا تێنه په ڕن.
ناوبراو  قسه کانی  دوابه دوای 
و  قه ڵه مبه ده ستان  له   که س  چه ند 
و  بابه ت  ناسراو،  رۆژنامه نووسانی 
وتار و شێعری خۆیان پێشکه ش به  

ئاماده بوان کرد.
مه له کشا،  جه الل  مامۆستا 
کامبیز  بینەنندە،  مەسعوود 
چەند  و  عەلیپوور  رەزا  کەریمی، 
له   دیکە،  ناسراوی  قەڵەمبەدەستێکی 

مێوانانی ئه و کۆڕیادە بوون.
هونه رمه ندی  دیکه دا  بڕگه یه کی  له  
چه ند  نادری  عادڵ  ده نگ خۆش 
کوردی  گۆرانی  له   تابلۆیه کی 

پێشکه ش به  ئاماده بوان کرد.

رۆژهەاڵتی  منداڵپارێزیی  ناوەندی 
کوردستان بە بۆنەی رۆژی جیهانیی مافی 

پێکهێنا. رێوڕەسمێکی  مندااڵن 
رۆژی  بەیانیی  کە  رێوڕەسمەدا  لەو 
بەبەشداریی  سەرماوەز  ٦ی  شەممە، 
ئەندامانی  و  مندااڵن  لە  کەس  سەدان 
کۆمەڵێک  بەڕێوەچوو،  بنەماڵەکانیان 
چاالکی و بڕگەی هونەری پێشکێش کران.
بە  کە  رێوڕه سمەدا  ئەو  سەرەتای  لە 
سروودی نەتەوەیی »ئەی رەقیب« دەستی 
لە  منداڵپارێزی  ناوەندی  پەیامی  پێکرد، 
نوسرەتی«یەوە  »سۆنیا  خاتوو  الیەن 

خوێندرایەوە.
و  »باران«  ئێمە«،  »دنیای  گۆرانیی 
گرووپی  هەڵپەڕکێی  تابڵۆیەکی  چەند 

رێوڕەسمە  ئەو  دیکەی  بڕگەیەکی  چەند  »رێژنە« 
بوون.

کۆمەڵێک  خوێندنەوەی  بە  کە  رێوڕەسمەدا  لەو 
و  بداغی«  »نیان  الیەن  لە  مندااڵن  مافەکانی  بڕگەی 
جێژنەکە  بەڕێوەبەرانی  حەسەن پوور«،  »کارزان 
»ئازیتا  الیەن  لە  گۆرانی یەک  پێدەدرا،  درێژەی 
دیکەی  چاالکی یەکی  چەند  و  کرا  پێشکێش  مۆئمێنی« 
ماست  پێشبڕکێی  و  شێعرخوێندەوە  وەک  مندااڵن 

بەڕێوەچوون. خواردن 
لە بڕگەکانی دیکەی ئەو رێوڕەسمەدا پەیامی »تۆڕی 
بەرگری لە مافەکانی منداڵ« لە الیەن »دوکتور رزگار 
کۆتایی دا  بڕگەکانی  لە  و  خوێندرایەوە  فەقێ سەلیم« 
خەاڵت بەسەر مندااڵنی بەشداردا دابەش کرا. هەروەها 
رۆژهەاڵتی  منداڵپارێزیی  ناوەندی  رێزلێنانی  لەوحی 
ئەو  بەڕێوەبردنی  لە  کە  درا  کەسانە  بەو  کوردستان 

جێژنەدا هاوکاریی ئەو ناوەندەیان کردبوو.

١٠١ه مین  بۆنەی  بە   ،٢٠١٦ نوامبری  ٢٦ی  رێكەوتی 
کوردی،  ئەدەبی  مامۆستای  لەدایکبوونی  ساڵڕۆژی 
کوردستان،  رزگاریی  رێگەی  تێکۆشەری  و  رۆشنبیر 
کۆڵنی  شاری  لە  کۆریادێک  قزڵجی  حەسەنی  مامۆستا 
بواری  لە  کۆڕە  ئەم  بەشدارانی  بەرێوەچوو.  ئەڵمان 
مامۆستا  بەرهەمەکانی  و  ژیان  باسی  جۆراوجۆرەوە 
مەالیەکی  کە  کرد  بارودۆخێکیان  هەروەها  قزڵجی، 
حیزبێکی  راوێژکاری  بە  کرد  ئایینی  نیشتمانپەروەری 
کومونیست و تێکۆشەرێکی چەپ کە لە پێناوی ئازادیی 
کوردستان و دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی و سیاسی، پتر لە 
سێ دەیە لە تاراوگەدا ژیا و لە کۆتاییش دا لە بەندیخانەی 
ئێوینی تاران پاش ئەشکەنجە و ئازارێکی زۆر شەهیدکرا.

لەم کۆڕیادەدا وەرگێڕدراوی کتێبی »پێکەنینی گەدا« 
بە فارسی خرایە بەردەستی بەشداران  و بۆهەوەڵین جار 
بابەتێکی  چەند  و  گەدا«  »پێکەنینی  چیرۆکەکانی  کۆی 
باڵوکرایەوە  فارسی  بە  کتێبێک دا  لە  مامۆستا  دیکەی 
هەتا بەم چەشنە شاکارە ئەدەبی یەکانی مامۆستای نەمر 
بە زمانی فارسی بکەوێتە بەردەستی ئەو کەسانەی کە 
پەیامەکانی  کۆڕیادەدا  لەم  کوردین.  ئەدەبیاتی  هۆگری 
سیاسی  مەکتەبی  حەسەن زادە،  عەبدوڵالی  مامۆستا 
کۆمەڵەی  هەروەها  کوردستان،  شیوعیی  حیزبی 

زەحمەتکێشانی کوردستانیش خوێندرایەوە.
حیزبی  سیاسی  مەکتەبی  وەکوو  هەر  کۆتایی دا  لە 
پێشنیاری  پەیامەکەی دا  لە  کوردستانیش  شیوعیی 
کردبوو، بەشدارانی ئەم کۆڕە داواکاریەکیان واژۆ کرد 
بە  روو  کۆڕە  ئەم  بەڕێوەبەری  کۆمیتەی  الیەن  لە  کە 
لەم  کرابوو.  ئامادە  کوردستان  هەرێمی  سەروکایەتیی 
بەرپرسانی حکوومەتی کوردستان  لە  داوا  داواکارییە دا 
پێکەری  دانانی  بە  پێتەخت  هەوڵێری  لە  هەتا  کراوە 
مامۆستا قزلجی یا ناونانی شەقامێک بە ناوی ئەم بلیمەتە، 
و  خەبات  مێژووی  سەرجەم  چاپگەیاندنی  بە  هەروەها 
نووسینە ئەدەبی و سیاسی و کۆمەاڵیەتی یەکانی، پشکی 
خۆیان لەم یادە پیرۆزەدا ئه دا بکەن و وەکوو حکوومەتی 
هەرێم لە بەرز راگرتنی یادی ئەو کەسایەتی یە ئەدەبی و 

خەباتکارەدا، رۆڵ ببینن.

عەلی بداغی
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