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فوریە  ١٠ی  رێکەوتی  ھەینی  ڕۆژی 
سوارە  مەولوود  بەڕێز  زایینی   ٢٠١٧
نوێنەری حیزب دیموکراتی کوردستان لە 
ئەنتێرناسیونالی سۆسیالیست  ڕێکخراوی 
ئەو  سەرەکیی  بنکەی  ئەم  سەردانی 
ڕێکخراوەی لە شاری لەندەن،ی پایتەختی 
لویس  بەرێزان  لەالیەن  و  کرد  بریتانیا 
ئەیاال سکرتێر و لەتیفە پێری کارگێری ئەو 

ڕێکخراوەیەوە بە گەرمی پێشوزی لێکرا.

لەو  مەبەست  و  سەرەکی  تەوەری 
لە  باس  حیزب  نوێنەری  سەردانەی 
و  نێوەڕاست  ڕۆژھەتی  ڕووداوەکانی 
و  ناوچەیەدا  لەو  کورد  رۆلی  و  نەخش 
ئەم  کۆنگرەی  ٢٥مین  گرتنی  ھەروەھا 
رێکخراوەیە لەمانگی مارسی ٢٠١٧دا بوو.

لەو  ھەر  کە  ئاماژەیە  جێگەی   
راوێژێکی  و  باس  چاوپێکەوتنەدا  
دەوری  بە  سەبارەت  تەسەل  و  تێر 

ھاوکات  و  سوسیالیست  ئینتێرناسیۆناڵی 
وەك  دێموکرات  حیزبی  رۆلی  و  نەخش 
و  جێگە  و  کرا  رێکخراوەیە  ئەم  ئەندامی 

پێگەی حیزب بەرز نرخێندرا.

بە مەبەستی گەیاندنی رێنوێنی و 
راسپاردەکانی دوایین کۆبوونەوەی 
ــی حــیــزبــی  ــ ــدی ــ ــاوەن ــ کـــۆمـــیـــتـــەی ن
دیموکراتی کوردستان بە ئەندامانی 
سەر بە تەشکیالتی ئاشکرای حیزب 
لە باشووری کوردستان، تەشکیالتی 
ئــاشــکــرای حــیــزب لــە مـــاوەی دوو 
بەمەبەستی  رابـــردوودا  حەوتووی 
زیاتری  ھەرچی  ئاگادار کردنەوەی 
بیرو  و  بڕیار  لە  حیزب  ئەندامانی 
حیزب  سیاسییەکانی  ھەڵوێستە 
دوا کــۆبــوونــەوەی  لە  تایبەت  بە  کە 
حیزبەکەیان  نــاوەنــدی  کۆمیتەی 
لــێــکــراوە و وەک روانــیــن  بــاســیــان 
ــزب بۆ  ــی ــەری ح ــبـ ــەزەری رێـ ــ ــ ن و 
داھاتووی کارو تێکۆشانی حیزبی بە 
پیویستیان دەزانی ھەموو ئەندامانی 
ئاگادار بکرێ،دوو کۆبوونەوەی  لێ 
لە  حیزب  ئاشکرای  ئەندامانی  بــۆ 
پێک  سلێمانی  و  ھەولێر  شارەکانی 

ھێنا.
ــەدا  ــ ــەوەی ــ ــوون ــ ــۆب ــ ک دوو  لـــــەم 
مستەفا  کــاک  بـــەڕێـــزان؛  ــەردوو  ــ ھ
گشتی  ــێــری  ســکــرت مــــەولــــوودی، 
لــە کــۆبــوونــەوەکــەی شــاری  حیزب 
کەریمی،  کەماڵ  کــاک   ، و  ھەولێر 
حیزب  سیاسیی  دەفتەری  ئەندامی 
لە کۆبوونەوەکەی شاری سلێمانی، 
دەفتەری  الیــەن  لە  نوێنەرایەتی  بە 
سیاسی یەوە وێڕای پێشکەش کردنی 
رێنوێنی  سیاسی،  باسی  کۆمەڵێک 
پلینۆمی  دوایــیــن  راسپاردەکانی  و 
کۆمیتەی ناوەندیی حیزبیان لە گەڵ 

ئەندامانی حیزب ھێنایە بەر باس.
***

ــی  ــان ــدام ــەن ــه وه ی ئ ــ ــوون ــ ــۆب ــ ــە ک لـ
ھەولێر  شــاری  لە  حیزب  ئاشکرای 
ڕێبه ندان  ٢٢ی  ھه ینی،  ڕۆژی  که  
ــی پــرســه   ــوێـ ــاوتـ بـــه مـــه بـــه ســـتـــی تـ
حیزب  ته شکیالتییه کانی  و  سیاسی 
پێکھاتبوو، به  سروودی نه ته وایه تیی 
و  یــاد  له   ڕێزگرتن  و  ڕه قیب  ئــه ی 
پێکرد  بیره وه ریی شه ھیدان ده ستی 

و ...                             ل٤

سمایل شەرەفی

لــە بـــەرەبـــەری ســاڵــرۆژی ســەرکــەوتــنــی!  
ــو دامـــەزرانـــی  ــران ــێ شـــۆڕشـــی گـــەالنـــی ئ

دەسەتی کۆماری ئیسالمی لە ئێران،...
                                          ل٣                                    

عه زیز شێخانی

ــان زیــاتــر لــە گــەالنــی دیکەی  ــوردەک ک
ــوەڕاســت کــەوتــوونــەتــە  ــێ رۆژھـــەتـــی ن
بەردەم پاڵەپەستۆ و قوربانییەکی زۆریان 
لە...                                  ل٧              

رەزا محەممەدئەمینی

تەنیا  کوردستان،  رۆژھــەتــی 
لە  لە سەردەمی سەفەوی یەکان و 
چاڵدێڕان  بەناوبانگی  شەڕی  پاش 
لە....                               ل١١

مەنسوور مروەتی
ــەژدە ســـاڵ لــەوەپــێــش  ــ ھ
رۆژی  ١٩٩٩دا  ســاڵــی  ــە  ل ــە  ــ وات
رێکخراوی  الیەن  لە  فیوریە  ٢١ی 
یۆنسکۆوە بە ناوی ر ...                 ل٥

«ئاشتبوونەوە»کەی خاتەمی و
رۆڵی زمان لە بەستێنی  «ئاشتنەبوونەوە»کەی خامنەیی

شوناسی نەتەوەیی دا
دواڕۆژی کورد لە ھەناوی 

قەیرانەکانی ناوچەدا 
تەشەنەسەندنی رەگەزپەرستیی 

لەپارێزگای ورمێ!

سەردانی نوێنەری حدک لە ئەنتێرناسیونالی سۆسیالیست 
لە بنکەی سەرەکی ئەو رێکخراوەیە لە شاری لەندەن

بۆ گەیشتن بە مافە نەتەوەیی و ئینسانییەکان درێژە بە شۆڕش دەدەین

٢ ساڵی دیکە چل ساڵی تەواو بە سەر 
ئێران و  گەالنی  شۆڕشی  سەرکەوتنی 
ــاری رێــژیــمــی کــۆمــاری  ھــاتــنــە ســـەرکـ
لە  کــورد  گەلی  رادەبــــرێ.  ئیسالمی دا 
رابــردوویــەکــی  کــە  ئــێــران  کوردستانی 
دوور و درێژی لە خەبات لە گەڵ رێژیمی 
پاشایەتی دا ھەبوو، چاالکانە لە شۆڕشی 
بەشدار  دا  ئێران  گەالنی  سەرانسەریی 
گــۆڕانــی  بــە  دەیــەویــســت  بـــوو، چونکە 
کۆتایی  پاشایەتی،  رێژیمی  رووخــانــی 
نەتەوایەتییەکانی  مافە  لە  بێبەشی  بە 
بێ و لە سەر خاک و نیشتمانی خۆی و لە 
چوارچێوەی ئێران دا مافی بەڕێوەبردنی 
کاروبارەکانی بدرێتەوە بە خۆی، جارێکی 
دیکە وەک سەردەمی کۆماری کوردستان 
زمانی کوردی لە کوردستان ببێتەوە بە 
پێی  قوتابخانەکان  لە  رەسمی و  زمانی 
ــەزراوە  ــ ــدارە و دام ــی ــە  ئ بــخــوێــنــدرێ و ل
پێ  قسەی  ناوچەیە  ئەو  رەسمییەکانی 
بکرێ و کۆمەڵێک مافی دیکە کە لە دوای 
رووخانی کۆماری کۆردستان لەم گەلە 
بگەڕێندرێنەوە.  بۆی  ئەستێندرابوەوە، 
رابــردووە  ئەم  رووناکایی  ژێر  لە  ھەر 
وەھا  ھەر  قوربانیدانە و  خەبات و  لە  پڕ 
چاوەروانییەش  ئەم  کاریگەریی  لەژێر 
دابوو کە حیزبی دیموکرات بە تایبەتی و 
گەلی کورد بە گشتی لە رۆژی یەکەمی 
ئیسالمی،  کــۆمــاری  ــاری  ک ســەر  ھاتنە 
ھێنایە  روونــی  بە  خۆیان  داخوازەکانی 
تازەیان  دەسەتدارانی  وەبیر  گــۆڕێ و 
ھێنایەوە کە ناتوانن دەست لەم مافانەیان 
ھەڵ بگرن و چاوپۆشیان لێ بکەن. چونکە 
بە بێ وەدیھاتنی ئەم مافانە و مانەوەیان 
لە بێبەشی و لە ژێر سەرکوتی نەتەوەیی 

دا شۆڕش ئاکام و مانایەکی نەدەبوو.
ــاری ئــیــســالمــی  ــ ــۆم ــ بـــنـــاغـــەکـــانـــی ک
ــکـــدا پـــێـــک ھـــاتـــن و  ــێـ ــە ھـــەلـــومـــەرجـ ــ ل
دامەزراوەکانی لە بارودۆخێک دا بنیات 
خەڵکی  بــەرچــاوی  بەشێکی  کــە  نـــران 
سەر  لە  کردبوو،  شۆڕشیان  کە  ئێران 
پێداگر  خۆیان  چاوەڕوانییەکانی  داوا و 
بـــوون و بــە شــێــوەی جـــۆراوجـــۆر ئەم 
ــەوە.   دەدایـ نیشان  خۆیان  پێداگرییەی 
ئێران  کۆنتڕۆڵی کەش وھەوای سیاسیی 
ھاتنە سەرکاری  یەکەمی  دوو ساڵی  لە 
ــەواوی  ــ ت بــە  ھێشتا  ئـــاخـــونـــدەکـــان دا، 
ــی  ــداران نــەکــەوتــبــووە دەســتــی دەســەت
نوێ. حیزب و رێکخراوە سیاسییەکان و 
ئازاد، سەرەڕای  بالوکراوەی  رۆژنامە و 
دەســـەالت  بــە  تاقمی  پێناخۆشبوونی 
گەیشتوو، ھەبوون و وەک دەڵێن : ئەمری 
لە  لە کوردستانیش جگە  واقیع» بوون. 
لە  چاوەڕوانییە  داوا و  لە سەر  پێداگری 
حیزبی  دەوری  لــە  خەڵک  مێژینەکان، 
دیموکرات و ھێزە سیاسییەکانی دیکە کۆ 
الیەنەیان  ھەموو  پشتیوانیی  بوونەوە و 
لێ دەکردن بۆ ئەوەی لە رێگای وتووێژ و 
دانوستانەوە بێ یا لەڕێگای خۆڕاگری و 

بەرگری کردن لە خۆیان،
                                     ل٢

پرسی خوێندن بە 
زمانی دایک لە ئێران دا

بەسەرھاتی تاڵی چاوەڕوانییەکی رەوا!

بەڕێوەچوونی دوو 
کۆبوونەوەی بەرینی 

تەشکیالتی لە شارەکانی 
ھەولێر و سلێمانی بۆ 

ئەندامانی ئاشکرای حیزب 

بەداخ و کەسەرێکی زۆرەوە 
کۆمیسیۆنی سیاسی- نیزامی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان 
رادەگەیەنێ کە کاک محەممەد 
گــــــۆرانــــــزادە نــــاســــراو بــە 
”حــەمــەگــۆران“ دوانــیــوەرۆی 
٢١ی  ــەی  ــم شــەم  ٥ رۆژی 
نەخۆشی  ھۆی  بە  رێبەندان 

کۆچی دوایی کرد.
ــۆران ساڵی  ــەگ حــەم کـــاک 
گۆراناوەی  ئاوایی  لە   ١٣٢٣
دایک  لە  ســەردەشــت  نەڵێنی 
ــووە، لــەتــەمــەنــی ١٠ســاڵــی  ــ ب
ئاوارەی کوردستانی باشوور 
بـــووە، بــۆ مـــاوەی ١٩ ساڵ 
ــان  ــەشــە لــە کــوردســت ــەو ب لـ

ماوەتەوە.
دواتـــــــــر گـــــــەڕاوەتـــــــەوە 
کــوردســتــانــی رۆژھـــــەت و، 
پێکھێناوە  ھاوبەشی  ژیــانــی 

پێوەندی  ســەروبــەنــدەدا  لــەو 
ــە حـــیـــزبـــی دێـــمـــوکـــراتـــی  ــ ب
کــوردســتــانــەوە گـــرت و، زۆر 
خــۆی  تێکۆشانی  چــاالکــانــە 

بەڕێوە دەبرد.
لە ماوەی تێکۆشانی دا ٤ جار 
رەوانەی  الیەن ساواکەوە  لە 
شۆڕشی  دوای  کــرا،  زیندان 
رێژێمی  کــە  ــران  ــێ ئ ــی  گــەن
دەسەتی  ئیسالمی  کۆماری 
بــەدەســتــەوە دەگـــرت، ساڵی 
١٣٦٢بوو جارێکی دیکە خۆی  
نــاوەکــانــی  بــە  ــرای  بـ دوو  و 
ھەمزە گۆران و سمایل گۆران 

رەوانەی بەندیخانە دەکرێن.
                              ل٢

کــۆمــیــســیــۆنــی ســیــاســی- 
دێموکڕاتی  حیزبی  نیزامی 
کــــوردســــتــــان لــــەبــــارەی 
پێشمەرگەی  کــۆچــی دوایــی 
دێـــــــریـــــــنـــــــی حــــیــــزبــــی 
ــڕات، مــــام عــەلــی  ــ ــوک ــ ــم ــ دێ
گــوڵــی ڕاگـــەیـــەنـــدراوێـــکـــی 

بوکردەوە.
دەقــی ئــەو ڕاگــەیــەنــدراوە 

بەمجۆرەیە:
کــەســەرێــکــی  و  داخ  بـــە 
زۆرەوە ڕایدەگەنین کە مام 
و  تێکۆشەر  گــوڵــی،  عــەلــی 
پێشمەرگەی دێرینی حیزبی 
ــان  ــوردســت دێــمــوکــڕاتــی ک
ئێوارەی ئەمڕۆ ھەینی، ٢٩ی 
بــەھــۆی پیری و  ڕێــبــەنــدان 
نەخۆشی کۆچی دوایی کرد.

مـــام عــەلــی گــوڵــی ساڵی 
گوندی  لە  ھەتاوی  ١٣٠٠ی 

ــەی  ــاوچـ ”مــــەڵــــڵــــەر“ی نـ
لە  بۆکان  کۆری  ئەحمەدی 

دایکبوو.
ــی یــەکــێــک لە  ــەل  مـــام ع
ــورد لــەو  ــ ــێــکــۆشــەرانــی ک ت
نــاوچــەیــە بــوو کــە ھــەر لە 
بە  پاشایەتیدا  ــی  ســەردەم
ــردن بـــە زوڵــــم و  ــک ــەســت ھ
بــڕیــاری  ــەت  دەســ زۆری 
ــە ژیــانــی  دەســتــھــەڵــگــرتــن ل

ئاسایی و خەباتی دابوو، 
ــە یـــەکـــەم  ــ ۆیـــــە ھـــــەر ل
خۆپیشاندانەکان  ڕۆژەکانی 
لــە شـــاری بــۆکــان بــە دژی 
ڕێــژیــمــی پــاشــایــەتــی ڕۆڵــی 
بەرچاوی بینی.        ل٢

لە ٢٢ی رێبەندانی ٣٨ ساڵ لەمەوبەر، خەڵکی ئێران بە گشتی دوای زیاتر لە ٣ دەیە خەبات لە دژی دەسەتی 
دیکتاتۆری پاشایەتی ، لەو پەڕی خۆشیدا خۆیان بە شەریکی سەرکەوتنێکی مەزن دەزانی. ئەوان لە درێژەی ئەو 
سانەدا، بە دوای ئازادی و عەداڵەتی کۆمەیەتی دا دەگەڕان. دوو مافی سەرەتایی ئینسانەکان لە ھەر کۆمەڵگایەک دا 
کە تێیدا دەژین و تەمەنی خۆیان بە حەسرەتی ئازاد ژیان و ژیانێکی بە بەرھەم بۆ خۆیان و نەوەکانیان تێپەڕ 
دەکەن.حیزبی دیموکراتی کوردستان خاوەنی پێشینەیەکی مێژوویی  لە خەبات لە دژی دیکتاتۆری و سەرەڕۆیی 
لە  کوردستان  بەرینی خەڵکی  پشتیوانی  بۆ  بوو  گرینگ  ھۆکارێکی  ئەمەش  بوو.  ئێران دا  لە  پاشایەتی  سیستمی 
پەیامەکانی لە سەردەمی شۆڕش بۆ وەالنانی دەسەتی پاشایەتی. ھەروەھا دروست بوونی پشتیوانییەکی بە ھێز 
بۆ رووبەڕووبوونەوەی دەسەتدارانی نوێی کۆماری ئیسالمی کە ھەوڵی فریودانی خەڵکیان دەدا بۆ گەیشتن بە 
لە بەفیڕۆدانی خولیای خەلک بۆ گەیشتن بە ھیوا لەمێژینەکانیان و  ئامانجە دزێوەکانیان.ئامانج گەلێک کە جگە 
دەستەبەر کردنی ئازادی و مافی ژیانی ئینسانی کارێکی دیکەی نەکرد.بۆیە لەدوای ٣٨ ساڵ ئازادیخوازانی ئێران 
بە گشتی و بە تایبەت خەڵکی خەباتکار و نیشتمانپەروەری کوردستان، دیسان لە ھەوڵی خوڵقاندنی ھەلومەرجێکی 
نوێدان ھەتا ئەوجار بە چاوکراوەیی زیاترەوە و لەدرێژەی شۆڕش دا، ئامانجەکانیان وەدی بێنن و مافە نەتەوەیی 

و ئینسانییەکانیان دەستەبەر بکەن. 

قادر وریا

راگەیەندراوی کۆمیسیۆنی سیاسیی نیزامیی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
لەبارەی کۆچی دوایی پێشمەرگەی دێرین مام عەلی گوڵی

راگەیەندراوی کۆمیسیۆنی سیاسی- نیزامی حدک به بۆنه ی
 کۆچی دوایی پێشمه رگه یه کی له  مێژینه  ،   له  نێو ریزه کانی حیزب
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یەکەم  پێکھاتەی  بسەلمێنن.  تازە  دەسەتی  بە  مافانەیان  ئەم 
ناوی  دامەزرێنەران(کە  مەجلیسەکانی  یەکەمی  دەورەی  یا  مەجلیسەکان 
نرا خوبرەگان) و مەجلیسی شووڕای میللی( کە ئەویش ناوی مەجلیسی 
مەجالێک و  ھێشتا  کە  بوون،  جۆرێک  بە  نرا)  لێ  ئیسالمی  شوورای 
شۆڕش کردوو،  خەڵکی  چاوەڕوانییەکانی  گۆڕی  ھێنانەوە  بۆ  مەیدانێک 
مابوەوە. لە ژێر کەشوھەوایەکی سیاسی و شۆڕشگێڕانەی لەم چەشنە دا 
کرا،  پەسند  داڕێژرا و  ئێران  وت(دەستوور)ی  بنەرەتیی  یاسای  کاتێک 
کلک و  بە  دیارە  دا،  جۆراوجۆر  بواری  لە  خەڵک  مافەکانی  لە  کۆمەڵێک 
گوێکراوی و نیوەچڵی،  لەو دەستوورە دا رەنگیان دایەوەو دانیان پێدانرا. 
خەڵکی  جۆراوجۆرەکانی  نەتەوەییە  پێکھاتە  زمانی  بە  خوێندن  ویستی 
ئێران لە قوتابخانەکان یەک لەو مافانە بوو کە بە جۆرێک لە جۆرەکان لە 

ئەسلی ١٥ی  دەستووری ئێران دا رەنگی دایەوە. 
چارەنووسی ئەم ویستەی نەتەوەی کورد و نەتەوە نافارسەکانی دیکەی 
ئێران، لە زۆر بارەوە شیاوی ھەڵوێستە لە سەر کردنە. خودی ویستی 
چەند  زمانیی  نەتەوەیی و  پێکھاتەیەکی  نەتەوەیەک و  گەلێک،  خوێندنی 
میلیۆنی بە زمانی خۆی، بەشێکی کەم و بچووکە لە کۆی مافە سیاسی و 
لە  مافە  ئەو  کە  بینەوە  لەوەش ورد  ئەگەر  تایبەتی  بە  نەتەوەییەکانیان. 
لە  زمانانە  بەو  خوێندن  «مافی  ناسران» و  رەسمی  «بە  چاوەڕوانیی 
ھەموو قۆناغەکانی خوێندن دا» بووە بە « ئازادبوونی خوێندنی ئەدەبیاتی 
کات  ئەو  قوتابخانەکان دا»!  لە  فارسی  زمانی  تەنیشت  لە  زمانانە  ئەو 
حاڵەش  بەو  دەکەین.  مافەکە  گوێکرانی  کلک و  بچووکی و  بە  پتر ھەست 
ئیسالمی و  کۆماری  تەمەنی  سەر  بە  ٤٠ساڵ  نزیکەی  تێپەڕینی  پاشی 
پەسندکرانی دەستووری نوێ دا، نەک ھەر ئەم ئەسلە جێبەجێ نەکراوە و 
کاندیدایەکی سەرکۆماری و  ھەر  ئێستاش  ھەتا  بەڵکوو  نەچووە،  بەڕێوە 
دەنگی  بیانھەوێ  کە  ئیسالمی  شووڕای  مەجلیسی  ھەربەربژێرێکی 
نەتەوە نافارسەکانی ئێران بۆ الی خۆیان رابکێشن، ئەم ئەسلەیان وەبیر 
دێتەوە و بە بەڵێنی جێبەجێکردنەکەی، بازاڕگەرمییەک لە جەنگەی ملمالنێی 
بە  گاڵتەکردنە  لەم  ناخۆشتر  دەخەن.  وەڕێ  خۆیان  بۆ  ھەڵبژاردن دا 
ھەست و عەقڵی خەڵکیش ئەوەیە ھەر کە بازاڕی ھەڵبژاردن کۆ کرایەوە و 
نەتەوە  دەنگدەری  قەومییەکان»ی  «چاوەڕوانییە  جۆگەی  لە  کەریان 
نافارسەکانی ئێران پەڕییەوە، یا بەڵێنەکەی خۆیان لە بیر دەبەنەوە و ھەتا 
سەروبەندی ھەڵبژاردنێکی دیکە، ئاوڕێکیشی لێ نادەنەوە، یا ئەگەر لە توێی 
ئەدەبیاتی  باسی «پێویستیی خوێندنی زمان و  دا،  ئیشارەیەکیش  ھێما و  
قەومیەتەکانی ئێران لە قوتابخانەکان دا» کرد، دەسبەجێ نافەرھەنگستان و 
کۆمەڵێک ناوەند و دامەزراوەی دیکە دێنە سەر خەت و مەترسیی «شێوانی 
برایی و  فارسی وەک ھەودای  نەتەوەیی» و الوازبوونی زمانی  ئەمنیەتی 
پێکەوە  بەستنەوەی  نەتەوە سەردەست و بندەستەکانی ئێران و «ئەنجامە 
پشتگوێخراوەکەیان،  سال   ٤٠ ئەسلە  جێبەجێکردنی  دیکە  خراپەکان»ی 
داواکاران و  وەھا  ھات وھاوارو  بە  دەیکەن  جۆرێک  بە  دێننەوە.  وەبیر 
الیەنگرانی ئەم جۆرە ویست و داوایانە دەدەنە بەر پەالمار، کە لە ترسی 
نێو  بەرنەوە  سەریان  ئەمنیەتی،  سیاسی و  خەیانەتی  بە  تاوانبارکران 

قاپێلکی خۆیان و قسەکەیان دەجێی خۆی بکەنەوە!
زۆر تاڵە کە دەبینین دوای نزیکەی ٤٠ ساڵ ھەوڵدان و بە دواداچوونی 
تورک،  کورد،  نەتەوەکانی  نێو  لە  نەتەوەیی  زگماکی و  زمانی  دڵسۆزانی 
، عەرەب و ...ی ئێران و دوای ئەو ھەمووە کایەی سیاسی و «گەمەی  بەلوو
ھەڵبژاردن»ی دەسەتداران بەو ئەسڵەی دەستووری ئێران، سەرئەنجام 
لە  ئێران،  نافارسەکانی  کێوی دابینکردنی چاوەڕوانییەکی رەوای نەتەوە 
سەردەمی کلیلە  گۆیا سێحراوییەکەی حەسەن رۆحانی دا ترەکی و جرجە 
مشکێکی بوو، بەم  جۆرە  جرجە مشکێک؟! لەو ناوچانەی ئێران کە 
خەڵکی نافارسیان لێ دەژین، لە ھێندێک قوتابخانە، دەکرێ قوتابیان بە 
دڵخوازی خۆیان لە تەنیشت دەرس و خوێندنی رۆژانەی خۆیان، ئەدەبیاتی 
ئێستا  دایکیان) بخوێنن!!  ئینگلیزی و زمانی  لەو ٣ زمانە(عەرەبی،  یەکێک 
وای دادەنێین حکوومەت کتێب و مامۆستاشی لە رادە و ئاستی ئەم بڕیارە دا 
ویستێکی  دەنگەوەھاتنی  بە  جۆرە  لەم  ئایا  کرد،  دابین  خوازیاران  بۆ 
بۆ  ئێران،  میلیۆنیی  چەند  نەتەوەی  کۆمەڵێک  رەوای  مافێکی  لەمێژینە و 
نیە؟!  ئەوان  مافەکانی  بە ھەست و شوعوور و  بێڕێزی  خۆی گەورەترین 
بە  ئەوەیە  شایانی  بەڵکوو  نیە  دەسخۆشی  پێزانین و  جێگای  نەک  ئەمە 
راشکاوی بە حەسەن رۆحانی و رێژیمی کۆماری ئیسالمی بگوترێ مافی 
ھەمووە  بەو  نە  گەورەترە.  لەوە  زۆر  شتێکی  ئێمە  نەتەوەیی  زمانی و 
رەوای  مافی  لە  دەست  ھێشتنەوەمان  چاوەڕوانی دا  لە  کردن و  ماندوو 
» و ئەم  چەشنە بە  خۆمان ھەڵ دەگرین، نە بەوجۆرە «کردنەوەی قف

دەنگەوەھاتنە شەرمێونانەیەتان، چاومان دەنووسێ.

و مەترە بێ، بێگومان لە کار و کردەوەکان و ھەڵوێست و بۆچوونەکان دا 
رەخنەشی دێتەوە سەر. سیاسەتمەدارێک قەت نابێ لە رەخنە بترسێ، ئەگەر 
لە رەخنە ترسا یانی خۆ لە گۆشەیەک دەھاوێ ناتوانێ لەگەڵ رووداوەکان 
ماوەیەدا  لەو  داوە  ھەوڵم  من  بۆیە  بخوڵقێنێ.  سیاسەت  ناتوانێ  و  بڕوا 
دا  گەوەرەکان  پرۆژە  لە  ئێمە  حیزبی  تواناکانی  و  زەرفییەت  سەرەڕای 
رەنگە مەحدوود بووبێ دەربکەوین. چونکە حیزبی دیموکرات وەک حیزبێک 
مافە  بە  تا  بکا  ئێران  لە  کورد  گەیشتنی  ئاکام  بە  رێبەری  دامەزرا،  بۆیە 
لە  دەسەت  بە  ببین  دامەزراین  بۆیە  ئێمە  بگا.  خۆی  نەتەوایەتییەکانی 
نێوخۆی وت قازی محەممەد بۆ ئەو مەبەستە چووە سەردار. رێبەرانی 
شەرەفکەندی  دوکتور  و  قاسملوو  دوکتور  دیموکراتیش  حیزبی  دیکەی 
تیرۆر کران. دەیان کادر و ھەزاران پێشمەرگە گیانیان لەو پێناوەدا داناوە 
بەم حیزبی دێموکرات ھەر بە دەسەت نەگەیشت. ئەوە بە مەعنای ئەوە 
نییە ئێمە کەممان کردووە نەخێر مێژووی خەباتی ئێمە دەڵێ ئێمە لە حەدی 
بووین  گیان سەخت  زۆریش  کردووە،  زۆریشمان  زۆر  دا  خۆمان  توانای 
دەنا بەرگەی ئەوھەمووە بەسەرھاتەمان نەدەگرت، ھەر ئەو گیان سەختی یە 
ئازادی و  ئێران  لە  ئەگەر  باوەڕەدام  لەو  قەلبێکی گەورەیە. منیش  قوەتی 
جا  دەکەن  پێشنیھاد  دیکە  چارەی  رێگا  ئێران  خەڵکی  ھەبێ  دیموکراسی 
ئاوا بە ئاسانی مەجال نەدا خەڵک قسەی  تا ئەو حکوومەتە ھەبێ رەنگە 
ول و موتەعەھێد  خۆیان بکەن و بریاری خۆیان بدەن تا دەسەتێکی مەس
لە تاران بێتە سەر کار. بۆیە حیزبی ئێمە لەو بوارەدا وێرای رێزدانان بۆ 
ھەموو رابردوو و قوربانیانی خۆی، تێدەکۆشێ لەو بوارە بێ تەفاوت نەبێ 
کوتم  ھەر وەک  نێو خۆی وت.  لە  بکا  دەنگانە  بەو  کۆمەک  تێدەکۆشێ 
ئەوەیە کۆماری ئیسالمی لێی نیگەرانە ودەترسێ. لێکدانەوەی ئێمە ئەوەیە 
بە  بەرامبەر  ئاسانی  بە  ناتوانن وا  ناوچەکەدا  لە  بە کورتی دەسەتەکان 
ویست و داخوازییەکانی خەڵک بێتەفاوت بن. کەنگێ لە ئێران ئەوە بە قوەتتر 
دەبێ ئاڵ و گۆڕەکانی ناوچەکە چی لێ دێ قورسایی ئێمە لە نێوخۆی وتە. 
جا بۆیە دیسان تەواوی ھەوڵی ئێمە نێوخۆی وتە جا ھیوادارم ئێمە کاتێک 
لە ئیالم و کرماشان و  ھەڵوێست دەگرین و قسە دەکەین ھەست بکەین 
و ستوکھۆڵم  واشینگتۆن  لە  نەکەین  ھەست  دەکەین،  قسە  ورمێ  و  سنە 
لەگەڵ  پەیوەندیمان  کرد  ئاوامان قسە  ئەگەر  دەکەین،  ئۆستورالیا قسە  و 
خەڵکەکە زۆرتر دەبێ باشتر لێک حاڵی دەبین ھەست دەکەین ھەموومان 

بەشێکین لە کاروان و لەناو کەشتیەکە.
و  ساغ  داوای  ھەمووالیەکتان  بۆ  سپاس  زۆر  دیکەش  جارێکی  بۆ 
سمەتی بۆ ھەموو الیەکتان دەکەم، ھیوادارم ھەموو الیەکمان بە یەکەوە 
ئەرک و وەزیفەکانی حیزبی بەرینە پێشێ و ھەموو الیەکمان بە یەکەوە 
وولییەتەوە بە دوای چارەسەری کێشەکان دا برۆین لە  بە ئیحساسی مەس
خەبات و تێکۆشان ناوەستین ھەر میلەتێک ھەوڵ بدا بۆ خەبات و تێکۆشانی 
خۆی سەرکەوتنی تازە بەدەست دێنێ؛ حیزبێکی سیاسییش دەبێ ھەر لەو 
بوارەدا پێناسە بکەین بەم ئیدی حەوسەلەی دەوێ و پشوودرێژی دەوێ 

و زەمانی دەوێ.
بۆ جارێکی دیکەش سپاسی ھەموو الیەکتان دەکەم کە لەو ماوەیەدا تا 
ئەو جێیەی پەیوەندی بە منەوە ھەبووە خۆم نەتەنیا ھەر بە بێگانە نەدیوە 
کە نابێ وا بێ، کاتێک لە نێوتان دا بووم و لەگەڵتان دا بووم وەلەو ھات و 
چۆشم زۆر بووە بەم ئیحساسی ئارامش و ئیحساسی ئیعتمادی زۆرم 
کردوە و ئەو خەڵکەی کە لێرە دانیشتوون و ھەموو ئەو خەڵکەی بۆ حیزبی 
دیموکرات کاریان کردوە  لە ژوورەوە و  لە دەرەوە، لە راستی دا بۆ 
من ھیچیان فەرقیان نییە. نەگەیشتن بە ئارەزووەکان لە ئێران رەنگە خاریج 
لە ئیرادەی ئێمە دابێ بەم گەیشتن بە ئارەزووەکان و سالم کردنی ئەو 

حیزبە بە ئیرادەی ئێمە دەکرێ.
دوازدە سەربازی ئەمریکایی لە جەزیرەیەکی ژاپۆن مابوونەوە با بڵێم 
گیریان کردبوو، دەبایە ژیانیان تێپەر کردبایە دەبایە کێشەکانیان چارەسەر 
کردبایە دەبایە لەگەڵ بێ ئاوی و بێ نانی و تەھدید و بۆمباران و تۆپباران 
راھاتبایەن. رۆژانە دەیاندیت کە رفیقەکانیان شەھید دەبن بە قەولی خۆیان 
کەم دەبوونەوە، دمەچەقەیان دەبوو لەسەر شتی رۆژانە. رۆژێکی کوتیان 
با قەراردادێک ببەستین رەنگە ئێمە ھیچمان بە سمەتی نەگەینەوە ئامریکا 
بە  النیکەم  دانێین.  موناسیباتێک  لێرەین  بەیەکەوە  کە  ماوەیەی  ئەو  بەم 
ژیان لەگەڵ یەکتر و لەگەڵ یەکتر بوون دا کە رۆژێک یەکێک لە ئیمە غایب 
دەبێ یان بە ھەر دەلیلێک بتوانین بە خاترەیەکی خۆش ئاوڕی لێ بدەینەوە 
و بیگێرینەوە. ئێرە کەمپی ئەو دوازدە سەربازە نییە ئێرە جەمعی حیزبی 
دیموکراتە بە ھەزاران کەس بەم ئەو تەجروبەیە دەتوانێ بۆ ئەو حیزبەش 

بە کار بێ.
ھەر ساغ و سمەت و سەرکەوتووبن.  

سەردانی بەشی پەیوەندییەکانی نۆروێژی 
تە حیزب لە پارلمانی ئەو و

سەردانی شاندێکی بزووتنەوەی دێموکراتی گەلی 
کوردستان لە سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستان

ەمین ساڵیادی دامەزرانی  وان لە  بەشداری یەکییەتی 
وانی کوردستان یەکییەتی قوتابیان و 

سه ردانی سکرتێری گشتیی حدکا له 
سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستان

ناسر  کاک  ھەتاوی،  ١٣٩٥ی  رێبەندانی  ٢١ی  پێنجشەممە،  رۆژی 
سەردانی   ، نۆڕوێژ  لە  حدک  پێوەندییەکانی  بەرپرسی  قادرپوور، 
پارلمانی ئەو وتەی کرد و، لە الیان بەڕێز «مۆرتن وڵد»، پەرلەمانتار 

لەسەر لیستی پارتی پێشکەوتنخواز، پێشوازی لێکرا.
و  گشتی  بە  ئێران  لە  مرۆ  مافی  ئێستای  رەوشی  دیدارەدا  لەو 
کورد لە رۆژھەتی کوردستان بە تایبەتی و پێشێلکارییەکان لە الیەن 
رێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە لە الین ھاوڕێ ناسر قادرپوورە 

تیشکیان خرایە سەر.
ڕەوشی  بەرباسی  خستنە  لە  جیا  قادرپوور،  ناسر  دانیشتنەدا  لەو 
پێگەی  و  جێگە  لە  باسێکی  کوردستان،  ڕۆژھەتی  لە  مرۆ  مافی 
پێی  لە رۆژھەتی کوردستان کرد و  حیزبی دێموکراتی کوردستان 
لەسەر  کە  پێشکەوتنخواز  پارتی  ئێستادا  لە  داگرت  ئەوە  لەسەر 
دەسەتە و پشتگیری لە خەباتی ڕەوای کورد دەکا، پێویستە لە نفووز 

و تواناکانی خۆی بۆ فشار لە سەر رێژیمی ئێران کەڵک وەربگرێ.

شاندێکی  ڕێبەندان  ١٨ی  دووشەممە،  ڕۆژی  دوانیوەڕۆی 
بزووتنەوەی دیموکراتی گەلی کوردستان بە سەرپەرستیی مام خدر 
دێموکڕاتی  حیزبی  سەردانی  ڕێکخراوەیە  ئەم  سکرتێری  ڕوسی، 
ەتێکی ڕێبەریی حیزب بە سەرپەرستیی  کوردستانی کرد و لەالیەن ھەی
کاک مستەفا مەلوودی، سکرتێری گشتیی حیزبەوە پێشوازییان لێکرا.
ھەڵبژێرانی  پیرۆزبایی  سەرەتا  میوان  ەتی  ھەی دیدارەدا  لەو 
سکرتێری نوێی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان یان لە حیزبی دێموکڕات 
ەتی خانەخوێ کرد و ھیوای سەرکەوتنی زیاتریان بۆ حیزبی   و ھەی

دێموکڕاتی کوردستان خواست.
کوردستان،  باشووری  و  ڕۆژھەت  لە  سیاسی  بارودۆخی 
پێویستیی لێک نیزیکی و ھاوپێوەندیی ھێزە سیاسییەکان لە ھەر کام 
دەرفەتەکانی  و  ھەل  لە  کەلکوەرگرتن  بۆ  کوردستان  بەشەکانی  لە 
بەردەم لە ئەگەری گۆڕانکارییەکان تەوەری سەرەکیی باسەکانی ئەو 

دیدارە بوون کە دوو الیەن ئاڵوگۆڕی بیروڕایان لەسەر کردن.

الوانی  یەکیەتیی  شاندێکی   ٢٠١٧/٠٢/١٨ شەمە  رۆژی  پاشنیوەڕۆی 
عەلی پوور  پێشەوا  سەرپەرەستی  بە  کوردستان  رۆژھەتی  دێموکراتی 
ساڵڕۆژی  ٦٤مین  پیرۆزبایی  بەمەبەستی  رێکخراو،  گشتیی  سکرتێری 
قوتابیانی  یەکیەتیی  و  کوردستان  دیموکراتی  الوانی  یەکیەتیی  دامەزرانی 
دیموکراتی  الوانی  یەکیەتیی  سکرتاریای  بارەگای  گەیشتنە  کوردستان 
کوردستان و لە الیەن بەڕێز تەیمور تەیمور عەبداڵ سکرتێری یەکیەتیی الوان 
قوتابیان و ھەروەھا  یەکیەتیی  بەڕێز حەسەن شێ عەالئیدین سکرتێری  و 

شاندی سکرتاریەتی ھەردوو رێکخراو پێشوازیان لێ کرا.
وێڕای  دێموکرات  پارتی  الوانی  سکرتێری  عەبداڵ  تەیمور  تەیمور  بەڕێز 
بەخێر ھاتن کردنی شاندی الوانی دێموکرات، خۆشحاڵی خۆی بە ئامادە بونیان 
کوردستانیش  رۆژھەتی  دێموکراتی  الوانی  یەکیەتیی  شاندی  و  دەربڕی 
لە  ھاوپیشەیان  و  برا  رێکخراوی  دامەزرانی  سالڕۆژی  پیرۆزبایی  وێڕای 
بۆ  تێکۆشان  لە  بەردەوامیان  و  سەرکەوتن  ھیوای  کوردستان،  باشووری 
ئیدامەی کاری ھاوبەش بۆ خزمەت بە دۆزی  خواستن و جەختیان لەسەر 

کورد و الوانی کورد کردەوە

ی   ١٤) ھه تاوی  ی   ١٣٩٥ رێبه ندانی  ی   ٢٦ سێ شه ممه  رۆژی  به یانیی 
ه تێکی حدکا به سه رپه رستیی به ڕێز کاک مسته فا  فێوریه ی٢٠١٧ی زایینی) ھه ی
سه ردانی  ئێران  کوردستانی  دێموکڕاتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری  ھیجری 
سکرتاریای حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی کرد و له الیه ن ھاوڕێی به ڕێز کاک 
مسته فا مه ولوودی سکرتێری گشتیی حیزب و ئه ندامانی ده فته ری سیاسیی 

حیزبه وه پێشوازیی لێ کرا.
ه تی ھاوڕێی گه یاندنی  مه به ست له و سه ردانه ی کاک مسته فا ھیجری و ھه ی
جێگری  و  گشتی  سکرتێری  به  حیزبه که ی  رێبه ریی  و،  خۆی  پیرۆزبایی 
سکرتێری حیزب بۆ ده ستبه کاربوونیان له به رپرسایه تیی تازه دا و ئاره زووی 

سه رکه وتنیان له ئه رکی نوێ دا بوو.
ده ستپێکردنه وه ی  پێویستیی  له سه ر  جه ختیان  حدکا  ه تی  ھه ی ھاوکات   
دیالۆگ و دانیشتنه کانی نێوان دوو الیه ن به مه به ستی تاوتوێ و چاره سه ری 

پرسی نێوان دێموکڕاته کان کرد.
له و دیداره دا ھاوڕێ مسته فا مه ولودی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی 
و  ھیجری  مسته فا  کاک  له  سپاس  و  کردن  به خێرھاتن  وێڕای  کوردستان 
ھاوڕێیانی، باوه ڕ و ئیراده ی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بۆ مشوورخواردن 
نزیک  لێک  له  رێگایه   ئه و  درێژه دانی  پێویستیی  و  دێموکڕاته کان  پرسی  له  

ه تی حدکا راگه یاند. بوونه وه که تا ئێستا بڕدراوه به ھه ی
له درێژه ی ئه م دیدار و دانیشتنه دا، ھه ردووالیه ن له سه  ر کۆمه ڵێک پرسی 
پێوه ندیدار به سیاسه تی نێوده وڵه تی و کاریگه رییه کانی ئاڵۆگۆڕه کانی له سه ر 
بیروڕایان  ئاڵوگۆڕی  ئێران و بزوتنه وه ی کورد گفتگۆ و  ناوچه و  ئاینده ی 

کرد.

درێژەی چه ند چاالکی یەکی دیکەی حیزب

پرسی خوێندن بە زمانی دایک لە ئێران دا
بەسەرھاتی تاڵی چاوەڕوانییەکی رەوا!

ھەردوو  بوونیان  ئازاد  پاش 
تێکۆشەرانی  ریـــزی  ــراکــەی،  ب
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
ھەڵدەبژێرن و بە داخی گەرانەوە 
ھەردووکیان لە به رگری کردن 
لە خاکی نیشتمان و بەرەنگاری 
ــاری  ــ ــوم ــ ک ــی  ــ ــم ــ ــژی ــ رێ دژی 

ئیسالمی دا شەھید دەبن.
ــاک حــەمــە گــــۆران ساڵی  کـ
ــزی  ــەری ل ھــه تــاویــی  ١٣٦٤ی 
ــرای  ــ ــک ــاشــ ــ تـــەشـــکـــیـــالتـــی ئ
تێکۆشەرانی حیزبی دێموکراتی 
و،  دەدرێ  کوردستان سازمان 
اوایی لە  لەو کاتەوە تا دوا ماڵ
خەڵکی کوردستان و حیزبەکەی، 
بــەردەوام  خەبات  لە  بێ وچان 

بووە.
ئورگانی  چەندین  لە  ناوبراو 
خۆی  تێکۆشانی  کــارو  حیزبی 

بەڕێوە بردوەو.
ــەھــۆی بــەرێــوە  ھـــەروەھـــا ب
چەندجار  ئــەرکــەکــانــی  بــردنــی 
ــه وه  تــەشــویــ  ــزب لـــه الیـــه ن حــی

کراوە.
کۆمیسیۆنی سیاسی- نیزامی 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
کاک  کۆچی دوایی  بۆنەی  بە   ،
محەممه د گۆرانزادە ناسراوە بە 
حەمەگۆران لە بنەماڵەی ناوبراو 
و ھاوسەنگەرانی ، له گه ڵ خەڵکی 
بەگشتی   ســەردەشــت  ناوچەی 
بەتایبەتی  گــۆرانــاوە  گوندی  و 
ســەرەخــۆشــی دەکـــــاو، خــۆی 

بەشەریکی خەمیان دەزانێ.
ی  ی نی  ی ی

ی  نی
نی  ەن  

ی و ه ت

ڕیزەکانی  زیاترەوە  دڵگەرمیی  بە  ئەوکە 
حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی بۆ خەبات و 
تیکۆشانی سیاسی ھەڵبژاردبوو، بە ئیمان بە 
ڕەوایی خەباتی نەتەوەکەی دڵسۆزانە ھەموو 

ئەرکە پێسپێردراوەکانی ڕادەپەڕاند.
١٣٥٧ی  ساڵی  لــە  کــە  گوڵی  عەلی  مــام 
ھەتاوییەوە لە ڕیزی پێشمەرگەکانی حیزبی 
تا  دێموکڕاتی کوردستاندا سازمان درابوو، 
بۆ  شێلگیرییەوە  بە  ژیانی  ڕۆژەکــانــی  دوا 

وەدیھێنانی ئامانجەکانی تێدەکۆشا.
ــان،  ــ ــۆک ــ ــی ب ــ ــان ــ ــت ــارســ کـــۆمـــیـــتـــەی شــ
کۆمیسیۆنی  گــەالوێــژ،  نەخۆشخانەی٢٥ی 
ئەو چەند  دەنگی کوردستان  ڕادیۆ  ماڵی و 
ئۆرگانە بوون کە مام عەلی بە دڵسۆزییەوە 
تێیدا  خــۆی  سیاسیی  تێکۆشانی  و  تەمەن 

بردەسەر.
ــش دا بە  ــریـ ــیـ ــی پـ ــاتـ  نـــــاوبـــــراو  لـــە کـ
ئۆڕگانەکانی  ھاوکاریی  باوەش گەرمییەوە 
حیزبەکەی  ڕاگەیاندنی  لــەوان  یەک  و  دیکە 
نێو  بە  ”کوردستان“ی  ڕۆژنامەی  و  دەکرد 

بە  و  ــردەوە  ــ دەک بــو  کــۆیــەدا  ئیدارەکانی 
دەستی کەسایەتییەکانی دەگەیاند.

مام عەلی گوڵی ھەروەھا کوڕێکی بەناوی 
حوسێن گوڵی لە ڕیزەکانی حیزبی دیموکڕاتدا 
برینداربوونی  دوای  کــە  ــوو  ب پێشمەرگە 
بۆ  ڕێــژیــم دا  ھێزەکانی  گــەڵ  لە  لە شەڕێک 
چارەسەری بەڕێی دەرەوەی وت کرا، کە 
نەخۆشی  بەھۆی   ١٣٩٠ ساڵی  داخــەوە  بە 
ھێنایەوە  تەرمەکەیان  و  کرد  کۆچی دوایی 
تێکۆشه رانی  گۆڕستانی  لە  و  کوردستان 

حیزب بە خاک سپێردرا.
حیزبی  نیزامی  سیاسی-  کۆمیسیۆنی 
ــی کـــوردســـتـــان ســـەبـــارەت بە  ــڕات ــوک ــم دێ
کۆچی دوایی مام عەلی گوڵی وێڕای ڕاگەیاندنی 
خەم و پەژارەی خۆی سەرەخۆشی لە خزم 
و کەسوکار و ھاوسەنگەرانی دەکا و خۆی 

بە شەریکە خەمیان دەزانێ.
یی ی نی ی نی  ی ی

نی   ەن  
/ /

درێژەی

راگەیەندراوی کۆمیسیۆنی سیاسی- نیزامی حدک به بۆنه ی
 کۆچی دوایی پێشمه رگه یه کی له  مێژینه  ،  له  نێو ریزه کانی حیزب

درێژەی

راگەیەندراوی کۆمیسیۆنی سیاسیی نیزامیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەبارەی کۆچی 
دوایی پێشمەرگەی دێرین مام عەلی گوڵی
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دەفتەری  بنکەی  لە  ژنێڤاكاڵ  ناده وڵه تیی  ڕێكخراوی   ڕێبه ندان  ٢٣ی   رۆژی  
باس  مه به ستی   به   ڤۆرک شۆپێکی  کوردستان   دێموکڕاتی  حیزبی  سیاسیی 
و  تاكه كه سیی  مینی   به كارنه ھێنانی   له گه ڵ  به ره نگاربوونه وه   چۆنیەتیی  لە 
به ره كانی   له   مه ده نی   خه ڵكی   به گشتی   و  مندان  و  ژنان  مافی  پێشێلكردنی  
كوردستان  دێموكراتی   حیزبی  ئه ندامانی   و  پێشمه رگه   له   به شێ  بۆ  شه ڕدا، 

به ڕێوه برد.
دەفتەری  حه سه نزاده،  ئەندامی  ئاسۆ  دكتور  سەرەتا  ڤۆرک شۆپەدا  لەو 
و  ژنێڤاکاڵ  ڕێکخراوی  چاالکییەکانی  لە  باسێکی  دێموکرات  حیزبی  سیاسیی 
چۆنیەتیی ئەندامەتیی حیزبی دێموکرات لەو ڕێکخراوەیەدا کرد و دواتر دوو 
چەند  لە  باسیان  تێروته سه لی  به   ژنێڤاكاڵ  ناده وڵه تیی  رێكخراوی   ئه ندامی  

بابەتێکی پێوەندیدار بە دەروەستییەکانی ئەندامانی ئەو رێکخراوەیە کرد.
و  بەشداران  وه می  و  پرسیار  بەشی  بۆ  ڤۆرک شۆپە  ئه و  دوابڕگەی 

بەڕێوەبەرانی ڤۆرکشۆپەکە تەرخان کرابوو.

لە الوان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە رێکخستنی  پولێک 
خۆیان لەو شارە چاالکیی خۆیانیان دەسپێکرد.

ئەندامانی پەیوەست بوو بە حیزبی دێموکراتی کوردستان لە شاری سەقز، 
یادکردنەوەی شەھیدانی سوورخەتی شەوی یەڵدایی خوێناوی دێموکراتیان 
کردە دەسپێکی تێکۆشان و بەبوکردنەوەی تراکت و نووسراوەی پێوەندیدار 
بەڵێنییان دا کە تا سەر لەگەڵ ڕیبازی پێشمەرگانە وەفادار و بەردەوام بمێنەوە.
یی کراوە بریتین لە؛ دەبیرستانی  ئەو شوینانەی لە شاری سەقز چاالکیی تەبلی
و  گەڕەک  چەندین  و  کشاورزی  جیھادی  سنە،  بۆ  سەقز  تەرمیناڵی  ئاوینی، 

کۆنی دیکەی ئەو شارە.

کۆمەڵێکی  ئامادەبوونی  بە  زاینی  ٢٠١٧ی  فێورییەی  ٤ی  شەممە  رۆژی 
بەرچاو لە ئەندامان، الیەنگران و دۆستانی حیزبی دێموکراتی کوردستان و 
دێموکراتی  حیزبی  کۆمیتەی  کوردستانی،  الیەنێکی  و  ھێز  چەند  نوێنەرانی 
ژنانی  و  الوان  یەکیەتییەکانی  ھاوکاریی  بە  نۆروێژ،  وتی  لە  کوردستان 
دێموکراتی کوردستان، لە پارێزگای ”ئۆسڵۆ ئاکشھوس، و کۆمەڵەی کلتووریی 
کوردیی رۆمەریکە، یادی ٧١مین ساڵیادی دامەزراندنی کۆماری کوردستانیان 

کردەوە.
سەرەتای رێوڕەسمەکە بە سروودی نەتەوایەتی ئەی رەقیب“ کە لە الیان 
کۆرسی یەکیەتیی الوانی دێموکراتی رۆژھەتی کوردستانەوە ، ئامادە کرابوو 

دەستی پێکرد.
پاشان چەند ساتێک بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی پاکی شەھیدانی رێگای 

رزگاریی کوردستان راگەیاندرا.
لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  نۆڕوێژی  کۆمیتەی  پەیامی  ئینجا 
وێڕای  پەیامەدا  لەو  خوێندرایەوە.  یەوە  ئاگوشی“  ”ھەمزە  ھاوڕێ  الیەن 
ئاوڕدانەوەیەکی کورت لە ھەلومەرجە ناوچەیی و نێونەتەوەییانەی کە بوون 
بە دەرفەتێک بۆ راگەیاندنی کۆماری کوردستان، شوێنەوارو کاریگەرییەکانی 
بەسەر تاکی کورد و ھێزە سیاسییەکانی کورددا خرابووە ڕوو کە لە بەشێک 
لە پەیامەکەدا ھاتبوو: ئەوەی ئەو رووداوە مێژووییە لە بۆنە نەتەوەییەکانی 
دیکە جیا دەکاتەوە، کۆمەڵێک کاریگەریی ئەرێنییە بەسەر تاکی کورد و ھێز 
خۆ  جۆراوجۆردا  فۆڕمی  و  مێتۆد  لە  کە  کوردییەکانیدا  سیاسییە  الیەنە  و 
دەنوێنن و بە ئاوڕدانەوەیەک لە رابردوو و ھەڵوەستە لەسەر کردنێک، ئەم 
ئەم  گۆڕانکارییەکانی  بە  ئاماژە  پەیامەدا  لەو  دەردەکەوێ.  بۆ  گرینگییەمان 
دواییانەی بەڕێوەبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان درابوو و تێیدا ھاتبوو: 
بەرێز   لە  ماندوونەبوونی و دەستخۆشی  پێزانین و  و  تەقدیر  ئێمە وێڕای   “
لە پۆستی سکرتێری حیزبی دێموکراتی  خالید عەزیزی کە ماوەی ١٠ ساڵ 
ھاوکات  بردووە،  بەرێوە  سەرکەوتووانە  زۆر  خۆی  ئەرکی  کوردستاندا 
پیرۆزبایی لە بەڕێزان کاک مستەفا مەولوودی سکرتێری گشتی و دکتور ئاسۆ 
حەسەنزادە جێگری سکرتێری گشتی دەکەین کە لە ھەڵبژاردنێکی دێموکراتێکی 
و  ئەسپێردرا  پێ  دێموکراتیان  حیزبی  بەڕێوەبەریی  سەردەمییانەدا سوکانی 
پێشەوا  بەختیارین کە حیزبی دێموکراتی کوردستان، حیزبەکەی  دڵخۆش و 
دروشمی  لە  دوور  کوردستان،  کۆماری  دامەزرێنەری  و  محەممەد  قازی 
دەستاودەستکردنی  و  دێموکراتیک  ئاڵوگۆڕی  بە  قووڵی  باوەڕی  بریقەدار، 
دەستەت ھەیە و ئەمەشی بە کردەوە لە ریزەکانی خۆیدا تەجرووبە کردووە 
و نیشانیدا کە جگە لە خەبات و قوربانیدانیدان و تێکۆشانی دەیان ساڵەی، لە 
نوێکاری و کلتوورسازیی سیاسیی ئەرێنیشدا ھەر پێشەنگە و ھەر پێشەنگییش 

دەمینێنتەوە.
بە دوای پەیامی کۆمیتەی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە وتی نۆڕوێژ، 
و  کوردستان  رۆژھەتی  دێموکراتی  الوانی  یەکیەتیی  ھاوبەشی  پەیامی 
لە  ”رۆمەریکە“  و کۆمەڵەی کوردیی  دێموکراتی کوردستان  ژنانی  یەکیەتیی 

الیان خاتوو ”مەحبووبە رەحیمی“یەوە خوێندرایەوە.
،ئەنجوومەنی  کوردستان  دێموکراتی  پارتی  نۆڕوێژی  ناوچەی  لێژنەی 
بزووتنەوەی گۆڕان لە نۆڕوێژ و کۆمیتەی نۆڕوێژی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 
زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران، ھەر یەکەیان بەو بۆنە پیرۆزەوە پەیامی 
خۆیان پێشکەش کرد. دوایین بڕگەی ئەو رێوڕەسمە، تایبەت کرابوو بۆ بەشی 
ھونەری و ھەر یەک لە ھونەرمەندانی دەنگخۆش ”باوان کەریمی و بێھروز 
چەندین  ”پێشڕەو“  مووزیکژەنی  ھاوکاری  بە  ئیبراھیمی“  ھوشیار  و  لوتفی 

گۆرانی تایبەتیان پێشکەش کرد

چاالکانی  نامەی  ئیمزاکردنی  بە  وت  ناوخۆی  لە  کەس  بەھەزاران 
زمانی  بە  خوێندن  ناسینی  رەسمی  بە  خوازیاری  مەدەنی،  و  سیاسی 

کوردی بوون.
و  شار  له   زگماکی،  زمانی  جیھانیی  رۆژی  به ره به ری  له   ئه مساڵ 
ناوچه کانی رۆژھه تی  کوردستان، داواکاری چین و توێژه کانی کورد، 
سه باره ت به  مافی خوێندن و نوسین به  زمانی زگماکی به ربوتر لە 

سانی رابردوو بەڕێوە چوو.
به  شێوازی جۆراوجۆر  له  حه وتووی رابردوودا خه ڵکی کوردستان 
شێوه ی  به   کردوەته وه و،  به رزتر  خۆیانیان  نه ته وه یی  ویستی  ده نگی 
که   ئێرانن،  له   گه الن  مافی  کردنی  جێبه جێ  خوازیاری  مه ده نیانه  
به رچاوترینیان رێگه دان به  خوێندن و نووسین به  زمانی زگماکی یه  له  

قوتابخانه  و خوێندنگه کان.
له  دوایین چاالکیی مه ده نیانه ی خه ڵکی کوردستان سه باره ت به  مافی 
له  کەسایەتی و چاالکانی سیاسی و  به شێک   ، ره وای زمانی زگماکی 
مه ده نی کورد، له گه ڵ چه ند که س له  نوێنه رانی کوردی خولی پێشووی 
زه رووره تی  سه رئاوه ڵه  دا  نامه یه کی  له   ئیسالمی،  شووڕای  مه جلیسی 
وه بیر  ئێران“یان،   بنه ڕه تی  یاسای  له    ١٥ ماده ی  کردنی  جێبه جێ 
سه رۆك کۆمارو نوێنه رانی مه جلیس ھێناوه ته وه  و داوایان لە نوێنەرانی 

کورد لە پارلمانی ئێران کرد کە لەم پێوەندی یەدا بەدواداچوون بکەن.
واژۆ  به   کورد  مه ده نی و سیاسیی  له  چاالکانی  که س  به  ٩٠  نزیک 
کردنی نامه یه ک،  له  سه رۆك کۆمارو نوێنه رانی مه جلیس و به تایبه تی 
نوێنه ری شاره کانی کوردستان داوایان کردووه ،  به  له  به رچاوگرتنی 
له   ڕاھێنان  به شی  له   به تایبه تی  نووسین  و  خوێندن  مافی  که   ئه وه ی 
جیھانییه کان  ده روه ست نامه   و  نێونه ته وه ییه کان  گرێبه سته   زۆربه ی 
وه ک مافێکی بێ ئه مالوئه والی مرۆیی، ئاماژه ی پێ دراوه  و،  ھه روه ھا 
له  یاسای بنه ڕه تیی ئێرانیش  ڕاشکاوانه  وه ک مادده یه کی ده ستووری 
یاسای  له    ١٥ ماده ی  کات دا  زووترین  له   که   کردوه   داوایان  ھاتووه ، 

بنه ره تیی ئێران بخرێته  بواری جێبه جێ کردنه وه .
ھاتووه :  کورددا  ومه ده نی  سیاسی  چاالکانی  نامه ی  له   به شێک  له  

و  به ڵگه نامه   زۆربه ی  له   زگماکی  زمانی  به   وپه روه رده   راھێنان  مافی 
دایکیی،  زبانی  مه نشووری  وه کوو  مرۆ  مافی  ده روه ست نامه کانی 
جاڕنامه ی گه ردوونیی مافی زمان، خاڵه کانی ٣و٤ له  مادده ی چواره می 
له   ئایینی تاکه کان، ماده ی ٣٠  جاڕنامه ی  مافی نه ته وه یی و زمانی و 
کۆنوانسیۆنی مافی منداڵ و ماده ی ٢٧ی گرێبه ستی نێونه ته وه یی مافه  
مه ده نی وسیاسییه کان به  راشکاوی جه ختی له سه ر کراوه  و، ھه روه ھا 
ره سمی  زمانی  ته نیشت  له   که   ھاتووه  ئێرانیش دا  بنه ره تی  یاسای  له  
له وته دا،  خوێندن ونووسین به  زمانی زگماکی وئه ده بیگه النی دیکه ی 

ئێران له  قوتابخانه و خوێندنگه کان ئازاده .
له  درێژه ی ئه و نامه یه  دا ھاتووه؛  که   جێبه جێ کردن و به ڕێوه بردنی 
ھه مه الیه نه ی ماده ی ١٥ له  یاسای بنه ره تیی ئێران،  ھه ڵھێنانی ھه نگاوی 
پته و و قایمه،  بۆ چاره سه ری پرسی مافی گه الن له  ئێران و سڕینه وه ی 
ھه واردن و دووچاوه کییه  له  نێوان کۆمه ڵگه  و شارۆمه ندانی دیکه  که  

له  جواغرافیای ئێران دا نیشته جێن.
ئه م  واژۆکەرانی  ئێمه   نووسراوه ؛که   نامه یه دا  ئه و  کۆتایی  له  
نووسراوه یه  داواکارین که  له  رۆژی جیھانی زمانی زگماکی ٢١ی فێوریه  
به رانبه ر به  ٢ی ره شه ممه  مافی یاسایی خوێندن و نووسین به  زمانی 
بچێته   پاساوێک  له مپه ڕ و  بێ ھیچ  به   و،  بکرێ  به کرده وه ی  زگماکی  

بواری جێبه جێ کردنه وه .
ھه روه ھا داوایان له  نوێنه رانی کورد له  مه جلیسی شوورای ئیسالمی 
کردوه  که  بۆ به دواچوونه وه  کردن و به  ئه نجام گه یاندنی ئه و داواکارییه ، 
له  یه که م ھه نگاو ئه وانیش نامه ی چاالکانی سیاسی ومه ده نی واژۆ بکه ن 
و، په یوه ست بن به  که مپه ینی مافی خوێندن ونووسین به  زمانی زگماکی.
 ھەر لەم پێوەندی یەدا بەشێکی دیکە لە چاالکانی مەدەنیی ناوخۆی 
وت بە وەرێخستی کەمپەینی پشتیوانی لە نامەی چاکاالن بۆ سەرکۆمار 
لە خەڵکی  ئیمزایان  بە ھەزاران  ئێران،  پارلمانی  لە  نوێنەرانی کورد  و 
ناوخۆی وت کۆ کردوەتەوە و داوای بە رەسمی ناسینی  خوێندنی 

زمانی کوردییان کردووە.

ۆرک شۆپێکی   رێکخراوی ژنێڤاكاڵ 
ھێنا بۆ به شێ له  ئه ندامانی  حیزب پێ

بەرێوە چوونی یادی  ساڵەی دامەزرانی 
کۆماری کوردستان لە نوروێژ

یەنگرانی حیزب لە شاری سەقز  وان و  کیی  چا

 چه ند چاالکی یەکی حیزب

ساڵرۆژی  بەرەبەری  لە 
گەالنی  شۆڕشی  سەرکەوتنی!  
دەسەتی  دامەزرانی  ئێرانو 
ئێران،  لە  ئیسالمی  کۆماری 
خاتەمی،  محەممەد  سەید 
پێشووتری  سەرۆک کۆماری 
بەرەی  رێبەری  و  ئێران 
پەیامێکی  لە  رێفۆرمخواز، 
راگەیاندنی  لە  باسی  کورت دا 
کردو  وت  لە  میللی»  «ئاشتی 
پێشگیری  ئەوەی  «بۆ  وتی: 
بە  پێویستیمان  بکرێ،  شەڕ  لە 
ئاشتی میللی ھەیە». ئەم پەیامەی 
و  ھەڵوێست  کۆمەڵێک  ناوبراو  
دژبەیەکی  و  جیاواز  بیڕوڕای 
گرینگترینیان،  کە  کەوتەوە  لێ 
ھەڵوێستی توندی رێبەری نیزام، 
لەم  ناوبرا  بوو.  خامنەیی  عەلی 
پێوەندییەدا رایگەیاند کە؛ «ئاشتی 
نیە»!. عەلی  میللی ھیچ واتایەکی 
رێبەندان  ٢٧ی  رۆژی  خامنەیی 
گەڵ  لە  کۆبوونەوەیەکی دا  لە 
پارێزگای  خەڵکی  لە  بەشێک 
تەورێز لە جوابی خاتەمی دا وتی: 
«بۆ مەگەر خەڵک پێکەوە نەبانن 
ئاشتبوونەوە  بە  پێویستییان  کە 
ئاماژەدان  وێڕای  پاشان  بێت؟!» 
 ٨٨ ساڵی  ئاڵۆزی یەکانی  بە 
دەنگی  لە  کودەتا  ئاکامی  لە 
ھەڵبژاردنەکانی  لە  خەڵک 
وتی؛  خامنەیی  سەرکۆماری دا، 
کەسانەی  لەو  خەڵک  «ھەڵبەت 
ھێنا-  پێک  بارودۆخەیان  ئەو  کە 
وەک  کەسانی  لە  مەبەستی  کە 
کەڕووبی  مووسەوی،  خاتەمی، 
بوو-  رەھنەوەردو...  زەھرا  و 
ئاشت  گەڵیشیان  لە  و  توڕەن 

نابنەوە»!!.
بە  بەرانبەر  ھەڵوێستەکان 
نێو  لە  خاتەمی  ئاشتەوایی یەکەی 
تەی و الیەنەکانی نێو دەسەت 
و  جیاواز  گەلێک  ئێران دا  لە 
تەنانەت  یەکن.  بە  دژ  ھێندێکیان 
خوێندنەوەو  رێفۆرمخوازەکانیش 
لەم  ھاوبەشیان  ھەڵوێستی 
ئەوە کە  لە گەڵ  نیە.  پێوەندی یەدا 
پێیان  رێفۆرمخوازان  لە  بەشێک 
دەرکێک  پێی  بە  خاتەمی  وایە 
پڕمەترسیی  داھاتووی  لە  کە 
لە  دەیھەوێ  ھەیەتی،  ئێران 

میللی» یەوە  «ئاشتی  رێگای 
ئێران  تووشبوونی  لە  پێش 
بگرێ  نەخوازروا  شەڕێکی  بە 
بە  ئاماژە  پێوەندی یەدا  لەم  و، 
ترامپی  دۆناڵد  ھەڕەشەکانی 
دەکەن.  ئامریکا  نوێی  سەرۆکی 
بەم کەم نین ئەو کەسانەی کە 
رێفۆرمخوازدان  بەرەی  لە  ھەر 

لەژێر  بە  خاتەمی  وایە،  پێیان  و 
پرنسیپەکانی  لە  بەشێک  پێنانی 
لە  پاشەکشە  و  رێفۆرمخوازی 
باڵی  بە  بەرانبەر  ئیدیعاکانی 
بناژۆخوازو، بەتایبەت «رێبەری» 
پێیان  و  دەکات  نەرمکێشی 
قازانجی  بە  نەتەنیا  ئەمە  وایە 
بەڵکوو  نیە،  رێفۆرمخوازان 
متمانەیان لە نێو بەشێکی بەرچاو 

لە الیەنگرانیان الواز دەکات.
بە وردبوونەوە لە «مەبەست»ی 
ھێنانە  لە  خاتەمی  راگەیاندراوی 
میللی»  «ئاشتەوایی  بەرباسی 
ناوبراو  کە  «کات»ەی  ئەو  و، 
لە  رادەگەیەنێ،  تێدا  پەیامی  ئەم 
کە  دەردەکەوێ  سەرنج دا  یەکەم 
«میللی»  خاتەمی  ئاشتەوایەکەی 
نیە. «میللی» بە مانا گشتگیرەکەی 
خەڵکی  تەواوی  لە  تەعبیر  کە 
بیھەوێ  و  بکات  وت 
ئاشتبوونەوەیەک لە نێوان خەڵک 
و سیستەمی دەسەتداری دا چێ 
ناوبراو  مەبەستی  بەڵکوو  بکات. 
جەناحەکان  ئاشتبوونەوەی 
نێو  جۆراوجۆرەکانی  تەیفە  و 
خودی  حاکمییەتە.  بازنەی 
ھەر  خامنەییش  عەلی  ومەکەی 
خامنەیی  دەگەیەنێ.  ئەوە  راست 
راشکاوانە  ئەوەیکە  گەڵ  لە 
بە  باوەڕی  ھیچ  کە  رادەگەیەنێ 
ئەسڵێک بە ناوی «ئاشتی میللی» 
وەس  «بێ مانا»ی  بە  و  نیە 
دەکات، بەم بە درووستی ومی 
ھەمان  کە  خاتەمی  مەبەستەکەی 
جەناحەکانە  ئاشتبوونەوەی 

دەداتەوەو بێ منەتانە بەوان دەڵێ: 
نابێتەوە  ئاشت  گەڵتان  لە  خەڵک! 
خەڵک  دەیەوێ  بەمجۆرە  و 
لەبەرامبەر ئەوان دا رابگرێ و بە 

پشتیوانی خۆی لە قەڵەمیان بدا.
باس کرا  وەک  ھەر 
بۆ  خاتەمی  بانگەوازەکەی 
شێوەیەک  ھیچ  بە  ئاشتەوایی، 

لە خانەی پرسی «میللی»دا جێ 
لە  بەشێک  وەک  ھەر  و  ناگرێ 
باس  رێفۆرمخوازانیش  خودی 
دەکەن؛ خاتەمی لەم  ھەلومەرجە 
رێفۆرمخوازان  بۆ  گرینگەدا 
نوێی  خولی  ھەڵبژاردنی  کە 
سەرکۆمارییان لە پێشە، تووشی 
ھەڵەیەکی گەورە بوو و نەیتوانی 
وەک  میللی»  «ئاشتی  کارتی  لە 

پێویست کەڵک وەربگرێ.
میللی»،  «ئاشتی  راگەیاندنی 
بریتی یە  پێناسەدا  سادەترین   لە 
کۆی  ئاشتبوونەوەی  لە؛ 
یاسایی  بەڕێوەبەری،  سیستەمی 
گەڵ  لە  دەسەت  دادوەریی  و 
سەرجەم کۆمەنی خەڵکی وت. 
دەوڵەت  سەرەتا  پرۆسەیەدا  لەم 
راگەیاندنی  بە  حاکمییەت  و 
دەزگاکانی  گشتی،  لێبووردنی 
بەڕێوەبەری، یاسایی و دادوەری 
پێداچوونەوە  کە  دەکات  ئەرکدار 
و  حوکم  بڕیارو  ئەو  تەواوی  بە 
خەڵکی  کە  بکەن  سیاسەتانەدا 
و  دەوڵەت  نیسبەت  بە  وتیان 
حاکمیەتەوە تووشی بێ متمانەیی 
کردوە. بە واتایەکی روونتر یەکەم 
ھەنگاوەکانی پرۆسەی ئاشتەوایی 
متمانەی  گەڕانەوەی  لە  میللی، 
سەرجەم کۆمەنی خەڵکی وت 
و، دانی وادەو بەڵێنی بەرپرسانەو 
سیستم  کۆی  دەروەستانەی 
دەکات.  پێ  دەست  خەڵکەوە  بە 
دووھەم ھەنگاو لە جیبەجێ کردنی 
پرۆسەی ئاشتەوایی نەتەوەیی دا، 
دەزگا  و  دام  ئامادەکاریی 

یاسایی یەکانی  پێوەندیدارە 
خۆئامادەکردنی  و  دەوڵەت 
و  سیاسییەکان  الیەنە  ھێزو 
بەڕێوەبردنی  بۆ  وتە  خەڵکی 
دیموکراتیک  ھەڵبژاردنێکی 
بەڕێوەبردنی  مەبەستی  بە 
کاروباری وت بە شێوەیەک کە 
ھەموو الیەک بتوانن ئازادانە خۆ 
بە  چاالکی یەکانیان  و  دەربخەن 
رەسمی ناسرابێ. کە بەداخەوە لە 
ئێستای وتی ئێران دا ئەمە تەنیا 

دەتوانێ ئارەزوویەک بێ.
سەر  بگەڕێینەوە  کە 
ئاشتەوایی یەکەی خاتەمی، دەکرێ 
واقعییەتە  ئەو  کردنی  دەرک 
بە  ناوبراویش  بۆ  کە  بێ  ئاسان 
ھیچ شێوەیەک نە دەکرێ و نە لە 
تایبەتی  رووی پێگەو مەوقعیەتی 
خۆیەوە کە دەرکەوتنی بە ھەموو 
شێوەیەک قەدەغە کراوە، دەتوانێ 
ئیدیعایەک  وەھا  بانگەشەی 
پێوەندی  لە  ئەوەی  بەم  بکات. 
بانگەشەکەی  جۆری  گەڵ  لە 
خاتەمی دا دەکرێ قسەی لە سەر 
رەخنەی  جۆرێکیش  بە  و  بکرێ 
غایببوونی  بکرێتەوە،  رووبەروو 
الیەنگرانیەتی  النیکەم  و  خەڵک 
دیوەکەی  بە  دەربڕینەکانی دا.  لە 
جۆرێک  بڵێین  دەکرێ  دیکەدا 
بە  ناوبراو  دڵخۆشبوونی  لە 
گەڵ  لە  رێکەوتن  و  «سازان» 
«رێبەری»دا  و  بناژۆخواز   باڵی 
تەنانەت  کە،  دەبیندرێ 
دڵنیگەران  لەوە   الیەنگرانیشی 
کردوە کە؛ «خاتەمی لە پاشەکشە 
بەرداشت  ئەم  خودی  دایە». 
ھەڵوێستەکانی  لە  تێگەیشتنە  و 
تا  کە  کەسێک  وەک  خاتەمی 
بەرەی  رابەری  بە  ئێستایش 
بەرەی  پاڵپشتی  و،  رێفۆرم 
دەتوانێ  دەناسرێ،  «ئێعتدال» 
تەیفە  دوو  ئەم  مەوقعیەتی 
داھاتووی  ھەڵبژاردنەکانی  لە 
نیشان  الواز  سەرکۆماری دا 
بەرەی  بەرانبەردا  لە  بدات. 
و  تەی  ھەموو  بە  بناژۆخواز 
وردە باڵەکان نیەوە کە چاویان لە 
زاری عەلی خامنەیی  بڕیوە، بەم 
کە  ناوبراو  توندانەی  ھەڵوێستە 
دێت  ئاشتەوایی  بە  گاڵتەی  ھەر 
دادەنێ  خەڵک  جێی  لە  خۆی  و 
نابێتەوە،  ئاشت  کەس  گەڵ  لە  و 
وێدەچێ  کۆدەبنەوەو  لێک  زیاتر 
یەکگرتووانەتر لە خولی پێشووی 
ھەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری بێنە 

مەیدان.

«ئاشتبوونەوە»کەی خاتەمی و «ئاشتنەبوونەوە»کەی خامنەیی

کانی سیاسی و مەدەنی یەن چا داواکاری خوێندن بە زمانی دایک لە 

سمایل شەرەفی
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ــر راپـــۆرتـــی کــۆمــیــتــه ی ھــه ولــێــری حیزبی  ــ دوات
دیموکرات له الیه ن  چیا مه الک، به رپرسی کۆمیته وه  

پێشکەش کرا.
ئــه رک  ســه ر  تیشک خستنه   بــه   ــه دا  راپـــۆرتـ لــه و 
ڕێکخستنه   ئــه نــدامــانــی  تێکۆشانی  چۆنیه تیی  و 
له و زه رفییه ته   ئاشکراکانی حیزبی دیموکرات باس 
زۆره ی ته شکیالتی حیزب له  شاره کانی باشووری 
کوردستان کرابوو که  ده توانێ پاڵپشت و پشتیوانی 
به رنامه کانی حیزبی دیموکرات  سه رخستنی کار و 
پێویست  وەک  ئەگەر  کە  زەرفییەتێک  و  توانا  بێ. 
پێشکەوتنی  مایەی  ببێتە  دەتوانێ  بکرێ،  پێ  کاری 
ھەرچی زیاتری حیزب لە بواری کاری سیاسی و 

تەشکیالتی دا.
لە درێژەی کۆبوونەوەکەدا وێڕای پێشکەشکردنی 
چەپکە گوڵ بە سکرتێری نوێی حیزب، بەرێز کاک 
پێزانین  و  سپاس  دەربڕینی  و  مەولوودی  مستەفا 
بۆ کارو زەحمەتەکانی سکرتێری پێشووی حیزب، 
بەڕێز کاک خالید عەزیزی، کاک مستەفا مەلوودی 

باسێکی سیاسی  تەشکیالتی پێشکەش کرد.
به   ــه ی دا  ــاســه ک ب ــه   ل مـــه لـــوودی  مسته فا  ــه ڕێــز  ب
ــات و  ــژووی خــه ب ــێ ــه  م ئــاوڕدانــه وه یــه کــی خــێــرا ل
کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  سیاسیی  تێکۆشانی 
له  حەوت ده یه ی ڕابردوودا، بە وردی تیشکی خسته  
سه ر سه نگ و قورسایی ئه و ئه رکه  ته شکیالتی یانه ی 
قۆناغه کانی  و  بڕگه   ھه موو  له   حیزب  ئه ندامانی 
خه بات دا ده یگرنه  ئه ستۆ و به  سه رکه وتوویی یه وه  
ڕایده په ڕێنن. کۆمەڵە ئەرکێک کە ئاکامە ئەرێنییەکانی 
نەتەوەکەمان  خەباتی  و  حیزب  تێکۆشانی  لەسەر 

حاشای لێ ناکرێ.
سکرتێری  دا  قــســەکــانــی  ــکــەی  دی بەشێکی  ــە  ل
حیزب بە ھێنانە بەرباسی ھەڵوێست و خوێندنەوە 
سیاسی یەکانی حیزب لە ماوەی دە ساڵی رابردوودا، 
لەم  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  کە  وابــوو  پێی 
و  دەربــکــەوێــت  درەوشـــاوە  توانیویەتی  مــاوەیــەدا 
و  سیاسی  بارودۆخی  بۆ  خوێندنەوە  واقعبینانەتر 
بەڕێزیان  و  بکات  کورستان  و  ئێران  کۆمەیەتی 
حیزبی  پشتیوانیی  دووپـــاتـــكـــردنـــەوەی  ــڕای  ــ وێ

سیاسی  تێکۆشەرانی  چاالکیی  کارو  لە  دیموکرات 
وەک  کە  رایگەیاند  وت،  ناوخۆی  لە  مەدەنی  و 
بە  کە  گەڕ  دەخاتە  ھەوڵی خۆی  سکرتێری حیزب 
بەو  درێــژە  حیزب  ئەندامانی  سەرجەم  ھاوکاریی 

سیاسەت و خوێندنەوانە بدات.
ھەر لەم پێوەندیەدا بەڕێز مەولووی بە پێزانینەوە 
عەزیزی،  خالید  کاک  کاریگەریی  و  رۆڵ  لە  باسی 
و  سیاسەت  ســەر  بە  حیزب  پێشووی  سکرتێری 
کردو  حیزب  رابــردووی  ساڵی  دە  ھەڵوێستەکانی 
رایگەیاند کە دەفتەری سیاسی و رێبەریی حیزب بە 
گشتی لە داھاتوویش دا کەڵک لە بیروبۆچوونەکانی 

بەڕێزیان وەردەگرن.
ئاماده کاری و خۆته یارکردنی  پێویستیی  له   باس 
بۆ  بەشەکانیەوە  ھــەمــوو  بــە  حــیــزب  تەشکیالتی 
ــی بــــه رده م و  ــان ــه ک ــه ت قــۆســتــنــه وه ی ھـــه ل و ده رف
له   ناوچه   سیاسییه کانی  گۆڕانکارییه   له   ده وربینین 
به رژه وه ندیی پرسی کورد له  ئێران و؛ ئاوڕدانه وه  له  
چه ند پرسێکی ته شکیالتی و راسپاردەکانی دوایین 
ته ورێکی  چه ند  حیزب،  ناوەندی  کۆمیتەی  پلینۆمی 

له و  حیزب  گشتیی  سکرتێری  باسه کانی  دیکه ی 
کۆبوونه وه یه دا  بوون.

***
٢٩ی  حیزب  ئاشکرای  ئەندامانی  لەکۆبوونەوەی 

رێبەندان دالە شاری سلێمانی  دوای خولەکێک بێدەنگی 
شەھیدانی  سەرجەم  پاکی  گیانی  لە  ڕێزلێنان  بۆ 
ئەندامی  کەریمی،  کەماڵ  کاک  بەڕیز  وگەل،  حیزب 
کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری 

باسێکی پێشکەش بە ئامادەبووان کرد.
حیزبی  ٧١ســاڵــەی  مێژووی  لە  ئــاوردانــەوەیــەک 
پیالنگێڕانەی کۆماری  دەورونەخشی  و،  دیموکرات 
لە  ــورد  ک پرسی  نــاوچــەکــەو،  لــە  ئــێــران  ئیسالمیی 
رۆژھەتی  لە  بەتایبەتی  کوردستان،  بەشەکانی 

ھاوڕێ  باسەکەی  سەرەکیی  تــەوەری  کوردستان 
کەماڵ کەریمی بوو.

ئــامــاژەدان  بە  لەقسەکانی دا  بەشێ  لە  نــاوبــراو 
بــە ڕاپــۆرتــی کۆنگرەی شــانــزدەی حــیــزب، کــە بۆ 
ــات، لــەھــەمــوو ڕەھــەنــدەکــانــی  ــژەدان بــە خــەب ــ درێـ
بە  لە گرینگی دان  باسی  خەبات کەڵک وەردەگرین، 
جموجۆڵ وخەباتی نێوخۆی رۆژھەتی کوردستان 
و پشتیوانی کردن لە خەباتی مەدەنی کردو وتیان 
کە،یەکێک لە ئەرکە کانی حیزب پشتیوانی و داکۆکی 
 کردن دەبێت لە جموجۆڵی خەباتی ناوخۆی چاالکانی 
ــردووش دا ھەوڵی بۆ  لە ڕاب سیاسی و مەدەنی کە 
، لە داھاتووش درێژەی دەدرێ. بەڕێزیان  دراوەو 
ئەوە کردوە  لەسەر  پێوەندی یەدا جەختی  لەم  ھەر 
وەرگرتن  کەڵک  و  خەبات  بەجەماوەری کردنی  کە، 
خەبات، ستراتیژی  وزەرفیەتەکانی  توانا  ھەموو  لە 

حیزبی دیموکراتی کوردستانە.
بەڕێز کەماڵ کەریمی لە بەشێکی دیکەی قسەکانی 
خوێندنەوەو  و  چــاالکــی  کـــارو  ســەر  ــە  ــەرژای پ دا 

ھەڵوێستەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان و لەم 
پێوەندییەدا وتی؛»بە ھەوڵ و ماندووبوونی ھەموو 
گەیشتووتە  کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  الیەک 
ئاستێک کە دوست ودوژمن حیسابی لەسەر دەکا. 

بە  درێــــژەدان  خۆڕێکخستنەوەو  بــە  دەبـــێ  بــۆیــە 
کۆمەنی  نێو  لە  جێکەوتوومان  و  باش  سیاسەتی 
بەخۆداچوونەوەو  ھەروەھا  و  کوردستان  خەڵکی 
خۆمان  ڕابردوو،  کەموکوورییەکانی  خەسارناسیی 
بکەینەوە.  توندوتوڵ تر  خەبات  بە  درێـــژەدان  بۆ 
ئەمەش ھەوڵ وھیمەت و چاالکیی گشت ئەندامانی 
ئەگەر  کــرد  ــەوە  ل باسی  ئــەو  پێویستە.»  حیزبی 
پێی  بــە  و  بــەوەخــت  نــەتــوانــێ  سیاسی  حیزبێکی 
بکاتەوە  کەم وکووڕییەکانی  لە  بیر  پێویستییەکانی 
نێوخۆیدا  لە  گۆڕانکاری  بۆ  چارەسەری  رێگەی  و 
نەبینێتەوە، ناتوانێ لەبەرەو پێشچوون و ھەنگاونان 
بەرەو سەرکەوتن دڵنیابێ. کارێک کە ئێمە لە حیزبی 

خۆماندا لێی غاف نەبووین.
سەبارەت بە ئاڵوگۆرەکانی ناوچەکە کاک کەمال 
دیموکراتی  حیزبی  وەک  «ئێمە  گــوتــی:  کەریمی 
ئینتیزار  و  چاوەڕوانی  سیاسەتی  نابێ  کوردستان 
بگرینەپێش و، دەبێ بۆ ھەرچەشنە ئەگەرێک خۆمان 
ئامادەبکەین وزیاتر حیساب لەسەر توانایی سیاسی 
ناوبراو  روانگەوە  لەم  بکەین.  خۆمان  وتەشکیالتی 
زەرفییەتی  و  توانا  کە  داگرتەوە  ئەوە  لەسەر  پێی 
خەباتکارانەی خەڵکی کوردستان دەتوانێ گەورەترین 

پشتیوان و یارمەتیدەر بێ بۆ سەرکەوتن.
کەماڵ کەریمی، ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزب 
لە  وبابەتی  پرس  کۆمەڵێک  قسەکانی دا  درێژەی  لە 
حیزب  ڕیزەکانی  نیو  لە  ئاڵوگۆڕ  لەگەڵ  پێوەندی 
ئــامــادەبــووان  بــۆ  وردی  بــە  سکرتێری  وپۆستی 
پرسی  گــەڵ   لە  پێوەندی  لە  ھەروەھا  خستەڕوو. 
پێوەندی  «لە  گوتی:  دێموکراتەکان دا  یەکگرتنەوەی 
ڕوونەو  سیاسەتمان  لەوبارەوە  ئێمە  حدکا،  لەگەڵ 
بە جیددی کار بۆ چارەسەری ئەو پرسە دەکەین». 
کەریمی  کــەمــاڵ  بــەڕێــز  دا  قسەکانی  کــۆتــایــی  لــە 
خالید  کاک  رۆڵی  و  دەور  لە  باسی  پێزانینەوە  بە 
دیموکرات  حیزبی  پێشووی  سکرتێری  عــەزیــزی، 

کرد.
***

لە دوایین بەشی ھەر دوو کۆبوونەوەکەی ھەولێر 
کۆبوونەوەکان  لە  بەشدار  ئەندامانی  سلێمانی دا،  و 
پێشنیار  و  تێبینی  باسەکان دا،  لە  بەشدارییان  بە 
سپاس  وێــڕای  و  بەرباس  ھێنایە  رەخنەکانیان  و 
کاک  بەڕێز  کاریگەرییەکانی  و  رۆڵ  بۆ  پێزانین  و 
بە  حــیــزب  پێشووی  سکرتێری  ــزی،  عــەزی خالید 
ھیوای  حیزبەوە،  بۆچوونەکانی  و  ھەڵوێست  سەر 
ئامادەیی  سەرکەوتنیان بۆ حیزبەکەیان خواست و 
خۆیان بۆ راپەڕاندنی ئەرکە پێ ئەسپێردراوەکانیان 

دووپات کردەوە.

چاالکی حیزبی

درێژەی

بەڕێوەچوونی دوو کۆبوونەوەی بەرینی تەشکیالتی 
لە شارەکانی ھەولێر و سلێمانی بۆ ئەندامانی ئاشکرای حیزب

چه ند ھه واڵی ئێران

   

کۆماری  دا،   ٢٠١٧ ساڵی  مانگی  یەکەم  لە 
ئیسالمیی ئێران  ٨٧ کەسی  لە سێدارە داوە. 
کەسی  و٦  مێرمنداڵ  دوو  کەسە   ٨٧ لەو 
ئێعدام  خەڵکەوە  چاوی  پێش  لە  دیکەیان 

کراون.
یەکەم  لە  کەس    ٧٨ النیکەم  ئێعدامی 
کە  دایە  حاڵێ  لە  ئەمساڵ  زایینی  مانگی 
ئێران تەنیا ھەواڵی ١٩ ئێعدامی لە سەرچاوە 

رەسمییەکانەوە بوکردۆتەوە.
کراوەکان  ئێعدام  زۆربەی  داتاکان  بەپێی 
لە پێوەندی لەگەڵ ماددە ھۆشبەرەکان بە لە 

سێدارە دراون.

پێشووی   نوێنه ری   خوسره وی ،  عه لیڕه زا 
 ٥٠ سه دی   كه   به وه دانا  دانی   مه جلیس 
شارۆچكه كانی  پیشه سازی لە ئێران  داخراون 
نیوەی  بە  یان  ناوەناوە   دیكه شی  نیوه ی   و، 

زەرفییەتی خۆیان كار ده كه ن.
بۆ  لێدوانێکدا  لە  خوسره وی   عه لیڕه زا 
ڕۆژ  ڕایگەیاند  ئیڕنا  حکومەتیی  ھەواڵدەریی 
ئاستی   له   به رھه مھێنان  یه كه كانی   كه   نییه  
ئێراندا دانه خرێن و ھه ر له  ماوه ی  چه ند ڕۆژی  
ڕابردوودا ٧٠٠ یه كه ی  زێڕنگه ری  و ھه روه ھا 
ھه نارده ی   كه   ئاژه ڵداری   پڕۆژەی  كۆمه ڵێ 

شیریان ده كرد به  تەواوی داخران.
ده وڵه تی   ھێرشكردنه  سه ر  وێڕای   ناوبڕاو 
و  به داخران  «دەوڵەت  گوتی ،  ڕوحانی  
چۆن  به رھه مھێنان  یه كه ی    ٧٥٠٠ وه ستانی  
ئاستی  ئاوسان بۆ یه ك ڕه قه می  داده به زێنی ؟!»

 سناتۆر جۆ لیبێرمه ن دەڵێ  له  ماوه ی  ته مه نی  
سیاسه تی   ترام دا  ده وڵه تی   حه وتووی    ٣
ئه مریكا سه باره ت به  كۆماری  ئیسالمیی ئێران 
ئێمه   ھاتووه .  به سه ردا  به رچاوی   گۆڕانكاریی 
و  نازانین  باش  به   ئه تۆمی   ڕێكه وتنی   ده ڵێن، 
سه ركۆماری  ئه مریكا به  زمانگه لی جۆراوجۆر 

ئه و قسانه ی  چه ند پات كردۆته وه .
 «CNN»تلویزیۆنی به   لیبێرمه ن  سناتۆر 
كۆكین  ئه وه   له سه ر  الیه ک  ھه موو  گوت :  ی  
چاالكانه ی   چاودێریی  ترام  سه رۆك  كه  
ڕێكه وتنی  ئه تۆمیی ئێران دەكا و ئه گه ر ئێران 
دەدا.  سزای  به خێرایی  ده بێ  كردبێ  پێشێلی 
ده وڵه تی   ئیدیعای   به پێچه وانه ی   گوتی  ئەو 
به رنامه ی   ئێران  ڕێژیمی   ئه مریكا،  پێشووی  

ئه تۆمیی خۆی  ڕانه گرتووه .
ڕێژیمی   گوتی،  درێژه دا  له   لیبێرمه ن 
كۆماری  ئیسالمیی ئێران پشتیوانی  سه ره كیی 
تیرۆریزمی  جیھانییه  و ھێشتا بێ ڕه حمانه  مافی 
كارتێكه ریی  و  ده كا  پێشێل  خۆی   خەڵکەکەی  
خراپی له  ھه موو وتانی  ناوچه  ھه یه  و ئێمه  
بێنین  وته   ئه و  بۆسه ر  زیاتر  فشاری   ده بێ 
و ئه گه ر كاریگه ریی نه بوو ڕێكه وتنی  ئه تۆمی  

ھه ڵوه شێنینه وه .

لە  ئێران  مرۆڤی  مافی  رێکخراوی 
لە  یەکێک  بەسەر  ئێعدام  حوکمی  سەپاندنی 
نیگەرانیی  دەستبەسەرکراوەکانی شاری شنۆ 

خۆن ده ربڕی.
ڕایگه یاندوه   ئێران  مافی مرۆڤی  رێکخراوی 
بۆ  ورمێ  شاری  له   شۆڕش  ”دادگای  که  
کراوانی  دەستبەسەر  لە  کەس  حەوت 
سێدارەی  وەک  قورسی  سزای  شنۆ،  شاری 
حوکمە  بەم  سەبارەت  و  به سه رداسەپاندوە“ 

ناڕەزایەتی دەربڕیوە.
عەبدوڵپوور  ”ھیدایەت  له   ھه ریه ک 
ساڵ   ٢٥ عەزیزی  حاس  ئێعدام،  حووکمی 
زیندانی تەعزیری، محەممەد زاھێر فەرامەرزی 
ساڵ   ١٥ بائەکرەم  یاقووب  زیندان،  ساڵ   ٢٠
زیندان،  ١٥ساڵ  مەسرووری  جەالل  زیندان، 
سدی  زیندان،  ١١ساڵ  مەسرووری  کەماڵ 
بۆ  حوکمیان  ناحه   ساڵ“به    ١٠ بائەکرەم 

بڕاوه ته وه .
ناڕەوا  په روه نده   دروستکردنی  درێژەی  لە 
لە  نزیک  سەرچاوەیەکی  و  ھاووتییان  بۆ 
لەگەڵ  وتووێژ  لە  کراو  زیندانی  ھاووتیی 
ڕێکخراوی مافی مرۆ لە ئێران ڕایگەیاندوە 
لە  ڕۆڵێکی  ھیچ  عەبدوڵپوور،  ”ھیدایەت  کە؛ 
حوکمی  بەم  نەبووە،  قەرەسەقەڵدا  شەڕی 

ئێعدامی بەسەردا سەپاوە“.

لە مانگی  ژانوییەدا  کە 
 لە سێدارە دراون

نیوه ی  یه كه كانی  پیشه سازی و
 به رھه مھێنان له  ئێران داخراون

سناتۆر لێبرمه ن رێژیمی  ئێران سه ره كیترین 
ومه تی پشتیوانی    تیرۆریزمە ح

ی ئێران نیگەرانیی خۆی لە  رێکخراوی مافی مرۆ
ی دامی زیندانییەکی کورد دەرب سزای ئێ
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١٩٩٩دا  ساڵی  لە  واتــە  لەوەپێش  ساڵ  ھــەژدە 
رۆژی ٢١ی فیوریە لە الیەن رێکخراوی یۆنسکۆوە 

بە ناوی رۆژی جیھانیی زمانی دایک ناودێر کرا.
یۆنێسکۆوە  الیەن  لە  رۆژە  ئەو  کردنی  ناودێر 
بە  کە  دەگــەڕێــتــەوە  مێژووییە  رووداوە  ئــەو  بۆ 
سەر خوێندکارانی زانکۆکانی داکا لە بەنگالدش دا 
ھات کە ئەوکات بە رۆژھەتی پاکستان دەناسرا. 

بە  ــا  داک زانکۆکانی  خوێندکارانی   ١٩٥٢ ساڵی 
خوازیاری  ھێمنانە  خۆپیشاندانێکی  وەڕێخستنی 
لە تەنیشت زمانی  بەنگاڵی  ئەوە بوون کە زمانی 
ئوردوو بە دووھەمین زمانی رەسمیی ئەو وتە 
بناسرێ، بەم ئەو خۆپیشاندانە ھێمنانەیە لە الیەن 
پۆلیسەوە تەقەی لێکرا و لە ئاکامدا ژمارەیەک لەو 
خوێندکارانە گیانیان لە دەست دا. سانێک دواتر 
لە  خــۆی  سەربەخۆیی  بەنگالدش  کــە  کاتێک  و 
پاکستان وەدەست ھێنا، لە سەر داوای ئەو وتە 
لە الیەن رێکخراوی یۆنێسکۆوە بە رۆژی زمانی 
دایک دیاری کرا و لەو کاتەوە ھەموو ساڵێک لە 
زۆربەی وتاندا ئەو رۆژە بە شێوازی جۆاوجۆر 

یادی دەکرێتەوە و رێزی لێدەگیرێ.
نەتەوەکانی  لە  زۆرێــک  چارەنووسی  بێگومان 
سەر ئەم گۆی زەوییە ھاوشێوەی چیرۆکی گەلی 
بەنگالدیشە کە بۆ وەدەست ھێنانی سەرەتاییترین 
مافی ھەر مرۆڤێک کە ھەمان خوێندن و نووسین بە 
زمانی دایکی یانە دەبێ لە گیانی خۆیان مایە دابنێن 
و لە سەر ئەو داوا رەوایە لە الیەن دەسەتدارانی 
زاڵ بە سەروتەکەیاندا تووشی گرتن و لێدان و 

کوشتن ببنەوە. 
بە چاوخشاندنێک بە سەر مێژوودا دەبینین کە 
زۆرێک لە گەالن تەنانەت زمانەکەیان لە ناوچووە 
سەپاوە.  ســەردا  بە  داگیرکەریان  گەلی  زمانی  و 
نموونەی لەو چەشنەش دەکرێ ئاماژە بەو وتە 
ئافریقایی یانە بکەین کە کاتی خۆی لە الیەن وتە 

ئورووپاییەکان و بە تایبەت بریتانیا و فەڕانسەوە 
پاش چەند سەد ساڵ  لە  و  ئێستا  کــراون.  داگیر 
ــەو وتــانــە ئەگەر  ــەو داگــیــرکــاری یــە زۆرێـــک ل ل
زمانی  کە  ئەوەیە  النیکەم  نەفەوتابێ  زمانەکەیان 
فەرانسەوییە.  یا  ئینگلیسی  وتەکەیان  رەسمی 
نەبینراوە  کە  دەگەین  ئاکامە  بەو  نموونەیە  لەم 
بۆ  سەربازی  ھێرشی  بە  دەوڵەتێک  مێژوودا  لە 
سەر وتێکی تر توانێبیتی ئەو گەلە لەناو ببا بەم 
توانەوەی گەلێک یان تەفروتوونا کردنیان زیاتر لە 
رێگای ھێرشی فەرھەنگی و لەو نێوەشدا گرنگتر لە 
ھەموان لە بەین بردنی زمانی ئەو گەلە و بڕەودان 
بە زمانی داگیرکەر یان نەتەوەی سەردەست بووە.
بە  کە  نەتەوانەیە  لەو  یەک  کوردیش  نەتەوەی 

سەر  بە  زاڵ  وتانی  الیــەن  لە  مێژوو  درێــژایــی 
زمانی خۆی  بە  نووسین  و  کوردستاندا خوێندن 
بۆ  ھــەوڵــێــک  ھەرچەشنە  و  ــراوە  کـ قــەدەغــە  لــێ 
و  زیندان  وەک  قورسی  تێچووی  مەبەستە  ئەو 

دوورخستنەوە لە وتی بە دواوە بووە.
نموونەی ئەو تێکۆشان و تێچوویانە لە ھەموو 
ئـــەوەی  بـــەم  زۆرە،  ــان  کــوردســت بــەشــەکــانــی 
کە  ئەوەیە  وردبــوونــەوەیــە  لێ  و  رێزلێنانە  جێی 
تێکۆشەرانی کورد چۆن سەرەڕای ھەموو کێشە 
خزمەتی  توانیویانە  رێگایان  سەر  گرفتەکانی  و 
لە فەوتان رزگــاری بکەن و  زمانەکایەن بکەن و 

بیھێننە ریزی زمانە زیندوەکانی جیھان.
لە رۆژھەتی کوردستان لە سەد ساڵی رابردوودا 
دەســەتــی  دوو  ــەر  ھ بــێ  ــەڵ  گ لــە  ئێستاشی  و 

پاشایەتی و ئیسالمی ھیچکات رێگایان نەداوە کە 
بە شێوەیەکی فەرمی زمانی کوردی لە قوتابخانە 
و شوێنە پەروەردەییەکاندا بخوێنرێ و بنووسرێ. 
ئەوە لە حاڵێکدایە کە لە یاسای بنەڕەتی کۆماری 
ئیسالمیدا لە ئەسڵی پانزەدا وتراوە کە خەڵکی ئێران 
ئیزنی ئەوەیان ھەیە کە لە تەنیشت زمانی فارسیدا 
بەم  بکەن،  خۆیان  ئەدەبیاتی  و  زمان  خزمەتی 
ھەتا ئێستا ئەو ئەسڵە پاش نزیک بە چوار دەیە لە 
ھاتنە سەرکاری کۆماری ئیسالمی ھێشتا جێبەجێ 
بــوارەش  ئــەو  تێکۆشەرانی  تەنانەت  و  نــەکــراوە 
کراوە  ئەمنیەتییەوە سەیر  بە چاوی  ھەوڵەکانیان 
و لە الیەن ھێزە ئەمنیەتی و قەزاییەکانی کۆماری 
بوونەتەوە.  سزا  و  زیندان  تووشی  ئیسالمیەوە 

و  مەدەنی  تێکۆشەرانی  کە  ئەوەیە  گرینگ  بەم 
کــوردی  ئەدەبیاتی  و  زمــان  ــواری  ب شارەزایانی 
یەک  لــەم   بەتایبەتی  و  ــەداوە  ن کۆڵیان  ھیچکات 
جۆربەجۆرەوە  رێگای  لە  دواییشدا  ساڵەی  دوو 
کوردی   زمانی  بە  نووسینیان  و  خوێندن  داوای 

رووبەرووی کۆماری ئیسالمی کردوەتەوە.
جگە لەو ھەونە جێی خۆیەتی لەم بۆنەیەدا واتە 
لە رۆژی جیھانیی زمانی دایکدا وێڕای دەستی رێز 
بە سینگەوە نان ئاماژە بە ئەو ھەوڵە کردەیی یانە 
بکرێ کە لە دوو دەیەی رابردوودا لە رۆژھەتی 

کوردستاندا بۆ فێر کردنی زمانی کوردی دراوە.
کۆماری  ســەرکــاری  ھاتنە  لە  کــرا  بــاس  وەک 
ئیسالمی یەوە دەسەت بە ھیچ جۆرێک رێگای بە 
خوێندن و نووسینی بە زمانە غەیرە فارسیەکان و 

یەک لەوان زمانی کوردی نەداوە بەم ناوە ناوە 
رۆژھــەت  لە  کــوردی  زمانی  فێرکاریی  ھەوڵی 
بووبێت  تایبەتییشدا  کۆڕی  ھەندێ  لە  ئەگەرچی 
دراوە. ھەتا لە ساڵی ١٣٨٧ بەمالوە دوو ناوەندی 
چاالک خزمەتێکی بەرچاویان بە فێر کردنی زمانی 
دوو  ئــەو  ــرد.  ک ئێراندا  کوردستانی  لــە  کـــوردی 
ناوەندەش بریتیە لە ھەوڵەکانی مامۆستا شەری 
و  ئەدەبی یەکان  ئەنجومەنە  لە  پەناھی  حوسەین 

دواتر چاالکی یەکانی ناوەندی سۆما.
لە راستیدا ئەنجومەنە ئەدەبیەکان و فێرگەکانی 
زمانی کوردی بە کەڵک وەرگرتن لەو دەرفەتانەی 
باشیان  کەڵکی  ئـــاراوە  ھــاتــە  ــەدا  ــەو ســان ل کــە 
وەرگرت و لە ماوەیەکی کەمدا فێرگەکانی زمانی 
کوردی زۆربــەی ھــەرەزۆری شار و ناوچەکانی 
سەرکاری  ھاتنە  بە  بــەم  گرتەوە  کوردستانی 
سەرکۆمار  وەک  نـــژاد  ئــەحــمــەدی  مــەحــمــوودی 
ناوەندە  و  ئەنجومەنەکان  بۆ  جیددی  بەربەستی 
و  بوو  دروســت  کــوردی  زمانی  فێرکاری یەکانی 

زۆربەیان داخران.
کە  بکرێ  ــەوە  ب ئــامــاژە  پێویستە  کۆتاییدا  لــە 
ھەموو  ســەرەڕای  دواییدا  ساڵەی  دوو  یەک  لەم 
بەربەستەکان ھەوڵ و تێکۆشان لە ھەندێ لە شار 
و ناوچە جۆربەجۆرەکان بەردەوامە و تێکۆشانی 
ــواری  ب چــاالکــانــی  لــە  کۆمەڵێک  خۆبەخشانەی 
زمان و ئەدەبی کوردی لەگەڵ پێشوازی گەرم و 
بەربوی خەڵکی کوردستان بۆ فێربوونی زمانی 
خۆیەتی  جێی  بــەم  بــەرەوڕوو بــووە.  دایکی یان 
بە  و  رێکبخرێن  زیاتر  ھەرچی  ھەونە  ئەو  کە 
توێژە  و  چین  پشتیوانیی  و  واژۆ  کۆکردنەوەی 
بە  رێگەدان  داواکــاری  کۆمەڵگا  جۆربەجۆرەکانی 
خوێندن و نووسین بە زمانی کوردی بە شێوەی 

رەسمی ھەر لە قۆناغەکانی سەرەتایی خوێندنەوە 
دەسەتدارانی  خوێندنبەسەر  قۆناغەکانی  دوا  تا 

کۆماری ئیسالمی ئێران دابسەپێنن.

سیاسی

رۆڵی زمان لە بەستێنی شوناسی نەتەوەیی دا
ز ار وویە کە زمانەکە دە ێ زین ە ە  دەکەو کەواتە  ەوە دڵی راوەس زمانی  ئەو کاتە کە مر دەمر بەر

مەنسوور مروەتی

مانگ  سێ  نزیکەی 
نوێی  ساڵی  ھاتنی  لە  بەر 
رۆحانی  حەسەن  ھەتاوی 
ئێران  سەرۆککۆماری 
بودجەی  یاسای  پرۆژە 
ھەتاوی  ١٣٩٦-ی  ساڵی 
ئێرانی رادەستی مەجلیس کرد، بۆ ئەوەی پێش ھاتنی 
نەخشە  بیکاتە  بکات،و  تاووتوێی  مەجلیس  نەورۆز 
خەڵکی  داھاتووی  ساڵی  گوزەرانی  و  ژیان  رێگەی 

ئێران و کوردستانی رۆژھەت.
تمەنە،و  ملیار  ھەزار   ٨٥ ھەزارو  پرۆژەیە  ئەو 
بەپێی پرۆژەیاساکە ٥٥ دۆالر بۆ ھەر بەرمیل نەوت 
 ٢ دەبێ  ئێران  حکومەتی  رۆژانە  کراوە،و  پێشبینی 
ملیۆن ٤٢٠ ھەزار بەرمیل نەوت ھەناردە بکات. ئەو 
ساڵی  بودجەی  الیحەی  لەگەڵ  بەراورد  بە  الیحەیە 
رابردوو لەرووی ژمارەوە گۆرانکاری زۆری تێدایە، 
ژمارەکان بەرزبوونەتەوە،و رەنگە ھاووتیانی ئێران 
خۆش  ژمارانە  بەو  دڵیان  رۆژھەت  کوردستانی  و 
 ٩٥٣ نزیکەی   ١٣٩٥ ساڵی  بودجەی  چونکە  بکەن، 
ھەزار ملیار تمەن بوو، کە لەھی ساڵی داھاتوو زۆر 
بەرمیلێک نەوت ٤٠  بۆ ھەر  کەمترە، ساڵی رابردوو 
ھەر  نرخی  ئەمساڵ  بۆ  بەم  پێشبینیکرابوو،  دۆالر 
بەرمیلێک ١٥ دۆالر زیاترە، ئەوانەو ئەو بەلێنانەی کە 
بەھاووتیانی  بودجەدا  الیحەی  لە  رۆحانی  حەسەن 
دڵی  راگەیاندنەکان  لەسەر  النیکەم  رەنگە  داوە، 

دەلێ  رۆحانی  کە  بەتایبەت  بکەن،  خۆش  زۆرکەس 
٧٠٠ ھەزار دەرفەتی کار لە الیحەی بودجەی ١٣٩٦-

دا پێشبینیکراوە.
و  ئێران  ئێستای  لەدۆخی  ژمارانە  ئەو  لەراستیدا 
کوردستانی رۆژھەتدا، دەکرێ ھەر وەکوو ژمارەی 
بەلێنە  ھەموو  وەکوو  و  بکرێن،  سەیر  کاغەز  سەر 
بۆ  النیکەم  ھەرگیز  دیکە  گوتراوانەی  نووسراوو 

کوردانی رۆژھەت نەبنە پاروە نانێک. بەر لەھەموو 
ھەموو  وەکوو  ئەمساڵیش  بودجەی  الیحەی  شتێک 
ساڵێک ژمارەیەک و بودجەیەکی دیاریکراوی بۆ ھیچ 
دیاری  رۆژھەت  کوردستانی  پارێزگاکانی  لە  یەک 
بودجەی  وەکوو  ئەوەی  زۆری  بەشی  نەکردووە، 
بەردەوامی  بۆ  لەبەرچاوگیراوە،  ساز  و  ساخت 

پرۆژە نیوەچلەکانە، کە سەدان پرۆژەی نیوەکارە لە 
لە  کوردستانی رۆژھەت ھەن، کە ھەندێکیان زیاتر 

١٠ ساڵە تەواو نەبوونە.
کە  بودجەدا  لەالیحەی  دیکەشەوە  لەالیەکی 
نزیکەی ١٠٠ الپەرەیە، ھیچ پرۆژەیەکی وەبەرھێنانی 
گەورەی تێدانییە، کە بتوانێ دەرفەتی کاری خۆماڵی 
لێبدەینەوە  سه رپێی  ئاورێکی  ئەگەر  برەخسێنێت، 
و  ناوەند  لە  گەورە  کارخانەی  دەیان  کە  دەزانین 
بەشەکانی دیکەی ئێران لەساڵی ١٣٩٦ یان کارەکانیان 
بەردی  یانیش  دەبن،  بەکار  دەست  و  دەبێت،  تەواو 
خۆمالی  کارگەی  یەک  بەم  دادەنرێت،  بۆ  بناغەیان 
کوردستانی  پارێزگاکەی  چوار  لە  ده وڵه تیش  یان 
جگە  ئەوە  نەکراوە.  پێشبینی  لەالیحەکەدا  رۆژھەت 
لەوەی سەرجەم پارێزگاکانی کوردستانی رۆژھەت 
بەردەوام  خەڵکەکەی  سنوورو  سەر  کەوتوونەتە 
تایبەتمەندییە  ئەو  بەم  دەژین،  نائاساییدا  لەحالەتی 
بێکاری  رێژەی  بەپێچەوانە  نەگیراوە،و  لەبەرچاو 
رێژەی  کەئەمساڵیش  دەلێ  پێمان  رابردوو  سانی 
رابردوو  لەسانی  کوردستان  نەدارەکانی  بێکارو 
لەکوردستان  کار  زەمینەی  چونکە  دەبێت،  زیاتر 
نەکراوە،  پێشبینی  لەکوردستان  بودجەدا  لەالیحەی 
بەکاربێت،  دەست  تێدا  خۆماڵی  کاری  دەستی  ھەتا 
پێترۆشیمیای مەھاباد  ناوەندی  ئەگەریش وەکوو  جا 
دوای زیاتر لە دوو دەیە دەست بەکاریش بوو، دوو 
بەخەڵکی  دێن،و  لەدەرەوە  کاری  لەسەر سێی ھێزی 

ناوچەکەی رەوا نابینن.

رێگەوبانەکانی پارێزگاکانی ئیالم و سنەو کرماشان 
وەزاڵە  خەڵک  مەرگ،و  جادەی  بوونەتە  ورمێ  و 
دەڕبڕینە،  نارەزایی  ھەموو  ئەو  دوای  بەم  ھاتووە، 
لەبودجەی ساڵی ١٩٣٦-دا بڕیاری پێشوەختە لەسەر 
کۆڵبەران  نەدراوە.  لەو جادانە  مەتر  یەک  چاککردنی 
لەسەر سنوورەکان بۆ ٢٠ بۆ ٣٠ھەزار تمەن دەکەونە 
بووەتە  پرسەکە  و  ئەمنییەکان  ھێزە  فیشەکی  بەر 
پرسێکی جیھانی، بەم لەیەک بڕگەدا الیحەی بودجەی 
حەسەن رۆحانی ئاورێکی لێ نەداونەتەوە، جا ھەموو 
فەرمییەکانی  ئامارە  بەپێی  کە  لەکاتێکدایە  ئەوانە 
خودی ئێران النیکەم پارێزگای ئیالم سانە پێشوازی 
لە چەندین ملیۆن زیارەتکاری شیعە مەزھەب دەکات، 
بەم بوودجەیەکیان بۆ شارێکی ھەژار بەم رەخساو 

بۆ گەشتیاری ئایینی تەرخان نەکردووە.
و  کون  زۆری  ئەمساڵ  بوودجەی  الیحەی 
رۆژھەت  کوردستانی  بۆ  النیکەم  گەورەی  کەلێنی 
زیاتر  گرانی  و  بێکاری  بەدڵنیاییەوە  تێدایە،و 
بەشی  سان  ساڵی  وەکوو  بودجەیە  ئەو  دەکات، 
بەشی  داناوە،و  بەزیادەوە  دەوڵەمەندەکانی  ناوچە 
بەکەمی  زۆر  گەشەنەکردووەکانی  ھەژارو  ناوچە 
مەجلیس  لە  خەڵک  نوێنەرانی  ئەگەر  داناوەتەوە،و 
لەسەر  خۆیان  شەڕی  گفتوگۆکردنەکەدا  لەکاتی 
پشکی کوردستانی رۆژھەت نەکەن، ساڵی داھاتوو 
و  ناخۆش  رۆژھەت  کوردستانی  بۆ  لەمساڵ  زۆر 

کارەساتبارتر دەبێت.

سەد  لە  کوردستان  رۆژھــەتــی  ساڵی رابردوودا و ئێستاشی لە گەڵ بێ ”لە 
ھەر دوو دەسەتی پاشایەتی و ئیسالمی 
ھیچکات رێگایان نەداوە کە بە شێوەیەکی 
و  قوتابخانە  لە  ــوردی  ک زمانی  فەرمی 
و  بخوێنرێ  پــەروەردەیــیــەکــانــدا  شوێنە 

بنووسرێ. “

ــواری زمــان ”بەم گرینگ ئەوەیە کە تێکۆشەرانی  ــی بـ ــان مــەدەنــی و شــارەزای
کۆڵیان  ھیچکات  کــوردی  ئەدەبیاتی  و 
نەداوە و بەتایبەتی لەم  یەک دوو ساڵەی 
ــەجــۆرەوە  ــگــای جــۆرب ــە رێ ــشــدا ل ــی دوای
زمانی  بە  نووسینیان  و  خوێندن  داوای 
کوردی  رووبەرووی کۆماری ئیسالمی 

کردوەتەوە “

لــەدۆخــی  ــە  ــاران ژم ــەو  ئ ئێستای ئێران و کوردستانی رۆژھەتدا، ”لەراستیدا 
دەکرێ ھەر وەکوو ژمارەی سەر کاغەز 
بەلێنە  ھەموو  ــوو  وەک و  بکرێن،  سەیر 
ھەرگیز  دیکە  گــوتــراوانــەی  نــووســراوو 
نەبنە  ــەت  رۆژھـ کــوردانــی  بــۆ  النیکەم 

پاروە نانێک“

یوار رەسووڵی

ی ئێران تی کوردستان لە بوودجەی ساڵی  پشکی رۆژھە
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لەو ماوەیەدا و لەپاش تاقیکردنەوەی 
و  ئیسالمی  کــۆمــاری  مــووشــەکــیــی 
ھەڕەشەئامێزی  و  توند  کاردانەوەی 
دۆنـــاڵـــد تــرامــ و کــاربــەدەســتــانــی 
پێوەندی یەدا،  لەو  ئامریکا  پایەبەرزی 
خاتەمی سەرۆک کۆماری  محەممەدی 
ــە لــێــدوانــێــک دا  ــم ل ــژی پــێــشــووتــری رێ
کرد  نیشتمانیی  ئاشتەوایی  داوای 
کە  ھــەلــە  باشترین  ئێستا  گــوتــی  و 
دەتوانین بە یەکگرتووی ھەموو ھێزە 
بــەرژەوەنــدی  و  قازانج  الیەنەکان  و 
نــیــشــتــمــانــیــی شــــۆرش و کــۆمــاری 
و  ــام  ــەی پ ئـــەو  بــپــارێــزیــن.  ئیسالمی 
بەرەبەری  لە  کە  خاتەمی  لێدوانەی 
شەشەمین ساڵڕۆژیی (٢٦ی رێبەندانی 
١٣٨٩) «دەسبەسەرکردنی»  مەھدی 
کەڕووبی و میرحوسەینی مووسەویی 
ھــاوســەرەکــەی، زارا رەھــنــەوەرد،  و 
ــردەوەی  ــ ــەوە، لــەگــەڵ دژک ــرای بــو ک
توندی خامنەیی و کەسە ناسراوەکانی 
بـــەرەوڕوو  دەســـەت  بەھێزی  باڵی 
ناوھێنانی  بەبێ  خامنەیی  بـــووەوە. 
خاتەمی، بە تووندی بەگژی دا ھاتەوە 
و ھــەرچــەشــنــە ئــاشــتــبــوونــەوەیــەکــی 
لە  پراوێز خــراوە  ــە  ئــەو رەوت لەگەڵ 
بە  ئەوانەوە  لەالیەن  کە  دەســەت دا 
«فیتنە» نێودێر کراوە، رەت کردەوە.

ئەو  ھاتنەسەرکاری  لــەســەرەتــای 
کەڵەکە  رەوتـــی  ئێستا،  تــا  رژیــمــەوە 
لــەالیــەن  ــەت  بــوونــی ھێز و  دەســ
بە  کە  ئیسالمی  دا  کۆماری  لە  باڵێک 
ئەو  ــاوان خــوازی  پ و  توندئاژۆ  باڵی 
پێکردووە  دەســتــی  نــاســراوە  رژیــمــە 
و بـــەرەبـــەرە دەســـــەت و ھــێــز و 
ئەو  لەالیەن  ئابووری یەکان  جومگە 
ــراوە. لــەو مــاوەیــەدا  بــاڵــەوە پـــاوان کـ
کاربەدەستانی  لە  کــەس  بــەھــەزاران 
بەھوی  ئــەو رژیــمــە  ورد و درشــتــی 
دید  لە  جیاواز  بۆچوونی  دەربڕینی 
دامــەزرێــنــەری  و  رێبەر  روانــگــەی  و 
کۆماری ئیسالمی، خومەینی و دواتر 
و ھەنووکە، خامنەیی و «کاست» و 
مافیای بەھێزی دەسەتی راستەقینە( 
سپای پاسداران و بونیاتە ئابووری یە 
جوومعەکان  ئیمام  و  زەبەالحەکانی 
نەھێنی،  ئاشکراو  شــێــوەی  بــە  و...) 
کـــــــوژراون، لـــە گــرتــووخــانــەکــان دا 
لەسەرکار  بــەســەرچــووە،  تەمەنیان 
الدراون، و لە ماڵەکانیان بەند کراون 
تــونــدیــان  زۆر  ــەگــەر  ئ گشتی  ــە  ب و 
پێگەی  و  جێگە  پێی  بە  و  لێنەگرتبن 
پێشوویان لە دەسەت دا «رەعایەت» 
کرابن، وەک خاتەمی پەڕاوێز خراون.

ــر نێوی  ــامــی خــاتــەمــی لــە ژێـ ــەی پ
لەراستی دا  نیشتمانیی،  ئاشتەوایی 
ــۆ ئــاشــتــبــوونــەوەی  پــەیــامــێــک بـــوو ب
باڵەکانی رژیم و گەڕانەوەی خۆی و 
رێفۆرمیستەکانی دەورووبەری و ئەو 
کەسانەیە کە لە دوای ھەڵبژاردنەکانی 
ــە ســاڵــی ٨٨ لە  ســـەرۆک کـــۆمـــاری ل
ــر لــە پــەرواێــز  ــنــدان کـــران و دواتـ زی
لە  کــە  خاتەمی  ھــەم  ئەگەینا  خـــران. 
پاراستنی  لە  پەیامەکەی دا باس  دەقی 
نیزامی کۆماری ئیسالمی دەکا و ھەم 
خامنەیی، بە لەبەرچاوگرتنی سیاسەتە 
گەلی یەکانی  دژی  و  ســەرکــوتــکــەر 
ــە مــاوەی  ــەی ل ــەی خــۆیــان و ئــەو ب
٣٨ ساڵی رابــردوودا بەسەر وت و 
ھەموو  لە  ئێرانیان   خەڵکی  کۆمەنی 
بوارەکان دا ھێناوە، باش دەزانن، ئەو 
رژیــمــە لــە تــەواویــەتــی خـــوی دا و بە 
ھەموو باڵەکانی یەوە ھیچ جێگە و پێگە 
و ئیعتبار و رەوای یەکی نەماوە. ئەوش 
باش دەزانن ئەوەی کۆماری ئیسالمیی 
لەسەر پێ راگرتوە و نەیھێشتوە ھەتا 
سیاسەتی  لەالیەک  برووخێ؛  ئێستا 
زەبــرو  بڕ و ســەرکــوت و  کوشت و 
ــانــەت ســنــوورەکــانــی  ــە تــەن ــگــە ک زەن
دوێینش  «خود»ی یەکانی  گەیشتۆتە 
ــش نـــاپـــارێـــزێ؛ لــەالیــەکــی  ــی ــەوان و ئ
بەشیک  ــەبــوونــی  ن ئــامــادە  ــکــەش  دی
راپەڕینی  و  تەقینەوە  مــەرجــەکــانــی 
نەبوونی  و  ئێران  خەڵکی  کۆمەالنی 
ئالتێرناتی و ئۆپۆزسیۆنێکی بەھێزە 

نارەزایەتی یەکان  شەپۆلی  بتوانێ  کە 
ھەدەفمەند  و  کاریگەر  بەستێنێکی  لە 
بەگژ  و  بکاتەوە  کۆ  ودیــاری کــراودا 
رێژیمێکی  وەک  ئیسالمی،  کــۆمــاری 

دژی گەلی و تۆتالیتردا بداتەوە.
ھەمبەر  لە  خامنەیی  ــردەوەی  دژکـ
نیشتمانیی  ئاشتەوایی  بەناو  پەیامی 
خاتەمی و لێدوان وھەڕشە تووندەکانی  
دەمــڕاســتــەکــانــی بــاڵــی پــاوان خــوازی 

دەسەت لەو چەند رۆژەی رابردوودا 
چیتر  کە  راستی یەن  ئەو  پیشاندەری 
ئەمنی یەتی»  ــازنــەی  «ب لــە  خاتەمی 
و  نـــەمـــاوە  دەســــــەت دا  دەرەوەی 
ــی نــێــو نــەھــێــنــان و بــو  ــەســت ــەرب ب
و  گۆڤار  لە  وێنەکانی  نــەبــوونــەوەی 
و  بـــژاردە  تەنیا  و...،  رۆژنــامــەکــان دا 
نی یە  ئــەو  کردنی  دەمــکــوت  بۆ  رێگا 
دەسەت  مافیای  بەدوورنازاندرێ  و 
ئەویش وەک کەرووبی و مووسەوی 
و ھاوسەرەکەی لە ماڵەوە دەسبەسەر 
ــە ئــاســتــی  ــە لـ ــات؛ بــەتــایــبــەت کـ ــکـ بـ
ناسراوەکانی  کەسایەتی یە  سەرەوەی 
کۆماری ئیسالمی، تەنیا خاتەمی بوو 
ئەگەر  لێدوانەکانی دا،  و  قسە  لە  کە 
لە  بــەرگــری  راشکاوانە  نەکرد  زاتــی 
کەرووبی و مووسەوی بکات، بە ناو 
نەکردن  محکووم  فیتنە»ی  «سەرانی 
ــرت و بــێ دەنــگ  ــەگ ن و ھــەڵــوێــســتــی 

مایەوە. 
خامنەیی  دیــکــەوە  لەالیەکی  ــەم  ب
کۆماری  راستەقینەی  دەســەتــی  و 
ــاوەی شـــەش ســال  ــ ــە م ئــیــســالمــی، ل
دەسبەسەرکران لە ماڵەوەی کەرووبی 
رەھــنــەوەرد،  زارا  و  ــووســەوی  م و 
ھیچ کات وەک ئێستا تەنگەتاو نەبوون. 
بۆ  ئێران  خەڵکی  کۆمەنی  لەالیەک 
دەربڕێنی ر و توورەیی و نارەزایەتی 
ئازادی  رژیمە  و  خامنەیی  لە  خۆیان 
تۆڕە  لە  دیکتاتۆری یەکەی،  و  خنکێن 
کۆمەیەتی یەکان کەمپەینی بەربوی 
دەسبەسەرکراوانەیان  ئــەو  ئـــازادی 
وەڕێــخــســتــوە کــە لــە شــێــوەی خۆی 
ــەدا بــێ وێــنــە بـــووە،  لـــەو شـــەش ســال
نێوخۆیی  کێشەی  دیکەش  لەالیەکی 
لە  کەسە  سێ  ئەو  دەسبەسەرکرانی 
لەگەڵ  ھــەر  ــەک  ن جیھانی دا  ئاستی 
داکۆکی کار  ناوەندەکانی  نارەزایەتی 
بەرەوروو  مرۆ  مافی  پارێزەری  و 
ــازەی  ــ ــی ت ــ ــەت ــ ــوو دەوڵ ــک ــەڵ بـــــووە، ب
خــەت.  ســەر  ھێناوەتە  ئەمریکاشی 
وەزارەتی  وتەبێژی  پیوەندی یەدا  لەو 
پشتیوانی  وێــڕای  ئامریکا،  دەرەوەی 
کردنی  ســەرکــۆنــە  و  کەمپەینە  ــەو  ل
لەماڵەوە،  دەسبەسەرکران  کردەوەی 
کردووە  ئیسالمی  کۆماری  لە  داوای 
رێز لە رێککەوتنە نێونەتەوەی یەکان لە 
پێوەندی لەگەل پاراستنی مافی مرۆ 

بگرێ و بە پێچەوانەی ھەموو یاسا و 
رێساکان و بەبێ دیاریکردنی تاوان و 
دادگایی کردنی عادیالنە، چاالکوانانی 
ســیــاســی رەوانـــــەی بــەنــدیــخــانــەکــان 
نەکات. دیارە وەک ھەمیشە کۆماری 
دەستێوەردان  پاساوی،  بە  ئیسالمی 
ئەو  ئــێــران  نێوخۆیی  ــاری  ــاروب ک لــە 
دەرەوەی  ــی  ــ وەزارەتـ ھەڵوێستەی 

ئەمریکای مەحکووم کرد.

ــی  ــەڕووب ــەوەش کــێــشــەی ک ــەل ــگ ج
و مــووســەوی و ھــاوســەرەکــەی، کە 
ھەروەک ئاماژەی پێدرا، کردەوەیەکی 
وەک  و  یاساکانە  ھەموو  لە  بــەدوور 
سەرکوتکەرەکانی  کردەوە  لە  یەکێک 
ــڕی  ــ ــ ــی، دەربـ ــالمـ ــسـ ــیـ ــاری ئـ ــ ــۆمـ ــ کـ
دزێو  رووی  دەرخــەری  و  نێوەڕۆک 
بوەتە  رژیمەیە،  ئەو  راستەقینەی  و 
ناڕەزایەتی  دەربڕینی  بۆ  بەستێنێک 
بە  ئـــێـــران و  ــی  ــک ــەڵ ــی خ ــەنـ ــۆمـ کـ
باجی  ئیسالمی  کۆماری  دڵنیای یەوە 
دەدات  بۆ  زۆرتـــری  کەھەیە  لــەوەی 
خۆی  لــەکــۆڵ  بەھاسانی  نــاتــوانــێ  و 
بکاتەوە و لە لێکەوتەکانی دەرباز بێ. 
بەتایبەت کە رژیمی کۆماری ئیسالمی 
لە  نێوخۆیی،   قەیرانی  زۆر  لەگەل 
لە  ئالقەی دەســەت و   نێو  ئاستی 

بەڕێوەبەری وت دا بەرەوڕوویە.
بانگەوازی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  ھەر 
دژکــردەوەی  و  خاتەمی  ئاوشتەوایی 
دەســەت دا  «کاست »ی  و  خامنەیی 
شیکردنەوەی ئەو راستی یە لەجێ دایە 
تا  و  جــیــاواز  لێک  روانینی  دوو  کــە 
ڕادەیەک دژبەر، ھاوتەریب لەگەڵ یەک 
بە درێژایی تەمەنی کۆماری ئیسالمی 
و بەتایبەت لە دوای مەرگی خومەینی 
و بـــەدەســـتـــەوە گــرتــنــی دەســەتــی 
جێگرەوەکەی،  الیــەن  لە   « «موتڵە
کۆماری  پاراستنی  بۆ  خامنەیی یەوە، 
ئێستاش  و  ــارادابــوون  ئ لە  ئیسالمی 
بۆچوونی  روانــیــنــی  ھــەیــە.  بــوونــیــان 
یەکەم کە ھەتا ئێستاش لە دەسەت دا 
ــەت و  ــ ــوودی ی ــ ــەوج ــ ــان وم ــ زاڵـــــە، م
بەناو  و  ئیسالمی  کــۆمــاری  بــوونــی 
گەشەسەندنی، لە پابەند بوون بە بنەما 
و روانینە فیکریی یەکانی دامەزرێنەری 
کۆماری ئیسالمی، «بە بێ ھیچ چەشنە 
ــوە و  ــک» لـــە شــێ ــێ ــدن ــوان ــی ن ــی ــەرم ن
کۆمەڵگا  بەڕێوەبەری  ئوسلووبەکانی 
ناوچەیی  کێشە  لەگەڵ  «تەعامول  و 
کە  دەبینێتەوە  جیھانی یەکان» دا  و 
یاساکانی  داسەپاندنی  بنەمای  لەسەر 
ــەی بــۆچــوونــی  ــگ ــەڕوان ــەت(ل ــع شــەری
شێعەوە) لە نێو خۆ، و لە دەرەوەش 
سیاسەتە  و  ئامانج  بــە  پابەندبوون 
بــنــەڕەتــی یــەکــانــی، (نـــاردنـــەدەرەوەی 
نــالــۆژیــک لەگەڵ  ــی  ــەت ــۆڕش، دژای شـ
ئەمریکا و جیھانی رۆژئاوا و یارمەتی 

تێرۆریستی یەکان...)  تاقمە  دەستەو 
ــامــادەی  ئــەو بــیــرو بــۆچــوونــەیــە و ئ
ھــەرچــەشــنــە بــەرەنــگــاربــوونــەوە و 
دەرەکی یە،  و  نێوخۆیی  دژکــردەوەی 
ماڵوێرانی  و  شــەڕ  ئــەگــەر  تــەنــانــەت 
خەڵکی  کــۆمــەنــی  بــێ دەرەتــانــی  و 
ڕوانینی  و  بــۆچــوون  لێبکەوێتەوە. 
پاشەکشە  لــە  ھەمیشە  کــە  ــەم  دووھـ
لــەبــەرانــبــەر رکــەبــەرەکــەیــدا بـــووە و 

ــووە لــە ئــاڵــقــەی دەســـەت  ھــەتــا ھــات
بــۆچــوونــی  خــــــراوەتــــــەوە،  دوور 
و  القانی  وەک  کەسایەتییەکانی 
خوارتر  پلە  چەند  بە  و  مونتەزیری 
کەسانی وەک مووسەوی و کەڕووبی 
و خاتەمی و... بووە کە لەگەڵ پابەند 
ــوون بــە بــنــەمــا ســەرەکــی یــەکــانــی  ــ ب
کۆماری ئیسالمی، لە سۆنگەی فیکریی 
شێوەیەی  ــەو  ب ئــیــدئــۆلــۆژی یــەوە،  و 
ــاســی  لــێــوەدەکــەن  کـــە بــۆخــویــان ب
ــەت» لــە ھــەڵــســووکــەوت  ــی ــن ــەق «ع
پاراستنی  ئەوان  رووداوەکانە!  لەگەڵ 
کۆماری ئیسالمی یان ال گرینگە و زۆر 
باش دەزانن لە ھەل و مەرجی ئێستادا 
و بە لەبەرچاو گرتنی ھەموو فاکتەرە 
بوارەکانی  لەھەموو  نێوخۆی یەکان 
ئابووریی و کۆمەیەتیی و ... و ئەو 
رۆژھــەتــی  و  جیھان  ئــاڵــوگــۆڕانــەی 
کۆماری  تێدەپەڕێ،  پێدا  نێوەڕاستی 
نەمان  بــەرەو  شێوەیە  بەو  ئیسالمی 
و رووخــان دەڕوات. ھەر بۆیەش بە 
ھەموو شێوەیەک تێدەکۆشن بەر بەو 
رەوتە(رەوتی ھەرەس ھێنانی کۆماری 

ئیسالمیی ئێران) بگرن .
خەبات  ئێستای  قۆناغی  پێویستی 
ئەوەیە  ئیسالمی  کــۆمــاری  دژی  بــە 
ــات،  ــەبـ لـــەھـــەمـــوو شـــێـــوەکـــانـــی خـ
رێــگــا  و  رەوا  ئـــامـــرازە  لــەھــەمــوو 
نێودەوڵەتی یەکان،  یاسایی یە  پێدراوە 
بۆ  پۆتانسێلەکان،  و  توانا  لەھەموو 
تێکشکاندنی دیکتاتۆری و سەرەڕۆیی 
ئیسالمی  کــۆمــاری  دەســەتــدارانــی 
بۆ  راستی یە  ئــەو  و  کەڵک وەرگرین 
ــران دووپـــات  ــێ کــۆمــەنــی خــەڵــکــی ئ
کــەیــنــەوە کــە ھــەل و مــەرجــی ئێران 
و  ئەمنیەت  و  ناوچەی رۆژھــەت  و 
«تــەحــەمــوول»ی  جیھان،  ئاسایشی 
کۆماری  وەک  ســـەرەڕۆی  رژیمێکی 
ــ و  ــوو بـــاڵ و ل ــەم ــە ھ ئــیــســالمــی ب
ــێ،  ــ ــاکـــات و دەب پـــۆپـــەکـــانـــی یـــەوە نـ
بــەریــن تــرکــردنــەوەی  بــۆ  تێبکۆشین 
ــەرچــی زیـــاتـــری گــۆڕانــکــاریــەکــان  ھ
داھــاتــوویــەک  وەدیھێنانی  پێناو  لــە 
مافی  و  سەربەخۆیی  و  ئـــازادی  کە 
مافی  ژیـــان،  چۆنیەتی  لــە  ــاردان  ــڕی ب
بێ ئەمال و ئەوالی گەالنی ستەم دیدەی 

ئێران بێ.

ئاشتەوایی نیشتمانیی یان ئاشتبوونەوەی باڵەکانی رێژیم

رەزا محەممەدئەمینی

لەھەموو شێوەکانی  ئەوەیە  ئیسالمی  کۆماری  بە دژی  ئێستای خەبات  قۆناغی  توانا ”پێویستی  لەھەموو  نێودەوڵەتی یەکان،  یاسایی یە  پێدراوە  رێگا  و  رەوا  ئامرازە  لەھەموو  خەبات، 
ئیسالمی  کۆماری  دەسەتدارانی  سەرەڕۆیی  و  دیکتاتۆری  تێکشکاندنی  بۆ  پۆتانسێلەکان،  و 
کەڵک وەرگرین و ئەو راستی یە بۆ کۆمەنی خەڵکی ئێران دووپات کەینەوە کە ھەل و مەرجی 
ئێران و ناوچەی رۆژھەت و ئەمنیەت و ئاسایشی جیھان، «تەحەموول»ی رژیمێکی سەرەڕۆی 

وەک کۆماری ئیسالمی بە ھەموو باڵ و ل و پۆپەکانی یەوە ناکا“

ھه بێت  ئه وه ی  ئازادی  تاکی کۆمەڵگا  پێویسته  
خۆی  کانی  چاالکییە  و  کرده وه   که  
ھه ر  و  ھه ڵبژێرێ  خۆی  بۆ  ئازادانە 
بنه مای  دەبێتە  ئازادی ھه ڵبژاردنه   ئه م 
سه ربه خۆ.  بابه تێکی  وه ک  ئەخالقیی  ھه بوونی 
نه بێ،  دا  گۆڕێ  له   ھه ڵبژاردن  ئازادی  ئه گه ر 
وه ک چۆن ناتوانین کرده وه ی گیان له به ره کانی 
تر به  باش یان خراپ بزانین، بۆی نیه  تاکێک به  

باش یان خراپ له  قه ڵه م بده ین. 
و  ھه ڵوێست  ئه گه ر  ده بێت  جێ  به   لێره دا 
زانستی  روانگه ی  له   مرۆ  کرده وه کانی 

ھه ڵسه نگێنین. ده روونناسیه وه  

Sokrat: و  
ئامانجی چاالکییه  
ن  نما قییه کا خال ئە
ییه   ه ر به خته و
به   وگه یشتن 
ی  ه ر به خته و
ئەخالقیش ته نیا له  
زاناییه وه   رێگه ی 
زانایی؛  دێ.  به دی 
به ره و  مرۆڤه کان 
باش  کرده وه ی 

ھه ڵه .  کرده وه ی  به ره و  نه زانیش  و  ده دا  ھان 
و  به ئەخال  و  بخته وه ر  مرۆ  زانایی  ته نیا 

پێگه یشتوو ده کات.

Platon: ئه فالتوو
یا  باش 
بوونی  خراپ 
 ، کی ال چا
ڕێگه ی  له  
بوونی  باش 
نگه شه ی  با
چاالکییه   ئه م 
ده رده که وێ. 
ئه گه ر  واتە 
چاالکییه ک له  گه ڵ بانگه شه ی باشی ئه م چاالکییه  
ناکرێ  وانه بێ، خراپه .  ئه گه ر  باشه  و  بێ،  ڕێک 
جیھانه وه   ئه م  زانستی  ڕێگه ی  له   بابه ته   ئه م 
ھه ر  ئه وه   به ر  له   ھه ڵسه نگێنین.  و  تێبگه ین 
بانگه شه کان  بازنه ی  به ره و  پێویسته   مرۆڤێک 

بڕوات و ئه م بانگه شانه ، شی بکاته وه .

Imanuel kant: ن ئێل  ن ئێم
  ( ه ی سه د )
١٨له روانگه ی 
ه ،  نته و کا
ێ  کر نا
نجی  ما ئا
کی  ال چا
قی  خال ئە
ی  ر به خته و
به ر  له   بێ. 
که   ئه وه ی 

به خته وه ری

پێی  به   واتە  سوبجە کتیفه ،  ده سته واژه یه کی 
تاک تووشی گۆڕان ده بێ. ھه ر ئه و جۆره ی که  
فه یلەسووفه کانی پێش کانت پێناسه ی جیاوازیان 
بۆ به خته وه ری ھه بووه ؛ به  پێی روانینی تاقمێک 
باشی و به  پێی ڕوانینی تاقمێکی تر ڕێک بوون 
یاسای  پێویسته   که واتە،  سروشت  گه ڵ  له  
ئەخال بۆ ھه موو که س یه ک جۆر بێت و یه ک 
نییه تی  کانته وه ،  ڕوانگه ی  له   بمێنێ.  جۆریش 
باش و ویستی باش ئه رکێکه . ئەرکێک به  دوور 
له  ھه موو ھه ستێک، فه رمانێکه  و مسۆگه ر ده بێ 
دانه وێنێ.  سه ر  ئەخال  یاسای  به رامبه ر  له  
ئه وه ش بۆ ھه موو ئه و که سانه ی عه قڵیان ھه یه ، 
که   کرده وانه ی  ئه و  گه ردوونیه .  یاسایه کی 
گرێدراوی بارودۆخ و ھه ل و مه رجن، ئەخالقی 

نین.
بڕیاری ئەخالقی

ئه و بابه ته ی که  تاک به  ئازادی ھه ڵیبژاردووه  
و ڕێکه  له  گه ڵ یاسای گشتی ئەخال له  ڕوانگه ی 

ئه خالقییه وه  بڕیارێکی باشه .

وور ناسر قادر

فەلسەفەی ئەخال 
و ئازادی
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ئەو  پێچەکانی  و  قـــۆرت  و  ســیــاســەت  جیھانی 
زانست و ھونەرە دەرخەری سروشتی راستەقینەی 
مــرۆڤــەکــانــە. مــرۆڤــەکــان لــە کــۆنــەوە لــە شــێــواز و 
کەرەستەی جۆراوجۆر بۆ راپەڕاندنی ئەرک و کارە 
گشتییەکان کەڵکیان وەرگرتوە. یەکە جۆراوجۆرەکانی 
ھێز،  لە  مێژوو  درێژایی  بە  مرۆڤایەتی   کۆمەڵگای 
الیەنی  و  رەشکردنی  چاوترساندن، ھەڕەشەکردن 
نەیار کەڵکیان وەرگرتوە. دەوڵەتەکان وەک ئەکتەری 
ــدارە،  ــی ئ و  ســیــاســەت  مــۆدێــڕنــی  جیھانی  ــارای  ــ ک
گۆڕەپانی سیاسەتیان رەنگاندوە و  بە شکڵی جیاواز 
دەوڵەتەکان  دەجوڵێنەوە.   مەیدانە سیحراویەدا  لەو 
خاوەنی ھێز و توانای جیاوازن و لە ئاستی جیھانیدا 
ھەر دەوڵەتە و خاوەنی ستاتوس و پێگەی خۆیەتی. 
رێککەوتننامە  گوێرەی  بە  دەوڵەتەکان  ئەگەرچی 
ئەوان  بــەم  بــەرابــەرن،  و  ھاوتا  نێودەوڵەتییەکان 
و  رۆڵ  جــیــاوازن.   قورسایی  خاوەنی  ــردەوە  ک بە 
ناوچەیی  رووداوە  ئیدارەکردنی  لە  ئەوان  نەخشی 
مانەوە  بۆ  دەوڵەتەکان  جیاوازە.    جیھانییەکاندا  و 
زۆر  لە  بەرژەوەندییەکانیان  و  پاراستنی سنوور  و 

رێکار کەڵک وەردەگرن. 
ــە، کـــە لە  ــەیـ ــرازانـ ــامـ ــەو ئـ ــ ــەکــێــک ل ھـــەڕەشـــە ی
الیەن  لە  تایبەت  بە  و  نێوەدەوڵەتییەکان  پێوەندییە 
نەتەوە  رێکخراوی  تەنانەت  و  گەورەکان  دەسەتە 
دەوڵەتان  ھەڕەشەی  دێت.  بەکار  یەکگرتوەکانەوە 
دژبــەر  الیــەنــی  و  ــەت  دەوڵـ دژی  لــە  زلھێزەکان  و 
ــەســەر دەکــــرێ، چونکە  ھــەڵــوێــســتــەی زۆرتــــری ل
گەڵ  لە  پرسە  ئەو  دەخوڵقێنێ.  قەیران  و  نادڵنیایی 
بە  دەوڵەتەکان  و  ئاوێتەیە  دەوڵەتیی  دیپلۆماسی 
رێژەی  بە  تایبەتی  بە  ھێزەکان  خــاوەن  و  گشتیی 
بەرژەوەندییەکانیان  پاراستنی  پێناوی  لە  جیاواز 
ــی ھــەڕەشــەکــەر و  ــەت ــرن.  دەوڵ ــوەردەگ ــێ کەڵکی ل
ــوود لە  ــاواز سـ ــی ــوازی ج ھــەڕەشــەلــێــکــراو بــە شــێ
بارودۆخەکەیان وەردەگرن و ھەوڵدەدەن لە نێوخۆ 
و دەرەوەدا بە قازانجی خۆیان وەریسووڕێنن. ھەر 
دوو الیەنی  ھەڕەشەکەر و ھەڕەشەلێکراو دەخوازن 
لە ژێر تیشکی یاسا نێودەوڵەتییەکان، رێککەوتننامە 
دژە  و  ــە  ــەڕەشـ ھـ ــیــەکــان  ــی قــۆڵ چــەنــد  یـــان  دوو 
ھەڕەشەکانیان بە رەواو و لۆژیکی ببینرێن. مێژووی 
ھاوچەرخی مرۆڤایەتی دەیسەلمێنێ، کە ھەڕەشەکان 
رەنگە لە ژێرکارتێکەری جۆراوجۆردا ببنە کردار و 
زۆر الیەن و دەوڵەت سەرسوڕماو بکەن. زۆرێک لە 
سیاسەتکارەکان بۆ رزگاربوون لە قەیران و کێشە 
برینەکۆنەکان  ساڕێژکردنەوەی  و  نێوخۆییەکان 
یان وەدیھێنانی خەونەکانیان ھەڕەشەکردن دەکەنە 
وتەکانیان  و  خەڵک  ئاکامدا  لە  و  رۆژانــە  رێبازی 

باجی ئەو سیاسەتانەیان دەدەن. 
لە  یەکێک  ــاری  ســەرکــۆم وەک  تــڕامــ  ــد  ــاڵ دۆن
ھەڵبژاردنەکانی  ماوەی  لە  دنیا  وتانی  گەورەترین 
سەرۆکایەتی ئەمریکادا و دوای چوونی بۆ کۆشکی 
ــگــە جــیــاوازەکــانــی خــۆی بــە راشــکــاوی  سپی روان
دەربڕیوە. ناوبراو لەمەڕ سیاسەتی ئەمریکا بەرامبەر 
دەرچوونی  ئورووپا،  یەکێتی  ناتۆ،  کۆچبەران،  بە 
چین،  رووسیە،  ئاماژەپێکراو،  یەکێتی  لە  بریتانیا 
قسەی  چــەپ  و  راســت  ئێران  و  تیرۆریزم  داعــش، 
نەیار و  بە  تڕامپی سەرکۆمار دەخوازێ   کردووە. 
دۆستانی رابگەیەنێ،کە لە سەر وتە و دروشمەکانی 
ھەڵبژاردنی سوورە و کار بۆ گەڕاندنەوەی گەورەیی 
کەسایەتی  دەکات.  ئەمریکا  یەکگرتوەکانی  وتە  بۆ 
زۆربــەیــان  و  جــیــاوازە  یەکتر  لە  سیاسەتکارەکان 
ــەون و  ــ ــەی پێشتر دەرک ــەوان ــارن جــیــاواز ل خــوازی
سیاسەت بکەن. تڕام و ھاوکارەکانی بە زمانێکی 
تــڕامــ وەک  کــە  رادەگــەیــەنــن،  رەوان  و  ســاکــار 
ئۆباما نییە و لە کاتی پێویستدا  خاوەن ھەڵوێست 
تڕام  وتەکانیان  سەلماندنی  بــۆ  بـــڕیـــاردەرە.  و 
وەک جــاران  زمانی ھەڕەشە بەکار دێنێ.  ئەو و 
بە ماکەی مەترسیی و  ئێران  ھاوکارەکانی رێژیمی 
ھەڕەشە دەناسێنن و  بەردەوام بە زمانێکی نەرێنی 
لەسەری دەدوێن. شایانی باسە، کە ئەمریکا خاوەنی 
و  ــارا  ک جەمسەرێکی  بــە  و  تایبەتە  قورساییەکی 
گەورەی جیھان دەژمێردرێ.  ھەڕەشە و ھەڵەکانی، 
کاردانەوە و سیاسەتەکانی لە سەر رەوتی پێوەندییە 
وەرچەرخان  و  کاریگەرن  ئابورییەکان  و  سیاسیی 
کاردانەوەی  وتە  ئەو  روانگەکانی  و  ھەڵوێست  لە 

بەرچاوی دەبێ. 
پێوەندییەکانی ئەمریکا و ئێران و ھەڕەشە کۆن و 
نوێیەکانی ئەو دوو وتە لە یەکتر باسێکی کراوەی 
پێوەندیدار بە رۆژھەتی نێوەڕاستە، کە لە تاران و 
واشنگتۆن بە نەریت و فۆڕمی جیاواز تەتەڵە کراوە و 
دەکرێت. پێوەندییەکانی ئەمریکا و کۆماری ئیسالمی 
ئێران لە بنەڕەتدا  ناتەبا و پێچەوانەی یەکتر بوون. 
لە روانگەی بەڕێوەبەرانی رێژیمی تاران سیاسەتی 
ئەمریکا رەگی ئیمپریالیستی یان ھەیە و ئەو وتە بە 
شەیتانی گەورە ناودەبەن. لەو ماوەیەدا  ئەمریکا و 

ئێران دوژمنایەتی نێوان خۆیان بە شارەزایی تێکەڵ 
کەڵکی  و  کــردووە  دەرەوە  و  نێوخۆ  سیاسەتی  بە 
سەرکۆمارە  لێوەرگرتوە.  ئامانجداریان  و  ئامرازیی 
ئێرانیان  جیاوا  شێوەی  بە  ئەمریکا  جیاوازەکانی 
سیاسەتی  تێکۆشاون  و  پاڵەپەستۆ  ژێر  خستۆتە  
وت  دوو  بــاوی  سیاسەتی  بگۆڕن.   ئاخوندەکان 
بەرامبەر بە یەکتر لە ماوەی نیزیک بە چوار دەیە زۆر 
نەگۆڕاوە و مۆرکی سیاسەتێکی  سواوی وەرگرتوە. 
لە  و  نێوەڕاستدا  ــی  رۆژھــەت نــاوچــەی  لــە  ئـــەوان 
کاناڵی دەوڵەت، گرووپ و کەمایەتییە جیاوازەکانی 
ــی یــەکــتــریــان  ــان ــەک ــی ــدی ــەرژەوەن ــەڕی ب نــاوچــە شــ
یەکتر،  بە  بەرامبەر  ئــەوان  ــردووە.   دوژمنایەتی  ک
داسەپاندنی   و  ھەڕەشە   ، دروشــم  چوارچێوەی  لە 
ئابڵوقەی جۆراوجۆر رەنگی داوەتەوە. ئەگەرچی بە 
رواڵەت دوو وت بەردەوام بەرامبەرکێی یەکتریان 
ناوچە  لە  ئەمریکا  سیاسەتەکانی  بــەم  کـــردووە، 
ئێران  ئیسالمی  کۆماری  قازانجی  بە  ناڕاستەوخۆ 

شکاوەتەوە.  ئێران، لە دوای پەالماردانی ئەمریکا و 
انستان و عێرا بە کردەوە  ھاوپەیمانان بۆ سەر ئەف
لە  ھەموان  لە  زیاتر  و  قۆستەوە  باروودۆخەکەی 
ئاڵوگۆڕە ناوچەییەکان کەڵکی وەرگرت. تەنانەت لە 
بەرنامەی  پرسی  لە سەر  ئێران  گەمەکەدا  درێژەی 
ناوکی لە گەڵ ئەمریکا و چەند زلھێزی دیکە سازا و 
بەمجۆرە قۆناخێکی تازە لە پێوەندی نێوان ئێران و 

رۆژئاوادا دەستی پێکرد. 
ــراو لە  ــاوب ســەرکــەوتــنــی تــڕامــ و ھــەڕەشــەی ن
دۆخەکەی  رۆژئاوا  و  ئێران  ناوکی  رێککەوتننامەی 
بـــە رێـــژەیـــەک شـــڵـــەژانـــدوە.  تـــڕامـــ و پــارتــی 
دژایەتی  رابــردوودا  لە  ئەمریکا  کۆماریخوازەکانی 
ئــەوان  دەربــڕیــوە.  رێککەوتننامەیە  ئــەو  بۆ  خۆیان 
مامەڵەیەدا  لەو  ئەمریکا  کە  بـــاوەڕەن،  ئەو  لەسەر 
یان  پێداچوونەوە  ھەڕەشەی  و  کــردووە  زەرەری 
بە  دەکــەن.  رێککەوتننامەیە  ئەو  پووچەڵکردنەوەی 
باوەڕی بەڕێوەبەرانی کۆشکی سپی، ئێران ئەوەندە 
ھەڵناگرێ و شایانی ئەو مامەڵەیە نییە.  تاقیکردنەوەی 
تەوژمێکی  ئێران  الیــەن  لە  دوورھــاوێــژ  مووشەکی 
ئێران  بە  بە ھەڕەشەکانی کۆشکی سپی دژ  تازەی 
بە  ئێران  مووشکیی  تاقیکارییەکانی  ــەوان   ئ داوە. 
رێککەوتننامەی  پێشێلکەری  بە  و  ــاڕەوا  ن کارێکی 
ناسراو بە ناوکی دەزانن. بە تێگەیشتنی سەرکۆماری 
کەڵکی  ئێران  بە  بەرامبەر  نەرم  ئەمریکا، سیاسەتی 
نییە و ئێران روھەڵماوانەتر لە جاران دەجووڵێتەوە. 
بەرپرسانی ئێرانی لە تاران تاقیکردنەوەی مووشەکی 
دەزانـــن  رێککەوتننامەکە  لــە  ــەدەر  بـ دوورھـــاوێـــژ 
وتەکەیانی  بەرگری  سیاسەتی   لە  بەشێک  بە  و 
بازنەی  لە  ھێشتا  تڕام  ھەڕەشەکانی  دەناسێنن. 
و  دەبینرێن  رۆژنامەوانیدا  دەربڕینی  و  نووسین 
دژ  بژاردەکان  ھەموو  کە  رادەگەیەنن،  ھاوکارانی 
بە ئێران کراوەن. پرسیارەکان لەو پێوەندییەدا زۆر 
ــەم  لە ســەر چۆنیەتی  و وەمــەکــان جــیــاوازن، ب
بە  بەرامبەر  تڕام  ھەڕەشەکانی  جێبەجێبوونی 
ئێران و تەنانەت بەکارھێنانی گورزی سەربازی دژ 
ئاراستە  یەک  لێکدانەوەکان  و  خوێندنەوە  ئێران  بە 

نین.
  ئەمریکا دژ بە ئێران  دەتوانێ لە بەرە و گۆڕەپانی 
جیاوازدا کار بکات و تەوژمی سزاکانی سەر ئێران 
لە بواری دیپلۆماسی، ئابووری، تێکنۆلۆژیی و ھتد. 
جێبەجێکردنی  بۆ  تڕام  دۆناڵد  بکات.  توندوتۆڵتر 
کردنەوەی  بەرتەسک  و  ئێران  بە  دژ  ھەڕەشەکانی 
خاوەنی  ناوچەدا  لە  ئێران  دەسەتی  ژێر  ناوچەی 
فــاکــتــەری گــونــجــاو و ھــەروەھــا کــەنــد و کۆسپی 
بەرچاوە.  تڕام و ھاوکارانی خاوەنی بیر و ھزری 
چۆنیەتی  سەر  لە  فاکتەرە  ئەو  رەنگە  و  رادیکاڵن 
بە  بێت.  کاریگەر  ئێران  پرسی  ســەر  لە  بــڕیــاردان 
سیاسەتی  گرتنەپێشی  لە  ــەوان  ئ دیکە،  واتایەکی 
تایبەت دژ بە ئێران دەتوانن ھاوفکر و یەکدەست بن. 
بێجگە لەوە، کۆنگرێسی ئەمریکا لە قۆناغی ئەمڕۆدا 
لە کۆنتڕۆڵی کۆمارییەکاندایە و بە ئاسانی گەڵە و 
بڕیارەکانی سەرکۆمار رەتناکەنەوە. لە نێو ئەندامانی 
ژمارەیەک  کۆمارییدا  پارتی  و  ئەمریکا  کۆنگرێسی 

پاڵەپەستۆی  توندکردنی  بۆ  کۆنەوە  لە  سیاسەتکار، 
سیاسەتەکانی  ــەوان   ــ ئ تــێــدەکــۆشــن.  ئــێــران  ســەر 
لە  پاسداران  سپای  تێکۆشانی  تایبەت  بە  و  ئێران 
دەرەوەی سنوورەکانی ئێران بە مەترسی بۆ سەر 
بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا و ھاوپەیمانانی ئەو وتە 
لە ناوچە دەزانن. سیاسەتی رێژیم لەمەڕ پەرەپێدانی 
تێکنۆلۆژی مووشەکی دوورھاوێژ، رادیکاڵەکانی نێو 
ئیسڕائیل  ھەروەھا  و  ئەمریکا  دەسەتی  بازنەی 
دەورووژێنێ.  ئێران  بە  دژ  ئەمریکا  جولەکەکانی  و 
ئەوان ئەگەر لە سێ گۆشەی بەرژەوەندییەکاندا بە 
یەکتر بگەن بە ئاشکرا لە داڕشتنی سیاسەتی کۆشکی 
سپی بەرامبەر بە ئێران کاریگەر دەبن. لێرەدا ناکرێ  
سوننە  وتانی  زۆر  ژمارەیەکی  و  سوننە  بــەرەی 
بازنەی  دەکــەونــە  کە  بکرێن،  لەبیر  ناوچەکەدا  لە 
ھاوپەیمانەتی لە گەڵ ئەمریکا و بە رێژەیەک دەتوانن 
ھەڕەشەکانی  توندترکردنی  و  درێــژکــردنــەوە  لــە 
ئەمریکا بۆ سەر ئێران رۆڵ بگێڕن. لەوانە گرینگتر 

فاکتەرە  و  بکات  ئیرادە  ئەمریکا  ئەگەر  کە  ئەوەیە، 
نێوخۆییەکان ئامادە بن، ھەرجۆرە دابەشکارییەک لە 
سەرئێشەی  دەتوانێ   عێرا دا   سیاسی  نەخشەی 

زۆر بۆ ئێران بخوڵقێنێ. 

جێبەجێکردنی  ــای  ــگ رێ ســـەر  بــەربــەســتــەکــانــی 
و  نێوخۆیی  ئــێــران  بــە  دژ  تــڕامــ  ھــەڕەشــەکــانــی 
پشتگوێ  لێکدانەوەکاندا   لە  ناکرێ  کە  دەرەکــیــن، 
سرووشتی  و  کەسایەتی  فاکتەر  یەکەمین  بخرێن. 
ستایلی  بە  دەخــوازێ  کە  ئەمریکایە،  سەرکۆماری 
خۆی ئەمریکا ئیدارە بکا و کای سیاسەت بە بۆن 
و بەرامەیەکی دیکە ھەناردە بکا. بە تێڕوانینی زۆر 
شارەزا ناوبراو لە سیاسەتدا کر و کاڵە و بۆ پۆستی 
سەرکۆماریی ئەمریکا شیاو نییە.  ئەو بە وتە توند و 
نووسینە کورتەکانی نێو تۆڕی کۆمەیەتی و دوان لە 
گەڵ راگەیەنە گشتییەکان دژکردەوەی جۆراوجۆری 
ورد  سیاسەتمەدارێکی  وەک  تڕام  خوڵقاندوون. 
ناکات و بە دەربڕین و نووسینەکانی   ھەڵسوکەوت 
زۆر  گەورە ئەکتەری ئابوریی و سیاسی توراندوە. 
راوێژکارەکان  لە  گوێ  زۆر  پێوەندییەدا  لەو  ئەو 
ناگرێ و ناخوازێ ناسینەی ”بیزنێس مەنی“ خۆی بە 
ئاسانی لەدەست بدا. روانگەی ناوبراو بەرامبەر بە 
چین و تایوان و دواتر پاشگەزبوونەوە لە لێدوانەکان 
ئەرێنی  بە  و  ئــورووپــا  یەکێتی  ســەر  لە  لــێــدوان  و 
ناساندنی دەرچوونی بریتانیا لە یەکێتی ئورووپا و 
ھتد. ئاستی متمانەی بەرامبەر بە کۆشکی سپی الواز 

کردوە. 
لە ئاکامدا یەکێتی ئورووپا و ئەو وتانەی لە گەڵ 
ئەمریکا رێککەوتننامەی ناوکیان لە گەڵ ئێران واژوو 
کردوە، بە ئاسانی سیاسەت و ھەڵوێستەکانی تڕام 
پاشکۆبوون  سیاسەتی  نین  ئامادە  و  ناکەن  قبوڵ 
ناوچەدا  لە  رووســیــە  لــەوە،  بێجگە  بکەن.  رەچــاو 
کەم و زۆر لە گەڵ ئێران ھاوھەنگاوە و لە پرسی 
بۆیە  ھەیە،  توندوتۆڵیان  سیاسەتێکی  ســووریــەدا 
سپی  کۆشکی  ھەڕەشەی  لە  پشتیوانی  نییە  ئامادە 
دژ بــە ئــێــران بــکــات. جیا لــەو فــاکــتــەرانــە،  شــەڕی 
پڕن  لیبی  و  عێرا  بە  دژ  ھاوپەیمانان  و  ئەمریکا 
لە وانە. رۆژئاواییەکان و خەڵکی ناوچە بە کردەوە 
وتان  لە  دیکتاتۆرەکان  دەرپەڕاندنی  کە  دەبینن، 
لێدەکەوێتەوە،  دژواری  ئاسەواری  زەبری چەک  بە 
چوونکە ئەو وتانە بە ھێزی رە ئیدارە کراون و 
ھێشتا کۆمەڵگا و ژێرخانی پێویست بۆ ئیدارەیەکی 
مۆدێرن مسۆگەر نییە. لە الیەکی دیکە، تڕام باس 
لە چاککردنی بارودۆخی وت و ئابووری ھاوتیان 
و  ھەڕەشە  سیاسەتی  بە  درێـــژەدان  بۆیە  ــات،  دەک
جێبەجێکردنی ھەڕەشەکان و نانەوەی شەڕێکی تازە 

ئابووری وت زیاتر دادەتەپێنێ. 
و  کۆشکی سپیی  کە  ــدەخــەن،  دەری ئــامــاژەکــان   
دواڕۆژی  ســەر  لە  نــاوچــەدا  لە  ــاران  ت نەیارەکانی 
کۆک  ئێران  جووڵەکانی  کۆنتڕۆڵی  و  ناوچەکەیان 
ئەمریکا  ھاوپەیمانەکانی  لە  بەشێک  ھاودەنگن.  و 
عەرەبستانی  و  ئیسڕائیل  تایبەت  بە  و  ناوچەدا  لە 
سعوودی خوازیارن، کە ئەمریکا سیاسەتێکی توندتر 

بەرەی  بەھێزبوونی  بگرێتەبەر.  ئێران  بە  بەرامبەر 
سیاسیی شیعە لە ناوچەدا بە سەرکردایەتی ئێران، 
یەکانگیربوونی سیاسەتەکانی بەرەی ناوبراو لە گەڵ 
و  دەستەمۆ   و  الواز  عێراقێکی  بوونی  و  رووسیە 
سوننەی  بەرەی  شەکەت،  و  نائارام  انستانێکی  ئەف
خۆرێکخستنەوە.  و   بــەرگــریــی  دۆخـــی  خستۆتە 
ــەم و  ــ ــێــچــوویــەکــی ک ــکــا دەخـــــــوازێ، بـــە ت ــەمــری ئ
، ئێران لە مەترسییەکانی  سیاسەتێکی بە رواڵەت رە
لە ناوچەدا  ئاژاوە  نانەوەی  درێژەدان بە سیاسەتی 
ئاگادار و وریا کاتەوە. ئەگەر لە ناوچەدا ئاڵوگۆڕی 
ھێزە  ئێران  و  ــەدەن  روون چاوەڕوانکراو  و  گــەورە 
ئاوییەکانی  و  وشکانی  سنوورە  لە  ئەمریکاییەکان 
لە  نیزامی  تیکھەڵچوونی  رەنگە  نەورووژێنێ،  خۆی 
یان  پووچەڵکردنەوە  روونــەدات.  وت  دوو  نێوان 
و  ئێران  نێوان  ناوکی  رێککەوتننامەی  مــانــەوەی 
فاکتەری  تەنیا  بە  ناتوانێ  دیکە  وتانی  و  ئەمریکا 
یەکالکەرەوەی رووداوەکان بێ. ھەویری سیاسەتی 
رەنگە  و  ھــەڵــدەگــرێ  زۆر  ــاو  ئ ئەمریکا  و  ئــێــران 
ــژەدان بەو شەڕە  لە درێ ھــەردووک وت حەزیان 

زێڕینگەرییە بێ.
ئاسانی  بــە  وتـــان  سیاسی  ژیــانــی  ســروشــتــی 
بە  نەتوانێ  تڕام  کۆتاییدا  لە  رەنگە  و  نــاگــۆڕێ 
ویست و بژاردەی خۆی سیاسەتی ئەمریکا لە نێوخۆ 
پەندە  لێکدانەوەی  بە  بکات.  رێبەری  دەرەوەدا  و 
کۆنەکان تڕام بۆ ئێران لەوە باشتر نابێ و ساڵی 
خۆش لە بەھاریەوە دیارە.  لێرەدا ناکرێ  زمان و 
کۆدی بەرژەوەندییەکان لەبیر بکەین، کە روخساری 
کراوەکانی  ئەگەرە  و  ھەڕەشەکان  پشت  شــاراوەی 
ناکرێ  ــی  ــەواوەت ت بــە  ھێشتا  سیاسەتە.  جیھانی  
ھەڵسەنگاندن و لێکدانەوەی درێژخایەن بۆ ھەڕەشە 
و وتەکانی تڕام بکرێ، چونکە لە سەرەتای رێگادایە 
و بێگومان تووشی قۆرت و پێچی چاوەڕوانکراو و 
نەکراو دەبێ.  ناوبرا رەنگە لە کۆتاییدا  ستراتیژی 
کــارکــردن و رێــبــازی درێــژخــایــەنــی ســیــاســەت  لە 
گەڵ زمانی رۆژانە و دەربڕین جیا بکاتەوە. ئەو و 
ستافی ھاوکاری بۆ ماوەیەک لە ژێر تیشکی چاوی 
دۆستان و نەیاراندان و جۆر و چۆنیەتی بڕیارەکان 
زیاتر  ھاوڕیکانی  و  تڕام  راستەقینەی  جەوھەری 

ئاشکرا دەکات.
لە  تــاران  رێژیمی  بڕیاربەدەستەکانی  و  ئێران 
زمانی زۆر و ھەڕەشە باشتر تێدەگەن. ئەوان بەو 
زمان و مێتۆدە راھاتوون و چەند دەیەیە لە نێوخۆ و 
دەرەوە راھێنانی لەسەر دەکەن.  تاران بە تەواوەتی 
لە تامی ھەڕەشەی زلھێزێکی وەک ئەمریکا تێدەگات، 
بەم  لە پێناوی مانەوەدا وردبینانە لە گەڵ فاکتەرە 
بەرپرسانی  ــات.   ــ دەک ھەڵسوکەوت  جــیــاوازەکــان 
رێژیمی تاران دەزانن، کە ئەمریکا لە دۆخی ئەمڕۆدا 
تەنانەت  ناتوانێ رووسیە، چین، یەکێتی ئورووپا و 
و  ئێران  بە  دژ  وتەکەی  خەڵکی  لە  زۆر  بەشێکی 
دەسەتدارانی تاران رێک بخات. ئەوان ئاگادارن، کە 
ئەمریکا بە ئاسانی ھێرشی نیزامی ناکاتە سەر ئێران 
 ، و کەم و زۆر تێپەڕاندنی قەیرانی سووریە، عێرا
کاری  بەرنامەی  پێشەوی  ریزی  لە  ھتد،  و  یەمەن 
بوونی   جێ دەگرن.   سپی دا  کۆشکی  بەڕێوەبەرانی 
تڕام لە کۆشکی سپی و ھەڕەشەی ناوبراو لە ئێران 
و تەنانەت ھێنانەگۆڕی داوکاری بۆ پووچەڵکردنەوە 
قەیران  ناوکی  رێککەوتننامەی  پێداچوونەوەی  یان 
خوڵقێنە، بەم  مەیدانی مانۆڕی ئێران بەرفراوانتر 
لە  ئەمریکا  ھەڕەشەکانی  ھەوڵدەدات  ئێران  دەکــا.  
بێنێ.  بەکار  خــۆی  قازانجی  بە  دەرەوە  و  نێوخۆ 
درێژە  دەتوانن  جــاران  لە  زیاتر  وت  بەرپرسانی 
بدەن  ــاڕازی  ن و  دژبــەر  خەڵکی  سەرکوتکردنی  بە 
و بە بیانووی پاراستنی ئاسایشی سنوور و وت، 
زیاتر  ئێران  لە  مرۆ  مافی  پێشێلکاری  سیاسەتی 
رێژیم  بەڕێوەبەرانی  دەدرێ.  پێ  برەوی  جاران  لە 
لە مەیدانی دیپلۆماسی و پێوەندییە دەرەکی یەکانیاندا 
ئاسانتر دەتوانن سۆزی دەوڵەت، الیەن و  رێژەیەکی 
زیاتر لە بژاردەی رۆژئاوا و جیھانی ئیسالمی و ھتد 
داڕێژەرانی  کە  باسە،  شایانی  را بکێشن.  خۆیان  بۆ 
سیاسەت و رێبازی نیزام ئەو پرسە دەخەنە خزمەت 
بە  باڵەکاندا  نــێــوان  شــەڕی  لــە  و  ھــەڵــبــژاردنــەکــان 

چەکێکی کارا پێناسە دەکرێ. 
ھەڕەشەکانی  تارمایی  مــانــەوەی  یــان  رەویــنــەوە 
پێوەندی بە گۆڕانی  ئێران  لە سەر ئاسمانی  ترام 
زۆر  بەرژەوەندییە  ھەیە.  ناوچەییەکانەوە  ھاوکێشە 
کۆتاییدا  لە  دەوڵەتەکان  و  زلھێز  زەوەندەکانی  و 
رەنگڕێژی سیاسەتی راستەقینەی دەوڵەتان بەرامبەر 
ئەمریکا  بۆ  مەرگ  ھاتوھاواری  و  دەکەن  یەکتر  بە 
ئاخوندەکان  و  ئــێــران  لــە  تــڕامــ  ھەڕەشەکانی  و 
دوور  بە  نــاکــەن.  قەیرانەکان  چــارەی  کـــردەوە  بە 
ئەمریکا  و  ئێران  خۆڕانان،  و  ھەڕەشە  لۆژیکی  لە 
ھێزە  کە  دەزانــن  و  مێژووییەکانن  شەڕە  ئاگاداری 
تووشی  گەورەکاندا  لە شەڕە  ئێرانییەکان  چەکدارە 
 چارەنووسێکی دژوار ھاتوون. بۆیە ئێران رەنگە 
حەزی  زیاتر  و  نەبێ  ئامادە  راستەقینە  شەڕی  بۆ 
لە شەڕی دروشم و قسەیە، کە تێچوویەکی زۆری 

ناوێ و رەنگە جار و بار خێرداریش بێ.  

ام لە سەر ئاسمانی ئێران  سێبەر و تارمایی ھەڕەشەکانی ت

عه زیز شێخانی
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اتەمی ەسە 

 رەوتی ئیسالمی سیاسی و رێکخراوە 
بەشی شازدەیەم  گرینگەکانی لە ئێران دا

شی   م  و وت  شم
، سه رنج دان بە  ئا. خومەینی  بۆ لێکۆڵینه وه  لە ڕووداوی ١٥ ی جۆزه ردان و نه خشی پاڵه وانانه ی ئه و
نێوه رۆکی ڕاپۆرتێک و ڕاگه یاندراو و وتووێژێک، یارمه تیده رێکی باش ده بێ. چه ند حه وتوو دوای گێره شێوێنی 
له   ئینگلیس  له ودا، ھاتبوو: «داھاتی ده وڵه تی  ئۆپێک بوکرایه وه  که   له الیه ن  ١٥ ی جۆزه ردان، ڕاپۆرتێک 

نه وتی ئێران چه ند قات پتره  له  کۆی گشتی داھاته کانی ئێران.» 
ناوی «محمد  به   بوو که  کێشه  خوڵقێنێکی عه ره ب،  ئاشکرا  تاران  له   پێش گێره شێوێنییه که    چه ند ڕۆژ 
توفی القیسی» به  چه مه دان (جانتا) یه کی  ١٠ میلیۆن قڕانی پووڵی نه قده وه  له  فڕۆکه خانه ی مێھرئاباد گیرا. 
قه رار وابوو ئه و پووڵه  له  ئیختیاری که سانێکی تایبه  ت دابنرێ. چه ند ڕۆژ دوای ئەو گێره شێوێنییه ،  سه رۆک 
وه زیری ئه وکات، له  وتووێژێکی چاپه مه نی دا، ئاشکرای کرد و گوتی : «بۆ ئێمه  ڕوونه  که  پووڵێک له  ده ره وه  
ڕا ھاتووه  و به ده ست که سانێک گه یشتوه  بۆ به ڕێوه به ری نه خشه ی چه په ڵ و له نێو داروده سته ی جۆراوجۆر 

دا، دابه ش دەکرا.»  
 به خۆشییه وه  شۆڕشی ئێران سه رکه وت. دواین به ربه ره کانی مڵکدارانی گه وره  و به کرێ گیراوانی تووده یی 
تێک شکان و ڕێگا بۆ پێشکه وتن و گه شه ی به رز و به ڕێوه  به ری بۆ عه داڵه تی کۆمه یه تی له  مێژووی ئێران 
الیەن  لە  ناخۆش  زۆر  بیرەوەرییەکی  وەک  جــۆزەردان  ١٥ی  رۆژی  دا،  ئێران  لەمێژووی  بوو.  دا، خۆش 
دوژمنەکان  کە چۆن  دێتەوە  وەبیریان  ئێرانی  بەمیلیۆن مسوڵمانی  و  دەمێنێتەوە  ئێران  میللەتی  دوژمنانی 
رێزی  جێی  و  موقەدەس  جلوبەرگی  لە  تەنانەت  دەبن.  ھاوپەیمان  بگرێتەوە،  یەک  قازانجەکانیان  ھەرکات 

رووحانی دا.١
وو ی  ئه و وت  نوو

  له سه ر نووسینی ئه و وتاره ، ماوه یه کی زۆر دەمه ته قه  ھه بوو. له م باره یه وه  قامک بۆ داریووشی ھومایون 
- وه زیری ئه و کاتی ئیتالعات و سیاحی- درێژ ده کرا. چونکه  ئه و وتاره که ی  بۆ ده فته ری رۆژنامه ی ئیتالعات 
بردبوو. به م پاشان  به  پێی لێکۆلینه وه کان ده رکه وت که  که سێک به ناوی «فرھاد نیکوخواه «  کە له  ساڵی 
١٣٤٣ وه، ڕاوێژکاری چاپه مه نیی و فه رھه نگیی  «ھویدا» سه رۆک وه زیر -١٣٥٥-١٣٤٢-  بوه  و پاشان 
که  ھویدا ده بێته  وه زیری ده ربار،  نیکووخواه  له گه ڵ خۆی دەبا و لەوێ کاری پێ دەسپێرێ. ناوبراو- که  
گشتییه کانی  پێوه ندییه   سه رۆکی  ماوه یه ک  وه رگرتبوو-   تاران  زانستگای  له   سیاسیی  علوومی  لیسانسی 

بونیادی په ھله وی و یه کێک له  به رنامەدا ڕێژەرانی جێژنه کانی ٢٥٠٠ساڵه ی شاھنشاھی بوو. 
  لێکۆله رێکی ئه مریکایی بە ناوی جێمز ئا. بیل جگه  له  ده ستووری شا له  نووسینی ئه و وتاره  دا، ناکۆکیی 
نێوان ھووەیدا، وه زیری ده ربار و جه مشیدی ئامووزگار - سه رۆک وه زیری ئه و کات لە خەرمانانی ١٣٥٦ 

ھەتا خەرمانانی ١٣٥٧- به  ھۆیه کی گرینگی نووسینی ئه و نامه یە  لە قەڵەم دەدا. 
وتاره   به و   سه باره ت  دا،  خۆی  بیره وه ری  له   اری»  ان مسعود  علی  «احمد  به ناوی  دیکه   که سێکی   
ده نووسێ: خه لعه تبه ری - وه زیری ده ره وه ی ئێران- له  باڵوێزخانه ی ئێران له  عێرا ڕاپۆرتێکی پێگه یشتبوو  
له  پێگه یشتنی ئه و  ئایه توڵ خومه ینی به  شێوه یەک مه سه له ی سه ڵته نه تی به  نا شه رعی زانیوه ... و شا  که  
راپۆرته  زۆر ناره حه ت ده بێ و دەستوور به  وه زیری دەربار ده دا، به  دژی ئه و بۆچوونه  بابه تێک بنووسرێ 

و له  رۆژنامه کان دا، بوبکرێته وه. (٢)  
 ئه و بۆچوونانه ی ئاماژه یان پێکراوه ، سه رچاوه  ئێرانییه کانن، کە ھه ردووکیان الیه نگری رێژیمی سه ڵته نه تی 
بوون، بۆیه  رووداوه که  له  چوارچێوه یه کی ته سک دا، ده بینن. بە قەولێک ئەسڵی مەسەلە «دیزە بە دەرخۆنە 
دەکەن.» و بە نووسراوەیەکی لەو جۆرە خۆڵەمێش لە سەر ژیلەمۆیەکان ئەستوور و ئەستوورتر بکەن و 

دەسەتی کوودێتایی بۆ ماوەیەکی زۆر دوور داسەپێنن!؟ 
 بەم لە راستی دا، زوڵم و زۆری دەسەت بەدەستانی رێژیمی کوودێتایی پەھلەوی دووھەم،  زۆربەی 
سیاسی  ئــازادی  و  دیموکراسی  نه بوونی  لەبەر  ھێنابوو.  وەزاڵــە  ئێرانی  لە  بەرایی  خەڵکانی  زۆری  ھەرە 
بەگشتیی و نکوولی له  بوونی نه ته وه  نا فارسه کان و پێشێلکاری به رده وامی مافه کانیان بەتایبەتی و ئیمتیاز 
حیزبی  چه ند  فه زای  نه کردنی  ته حه مول  ته نانه ت  ویستان؛  ڕێژیم  و   شاپەرستان  به  به ربو  دانی  (رانــت) 
دەوڵەتی  له چوارچێوه ی ده سه ت دا- که  له  پێشووش دا ئاماژه یان پێکرا- ئەوانە بەشێک لە ویست گەلێک 
بوون کە له  نێو دڵی خه ڵکانی ئێران دا، په نگی خواردبوەوه  و چاوەڕوانی چه خماخه یه ک بوون، که بەو وتارە 

لێدرا. 
ه  یی  و ی  ه  وو   ش

 له  ٢٢ ی جۆزه ردانی ساڵی ١٣٥٦ دا، سێ که س له  رێبه رانی جه بھه ی میللی، دکتور شاپوور به ختیار، 
داوای  بۆ شا نووسی و  نامه یه کی گرینگ و سەرئاواڵەیان   فروھه ر،  داریوش  دکتور که ریم سه نجابی و 
لێدەکەن: بۆ نه جاتی وت، کۆتایی به  ده سه تی سه ره ڕۆیی بێنێ و رێز بۆ ئه سه ڵه کانی مه شرووتییه ت دابنێ 
و زیندانیی و دوورخراوەکانی سیاسی ئازاد کا و... ئەوکات ھێشتا ئا. خومەینی سیمای سەرەکی شۆڕش 
نەبوو. (٣) به م شا قبووڵی نه کرد. ومه که ی گۆشار ھێنان بۆ نووسەرانی نامەکە و زیندانی کردنیان بوو.  
 لە ١٥ ی بەفرانباری ساڵی ١٣٥٧ دا، کە ڕاپه ڕینی گه النی ئێران له و په ڕی په رەگرتوویی دابوو، شا لەگەڵ 
به ختیار چاوپێکه وتنێکی تایبەتیان ئه نجام دا. شا داوای لە د. بەختیار کرد پۆستی سه رۆک وه زیری قبووڵ 
بکا.  به ختیار له گه ڵ شا پێک ھات که  بۆ کابینه که ی ده نگ له  مه جلیسی سه نا وه ربگیرێ. ساواک ھه ڵوه شێ. 
زیندانییەکانی  سیاسی ئازاد بکرێن.  مه رجه کانی چاپه مه نی ئازاد بێنه  ئاراوه  و ھه نگاوه کانی چاکسازی ده ست 
پێبکه ن.  به و مه رجانه  به ختیار سه ره ڕای موخالیفه تی جه بھه ی میللی، سه رۆک وه زیری په ھله وی دووھه می 
قبووڵ کرد. ھاورێیانی بەختیار لە جه بھه ی میللی پێش راگەیاندرانی بە سەرۆک وەزیری، ئەویان دەرکرد. (٤)  
به ختیار به ڵێنی له  شا وه رگرتبوو، ئێران به جێ بێڵێ و پووڵ و سه روه ته که ی به  قازانجی ده وڵه ت، که ڵکی 
لێوه رگیرێ. شا و فه ره  - شا ژن- له  ٢٦ی به فرانباری ١٣٥٧ دا، ئێرانیان به جێھێشت. ئه و وه زعه  بەگشتی 

پتر به  قازانجی ئیسالمییه کان شکایه وه.  
 دوای به ده سته وه گرتنی پۆستی سه رۆک وه زیری له  الیه ن د. به ختیار، بیری ئیسالمی سیاسیی ملمالنێی 

له به رانبه ر ھێزه  میللی و چه په  کان دا، برده وه . چونکه، زۆربه یان پشتیوانی یان له  ئا. خومه ینی کرد.
   ھەرچەند بەختیار گوتبووی: «مەترسی سەرەرۆیی دینی فاشیستی ئاخوندەکان لە گرووپی نیزامییەکان 
ڤاتیکانێکی دا، کە رووحانییەکان دەتواننن، حکوومەتی خۆیان  تاریک ترە. ھەروەھا بەڵێنی دروست کردنی 

ھەبێ.»(٥) بەم بەداخەوە زۆر دەرنگ ببوو. 
  ھەروەھا، کۆنفڕانسی٣ رۆژەی گووادێلۆپ بە ھەوڵی ژیسکاردێستەن - سه رکۆماری ئه وکاتی فه ڕانسه 
لە ١٤ ھەتا ١٧ ی بەفرانباری ١٣٥٧ گیرا. کارتێر، سەرکۆماری ئەمریکا، کاالھان، سەرۆک وەزیری ئینگلستان 
بە  ئومێدی  بێ  بوون.  بەشدار  کۆنفڕانسەدا،  لەو  فێدڕاڵ   ئاڵمانی  ئەعزەمی  سەدری  شمیت،  ھێلمۆت  و 
حکوومەتی بەختیار، نەگەیشتن بە شێوەیەک سازان لە الیەن ئا. خومەینی، د. بەختیار و ئەرتەش، لە ئاکام 

دا، ئەویش بە قازانجی ئیسالمییەکان شکایەوە. 
 بیر و کرده وه ی دیواری سه وز له  به رانبه ر مه ترسی سوور و یه کیه تیی سۆڤیه تی لە شەڕی سارد دا، کە 
ور»  و - دەستتێوەردانی ڤیتنام لە کامبۆ ھەردووکیان لە ١٣٥٧  انستان- کوودێتای « رووداوەکانی ئەف

دا، کاریگەری خۆیان لەسەر فەزای سیاسی ئێران ھەبوو. 
سەرچاوەکان 

العات.  ، شنبە ١٧ دیماە ١٣٥٦/ ٧ ژانویە ١٩٧٨، روزنامە ا ل ١- رشیدی احمد م
لی، بخش مقاالت.  فحە ا العات تاری ایران،  سسە م فر، سایت م ٢- شاھدی م

سکوالر  جنبش  سایت،   ، ١٣٥٦ خــرداد   ٢٢ در  شاە  ا  ر محمد  بە  ا  ام سە  سرگشادە  نامە  متن   -٣
دموکراسی ایران. 

٤و٥- شاپور بختیار، سیاستمداری کە بخت یار نبود. د. عباس میالنی، سایت، بی بی سی فارسی، دوشنبە 
٨ اوت ٢٠١١ بەروز شدە. 

سیاسی

یه که مین لێدوانه ره سمییه كانی ئیداره ی سه رۆک دۆنالد 
ترام سه باره ت به ئێران ئه و ھه سته یان بوکردۆته وه 
ئه و  به پێچه وانه ی  ئه مریکا  یه كگرتووه کانی  وته  که 
سیاسه ته که له ژێر سه رۆکایه تیی باراک ئۆبامادا له بره ودا 
توندی  ھه ڵوێستێكی  ئێراندا  له به رامبه ر  له مه ودوا  بوو، 
ده بێ. راستییه كه ی ئه وه یه که سه ره ڕای وشیارکردنه وه  
ئاسایشی  پێشووی  راوێژکاری  له الیه ن  تاران  ره قه كانی 
نه ته وه یی ئه مریکا مایکل فلین و له الیه ن خودی ترامپه وه، 
ئه و سیاسه ته ی له یه که مین حه وتووه كانی ئیداره ی نوێدا 
شکڵی گرتووه زۆر نزیکه له وه ی ئیداره ی ئۆباما گرتبوویه 
ئۆباما  ئیداره ی  سیاسه تی  که  ئه وه یه  ھۆیه كه شی  به ر. 
سه باره ت به ئێران له ڕاستیدا ره نگدانه وه ی بۆچوونه کانی 
له وێشدا  و  بوو  ئه  مریکا  نه ته وه یی  ئاسایشی  تیمی  نێو 
کرابوو  په سند  ئه وه ی  ترام  ئیداره ی  شێوه ی  به ھه مان 
بریتی بوو له ھه ڵوێستێکی توند و قایم له  به رامبه ر ئێران.
رۆژی ١ی فێوریه فلین رایگه یاندبوو که ئیداره ی ئۆباما 
«له وه دا که ومێکی گونجاو به کرده وه به دخوازییه کانی 
ئه وه ی  باسی  و  خواردووه»  شکستی  بداته وه  ئێران 
گۆڕانیان  شته كان  ترام دا  سایه ی  له  ژێر  که  کردبوو 
ھه م  بوو،  به الڕێدابه ر  گوتاره  ئه م  به م  دێ.  به سه ردا 
له باره ی  ئۆباما  ئیداره ی  سیاسه تی  له گه ڵ  له پێوه ندی 
بژاره کانی  که  ئه وه دا  له گه ڵ  له پێوه ندی  ھه م  و  ئێرانه وه 
سه رده می  به کارھاتووه کانی  بژاره  له  ترام  به رده ستی 

ئۆباما ئه والتر بڕۆن.
ئه و تێگه یشتنه که گۆیا ئۆباما له  گه ڵ ئێران رووخۆش و 
نه رم و نیان ببوو، ھیچ له گه ڵ واقعییه تی داکترینی ئیداره ی 
رێککه وتنی  ناگرێته وه.   ئێرانیه ك  به  سه باره ت  ناوبراو 
راستی  باڵی  توندڕه وه کانی  ئێران  له گه ڵ  ئۆباما  ناوکیی 
ناوکییه ی  دیپڵۆماسییه   ئه م  خودی  به م  کرد،  تووڕه  
به  پێویسته  که  نرابوو  بنیات  نیازه  ئه و  له سه ر  ئه مریکا 
ئابووری،  (ھێرشی سایبری، سزای  زۆر شێوازی فشار 
ئه گه ری ھێرشی ئیسرائیل بۆ سه ر ئێران) زۆری له ئێران 
ناوکییه که ی  پرۆگرامه   له  واز  بکرێ  چه ندی  که   بکرێ 
بێنێ.  سه  ره ڕای ریتۆریکی ترام سه باره  ت به خراپیی 
ئێستا  ھه ر  ناوبراو  ئێران،  گه ڵ  ناوکییه که ی  رێککه وتنه 
ته نانه ت  نه  و  بدڕێنێ  رێککه وتنه که  نه  که  داوه  بڕیاری 
له  الیه ن  روونی  به  ئه وه ش  بکا،  رێککه وتنه  ئه  و  بنکۆڵی 
رۆژه ی  ئه و  ھه مان  نوێوه  ئیداره ی  به رزی  به رپرسانی 
مه سه له ی فلین ھه ڵی نایه وه، به مێدیاکاران راگه یاندرا.
ته نانه ت تیمی ترام ئاگادار کراوه که نه ئیسرائیل و نه 

عه ره بستانی سعودی ئاره زوو ناکه ن ئه مه روو بدات.
نفووزی به دخوازانه

له  ئێران  نفووزی  فراوانتری  بابه تی  به  سه باره ت 
ره نگدانه وه ی  ئۆباما  سیاسه تی  نێوه ڕاستدا،  رۆژھه تی 
بۆچوونه کانی ئاقاری دائیمیی ئاسایشی نه ته وه یی بووه، 
و ئه و ئاقاره ش ده یان ساڵه و ھه ر له و سه رده مه ڕا که له 
ساڵه کانی ھه شتادا سیا و سووپای ئه مریکا له گه رووی 
ئینقالبی  پاسدارانی  له گه ڵ  به یرووت  له  و  ھۆرمووز 
ئیسالمی و میلیشیا شیعه کان ده رگیر بوون، ئێران وه ک 

ه مالوئه وال چاو لێ ده کا. نه یارێکی بێ
رۆڵی  به رامبه ر  له  ترام  رووبه ڕووبوونه وه یه ی  ئه و 
له وه ی  جیاواز  ھیچی  کردووه  باسی  ئێران  ناوچه یی 
ده کا.  باسی  ساڵه  چه ندین  ئۆباما  ئیداره ی  که  نیه  تێدا 
به  ئاماژه ی  ماتیس  جه یمس  ئه مریکا  به رگریی  وه زیری 
وه ک  ئێرانی  و  کردبوو  ئێران  به دخوازانه »ی  «نفووزی 
«گه  وره ترین ھه ڕه شه بۆ سه ر سه قامگیری» له ناوچه دا 
ناوبراویش  راوێژکاره کانی  و  ئۆباما  به م  بردبوو.  ناو 
«چاالکییه  باسی  به رده وام  نه ته وه یی  ئاسایشی  بۆ 
 ،٢٠١٥ ده کرد.ساڵی  ئێرانیان  سه قامگیری شێوێنه كان»ی 
ئیداره ی ئۆباما ئه وه نده ی کۆمه ڵێک رسته و ده سته واژه ی 
وه ک «نفووزی به دخوازانه» و «کرده وه ی به دخوازانه» 
مۆدی  مۆد  واشینگتۆن  له  ئێستا  ده گوترا  که  برد  به کار 

ئه و وشانه یه. 
سه رۆکه جیاوازه کان، ھه مان سیاسه ت

له سه رۆک بیل کلینتۆنه وه به مالوه ھه موو ئیداره یه کی 
ئه مریکا وه ك پره نسیپێکی جێکه وتووی سیاسه تی ئه مریکا، 
تێرۆریم  سپۆنسه ری  ده وڵه تی  گه وره ترین  وه ك  ئێرانی 
له دنیادا ناساندووه. له پاش بۆمب دانانه وه که ی ناوه ندی 
ھێرشێکی  ھه ر  بۆ   ،١٩٩٣ ساڵی  له  جیھانی  بازرگانیی 
ئیداره ی  چووبێ،  به ڕێوه  جیھاندا  له  که  تێرۆریستی 
به تایبه تی  کردووه.  تاوانبار  ئێرانی  ده موده ست  کلینتۆن 
پاش ته قینه وه  تێرۆریستییه کانی بۆینس ئایرێس له ساڵی 
ئاماژه  له ساڵی ١٩٩٦ ه وه  تاوه ره کانی خوبه ر  ١٩٩٤ و 
به ئێران وه ك ده وڵه تێکی تێرۆریست گوتاری ھه میشه یی 
ئه مریکا بووه. به پێی ھێندێ راپۆرت راوێژکارانی ترام 
ده ستوورێکی سه رۆکایه تی  که  کردوه  ئه وه یان  تاوتوێی 
سوپای  ناساندنی  به  سه باره ت  ده ره وه  وه زاره تی  بۆ 
پاسدارانی ئینقالبی ئیسالمی به رێکخراوێکی تێرۆریستی 
ده ربکرێ.کارێکی له م چه شنه زۆرتر وه ک ھه نگاوێک بۆ 
راکێشانی سه رنجی بیروڕای گشتی ده چێ تا سیاسه تێکی 
تایله  ر  یاسایی  راوێژکاری  وه ک  چونکه  جیددی 
النیکه م  پاسداران  سوپای  کردۆته وه،  روونی  کولیس 
گه مارۆکانی  پرۆگرامی  ده سته  سێ  چوارچێوه ی  له  
ده  به  نزیک  له وه ش،  جگه   له سه ره.  سزای  ئه مریکادا 

سوپای  باسکی  له  بریتییه  که  قودس،  ھێزی  که  ساڵه 
وه ك  ئێران،  ده ره وه ی  ئۆپه راسیۆنه کانی  له  پاسداران 
جیھانیدا»  ئاستی  له  تێرۆریستی  دیاریکراوی  «ھێزێكی 
له قه ڵه م دراوه.وه  ھا ناساندنێک ده توانێ ئیزن به ئه مریکا 
بدا که ئه و به رپرسه عیراقییانه ش سزا بدا که ھاریکاریی 
سوپای قودسیان کردوه، له حاڵێکدا ئه وان به دژی گرووپی 

ده وڵه تی ئیسالمییش له شه ڕدا بوون.
تیمی ترام ھه روه ھا باسی نیازی ناوبراو بۆ پشتگیریی 
زیاتری سیاسه تی  دژه ئێرانیی عه ره بستانی سه عوودیی 
ترام  ناچێ  که وێ  بۆته وه  ئێستا روون  به م  کردوه. 
ھه نگاوی  ئه سه د  رێژیمی  به دژی  سه ربازییه وه  له ڕووی 
زیاتر له وه ھه ڵێنێته وه که ئۆباما کردبووی. سه باره ت به 
یه مه نیش به ھه مان شێوه ئیداره ی نوێ له به رنامه یدا نیه 
ئه و  ومی  له  نه یکردبێ.  ئۆباما  ده وڵه تی  که  بکا  شتێک 
پرسیاره دا که ئایا ئیداره ی نوێی ئه مریکا پێداچوونه وه به 
شه ڕی سه عوودی له یه مه ندا ده کا، به رپرسێكی پایه به رز 
به یه ك وشه گوتی «نه خێر». ئه مه به و مانایه یه که ترام 
بۆمبارانی  که مپه ینی  یارمه تیدانی  بۆ  ئۆباما  سیاسه تی 
ھه وایی  پڕکردنه وه ی  له رێگای  یه مه ن  له  عه ره بستان 
پشتیوانیی  و  بۆمبه کان  کردنی  دابین  و  سووته مه نی 
سیاسی و دیپڵۆماسی که بۆ ریاز له و شه ڕه دا پێویستن 

درێژه  ده دا.
مووشه کیی  پرۆگرامی  سه ر  ده گه ڕێته وه  ئه وه نده ی 
ھه ردوو  سیاسه تی  له  ئه وتۆ  ئێران،جیاوازییه کی 
ئیداره دا به دی ناکرێ. ھێندێک پله به رزی ئیداره ی ترام 
به  مانگه یان  ئه و  کۆتایی  له  ئێران  مووشه کیی  تێستی 
دا.  قه ڵه م  له  «دنه ده رانه»  و  تێکده ر»  «سه قامگیری 
ئورووپاییه کانیشی  ھاوپه یمانه  و  ئۆباما  ئیداره ی  به م 
شێوه  ھه مان  به  ٢٠١٦دا  مارسی  مانگی  له  پێشتر  زۆر 
وشه کان  ھه مان  به  ئێرانیان  مووشه كییه کانی  تاقیکارییه 
٢٠١٥ی  بڕیارنامه ی  که  ئه وه دا  کردبوو.له گه ڵ  پێناسه 
ئیلزامی نه نووسراوه و  ئه نجومه نی ئاسایش به زمانێکی 
روون نیه که مووشه که کانی ئێران ھه ڵگری چه كی ناوکی 
بوون یا نا، ترام کۆمه ڵێک گه مارۆی به ھۆی پێشێلکردنی 
به ھه مان  سه پاندووه.  ئێراندا  به سه ر  بڕیارنامه یه  ئه و 
به ھۆی  پێشتر کۆمه ڵێک سزای  ئۆباماش  ئیداره ی  شێوه 
پێشیلکردنی ده ستوورێكی جێبه جێکاریی ئیداره ی بووش 

له ساڵی ٢٠٠٥ له الیه ن ئێرانه وه په سند کردبوو.
ئه گه ری الوازی به کاربردنی ھێزی سه ربازی

ترام  نوێی  سیاسه تی  به راوردی  بگوترێ  ره نگه 
ئێران  به  سه باره ت  ئۆباما  پێشووی  سیاسه تی  له گه ڵ 
سه ره تاییه کانی  و  گشتی  خه ته   له گه ڵ  له پێوه ندی  ته نیا 
ئه و سیاسه تانه دا له جێی خۆیدایه و واشینگتۆن خه ریکی 
سه ر  بخاته  نیزامی یش  فشاری  ئه وه ی  بۆ  به رنامه دانانه 
راسته  ئه وه  بوه شێنێ.  لێ  سه ربازیی  گورزی  و  ئێران 
ئاقاریی  ترام  ئیداره ی  که  ئه وه  ئه گه ری  ناکرێ  که 
وه ال  به ر،  بگرێته  ئێراندا  به رامبه ر  له  توندتر  سه ربازیی 
ببێته  که  سیاسه تێک  جۆره  ھه ر  پێشنیاری  به م  بنێین. 
ده بێ  سه ربازی  ھێزی  به كاربردنی  یان  ھه ڕه شه  ھۆی 
ھێزه  ھاوبه شی  فه رمانده یی  و  پێنتاگۆن  په سندی  به 
سه ربازییه کانی ئه مریکاش بگا، شتێک که زۆریش ئاسان 
وه دی نایه. تێچووی ھێرشی سه ربازیی ئه مریکا بۆ سه ر 
چه شنێک  به  ئێرانیش  چونکه  زیاتره  زۆر  ئه مڕۆ  ئێران 
توانای ومدانه وه و به ئامانجگرتنی بنکه کانی ئه مریکا له 
قه ته ر و به حره ینی گه شه پێداوه. دوایین جار که ئه مریکا 
ئێران  له گه ڵ  سه ربازی  رووبه ڕووبوونه وه ی  له  بیری 
. و. بووش دا بوو.  کرده وه له سه رده می ئیداره ی جۆر
ساڵی ٢٠٠٧، دیک چێنیی جێگری سه رۆک پێشنیاری کرد 
که ئه مریکا به  ھۆی تێوه گالنی ئێران له شه ڕ له دژی ھێزه  
بکاته سه ر  ھێرشی سه ربازی  عیراقدا  له  ئه مریکاییه کان 
ھێندێ بنکه  له ئێران. به م رۆبێرت م. گه یتس وه زیریی 
فه رمانده یی  ستادی  به پشتیوانیی  به رگری  ئه وکاتی 
ھاوبه ش له  به کاربردنی ئه و بژاره پاشگه ز بۆوه و ئه وه ش 
له رێگای پێداگرتن له سه ر ئه وه که چێنی روونی بکاته وه 
بێ گه ڕانه وه ی  ره وتێکی  چه شنه   له م  ھه نگاوێکی  که 
بۆچی  که  دێنێ.ئه وه  خۆیدا  به دووی  ناوچه دا  له  گرژی 
ستادی  و  پێنتاگۆن  به  قه ناعه تی  چێنی  پێشنیاره که ی 
له به ر ئه وه بوو که ھێرشی ئه مریکا  ھاوبه ش نه ھێنابوو 
بۆ سه ر ئێران وه ک جاران بێ ده ره نجام نه ده بوو. ساڵی 
٢٠٠٧، ھه ر جۆره ھێرشێک بۆ سه ر ئێران ده بووه ھۆی 
ئه وه که پاپۆڕه نیزامییه كانی ئه مریکا له که نداودا به ھۆی 
مووشه كه دژه پاپۆڕه کانی ئێران زیانی زۆریان پێ بگا. 

له کۆتاییدا ده بێ بزانین که ھێڵه گشتییه كانی سیاسه تی 
ئه مریکا سه باره ت به ئێران پێش ئه وه ی به رھه می بیری 
سه رۆکی وته یه كگرتووه کان بێ، ھه میشه ره نگدانه وه ی 
ئه و بۆچوون و به رژه وه ندییانه بووه که له چوارچێوه ی 
بڕیاری  ئه مریکادا  نه ته وه یی  ئاسایشی  دائیمیی  بنیاتی 
ئه وه ی  ده سته  به ری  له الیه ک  ئه مه  ئه گه ر  دراوه.  له سه ر 
نه یارانه ی  سیاسه تێکی  به رده وام  ئه مریکا  که  کردووه 
له دژی ئێران ھه بێ، له الیه کی دیکه وه ئه نجامه که ی ئه وه یه 
ئه وه ی  له جیاتی  ئه مریکاش  له مه ودوای  سیاسه تی  که 
له ژێر سه رۆکایه تیی ترامپدا گۆڕانێکی رادیکاڵی به سه ردا 

بێ، له سه ریه ک درێژه ی ھه مان سیاسه تی پێشوو ده بێ.

ام لەگەڵ  بەراوردی سیاسەتی ت
سیاسەتی ئۆباما سەبارە بە ئێران  سه رچاو می  رتێر  ار 

ئیس ئا
یسییه و ھا ه ئین انی  ێ و ر
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پاشایه تیی  ده سه تی  ئێران  له   له مەوبەر  ساڵ   ٣٨
جه ماوه ری  شۆڕشێکی  به ھۆی  په ھله وی  حه مه ڕه زای 
و  کۆمەڵناسان  لە  زۆر  کە  شۆڕشێک  تێکه وه پێچرا. 
کرانەوەی  بە  دەکــرا  وایە  پێیان  سیاسی  چاوەدێرانی 
شەپۆلە  ئەو  بەم  ببوێری؛  لێ  خۆی  زیاتر  سیاسیی 
ژیانی  له   بنه ڕه تی  پێکھێنانی گۆڕانی  بە دروشمه کانی 
نیزامی  ئازادییه کانیان  و  ماف  و  خه ڵک  کۆمه یه تیی 

سیاسیی ئێرانی لە بنی ڕا گۆڕی.
ئه وه  که  ئه وانه ی ئه و شۆڕشه یان سه رخست به  چی 
ئه م  ده سکه وته کانی  یان  کوێن؛  له   ئێستا  و  گه یشتن 
شۆڕشه  بۆ خه ڵک بوو یان ڕژیمی جێگره وه ی پاشایه تی 
له   کاتێ  ھه موو  باسێکه   ھاویشت  ھه مبانه ی خۆی  له  
ساڵیادی ئه و رووداوه  مێژووییه دا دێته  گۆرێ. سه ره تا 
با بزانین ئه م شۆڕشه  به  کام دروشم سه رکه وت و ھه ر 
ھه مان ئه و دروشمانه ی ڕژیمی پاشایه تییان پێ ڕووخا 

ئێستا به  ده ست کێ وه  به رز ده کرێنه وه ؟
دیموکراسی، کرانەوەی سیاسی، نه ھێشتنی گه نده ڵیی، 
که مکردنه وه ی  و  کۆمەیەتی  عەداڵەتی  دابینکردنی 
دەستەبەری  ده وڵه مه ند،  و  ھــه ژار  کۆمه ڵگای  که لێنی 
مافە  وەدیھێنانی  بنەمای  لەسەر  ئــاســوودە  ژیانێکی 
سیاسی، مەدەنی و کۆمەیەتییەکان، کۆمەڵە ئامانجێک 
لە  کــات زۆربــەی ھێزە سیاسییەکانی  ئــەو  بــوون کە 
پێ  پاشایەتیی  ڕژیمی  ھەتا  کۆکردنەوە  یەک  دەوری 

بڕووخێنن و نیزامی سیاسیی نوێی لە جێ دابنێن.
ئێستا کە دەسەت بەدەستانی کۆماری ئیسالمی بۆ 
جارێکی دیکەش یادی ھاتنەسەرکاری خۆیان دەکەنەوە، 
ئەو پرسیارەش دێتە گۆرێ کە ئاخۆ شۆڕشی گەالنی 

ئێران لە ساڵی ١٣٥٧ دا سەرکەوتوو بوو؟
نیزام بە دەرکەوتەی سەرەکیی ئەو  ئەگەر گۆڕینی 
چونکە  بــوو،  سەرکەوتوو  بەڵێ  دابنێین  سەرکەوتنە 
رژیمی  و  ــد  ڕووخــان پەھلەویی  پاشایەتیی  ڕژیــمــی 
کۆماری ئیسالمی ھێنایەسەر کار؛ بەم بە وردبوونەوە 
نیزامی  ئــەوەی  ئامانجەکانی شۆڕش و  لە دروشــم و 
سیاسیی نوێ بە کردەوە کردی، نەخێر، ئەو شۆڕشە 
خەڵکی نەک ھەر بۆ پێشێ نەبرد بگرە دەیان ساڵی بۆ 

دواوە ڕادا.
سەرکوتی ماف و ئازادییەکان لەالیەن رژیمی تازە 
پێش ھەموو شتێک حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکانی 

گرتەوە و لە ماوەی یەک دوو ساڵدا ھەر ھەموو ھێزە 
سیاسییە رەخنەگرەکان و دژبەرانی رژیم سەرکوت کران 

و ھەمووی لە گۆڕەپانی سیاسیی ئێران وەدەرنان.
٨ ســاڵ شــەڕ لــەگــەڵ عــێــرا بــەھــەمــوو وێــرانــی و 
پێداگریی  لــەســەر  کــە  قوربانییەکانی  و  مــاڵــوێــرانــی 
و،  پێدرا  درێــژەی  ئیسالمی  کۆماری  کاربەدەستانی 

ئێعدامی بە ھەزاران زیندانیی سیاسی بەشێکی دی لە 
دیاری و دەسکەوتەکانی ئەو رژیمە لە دەیەی یەکەمی 
حاکمییەتی خۆیدا بوو و؛ بێکاری، ھەژاری، سەرھەڵدان 
و پەرەسەندنی دەیان قەیرانی کۆمەیەتی لە تەنیشت 
مەدەنییەکانی  و  سیاسی  ئازادییە  و  ماف  سەرکوتی 
خەڵکی ئێران دەرکەوتەکانی دیکەی حاکمییەتی کۆماری 
حوکمڕانییەکەیان  دواتـــری  ــەی  دەی سێ  لە  ئیسالمی 

بەسەر ئێران دان.
ئەگەر لە نیسێی دروشمەکانی ئەو کاتەوە بۆ دۆخی 
ئێستای ئێران بڕوانین، دەبینین کە سەربەخۆیی سیاسیی 
ڕژیمی پاشایەتی لە ئی کۆماری ئیسالمی زیاتر بوو. لە 
سۆنگەی حوکمڕانیی ئەو ڕێژیمەوە زیاتر لە ٨ میلیۆن 
نێوخۆی  لە  جێھێشتوە،  وتیان  ئێران  خەڵکی  کەسی 
وتیش ئەگەر ڕێژەی حەشیمەت لە چاو کاتی شۆڕش 

ژمارەی  بەم  کــردوە،  زیــادی  بەرابەر  دوو  لە  زیاتر 
بەندیخانە و بەندییەکان دەیان ھیندەی ئەو کاتن.

ھەژاری گرینگترین دەرکەوتەی دۆخی کۆمەیەتیی 
لە  زیاتر  دەڵێن  ڕەسمییەکان  ئامارە  و  ئێرانە  ئێستای 
نیوەی خەڵکی ئێران لە ژێر ھێڵی ھەژاریدا دەژین. لە 
وتێکدا کە لە ریزی سێھەم وتی خاوەن نەوت و گاز 

کۆمەیەتیی  خەساری  ڕۆژ  بە  ڕۆژ  دنیایە،  وزەی  و 
ئەو  نوێترینی  «گۆڕخەو»ەکان  کە  سەرھەڵدەدا  نوێ 

دیاردانەن.
بەگشتی بــەراوردی دۆخی ژیان و  بژیوی خەڵک، 
کۆمەڵێک پێوەری وەک نرخی گەشەو ھەڵدانی ئابووری، 
داھاتی سەرانە، ئاوسان، گەندەڵیی بۆرۆکراتیک و دەیان 
پێوەری دیکە پێمان دەڵێن شۆڕشی ساڵی ٥٧ کۆمەڵگای 
نەبردوە.  بەرەوپێش  ئابوورییەوە  ڕووی  لە  ئێرانی 
و  فەرھەنگی  مــەدەنــی،  سیاسی،  ئازادییە  سەرکوتی 
ئاینییەکانی کۆمەنی خەڵکی ئێرانیش بەبەراورد لەگەڵ 
ئەو کات پێمان دەڵێن لە نێوان ئەوەی خەڵک خوێنی بۆ 
دا و ئێستاش تێچووی زۆری بۆ دەدا، لەگەڵ ئەوەی 

دەستی کەوتوە مەودا زۆرە.
گەندەڵیی حکومەتیی ئێستا بەبەراورد لەگەڵ نیزامی 

پاشایەتی شتێک نییە بە بەری یەکتر بگیرێن، سامانیی 
شەخسی  سامانی  و  شــا»  «حـــەمـــەڕەزا  شەخسیی 
کەسانی  تــەرازوویــەکــەوە،  تــای  ناچنە  قــەت  خامنەیی 
دەوروبەری حەمەڕەزا شا ھیچ کات بە قەت کەسانی 
دەوروبەری خامنەیی سامانی گشتیی خەڵکی ئێرانیان 
پاوان و بە تان نەبردوە و لەالیەکی دیکەوە ڕژیمێک 
کە بە دروشمی نەھێشتنی گەندەڵی ھاتەسەر کار، ئێستا 
خۆی گەندەڵترین نیزامی حوکمڕانییە و کاربەدەستانی 
نه   ئــه وه   جیھان دا.  لە  کەسن  گەندەڵترین  ڕژیمە  ئەو 
پێش  لــه وه   مانگ  ھه رچه ند  پڕوپاگەنده ،  نه   و  تۆمه ته  
له   مه جلیس  لــه   تـــاران  نوێنه ری  ســادقــی،  مه حموود 
«دوای  ڕایگه یاند:  مه جلیس دا  ئاشکرای  کۆبوونه وه ی 
گه نده ڵیی  پاشایه تی،  رژیمی  رووخاندنی  له   ساڵ   ٣٨
سه رده مەیە «.   له و  زیاتر  زۆر  ئێران  له   سیستماتیک 
ڕێکخراوی جیھانیی شه فافییه تیش دەڵێ  ئێران له  پله ی  

١٣٦ی «پێوه ره ی  گه نده ڵی»ی جیھاندا جێی گرتوه  . 
خەڵک شۆڕشی ساڵی ١٣٥٧ی بۆ ماف و ئازادییەکانی 
کرد، بەم ئەوەی ئەمڕۆ حوکمی ئێران دەکا خەڵکی لە 
ھەموو ماف و ئازادییەکانی بێبەش کردووە، بە زەبری 
چەک ئەوانی سەرکوت و دەمکوت کردوەو، بە مانایەکی 
چووەتە  ھــەمــوو  شــۆڕشــە  ئــەو  دەسکەوتەکانی  دی 

گیرفانی حاکمییەتەوە.
ساڵیادی شۆڕشی ١٣٥٧، ده رفه تێکه  بۆ بیرکردنه وه  
ئایا خه ڵک ھه ر ده یانویست «شا  له وه ی که   و ڕامان 
و سێبه ری خودا له سه ر زه وی» له  عه رشه وه  داگرنه  
خوارێ و به جێی ئه و ڕێگه  بده ن «رێبه ر و نوێنه ری 
تــه خــتــی خــونــکــاری  ــه ســه ر  ل ــه ســه ر زه وی»  ل خـــودا 
زۆرترین  که   ساڵه دا   ٣٨ له و  خه ڵک  بگرێته وه ؟  جێی 
زه بریان له و رژیمه  خواردووه  ھه ر خۆشیان یارمه تیی 
به ھێزتربوونی ڕژیمیان نه داوه ؟ بڵێی دڵخۆشکردن به  
حاکمییه تدا  له   گــۆڕان  و  رێفۆرم  ئه ویش  ئیسالحات، 
له جێی خۆیدا بێ، به  تایبه ت که  بزووتنه وه ی ئیسالحات 
و رێفۆرمخوازه کانیش تاقیکاریی خۆیان داوه . ھاوکات 
ئایا چاوه ڕوانیی گۆڕانکاری له  ده ره وه ی سنووره کان 
بژێره یه کی  ده توانێ  ده ره کــی  ھێزی  به   پشتبه ستن  و 
باش بێ، به  تایبه ت که  ئه گه رێکی دووره ده سته ؟ ئایا 
پێویست  ھه میسان  یان  بووه   ته واو  مێژووی شۆڕش 
بــەربــوی  نــاڕه زایــه تــیــی  ده کـــا.  دیکه   ڕاپه ڕینێکی  بــه  
خه ڵک چۆن ده توانێ گۆڕان له  نیزامی سیاسیی وتی 
لێبکه وێته وه  و ئه و ناڕه زایه تییانه  چۆن و له الیه ن کێ و 

کام الیه نه وه  ده بێ ڕێک بخرێن؟

تەنیا  دا،  ئێران  سەر  بە  نوێ  ئابڵۆقەی  سەپاندنی 
ترسی  ئۆباما،  بەڕێوەبەرایەتیی  پاش  حەوتوو  دوو 
ناوزەدکردنی  بە  ئەوەی دروست کردووە کە تڕام 
دوای  بە  جیھانیی  تیرۆری  «پاڵەوانی»  وەک  تــاران 

رووبەڕوو بوونەوەیەکی نوێ دا دەگەڕێ.
ئــێــران بــە تــوڕەیــی بــەرپــەرچــی تڕامپی داوەتـــەوە 
مەترسیدار  و  ــەزمــون  ئ بــێ  کەسێکی  بــە  ئـــەوی  و 
ناوبردووە. سوپای پاسدارانی ئێران وتوویەتی کە یەکە 
سەربازییەکانی، رۆژی شەممە مانۆڕێکی مووشەکیی 
ھەڵسوکەوت  بۆ  تــەواو  «ئامادەیی  تا  بەڕێوەدەبەن 
کەر»  سووکایەتیی  ئابلۆقەی  و  ھەڕەشەکان  لەگەڵ 

نیشان بدەن.  

تڕام خەریکە  کە  گومانانەی  ئەو  وێدەچێ،  بەم 
یەک الیەنە رێککەوتنی ئەتۆمی لەگەڵ ئێران، کە ویالیەتە 
ئەنجومەنی  نــەگــۆڕی  ئــەنــدامــی   ٤ یــەکــگــرتــووەکــان، 
ئوروپا  یەکیەتیی  و  یەکگرتووەکان  نەتەوە  ئاسایشی 
لێداتەوە،   دەور  یا  بدڕێنێ  کــرد،   ــان  واژۆی لە ٢٠١٥ 

وەڕاستی نەگەڕێن.
وێدەچێ دوورە دیمەنی چڕ کردنەوەی ھەوڵەکانی 
ئەمریکا بۆ لێدانی مۆری بنکەی جیھانیی و گەورەترین 
پشتیوانی تیرۆر لە ئێرانی شیعە، ئەوە بێ کە کۆتایی 
بە نفووزی پەرەئەستێنی ئێران لە ناوچەی رۆژھەتی 

 ، نێوەڕاست بێنێ. «بەرەی شەڕ» پێکھاتووە لە ئێرا
انستان، بەحرەین، لوبنان و یەمەن، ئەو  سوریا، ئەف
شوێنانەی کە ئێران شەڕی بە وەکالەت لە گەڵ رەقیبی 

سوننەی خۆی، عەرەبستانی سعوودی، دەکا.
دژایەتیی تڕام بەرامبەر ئێران دوای بانگەشەکانی 
ــوو، کەم  ــردب ــەو ئــیــشــارەی پــێ ک ــژاردن، کــە ئ ــب ھــەڵ
سەرکۆماری  بەدناوەکەی  کردنە  یاساغ  نەبوەتەوە. 
 ٧ دژی  لە  کە  وتــە  ئەو  بۆ  سەفەر  لەمەڕ  ئامریکا 
موسوڵمانە   حەشیمەتەکەیان   زۆریــنــەی  کە  وت 
ھاووتیانی ئێرانیش دەگرێتەوە. حەوتووی رابردوو 
فڵین  مایک   ، تڕام نەتەوەیی  ئاسایشی  راوێژکاری 
بە توندی تاقیکردنەوە «نایاسایی یەکەی» مووشەکی 
بالستیکیی ئێرانی ئیدانە کرد. فلین وتی کە ئێران لە ژێر 
«چاوەدێریی» دایە و رەفتارەکەی جێگای رەزامەندیی 
لە  نووقاندن  چاو  وتــی»رۆژانــی  ھەروەھا  ئەو  نیە. 
شەڕەنگێزانەکانی  و  دوژمنکارانە  کــردارە  بەرامبەر 
کۆمەڵگای  و  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  دژی  لە  ئێران 

جیھانیی بەسەر چووە».
تا  راگەیەنران  ھەینی  رۆژی  کە  ئابڵۆقانەی  ئــەو 
دەڵــێ،  سپی  کۆشکی  سەمبولیکن.  زۆر  رادەیــەکــی 
پێداچوونەوەیەکی  ئــەوان  و  دەستپێکن  تەنیا  ئەوانە 
ئێران  بە  بەرامبەر  سیاسەتیان دا  لە  ستراتێژیکی یان 
کە  دەزانـــێ  نــوێ  بەڕێوەبەرایەتیی  ــەم  ب ــردووە.  کـ
تووشی  ئەتۆمییەکە  رێککەوتنە  ھەڵوەشاندنەوەی 
دەبــێ.  واژۆکـــەرانـــی تـــر  ــدی  ــوون ت بەرھەڵستکاریی 
لێکۆڵەرەوان لەو باوەڕەدان کە ویالیەتە یەکگرتووەکان 
لەجێی ئەوە، ھەوڵ دەدا کە رێککەوتننامەکە لە رێگای 
بەربەستی  دانانی  و  داسەپاندنی چاودێریی سەختتر 

زیاتر، بەھێزتر بکا.
نوێ  ستراتێژیکی  ھەڵوێستێکی  دا  ھەمان کات  لە 
لێدوانەکانی  لە  ئەو  نیشانەکانی  خەریکە گەشە دەکا. 
ــری بــەرگــریــی ویــالیــەتــە  ــ ــ ــس، وەزی ــی ــەت جــەیــمــز م
تۆکیۆ  بۆ  ســەردانــەکــەی  لــەمــاوەی  یەکگرتووەکان، 
دەردەکەون. ئەو وتی «ئێران گەورەترین پشتیوانیی 
بە  کە  راستییەک  جیھانە»،  لە  تیرۆریسم  دەوڵەتیی 
وتەی ناوبراو نابێ پشتگوێ بخرێ یا رەت بکرێتەوە. 
بە  ــردوو  رابـ حــەوتــووی  دا  لێدوانەکەی  لە  مەتیس 
شیعە  لە  ئێران  پشتیوانیی  لەسەر  جەختی  تایبەتیی 
کـــردەوە  یــەمــەن  لــە  حــووســی  «تێرۆریستەکانی» 

بۆ  ھێرشەکان  پشت  لە  ئێران  کە  کرد  ئیددیعای  و 
و  سعوودی  عەرەبستانی  جەنگییەکانی  پاپۆڕە  سەر 

ئەمریکایی بووە.
ئەولەوییەتەکانی  ھــاوتــەریــبــی  ئــەوانــە  ھــەمــووی 
تیرۆر،  دژی  لە  شەڕ  تڕامپن:  دەرەوەی  سیاسەتی 
پشتیوانیی بێ ئەمالو ئەوالی ئێران لە بەشار ئەسەد 
سەرکۆماری سوریا، لەگەڵ ناردنی یەکینەی شەڕکەری 
واتە  ھاوپەیمانەکەی  جەنگاوەرانی  و  ئێران  بە  سەر 
بۆ  ھاوتای  بێ  دەسکەوتی  کە  لوبنان،  حیزبوڵی 
ئــەگــەری  سەرکەوتنانە  ــەو  ئ ــردوون.  ــ ک دەســتــەبــەر 

دروست بوونی ھیاللێکی دەسەتی بۆ ھێناونە ئاراوە 
انستانەوە تا رۆژھەتی دەریای  کە لە رۆژئاوای ئەف

مەدیتەرانە دەگرێتە خۆ. 
حیزبوڵی  رێــکــخــراوی  ویالیەتەیەکگرتووەکان 
کـــردووە.  پێناسە  تیرۆریستی  رێکخراوێکی  وەک 
خەلیج،  لە  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  ھاوپەیمانەکانی 
بە تایبەتی عەرەبستانی سعوودی نیگەرانە. حاکمانی 
شیعەدا  ــەی  ــن زۆری بــەســەر  کــە  بــەحــرەیــن،  سوننی 
تێکدانی  بۆ  شاراوەکان  ھەوڵە  لە  دەکــەن،  حکومەت 
تڕام  رابــردوو  حەوتووی  ھەراسانن.  سەقامگیریی 

لەگەڵ شا سەلمان، شای سعوودی، قسەی کرد.
تڕام قەرارە ١٥ی مانگی فێورییە چاوی بە بێنیامین 
تــونــدڕەوی  ــری  وەزیـ ســـەرۆک  بــکــەوێ.  ناتانیاھوو 
لە  حەیاتیی  مەترسیی  لــە  بــاس  دەمێکە  ئیسرائیل 
جار  دوای  لە  جــار  ئیسرائیل  دەکــا.  ئێرانەوە  الیــەن 
گروپە  و  حــەمــاس  لــە  ئــێــران  پشتیوانیی  ــارەی  ــەب ل
تیرۆریستییەکانی ترو لەبارەی قاچاخی چەک وچۆڵ بۆ 

چــاوەڕوان  کــردووە.  لوبنان و سووریا سکای  ناو 
زۆرەوە  شەو وزەوقێکی  بە  ناتانیاھوو  کە  دەکــرێ 

پشتیوانیی لە ھەڵوێستە سەختەکەی تڕام بکا.
تێرێزا مەی،  بریتانیا،  ھەروەھا سەرۆک وەزیرانی 
لە پشت ھەمان ھەڵوێستە. لە لێدوانێکی لەم دواییانەدا 
کــرد.  ئێرانی  تــێــکــدەرانــەی»  ــفــووزی  «ن باسی  ــەو  ئ
باسی  دەگمەن  بە شێوەیەکی  تڕام  ھەروەک  مەی، 
کردووە.  ئیسڕائیل  لە  قایمی  و  قورس  پشتیوانیی  لە 
بەم وتە گرنگەکانی یەکیەتیی ئورووپا، تەنیا لەبەر 
ئەوەی کە متمانە بە رێبەری ویالیەتە یەکگرتووەکان 

ناکەن،  ئەو ھەڵوێستەیان نیە.
دژی  لــە  تــڕامــ  ــەی  ــراوەک ــک چــاوەڕوان سیاسەتە 
زۆرتر  ئابڵۆقەی  لەوانەیە  دەبێ؟  فۆرمێکی  ئێران  
بخرێتە سەر کەرتی بانکداری و دارایی، زیاتر کردنی 
فرۆشی چەکوچۆڵ و پشتیوانیی ئاشکرای سەربازیی 
بۆ ھاوپەیمانەکان لە ناوچە، حزووری چڕتری ھێزی 
دەریایی ویالیەتە یەکگرتووەکان لە خەلیج، یا چاالکیی 
چاالکییە  ئــەو  وەک  تایبەتییەکانی  ھێزە  ــاراوەی  شـ
یەمەن  لە  رابردوو  حەوتووی  کە  ناسەرکەوتوویەی 
بەڕێوە چوو. تڕام ھەروەھا لەوانەیە یاساغ کردنی 

سەفەری ئێرانییان (بۆ ئامریکا) بکاتە ھەتا ھەتایی.
بەرزبوونەوەی ئاستی گرژییەکان لە کاتێکی ئاستەم 
لە ئێران دا دێنە ئاراوە. لە بەھاری داھاتوودا ھەڵبژاردنی 
دوژمنایەتیی  دەچــێ.  بەڕێوە  ئێران  لە  سەرکۆماری 
ئەمریکا دەتوانێ ببێتە ھۆی بەھێزترکردنی توندڕەوە 
نەریت پەرەستەکان. ئەوکات نیگەرانییە ناوچەییەکان 

خۆبەخۆ ئامانجەکانیان دەپێکن.  
پێیە.  کـــردن  کــایــە  بــۆ  دیکەشی  کارتێکی  تــڕامــ 
مەڕ  لە  موناقشەکەی  جێی  ئامانجە  لە  ئــەو  ئەگەر 
پوتین  ڤالدیمیر  لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  کردنی  باشتر 
کردنەوەی  کەم  لە  تڕام  لەوانەیە  بێ،  سەرکەوتوو 
ھاوکاری  و  ناوەکیی  یارمەتیی  مووشەک،  فرۆشتنی 
بێ.  سەرکەوتوو  تــاران،  لەگەڵ  (رووسیە)  سیاسیی 
لە  داگیرکاری  تاڵی  مێژووی  گرتنی  چــاو  لەبەر  بە 
کە  ھەن  باشی  بەڵگەی  ئێران  زلھێزەکانەوە،  الیــەن 
بوونی  دروســت  ئــەگــەری  بترسێ.  ــارۆدران  ــەم گ لە 
ــی-رووســی ھــەڕەشــەیــەکــی  ــای ــک ــری ــام بــەرەیــەکــی ئ

وەھایە. 

ا اردیە  سایم تیس
وور ەسەن ا  کەما  ێ وەر

ۆقەکانی ئێران ویالیەتە یەکگرتووەکان ھەوڵەکان ئاب
 بە دژی «پاڵەوانی» تیرۆر چ دەکاتەوە 

ی ا ی ب عە

تداریەتیی کۆماری ئیسالمی دا نیسێی دروشمەکانی شۆڕشی  بەسەر  ساڵ دەسە

روانینی دەرەکی

رێکخراوی  حیزبوڵی وەک رێکخراوێکی تیرۆریستی ”ویالیەتەیەکگرتووەکان 
ویالیەتە  ھاوپەیمانەکانی  کردووە.  پێناسە 
تایبەتی  بــە  خــەلــیــج،  ــە  ل یــەکــگــرتــووەکــان 

عەرەبستانی سعوودی نیگەرانە “

ھــەڵــوێــســتــێــکــی  دا  ــات  ــان کـ ــەمـ ھـ ــە  ــ دەکــا. ”ل گەشە  خەریکە  نــوێ  ستراتێژیکی 
جەیمز  لێدوانەکانی  لە  ئــەو  نیشانەکانی 
ــی ویــالیــەتــە  ــەرگــری ــری ب ــ مــەتــیــس، وەزیـ
ســەردانــەکــەی  لــەمــاوەی  یەکگرتووەکان، 
«ئێران  وتی  ئەو  ــەون.  دەردەکـ تۆکیۆ  بۆ 
گەورەترین پشتیوانیی دەوڵەتیی تیرۆریسم 

لە جیھانە» “
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ــی ســه رکــانــی،  ــان ــگ ئـــێـــواره  دره ن
و  خــه ون  و  ــداری  دڵ باسی  و  کیژۆن  و خورتی  سرت 
حه زه کانیان، له و دیمه نه  جوان و سه رنجراکێشانه ی دێیه  
خۆر  زه رده ی  ھه رکه   نابێ.  تێر  له باسکردنی  ئینسان  که  
ده بێته وه ،  ســارد  بڕێک  ئاگرینه که   تۆپه   و  ده دا  کزی  له  
ده ســتــه ی نـــازدارانـــی گــونــد بــه  بــیــانــووی ھێنانی گــۆزه  
ئاوه   لــه ده وری  وپاشان خۆیان  ده گــرن  رێگا  ملی  ئاوێک 
گه رمه   دڵــداری  باسی  له وێ  ده بیننه وه .  کانی  روونه که ی 
به له نجه   چاوڕه شی  باریکی  قه د  نه شمیلی  کیژی  ھه ر  و 
به سه رھاتی  ھه ڵڕشتنی  بۆ  لێوه کانی  خونچه ی  که   والره  
ئه و رۆژه ی خۆی ده کاته وه . یه ک باسی قه ول و قه راری 
خۆی ده گه ڵ دۆسته  کوڕه که ی دێنێته  گۆڕێ و به ئیشتیا بۆ 
ده سته  خوشکه که ی ده گێڕێته وه . یه ک له  جێژوانی شه وی 
پێشووی و له و خۆشییه  ده دوێ که  بۆ یه ک چرکه  لێوی 
له والی  دیکه   دووی  که وتووه .  وه لێوی خۆشه ویسته که ی 
گله یی ئه وه یانه  برا و باوکیان له سه ریان قاسیدن و رێگای 
نوێ  رێگای  ده یانه وێ  ئه وان  بڕیون.  لێ  دڵداریان  دیتنی 
بۆ چوونه  ژوان وه دۆزن. چه ند جوانکیله ی دیکه  له وبه ری 
ده گاته   پێکه نینیان  قاقای  و  راوه ستاون  یه که وه   به   کانی 
نێو مان. ژماره یه کی دیکه ش له  کاتێک دا گۆزه کانیان پڕ 
له  کانی دوور که وتوونه ته وه  خه ریکی  کردوون و برێک 
باسێکی گه رم و زۆر نھێنین. ھه رچه ند ئه وانیش دڵیان بۆ 
ئه وینێکی قووڵ لێ ده دا و گرفتاری ئه شقێکی شێتانه ن، به م 
باسی دڵداریی ئه و پۆله  کچه  زۆر له وانی دیکه  جیاوازه . 
ئه وان باسی به یه ک گه یشتنێک ده که ن که  شوێن و کات و 
شێوه که ی له  سه ر په رده ی دڵیان تۆمار کراوه  و به  زمانی 
وه فاداری قف دراوه . ژوانی ئه وان دیداری پێشمه رگه یه ، 
ئه شقی  دامرکاندنی  پێشمه رگه  و  رێگای خه باتی  رێگایان 
 . پێشمه رگایه تییه ،...  چه کی  گرتنی  به دسته وه   شێتانه یان 
بوو.  ئه وینداره   پۆله   ئه و  سه رکانیی  ئێواره   دوایین  ئه وه  
له و رۆژه شه وه   بۆ ژوانی خۆیان چوون و  ئه وان  دواتر 
په یدا  دیکه یان  مانایه کی  سه رکانی  خورته کانی  و   سرته 

کرد.
 ھه ستی خۆشه ویستیی پێشمه رگه  و تێکه و بوون ده گه ڵ 
دنیای پڕله  کاره ساتی ئه و تێکۆشه ره ی رێگای ئازادی بۆ 
سانێکی زۆره  دڵ و ده روونی کچان و کوڕانی کوردی 
پێشمه رگه  و  مه قامی  به   گه یشتن  ئه وینی  داگیر کردووه . 
خۆ ته یار کردن به بیری پێشمه رگایه تی له و ئه شقه  پاکانه یه  
که  به  نه گۆڕی ماوه ته وه  و ده ستی ناپاکی ھه وه س نه ی 
گه یوه تێ. ئه وانه ی گرفتاری ئه و ئه شقه  ده بن قه ت بۆیان 
نییه  بیر له  بێ وه فایی بکه نه وه  - شتێک که  له  نێو دڵداریی 
دیکه  دا باوی زۆره  - . ئاش بوون به  پێشمه رگایه تی، ئاش 
بوون به  ره مزی فیداکارییه  و ئه وانه ی له و قوتابخانه یه دا 
ده ستچنه کانی  لــه   ھــه مــووی  ده خــوێــنــن  ئــه ویــن  ده رســـی 
کۆمه ڵن. پێشمه رگه ی ئه وینداری ئازادی به  دایم چاوی له  
ئاسۆی سه رکه وتنه  و بۆ گه یشتنیش پێی ھه روا ھه ورازان 

ده بڕێ.
***

«خەبات کردن بەبڕوای من وەک خواردن وھەوا پێویستە. 
که    پێشمه رگه  فــەڕزە».  کورد  لەسەر  کردن  نوێژ  وەک 
له پێویستیی خه بات ده دوێ ئاوای باس ده کا. ئه وه  خاڵی 
ده ستپێکی قسه کانی تێکۆشه ر ره حیم په ڕشه یی یه  که  نه ک 
ھه ر خه بات له سه ر کورد بە فه ڕز حیساب ده کا، به ڵکوو 
بۆی  دا  رێگایه   له و  ئه وه ی  و  ده دا  وه به ر  خۆشی شانی 
ده کرێ ده ی کا. که سێک ئاوا له  خه بات تێ بگا و به و جۆره  
گرینگییه که ی ھه ست پێ بکا چۆن له پێناویدا ئاره  ناڕێژێ 
و شاخه  و شاخی بۆ ناکا. له  مێژه  گوتوویانه  ئازادی بۆ 
نه بوونی  ھه ر وه ک چۆن  و  پێویسته  ھه وا  ئینسان وه ک 
ھه وا ژیان ده خنکێنێ، نه بوونی ئازادییش دڵ ده مرێنێ و 
له نه شه ی ده خا. ئه وانه ی له پێناوی ئازادی دا خه بات ده که ن 
رابگرن  بــه رده وام  ئینسان  ژیانی  ئه وه یه  ره وتی  ھه وڵیان 
و بۆ ئه وه ش زۆرجار ناچارن له ژینی خۆیان بگوزه رێن. 
رێگای  خه باتکاره ی  ھــه زاران  له و  یه ک  په ڕشه یی  ره حیم 
ئازادییه  که  ئازایانه  ھاتۆوەته  مه یدان و لێبڕاوانه  درێژه ی 
به  خه بات داوه  و سادقانه  خزمه تی کردووه . ئه گه ر کورد 
له که سانی وه ک په ڕشه یی رێز ده گرێ له راستیدا له خه بات 

رێز ده گرێ و ئه وه ش خۆی مانای رێزگرتن له  ژیانه .
بــه م که س  نــاوی ره حیم و شۆره تی فه الحی یه .       
ھه موو  په ڕشه یی  ناوبانگی  که چی  کێیه ،  فه الحی  نازانێ 
وتی داگرتوه . له گوندی په ڕشه ی ناوچه ی نمه شیری بانه  
زۆر  وه ک  بــووه .  دایــک  له   ھه تاوی  ١٣٣٩ی  ساڵی  له   و 
منداڵی دیکه ی دێھات ھه رکه  ده ستی چه پ و راستی خۆی 
ئاژه ڵداری  و  کشتوکاڵی  تاقه تبڕی  کــاری  ده گــژ  ناسیوه  
خۆڕاگری  بۆ  له شی  زوو  زۆر  جــۆره   بــه م  و  رۆچـــووه  
خــاراوه . په ڕشه یی له  لێڕه وار و له  نێو ھــه وراز و لێژی 
ھــه زار به  ھــه زاری ناوچه که ی دا گــه وره  بووه  و له  به ر 
سێبه ری داره  به ن و مازوو و قه زوان و وێوڵ و شه کی 
حه ساوه ته وه  و تامی ترێ ره شه ی ره زانی کردوه  و بۆنی 
له   کــردووه .  دێمه کاره وه   به تامه کانی  و  بۆندار  کاڵه که   به  
ھه ڕه تی منداڵیه وه  شانی وه به ر باری قورسی ژیان داوه  
کــردووه .  ئاماده   داھاتوو  سه ختە کانی  رۆژه   بۆ  خۆی  و 
ئاوا  و  بووبێ  گــه وره   نه کراوه دا  رام  ناوچه   له و  کوڕێک 
تاڵی و  بــاری قورسی ژیــان دابــێ و  ــه ر  زوو له شی وه ب
سوێریی له  راده به ده ری چێشتبێ، زۆر سروشتییه  ده گه ڵ 

ره حیم  ببارێ.  لێ  ئازایه تیی  و  بێ  بێگانه   تــرس  دنیای 
په ڕشه یی جگه  له کار و زه حمه تی رۆژانه  و ژیان له  نێو 
شاخ و داخی رام نه کراو دا، شتی دیکه ش وایان لێ کرد 
ته بعێکی سه رکێشی ھه بێ و له به رامبه ر زۆرداری دا وچان 
و  شه ریفزاده   ناوی  گیرۆده ی  الوی  سه دان  ئه گه ر  نه دا. 
ئازایه تییه کانی له خۆشه ویستیی ئه و رێگای خه باتیان گرته  
به ر، ره حیم په ڕشه یی شانسی ئه وه ی ھه بووه  له  نزیکه وه  
بیبێنێ و سیمای شۆڕشگێڕانه ی له  سه ر دڵی بنەخشێنێ. 

   ره حیمی خولیای ناوی شه ر یفزاده  و رێبازه  پیرۆزه که ی، 
ئه و کاته  که  مه یدانی خه بات به  کراوه یی ده بینێ و توانای 
چه ک ھه ڵ گرتن ده خــۆی دا ســۆراغ ده کــا، سێ و دووی 
لێ ناکا و ھه ر وه ک ئه وه  که  خه بات به  بێ ئه و به  ھیچ 
کوێ ناگا ملی لێده نێ. ئه و ھه ر چه ند کاتی چه ک ھه ڵگرتنی 
بێ  چــه کــداری  شــه ڕی  ئه زموونی  له   و  بــووه   منداڵکاره  
به ش، به و حاڵه ش چونکه  خولیای خه بات کردن خانه کانی 
ئه و  بۆ  خۆی  فکریی  و  جیسمی  توانای  ته نیوه   مێشکی 
مه به سته  ته رخان کردووه . تێکۆشه ر په ڕشه یی له ناوچه ی 
بانه ڕا ده ستی پێ کرد و ھه ر له و ناوچه یه ش درێژه ی دا و 
ھه تا ئێستاش ھه ر له و مه ڵبه نده  خزمه ت به  ئامانجه کانی 
شۆڕش ده کا. ھەڵبەت بۆ مەئموورییەتی حیزبی ناوچەکانی 
سەردەشت، پیرانشار، مەھاباد، بۆکان و رەبەت گەڕاوە و 
غرووری  به   ئه و  کردوونەوە.  تاقی  تێدا  خۆی  تواناکانی 
کوردانه  ده ستی پێ کرد، به  ئازایه تیی خۆی درێژه ی  دا و 
به چه کی بیروباوه ڕ خۆی ته یار کرد. له  درێژه ی ئه و رێگا 
سه خت و پرکه ند و له نده  دا کاک ره حیم وه ستانی نه ناسی، 
ترسی رێ نه نیشت و راسته  رێی به رنه دا. ھه ر بۆیه  ناوی 
ئه و تێکۆشه ره ش وه ک زۆری دیکه  رازێنه ری الپه ڕه کانی 

مێژووی خه باتی گه له که مانه  و مایه ی فه خر و شانازی.
به پێشمه رگه  ھه تا  نه بوو  بۆیه   په ڕشه یی،   کاک ره حیم 
بۆیه   ئه و  بکا.  دا  خه ڵک  به سه ر  منه ت  و  بکا  تێپه ڕ  کات 
بوو به پێشمه رگه  ھه تا توانا و لێوه شاوه یی خۆی له  پێناو 
رێگایه کی پیرۆز دا سه رف بکا که  ئه لحه  کردیشی. ھه ر 
وچانی دا  بێ  تێکۆشانی  و  کار  درێــژه ی  له   ده بینین  بۆیه  
ئه رکی قورستر ده بێ و به رپرسایه تیی سیاسی و نیزامی 
پێ ده سپێردرێ. به  گشتی تێکۆشه ر په ڕشه یی له  ماوه ی 
به رپرسایه تییانه ی  و  ئــه رک  ئه و  وچانیدا  بێ  تێکۆشانی 
ھه بوون: فەرماندەریی دەستە، جێگریی لک، فەرماندەریی 
لک، کادری سیاسی، ئەندامی کۆمیتەی شارستان و کادری 

کۆمیسیۆنی تەشکیالت. 
 تێکۆشه ر په ڕشه یی ھه ر وه ک چۆن به  دڵ و داو ملی 
پڕ  به  رێبازی، ساڵه  سه خت و  ئیمان  به   نا و  له  خه بات 
مه ترسییه کانی تێپه ڕ کردن، ئێستاش سه نگه ری تێکۆشانی 
بــه رنــه داوه  و ھــه ر وه ک جــاری جــاران دڵــی بۆ ئازادیی 
به  مه به ست  بۆ گه یشتن  لێده دا و ھه نگاوه کانی  گه له که ی 
ھه روا قورس و قایمن. ئه و له  درێژه ی ئه و رێگا دوور و 
پڕ ھه وراز و لێژه  دا گه لێ مه ینه تی دیوه  و یه کجار زۆر 
ماندوو بووه . چه کی دستی دوژمن ٥ جار له شی پێکاوه  
و خوێنی له  جه سته ی ھێناوه ، به م وه ک ھه ر قاره مانێکی 
دیکه  وره ی به رنه داوه  و سه نگه ری خه باتی چۆڵ نه کردوه . 
 ئازایه تی، چاونه ترسی و لێبڕاوەیی له  دۆستانی ھه ره  
ھاوسه نگه ره   به و  به ستن  پشت  به   پێشمه رگه ن.  نیزیکی 
ماندوو  ــڕه وی  رێ وه ک  پێشمه رگه    که   خۆشه ویستانه یه  
نه بووی رێگای خه بات ده مێنێته وه . ھه رکه  ئینسانێک بڕیار 
ده دا بۆ گه یشتن به ئامانجێکی پیرۆز رێگای خه بات بگرێته  
به ر خۆ له و تایبه تمه ندی و سیفه ته  به رزانه  نیزیک ده کاته وه  
که  بۆ درێژه ی رێگاکه ی به  که ڵکی دێن. ته نیا به  بوونی ئه و 
تایبه تمه ندییانه یه  که  ده کرێ ناوی پێشمه رگه  بۆ که سێک 
له   توانیویه تی  په ڕشه یی  ره حیم  بێگومان  بکرێ.  دیــاری 

پشتیوانیی ئه و ھاوسه نگه رانه  به ھره مه ند بێ.

ھەیا کارد حەسەن روحانی لە رێورەسمی بیست و دووی 
گەشەکردنی  ئاستی  بە  ئاماژە  وێــڕای  رێبەندان، 
ناخالیسی  (تەولیدی  ــواری  ب لە  ئێران  ئــابــووری 
نێوخۆیی)، وتی کە ئەمە یەکێکە لە دەسکەوتەکانی 
کابینەکەی و ھەروەھا نیشانەیەکە بۆ دەربازبوونی 
پێوەندییەدا ھەم  لەم  لە نوشست.  ئێران  ئابووری 
رێکخراوە  ھەم  و  ڕێژیم  فەرمییەکانی  سەرچاوە 
ــە ئاستی  ئــابــووریــیــە نــێــونــەتــەوەیــیــەکــان بــاس ل
لە  نێوخۆیی)  ناخالیسی  (تەولیدی  گەشەکردنی 
ساڵی ١٣٩٥ بە ڕێژەی سەتا ٧،٤ دەکەن. ھەر لەم 
مەجلیسی  لێکۆڵینەوەکانی  ناوەندی  پێوەندییەدا 
 ( )، سندووقی نێونەتەوەیی پارە (٦،٦ ئێران (٧،٢

بۆ  جیاوازیان  ئاماری   ( ٥،٢) جیھانی  بانکی  و 
باس  لــەمــســاڵ دا  ئــێــران  ئــابــووریــی  گەشەکردنی 
کــردبــوو بــەم ھــەمــوویــان لــە راپــۆرتــەکــانــیــان دا 
ئاماژەیان بە ئاستێکی باش لە گەشەکردن کردبوو.
بە لەبەرچاو گرتنی ئەم ئامارە جیاوازانە، دەبینین 
کە زۆربەی پێش بینییەکان باس لە بەرزبوونەوەی 
بە  دەکەن.  ئێران  ئابووری  سەرەکییەکانی  پێوانە 
پێشوو  لەگەڵ سانی  ژمارانە  ئەم  ئەگەر  تایبەت 
ــۆ نــمــوونــە ئــاســتــی گــەشــەی  ــەراورد بــکــەیــن، ب ــ بـ
لە   ١٣٩٤ تا   ١٣٩١ ساڵەکانی  نێوان  لە  ئابووری 
ھەر   ( ٠،٣ و   ٣  ، ١،٩ کەم   ، ٦،٨ (کــەم  نێوان 
پرسیاری سەرەکی  ئێستا  بووە.  سفرەوە  ژێر  لە 
ئەوەیە کە چۆنە ئابووری ئێران لە دۆخێکی تەواو 
ئاستێکی  ناکاو  لە  پێشوو  داتەپیوی وەک سانی 
پێوانەیی تۆمار دەکا، بەم  لە ڕووی لێکدانەوەی 
چاالکانی ئابووری و  لە ڕووی گۆڕان لە ژیان و 

گوزەرانی خەڵک دا ھیچ ھەستی پێ نەکراوە؟
زانستییە  بنەما  یەکەم:  ســەرەکــی،  فاکتی  دوو 
ئابووری،  گەشەی  لە  رێژەیە  ئەم  ئابوورییەکانی 
ئەو  واتــە  گەشەیە،  ئــەم  گشتگیربوونی  دووھــەم 
گەشەسەندنە  ئــەم  کە  جوغرافیایی یەی  پانتاییە 
لەخۆ دەگرێ، دەتوانێ یارمەتیدەر بێ بۆ شرۆڤەی 

زیاتری ئەم جۆرە ئامارانە.
ئاسایی  پێکھاتەیەکی  خــاوەنــی  ــە  ک ــک  ــێ وت
لە  ڕێژەیە  بــەم  بەرزبوونەوەیەک  بــێ،  ئــابــووری 
یان  بــکــرێ  لــێ  بێدەنگی  نــاتــوانــێ  گــەشــەســەنــدن 
و  پیشە  کارو  دۆخی  لەسەر  کاریگەرییەکی  ھیچ 
النیکەم  نەبێ.  خەڵک  ــەی  رۆژان ئابووریی  ژیانی 
ناوەندەکانی بەرھەمھێنان، ھەموو تواناکانی خۆیان 
ناوەندی نوێ دروست  تەنانەت  وەگەڕ دەخەن و 
دەبێ، دامەزراندنەکانی زیاد دەبن و توانایی کڕینی 
خانوو  فرۆشتنی  و  کڕین  دەبێتەوە،  بەرز  خەڵک 
وەگەڕ دەکەوێتەوە و کەرتی دروستکردنی خانوو 
و بینا دەگەشێتەوە. بەم لە دۆخی ئارایی ئابووری 
نیە،  گۆڕانکاری یانە  لەم  نیشانەیەک  ھیچ  ئێران دا 
ئــابــووری دا  بوارەکانی  ھەموو  لە  نوشست  واتــە 
بـــەم ھــۆکــاری  ــزم دایـــە.  ن لــە ئاستێکی  ھـــەروا 
شاراوە مانەوەی ئەم گەشەسەندنە پێوانەیی یە لە 
ھەڵە  ئاماری  رژیم  ئایا سەرچاوەکانی  دایە؟  چی 
بو دەکەنەوە، یان ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان لە 
ھەڵسانگاندنی دۆخی راستەقینەی ئابووری ئێران 

تووشی ھەڵە بوون؟
ــی ئـــابـــووری ھـــەم لە  ــدن ئــاســتــی گــەشــەســەن
کورت خایەن و ھەم لە درێژخایەن دا بە تەنیا ناتوانێ 
ئاماژەیەک بێ بۆ گۆڕانێکی ئەرێنی ڕاستەقینە یان 
پەنا  لە  چونکە  ئــابــووری دا.  لەبارودۆخی  جێگیر 
ناخالیسی  تەولیدی  (بــەرزبــوونــەوەی  چەندایەتی 
گەشەسەندنیش  چۆنایەتیی  پێویستە  نێوخۆیی) 
کە  بڵێین  دەتوانین  تەنانەت  و  بگرین  لەبەرچاو 
چەندایەتییەکەی  ــە  ل گــەشــەســەنــدن  چــۆنــایــەتــی 

گرینگترە.  
چۆنایەتی ھەر گەشەسەندنێکی ئابووری لە ئاستی 

درێژخایەنی  دەرئەنجامی  ھێندێک  وتێک دا،  ھەر 
پیشە،  کـــارو  گشتی  دۆخـــی  بــاشــبــوونــی  وەک 
و  سەرمایەگوزاری  بەرھەمھێنان،  بەرزبوونەوەی 
بە شێوەیەکی گشتی دروستبوونی ھاوسەنگییەک 
ــوو ھــاووتــیــان لە  ــەم ــی ھ ــن ــرت ــۆ کــەڵــک وەرگ ب
دەکەوێتەوە.  لێ  گەشەسەندنەی  ئەم  ئاکامەکانی 
بەم ئەم جۆرە ئامارەی کە لە ئێستادا لە پیوەندی 
لەگەڵ دۆخــی ئــابــووری ئــێــران دا بــو بــوەتــەوە، 

گەشەسەندنێکی تەواو ناجێگیرە.
حەسەن  ســەرکــاری  ھاتنە  ســاڵ  چــەنــد  دوای 
لە  بــنــەڕەتــی  گۆڕانێکی  ھیچ  دەبینین  ــی،  روحــان
پێکھاتەکانی بەرھەمھێنان و ناوەندە بازرگانییەکانی 
وت دا ڕووی نەداوە. ئابووری ئێران ھەروا لەژێر 
و  دیوانساالری  دایە،  سێبەر)  (دەوڵەتی  ھێژمونی 
گەندەڵی وەک پێشوو بەردەوامە، رەوتی چاکسازی 
تایبەت،  (کەرتی  وەک  جۆراوجۆرەکانی  بوارە  لە 

سیستەمی ماڵیات، سیستەمی بانکی، جێگیر کردنی 
پێدانی  بۆ  ڕێگاچارەیەک  دۆزیــنــەوەی  نرخەکان، 
یارانەی نەختی و ھتد) نە تەنیا لە جووڵە خاوەکانی 
پێشتری خراپتر بوە بەڵکوو بە شێوەیەکی گشتی 

وەستاون.

لێکۆڵینەوەکانی  نـــاوەنـــدی  ئــامــاری  پــێــی  ــە  ب
بەشی  گــەشــەکــردنــی  ئاستی  ــران،  ــێ ئ مەجلیسی 
بینی  پێش   ١٥ النیکەم  ســـاڵ دا  لــەم  بیناسازی 
بــەردەوامــی  بــۆ  گرینگە  ئاماژەیەکی  کــە  ــراوە،  کـ
نوشست و قەیران لەم بەشە سەرەکییەی ئابووری 
ئێران دا. لێرەدا دەتوانین بەم دەرئەنجامە بگەین کە 
گەشەکردنی ٧،٤ دەرسەدی ئابووری ئێران، تەنیا 
لە ئاکامی البردنی گەمارۆ ئابوورییەکان (بەرجام) 
و دەست پێکردنەوەی فرۆشی نەوتە. واتە پاڵپشتی 
چوار  بە  نزیک  دوای  ئێران  ئابووری  سەرەکیی 
فرۆشی  تەنیا  ھیشتاش  گــەرایــی،  دروشـــم  ــە  دەی
ئەم  ئابوورییەوە  زانستی  ڕووی  لە  واتە  نەوتە. 
و  کاتیە  دەسکەوتێکی  ھەم  گەشەسەندنە  جــۆرە 
بــواری  لە  ڕووکەشێکی  تەنیا  کە  ئامارێکە  ھــەم 
بواری  بە  گرینگییەکی  ھیچ  و  ھەیە  چەندایەتیەوە 

چۆنایەتی گەشەکردنەوە نەداوە یان نیە.
لــە ڕووی داتــاکــانــی ئــابــووریــیــەوە، زۆربــەمــان 
زانیاریمان زیاتر لەسەر ئەو بەشە لە جوغرافیای 
ــەم دەســتــیــان بــە راگــەیــانــدنــە  ئــێــران ھــەیــە کــە ھ
نــاوەنــدە  ھــەم  و  ڕادەگـــا  دەوڵـــەت  فەرمییەکانی 
سەرەکییەکانی ئابووری لە خۆ دەگرن. بەم ئێمە 
ڕۆژانە شاھیدی گیان لەدەستدانی خەڵکانێکین کە 
رۆژانــەی  ئاسایی  بژیوی  کردنی  پەیدا  بۆ  تەنیا 
خۆیان، دەکەونە بەر تەقەی چەکدارانی رژیمەوە. 
لە  ھـــەر  بــڵــێــیــن  بــاشــتــر  یـــان  ســانــێــكــی زۆرە 
ناوەندییەکان  دەوڵەتە  بوونی  دروست  سەرەتای 
یان  خزمەتگوزاری  ناوی  بە  بابەتێک  ئێران دا،  لە 
ناوچەکانی  لــە  ژێربینایی  ئــاوادانــکــردنــەوەیــەکــی 
وەک کوردستان بوونی نەبوە. ئەوەی تا ئێستاش 
کراوە تەنیا ھەوڵێکی رووکەشیانە بوە کە ھێندێک 
ئاماری لە بواری چەندایەتیی گەشەکردنەوە لە خۆ 
کۆماری  دەسەتدارانی  دەبینین  ھەروەک  گرتوە. 
ئابووری  ئاماری  ھێندێک  دەرکردنی  بە  ئیسالمی 
شاگەشکە بوون و رەنگە لەم پێوەندییەدا ھێندێک 
لە ناوچەکانی ئێران لێی سوودمەند بووبن. بەم 
نــاوچــە دواکــەوتــووەکــانــی وەک کــوردســتــان، نە 
گەشەکردنانە  و   ئامار  جۆرە  لەم  ھیچکات  تەنیا 
بوودجە  بەشە  ئەو  بەڵکوو  نەبوون،  سوودمەند 
دەکــرێ،  ــاری  دی ناوچانە  ئــەم  بۆ  سانە  کەمەی 
و  دزی  ی  تی بــەر  ــتــە  دەکــەوێ زۆری  بەشێکی 
ئەمنییەتی یەکانی  و  نیزامی  دەزگا  گەندەڵییەکانی 

رژیم.
سەرچاوە: ماڵپەری (رادیۆ فەردا)

ئابووری ئێران لە نێوان 
دۆخی ئارایی و ئامارەکان دا

ئاوڕێک لە ژیان و خەباتی تێکۆشەر رەحیم پەڕشەیی
ئەیوو شەھابی راد
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ــوو خـــۆی خـــاوه ن  ــ وشـــه  تــه نــیــا وه کـ
مانایه کی ئه وتۆ نییه ، ئه گه ر ھه ڵگری مانا 
نه بێ.  گونجاودا  شوێنی  له   مه به ست  و 
پێکھێنه ری  و  رسته یه   بناخه ی  ــه ردی  ب
بێده نگیی ئه وه ،  له  الیه نی  قه واره ی نووسراوێکه . ھه ڵبه ت مه به ستم 
وه ختێک له سه ر روخساری سپیی کاغه ز خۆی ده نوێنێ. مرۆ وشه  
ده کا به  ئامراز، بۆ ده ربڕینی سۆز، ھه روه ھا گه یاندنی زانیاریی و 
به گژداچوونه وه ی خامۆشی بیر و ھزر. وشه  له  زه مه ن و ته مه ندا  و 
به قه یاسی بای  رووداوه کان داگژاوه ته  تاریکی، داگیرساوه  وه کوو 
مۆم، بڵێسه  یا خۆرێک بووه  پڕ له  ڕووناکی، ھه ڵبه ت به باری ئه رێنی 
خۆی دا و ره نگه  له  نه رێنی بوونیش بێبه ش نه بووبێ. ئه گه ر سه یری 
مه یلی  و  حه ز  یه خسیری  ئه وه نده ی  وشه بکه ین،  عومری  مێژووی 
چه وسێنه ر بووه ، ھێنده ش ھه وێنی سه رھه ڵدانی خه یاڵ و خۆزگه ی 
نووسه ر و مرۆڤی دڵ پڕ له  سۆزه . به  واتایه ک، ئیمپراتۆری گشت 

وه رزه کانی ھه ست له  ژیان و جیھاندا. 
زۆر نه ته وه ی بنده ست زمان و په نجه ی نووسه رانیان کردووه ته  
مێعرابی کڕنۆش و خه ون و نزای ئه وانیان تێکه ڵ به  ژیان و گیانیان 
و  شێعر  ھزری  رێگه ی  و  خۆیبوون  بۆ  سه ربه ستی،  بۆ  کــردووه . 
سرووده کانیان ره چاوکردووه . زۆرێک له و خامه  بوێرانه،  به  ده نگ 
و وشه یان به گژ نه ھامه تییه کاندا چوونه  وە، جیا له  کۆمه ڵگای خۆیان، 
مانگ  وه کوو  ئه وانه   ده ربازکردووه .  ده ستکرده کانیشیان  سنووره  
ھزر  و  رێگا  به   ڕووناکییان  دیکه شدا،  خه ڵکانی  تاریکی  شه وی  له  

به خشیوه . یه ک له وانه ، که  له  نووسیندا ساالرێکه ، ناسراوی گه النی تر 
سانێکه ، به رده وام ده یخوێنمه وه  و له به رخۆمه وه  ده یڵێمه وه ، یانیس 

رێچۆسی یونانییه . ئه و که سه ی مرۆڤایه تی ده ینداریه تی.
ده ڤه ری  مۆنێم ڤاسیای  شارۆچکه ی  له    ١٩٠٩ مای  یه کی  یانیس 
 ١٩٩٠ نوامبری  ١١ی  له   و  ژیا  ٨١ساڵ  ناوبراو  له دایکبوو.  الکۆنیا 
له  شاری ئاتێن کۆچی دوایی کرد. شاعیر و نووسه رێکی ریالیست.

یانیس ریچۆس شاعیر و نووسه ری ناسراوی یونانی و جیھانی، 
ته نیا  که    ١٩٣١ ساڵی  ــوو .  ب چه پدا  بــه ره ی  له   فکرییه وه   لــه بــاری 
حیزبی  ئه ندامی  وه کوو  تێپه ڕکردبوو ،  ته مه ن  ساڵی  دوو  و  بیست 
شێعری  دیوانه   یه که م   ١٩٣٤ ساڵی  وه رگــیــرا .  یونان  کۆمۆنیستی 
شێعره کانی  له   ئیلھامێک  و  بوکرده وه   «تراکتۆر»  به ناوی  خۆی 
والدیمیر مایاکۆفسکی بوو. دووھه م دیوانی ئه و به ناوی «ئه ھرام» له  
ساڵی ١٩٣٥دا بوبوەوه  و له ودا پارسه نگی نێوان باوه ڕ به  داھاتوو 
شێعری   ١٩٣٦ ساڵی  بــه ربــاس.  خسته    تاکه که سیی  ناھومێدی  و 
«شینگێڕیی»ی نووسی و دواتر،  واته  ساڵی ١٩٥٠ ئه و شێعره ی 
له الیه ن ئاھه نگسازی ناسراوی یونانی و جیھانی، میکیس تیۆدۆراکیس 
کرا به  سروودی نه ته وه یی یونان. نیزیک به  ته واوی به رھه مه کانی 
ناوبراو وه رگێڕدراونه وه  بۆ سه ر زۆربه ی زمانه کانی دنیا. خاوه ن 
١١٧ دیوانی شێعر و رۆمان و شانۆنامه  و به رھه می وه رگێڕدراوه . 
سه رده مێک  بوو .  بیسته م  سه ده ی  گه وره ی  شاعیری  پێنج  له   یه ک 
تووشی نه خۆشی سیل ھات  و له  ئاسایشگای «ره ستگاری» مایه وه  
و له وێ بوو به  ھۆگری مارکسیسم و تێڕوانینی چه پگه رایانه . ئه و 

رو و ھه ستی شۆڕشگێڕانه ی خۆی ئاوێته ی شێعره کانی کرد. 
یانیس رێچۆس له نێوان ساڵه کانی ١٩٤١ تاکوو ١٩٤٥ که  شه ڕی 
دووھه می جیھانی له گۆڕێدا ده بێ و خاکی یونان به ده ست نازییه کانی 
ئاڵمان داگیرده کرێ، وه کوو پارتیزان ده بێته  ئه ندامی «به ره ی رزگاریی 
ره گه ڵ جوونه وه ی   ١٩٤٩ تا   ١٩٤٦ ساڵه کانی  دواتر،  نه ته وه یی». 
چه پ به دژی فاشیزم  ده که وێ. ساڵی ١٩٤٨ ده گیرێ و بۆ ماوه ی 
نووسینی  ئیزنی   و  ده کرێت  زیندانی  ئۆردووگاکاندا  له   ساڵ  چوار 
پێ ده دا.  درێژه   شێعرنووسین  به نھێنی  و  کۆڵ نادا  به م  پێ نادرێت، 
ماوه یه ک بۆ دوورگه کانی لیمنۆس، ماکرۆنیسۆس و ئایۆ ئێڤستراتۆس 
دوورده خرێته وه  . ساڵی ١٩٥٦ سه ردانی یه کیه تی سۆڤییه ت و کوبا 
ده کا. رێچۆس  له  سه رده می ھاتنه  سه رکاری حکوومه تی دیکتاتۆری 

و    گوشار  ده که وێته وه   بــه ر  دووبـــاره  ١٩٣٦دا،  له   سه رھه نگه کان 
تووشی دوورخراوه یی دبێ و سه ره تا بۆ دوورگــه ی یی ئارۆس و 
پاشان بۆ دوورگه ی لێرۆس ده نێردرێ. ناچارده بێ ڕه وتی ھۆنینه وه ی 
شێعره کانی بگۆڕێ و شێوازی سوریالیستی بگرێته به ر. ساڵی ١٩٣٧ 
کۆمه ڵه  به رھه می «گۆرانی خوشکم» ده خوڵقێنێ و ١٩٣٨  په یمان 
. له و دوو به رھه مه دا بیره وه رییه کانی تاڵی سه رده م  و ئاشتی به ھار

به  زمانی شێعر دێنێته  به رباس.  
یانیس زۆربه ی شێعره کانی ئه لێکساندرۆس بلۆک، نازم حیکمه ت 
و ڤالدمیر مایاکۆڤسکی وه رگێڕاوه  سه ر زمانی یونانی. له  یه کییه تی 
بنه ماڵه یه کی  له   ھه رچه ند  پێ به خشرا .  لێنینی  خه تی  سۆڤییه ت 
ده وڵه مه ند بووه ، به م خۆی بوو به  شاعیری ھه ژار و چه وساوه کان. 
ــه ی ســـی. کــۆمــه ڵــه  شێعره کانی  ــ ــه  شــاعــیــری ده ی ب بـــوو  نــاســراو 
«ڕۆمیۆسینی - ڕوحی شۆڕشگێڕی و نه ته وه یی یونانییه کان» ١٩٤٧ 
و «موسیقای رووناکی مانگ» ١٩٥٦ که  به رھه می سه رده می زیندان 
بوونه ، بوده کرێنه وه .  نۆ جار بۆ وه رگرتنی خه تی نۆبێل پێشنیار 
ده کرێت و پێی نادرێت. پابلۆ نێرۆدا، شاعیر و سێناتۆری نوێخوازی 

شیلیایی و براوه ی خه تی نۆبێل له وباره وه  ده ڵێ: 
«ئه و پتر شایانی ئه و خه ته یه ، به م نایده نێ، چونکه  شاعیرێکی 

چه په .» 
لوویس ئاراگۆن، شاعیر و ڕۆماننووسی سووریالیستی فه ڕانسه وی 
سه رده می  شاعیری  مه زنترین  «ئه و  ده ڵێ:  رێچۆس  به   سه باره ت 

ئێمه یه .» 
پابلۆ نێرۆدا ھه روه ھا ده ڵێ: 

«رازی نیم شێعره کانم له گه ڵ شێعری ھیچ شاعیرێک جیا له  یانیس 
ریچۆس ھه ڵسه نگێندرێن.»

یانیس خۆی له مه ر نه ھامه تییه کانی به سه ری ھاتووه  ده ڵێ: 
«پێموایه  مرۆڤی سزانه دراو ھیچکات له  ژیانیدا تێناگا سنووربه زاندن 
 مانایه کی ھه یه . له به ر ئه وه ی ژیان پڕه  له  مه منوو کران، فێربووم 

به  شێعر ئه و سنوورانه  ببه زێنم...»
ھومێد به رنادا و گه شبینه  به  داھاتوو و ھاوارده کا: 
«دڵنیام سایه مان به  سه ر ھه موو کێڵگه کانه وه  ده بێ

به سه ر دیواره  گڵییه کانی ماڵی ھه ژاران
به سه ر گشت شوێنیکی گه وره مان

که  له داھاتوودا دروست ده کرێن...
تاڵییه کان وه شادی ده گه ڕێن

خوشکوبرایه تیمان ده گه شێته وه 
خۆشحاڵ ده بێ ئه و جیھانه ی تازه  له دایک ده بێ....»با بزانین یانیس 
خاوه ن  ئــه وه ی  ســه ره ڕای  به رگری،  ئه ده بیاتی  شاعیری  ریچۆس، 
چۆن  ئاشتیش  به   سه باره ت  سه رکێشه ،  روحێکی  و  بیر  و  ھه ست 

ده دوێ:  

ی ش ئ
ییه   ش ن ئ ه  

ییه  ش ی ئ یو 
یه    نی    و نی 

ییه  ش ه  ئ ئه وی 

ه و  و ه  ه  شه و ن   و ئه و 
ه و  نی   وشێ و  ه  له   ی  ه نه یه    

یه و  یو    ی  له   ی ه   
نیه و  و ی نێو ه  ئ 

ی ه    وو شه ونمی  ه یه  و  ئ 
وویه تی ه  ه   ه   له  ه ن ه   ه  له 

ییه  ش ه  ئ ئه وی 

ێن و یھ ن و  نی  نه  و ینی  ه   ت 
و  ه  ت و  ول نی  که  وو له  

ێن ه  و    و 
ن و  ووت ه   له نێو 

ن و ه   یو  ه   ون ه   یه 
ه  ته نی و نه و   و نی و   ی شه 

ێن ه یی ن ه و و  و    ه 
وو  ی  ش وو  و  ئ ه فی نه  نی  و نی 

ییه  ش ه  ئ ئه وی 

ییه  ش ی شه و ئه وی ئ ه  ه   ه 
ه ی  له    و و ه   و   ه  ته   ئه و

ییه  له  نییه  ی  ه ت ئی 

و  و ه یه  له    ی ئه و   ش ئ
ێکه    تنی  ت  و

ه   و ه ن ه   و ه  ئ ی ه  ه لێنی  ی 
نێکه  م وونی ئ ه  ن 

نی ئه و    ینه  ه   ن نم  ن و  ه تی     ه  ی
ین و نه   م ئ

ه شکه     ێ  و ش
ێکه   و ی و  ش ئه و   ئ

ێ ێ ه  و  ه  ێ شی  ه  ی  ش ئ
ێ  ن تنی  ه   ه  و و  له  

نه و  و ه نمه  و   ه  و ته یه   ی ئه و  ش ئ
ی تی  وون : ئه   ێ ه یه   

ین وو  له   ته  لێو  ی له و  ی  ت
ییه  ش ه  ئ ه  ئه و  

نه  ێ نه   نه    ین ه   ئه و  
ه و  ێ ین ه و له  شه و   نی  ته   ئه و 

ه و  ه و    ه   ه  ل ی  ن ه   ه و و  ئ
ه و    وشێ

ی ال یه  له   ل وو ئێو  شه  ه  وو   و 
ه و  ێ و   ه  و  ک 

ییه  ش ه  ئ ه  ئه و  

وو و ت  ته و
وو نه  ی   ه ت ه  ی  

م له  شه و   و ی نی نه 
ی  ه  ه  کی  ه و ن و  ه  ه   تێ کی 

ک ه  تی ه   ه    ه    ت 
نی   و  ه لێنه  ش ه فه تی له   ه  و 

ییه  ش ئه و  ئی ئ

وین نی  ه  ێ ش کی   له   تی تی ی  ش ئ
ێ  شی  ییه  له  ێی  ئه ل و 

ی ئه و یه  ش ه  ئ

ن ی وش و  ێی:  تێ  
نی  نێی ه ین  ێی:  تێ  

ێی نی   نی  ک و ی  و ه    ئه و  
ته یه  ی  ئه و  ش ئ

نه  ه  توو  ی یه  ی   ش ئ
نه  یھ کی  ه  ه     ه  له  نێکی  ن

نه  یک ه  لێو    
ی ت نییه  ی نه   ی له و ی  ش ئ

ێ یھ   ه   و  و  ێ نه   ووت نه   ئه و 
: ته نی یه  وشه   نوو

ی ش ی له  ئ ی ت  ی وشه یه  ی  ش ئ
نی نی  ی شێ  ێ ه   له 

و یه  ه  توو  ه   ه  ه  نه فه   ه ن شه 
ه  ئه و یه    ی  ش ی و ئ ش ه  و ئ و ه ن و  ه  و   له  

به رگری ئه ده بیاتی  و  ۆ  رێ
ئه ده بی 

ی فەتحی عە
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به ر له  ماوایی خاوەنی ”شکۆی ئەوین“ دڵی لە لێدان راوەستا

بانگه واز بۆ یه كه م فیستیڤاڵ و پێشانگای  راگه یاندنی  كوردی  له  سنه  

عەلیی  «مام  مەرگی  بۆ  ناڕەحەتییەکەم  بەداخبوون و  شەو،  دوێنێ 
کردبوو  وەسیەتی  کە  ھێنامەوە  وەبیریان  کاتێک  بوو  زیاتر  گوڵی» 
ئەگەر مرد، من لە سەر مردنەکەی قسە بکەم. کاتی خۆی ڕووبەڕووی 
خۆشم ئەو داوایــەی لێ کردبووم، بەم لە بیرم چووبوەوە. ئێستا مام عەلی بۆ چی منی 
بۆ قسەکردن لە سەر ژیان و مردنی خۆی دەستنیشان کردبوو، تەنیا دەتوانێ یەک ھۆی 

ھەبووبێ ئەویش  ئەوەیە:
قەدری  «کوردستان»  ڕۆژنامەی  و  چاپەمەنی  کۆمیسیۆنی  وەکــوو  جــاران،  لە  جارێک   
دەکــردەوە.  دووپاتی  جار  دوو  مانگێ  بووھەموو  ساڵ  چەند  ئەو  کە   زانی  کارەیمان  ئەو 
دەگەیشتە  دەردەچــوو،  «کوردستان»  رۆژنامەی  کە  جارێک  رۆژ  ھــەر١٥  عەلی،  ئاخرمام 
«کوردستان»  تــازەی  ژمـــارەی  لە  خــۆی  بەشی  داوای  رۆژنــامــە و  ئامادەکرانی  شوێنی 
دەکرد.٢٠- ٣٠ نوسخەی لە ھەر ژمارەیەک وەردەگرت و بە پێیان یا بە ماشێن( دیارە لە سەر 
حیسابی گیرفانی خۆی، کرێی تاکسی دەدا )و دەیبرد بۆ کۆیە. لە نێو ئیداراتی ئەو شارەو 
رۆژنامەی  ڕێکوپێکی  خوێندنەوەی  وەرگرتن و  بە  دابوو  عادەت  کەسی  کۆمەڵێک  بازاڕ،  لە 
«کوردستان». جاروبار کە بە ڕێکەوت تووشی ھێندێکیان دەبووم، بە سەرسوڕمانەوە باسی 
ئەرکناسی و ڕێکوپێکیی ئەو مامە پیرە لە گەیاندنی رۆژنامەی «کوردستان»یان بە دەستی 
ئەوان دەکرد. ساڵێک، لە پێشوازی رۆژی رۆژنامەنووسیی کوردی دا، لە گەڵ ھاوکارەکانمان 
لە راگەیەندنکارەکانمان و  لە گەڵ ژمارەیەک  لە رۆژنامەی» کوردستان» وا ساغ بووینەوە 
نووسەران و کادری فەنیی رۆژنامە دا، لەوحێکی ڕێزلێنان پێشکەشی مام عەلیی گوڵی بکەین 
پەڕی  بــەو  دەوێ و  خــۆش  عاشقانە»کوردستان»ی  نەخوێندەوارییەکەی،  ســـەرەڕای  کە 
دڵسۆزی و خۆشەویستییەوە، ئەرکی بوکردنەوەو گەیاندنی چەندین نوسخەی ئەم رۆنامەیە 
بە ھۆگرانی، خستووەتە سەر خۆی. ئەم لەبیربوون و پێزانین و خوێندنەوەیە بۆ مام عەلی، زۆر 

مایەی خۆشحاڵی و دڵگەرمی  بوو.
مام عەلی، سانێک بوو وەک پێشمەرگە لە گەڵ پێرسۆنێلی رادیۆ دەنگی کوردستان ھاوکار و 
ھاوسەنگەر بوو. خوا نەکا گرفتێکی فەننی بۆ رادیۆ ھاتبایە پێش و چەند دەقیقەیەک پەخشی 
بەرنامەکانی رادیۆ دواکەوتبا یا رۆژێک ھەر بو نەببایەوە. دنیای لێ وێک دەھات و نیگەرانی 
ئاسایی  دۆخەکە  ھەتا  رادیۆو،  کاربەدەستی  ھاوڕێی  ئەو  ئەم و  دەگەیاندە  دایدەگرت. خۆی 
دەبووە، حەجمینی لێ ھەڵ دەگیرا. ئەویندارانە حیزبی دیموکرات و خەباتی پڕ لە قوربانیدانی 
ئەم حیزبە و نەتەوەکەی لە رۆژھەالتی کوردستانی خۆش دەویست. ئەو خۆشەویستییە و بە 
پەرۆشبوونەی مام عەلی لە ئاست رادیۆ و ڕرۆژنامە و دواتر تەلەڤیزیۆنی حیزب(کوردکاناڵ)، 
بە  حیزبەکەی،  چاالکیەکی  تێکۆشان و  کــارو  ھەموو  ئاست  لە  خەمخۆربوونی  وەھــا  ھەر 
شەھیدەکان و  سەرەخۆشیی  پرسە  و  خاکسپاردن و  بە  لە  گەرموگوڕی  بەشدارایی  تایبەتی 
کردبوویە   دا  ھەموومان  دڵی  لە  چاو و  بەر  لە  ھاوسەنگەران دا،  ھاوڕێیان   و  دوایــی  کۆچی 
نموونەی دیاری مرۆڤێکی دڵسۆزو بە ئەمەگ و نیشتماندۆست. ئەو کە لەم سانەی دوایی دا، 
ھاوسەرەکەشی لە دەست دابووو بە تەنیا مابوەوە و پیری و نەخۆشی تەنگیان پێ ھەڵچنیبوو، 
لە ومی یەکێک لە ناسیاوانی دا کە کوتبووی: «مام عەلی بۆ ناگەڕێیەوە الی کەسوکارت لە 
ئاوایی»مەلاللەر»(لە ناوچەی بۆکان)؟» کوتبووی: کەسوکاری من ئەو پێشمەرگانەن. بۆ من 
شانازییە لە نێو ئەوانە بمرم، تەرمم لە سەرشانی ئەوان و لە توێی ئای کوردستان دا لە 
مەزارگەی شەھیدان و نەمرانی حیزب بە خاک بسپێردرێ. دیارە مام عەلی لە نێو خەوتووانی 
ئەو مەزارگەیەش دا غەریب و نامۆ نەبوو. جگە لەو ھەموو تێکۆشەرانەی سانێک لە ئۆرگان و 
بەشە جۆراوجۆرەکانی حیزب کاری ڕۆژانەی لە گەڵ کردبوون، کوڕێکی پێشمەرگەی خۆشی 

بە ناوی حوسێن لەم مەزارگەیە نێژرابوو.
«عەلی گوڵی»، خەڵکی مەڵاللەری ناوچەی بۆکان بوو. بە سجیل ساڵی ١٣٠٠ی ھەتاوی 
رادیۆ  تایبەتی  بەرنامەیەکی  دابووە  گوێم  کە  لەمەوبەر  ساڵێک   ٢٥ نزیکەی  ببوو.  دایک  لە 
دەنگی کوردستان لە بارەی دامەزرانی کۆماری کوردستان، یەک لەو کەسانەی بەرنامەکە لە 
پێوەندی لە گەڵ ئەو رووداوە دا دواندبوونی، مام عەلی گوڵی بوو. لە بیرمە کە گێڕایەوە» 
جووتم  مەزرایە  لە  بووم  جەوان  من  گەیشت  پێ  جمھووریمان  دامەزرانی  خەبەری  کاتێک 
دەکرد». مام عەلی ساڵی ١٣٣٦ بە ھۆی ئامۆزاکەی، نەمر میرزا عەو جەھانگیری، ھاتبووە 
رێزی ئەندامانی حیزب. لە دوای سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێرانش، جارێکی دیکە پێوەندیی 
لە  وەرگرتبوو و  عەبباسی  سەرگورد  لە  مەھاباد وچەکی  بووە  چوو  گرتبوو،  حیزبەوە  بە 
کۆمیتەی ناوچەی ئەحمەدی کۆڕو دواتر لە بنکەی «قەرەمووسالی»  وەک پێشمەرگە قۆڵی 
لە نەخۆشخانەی ٢٥ی گەالوێژ، کۆمیسیۆنەکانی ماڵی و  لە خزمەتی حیزبەکەی ھەڵماڵیبوو. 
سیاسی-نیزامی و دواتر لە کۆمیسیۆنی رادیۆ(رادیۆی دەنگی کوردستانی ئێران)، درێژەی بە 
کار و ئەرکی حیزبیی خۆی دابوو. لەمێژ ساڵ بوو بە ھۆی چوونە سەری تەمەن، خانەنشین و 
نەخۆشییش  پیری و  تەنانەت  بــەم  کرابوو.  معاف  حیزبی  ئەرکی  کــار و  بەڕێوەبردنی  لە 
خۆشەویستیی  خزمەت کردن و  لە  بکەن و  خانەنشین  گۆشەگیر و  عەلی  مام  نەیانتوانیبوو 
لە  جەستە  بە  ئەویش  عەلی،  مام  توانی  کە  بوو  مردن  تەنیا  بخەنەوە،  دووری  حیزبەکەی 

حیزبی دیموکرات بستێنێتەوە.

نیە.  کەم  تەمەنێکی  کــورد  مرۆڤێکی  بۆ  ساڵ   ٩٥، ئێمە  ناوچەی  ستانداردەکانی  پێی  بە 
بە  داخـــەوە  بە  کــە   عەلی  مــام  ھاونەسلی  دیکەی  دێرینی  تێکۆشەری  زۆر  عەلی و  مــام 
لەکاروانی  خۆیان  تەمەنی  زۆری  ھەرە  زۆربــەی  ساڵی،   ٩٠ تەمەنی  گەیشتوونە  دەگمەن 
تێپەڕ کرد،  ئامانجی پیرۆزی رزگاریی نەتەوەی کورد دا  خەبات و تێکۆشان و وەفاداری بە 
سەرئەنجامیش بێ ئەوەی بە ئاواتەکانیان بگەن، دوور لە زید و کەسوکار، سەریان نایەوە. لە 
گەڵ ئەوەی ئارەزوو دەکەم پاشماوەی تێکۆشەرانی ھاونەسلی مام عەلی  و نەسلەکانی دواتر، 
پتر لە مام عەلییش تەمەن بکەن، لەو بڕوایە دام ھەر کامێک لەوان، چونکە دەزانن بۆ چی 
دەژین و بەو ھۆیەوە کە «ئەمەل» و ھیوای گەیشتنی نەتەوەکەیان بە ئازادی، رێڕەوی ژیانی 
دیاری کردوون، لە ھەر تەمەنێک دا بمرن، ھەتا ئەو کاتەی ئاواتەکانیان وەدی نەھاتوە،  ھەر 

زوویەو ھەر بۆیان بە پەرۆش دەبم.

رەسووڵ رەش ئەحمەدی ناسراو بە ”مامۆستا ھەڵوەدا“ 
دوای ماوەیەک بەربەرکانی لە گەڵ نەخۆشی رۆژی ٢٥ی 
کۆڕی  کردو،   ژیان  لە  ماوایی  ھەمیشە  بۆ  رێبەندان 

ھۆگرانی وێژەو ئەدەبی کوردیی بەجێھێشت.
مامۆستا ھەڵوەدا نووسەر وشاعیری بە ناوبانگی کورد 

دایکبوونی خۆی  لە  زێدی  لە  مەھاباد  دانیشتووی شاری 
کۆچی دوایی کرد.

و  شادی  شارۆچکەی  بزە،  خەزینەی  ئەوین،  شکۆی 
بەرخۆڵە.  چەند بەرھەمی بەنرخی ئەو نووسەر وشاعیرە 
جوان نووسەن کە پێشکەشی کردوە بە کتێبخانەی کوردی 
و، ھەروەھا خاوەنی چەندین بەرھەمی دیکەی کە بەداخەوە 
بە ھۆی نەبوونی پشتیوانەیەکی ماڵی تاکوو ئێستا لەچاپ 

نەدراون.
مامۆستا رەسووڵ رەش ئەحمەدی وەکوو ھونەرمەندێکی 
نووسیوە کە  لە سەد چیرۆک و شانۆنامەی  پتر  لێھاتوو 
بەھونەرمەندی  ھونەرمەندانی مەھابادی لە دەنگ ورەنگی 
ئەو شارە نواندراون و، دەرخەری توانایی و لێھاتوویی ئەو 
نووسەرە کوردەن لە بوارە جیاجیاکان دا مامۆستا ھەڵوەدا 
نزیک بە ٥دەیە خزمەتی بە ئەدەب وفەرھەنگی نەتەوەکەی 
بەجێھێشتنی  دوای  رێبەندان  ٢٥ی  رۆژی  لە  کردووە، 

کۆمەڵێک بەرھەمی بەنرخ ماوایی لە ژیان کرد.

راگه یه نه   پێشانگای   و  فیستیڤاڵ  یه كه مین  بانگه وازی  
میوانانی   به شداریی  به   كوردییه كانی  رۆژھه تی  كوردستان 
سه رچاوه   ھه واڵی   به پێی   بوكرایه وه .  كوردستان  ھه رێمی  
به   سنه   پارێزگای   راگه یاندنی   خانه ی   نێوخۆییه كان، 
ھاوكاریی پارێزگاری  ئه م شاره  یه كه مین فیستیڤاڵی  راگه یه نه  
كوردییه كان له  دوو به شی  زمانی  كوردی و فارسی به ڕێوه  
بابه ته كان  كه   ھاتووه   فیستڤاڵه دا  ئه م  بانگه وازی   له   ده چێ. 
٢٠ی   تا   ٩٤ ساڵی   ١٧یرێبه ندانی   ڕێكه وتی   له   پێشتر  ده بێ 
ڕرۆژھه التی   راگه یه ندراوه كانی   له   ئه مساڵ  ره شه ممه ی  
كوردستان بوكرابێنه وه . رۆژنامه وانانی  سه ربه خۆ و ئازاد 
ده توانن  كوردستان  رۆژھه تی   پارێزگاكانی   ھه موو  له  
به شداریی ئه م فیستیڤاڵه  بكه ن و به شی  تایبه تیشی بۆ  بابه تی  
جیاواز ھه یه. پێشانگای  راگه یاندن و راگه یه نه  كوردییه كانی  
رۆژھه تی  كوردستان به  به شداریی راگه یه نكارانی  بژارده ی  

ھه رێمی  كوردستان بۆ ماوه ی  ٣ رۆژ له  حه وتووی  كۆتایی 
خاكه لێوه ی  ساڵی ٩٦ له  شاری  سنه  به ڕێوه ده چێ.

«چونکی ئەمەلت بوو چ عومرێکی 
کەمت بوو»

بەڕێوەچوونی رێورەسمێک بۆ یادکردنەوە لە دوکتور برایم یوونسی 

گرووپی «نیشتمان» وەک باشترین گرووپی سەمای جیھان ھەڵبژێردرا

رێوڕەسمی پیرشالیار لەسەر بەفری ھەورامانی تەخت بەڕێوە چوو 

پێنجەمین  لە  «بەڕۆژە»  ئەدەبیی  فەرھەنگی  بنکەی 
بەناوبانگی  نووسەری  و  وەرگێر  کۆچی دوایی  ساڵیادی 
کردنی  بانگھێشت  بە  یوونسی دا  برایم  دکتور  کورد 

یوونسی  بنەماڵەی  و  شاعیران  و  نووسەران  لە  بەشێک 
ڕێورەسمێک یان بەو بۆنەوە بەڕێوەبرد.

ڕێبەندان  ١٩ی  سێشەممە  رۆژی  کە  رێورەسمە دا  لەو 
لە  یوونسی  برایم  کوڕی  یوونسی  ئازاد  بەڕێوەچوو،  
سەرنجانەی  و  ڕەخنە  ئەو  وەمی  کورتدا  قسەکردنێکی 
زمانی  بە  بۆ  کە  دەگیرێ  یونسی  برایم  لە  کە  دایەوە 

کوردی ھیچ بەرھەمێکی نییە.
لە درێژەی ئەو رێورەسمەدا چیرۆکنووس عەتا نەھایی 
لەبارەی ژیانی برایم یونسی و جێگە و پێگەی نووسەرانی 

کورد لە ئێران باسێکی پێشکێش کرد.

شاری  لە  ھونەر  و  فەرھەنگ  فێستیڤاڵی  لە 
ھەڵپەڕکێی  گرووپی  ڕووسیە،  وتی  سەنپیتێرزبۆرگی 
بەشداربوو  گرووپی   ٧٢ نێوان  لە  بۆکان،  «نیشتمان»ی 
سەماکار  گرووپی  باشترین  وەک  جیھانەوە،  وتانی  لە 

ھەڵبژێردرا.
شاری  لە  ١٣٨٤ی  ساڵی  نیشتمان  ھەڵپەڕکێی  گرووپی 
بۆکان دامەزراوە و لە ماوەی ئەم ١١ ساڵەدا توانیویەتی 
وەکوو گرووپێکی فەرھەنگی و ھونەری، ڕۆڵێکی بەرچاو 

لە بووژانەوەی گۆرانی و ھەڵپەڕکێی کوردی دا بگێڕێ.
شارە  لە  ھاوشێوە  گرووپی  ڕێکخستنی  و  دامەزراندن 
جیاجیاکانی کوردستان بۆ ڕاگرتن و ناساندنی کلتووریی 
کوردستانی  خەمخۆرانی  دەستی  لەسەر  کوردەواری 

بەتایبەتی شانۆکاری بەناوبانگی کورد، دکتور قوتبەددین 
سادقی ھاتە ئاراوە و ئەو گرووپانە توانیویانە بۆ ناساندنی 
ئاستی شارەستانیەت وھونەری کوردی بە جیھان، دەور 

و رۆڵی باش بگێڕن.

ڕێوڕەسمی پیرشالیار بە بەشداری 
ھەزاران کەس لەژێر ڕەھێڵەی بەفر و 

سەرمادا بەڕێوەچوو. 
پیرشالیار  کۆنی  ڕێوڕەسمی 
ناوچەکە  خەڵکی  لەالیەن  کە 
پیرشالیار»  بە»زەماوەندی 
بەناوبانگە،  ھەموو ساڵێ لە وەرزی 
ڕێبەندان  مانگی  نیوەی  لە  و  زستان 

ڕێوڕەسمە  ئەو  درێژەی  ھەروەھا  و 
بانەمەڕدا  ١٨ی  لە  بەھار  وەرزی  لە 

بەڕێوە دەچێ.
دەروێشەكانی  ڕێوڕەسمەدا  لەو 
ئەو ناوچەیە زیكر دەكەن و ھەروەھا 
دەف ژەنی  تشین،  چێشتی  لێنانی 
كردن  تەواف  و  عیرفانی  سەمای  و 
پەخشانی  و  شێعر  خوێندنەوەی  لە و  دیكە  بەشێكی  ئاینیی  عێرفانی ـ 

بڕگەكانی ڕێوڕەسمەكەن.

قادر وریا




