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دامه زرانی کۆماری کوردستان له  چوارچێوه ی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا
ژمارە 807

ئینترناشناڵ«دا  »ئیران  و  »ئەلعەرەبیە« 
ــد کــە هـــۆکـــاری زیــاتــر بــوونــی  ــان ــگــەی ڕای
سپای  مەیدانییەکانی  و  تەبلیغاتی  هێرشە 
بۆ  کوردییەکان  حیزبە  سەر  بۆ  پاسداران 
ئابووری  سیاسی،  قەیرانە  قووڵبوونەوەی 
دەگــەڕێــتــەوە؛  واڵت  کۆمەاڵیەتییەکانی  و 
ئەو قەیران گەلەی حکوومەت لە تەواوەتیی 
خــۆیــدا لــە چــارەســەرکــردنــیــانــی دامـــاو و 

دەستەوەستانە.
هۆکارێکی  حــیــزب  گشتیی  سکرتێری 
ــەی سپای  ــان ــی ــژی ــدرێ ــەو دەســت دیــکــەی ئـ
ئاستی  ــی  ــەســەرێ بــۆ چــوون پـــاســـدارانـــی 
نەتەوەیی،  وشیاریی  سیاسی،  شعووری 
سەرزیندوویی  و  خەباتگێڕی  زەرفییەتی 
بۆ  بــەدواداچــوون  لە  کــوردی  کۆمەڵگەی 
مافە مەدەنی و نەتەوایەتییەکانی گەڕاندەوە. 
ئـــەوەی  ســـەر  خستە  تیشکی  ــان  ــزی ــەڕێ ب

خالید عەزیزی، سکرتێری گشتیی حیزبی 
ڕۆژی  چەند  لــە  کــوردســتــان  دێموکراتی 
تۆڕی  لەگەڵ  وتووێژەکانیدا  لە  ڕابــردوودا 
ــۆ فــەردا«،  مێدیایی »بی بی ســی«، »ڕادی

بزووتنەوەی سیاسی و نەتەوایەتیی کورد 
ئەو پەیامەی بە کۆماری ئیسالمی داوە کە 
ئێران بەربەرەکانی لەگەڵ  لە  پرسی کورد 
حیزبە کوردییەکان نییە، بەڵکوو ئەوە پرس 
لەو  کــوردە  میلیۆن  دە  لە  زیاتر  بابەتی  و 
ئیسالمیش  کۆماری  حکوومەتی  واڵتـــەدا. 
ــای وەاڵمـــدانـــەوە بـــەو داوایــــە و  ــوان کــە ت
میلیۆنیی  ویستیی  لــەگــەڵ  بــەربــەرەکــانــی 
خــەڵــکــی کــوردســتــانــی نــیــیــە، دەیــــەوێ بە 
گوشارهێنان بۆ سەر حیزبە سیاسییەکان، 
ئەمنییەتیتر  کوردستان  دیکەش  ئەوەندەی 
ــۆ گــرتــن و کــوشــتــن و  ــی ب ــا دەســت بــکــا ت

سەرکوتی زیاتری خەڵک ئاوەاڵتر بێ.
ئەوە  لەسەر  پێی  عەزیزی  خالید  کــاک 
حیزبە  و  پــێــشــمــەرگــە  و  خــەڵــک  ــرت  ــ داگ
لێکیان  بتوانن  نین  شتێک  سیاسییەکانیان 
ئـــەوان بەشە جــۆراوجــۆرەکــانــی  ــڕن،  ــب داب

لە  و  بێگانەیە  ــەوەی  ئـ و  پــەیــکــەرن  ــەک  ی
پاسداران  نابێتەوە سپای  کوردستان جێی 
تەواوەتیی  لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  و 
خەرمانانی  ٢١ی  مانگرتنی  ــە،  دایـ خــۆی 
١٣٩٧ی هەتاویش بۆ جارێکی دیکە ئەوەی 

سەلماندەوە.
دێموکرات  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 
کرد  وتووێژەکانی  لە  ئاکامگیرییەی  ئەو 
لە  و  دەرفەتە  ئێران  بۆ  کــورد  پرسی  کە 
بەرینی  و  هەراو  بزووتنەوەی  کوردستان 
ــە و ئــــەوەی لە  ــ مــافــخــوازی لـــەئـــارا دای
تێکۆشان  و  خەبات  دەیبینین  کوردستان 
و  دێموکراسی  ئـــازادی،  بــۆ  نــەتــەوەیــەک 
لە  پرسە  ئەو  هەتا  و  نەتەوایەتییە  مافی 
کــوردســتــان چــارەســەر نــەبــێ، خــەبــات و 

بەرگریی کورد درێژەی دەبێ.

عەلی بداغی

درێژە لە الپەڕەی ٢

لە ملمالنێی نێوان 
خەڵک و حوکمەتدا

ــک ســــــەرۆک کــــــۆمــــــاری  ــ ــێ ــ ــات ــ ک
ــەر لــە ســـەرەتـــاوە  ــی ڕێــژیــم هـ ــوێ ن
لە  خۆی  جینایەتەکانی  بە  شانازیی 
کۆمەڵکوژکردنی زیندانییانی سیاسیی 
کە  بـــوو  ڕوون  کـــرد،   ٦٧ هــاویــنــی 
کڕومات کردنی کۆمەڵگە لە سەردەمی 
سەرۆکایەتیی ئەودا پتر لە جارانیش 
کاتێکی  ئــەمــە  دەرکــەوتــنــی  ــێ.  ــ دەب
لەگەڵ  هــەر  نەبوو.  پێویست  زۆری 
ــەوســاری دەوڵـــەت  گــرتــنــەدەســتــی ه
ــای دەســـەاڵت  ــ و پـــاوان کـــرانـــی ڕەه
قەزایی  دەزگــای  و  ــەت  دەوڵ لەالیەن 
و مافیای سپای پاسداران و ناوەندە 
ئــەمــنــیــیــەتــیــیــەکــانــەوە، گــوشــارەکــان 
ــەر ڕێـــکـــخـــراوە  ــۆ ســ ــوخــۆ بـ ــێ ــە ن لـ
لە دەرەوەی واڵتیش  مەدەنییەکان و 
مەیدانیی  ئۆپۆزیسیۆنی  ســەر  بــۆ 
ــم، بـــەتـــایـــبـــەت حــیــزبــەکــانــی  ــ ــژی ــ ڕێ

کوردستان پەرەیان سەند.
ــی ئـــــامـــــاری  ــ ــ ــەرێ ــ ــەســ ــ ــ ــوون ــ ــ چ
ــانـــی  ــاالکـ ــی چـ ــ ــران ــ ــەرک ــەســ ــ ــب دەســ
هاوین،  وەرزی  لــە  ــورد  ک مەدەنیی 
ــە دە  ــی نــیــزیــک ب ــەدەســت دان ــان ل ــی گ
کـــەس لـــە گــرتــنــگــەکــانــی ئــیــتــالعــات 
ماوەیەدا،  لەو  هەر  ئەشکەنجە  لەژێر 
هەڵکشانی ئاماری ئێعدام و گوڕوتین 
ــوژی لە  ــەرکـ ــبـ ــۆڵـ ــن بـــە کـ ــەخــشــی ب
کوردستان؛  سنوورییەکانی  ناوچە 
بۆ  گوشار  نوێی  شەپۆلێکی  لەگەڵ 
ــەدەنـــی، کــرێــکــاری،  هــەڵــســوڕاوە مـ
هونەری و فەرهەنگییەکان لە ئاستی 
دەڵێن  پێمان  واڵتـــدا  ســەرانــســەریــی 
ــوێ لــە ژیــانــی  ئــێــران عــەیــامــێــکــی نـ

سیاسیی خۆیدا ئەزموون دەکا.
لەو  تەعبیر  نوێیە  ئەزموونە  ئــەم 

واقعە دەکا کە ...

  سەروتار

بە بوونی کۆماری ئیسالمی تێرۆریزمی دەوڵەتی بنەبڕ نابێ

خالید عەزیزی: 

کۆماری ئیسالمی ناتوانێ لە کوردستان دا هیچ جێگە و پێگەیەکی هەبێ

بە بڕیاری ئیبراهیم ڕەئیسی، سەرۆک کۆماری ڕێژیم 
یۆنێسکۆ  بەڵگەنامەی  یەکجارەکیی  هەڵوەشانەوەی 
٢٠٣٠ بە هەموو دامودەزگا ئیدارییە و پەروەردەیی و 

بەڕێوەبەرایەتییەکانی ئێران ڕاگەیەندرا.
ئەو بەڵگەنامە نێونەتەوەییە هاوینی ساڵی ٢٠١٥ لە 
کۆڕی گشتیی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بە 
ئیمزا کرا، کە کۆماری ئیسالمیی  دەنگی ١٩٣ واڵت 
ڕوحانیدا  دەوڵەتی  لە  بەاڵم  بوو.  لەوان  یەک  ئێران 
و لەبەرەبەری هەڵبژاردنەکانی دەوری دوازدەهەمی 
مەجلیس بەهۆی ناڕەزایەتیی عەلی خامنەیی، رێبەری 
ئەنجوومەنی  لە  پەسندکرانی  ســـەرەڕای  و  ڕێژیم 

وەزیراندا هەڵپەسێردرا. 
وەالنانی  برسیەتی،  و  هەژاری  بەگژداچوونەوەی 
هەاڵواردن بەتایبەت هەاڵواردنی ڕەگەزی، پێک هێنانی 

هەمووان،  بۆ  وەک یــەک  پـــەروەردەی  ئیمکاناتی  و  دەرەتـــان 
پێداگری لەسەر پێویستیی خوێندن و پەروەردە بە زمانی دایک، 
بردنەسەرێی ئاستی پەروەردە و ساڵمەتیی گشتی، نەهێشتنی 
نابەرابەری لە هەموو جومگەکانی ژیانی کۆمەالیەتی بەشێک لە 
ئامانجەکانی بەڵگەنامەی یۆنێسکۆ ٢٠٣٠ن کە ئێران بە بڕیاری 

خامنەیی و لەسەر دەستی ڕەئیسی لەبنی هاتە دەر.

کۆماری ئیسالمی دوابزماری لە تابووتی بەڵگەنامەی یۆنسکۆ ٢٠٣٠ دا

تێرۆریزم بیست ساڵ
 دوای یازدەی سێپتامبر

ئاوڕدانەوەیەک لە دابەشکردنی
 یەکە ئوستانییەکانی ئێران

بەرپرسایەتیی دەوڵەت
 لە بەرانبەر ساڵمەتیی کۆمەڵگەدا

ئیسالمی سیاسی و كوردایەتی
 لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان

دوکتۆر شەرەفکەندی و
 ڕوانگەی بۆ پرسی ژن
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 درێژەی سەروتار 

جومگەکانی  هەموو  ئیدی  ئێستا  کە  ڕێژیم  ئەمنیەتییەکانی  باندە   ...  
دەسەاڵتی سیاسی و سەربازیی واڵتیان بەدەستە و، زۆر باش بە قوواڵیی 
ناڕەزایەتییە بەزۆر کپ کراوەکانی ناخی کۆمەڵگە دەزانن؛ هەمدیسان پێیان 
وایە چارەسەر تەنیا سەرکوتی توندوتیژتر و سڕکردنی پتری کۆمەڵگەیە. 
ناڕەزایەتییە  بە  سەرنجدان  بە  ئیسالمی  کۆماری  لە  دەســەاڵت  ناوکی 
سەرانسەرییەکانی چەند ساڵی ڕابردوو کە ئێستا لەسۆنگەی کۆرۆناوە 
تا ڕادەیەک لە کەمی داوە- و، کاتێک پەیامی زۆر ڕوون و ڕاشکاوانەی 
»نا بە کۆماری ئیسالمیی لە تەواوەتیی خۆیدا«ی لەالیەن خەڵکەوە بیست؛ 
تاکەڕێگای پاراستنی حوکمەتەکەیان لەوەدا دیتەوە کە بە هێنانەسەرکاری 
دەوڵەتێکی یەکدەستی نیزامی-ئەمنیەتیی ڕووت، بەڕەوڕووی هەرچەشنە 
بەرگژە، ناڕەزایەتی و پێشهاتێکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی ببنەوە. بۆ ئەوەش 
ئەو  بە  قەزایی سەر  دەزگــای  ئەمنیەتیی  تــۆڕی  و  ئێعدام  قازیی  لە  کێ 
باشتر کە ئەو بەرپرسایەتییەی بدرێتێ. بەتایبەت کە گۆڕانی دەسەاڵت لە 
کۆشکی سپی ئەو دەرفەتەی بە ڕێژیمدا لە سۆنگەی سیاسەتی کابینەی 
»بایدێن«ەوە تا ڕادەیەک لە درێژە و بەردەوامیی گوشارە النی زۆرەکانی 
هەوای  گۆڕینی  دیارە  بەر.  بێتەوە  هەناسەیەکی  و  ببێ  ڕزگــاری  تڕامپ 
بەتەمایە  ڕێژیم  بەاڵم  پێشێ،  نەچووەتە  ڕێژیم  بەدڵی  تەواو  واشنگتۆن 
بەشێنەیی لە ڕێگەی بووژانەوەی بەرجامەوە ئاهێکی دی بەبەری ئابووریی 
واڵتدا بکاتەوە، هەڵبەت نەک لەپێناو بەرژەوەندیی خەڵک، بۆ دەستەبەری 
دەستکراوەیی زیاتری بۆ بەردەوامیی سەپاندنی هێژمۆنییەکانی لە ناوچە 

لە ڕێگەی ئەو گرووپانەی شەڕی نیابەتیی بۆ دەکەن. 
بەاڵم بەڕاست کۆماری ئیسالمیی ئێران دەتوانێ هەر ئاوا بەردەوام بێ؟ 
ئایا یەک دەست کردنی پتری دەسەاڵت دادی دەدا؟ ڕاستییەکەی ئەوەیە کە 
سەرەڕای دڵخۆشکردن و هیواپێ بوونی خامنەیی بە کابینەی ڕەئیسی، بەاڵم 
نیزام لە تەواوەتیی خۆیدا لەگەڵ کۆمەڵێکی زۆر ئاستەنگ بەرەوڕون کە 
ئابووریی تێک تەپیوی واڵت لەسەروو هەموویانەوەیە. جارێ پێش هەموو 
لەجێی  ئێران بەشی هەرە زۆر و کاریگەریان  شتێک گەمارۆکانی سەر 
هەڵگیرانی  تەنانەت  وایە  ڕایان  ئابووری  کارناسانی  ئەگەرچی  خۆیانن، 
بکاتەوە؛  ئابوورییەدا  ئەو  مــردووی  بەری  بە  ئاهێک  ناتوانێ  سزاکانیش 
چونکی ئەو قەیرانە لە بنەڕەت ڕا نەک دەرەنجامی گەمارۆ ئابوورییەکان، 
سیاسەتی  و  ڕانتی  ئابووریی  ناکارامەیی،  گەندەڵی،  بەرهەمی  بەڵکوو 
چەوتی ئیدارەدانی واڵت و مافیای دەسەاڵتە و ئەو هۆکارانە هەموو هەر 
بە  دواتریش  نابن.  چارەسەر  دەوڵەتەکان  گۆڕینی  بە  و  خۆیانن  لەجێی 
فەرماندەرانی  لە  کە هەشت کەسیان  ڕەئیسی  کابینەکەی  بە  سەرنجدان 
مەیدان  بە  دیپڵۆماسی  سپاردنی  و  پاسدارانن  سپای  پێشووی  و  ئێستا 
ناکرێ چاوەڕوانی سەرکەوتن لە سیاسەتی دەرەوەشدا بی؛ هەربۆیە ئەم 
تێڕوانینە ڕادیکاڵەش لەسەر چارەنووسی بووژانەوەی بەرجامیش شوێن 

دادەنێ.
کێشەی سەرەکیی کۆماری ئیسالمییش کە کێشەی شەرعییەتی سیاسی 
و ڕەواییەتی ڕێژیم لەالی خەڵکە تۆختر لە جارانە و خەڵک بەتەواوی لە 
چاکسازی لەو چوارچێوەی ئەو رێژیمەدا تەمابڕاو بوون. خەڵکی ئێران 
گەیوەتە ئێسکانیان و خوازیاری گۆڕانکاری بنەڕەتی لە نیزامی سیاسی 
ئیسالمی و  لە کۆماری  تێپەڕین  واتە  ئەمەش  دان و  ئابووریی واڵت  و 
بێ هۆ نییە کە ڕێژیم بۆ ئیدارەدانی واڵت لەو قۆناغەدا جڵەوی کاروباری 
بە مۆرەیەکی وەک ڕەئیسی سپاردووە. جا ڕەنگە ڕەئیسی و دەوڵەتەکەی 
بژاردە و  ئەوانە باشترین  لە ڕوانگەی  ناوکی دەسەاڵت بن و  دڵخوازی 
بەاڵم  بن،  تۆفانییەدا  دەریــا  لەو  نیزامەکەیان  هێشتنەوەی  بۆ  کاراکتەر 
قەیرانەکانی  لێکدانەوەیە  لە سۆنگەی ئەو جۆرە خوێندنەوە و  بێ گومان 

واڵت زیاتر و پەرەگرتووتر دەبن.
لە دەوڵەتی ڕەئیسی دا بەاڵم سەرکێشییەکانی سپای پاسداران لە ناوچەش 
بەتایبەت بۆ سەر حیزبەکانی کوردستانی ئێران زیادی کردووە. ئەگەرچی 
هەڕەشە و هێرشی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر حیزبە 
ڕێژیم  بەردەوامی  و  هەمیشەیی  سیاسەتێکی  کوردستان  سیاسییەکانی 
بووە، بەاڵم لە ماوەی ڕابردوودا ئەم پڕکێشییانە زیاتر بوون کە بەشێکی 
دەگەڕێتەوە بۆ هەلومەرجی سیاسیی ناوچە پاش کشانەوەی هێزەکانی 
هاوپەیمان لە ئەفغانستان و ئەگەری کشانەوەی ئەو هێزانە لە عێڕاقیش، 
بەشێکی دیکەشی هەر لە درێژەی سیاسەتی پتر بە ئەمنیەتی کردنی پرسی 

کوردە. 
کۆماری ئیسالمی باش دەزانێ لە کوردستان پرسی مافی مرۆڤ، مافە 
داوا ڕەواکانی  ئازادییە دێموکراتیکەکان و  نەتەوایەتییەکان و  مەدەنی و 
کۆمەاڵنی خەڵک کە لە ڕێگەی جۆراوجۆری مەدەنی و رێکخراوەییەشەوە 
ئاستی  ــێ کە  دەزان بــووە.  لە گەشەکردندا  بـــەردەوام  بــەدوویــدا دەڕۆن، 
وشیاریی خەڵکی کوردستان و هەروەها بوێریی هێنانەگۆڕێی پرسەکانیان 
و ئەستاندنی مافەکانیان هەردەم لە هەڵکشاندا بووە. کۆماری ئیسالمی باش 
دەزانێ چوار دەیە سیاسەتی سەرکوت، گرتن و ئێعدام و پالن و شەڕی 
نەرم بۆ دروست کردنی قەیرانی شوناس بۆ ڕێگری لە پەرەسەندنی بیری 
بگرە  نەبووە،  نەک سەرکەوتوو  لە کوردستان  مافخوازی  و  نەتەوایەتی 
ئاکامی پێچەوانەشی بووە. هۆکاری سەرەکیی ئەم شکان و ناکامییەشی 
بە جوواڵنەوەی بەهێزی سیاسی و نەتەوەیی کورد و بوونی هێزگەلێکی 
وەک حیزبی دێموکرات بە پاشخانی پتر لە حەوت دەیە خەبات و تێکۆشان 
دەبەستێتەوە. بۆیەشە دەیەوێ لەو ڕێگەیەوە بەرەنگاری شوێندانەری و 
بێتەوە  کۆمەڵگەدا  لە  ڕۆژهــەاڵت  حیزبەکانی  سیاسەتەکانی  کارتێکەریی 
هەڕەشە  لە  تەنیا  خۆیشی  سەرکوتگەری  سیاسیی  نیزامی  پاراستنی  و 
و هێرش و توندوتیژیدا دەبینێ. بەاڵم ئەوە ئاسنی ساردکوتانە، چونکی 
لەجێدا بزووتنەوەی سیاسیی کورد تابعێک لە بوونی ئەمریکا و هێزەکانی 
کە  ئــەوە  ــر  دوات نییە.  و  نەبووە  نێوەڕاست  ڕۆژهــەاڵتــی  لە  هاوپەیمان 
ئەمجۆرە ڕەفتارەی کۆماری ئیسالمی تاقیکردنەوەی ئەزموون کراوەکانە و 
بزووتنەوەیەکی نەتەوەیی و نیشتمانیی پشت ئەستوور بە هێزی پێشمەرگە 
و، بەبوونی ئیرادە و خۆڕاگریی خەڵکێکی ماف ویست و شوناس خواز لە 
پشتی ئەو جوواڵنەوەیە، بەو هەڕەشە و هێرشانە بەچۆکدا نایە. کۆماری 
ئیسالمیی ئێران لەوەشدا هەر بەهەڵە چووە و ڕەئیسی و سپای پاسدارانیش 

هەر قەوانە کۆنەکە لێ دەداتەوە.
و  کرێکاری  مــەدەنــی،  بــزاوتــە  سەرکوتی  نوێی  شەپۆلی  دواوێستگە: 
هێرش  و  هەڕەشە  و  ئێران  لە سەرانسەری  مافخوازەکان  کۆمەاڵیەتییە 
بۆ سەر حیزبە کوردییەکان، تەنیا بۆ سەپاندنی زیاتری کەشی ترس و 
و  ناڕەزایەتییەکان  بە جموجۆڵە  بەرگرتن  مەبەستی  بە  ئەویش  تۆقاندن 
داپۆشینی قەیرانە سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکانی واڵتە. ئەوەش 
ڕۆیشتن و بەردەوامبوون لەسەر ئەزموونی تاقیکراو و شکست خواردووی 

نیزامە دیکتاتۆرەکانە.

دێموکراتی  حیزبی  الیەنگرانی  و  ئەندامان 
کوردستان!

کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان!
لەگەڵ  هــاوکــاتــە  ئــەمــســاڵ  خــەرمــانــانــی  ٢٦ی 
مێکونووس  تێرۆری  ساڵڕۆژی  بیست ونۆیەمین 
لە بێرلینی ئاڵمان، کە لەو کردەوە تێرۆریستییەی 
کۆماری ئیسالمیی ئێراندا د. سادق شەرەفکەندی، 
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستان، 
ده ره وه ی  له   حیزب  نوێنه ری  عه بدولی،  فه تتاح 
کۆمیتەی  به رپرسی  ئـــه رده اڵن،  هومایون  واڵت، 
حــیــزب لــه  واڵتـــی ئــاڵــمــان و نـــوری دێــهــكــوردی، 
بەئەمەگی  دۆســتــی  و  چــەپ  سیاسیی  چــاالکــی 

حیزبی دێموکرات شەهید کران.
لــەو  ئــێــران  ئیسالمیی  کـــۆمـــاری  مــەبــەســتــی 
و  نیوەتەواو  کارێکی  بەئەنجامگەیاندنی  تێرۆرە 
ساڵ  چەند  کە  بــوو  بڕیارێک  لە  ئاکام وەرگرتن 
ڕێژیمەوە  ڕێبەریی  ئۆرگانی  بەرزترین  لە  پێشتر 
درابوو. ئەویش بەئامانج گرتنی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان بۆ بەچۆکداهێنانی خەبات و خۆڕاگریی 
ــی و  ــان ــەرەک ــەرب ب ــورد، وەک دواســـەنـــگـــەری  ــ ک
بۆ  پێشتر  کە  بڕیارێک  ئێراندا.  لە  ئازادیخوازی 
سکرتێری  قاسملوو،  عەبدولڕەحمان  د.  تێرۆری 
درابوو،  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  پێشووی 
ئیسالمی  کۆماری  بڕیاربەدەستانی  کاتێک  بەاڵم 
لێوەشاوەی د. قاسملوو زۆر  زانییان کە جێگری 
ڕێبەریی حیزبی  لە  بێ ئەویی  کەلێنەکانی  بەباشی 
دێموکرات و جوواڵنەوەی کورددا پڕ کردووەتەوە، 

ئەمجارەیان ئەویان کردە ئامانج.
ــەک هــەر ڕێــبــەر و  د. ســـادق شــەرەفــکــەنــدی ن
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان، 
بۆ  خەباتگێڕی  مەعنەویی  سەرمایەیەکی  بەڵکوو 
جوواڵنەوەی کورد و بزووتنەوەی ئازادیخوازیی 
و  شــوێــنــدانــەر  مــرۆڤــێــکــی  ئـــەو  ــوو.  بـ ئیرانییش 
پێشکەوتنخواز، بەڕێوەبەرێکی شێلگیر و ڕووناکبیر 
دیپڵۆماسیش  لە  بەتوانا  و  مەیدانی  ڕێبەرێکی  و 
بوو. ئەو لە ماوەی کەمتر لە چوار ساڵ سکرتێریی 
و  ئێعتبار  و  سەنگ  بەباشی  زۆر  توانیی  حیزبدا 
پڕستیژ و دەسکەوتە سیاسی و دیپلۆماتیکەکانی 
و  سەرتاسەری  بزووتنەوەی  ئاستی  لە  حیزب 
بیری  بە  و  بپارێزێ  نێودەوڵەتییەکاندا  پێوەندییە 
دێموکراتی  حیزبی  پــتــەوی،  ــیــرادەی  ئ و  ڕوون 
و  قـــورس  خەباتێکی  جــەرگــەی  لــە  کــوردســتــان 
خوێناوی لە دژی کۆماری ئیسالمیدا ڕێبەری بکا. 
ــدا ئــەرکــی  ــک ــارودۆخــێ ــە ب د. شــەرەفــکــەنــدی ل
کە  سەرشان  کەوتە  دێموکراتی  حیزبی  ڕێبەریی 
ئەم حیزبە زەبری قورسی تێرۆری د. قاسملووی 
ــەهــۆی گــۆڕانــکــاریــیــە  ــوو، هــاوکــات ب ــب ــەرکــەوت ب
ئێران و  سیاسییەکان یەک لەوان کۆتایی شەڕی 
ملمالنێیەکان  لە  نوێی  قۆناغێکی  ناوچەکە  عێڕاق 
نوێیەکان  هاوکێشە  هەموو  و  دەکـــردەوە  تاقی 
دێموکرات  حیزبی  تێکۆشانی  و  خەبات  لەسەر 
شوێندانەریی ڕاستەوخۆیان هەبوو. بەاڵم حیزبی 
دێموکراتی کوردستان لەژێر ڕێنوێنی و ڕێبەریی 
د. شەرەفکەندی، بەگوڕ لە خەباتی پێشمەرگانە و 
مەیدانی بەربەرەکانی لەگەڵ ڕێژیمدا مایەوە. حیزبی 
تێکۆشانی  ڕەهەندەکانی  هەموو  لە  دێموکرات 
سیاسی، پێشمەرگانە، دێپلۆماتیک و پێوەندییەکان 
لەگەڵ دنیای دەرەوەدا پێشەنگایەتیی جوواڵنەوەی 
ڕزگاریخوازیی کورد لە ئێرانی درێژە پێدا. هەم لە 
ئاستی کوردستاندا خەبات و خۆڕاگریی کورد و 
تێکۆشانی سیاسی و پێشمەرگانەی حیزب درێژەی 
دێموکرات  حیزبی  هەوڵەکانی  هــەم  و  هــەبــوو، 
مەیدانیی  بــەرەیــەکــی  ــی  دروســت کــردن پێناو  لــە 

لەدژی  سەرتاسەری  دێموکراتیکی  و  خەباتگێڕ 
تازەوە.  قۆناغێکی  نابووە  پێی  ئیسالمی  کۆماری 
تــێــرۆری کــۆمــاری ئیسالمیی  ــاوان و  تـ دەســتــی 
ئێرانیش کاتێک گەیشتە مێکونووس، کە د. سادق 
شەرەفکەندی لە کۆنگرەی ڕێکخراوی نێونەتەوەیی 
دەگەڕایەوە کە شەهید  ئینترناشناڵ سۆسیالیست 
جوواڵنەوەی  دەنگی  گەیاندنی  بۆ  شەرەفکەندی 
کۆمەڵگەی  بــە  کــورد  دێموکراتیکی  و  سیاسی 
ئەو  هــەروەهــا  کــردبــوو.  تێدا  بەشداریی  جیهانی 
یارانی  و  شەڕەفکەندی  د.  کە  کۆبوونەوەیەش 
تێیدا کرانە ئامانج، ڕێک بە مەبەستی بەهێزکردنی 

ئۆپۆزیسیۆنی مەیدانیی ڕێژیم ڕێک خرابوو. 
کۆماری ئیسالمیی ئێران کە هەتا پێش تێرۆری 
گرتنەبەری سیاسەتی  بە  د. سادق شەرەفکەندی 
کــردەوەی  دەیــان  ئەنجامدانی  و  فیزیکی  حەزفی 
واڵت،  دەرەوەی  لە  ســەرکــەوتــوو  تێرۆریستیی 
بەتایبەت لە ئورووپادا توانیبووی سەدان کەس لە 
ئەمجارەش  بکا،  تێرۆر  خۆی  سیاسیی  دژبەرانی 
ــە تــێــچــوویــەکــی کـــەم دەتـــوانـــێ بە  ــوو ب ــ پــێــی واب
تێرۆری د. سادق شەرەفکەندی زەبرێکی قورس 
و گورچوکبڕ لە حیزبی دێموکراتی کوردستان و 
بەرەی ئۆپۆزیسیۆن بدا. بەاڵم ئەمجارەیان بەهۆی 
دادپەروەری و سەربەخۆیی دەزگای دادی واڵتی 
ئاڵمان بەئاشکرا دەمامک لە تێرۆریزمی دەوڵەتیی 

کۆماری ئیسالمی الدرا. 
ئیسالمیی  کــۆمــاری  بــۆ  مێکونووس  تــێــرۆری 
ئێران تێچووی زۆری هەبوو. دادگای مێکونووس 
کــە ئــامــادە نــەبــوو لــەژێــر گــوشــاری نێوخۆیی و 
د.  تێرۆری  ڕاستییەکانی  چۆن  -وەک  دەرەکیدا 
نوێنەرانی  لەگەڵ  وتووێژ  مێزی  لەسەر  قاسملوو 
ڕێژیم پەردەپۆش کرا- جارێکی دی ئەو جینایەتە 
سامناکەی ڕێژیم لەپێناو بەرژەوەندیی واڵتەکەیدا 
نەخشی  لەسەر  پــەردەی  بکرێ،  دیزەبەدەرخۆنە 
تێرۆرەکانی  لە  ڕێژیم  ڕێبەرانی  ئاست بەرزترین 
و  الدا  ئێران  سنوورەکانی  دەرەوەی  و  نێوخۆ 
خامنەیی،  بڕیاری  بە  تێرۆرە  ئەم  کە  ڕایگەیاند 
ــەر؛ ڕەفــســەنــجــانــی، ســـەرۆک کـــۆمـــار، عەلی  ــب ڕێ
ویالیەتی،  عەلی  و  ئیتالعات  وەزیــری  فەالحیان، 
وەزیری دەرەوەی ئەوکاتی ڕێژیم کراوە و بڕیاری 
گرتن و لێکۆڵینەوەی نێودەوڵەتیی لەدژی ویالیەتی 
دەرکرد. هەروەها بکەران و تاوانبارانی بەندکراوی 
ئەو کردەوە تێرۆریستییەی بەگوێرەی قانوونەکانی 
بڕیاری  لێکەوتەکانی  دوایەش  دا.  واڵتە سزا  ئەم 
ڕێژیمی  ئــەوەی  بــووە هۆی  مێکونووس  دادگــای 
بێ پەروا  جاران  وەک  نەتوانێ  ئیسالمی  کۆماری 
لەسەر کردەوە تێرۆریستییەکانی لە خاکی واڵتانی 

ئورووپادا بەردەوام بێ.

خەڵکی خەباتکەر و خۆراگری کوردستان!
تـــێـــرۆری شــەهــیــد د. ســادق  ــاش  پـ ــاڵ  ٢٩ سـ
شەرەفکەندی و هاوڕێیانی سیاسەت و ڕوانگەی 
ئێران  لــە  کـــورد  پــرســی  بــۆ  ئیسالمی  کــۆمــاری 
بە  ــاران  هـــەروەک جـ ــەم ڕێژیمە  ئ نــەگــۆڕاوە و 
زمانی سەرکوت و ئامرازەکانی چەک و تێرۆر و 
مووشەک وەاڵمی داخوازە ڕەوا و ئاشتییانەکانی 
سیاسیی  جوواڵنەوەی  دێموکراتیک ترین  و  کورد 

ئێران دەداتەوە.
کۆماری ئیسالمیی ئێران هەر لەگەڵ دامەزرانی 
“نا”ی خەڵکی کوردی بیست  پاش ئەوەی دەنگی 
بــە سەنگەری  بــوو  ــردەوە  ــ ک بــە  و کــوردســتــان 
لەگیراننەهاتووی ئازادی، لە چوار دەیەی ڕابردوودا 
سەرکوت،  و  شەڕ  سەپاندنی  بە  بــەردەوامــی  بە 
تێرۆر و قەاڵچۆ و گرتن و ئێعدام هاوتەریب لەگەڵ 

دروست کردنی  و  تواندنەوە  نەرمی  سیاسەتی 
جــوواڵنــەوەی  داوە  هــەوڵــی  شــونــاس   قەیرانی 
هەموو  لــە  ڕێژیمە  ئــەم  بێنێ.  بەچۆکدا  کــورد 
وەک  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  کاتێکدا 
چقڵی چاو و کۆسپی بەردەم پڕۆژەکانی بینیوە، 
وەشاندووە  لێ  دەستی  زۆرترین  لەالیەک  بۆیە 
و بە تێرۆری ڕێبەران و کادر و پێشمەرگەکانی 
هەوڵی داوە لە توانا و زەرفییەتە خەباتگێڕییەکانی 
ڕێگەی  لە  دیکەش  لەالیەکی  و،  بدا  حیزبە  ئەم 
شەڕی نەرم و تەبلیغی و چەواشەی مێژووەوە 
هەوڵی کەلێن خستن لە نێوان کۆمەاڵنی خەڵک و 
قەاڵی  مووشەک بارانی  داوە.  دێموکراتی  حیزبی 
پێش  لــەوە  ساڵ  سێ  خەرمانانی  لە  دێموکرات 
ڕاســت لــەو خــەونــەوە ســەرچــاوەی دەگــرت کە 
خەرمانان  ٢١ی  لە  خەڵکەوە  ڕابــوونــی  بەهۆی 
بــزووتــنــەوەی کورد  بــۆی دەرکـــەوت کە  ڕێژیم 
قەاڵیەکی  کــوردســتــان  دێــمــوکــراتــی  حیزبی  و 
و  ڕێبەرانی  تــێــرۆری  بە  و  لەگیران نەهاتوویە 
مووشەک تێگرتن لە بنکە و بارەگاکانی لەبن نایە. 
بە  ئیسالمی  کۆماری  کە  ناکرێ  لــەوەش  حاشا 
بەتایبەت  دێموکرات،  حیزبی  ڕێبەرانی  تێرۆری 
هــەروەهــا  و  ــدی  ــکــەن د.شــەرەف و  قاسملوو  د. 
و  حیزبە  ئــەم  ڕێبەرانی  تــێــرۆری  بــەردەوامــیــی 
توانیویەتی  دێموکرات  قــەاڵی  مووشەک بارانی 
دێموکرات  حیزبی  پەیکەری  لە  قــورس  زەبــری 
لە  کوردیش  و جوواڵنەوەی  و حیزبەکەمان  بدا 
شەهید  ڕێبەرانی  مەیدانییەکانی  و  فیکری  توانا 
پشت قایمیی  بە  حیزبە  ئــەم  ــەاڵم  ب بکا،  بێبەش 
خــۆڕاگــریــی  و  کــوردســتــان  خەڵکی  کــۆمــەاڵنــی 
بە  ئیمان  و،  ئەندامەکانی  و  پێشمەرگە  و  کــادر 
سەرکەوتن لە خەباتی ڕەوا و مافخوازانەی ئەم 
پێشەنگایەتیی  لە  و  ماوەتەوە  مەیدان دا  لە  گەلە، 
لە  کورد  نەتەوەی  ڕزگاریخوازیی  جوواڵنەوەی 

ئێراندا بەردەوامە.

هاونیشتمانانی خۆشەویست!
بۆ  ئێران  ئیسالمیی  کــۆمــاری  کە  کاتێکدا  لە 
سەرپۆش دانان لە کێشە و قەیرانە نێوخۆییەکانی 
سەرنج  بردنی  بــەالڕێــدا  مەبەستی  بە  و  واڵت 
لە  قەیران خوڵقێنی  بە  پــەرە  گشتی  بیرورای  و 
بە  کاتێک دا  لــە  دەدا،  سنوورەکانی  دەرەوەی 
تــێــرۆر و هەرەشە  بــەردەوامــیــی ســەرکــوت و  
خۆی  ــەســازی  ن عەقڵییەتی  ــەســەر  ل پــێــداگــری 
بزووتنەوەی  دەکــا؛  کــورد  جــوواڵنــەوەی  لەگەڵ 
ڕزگاریخوازیی کورد و خەباتی حیزبی دێموکراتی  
ئازادییەکانی  و  ماف  وەدیهێنانی  بۆ  کوردستان 
گەلی کورد لە ئێران شێلگیرتر لە جاران درێژەی 
لەو  شەرەفکەندی  د.  شەهید  قوتابیانی  هەیە. 
ڕێبەرانی  و  لــەو  ئیلهام وەرگرتن  بە  مەیدانەدا 
دیکەی شەهیدمان،  باوەڕ و بنەما فکرییەکانی ئەو 
ڕێبەرە بلیمەتەی کورد و وانە و خەسلەتە تایبەتی 
و گشتییەکانی ئەویان کردووەتە ڕووناک کەرەوە 
هەتا  و  پیرۆزە  خەباتە  ئەم  ڕێگای  مەشغەڵی  و 

سەرکەوتنی دواجاریش هەدا نادەن.
ــادق شــەرەفــکــەنــدی  ــرۆری د. سـ ــێ لــــەدوای ت
کۆماری ئیسالمی پێی وابوو حیزبی دێموکراتی 
کوردستان هەرەس دێنێ و بەچۆکدا دێ، بەاڵم 
هەرەسی  خەڵکدا  لەنێو  ئــەوەی  دەیــە  پاش سێ 
نەماوە کۆماری  کەمترین شەرعییەتی  هێناوە و 
ئیسالمییە و ئەوەی بەردەوام بەرەوپێش هەنگاوی 
کــورد و ڕەوتی  نــاوە جــوواڵنــەوەی مافخوازیی 
لە   بۆیە  دێموکراتە.  تێکۆشانی حیزبی  و  خەبات 
ساڵڕۆژی تیڕۆڕی ڕێبه ری لێوه شاوه  و دڵسۆزی 
و  شــه ڕه فــكــه نــدی  ســادقــی  دوكــتــور  گه له كه مان 
هاوڕێیانی دا  بە ورەی بەرز و بە هیواوە درێژە 
بە ڕێبازی پیرۆزی ئەو شەهیدە مەزنانە دەدەین 
و  خوو و ڕه وشت و وانەکانی ئه و ڕێبه ره  مه زنه  
ڕێگای  ــه ره وه ی  ــ ــاك ك ــ ڕوون مه شخه ڵی  هـــەروا 

خه باتمان دەبێ.
نـــاوی شەهیدانی  ــاد و  ی بــێ  پــیــرۆز  بـــەرز و 

ڕێبەرمان،
پڕ ڕێبوار بێ ڕێبازی دێموکرات و 

ساڵو لە خۆڕاگری کادر و پێشمەرگەکان و 
ساڵو لە ئیرادە و پشت قایمیی کۆمەاڵنی خەڵکی 

کوردستان.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
ده فته ری سیاسی

٢٥ی خه رمانانی ١٤٠٠

په یامی ده فته ری سیاسی بەبۆنەی ٢٩ ساڵه ی شه هیدكرانی دوكتور سادق شه ڕه فكه ندی و هاوڕێیانی 

وانەکانی د. شەرەفکەندی
 ڕووناک کەرەوە و مەشغەڵی ڕێگای خەباتمانن

لە ملمالنێی نێوان خەڵک و حوکمەتدا
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لە سەرەتای سەدەی  لەمەوبەر و  بیست ساڵ 
دەدا  هەوڵیان  جیهان  خەڵکی  یەکەمدا،  و  بیست 
بکەن،  لەبیر  پێشوویان  ســەدەی  ــی  ــان ڕووداوەک
تێدا  گەوەرەکانی  شەڕە  زۆرترین  کە  سەدەیەک 
میلیۆن کەسی  ــان  دەیـ کــە  ــەی  ــەو شــەڕان ئ کـــرا. 
نوقوستانی  و  بریندار  لەوەش  زیاتر  کوژرا،  تێدا 
لێکەوتەوە و وێرانییەکی گەورەی بەسەر جیهاندا 
دووهەمی  و  یەکەم  شــەڕی  وێرانییەکانی  هێنا. 
جیهانی و بۆمبارانی ئەتومیی ژاپۆن، شەڕی دەیان 
ڤییەتنام،  لە  ئەمریکا  ــر  دوات و  فەڕانسە  ساڵەی 
دوا  کــۆرە،  کامبۆج، شێوە دووڕگـــەی  الئــۆس و 
شەڕەکانی واڵتانی عەرەبی و ئیسرائیل، ئێران و 
عێراق، واڵتانی باڵکان، هێشتا دێکۆمێنتی نوێیان لێ 
ساز دەکرا و باڵو دەکرایەوە هەتا سیاسەتوانانی 
ئەو  دووبارەبوونەوەی  مەترسییەکانی  لە  جیهان 
بە  کە  شەڕێک  بکەنەوە.  وشیار  شەڕانە  شێوە 
و  تێکنۆلۆژی  بەرەوپێشچوونی  بە  پشتبەستن 
بەکارهێنانی لە برەوپێدان بە دروستکردنی چەکی 
ماڵوێرانکەرتر، دەیتوانی گەورەترین مەترسی بۆ 
کە  سەردەمێک  بکا.  دروست  جیهانی  کۆمەڵگەی 
نوێ  ســەدەی  دەکــرد  چاوەڕوانییان  کــەس  زۆر 
بــەرەو  پێشوو،  لــە  بــێ  کێشەتر  بــێ  دەورانــێــکــی 
کۆمەڵگەی  ــاتــری  زی خۆشبژیویی  و  ئــاســایــش 
بەشەری هەنگاوەکان توندتر بن، شەڕ و نائارامی 
کەمتر ببنەوە و کێشە نێودەوڵەتییەکان لە ڕێگەی 
دیپلۆماسی و بە ڕەچاوکردنی مافی مرۆڤ و مافی 
ببیندرێتەوە.  بۆ  چارەسەریان  ژێردەستە  گەالنی 
ئەو  ناوەندی  کە  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  ئــەودەم 
کێشانە بوو، بە هومێدێکی زۆرترەوە دەیڕوانییە 

ئەو داهاتووە خۆش بەاڵم نادیارە!
بەاڵم بەدوور لەو شەڕانە، لە دەیەکانی کۆتایی 
بیست ساڵ  لە  زیاتر  دوای  و  بیستەمدا  سەدەی 
دەسەاڵتداریی کۆماری ئیسالمی هێشتا تێرۆریزم 
بە شێوازێکی نوێ یەکێک لە کێشە سەرەکییەکان 
ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  و  ڕۆژاوا  واڵتانی  کە  بوو 
هێرش  کردبوو.  خۆیەوە سەرقاڵ  بە  نێوەڕاستی 
بــەیــرووت،  لــە  ئەمریکا  باڵویزخانەی  ســەر  بــۆ 
ئارژانتین،  لە  ناوەندی جوولەکەکان  تەقاندنەوەی 
تانزانیا  لە  ئەمریکا  باڵیۆزخانەی  بۆسەر  هێرش 
سعوودیە  لــە  ئــێــران  ئـــاژاوەنـــانـــەوەی  کینیا،  و 
ــەر کــامــەیــان دەیـــان و سەتان  و کــوەیــت کــە ه
چەندین  دروستکردنی  و  کەوتەوە  لێ  قوربانی 
ئەفریقا  ئاسیا و  لە واڵتانی  تێرۆریستی  گرووپی 
ئیسالمییەوە  کــۆمــاری  لــەالیــەن  ڕاســتــەوخــۆ  کــە 
بەشێکی  تەنیا  دەدران،  یارمەتی  و  دەخران  ڕێک 
ــەم ڕێــژیــمــە بــۆ بــەنــاو  بــچــووکــی بــەرنــامــەی ئـ
بوو  دەستدریژییەکانی  و  شــۆڕش  بردنەدەرێی 
دروشمی  لەژێر  ئەویش  جیاجیادا،  واڵتــانــی  لە 
کارنامەی  ــەش  ــەوان ل جگە  ئەمریکا.  بــۆ  مـــەرگ 
تــێــرۆری سەتان  لــە  ئیسالمی  کــۆمــاری  ڕەشــی 
کەس لە نەیارانی لە واڵتانی جۆراوجۆری دنیا بە 
لە  ژمارەیەک  نێویاندا  لە  کە  ئورووپا،  لە  تایبەت 
ڕێبەرانی ئوپۆزیسیۆن دەبیندرێ کە دوو ڕێبەری 
گەورەی حیزبی دێموکراتیش دوکتور قاسملوو و 
دوکتور شەرەفکەندی سەرقافڵەی ئەو کاروانەن، 
تێرۆری  ــای  دەزگ کە  ڕاستییەن  ئــەو  دەرخـــەری 
کۆماری ئیسالمی دەزگایەکی ڕەسمی دیانپێدانراو 
بوو کە لە پێناو بەرژەوەندییەکانی ئەو ڕێژیمەدا 

بێ وەستان دەچووە پێش.
لە ڕۆژهەاڵتی  کە  بوو  ئەم سەدەدا  کۆتایی  لە 
هاوشێوەی  زەینییەوە  باری  لە  ڕێژیمێکی  ئێران 
هاتە  ئەفغانستان  لە  ئێران  ئیسالمیی  کــۆمــاری 
سەر کار. تالیبان کتوپڕ سەری هەڵدا و لە ماوەی 
دەوڵەتی  ڕووخانی  بە  توانی  شــەڕدا،  ساڵ  دوو 
لە  ئیسالمی  ئــەمــاراتــی  ئەفغانستان،  ئیسالمیی 
شێوازی سوننەکەیدا دامەزرێنێ. حکوومەتێک کە 
دوای بیست ساڵ شەڕی ڕاستەوخۆی ئەمریکا و 
هاوپەیمانەکانی دیسان لە گەمەیەکی سیاسیدا لە 
بەرەبەری ١١ سێپتامبردا بە دەسەاڵت گەیشتەوە 
بەرووبوومی  هەموو  یەکەمدا  ڕۆژانی  لە  هەر  و 
دەیە  دوو  بەرهەمی  کە  دێموکراسی  و  ــازادی  ئ
دێموکراتەکانی  و  ئــازادیــخــوازان  چاالکی  و  کار 
دوو  ئــەم  جــیــاوازیــی  ســڕیــیــەوە.  بــوو  ئەفغانی 
دەسەاڵتە لە ئێران و ئەفغانستان لە ئایینەکەیاندا 
سەرکوت،  بــەاڵم  سوننە.  یەک  شیعە،  یەک  بــوو. 

ئازادییەکان  و  ماف  بەرتەسک کردنەوەی  تیرۆر، 
نــاوی  بــە  جیابیران  و  موخالیفان  لەنێوبردنی 
ئیسالمەوە، ئەزموونەکانی کۆماری ئیسالمی بوون 
کە لەوێش بەڕێوە دەچوون. جیاوازییەکی دیکەی 
پەیڕەوکردنی  شــیــوازی  لە  دەســەاڵتــە  دوو  ئــەم 
سیاسەتی تێرۆریزمدا بوو. ئەگەر لە ئەفغانستان 
کە وەک واڵتێکی فەقیر بێبەش بوو لە تواناییەکانی 
ئێران، گرووپگەلی دیکە وەک ئەلقاعیدە بەدوور لە 
دەبرد.  بەڕێوە  ئەرکەیان  ئەم  دەوڵەت  دەسەاڵتی 
لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا تێرۆر 
ببووە بەشێک لە سیاسەتی ڕەسمیی حکوومەت و 
دامودەزگای تایبەتی بۆ دامەزرابوو، بوودجەی بۆ 
تەرخان دەکرا و نەخشەڕێگەی بۆ دیاری کرابوو.
لەم نێوەدا و سەرەتای سەدەی بیست و یەک 
بیر و  لەسەر  ڕووداوێک گەورەترین کاریگەریی 
کە سیاسەتی  ڕووداوێک  دانا.  مرۆڤایەتی  زەینی 
شەڕێکی  بــەرەو  گەورەکانی  واڵتە  نێودەوڵەتیی 
کە  شەڕێک  پێوەنا.  پــاڵ  ترسهێنەر  بــەردەوامــی 
نە  ئاسەوارەکانی بە حاسانی لەنێو دەچن و نە 
کۆتاییەکەی بە نزیک دەبیندرێ. ١١ی سێپتامبری 
فــڕۆکــەی  دوو  ــاوە  ــیـ دنـ ــاوی  ــەرچـ ــەبـ بـ  ٢٠٠١
نەفەرهەڵگر لەو چوار فڕۆکەی هاوکات و بەپێی 
ئەمریکا  نیۆیۆرکی  لە  ڕفێندراوبوون،  بەرنامە 
خۆیان کێشا بە دوو بورجی ناوەندی بازرگانیی 
قوربانی  بوونە  هــەزار کەس  ئەو شــارەدا. چەند 
نوێدا  ــەدەی  لــە سـ ــوێ  ن ئــاگــری شەڕێکی  هــەتــا 
هەاڵیسێ. ڕێکخراوی ئەلقاعیدە کە خۆیان لە پاڵ 
بەرپرسایەتیی  حەواندبۆوە  تالیباندا  حکوومەتی 
گرت.  وەئەستوو  مرۆڤانەی  دژە  کـــردەوە  ئــەم 
ئەمەش هۆکارێک بوو هەتا بەناوی شەڕی دژی 
بکەنە  هێرش  هاوپەیمانەکانی  و  ئەمریکا  تێرۆر، 

سەر واڵتی ئەفغانستان. 

لەوەی کە ئەم کارە دژە مرۆڤانەیە کە بە ناوی 
دژایەتی لەگەڵ ئەمریکا و ئێستێکبار کرا کارێکی 
ئەلقاعێدەش  ڕێــکــخــراوی  و  ــوو  ب تێرۆریستی 
دەستی  تێرۆریستیدا  کـــردەوەی  پەرەپێدانی  لە 
ئەمە  هــەرچــەنــد  نییە.  گومانێک  هــەبــوو  بـــااڵی 
دژی  ڕاستەوخۆ  تێرۆریستیی  کــردەوەی  یەکەم 
 ١٩٨٢ ساڵی  پێشتریش  نەبوو،  ئەمریکاییەکان 
پێتەختی  بــەیــرووتــی  لــە  ئەمریکا  باڵیۆزخانەی 
لە  زیــاتــر  کــە  تەقینەوە  ئامانجی  کــرایــە  لوبنان 
گرووپەکانی  و  ەوتەوە  لێک  قوربانیی  دووسەت 
و  تۆمەتبارکران  پێ  ئیسالمیی  کۆماری  بە  سەر 
پێتەختی  نایرۆبی  لە  ئەمریکاش  باڵوێزخانەکانی 
ساڵی  لە  تانزانیا  پێتەختی  داروسەالمی  و  کینیا 
و  کــوژرا  دەیــان  کە  هێرش  بــەر  کەوتنە   ١٩٩٨
سەتان برینداری لێکەوتەوە و گرووپی ئەلقاعێدە 

بەرپرسایەتییەکەی وەئەستۆ گرت.
ئەمریکا  خوێندنەوەی  سەرنجە  جێی  ــەوەی  ئ
ئورووپاییەکان  تایبەت  بە  هاوپەیمانی  و واڵتانی 
بەرپەرچدانەوەی  شێوەی  و  تێرۆریزم  سەر  لە 
کردەوە تێرۆریستییەکانە. بابەتێک کە زیاتر گومان 
دەخاتە سەر ئەوان کە خەبات لە دژی تێرۆریزم 
لەو  تۆڵەئەستاندنەوە  بۆ  پەرچەکردارێکە  تەنیا 
خۆیاندا  واڵتەکەی  لە  ڕاستەوخۆ  کە  گرووپانەی 
یا دژی بەرژەوەندییەکانی ئەوان لە واڵتانی دیکە 
کردەوەی تێرۆریستی ئەنجام دەدەن و زیان بە 
خۆیاندا  خەڵکی  نێو  لە  دەوڵەتەکەیان  ئێعتباری 
پالنێکی  و  سیاسەت  داڕشتنی  نــەک  دەگەیەنێ، 
تێرۆریزم  لەگەڵ  ڕووبــەڕووبــوونــەوە  بۆ  گشتی 
ڕێگەی وشککردنی  لە  بنبڕکردنی  بۆ  هەوڵدان  و 
ــە  ــەم گــرووپ ــی ئـ ــدان ــەڵ ســەرچــاوەکــانــی ســەره
ســەدەی  کۆتایی  دەیەکانی  لە  تێرۆریستییانە. 
شــۆڕشــەکــانــی  پــێــچــەوانــەی  ڕەوتــێــکــی  بیستەم 

ــازادی و  ئـ بــۆ دەســتــەبــەرکــردنــی  پێشووتر کــە 
سەربەخۆیی لە زۆربەی واڵتانی ئاسیا، ئەفریقا و 
ئەمریکای خواروو بە ئەنجام گەیشت، بەتایبەت 
دوای هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمی لە ئێران 
ئەفغانستان  لە  تالیبان  گەیشتنی  بەدەسەاڵت   و 
توندئاژوو  ئیسالمگەرایی  ڕەوتی  پەرەگرتنی  و 
ئازادی  نەهێشتنی  ئیسالمی،  دیکەی  واڵتانی  لە 
بوو  دێموکراتیکەکان  بزووتنەوە  سەرکوتی  و 
بە ئامانجی شۆڕشەکانیان و ئێستێعماری نوێی 
شەرق و غەرب کە تەنیا بیریان لە بەرژەوەندییە 
ستراتێژییەکانی خۆیان بە مەبەستی بەهێزکردنی 
پێگەیان لە بەرامبەر یەکتردا دەکردەوە بە هۆی 
هەوڵدان بۆ سازان لەگەڵیان، بوونە گەورەترین 

پاڵپشتیان.
کۆماری ئیسالمی ئێران کە داهێنەری بیرۆکەی 
ئاستی  تا  تێرۆریزمی جیهانی  بەڕێکخراوکردنی 
سیاسەتێک  وەک  تێرۆریزم  دەوڵەتیکردنی  بە 
بوو،  ئیمامدا  فەرمانی  ژێر  لە  ڕۆژئــاوا  دژی  لە 
بارمتەگرتنی  بە  دوای  و  هەنگاودا  یەکەم  لە 
تاران کەوتە  لە  باڵوێزخانەی ئەمریکا  ئەندامانی 
بەر ڕەحمەتی سیاسەتی خۆگونجاندنی ئەمریکا 
پێی  بــە  و  تێرۆریستییە  ڕێــژیــمــە  ــەم  ئ لــەگــەڵ 
ڕێککەوتنی ئێران کۆنترا بە میلیارد دۆالر پووڵ 
توندئاژۆیانە  و چەک خرایە خزمەت سیاسەتی 
و دژەمرۆڤانەی تازە بەدەسەاڵت گەیشتووەکانی 
تاران. ڕێژیمێک کە هەرگیز حورمەتی دەوڵەتانی 
لە  کــەس  سەتان  بە  و  نەپاراست  ئــورووپــایــی 
جیابیران و دژبەرانی خۆی لەو واڵتانە تێرۆرکرد. 
بەناوی شەڕ لەگەڵ ئێستێکبار، ئەمریکا و واڵتانی 
تاقمە  خۆحەشاردانی  مەکۆی  کردە  ئورووپای 
تێرۆریستییەکانی و باڵوێزخانەکانی ئێران بوونە 
تێرۆریستییانە.  تاقمە  لەو  پشتیوانی  ناوەندی 

دەوڵەتە  ئــەو  هەڵسوکەوتی  بەپێچەوانە  بــەاڵم 
هێندێکجار  و  گلەیی  تەنیا  بەرژەوەندیخوازانە 
لەالیەن  ڕێژیم  کردنێکی سەرزارەکی  مەحکووم 
بڕیاری  لە  جگە  ــوو.  ب دیپلۆماتکارەکانیانەوە 
لە  ئاڵمان  دادوەریــــی  دەزگـــای  شــانــازی  جێی 
مەسەلەی تێرۆری دوکتور سادق شەرەفکەندی 
دادگــای  بــە  کــە  دێــمــوکــرات  حیزبی  سکرتێری 
ڕووداوە  هەموو  دەرکرد،  ناوبانگی  میکۆنووس 
بە  ئیسالمی  کۆماری  دیکەی  تێرۆریستییەکانی 
بە  بەڵێنە  و  قــەول  و  بازرگانی  ســاتــوســەودای 

درۆکانی ڕێبەرانی ڕێژیم پەردەپۆش کران. 
جیهانی  دیاردەیەکی  وەک  تێرۆریزم  ئەگەر   
مەترسییە  لە  بیر  دەبێ  بێگومان  بکرێ  لێ  چاو 
کــۆمــەڵــگــەی جیهانی  لــەســەر  ــی  ــەردەوامــەکــان ب
بکرێتەوە. ڕاستە کەڵکوەرگرتن لە بیر و هەستی 
ئایینی کۆمەڵێک خەڵکی باوەڕدار کە شارەزاییان 
لە سەرچاوەکانی ئایین نییە و هەژاری و کێشە 
دەکەنە  ئــەوان  عەشایرییەکانان  و  کۆمەاڵیەتی 
تێرۆریستییەکان  ڕێــبــەرە  ــۆ  ب ــەک  ــەرەســەی ک
ــاری تــێــرۆریــســتــی، بــەاڵم  ــ لــە ئــەنــجــامــدانــی ک
تێرۆریزم  پەرەگرتنی  بۆ  یارمەتیدەرە  ئــەوەی 
ئێمکاناتی  کــە  نــاشــەرعــیــیــەکــانــن  ــە  ــەاڵتـ دەسـ
دابین  گرووپانە  ئەو  تکنیکی  و  ماڵی  سیاسی، 
و  جیهان  پێشکەوتووی  واڵتانی  بۆیە  ــەن.  دەک
بۆ  جیاوازەکان  کۆمەڵگە  ئازادیخوازی  خەڵکی 
لە  بیر  دەبــێ  تێرۆر  لەگەڵ  بــەرەوڕووبــوونــەوە 
بکەنەوە.  تــێــرۆر  ســەرچــاوەکــانــی  وشککردنی 
ئەو واڵتانە  ئازادیخوازی  بە خەڵکی  یارمەتیدان 
سەرەڕۆیانە  ڕێژیمە  ئەو  بەرەنگاربوونەوەی  و 
کە تێرۆر وەک سیاسەت بەکار دێنن یەکێک لە 

ڕێگاکانی هەوڵدان بۆ بنبڕکردنی تێرۆریزمە.

تێرۆریزم بیست ساڵ دوای یازدەی سێپتامبر
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان!

کۆڕ و کۆمەڵە نێودەوڵەتییەکان!
ئازادیخوازان!

کۆماری  هەتاویدا  خەرمانانی ١٣٧١ی  لە ٢٦ی  و  ئێستا  پێش  ٢٩ ساڵ 
تیرۆریستیی ئیسالمیی ئێران لە درێژەی زنجیرە تیرۆرەکانی خۆی لە نێو 
جەرگەی واڵتانی ئورووپاییدا، تاوانێکی دژەمرۆیی دیکەی لە مێژووی پڕ لە 
تاوان و سەرشۆڕیی خۆیدا خوڵقاند و لە پیالنێکی تیرۆریستیی قیزەوندا، 
دوکتور سادق شەرەفکەندی ناسراو بە “دوکتور سەعید”، سکرتێری گشتیی 
بە  هاوڕێیانی  لە  کەس  سێ  وێڕای  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی 
ناوەکانی فەتاح عەبدولی، ئەندامی کومیتەی ناوەندی، هومایوون ئەردەاڵن، 
ناسراوی  خەباتکاری  دێهکوردی،  نــووری  و  ئاڵمان  لە  حیزب  نوێنەری 
دەستی  بە  ئاڵمان  بێرلینی  لە شاری  دێموکرات،  دۆستی حیزبی  و  ئێرانی 

تیرۆریستەکانی کۆماری ئیسالمی شەهید کران.
مەبەستی  بە   ١٣٧١ خەرمانانی  مانگی  لە  کە  شەرەفکەندی  دوکتوور 
بەڕێوەبردنی هێندێک کاروباری سیاسی سەفەری ئورووپای کردبوو، بۆ 
بەشداری لە کۆنگرەی ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست سەردانی واڵتی ئاڵمانی 
الیەنی  چەند  نوێنەرانی  لەگەڵ  کە  کاتێک  و  کۆبوونەوەیە  ئەو  دوای  کرد. 
سیاسیی ئۆپۆزیسیۆن بۆ دیالۆگ و ڕاگۆڕینەوە و گەیشتن بە پالتفۆرمێکی 
کۆ  یەک  دەوری  لە  بێرلین  لە شاری  میکونوس  ڕێستورانی  لە  هاوکاری، 
و  کۆبوونەوەکە  شوێنی  گەیاندە  خۆیان  ڕێژیم  تێرۆریستانی  ببوونەوە، 
بە  و  دەستڕێژ  بەر  دایە  ئێرانیان  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  شاندی 
شەهید کردنی دوکتور سەعید و هاوڕێیانی تاوانێکی تیرۆریستیی دیکەیان 

خولقاند.
دوابــەدوای ئەو تیرۆرە، پۆلیسی واڵتی ئاڵمان دەست بە کار بوو و لە 
دادگایەکی  لە  و  بکا  تێرۆریستەکان دەستبەسەر  توانیی  ماوەیەکی کورتدا 
شایەتیی  بیستنی  و  بەڵگەنامەکان  هەموو  تاوتوێکردنی  پاش  درێژخایەندا 
شایەتحااڵن، سزای یاسایی بۆ تیرۆریستەکان دیاری بکا و لەوەش گرینگتر، 
بۆ یەکەم جار لە دادگایەکدا کە سەرنجی هەموو جیهانی لەسەر بوو، ڕێبەر و 
سەرکۆمار و بەشێک لە وەزیران و بەرپرسانی باالی سیاسی و سەربازی 
و دیپلۆماتیکی ڕێژیمی ئێران وەکوو بڕیاردەرانی تیرۆریزمی نێودەوڵەتی 
ئیسالمی  کۆماری  دەربــکــات.  دەستبەسەرکردنیان  بڕیاری  و  بناسێنێت 
شێوەی  بە  تاوانباراندا  دادگاییکردنی  پرۆسەی  بەڕێوەچوونی  مــاوەی  لە 
جۆراوجۆر هەوڵی دا بە گوشار خستنەسەر حکوومەت و دەزگای قەزایی 
ئاڵمان، هاوشێوەی کەیسی تێرۆری دوکتور قاسملوو و تیرۆرەکانی دیکە، 
تاوانی خۆی پەردەپۆش و تاوانباران ڕزگار بکات، بەاڵم سەربەخۆیی دەزگای 
قەزایی و گوشاری بیروڕای گشتیی واڵتی ئاڵمان هەموو ئەو پەلەقاژەیەی 
ڕێژیمی پووچەڵ کردەوە و دادگا بە دەرکردنی بڕیارێکی مێژوویی، ڕێژیمی 
کۆماری ئیسالمی و ڕێبەرانی ئەو ڕێژیمەی وەکوو بڕیاردەرانی ئەم کردەوە 
دژەمرۆییە، بە دنیا ناساند و ڕیسواییەکی گەورە و تەریک کەوتنێکی بەرباڵو 

داوێنی کۆماری ئیسالمیی گرتەوە.
کۆماری  کە  نێودەوڵەتییە  یاسایی  بەڵگەی  یەکەم  میکونوس  دادگــای 
ئیسالمی و ڕێبەرانی ئەو ڕێژیمەی وەکوو تیرۆریست و بڕیاردەری تیرۆر 
ڕیسوا کرد. دەنگدانەوەی بەرباڵوی ئەم حوکمە لە ئاستی نێونەتەوەیی و 
نێوخۆییدا و هەڵوێستی واڵتانی ئورووپایی لەمەڕ کشاندنەوەی باڵوێزەکانیان 
لە ئێران، ڕێژیمی بەرەوڕووی قەیرانێکی قووڵی نێوخۆیی و دەرەکی کرد، 
بە جۆرێک کە پرۆژەی تێرۆرەکانی دەرەوی واڵتی بە تایبەتی لە واڵتانی 
ئورووپاییدا پەک خست و ڕێژیم بۆ گەڕانەوەی باڵوێزەکان ناچار بوو باجی 
زیاتر بدات، تەنانەت لە ئاستی نێوخۆییشدا ڕێژیم ناچار بوو بە وەڕێ خستنی 
کە  بدات  نیشان  وا  وتووێژی شارستانیەتەکان،  و  ئیسالحات  شانۆگەریی 

ئالوگۆڕی بەسەر سیاسەتی نێودەوڵەتیی خۆیدا هێناوە. 
    تیرۆری میکۆنۆس، نە یەکەمین و نە دوایین کردەوەی لەو چەشنەی 
جوولەکەکانی  بنکەی  تەقاندنەوەی  کەیسی  لە  وەک  بەڵکوو  بوو  ڕێژیم 
تێرۆر  لــەگــەڵ  ئیسالمی  کــۆمــاری  جــەوهــەری  ــەوت،  ــ دەرک ئارژانتینیشدا 
گرێ دراوە و لێک جیا ناکرێنەوە. لەم ڕۆژانەشدا و بە هاتنە سەر کاری 
ڕەئیسی دەبینین کە دوو لە بڕیاردەران و تاوانبارانی داواکراو لە دۆسیەی 
تێرۆرەکانی میکۆنوس و ئامیا، واتە موحسین ڕەزایی و ئەحمەد وەحیدی 
لە کابینەی ناوبراودا ئەرکیان پێ سپێردراوە و ئەوە نیشان دەدات کە لە 
و  پێناسە  لە  دانەبڕاو  بەشێکی  دەوڵەتی  تیرۆریزمی  ئیسالمیدا  کۆماری 
ئەرکی بەرپرسان و دەزگاکانی بڕیاردان و بەڕێوەبردنە و هیچ دانوستان 
وەها  ناتوانێ  نێودەوڵەتیش  ڕێککەوتنێکی  هیچ  تەنانەت  و  ساتوسەودا  و 
و  تیرۆر  لە  واز  کە  بێنێ  ڕێژیمەدا  ئەو  بەسەر  جەوهەری  ئاڵوگۆڕێکی 

تێرۆریزم بهێنێت.
لە جاران  ئێران بە شێوەیەکی ئاشکراتر  لە ئێستاشدا ڕێژیمی  هەربۆیە 
درێژە بە سیاسەتی تێرۆر و کوشتن و تۆقاندن لە نێوخۆ و دەرەوەی ئێران 
دەدات کە نموونەکانی دەتوانین لە هەڕەشەکانی ئەم دواییانەی لە چاالکان 
و ڕێکخراوە سیاسییەکانی کوردستانی ئێران و هێرشی ئاسمانی بۆ سەر 
ببینینەوە. کۆماری ئیسالمی هەرکاتێک  سنوورەکانی هەرێمی کوردستاندا 
کە هەستی بە الوازیی هەڵوێستی نێودەوڵەتی لە بەرانبەر دەستدرێژییەکانیدا 
کردبێت، بە شێوەیەکی بێ سنوور و ڕوو لە زیادبوون، تێرۆر و هەڕەشەکانی 
بڕیاری  نموونەی  وەک  کاتێک  هەر  بەپێچەوانەش  و  سەندووە  تەشەنەی 
ئازایانەی دادگای میکۆنۆس لەگەڵ هەڵویستی توند و سیاسەتی گونجاوی 
کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەرەوڕوو بۆتەوە، النیکەم لە کردەوەدا پاشەکشەی 

کردووە و گەڕاوەتەوە نیو قاوغی خۆی.
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی  ناوەندی  ئێمە وەکوو  بۆیە      هەر 
ئێران لە ٢٩هەمین ساڵوەگەڕی کارەساتی تیرۆریستیی میکۆنۆسدا وێڕای 
هەموو  و  هاوڕێیانی  و  شەرەفکەندی  دوکتور  شەهید  یادی  بەرزڕاگرتنی 
ئازادیخوازانی قوربانیی دەستی تیرۆر و تاوانی کۆماری ئیسالمیی ئێران، 
داوا لە کۆڕ و کۆمەڵە نێونەتەوەییەکان دەکەین لە بەرامبەر ماشینی تێرۆر 
و کوشتن و کاولکاریی ڕێژیمی ئێران و بەتایبەتی هێرشەکانی ئەم ڕۆژانەی 
بۆ سەر هەرێمی کوردستان، کە بۆتە هۆی کاولکردنی ژینگە و تۆقاندنی 
خەڵکی مەدەنی و تیرۆری چاالکانیی سیاسیی ئۆپۆزیسیۆن، بێدەنگ نەبن 
و بزانن کە تا کاتێک کە هەڵوێستی شیاویان لە بەرانبەر ئەو سیاسەتەی 
ئێران  ئازادیخوازانی کورد و گەالنی  نەبێت، نەک هەر  ئیسالمیدا  کۆماری 
بەڵکوو هیچ کەسێک لە هیچ شوێنێکی ناوچە و جیهاندا لە مەترسیی تیرۆر 

پارێزراو نابێت.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
٢٤ی خەرمانانی ١٤٠٠ی هەتاوی

ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاری 
بەبۆنەی ساڵیادی تێرۆری
 شەهیدانی میکۆنووس

کەماڵ کەریمی
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د. مەنسوور سۆهرابی: 

سپای پاسداران بە سیاسەتەکانی چەرخەی هیدرۆلۆژیکی 
لە ئێران تێک داوە و ئەوە کارەساتی بەدواوەیە

]پرسی ئاو لە هاوکێشەکانی ئێستای جیهاندا 
یەک لە پرسە هەرە هەستیارەکانە. ئەو پرسە 
لێکەوتەکانی  و  کەشوهەوا  گۆڕانی  لەگەڵ 
کۆمەڵە  تەنیشت  لــە  ویشکەساڵی  وەک 
و  گەشە  و  حەشیمەت  وەک  دیکەی  فاکتەرێکی 
پیشەسازیی واڵتان پتر لە جاران جێی سەرنجی 
و  سیاسی  ڕەهەندی  پرسە  ئەم  دەوڵەتەکانە. 
تاوتوێی  بۆ  “کوردستان”  هەیە.  ئەمنییەتیشی 
کوردستان  و  ئێران  لە  هەستیارە  باسە  ئەم 
سۆهرابی،  مەنسوور  د.  لەگەڵ  دیمانەیەکی 
دوکتوڕای ئاگرۆئیکۆلۆژی و توێژەری میوان لە 

زانکۆی شاری کیلی لە ئەڵمان پێک هێناوە:[
***

ئەمنییەت  ئاو،  بۆ سیاسەتی  ئێوە  ڕوانگەی 
ئەوە  ئایا  چییە؟  ئــاو  قەیرانی  هــەروەهــا  و 

باس وخواسێکی جیهانییە؟
ــەڵ پــرســی ئــــاودا کێشەی  ــەگ ــدی ل ــوەن ــێ ــە پ ل
ئامارەکان  ــاوە.  ئ بەکارهێنانی  ڕادەی  سەرەکی 
ڕابــردوودا  لە ٣٠٠ ساڵی  ئاو  بەکارهێنانی  دەڵێن 
ــردووە،  ــ ــادی ک ــ دەورووبــــــەری ٤٠ بـــەرابـــەر زی
قات   ٢٠ بــڕە  ئــەو   ١٩٥٠ ساڵی  دوای  بەتایبەتی 
چۆتە سەرێ. یانی ئەگەر لە ٣٠٠ ساڵی ڕابردوودا 
ئەو  هیندەی   ٢٠ کـــردووە،  زیـــادی  بــەرابــەر   ٤٠
بووە.  ــردوودا  ڕاب ساڵی    ٧٠ لە  زێدەبەکارهێنانە 
ئەوەش جیددی بوونی ئەو کێشەیەمان پێ دەڵێ. 

نیزیک  جیهاندا  لە  کە  ئەمەیە  دی  کێشەیەکی 
یــان ڕووبــاڕ و دەریاچەی  ٢٦٣ حــەوزەی چــۆم 
سنووریی نێوان واڵتانمان هەیە و بە تەعبیرێکی 
دیکە ٦٠ لە سەدی جەریانی ڕووبارەکان ئەوپەڕ 
ئەوەش  و  هەڵکەوتوون  واڵتاندا  لەنێو  و  سنوور 
لە  لە  کە  جیهانییە  کۆمەڵگەی  دیکەی  کێشەیەکی 
ئێستادا دادگای الهەی بە ٦٠٠ پەروەندەی سکااڵ 

و قەیرانی ئاوەوە سەرقاڵ کردووە.
ــە بــەکــارهــێــنــانــی زیـــادە  بــابــەتــێــکــی دی جــیــا ل
لەسەر  واڵتان  ناکۆکیی  هەروەها  و  ئاو  لەڕادەی 
گۆڕانی  پرسی  ئاوییەکان  سەرچاوە  خاوەنێتیی 
ناچمە  من  کە  زەوییە  گەرم بوونی  و  کەشوهەوا 
چین،  هۆکارەکانی  کە  زانستییەکەی  وردەکارییە 
یەخچاڵەکانی  تـــوانـــەوەی  لــێــکــەوتــەکــەی  ــەاڵم  بـ
ویــشــکــەســاڵــی،  زەوی،  ــۆی  گـ جــەمــســەرەکــانــی 
دیــاردەیــەکــی  کۆمەڵە  و  ــان  ــاوەک الف ــی  ــوون زۆرب

سروشتیی زیانباری دیکە بۆ ژینگەیە.

چۆن  ئیسالمیدا  کــۆمــاری  لــە  ــاو  ئ پرسی 
ــەســەر ســیــاســەت و  تــوانــیــویــەتــی شــوێــن ل
ئاستی  لە  چ  ئیسالمی  کۆماری  بڕیارەکانی 

نێوخۆیی و چ لە ئاستی ناوچەییدا دابنێ؟

ئاستی  ویشک.  نیوە  و  ویشک  واڵتێکە  ئێران 
لەو واڵتە ٢٤٠ میلی میترە و  بارانبارین  نێونجی 
جوغرافیای ئێران پتر لە سەتا یەک و دوو دەیەمی 
سەتا  و  بەرکەوتووە  جیهانی  ویشکایی  دەرسەد 
لەحاڵێکدا  دەژی،  تێدا  دنیای  حەشیمەتی  یەکی 
لە سی  کەمتر  واڵتــە  لەو  باران بارین  رێــژەی  کە 
و شەش سەدومی دەرســەدە. ئەوە یانی هەم بە 
نیسبەت خاکەکەی و هەم بەنیسبەت حەشیمەتەکی 
بەپێی  و  هەیە  باران بارانی  کەمی  زەۆ  ڕێژەیەکی 
گۆڕانکاری کەشوهەوا کە من ناچمە وردەکارییە 
بێ  زۆرتر  واڵتە  لەو  گەرما  پلەی  زانستییەکەی، 
هەستاوی  و  زیاتر  وشکەساڵیی  لێکەوتەکانی  کە 

الفاوی پترە.
ئــێــران ڕێـــڕەوی ڕووبـــارەکـــان، دەستکاری  لــە 
لێرەوارەکان  چوون،  لەنێو  دارستانەکان  کــراون، 
سێاڵو  مەترسیی  هەمووی  ئەوانە  و  تێک دراون 
ساڵی   ٥٠ لــە  ئــێــران  حەشیمەتی  ــەن.  دەکـ زیــاتــر 
پێیەش  ــەو  ب و  چــۆتــە ســـەرێ  ڕابـــــردوودا زۆر 
ئێران  لە  ئێمە  کــردووە.  زیــادی  ئاو  بەکارهێنانی 
ئاو و کشتوکاڵ، پرسی  لەگەڵ پرسی  لەپێوەندی 
حەشیمەت و پیشەسازیدا گەشەیەکی ناهاوسەنگی 
ناسەقامگیر دەبینین و ئەمە وای کردووە ڕادەی 
نموونە  بۆ  بــێ.  زۆر  یەکجار  ئــاو  بەکارهێنانی 
سەرانەی ئاو لە ٢٠٠٠ میتری  موکەعەبی لە ساڵ 
لە  لەکەمی داوە.  بۆ هەر کەسێک بۆ ١٥٠٠ میتر 
ئێران مەسرەفی ئاوا زۆر لە سەرێیە کە لە هێندێک 
شوێن دەگاتە ٤٠٠ لیتر لە شەو و ڕۆژێکدا بۆ هەر 
ئەمە  دنیا  واڵتــی  زۆر  لە  حاڵێکدا  لە  کــەس،  یەک 

کەمتر لە ٢٠٠ لیترە.
دواتــر  و  پەهلەوێ  ســەردەمــی  لە  چ  ئێران  لە 
بەرباڵوتر لەسەر کۆماری ئیسالمیدا سیاسەتێکی 
هەڵە و ناڕێک بۆ پرسی ئاو گیردراوەتە بەر، جا 
تازە ئەو سیاسەتە هەڵەیەش بە چەوتییەکی زیاتر 
مودیرییەت کراوە و داهاتووی ژینگەی ئەم واڵتەی 

بەرەوڕووی زۆر ئەگەر و مەترسی کردووە.

ئێران  لە  ئاو  قەیرانی  ئێوە  بڕوای  بە  یانی 
کارناسی بۆنەکراوەکانی  سیاسەتە  بەرهەمی 

دەسەاڵتی سیاسییە؟
ئیسالمی  کـــۆمـــاری  ــەســەرکــاری  ــن هــات دوای 
ئێستا کە  تا  و،  کــردووە  زیــادی  حەشیمەت زۆر 
ــژراوە  ــ ــەو واڵتــە داڕێ شــەش بــەرنــامــەی گەشە ل
لــەئــارادایــە،  حەوتەمیش  گــەشــەی  بــەرنــامــەی  و 
ئەوە  بووە.  ناسەقامگیر  و  ناهاوسەنگ  هەمووی 
ــاو کەلکی دروســـت وەر  ئ لــە  کــە  کـــردووە  وای 
هات  ئیسالمی  کۆماری  کە  بەتایبەت  نەگیردرێ. 
کشتوکاڵدا  گــەشــەی  لــە  خــۆی  گــەشــەی  بنەمای 

ڕادە  لە  زیــادە  پانتاییەکی  وایکرد  ئەوە  داڕشــت. 
بکرێتە زەویی کشتوکاڵ و زۆر کێڵگە و لێرەوار 
زەویــی  بە  ببوایە  نــەدەبــا  کە  جێگایانەی  ئــەو  و 
کشتوکاڵ، هەموو کرانە زەوی وزار و داچێندران. 
دوایەش بۆ ئاودێرییان لە زۆر شوێن بەنداویان بۆ 
هەڵبەستن و خەڵکیش لەبەر خۆیەوە بە یاسایی و 
نایاسایی دەستی کرد بە لێدان بیر. ئەگەر تا پێش 
هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمی دەوروبەری ٥٠ 
تا ٦٠ هەزار چااڵو لە تەواوی ئێراندا هەبوو، بەاڵم 
ئێستا زیاتر لە یەک میلیۆن، یەک میلیون و سێسەد 
بەروبوومی  هەروەها جۆری  هەیە.  چااڵو  هەزار 
بەسەردا  گۆڕانی  بەشێوەی سەقەت  کشتوکاڵیش 
هات. بۆ نموونە لە الی حەوزەی ئاودێریی گۆلی 
ورمێ ترێ هەبوو، ترێی زۆر زۆر باشیش هەبوو 
ئــاوی زۆریــان  پەتاتە کە  بە سێو و  ــۆڕدرا  گ کە 
دەوێ. یان کشتوکال گۆڕدرا بە چەوەندەر و زۆر 
دابین  بۆ  پێویستە.  زۆر  ئاویان  کە  دیکە  گیایی 
لە  هەم  کارانەش  ئەم  بۆ  پێویست  ئــاوی  کردنی 
بەمجۆرە  وەرگیرا  کەلک  سەد  لە  هەم  و  چــااڵو 
لەالیەک ئاوە ژێر زەوییەکان بەهۆی ئەو هەمووە 
چااڵوە هەر کەم دەکەن و بەنداوەکانیش ژمارەیان 
هەر زیاد دەکا. مودیرییەتی ناکارناسانەی ئاو و 
ئەوەی  بووەتە هۆی  ئیسالمی  کۆماری  لە  ژینگە 
ژێـــرزەوی،  ــاوی  ئ لە  کە  هیدرۆلۆژیک  ســووڕی 
هەڵماوەکان و باران پێک دێ، دەسکاری بکرێ و 
لە  ئەویش  ببێ،  ناسروشتی  گۆڕانکاریی  تووشی 

بارودۆخی گشتیی گۆڕانی کەشوهەوا لە دنیادا.

ڕۆڵی کەرتی پیشەسازی و مۆدێرنیزاسیۆنی 
واڵت لەو نێوەدا چۆن هەڵدەسەنگێنن؟ 

کەرتی پیشەسازی و مۆدێرنیزاسیۆن لە ئێران 
بەڵکوو  نەبووە،  واڵت  بەرژەوەندیی  لە  تابعێک 
پیشەسازیی  داڕێژراوە.  ئەمنیەتی  ڕوانگەیەکی  بە 
سەردەمی  لە  و  سپی  شۆڕشی  دوای  لە  ئێران 
مــحــەمــمــەدڕەزاشــا چـــووە فــازێــکــی دیــکــە و ئەو 
گۆڕانگارییە لە هێڵێکی ڕاستی جوغرافیاییدا کران 
لەوبارەیەوە  بــوون.  فارسن نشینەکان  ناوچە  کە 
کە  ئــەوەی  یەک  بــوون،  زۆر  بۆچوون  و  پاساو 
قازانجەکانی ئەو پڕۆژانە بۆ نەتەوەی فارس بن، 
یان ئەوەی کە پیشەسازییە بنەڕەتییەکان بۆیە لە 
ناوچە سنوورییەکان جێیان بۆ نەکراوە بۆ ئەوەی 
زیاتری  کۆنتڕۆڵی  ئاڵۆزیدا  و  گرژی  ئەگەری  لە 
کۆماری  و  بێ  لەسەر  ناوەندییان  حکوومەتی 
پەهلەوی  باشی  میراتگرێکی  وەک  ئیسالمییش 
دەبینین  بــۆیــە  پــێــدا.  درێـــژە  سیاسەتی  هــەمــان 
لە  پتر  و  هێڵێک  لە  ئێران  پیشەسازیی  قورسایی 
ئــەراک،  ــەزد،  ی ئیسفەهان،  کرمان،  پارێزگاکانی 
ئینجا  دەکــەون. جا  بەرچاو  ئەوانەدا  و...  سیمنان 
ئەو پیشەسازییانە بۆ وێنە کارخانەی تواندنەوەی 
ئاسن و دروست کردنی پۆاڵ و کارخانەکانی کاشی 
هەرهەموویان  دیکە  کەرتەکانی  و  سڕامیک  و 
ئــاوەش  ئــەو  پێویستە.  زۆریــان  یەکجار  ئاوێکی 
هەر  بۆیە  ناکەوێ،  دەست  لەوێ  بارستاییە  بەو 
لــە ســەردەمــی پــەهــلــەویــیــەوە بــڕیــار درا ئــاوی 
ناوچەکانی دیکەیان بۆ ڕاگوێزن. لەوکاتەوە پالنی 
ڕاگواستنی ئاو لە سەرچاوەکانی “دز” و “کەرخە” 
و “کاروون” و سەرچاوە ئاوییەکانی زاگڕۆس بۆ 
جێبەجێ کردنەوە.  بواری  چووە  ناوەندی  فەالتی 
بە  پێویستیی  ناوچانە  ئەو  بۆ  ئاو  کردنی  بــەڕێ 
لێدانی بەنداو لەسەر ڕێڕەوی ڕووبارەکان هەبوو، 
ــووە هــۆی گەشەی  ــەک بـ ــەالی ئـــەوەش ئــەگــەر ل
پارێزگایە،  چەند  لــەو  پیشەسازی  و  کشتوکاڵ 
مەبدەئی  ناوچەکانی  لە  قەیرانێکی  کۆمەڵە  بەاڵم 
ئاو دروست کردووە. بەتایبەت کە دوای گۆڕانی 
کەشوهەوا و کەمیی باران بارین ئیدی ئاو خەریکە 
قەیرانەکان  بــەرەبــەرە  و  دەبــڕێ  مەبدەئیش  لە 

قووڵتر دەبنەوە.

ــارودۆخــی ســەرچــاوە  ب ــەدی چــۆن باسی  ئ
ئاوییەکانی کوردستان دەکەی؟

ــاوی کـــوردســـتـــان بۆ  ــ ــەرەزۆری ئ ــ ــ ــەشــی هـ ب
وایە  باشتر  یان  دەچــێ،  واڵت  دیکەی  بەشەکانی 
بڵێم بەتااڵن دەچێ. زیاتر لە ٤٠ لە سەد و بەپێی 
هێندێک سەرچاوە سەتا ٥٠ی ئاوی شیرینی ئێران 
لە زاگڕۆسەوە دابین دەکرێ کە بەشی هەرە زۆری 
هەرە  بەشی  ئێستادا  لە  دەگرێتەوە.  کوردستان 

لە کاردانەوە بە هەڕەشە و هێرشەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ 
سەر بنکە و بارەگاکانی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، لە زۆربەی 
ناڕەزاییانەدا  کۆبوونەوە  لەو  کرا.  خۆپیشاندان  و  کۆبوونەوە  واڵتان 
سیاسەتی دەستدرێژی کەرانە و ئاژاوەخوڵقێنییەکانی کۆماری ئیسالمی 

مەحکووم کران.

فەڕانسە
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران ڕۆژی یەکشەممە 
ڕێکەوتی ٢٨ی خەرمانان لە گۆڕەپانی شاتلێی پاریس خۆپیشاندانێکی 

بەڕێوە برد. لەم خۆپیشاندانەدا چەندین بەیاننامە خوێندرانەوە.

دانمارک
ــەردەم  بـ ــە  ل و  کۆپێنهاگ  ــە  ل ــان  خــەرمــان ٢٧ی  شــەمــمــە،  ڕۆژی 
بەرین وەڕێ  ئێران کۆبوونەوەیەکی  ئیسالمیی  باڵوێزخانەی کۆماری 
خرا. لەم کۆبوونەوەیەدا کە جیا لە ئەندامانی حیزبەکانی کوردستانی 
کۆمەڵە  فیدڕاسیۆنی  و  کورد  سیاسیی  چاالکانی  لە  کۆمەلێک  ئێران 
کوردییەکان لە دانمارک تێیدا بەشدار بوون، پەیامی ناوەندی هاوکاری 
و  خوێندرایەوە  ئیسالمی  کۆماری  هەڕەشەکانی  و  هێرش  لەبارەی 

کۆمەڵێک وتار و پەیام پێشکشی کران.

سویس
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران ڕۆژی شەممە، ٢٧ی 
خەرمانان  لە شاری “بێرن” پێتەختی سویس ئاکسیۆنێکی بەڕێوە برد 
پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی  لەو خۆپیشاندان و کۆبوونەوەیەدا 
دێموکراتی کوردستان و ناوەندی هاوکاری پێوەندیدار بە هێرشەکانی 
کۆبوونەوەیەدا  لەم  خوێندرانەوە.  ئیسالمی  کۆماری  ئەم دواییانەی 
و  خەڵک  نێو  بە  ئێران  کوردستانی  حیزبەکانی  پەیامی  و  نامیلکە 
لەدژی سیاسەت و جینایەتەکانی کۆماری  رێبواراندا باڵو کرایەوە و 

ئیسالمی دروشم درا.

نۆروێژ
هەینی،  ڕۆژی  ئێران  کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی  ناوەندی 
نۆروێژ  پارلمانی  بـــەردەم  لە  و  ئۆسڵۆ  شــاری  لە  خەرمانان  ٢٦ی 
کۆبوونەوەیەکی ڕێک خست. لەو کۆبوونەوەیەدا پشتیوانی دیاسپۆرای 
لە  و  ڕاگەیەندرا  کوردستان  هێزە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد 
دژی رێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران و سیاسەتی قەیرانخوڵقێنی و 

دەستدرێژی کەرانەی کۆماری ئیسالمی دروشم بەرز کرایەوە.
ــەدان ئــەنــدامــی حیزبە  ــەدا کــە بــەبــەشــداریــی سـ ــەوەی ــوون ــەو کــۆب ل
دانیشتووی  کوردانی  و  سیاسییەکان  کەسایەتییە  کوردستانییەکان، 
نۆروێژ و بۆ مەحکووم کردنی هێرش و تۆپبارانی بنکە و بارەگاکانی 
بەشداران  چوو،  بەڕێوە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  سیاسییەکانی  الیەنە 

دەنگیان خستە پاڵ دەنگی هێزەکانی خەباتکاری کوردستان.

ئاکسیۆنی کوردانی دەرەوەی واڵت
بۆ مەحکووم کردنی هێرشەکانی ڕێژیم بۆ سەر بنکە و 

بارەگاکانی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

دیمانە: ب. باوان
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بێرلین  تێرۆری  ساڵەی   ٢٩ بەبۆنەی  خەرمانان  ڕۆژی شەممە، ٢٧ی 
مێکونووس  شەهیدانی  مۆنۆمێنتی  تەنیشت  لە  بەرین  کۆبوونەوەیەکی 

بەڕێوە چوو.
ئەندامی  حەسەن پوور،  خالید  کاک  کۆبوونەوەیەدا  ئەم  دەسپێکی  لە 
کۆماری  ئامانجەکانی  لەبارەی  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ڕێبەریی 
ئیسالمی لە تێرۆری ڕێبەرانی کورد و دەرەنجامی پەروەندەی مێکونووس 
قسەی کرد و هۆکارەکانی بەئامانج گرتنی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 

لە ڕابردوو و ئێستادا هێنایە بەر باس.
مەسیحی  سۆسیال  حیزبی  لە  واگنەر«  »دێتلێف  کۆبوونەوەیەدا  لەو 
و بەرپرسی بەشی کۆمەاڵیەتی و تەندروستیی ناوچەی بێرلین؛ »هاکان 
نیکۆالیزن«،  »لێنارد  چەپ؛  حیزبی  لە  بێرلین  پارلمانی  ئەندامی  تاش«، 
قەیرانخوڵقێنی  سیاسەتەکانی  و  مێکونووس  تێرۆری  لەسەر  پارلمانتار 
ئەندام  زۆمــمــەر«  »ئێڤرین  پەیامی  و  کــرد  قسەیان  ئیسالمی  کۆماری 

پارلەمانی ئاڵمان لە حیزبی چەپ خوێندرایەوە.
و  ئــیــبــراهــیــم زادە«  »مێهدی  کــۆبــوونــەوەکــەدا  دیــکــەی  بڕگەیەکی  لــە 
»حەمید نەوزەری« دوو کەسایەتیی ئێرانی و بەشدار لە کۆبوونەوەکەی 

میکۆنووس و ڕەوتی دادگایی کردنی ڕێژیم بۆ بەشداران دوان.
هەروەها  و  ئێرانی  سیاسیی  الیەنێکی  چەند  پەیامی  خوێندنەوەی 

ڕێکخراوەکانی حیزبی چەند بڕگەیەکی دیکەی ئەم کۆبوونەوەیە بوون.

تایبەت  وێبینارێکی  بەڕێوەچوونی  بە  خەرمانان  ڕۆژی شەممە، ٢٧ی 
یادی شەهیدانی میکۆنووس و ١٧ی خەرمانانی قەاڵی دێمۆکرات لە واڵتی 

فینالند بەرز ڕاگیرا.
حیزبی  سیاسیی  کەسایەتیی  شەڵماشی،  مستەفا  کاک  وێبینارەدا  لەو 
دێموکراتی کوردستان باسێکی فرەڕەهەندی لە پێوەندی لەگەڵ تێرۆری 
کۆماری  هێرشەکانی  و  هەڕەشە  بەردەوامیی  هەروەها  و  مێکونووس 
بەئامانج گیرانی  هۆکارەکانی  و  کــورد  بزووتنەوەی  سەر  بۆ  ئیسالمی 

حیزبی دێموکراتی کوردستان پێشکێش کرد.
بەڕێزیان لە باسەکەیدا ئەو ئاکامگیرییەی کرد کە لە ئێراندا عەقڵییەتی 
بۆیە  نییە،  ئــارادا  لە  دیالۆگەوە  ڕێگەی  لە  ئاشتیخوازانە  چــارەســەری 
کۆماری ئیسالمی هەوڵ دەدا کێشە نەتەوەییەکان بەتایبەتی لە کوردستان 
نائەمن کردنی  زیاتر  سیاسەتی  و  چەکداری  شەری  ئاقاری  بکێشێتەوە 
هێزی  دەبــێ  ــوو  واب پێی  شەڵماشی  بەرێز  ــدات.  ب پێ  پــەرە  کوردستان 
چوونکە  هەبێ،  خۆی  جێگاوپێگەی  خەبات  سیمبۆلی  وەک  پێشمەرگە 
داهاتووی هاوکێشەکان هێز دیاری دەکا و هەرکەس هێزی جەماوەری و 
چەکداریی نەبێ ناتوانێ زەمینەی ئاشتییانەی چارەسەرکردنی کێشەکان 

بڕەخسێنێ.

لیللەسترۆم،  لە  و  نۆروێژ  لە  دێموکڕاتی کوردستان  کۆمیتەی حیزبی 
قەاڵی  خەرمانانی   ١٧ شەهیدانی  یادی  راگرتنی  زیندوو  بۆ  کۆڕیادێکی 
دێموکڕات و شەهیدانی ٢٦ خەرمانانی میکۆنووسی ئاڵمان بەڕێوە برد. 
لەو کۆڕیادادە هەیئەتێکی حیزبی سۆسیالیستی چەپی نۆروێژ بەشدارییان 

کرد و بەو بۆنەوە وتارێکیان پێشکەش کرد.
باس و وتارەکانی بەڕێز هاشم رۆستەمی، بەرپرسی کۆمیتەی حیزبی 
دێموکڕات لە واڵتی نۆروێژ؛ دوکتور کوێستان گادانی، ئەندامی کۆمیتەی 
دەرەوەی واڵت  لە  بەرێوەبەریی حیزب  کۆمیتەی  بەرپرسی  و  ناوەندی 
دێموکراتی  حیزبی  سیاسیی  کەسایەتیی  گواڵڵە شەرەفکەندی،  خاتوو  و 
پەیامی چەند حیزب و الیەنی کوردستانی  کوردستان و؛  خوێندنەوەی 

چەند بڕگەیەکی ئەم کۆڕیاد بوون.

وتاری چەند پارلمانتاری ئاڵمان
 لە 2٩ ساڵەی تێرۆری مێکونووس دا

کۆڕیاد یادی شەهیدانی میکۆنووس و 
قەاڵی دێمۆکرات لە فینالند

کۆڕیادی شەهیدانی خەرمانان
 لە واڵتی نۆروێژ

زۆری ئاوی کوردستان بۆ پارێزگاکانی هەمەدان، 
سەرەچاوە  هێندێک  دەچێ،  و...  تەورێز  زەنجان، 
بەڕێی  کرماشانیشەوە  لە  ئاو  دەکــەن  لەوە  باس 
لە  کە  ئاو  یانی کێشەی  ئەمە  دەکــرێ.  ئیسفەهان 
بە خەڵکی کوردستان گرتووە  بەربینگی  ئێستاوە 
دەبن.  زیاتر  خەسارەکانی  و  زیان  داهاتوودا  لە 
لە  کشتوکاڵ  کــەرتــی  ناهاوسەنگیی  لـــەوە  جیا 
گەشەیەکی  کە  مانایە  بەو  زۆرە،  کوردستانیشدا 
زۆر خراپی کشتوکاڵیمان لە کوردستان هەیە کە 
ئاوێکی زۆر مەسەرەف دەکا و لەوالشەوە ئاوێکی 
زۆر لە کوردستان دەچێتە دەرێ بەوەش دواجار 
پیدەشتەکانی کوردستان تووشی قەیران دەبن. با 
بە  نیزیک  ئێران  لە  ئێستا  هەر  کە  بڵێم  ئــەوەش 
تووشی  هەیەتی  دەشتەی   ٦١٠ لــەو  دشــت   ٥٠٠
ئێران   لە  ــرزەوی  ژێ ئــاوی  و  بــوون  ویشکەساڵی 
کەمی  موکەعەب  میتری  میلیارد   ٤٠ لــە  زیــاتــر 
هەیە. بەواتایەکی دی بیالنەکە نەرێنییە و سااڵنە 
موکەعەب  میتری  میلیارد   ١٠ شوێن  هێندێک  لە 
کورتی دێنێ. ئەوەش وا دەکا هەم ڕۆچوونی زەوی 
هەردووکیان  کە  بببن  زیاتر  “فرووچالە”  هەم  و 
دەتوانن کێشەیەکی گەورە بۆ داهاتووی ژینگە بن.

دایە؟  کێ  لەدەست  ئێران  لە  ئاو  سیاسەتی 
مودیرییەتی  پــاســداران  سپای  کە  دەگــوتــرێ 
مودیرییەتەش  ئەو  و  دەکا  ئاو  سەرچاوەکانی 
پێوەندیی بە ژینگە و سیاسەتی خۆراکەوە نییە 
و مەرامی سیاسیی تایبەتی لەپشتە. ئێوە ئەم 

بابەتە چۆن دەبینن؟
کەرتی  هێندێک  ئاو  مەسەلەی  ئــەوەی  بەهۆی 
ئاو  بەنداو لێ بدرێ و  تێدایە، وەکوو ئەوەی کە 
بگوازرێتەوە، ئەوانە پالن گەلێکن کە هەم لە باری 
ژیئۆپۆلتیکەوە، هەم لە باری هایدرۆپۆلۆتیکەوە و 
هەم لە باری وەبەرهێنان و هەروەها تێچووەکانی  
زۆر گرینگن. بۆیەشە کە سپای پاسداران دەستی 
بەسەردا گرتووە. ئاو لە ئێران  بەپێی یاسا بەدەست 
وەزارتی وەزەیە، بەاڵم بەکردەوە لە دەست سپای 
پاسداران دایە و لە ڕیگای کۆمپانیاکانی هۆڵدینگی 
دیکەی  ئابوورییەکانی  بنیاتە  و  خاتەمولئەلنیبا 
ڕێــبــەری وەک دەفــتــەری  بەیتی  ژێــر دەســەاڵتــی 
فەرمانی ئیجرایی ئیمام، ستادی موستەزعەفان و 
... هتد. هەر پڕۆژە و پالنێک لەبارەی ئاو و ژینگە 
پێویستی بەوە هەیە هەڵسەنگاندنی کارناسانەی بۆ 
بکرێ، بەاڵم سەیر ئەوەیە لە ئێران هەڵسەنگاندن 
کۆمپانیایانە  بەو  دەدرێن  کارناسییانەکان  کار  و 
کۆمپانیای  واتە  دەبن.  براوە  کێبرکێیەکاندا  لە  کە 
جێبەجێ کار خۆی کاری کارناسییەکەی بۆ دەکا و 
دەی دیارە کە ئەو شێوە بەڕێوەبەرییە مافیاییەی 

سپای پاسداران چ کارەساتێکی لێ دەکەوێتەوە.
باسی  پــرســیــارەکــەتــدا  بەشێکی  ــە  ل جــەنــابــت 
خۆ  خۆراک  ئەمنییەتی  کرد.  خۆراکت  ئەمنییەتی 
بکەی،  دابینی  بۆخۆت  شتێک  هەموو  نییە  ئــەوە 
دەسەاڵتدار  کە  ئــەوەی  یانی  خــۆراک  ئەمنییەتی 
ئەو  کە  بخوڵقێنێ  خەڵک  بۆ  هەلومەرجێک  دەبێ 
خــواردنــی  و  بــژیــو  بــە  دەســتــیــان  بتوانن  خەڵکە 
ــەوەی هــەمــوو شتێک هەر  ــەک ئـ ــگــا، ن ســالــم ڕاب
پێویستە  برهەم  هیندێک  بێنی.  بەرهەمی  خــۆت 
یان  نەهێندرێ،  ڕەعــەمــەل  جوغرافیا  هیندێک  لە 
لە  کە  بێ  لــەوەدا  قازانجەکەی  بەرهەم  هیندێک 
بۆ  نموونە  بۆ  بکەی.  هــاوردەی  دیکەوە  واڵتێکی 
ڕەعەمەل هێنانی یەک پەتاتە ٣٥ لیتر ئاو پێویستە 
بێنی،  دیکە  واڵتێکی  لە  پەتاتەیە  ئەو  ئەگەر  تۆ  و 
لیترت  وەک ئەوە وایە بە قەرا هەر دەنکێکی ٣٥ 
ئاو هێنابێ کە دیارە ئەوەش گرێدراوی سیاسەتی 
دەرەکــیــی واڵتـــە. ڕاســتــە نــاکــرێ هــەمــوو شتێک 
شتێکیش  هەموو  ناشکرێ  بــەاڵم  بکەی،  هــاوردە 
توانای  ــێ  دەب بەڵکوو  بێنی.  بەرهەمی  بــۆخــۆت 
ئێکۆلۆژیکی واڵتت لەبەرچاو بێ کە لەودا ڕێژەی 
ئاو، پلەی گەرما، با، باران کەشوهەوا، خۆڵبارین و 

زۆر شتی دیکە دەور دەبینن. بەمجۆرە دەسەاڵت 
و  هەڵسەنگاندن  بە  سەرکەوتوو  دەوڵەتێکی  یان 
هــاوردە  چی  دەدا  بڕیار  کارناسی بۆکراو  کــاری 
بەرهەم هێنانەکەی  کە  بێنێ  ڕەعەمەل  چی  و  بکا 
بەاڵم  بکا.  هەناردە  زیادەکەشی  و  قازانجیەتی  بە 
لە ئێران سیاسەتی بەرهەم هێنان جۆرێکی دیکەیە. 

لەسەر  سیاسەتە  ئەو  بەردەوامیی  و  درێژە 
ژینگە و جوغرافیای ئێراندا چۆن لێک دەدەنەوە؟
بەردەوامیی ئەو سیاسەتە دەتوانێ کێشەی زۆر 
گەورەی لێ بکەوێتەوە. بۆ نموونە هەر لە ئێستادا 
بەشێکی زۆر لە ناوچەکانی ئێران تووشی قەیرانی 
ئاوی  شوێن  هیندێک  لە  تەنانەت  بوون،  بێ ئاوی 
کەشوهەواش  گۆڕینی  دەی  نییە  خــواردنــەوەش 
و  بکەن  کۆچ  کە خەڵک  دەکا  وا  ئەوە  لەئارادایە، 
شوێنی ژیانی خۆیان بەجێ بێڵن. سروشتییە بەبێ 
نێوجوغرافیایی  کۆچی  ئەوەش  و  نابێ  ژیان  ئاو 
لێ دەکەوێتەوە کە لەسەر ناوچەکانی زاگڕۆس و 
لەوانەیە  تەنانەت  یان  دەکەن؛  قورسایی  ئەلبورز 

ناچار بن ئێران و واڵتیش بەجێ بێڵن.

بە  ئــەوەی  لەگەڵ  کوردستانیش  لە  بــەاڵم  
بەاڵم  دەناسرێ،  ئێران  لە  ناوچەی خاوەن ئاو 
و  زۆر شوێن  لە  کەم ئاوی  و  بێ ئاوی  قەیرانی 
بەرهەمی  ئەوە چەندە  هەڵداوە.  ناوچە سەری 
قەیرانی مودیرییەتییە و چەندەش پێوەندیی بە 

ڕوانگەی ئەمنیەتی بۆسەر کوردستان هەیە؟
ــەداخــەوە  ــان ب ــە کــوردســت بــاســمــان کـــرد کــە ل
نـــاڕەوا  نـــادروســـت و  بــەشــێــوەیــەکــی زۆر  ئـــاو 
مودیرییەت دەکرێ. ئەوە کێشانەی کە لە ئێران  بۆ 
زیاتریشە،  کوردستان   لە  هەیە  ئاو  بەڕێوەبەریی 
ڕێــژەی  کە  ــەوەی  ئ بەهۆی  کوردستان  لە  بــەاڵم 
دیکە،  شوێنەکانی  لە  باشترە  بارانەکەی  بارینی 
نەبووە  قەیرانە  ئەو  تووشی  هێشتا  کوردستان 
کە لە ناوچەکانی وەکوو سیستان، بەلووچستان، 
هەیە.   ... و  خوزستان  هوورموزگان،  خوراسان، 
لە  دەتــوانــێ  ئــەو سیاسەتانە  ــی  ــەردەوام ب ــەاڵم  ب
داهاتوویەکی زۆر نیزیکدا، کێشەی زۆر گەورە بۆ 
کوردستانیش بەدی بێنێ. هەر ئەو ساڵ دیتمان لە 

کرماشان کێشە هەیە. 
مودیرییەتی  سیاسەتی  بەهۆی  کوردستان  لە 
ئاوەکانی  ڕاگــواســتــنــی  بنەمای  لــەســەر  کــە  ــاو  ئ
دیکەی  ناوچەکانی  بۆ  بەنداوەکان  و  ســەرزەوی 
ــرزەوی  ژێ ئــاوی  لە  زیاتر  ــرەکــان  وەرزێ ئێرانە، 
کەلک وەردەگرن و بەوەش رێژەی کەڵک وەرگرتن 
ــردووە. بۆ  ــرزەوی یەکجار زیــادی ک لە ئــاوی ژێ
ــاوی قـــوروە بــەڕێــی هــەمــەدان دەکــرێ  نموونە ئ
٤٥ شەهرەکی  بــۆ  دەڕوا  بــۆکــانــەوە  لــە  ــاو  ئ و  
تــەورێــز،  ــە  ل کشتوکاڵ  کــەرتــی  و  پــیــشــەســازی 
کارەبا  وزەی  دابین کردنی  و  نیروگا  بۆ  تەنانەت 
میلیون   ٤٠٠ بە  نیزیک  ــرێ.  ــ وەردەگ لێ  کەڵکی 
“تەتەهوو”ی  و  “جغەتوو”  لە  موکەعەب  میتری 
ڕژابــایــە  دەبــوایــە  نەهایەتەن  کــە  کــوردســتــانــەوە 
گۆلی ورمێ بەڕێی تەورێز دەکرێ. ئاوێک کە لە 
زێی بچووکەوە دەهاتەوە بۆ هەرێمی کوردستان 
لە وێشەوە دەچــووە  بــەنــداوی دووکــان و  و بۆ 
لەوێەوە  و  دیجلە  دەچــووە  نەهایەتەن  و  خوارتر 
دەچووە کەنداوی فارس، ئەو ئاوە پێشی گیراوە و 
بەنداوێکی زۆری لەسەر ساز کراوە و هەم بەشێکی 
ئــەوان  ــووە.  ب دروســت  تێدا  ئینحڕافی  زۆریــشــی 
دەگوازنەوە  ورمێ  گۆلی  بووژانەوەی  بۆ  دەڵێن 
ورمێ  گۆلی  نابووژێتەوە، چونکی  ئاوانە  بەو  کە 
بۆ بووژاندنەوەی پێویستی بە ١٨ میلیارد میتری 
موکەعەب ئاو هەیە. بەاڵم وەک باسم کرد سپای 
ــەڕێ،  دەگـ دیــکــەدا  ئامانجی  بـــەدوای  پــاســداران 
هیدرۆلۆژیکییە  چەرخە  ئەو  تێکدانی  ئەگەرچی 
وەک گوترا دەتوانێ کێشەی گەورە دروست بکا 
جۆراوجۆریی  باری  لە  و  ئێکۆسیستم  بواری  لە 
و  کرا  باس  کە  بەوەی  بە سەرنج دان  بوونەوەر. 
گۆڕانکاری کەشوهەوای نێوخۆییش خەریکە ڕوو 

دەدا لەو ناوچەکەدا، ئەوە وا دەکا مەترسی گەورە 
لەسەر جوغرافیی ئێمە هەبێ.

و  ــۆڕی  بـ سیستمی  لــە  بــاس  کــارنــاســان 
کێشەی  ئێران  لە  کە  دەکــەن  ئاوگەیاندنیش 

زۆرە، ئێوە ڕاتان چییە؟
بۆڕییەکان  و  ئاوگەیاندن  ژێرخانی  وایە.  بەڵی 
واتە  هەیە،  ٣٠ی  سەتا  هەتا  دەاڵندنی  ئێران  لە 
هاتبا،  بەکار  و  پااڵوترابا  دەکرا  کە  ئاوە  ئەوەندە 
بۆ  ئــەمــەش  هــۆکــاری  دەڕوا.  بەفیڕۆ  هــەمــووی 
نەبوونی سیاسەت و پالنی بەڕێوەبەری لە کەرتی 

ئاو دەگەڕێتەوە.

خــاوەنــداری  مەسەلەی  بۆ  ئێوە  ڕوانــگــەی 
بۆ  ئاو و سەرچاوە سروشتییەکان  )مالکیت(ی 

نەتەوە و دانیشتووانی هەر ناوچەیەک چییە؟
گرینگە  زۆر  زۆر  مەسەلەیەکی  ئاو  مەسەلەی 
سیاسی  دەسەاڵتی  کە  هەیە  بەوەوە  پێوەندیی  و 
ستراتیژی  بابەتە  ئەو  دەبــا.  بەڕێوە  چۆن  واڵت 
ــاوەڕی  بـ ــە  ب دەوێ.  جیهانیی  مــودیــریــیــەتــی  و 
بازنەی  بەپێی  دەبــێ  زانستییەوە  ــواری  ب لە  من 
دەبێ  هەن  بازنەدا  یەک  لە  ئەوانەی،  ئاودێرەکان 
گــریــدراوی  ئـــەوەش  و  هەبێ  مودیرییەتی  یــەک 
جۆری نیزامی سیاسیی ئەو واڵتانەیە. هەڵبەت چ 
لە ئاستی نێوخۆ و چ لە ئاستی ناوچەییدا پرسی 
ئاو بۆ داهاتوو کوردستان و ئەو جوغرافیایە دەبێ 
بە هاوبەشی هەموو پێکهاتە و جۆراوجۆرییەکانی 
ئەوەی کەلکی هەرە  بۆ  ئێران مودیرییەت بکرێ، 

باشی لێ وەربگیردرێ.
ئەمن پێم وایە لە پرسی ئاوی نێوان واڵتاندا نابێ 
لە سیاسەتی مالکییەتی موتڵەق کەڵک وەربگیردرێ، 
باشی  ڕێککەوتنی  و  مودیرییەت  ــرێ  دەک بــەاڵم 
لەسەر  گـــەالن  و  ــان  واڵتـ ــی  ــدی ــەرژەوەن ب بەپێی 
ســەرچــاوەی  ئێمە  کە  ئــەوەی  بەتایبەتی  بکرێ. 
ئاومان لە کوردستان زۆرە، دەتوانین ئەمە وەک 
سەرمایە و سامان سەیر بکەین و بە ڕێککەوتن 
بکەین.  مودیرییەت  باشی  زۆر  ئەوانیدی  لەگەڵ 
نییە  دەوڵــەت  بۆخۆی  کورد  دەبینین  وەک  بەاڵم 
مودیرییەتەی  و  ئەو سیاسەت   بتوانێ خۆی  کە 
چۆن  ئیسالمی  کۆماری  کە  دەشبینین  و  هەبێ 
بەرژەوەندییەکانی  لەدژی  نێوخۆدا  لەئاستی  هەم 
ئاستی  ــە  ل و  دەکـــا  مــودیــریــیــەتــی  ــان  ــوردســت ک
بۆ  گوشاری سیاسی  کارتێکی  وەکوو  ناوچەشدا 
نموونە لەدژی کوردستان بەکاری دێنێ. هەڵبەت 
تورکیەش هەر ئەو سیاسەتەی بەنیسبەت هەرێمی 
ســووریــەوە  و  عــێــراق  مەسەلەی  و  کــوردســتــان 
گرتووەتە بەر و ئاو وەکوو کارتێکی سیاسی لە 

هاوکێشەکاندا بەکار دێنێ.

و  قەیرانگەلە  لەو  دەربــازبــوون  ڕێگاکانی 
کەمکردنەوەی زیانەکانی لەچیدا دەبینن؟

ــاوەڕی مــن دەربــازبــوون لــەو قەیرانە و  بــە بـ
کەمکردنی زیانەکان، لە دەرجەی یەکەمدا، ئەوەیە 
دەسەاڵت ئاڵوگۆڕی بەسەردا بێ. ئەمە ڕوو دەدا 
و دەسەاڵتێکی دێموکراتیک لە ئێران دێتە سەر کار 
یان نا، ئەوەیان با بوەستێ. شابەیتی ئەوە گوتمان 
کە مودیرییەتە لەسەر بنەمای بەرژەوەندیی واڵت 
و جوغرافیا و گەشەی هاوسەنگ و سەقامگیر. لە 
هیندێک شوێن زۆر شت قەرەبوو نابنەوە و دەبێ 
خۆمانی لەگەڵ بگونجێنین، بەاڵم دەکرێ پێش بە 
هیندێک کارەساتی دیکە بگیردرێ و کێشەکان کەم 

بکرێنەوە.
ئەوەی  بۆ  نییە  زەرفییەتمان  لەهەرحاڵدا  بەاڵم 
چ  و  کــوردســتــان  لــە  چ  بکەین  زیــاد  حەشیمەت 
بگرین.  پێوە  دەســت  ــێ  دەب دیــکــە.  جێگاکانی  لــە 
ڕوانگەمان و سیاسەت و مودیرییەتی ژینگە و ئاو 
بیابانەکانن  دەبێ گۆڕانی بەسەردا بێ، دەنا هەر 
زیاد دەبن، خۆڵبارین و ویشکەساڵییە زۆر دەبن، 
و  کوردستان  نامێنن.  کە  ئاوییەکانن  سەرچاوە 
ئەو  و  دارستان  و  ئاو  بەبێ  کوردستان  ژینگەی 
ئەوەش  و  نییە  مانایەکی  هەیەتی  کە  سروشتەی 
جیا لە دەوڵەت ئەرکی هەموو الیەکە. ئەمن الم وایە 
هێزە سیاسییەکانی ئۆپۆزیسیۆنیش دەبێ بەشێکی 
تایبەت دابنێن بۆ مەسەلەی ئاو و ژینگە. ئەگەر لە 
ئێستاوە ئەو کارە نەکردرێ، ڕەنگە لە داهاتوودا 
زۆر دەرنگ بێت و ئێمە نەتوانین پێشی قەیرانەکان 
بگرین. دەبێ پیشتوانی ئەو N.G.O و ڕێکخراوانە 
بەهێز  دەبێ  و  دەکەن  کار  ژینگە  لەسەر  کە  بین 
بکرێن. لە غەیری ئەودا ئێمە واڵتەکەمان لە دەست 
ڕزگاری  بمانەوێ  کە  نامێنێ  شوێنێک  و  دەدیــن 

کەین.

سپاس کە کاتت دانا بۆ ئەو وتووێژە
سپاس بۆ ئێوەش

کۆماری  لە  ژینگە  و  ئاو  ناکارناسانەی  مودیرییەتی 
لە  کە  هیدرۆلۆژیک  سووڕی  ئەوەی  هۆی  بووەتە  ئیسالمیدا 
ئاوی ژێرزەوی، هەڵماوەکان و باران پێک دێ، دەسکاری بکرێ 
و تووشی گۆڕانکاریی ناسروشتی ببێ، ئەویش لە بارودۆخی 
ئێرانی  ژینگەی  بەوەش  دنیادا.  لە  کەشوهەوا  گۆڕانی  گشتیی 

بەرەوڕووی کارەساتی مەترسیدار کردووە

پرسی  ــە  ل ــە  ــم وای ــێ پ ــەمــن  ئ
ــدا نــابــێ لە  ــان ئـــاوی نــێــوان واڵت
موتڵەق  مالکییەتی  سیاسەتی 
دەکرێ  بەاڵم  وەربگیردرێ،  کەڵک 
باشی  ڕێککەوتنی  و  مودیرییەت 
بەپێی بەرژەوەندیی واڵتان و گەالن 
ئەوەی  بەتایبەتی  بکرێ.  لەسەر 
لە  ئــاومــان  ســەرچــاوەی  ئێمە  کە 
ئەمە  دەتوانین  زۆرە،  کوردستان 
وەک سەرمایە و سامان سەیر بکەین 
و بە ڕێککەوتن لەگەڵ ئەوانیدی زۆر 

باشی مودیرییەت بکەین

ــزە  ــێ ئـــەمـــن الم وایـــــــــە ه
ئۆپۆزیسیۆنیش  سیاسییەکانی 
بۆ  دابنێن  تایبەت  بەشێکی  دەبــێ 
لە  ئەگەر  ژینگە.  و  ئاو  مەسەلەی 
ئێستاوە ئەو کارە نەکردرێ، ڕەنگە 
و  بێت  ــگ  دەرن زۆر  داهــاتــوودا  لە 
قەیرانەکان  پێشی  نەتوانین  ئێمە 
 N.G.O بگرین. دەبێ پیشتوانی ئەو
و ڕێکخراوانە بین کە لەسەر ژینگە 
کار دەکەن و دەبێ بەهێز بکرێن. لە 
لە  واڵتەکەمان  ئێمە  ئەودا  غەیری 
دەست دەدین و شوێنێک نامێنێ کە 

بمانەوێ ڕزگاری کەین.

کەرتی پیشەسازی و مۆدێرنیزاسیۆن لە ئێران تابعێک لە 
بەرژەوەندیی واڵت نەبووە، بەڵکوو بە ڕوانگەیەکی ئەمنیەتی 
بووە.  فارسن نشینەکان  ناوچە  بۆ  شێریش  پشکی  داڕێــژراوە، 
کۆماری  و  کردووە  پێ  دەستی  پەهلەوییەوە  ڕێژیمی  لە  ئەمە 
درێژە  سیاسەتی  هەمان  باشی  میراتگرێکی  وەک  ئیسالمییش 

پێداوە
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د. کامران ئەمین ئاوە

ئاوڕدانەوەیەک لە دابەشکردنی یەکە ئوستانییەکانی ئێران
)گۆڕێنی پێکهاتەی دانیشتووان و ڕۆڵی لە هەڵگیرسانی گرژییە قەومی و نەتەوەییەکاندا(

پێکهاتەی  گۆڕینی  مەبەستی  بە  هەوڵدان 
سنوورە  گۆڕینی  و  تێکدان  و  دانیشتووان 
فێڵ  لە  یەکێک  نەتەوەکان،  جۆگرافییەکانی 
و تــەڵــەکــەکــانــی دیــکــتــاتــۆرانــی دەســەاڵتــدار 
لە واڵتــانــی فــرەنــەتــەوەی ڕۆژهــەاڵتــی گۆی 
بەو  تێ دەکۆشن  دەسەاڵتدارانە  ئەو  زەوییە. 
پەرە  نەتەوەییەکان  و  قەومی  ناکۆکییە  فێڵە 
بەم جــۆرە کۆسپ بخەنە سەر  بــدەن و  پێ 

ڕێی یەکگرتنی ئەو گەالنە.
ئەوتۆ  پــاریــزگــەی  و  ئەیالەت  پێکهێنانی 
گوندەکانیان  و  شــارەکــان  دانیشتووانی  کە 
ڕاگوێزتنی  ــن،  ب جــۆراوجــۆر  ــەوەی  ــەت ن لــە 
نیشتەجێ کردنیان  و  خۆجێیی  دانیشتووانی 
نەتەوەکانی  یــا  قــەوم  نــاوچــەی  لــە خــاک و 
ــاوی نــاوچــە  ــ ــی ن ــن دیـــکـــە، هـــەروەهـــا گــۆڕی
جۆگرافییە جیاوازەکان، لە سیاسەتە کۆن و 
بە  بڕوامەند  خاک پەرستانی  ئامانجدارەکانی 
یەک  و  نەتەوە  یەک  ــەت،  دەوڵ یەک  تیۆریی 

زمانی ڕەسمین.
ــران و  ــەی خــۆدەرخــســتــنــی زنــجــیــرەیــەک ق
ناکۆکی لەنێوان ئازەرییەکان و کوردەکان لە 
سەردەمی دەسەاڵتدارێتیی حکوومەتی میللیی 
ئازەربایجان و کۆماری کوردستان لە ساڵی 
١٣٢٥ لە سنوورەکانی ناوچەی خودموختار 
ماکۆ، خــۆی، شاپوور و ورمــێ کە  بۆ وێنە 
بە وریایی ڕێبەرانی هەر دوو حکوومەت و 
بانەمەڕی  ٣ی  لە  ڕێککەوتننامەیەک  واژۆی 
وەها  هەر  کرا؛  چارەسەر  تەورێز  لە   ١٣٢٥
ڕووداوەکان و گرژییەکانی نەغەدە لە سااڵنی 
دوای سەرکەوتنی شۆڕشی ڕێبەندانی ١٣٥٧، 
لەم  بـــووە.  سیاسەتانە  جــۆرە  ئــەو  ئاکامی 
ئامانجدار  هەوڵە  و  پیالنگێڕی  پێوەندییەدا، 
مــۆرەکــانــی  خوڵقێنەکانی  ــی  ــەرەکـ دووبـ و 
حکوومەتی ناوەندی لە خوڵقاندن، پەرەپێدان 
ناکۆکییەکانە،  ئــەو  ئاگری  خۆش کردنی  و 
و  یـــەکـــالکـــەرەوە  زۆر  و  ــەم  ــ ک ــی  ــک ــێ ڕۆڵ

ڕێ خۆشکەریان هەبووە.
بۆ دۆزینەوەی ڕیشەی ئەم جۆرە قەیرانانە 
پێویستە سووکە ئاوڕێک لە پێشینە و جۆری 
لە  ئێران  لە  ئوستانییەکان  یەکە  پێکهاتنی 

١٥٠ساڵی ڕابردوودا بدەینەوە.
ــەوەی ڕەچـــەڵـــەک و  ــ ــن ــ ئـــەگـــەر بـــۆ دۆزی
و  کوردستان  ئەمڕۆی  جۆگرافیای  بنەچەی 
نەگەڕێێنەوە سەردەمی کۆن و  ئازەربایجان 
ڕابردووی دوور و، تەنیا ڕووداوە مێژووییە 
زاڵبوونی  و  هێرش  وەک  جۆربەجۆرەکانی 
هێرشکەرانی بێگانە، شەڕ و تێکهەڵچوونەکان 
و  کۆچ پێکردن  ناوەندی،  حکوومەتی  لەگەڵ 
بەرچاو  لە  زۆرەملییەکان  نیشتەجێ کردنە 
جۆگرافییەکان،  سنوورە  کە  دەبینین  بگرین، 
و سەرچاوە سروشتییەکان  ناوی شارەکان 
و پێکهاتەی دانیشتووانی زۆر لە ناوچەکانی 
ــایــجــان و  ــە نێو ئــەوانــدا ئــازەرب ــێــران و ل ئ
بە  زۆریـــان  گۆڕانێکی  ئــێــران،  کوردستانی 

سەردا هاتووە.
هەرچەند لە مێژووی پڕ هەوراز و نشێوی 
ــی  ــی ــدارەت ــە ســـەردەمـــی دەســەاڵت ــدا، ل ــران ــێ ئ
دابەشکردنی  بـــەدواوە،   هەخامەنشییەکان 
ســـاتـــراپـــیـــیـــەکـــان،  وەک  ــۆری  ــ ــ ــۆراوج ــ ــ ج
هەبوون،  ویالیات  و  ئەیاالت  کەستەگەکان، 
ــە “مــمــالــک مــحــروســە”  ــەمــەشــدا ل ــەڵ ئ ــەگ ل
مەشرووتە،  سەردەمی  پێش  هەتا  ئێران)*( 
دابەشینی  بە  تایبەت  دیاریکراوی  یاسایەکی 
قانوونی  قانوون،  یەکەم  دانەنرابوو.  واڵت 
ئەیاالت و ویالیات و ڕێوشوێنی  پێک هێنانی 
و  والیــات  و  ایــاالت  تشکیل  )قانون  حاکمان 
کــرا.  ١٢٨٦پــەســنــد  لــە  حــکــام(  دستورالعمل 
و  واڵت  بەش کردنی  قانوونی  دواتر  سااڵنی 
)قانون  بەخشداران  و  فــەرمــانــداران  ئەرکی 
و  فــرمــانــداران  وظــایــف  و  کشور  تقسیمات 
خــەزەڵــوەری ١٣١٦؛  لــە ٢٦ی  بــخــشــداران( 
“قانوونی  ــەم،  دووهـ قانوونی  ئیسالحییەی 
و  فــەرمــانــداران  ئەرکی  و  واڵت  بەشکردنی 
بــەفــرانــبــاری ١٣١٦  لــە ١٩ی  بــەخــشــداران” 
پێناسەکانی   و  ڕێوشوینەکان  “قانوونی  و 
 ،١٣٦٢ پووشپەڕی  لە  واڵت”  دابەشکردنی 

پەسند کران.
 ،١٢٨٦ ساڵی  یەکەمی  یاسای  بەگوێرەی 
واڵت بە سەر چوار ئەیالەتی “ئازەربایجان”، 
“کـــرمـــان و بـــەلـــووچـــســـتـــان”، “فـــــارس و 
سیستان”  و  ــان  “خـــوراسـ و  بــەنــدەرکــان” 
دابەش بوو. دوازدە ویالیەتیش بریتی بوون 
زەنجان،  گیالن،  مــازنــدەران،  ئاستەراباد،  لە 

هەمەدان،  کرماشان،  لوڕستان،  کوردستان، 
و  خــووزســتــان  ــراق،  عــێ ــەزد،  یـ ئیسفەهان، 

ناوەندی فەرمانڕەوایی )دارالخالفە(ی تاران.
ــی  ــەردەمـ سـ ــە  لـ  ،١٣١٦ ــوەری  ــ ــەزەڵـ ــ خـ
یاسای  بــەگــوێــرەی  ڕەزاشــــادا،  پاشایەتیی 
سەر  بە  ئێران  واڵت،  دابەشکردنی  نوێی  
ڕۆژاوا”،  باکووری  “پارێزگەی  پارێزگەی   ٦
ڕۆژاوا”،  “پارێزگەی  بــاکــوور”،  “پارێزگەی 
باکووری  “پارێزگەی  باشوور”،  “پارێزگەی 
ڕۆژهەاڵت” و” پارێزگەی مەکران”دا دابەش 

کرا.  
نــاودێــرکــردنــی پــارێــزگــەکــان بــەگــوێــرەی 
سەرەکی  الی  چوار  و  جۆگرافی  هەڵکەوتی 

)باکوور، باشوور، ڕۆژهەاڵت، ڕۆژاوا( بوو.
لە  ڕۆژاوا”،  بـــاکـــووری  “پــارێــزگــەی   -
شارەکانی سەڵماس، خۆی، ڕەزاییە )ورمێ(، 
مەراغە  میانە و  ئەردەبیل،  تەورێز،  مەهاباد، 

پێک هاتبوو؛

- “پارێزگەی باکوور”، پێک هاتوو لە: گیالن، 
مــەرکــەزی،  ئیسفەهان،  تـــاران،  ــدەران،  ــازن م

زەنجان و سێمنانی ئێستا؛
لە  ــوو  ب بریتی  ڕۆژاوا”،  “پــارێــزگــەی   -
ــڕووس،  ــ ــانــەکــانــی کـــوردســـتـــان، گ شــارســت
لورستان،  پشتکۆ،  باوەندپوور،  کرماشان، 
ئابادان،  خوڕەمشار،  هەمەدان،  برووجێرد، 

خووزستان، کەهگیلوویە؛
لە  پێک هاتوو  ــاشــوور”،  ب “پــارێــزگــەی   -
هۆرمزگان،  کرمان،  بووشەهر،  ناوچەکانی 

فارس و یەزد؛
- “پارێزگەی باکووری ڕۆژهەاڵت”، بریتی 

لە خوراسان و شاهروود؛
- “پارێزگەی مەکران”، پێک هاتوو لە بەم، 

بەشاگرد، جاسک، میناب و زابول.
پاش دوو مانگ، ئەم دابەش کردنە ٦ الیەنە 
لە ١٠ی بەفرانباری هەمان ساڵدا گۆڕانی بە 
سەردا هات و جێگای خۆی دا بە ١٠ پارێزگە، 

٤٩ شارستان و ٢٩٠ بەخش.
ئەو پارێزگەیانە بریتی بوون لە: 

- پــارێــزگــەی یــەکــەم: زەنــجــان، قــەزویــن، 
ساوه، سوڵتان ئاباد، ڕەشت، شەهسەوار؛

- پارێزگەی دووهەم: قوم، کاشان، تایران، 
سمنان، ساری، گورگان؛

- پاریزگەی سێهەم: تەورێز، ئەردەبیل؛
ــیــە،  ــوارەم: خـــۆی، ڕەزای ــ - پــارێــزگــەی چ

مەهاباد، مەراغه، بیجار؛
شــائــابــاد،  ــیــالم،  ئ پێنجەم:  ــارێــزگــەی  پ  -

کرماشان، سنە، مەالیەر، هەمەدان؛
)خرم  خــۆڕەمــاوا  شــەشــەم:  پارێزگەی   -

آباد(، ئەهواز، گوڵپایەگان، خوڕەمشار؛
شیراز،  بەهبەهان،  حەوتەم:  پارێزگەی   -

بووشەهر، فەسا، ئاباده، الر؛
ــەم: کـــرمـــان، بــەم،  - پــارێــزگــەی هــەشــت

بەندەرعەباس، خاش، زابول؛
بیرجەند،  سەبزەوار،  نۆهەم:  پارێزگەی   -
تــوربــەت حــەیــدەریــیــه، مــەشــهــەد، قــووچــان، 

بێجنورد، گوناباد؛
- پارێزگەی دەیەم: ئیسفەهان، یەزد.

ســاڵــی ١٣٢٦ یــەکــەیــەکــی نــوێ بــە نــاوی 
خرایە  کل(  )فرمانداری  گشتی  فەرمانداریی 

سەر  دابەشکردنی واڵت. ژمارەی پارێزگەکانی 
واڵت هەتا ساڵی ١٣٤٦ کە پارێزگەی سیستان 
پــارێــزگــە  ــێــک هــات، ١٠  پ بــەلــووچــســتــان  و 
و  سیستان  پارێزگەی  پێکهاتنی  پاش  بــوو. 
واڵت  پاریزگەکانی  ژمــارەی  بەلووچستان،  
فەرمانداریی  دوو  و،  پاریزگە   ١١ بە  بــوو 
ئازەربایجان  پارێزگەی  گشتی. ساڵی ١٣٣٧، 
کە لە تێکەڵ کردنی دوو پارێزگەی دووهەم و 
سێهەم پێک هاتبوو، گۆڕانی بەسەردا هات و 
بوو بە دوو پارێزگە و، پارێزگەکانی سێهەم 
کرانەوە.  دروست  چوارەمیش سەرلەنوێ  و 
دووبــارەی  دامەزرانی  لە  جگە   ١٣٣٧ ساڵی 
پارێزگەکانی سێهەم و چوارەم، فەرمانداریی 
گشتیی چوارمەحاڵ و بەختیاری و، هەر وەها 

پارێزگەی کوردستان دادەمەزرێ.
بە چاوخشاندنێک بەسەر شێوەی پێکهاتن 
دەردەکــەوێ  پارێزگەیانەدا  ئەو  پێکهاتەی  و 
کە لە ١٥٠ ساڵی ڕابــردوودا، هیچ کات، ئەو 

تایبەتمەندییە  بناغەی  لەسەر  پارێزگەیانە 
دانەمەزراون،  پێک  قەومییەکان  و  نەتەوەیی 
بەڵکوو هەوڵ دراوە شار و  ئەمە  نەک هەر 
ناوچەی جیاواز بە قەومییەت و نەتەوایەتیی 
چوارچێوەی  نێو  بخرێنە  جـــۆراوجـــۆرەوە، 
وای  ئەمەش  هەر  پاریزگەیەک.  جۆگرافیایی 
تێکهەڵچوون  و  ناکۆکی  ناو  بە  ناو  کــردووە 
ڕوو  پارێزگەیانەدا  ئەو  دانیشتووانی  لەنێو 
بدا. بەم هۆیەوە دەتوانین بەو ئاکامە بگەین 
کە دروست بوونی ئەم جۆرە پارێزگەیانە، بۆ 
نموونە پارێزگەی ئازەربایجانی ڕۆژاوا- کە 
لە تێکەڵکردنی هێندێک ناوچەی ئازەربایجان 
ــی ڕەزاشـــــادا  ــەردەمـ و کــوردســتــان لــە سـ
بــنــەڕەتــەوە هەڵە و  لــە  پێک هــاتــووە- هــەر 
سەرزەویی  سیاسەتە  ئەم  بــووە.  ئامانجدار 
نــەتــەوە دراوســێــکــانــی بــە ســەر ژمــارەیــەک 
بە  کــردوە،  دابەش  ئیداری-سیاسیدا  یەکەی 
ناوچەکانی شوێنی ژیانی ئەوان   تێکەڵکردنی 
لە گەڵ هی گەالنی دراوسێ، وێڕای گۆڕینی 
پێکهاتەی نەتەوەیی-قەومیی ئەوان، بوارێکی 
سیاسەتە  ــی  ــردن ــێــش ب ــەرەوپ ب ــۆ  ب لــەبــاری 
ناوەندییەکان  حکوومەتە  ئاژاوەخوڵقێنەکانی 
نێوانیاندا  لە  قەومی  گرژیی  کەوتنەوەی  و، 

دروست کردووە.
ترکان  ملی  جغرافیای  “فرهنگ  کتێبی  لە 
ــی جــۆغــرافــیــای  ــگ ــەن ــەره ــران زمـــیـــن” )ف ــ ایـ
کە  ئێران(  ســەرزەویــی  تورکانی  نەتەوەیی 
جۆرێکی  بە  تەسەلە،  و  تێر  توێژینەوەیەکی 
ــە نــمــوونــەکــانــی ئــەم  بــەڵــگــەمــەنــد ئـــامـــاژە ب
ئەو  پێکهاتنی  چۆنیەتیی  و  سیاسەتە  جۆرە 

پارێزگەیانە کراوە:
ــی ئـــێـــران[ لە  ــدیـ ــاوەنـ ...”]دەوڵــــــەتــــــی نـ
ــەاڵت، لە  ــ پــارێــزگــەی ئــازەربــایــجــانــی ڕۆژهـ
کوردنشینی  شـــاری  مــەراغــە،  شــارســتــانــی 
بەخشی   ٥ لــە  و  ــەاڵ(  ــق ــن )ســای شــاهــیــنــدێــژ 
ــەری  دەوروب قەرەئاغاج،  شاهیندیژ،  تیکاب، 
میاندواو و مەراغە، ١٢٣ دێی کوردنشینی لە 
سەرزەویی دانەبڕاوی کوردستانی ئێران جیا 
و  ئیختیار  ژێر  خستوویەتە  و  کردووەتەوە 
ئیدارەی پاریزگەی تورک نشینی ئازەربایجانی 

ڕۆژهەاڵت و بە پێچەوانەوە. 
شـــاری   ٥ لـــە  ڕۆژاوا  ئـــازەربـــایـــجـــانـــی 

سەردەشت،  بۆکان،  مەهاباد،  کوردنشینی 
هەڵکەوتوو  شاری  چوار  و،  نەغەدە  و  شنۆ 
کــورد و  گەلی  دوو  هــەر  لەسەر ســنــووری 
کە  میاندواو  شاپوور،  ڕەزاییە،  واتە  تورک، 
دانیشتووانیان کورد و تورکن و زۆرایەتیی 
دانیشتووان بە تورکەکانە، هەروەها شارێکی 
تورک نشین بە ناوی خۆی و، لە ٢٢٥٠ ئاوایی 
پارێزگەی ئازەربایجانی ڕۆژاوا، ١٣٢٨ گوندی 
کوردنشین و، ٣٠ ئاوایی تێکەاڵو لە کورد و 
تورک، هەروەها لە ٨١٢ ئاوایی تورک نشین، 
٢٩یان تورک، ئاسۆڕی، ئەرمەنی نشین و، ٣٦ 
ئاواییش ئاسۆڕی و هەرمەنی نشینن. ئاواییە 
کوردنشینە ئاماژە پێکراوەکان. لە سەرزەویی 
دابڕێندراون  ئێران،  کوردستانی  دانەبراوی 
ئــازەربــایــجــانــی  ئیختیاری  ژێــر  ــە  خــراون و 
ڕۆژاوا.  ئازەربایجانی  ناوی  بە  تورک نشین 
ــاری شــار و گوندە  ئــەمــڕۆ ئــیــدارەی کــاروب
زۆرایەتیی  ــەوەی  ئ لەگەڵ  کوردنشینەکان، 

شارەکان و ئاواییەکان بە کوردانە، دراوەتە 
پاریزگار و پارێزگەی ئازەربایجانی ڕۆژاوا.

تورکنشینی  گشتیی  ــی  ــداری ــان ــەرم ف ــە  ل
هەمەدان، ١١٧ ئاوایی کوردنشین و ٢ ئاوایی 
تێکەاڵو، لە سەرزەویی دانەبڕاوی کوردستان 
فەرمانداریی  ســەر  خراونە  و  دابــڕێــنــدراون 

گشتیی هەمەدان.
کە  کوردستان،  بە  ناسراو  پارێزگەی  لە 
ــەر دەگــرێــتــەوە، بە  ــ شــاری سنە و دەوروب
لە  واتــایــەکــە  ــەو  ب جـــوواڵونـــەوە؛  پێچەوانە 
تورک نشین  ئاوایی   ٨٠ ــوڕوە،  ق شارستانی 
ئێران  تورکانی  ــڕاوی  ــەب دان ســەرزەویــی  لە 
دەسەاڵتی  ژێــر  خراونەتە  و  کــراونــەوە  جیا 
پـــارێـــزگـــەی کـــوردســـتـــان بـــە نــاوەنــدێــتــیــی 

شارستانی سنە.
جــۆرە  هـــەر  ــە  ل پێشگیری  ــۆ  ب بــێــگــومــان 
لە  داهــاتــوودا،  لە  چاوەڕوانکراو  گرژییەکی 
دەبێ  داهاتوو،  دێموکراتیکی  و  ئازاد  ئێرانی 
و  پارێزگەکان  دابەشکردنی  بە شێوەی  چاو 
ئەم  و  بخشێندرێتەوە  ئێراندا  ویالیەتەکانی 
بناغەی  لەسەر  دەبــێ  چاوخشاندنەوەیەش 
پێشینەی مێژوویی، جۆغرافیایی و نەتەوەیی 

نەتەوەکانی ئێران بێ.
گۆڕینی ناوی شارەکان، گوندەکان و شوێنە 
جیاوازەکان لەالیەن حکوومەتی پەهلەوییەوە، 
سیاسەتی  الیــەنــەکــانــی  ــە  ل دیــکــە  یەکێکی 
ســڕیــنــەوەی شوناسی  و  وەک یــەک لــێــکــردن 
ــەوە نــافــارســەکــان  ــەت مــێــژوویــی و زمــانــی ن
گشتی  شێوەیەکی  بــە  گۆڕینانە  ــەم  ئ بــوو. 
و  قەومی  سنوورە  شێواندنی  مەبەستی  بە 
ناکۆکی  پەرەپێدانی  هەروەها  جۆگرافییەکان، 
کوردستان  خەڵکی  لــەنــێــوان  خــاک  لــەســەر 
سیاسەتی  لە  بەشێک  وەک  ئازەربایجان،  و 
نــەتــەوەســازیــی ڕەزاشـــا بەڕێوە  ــەت-  ــ دەوڵ

دەچوون.
 )...(١٣٠٧ ساڵی   پێوەندییەدا،  لــەم  هــەر 
ناوی هێندێک لە شوێنەکان )لە ئێران( گۆڕانی 
بەسەردا هات، بۆ نموونە عەرەبستان کرا بە 
خوزستان؛ بەندەری ئەنزەلی کرا بە بەندەری 
نــاوی  ــان،  کــوردســت لــە  بەشێک  پــەهــلــەوی؛ 
ورمێ  دانرا؛  لەسەر  ڕۆژاوای  ئازەربایجانی 

)ئورمیە( بوو بە ڕەزاییە، ئێسترئاباد کرا بە 
گورگان، عەلی ئاباد کرا بە “شاهی”، سوڵتانییە 
بوو بە ئەراک و، “ئەلموحەممەرە”ش بوو بە 

خوڕەمشار.
 ١٠٧ نێو  لــە  کــە  ئــەوەیــە  سەرنجڕاکێش 
١٣١٩ی  ساڵی  هەتا  کە  جۆگرافیایی  نــاوی 
کۆمیسیۆنی  یـــەکـــەم  ــەن  ــ الی لـــە  ــاوی  ــەتـ هـ
سەرۆکایەتیی  بە  فەرهەنگستان،  جۆگرافیای 
ناوە  گۆڕینی  )بەرپرسی  شەفەق  ڕەزازادە 
زۆرترین  کران،  بوو(پەسند  جۆگرافییایەکان 
و  تــورک  ناوچە  بە  پێوەندییان  گۆڕێنەکان 

تورکنشینەکانەوە هەبوو.
الوەکی  ناوی  هێندێک  بوونی  هێندێک جار 
ئێران  جیاوازەکانی  پارێزگە  لە  )ناخۆجێیی( 
هۆیەک  دەکرێتە  کوردستان،  لــەوان  یەک  و 
و  ئەو شوێن  کە  قسەیە  ئەو  پاساودانی  بۆ 
ناوچانە، کوردستان نین. بەاڵم نابێ لەبیرمان 
بچێ کە ناوی هێندێک لە شارەکان، گوندەکان 
ئاکامی  لە  ئێران  جۆراوجۆرەکانی  و شوێنە 
الیەک  لە  بێگانە  دەستدرێژکەرانی  زاڵبوونی 
الیەکی  لە  ناوەندی  دەوڵەتی  سیاسەتی  و، 
هاتووە.  بەسەردا  زۆریــان  گۆڕانی  دیکەوە، 
گۆڕینی  دیـــاردەی  لەگەڵ  کوردستانیش  لە 
بــەرەوەڕوویــن.  ناوچانە  لەو  هێندێک  نــاوی 
سەردەمی وەدیارکەوتنی ئەو ناوگۆڕینانە بۆ 
لە  لەو گۆڕانانە دەگەڕێتەوە کە  پێشتر  زۆر 
سەردەمی  و  قاجارەکان  سەردەمی  کۆتایی 
ــان  ڕووی پەهلەوییەکاندا،  دەسەاڵتدارێتیی 
هێرشی  ســەردەمــی  بە  پێوەندییان  واتــە  دا. 
زنجیرەی  و  مەغوولەکان  سەلجووقییەکان، 
بنەماڵە تورکمەنەکان )قراقوینلو و آق قوینلو( 
و دەسەاڵتدارەتیی ئەوان لە ماوەی زەمەنیی 
لەم  زایینی  ١٥ی  تا   ١١ سەدەکانی  نێوان 
دەڤەرەدا هەیە. دیارە ناوگۆڕینەکان، گۆڕینی 
بــووە.  لەگەلدا  دانیشتووانیشی  پێکهاتەی 
هەربۆیە زۆر زەحمەتە بوونی ناوی ناکوردی 
وەک  کوردستان،  لە  شوێن  هێندێک  لەسەر 
سەڵماندنی  بۆ  لۆژیکی  و  پتەو  بەڵگەیەکی 
بەستراوەیی خاکەکەی بە گرووپێکی قەومیی 

دیکەی ناکوردستانی قبووڵ بکرێ.
جــۆغــرافــی زانــان،  بەرهەمەکانی  لــە  زۆر 
گەڕیدەکان،  و  تــوێــژەران  ڕۆژهەاڵتناسان، 
لە  هـــەر  ــان  ــوردەکـ کـ ــە  ک دەدەن  شــایــەدی 
کۆنەوە و بە درێژایی مێژوو لە چوارچێوەی 
ــدا لــــەو نــاوچــە  ــانـ ــریـ ــوکـ ــانـــی مـ ــتـ کـــوردسـ
کوردنشینانەدا کە ئێستا ناوی ئازەربایجانی 
ڕۆژاوایان لەسەرە، ژیاون. هۆگرانی زانیاریی 
زیاتر لە بارەی پێوەندیی کوردستانی موکری 
حەشیمەتییەکانی  و  جۆگرافی  ئاڵوگۆڕە  و 
دەتوانن  مــێــژوودا،  ڕەوتــی  لە  ناوچەیە  ئــەم 
وەک:  بەناوبانگەکانی  بــەرهــەمــە  بــڕوانــنــە 
کردستان”  مفصل  تاریخ   - “شرفنامە  کتێبی 
)شــەرەفــنــامــە- مـــێـــژووی کــوردســتــان بە 
ــانـــی شـــەڕەفـــخـــان کـــوڕی  درێـــــژی( لـــە دانـ
شەمسەدینی بتلیسی، هەڵگری مێژووی هۆز 
لە سەرەتاوە  کورد،  جیاوازەکانی  بنەماڵە  و 
تایبەتی  بە  کۆچی-مانگی،  ١٠٠٥ی  ساڵی  تا 
“مسافرت  فەرمانڕەوایانی ویالیەتی موکری، 
بە کوردستان” )گەشت بە کوردستاندا(- سێر 
کینز، “شرح اقامت در کردستان” )بەسەرهاتی 
ڕیچ،  نووسینی  لە  کوردستان(-  لە  مانەوە 
)جۆغرافیای  کردستان”  غــرب  “جغرافیای 
نــووســیــنــی  لـــە  ــان(-   ــتـ ــوردسـ کـ ڕۆژاوای 
ــی  ــان دێــمــۆرگــان، بــەرهــەمــە جــۆراوجــۆرەک
جۆغرافیای  لەگەڵ  پێوەندی  لە  مینۆرسکی 
کوردستاندا، “کورد و کوردستان”ی نیکیتین، 
تــوێــژیــنــەوەکــانــی ئــۆســکــارمــان لــە نــاوچــەی 

موکریان و....

دوا قسە:
١-دابەشکردنە ویالیەتی و ئوستانییەکانی 
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ئەفغانستان سەرهێشەیەکی گەورەترە لەوەی ئێران ئاشکرای دەکا

گــرتــەوە،  کــابــولــی  تاڵیبان  ڕۆژەی  ــەو  ئ
سەرکۆماری تازەی ئێران ئیبراهیم ڕەئیسی 
دڵخۆشی خۆی لە هەمبەر “شکستی سەربازی 
و کشانەوەی” واڵتە یەکگرتووەکان دەربڕی. 
بەاڵم ئەگەرچی ڕەنگبێ ئێران بەوە دڵخۆش 
لە  یەکگرتووەکان  واڵتــە  هێزەکانی  کە  بێ 
واڵتە  ئەو  خۆرهەاڵتی  باکووری  سنووری 
ئیماڕەتی  دامــەزرانــەوەی  دووبــارە  دەڕۆن، 
ئیسالمیی ئەفغانستان ئالنگارییەکی نوێیە کە 
ئاشکرای  باسکردنی  لە  تاران  بڕیاردەرانی 
ئەگەرچی  بــوون.  بەگومان  ئالنگارییە  ئەو 
پشگیریی  دوایـــیـــدا  ســااڵنــەی  لـــەو  ــران  ــێ ئ
سیناریۆکانی  بـــەاڵم  ــردووە،  ــ ک تاڵیبانیان 
تاڵیبان  ئــەوانــەن:  ــاران  ت نیگەرانیی  جێگای 
دژی ئێڕان یان کەمینەی شیعەی ئەفغانستان 
بوستنەوە و هەروەها مۆتەکەی جیهادیزمی 
سوننی بــەرەو خــۆرئــاوا ]واتــە ئــێــران. و.[ 

تەشەنە بکا.
لە کۆتاییەکانی نەوەدەکانی زایینی، ئێران 
ســوێــنــدخــواردووی  دوژمــنــانــی  تاڵیبان  و 
زۆرینەیان  کە  تاڵیبان  کاتێک  بــوون.  یەکتر 
شەڕی  کۆتاییەکانی  قۆناخە  لە  پەشتونن، 
کێشەیەکی  کــە  ئەفغانستاندا،  نێوخۆیی 
ئەتنیکی و هەروەها ئایینی بوو، دەسەاڵتیان 
بەڵکوو  دژبــەرانــیــان  نەتەنیا  دەســت،  گرتە 
هەزارەیان  شیعەکانی  وەک  کەمینەکانیش، 
دەستی  نێو  نا  دەستی  ئێران  تێک شکاند؛ 
واڵتە یەکگرتووەکان، ڕوسیە و هیندوستان 
دژی  باکوور  هاوپەیمانیی  لە  پشتیوانی  بۆ 

تاڵیبان.
ژێر  ئەفغانستانی  و  ــێــران  ئ  ،١٩٩٨ لــە 
چەند  کــوژرانــی  دوای  تاڵیبان،  دەســەاڵتــی 
دیپڵۆماتی ئێرانی و هەواڵنێرێک لە مەزاری 
لەگەڵ  شــەڕ  تووشی  بــوو  نزیک  شــەریــف، 
دیاریکردنی  کــۆڕی  بەرپرسی  بــن.  یەکتر 
بە  ئەرێنیی  دەنــگــی  نــیــزام  ــی  ــدی ــەرژەوەن ب
خامنەیی  بــەاڵم  ــوو،  داب شــەڕ  هەاڵیساندنی 
کاتێک واڵتــە  ــوو.  ــ داب پــێــچــەوانــەی  دەنــگــی 
مەبەستی  ــە  ب  ٢٠٠١ ــە  ل یــەکــگــرتــووەکــان 
ئەلقاعیدە  و  تاڵیبان  دەسەاڵتی  ڕووخاندنی 
شێوەی  بە  ئێران  کرد،  داگیر  ئەفغانستانی 
یەکگرتووەکانی  واڵتــە  هاوکاریی  تاکتیکی 
کرد و زانیاریی بەرەی شەڕی دا بە سوپای 
تا  دەاڵڵ  بــووە  هــەروەهــا  تـــاران  ئەمریکا. 
کۆمەڵگەی  الیەن  لە  تاڵیبان  دوای  دەوڵەتی 

نێونەتەوەییەوە بەفەرمی بناسرێ.
ــیــبــان بە  ــی ئـــێـــران لـــەگـــەڵ تــاڵ ــدی ــوەن ــێ پ
بەتایبەتی  بــوو،  گەرمتر  کــات  تێپەڕبوونی 
الیــەنــگــرە  و  داعـــش  ــی  ــدان ســەرهــەڵ دوای 
ئیسالمیی  ــی  ــەت دەوڵ ئەفغانستانییەکانی، 
ئێران دەستی  لە ٢٠١٤ و ٢٠١٥  خوراسان 
کرد بە پشتگیری، یارمەتیی دارایی، ڕاهێنان 
دەوڵــەتــی  دژی  تاڵیبان  چــەکــدارکــردنــی  و 
هێزەکانی  هەروەها  و  خوراسان  ئیسالمیی 
واڵتە یەکگرتووەکان و دەوڵەتی ئەفغانستان. 
ئیسالمیی  ــەتــی  دەوڵ و  تاڵیبان  ئــەگــەرچــی 
خوراسان میلیشیای جیهادیی سوننین، بەاڵم 
ئایدیۆلۆژییەکان  و  ئامانجە سیاسی  لەسەر 
ئیسالمیی  دەوڵەتی  یەکترن.  دژی  بەتوندی 
تاڵیبە  ــە  ل ــوودی  خـــوراســـان هـــەروەهـــا ســ
لەوانەیە  و  وەرگرت  ناڕازییەکان  شەڕکەرە 

ئەو کارە دووپات بکاتەوە.  
لە  بنکەیان  تاڵیبان  ڕاپـــۆرت،  بەگوێرەی 
و  زاهــیــدان  لە  ناویاندا  لە  هــەبــوون،  ئێران 
لە  خــانــووبــەرەیــان  بەشێکیان  و  مەشهەد 
کاروباری  وەزیــری  جێگری  کڕیبوو.  ئێران 
دەرەوەی ئێران، عەبباس عێراقچی، لە ٢٠٢٠  
لە  تاڵیبان  ئەنجومەنێکی  بوونی  لە  حاشای 
لە  تاڵیبان  ئەنجومەنەکانی  وەک  مەشهەد، 
پێشاوەر  کوێتە،  وەک  پاکستان  شارەکانی 
فڕۆکەیەکی   ،٢٠١٦ لــە  کـــرد.  میرانشا،  و 
ڕێبەری  یەکگرتووەکان  واڵتە  بێفڕۆکەوانی 

ئەختەر  مــەال  تاڵیبان،  ئــەوکــاتــی  گـــەورەی 
ــە لە  ــســووری کــوشــت ک ــەن مــوحــەمــمــەد م

ئێرانەوە دەگەڕایەوە بۆ پاکستان.
دەستڕۆیشتوویی  بــەتــەمــای  کــە  تـــاران 
واڵتــە  کــشــانــەوەی  دوای  ئەفغانستان  لــە 
یەکگرتووەکان بوو، میوانداریی لە وەفدێکی 
لە  بەشێک  لە  پێک هاتوو  تاڵیبان،  نوێنەرانی 
ئەندامانی نوێنەرایەتیی سیاسی ئەم گرووپە 
ــەن مــەال عەبدولغەنی  لــە دۆحـــە، کــە لــە الی
بــەرادەرەوە ڕێبەریی دەکرا و ئێستا یەکەم 
جێگری سەرۆک وەزیرانی ئەفغانستانە، کرد. 
تاڵیبان  وتووێژی  شوێنی  هەروەها  ئێران 
وێدەچێ  بوو.  ئەفغانستان  دەوڵەتی  لەگەڵ 
کە  پراگماتسیت  تاقمێکی  ئێران  ڕێبەریی 
پێوەندیی بە باڵی سیاسیی تاڵیبانەوە هەیە، 
ناتەبایی  ــەرەڕای  ســ تــەنــانــەت  دیتبێتەوە. 
ئایدیۆلۆژی ئایینیی ئەوان، ئێران بۆ ڕیبەرە 
بۆ  مودێلێک  دەبێتە  ئەفغانستان  نوێیەکانی 
گواستنەوە لە جوواڵنەوەیەکی شۆڕشگێڕیی 
دواکەوتوو،  بڵێین  باشترە  یان  ناڕێکوپێک، 
بەرەو بەڕێوەبەریی دامەزراوەی دەوڵەتی. 

دواییدا،  مانگانەی  لەو  ئــەوەشــدا،  لەگەڵ 
ڕوانــگــەی  درکــانــدنــی  هــۆی  بــوونــە  تاڵیبان 
ــداری  لــە الیــەن نوخبەی دەســەاڵت جــیــاواز 
ئێران. ئەندامێکی بەناوبانگی پارلمانی ئێران، 
کــرد،  تاڵیبانی  ستایشی  نـــادری  ئــەحــمــەد 
وەهابیزم،  لە  دەســت  ــەوان  ئ گوایە  چونکە 
عەڕەبستانی  لە  زۆرتــر  کە  ئایدیۆلۆژییەک 
ــدەگــرن. دامــــەزراوەی  ــاوە، هــەڵ ســعــودی بـ
مێدیایی ئێرانیی سەر بە ڕێبەریی توندئاژۆ 
ــان ســوپــای پـــاســـداران، وەک کــەیــهــان و  ی
ئەگەری  بــەر  ل  شێوە  هەمان  بە  جـــەوان، 

گۆڕانیان، پەسەنی تاڵێبانیان داوە.

ــە گــەلــێــک ڕەخـــنـــەیـــان  ــکـ ــی دیـ ــک ــەشــێ ب
گەورە  ئایەتوڵاڵی  هەیە.  تاڵیبان  بەرانبەر 
پلەبەرزی  مەالیەکی  گوڵپایەگانی،  سافی 
ــەکــردن بە  ــان ــم ــت شــیــعــە، بـــەرانـــبـــەر بـــە “م
و  بــەدخــوازی  پێشینەی  کــە  میلیشیایەک 
)کە  کەیهان  دا.  هۆشداریی  هەیە”  کوشتنی 
نزیکی  پێوەندییەکی  ســەرنــووســەرەکــەی 
ــە بـــادانـــەوە لە  ــە( ب ــەڵ خــامــنــەیــی هــەی ــ دەگ
کە  دا  هــۆشــداریــی  پــێــشــووی،  هەڵوێستی 
ئەمالوئەوال  بێ  دەسەاڵتی  بەتەمای  تاڵیبان 
و ســـەرکـــوتـــی تـــونـــدوتـــیـــژانـــەی کــەمــیــنــە 
سەرکۆماری  ئەفغانستانن.  ئەتنیکییەکانی 
ئیددیعای  ئەحمەدی نژاد  مەحموود  پێشوو، 
خــوراســانــی  ــهــەوێ  ــان دەی تاڵیبان  کــە  ــرد  ک
بەشێک  کە  مێژوویی  ناوچەی  واتە  گەورە، 
لە ئەفغانستان و ناوەندی ئاسیا و هەروەها 
دەگرێتەوە،  ئێران  خۆرهەاڵتی  بــاکــووری 

کۆنتڕۆڵ بکەن. 
لە بەرەبەری کەوتنی کابولدا، لێدوانەکانی 
و  هەڕەشە  لەنێوان  ــاران  ت کاربەدەستانی 

٨ی  لە  بوون.  هاتوچۆدا  لە  دڵنیاکردنەوەدا 
تاڵیبان ئیسالم قەاڵی )دەروازەیەکی  جوالی، 
ئەفغانستان  ــاوای  خــۆرئ لــە  ســنــوور  ســەر 
ــەرات، شــارێــک کــە لەژێر  ــ کــە ئــێــران بــە ه
دەبەستێتەوە(  ئێرانە  قورسی  کاریگەریی 
لــە دوغـــارون  ــر،  گــرتــەوە. چەند ڕۆژ دواتـ
ئێران  ســەرۆکــی سوپای  ئــێــران،  ــوی  دی لە 
عــەبــدولــڕەحــیــم مـــوســـەوی دەرکـــــەوت تا 
ئێرانییەکان دڵنیا بکاتەوە و ڕەنگبێ تاڵیبانیش 
وریا بکاتەوە کە سنوور پارێزراوە. لە ١ی 
ئاگوست، باڵوێزخانەی ئێران لە کابول داوای 
ئەفغانستان  کە  کرد  ئێرانییان  سەرجەم  لە 

بەجێ بێڵن.
تاڵیبان،  دەوڵەتی  دروست بوونی  لەگەڵ 
کەمترین ویستی ئێران پێوەندیی گەرموگوڕە. 
دەوڵەتی  دەیهەوێ  ئێران  عێراق،  لە  وەک 
ناوەندی هێندە بەهێز بێ کە بتوانێ بە سەر 
جیهادیستەکاندا زاڵ بێ، بەاڵم ئەوەند الواز 
بێ تا بکرێ کایەی سیاسیی پێ بکا و نەبێتە 
ئێران  ڕێبەرانی  ســەربــازی.  هەڕەشەیەکی 
دڵنیاکردنەوەکان،  ســـەرەڕای  کــە  ــن  دەزانـ
هێشتا  سوننییەکان  بــنــاژۆخــوازە  میلیشیا 
هەڵوێستیان  شیعە  ئێرانی  دژی  دەتــوانــن 

بگۆڕن.
بۆ پێشگرتن بە شەڕیکی نێوخۆیی دیکە لە 
هیوایان  ناتوانن  وێدەچێ  )کە  سەر سنوور 
ــێ(، ئــێــران  ــە کــۆنــتــڕۆڵ کــردنــی تــاڵــیــبــان بـ ب
پێکهێنانی  لەسەر  جەخت کردنەوە  بە  درێژە 
دەدا.  ئەفغانستانی  گشتگیری  دەوڵەتێکی 
دەوڵەتی  بــووبــێ،  ــگ  درن ــەوە  ئ بۆ  ڕەنگبی 
لە  ئەندامێکی  هیچ  کابول  لە  پێکهاتوو  تازە 
کەمینە ئەتنیکەکان تێدا نییە، تەنیا پەشتونن، 
لە ناویاندا توندڕەوەکانیان. تا ئێستا، تاڵیبان 

تا ڕادەیەکی زۆر خۆیان لە ئازار و ئەزیەتی 
بەپێچەوانەی  و  بــواردووە  هــەزارە  خەڵکی 
تەنانەت   ،  ٢٠٠١ پێش  تاڵیبان  دەســەاڵتــی 
ئیزنیان پێدان ڕێوڕەسمی عاشوورا بەڕیوە 
بەرن. بەاڵم کاتێک تاڵیبان بازارەک، پێتەختی 
هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن، لە دۆڵی پەنجشیری 
تاجیکن،  دانیشتووانی  زۆربــەی  کە  گرتەوە 
الیەن  لە  بازارەک  گرتنەوەی  هەواڵی  تاران 
لەجیاتی  ــازی  ســەرب هێزی  بــە  تاڵیبانەوە 
دوای  بـــە  و  ــرد  ــ ک ــســۆر  ــــژی ســان ــووێ ــ وت
پاکستان  یارمەتیی  دەنگۆی  باڵوبوونەوەی 
لە شەڕی پەنجشیر، هۆشداریی دا بە هێزە 
دەرەکییەکان کە خۆ لە تێوەگالن لە هەڵمەتی 

سەربازیی تاڵیبان ببوێرن.
ــە خـــراپـــتـــریـــن دۆخـــــــدا، ســـەرلـــەنـــوێ  لـ
دەســـت پـــێـــکـــردنـــەوەی شــــەڕی نــێــوخــۆیــی 
خۆرهەاڵتی  سنوورەکانی  دیسان  دەتوانێ 
بە  دەتوانێ  هاوێ. شەڕ  مەترسی  لە  ئێران 
مــاددەی  و  چــەک  و  پەنابەر  شێوە  هەمان 
باسی  بنێرێ،  سنوور  ئەوبەری  بۆ  سڕکەر 

چەند  بە  سەر  کە  ناکەم  جیهادییانەش  ئەو 
میلیشیای  زیــنــدووبــۆوەی  دووبـــارە  تاقمی 
ــەرە یــەکــەو  ــ تـــونـــدئـــاژۆی ســونــنــیــن کـــە ه
ــە. تــەنــانــەت  بــەرنــامــەیــەکــی جـــیـــاوازی هــەی
لەسەر  نێوخۆیی  ــەڕی  شـ ــاگــری  ئ ئــەگــەر 
ئاخۆ  نییە  ڕوون  هێشتا  نەبێ،  سنووریش 
تاڵیبان دەیهەوێ یان دەتوانێ چاالکییەکانی 
ــەســەر ســنــوور  ئـــەو تــاقــمــە جــیــهــادیــیــانــە ل
خۆکوژییەکانی  هەڵمەتە  بــکــا.  کــۆنــتــڕۆڵ 
لە  کابول  نێونەتەوەیی  فڕۆکەخانەی  سەر 
ئیسالمیی  دەوڵەتی  الیەن  لە  ئاگوست،   ٢٦
ئێران  ئــامــاجــەکــەی  بێگومان،  خــۆراســان، 
ئەوەی  لەمەڕ  ئەوەشدا،  لەگەڵ  بەاڵم  نەبوو 
شتێک  چ  تاڵیبان  چاوی  لەبەر  لەوانەیە  کە 
لێداوە.   تاران  لە  مەترسیی  زەنگی  بقەومێ، 
خۆراسان،  ئیسالمیی  دەوڵەتی  لــەوە،  جگە 
هێزە  الیــەن  لە  سەرەکییەکانی  ئەندامە  کە 
بە  یەکگرتووەکانەوە  واڵتە  سەربازییەکانی 
دەتوانن  ــراون،  ک مەزەندە  شەڕکەر   ٢٠٠٠
ــەڵ تــاڵــیــبــان تــێــکــەڵ بــکــەن و  ــ ــان دەگ خــۆی

ناسینەوەیان تەنانەت بۆ تاڵیبانیش دژوارە.
هــاوکــاریــی  ــرەوی  ــ گ وێــدەچــێ  تائێستا 
بووە.  وەاڵمــدەر  تاڵیبان  لەگەڵ  بەپارێزەوە 
هەناردەکردنی  ئێران  تاڵیبان،  داوای  لەسەر 
دەســت  ئەفغانستان  بــۆ  گــازۆڵــی  و  نــەوت 
ــەڵ  پــێ کـــردۆتـــەوە. ئــاڵــووێــری ئــێــران دەگ
بــازاڕی  پێنجەمین  ئێستا  کە  ئەفغانستان، 
ــە،  ــەوت ــی هـــەنـــاردە بــێــجــگــە لـــە ن ــەل ــوپ کــەل
دەروازەی  هەر سێ  لە  ڕاپۆرت  بەگوێرەی 
ــی ئــاســایــی.  ســنــووری گـــەڕاوەتـــەوە دۆخـ
لەوەش زیاتر، تاڵیبان ئێرانی بۆ ڕێوڕەسمی 
ــوێ، لــەگــەڵ  ســوێــنــدخــواردنــی دەوڵـــەتـــی نـ
قەتەر،  و  تورکیە  ڕوسیە،  چین،  پاکستان، 

وەزارەتـــی  ئەگەرچی  کـــردووە،  بانگهێشت 
ئەو  بەشداریی  ئێران  دەرەوەی  کاروباری 
واڵتەی بە کردەوەکانی تاڵیبانەوە گرێ داوە.
ــۆی لەشکری  ئــێــران بــە ه بــەپــێــچــەوانــە، 
فاتمیونەوە، یەکێک لە چەند یەکەی شەڕکەر 
ــاســداران بۆ  کــە هــێــزی قــودســی ســوپــای پ
دەستێوەردان لە شەڕی نێوخۆیی سووریە 
ــردوون، کارتی هــەڕەشــەی لە  دروســتــی کـ
ئەو  بــەدەســتــەوەیــە.  ئەفغانستان  بەرانبەر 
ــەزاران شـــەڕکـــەری شیعە  ــ ــە هـ لــەشــکــرە ل
پــێــک هــاتــووە و ئــەنــدامــەکــانــی زۆربـــەیـــان 
بەڵێنی  بە  کە  ئێرانن  لە  ئەفغانی  پەنابەری 
ســوودی  و  ئێران  شارۆمەندی  بــە   بــوون 
لە  تۆبزی،  بە  ئەگەرچی زۆرجار  ئابووری، 
نێویاندا بە هەڕەشەی دیپۆرت، بوونە ئەندام. 
ئەو  فاتمیون  بەرپرسیکی  جــوالی،  ٢٨ی  لە 
ئەوان  دەیگوت  کە  کردەوە  ڕەت  ڕاپۆرتەی 
و  دەبن  ئەفغانستان جێگیر  لە  تاڵیبان  دژی 
لە جیاتان ئەمریکا و ئیسڕائیلی بەوە تاوانبار 
ناکۆکی  نێوانیاندا  لە  دەدەن  هەوڵ  کە  کرد 

ساز بکەن.
ــەوەشــدا، بــە لــەبــەر چــاو گرتنی  لــەگــەڵ ئ
ڕچەڵەکی لەشکری فاتمیون و ئەگەری ئەوە 
جیات  لە  دەتــوانــن  ئێستا  ئەندامەکانی  کە 
ســووریــە،  وەک  دوور  شوێنێکی  لــە  شــەڕ 
خۆیان  ــی  واڵت لــە  و  ڕاستەقینە  پرسی  بــۆ 
ئــێــران  ــێ  ب پێویست  ــەر  ــەگ ئ ــکــەن،  ب شـــەڕ 
کەڵکیان  ئەفغانستان  لە  دەتوانێ  بەهاسانی 
کە  کاتێکدا  لە  لــەوە،  بێجگە  ــرێ.  وەرگـ لێ 
قائانی  ئیسماعیل  قودس،  هێزی  فەرماندەی 
پەلەقاژەیەتی تا وەک فەرماندەی پێش خۆی 
قاسم سولەیمانی، میلیشیا شیعەکانی عێراق 
ئەزموونی  ئەو  خۆی،  ڕکێفی  ژێر  بێنێتەوە 
ئاسیای  و  ئەفغانستان  بـــارەی  لــە  قــووڵــی 
هەڵسوکەوت  ــامــادەی  ئ و  هــەیــە  ــدی  ــاوەن ن
ئێرانە.  خۆرهەاڵتی  ناسەقامگیریی  لەگەڵ 
ئێران  کە  سێناریۆیەکە  ئەوە  جارێ  بــەاڵم، 
ــێ خـــۆی لی  ــەهــەر نــرخــێــک ب ــوازی ب ــ دەخـ
دەرگــای  پشت  کۆبوونەوەیکی  لە  ببوێرێ. 
داخراو، بۆ زنیاریدان بە ئەندامانی پارلمان، 
هەوڵی  هەموو  ئێران  کە  ڕایگەیاند  قائانی  
خۆی خستۆتە کایەوە تا خۆ لە شەڕ دەگەڵ 
“سوننییەکانی” ئەفغانستان -تۆ بڵێ تاڵیبان- 
ــراو لــە پێش  ــاوب بــبــوێــرێ، کــە بــە گــوتــەی ن
هەوڵ  یەکگرتووەکان  واڵتــە  هــەمــووانــەوە، 

دەدا بواری بۆ خۆش بکا. 
بێجگە لەوە، ئەفغانستان گیروگرفتێکی فرە 
الیەنەیە کە پێویستی بە وەاڵمی فرە الیەنەیە. 
ئەندامی  بە  بــوون  بۆ  ئێران  ڕەوایــی  ئــەوە 
ڕێکخراوی هاریکاریی شانگهای بەهێز دەکا. 
ئێران  بێالیەن،  تورکمەنستانی  لــە  بێجگە 
نەبۆتە  هێشتا  کە  ئەفغانستانە  جیرانی  تاقە 
ئەندامی  تەنیا  و  ڕێکخراوەیە  ئەو  ئەندامی 
لە  ڕێکخراوەیە،  ئــەو  ئەندامانی  چــاودێــرە. 
چین،  بەتایبەتی  و  تاجیکستان  نــاویــانــدا 
بەربەستیان خستۆتە سەر ڕێگای ئێران بۆ 
بوون بە ئەندام. یەکێک لە هۆیەکان ئەوەیە، 
تاقمە  ئــەو  بــێ،  گرینگترینیان  ڕەنگبێ  کــە 
دژی  بەئاشکرا  گرووپێکی  وەک  نایهەوێ 
خۆرئاوا دەرکەوێ. )بە بوونی ڕوسیە و چین 
ڕێکخراوی  دامەزرێنەری  ئەندامانی  وەک 
ئاکامگیرییە  ــەو  ئ شــانــگــهــای،  هــاریــکــاریــی 

هاسانە.( 
بەاڵم ئێستا، لە سەردەمی دوای کشانەوە لە 
ئەفغانستان جارێکی دیکە ئەرکی ڕێکخراوی 
هاریکاریی شانگهایە کە بەربەرەکانی دەگەڵ 
و  جیاییخوازیی  و  توندئاژۆیی  تێرۆریزم، 
ناوچە  سەقامگیریی  لە  پشتگیریی  هەروەها 
بکا، کە دەردەکەوێ بە بێ بەشداریی ئێران 
کارێکی دژوار بێ. سەرنجڕاکێش ئەوەیە کە 
تەنیا چوار ڕۆژ پێش کەوتنی کابول، دەبیری 
ئەنجومەنی بااڵی ئاسایشی نەتەوەیی ئێران، 
عەلی شەمخانی، باوەڕبەخۆیانە لە تویتێکدا 
بە  سیاسییەکانی  “بەربەستە  کە  نووسی 
ئەندامبوونی ئێران لە ڕێکخراوی هاریکاریی 
تاران  ئەندامەتیی  و  چوون  لەنێو  شانگهای 

بەو زووانە جێبەجێ دەبێ.”
ئەفغانستانی  ئاوەدانکردنەوەی  دووبــارە 
ژێر دەسەاڵتی تاڵیبان دەبێتە خاڵی ئاڵوگۆڕی 
سیاسەتی ناوچە وەک دەستیوەردانی واڵتە 
هەرەسهێنانی   ،٢٠٠١ لــە  یەکگرتووەکان 
یەکیەتیی سۆڤیەت لە ١٩٩١ و سەرهەڵدانی 
ڕووداوانـــــــەی  ئـــەو   .٢٠١١ لـــە  ــی  ــەڕەبـ عـ
لەگەڵ  خێرا  کرد  ناچار  ئێرانیان  پێشووش، 

هەڕەشە و دەرفەتەکان هەڵسوکەوت بکا.
ــووە کە  ــەب ــێــران ئـــەو دووربــیــنــیــیــەی ه ئ
واڵتە  کشانەوەی  بۆ  چــاوەڕوانــیــدا  لەکاتی 
یەکگرتووەکان پێوەندییەکانی لەگەڵ  تاڵیبان 
مەزنترین  ئــەوەشــدا،  لەگەڵ  بــدا.  پێ  گەشە 
حکوومەتی ئایینیی دنیا ئێستا وێدەچێ خۆی 
بەڕەوڕووی حکوومەتێکی دیکەی ئایینی لە 
ڕووبــەری  نیوەی  کە  ببینێتەوە  خۆرهەاڵت 
ــەک ١/٣٤ی داهــاتــی ســەرانــەی  ی ئــێــران و 
لە ڕوانگەی سەربازییەوە  سااڵنەی هەیە و 
سەلماندوویەتی  ــەاڵم  بـ نــاچــی  ئــەو  وەک 
هەیە.  کردنی  ناسەقامگیر  پۆتانسیەلی  کە 
ئەفغانستانی  لەوانەیە  یەکگرووەکان  واڵتە 
قازانجی  بــە  ــەوە  ئ گەلۆ  ــەاڵم  ب ــێ،  ــدب دۆڕان

ئێرانە؟ ئەوە هێشتا زۆر ناڕوونە.

فارین پاڵیسی – کیڤین لیم

و. کەماڵ حەسەن پوور 

لەگەڵ دروست بوونی دەوڵەتی تاڵیبان، کەمترین ویستی ئێران پێوەندیی گەرموگوڕە. وەک لە 
عێراق، ئێران دەیهەوێ دەوڵەتی ناوەندی هێندە بەهێز بێ کە بتوانێ بە سەر جیهادیستەکاندا زاڵ 
بێ، بەاڵم ئەوەند الواز بێ تا بکرێ کایەی سیاسیی پێ بکا و نەبێتە هەڕەشەیەکی سەربازی. ڕێبەرانی 
ئێران دەزانن کە سەرەڕای دڵنیاکردنەوەکان، میلیشیا بناژۆخوازە سوننییەکان هێشتا دەتوانن دژی 

ئێرانی شیعە هەڵوێستیان بگۆڕن
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بە ئاوڕدانەوە لە مێژووی ئینسانە شۆڕشگێڕ  و 
خەباتگێرەکان بۆمان دەردەکەوێ کە ئەو کەسانەی 
بە دەرد و مەرگی نەتەوەکەیانەوە خۆیان ماندوو 
ئەگەرچی  نواندووە.  بەرز خۆیان  کردووە چەندە 
خۆی  مافەکانی  بگاتە  کە  ئــەوەی  بۆ  نەتەوەیەک 
و بە سەربەستی و ئازادی بژی، دەبێ بەردەوام 
تێ بکۆشێ و ڕۆڵەکانی ژیانیان پێشکەشی بارەگای 
نەتەوەیەک  وەک  کوردیش  گەلی  بکەن.  ــازادی  ئ
ئــازادی و مافە  بە  کە چەند سەدەیە بۆ گەیشتن 
بــەوەجــی خۆی  بەرحەقەکانی خــۆی خــەبــات دەکـــا، پــۆل پــۆل ڕۆڵـــەی 
فیدای ئەم ڕێبازە کردووە. ئەم نەتەوە ماف ویستە هەردەم لە بەرانبەر 
حیزبی  پێشەنگایەتیی  بە  ئیستاش  هەتا  و  ڕاوەســتــاوە  دیکتاتۆرەکاندا 

دێموکراتی کوردستان لە خەباتی نەسرەوتووانەی خۆی بەردەوامە.
»هەگبەی شاخ و شۆڕش« کە ئاوڕ لە ئەستێرە گەشەکانی ئاسمانی 
خەبات و بەرخودانی نەتەوەی کورد و هەڵۆ تیژباڵەکانی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان دەداتەوە، ئەمجارە یادی خەباتکارێکی شاری سەقز، شەهید 

غواڵم خەلیفەزادە دەکاتەوە.
ڕوون  دنیای  بە  چــاوی  سەقز  شــاری  لە  خەلیفەزادە  غــواڵم  شەهید 
خەڵکی  زۆربـــەی  وەک  غــواڵم  شەهید  بنەماڵەی  بــارودۆخــی  ــردەوە.  کـ
کوردستان پڕ بوو لە مەینەتی. کوردستان وەک هەمیشە لەژێر زەبروزەنگ 
لەالیەن  خەڵک  ئازادییەکانی  و  ماف  و سەرکوتی  بوو  و چەوسانەوەدا 
دەکرا. سیاسەتی  پەیڕەو  ڕێژیمەوە  دامەدەزگا حکوومەتییەکانی  هەموو 
پاشخستنی کوردستان لە ڕەوتی ئاوەدانی و گەشەکردنی واڵت ڕەوشێکی 
تاقەت پڕووکێنی بۆ زۆر لە بنەماڵەکان لە شار و گوندەکانی کوردستان 
خوڵقاندبوو. شەهید غواڵم ساڵی  ١٣٣٧ لە کاتێکدا لەدایک بوو کە ناوەندە 
ئەندامانی  گرتنی  لە  نوێ  شەپۆلێکی  پاشایەتی  ڕێژیمی  ئەمنیەتییەکانی 
حیزبی دیموکراتیان لە کوردستان دەست پێ کردبوو کە ئەو ڕەشبگیرە 
ناوەندیی  و  قۆناغەکانی سەرەتایی  غواڵم  دەگرتەوە.  شاری سەقزیشی 
خوێندنی لە قوتابخانە بڕی و بۆ یارمەتیدانی بنەماڵەکەشی شانی وەبەر 
نا. بیری کوردایەتی، خەبات دژی هــەاڵواردن و  ئەرک و بەرپرسایەتی 
هەوڵدان بۆ گۆڕینی ئەو بارودۆخە و بەشداری لەو تێکۆشانە هەر لەو 
لە مێشک و دڵی شەهید غــواڵم دا گوورا و بیچمی گرت. هەر  قۆناغەدا 
بوو،  نەهامەتییانە  له و  گه له كه ی   ئاواته خوازی  ڕزگاریی   کە  ئه و  بۆیەش 
له دژی   هه تاوی   ١٣٥٧ی   ساڵی   خۆپێشاندانه كانی   له   گــوڕەوە  و  تین  بە 

حكوومه تی  پاشایه تیدا  به شداریی  كرد. 
شەهید غواڵم ساڵی ١٣٥٨ی هه تاوی و  به دوای  هاتنه سه ركاری  ڕێژیمی  
ئیسالمی تێکۆشانی سیاسی و مەیدانیی خۆی سەرەتا لە ڕیزی  سازمانی 
چریکە فیداییەکانی خەڵکی ئیراندا دەست پێ کرد. ئەو کە خولیای عەداڵەتی 
بە  توانیی  ڕێکخراوەیەدا  لەو  بوو،  مرۆڤەکان  یەکسانیی  و  کۆمەاڵیەتی 
لێوه شاوه یی   و پێشاندانی توانا و ئەزموونەکانی زۆر قۆناغی تەشکیالتی 
بارودۆخێکدا  لەهەر  خۆشەویستییەکەی  نەتەوە  و  نەتەوە  بەاڵم  ببڕێ، 
ساڵ  چوار  دوای  کە  بوو  هەرئەوەش  دەکــرد.  ڕەنگڕێژ  بیرکردنەوکانی 
تێکۆشان لە ڕیزی ڕێکخراوی »چریکەکان«دا لەگەڵ هاوڕێیەکی دیکەی 
ئاوەاڵ  بەباوەشی  و  کوردستانەوە  دێموکراتی  حیزبی  ڕیزەکانی  هاتنە 

وەرگیران.
لە  یوسفی  عەزیز  هێزی  لە  پێشمەرگە  وەک  سەرەتا  غــواڵم  شەهید 
ناوچەی سەقز سازمان درا. بەهۆی ئەو ناسیاوییەی کە کۆمیتەی سەقز لە 
ناوبراوی هەبوو، هەروەها بەهۆی ئەوەش کە زۆر زوو توانیبووی  جێگای  
پێشمەرگایەتیی  قۆناغەکانی  بكاته وه،  هاوسه نگه رانی دا  دڵی   لەنێو  خۆی  
له   قاره مان  و  ئازا   پێشمه رگه یه كی   وه ك  ئەو  بڕی.  دێموکراتی  حیزبی 
له   به تایبه تی   و  كرد  چاالكانه ی   به شداریی   سەقزدا  ناوچه ی   شه ڕه كانی  
تێکهەڵچوونەکانی نێو شاری  سەقز، جاده ی سەقز-بۆکاندا   نیشانی  دا کە 
چ ڕۆڵه یه كی  قاره مانی  ڕێگای  ئامانجه  نه ته وایه تییه كانی  گه له كه یه تی . ئەو 
له گه ڵ  هاوسه نگه رانی  ڕووخۆش  و له سه رەخۆ بوو، لە مەیدانی شەڕ و 
پێکدادان لەگەڵ هێزەکانی ڕێژیمیش وەک پڵنگ هەڵمەت بەر و ڕژد بوو. 
هه ر مه ئمووریه تێك  پێیان سپاردبا، به بێ  ڕاوه ستان به ڕێوه ی  ده برد و بۆ 
ڕاپەڕاندنی هیچ ئەرکێکی حیزبی ناگوتنی نەبوو. هەر ئەو تایببەتمەندییانە 
وایکرد کە غواڵم خەلیفەزادە زۆر زوو بەرپرسایەتی پێ بدرێ  و وەک 
جێگری لکی ٣ی شەهید ئەسەد سولێمان پوور دیاری بکڕی ؛ کە دواتر وەک 
فەرماندەری لک دیاری کرا. شەهید غواڵم ئه و مه سئوولییه ته ی  به وپه ڕی  
عه القه وه  وه رگرت  و سه لماندی  كه  توانایی  به ڕێوه بردنی  بەرپرسایەتیی 
وای   كردبوو  ڕێبازه كه ی   پیرۆزیی   به  ئیمان  هەیە.  لەوەشی  قوورستر 
چاوی  له  گولله  نه ترسێ و هه میشه  له  سه نگه ری  پێشه وه ی  خۆڕاگر دا بێ . 
توانای فەرماندەیی  و لێوه شاوه یی   و چاالكی  ئه و ڕۆڵه  به  بیروباوه ڕه ی  
ماوه یه كی   لــه   كــه   جــۆرێــک  بــە  دا،  پێشان  خــۆی  زوو  زۆر  دێــمــوكــرات 
كورتدا حه ماسەخوڵقێنی   و چیرۆکی نەبەردییەکانی ئەو لە زۆر شەڕ و 
تێکهەڵچوونی جۆراوجۆر لە ڕێگای  سه قز- بۆكان، سەقز – سنە، سەقز-
بانە و نێو شاری سەقز کەوتە سەر زار و زمانان. شەهید غواڵم خەلیفەزادە 
هاوکات کادرێکی سیاسیی بەوەج بوو. لە تێکەاڵویی لەگەڵ خەڵکدا زۆر 
بەوردی و هەست بە بەرپرسایەتییەوە سیاسەت و جینایەتەکانی ڕێژیمی 
لەقاو دەدا و ئامانج و سیاسەتەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی شی 

دەکردەوە.
شەهید غواڵم خەلیفەزادە کە بەهۆی شارەزابوون لەنێو شاری سەقز 
چەندین عەمەلیاتی قارەمانانەی بەڕێوە بردبوو، شەوی ٢٩ی ڕێبەندانی 
ساڵی ١٣٦٣ بۆ عەمەلیاتێکی دیکە و ڕاپەڕاندنی ئەرکێکی حیزبی دەچنەوە 
تووشی  دوژمن  هێزەکانی  لەگەڵ  مەئموورییەتەدا  لەو  ئەوان  شار.  نێو 
و  بەجەرگ  ــەی  ڕۆڵ بــەداخــەوە  عەمەلیاتەدا  لــەو  و  دەبــن  تێکهەڵچوون 
گیانبازی کورد، غواڵم خەلیفەزادە سینگی بەر فیشەکی دوژمن دەکەوێ 

و لە تەمەنی ٦ ساڵیدا دڵە پڕ لە خۆزیاکەی لە لێدان دەکەوێ.
ڕوحی شاد و ڕێگای پڕ ڕێبوار.

برایم چووکەڵی

بڕگەکانی  ئــیــدارەدانــی  ئیستادا  ســەردەمــی  لە 
ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئابووری کۆمەڵگە 
بەناوی  چوارچێوەی سیستەمێک  لە  جیاوازەکان 
الیەک  لە  دەخــرێــن.  ڕێــک  یا حکومەتدا  دەوڵــەت 
لە  نــوێــنــەری خــەڵــک  بــە  ــەوارە سیاسییە  ــ ق ــەم  ئ
ئیدارەدانی واڵت دادەنرێ و لە الیەکی دیکەوە ئەو 
گەورە  و  قورس  بەرپرسایەتیی  نوێنەرایەتییەش 
ــەت  دەوڵ دەوڵـــەت، چونکە  دەخــاتــە ســەر شانی 
سیاسی  دەستڕۆیشتوویی  بــە  ســەرنــجــدان  بــە 
لە  بــەرگــری  ئــابــووری کــە هەیەتی، دەتــوانــێ  و 
پێشهاتنی ئەو ڕووداوانە بکا کە زیان بە کۆمەڵگە 
دەگەیەنن، یان دەتوانێ خەسارەکان بە النیکەمی 

خۆی بگەیەنێ. 
کۆرۆنا  جیهانداگری  پەتای  ساڵە  دوو  ماوەی 
بەرۆکی کۆمەڵگەی جیهانیی گرتووە. حکوومەتە 
بەرپرسایەتیی  بــۆ  بــایــەخ  کــە  دێموکراتیکەکان 
سەرشانیان دادەنێن، لە سەرەتاوە بە گرتنەبەری 
زۆر ڕێکار هەوڵیان دا ڕێ لە هاتن و تەشەنەسەندنی 
هاوکات  بگرن.  واڵتەکەیاندا  لە  ناخۆشییە  ئــەم 
وێڕای پێدانی زانیاری و وشیاری بە خەڵکەکەیان، 
لە زۆر شوێن بۆ پێشگیری کردن لە باڵوبوونەوەی 
ئەو پەتایە، کۆمەڵێک قانوون دەرچوون بۆ ئەوەی 
وەبەرچاو  تەندروستییەکان  ڕێکارە  هەرکەس 
کە  ئەستۆ؛  بگرێتە  تــاوانــەکــەی  و  ســزا  نــەگــرێ، 
ئەوەش هەر بۆ هەست بە بەرپرسایەریی خەڵک 
و کۆمەڵگە لەهەمبەر یەکتر دەگرێتەوە. هاوتەریب 
دۆزینەوەی  بۆ  پزیشکییەکان  هەوڵە  ئەوە  لەگەڵ 
دەســت  واڵت  زۆر  لــە  نەخۆشییەکە  واکــســەنــی 
ئەو واڵتانەش  لێ وەرگیرا.  ئاکامیشی  و  کرا  پێ 
دروســت کــردنــی  پزیشکیی  زانستی  تــوانــای  کــە 
گرێبەستی  بەستنی  کەوتە  نەبوو،  واکسێنەکەیان 
خەڵکەکەیان؛  کوتانی  بە  دەســت کــردن  و  کڕین 
ئەمانەش هەمووی ڕووی بەرپرسایەتیی حقووقیی 
واڵتەکانیان  خەڵکی  بەنیسبەت  حکوومەتەکان 

دەردەخەن.

بەاڵم لە ئێرانی ژێر حوکمڕانیی کۆماری ئیسالمیدا 
هەر لە سەرەتاوە بەهۆی کەمتەرخەمی و بەهێند 
نەگرتنی ئەو ڤایرۆسە لەالیەن دەسەاڵتدارانی ئەو 
نیزامەوە کۆرۆنا بە شێوەیەکی بەربەرین هەموو 
واڵتی داگرت و ئێستاش لەکاتێکدا زۆر لە واڵتان 
ئێران  لە  پەتای کۆرۆنایان سندم کردووە، بەاڵم 
گەاڵی  وەک  مرۆڤەکان  و  کارەساتبارە  دۆخەکە 

پاییز هەڵدەوەرن.
لە ڕەهەندێکی دیکەوە لە هەموو واڵتان ڕێکارە 
خۆپارێزییەکان بوونە هۆی داخستنی دووکان و 
کار و کاسبیی ورد و درشت  ڕاگیرانی  بازار و 
زۆر  ئابووریی  زیانی  کە  بــەوەش سروشتییە  و 
بێتوو  ئــەگــەر  کــە  بکا  واڵتــەکــان  و  کۆمەڵگە  بــە 
دەوڵەتێکی بەرپرسیار و بەبەرنامە لە دەسەاڵتی 
زیانە  ئەو  ئاسەواری  نەبێ،  واڵتدا  بەڕێوەبەریی 
دوورودرێژ  سااڵنێکی  بۆ  مەعنەوییانە  و  ماددی 
دەمێنن. لەو ڕوانگەیەوە کە ئەو نەخۆشییە زیانی 
گەورە بە کۆمەڵگە دەگەیەنێ، دەوڵەت بەرپرسیارە 
لە پێشگیری کردن و چارەسەرکردنی نەخۆشەکان 
و قــەرەبــووکــردنــەوەی ئــەو زیــانــە کــە بەگشتی 
بەهۆی نەخۆشیی کۆرۆناوە لە کۆمەڵگە کەوتووە. 
نیزامی  بەرپرسیارەتیی  ڕادەی  دەرخستنی  بۆ 
بۆ  ئەگەر هەڵسەنگاندنێک  ئیسالمی خۆ  کۆماری 
کــارکــردی دەوڵــەت لە مــاوەی ئــەو دوو ساڵەدا 
لەگەڵ  هــاوکــات  کــۆرۆنــا  نەخۆشیی  کــە  بکەین 
کۆمەڵگەی جیهانی بەرۆکی کۆمەڵگەی ئێرانیشی 
تەواوەتیی  لە  نیزامە  ئــەو  کە  دەبینین  گــرتــەوە، 
چارەسەری  لە  هەم  و  پێشگیری  لە  هەم  خۆیدا 
نــەک کــەمــتــەرخــەم، بەڵکوو  نــەخــۆشــیــیــەدا  ئــەو 
بەر  تــاوانــەکــەش  و  کەمتەرخەم  تــاوانــبــاریــشــە. 

لەئەستۆی  بەرپرسایەتییەکەی  کەس  لەهەموو 
ئەو  ئیسالمییە.  کۆماری  ڕێبەری  فەقیهـ،  وەلیی 
دەچێتە  قانوون  بڕگەکانی  بەپێی  کەمتەرخەمییە 
خانەی تاوان کە دەرحەق بە تاک تاکی کۆمەڵگەی 
باوە  ئەسڵە  ئــەو  ئەگەر  خۆ  کــردوویــانــە.  ئێران 
“کــردن  ــێ:  دەڵ کە  بگرین  ــەزەر  ن لە  قانووندا  لە 
دەست نیشانی  قانوون  کە  کردارێک  نەکردنی  یا 
کردووە دەچێتە خانەی تاوان”، بەئاشکرا دەبینین 
کە کۆماری ئیسالمی هەم لە کرداری پێشگیریدا و 
هەم لە چارەسەری نەخۆشیی کۆرۆنادا سووچبار 
بووە و بەرپرسایەتیی گیان لەدەستدانی نزیک بە 
لە  ئابوورییەکان  زیانە  کۆی  و  هەزارکەس   ٢٠٠

ئەستۆی حکوومەتە؛ بەو هۆیانە:
- لەوکاتەدا - لە سەرەتاکانی مانگی ڕەشەمەی 
سەرهەڵدانی  دەنگوباسی  کە  هەتاوی-  ١٣٩٨ی 
ڤایرۆسی کۆرۆنا لە شاری “یوهان”ی چین باڵو 
بۆوە و ئاسەوارەکانی لە شاری قوم دەرکەوتن، 
لەگەڵ  ئاسمانیی خۆی  ئێران سنووری  دەوڵەتی 
چین دانەخست و بە بیانووی جۆراجۆر هاتوچۆی 

نێوان ئێران و چین هەر بەکراوەیی مایەوە.
ــا ئــارام  ــەدا کــە ڤــایــرۆســی کــۆرۆن ــات - لــەو ک
لە  دەبوا  و  جیهانداگر  پەتایەکی  بە  دەبوو  ئارام 
لە دەوری یەکتر پێشگیری  کۆبوونەوەی خەڵکی 
ئیسالمی  کـــۆمـــاری  ئـــان وســـاتـــەدا  لـــەو  کـــرابـــا، 
مەجلیسی  نوێنەرایەتیی  هەڵبژاردنی  پرۆسەی 
پــروپــاگــەنــدە خەڵکی هان  بــە  بــەڕێــوە دەبـــرد و 
لەسەر  کۆبوونەوە  و  گشتی  بەشداریی  بۆ  دەدا 
لە  ڕێژیم  ڕەفتارەی  ئەو  دەنگدان.  سندووقەکانی 
زۆر بۆنەی مەزهەبی و حکوومەتی وەک ناشتنی 
قاسم سولەیمانی دووپات بەبەردەوامی چەندپاتە 

بوونەوە.
وریاکردنەوەکانی  بە  دەســەاڵت  گوێنەدانی   -
لە  و  پزیشکی  کارناسانی  و  تەندروستی  کەرتی 
وەک  کۆرۆنا  نەخۆشیی  نیشاندانی  هەمان کاتدا 
ڕوحــانــی،  چــۆن  وەک  ئــاســایــی.  نەخۆشییەکی 

ــاســی لـــە بــەســۆخــرەگــرتــنــی  ــار ب ــۆمـ ــەرۆک کـ سـ
مەترسییەکان کرد و ئێوارەی ڕۆژی سێشەممە، 
هەموو  شەممە  لە  گوتی   ١٣٩٨ ڕەشەممەی  ٦ی 
شتێک ئاسایی دەبێتەوە و ئەوە شەممەیە ئێستاش 

نەگەیشتێ.
- سەرباری هەموو ئەوانە بێ لەبەرچاوگرتنی 
ــی خــەڵــک،  ــەت بـــەرژەوەنـــدیـــی گــشــتــی و ســاڵم
“خامنەیی” بە بڕیارێکی حکوومەتی هاوردەکردنی 
ڤاکسێنی بیانی )ئەمریکا و بریتانیا(ی قەدەغە کرد 
کە ئەو بڕیارەی خامنەیی نەک ناتەبا لەگەڵ بنەما 
ئەخالقییەکان، بەڵکوو پێشێلکەری بەرپرسایەتییە 
واکسەن  هــاوردەی  ڕاگرتنی  بوو.  قانوونییەکەی 
ــە کــە تــەنــانــەت ڕێــکــخــراوەکــانــی  لـــەو دوو واڵتـ
دەنـــارد،  ئێرانیان  بــۆ  بــی بــەرامــبــەر  خــێــرخــوازی 
قەیرانێکی قووڵی لێ کەوتەوە و ژیانی بە میلیۆن 
هەموو  کە  مەترسییەوە  خستە  ئێرانی  لە  کەس 

ڕۆژێک ئاسەوارەکانی دەبینین.  
خامنەیی کە ڕەفتاری ڕێژیمەکەی لەهەمبەر ئەو 
چوارچێوەی  لە  کۆرۆنا  ڤاکسینی  و  نەخۆشییە 
کۆماری  بــەدژی  پیالنگێڕی  داتاشێنی  ڕوانگەی 
ئیسالمی بەرتەسک کردۆتەوە، هەر لە سەرەتاوە 
ئیدیعای ئەوەی دەکرد کە کە ئەمریکا و بریتانیا 
دەیانهەوێ ڤاکسێنەکانیان لەسەر خەڵکی واڵتانی 
دیکە تاقی بکەنەوە، یان لە ڕۆژی ٤ی ڕەشەمەی 
١٣٩٨دا لە کۆبوونەوەکەیدا گوتی: “ئەو ڤایرۆسە 
بیانوویەکی باش بوو بەدەستی دژبەرانی نیزامی 
کۆماری ئیسالمی کە خەڵک هان بدەن ئەو قسانەی 
خامنەیی لەکاتێکدا دەکران کە هەموو واڵتانی دنیا 
بە نیزامە نادێموکراتیکەکانیشەوە بۆ بەربەرەکانی 
و  ئامادەباشی  کەوتبوونە  کۆرۆنا  پەتای  لەگەڵ 

واڵتان  دەرمان سازییەکانی  و  پزیشکی  کۆمپانیا 
نێودەوڵەتییەکان شەو  کۆمپانیا  و،  کۆ  و  تاک  بە 
کڕۆنا  واکسێنی  دروســت کــردنــی  بــۆ  ڕۆژیـــان  و 
ئیسالمی  کۆماری  ڕێبەری  یەک.  سەر  خستبووە 
هەر بەوەندە ڕانەوەستا و چەند ڕۆژ دواتریش - 
١٣ی ڕەشەمەی ٩٨- گوتی پەتای کۆرۆنا ئەوەندە 
ڕۆژئاواییەکانەوە  لەالیەن  کە  نییە  مەترسیدار 
خۆی  نەورۆزیی  وتاری  لە  و  کراوەتەوە  گەورە 
بەبۆنەی دەسپێکی ساڵی ١٣٩٩دا ئیدیعای کرد ئە 
کۆڕۆنا ئەمریکا دروستی کردووە بۆ دوژمنایەتی 

لە گەڵ خەڵکی ئێران!  
ــدروســتــی و  ــەن نــــــەزەردان لــەســەر بــابــەتــی ت
ــەوخــۆی هەبێ  لــەشــســاغــی کــە پــێــوەنــدی ڕاســت
پێوەرە  هەموو  بەپێی  کۆمەڵگە،  لەگەڵ ساڵمەتیی 
جیهانییەکان تەنیا لە سەاڵحییەتی کەسانی پسپۆر 
یا  خامنەیی  بۆ  بۆیە  دایــە.  بەشە  لەو  شــارەزا  و 
حکومەتی  دیکەی  بەرپرسایەتییەکی  خاوەن  هەر 
بابەتانەی پێوەندییان  نییە لەسەر ئەو  ڕێگاپێدراو 
بە ساڵمەتی کۆمەڵگەوە هەیە نەزەر بدەن، چونکە 
نەزەری خامنەیی لە پلەی وەلی فەقیهـ لە نیزامی 
بنەماکانی  بەپێی  و  فتوا  دەبێتە  ئێراندا  سیاسیی 
مــەزهــەبــی ڕەســمــیــی ئــێــران، حــوکــمــی قــانــوون 
قانوونیش  ســەرچــاوەیــەکــی  هیچ  و  ــرن  ــ وەردەگ
سۆنگەیەشەوە  لەو  بکاتەوە.  ڕەدیان  بتوانی  نییە 
بەرپرسایەتی ڕاستەوخۆی باڵوبوونەوەی کۆرۆنا 
کەس  هــەزار   ٢٠٠ بە  نزیک  گیان لەدەستدانی  و 
بەرکەوتنی  و  ڤایرۆسەوە  ئەو  هۆی  بە  ئێران  لە 
واڵت  ــی  ــووری ــاب ئ ــە  ب مــــاددی  زۆری  زیــانــێــکــی 
بەپێی  هەر  خۆ  خامنەییە.  لەئەستۆی  ڕاستەوخۆ 
ئیسالمیی  کۆماری  بنەڕەتی  قانوونی  ٥ی  ئەسڵی 
ئێران وەلی فەقیهـ  ئەوکەسەی لە نەبوونی ئیمامی 
دەکەوێتە  ئیسالمی  جیهانی  ڕێبەریی  زەمــانــدا 
ئەستۆ دەبێ کەسێکی “...دادپــەروەر و دوور بێ 
لە گوناح و ئاگا بەسەردەم ..... بی.” واتە کەسێک 
بتوانێ  کــە  ڕێــبــەری  پلەوپایەی  بگاتە  دەتــوانــێ 
دادپەروەری  ئەودا  لەژێر سێبەری حکومەتداریی 
ئەو  ــێ  ــوان دەت کەسێک  و  بکا  حــوکــم  ــدا  واڵتـ لــە 
دادپەروەرییە لە کۆمەڵگە دا پیادە بکا کە ئاگا بە 
زانستی سەردەم بێ، واتە بەپێی ئەو سەردەمەی 
تێیدا دەژی لەگەڵ نیاز و پێداویستیەکانی کۆمەڵگە 
بەرژەوەندیی  لە  فتواکانی  و  بڕیار  و  بێ  ئاشنا 
کۆمەڵگەدا بێ نەک بۆ پاراستنی دەسەاڵتی خۆی 
 ١٢ بڕگەی  دیکەوە  لەالیەکی  دەوروبەرەکانی.  و 
لە ئەسڵی ٣ی قانوونی بنەڕەتی دەوڵەت ئەرکدار 
هەروەها  کۆمەڵگە.  ساڵمەتی  بەرانبەر  لە  دەکــا 
نەخۆشییە  لــە  پێشگیری”  ــوازی  “شــێ قــانــوونــی 
پەسند  ئێران  لە   ١٣٢٠ ساڵی  کە  گواستراوەکان 
کراوە و هەتا ئێستا هیچ قانوونێک لە ڕەدی ئەو 
١٢یدا  مــادەی  لە  دەرنــەچــووە،  ئێران  لە  قانوونە 
دەڵێ: “کەسانێک کە پێشی بەڕێوەچوونی ڕێکارە 
تەندروستیەکان دەگرن یان کەمتەرخەمیی دەبێتە 
هۆکاری باڵوبوونەوەی نەخۆشییە گواستراوەکان 
بە حەبس یا جەریمەی نقدی سزا دەرێن.” بەپێی 
قانوونە نێونەتەوەییەکانیش لە پێوەندی لەگەڵ ئەو 
نەخۆشیانەی بەخێرایی لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی 
دەوڵەتەکانی  ــەی  زۆربـ و  ــەوە  ــن دەگــوازرێ دیکە 
بە  یەکگرتووەکان  نەتەوە  ڕێکخراوی  لە  ئەندام 
بەشێک  بوونە  و  کــردووە  ئیمزایان  ئێرانیشەوە 
ببێتە  کەسێک  ئــەگــەر  نێوخۆییش،  قــانــوونــی  لــە 
دەبێ  دیکە  کەسێکی  نەخۆش کەوتنی  هــۆکــاری 
قەرەبووی زیانی ماددی و مەعنەویی ئەو کەسە 
بکاتەوە. ئەگەر ئەو ئەسڵەش لەبەرچاو بگرین کە 
بەڕێوەبردنی قانوون و ئەرکە قانوونییەکان دەبنە 
بناغەی  و  کۆمەاڵیەتیەکان  پێوەندییە  ژێرخانی 
مانەوەی کۆمەڵگەیان لەسەر ڕادەوەستێ، پێویستە 
لەگەڵ ئەو کەس و کەسانەی سروشتی و قانوونی 
)حەقیقی و حقووقی( کە دەبنە هۆکار بۆ ئەوەی 
نەزمی کۆمەڵگە لە بواری ساڵمەتییەوە تێک بچێ، 
لەالیەن ناوەندە خاوەن سەاڵحییەتەکانەوە پێشیان 

بگیرێ و بەپێی قانوون سزا بدرێن.
دۆخی  لە  سەرەکی  تاونباری  ڕستەدا  یەک  لە 
و  سیاسیی  نیزامی  ئــێــران  لــە  کــۆڕۆنــا  ئێستای 
ئیداریی واڵت و لە سەروو هەموویانەوە شەخسی 

خامنەییە.

بەرپرسایەتیی دەوڵەت و
 دەسەاڵت لە بەرانبەر ساڵمەتیی کۆمەڵگەدا

نەتەوە پەرەستی و 

دادپەروەری لە بیرکردنەوەی

 شەهید غواڵم خەلیفەزادەدا

عومەر باڵەکی
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ئەو سەرۆک کۆمارەی چوارپەلی 
لەنێو توێکڵی گوێز دایە

١- پەندێکی کۆنی فارسی دەڵێ “وەک پشیلە دەست و پێی کەوتووەتە 
نێو توێکڵە گوێزەوە”.

و  شین  یەکەم  توێکڵی  هەیە.  توێکڵی  دوو  گوێز  تێک نەچێ،  لێتان   
نەرمە و ئەگەر وشک بێت، خۆی لە توێکڵی دووهەم دەبێتەوە. توێکڵی 
دووهەمیش زۆر ڕەقە و جاری وایە بە زەبری چەکوش و بەردیش 
کاكڵی  و  لەتەوە  دوو  بە  بکەی  نەشکاو  گوێزێکی  ئەگەر  ناشکێت. 
ئەم  دێت.  لێ  بچووکی  کیسەڵی  قەپێلکە  وەک  لەتێکی  هەر  دەربێنی، 
پەندەی فارسان بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە چوارپەلی پشیلە بەجیا بخرێنە 
نێو چوار لەتە توێکڵەگوێزەوە و گورپەی ماڵوێران لەسەر ڕووبەرێکی 
لووس و لیچق هەر چەنگی لێرولەوێ بدا و نینۆکی زەوی نەگرن و 
دەست و قاچی تەنیا لەژێر خۆیدا بجووڵێن و بۆ مەودای هەنگاوێکیش 

ڕێگەی کشانەوە یان چوونەبەرەوەی نەبێت.
هەڵبژاردنی  بانگەشەی  کاتی  ڕەییسی  بلەی  کچەکەی  لەبیرتانە   -٢
سەرۆک کۆماری لە تەلەفیزیۆنی ئێرانەوە چی بە باوکی گوت؟ زەحمەتە 
لەبیرتان بێت، بەاڵم من وەک ئێستا لەبیرمە. ڕەیحانە ساداتی ڕەییسی 
لە کاتێکدا شان و باهۆ و سینگ و لەشی لەژێر چارشێوە ڕەشەکەیدا 
بۆ الی خۆی  بینەرانی  هەموو  “عطوفت”ی  و  بڕابوو  لێ  حەجمینیان 
ڕادەکێشا، گوتی باوکم له ماوەی ڕابردوودا لە زۆر شوێن بەرپرسی 
لە  باوکم  دەیگوت  بوو  خەریک  ڕەیحانە  بووە.  دادەوەری  دەسەاڵتی 
کارەکەی زۆر ڕژد بووە و تەنانەت ڕەحمی به هاوکارانیشی نەدەکرد، 
بەاڵم بەڕێوەبەری بەرنامەکە زوو لە دەمی دا و باسەکەی سووڕاند و 
لێی پرسی ئەدی باشترین ئاکاری باوکت چییە؟ کچە خڕوپڕەکە لەبن 
بەرنامە  پێشکەشکاری  “مێهربانە”.  داوە:  واڵمی  ڕەشەکەیەوە  چادرە 
دیسان پرسی ئەدی خراپترین ئاکاری باوکت؟ کچە دیسانیش واڵمی 

داوە: “مێهرەبانە”
تەنیا  کە  پاسداران  سوپای  بە  سەر  “تەسنیم”ی  هەواڵدەریی   -٣
خۆی بە عەلی خامنەیی دەڵێت “ئیمام خامنەیی”، دوو ڕۆژ لەمەوبەر لە 
توییتێکی بەپەلەدا بە کەبکەبەودەدەبەوە باسی بلەی ڕەییسی و سەردانی 
توییت نووسەکە  پەنجەی  توییەتەدا  لەم  و  کرد  دووشەنبە  شاری  بۆ 
دوای  بەاڵم  هێنابوو،  ٦٦”ی  جەلالدی  ڕەییسی  “#ئیبراهیم  هەشتاگی 
لە  مانگ هایەوە  و  شانگهای  بە  توییتەکە  هەموو  هەر  ساتێک  چەند 

ڕووبەری تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکە سڕایەوە.
٤- حەمید نووری کە بە چاوی حیزەوە لە سوئید کەوتووەتە داوی 
کۆنە زیندانییان و وەک باڵندەی زیرەک بە دەندووک پێوە بووە و هەتا 
ئێستا ١٢ جار چووەتە پێش دادوەرانی دادگاکە و هەر ١٢ جاریش کاکە 
بلەی ڕەییسی وەک جەالدی ٦٦ یادی کراوەتەوە. ڕەنگە هاشتاگەکەی 

تەسنیمیش هەر لەوێوە پڕیشکی پەڕیبێتێ.
نەتەوە  ڕێکخراوی  لە  ئێران  ئیسالمیی  کــۆ-مــاری  نوێنەری   -٥
یەکگرتووەکان باڵوی کردەوە، سەرۆک -کۆماری ئێران لە کۆبوونەوەی 
نابێت  بەشدار  یەک گرتووەکاندا  نەتەوە  ڕێکخراوی  سااڵنەی  گشتیی 
و  نیویۆرک  دەچیته  مەبەستە  ئەم  بۆ  دەرەوە  کاروباری  وەزیــری  و 
ڕەییسی هەر لە تارانەوە بە ئانالین قسە بۆ بەشدارانی کۆبوونەوەکە 

دەکا.
٦- بە لەبەرچاوگرتنی توانای کەمی ڕەییسی بۆ لەڕوو خوێندنەوەی 
ڕەسمی  چاوپێکەوتنەکانی  و  دیـــدار  هــەمــوو  ســەرۆک کــۆمــار  دەق، 
و  خوێندنەوە  تەمرینی  خەریکی  و  هەڵدەپەسێردرێ  ناڕەسمی  و 
بۆ  کاغەزەوە  ڕووی  لە  بەتەمایە  کە  دەبێت  دەقە  ئەو  ڕەوان کــردنــی 
یەکگرتووەکانی  نەتەوە  ڕێکخراوی  سااڵنەی  کۆڕبەندی  بەشدارانی 

بخوێنیتەوە.
٧- میرزا حوسێن ئەمیرعەبدوڵاڵهیان، وەزیری دەرەوەی کۆماری 
نەتەوە  ڕێکخراوی  سااڵنەی  کــۆبــوونــەوەی  پــەراوێــزی  لە  ئیسالمی 
یەکگرتووەکان له جیات سەرۆک کۆمار لەگەڵ کەیخودا و دەمڕاست و 

ڕیش چەرمووانی جیهان قسە دەکات. 
ئەنجام و ئەگەری چاوەڕوان کراو و چاوەڕوان نەکراو:

٧- بەدووری مەزانن، ئەمیر عەبدوڵاڵهیان لە کۆبوونەوەی گشتیی 
سەرۆک کۆماری  کورسیی  لەسەر  یەکگرتووەکان  نەتەوە  ڕێکخراوی 
ئەمریکا دووسمەی بچەقێنێ و بڵێ ئێرە شوێنی ڕاستەقینەی نوێنەری 

کۆماری ئیسالمییە.
بــەدووری مەزانن سەرۆک کۆمار وتارەکەی بۆ کۆڕی گشتی   -٦  
پێشتر تۆمار کردبێ و بۆی پێداچووبنەوە و ڕاستەوخۆ نەخوێنیتەوە و 
ڤیدیۆی تۆمارکراوی هەڵەبڕکراوی بە ئانالین بۆ بەردەنگان لێ بداتەوە.
نەتەوە  ڕێکخراوی  لە  ئێران  نوێنەری  تەنیا  مەزانن  بــەدووری   -٥
و  ڤێنیزویال  نوێنەری  و  عبدوڵاڵهیان  ئەمیر  لەگەڵ  یەکگرتووەکان 
یەک دوو واڵتی دیکە کاتی باڵوکردنەوەی ڤیدۆکەی ڕەییسی لە هۆڵی 
کۆبوونەوەی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووکان بمێننەوە و ئەوانی دیکە 

لەوالتر خەریکی جگەرەکیشان و قاوەخواردنەوە بن.
چاوی  بەر  بێتەوە  نــووری  حەمید  ــای  دادگ مەزانن  بــەدووری   -٤
سەرۆک-کۆمار و حەمید سەرکۆنە بکا و بڵێت ئاخر هیچ و پووچی 
ماهڕوویانی  بە  چکارت  میغەیە  و  سیغە  هەموو  ئەم  نێو  لە  نەفام، 

ئورووپایی بوو؟
دانانی  لەبەر  تەسنیم  مەبەستی سزادانی  بە  مەزانن  بــەدووری   -٣
ئەمجارەی  وتاری  ئامادەکردنی   ،  ”٦٦ جەلالدی  “ڕەییسی  هاشتاگی 

سەرۆک کۆمار بکەوێتە سەرشانی بەڕێوەبەری ئەم هەواڵدەرییە.
٢- بەدووری مەزانن ڕیحانەی ڕەییسی، لەو ڕۆژەوە لە تەلەڤیزیۆن 

تاریفی باوکی دەکرد، هەتا ئێستا بە قسەی ئەوکاتی خۆی پێ بکەنێت.
١- بە دووری مەزانن چوارپەلی سەرۆک کۆمار هەتا کۆتایی تەمەنی 

لەنێو توێکڵە گوێزاندا بمێننەوە.

ئیسالمی سیاسی و كوردایەتی
 لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان

ئیسالمی سیاسی، ڕەوتێكی ئایینیی ئیسالمە، كە 
هەوڵی بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسی دەدا، 
بەڕێوەبردنی  ڕێساكانی  و  یاسا  ڕێگەوە  لەو  تا 
شەریعەتی  بنەمای  لــەســەر  بەگشتی  کۆمەڵگە 
ــەوە،  ڕەوت ئەو  ڕوانگەی  لە  داڕێژێتەوە.  ئیسالم 
ــەبــێ، بــاتــڵــە، بۆ  ــە خـــواوە ن هــەر دەســەاڵتــێــكــی ل
دەکەن.  پێسپێردراوە  ئەو  نوێنەرایەتیی  خۆشیان 
لە ڕاستیدا ئیسالمی سیاسی لە سەدەی بیستەمدا 
بۆ بەرەنگاربوونەوەی بەها مۆدێڕنەكان و هزری 
مۆدێڕنیتە سەری هەڵدا. بەهاگەلێكی وەكوو ماف 
ڕوانگەی  لە  دێموكراسی،  و  تاك  ئازادییەكانی  و 
و  ــاوان  ــ ڕۆژئـ بــەرهــەمــی  سیاسییەوە  ئیسالمی 
مایەی دوورخستنەوەی مرۆڤن لە ئیمان و خودا، 
لە  مافەكان  و  بەها  هەموو  پێویستە  بۆیە  هــەر 
و  بكرێنەوە  پێناسە  ئیسالمدا  ئایینی  چوارچێوەی 

ڕەچاو و جێبەجێش بكرێن.
شــێــوازە  بــە  نـــەتـــەوەخـــوازی،  و  ناسیۆنالیزم 
نوێیە،  شتێكی  كــوردســتــانــدا  ــە  ل مــۆدێــڕنــەكــەی 
پێش  گەالندا  لەنێو  و  جیهان  ئاستی  لە  ئەگەرچی 
هەر  بیر  و  هزر  وەكــوو  مۆدێڕنیتەش  سەردەمی 
بێگانەدا  هەمبەر  لە  هاوزمان  خەڵكی  و  هەبووە 
پشتی یەكتریان گرتووە، بەاڵم ناسیۆنالیزم وەكوو 
پاش  بەرهەمی  ئایدۆلۆژی  و  سیاسی  چەمكێكی 
ناسیۆنالیزمدا،  هەمبەر  لە  فەڕەنسایە.  شۆڕشی 
ئیسالمی سیاسی چەمكی ئۆممەتی ئیسالم بەكار 
دێنن، كە تێیدا باوەڕ و ئایدۆلۆژیاكە، باڵ بەسەر 
كۆی جیاوازییە نەتەوەییەكاندا دەكێشێ، ئەگەرچی 
بەكردەوە، هەرگیز نەیانتوانیوە ئەوە ڕەچاو بكەن. 
دایمە  ئیسالمییەكاندا  ــە  ڕەوت نێو  لە  نموونە  بۆ 
نەتەوەكانی  لە  ســەرووتــر  بە  ــەرەب  ع نــەتــەوەی 
كراوەتە  عەرەبی  زمانی  و  دراوە  لەقەڵەم  دیكە 
بنەمای هەموو شتێك، ئەوەش تواندنەوەی هەموو 
جیاوازییەكانە لە یەك ڕەنگ و زمان و شێوەدا، كە 
ئەویش زمان و كولتووری عەرەبییە. یان ئەگەر لە 
ڕەوتێكی ئیسالمیی وەكوو ئەلقاعیدەدا، سەركردە 
و بەڕێوەبەرانی ئەلقاعیدە ئەگەر تا سەر ئێسقانیش 
ئینتمایان بۆ عەرەبیزم “عڕووبە” هەبێ، شانازییە، 
بەاڵم لەوێدا غەیرەعەرەبێك ئینتمای بۆ نەتەوە و 

زمانەكەی خۆی هەبێ، كوفرە.
ئیسالمییەكان  ڕەوتـــە  بیستەمدا،  ســـەدەی  لــە 
سەید  بیرۆكەكانی  و  تیۆری  بە  پشت بەستن  بە 
و  ئەلبەننا  حەسەن  ئەسەدئابادی،  جەماڵەدەین 
ڕۆژهەاڵتی  لە  توانییان  قوتب،  سەید  ئەو  دوای 
پتەوتر  و  بەهێز  ڕێكخستنەكانیان  نێوەڕاستدا 
ــەدا، ئــەو  ــ ــەردەم ــەو ســ ــە لـ ــكــەن. بــەتــایــبــەتــی ك ب
ڕۆژهەاڵتی  لە  چەپانەی  و  ناسیۆنالیست  دەوڵەتە 
بلۆكی شەرق و غەرب  بە پشتیوانیی  نێوەڕاستدا 
هاتبوونە سەر كار، بەشێكی زۆریان سیستەمێكی 
تاكڕەو و دیكتاتۆرانەیان هەبوو، یان ئەوەتا نوقمی 
بۆ  لەباری  دەرفەتی  هەرئەوەش  ببوون.  گەندەڵی 
ڕێگەیەوە  لەو  تا  ڕەخساند  ئیسالمییەكان  ڕەوتــە 
پتر بخزێنە نێو ژیانی خەڵكەوە. بەتایبەتی وەختێك 
دەوڵەتانی عەرەب لە شەڕی شەش ڕۆژەدا چۆكیان 
بیانوویەكی  بە  بوو  ئەوە  ئیتر  دادا،  ئیسڕاییل  بۆ 
تەپڵی  تا  ئیسالمییەكانەوە  بەدەست ڕەوتە  گەورە 

بانگەشەی خۆیانی باشتر پێ بكوتن.

ئیسالمی سیاسی لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان
كوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  لە  سیاسی  ئیسالمی 
١٣٥٧ی  شــۆڕشــی  پــێــش  نــوێــیــە.  زۆر  شتێكی 
ــان وەهــا  ــران، ڕۆژهـــەاڵتـــی كــوردســت ــێ ــی ئ گــەالن
بزووتنەوەیەكی تێدا نەبووە. لە کاتێکدا کە هەموو 
زیندانیانی سیاسیی سەردەمی پاشایەتی لە ئێران 
بەسەر دوو گرووپی مەزهەبی و چەپەکاندا دابەش 
لەسەر  نابینی  زیندانییەک  کــورددا  لەنێو  دەکــران، 
چاالکیی ئاییینی گیرابێ و هەر هەموو بەندکراوانی 
سیاسیی کورد چەپ یان نەتەوەیی بوون، تەنانەت 
کــە دواتـــر “مەکتەبی  مــفــتــی زادە  ئــەحــمــەد  کــاک 
قوڕئان”ی وەک یەکەم ڕەوتی ئیسالمیی سیاسی 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانی دامەزراند، خۆی لەسەر 
ئەندامەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان گیرابوو.
پاش هاتنەسەركاری ڕێژێمی مەالكان لە ئێران، 
بەسەر  ئێستادا  لە  کە  قورئان  مەكتەبی  ــی  ڕەوت
ــوون،  ب ــەش  دابـ کەمینەدا  و  ــە  ــن زۆری بــاڵــی  دوو 
دواتریش  كــرد.  پێ  دەســت  خــۆی  بانگەشەكانی 

“جەماعەتی دەعوەت و ئیسالح” و كۆمەڵێك ڕەوتی 
ئیسالمگەرای دیكەی لە سااڵنی پاش 1991ـەوە 
لەژێر كاریگەریی ڕەوتە ئیسالمییەكانی باشووری 
كوردستاندا لە ڕۆژهەاڵت سەریان هەڵدا. بەتایبەت 
پاش ئەوەی ئەنساروئیسالم لە شەڕی دووهەمی 
لە  هاوپەیمانەوە  هێزەكانی  لــەالیــەن  ــداودا  کــەن
پاشماوەکانیان  درا،   لێیان  هەورامان  چیاكانی 
بەرەو ئێران ڕایان كرد و، ئەوانە لە ڕۆژهەاڵتی 
دەست  چاالكییەكانیان  و  جموجۆڵ  كوردستان 
پێ كرد و لەالیەن ئێرانیشەوە كەش و بەستێنی 
ــەو جێیەی زیـــان بە  لــەبــاریــان بــۆ خــوڵــقــا، تــا ئ

بەرژەوەندییە بااڵكانی ڕێژیمی ئێران نەگەیەنن.

ئیسالمییەكانی  ــە  ڕەوت و  ئێران  ڕێژیمی 
كوردستان

ــمــی ئـــێـــران لـــەگـــەڵ ئـــــەوەدا ڕژێــمــێــكــی  ــژی ڕێ
و  ئایین  بكرێ  پێی  ئــەوەنــدەی  و  شیعەمەزەبە 
ئایینزا جیاوازەكان دەچەوسێنێتەوە و، بەتایبەتی 
كێشەیەكی قووڵی لەگەڵ مەزهەبی سوننەدا هەیە، 
یەك  هەر  ئایینیدا  سەوابیتی  كۆمەڵێك  لە  بــەاڵم 
بەرژەوەندیی  كۆمەڵێك  ئاكامدا  لە  و  دەگرنەوە 

یەكتریش وەدی دێنن و دەیپارێزن.
مەسەلەی نەتەوەخوازی و خەباتی نەتەوەیی لە 
ڕۆژهەاڵتی كوردستان ئەو ڕاستییەیە كە كۆماری 
پیالنێك  و  پــالن  و  نەخشە  هەموو  بە  ئیسالمی 
گەورە  مەترسییەكی  بە  و  دەبێتەوە  بەرەنگاری 
بۆ سەر خۆی دەزانێ. تەنانەت جگە لە كۆماری 
فارسیش  ڕووناكبیرانی  لە  بەشە  ئەو  ئیسالمی، 
دەرەوەی  لە  و  ئیسالمین  كۆماری  دژبــەری  كە 
كورد  میللەتی  نەتەوەییەكانی  داوا  دەژین،  ئێران 
لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان بە مەترسییەكی گەورە 
دەزانن و لە بەرەنگاربوونەوە و داپڵۆسینی ویست 
پشتیوانی  میللەتەدا  ئەو  نەتەوەییەكانی  داوا  و 
بە  ئــەگــەر  پشتیوانییە  ــەو  ئ تــەنــانــەت  ڕێــژیــمــن، 
بێدەنگ بوونیشیان لە ئاست جینایەتەكانیدا بووبێ. 

لە ئێستاشدا کەم نین ئەو الیەنانەی ئۆپۆزیسیۆنی 
دژبەری كۆماری ئیسالمی كە مانەوەی ڕێژیمێكی 
ئێرانێكی  لە  باشترە  پێ  خوێنمژیان  دیكتاتۆری 
بە  غەیرەفارسەكان  نەتەوە  تێیدا  كە  دێموكرات 

مافەكانیان بگەن.
ساڵەی  چــل  ــەو  ل ئــێــران،  ئیسالمیی  كــۆمــاری 
ڕابردوودا ئەگەر توانیویەتی لە گۆڕەپانی شەڕی 
سەربازیدا، مەیدانەكە لە چنگ هێزە كوردییەكان 
دەربێنێ، بەاڵم هەرگیز نەیتوانیوە لە دڵی خەڵكی 
كوردستاندا جێی خۆی بكاتەوە. كەوابوو، كۆماری 
كوردستاندا  لە  سیاسییەوە  ڕووی  لە  ئیسالمی 
هەموو  لــە  بۆخۆشیان  و  ــواردووە  ــ خ شكستی 
كەس باشتر هەست بەو شكستە دەكەن و دەزانن 
ڕقێكی زۆر بەرانبەر ڕێژێم لەنێو دڵی تاك بە تاكی 
لە  هــەردەم  و  پۆنگی خواردۆتەوە  میللەتەدا  ئەو 
تەقینەوەدایە. بۆ پێشگرتن لە تەقینەوەی ئەو ڕقە 
پیرۆزە، بەردەوام بیریان لەوە كردۆتەوە هەر جارە 
و كەلێنێكی بۆ بكەنەوە كە بەبێ مەترسی، بارستی 
ئەو ڕقە كەم بكرێتەوە. ئەگەر سەردەمانێك ڕێگە 
كوردستان  دیكەی  بەشێكی  هێزێكی  بۆ  بوار  و 
خۆش كرا تا لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان بە گۆڤار 
سەربازییش  چاالكیی  تەنانەت  و  حەوتوونامە  و 
بەشەی  ئــەو  پوتانسییەلەكەكانی  لــە  بەشێك 
لەالیەكی  دیكە ڕاگوێزێت،  بۆ شوێنی  كوردستان 
ئیسالمییەكان  ڕەوتــە  بۆ  دەرگایەكی  دیكەشەوە 
مینبەرەكانەوە،  و  مزگەوت  لە  تا  كــردووەتــەوە 
ڕەخنە لە كۆماری ئیسالمی بگرن، بۆ ئەوەی ئەو 
لەگەڵ  و  ئیسالمین  كۆماری  دژی  كە  كەسانەی 

ئایدۆلۆژیا و سیاسەتی ڕژێم تەبا نین، بكەونە گەڵ 
ئەو ڕەوتانە و لە هێزە نەتەوەخوازەكان داببڕێن. 
چونكە كۆماری ئیسالمی، بەهیچ شێوەیەك ڕەوتە 
مەترسییەك  وەكــوو  ــەاڵت  ڕۆژه ئیسالمییەكانی 
لەسەر  ــار  دواجـ ئـــەوان  نابینێ.  بــۆ ســەر خــۆی 
كۆمەڵێك سەوابیت واتە بەهای نەگۆڕی ئایینەكە 
هەر یەكتر دەگرنەوە و لە چوارچێوەی ئۆممەتی 
بە  ئــەوان  كەوابوو  دەحاوێنەوە،  هەر  ئیسالمیدا 
دەركــەوت، سااڵنێكە  هەر وەك  نابینێ.  مەترسی 
سەركردەكانی ئەلقاعیدە لە ئێران بەخێو دەكرێن 

و پێیان ڕادەگەن.
كۆماری  لەالیەك  ئەگەر  ئیسالمییەكان،  ڕەوتە 
ئیسالمی دەراویــان بۆ خۆش دەكات، هەرچەندە 
جاروبار چەند گەنجێكیشیان بۆ لە سێدارە دەدات، 
ئیسالمی  كۆماری  بـــەردەوام  الیەنگرەكانیان  تا 
دەوری  لە  باشتر  و  بزانن  ڕەوتەكەیان  بــەدژی 
ڕەوتەكە كۆ ببنەوە، لەالیەكی دیكەوە چەند واڵتێكی 
وەكوو میسر و سعوودییە و قەتەر و توركیاش 
دەكەن.  لێ  پشتیوانییان  ئابوورییەوە  ڕووی  لە 
لەگەڵ ئەوانەشدا ئەو ڕەوتانە، ڕێكخستنێكی زۆر 
بەهێز و تۆكمە و ڕێكوپێكیان هەیە، وەك چۆن لە 

بەهاری عەرەبیی میسردا خۆیان دەرخست.
كێشەیان  كوردستان،  ئیسالمییەكانی  ــە  ڕەوت
كــوردی  ناسیۆنالیزمی  بیرۆكەی  كــۆی  لــەگــەڵ 
ئــەوەش  هەیە.  دیموكراسیدا  و  سیكۆالریزم  و 
كــۆمــاری  لــەگــەڵ  هاوبەشیانە  دیــكــەی  خاڵێكی 
بەرەوپێشبردنی  بۆ  ئــەوان  ئەگەرچی  ئیسالمی. 
بەرنامەكانی خۆیان، كەڵك لە تەواوی ئامرازەكانی 
وەردەگــرن،  سەردەم  تەكنۆلۆژیای  و  مۆدێڕنیتە 
مۆدێڕنیتەدا  هزرییەكانی  بەرهەمە  لەگەڵ  بەاڵم 
لەگەڵ  بەتایبەتی  هــەیــە،  بــنــەڕەتــیــیــان  كێشەی 
سیكۆالریزم و دێموكراسی. هەڵبەت دێموكراسی 
تا گەیشتن بە دەسەاڵت بەكار  ئامرازێك  وەكوو 
لەگەڵ  بــەاڵم  دەبــەســتــن،  پــێ  پشتیشی  و  دێنن 
هەموو  كە  وایە  باوەڕیان  بەدەسەاڵت گەیشتنیان، 

پێناسە  شەریعەتدا  چوارچێوەی  لە  دەبێ  شتێك 
بكرێتەوە، تەنانەت دێموكراسییش.

لەالیەكەوە  كوردی،  ناسیۆنالیزمی  نێوەدا  لەو 
لە  پەرەپێدانی  و  پەرەگرتن  و  چاالكی  گۆڕەپانی 
بەرتەسكی دایە  لەوپەڕی  كوردستاندا  ڕۆژهەاڵتی 
نــەڕەخــســاوە،  بــۆ  ئاشكرای  دەرفەتێكی  هیچ  و 
ناسیۆنالیستەكانی  حیزبە  دیكەشەوە،  لەالیەكی 
ئەوتۆیان  پــەروەردەیــی  بەرنامەیەكی  كوردیش 
نەبووە، كە بتوانن لە ڕێگەی تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان 
نێو  لە  بیرە  و  هزر  ئەو  خۆیانەوە  میدیاكانی  و 

تاكی كورددا بەهێزتر بكەن و پەرەی پێ بدەن. 
دەرەتانەكانی  و  توانا  هەموو  ئیسالمییەكان، 
وەرگــرن،  ئەندام  زیاترین  تا  دێنن  بەكار  خۆیان 
چونكە ئەوە بە واجب و ئەركی شەرعیی خۆیان 
دەبێ  و  ئەستۆیان  خستوویەتە  خوا  كە  دەزانــن 
نەتەوەییەكانی  حیزبە  لەحاڵێكدا  بكەن،  جێبەجێی 
خۆڕسكانە  خەڵك  دەبــێ  وایــە  پێیان  كوردستان 
نەتەوەیی بن. لە حاڵێكدا پێویستە ئەوانیش هەموو 
دەرەتان و تواناكانیان بخەنە گەڕ، بۆ ئەوەی تاكی 
كورد بە هزر و بیرێكی نیشتمانی و نەتەوەییەوە 
و  قوتابخانە  ڕێــژێــم  ئــەگــەر  بــكــەن.  پــــەروەردە 
سیستەمی پەروەردەی لەبەردەستە و دەرگای بۆ 
بانگەشەی ئیسالمگەراكان خستووەتە سەرپشت، 
تــۆڕە  جیهانی  ئێستا  كــوردیــیــەكــانــیــش  حــیــزبــە 
لەو  كۆمەاڵیەتییەكانیان بەدەستەوەیە و پێویستە 
و  كەلێن  هەموو  نێو  بخزێننە  خۆیان  ڕێگایانەوە 
قوژبنێكی هزریی تاكی كوردەوە و بە ژەكی بیری 

نەتەوەیی گۆشیان بكەن.

ڕەسووڵ سوڵتانی
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سۆئێد
ڕۆژی  ــێــران  ئ کــوردســتــانــی  حیزبەکانی  هاوکـــاریـــی  نــاوەنــدی 
چوارشەممە، ٢٤ی خەرمانان لە شاری ستۆکهۆلم لە بەردەم پاڵمانی 
سۆئێد کۆبوونەوەیەکی بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی و مەحکووم کردنی 
هەڕەشە و هێرش و دەستدرێژییەکانی ڕێژیمی کۆماری ئێسالمیی 

ئێران بەڕێوە برد.
کۆمیتەی  بەرپرسی  بابایی،  کوێستان  خاتوو  کۆبوونەوەیەدا  لەو 
ناوەندی  نوێنەرایەتیی  بە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  سوئێدی 
هاوکاری پەیامێکی پێشکەش کرد. بەڕێزیان لە قسە و پەیامەکەیدا 
و  سوئێد  پاڕڵمانی  بەتایبەتی  نێونەتەوەییەکان،  کۆمەڵگە  لە  داوای 
دەستدرێژییە  ئەو  ئاست  لە  کە  کرد  مرۆڤدۆستەکان  کۆڕوکۆمەڵە 
ئێراندا بێ هەڵوێست  ئاشکرا و وێرانکارییەی تێرۆریسمی دەوڵەتیی 

نەبن.
لە درێژەی ئەو ئاکسیۆنەدا چەندین وتار و پەیامی پارت و الیەنە 

سوئێدی، کوردستانی و ئێرانییەکان خوێندرانەوە.

یۆنان
مووشه ك بارانی  له  سێهه مین ساڵۆگه ڕی  ڕۆژی ٢١ی خەرمانان 
قه اڵی دێموكرات و لە بەردەوامی هەڕەشە و هێرشەکانی کۆماری 
ئیسالمیی ئێران لەدژی حیزبی دیموکراتی کوردستان، كۆمه ڵێک لە 

په نابه رانی نیشته جێ له  واڵتی یونان خۆپیشاندانێکیان ڕێك خست.
لەو کۆبوونەوەیەدا کە له  به ردەم باڵوێزخانه ی کۆماری ئیسالمی 
ڕێژیمیان  بۆ  نه مان  و  مــه رگ  درووشمی  بــەشــداران  بەڕێوەچوو، 
بەرز کردەوە و پشتیوانیی خۆیان لە بزووتنەوەی سیاسیی کورد و 

خەباتی پێشمەرگانەی حیزبە کوردستانییەکان دەربڕی.

بریتانیا
رۆژی یەکشەممە، ١٢ی سێپتامبر سەدان کەس لە ئەندام و الیەنگران 
و دۆستانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە شار و شارۆچکەکانی 
قەاڵی  مووشەک بارانی  ساڵوەگەڕی  سێهەمین  بەبۆنەی  بریتانیاوە 
دێموکرات و هەروەها بیست ونۆیەمین ساڵیادی تێرۆری مێکونووس 
لە بەردەم باڵوێزخانەی ڕێژیمی تێرۆریستی کۆماری ئیسالمی ئێران 

لە شاری لەندەن کۆ بوونەوە.
لەو کۆبوونەوەیەدا ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران و بەیاننامەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان بۆ ئەو دوو بۆنەیە خوێندرانەوە. لە درێژەشدا  بەبۆنەی 
بەشی  لە  دێموکرات  قەاڵی  مووشەک بارانی  ساڵوەگەڕی  سێهەمین 
دووهەمی ئەو خۆپیشاندانە پەیامەکانی کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی 
فیدڕاڵ، شوڕای دیمۆکراسی خوازانی ئێران و ڕێکخراوی پێوەندی بۆ 

ئازادی و یەکسانی لە ئێران پێشکێش کران.
شەهیدانی  نــاوی  و  یــاد  مــۆم  هەڵکردنی  بە  خۆپیشاندانەدا  لــەو 
و  ڕاگیرا  بەرز  خەرمانان  ١٧ی  شەهیدانی  تایبەتی  بە  کوردستان 
هەروەها پەیامی ناوەندی هاوکاری و پەیامی بەرێز خالید عەزیزی، 
تۆپبارانی  لەسەر  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 
بە  و  ئێنگلیزی  زمانی  بە  دێموکرات  حیزبی  بارەگاکانی  و  بنکە 

شێوازێکی بەرباڵو بۆ ئاگاداریی خەڵکی لەندەن باڵو کراوە.

دوکتۆر شەرەفکەندی و ڕوانگەی بۆ پرسی ژن

ئاوڕدانەوەیەک لە دابەشکردنی یەکە ئوستانییەکانی ئێران

٢٩ ساڵ بە سەر تێرۆری “میکۆنووس”دا تێپەرێ. 
٢٩ ساڵ لەوەپێش گەلی کورد و حیزبی دێموکرات 
تووشی کارەساتێکی زۆر ناخۆش و دڵتەزێن بوون 
کە لەو سۆنگەیەوە حیزبی دێموکراتی کوردستان 
شەرەفکەندیی  سادق  د.  وەک  بلیمەتی  ڕێبەرێکی 

بەدەستی غەدر و تاوان لەدەست دا.
کــە بۆچی دەســەاڵتــی ڕەشــی کۆماری  ــەوەدا  لـ
کە  ڕاستە  بــرد،  تاوانە  ئــەو  بۆ  دەستی  ئیسالمی 
دوژمنانیش زۆر باش شەرەفکەندی و خولیاکانی، 
ئەویان  شوێندانەریی  و  تواناکانی  و  سادق  کاک 
لەسەر خەبات و داهاتووی بزووتنەوەکەی ناسیبوو، 
بەاڵم ئەوەی نەیانزانی ئەوەیە کە بلیمەتێکی وەک 
د. شەرەفکەندی نەوەیەکی پێ گەیاندووە کە دوای 
نەمانی خۆیشی ئااڵهەڵگری خەبات و بۆچوون و 

بڕواکەی بن.
شیرکۆ بێکەس گوتەنی:

ئەم  کــۆستانە ئەمـــانگریێنن
بەاڵم  ئەژنۆمــان  ناشکێنن،

ئەم جەزرەبانە بۆ ساتێ ئەمــانشڵەژینن، 
بەاڵم نامـان بەزێنن،

ئەم خوێنانە بۆ ساتێ ئەمانگرن
بەاڵم هەرگیز چاوترسێنمان ناکەن

تاریک  بەرچاومان  ساتێ  بۆ  فرمێسکانە  ئەم 
دەکەن

 بەاڵم هەرگیز هەتاومان لێ ناشارنەوە
ئەم گولالنە بۆ ماوەیەک کاسمان دەکەن

بەاڵم دوایە ئاگر بەردەدەنە
ڕقی کەڵەکەبوومان.

بــەرزی  وێــنــەی  شەرەفکەندی  ســادق  دوکــتــۆر 
دێموکراتیک  دیدێکی  بە  بوو،  دێموکرات”  “سیمای 
و وەک مرۆڤێکی تەواو پێشکەوتنخواز و، ئینسانی 
جۆراوجۆرەکان.  پرسە  دەیڕوانییە  بەبایەخەوە  و 
هەڵویست و بیروباوەڕی خۆی زۆر بە ڕاشکاوی 
ــڕی و بــە هــەمــوو هــێــزیــەوە داکــۆکــی لە  ــ دەردەبـ
هەڵوێستەکانی دەکرد و بۆ جێخستنی هەوڵی دەدا.

لە  شەرەفکەندی  دوکتۆر  بۆچوونی  و  ڕوانگە 
بارەی پرسی ژن لە کوردستان بەشێک لە کەسایەتی 
و ڕوانینی پێشکەوتووانەی ئەو دەردەخەن. ئەو لە 
زۆر بۆنە و باس و وتووێژدا لەسەر پرسی ژن لە 
کۆمەڵگە و بە تایبەت لە حیزبی دێموکراتدا دواوە و 
نیشانی داوە کە باوەڕێکی قووڵی بە مافی یەکسان 
لەنێوان ژن و پیاودا هەیە. لە مەیدانی کردەوەشدا 

مێژوویی  تایبەتمەندییە  بناغەی  ســەر  لە  ئێران 
بــەڕێــوە  نــاوچــانــە  ــەو  ئ خەڵکی  ئەتنیکییەکانی  و 
دەسەاڵتدارێتیی  سەردەمی  لە  بەتایبەتی  نەچوون. 
ڕەزاشاوە بەدواوە، ئەو دابەشکردنانە بە مەبەستی 
دەوڵەت-نەتەوەسازی  سیاسەتی  بەرەوپێشبردنی 
نــەتــەوە،  یــەک  و  ــەت  دەوڵـ یــەک  دروستکردنی  و 
ئەو  سەر  جیاوازەکانی  نەتەوە  وەک یەک لێکردنی 
شێواندنی  و  زۆرەملی  کۆچ پێکردنی  سەرزەوییە، 
قەومەکانی  و  نەتەوەکان  جۆگرافییەکانی  سنوورە 

دراوسێ بووە.
لە  نـــەتـــەوەکـــان  لــێــکــدانــی  و  تــێــکــەڵــکــردن   -٢
چوارچیوەی ئوستانە جۆراوجۆرەکاندا، ڕاستییەکە 
لەگەڵ  ئوستانەکان  ــاوی  ن جـــاران  زۆر  هــەیــە.  و 
خەڵکەکەیان  قەومیی  پێکهاتەی  و  بەستراوەیی 
کێشەیە  ئــەم  گرێی  ناگونجێ.  دانیشتووانیان،  و 
چاندنی  و  نەتەوەیی  توندڕەوانەی  هاتوهەرای  بە 
تۆوی دوژمنایەتی لەنێو ئەو نەتەوانەدا، ناکرێتەوە. 
ئەم کێشانە کە لە ڕەوتی مێژوودا دروست بوون، 

بۆ ئەوە تێکۆشاوە کە چیدی ژنان لە پاشکەوتوویی 
ڕایە  ئەو  سەلماندنی  بۆ  نەمێننەوە.  پاشکۆییدا  و 
وەبیر  ڕێبەرە  ئەو  وتارێکی  لە  بەشێک  دەتوانین 
بەبۆنەی  لەوەپێش  ســاڵ   ٤٠ نزیک  کە  بێنینەوە 
٨ی مارس، ڕۆژی جیهانیی ژن نووسی و باڵوی 

کردەوە.
 دوکتۆر شەرەفکەندی لە سەرەتای ئەم وتارەدا 
لە  ئێستا  ژن  ڕۆژی  لە  ڕێزگرتن  “ئــەگــەر  ــێ:  دەڵ
و  جێژنێک  وەک  جیهاندا  پێشکەوتووی  واڵتانی 
ڕەسمێک چاوی لێ دەکرێ، بۆ واڵتانی پاشکەوتووی 
بۆ  و  ئــاخــونــدەکــان  ژێــردەســەاڵتــی  ئێرانی  وەک 
کۆمەڵی کوردەواریی خۆمان وەک ئەرکێکی گەورە 
دژی  تێکۆشان  و  خەبات  لە  گرینگ  بەشێکی  و 
ڕاستیدا  لە  بــێ...  بەحیساب  دەبــێ  پاشکەوتوویی 
ئیسالمیدا شتێک  لە کۆماری  وەزعی خراپی ژنان 
نییە لە کەس شاراوە بێ و هەربۆیەش بە پێویستی 
ــۆ هــەمــوو  ــن کــە ب ــڕۆی ــەســەر شتێک ب نــازانــیــن ل
خۆشیان  بۆ  ڕێژیم  کاربەدەستانی  ڕوونــە.  کەس 
نایشارنەوە  هــەر  نــەک  ــان  ژن مافی  پێشێلکردنی 
بــەڵــکــوو شــانــازیــشــی پــێــوە دەکـــەن و بــە عەینی 
کە  ئەو جێگایە  تا  دەزانــن،  ئیسالمی  دەستووراتی 
 ٣ هان  دەدا  پیاوان  ئاشکرا  بە  مەجلیس  نوێنەری 
ڕایان  دیل  وەک  ماڵدا  لەنێو  و  بێنن  ژن   ٤ و  ژن 
بگرن. هەروەها بە پێی فتوای خۆمەینی مەسەلەی 
“سیغە” واتە ڕاگرتنی ژن بۆ ماوەیەکی کاتی ــ کە 
ــ مەنعی قانوونی نییە،  لەوانەیە زۆر کورتیش بێ 
واتە کڕین و فرۆشتنی ژن وەک کۆیلە یان وەک 
بکرێ،  پێ  فرۆشتنی  و  کڕین  بەقانوونی!  کااڵیەک 
ئەوەیە ڕێز گرتن لە مەقام و پلەی ژن لە کۆماری 

ئیسالمی دا!”
ــەســەر ئــەو  ــێ ل ــر پ ــ ــر دوات ــ کـــاک ســەعــیــد دوات
ڕاستییە دادەگرێ کە “ژنان لە کوردستان و ئێران 
مافە  بە  گەیشتن  و  ئـــازادی  وەدەست هێنانی  بۆ 
ڕەواکانیان تەنیا ڕێگایەک کە لە پێشیانە بریتییە لە: 
خەبات و تێکۆشانی بێوچان بۆ ڕووخان و لەبەین 
ئیسالمی.”  کــۆمــاری  ڕێژیمی  یەکجاریی  بــردنــی 
بەڕێزیان بە ئاماژەی کۆمەڵناسانە بە ڕۆڵی گرینگی 
لە  کوردستان  “ژنانی  دەڵــێ:  کوردستان  لە  ژنــان 
گوندەکاندا بێجگە لەوەی ئەرکی گەورەکردنی منداڵ 
ئەستۆوەیە،  بە  بەتەواوی  ماڵیان  نێو  ئیدارەی  و 
ئابووریی  تێکۆشانی  بناغەی  ــەردی  ب ئەساسەن 
گەلی کورد لە کوردستاندان. شێرەژنانی کوردستان 
کــاروبــاری  لــە  چ  و  کشتوکاڵی  ــاری  ــاروب ک لــە  چ 

پێویستە  و  دەبنەوە  داهاتوو  ئێرانی  ــەرەوڕووی  ب
هاوبیری،  بە  ــان  شــارەزای و  سیاسی  نوێنەرانی 
ڕاستییە  بەپێی  بەرپرسانە،  و  جیددی  هاوکاریی 
مێژوویی و جۆگرافییاییەکان لە هەوڵی دۆزینەوەی 
ڕێگاچارەی ژیرانەی کێشە قەومی و ئیتنیکییەکاندا 

بن.
٣- دۆستایەتی و ژیانی تێکەڵ بە ئاشتیی خەڵکی 
لە  ڕیشەیان  ئێران،  کوردستانی  و  ئازەربایجان 
فرەنەتەوەی  سەرزەویی  دروستبوونی  مێژووی 
پێکهێنانی  ــۆ  ب هــەوڵــێــک  هـــەرجـــۆرە  ئــێــران دایــە. 
نــەتــەوەیــی،  و  قــەومــی  ناکۆکیی  و  دووبـــەرەکـــی 
بەهەر بیانوویەکەوە بێ، خزمەت بە دیکتاتۆران و 
و  ناوەندی  حکوومەتی  مڵهورەکانی  دەسەاڵتدارە 
نێوان  لە  بەرەکی و دوژمنایەتی  پەرەپێدانی چەند 
نەتەوەیی  نوێنەرە  و  ناوچانە  ئــەو  دانیشتووانی 
الیەنانەی  و  کەس  ئەو  ئەوان دایە.  وسیاسییەکانی 
لەنێو نەیارانی ڕێژیمدا، بەئەنقەست یا نائاگایانە، بە 
بیانووی پر و پووچ،  دابەشکردنی یەکە ئوستانی 

ئاژەڵداریدا کە هەردووکیان کاری ئەساسیی خەڵکی 
کوردستانن، بەشێکی هەرە گەورە و دژواریان بە 
لە  ئەگەر  بەگشتی  ئەستۆی خۆیانەوە گرتووە کە 
نەبێ  زیاتر  و  گرینگتر  پیاوەکان  کاری  بەشەکانی 
کەمتر نییە. د. شەرەفکەندی لە کۆتایی وتارەکەیدا 
دەڵێ: “لەبیرمان بێ کە خەباتی ئێمە بۆ گەیشتن بە 
هەیە  جۆربەجۆری  الیەنی  بەختەوەری  و  ئازادی 
داگیرکەر  دژمنی  دژی  لە  چــەکــداری  خەباتی  کە 
و چەوسێنەر تەنیا یەکێک لە وانەیە و خەبات بۆ 
دیکە  یەکێکی  نیوەی کۆمەڵن،  کە  ژنانیش  ئازادیی 
خەباتی  لە  زۆر  گرینگییەکەی  کە  الیەنانەیە  لەو 

چەکداری بۆ ئازادی گەلی کورد کەمتر نییە.”
“سەعید  کە  وتووێژێکدا  لە  شەرەفکەندی  نەمر 
ڕاهنما” دەگەڵی کردووە و لە گۆڤاری “مهرگان”دا 
باڵو بۆتەوە، لەسەر مافی ژن پرسیاری لێ دەکرێ 
ــەوە: “ڕەت کـــردنـــەوەی مافی  ــ ــاوا وەالم دەدات ئ و 
بیانوویەک  هەر  بە  پیاوان  لەگەڵ  ژنان  بەرابەریی 
بێ چ مەزهەبی چ سیاسی بێ، بە هیچ شێوەیەک 
قبووڵ ناکرێ. یەکەم بەندی مافە کۆمەاڵیەتییەکان 
ئەسلەی  بــەو  دێــمــوکــراتــدا  حیزبی  بــەرنــامــەی  لــە 
ــا کــە هــەر جــۆرە  “مــافــی مـــرۆڤ” دەســت پــێ دەک
ــیــش ڕەت  ــەت مــەزهــەب ــان ــەن ــک ت ــێ ــان ــدان ــاوازی جــی
دەڵێ  ــژەدا  درێ لە  شەرەفکەندی  د.  دەکەینەوە...” 
ئێمە بەکردەوەش هیچ جیاوازی و هەاڵواردنێک لە 
ژنان  بۆ  دێموکراتدا  حیزبی  لە  خۆمان  ڕیزەکانی 
دەزانین؛  ستەم  بە  ئەوە  هێشتا  بەوحاڵە  دانانێین، 
لەبەر ئەوەی ژنان بەدرێژایی مێژووی نەتەوەکەمان 
بوار و دەرفەتیان بۆ گەشەکردن لە پیاوان کەمتر 
بووە و تواناکانیان لەگەل پیاو لە یەک ئاستدا نین. 
بۆیە حیزبی دێموکرات ئیمتیازاتی زیاتریان دەداتێ 

کە قەرەبووی ئەو دواکەوتنەیان بۆ بکرێتەوە.”
د. شەرەفکەندی بە ناسینی واقعبینانەی لە پرس 
و جێگای ژن لە چوارچێوەی خێزان و کۆمەڵگەدا 
ئەرکی قورسیش بۆ ژنان دیاری دەکا و ڕای وایە 
کە “با دایکانی کوردستان ڕۆڵەکانیان لە باوەشی 
هەستی  بە  لە خۆشەویستیی خۆیاندا  پڕ  و  گەرم 
گەرمی نیشتمانپەروەری و ئازادیخوازی پەروەردە 
بکەن.” ئەو لە گەرمەی خەباتی چەکداری و شکۆی 
“خەباتی  کە  وابــوو  ڕای  پێشمەرگەدا  خۆڕاگریی 
ئێمە بۆ گەیشتن بە ئازادی و بەختەوەری الیەنی 
لەدژی  چەکداری  خەباتی  کە  هەیە  جۆربەجۆری 
دوژمنی داگیرکەر و چەوسێنەر تەنیا یەکێک لەوانە 
کۆمەڵن،  نیوەی  کە  ژنانیش  ئازادیی  بۆ  و خەبات 
یەکیکی دیکە لەو الیەنانەیە کە گرینگییەکەی زۆر 
لە خەباتی چەکداری بۆ ئازادیی گەلی کورد کەمتر 

نییە.”
دوکـــتـــۆر  شــەهــیــدکــرانــی  دوای  ــە  ــ دەیـ ــێ  سـ
شەرەفکەندی وانەکانی ئێستاش هەوێنی فێربوون 

و بەردەوامی ڕێبواران و قوتابییانی ڕێبازەکەین. 

و سەرزەمینییەکان دەکەنە هەوێنی هەڵگیرساندنی 
کردەوەکەیان  بزانن  دەبێ  گەالن،  نێوان  ناکۆکیی 
یــارمــەتــیــیــەک بــە چـــارەســـەر و کـــردنـــەوەی ئــەو 
جۆرە کێشە و گرێ مێژووییانە نادا. ئەرکی هێزە 
هەرجۆرە  لە  خۆیان  جیابیرەکانە  و  ئازادیخواز 
بــــەدوور ڕابــگــرن و، بە  نــاکــۆکــیــیــەک  گـــرژی و 
و  یەکگرتوویی  بۆ  بار  لە  بەستێنی  دروستکردنی 
پێکهێنانی بەرەیەکی هاوبەشی پێکهاتوو لە هەموو 
ــران، بــۆ ڕووخــانــدنــی  ــێ ــەوە و قــەومــەکــانــی ئ ــەت ن
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی و پێکهێنانی ئێرانێکی 
ناوەندگەرای  سیستەمێکی  لە  دوور  بە  و  ــازاد  ئ

دەوڵەتی، تێ بکۆشن.
***

- ئەم وتارە بە فارسی نووسراوە و کاک قادر 
وریا کردوویەتی بە کوردی

- سەرچاوەکان لە ئەرشیڤی ڕۆژنامەدان

خەج مەعزووری
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ئاکسیۆنی کوردانی دەرەوەی واڵت
بۆ مەحکووم کردنی هێرشەکانی ڕێژیم بۆ سەر بنکە و 

بارەگاکانی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
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یەکەم دیدار و دوادیدار 

بــوو  ــەول  ــ ق گـــەالوێـــژ  ١٦ی  شــەمــمــە،  ڕۆژی 
ڕێبەرێکی  ــادی  ی لــە  ڕێزگرتن  بــۆ  ڕێوڕەسمێک 
گادانی  جەلیل  مامە  نەمر  خۆنەویست،  و  خاکەڕا 
بەڕێوە بچێ. بۆ نانی نیوەڕۆ لەگەڵ کاک  حەسەن 
میوانی  حــەســەن زادە  ئاسۆ  دوکتور  و  ڕەستگار 
و  داڵوا  پێشمەرگەیەکی  عــەزیــز،  ــاک  ک خــوانــی 
دلۆڤان بووین. دەست و چاوی خاتوون خۆش بێ 
و  دا  پشوویەکم  بۆن.  و  بەتام  کفتەوشۆرباوێکی 
پاش نیوەڕۆ بۆ بەشداری لە ڕێوڕەسمەکە بەرەو 
قەاڵ بوومەوە. ڕێوشوێنی ئەمنی بەتەواوی ڕەچاو 

کرابوو، هەربۆیە زۆرم بەدڵ بوو.
چووم لە ڕیزی هەرەدواوە دانیشتم. ئەوەندەی 
خوا حەز بکا شەرمەزاری لوتفی هەموو هاوڕێیانی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان بووم کە بە ناسیاو 
لە  میهرەبانیان  و  میهر  شەپۆلی  نەناسیاوەوە  و 
ئارەقەی  مابۆوە  منیش  بۆ  ــەوەی  ئ گرتم.  خــۆی 

شەرمی تەوێڵم بوو. 
سکرتێری  جيگری  ــوودی،  مــەول مستەفا  کــاک 
وەک  کــوردســتــان  دێــمــوکــراتــی  حیزبی  گشتیی 
هەمیشە لە ئاستی من گەورەیی نواند. ئەمری کرد 
بچینە ڕیزی پێشەوە، هەرچەند عەرزم کرد جێگام 
باڵەکی  عومەر  کاک  الی  نابێ.  فەرمووی  خۆشە 
و کاک  حەسەن قادرزادە دانیشتم. چەند خولەکی 
دانیشت،  لەالم  و  هات  ئاسۆ  دوکتور  نەچوو،  پێ 
سەری هێنا بن گوێم و هەواڵێکی بە گوێمدا چرپاند، 
ئاسمان بەسەرمدا هەرەسی هێنا! مووسا باباخانی 
شەهید کراوە، لە هۆتێلێکی هەولێر تێرۆر کراوە. 
کوڵی گریان ئەوکی گرتم. حەولم دا بە ماسکەکەم 
ڕوخسارم داپۆشم، هەستم بە خەمی ڕوخساری 
دیار  بەاڵم  دەکرد،  ڕیبەرایەتی  ئەندامانی  هەموو 
تا  دەدەن  کاتیی  شاردنەوەیەکی  حەولی  کە  بوو 

تەواو بوونی ڕێوڕەسمەکە. 
دیمەنی کوڕە حەیابەخۆ و ماندوویی نەناسەکەی 
بۆ  النەدەچوو.  زەینم  لە  ساتێکیش  بۆ  کرماشان 
ڕێک  شوومە.  هەواڵە  ئەم  نەدەبوو  بڕواپێکردن 
لە کوردکاناڵ کە چوومە الیان،  دوو ڕۆژ پێشتر 
گوتم:  بینیم.  ئازیز  لەیالخی  عەلی  لەگەڵ  لــەوێ 
مووسا گیان ئەوە لێرەی؟ بەدەم بزەوە، بە زاراوە 
ئامێزم  لە  مامۆسا!  ئەریوەاڵ  گوتی:  شیرنەکەی 
گرت و دەستمان کرد بە جەفەنگ و قسەوباس... 
ــە یــەکــەوە  ــا هــەفــتــەی داهـــاتـــوو ب قـــەرارمـــان دانـ
بەرنامەیەک سازکەین... ئیتر ئەمە یەکەم دیدار و 

دوادیدارمان بوو. 
بــووم  تورکیە  لــە  کــە  کــات  ــەو  ئ چ  پيشتر  مــن 
مووسا  بەرنامەیەکی  چەند  بۆ  ئەمریکا،  لە  چ  و 
و  دەدا  یارمەتیم  ڕاوێــژکــار  وەک  کوردکاناڵ  لە 
چەند  و  ــووســی  دەن بــۆ  بەرنامەکانیم  تێکستی 
بەرنامەیەکیشمان بەیەکەوە کرد. ئيستا کە خەریکی 
مەسێنجێرەکەی  سەیری  دێڕانەم،  ئەو  نووسینی 
خۆم و شەهید مووسا دەکەم و بە هەڵکەوت ئەو 

پرسیارەی هاتە بەرچاوم:

کۆماری  سیاسەتی  گیان!  مامۆستا  ســاو 
لەو  نەتەوەیی  پرسی  لەهەمبەر  ئیسالمی 
دیکە  واتایەکی  بە  یان  هێناوە؟  شکستی  واڵتە 
سەخت ئەفزاریی  و  تواندندنەوە  سیاسەتی 

ڕێژیم سەرکەوتووە یان تێک شکاوە؟
هاسانتر  ال  پرسیارەم  ئەم  واڵمی  ئێستا  ڕەنگە 
کۆماری  سیاسەتەکانی  ئەگەر  گیان  مووسا  بێ. 
سیاسەتی  ئــەگــەر  نەهێنابا،  شکستی  ئیسالمی 
کوشتن و تێرۆری دەیان ساڵەی ڕێژیم شکستی 
نەهێنابا، ئەو شەپۆلی هاوخەمی و نەفرەت و ڕق 
ساز  ئیسالمی  کۆماری  بە  بەرامبەر  بێزارییە  و 
لەسەر  نەدەبوون  سوورتر  هاوڕێیانت  نەدبوو، 
بەدڵنیاییەوە  بۆیە  ئامانجت.  و  ڕێباز  درێژەدانی 
وەک هەمیشە تووشی ئابڕووتکان بووە و سیمای 
لە  زیاتر  ئیسالمی  کۆماری  تێرۆریستی  و  دڕندە 

جاران خۆی دەرخستووە...
خالید  کاک  ڕێزلێنانەکە.  هۆڵی  بگەڕێینەوە  با 
دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری  عەزیزی 
باسی  بوو.  ڕێوڕەسمەکە  وتاربێژی  کوردستان، 
لە  باسی  دەکــرد.  جەلیلی  کاک  تایبەتمەندییەکانی 
ئەخالقی مامە کرد، باسی خاکەڕایی و بێ دەعێی، 
کارێکی  هەموو  ئەنجامی  بۆ  کە  کرد  لەوە  باسی 

نەبوو  گرینگ  بۆی  بوو.  ئامادە  هەمیشە  حیزبی 
بوو.  کارەکە  ڕاپەڕاندنی  گرینگ  چییە،  کارەکە 
هەموو  دەبێ  کە  تایبەتمەندییەیە  ئەو  ڕێک  ئەمە 
تاکێکی شۆڕشگيڕ بیکا بە مکانیزمی هەتاهەتایی 
بۆ خەبات. بەاڵم چ هەڵکەوتێکی سەیر بوو، ئەو 
تایبەتمەندییەی مامە جەلیل بەتەواوی لە شەهید 

مووسادا دەدیترا!
د. ئاسۆ و کاک عومەر باڵەکی باڵەکی کە لەمبەر 
و ئەوبەرم بوون زۆر بەداخ و حەسرەتەوە بوون. 
چەند پرسیارێکم لێکردن سەبارەت بە چۆنیەتیی 
دیسان  دەرکـــەوت  بــۆم  مــووســا،  شەهیدبوونی 
و  سیخوڕ  دەستی  بە  سێدارە  و  پــەت  کۆماری 

خۆفرۆشێک داوی بۆ مووسا ناوەتەوە. 
وەکــازەکــەی  کە  ئامانج  بە  بــوو  بۆیە  مووسا 
لە  کوردایەتی  گۆڕەپانی  و  مــەیــدان  لە  دەستی 
سیحربازانی  وردەمارەکانی  کرماشان،  ناوچەی 
فیرعەونی تارانی ڕاماڵیبوو، کارتێکەریی مووسا و 
لەسەر خەت بوونی لەگەڵ گەنج و الوانی باشووری 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و کەسایەتیی خاکەڕای بۆ 
ئەرکێکی حیزبی،  ئەوەستۆگرتنی هەموو چەشنە 
شوێندانەری  کارەکتێرێکی  بە  کردبوو  مووسای 
تێرۆری  پالنی  بۆیە  پوختەی حیزبی،  و  مەیدانی 

دەمێک بوو بۆ داڕێژرابوو. 
گرفت و تێنەگەیشتوویی و ماڵکاولیی کۆماری 
بۆی  لە چل سال  زیاتر  پاش  لەوەدایە  ئیسالمی 
دەرنەکەوتووە کە بە کوشتنی کورد و بە کوشتی 
گیانبازانی دێموکرات، کورد بە دەیان قات بەورەتر 
ڕێبازی  و  ڕێ  لەسەر  ڕابـــردوو  لە  سوورتر  و 
شەهیدان بەردەام دەبن. لە الیەکی تریشەوە کوا 
ئەگەر مووسا بە مەرگی ئاسایی سەری نابایەوە، 

دەبوو بە ڕەمز و دەبوو بە مووسای کوردان!
ــی” و  ــان ــت ــەی قـــەاڵ لـــەگـــەڵ “ســوڵ ــەوشـ لـــە   حـ
“شەرەفی” و “بداغی” و “مروەتی” و “سەلیمی” 
لە  هەموو  و  دا  گڕ  جەغارانمان  ڕاوەستابووین. 
دوایین ساتەکانی پەیوەندی شەهید مووسا دووان. 
ئیمان و باوەڕی ئەم کوڕانە دەگوتن نایە، بەدەم 
بزەوە بەرەو مەرگ ڕۆیشتن و بەسۆخرەگرتنی 
کۆماری  تیرۆریست.  و  ئابڕووتکاو  دەسەاڵتێکی 
واڵت  دەرەوەی  لە  چ  و  نێوخۆ  لە  چ  ئیسالمی 
تیرۆریست پەروەر  و  تیرۆریست  واڵتێکی  وەک 
تیرۆر،  و  لەبەر جەنایەت  ئێستا  هەر  ئێستا  هەر 
کەیەسەکانی لە دادگاکانی واڵتانی ئورووپایی لە 

سوئید و بلژیک کراوەیە.
ــۆرە جــیــنــایــەتــانــەی کــۆمــاری  ــەم جــ دیــــارە ئـ
دژی  کوردییەکانی  هێزە  بەنیسبەت  ئیسالمی 
ئەم  هاوتەمەنی  و  نییە  تــازە  شتێکی  دەســەاڵت، 
گوتن  بە  حەوجێ  بێگومان  نگریسەیە.  نیزامە 
ناکا کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی وەک واڵتێکی 
لە  تیرۆریزم  پاڵنەری  و  پاڵپشت  و  تیرۆریست 
هەیە.  ناوبانگی  و  ناو  جیهان  هەموو  لە  ناوچە 
وەک ئاماژەم پێکرد دۆسییەکانی تیرۆری کۆماری 
ڕۆژهــەاڵتــی  و  ــا  ــورووپ ئ لــە  ئێستاش  ئیسالمی 
نێوەڕاست و باشوور و لە سەرانسەری جیهاندا 
حکوومەتە  ئــەم  ــااڵی  ب بەرپرسانی  و  کــراوەیــە 
ئێستاشی  و  تیرۆرەکاندا  لە  تاوانباری سەرەکین 
پێ  ناوێرن  ــان  زۆری هــەرە  ــەی  زۆرب بێ  لەگەڵدا 
سەرەکی  پيناسەی  تێرۆر  واڵت!  دەرەوەی  بنێنە 
و ئاواڵدووانەی کۆماری ئیسالمییە. ڕێبەری ئەم 
تیرۆری  لیستی  لە  مرۆڤخۆرەکانی  سپا  و  واڵتە 
هۆی  چەندە  ئەمریکادان.  دەرەوەی  وەزارەتـــی 
شەرمەزاری و سەرشۆڕییە یەکی وەک ڕەئیسی، 
ئاخاڤتنی  لە  ڕێژیم،کە  ــدراوی  دانـ سەرکۆماری 
ئاساییدا كڵۆڵ و کۆڵەوارە و قسەکانی بۆتە هۆی 
گاڵتە و گەپجاڕی خەڵک، ناوێرێ بچێتە نیۆیۆرک 

ڕێکخراوی  گشتی  کۆبوونەوەی  لە  بەشداری   بۆ 
نەتەوە یەکگرتووەکان! بۆ؟ چون جەلالد دەترسێ 
لەويندەرێ نەهێڵن بگەڕێتەوە. شا ئەم شوورەییە، 

شا ئەم ئابڕووتکانە!

ــورد جــۆرێ وه ســتــان و قه تیس  مــێــژوو بــۆ ك
بۆ  مێژوو  ڕه وڕه وه ی  تر  واتایه كی  به   مانه وه یه ، 
فیزیكییه وه   له باری  ئه مه   ڕه نگه   ڕاوستاوه .  كورد 
و  ناوه ستێ  كــات  چــون  نه بێ  تــه واو  قسه یه كی 
به رده وام به ره وپێش ده چێ، به اڵم زیاتر مه به ستم 
ئاڵوگۆڕه  به  پێوه ری زه مان. كه  ده ڵێم مێژوو بۆ 
كورد ڕاوستاوه ، جه ختم له سه ر پنتێكه ، كه  نه  شوێنه  
ئــه وه ی به سه ر كــورددا هاتووه   و نه  كاته ! واتــه  
له  “دووانه ی شوێن - كات”! ئه گه ر  به ده ر بووه  
هه موو ئه م كاره ساتانه ی به سه ر كورددا هاتووه  
له  چه مكێك به  ناوی سڕینه وه دا كۆكه ینه وه ، حه ول 
بۆ ئه م سڕینه وه یه  له الیه ن نه ته وه ی بااڵده سته وه  
به  درێژایی مێژووی كۆن و هاوچه رخ به  هه موو 
شێوه  و شێوازێك ڕێگه پێدراو و “حه اڵڵ” بووه . به  
پانتای ئه م كوردستانه  )شوێن( گه وره یه ، خوێنی 

كورد حه اڵڵ كراوه  چ دوێنێ و چ ئه مڕۆ )كات(. 
ئه نفالی  كاره ساته   ئــه م  ده كــرێ  دوێنێ  وەک 
بارزانییه كان بێ له  باشوور، ده كرێ كیمیابارانی 
كۆمه ڵكۆژی  ــرێ  ده ك بــاشــوور،  له   بێ  هه ڵه بجه  
ده رسیم بێ له  باكوور، ده كرێ قه تڵوعامی قاڕنێ 
و قه اڵتان بێ له  ڕۆژهــه اڵت، ده كرێ سڕینه وه ی 
وەک  و  ڕۆژئـــاوا  لــه   بــێ  پێناسه یی  و  ناسنامه  
دێموکرات  قەاڵی  دەکرێ مووشەک بارانی  ئەمڕۆ 
ئەندامی  باباخانی  مــووســا  شەهید  تــیــرۆری  و 
کومیتەی ناوەندی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
هه موو  له   ده بینین  تر. وه ك  نموونه ی  و سەدان 
پارچه كانی كوردستان به بێ جیاوازی، له  هه موو 
سه رده مه كاندا، ئه م سڕینه وه یه  به رده وام دووپات 
ــه وه . وه ك كــه وانــه : )دیـــاره   ــت ــێ و چــه نــدپــات ده ب
زۆر  خاڵگۆڕانی  كـــورددا  مــێــژووی  له   بێگومان 
ده ستی  له سه ر  زیاتر  كه   هه بووه   سه رنجڕاكێش 
و  داوه   ڕووی  كاریزماتیك  تاكی  ئیراده یه كی 
به رگری،  بۆ  پتانسییه لێك  بۆته   ئه م خاڵگۆڕانه ش 
بۆ  حــه ول  شێوه ش  توندوتیژترین  به   هه رچه ند 

سڕینه وه ی ئه م خاڵگۆڕانانه ش دراوه !(
خۆبه كه م زانین،  و  نه وی كێشان  الم وایـــه   من 
ــااڵده ســت لــه  هــۆكــاره   ــه وه ی ب ــه ت لــه  بــه رامــبــه ر ن
بازنه ی  له   مــردن  و  خــوالنــه وه   سه ره كییه كانی 
ــوون لــه م جه غزه   ــدا بـــووه . بــۆ قــوتــار ب ده ســه اڵت
نگریسه  و كردنی ئه م بازنه یه  به  هێڵێكی ڕاست، 
پێویسته  كورد له  به رامبه ر ئه وه ی له گه ڵی ده كرێ 
ڕێك وه ها دژكرده وه یه كی هه بێ: چاو له  هه مبه ر 
چاو، قه ڵه م له  هه مبه ر قه ڵه م! مه به ستم له  چاو له  
هه مبه ر چاو، وه باڵ كێشان بۆ یاسای تالیۆن نییه ، 
مه به ستم ناسیۆنالیزمی به رگریكارانه یه  بە هەموو 
و  هەموو شێواز  لە  کەڵک وەرگرتن  و  شێوەیەک 
پتانسییەلەکان. با وەاڵمی تێرۆری شەهید مووسا 

ببێ بە سەرەتایەک بۆ قوتار بوون لەم جەغزە. 
ــکــەڵ بـــە ڕیـــزی  ــێ ــەو تـــەمـــەنـــەی مـــووســـا ت ــ ئ
ڕێک  بــوو،  دێــمــوکــرات  حیزبی  پێشمەرگەکانی 
ماوەی  لە  و  ــاوا  ڕۆژئ بۆ  بوون  ئاودیو  هەڕەتی 
ژیانی پێشمەرگایەتیدا چەند کۆڕەوێک بۆ ئورووپا 
شەپۆالنە  بــەم  تێکەڵ  مووسا  ــەاڵم  ب ــوو،  ب ســاز 
ئــەوەیــە  بێگومان  و  ــەوە  ــای م ــەاڵ  ق لــە  و  نــەبــوو 
ڕەمزی مانەوەی مووسا لە ناو دڵی هاوڕێیان و 

نەتەوەکەیدا.
یاد و ناوی هەرمان، ڕێ و ڕێبازی پڕڕێبوار.

ناسر باباخانی
فینالند

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئیران ڕۆژی پێنج شەممە، 
٢٥ی خەرمانان ئاکسیۆنێکی ناڕەزایەتی دەربڕین دژ بە کۆماری ئیسالمیی 
لەبەردەم وەزارەتی دەرەوەی واڵتی فینالند لە شاری هێلسینکی بەڕێوە 
ڕا و  فینالند  بەردەم وەزارەتی دەرەوەی  لە  برد. دواتر خۆپێشاندەران 
کۆمیسیۆنی  نوێنەرایەتیی  بەرەو  شاردا  نێو  بە  هێمنانە  ڕێپێوانێکی  بە 

ئورووپا وەڕێ کەوتن.
لەو ئاکسیۆنەدا هەیئەتێکی سێ کەسی بە نوێنەرایەتیی خۆپیشاندەران 
»ریکا  خاتوو  لەگەڵ  و  کرد  فینالندیان  دەرەوەی  وەزارەتــی  سەردانی 
دەرەوەی  وەزارەتــی  لە  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  بەشی  بەرپرسی  ئێال«، 
فینالند دیداریان کۆ بوونەوە و پەیام، داوا و بڕیارنامەی خۆپیشاندەرانیان 
سەردانی  دیکەش  هەیئەتێکی  دواتــر  فینالند.  دەوڵەتی  دەستی  گەیاندە 
»ماریا  خاتوو  لەگەڵ  و  کــرد  ئــورووپــایــان  کۆمیسیۆنی  نووسینگەی 
واڵتانی  کرد  داوایان  و  بوونەوە  کۆ  نووسینگەکە  کۆکۆنێن« سەرۆکی 
فشار  خۆیان  دیپڵۆماتیکی  کاناڵەکانی  لە  کەڵک وەرگرتن  بە  ئورووپایی 

بخەنە سەر کۆماری ئیسالمی.

ڤانکۆڤێری کانادا
یەکشەممە،  ڕۆژی  ئیران  کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی  ناوەندی 
٢٨ی خەرمانان بە مەبەستی مەحکووم کردنی سیاسەت و جینایەتەکانی 
کۆماری ئیسالمی لە کوردستان و هێرش و هەڕەشەکانی ئەم دواییانەی 
گالەری،  ئارت  لە  کوردستان،  رۆژهەاڵتی  سیاسیەکانی  هێزە  سەر  بۆ 

ناوەندی شاری ڤانکۆڤێر، خۆپیشاندانێکی بەرێوە برد.
لە  نیشتەجێ  کــوردی  ڕەونــدی  بەشداریی  بە  کە  خۆپیشاندانەدا  لەم 
ڤانکۆڤێری کانادا لە بەڕێوە چوو، پەیامی ناوەندی هاوکاری خوێندرایەوە 
و بەشداران بە بەرزکردنەوەی دروشم سەرنجی مێدیا و بیروڕای گشتیی 

ئەو واڵتەیان بۆ الی سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی ڕاکێشا.

ئوتریش
ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران ڕۆژی یەکشەممە، ٢٨ی 
خەرمانان لە ناوەندی شاری ڤییەن کۆبوونەوەیەکی بۆ مەحکوم کردنی 
بارەگاکانی  و  بنکە  سەر  بۆ  پــاســداران  سوپای  هێرشەکانی  هەڕەشە 

حیزبەکانی کوردستانی ئێران لە ناوچە سنوورییەکان پێک هێنا.
کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاری  ناوەندی  پەیامی  ئاکسیۆنەدا  لەو 

ئێران خوێندرایەوە و بەدژی کۆماری ئیسالمی دروشم بەرز کرانەوە.

ئەندام  ئۆستێربەری«  »ئاندێش  خەرمانان  ٢٥ی  پێنج شەممە،  ڕۆژی 
پەرلەمان لەسەر لیستی حیزبی سۆسیال دێموکراتی سوئێد، بە نامەیەکی 
ڕەسمی داوای هەڵوێستی لە حکومەتی سوئێد و وەزیری دەرەوە، خاتوو 
کۆماری  بەردەوامیی  و  هەڕەشە  بە  بەرامبەر  کە  کرد  لیندێ«  »ئــان 
ئیسالمیی ئێران لەسەر کردەوەی تێرۆریستی و بۆردومان و تۆپبارانی 
بنکەکانی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، هەڵوێست بگرێ. هەروەها 
داوا لە هەموو واڵتانی ئورووپایی کراوە پێش بەو هێرشە ناڕەوایانەی 
پەنابەری سیاسی  و  بێتاوان  کە خەڵکی  نەهێڵن  و  بگرن  ئێران  ڕێژیمی 

لە باشووری کوردستان ببنە قوربانیی هێرشە تێرۆریستییەکانی ئێران.
ناردنی ئەم داواکارییە بۆ وەزیری دەرەوەی واڵتی سۆئێد، لە دوای 
پێوەندییەکانی  بەشی  چاالکییەکانی  و  کار  درێژەی  لە  و  پێوەندی گرتن 
لەگەڵ  سوئێد،  واڵتـــی  لــە  کــوردســتــان  دێــمــوکــراتــی  حیزبی  کۆمیتەی 
ئەندامانی پارلەمان و دامودەزگاکانی پێوەندیدار سەبارەت بە هەڕەشە و 
هێرشەکانی ئەم دواییانەی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر باشووری 

کوردستان، هاتووەتە ئاراوە.

)دڵنووسێک بۆ شەهید مووسا باباخانی(

ئاکسیۆنی کوردانی دەرەوەی واڵت

نامە بۆ وەزیری دەرەوەی سوئێد لەبارەی 
کردەوە تێرۆریستییەکانی سپای پاسداران

بۆ مەحکووم کردنی هێرشەکانی ڕێژیم بۆ سەر بنکە و 
بارەگاکانی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
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به ر له  مااڵوایی

ناوەندەکانی  ئاماری  لە  سەرپێی  ڕوانێنیکی 
داکۆکی لە مافی مرۆڤ پێمان دەڵێن کە هیچ الیەن 
و نەتەوەیەک بە قەرا کوردەکان بەدەستی نیزامی 
کۆماری ئیسالمی نەچەوساونەتەوە، بەاڵم ئەوەی 

لێرە باسی دەکەین کەمێک تایبەتترە. 
ڕەهەندێکی  لە  باس  سەری  دەپڕژێینە  ئەوەی 
ڕێژیمی  ئەمنیەتیی  دەزگای  هەڵسوکەوتی  تری 
ئێران لە کوردستانە کە بێ ترس لە وەاڵمدانەوە 

و بەرپرسایەتی، ئەشکەنجە و مەرگ بەسەر جیابیراندا دەسەپێنێ. لە 
کوشتاری کۆڵبەران ڕا بگرە هەتا دەگاتە ڕەشبگیری چاالکانی مەدەنی و، 
ئەوەی جێی داخ و مەخابنە دەستەوەستانیی ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکانە 
کە ڕێگەی بۆ بەردەوامیی جیناتەکانی ڕێژیم خۆش کردووە؛ بە جۆرێک 
کە هەواڵەکانی گرتن، کوشتن، ئێعدام و گیان سپاردن لەژێر ئەشکەنجە 
بوونەتە  بەردەوامیان  بەهۆی ڕوودانی ڕۆژانەی  ئیسالمیدا  ئێرانی  لە 

شتێکی ئاسایی! لە دەرەوەی کوردستان باسەکە جیاوازترە.
الوی  هونەرمەندی  ساڵحی«،  »توماج  ڕابــردوودا  ڕۆژی  چەند  لە 
لەبارەی  ڕەخنەگرانەی  بەرهەمێکی  چەند  دواییانەدا  لەم  کە  ڕەپێر 
کردووەتەوە،  باڵو  کۆمەڵگە  هەوسارترازاوی  و  شپرزە  بارودۆخی 
لەالیەن ناوەندە ئەمنیەتییەکانەوە دەسبەسەر و شوێن بزر کرا. جارێ 
هەر لەجێدا نێوەرۆکی مۆسیقیی ڕەپ دەربڕینی ناڕەزایەتی و سیلەگرتن 
لە بارودۆخی نائاسایی و بەاڵلێدراوی کۆمەڵگە لە پرسە جیاوازەکانە. 
ناڕەزایەتی دەربڕین بەو دۆخ و پرسە هەستیارانەی کە هونەرمەند وەک 
چاوی کراوەی کۆمەڵگە و بە هەستەوەریی زیاترەوە لە دەوروبەری 
خۆی دەیبینێ و بەگژیدا دەچێتەوە. پێشتریش هونەرمەندگەلێکی وەک 
»یاس« و »هیچ کەس« و چەند ڕەپێرێکی دیکە بەو تایبەتمەندییە کارە 

هونەرییەکانیان باڵو کردووەتەوە و جیێ گرتووە.
ــەرەوڕووی  بـ ناڕەزایەتییەک  و  ڕەخنە  هەرچەشنە  کە  ئێران  لە 
ــازادی لــە بـــواری هونەریشدا،  ســەرکــوت دەبــێــتــەوە، لــە نــەبــوونــی ئـ
مۆسیقای ڕەخنەگر بە دەروون مایەی ناڕەزایەتی ناسناوی »مۆسیقیی 
ناوەند و  ژێرزەوینی«ی دراوەتــێ؛ وەزارەتــی فەرهەنگ و ئیڕشاد و 
لە  زۆر  هــەروەک  مۆسیقیش  بەسەر  چاودێر  حکوومییەکانی  شوێنە 
ناوەندە ئەمنیەتییەکانی دیکە هیچ ئەرکێکی دیکەیان جیا لە قۆرخ کردنی 
تایبەت و سانسۆڕ و سنووردارکردنی بەرهەمە هونەرییەکان  بواری 
نییە. هەرئەوەش بووەتە هۆی ئەوەی کە بە داننانی خودی وەزارەتی 
هونەریی  بەرهەمی  هــەزار  سێزدە  لە  پتر  نــەوەدا  دەیــەی  لە  ئیڕشاد 
واتە  دیکە  دەربڕینێکی  بە  کە  کراوە  تۆمار  )قەدەخەکراو(  ژێرزەوینی 
سووتان و هەڵپڕووزانی ئەو هەل و دەرفەتانەی نەوێ نوێی هونەرمەند 

لەو واڵتەیان لە جەغزی ژیانی ئاسایی و سروشتی وەدەرناوە.
الوە  هونەرمەندە  ئەو  دەسبەسەرکردنی  کە  سروشتییە  هەڵبەت 
جێی داخەوە و کۆمەڵگەی کوردی لە ناخ و هەناوی خۆیدا دژی ئەو 
بەربەست و کۆت و بەندانەیە بۆ هونەرمەند دروست بکرێ، بەاڵم خاڵی 
سەرنجڕاکێش لەو پێوەندییەدا بەالڕێدابردنی سەرنجەکان لە بابەتێکی 
هەستیارەوە بۆ شوێنێکی دیکەیە کە ناوەندە ئەمنیەتییەکانی کۆماری 
ئیسالمی بەتەواوی لێی شارەزا و وەستان. هەروەک گوتمان مەبەستی 
ئەو  لەگەڵ  بابەتە  ئەو  بەیەک گرتنی  و  بــەراوردکــردن  نووسینە  ئەو 
باسانە نییە کە ڕۆژانە لە کوردستان ڕوو دەدەن، بەاڵم ڕێک لەوکاتەدا 
حیزبە  کــەوتــووە،  وەڕێ  توماج  لە  پشتیوانی  بۆ  گــەورە  کەمپینێکی 
ئازادیخوازەکانی کورد و بەتایبەت حیزبی دێموکراتی کوردستان لەژێر 
شااڵوی سەرکوت و شەپۆلێکی نوێی هەڕەش و هێرشی مووشەکی و 
تۆپخانەیی ڕێژیم دان، کەچی سەت حەیف و جەغار بۆ بەدەنگەوەهاتن 

و پشتیوانییەک، چ لە ئاستی ئێرانی و چ لە ئاستی جیهانیدا.
ئەوەی کە بۆ پشتیوانی لەو هونەرمەندە الوە دەکرێ لەجێی خۆی دایە، 
بەاڵم پرسیار ئەوە کە هەر ئەو ڕووناکبیر و ئازادیخوازە ئێرانییانەی 
لە ئاکسیۆنەکانی بەردەم باڵوێزخانەکانی کۆماری ئیسالمی و دادگا و 
نازانن  ئایا  دێننەپێش،  کۆڕ و کۆبوونەوەکانی دەرەوەی واڵت سینگ 
بەربەستەکانی  و  ڕێگری  ڕادەبــرێ؟  چ  کوردستان  لە  کە  نابیستن  و 
کۆماری ئیسالمی نا، جینایەتەکانی ئەم ڕێژیمە لە کوردستان کە ڕۆژ 
نییە هەواڵێکی لێ باڵو نەبێتەوە هەستی ئەوان ناڕووشێنن؟ میللەتێک کە 
لە دوو ڕێژیمی پاشایەتی و کۆماری ئیسالمیدا لەسەر ماف ویستی و 
شوناس خوازییان وەک یەک لێیان دەدرێ و سەرکوت دەکرێن، نابینن؟ 

ئایا ئەوان شایەنی پشتگیری و بەهاناوەچوون نین؟ 
بێگومان کۆمەڵگەی کوردستان بۆ دەسبەسەرکرانی ئەو الوە نارازییە 
خەمبار و بەپەرۆشە، چونکی ڕۆژ نییە دەیان کەس لە نیشتمانی کوردان 
سیاچاڵەوە.  نەخرێنە  و  نەگیرێن  ناڕەزایەتی-  بەوهۆیەوە_دەربڕینی 
بەاڵم ئەو پرسیارەش بە مافی خۆی دەزانێ کە بێدەنگی و خەمساردیی 
کۆمەڵگەی ئێران و جیهانییش لە هەمبەر جینایەتەکانی ڕێژیمی ئێران 

لە کوردستان لەپای چی؟
خەڵکی  ببیسترێ،  کوردەکان  هــاواری  و  دەنگ  هاتووە  ئەوە  کاتی 
ئێران دەبێ بزانن کە ئەو خوێنەی لە کورد دەڕوا و ئەو نەهامەتییانەی 
بەسەر خەڵکی کوردستان دێ زیان و خەسارەکەی بۆ هەموو واڵتە. 
کاتی ئەوە هاتووە کە یەکیەتی و هاودەنگییەک بۆ بەگژداچوونەوەی 
ئەو ڕێژیمە دروست بێ، بۆ ئەوەش پێویستە ال لە کوردستان، بێشکەی 
ئێران  لــە  ڕابـــردوو  دەیـــەی  چەند  خــۆڕاگــریــی  و سەنگەری  ــازادی  ئـ

بکرێتەوە. کات درەنگە.

کونەمشک... توماج... کوردستان!

کردنەوەی خولی فێرکاریی زمانی کوردی تایبەت بە منااڵن
 لە »خوریشت«ی شنۆ

هونەرمەندێکی سەقزی خەاڵتی باشترین ئەکتەری فێستیڤاڵی ئیسپانیای بردەوە

خولێکی فێرکاریی زمانی کوردی تایبەت بە منااڵن لە ئاوایی »خوریشت«ی 
شاری شنۆ کۆتایی پێ هات.

بۆ ڕێزگرتن لە قوتابیانی سەرکەوتووی ئەو خولە فێرکارییەی زمانی 
هەینی  ڕۆژی  وتاری  محەممەدی،  عومەر  وانەبێژ  مامۆستای  و  کوردی 
٢٦ی خەرمانانی ئاوایی خوریشت لەالیەن مەال ڕەحیم هەمزە پوورەوە بۆ 

باس لەسەر گرینگی زمانی دایک تەرخان کرا.
مامۆستا عومەر محەممەدی  کۆبوونەوەیەدا  ئەو  دیکەی  بڕگەیەکی  لە 
لەسەر شێوەی بەڕێوەبردنی خولەکان وتارێکی پێشکەش بە بەشداربووان 
کرد و پاشان ئەو منااڵنەی خولی بەشداربوونیان بە سەرکەوتوویی تێپەر 
کردبوو، لە سێ ئاستی زۆر باش، باش و مامناوەند بڕوانامەیان پێ بەخشرا.

شاری  لە  خەرمانان  ٢٠ی  ڕیورائۆ،  نێونەتەوەیی  فێستیڤاڵی 
»ئالیکانتا«ی واڵتی »ئیسپانیا« بەڕێوە چوو.

هــاوبــەشــی دوو  ــکــراوی  فیلمی »زەبـــح« دروســت کــورتــە 
ــورد بــە نــاوەکــانــی »ئــاکــۆ زەنــدکــەریــمــی« و  دەرهــێــنــەری ک
»سامان حوسێن پوور«ە. ئەو کورتە فیلمە باسی لە چیرۆکی 
بنەماڵەیەک دەکا کە بۆ تێپەڕاندنی زستانێکی تووش و سەخت، 
لە  بنەماڵەیە  ئەو  کوڕی  بەاڵم  بفرۆشن،  مانگاکەیان  دەبێت 
بڕیاری فرۆشتنی ئەو مانگایە دڵخۆش نییە و هەوڵی ڕزگاریی 

مانگەکەیان دەدات.
ــە و کـــاری  ــەک ــاوەی ١٣ خــول ــ کـــورتـــە فــیــلــمــی زەبــــح مـ
کراوە.  گواز«  و  »پایگەالن  گوندەکانی  لە  وێنەگرییەکەشی 
ئەو کورتە فیلمە لە چەند ساڵی ڕابروودا، چەندین خەاڵتی لە 

فێستیڤاڵە نێوخۆیی و بیانییەکانی بەدەست هێناوە.

دیواندەری  خەڵکی  کــوردی  ــژاردەی  ب کچە  مورادنیا،  مریەم 
لە  خەاڵتە  ئەو  بباتەوە.   ١٤٠٠ ساڵی  بۆ  ئەلبۆرز  خەاڵتی  توانی 
ساڵ  توێژەری  باشترین  بە  پیراپزیشکییەوە  و  پزیشکی  بواری 

لەو بوارەدا دەدرێ.
مریەم مورادنیا هەتا ئێستا زیاتر لە ٥٠ وتاری بەناوبانگی لە 
گۆڤار و ڕۆژنامە و باڵوکراوەکانی نێوخۆ و دەرەوەی واڵت باڵو 
کردۆتەوە و هەروەها خاوەنی سێ کتێبە و ئەندامی بنیاتی میللیی 

بژاردەکانی ئێران لە چەند ساڵی ڕابروودا بووە.
بنیاتی فەرهەنگیی ئەلبۆرز لە ڕێکەوتی ٢٧ی ڕەشەمەی ساڵی 
ئەو  و  دامــەزراوە  ئەلبۆرز  حوسێن عەلی  دەستی  لەسەر   ١٣٤٢
خەاڵتە بەو کەسانە دەدرێ کە لە بواری زانستی پزیشکیدا چاالک 

و خاوەن بەهرەن.

له  »زااڵوا«  ســیــنــەمــایــی  فیلمی 
ــاکــاری کـــورد  ــه م ــن ــی ســی ــان ــن ــێ ده ره
خه اڵتی  تــوانــی  ئەمیری  ــەرســەالن  ئ
و  ڕخنەگران«  »حەوتووی  گرینگی 
نێودەوڵەتیی  »ڕخنەگرانی  خه اڵتی 
خولی  شەشەمین  و  ســی  لــە  فیلم« 
»ڤێنیز«  ــەگــران«ی  ڕخــن »هــەفــتــەی 

بباتەوە.
به شی  داوەرانــی  لێژنەی  ئەندامانی 
پێشبڕکێی ئەم فێستیڤاڵه لە دەنگدانی 
کەوتونەتە  کە  ڕایگەیاندووە  خۆیاندا 
ژێر کاریگه ریی ده رهێنه ر له خوڵقاندنی 
خۆی  سینه مایی  به رهه می  یه که مین 

به  شـــاره زایـــانـــه  زۆر  ــه ر  ــن ــێ ده ره و 
جیاوازه کان  هه سته  له  که ڵک وه رگرتن 
له م فیلمه دا په یامێکی به هێز له به رانبه ر 
نیشانی  کــۆنــه پــه ره ســتــی  و  نــه زانــیــن 
تایبه تانه دا  ڕۆژه  لــه م  که  ده دا  بینه ر 
گرینگییه کی بێ وێنه  وکاریگه ری هه یه.

لە  »زااڵوا«  ســیــنــەمــایــی  فــیــلــمــی 
خۆی  جیهانیی  پیشاندندای  یەکەمین 
چــووە  ــاوازدا  ــیـ جـ سکانسی  ســێ  ــە  ل
لەالیه ن  پــەردەی سینەماکان و   سەر 
هــه روه هــا  و  فێستیڤاڵەکە  بــیــنــه رانــی 
بەر  کەوتە  سینه ماییه وه    ڕخنه گرانی 
سەرنج و پێشوازیی لێ کرا. ئەم فیلمە 

ئەم قەاڵیە کە ده كه وێته  دەشتی »میان کێو«ی ئیالم و لەسەر 
کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  ئیالمی  شــاری  میرکـی«  »چگا  تەپەی 
هەڵکەوتووە، لە ساڵی ١٢8٧ی هەتاوی و لە سەردەمی »قاجاڕ«دا 

ساز کراوە.
ــردووە کــە بە  ــاوی ئــەم قــەاڵیــەی دابــیــن کـ کانیی »بــی بــی« ئ
ئاوی  لە »بۆڕی گڵی«،  بە کەڵک وەرگرتن  شێوازی ڕابــردوو و 

کانی دەنێردرایە حەوشەی ناوەندیی قەاڵکەوە.
ئەم میراتە بەنرخە لە نەبوونی حکومەت و کیانێکی کوردی لە 
رێکەوتی ١٩ی بانەمەڕی ١٣٧٦ی هەتاوی بە ژمارەی »١٧٩8« 
وەکوو میراتێکی نەتەوەیی ئێران تۆمار کراوە. ئەم بینا مێژووییە 
ئیالم و کوردستانە و  لە شوێنە گرنگە گەشتیارییەکانی شاری 

مۆزەی خەڵکناسیی ئیالم لەوێ دایە.

سەقز،  شــاری  خەڵکی  کــورد،  ئەکتەرێکی  حامیدی،  فــەرەیــدوون 
»ڕیــورائــۆ«ی  فێستیڤاڵی  دەیەمین  لە  ئەکتەری  باشترین  خەاڵتی 
دەیەمین  هێنا.  بەدەست  کوردستان  لە  فیلمی »زەبح«  بۆ  ئیسپانیا، 

کچەکوردێک لە دیواندەرە گەورەترین 
خەاڵتی پزیشکیی ئێرانی بردەوە

ناسینی قەاڵی »والیـی ئیالم«

خەاڵتی باشترین فیلمی ڤێنیز بە ئەرسەالن ئەمیری درا

نێودەوڵەتییە  فێستیڤاڵە  ئەو  خەاڵتی  وەرگرتنی  بۆ 
لەگەڵ ٦ فیلمی سینەمایی لە واڵتانی جۆراوجۆری 
ڕۆژی  لە  فستیڤاڵە  ئەم  بوو.  ڕکەبەریدا  له  جیهان 
٢٠ی خەرمانان لە واڵتی ئیتالیا کۆتایی بە کارەکانی 

هێنا.

بابەک ناسری
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