
راگەیەندراوی دەفتەری سیاسيی حیزبی 
دێموكرات بەبۆنەی كۆتایی هاتنی پلینۆمی 

چوارەمی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران

بەها نەتەوەییەكان رەمزی 
مانەوەن

ترین  ئاسایی  لە  تاوانباران  كردنی  زیندانی 
وەكوو  كۆمەڵگاكاندا،  هەموو  لە  خۆیدا  حاڵەتی 
بە  ئەوەی  بۆ  دیاریكراوە  تاوانباران  بۆ  سزایەك 
لە  تاوانبار  كەسی  دوورخستنەوەی  و  جیاكردنەوە 
كردن  چاوەدێری  مەبەستی  بە  و  ئاسایی  خەڵكی 
بەسەریدا و رەخساندنی دۆخی پەروەردە بۆی، هەوڵ 
لە  تاوانبار  بۆ تەكوزمەند كردن و دوورخستنەوەی 
وەدیهێنانی  مەبەست  ئاكامدا  لە  و  بدرێت  تاوان 
كۆمەڵگایەكی تەندرووست و دادپەروەرانەیە. لێرەدا 
ناكەین،  تاوانبار  تاوانباربوونی  رادەی  لە  باس 
واڵتە  لە  جیاوازەكان  تاوانە  بۆ  سزاكانیش  چونكە 
جیاوازەكاندا وەك یەك نین. بەاڵم ئەم یاسامەندییە لە 
واڵتانێك وەاڵمدەرە كە رێز لە مافی شارۆمەندانی 

خۆیان دەگرن بە تاوانبارانیشەوە.
بۆتە  دواییدا  رۆژەی  چەند  لەم  ئەوەی 
گەرمەباسی سەر میدیاكان، گەڕاندنی تاوانبارێك 
بوو لە سەر شەقام و لە ئاستی شاری مەریواندا بە 
جل و بەرگی ژنانەی سوورەوە. رێژیمی كۆماری 
هەوڵی  نامرۆڤانەیە  كردارە  بەم  ئێران،  ئیسالمی 
لە سەرەتاشدا  وەك  داوە.  تاوانبارێكی  ریسواكردنی 
دەركەوتی خۆیدا  یەكەم  لە  ئەو كردوەیە  باسمكرد، 
هەچەند  زیندانییەك  مافی  بە  كردنە  بێڕێزی 
تاوانباریش بووبێت كە لێرەدا ئەو الیەنەی مەبەستی 
ئێمە نییە، دووهەم بێڕێزییەكی تەواوە بە كولتووری 
ژنانی  بە هەموو  و  بەرگی كوردی  و  كورد، جل 
بەها كە  لە كۆمەڵێك  بریتییە  كوردستان. كولتوور 
كۆمەلێك  كۆمەڵگایە،  ئەو  ئەندامانی  بە  تایبەتە 
دەكەن،  پەیڕەوی  و  دەگرن  لێ  رێزی  كە  بەها 
كۆمەڵێك بوون و نەبوون لە كردار و هەڵسوكەوتدا.

نەتەوەی  بۆ  هەردەم  كوردی  وبەرگی  جل 
بەشێك  بۆتە  كە  بەهایانەی  لەو  بووە  یەكێك  كورد 
شوناسی  كۆڵەكەكانی  لە  یەكێك  و  مانەوەی  لە 
نەتەوەیی بووە. ژنانی كورد بە لەبەركردنی جل و 
و... زمانی كوردی  پاراستنی  و  بەرگی كوردی 
هتد، هاوكات لەگەڵ بەشدار بوون لە رەهەندەكانی 
و  كارا  رۆڵێكی  هەمیشە  خەباتیشدا،  دیكەی 
كوردەواریدا  كولتووری  پاراستنی  لە  كاریگەرییان 
و  جل  و  كورد  ژنی  پێگەی  هەربۆیەش  هەبووە. 
لە  كوردەواریدا  كۆمەڵگای  لە  كوردی  بەرگی 
رێز  جێگەی  و  بەرز  پێگەیەكی  ئێستا  تا  كۆنەوە 

و ستایش بووە.
جاریش  دواهەمین  نە  و  جارە  یەكەم  نە  ئەمە 
ئیسالمی  كۆماری  بێزراوی  رێژیمی  كە  دەبێت 
نەتەوەییەكانی  بەها  بە  كردن  سووكایەتی  هەوڵی 
گەلی كورد دەدات. وەك بینیشمان خەڵكی نیشتمان 
و  ئازا  ژنانی  تایبەتی  بە  و  مەریوان  پەروەری 
چاونەترسی ئەو شارە بەرەوڕووی ئەو سووكایەتییە 
بوونەوە و بە هەرشێویەك كە بۆیان لوا دژكردەوەیان 
نیشان دا و پشتگیریی هەمەالیەنەی گەلی كوردیش 
لەو ناڕەزایەتی دەربڕینە، دەرخەری یەكگرتوویی و 
دیكەش  جارێكی  كوردە.  نەتەوەی  پارێزیی  بەها 
گەلی كورد سەلماندی كە لە پێناو پاراستنی بەها 
نەتەوەییەكانیدا لە هیچ هەڕەشەیەك ناپرینگێتەوە.   

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
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كۆبونەوەی 
ئاڵماتی و 
قەیرانی...

رۆژی جیهانی 
بێهداشت 

و...

كومیتەی كورد لە ئینترناسیۆنال سوسیالیست پێكهات

ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیەكگرتووەكان 
توندوتیژییەكانی سوورییەی مەحكوم كرد

گەاڵڵەی سەنای ئامریكا بۆ پشتیوانی لە 
ئیسراییل لە ئەگەری هێرش بۆ سەر ئێران

نەتەوەیەكگرتووەكان  ئاسایشی  ئەنجومەنی 
گرووپە  و  ئەسەد  رێژیمی  لە  جار  یەكەمین  بۆ 
دژب���ەرەك���ان داوا دەك���ا ك���ە  ل��ە درێ������ژەدان بە 
هاوكات  ببوێرن.  خ��ۆ  س��ووری��ە  ل��ە  توندوتیژی 
نێونەتەوەیی داوایان لە ئەنجومەنی  یاریدەدەرانی 
ئاسایشی نەتەوەیەكگرتووەكان كردووە كە دەرەتان 
سووریە  هاوواڵتیانی  بە  گەیاندن  یارمەتی  بۆ 

دابین بكەن.
لە  نەتەوەیەكگرتووەكان  ئاسایشی  ئەنجومەنی 
رۆژی پێنجشەممە )18ی ئاوریل /29 خاكەلێوە( 
راگەیەندراوێك  ب���اوك���ردن���ەوەی  ب��ە  ت��وان��ی��ی 
ت��ون��دوت��ی��ژی ل��ە س��ووری��ە م��ەح��ك��ووم ب��ك��ا. لەم 
لە  داوای  ئاسایش  ئەنجومەنی  راگ��ەی��ەن��دراوەدا 
الیەنە پێوەندیدارەكانی پرسی سووریە كردووە كە 

بە زووترین كات كۆتایی بە خوێنڕشتن بێنن.
ه���ەروەه���ا ئ��ەن��ج��وم��ەن��ی ئ��اس��ای��ش ب��ە هۆی 
ئەسەد  رێژیمی  م���رۆڤ،  مافی  پێشێلكردنی 
لەم  ك���ردووە.  مەحكووم  دژبەرەكانی  گرووپە  و 

راگ��ەی��ەن��دراوەدا ه��ات��ووە: »ت��ون��دوت��ی��ژی روولە 
زی��ادب��وون ق��ەب��ووڵ ن��اك��رێ  و دەب��ێ ب��ە خێرایی 

كۆتایی پێ  بێ «.
بە  پێشیان  ل��ەم��ە  پێش  ت��ا  رووس��ی��ە  و  چین 
پ��ەس��ەن��دك��ردن��ی  ب��ڕی��ارن��ام��ە دژی س��ووری��ە و 
لە  گرتبوو.  ئەسەد  رێژیمی  كردنی  مەحكووم 
الیەكیترەوە، بە پێی راپۆرتی تۆڕی هەواڵدەریی 
دژبەرانی  بە  س��ەر  كە  ال��ث��وره«  ش��ۆڕش »سانا 
دوای  ئ��اوری��ل  19ی  هەینی  رۆژی  ئ��ەس��ەدە، 
پێشڕەویی دژبەران لە ناوچەكانی هەرێمی دەرعا، 
هێزەكانی  زرێپۆشی  دوازدەه��ەم��ی  لەشكەری 
ئ��ەس��ەد ب��ە ت���ەواوی ك��ەوت��ە گ��ەم��ارۆی سوپای 

ئازادی سووریەوە.
دژبەران،  س��ەرچ��اوەك��ان��ی  راپ��ۆرت��ی  پێی  ب��ە 
سوپای ئازادی سووریە، لە عەمەلیاتێكی بەرباو 
دەستیان  ال��ح��ری��ر«دا  »بصر  ن��اوچ��ەی  نزیك  لە 
كەرەستە  و  گواستنەوە  گ��وردان��ی  دوو  س��ەر  بە 

سەربازییەكانی هێزەكای ئەسەددا گرتووە.

دێموكرات  ن��وێ��ن��ەران��ی  ل���ە  ب��ەش��ێ��ك 
ئامریكا،  س���ەن���ای  ك���ۆم���اری���خ���وازی  و 
گ��ەاڵڵ��ەی��ەك��ی��ان ئ��ام��ادە ك����ردووە ك��ە لە 
ئیسرائیل  س��ەرب��ازی��ی  هێرشی  ئ��ەگ��ەری 
ناچار  ئامریكا  دەوڵ��ەت��ی  ئێران،  س��ەر  بۆ 
دەكات كە لە رووی ئابووری و سەربازی و 

سیاسییەوە هاوكاریی ئیسراییل بكا.
بە پێی راپۆرتی »ئورشەلیم پۆست«، 
79 كەس لە نوێنەرانی سەنای ئامریكا، بە 
داڕشتنی گەاڵڵەیەك، لە ئەگەری هێرشی 
ئیسرائیل بۆ سەر ئێران، ئامریكا ناچار بە 
پشتیوانیی هەمەالیەنە لە ئیسراییل دەكا.

بە سەرەنجدان بەو گەاڵڵە پێشكەشكراوەی 
پێوەندیەكانی  كومیتەی  الی���ەن  ل��ە  ك��ە 
دەرەوەی سەنای ئامریكا بەم مەجلیسەی 
پێشكەش كردووە، ئەگەر ئیسرائیل ناچار 
و  خ��اك  یەكپارچەیی  پاراستنی  ب��ۆ  ب��ێ  
ب��ەرگ��ری ل��ە خ��ەڵ��ك و م��ان��ەوەی خۆی، 

هێرشی سەربازیی بكاتە سەر ئێران، ئەركی 
ئامریكایە كە لە بواری سیاسی، ئابووری 

و سەربازییەوە پشتیوانی لەم واڵتە بكا.
دەكاتەوە  ئەم گەاڵڵەیە هەروەها جەخت 
پێشگیری  بۆ  دەبێ  ئامریكا  دەوڵەتی  كە 
بە  ئێران  رێژیمی  پێراگەیشتنی  دەست  لە 

چەكی ناوكی بەڵێن بدات.
بەرگریی  وەزی��ری  یەعلون«  »مووشە 
نوێی ئیسراییل، رۆژی سێ شەممە 27ی 
خاكەلێوە، لە ساڵرۆژی پێكهاتنی دەوڵەتی 
ئیسرائیلدا وتی: بەرنامەی ناوكی رێژیمی 

ئێران مەترسییە بۆ هەموو جیهان.
جیهانی  كۆمەڵگای  ئ��ەو،  وت��ەی  ب��ە 
دەبێ  بە دژی رێژیمی ئێران یەكگرتوو بن 
و لە هەر هەلومەرجێكدا لە درووستكردنی 
چەكی ناوكی لە الیەن ئێرانەوە پێشگیری 

بكەن.

رۆژی هەینی رێكەوتی 2٣ی خاكەلێوەی 
بە  ك���ۆب���وون���ەوەی���ەك  ه����ەت����اوی،  1٣92ی 
ئایاال سكرتێری گشتیی  لویس  ئامادەبوونی 
هەیئەتی  و  سوسیالیست  ئینترناسیۆنال 
ئینترناسیۆنال  سەرۆكی  پاپاندرۆ  دەفتەری 
هەیئەت   22 بەشداریی  بە  و  سوسیالیست 
چوار  سیاسییەكانی  رێكخراوە  و  حیزب  لە 
ش���اری سلێمانی  ل��ە  ك��وردس��ت��ان  پ��ارچ��ەی 

پێكهات.
حیزبی  هەیئەتێكی  ك��ۆب��وون��ەوەی��ەدا  ل��ەم 

دێموكراتی كوردستانی ئێران بە سەرپەرستیی 
بەڕێز »حەسەن شەرەفی« جێگری سكرتێری 

گشتیی حیزب بەشدار بوو.
سەرەتای ئەو كۆبوونەوە بە پێشكەش كردنی 
چەند وتەیەك لەالیەن سكرتێری سوسیالیست 

ئینترناسیۆنال دەستی پێكرد.
لە  ئاوڕدانەوە  وێڕای  قسەكانیدا  لە  ئایاال 
ئینترناسیۆنال  و  ك��ورد  پێوەندیی  م��ێ��ژووی 
سوسیالیست لە چەند دەیەی رابردوودا، پڕژایە 
سەر رۆڵی دوكتور عەبدولڕەحمان قاسملوو و 

وت���ی: ك���ورد لە 
دوكتور  رێگای 
ق��اس��م��ل��ووەوە بە 
ل  نا سیۆ نا ئینتر
لیست  سیا سو

ناسێنرا.
دوات��������������������ر 
بەختیار  م����ەال 
ك������ارگ������ێ������ڕی 
م�����ەك�����ت�����ەب�����ی 
س�����ی�����اس�����ی�����ی 
ی����ەك����ی����ەت����ی����ی 
نیی  نیشتما
ك�����وردس�����ت�����ان، 
باسێكی  وێ��رای 
لە  م���ێ���ژووی���ی 
ل  نا سیۆ نا ئینتر
 ، لیست سیا سو
رۆڵ���������������������������ی 
كەسایەتییەكانی شەهید دوكتور عەبدولڕەحمان 
قاسملوو، جەالل تاڵەبانی و دوكتور مەحموود 
ئەم رێكخراوە جیهانییە  بەنیسبەت  عوسمانی 

بەرز نرخاند.
كۆبوونەوەیەدا  ئەو  دیكەی  بڕگەیەكی  لە 
الیەنە بەشدارەكانی چوار پارچەی كوردستان، 
راوبۆچوون و تێبینییەكانی خۆیان لەسەر ئەو 
كۆمیتەیە و بارودۆخی ئەو بەشەی كوردستان 

پێشكەش كرد.

لەم پێوەندییەدا بەڕێز »حەسەن شەرەفی« 
كوردستانی  هەنووكەیی  هەلومەرجی  باسی 
دژە  سیاسەتی  بە  ئ��ام��اژەی  و  ك��رد  ئێرانی 
ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  رێژیمی  مرۆیی 
كرد و سەرەڕۆیی ئەو رێژیمەی لە پێوەندیی 
لەگەڵ تیرۆر و دەستێوەردانەكانی لە واڵتانی 

دەرەكیدا باس كرد.
راوسەرنجی  نوێنەران،  لە  هەركام  پاشان 
كۆمیتەی  داه��ات��ووی  ك��اروب��اری  بۆ  خۆیان 
خستە  سوسیالیست  ئینترناسیۆنال  لە  ك��ورد 

بەر باس.
شاندی  بەرپرسی  شەرەفی  حەسەن  ك��اك 
حیزبی دێموكرات لە كۆبوونەوەی ئینترناسیۆنال 
رابردووی  بە  ئ��ام��اژە  وێ��ڕای  سوسیالیست، 
لەو  ئ��ی��ران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
رێكخراوە نێونەتەوەییەدا وتی: كومیتەی كورد 
لە ئینترناسیۆنال سوسیالیست نابێ جیاوازی 
لە نێوان بەشەكانی كوردستاندا دابنێت و دەبێ 
بە یەك چاو سەیری چوار پارچەی كوردستان 
هەموو  كومیتەیە  ئ��ەو  تێكۆشانی  و  بكات 

بەشەكانی كوردستان بگرێتەوە.
ل��ە ك��ۆت��ای��ی��دا ه��ەڵ��ب��ژاردن ب��ۆ ب��ەرپ��رس و 
لە  ك��ورد  كومیتەی  بەرپرسی  جێگری  دوو 
یەكیەتیی  و  كرا  سوسیالیست  ئینترناسیۆنال 
نیشتمانیی كوردستان وەكوو بەرپرس و حیزبی 
 BDP دێموكراتی كوردستانی ئێران و پارتی
كومیتەیە  ئەو  بەرپرسی  جێگرەكانی  وەك��وو 

هەڵبژێردران.
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

راگەیەندراوی دەفتەری سیاسيی حیزبی دێموكرات 
بەبۆنەی كۆتایی هاتنی پلینۆمی چوارەمی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

دكتور مەحمود عوسمان سەردانی دەفتەری 
سیاسیی حیزبی دێموكراتی كرد

كۆبوونەوەی سااڵنەی كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فێدراڵ لە لەندەن بەڕێوە چوو

بۆ ئاگاداری رادەگەیەنین كە كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی 
كۆنگرەی  ه��ەڵ��ب��ژێ��ردراوی  ئ��ێ��ران  كوردستانی  دێموكراتی 
پازدەهەمی حیزب، چوارەمین پلینۆمی خۆی بە بەشداریی 
ئەندامانی ئەسڵی  و جێگرانی كۆمیتەی ناوەندی پێكهێنا  و 

پاش چوار رۆژ كاری بەردەوام كۆتایی پێهات.
پلینۆم كاتژمێر 9ی بەیانی رۆژی دووشەممە رێكەوتی 
2٦ی خاكەلێوەی 1٣92ی هەتاوی بەرانبەر بە 1٥ی ئاوریلی 
2٠1٣ی زایینی بە راگرتنی خوڵەكێك بێدەنگی بۆ رێزگرتن 

لە گیانی پاكی شەهیدان دەستی پێكرد. 
پاشان لە چوارچێوەی دەستووری كاری پلینۆمدا كە پێشتر 
بە ئاگاداری ئەندامانی بەڕێوەبەری حیزب گەیشتبوو، بەڕێز 
راپۆرتێكی  هیجری،  مستەفا  حیزب  گشتیی  سكرتێری 
ئێران  ناوچە و هەلومەرجی  ئاڵوگۆڕەكانی  سیاسی كە زیاتر 
گرتبوو  لەخۆ  كوردستانی  پارچەی  هەرچوار  لە  ك��ورد   و 

پێشكەشی بەشدارانی پلینۆم كرد.
شەڕ  درێ��ژەی  سووریە  و  دۆخی  بە  ئاماژە  راپۆرتەدا  لەو 

وێرانییەكی  قوربانی  و  دەیان هەزار  كە  كرابوو  لەو واڵت��ەدا   و كوشتار 
ئ��اوارە  و  ئەو واڵتە  لە خەڵكی  بە میلیون كەس  لێكەوتوەتەوە و  زۆری 
پەڕیوەی هەندەران بوون. راپۆرت، هۆی ئەم وەزعە  و درێژەكێشانەكەی 
گەڕاندبۆوە بۆ پشتیوانی  و یارمەتیدان هەمەالیەنەی رێژیمی كۆماری 
ئیسالمیی ئێران، روسیە  و چەند واڵت  و الیەنی دیكە لە رێژیمی بەشار 
ناڕازی  و  لە خەڵكی  لە حاڵێكدایە كە پشتیوانییەكان  ئەوەش  ئەسەد و 
یارمەتیی  لە  زیاتر  واڵتە  ئەو  بەرهەڵستكارانی  سووریە  و  راپەڕیوی 
لەالیەن  گومان  دروستبوونی  هۆی  بە  بۆەتەوە  و  بەرتەسك  مرۆڤیدا 
رۆژئاواییەكانەوە سەبارەت بە بەرهەڵستكاران بەتایبەت بوونی گرووپی 
ئیسالمییە رادیكالەكان ئەو پشتیوانیە لە رادەی چاوەڕوانیی ناڕازییانی 
ئەو واڵتەدا نییە هەر بۆیە وێدەچی ئەم دۆخە لەم واڵتە لەوەش زیاتر 

درێژە بكێشێ.
راپۆرتەكە وێڕای باس لە هەلومەرجی سیاسیی ئێران  و ئاڵوزییەكانی 
لە  جیهانی  كۆمەڵگای  ئێران  و  ئیسالمیی  كۆماری  رێژیمی  نێوان 
ئابووری دوا بوو كە چوونەسەرێ   درێژەی دۆخی خەراپ  و شپرزەی 
تێكچوونی  زیاتر  و  بێكاریی  و   %  ٣٠ هەتا  دراو  ئاوسانی  رادەی 
ژیانی خەڵكی بەدواوە بووە  و بە لەبەرچاوگرتنی بێئاكامبوونی دوایین 
دانیشتنی گرووپی 1+٥ لە قەزاقستان  و هەڕەشەی گەمارۆی زیاتری 
رۆژئاواییەكان بەتایبەت ئەمریكا بۆ سەر رێژیمی كۆماری ئیسالمیی 
ئێران پێشبینی دەكرێ  ئەو دۆخە لەوەش كە هەیە نالەبارتر دەبێ . لە وەها 
وەزعێكدایە كە رێژیمی كۆماری ئیسالمی زیاتر لە پێشووش مافەكانی 
واڵت  خەڵكی  سەر  بۆ  گوشارەكانی  دەك��ا  و  پێشێل  ئێران  لە  م��رۆڤ 
رێژەی  چوونەسەرێ   لەبەرچاوگرتنی  وێڕای  ئەمەش  ك��ردووە  و  زیاتر 
مافی  تایبەتیی  رێپۆرتێری  شەهید  ئەحمەد  راپۆرتی  لە  ئێعدامەكان 
رۆژی  كە  ئێران  بە  سەبارەت  نەتەوەیەكگرتووەكان  رێكخراوی  مرۆڤی 

1٠ی خاكەلێوە ئاماژەی پێدابوون بە روونی دەردەكەوێ.
بوو  بەوە كرد  ئاماژەی  راپۆرتی سكرتێری گشتیی حیزب  هەروەها 
كە بە نزیكبوونەوەی كاتی بەناو هەڵبژاردەنەكانی سەرۆك كۆماری لە 
ئێران  و هەڵوێست  و بۆچوونی الیەنە جۆراوجۆرەكانی نێو دەسەاڵتدارانی 
یا  الیەن  كەس  و  هێندێك  كاندیداتۆری  لە  رێگرتن  ئەگەری  رێژیم  و 
لەحاڵەتی كاندیدابوونیاندا رەدی سەالحییەت كردنیان، بۆتە كێشەیەك لە 
نێو كەس و الیەنەكانی نێو دەسەاڵتدارانی رێژیم  و ئەوەش لە حاڵیكدایە 
بۆ  ئێراندا  لە  هەڵبژاردنێك  ناو  بە  هەر  بێ ئاكامبوونی  بێ كەڵك  و  كە 
خەڵكی واڵتەكەمان دەركەوتووە  و ئەو رێژیمە هەرگیز رێگای نەداوە كە 

هەڵبژاردنێكی ئازاد بەڕێوە بچێ   و گرینگی بە ئیرادەی خەڵك بدرێ . 
بەو حاڵەش رێژیم هەوڵ دەدا بە پیالن  و زۆرەمڵی خەڵكێكی زیاتر بۆ 
سەر سندووقەكانی دەنگدان راكێش بكا و وا نیشان بدات بە بەرچاوی 
بیروڕای گشتیی دەرەوە كە سەرەڕای هەموو ئەو وەزعەش كە خەڵكی 
ئێران لێی بێزارن  و نەمانی بە ئاوات دەخوازن، پشتیوانی لەم دەسەاڵتە 
دەكەن، ئەوەش پیالنێكە كە پێویستە خەڵكی ئێران بۆ بەرپەرچدانەوەی 
تەریك  جیهانیدا  ئاستی  لە  رێژیم چۆن  كە  بدەن  نیشان  بدەن  و  هەوڵ 
كەوتوەتەوە و لە نێوخۆی ئێرانیشدا لەوە زیاتر تەریكە  و خەڵك بە تەواوی 
لێی بێزارن  و هەموو الیەكیش لە شانۆسازییەكانی بە ناو هەڵبژاردن لە 

كۆماری ئیسالمیدا شارەزان.
راپۆرتەكە لە پێوەندی لەگەڵ مەسەلەی كورد لە هەموو پارچەكانی 
لە  پێوەندییە  و  لەو  ب��وو،  دووا  تێروتەسلی  بە  وردی  و  بە  كوردستان 
ئاماژە بە وەزعی كورد لە سووریە تیشك خرابووە سەر هەڵوێستی كورد 
ئەسەدەوە  بەشار  لە الیەن هێزە سەركووتكەرەكانی  ئێستا  لەو واڵتە كە 
كەوتوونەتە بەر هێرش  و الیەنی ئوپۆزیسیۆنیش یەكگرتوویی پێویستی 
لەگەڵ كورد لەم واڵتە پێك نەهێناوە بۆ ئەوەی كورد لە سووریە  و لە 
داهاتووی ئەو واڵتەدا پتر شوێندانەر بێ   و بە بەشێك لە مافە رەواكانی 
بگا پێویستە هێزە سیاسییەكان یەكگرتووتر بن  و بەرنامە  و داخوازیی 
روون  و هاوبەشیان هەبێ  كە هیوادارین ئەم رەوتە بپێوێ   و سەرئەنجام 
لە سووریەی دوای بەشار ئەسەددا نەهامەتییەكانی لێ  دوور كەوێتەوە.
پێوەندییەكانی  كوردستان  و  هەرێمی  دۆخی  لە  ئ��اوڕی  راپۆرتەكە 
لەگەڵ دەسەاڵتی ناوەندیی لە عێراق دابۆوە كە كۆمەڵێك گیر  و گرفت 
ئەو پێوەندییانەی بەرە و الوازی بردووە  و لە الیەكی دیكەشەوە كێشەی 
شیعە  و  سەر  بە  بەدابەشبوون  واڵت��ە  لەو  ع��ەرەب  نەتەوەی  رۆڵەكانی 
سوونەدا زەقتر  و زۆربەش لەو بڕوایەدان كە حكوومەتی ناوەندیی ئێستای 
عێراق هەوڵی تەكڕەوی  و پشتگوێخستنی یاسا  و رێككەوتنەكانی پێشوو 
پلینۆم  بەرژەوەندیی عێراق بەگشتیدا بێ .  ناتوانێ  لە  دەدا كە ئەوەش 
هیوای خواست كە ئەم گیر وگرفتانە بە هەستكردن بە واقعییەتەكان لە 
الیەن دەسەاڵتی ناوەندییەوە بە رێگای لۆژیكی  و پابەندبوون بە یاسا 

چارەسەر بكرێن.

ئەو  درێ��ژەی  ئێران  و  كوردستانی  لە  ك��ورد  دۆخ��ی  راپۆرتەكەدا  لە 
سەركووت  و ئێعدام  و زیندانی كردنانەی كە رێژیم دەرحەق بە رۆڵەكانی 
نەتەوەی كورد لە ئێران دەیكا، هەروەها باری ناڵەباری ژیان  و گوزەرانی 
خەڵك  و بێكاری لە رادەبەدەر، لەوەش بەوالتر ئەمنییەتی كردنی زیاتری 

لە  كۆمەاڵیەتییەكان  نەخۆشییە  پەرەپێدانی  كۆمەڵگا  و 
هەمانكاتدا  لە  پێدرابو و،  ئاماژەی  وردی  بە  رێژیمەوە  الیەن 
خۆراگریی خەڵك  و سووربوونی رۆڵەكانی نەتەوەی كورد لە 
كوردستانی ئێران لەسەر مافە نەتەوایەتی  و دێموكراتیكەكانی 

بە چاوی رێزەوە سەیر كرد بوو.
ئێراندا  كوردستانی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  هەر  راپۆرتەكە 
دێموكراتی  حیزبی  تێكۆشانی  هەڵویستەكان  و  سیاسەت  و 
كوردستانی ئێرانی لە نێوان دوو پلینۆمدا خستبوووە بەرچاو 
 و ئاماژەی بە الیەنە جۆراوجۆرەكانی كردبوو  و پێوەندییەكانی 
ئوپۆزیسیونی  سیاسییەكانی  الیەنە  هێز  و  لەگەڵ  حیزبی 
كوردستانی  لە  كورد  سیاسییەكانی  الیەنە  هێز  و  ئێرانی  و 
رەوتی  خۆشییەوە  بە  كە  هەڵسەنگاندبوو  باشی  بە  ئێرانی 

بەرەوپێشچوون دەپێوێ .
راپ���ۆرت���ە س��ی��اس��ەی��ەك��ە ل��ە پ��ێ��وەن��دی ل��ەگ��ەڵ ت��ورك��ی��ە  و 
بە  بابەت،  كۆمەڵێك  ب��اس  و  وێ��ڕای  توركیەدا  كوردستانی 
وتووێژەكانی  لەم واڵتە  و  ئاشتی  رەوتی  گرینگییەوە سەیری 
نێوان كاربەدەستانی حكوومەتی توركیە لەگەڵ بەڕێز عەبدوڵا ئوجەالنی 
كرد بوو. لەو پێوەندییەدا پلینۆم ئاڵوگۆڕەكانی ئەم دواییانەی توركیە 
رەوتی  ئ��ارای  هاتنە  خستەبەرباس  و  وردی  بە  توركیە  كوردستانی   و 
توركیە  و  كاربەدەستانی حكوومەتی  نێوان  ئاشتیخوازانەی  چارەسەری 
بە  كوردستانی  كرێكارانی  پارتی  سەرۆكی  ئوجەالن  عەبدوڵا  بەڕێز 
رووناكایی  لەبەر  كاتدا  هەمان  لە  هەڵسەنگاند.  ئەرێنی  هەنگاوێكی 
ئەم پەیامە  و لێدوانانەدا كە هەتا ئێستا لەالیەن كاربەدەستانی توركیە  و 
بەڕێز عەبدوڵا ئوجەالن باو كراونەتەوە داوایەكی روون  و دیاریكراو لە 
پێوەندی لەگەڵ كورد  و مافە نەتەوایەتییەكانی لەو واڵتەدا نەهاتۆتە 
ئارەاوە، بۆیە بە نیگەرانییەوە سەیری ئاكامی ئەم پرۆسەیە دەكرێ . بەو 
دیاریكردنی چارەنووسی خوشك  و  لەسەر چۆنیەتیی  بڕیاردان  حاڵەش 
براكانمان لەو بەشە لە كوردستان پێوەندیی بە خۆیانەوە هەیە  و رێز بۆ 
ئیرادەی نەتەوەی كورد لەو بەشە لە كوردستاندا دادەنێن. لە هەمانكاتدا 
ئاوتەخوازین درێژەی ئەو رەوتە بەخێر  و خۆشی  و دابینبوونی هەرچی 

زیاتری مافە نەتەوایەتییەكانی كورد لە توركیە بە ئاكام بگا.
راپۆرت  باسەكانی  لە  كام  هەر  لەسەر  چاالكانە  پلینۆم  بەشدارانی 
را وبۆچوونی خۆیان دەربڕی  و بەمجۆرە هەم راپۆرتكەیان پەسند  و هەم 
دەوڵەمەندتر كرد. پلینۆم لە بڕگەیەكی دیكەی كارەكانیدا ئاییننامەی 
چەند ئورگانی حیزبیی تاوتوێ  كرد  و بەشدارانی پلینۆم پاش دەربڕینی 

تێبینییەكانیان پەسندییان كردن.
بڕگەیەكی دیكەی كاری پلینۆم تەرخان كرابووە بۆ باس لەسەر كار  و 
چاالكی  و بەرنامەی كاریی یەكیەتییەكانی الوان، ژنان  و خوێندكارانی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران. پاش تاوتوێكردن، پلینۆم پشتیوانی خۆی 
بۆ ئەم رێكخراوانە دووپات كردەوە  و ئامادەیی خۆی بۆ هاوكاری كردنی 

زیاتریان دەربڕیوە.

لە دوا بڕگەی كاری پلینۆمدا كۆمەڵێك باس  و بەرنامە بۆ داهاتووی 
حیزب خرا بەر دیدی بەشداران  و بڕیاری پێویستیان لەسەر درا.

پلینۆم پاش چوار رۆژ كاری بەردەوام كاتژمێر 7ی ئێوارەی رۆژی 
پێنجشەممە رێكەوتی 29ی خاكەلێوە كۆتایی بە كارەكانی هێنا.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

٣٠ی خاكەلێوەی 1٣92ی هەتاوی
19ی ئاوریلی 2٠1٣ی زایینی

و  سیاسی  كەسایەتیی  عوسمان،  مەحموود  دكتور  خاكەلێوە  17ی  رێكەوتی 
پارلمانتاری كورد لە عێراق، سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كرد 
و لەالیەن هەیئەتێكی حیزبەوە بە سەرپەرستیی بەڕێز مستەفا هیجری، سكرتێری 

گشتیی پێشوازیی لێكرا.
لەو كۆبوونەوەیەدا د.مەحموود عوسمان لەسەر دۆخی عێراق و هەرێمی كوردستان 
و پێوەندییەكانی نێوان ئەو دوو الیەنە و گیروگرفتە چارەسەرنەكراوەكان قسەی كرد 
و دواتر سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باسێكی گشتیی 

لەسەر دۆخی كورد لە هەر چوار پارچەی كوردستان پێشكەش كرد.
لەو چاوپێكەوتن و كۆبوونەوەیەدا هەر دوو ال لەو باوەڕەدا بوون كە پرسی كورد 
بەپێی ئەو گەشەكردن و بەرەوپێشچوونەی كە بە خۆیەوە دەبینێت، لەگەڵ هەلومەرجی 
تایبەتیش بەرەوڕوو دەبێ  و پێویستە كورد زیاتر لە پێشوو لەسەر هەست بێ  و بە 

وردبینییەوە هەنگاوی شیاو لەپێناو گەیشتن بە ئامانجەكانی هەڵێنێتەوە.

فێدراڵ  ئێرانی  نەتەوەكانی  كۆنگرەی  سااڵنەی  كۆبوونەوەی 
بە  س��ەر  رێكخراوەی  و  حیزب   12 ب��ەش��داری  بە  لەندەن  لەشاری 

نەتەوەكانی ئێران بەڕێوە چوو.
كۆبوونەوەكە كە رۆژانی هەینی و شەممە رێكەوتی 2٣ و 2٤ی 
خاكەلێوە بەڕێوە چوو، راپۆرتی رێكخەری كۆنگرە پێشكەش كرا و 
كۆمیتەی  واڵتەكان،  كۆمیتەی  نوێنەری  پاشان  باس.  بەر  خرایە 
پێوەندییە  كۆمیتەی  ئ��ێ��ران،  ئۆپۆزیسیۆنی  ل��ەگ��ەڵ  پ��ێ��وەن��دی 
نێونەتەوەییەكان، كۆمیتەی ماڵی و كۆمیتەی ئێنتشارات راپۆرتی 

كار و چاالكیەكانی خۆیان پێشكەشی ئەندامانی كۆنگرە كرد.
لە درێژەی دانیشتنەكاندا، پاش باس لەسەر رەوشی نەتەوەكانی 
ئێران و گۆڕانكاری لەناوچە، ئەساسنامەی كۆنگرە خرایە بەرباس 
و هەیئەتی بەڕێوەبەریی نوێ بۆ دوو ساڵی داهاتوو هەڵبژێردران و 
هەروەها هەندێ بڕیار لەسەر سیاسەت و كار بۆ دووساڵی داهاتووی 

كۆنگرە دران.
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مامۆستا حەسەن شیوەسەڵی تێكۆشەری رێگای ئازادی، 
لە واڵتی سوید رێزی لێ گیرا

لە واڵتی سوید  دێموكرات  حیزبی  ئۆریبرۆی  شاندێكی كۆمیتەی 
و  خەبات  لە  رێزیان  و  كرد  شیوەسەڵیان  حەسەن  مامۆستا  سەردانی 

تێكۆشانی گرت.
و  خەبات  لە  رێزیان  سەردانێكدا  لە  ئۆریبرۆ  كۆمیتەی  شاندێكی 
رابردووی مامۆستا شیوەسەڵی تێكۆشەری دێرینی حیزبی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران گرت.
مامۆستا شیوەسەڵی ئەندامی ئیفتخاری كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی 
دەربڕی  سەردانە  لەو  ئێران، خۆشحاڵی خۆی  كوردستانی  دێموكراتی 
ناڤین  ناوچەی رۆژهەاڵتی  باسێكی كورتی لەسەر دۆخی كورد و  و 

پێشكەش بە ئەندامانی شاندەكە كرد.

2 كۆڵبەری كورد لە ناوچە سنوورییەكانی 
كوردستانی رۆژهەاڵت بە دەستڕێژی 

هێزەكانی رێژیم كوژران
دوو كۆڵبەری كوردی خەڵكی شارەكانی ماكۆ و بانە لە ناوچە 
سنوورییەكانی كوردستانی رۆژهەاڵت بە تەقەی راستەوخۆی 
هێزە نیزامییەكانی رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران گیانیان 

لەدەست دا.
سەجاد چووپانی تەمەن سی ساڵ و خەڵكی شاری ماكۆ لە 
كوێستانەكانی نێوان ماكۆ و بازرگان لەالیەن هێزە نیزامییەكانی 
رێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە كوژرا. تەرمی سەجاد چووپانی لە 

كوێستانەكانی ماكۆ لەالیەن هاوواڵتیانەوە دۆزراوەتەوە.
لەالیەكی دیكەوە كۆڵبەرێكی دیكەی كورد بە ناوی محەممەد 
كەوتۆتە  بانە  ناوچەی  خەڵكی  ساڵ،  تەمەن 2٥  كەریمیپوور 

بۆسەی هێزە نیزامییەكان و گیانی لێ  ئەستێنراوە.
محەممەد لەكاتی تێپەڕینی بە ناوچەی ئەحمەدئاوادا تەقەی 
لێكراوە و بە وتەی كەسانی ئاگادار، ئەو كۆڵبەرە كوردە هیچ 

كەلوپەلێكی پێ  نەبووە.

خۆپیشاندانی هێمنانەی ژنان لە مەریوان بەدژی 
بڕیاری دادگا مەریوان 

لە ژنانی شاری  رۆژی سێ  شەممە رێكەوتی 27ی خاكەلێوە كۆمەلێك 
مەریوان بەلەبەركردنی جلوبەرگی كوردی رژانە سەر شەقامەكان و بە هەڵگرتنی 
نووسراوە و پالكارد بەرگرییان لە مافەكانیان كرد و هەروەها بڕیاری دادگای 

رێژیم سەبارەت بە بێ  رێزیكردن بە جێگە و پێگەی ژنيان مەحكووم كرد.
توندوتیژی  ب��ەرەوڕووی  ئەمنیەتییەكانەوە  هێزە  لەالیەن  خۆپیشاندانە  ئەو 
بووەوە و بەمەبەستی سەركوتی خۆپیشاندەران بە كەرەسەی دژە شۆڕش هێرشیان 

كردۆتە سەر ژنان و لێیان داون.
ئەو ناڕەزایەتیانە لەحاڵێكدایە كە رێكەوتی 2٦ خاكەلێوە هاوواڵتییەك بەناوی 
»تۆفیق خۆشنەواز )داباشی(« تەمەن 2٥ ساڵ و خەڵكی شاری مەریوان 
لەالیەن هێزە ئینتزامییەكان و لەسەر بڕیاری دادگای رێژیم لە شاری مەریوان 
جلوبەرگی ژنانەی سووری لەبەر كرابوو و لە شوێنە گشتییەكانی ئەو شارەدا 

پێشانی خەڵكیان دابوو.

ژنێك لە شاری بۆكان 
بووە قوربانیی دەستی دیاردەی كیف دزین

شێرزاد  زوهرە  نیوەڕۆ،  دوازدەی  كاتژمێر  خاكەلێوە  1٠ی  رێكەوتی 
تەمەن ٥٠ ساڵ، لەكاتی هاتنەدەر لە ماڵی خزمێكیان لە شاری بۆكان 
لەالیەن موتورسوارێكەوە، كە ویستۆیەتی كیفەكە لە دەستی دەربێنی، 
ئاكامی  لە  و  ك��راوە  خۆڕاگری  ساڵەوە   ٥٠ تەمەن  ژنە  ئەو  لەالیەن 
راكێشانی لەالیەن ئەو موتورسوارەوە وەعەرز كەوتووە و زەربەی مێشكی 

پێ گەیشتووە.
بۆ ماوی 8 رۆژ خاتوو زوهرە شێرزاد لە نەخۆشخانەی شاری مەهاباد 
لە »كۆما«دا بوو و پاشان خاتوو زوهرە رێكەوتی 18ی خاكەلێوە لە 

نەخۆشخانەی شاری مەهاباد گیانی لەدەست دا.

شاندێكی نوێنەرایەتیی حیزبی دێموكرات ـ سوید 
لە كۆنگرەی حیزبی سوسیال دێموكراتی سویددا 

بەشداریی كرد

سوسیال  حیزبی  بانگهێشتی  سەر  لە  دێموكرات  حیزبی  شاندێكی 
دێموكراتی سوید لە ٣7 هەمین كۆنگرەی ئەو حیزبەدا بەشداری كرد.

ئەو كۆنگرەیە بە بەشداریی شاندی حیزب كە پێكهاتبوون لە پەروانە 
لە  لە سوید و ساڵح شەرەفی،  دێموكرات  نوێنەری حیزبی  حەیدەری، 
ژێر ناوی »سوسیال دێموكراتەكان پارتی ئایندە«دا دەستی بەكارەكانی 

كرد.
باسە سەرەكییەكانی كۆنگرە بریتی بوون لە گرینگيی گەڕانەوەی 
حیزبە سوسیالست و سوسیال دێموكراتەكان بۆ دەسەاڵت، كەمكردنەوەی 

بێكاری و سەركەوتن لە هەڵبژاردنەكاندا بوو.
پێوەندیی لەگەڵ سیاسەتی  پێوەندییەدا، سیمینارێكیش لە  هەر لەو 
پێشكەوتووی دەرەوە و ئەزموونی الوان لە داهاتوودا پێكهات و نوێنەرانی 

حیزبی دێموكراتیش تێیدا بەشدار بوون.

سلێمان چیرە، شاعیر، رۆژنامەوان و نووسەری 
مەهابادی كۆچی دوایی كرد

رۆژنامەوانی  و  نووسەر  شاعیر،  )هێرش(  چیرە  سلێمان  مامۆستا 
كورد، دوای ماوەیەك بەربەرەكانی لەگەڵ نەخۆشی، لە نەخۆشخانەی 
تەمەنی ٦2 ساڵیدا كۆچی  لە  � سوید  »كارۆلینسكا«ی ستۆكهۆڵم 
و  گزینگ  گ��ۆڤ��اری  س��ەرن��ووس��ەری  سلێمان  مۆستا  ك��رد.  دوای���ی 
كەسایەتیی ئەدەبی و فەرهەنگدۆستی كورد بوو، ئەو كەسایەتییە كوردە 
لە  ماڵئاوایی  خاكەلێوە  2٠ی  رێكەوتی  سێ شەممە  رۆژی  ئێوارەیی 

ژیان كرد.
سلێمان چیرە لەگوندی »هەمزاوا«ی شاری مەهاباد لە دایك ببوو و 
ماوەی چەند ساڵیش لە قوتابخانەكانی شاری مەریوان مامۆستا بووە.

 �� فەرهەنگی  ماڵپەڕی  بەرپرسی  شاعیرە  و  بەدەست  خامە  ئ��ەو 
ئەدەبیی »گزینگ« بوو.

ئیدارەی ئیرشادی شاری شەهاباد پێشی بە 
بەڕێوەچوونی رێوڕەسمی یادكردنەوەی مامۆستا هێمن گرت

لێپرسراوانی ئیدارەی »فەرهەنگ و ئیرشادی ئیسالمیی« رێژیمی 
ئیزنی  كرماشان«  »پارێزگای  بە  س��ەر  شەهابادی  ل��ەش��اری  ئێران 
شاعیری  هێمن  مامۆستا  ی��ادك��ردن��ەوەی  رێوڕەسمی  بەڕێوەچوونی 

نەتەوەیی كورديان نەدا.
بڕیار بوو رێوڕەسمی 27مین ساڵیادی كۆچی دوایی مامۆستا هێمن 
رۆژی چوارشەممە رێكەوتی 28ی خاكەلێوە لە شاری شەهاباد بەڕێوە 

بچێت.
هەر لەو پێوەندییەدا ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا باوی كردۆتەوە كە 
كۆمەڵێك لە چاالكانی فەرهەنگی و ئەدەبی شاری شەهاباد بڕیار بوو 

ئەو رێوڕەسمە بەڕێوە ببەن.
و  ئەدەبی  و  فەرهەنگی  كەسایەتیی  ژم��ارەی��ەك  رێوڕەسمەدا  ل��ەو 
هونەری لە پارێزگای كرماشان ئامادەییان بۆ بەشداریی لەو رێوڕەسمەدا 

دەربڕیبوو.
سەید محەممەدئەمین شێخولئیسالمیی )مامۆستا هێمن( لە ئاوایی 
»شیالناوی«ى سەر بە شاری مەهاباد لەدایك بووە و ساڵی 1٣٦٥ی 

هەتاوی كۆچی دوایی كردووە.
تاریك  و روون، توحفەی موزەفەرییە، شازادە و گەدا، قەاڵی دمدم، 
هەواری خاڵی، چەپكێ  گوڵ  و چەپكێ  نێرگز، ئەفسانەكوردییەكان و 

ناڵەی جودایی بەشێكن لە بەرهەمەكانی مامۆستا هێمن.

كۆچی دوایی دایك و باوكی چەند شەهیدی رێگای 
رزگاری لە ناوچەكانی كوردستان 

پیرانشار:
زارا دەرەوی دایكی شەهیدێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 

ئێران بە هۆی نەخۆشی كۆچی دوایی كرد.
دایە زارا خەڵكی گوندی كاسەكەرانی سەربە ناوچەی پیرانی 
پیرانشار بوو و كوڕێكیشی بە ناوی ئەبووبەكر دەرەوی پێشكەش 
دێموكراتی  حیزبی  شەهیدی  و  كردبوو  ئ��ازادی  بارەگای  بە 

كوردستانی ئێرانە.

شنۆ:
»ئیبراهیم رەسووڵی« كوڕی حاجی فەتاح و باوكی شەهید 
ناوچەی  عیسای  مەاڵ  گوندی  خەڵكی  رەسووڵی«  »ق��ادر 
پیری كۆچی  بە هۆی  دانیشتووی شاری شنۆ  و  دەشتەبێڵ 

دوای كرد.
كاك ئیبراهیم كەسایەتیەكی دڵسۆز  و نیشتمانپەروەر و لە ناو 
خەڵكی ناوچەكەدا جێگای باوەڕ و متمانە بوو و هەروەها چەند 
خزم و كەسوكاری لە ریزی پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتدا 

بوون كە هەردەم شانازی پێوە دەكردن.
لە  و  ب��وو  سەرپەلیدا  پلەی  لە  رەس��ووڵ��ی«  شەهید »ق��ادر 
شەڕێكی قارەمانانەدا بریندار بوو و بە برینداری كەوتە دەستی 

دۆژمن  و دواتر ئێعدام كرا.

نۆدشە:
دێموكراتی  حیزبی  شەهیدێكی  دایكی  شەفیعی  رەعنا 
دایە  كرد.  دوایی  نۆدشە كۆچی  لە شاری  ئێران  كوردستانی 
رەعنا دایكی تاهیر مەنووچێهری شەهیدی حیزبی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران بوو.
هۆی  بە  خاكەلێوە  1٦ی  رێكەوتی  شەهیدە  دایكی  ئ��ەو 

نەخۆشی و لە تەمەنی 9٠ ساڵێدا كۆچی دوایی كرد.
حیزبی  پێشمەرگەی  چ��وار  لەگەڵ  ه��اوڕێ   تاهیر  شەهید 
هەرێمی  لە  دەربەندیخان  لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
هاتوچۆیان،  رێگای  لەسەر  مین  دانانی  هۆی  بە  كوردستان 

لەالیەن دەست و پێوەندییەكانی رێژیمی ئێرانەوە شەهید كران.

مەهاباد:
حیزبی  شەهیدانی  زەهابی  ئیسماعیل  و  مستەفا  دایكی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران، لەشاری مەهاباد كۆچی دوایی 
هۆی  ب��ە  مەهاباد  ش��اری  خەڵكی  ح��ەس��ەن��زادە  فاتمە  ك��رد. 

نەخۆشی دڵەوە مااڵوایی لەژیان كرد.
دایە فاتمە ژنێكی بەورە بوو و خۆی بە رێبواری رێگای 
كوڕە شەهیدەكانی دەزانی و هەر ئەوەش وای لێكردبوو كە لەنێو 
ئاپۆڕای  لەنێو  فاتمە  دایە  تەرمی  بێت.  خەڵكدا خۆشەویست 

خەڵكیدا لە گۆڕستانی شاری مەهاباد بەخاك سپێردرا.

مەریوان:
1٣92ی  خاكەلێوەی  1٣ی  رێكەوتی  سێ شەممە  رۆژی 
هەتاوی »جەعفەر هوشیار« باوكی شەهید »ناسر هوشیار« 
لە تەمەنی 8٣ ساڵیدا ماڵئاوایی لە ژیان كرد. جەعفەر هوشیار 
مەریوان  ناوچەی  خۆشناوی  و  نیشتمانپەروەر  كەسایەتییەكی 

بووە.

ورمی:
1٣92ی  خاكەلێوەی  1٣ی  رێكەوتی  سێ شەممە  رۆژی 
هەتاوی »خدر فەرشادی« باوكی شەهید »شەهاب فەرشادی« 
خەڵكی گوندی فلكانی ناوچەی مەرگەوەڕی ورمێ  بە هۆی 

نەخۆشی ماڵئاوایی لە ژیان كرد.

سەر پێڵی زەهاو:
1٣92ی  خاكەلێوەی  22ی  رێكەوتی  شەممە  پێنج  رۆژی 
هەتاوی ئەحمەد ئاسیاپوور خەڵكی ئاوایی »تایشەیی« سەر 
بە سەرپێڵی زەهاو لە تەمەنی 71 ساڵیدا كۆچی دوایی كرد.

كاك ئەحمەد دانیشتووی كەمپی كاوە لە هەرێمی كوردستان 
بوو و وەك ئەندامێكی دڵسۆزی حیزبی دێموكرات ئەركەكانی 
ب��ەڕێ��وە دەب���رد و خ��ۆی ب��ە خ��ەم��خ��ۆری ج���وواڵن���ەوەی كورد 

دەزانی.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرەخۆشی لە بنەماڵە 
و كەسوكاری دایە زارا و كاك ئیراهیم  و دایە رەعنا و دایە 
فاتمە و كاك جەعفەر و كاك خدر و كاك ئەحمەد دەكات و خۆی 

بە شەریكی خەمیان دەزانێت.
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لە رێكەوتی 22ی خاكەلێوەی 1٣92 )12ی 
ئاوریلی 2٠1٣(، بەپێی بڕیاری دوا كۆنگرەی 
بە   ،)si( ئینترناسیونالیست   � سوسیالیست 
چوار  رێكخراوی  و  حیزب   2٤ ئامادەبوونی 
پارچەی كوردستان، كۆنفرانسێك بە مەبەستی 
دامەزراندنی كومیتەی كوردی لەو رێكخراوەدا 

لە شاری سلێمانی بەڕێوە چوو.
دێموكراتی  حیزبی  پایەبەرزی  هەیئەتێكی 
جێگری  سەرپەرشتی  ب��ە  ئ��ێ��ران  كوردستانی 
حەسەن  ب��ەڕێ��ز  ح��ی��زب  گشتیی  س��ك��رت��ێ��ری 

شەرەفی، لەو كۆنفرانسەدا بەشداریی كرد.
ش��ای��ان��ی ب��اس��ە ك���ە ئ���ەو ك��ۆن��ف��ران��س��ە بە 
 )si( ئامادەبوونی بەڕێز لویس ئەیاال سكرتێری
دەستی پێكرد. هەر لەم كۆنفرانسەدا یەكیەتی 
حیزبی  و  بەرپرس  وەك  كوردستان  نیشتمانی 
ئاشتی  پارتی  و  ئێران  دێموكراتی كوردستانی 
هاوجێگری  وەك   )B.D.P( دێموكراسی  و 

سەرۆكی ئەو كومیتەیە دیاری كران.
كوردستان  رۆژن���ام���ەی  پ��ێ��وەن��دی��ی��ەدا  ل���ەم 
وتووێژێكی لەگەڵ بەڕێز كاك حەسەن شەرەفی 
پێشكەشی  وتووێژەكە  دەق��ی  كە  داوە  ئەنجام 

خوێنەرانی بەڕێز دەكرێت.
1� تكایە بەكورتی باسێك لەسەر چۆنییەتیی 
سلێمانی  ل��ە   si ك��ۆب��وون��ەوەی  ئ��ەو  بەستنی 

بكەن؟
پێوەندیی  و  ه��اوك��اری  ش��ەرەف��ی:  ح��ەس��ەن 
لەگەڵ  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
رێكخراوێكی  وەك  سوسیالیست  ئەنترناسیۆنال 
ساڵ   2٠ لە  زیاتر  بۆ  نێونەتەوەیی  گرینگی 
ل��ەوەپ��ێ��ش دەگ��ەڕێ��ت��ەوە ك��ە ش��ەه��ی��د دوكتور 
ئەوكاتی  گشتیی  سكرتێری  وەك  قاسملوو 
پێوەندییە  بەم  تایبەتيی  گرینگييەكی  حیزب 
دەدا و سەرئەنجام زیاتر لە 1٥ ساڵ پێش ئێستا 
وەك ئەندامی راوێژكاری ئەو رێكخراوە وەرگیرا 

دادگ����ای م��ی��ك��ۆن��ووس ك��ە ل��ە دۆسیەی 
تیرۆری دوكتۆر محەمەد سادق شەرەفكەندی 
دەكۆڵییەوە،  ه��اوڕێ��ی��ان��ی  و  )س���ەع���ی���د( 
رۆژی28ی مانگی ئۆكتۆبری ساڵی 199٣ 
دەستی بە كاركرد و لە رۆژی1997/٤/1٠دا 
ح��وك��م��ی ك��ۆت��ای��ی خ���ۆی راگ���ەی���ان���د. ئەو 
لەسەر  ب��ڕی��اردان  و  پێڕاگەیشتن  بۆ  م��اوەی��ە 
پ��ەروەن��دەی��ەك، ل��ە دادگ���ادا ب��ە پێی رێسا و 
درێژبوونەوەی  بەاڵم  زۆرە،  كاتێكی  یاساكان 
گرینگیی  و  میكۆنووس  دادگ���ای  ك��اری 
تێڕامان  جێی  رەه��ەن��دەوە  چەند  لە  حوكمەكە 
یاسایی  سیاسی،  روانگەی  لە  و  سەرنجە  و 
و دادوەرییەوە بایەخی تایبەت بە خۆی هەیە. 
ئەو بەربەستانەی كە لە بەردەم دادگادا رێگر 
یەكەم  ب��ك��رێ.  ب��ۆ  هێمایان  پێویستە  ب���وون 
دەوڵەتی ئاڵمان یا هێندێك لە كار بەدەستانی 
ئەم واڵتە گوشاریان دەخستە سەر دەسەاڵتی 
قەزایی كە بە جۆرێك دادگاكە درێژە بكێشی 
تاكوو دۆسییەكە كەم رەنگ بكرێتەوە و لە بیر 
بچێتەوە، بە جۆرێك كە بەرژەوەندیی دەوڵەتی 
دیپلۆماسییەوە  و  ئابووری  ب��اری  لە  ئاڵمان 
ئەوی  بۆ  دووه���ەم،  مەترسییەوە.  نەكەوێتە 
دادگا بتوانێ بە دروستی رەوتی خۆی بپێوێ، 
دەبوا لە پێشدا بەربەستە یاساییەكانی چارەسەر 
لێ  لێكۆڵینەوەیان  دەبوا  ئەوكەسانەی  كرابا، 
كرابا تۆمەتبار، شاهید و سكااڵكار هەموویان 

و دواتر پلەی لە راوێژكارەوە بۆ چاوەدێر بەرز 
بۆوە. لەو ماوەیەدا حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئەنترناسیۆنال  ت��ا  داوە  زۆری  ه��ەوڵ��ی  ئ��ێ��ران 
هەموو  لە  كورد  كێشەی  لەگەڵ  سوسیالیست 
كاتدا  ه��ەم��ان  ل��ە  و  بكا  ئاشنا  پ��ارچ��ەك��ان��ی 
كاری دەكرد بۆ ئەوەی هێز و الیەنی سیاسیی 
نێونەتەوەییەدا  رێكخراوە  لەو  كوردیش  دێكەی 
دواتر  بە خۆشییەوە  كە  وەربگیرێن  ئەندام  وەك 
و B.D.Pش  كوردستان  نیشتمانی  یەكیەتی 
بەڕێز  كە  بەتایبەت  وەرگیران  رێكخراوەدا  لەو 
جێگرەكانی  لە  یەكێك  یە  ب��وو  جەاللیش  م��ام 
سەرۆكی ئینترناسیونال سوسیالیست و ئەوەش 
بەهێزبوونی كوردی لەو رێكخراوەدا بەدواداهات 
هەر لە رەوتی چاالكی نواندن بۆ دۆزی كورد 
بۆ  ك��را  ك��ار  سوسیالیستدا  ئەنترناسیونال  لە 
ئەوەی گرووپێكی كاری كوردان بە بەشداریی 

پێك   si لە ئورووپایی  چەند حیزب و الیەنی 
بێت كە جێی گرت و ئەو گرووپە پێك هات.

بەكار  دەس��ت  باشی  گرووپە  ئەم  هەرچەند 
تێكۆشانی  دوای��ی��دا  ل��ەم سااڵنەی  ب��ەاڵم  ك��رد 
ئەم  ب��وژان��دن��ەوەی  بۆ  بۆیە  ب��ۆوە،  كەمڕەنگ 
گ��رووپ��ە و ب��ەرزك��ردن��ەوەی ل��ە گ��رووپ��ەوە بۆ 
بە  كە  ك��ارب��ۆك��ردن  و  ب��ەرب��اس  كەوتە  كومیتە 
لەگەڵ  موافقتی  siی��ەوە  الیەن  لە  خۆشییەوە 
كرا و لەم دانیشتنەی سلێمانیدا ئەو كومیتەیە 
سەرۆكی  وەك  نیشتمانی  یەكیەتیی  دام��ەزرا. 
كوردستانی  دێ��م��وك��رات��ی  حیزبی  و  كومیتە 
سەرۆك  هاوجێگری  وەك   B.D.P و  ئێران 

هەڵبژێردران.
لە  ك��ۆب��وون��ەوە  ئ��ەم  گرتنی  گرینگیی   �2

كوردستان لە چیدایە؟
ح��ەس��ەن ش���ەرەف���ی: ئ���ەو ك��ۆب��وون��ەوەی��ە بە 

گشتیی  سكرتێری  ئایاال  لویس  ئامادەبوونی 
هەیئەتی  و  سوسیالیست  ئ��ەن��ت��رن��اس��ی��ۆن��ال 
رێكخراوەیە  ئەم  سەرۆكی  پاپاندرۆ  دەفتەری 
و 2٤ حیزب و الیەنی سیاسيی كورد رۆژی 
2٣ی خاكەلێوە لە شاری سلێمانی لە هەرێمی 
كوردستان بەڕێوەچوو. گرینگیی بەڕێوەچوونی 
ئەم كۆبوونەوەیە لە كوردستان، یەكەم نیشانەی 
پێكهاتنی  و  كورد  مەسەلەی  بە  گرینگیدانە 
ئەنترناسیۆنال  الی��ەن  ل��ە  ك���وردی  كومیتەی 
بۆ زۆربەی  دەرەتانی  سوسیالیست و دووه��ەم، 
سیاسییەكانی  الی��ەن��ە  و  حیزب  زۆری  ه��ەرە 
كوردستان لە چوار پارچەی كوردستان رەخساند 
خۆیان  راوب��ۆچ��وون��ی  و  بن  ب��ەش��دار  تێیدا  كە 
كومیتەی  ئ��ەوان  ئامادەبوونی  بە  و  دەرب��ب��ڕن 
كوردان لە ئەنترناسیۆنال سوسیالیست پێك بێ .

٣� تا چ رادەیەك حیزبە كوردستانییەكان لە 

سەر بەڕێوەچوونی ئەم كۆبوونەوەیە كاریگەرییان 
هەبووە؟

ح��ەس��ەن ش��ەرەف��ی: ه��ەم��وو ئ��ەو ح��ی��زب و 
لە  كۆبوونەوەكەدا  لە  كە  سیاسییانەی  الیەنە 
شاری سلێمانی بەشدار بوون، دەوری ئەرێنیان 
لەسەر  خۆیان  لێكدانەوەی  هەموویان  و  هەبوو 
دۆخی كورد لە هەر چوار پارچەی كوردستان 
و راوبۆچوونی خۆیان لە پێوەندی لەگەڵ كار و 
ئەركەكانی كومیتەی كوردی لە ئەنترناسیۆنال 
پێشنیاری  و  رێنوێنی  و  دەربڕی  سوسیالیست 
بەكەڵكیان هێنا ئاراوە و نەخشی ئەرێنی خۆیان 

هەبوو.
٤� رۆڵی حیزبی دێموكرات لەو كۆبوونەوەدا 
و بەدەستهێنانی جێگری لە كومیتەی كوردان 

لە »si«دا چ گرینگییەكی هەیە؟
دێموكراتی  ح��ی��زب��ی  ش���ەرەف���ی:  ح��ەس��ەن 
دوورودرێژەی  راب��ردووە  بەو  ئێران  كوردستانی 
كە لەگەڵ ئەنترناسیۆنال سوسیالیست هەیەتی 
و لەو بارەوە تاقیكاریی زۆری هەیە، ئاساییە 
كە لەو جۆرە كۆبوونەوانەدا شوێندانەریی خۆی 
هەبێ  و هەر ئەو مەوقعییە دەیخواست كە ئەم 
كومیتەكە  سەرۆكی  هاوجێگری  وەك  حیزبە 
لەسەر  بووین  پێداگر  ئێمە  دیارە  هەڵبژێردرێ ، 
لە  بەردەوامتر  و  چاالكتر  كومیتەكە  كە  ئەوە 
ئەنترناسیۆنال سوسیالیستدا كار بۆ دۆزی كورد 
لە چوار پارچەی كوردستان بكا و گرینگیی 
تەواو بدا بە وەزعی كورد و هەلومەرجی كورد 
بارەوە  لەو  و  كوردستان  چوارپارچەی  هەر  لە 
بە هەڵبژاردنمان هەست بە ئەركێكی گرینگ 
دەكەین كە لە پێوەندی لەگەڵ دۆزی كورد لە 
كومیتەكەدا  نێو  لە  كوردستان  پارچەی  چوار 
ئاست  لە  كومیتەیە  ئەو  هیوادارم  تێبكۆشین. 
چاوەڕوانيی بەشدارانی كۆبوونەوەكەی سلێمانی 

و لە خزمەت دۆزی كورد بە گشتی بێ .

لە بەردەم دادگا ئامادەبن، ئەویش رەزامەندیی 
دوو  نێوشدا  لەو  ب��وو،  پێویست  چ��وار واڵت��ی 
بوون.  تاوانبار  خۆیان  لوبنان  و  ئێران  واڵت 
بەردەم  ل��ە  ب��وو  گ���ەورە  گرفتێكی  ئ��ەوی��ش 
قوربانییەكان  چونكە  میكۆنووسدا،  دادگای 
تیرۆریستەكانیش  و  واڵت  ی���ەك  خ��ەڵ��ك��ی 
النیكەم خەڵكی دوو واڵت)ئێران و لوبنان( و 
لوبنان  ئێران،  شاهیدەكانیش خەڵكی )ئاڵمان، 
ب��وون، ه��ەروەه��ا رووداوەك����ەش لە  و توركیە( 
واڵتی ئاڵمان روویدابوو. سێهەم، لە سیستمی 
زۆر  ب��وون  ب��ەری  ئەسڵی  ئاڵماندا  یاسایی 
جێگای رێزە، ئەسڵێكی جێگرتوویە و دادگا 
دەبێ تاوانباربوونی كەسەكان بسەلمێنێ، بۆیە 
لە  كە  لێكۆلێنەوەی  و  لێپرسین  ئەو  هەموو 
و  پۆلیس  الیەن  لە  دادگاییدا  پێش  قۆناغی 
بایەخی  كاتێك  ك��راون،  لێكۆلێنەوەوە  بەشی 
یاسایی پەیدا دەكەن كە لە دادگادا راست و 
درووست بوونەكەیان پشت ڕاست بكرێتەوە، بۆ 
ئەوەش دادگا ناچارە سەر لە نوێ لێكۆلێنەوە 
دەست پێ بكاتەوە، لێرەدا دادگای ئاڵمان زۆر 
رێوشوێنی  لەبەرچاوگرتنی  بە  و  وردی  بە 
یاسایی توانی رەوتی خۆی ببڕێ، چونكە هەتا 
دەرچوونی ئەو حوكمە كۆماری ئیسالمی بە 
دەیان كردەوەی تیرۆریستی دژی ئۆپۆزسیۆنی 
ئێرانی لە دەرەوەی واڵت ئەنجام دابوو، هەموو 
جارێكیش بەشێوەیەكی ئاسان و بە بێتێچوویی 
زۆر دەرباز دەبوو و شوێنە ونكەی بە پرسەكە 
ك���ردووە، ب��ەاڵم ئ��ەوە یەكەمجار ب��وو ت��اوان و 
جینایەتی كۆماری ئیسالمی لە دادگایەكی 

دادگ����ای  وەك  بێ الیەنی  و  ب��ڕواپ��ێ��ك��راو 
وەك  و  لێكۆلێنەوە  و  بەرباس  دەكەوتە  ئاڵمان 
تاوانباری سەرەكی دیاری دەكرا. لە مێژوویی 
ئەوە  ئیسالمیەوە  كۆماری  سەركاری  هاتنە 
دادوەریی  دەزگ��ای  الی��ەن  لە  بوو  یەكەمجار 
واڵتێكەوە حوكمی گرتن و دەستبەسەركردنی 
بەشداریی  تاوانی  بە  واڵت��ەك��ەی  وەزیرێكی 
بە  كوشتنی  كە  تیرۆریستی  كردەوەیەكی  لە 
ئەوەش  دەردەچ��وو.  لێ  كەوتبووەوە  ئەنقەستی 
نرخێكی  ئیسالمی  كۆماری  بەرپرسانی  بۆ 
زۆر گرانی بە دواوە بوو، لە الیەكی دیكەوە 
دەسەاڵتی قەزایی ئاڵمان، داواكاری گشتیی 
دادگای  دادوەرەك��ان��ی  و  س��ەرۆك  و  فیدراڵ 
ئازایانە  و  وردبینانە  زۆر  »میكۆنووس« 
بە جێ  خ��ۆی��ان  ئەخالقی  و  یاسایی  ئ��ەرك��ی 
هێنا. ئەوەش دەكرێ لە دوو روانگەوە سەیری 
دادپ����ەروەری،  فەرهەنگی  ی��ەك��ەم:  بكەین، 
دادك��ۆك��ی ك��ردن ل��ە مافی م��رۆڤ ل��ە نێو 
خەڵكی واڵتەكەی دا جێگیر كردووە. كەوابوو 
ئاواتی؟  پەروەردەبوونە  و  كلتوور  بەو  راهاتن 
بۆ  خەباتی  مێژە  لە  ئازادیخوازان  و  مرۆڤە 
بااڵنوێن  ئاوێنەیەكی  وەك  دووه���ەم،  دەك��ەن. 
راستەقینەی  رواڵ��ەت��ی  پیشاندەری  كە  وای��ە 
كاربەدەستانی كۆماری ئیسالمی و نیشاندەری 
پیالنە جۆراوجۆرەكانی  و  رایەڵەی سیخوڕی 
رێژیمی سەدە ناوەڕاستيی ئێرانە لە ئووروپا. 
بۆیە سەرەڕای بوونی پێوەندییەكی بەرباوی 
بازرگانی لە نێوان ئاڵمان و ئێراندا، قازانجی 
ئ��اب��ووری و ه��ەروەه��ا ه��ەڕەش��ەك��ان��ی رێژیم 

دادپەروەری  بەڕێوەچوونی  بە  پێش  نەیتوانی 
بگرێت و سەربەخۆیی دەزگای قەزایی ئاڵمان 
سەلمێندرا،  ئەوە خاڵێكی زۆر هەستیار بوو، 
كەس  چەند  میكۆنووسدا  پرسی  لە  چونكە 
رزگاریخوازی  بزووتنەوەیەكی  رێبەرانی  لە 
وەك  راب���ردووی  خ��اوەن  و  چەوساوە  گەلێكی 
الیەكی  لە  قوربانی.  بوونەتە  ك��ورد  گەلی 
دەست  و  زۆردار  ح��ك��ووم��ەت��ێ��ك��ی  دی��ك��ەوە 
كۆماری  وەك  ك��ۆن��ەپ��ەرس��ت��ی  رۆی��ش��ت��ووی 
ئیسالمیی ئێران هەموو ئیمكاناتی واڵتی بۆ 
پارێزگاری لە مانەوەی خۆی و لە نێو بردنی 
ئازادیخوازان و دژبەرانی بەكار دەهێنا، بۆیە 
سروشتییە كە بە هیچ جۆرێك هاوسەنگی لە 
نێوان ئەو دووالیەنەدا نەبێت، بەاڵم یەكسانی، 
پاڵپشتی  قوربانیان  لە مافی  داكۆكی  یاسا، 
لە  ئ��ەوەی  بۆ  بوو  لێكراوە  غ��ەدر  الیەنە  لەو 
دادپ���ەروەری  و  یاسا  میكۆنۆسدا  دادگ���ای 
بە  تاوانباراندا.  و  زۆردار  بەسەر  س��ەرك��ەون 
كورتی شوێنەواريی یاسایی حوكمی دادگای 
میكۆنووس توانی لە سەر ئاستی نیشتمانی 
و نێودەوڵەتی رەوشێك بێنێتە ئاراوە كە دەرفەت 
دادگا  دەس��ت  لە  تاكوو  نەمێنی  تاوانبار  بۆ 
دەرباز بێت یان خۆی بەدوور بگرێت و شوێنە 
پلەیەكی  لەهەر  تاوانبارە  ئەو  جا  بكا،  ونكە 
تاوان  ئەویە  بێ، گرینگ  حوكمی دا  بەرزی 
بناسرێ  س��ەرەك��ی  ت��اوان��ب��اری  بێتەوە،  روون 
ئەنجامدانی  ب��وون��ەوەی  دووب���ارە  ل��ە  پێش  و 
ئوتریش  دەوڵ��ەت��ی  ئەگەر  بگیردرێ.  ت��اوان 
قاسملوو  دوكتۆر  تیرۆری  پەروەندەی  رەوتی 

و هاوڕێیانی لە ڤییەن، وەك دادگای ئاڵمان 
بەرەوپێش بردبا، بێگومان كردەوەی تیرۆریستی 
و جینایەتی بێرلین رووی نەدەدا. دەبێ هەموو 
الیەك دان بەو راستیەدا بنێن كە ئەوە دادگای 
میكۆنووس بوو پێشی بە سیستمی تیرۆری 
كۆماری ئیسالمیی ئێرانی لە دەرەوەی واڵت 
دانیشتنی  لە  میكۆنووس  دادگ��ای  و  گرت 
بە  ئاوریلی 1997ی  فەرميی رۆژی 1٠ی 
رێبەرانی  دادپ��ەروەران��ە  و  ئازایانە  بڕیارێكی 
كۆماری ئیسالمیی ئێرانی لە بەرزترین پلەی 
بكەرانی  و  ب��ڕی��اردەران  وەك  دەس��ەاڵت��داری��دا 
سكرتێری  شەرەفكەندی  دوك��ت��ۆر  ت��ی��رۆری 
كوردستانی  دێ��م��وك��رات��ی  حیزبی  گشتیی 
ئێرانی بە جیهان ناساند و حوكمی زیندانیشی 
ب��ۆ چ��ەن��د ك��ەس��ێ��ك ل���ەوان���ەی دەس��ت��ی��ان لە 
ب��ەرێ��وەب��ردن��ی ف��ەرم��ان��ی ت��ی��رۆرەك��ەدا هەبوو 
دەركرد. ئەو حوكمەی میكۆنووس بەڵگەیەكی 
بە  كە  یاساییە  و  زی��ن��دوو  حاشاهەڵنەگری 
مافخواز  ئازادی،  الیەنگرانی  هەموو  دەست 
هەیە،  مرۆڤەوە  مافەكانی  داكۆكیكارانی  و 
پێ  ئیسالمیی  كۆماری  رێژیمی  ئەوەی  بۆ 
م��ەح��ك��وم ب��ك��ەن و رێ��گ��ا خ��ۆش ب��ك��رێ بۆ 
كردنەوەی هەموو ئەو دۆسییانەی دیكە كە لە 
پەراوێزخراون و  ئارشیوی دەزگا قەزاییەكاندا 
خاك و خۆڵ دەخۆن و بە شێوەیەك لە شێوەكان 
وەك دۆسیەی  س��پ��ێ��ردراون.  ف��ەرام��ۆش��ی  ب��ە 
تیرۆری شەهید دوكتۆر قاسملوو و هاوڕێیانی 

لە ڤییەن...

وتووێژ لەگەڵ بەڕێز حەسەن شەرەفی، جێگری سكرتێری گشتی حیزبی 
si دێموكرات لەمەڕ دامەزراندنی كومیتەی كوردان لە

گرینگیی حوكمی دادگای میكۆنووس 
لوقمان مێهفەر 
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رۆژەڤ

ئێعدام دڕندانەترین ئامراز بۆ مانەوەی رێژیم

كوشتاری موسڵمانەكانی 
كورەی باكوور ئێستایش براوەیەباشووری رۆژهەاڵتی ئاسیا و بێدەنگيی ئێران

1٤ی  رۆژی   »CNN« تەلەفیزیۆنی 
ژێرناوی  لە  شیكاریی  راپۆرتێكی  ئاوریل 
لەسەر  براوەیە«  ئێستایش  باكوور  »كورەی 
جیهان  سەر  بۆ  باكوور  كورەی  هەڕەشەكانی 
»فریدا  الیەن  لە  راپۆرتەكە  كردەوە.  باو 

گیتیس«ەوە ئامادە كراوە. 
لە چەند پاراگرافی سەرەتای راپۆرتەكەدا 
هاتووە: »رێبەرانی جیهان بە نیگەرانی و بە 
بە  پێش  دەدەن  هەوڵ  و  دەجووڵێنەوە  پارێزەرە 
روودانی كارەساتێك لە نیمچەدوورگەی كورە 
بگرن. ئەم دەورە پێشبینی نەكراوەی زیاتربوونی 
لە زۆر،  بەردەوامی هەڕەشەی كەڵكوەرگرتن 
بەم زووانە كۆتایی پێ  نایەت، بەاڵم تا ئێستا 
براوەكە، رێژیمی كورەی باكوور و دۆڕاوەكە، 
خەڵكی بە شێوەیەكی دڕندانە سەركوتكراوی 
خەڵكی  زۆربەی  وێڕای  باكوور،  كورەی 

واڵتانی دیكەی جیهانی.
دراماكە  سەیری  دوورەوە  لە  ئێمە  كاتێك 
جگە  نییە،  بایەخكی  شتێك  هیچ  دەكەین، 
چەكوچۆڵییەكانی  پڕۆگرامە  بزانین  لەوەی 
كورەی باكوور � نەك  چەكەكان بۆ خۆیان � 

دەتوانن بگەنە چ ئاكامێك.
بەرپرسانی دەزگا سیخوڕییەكانی ئەمریكا 
توانایی  و  رادە  لە  جیاوازیان   بەراوردی 
كە  ئەوەی  و  باكوور  كورەی  مووشەكەكانی 
تەیارن بە كاوەی ناوكی یان نا، هەیە. بەاڵم 
تێكنۆلۆژیی مووشەكی و ناوكیی ئەم واڵتە 
رۆژهەاڵتی  بۆ  خۆی  رێگەی  ئێستا  هەر 

نێوەڕاست دۆزیوەتەوە.
تا  دا  یارمەتیی سووریەی  باكوور  كورەی 
رێئەكتۆرێكی ناوكی پەرە پێبدا. تێكنۆلۆژیی 
الیەنێك   هەر  بە  چەكوچۆڵی  و  مووشەكی 
فرۆشتووە  بدات،  بۆ  پارەی  ویستبێتی  كە 
زیاتر  ئێران  لەگەڵ  نزیكی  هاریكاریی  و 

كردووە.
كۆتایی  ئێستا  هەر  قەیرانەكە  ئەگەر 
ئامرازێكی  هەر  كە  شێوەیەك  بە   � بێ   پێ  
ئەو شوێنەی كە چەند  بگەڕێتەوە  سەربازی 
مانگ پێشتر لێی بوو و هەر كەس پێبەند بێ  
بە بێدەنگیكردن بەنیسبەت پرسەكە بە جۆرێك 
كە ئێمە نە هەڕەشە و نە داواكاریی زیاترمان 
رووبەڕووبوونەوەكە  ئەوا   � بكرێتەوە  رووبەڕوو 
پەیامگەلێكی روون و وێرانكەر بۆ سەرانسەری 
جیهان  دەنێرێ ، هانی ئەو دیكتاتۆر و رێژیمانە 
چەكوچۆڵی  پەرەپێدانی  خەریكی  كە  دەدا 

ناوكین یان بیری لێ دەكەنەوە.
ئەمەیە:  وادیارە  باكوور  كورەی  پەیامی 
هەبێ ،  ناوكیتان  توانایی  ئێوە  ئەگەر 
چەندە  كردەوەكانیان  نیە  گرینگ  ئیدی 
پەسەندنەكراوە، گرینگ  نیە چەندە ترسناك 
خراپ  هەڵسوكەوتی  خۆتان  خەڵكی  لەگەڵ 
ئابوورییەكەتان  چەندە  نیە  گرینگ  دەكەن، 
وێران و الوازە. ئەگەر ئێوە كۆگای ناوكیتان 
هەبێ ، ئەو واڵتانەی كە دەتوانن بە بەشێكی 
ناكاو  لە  بتانڕووخێنن،  هێزەكەیان  بچووكی 

لەوەی كە تووڕەتان بكەن، دەترسن«.
الیەنە  باسی  دواتر  راپۆرتەكە  نووسەری 
جیهان  بێهەڵوێستییەی  ئەو  جۆراوجۆرەكانی 
و  باكوور  كورەی  هەڕەشەكانی  بەرامبەر  لە 
ناوكییەكانی  پێوەندییە  باسی  بەشێكیدا  لە 
مەترسییەكانی  و  ئێران  لەگەڵ  رێژیمە  ئەو 
جیهانی  ئاسایشی  سەر  بۆ  پێوەندییانە  ئەم 

دەكات.
دێت:  كۆتایی  دێڕانە  بەم  راپۆرتەكە 
»جیهان دەبێ  بەدوای رێگەیەكی داهێنەرانەوە 
بۆ ئازادكردنی خەڵكی كورەی باكوور بێت، لە 
كارساتبارەكانی  ئاكامە  لە  بیر  كاتدا  هەمان 
بۆ  مەترسیدارەكان  رێژیمە  بە  ئیزندان 
ناوكی  چەكوچۆڵی  بە  دەستڕاگەیشن 

بكاتەوە.«
سەرچاوە:

CNN  

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

شۆرشی ساڵی1٣٥7ی ئێران كە بۆ ئامانج 
پاش  ئەنجامدرا  دێموكراتیەكەكان  خواستە  و 
ئاخووندی  كۆمەڵێك  الی���ەن  ل��ە  س��ەرك��ەوت��ن، 
لە  وەرگ��رت��ن  خ��راپ  كەڵكی  ب��ە  بیرتەسكەوە 
بە  ئێران  خەڵكی  لە  بەشێك  ئایینی  هەستی 
دامەزرا  دیكتاتۆری  سیستمێكی  و  برا  الڕێدا 
توندوتیژی  سیاسەتی  خ��ۆی  بۆمانەوەی  كە 
شێوە  لە  یەكێك  ئێعدام  بەر.  توقاندنی گرتە  و 
بە  لە سەرتاوە  بوو كە هەر  باوەكانی سەركوت 
دەنگە  كپكردنی  بۆ  سیستماتیك  شێوەیەكی 
رۆڵەكانی  ئێعدامی  بەكارهێنرا.  ج��ی��اوازەك��ان 
نەتەوەی كورد لە ساڵی 1٣٥8 و ئێعدامەكانی 
دەیەی ٦٠ نموونەیەكن لە سیاسەتی سەركوتی 

كۆماری ئیسالمیی ئێران.
ئێعدام یەكێكە لە جۆرەكانی تۆڵە و سزادان، 
بە واتایكیتر ئەوپەڕی سزادنە بۆ كەسێك كە بە 
تاوانبار دەناسرێ  و لە یاسای هەندێك لە واڵتان 
بوونی هەیە كە بەپێی حوكمی دادگا ژیان لە 

مرۆڤێك دەستێندرێ.
كە  بسەلمێنێت  دەیهەوێت  ئێعدام  لۆژیكی   
جیاوازن  دنیای  دو  هی  قوربانی  و  تاوانبار 
و  ئاسایی«یە  »هاوواڵتییەكی  یەكێكان  كە 
ئەویتریان »ئاژەڵێكی مەترسیدارە« كە مافی 

ژیان و بایەخپێدانی نییە.
نابێتەوە،  كەم  ت��اوان  مرۆڤەكان  سزادانی  بە 
ب��ەڵ��ك��وو ب��ە گ��ۆڕێ��ن��ی ب�����ارودۆخ ت����اوان كەم 
دەب��ێ��ت��ەوە و ك��ەم��ب��وون��ەوەی رێ���ژەی ت���اوان لە 
دابینكردنی  بە  پێویستی  كۆمەڵگایەكدا  هەر 
بارودۆخێكی سیاسی، ئابووری و كۆمەاڵیەتی 
هەیە كە تاكەكان تێیدا لە ژیانێكی مرۆیی و 

باش بەهرەمەند بن.

میلیۆن   ٦٠ ل��ە  زی���اد  ب��ە  میانمار  واڵت���ی 
دان��ی��ش��ت��وو ل��ە ب��اش��ووری رۆژه���ەاڵت���ی ئاسیا 
هەڵكەوتووە و تا ساڵی 1٣27 كە سەربەخۆیی 
لە  و  بوو  بریتانیا  كۆلۆنیالی واڵتی  وەرگ��رت، 
ساڵی 1٣٤1 تا 1٣91 حكوومەتێكی سەربازی 
هەڵبژاردن  دوای  دوات��ر  ب��وو،  زاڵ  س��ەری��دا  بە 
سەربازییەوە  نیمچە  حكوومەتێكی  الی��ەن  لە 
بە  كاتێكەوە  لە  واڵت��ە  ئەم  دەك��رێ .  كۆنتڕۆڵ 

كارامە  دەڵ��ێ��ت: »دەوڵ��ەت��ێ��ك��ی  »رۆس����و« 
پێویستی بە یاسای سزادانی قورس نییە، نەك 
بە هۆی ئەوەی كە هەڵەكان دەبەخشرێن بەڵكوو 
بە هۆی ئەوەی كە رێژەی تاوانباران كەمە«.

ئێران  حكوومەتی  بەتایبەتی  و  دەوڵەتەكان 
سەپاندنی  ب��ە  ك��ە  بسەلمێنێت  ئ��ەوە  دێهەوێت 
دەپارێزێت،  كۆمەڵگا  تەناهیی  ئێعدام  س��زای 
ئێران  رێژیمی  ناكارامەیی  ئ��ەوە  حاڵێكدا  لە 
دەگەیەنێت كە نەیتوانیوە بوارەكانی سەرهەڵدانی 
تاوان و توندوتیژی لە كۆمەڵگادا كەم بكاتەوە 
هەمدیس  خ��ۆی  چەوتەكانی  سیاسەتە  ب��ە  و 
توندوتیژییە.  ج��ۆرەك��ان��ی  بەرهەمهێنەرەوەی 
ك����ردەوە  ب���ە  ك���ە  س��ەرك��وت��ك��ەر  سیستمێكی 
قەیرانە  خولقێنەری  خ��ۆی  ن��ادرووس��ت��ەك��ان��ی 
و  ب��ووە  كۆمەاڵیەتیەكان  و  سیاسی  ئ��اب��ووری، 
ئاستدان،  بەرزترین  لە  پێشێلكاریی  ئامارەكانی 
ئێعدام  سزای  بە  تایبەت  ئاماری  نموونە  وەك 
لە ئێران بە بەردەوامی لە ئاستی جیهان لە پلە 

یەكەمەكاندایە.
ئ��ەم��ڕۆدا س��زای ئێعدام لە  ل��ە س��ەردەم��ی 
جیهان رووی لە كەمبوونەوەیە و زۆربەی واڵتان 
واژۆ  ئێعدامیان  بە  دژ  نێودەوڵەتی  یاساكانی 
لەو  یەكێكە  ئیسالمی  كۆماری  بەاڵم  كردووە، 
كۆنوانسیۆنەی  ئەم  ئەمڕۆش  تا  كە  واڵتانەی 
واژۆ نەكرددوە و بەپێی ئامارەكان رێژەی ئێعدام 

رووی لە زیادبوونە.
ب��ەپ��ێ��ی دوای��ی��ن راپ���ۆرت���ی س��اڵ��ی  2٠12 
»رێكخراویی لێبووردنی نێودەوڵەتی«  لە چوار 
لە  عەرەبستان  و  یەمەن  عێراق،  ئێران،  واڵتی 
ناوچەی رۆژهەاڵتی ناڤین رێژەی ئێعدامكردن 
نێوەدا  ل��ەم  ٥٠ لەسەر س��ەد زی��ادی ك��رووە كە 
كۆماری ئیسالمیی ئێران لە پلەی یەكەمدایە 
و لە سەر ئاستی جیهانیشدا لە دوای چین بە 
ئاماری ٤1٣ ئێعدام لە ساڵی 2٠12دا لە پلەی 

دووهەمدایە. 

تۆماركراوی  ئ���ام���اری  ب��ەپ��ێ��ی  ه���ەروەه���ا 
ئاژانسی هەواڵدێری كوردپا لە ساڵی رابردوودا 
77 هاوواڵتی كورد لە ئێران بەرەوڕووی حوكمی 
ئێعدام بوونەتەوە كە لەم رێژەیە ٥٦ كەس ئێعدام 
بۆ  ئێعدامیان  حوكمی  كەسیش   21 و  ك��راون 
بڕاوەتەوە كە 9 كەسیان حوكمەكەیان سیاسییە.

حەبیب ئەفشاری، عەلی ئەفشاری، مەنسور 
مێعماری،  بەختیار  نەسیم،  سامان  ئ��اروەن��د، 
سمكۆ خورشیدی، هوشەنگ رەزایی، ئیبراهیم 
عیسا پور و سیروان نژواری بە هۆی چاالكیی 
سیاسی لە الیەن دەزگا قەزاییەكانی كۆماری 
بۆ  ئێعدامیان  حوكمی  ئ��ێ��ران��ەوە  ئیسالمیی 

بڕاوەتەوە. 
ئەوەی كە لێرەدا جێگای سەرنجە، ئێعدامكردنە 
پێی  بە  و  نیشانێكدا  ن��او  ژێ��ر چ  لە  ئێران  لە 
تۆمەتی وەپاڵدراوە. بەرواڵەت بە پێی یاساكانی 
ئێران تاوانی سیاسی، بوونی نییە، بەڵكوو تاوانی 
تەناهی هەیە. ئەمەش هەر سیاسەتی فریودانی 
رای گشتییە، بەاڵم ئێعدامكردن ئەگەر لە ژێر 
پرسە  بە  پێوەندیی  نەبیت  سیاسیش  ناونیشانی 
كوردەكان  ئێعدامی  كە  هەیە  سیاسییەكانەوە 
دەی��ەی ٦٠  ئێعدامەكانی  و   لە ساڵی 1٣٥8 
كۆمەڵگایەكی  كە  راستییەن  ئەو  سەلمێنەری 
داخ����راوت����ری ل��ە ب����واری ئ�����ازادی ب���ی���روڕا و 
كایەوە،  هێنایە  سەرەتاوە   لە  هەر  ئایدیولوژیا 
كۆمەڵگایەك كە بە هۆی سیاسەتە چەوتەكانی 
كۆماری ئیسالمی، لە هەموو بوارەكانی ژیانی 
وەك  لێكەوتەوە.  كەموكووڕی  كۆمەاڵیەتیدا 
توانایی  بێ   دواكەوتووی،  ه��ەژاری،  بێكاری، 
ل��ە گ��ۆڕی��ن��ی ژی��ان��ی ك��ەس��ی و ب��ەك��ۆم��ەڵ و 
خولقاندنی دەیان دیاردە و كێشە  كە دەرخەری 
بوونی سیستەمێكی دیكتاتۆرە كە بە سیاسەتە 
چەوت و دژە مرۆییەكانی بونیادی كۆمەاڵیەتی 
و سیستەمەكانی كۆمەڵگای ئێرانی تێك داوە.

لە  یەكێكیتر  خەڵك  ل��ەب��ەردەم  ك��ردن  ئێعدام 

بەرهەم  بۆ باو كردنەوە و  سیاسەتەكانی رژیم 
دەنگی  كپكردنی  و  ت��ون��دت��ێ��ژی  ه��ێ��ن��ان��ەوەی 
خەڵكە، كە بە پێی ئامارەكان، ئەم رێژەیە ساڵ 
لە  تەنانەت  زیادبوونە.  لە  روو  ساڵ  دوای  لە 
نموونەیەك  چەند  شاهیدی  راب����ردوودا  ساڵی 
بەردەم  لە  قامك  و  دەست  بڕینەوەی  لە  بووین 
كاتێك  دی��اردە  ئەو  مەترسیداربوونی  كە  خەڵك 
توندوتیژیانە الی  ج��ۆرە  ئ��ەم  كە  دەردەك��ەوێ��ت 

خەڵك ئاسایی بنوێنن.
زۆرترین ئامارەكانی ئێعدام لە ئێران دەگوترێ 
كە بە تاوانی قاچاخی ماددە هۆشبەرەكانەوەیە، 
هەر وەك ئاشكراشە ئامانج لە سزاش چاكسازی 
كەم  ب��ۆ  كۆمەڵگایە  تاكەكانی  كونترۆڵی  و 
ئ��ەوە لە كاتێكدایە  ت���اوان،  ك��ردن��ەوەی رێ��ژەی 
ك��ە س��زای ئێعدام ل��ە ئ��ێ��ران ن��ەك رێ���ژەی ئەم 
بەراورد  بە  بەڵكوو  نەكردۆتەوە  كەم  تاوانانەی 
لەگەڵ سااڵنی رابردوو، بە چەندین قات زیادی 
كردووە. بە شێوەێەك كە ژمارەی ئەو كەسانەی 
بە تاوانی پەیوەندیدار بە مادە هۆشبەرەكان لە 
زینداندان چەند بەرابەرەوە بووە و هەروەها رێژەی 
پەرەسەندنی گیرۆدەبوون بە ماددە هۆشبەرەكان 
لە ئێران لەوپەڕی مەترسیدایە كە ئەمەش هەر 
نابەجێكانی كۆماری  دەگەڕێتەوە بۆ سیاسەتە 
ئیسالمی كە لە الیەك بە سزای ئێعدام بە رواڵەت 
دژی قاچاخی ماددە هۆشبەرەكان دەوستێتەوە و 
ماددە  باوكردنەوەی  بە  دیكەشەوە  الیەكی  لە 
هۆشبەرەكان لە هەوڵی لەنێوبردنی بیركردنەوە و 
مافخوازیدایە. بە هەرحاڵ بە كردەوە دەركەوتووە 
ئ��ێ��ع��دام��ی ئ���ەو ك��ەس��ان��ەش ل���ە س���ەر م���اددە 
ئەو كەسانە  زۆرتر  دەدرێن  ئەنجام  هۆشبەرەكان 
دەگرێتەوە كە بەدەر لە بازنەی رایڵكەی رێژیم 
بۆ باوكردنەوەی ماددە هۆشبەرەكان سەربەخۆ 

كاریان كردووە.

پێكهاتەی  ه��ۆی  بە  گەیشتووە،  سەربەخۆیی 
درێژخایەنی  و شەڕی  كێشە  تووشی  مرۆییەوە 
نێوخۆیی بووە. موسڵمانانی میانمار ٤ لەسەدی 
دانیشتوانی ئەم واڵتە پێك دێنن و بە هاوواڵتیی 
میلیشیا  الیەن  لە  و  دێن  ئەژمار  بە  نایاسایی 
حكوومەتی  پاڵپشتی  ب��ە  و  ب��وودای��ی��ەك��ان��ەوە 

ناوەندی لە ژێر ئەستەمترین گوشارەكاندان.
ش���ەپ���ۆل���ێ���ك���ی دی�����ك�����ەی س�����ەرك�����وت و 
موسڵمانەكانی  م��اف��ی  ل��ەب��ەرچ��اون��ەگ��رت��ن��ی 
لە  بەناوبانگن،  »روهینگیا«  بە  كە  میانمار 
تا  و  پێكردووەتەوە  دەستی  راب���ردووەوە  ژوئەنی 

ئ��ێ��س��ت��اش ه���ەر درێ����ژەی 
هۆی  ب���ووەت���ە  و  ه���ەی���ە 
كوژرانی ژمارەیەكی زۆر 
زۆرێك  ئاگرتێبەردانی  و 
مزگەوتەكان  و  م��اڵ  ل��ە 
كۆچ  بۆ  ناچاركردنیان  و 
درێژایی  ب��ە  واڵت���ە.  ل��ەم 
س���ێ  دەی�����ەی راب������ردوو، 
روهینگیا  موسڵمانەكانی 
مافەكانیان پێشێل كراوە و 
تووشی پاكتاوی رەگەزی 
دەستدرێژی  و  كوشتار  و 
هێزە  الی����ەن  ل��ە  و  ب����وون 
نی  كا تییە منییە ئە
م���ی���ان���م���ارەوە ن���اچ���ار بە 
ك����������ۆڕەوی زۆرەم����ل����ی 

دەكرێن.
ئەوەی لەم بارەوە جێی سەرنجە بێ  هەڵوێستیی 
بۆ  جیهانە  مەدەنییەكانی  رێكخراوە  و  دەوڵ��ەت 
ئەم جینایەتە دژە مرۆییانە و بەتایبەت جیهانی 
ئیسالم و كۆماری ئیسالمیی ئێران كە لە كاتی 
هاتنە سەركارییەوە هەمیشە دروشمی یەكیەتی 
هەمیشە  و  داوە  موسڵمانەكانى  لە  پاڵپشتی  و 
و الیەنگری موسڵمانەكانی  داڵ��دەدەر  بە  خۆی 
سەرانسەری جیهان زانیوە و بانگەشەی رێبەریی 
دەبینین  بەاڵم  ك��ردووە،  جیهانی  موسڵمانەكانی 
هەركات بەرژەوەندییە ئابووری و سیاسییەكانی 

جۆرە  هەر  لە  چاوپۆشی  مەترسییەوە  دەكەوێتە 
جینایەت و كۆمەڵكوژییەك دژی موسڵمانەكان 
دەكا و نە لە سیاسەتی دەرەوە بایەخ بەم پرسانە دەدا 
و نە لە نێوخۆیش راگەیەنە گشتییەكانی باس 
لەو پرسەیە دەكەن و بە كردەوە بایكۆتی هەواڵ 
و هێندێك جار بە چەواشەكردنی راستییەكان لە 
بەرژەوەندی ئەو دەوڵەت و الیەنانەی كە جینایەت 
دەكەن هەنگاو هەڵدەگرێ . ئەوە لە كاتێكدایە كە 
ئایینییەكان  كەمایەتییە  ئێرانیشدا  نێوخۆی  لە 
سەرەتاییترین  لە  پێشێلكراوەكان  ماف  نەتەوە  و 
داواكاریی  ئەگەری  لە  و  بێبەش  مافەكانیان 
مافەكانیان بە توندترین شێوە سەركوت دەكرێن. 
ئەم سیاسەتە یەك بان و دوو هەوایەی كۆماری 
رۆژهەاڵتی  باشووری  لە  تایبەت  بە  ئیسالمی 
ئاسیا بە زەقی دەبینرێ ، وك دەبینین كۆماری 
ئیسالمی لە بەرانبەر كوشتاری موسڵمانەكانی 
كردووە  بێدەنگيی  مالزی  و  چیچێن  و  چین 
موسڵمانی  خەڵكی  ب��ەرخ��ۆدان��ی  و  ش��ۆڕش  و 
هەرچەند  دەشوبهێنێ .  تیرۆریست  بە  سووریە 
و  بێدەنگی  ه��ۆك��ارەك��ان��ی  ل��ە  دی��ك��ە  یەكێكی 
چاوپۆشیی كۆماری ئیسالمی لە جینایەت لە 
باشووری رۆژهەاڵتی ئاسیا، هاوكاريی دەوڵەتە 
لە  دەربازبوون  بۆ  واڵتانەیە  ئەم  ناوەندییەكانی 
لەگەڵ  هاوپەیمانی  و  نێونەتەوەییەكان  گەمارۆ 
واڵتانێكی وەك چین و رووسیە كە بە درێژایی 
ئەم  س��ەر  ب��ە  هێژمۆنیان  و  دەس���ەاڵت  م��ێ��ژوو 

واڵتانەدا هەبووە.  

ئەوین مستەفازادە

هیوا میرزایی
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شیعری »هێمن« لە روانگەی رەوانناسیی 
پەیوەندییەكانەوە

چەمكی  دوو  ل��ە  پێناسەیەكمان  پێویستە  س��ەرەت��ا 
گرینگ هەبێ بۆ ئەوەی كە لە درێژەی وتارەكەدا بە 

تێڕوانینێكی باشتر سرنج بدەینە بابەتەكانی باس كراو.
كۆمەاڵیەتییە.  رەوان��ن��اس��ی  مەفهوومی  ی��ەك��ەم، 
ئێرۆنسۆن یەكێك لە رەوانناسە كۆمەاڵیەتییەكان دەلێ: 
ڕەوانناسی كۆمەاڵیەتی یانی كارتێكەری لە سەر باوەر 
و كردەوەكانی كەسانێكی تر بە شێوازگەلی جۆراوجۆر.

لە  مەفهوومە  ئەو  پێوەندییە.  مەفهوومی  دووه��ەم، 
ڕەوانناسی كۆمەاڵیەتی دا بەشێكی زۆر گرینگی وە 
خۆ گرتووە و لە ناو وتارەكەشدا بە وردی شی دەكرێتەوه. 
یانی  پێوەندی  بڵێین:  دا  لە یەك ڕستە  دەتوانین  بەاڵم 
یا  تاك  بۆ  گرووپێك  یا  تاك  لە  ئیتالعات  راگوێزتنی 

گرووپێكی تر.
ئێدوێن ئێمێری لە بابەت چەمكی پێوەندی دا دەلێ: 
و  ئیتالعات،ئەندێشە  راگوێزتنی  تكنیكی  »پێوەندی، 
كردەوەكان لە تاكێك بو تاكێكی ترە و بۆ ئەو مەبەستەش 

لە كەرەسەی جۆراوجۆر كەلك وەردەگیرێ.
ئاوا  پێوەندی  »الندبێرگ«،«شراگ«و«الرسێن« 
پێناسە دەكەن: »پێوەندی یانی راگوێزتنی مانا و پەیام 
زانایە  سێ  ئ��ەو  ڕوان��گ��ەی  نمادەكان«.لە  رێگای  لە 
یەكتر  لە  شوێن  نمادەكان  رێگای  لە  مرۆڤەكان  كاتێك 

وەردەگرن ئەوا دەتوانین بڵێین لە پێوەندی دان.
لە الیەكی دیكەوە »چارلز كوولی« یەكێك لە بەناوبانگترین لێكوڵەرانی ئەم 
بوارە دەڵێ: »پێوەندی مێكانیزمی بەرقەرار كردنی پێوەندی نێوان مروڤەكانە 
لە چوارچێوەی  راگوێزتنیان  لە گەڵ كەرەسەی  تەواوی هێماكان هاوڕێ  و 

پێوەندی دا دەگونجێن«.
بەو پێیە پێوەندی ڕاگوێزتنی پەیامە بۆ خەڵكانی تر لە ڕێگای نمادەكان و 

بنەمای دامەزراندنی كۆمەڵگایە.
چوارچێوەی  لە  ه��ەم«،  كەوایە  دەكەمەوە  بیر  دێكارت:«من  وت��ەی  ئەو 

پێوەندی دا مانا دەدا.
یەكەم: سەرچاوەی پێوەندی

لە بابەت سەرچاوەی پەیام یا ئەو كەسەی پەیام دەنێرێ سێ مەسئەلەی 
زۆر گرینگ پێویستە باس بكرێ.

بەردەنگەوە گرینگی  یەكەم ئەوەی كە سەرچاوە تا چ ڕادەی��ەك لە الیان 
پێ بدرێ.ئەگەر سەرچاوە بلیمەت یا كەسێكی باش بێ، لە الیان كۆمەڵگاوە 
پەیامەكە چاكتر وەردەگیرێ تا ئەوەی كە مرۆڤێك یا تاكێكی خراپ و بێ 

جێگە و پێگە لە قەڵەم بدرێ.
دووهەم مەسئەلە لەم بابەتە دا زێدەبوونی متمانە بە سەرچاویە. هەرچی 
سەرچاوە لە الیان كۆمەاڵنی خەڵك جێگای متمانەی زیاتر بێ پەیامەكەی 
»ئێرۆنسۆن«،«والیستێر«  الیەن  لە  مەسئەلەیەش  ئەو  وەردەگیرێ.  ئاسانتر 
و«فیستینجێر«، بە شێوەی پۆزیتیویستی تاقی كراوەتەوە و بۆتە بنەمایەكی 

زانستی لەو مەسئەلەی پێوەندی دا.
ئەوەیە  مەبەست  سەرچاوەیە.  راكێشی  سرنج  رادەی  سێهەم  مەسئەلەی 

سەرچاوە تا چ ڕادەیەك سرنج راكێش و خۆشەویستە. 
دووهەم: چییەتی پێوەندی

هەیە.  دا  دانانەكەی  شوێن  لە  گرینگی  ڕۆڵێكی  پەیام  بەیانی  شێوەی 
پەیامەكان لە چەند الیەنەوە جیاوازیان هەیە. ئێرۆنسۆن پێنج الیەنی گرینگ 
باس دەكا بەم چەشنە: 1- ئایا پەیامێك مەنتیقی لە پشت بێ چاكتر قەبووڵ 
دەكرێ یا ئەوەی كە بیهەوێ هەست و هەیەجانی خەڵك ببزوێنێ؟ 2- ئایا 
پەیامێك بە نیشاندانی نموونەیەكی زیندوو چاكتر وەردەگیرێ یا ئەوەی كە 
بەڵگەی ئاماری قەوی لە پشت بێ؟ ٣- ئایا پەیامێك دەبێ یەك الیەنە بێ 
)فەقەت الیەنە پۆزیتیڤەكان یا فەقەت الیەنە نێگەتیڤەكان( چاكتر وەردەگیرێ 
نێگەتیڤەكان(؟  الیەنە  هەم  و  پۆزیتیڤەكان  الیەنە  )هەم  بێ  الیەنە  دوو  یا 
٤- ئەگەر بڕیار بێ دوو الیەنە بێ تەرتیبی ناردنی پەیامەكە چۆن بێ بە 
نێگەتیڤەكان؟  الیەنە  یا  بكوترێ  پۆزیتیڤەكان  الیەنە  سەرەتا  تر،  واتایەكی 
باوەرەكانی  و  ڕا  و  بیر  و  پەیام  ناوەرۆكی  نێوان  لە  هەیە  پێوەندیەك  چ   -٥

بەردەنگ؟
سێهەم: تایبەتمەندییەكانی بەردەنگ

بە سرنج دان بەوەی كە مرۆڤەكان لە باری كەسایەتییەوە جیاوازیان هەیە، 
هەر تاكێك بە پێی ئەندیشە و تەفسیری خۆی لە گەڵ پەیامی دەق یا هەر 
شتێك كە دەیبیسێ هەڵسووكەوت دەكا. دەبێ بڵێین مەسئەلەی زۆر گرینگ 
و پێوەندی دار بە بەردەنگی پەیام مەسئەلەی تەجروبە زێهنییەكانی پێشووی 
بیستنی  پێش  بەردەنگ  فكری  چوارچێوەی  تر  واتایەكی  بە  یا  بەردەنگ 

پەیامەكەیە.
لێكدانەوە:

مەسئەلە  سێ  مەڕ  لە  ئێرۆنسۆن  تێئۆرییەكەی  سەر  بگەڕێینەوە  ئەگەر 
پێوندی،  سەرچاوەی  یانی  پێوەندی  چەمكی  بە  دار  پێوەندی  گرینگەكەی 
چییەتی پێوەندی و تایبەتمەندییەكانی بەردەنگ، دەبێ بڵێین ئەگەر مامۆستا 
بە گشتی و  نووسین  رێگای  لە  بدەین، كە  قەڵەم  لە  وەكوو سەرچاوە  هێمن 
دەتوانین  بەردەنگەكەی.  بگەیەنێتە  پەیام گەلێك  دەیهەوێ  تایبەتی  بە  شێعر 

نییە.  پشت  لە  مەنتیقێكی  هیچ  دەس��ەاڵت��داران  ل��ەالی 
بە  هەربۆیە لە وەها قۆناغێك دا واباشترە شاعیر پشت 
بزواندنی هەست و هەیەجانی خەپك ببەستێ بۆ ئە وەیكە 
پەیامەكەی )شێعرەكەی( بە ئاسانی وەربگیرێ وشوێنی 

خۆی دابنێ.
بە  ڕەوان��ی��ە  فاكتۆرە  ل��ەو  هێمن  مامۆستا  وێنە  بۆ 
باشترین شێوە كەلكی وەرگرتوە. لە »كوردم ئەمن« دا 

دەلێ:
دەردم  و  حەسرەت  و  ڕەنجەڕۆیی  تووشی  گەرچی 

ئەمن
قەت لەدەس ئەوچەرخە سپڵە نابەزم مەردم ئەمن

لەو دێڕە شێعرە دا مامۆستا هێمن بە هێنانەوەی سێ 
وشەی ڕەنجەڕۆیی،حەسرەت و دەرد لە نیوە دێڕی هەوەڵ 
دا دەیهەوێ زیاتر پشت بە بزواندنی هەست و هەیەجان 
باری  ل��ە  وش��ان��ە  ئ��ەو  چوونكە  مەنتیق؛  ت��ا  ببەستێ 
هەیەجانی،  وشەگەلی  خانەی  دەكەونە  ڕەوانناسییەوە 

هەڵبەت لە چەشنی هەیەجانە نێگەتیڤەكان.
ڕەوانی  پێوەندییەكی  دەی��ه��ەوێ  وش��ان��ە  ب��ەو  پ��اش��ان 
بەرقەرار بكا بۆئەوەی كە ئەسڵی پەیامەكە لە دێڕەكانی 
خوارتر دا بهێنێتە بەرچاوی خوێنەر. هەروەك بە دوای 

ئەو دێڕە دا دەڵێ:
عاشقی چاوی كەژاڵ و گەردنی پڕخاڵ نیم
عاشقی كێو و تەالن و بەندەن و بەردم ئەمن

 لە ڕوانگەی ڕەوانناسی بە گشتی و مەكتەبی ناسیاوی خوازی )شناخت 
گرایی( بە تایبەتی، كردەوەكانی مرۆڤ بەرهەمی تەفسیرەكانییەتی، یانی 

مرۆڤ بە پێی تەفسیری خۆی لە وشە و مەسئەلەكان رەفتار دەكا.
سێ وشەی، ڕەنجەڕۆیی،حەسرەت و دەرد رەنگە لە الی بەردەنگ یا خوێنەر 
تەفسیری ناڕاحەتی، ڕق و تووڕەیی و داماوی لێ بكەوێتەوە. كردەوەكانیش 
دەتوانن بەرەنگار بوونەوە لە گەڵ سەرچاوەی ڕەنجەڕۆیی،حەسرەت و دەرد ، 
خەمۆكێ یا حاپەتە ڕەوانییە نێگەتیڤەكان بن. مامۆستا هێمن زۆر زیرەكانە 

كردەوەی بەرەنگار بوونەوە هەڵدەبژێرێ، لەو جێگایەی دا كە دەپێ:
من لە زنجیر و تەناف و دار و بەند باكم نیە

لەت لەتم كەن بمكوژن هێشتا دەڵێم كوردم ئەمن
هەروەها پێویستە بگوترێ مامۆستا هێمن بە سرنج دان بەو تایبەتمەندییانەی 
لە سەرەوە باس كرا، زۆر مامۆستایانە وەكوو ڕەوانناسێكی گەورە و بە پێی بار 
و دۆخی كۆمەڵگا لە ڕووی مێژووییەوە، لە جۆری سێهەمی پێوەندییەكان واتا 
جۆری هەست بزوێنەر كەلكی وەرگرتوە و پردێكی ڕەوانی لە هێما و حاڵەتە 
بەو  نێوان خۆی و خوێنەرانی دا ساز دەكا؛  لە  ئێحساسی و هەیەجانییەكان 
جۆرە پەیامەكانی زۆر بە ئاسانی لەو پردە دەپەرنەوە و لە زەین و بیر و ڕەوانی 

خەڵك دا خۆیان جێگیر دەكەن.
تین  و  ئ��ارەق  شێعری  بێنینەوە  نموونە  بەشەش  ئەو  بۆ  بمانهەوێ  ئەگەر 
نموونەی  چەندین  هێنانەوەی  بە  شێعرەكەدا  سەرەتای  لە  بەڵگەیە،  باشترین 
زیندوو لە كۆمەڵگای كوردەواری ئەوكات، دەیهەوێ پەیامەكەی خۆی بەو 

شێوەیە بخاتە بەرچاوی بەردەنگ و خوێنەرەكەی:
پێش ئەوەی حاجی سەلەمخۆر

هەژارێك هەڵنێ بە تەماڵ
پێش ئەوەی ڕێچكە ببەستن
بۆمزگەوتێ شان بە بەرماڵ

لەو چەند دێڕەدا هێنانەوەی چەند نموونەی زیندووی كۆمەڵگا وەك، چوونە 
مزگەوتی حاجی و نوێژكەرە بەتەماحەكان، باس كردن لە دەروێش و خانەقا 
و خەلیفە بەشێك لە ژیانی كۆمەڵگای كوردی بووە و ئێستاش هەر هەیە. 
مامۆستاهێمن بە هێنانەوەی ئەو نموونانە دەیهەوێ بەردەنگ ئامادە بكا بۆ 
ئەوەیكە باس لە نموونەیەكی هەرەزیندووی كۆمەڵگا بكا كە زیاترین زەحمەت 

دەكێشێ و كەمترین داهاتیشی هەیە، هەروەك لە درێژەدا دەپێ:
من جوتیارم من جوتیارم

من لەگەڵ هەتاو هاوكارم
من بەئارەق و ئەو بەتین

دامان رشتووە بناغەی ژین
بە سرنج دان بەوەیكە مامۆستاهێمن لەماوەی ژیانی دا لەگەڵ خەپك و 
چوارچێوە  لەگەڵ  زێهنییەكانی  و  فكری  چوارچێوە  هەموو  ژیا،  بۆخەڵك 
فكری و زێهنی بەردەنگەكانی)خەڵك( یەكتری دەگرتەوە؛ ئەوەش ببوو هۆی 

قەبووڵ كرنی پەیامەكانی لە الی خەڵكی كۆمەپگا.
ئاكام:

ئەگەر بمانهەوێ نەقدی ئەدەبی لە ئەدەبیاتی كوردی بەرەو زانستی تربوون 
و تێئۆریزە بوون بڕوا و لەگەڵ شێوازەكانی نەقدی ئەوڕۆیی هاسەنگ بێ، 
و  لە ڕووی شێوازگەل  نووسراوەكانی كوردی  و  دەقەكان  بابەتەكان،  پێویستە 
مێتۆدی زانستی ئەڕۆیی سەیری بكرێ، ئەم كارەش پێویستی بە خۆماندوو 
كردنێكی زۆر هەیە، بە بڕوای نووسەری ئەو وتارە زۆربەی دەقەكانی ئەدەبیاتی 

كوردی جێی هەیە بەو شێوە كاری لەسەر بكرێ.

بڵێین بەرێزیان خاوەنی هەر سێ تایبەتمەندییەكانی سەرچاوەیە كە ئێرۆنسۆن 
باسی دەكا.

بە  تایبەتمەندییە  ئەو  هەبوونی  سەرچاوەیە؛  گرینگی  كوتمان  یەكەمیان 
ئەو كاتەی دەژیا و  بە دی دەكرێ؛ چونكە  لە مامۆستا هێمن دا  تەواوی 
ئێستاشی لە گەڵ بێ كە لە نێومان دا نیە، بە هۆی ئەندێشە و چاالكییەكانی 
بلیمەت  و  پلە  خ��اوەن  كەسێكی  بە  ئێمە  نێو  لە  بەرچاوە،  هەموومان  بۆ  كە 
قبووڵ  باشتر  پیاوان  گ��ەورە  وت��ەی  ئێمە  دەڵ��ێ  ئەرەستوو  ئەگەر  دەناسرێ. 
دەكەین، مامۆستا هێمن لەو چوارچێوەیە دا دەگونجێ و بە پلە بەرزەكەی ئەو 

ڕاستیە دەسەلمێندرێ.
دەكرێ  سەرچاوە(  بە  متمانە  )زێدەبوونی  دووه��ەم  مەسئەلەی  بابەت  لە 
بڵێین، بە هۆی جێگە و پێگەی دیاری كراوی مامۆستا هێمن لە سەراسەری 
بووە؛  ڕووناكبیرانیش  تەنانەت  و  خەڵك  متمانەی  جێگەی  دا  خۆی  ژیانی 
بە چاوخشاندێك بە سەر ژیانی مامۆستا هێمن دا بە ئاسانی ئەوەشمان بۆ 

دەردەكەوێ .
بۆ مەسئەلەی سێهەم و پێوەندیدار بە سەرچاوە كە مەسئەلەی سرنج ڕاكێشی 
تەنیا لە چوارچێوەیەكی  ئەو مەفهوومەی  بڵێین،ئێرۆنسۆن  سەرچاوەیە دەبێ 
بەرتەسك دا دەدۆزێتەوە، ئەوەش بۆتە هۆی ئەوەی كە ئەو تێئۆرییە لەو بەشەدا 
تووشی كەم و كورتی مانایی بووە؛چونكە تەنیا لە ڕووی هێندێك فاكتەری 
بێناسە  بوون (سرنج ڕاكێشی  بەپێكەنین  ڕواڵەتییەوە )وەكوو ڕوخۆشی و دەم 
قووڵتر  و  بەرباوتر  تۆزێك  دەتوانین  وت��ارە  ئەم  نووسەری  ب��ەڕای  دەكا؛بەاڵم 
باسكراو  مەفهوومی  زیاتری  پەرەپێدانی  بە  دەك��رێ  چەمكە.  ئەو  بڕوانینە 
هێمن  مامۆستا  ڕاكێشی  سرنج  ڕادەی  زیاتری  بۆشیكردنەوەی  هەروەها  و 
ئاماژە بەو بەشە بكەین كە لە پێشەكییەكەی تاریك و ڕوون دا هاتووە:«هێمن 
نەتەوەكەی خۆش دەوێ، بەاڵم ڕقیشی لە هیچ نەتەوەیەكی تر نیە،لە هەموو 
دیوانی هێمن دا شێعرێك كە باسی نەتەوەیەكی تر بە خراپە بكا ، یا كورد 
لە نەتەوەیەكی تر بەرزتر دابنێ بەدی ناكرێ«)٦(ئەوەش بۆتە هۆی ئەوەی 
كە ڕادەی سرنج ڕاكێشی مامۆستا لەالی كۆمەڵگای كوردی هەمیشە زۆر 

بێ.
ئەم فاكتە بۆ مەسئەلەی هەوەڵی پێوەندیدار بە سەرچاوە )یانی گرینگی 
تایبەتمەندییە  ئ��ەو  چونكە   ، هەڵنەگرە  حاشا  بەڵگەیەكی  (ش  س��ەرچ��اوە 

گرینگییەكی تایبەتی دابوو بە هێمن و شێعرەكانی.
مامۆستا هێمن لە باری كەسایەتییەوە، كەسێك بووە حەزی زۆر لە جەفەنگ 
و قسەی خۆش بووە و لە نێو كۆمەاڵنی خەڵك وەكوو كەسایەتییەكی رووخۆش 
هەموو  س��ەرەڕای  تایبەتمەندییانە  ئەم  هەڵبەت  ناسراوە،  پێكەنین  بە  دەم  و 
كردبوو  وای  ئ��ەوەش  هەیبوو،  نەتەوەكەی  بۆ  كە  ب��وو  ئ��ازاران��ە  و  دەرد  ئ��ەو 
نیشان  نائومێد  و  وەكوو مرۆڤێكی خەمۆك  كات خۆی  مامۆستاهێمن هیچ 
نەدەدا. تەواوی ئەو تایبەتمەندییانە وای لە مامۆستا هێمن كردبوو ببێ بە 

بلیمەتێكی سرنج ڕاكێش و خۆشەویست. 
ڕوانگەی  لە  پێوەندی  چەمكی  بە  پێوەندیدار  مەسئەلەی  دووهەمین 
بەر  هاتە  گرینگ  الیەنی  پێنج  پێوەندییە.لەوپێوەندییەدا  ئێڕۆنسۆن چییەتی 
باس ،ئێستا بە هەڵسەنگاندنی ڕۆڵی شێعری هێمن لەو بازنەیە دا دەچینە ناو 

قوواڵیی باسەكە :
الیەنی یەكەم ئەوە بوو،ئایا پەیامێك مەنتیقی لە پشت بێ چاكتر قبووڵ 
ڕای  بە  ببزوێنێ؟  خەڵك  هەیەجانی  و  هەست  بیهەوێ  ئەوەیكە  یا  دەك��رێ 
نووسەری ئەم وتارە، بۆ واڵمی ئەم پرسیارە دەبێ هەل ومەرجی مێژوویی، 
ئەگەر  بەرچاوبگیرێ.  لە  كۆمەڵگا  ئ��اب��ووری  و  سیاسی  كۆمەاڵیەتی، 
دا  سیاسی  یا  كۆمەاڵیەتی  مێژوویی،  هەستیاری  قۆناغێكی  لە  كۆمەڵگا 
بێ، بە واتایەكی تر لەژێر زووڵم و چەوسانەوە دابێ لێرەدایە كە دەتوانین بڵێین 
كردن  زوڵم  چوونكە  ناكەن  قەبووڵ  مەنتیقێك  هیچ  كۆمەڵگایە  ئەو  خەڵكی 

یاقووب خزری
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مێژوويی نێگاركێشی ـ هونەری مودێرن و 
سەدەی هاوچەرخ

»ئافرەت« لە فێستیڤاڵی فیلمی »ئێستای 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست« لە ئیتالیا نمایشكرا

كووبیسم چیە
كووبیسم دەكرێ بە سەرچاوەی هەموو هونەرە ئابسترەكان بزانین. كووبیسم 
لە سەر ئەم بنەمایە پێكهاتووە كە شێوەكانی باوی نێگاركێشی هەڵە و كۆنەن 
و مرۆڤی ئەمرۆیی دەبێ بە جۆرێكی دیكە باس لە تێفكرین و بیرۆكەكانی 
خۆی بكا. لە شێوازی كووبیسم بە تێكەڵكردنی سیستمی پرسپكتیڤی هێڵی، 
بە هونەرمەند دەرەتانی ئەو دەدرێ كە لە یەك كاتدا بە چەند گۆشەنیگاوە 
چاو لە بابەت بكا تا راستیەكی هەستپێكراو بگوازێتەوە بۆ بینەر. بە واتایكی 
دیكە، لە بابەتێكدا بە راوەستانی كات چەند وێنە دەكێشرێتەوە. پیكاسۆ و 

براك، نیگاركیشەكانی بەناوبانگی ئەم شێوازەن.

شاجوانی كوردستان: با 
هەموو پاڵپشتی )پەرواز( 

بین
)شاجوانی  ع��ەزی��ز  ش��ێ��ن��ێ  
ك��وردس��ت��ان( رادەگ��ەی��ەن��ێ��ت كە 
حسێن(  )پ��ەرواز  پاڵپشتیكردنی 
Arab Idol بەرنامەی   لە 

ئەركێكی   MBC كەناڵی  ی 
كوردێكە  ه��ەم��وو  نیشتمانيی 
و ه���ی���وادارە الوان����ی ك���ورد بە 
ك����وڕوك����چ����ەوە ل����ەم ئ���ەرك���ەدا 

كەمتەرخەم نەبن.
بەبۆنەی  ع���ەزی���ز،  ش��ێ��ن��ێ  
دەنگحۆشی  خانمە  سەركەوتنی 

كورد )پەرواز حسێن( لە بەرنامەی  Arab Idolی كەناڵی MBC  لە پەیامێكیدا رایگەیاند 
ئەم  بۆیە  پێبدەن،  دەنگی  بكەن  و  پ��ەرواز  لە  پاڵپشتی  دەك��ەم  واڵت  دەرەوەی  ك��وردان��ی  لە  »داوا 

داواكارییەشم بە هەر سێ  زمانی كوردی، ئینگلیسی و نۆروێژی باو دەكەمەوە«.
شێنێ  جەختیكردەوە كە )پەرواز( لەو بەرنامەیەدا تەنها گوزارشت لە خۆی ناكات، بەڵكوو نوێنەری 
هونەری كوردییە لە جیهانی عەرەبدا كە هێشتا وەكوو پێویست ئاشنا نین بە هونەر و كولتووری كورد 
و دەڵێت »بۆیە پاڵپشتیكردنی پەرواز ئەركێكی نیشتمانی هەموو كوردێكە و هیوادارم الوانی كورد بە 

كوڕوكچەوە لەم ئەركەدا كەمتەرخەم نەبن«.

ئەنجلینا لە دزینی خوێن و هەنگوین 
بێ  تاوان دەرچوو

واڵتەیەكگرتووەكانی  دادوەرێ��ك��ی 
ئامریكی بڕیاری دا بە بێ  تاوانبوونی 
ئەستێرەی سینەمایی ئەنجلینا جۆلی 
لە تاوانی دزینی مافی داهێنەر دوای 
ئەوەی نووسەرێكی كرواتی بە دزینی 
و  خوێن  )خ��اك��ی  فیلمی  چیرۆكی 

هەنگوین( تۆمەتباری كردبوو.
ب����رادۆك  ج��ی��م��س   2٠11 س��اڵ��ی 
و  ئ��ەن��ج��ل��ی��ن��ا  دژی  س��ك��ااڵی��ەك��ی 
فیلمی  بەرهەمهێنەری  كۆمپانیای 
)خاكی خوێن و هەنگوین( بەرزكردەوە 
و بە دزینی بیرۆكەی فیلمەكەی لە 
كتێبێكی خۆی بەناوی )پارچەكردنی 
رۆحەكان( تاوانباری كردن، بەاڵم دوای لێكۆڵینەوە و وردبوونەوەیەكی زۆر، دادوەری دادگای تاوانەكانی 
ئامریكا »دۆلی ئێم جی« رایگەیاند كە سەردەم و كەسایەتی و هزرە سەرەكییەكانی هەردوو كارەكە لە 

یەك دوورن، هەرچەندە هەردووكیان جەخت دەكەنە سەر پێوەندییە رۆمانسییەكان لە كاتی شەڕدا.

...
وان

ێ د
ب

هونەری مودێرن چیە؟
رەنگە تێگەیشتن لە گۆڕانێك كە بە درێژایی 
مێژوو بە سەرە هونەر، بەتایبەت نیگاركێشيدا 
هاتووە، تا رادەیەك ئەستەم بێ. لەوانەیە پێتان 
تێفكرین  راستیدا  لە  مودێرن،  هونەری  وابێ  
لە شتێك بێ  كە لە ئێستادا پێشكەش كراوە، 
بەاڵم زۆرێك لە هونەرمەندانی بواری هونەری 
رێنسانس.  قوناخی  بۆ  دەگەڕێنەوە  مودێرن، 
رێنسانسدا  س��ەردەم��ی  نێگاركێشی  گەلێك 
ناوبانگی هونەری مودێرنی  بووە كە دەكرێ 
تەنیا  مودێرن  هونەری  بۆیە  ببەخشین.  پێ 
پێوەندیی بە سەردەمی ئێستاوە نیە، بەگشتی 
و  تكنیك  نیشاندانی  ب��ۆ  دەس��ت��ەواژەی��ە  ئ��ەم 
لەگەڵ  ك��ە  دەهێنرێت  ب��ەك��ار  شێوازگەلێك 
بە  ه��ەی��ە.  ج��ی��اوازی��ی  نەریتییەكان  ش��ێ��وازە 
كە  ب��وون  هونەرمەندگەلێك  مێژوو  درێژایی 
ئۆگری شێوازە هونەرییە باوەكانی سەردەمی 
خ��ۆی��ان ن��ەب��وون و خ��وازی��اری ئ��ەوە ب��وون كە 
شێوازگەلێكی نوێ تاقی بكەنەوە، هەر بۆیە 
جۆرەكارانە  بەم  و  ئافڕاندووە  نوێیان  شێوازی 

ناوبانگی هونەری مودێرنيان پێ بەخشرا.
دەسپێكی ئیمپرسیونیسم و مودێرنیسم

دەسپێكی مودێرنیسم لە مێژووی هونەردا 
ئەم  زایینی.  ساڵی 18٦7ی  بۆ  دەگەرێتەوە 
»هەاڵتنی  تابلۆی  كە  سەردەمێكە  مێژووە 
كێشرا.  م��ون��ە«ەوە  »كلود  الی��ەن  لە  رۆژ« 
م��اوەی 2٠ ساڵ  بۆ  لە هونەر  ش��ێ��وازە  ئ��ەم 
درێژەی كێشا و هونەرمەندەكانی ئەم شێوازە 
تیشك  و  رووناكی  توخمی  بە  دەیانتوانی  كە 
جوان  شتی  و  دی��م��ەن  گ��ون��ج��او،  پڕژێنيی 

هونەرە  ئ��ەم  ب���وون.  دڵ��خ��ۆش  زۆر  بخوڵقینن 
تابلۆی  الیەن  لە  زایینی  187٣ى  ساڵی  لە 
سزان«  »پ����ول  »ئ��ۆل��م��پ��ی��ا«ی  م��ودێ��رن��ی 
نموونە  بژاردەیەكی  ئولمپیا  كێشا.  درێژەیی 

بوو لە مودێرنیسم و ریالیسم و ناتورالیسم.
هونەری خەیاڵی

زایینی،  19٠٠ی  ساڵی  سەرەتاكانی  لە 
رادەی ئۆگری بە هونەری ئابسترە و جیاواز 
بەرز ببوەوە. لە هونەرمەندانی ئەم شێوازە لە 
هونەر، دەكرێ  هێما بۆ پیكاسۆ و میرۆ بكەین. 
جۆراوجۆرە  شكڵە  لە  كەڵكوەرگرتن  بە  ئەوان 
هەندەسییەكان و رەنگەكان، تابلۆگەلێكی زۆر 

جوانیان خوڵقاند.
دەكرێ  سوررئالیسم  و  كووبیسم  شێوازی 
وەك زایڵەی هونەری ئابسترە بزانین. هەروەها 
دەسپێكی  وەك  خ��ەی��اڵ��ی  ه��ون��ەری  دەك���رێ  
كە  بزانین  نیگاركێشی  لە  نوێ  شێوازێكی 
بە هێڵگەلێكی قووڵ دەكێشرێن. ئەم شێوازە، 
تاكوو  دەدا  هونەرمەندەكان  بە  ئ��ەوە  ئیزنی 
كە  شێوەیەك  بە  خۆیان  دەروونیی  تێفكرینی 

حەزیان لێیە، لە سەر بووم بكێشێتەوە.
سەدەی بیستی زایینی

دوای شەڕی دووهەمی جیهانی، النیكەم 
٥٠ ش��ێ��وازی ج���ۆراوج���ۆری ه��ون��ەری هاتە 
ئاراوە، یەكێك لە گرینگترینەكانیان، شێوازی 
كەس  هێندێ   بوو.  هاوچەرخ  س��ەدەی 21ی 
هونەرییە  شێوازە  ئەم  كە  ب��وون  ب��روای��ەدا  لەو 
ل��ە ساڵی  ك��ە  ل��ە ئاكامی گ��ۆڕان��ی ش��وێ��ن 
ئەم  ئاراوە.  هاتۆتە  روویدا،  زایینی  19٥٠ی 
گۆڕانكاریە بریتی بوون لە گۆڕان لە ناوەندی 

هونەرەكان و پێشانگای هونەری لە پاریسەوە 
جۆرێكی  ه��ۆی  بە  ب��وو  ئەمە  نیویورك.  بۆ 
نوێ لە نیگاركێشی كە دەكرێ هێما بكەین 
بۆ هونەرە خەیالیەكان كە لە ئەمرۆدا ئۆگری 
لە  جوڵە  و  نیشاندانی هەست  هەیە.  زۆری��ان 
هونەری  ل��ە  ك��ە  ب��وو  شتێك  نیگاركێشیدا، 

مودێرندا كەڵكی لێوەرگیرا.
خۆی  هونەرمەند  مودێرندا،  هونەری  لە 
و  ن��ەگ��ۆڕ  ش��ێ��وەی  و  هێل  ب��ە  نابەستێتەوە 
واق��ێ��ع��ی��ی��ەوە و ئ����ەوەی پ��ێ��ی وای���ە ج���وان و 

داهێنەرانەیە دەیخوڵقێنێ .
سەدەی 21 � سەدەی هاوچەرخ

هونەرێك كە لە سەدەی ئێستادا دەیبینین، 
رابردوودا  ساڵی  س��ەد  لە  كە  نیە  هونەرێك 
ئاساییەی  رەوت��ی  ئ��ەم  هەڵبەت  هەبووبێت. 
نیە.  رێسایە  ل��ەم  ب���ەدوور  هونەریش  ژی��ان��ی 
كات  تێپەرینی  بە  هونەرمەندانە  ئ��ەم  ب��ەاڵم 
لە  بەشێك  ئێستا  هاتووە،  بەسەردا  گۆڕانیان 
هونەرمەندەكان شێوەی باوی نیگاركێشیی وەك 
قەلەم  لە  كەڵكوەرگراتن  یان  و شكڵیان  هێڵ 
موویان ناوەتە اڵوە و بە كەرەستە و شێوازی 
دەخوڵقێنن.  ج��وان  زۆر  ب��ەره��ەم  ج��ۆراوج��ۆر 
21ى  س��ەدەی  لە  سەردەمە  ئەم  هونەرەكانی 

هونەری هاوچەرخیان پێ دەگوترێ.
دیجیتالیسم و تێكنولۆژی كاریگەریی زۆر 
قووڵی لە گەشەی هونەری هاوچەرەخدا بووە، 
بۆ وێنە، دیجیتاڵ ئارت لەو جۆرە هونەرانەیە 
كە سەر بە سەدەی هاوچەرخە، هونەرێك كە 
قوناخەشدا  لەم  و  دەبێ   دایك  لە  قوناخە  لەم 

گەشەی كردووە.

كورتە فیلمی »ئافرەت« لە دەرهێنانی 
لە  خالیدی،  لوقمان  ك��ورد  سینەماكاری 
فێستیڤاڵی فیلمی »ئەمڕۆی رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست« لە ئیتالیا نمایشكرا. 
دەرهێنانی  ل���ە  ف��ی��ل��م��ە  ك���ورت���ە  ئ����ەم 
خالیدیە  لوقمان  كرماشانی  سینەماكاری 
فیلمی  ف��ی��ل��م،  ك���ورت���ە   1٠ ل���ەگ���ەڵ  و 
دیكۆمێنتاری و فیلمی بڵندی سینەمایی 
بە نوێنەرایەتیی سینەمای ئێران لە میانەی 
نێودەوڵەتیی  فێستیڤاڵی  خولی  19ەمین 

فیلمی »ئێستای رۆژهەاڵتی ناوەڕاست« 
لە واڵتی ئیتالیا نمایشكرا.

»ئێستای  ف��ی��ل��م��ی  ف��ێ��س��ت��ی��ڤ��اڵ��ی 
رۆژه���ەاڵت���ی ن���اوەڕاس���ت« ت��ای��ب��ەت��ە بەو 
ناوەڕاستدا  رۆژهەاڵتی  لە  كە  فیلمانەیە 

بەرهەم هاتوون.
فێستیڤاڵەدا   ئەم  نۆزدەهەمی  لە خولی 
٣٣ فیلم لە واڵتی ئیتالیا و ٤٤ فیلم لە 
بەشی نێودەوڵەتی لە سینەماكارانی واڵتانی 
جۆراوجۆری رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، لەوانە: 

فەلەستین،  میسر،  لوبنان،  ئێران،  عێراق، 
چەندین  و  ئ��ەردەن  ئەفغانستان،  سووریا، 
واڵتی دیكە لە رۆژان��ی ٣ - 8 ئاوریلی 

2٠1٣ لە ئیتالیا بەڕێوەچوو. 
دوایین  لە  »ئ��اف��رەت«  فیلمی  كورتە 
بەشداريی نێونەتەوەیی خۆیدا لە 19ەیەمین 
ئێرانییەكان  فیلمە  فێستیڤاڵی  خ��ول��ی 
هاوچەرخ  هونەرگەلی  م��ۆزەخ��ان��ەی  ل��ە 
ئامەریكا  واڵت��ی  لە  بۆستۆن  ش��اری  لە 

نمایشكرا.
»ئافرەت« چیرۆكی 
بینەر  ب���ۆ  ك��چ��ێ��ك 
كە  دەگ����ێ����ڕێ����ت����ەوە 
ببێت  دەی������ەوێ������ت 
ئەم  ئ���ەك���ت���ەر.  ب���ە 
ساڵی  فیلمە  كورتە 
19مین  ل����ە  پ������ار 
فێستیڤاڵی  خ��ول��ی 
فیلمە  نێودەوڵەتیی 
دیكۆمێنتارییەكانی 
»ه��ات داك���س« لە 
تۆرێنتۆی  ش���اری 
واڵت���������ی ك�����ان�����ادا 
ن�����م�����ای�����ش�����ك�����را و 
ت����وان����ی خ���ەاڵت���ی 
تابلۆی  و  ت��ای��ب��ەت 
ئەندامانی  فەخريی 
دادوەران����ی  لێژنەی 
فێستیڤاڵە  ئ�����ەم 

بەدەستبێنێت.
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رێفۆرم لە یاسای بنەڕەتیی توركیەدا  

خەڵكی بێ تاوان، قوربانیانی سەرەكیی بازرگانیی 
بێ سەرەوبەرەی چەك 

شەهاب خالیدی 

چەكۆ ئەحمەدی

دوای  لە  كە  بنەڕەتییەی  یاسا  ئەو 
لە   198٠ سێپتامبری  12ی  كودتیای 
سەر  ب��ە  ت��ورك��ی��اوە  ژێنراڵەكانی  الی��ەن 
گەالنی نیشتەجێی توركیادا سەپێندرا و 
بنەرەتییەی  یاسا  ئەو  بنەمای  سەر  لە 
توركیە چەندین ساڵ سیاسەتی نكۆڵی 
و ئاسیمیلەكردنی نەتەوەكانی نیشتەجێی 
ئەو  دەس��ەاڵت��داران��ی  الی��ەن  ل��ە  توركیە 
فەرهەنگی،  رێگاگەلی  ل��ە  واڵت���ەوە 
چوو،  ب��ەڕێ��وە  و...  نیزامی  سیاسی، 
لە  كە  ئ��ەوەی  دوای  بەخۆشیەوە  ب��ەاڵم 
خەڵكی  زۆربەی  گشتیدا  راپرسییەكی 
لەو  چاكسازییكردن  بە  دەنگیان  توركیا 
ڕەشنووسی  ئیستا  دا،  بنەڕەتیە  یاسا 
پارلمانی  لە  نوێیە  بنەڕەتییە  یاسا  ئەو 
سەر  ل��ە  مشتومڕی  ب��اس��ی  ت��ورك��ی��ادا 

دەكرێ. 
لە راستیدا دەنگدانی زۆربەی خەڵكی 
توركیا بە پێكهێنانی رێفۆرم لە یاسای 
زۆربەی  بێزاریی  نیشانەی  بنەڕەتیدا، 
و  جیاوازیدانان  لەو  واڵت��ە  ئەم  خەڵكی 

سەدەش،  چەند  بگرە  و  دەی��ە  چەند  پ��اش 
ئاكامە گەیشت  بەو  كۆمەڵگای مرۆڤایەتی 
كە پێویستە هەوساری پچڕاوی ئامرازەكانی 
خوڵقێنەری شەڕ لە نێوان واڵتان و بەگشتی 
و  بگرێت  ب��ەدەس��ت��ەوە  مرۆڤایەتیدا  نیۆ  ل��ە 
ئاڵوگۆڕ  و  فرۆشتن  ب��ەردەم  لە  بەربەستێك 
ب��ێ س���ەرەوب���ەرەى چەك   و ه��ەن��اردەك��ردن��ی 
بەم  و  بنەمایە  ئ��ەم  س��ەر  لە  ه��ەر  دابنرێت. 
مەبەستە، كۆڕی گشتیی رێكخراوی نەتەوە 
خاكەلێوەی  1٣ی  رۆژی  لە  یەكگرتووەكان 
ئەمساڵ )2ی ئاوریل( گەاڵڵەی ئامادەكراو 
بە  چ��ەك��وچ��ۆڵ  ب��ازرگ��ان��ی��ی  كۆنترۆڵی  ب��ۆ 
لە كۆی 19٣ واڵت  وات��ا  دەن��گ  زۆرینەی 
بە 1٥٤دەنگی ئەرێنی و 2٣دەنگی سپی و 
تەنیا سێ دەنگی نەرێنیی پەسەند كرد. ئەو 
سێ دەنگە نەرێنیە دەنگی ئەو واڵتانە بوون 
لە  زلهێزەكانەوە  واڵتە  لە الیەن  كە سااڵنێكە 
بە  و  چەكدان  پێنەفرۆشتنی  گەمارۆی  ژێر 
هەموو شێوەیەك هەوڵ دەدەن تەنانەت ئەگەر 
گەمارۆكان  بێت  قاتیش  چەند  تێچوویی  بە 
بشكێنن. ئاشكراو روونە كە لە نێو هەموو ئەو 
19٣ واڵتەدا  تەنیا ئێران، سووریە و كوریای 
باكورن كە دژایەتیی پرۆسەیەكی لەو چەشنە 
جیهانییەكان  ه��ەوڵ��ە  دەدەن  ه��ەوڵ  و  دەك���ەن 

پووچەڵ بكەنەوە. 
وەك  واڵتانێكی  كە  لەوەدایە  سەرنج  جێی 
چ��ی��ن و روس��ی��ەش س�����ەرەڕای ه��ەم��وو ئەو 
نێودەوڵەتیدا  ئاستی  لە  بەرپرسایەتییانەی كە 
لە سەر شانیانە، بۆ پرسێكی ئاوا گرینگ، 
لە بەر ئەو بەرژەوەندییانەی لەم سێ واڵتەدا 
دەنگدان  سندوقی  لە  سپی  دەنگی  هەیانە 
رەوایی   وات��ای  بە  خۆیدا  لە  ئەمە  و  دەخ��ەن 
دان بە كردەوەی نامرۆڤانەی ئەو سێ واڵتەیە 

شەڕ و توندوتیژییە و ئەوانیش هاتوونەتە 
گەڕاندنەوەی  بۆ  كە  ب���اوەڕە  ئ��ەو  س��ەر 
تەناهیەكی  و  سەقامگیر  ئاشتیەكی 
بەردەوام لەم واڵتەدا شەڕ چارەسەر نیە.  
كارناسانی سیاسی و شارەزا لە بواری 
بڕوایەن  ئەو  سەر  لە  توركیا  كاروباری 
كە چونكە AKP لە هەوڵی ئەوەدایە 
كە سیستمی دەسەاڵتداری لە توركیادا، 
بە  پێویستی  بۆیە  سەرۆكایەتی،  بكاتە 
 BDP پیشتیوانیكردنی  و  هاوكاری 
دەتوانێ    BDP بۆیەش   هەر  هەیە، 
 ،AKP لە بەرانبەر پیشتیوانیكردن لە

هێندێك ئیمتیاز لەو حیزبە وەرگرێ. 
یاسای  ل��ە  دەس��ت��ەواژە  گرینگترین 
بنەڕتیدا كە BDP لە سەر گۆڕینی 
»هاوواڵتیی  دەس���ت���ەواژەی  پ��ێ��داگ��رە، 
ك��ە دەس��ت��ەواژەی��ەك��ی تەواو  ت��ورك��ە« 
ن���ەژادپ���ەرەس���ت���ان���ە و پ���ڕ ل���ە ف����ەرق و 
كاروباری  ش��ارەزای��ان��ی  جیاوازیدانانە. 
پ��ێ��ی��ان وای����ە ك��ە AKP بە  ت��ورك��ی��ە 
ب��ێ  رەزام��ەن��دی��ی CHP دەن���گ بە 
نادات.  دەس���ت���ەواژەی���ە  ئ���ەو  گ��ۆڕی��ن��ی 
 AKP چونكە لە ئەگەری دەنگدانی
پارتە   ،CHP رەزام���ەن���دی���ی  ب��ەب��ێ 
و    MHPبەتایبەتی نەتەوەخوازەكان 

CHP دەتوانن ئەردوغان و حیزبەكەی 
ئاڕمانەكانی  لە  الدان  و  خیانەتكار  بە 
دابەشكردنی  بۆ  هەوڵدانی  و  ئاتاتورك 
هەستی  و  ب���ك���ەن  ت���اوان���ب���ار  واڵت 
ئەردۆغان  الیەنگرانی  نەتەوەخوازیی 
بورۆژێنن و دەنگی ئەوان بۆ الی خۆیان 

راكێشن. 
دەكرێ  ئ��ەوە  شیمانەی  بۆیەش  ه��ەر 
رازیكردنی  ب��ەرام��ب��ەر  ل��ە   AKP ك��ە 
CHP، بە گۆڕینی ئەو دەستەواژەیە، 
هێندێك  گ��ۆڕی��ن��ی  ل��ە  واز  خ��ۆی  ب��ۆ 
ئەو  چاو  لە  گرینگیان  كە  بێنێ   خاڵ 
و    BDP دوو الیەنی  بۆ  دەستەواژەیە 

AKP كەمتر بێ . 
كە  هەستیارەی  رەوش��ە  لەو  بێگومان 
ئێستا توركیا تێدایە و پرۆسەیەك بە ناوی 
پێكردوە،  دەستی  چارەسەری  پرۆسەی 
پێكهێنانی رێفۆرمێكی دێموكراتیانە لەو 
هەنگاوێكی  دەتوانێ   بنەڕەتیەدا  یاسا 
پۆزەتیڤ و لە هەمانكاتدا یاسایی بێ، 
ویستی  و  ئ��ی��رادە  لەبەرچاوگرتنی  بۆ 

تەواوی پێكهاتەكانی نێو توركیا. 
سەردەمی  لە  ه��ەر  كە  واڵتێكدا  لە 
تا  عوسمانییەكانەوە  دەس��ەاڵت��دارێ��ت��ی 
سەردەمی دەسەاڵتداریی كەمالیستەكان، 

بە شێكی زۆر لە خەڵكی ئەو واڵتە لە 
هیچ  خۆیاندا  چارەنووسی  دیاریكردنی 
دەالقەیەكی  ئیستا  نەگێڕاوە،  رۆڵێكیان 
هیوا دەبیندرێ  و هەوڵ بۆ  داڕشتنی 
و  دەدرێ   م��ەدەن��ی  بنەرەتیەكی  یاسا 
توركیایەك  دێموكراتیزەكردنی  بۆ  رێگا 
لە  بتوانن  كوردەكان  كە  دەكرێ   خۆشی 
مەدەنیەوە  و  سیاسی  خەباتی  رێگای 
هەوڵ بۆ گەیشتن بە مافەكانیان بدەن. 
پارتەكەی  و   ئ��ەردۆغ��ان  ئەگەر  بۆیە 
توندوتیژیی  و  شەڕ  بە  كۆتایی  بتوانن 
چەكداری لەم واڵتەدا بهێنن و رێگا بۆ 
خەباتی سیاسی و مەدەنی خۆش بكەن، 
ئەمە دەتوانێ  لە مێژووی توركیادا وەك 
 ،AKP كارنامەی  لە  زێڕین  خاڵێكی 
لێ  چ��اوی  بەمالمە   2٠1٣ ساڵی  لە 

بكرێ.
لەم  ش��ەڕ  ب��ە  كۆتاییهاتن  بێگومان 
خەباتی  بۆ  رێگا خوشكردن  و  واڵت��ەدا 
بە  ب��ۆ  دەت��وان��ێ  م��ەدەن��ی،  و  سیاسی 
یەكیەتیی  ل��ە  ت��ورك��ی��ە  ئ��ەن��دام��ب��وون��ی 
نزیكی  دی��ك��ە  هەنگاوێكی  ئ��وروپ��ادا 
بكاتەوە و لە الیەكی دیكەشەوە ئەو كات 
سیستمی الئیك و دێموكراتیكی توركیا 
دەتوانێ، لە راستای بوون بە مۆدێلێكی 

باش بۆ هەموو واڵتانی ناوچەكە یاریدەر 
بێت.

كوردەكانی  ئەوتۆدا  توركیایەكی  لە 
ئەو بەشە دەتوانن هەنگاو بە هەنگاو و لە 
رێگەی خەباتی مەدەنی و سیاسییەوە، 
داخوازییەكانیان  بەهێز  شێوەیەكی  بە 
راگەیەنە  و  پارلمان  شەقام،  رێگای  لە 
هەوڵی  و  گ��ۆڕێ   بێننە  گشتیەكانەوە 
بەردەوامی بۆ بدەن و بەم شێوازە خەباتە 
گشتیی  ب��ی��روڕای  پشتیوانیی  بتوانن 
بۆ  رۆژئاواییەكان  بەتایبەت  و  جیهان 
راك��ێ��ش��ن، كە  داخ��وازی��ی��وك��ان��ی��ان  الی 
شێوازە  ئەم  21دا  س��ەدەی  لە  بێگومان 
خەباتە دەتوانێ گەلی كورد لەو بەشەی 
نیزیك و  ب��ە م��اف��ەك��ان��ی  ك��وردس��ت��ان��دا 
نیزیكتر بكاتەوە تا شەڕێكی توندوتیژی 
چەكداری كە بیانووی زیاتر بداتە دەست 
شوناس،  ئینكاری  بۆ  نەژادپەرەستەكان 
زمان و كولتوری نەتەوەكان. بە هیوای 
ئەوەی كە سەدەی 21 سەدەیەك بێت بۆ 
نەتەوەی  رەواك��ان��ی  مافە  بە  گەیشتن 

كورد لە هەموو بەشەكانی كوردستان.

كە بە شێوەیەكی دڕندانە چەكوچۆڵی چین و 
رووسیە لە دژی خەڵكی سڤیل بە كار دێنن. 
بەردەستدان،  لە  ئامارانەی  ئ��ەو  پێی  بە 
سااڵنە زیاتر لە 7٠ میلیارد دۆالر چەك وچۆڵ 
لە جیهاندا دەفرۆشرێ كە بەشێكی بەرچاوی 
رۆژهەاڵتی  واڵت��ان��ی  ل��ە  روو  چەكانە  ئ��ەو 
ناوەڕاست و چین و هێند دەكات كە واڵتانی 
ئامریكا، روسیە، ئاڵمان، فەرانسە و بریتانیا لە 
دوای یەك لەریزبەندی مەزنترین فرۆشیارانی 

ئەم چەك  وچۆاڵنەدان. 
ئێران كە یەكێك لە سەرپێچیكەرانی بوواری 
بازرگانیی چەك و قاچاخی چەكە، سااڵنێكە 
و  بەرگەمارۆ  كەوتۆتە  ئامریكاوە  الی��ەن  لە 
تەنانەت بە هۆی ئەو كاریگەرییەی ئامریكا 
جیهانی  س��ی��اس��ەت��ی  و  ئ���اب���ووری  س���ەر  ل��ە 
بە  نەیانتوانیوە  دیكەش  واڵت��ان��ی  هەیەتی، 
ئاشكرا چەك بە رێژیمی ئێران بفرۆشن. بەاڵم 

ئەم گەمارۆگەلە نەیانتوانێوە بە تەواوی پێش 
بە هاوردە و هەناردەی چەك لە الیەن رێژیمی 
تەنانت  ب��گ��رێ��ت.  ئ��ی��س��الم��ی��ی��ەوە  ك��ۆم��اری 
لەگەڵ  ش��ەڕ  س��ەردەم��ی  ل��ە  ئ��ێ��ران  رێژیمی 
خۆی  كاریگەری  هۆی  بە  توانیی  عێراقدا 
لە سەر حیزبووڵای لوبنان كە چەند كەسی 
رێژیمی  و  بارمتەگرتبوو  ب��ە  ئامریكاییان 
ل��ەگ��ەڵ حكوومەتی  ك���ردن،  ئ���ازادی  ئ��ێ��ران 
ئەوكاتی ئامریكا و ئیسرایل سەودا بكات و 
لە گەڵیان بكەوێتە بازرگانیی چەكەوە. ئەمە 
ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی  كە  لەحاڵێكدایە 
هەر لە سەرەتاوە ئامریكای بە دوژمنی مەزن 
هەوڵ  كە  رایگەیاندووە  ئاشكرا  بە  و  زانیوە 
حكوومەتی  و  واڵت  لەنێوبردنی  بۆ  دەدات 

ئیسراییل. 
ئیسالمی  كۆماری  سیاسەتەی  شێوە  ئەم 
ئ����ەوەم����ان ب���ۆ دەردەخ�������ەن ك����ە، س�����ەرەڕای 

رێكخراوی  بڕیارنامەی  ئ��ەو  پەسەندكرانی 
و  زلهێزان  هەموو  دەبێ  نەتەوەیەكگرتووەكان، 
واڵتانی جیهان بە باشی بزانن كە رێژیمێكی 
هەوڵەكانی  ه���ەم���وو  ئ��ی��دئ��ۆل��ۆگ،  ئ����اوا 
دەخ��ات��ەگ��ەڕ ت��اك��وو ب��ڕی��اری ل���ەم چەشنە 
پووچەڵ بكەنەوە بۆ ئەوەی بتوانن یارمەتیی 
واڵتاتێكی وەك سووریە كە بە هەموو توانایەوە 
و هەموو جۆرە چەكێكی سووك و قورس لە 
دێنێت،  كار  بە  واڵتەكەی  دانیشتوانی  دژی 
لە  تیرۆریزم  و  دیكتاتۆری  ت��ۆڕی  و  ب��دات 

ناوچەكەدا بپارێزێت. 
ژێر گوشاری  لە  دواییدا  رۆژان��ەی  لەم   
حكوومەتی  هاوپەیمانەكانی،  و  ئامریكا 
ن��اوەن��دی��ی ع��ێ��راق دی��س��ان��ەوە دەس��ت��ی داوەتە 
بە  ك��ە  ئ��ێ��ران  ف��رۆك��ان��ەی  ئ���ەو  پشكنینی 
تێدەپەڕن  بەرەو سووریە  ئەم واڵتەدا  ئاسمانی 
دەربڕینی  ناڕەزایەتی  هۆی  بۆتە  ئەمەش  و 

كە  روون���ە  و  ئاشكرا  ئ��ێ��ران.  كاربەدەستانی 
واڵت��ی ئ��ێ��ران و رووس��ی��ە ب��ە ه��ەم��وو تواناوە 
و  دەك��ەن  بەشارئەسەد  رێژیمی  لە  پشتیوانی 
كۆماری ئیسالمیش ئەم پشتیوانیە هەمەالیەنە 
هەموو  دەڵ��ێ  و  دەك��ات  ه��اوار  و  ناشارێتەوە 
هەوڵەكانی وەگەڕخستووە بۆ پاراستنی رێژیمە 
دەستەمۆكەی بەشارئەسەد. رێژیمی ئێران بۆ 
پاراستنی سوورییە كە دەستە خوشكیەتی، لە 
هەموو ئامرازەكان و یەك لەوان هەناردە كردنی 
بۆ سەركوتی  پسپۆڕ  چەك و هێزی مرۆیی 
وەردەگرێت  كەڵك  شۆڕشی گەالنی سوورییە 
خۆی  ترانزیتەی  هێڵە  ئ��ەو  دەدات  ه��ەوڵ  و 
بپارێزیت تاكوو بتوانێت هێزە تیرۆریستیەكانی 
بكات  بەهێزتر  رۆژ  دوای  لە  رۆژ  ناوچەكە 
و بۆ مەبەستە نامرۆييەكانی خۆی بەكاری 

بێنێت. 
م����اوەی دووس�����اڵ و چ��ەن��د مانگی  ل��ە 
و  س��ەرب��ازی  یارمەتییە  ئ��ەگ��ەر  راب�����ردوودا، 
نەبایە،  ئێران  رێژیمی  سەركوتكەرانەكانی 
بە  سوورییە  لە  رووداوەك���ان  رەوت��ی  بێگومان 
الیەكی دیكەدا دەشكایەوە و پتر لە 7٠ هەزار 
تاكی بێ تاوان نەدەبوونە قوربانیی سیاسەتە 
و  ئ��ێ��ران  وەك  رێژیمگەلێكی  چەپەڵەكانی 
میلێون  دوو  لە  زیاتر  و  سوورییە  و  رووسیە 

كەسیش ژیانی ئاساییان نەدەشێوا. 
لە  دیكە  جارێكی  پێویستە  كۆتاییدا،  لە 
هەم  پێویستە  كە  بینەوە  چڕ  خاڵە  ئەم  سەر 
رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووكان و هەم هەموو 
جیددی  بە  بڕیارنامەیە  ئەم  جیهان  واڵتانی 
بگرن و هەوڵ بدەن هەموو رێگا و كەلێنەكانی 
دەربازبوون لە قاچاخی چەك لە الیەن واڵتانی 
خۆیان  بڕیارەكەی  و  ببەستن  سەرپێچیكارەوە 
بە تەواوی بەڕێوە ببەن تاكوو چیدیكە مرۆڤە 
سیاسەتی  قوربانیی  نەبنە  ت��اوان��ەك��ان  ب��ێ 
واڵتانی  دیكتاتۆرانەی  و  سیاسی  ئابووری، 

ملهوڕی جیهان. 
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سپا، لە مافیای ئابوورییەوە تا ئەندازیاريی هەڵبژاردنەكان
»ح���ەی���دەر م��وس��ل��ح��ی، وەزی����ری كەیهان یووسفی

ئیتالعات رێژیم گوتوویە: »تۆڕە 
بەاڵی  بوونەتە  كۆمەاڵیەتییەكان 
كۆماری  دوژم���ن���ان���ی  گ��ی��ان��ی 
ئیسالمی، بە جۆرێك كە ئەمریكا 
»تووییتر«ی  و  »فەیسبووك« 
فیلتێر كردووە و خێرایی ئینترنێتی 

دابەزاندووە.« 
پێشنیار  لێهاتووە،  وای  كە  ئێستا 
زووكربێرگ«  »حەیدەر  دەكەین 
بە ناردنی ئینترنێتی چەمەدانی، 
یارمەتیی خەڵكی ئەمریكا بدات 
ناڕەزایەتیی  دەنگی  بتوانن  كە 
دەرەوە.  دنیای  بگەیەننە  خۆیان 
حەوزەی  لە  ئێستا  باسە  شایانی 
چۆنیەتیی  ق����وم،  ع��ی��ل��م��ی��ی��ەی 
كارهێنانی  بە  و  پەیج  كردەنەوەی 
جێگای  تووییتر،  و  فەیسبووك 
»م���ەف���ات���ی���ح«و »ل���وم���ع���ە« و 
سپای  و  گرتۆتەوە  »بۆشكە«ی 
الپەڕەی  پاراستنی  پ��اس��داران،  
كارهێنەرانی  ب��ە  ف��ەی��س��ب��ووك��ی 
ئەمریكاش  لە  ئەستۆ.  گرتۆئە 
وەك هەمیشە، ئاخوندەكان باڵیان بە 
سەر حكوومەتدا كێشاوە و بڕیارە 
شەكر  و  قەند  كۆپینی  بەمزوانە 
ب���دەن. ل��ە پ��ەراوێ��زی ئ��ەم باسەدا 
خاڵۆ فەرەج دەڵێ: »خۆزگە درۆ 

وەكوو ماسی دڕكی هەبوایە«.
رامین،  ع��ەل��ی  م��ح��ەم��م��ەد   �������
راوێژكاری وەزیری ئیرشاد داوای 
لە خەڵك كردووە لە راستبێژی و 
پیاوچاكیی ئەحمەدی نژاد دڵنیا 
گومانمان  هەرگیز  كە  ئێمە  بن. 
لەوە  تەنیا  ن��ەب��ووە،  ب��اەوت��ە  ل��ەو 
هێندە  پیاوچاكە  ئەم  كە  دوودڵین 
لەم متمانەیەی  عومر دەكات كە 
خ��ەڵ��ك ك��ەڵ��ك وەرب���گ���رێ���ت، یان 
خۆی و مەشایی بە رێچكەیەكدا 
داهاتووی  ساڵی  بۆ  كە  دەڕۆن 
خولەكانی  لەسەر  ناویان  خوێندن، 
پاشنیوەڕۆی  و  بەیانی  خوێندن 
)وەكوو  داب��ن��رێ��ت  قوتابخانەكان 

رەجایی و باهونەر( 
��� ئەحمەدی نژاد دەڵێ: ئەوانەی 
رێگامان  س���ەر  ل��ە  ل��ەم��پ��ەر  ك��ە 
سپا  و  )خامنەیی  دەكەن  دروست 
و الریجانییەكان(، بە خوا قەسەم، 
رەقەمێك نین بخوێنرێنەوە، من بە 
وازم  گشتی  بەرژەوەندیی  هۆی 
فوویەك  بەرگەی  دەن��ا  لێهێناوە، 

ناگرن«. 
مەحموود گیان! واز لە خۆت بێنە! 
بكەن.  شل  بۆ  پەتت  دەیانهەوێ 
س��ەری ئ��ەو ه��ەوس��ارە لە دەستی 
خۆت  بەقوربان  دیكەیە  یەكێكی 

بە تێهەڵدان مەدە!! 
��������� م���ح���ەم���م���ەد رەزان�����ەق�����دی، 
ف���ەرم���ان���دەی ه��ێ��زی ب��ەس��ی��ج و 
جووت  هەمیشەیی  م��ش��ت��ەری��ی 
حەوت، دەڵێ: »هەنووكە خەڵكی 
ئەمریكای  پشتی  )رێژیم(  ئێران 
كابرایە  ئ��ەم  دەن��ا  چەماندۆتەوە، 
میدالی   7 ه��ەر  خ��ۆی  تەنیا  بە 
زێ��ڕەك��ەی دەب�����ردەوە و دەب���وو بە 

جیهان پاڵەوان نەختی.  

جووت حەوت

هەوراز

٣٤ ساڵ بە سەر دامەزراندنی یەكێك 
ل��ە ب��ێ  ب��ەزەی��ی��ت��ری��ن، خ��وێ��ن��ڕێ��ژت��ری��ن و 
سەربازییەكانی  هێزە  سەركوتكەرترین 
جیهاندا تێدەپەڕێ، واتە سپای پاسدارانی 

كۆماری ئیسالمیی ئێران.
لە رۆژی 2ی بانەمەڕی ساڵی 1٣٥8ی 
هەتاوی و بە فەرمانی خومەینی، هێزی 
بە  كە  هێزێك  پێكهات.  سپا  میلشیایی 
ه��ۆی ش��ەڕ ل��ەگ��ەڵ ع��ێ��راق��ەدا توانيی 
پێگەی خۆی پتەو بكات و ببێتە باسكی 

سەركوتكەری حكوومەتی ئاخوندەكان.
 سپا لە سەرەتادا لە هێزێكی پارتیزانی 
دەچ���وو، ب��ەاڵم ب��ە ه��ۆی رۆڵ��گ��ێ��ڕی لە 
و  ئۆپۆزیسیۆن  لەگەڵ  رووبەڕووبوونەوە 
سەركوتی دژبەران، شەڕی نێوان ئێران و 
عێراق و سەركوتی خەڵكی كوردستان و 
رێژیم  دەسەاڵتدارانی  متمانەی  هەروەها 
بەم هێزە، لە بڕیاردانە گەورەكانی كۆماری 
و  واڵت  تەناهيی  ل��ەوان��ە  و  ئیسالمیدا 
شەڕدا  ساڵەكانی  لە  دەرەك��ی  سیاسەتی 
پشكدار كرا. سپا بە هۆی رێژەی زۆری 
ژێركۆما و لقەكانیەوە وەكوو رێكخراوترین 
و بە دیسیپلینترین هێزی نێوخۆیی ئێران 

بەئەژمار دێت.
 لقی قودسی سپا وەكوو فاكتەری رێكخەر 
بە  تیرۆریستەكان  گرووپە  پێكهێنەری  و 
ئەژمار دێت كە ئەم لقەی سپا لە ماوەی 
تیرۆرگەلێكی  توانیویەتی  سااڵنەدا  ئەم 
ئۆپۆزیسیۆنی  دژی  ئ��ەوپ��ەڕن��اوچ��ەی��ی 
كۆماری  دژب����ەری  واڵت��ان��ی  و  رێ��ژی��م 
سااڵنەی  لەم  ببات.  بەڕێوە  ئیسالمی  
لە دەسەاڵتداریدا زۆر  دواییدا رۆڵی سپا 
بەرچاوتر بووە. بە واتایەكی دیكە دەتوانین 
بڵێین كە سپا دوای شەڕ و لە سەردەمی 
سەرۆك كۆماریی رەفسەنجانیدا پێی نایە 
گۆڕەپانی ئابووری و لە دەیەی 7٠دا بە 
دەیەی 8٠دا  لە  و  شێوەی هەستپێنەكراو 
ئەكتەری  وەك��وو  بەرچاو  شێوازێكی  بە 
واڵتدا  ئیدارەی  و  سیاسەت  لە  سەرەكی 
بیاڤی  دوو  وت��ارەدا  لەم  دەرخست.  خۆی 
دەسەاڵتداری  كاروباری  لە  سپا  چاالكی 
لە  دەك��ەی��ن، چاالكیی  ت��اوت��وێ  واڵت���دا 
لە  چاالكیی  و  واڵت  ئ��اب��ووری  بیاڤی 
بڵێین، رۆڵی  بیاڤی سیاسەت یان روونتر 

دیاریكەری سپا لە هەڵبژاردنەكاندا.

چاالكیی ئابووریی سپا
مافیایی  باندێكی  وەك��وو  سپا  رۆڵ��ی 
بەهێزی ئابووری لە ئابووریی واڵتدا بۆ 
بەاڵم  ئاشكرایە،  و  روون  الی��ەك  هەموو 
بۆ هیچكەس  بوودجەی سپا  سەرمایە و 
پێكهێنانی  بە  و  شەڕ  دوای  نیە.  روون 
»قەرارگای سازەندگی خاتەمولئەنبیا«، 
سپا بە شێوەی فەرمی هاتە نێو گۆڕەپانی 
ئابووریی ئێرانەوە. »قەرارگای سازەندگيی 
كە  كۆمپانیایەكە  خ��ات��ەم��ول��ئ��ەن��ب��ی��ا«، 
هەموو كۆمپانیا بچووكەكانی ژێركۆمای 
كۆمپانیا  لەمەڕ  دەگ��رێ��ت.  خۆ  لە  سپا 
ورد  ئامارێكی  سپاوە  تۆماركراوەكانی 
بەراوردە  بەپێی  بەاڵم  نیە،  بەردەستدا  لە 
س��ەرەت��ای��ی��ەك��ان، س��پ��ای پ��اس��داران 812 
ئەم  ه��ەی��ە.  ت��ۆم��ارك��راوی  كۆمپانیای 
لەگەڵ  كۆمپانیایانە 7٦٥٠ گرێبەستیان 
حكوومەت، لە بانكدارییەوە بگرە تا نەوت 
پرۆژەگەلی  رێگاوبان و  پیشەسازی و  و 
دی���ك���ەی ح��ك��ووم��ەت��ی ب���ەس���ت���ووە. ئەم 
ن���اوەن���دە ل��ە ب��ی��اڤ��ەك��ان��ی ن���ەوت و گاز، 
درووستكردنی  رێگاوبان،  درووستكردنی 
)خاوەن  م��وخ��اب��رات  كشتوكاڵ،  تونیڵ، 

واڵتە(،  موخابراتی  كۆمپانیای  ٥1%ی 
بە  سەرپێیی  عەمەڵیاتی  ب��ی��ن��اس��ازی، 
لەیزێر، بانكداری و... چاالكی دەنوێنێ.
 ب���ەرچ���اوت���رب���وون���ی رۆڵ����ی س��پ��ا لە 
ئابووری  بەسەربازیكردنی  و  ئ��اب��ووری 
ئێراندا، پێوەندییەكی راستەوخۆی لەگەڵ 
سەرۆك  دەی��ەم��ی  و  نۆهەم  كابینەكانی 

كۆماری هەیە.
بۆ  ئامریكا  ناوكی، هاتنی  بەرنامەی 
نێونەتەوەییەكان بۆ سەر  ناوچە، گەمارۆ 
ئێران، هەڵوێستەكانی رێفۆرمخوازان و... 
بەگشتی رێگەیان خۆش كرد بۆ حزووری 
و  س��ی��اس��ەت  بیاڤی  ل��ە  سپا  ب��ەرب��اوی 
ئابووریدا كە خامنەیش بۆ ئەم كارە چرا 

سەوزی بە سپا نیشان دابوو.
ل��ە س��ەردەم��ی سەرۆك  م��ان��ۆڕی سپا 
2٠٠٤دا  ساڵی  لە  خاتەمی  كۆماریی 
فڕۆكەخانەی  كرانەوەی  رێوەڕەسمی  لە 
نێونەتەوەیی تاران و هەڵسانی دوو فڕۆكەی 
شەڕكەری »جێت« لە سەر فڕۆكەخانەكە 
تەنیا بە هۆی ئەوەیكە خودی سپا الیەنێك 
لە رێككەوتنە ئابوورییەكە نەبووە، پەردەی 
ئابووریی  لە  سپا  پاوانخوازیی  سەر   لە 
ئەم  ب��ەڕێ��وەب��ەری��ی  دەس��ەاڵت��ی  و  ئێراندا 

رێكخراوە الدا.
 لە كابینەی نۆهەمدا زۆرترین رادەی 
»قەرارگای  ی��ان  س��پ��ا،  چاالكیەكانی 
س���ازەن���دگ���ی خ��ات��ەم��ول��ئ��ەن��ب��ی��ا«، لە 
پرۆژەكانی نەوت و گازدا تەرخان كرا، ئەو 
كۆمپانیا  الیەن  لە  پێشتر  كە  پرۆژانەی 
 � ئێرانی  كۆنسرسیۆمە  ی��ان  بیانییەكان 
هەروەها  دەك���را.  جێبەجێ  بیانیەكانەوە 
رێژیم،  مەجلسی  پەسندكراوێكی  بەپێی 
بەشێك  ساڵێك  هەموو  دەب��ێ  حكوومەت 
بۆ  بكات  تەرخان  خۆی  بوودجەكەی  لە 
بوودجەیە  ئ��ەو  و  س��ازەن��دەگ��ی  بەسیجی 
لە ریزی گەاڵڵەیەكی سەربەخۆدا بخاتە 

بەردەم هێزی موقاومەتی بەسیج.
بەنداوای كەرخە )سد مخزنی كرخە(، 
شارێگای) آزادراه( تاران � ساوە، توونیلی 
 ،٤ كاروونی  بەنداوی  وزەخانەی  ئاویی 
پۆستە  ن��ۆژەن��ك��ردن��ەوەی  و  چاككردنەوە 
و 9ی   8 ئیسكلەكانی  كۆنكرێتییەكانی 
بەندەری خوڕەمەشهەر � خووزستان، دیزاین 
پااڵوگەكانی  ئاوگیری  درووستكردنی  و 
گ����ازی ن���اوچ���ەی پ��ارس��ی ب���اش���وور بە 
جا  سێ   میتری  ه��ەزار   2٥٠ زەرفیەتی 
لە كاتژمێرێكدا، دیزاین و نۆژەنكردنەوەی 
پێوانی  و  ك���ۆن���ت���رۆڵ  س��ی��س��ت��م��ەك��ان��ی 
ه��ەم��ارەك��ان��ی دوورگ����ەی خ��ارك بەشێك 
»قەرارگای  الیەن  لە  كە  پرۆژانەن  لەو 
ئەنجام  خاتەمولئەنبیا«وە  سازەندگیی 
دراون. سپا لە سەردەمی بەتایبەتیكردندا 
ه���ەرزان  نرخێكی  ب��ە  ك��ارگ��ەی  دەی����ان 
كڕی. بەشی هەناردە و ه��اوردەی واڵت 
ب��ە ش��ێ��وەی��ەك ل��ە پ��اوان��ی س��پ��ادای��ە. سپا 
بەتایبەت  و  باوكراوەكان  بەڵگە  بەپێی 
ب��ەڵ��گ��ەك��ان��ی م��اڵ��پ��ەڕی وی��ك��ی لیكس 
ب��ەرب��او بۆ  خ��اوەن��ی تۆڕێكی گ��ەورە و 
ئورووپا  بۆ  سڕكەرەكان  م��اددە  قاچاخی 
قەنبەری،  ع��ەل��ی  ئ��ێ��ران��ە.  ن��ێ��وخ��ۆی  و 
نوێنەری مەجلیسی شەشەم لە سەردەمی 
ئیسكلەی   ٦٠ ب��وون��ی  ل��ە  خ��ات��ەم��ی��دا 
و  دواب��وو  واڵت��دا  باشووری  لە  نایاسایی 
هەروەها وتبوویشی كە نزیك  بە یەك لە 
سەر سێی هاوردەكانی واڵت لە رێگەی 
بازاڕە نایاساییەكانی ئابووریی ژێرزەوینی 
و ئیسكلە نایاساییەكانەوە ئەنجام دەدرێن.

میلیۆن   97 و  میلیارد   2 پ���ڕۆژەی 
پارسی  دۆالری��ی فازەكانی 1٥ و 1٦ی 
باشوور لە گەاڵوێژی 1٣8٥، خاوەندارێتیی 
٤٦ لەسەدی پشكی كۆمپانیای بەهمەن 
و شەریكبوون لە بەرهەمهێنانی ماشینی 

گرێبەستی  تایبەتی  ئیمتیازی  م��ەزدا، 
دۆالریی  میلیۆن   ٣٠٠ و  میلیارد  یەك 
وەڕێ��خ��س��ت��ن��ی ه��ێ��ڵ��ی  ل��وول��ەی گازی 
پەرەپێدانی  ئێرانشهەر،   � عەسەلووییە 
مەیدانێكی گازیی 2.٣ میلیارد دۆالری 
 1.٣ رێككەوتنی  ف��ارس،  ك��ەن��داوی  لە 
لوولەی  وەڕێخستنی  دۆالری��ی  میلیارد 
 ... و  پاكستان  و  ئ��ێ��ران  ن��ێ��وان  گ���ازی 
لە  ئێران  ئابووریی  قۆرخكردنی  لە  باس 
الی���ەن س��پ��اوە دەك����ات. م��اڵ��پ��ەڕی »روز 
پشتبەستن  بە  و  راپۆرتێكدا  لە  آنالین« 
داهاتی  ئ���اب���ووری،  ش��رۆڤ��ەك��اران��ی  ب��ە 
نایاسایی  بیاڤی  لە  سپا  چاالكیەكانی 
ئابووریدا، 2 تا 12 میلیارد دۆالر دیاری 
دەكات. سپا لەم سااڵنەی دواییدا رووی 
كردۆتە بانكداری و ئەمەش لە حاڵێكدایە 
كە بانكەكانی ئێران لە هەلومەرجێكی زۆر 
نالەباردان. بانكی »ئەنسار«، »میهر«، 
سامینولئەئێمە«  ئیعتباریی  »تەعاونیی 
بەستراوە بە سپای پاسدارانن و هاوكاتیش 
بە  )ب��ەس��ت��راوە  سینا  بانكەكانی  لە  سپا 
دام��ەزراوەی ماڵی و  بونیادی شەهید(، 
بونیادی  بە  )بەستراوە  ئایندە  ئیعتباریی 
بانكی  ج��ان��ب��ازان(  و  م��وس��ت��ەزع��ەف��ان 
پاسارگاد، دامەزراوەی ماڵی و ئیعتباریی 

كەوسەر خاوەن پشكە.
بەپێی وتەكانی فەرماندەی »قەرارگای 
ئەندازیار  خاتەمولئەنبیا«،  سازەندگیی 
م����وزەف����ەری )م���اڵ���پ���ەڕی ق����ەرارگ����اە، 
هێڵی  كیلومیتر   ٣٥٠٠  ،)29.9.1٣91
گ��واس��ت��ن��ەوەی گ��از ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی 9 
هێڵی  ل��ە  كیلومیتر   ٣٠٠٠ پ�����رۆژەدا، 
گ��واس��ت��ن��ەوەی ئ���او ل���ە ب���ەن���داوەك���ان و 
هەماراوەكانەوە بۆ شارەكان و گوندەكان لە 
چوارچێوەی 12 پرۆژەدا، 2٥٠ كیلومیتر 
تونێلی گواستنەوەی ئاو لە چوارچێوەی 
٦ پرۆژەدا، 1٦٠ كیلومیتر تونێلی مێترۆ 
هێڵی  كیلومیتر   218٥ ئاسن،  هێڵی  و 
ئ��اس��ن ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی 1٥ پ����رۆژەدا، 
لە  دووساید  رێگاوبانی  كیلومیتر   1٥٠٠
بەنداوی   21 پ��رۆژەدا،   1٠ چوارچێوەی 
بچووك و گەورە بە قەبارەی هەماركردنی 
٣ میلیارد میتری سێ جا، درووستكردن 
ئیسكلەكان،  بەندەرەكان،  بە  پەرەپێدان  و 
كاناڵەكانی  درووس��ت��ك��ردن��ی  و  پ��ردەك��ان 
ئاودێری و كارخانەگەلی بەرهەمهێنان لە 
»قەرارگای  كە  پرۆژەكانن  گرینگترین 
خەریكی  خاتەمولئەنبیا«  سازەندگیی 

ئەنجامدانیەتی.
 پاساوی زۆربەی بەرپرسانی پلەبەرزی 
سپا بۆ جێبەجێكردنی ئەم پرۆژانە ئەوەیە كە 
بەشی تایبەتی توانای ئەنجامدانی نیە و 
هەروەها دوو فەرماندەی پێشووی قەرارگا 
رایانگەیاندبوو كە سپا پرۆژەگەلی كەمتر 
وەرناگرێت.  دۆالری  میلیۆن   1٠٠ ل��ە 
ئەم  بە ماڵپەڕی  بە چاوخشاندنێك  بەاڵم 
ناوەندە و بەپێی راپۆرتێك كە هەواڵدەری 
لەمەوپێش  ماوەیەك  فارس  حكوومەتیی 
ب��اوی ك���ردەوە، بۆمان دەردەك��ەوێ��ت كە 
ق��ەرارگ��ا 11 ه��ەزار پ��رۆژەی بچووك و 
لەوانە  و  گەیاندووە  ئەنجام  بە  گ��ەورەی 
دروستكردنی بینای بانكێك لە یەكێك لە 
پارێزگاكانە كە لەم رێگەیەوە دەتوانین لە 
سپا  بەرپرسانی  بانگەشەكانی  درۆبوونی 

تێبگەین.

چاالكیی سپا لە ئەندازیاریكردنی 
هەڵبژاردنەكاندا

حزووری ئامریكا لە ناوچەدا، ئابڵۆقە 
سەربازیی  ه��ەڕەش��ەی  نێونەتەوەییەكان، 
ئامریكا و ئیسراییل و ... لە هۆكارەكانی 
ئەژمار  بە  سپا  پێگەی  بەهێزتركردنی 
دێن. دوای سەردەمی رێفۆرمخوزان و لە 

هەڵبژاردنەكانی شووراكانی شار لە ساڵی 
1٣82دا سپا بە شێوەی ئاشكرا پێی نایە 

بیاڤی سیاسی.
سااڵنەدا  لەم  سپا  دەستوپێوەندییەكانی 
و بە شێوەی راشكاوانە لە دەستێوەردانی 
راستەوخۆی سپا و بەسیج لە دیاریكردنی 
هەڵبژاردنەكاندا  ئ��اك��ام��ی  و  ئ��اراس��ت��ە 

دواون.
سەروتاری  بە  دەكرێت  پێوەندییەدا  لەم 
ل��ە رۆژی 29  رۆژن���ام���ەی »ك��ی��ه��ان« 
كە  بكەین  ئ��ام��اژە   1٣87 گ��ەاڵوێ��ژی 
ل��ەوێ��دا ه��ات��ووە: »دام��ەزراوەگ��ەل��ی وەك 
تولالب،  بەسیجی  بەسیجی خوێندكاری، 
حەوزەكانی  و  م��ام��ۆس��ت��ای��ان  بەسیجی 
بەسیج،  مقاومەتی  رووستایی  و  ش��اری 
كۆمەڵی  كۆڵەكەكانی  سەرەكیترین  بە 
 8٤ پووشپەڕی  ٣ی  لە  دەنگدرووستكەر 
)هەڵبژاردنەكانی خولی نۆهەمی سەرۆك 

كۆماری( بە ئەژمار دێن«.
 رۆڵ����گ����ێ����ڕی����ی س���پ���ا ل�����ە ب������واری 
دامەزراوەی  رێگەی  لە  هەڵبژاردنەكاندا 

»هادیان سیاسی«یەوە ئەنجام دەدرێت.
نێو  لە  كە  تۆڕێكە  سیاسی،  ه��ادی��ان 
هێزەكانی سپا و بەسیجدا ئەركی پێناسە و 
شیكردنەوەی رێنماییەكانی وەلیی فەقيە، 
شیكردنەوەی پرسە سیاسییەكانی رۆژ بۆ 
دۆخی  لێكدانەوەی  و  خەڵك  كۆمەاڵنی 
هەنووكەیی و بەرگری لە دەسكەوتەكانی 
شۆڕش و دژایەتی و بەربەرەكانێ لەگەڵ 
بەالڕێداچووەكان و دوژمنانە. ئەم تۆڕە لە 
ساڵی  لە  شار  ش��وورای  هەڵبژاردنەكانی 
82دا خ��ۆی دەرخ��س��ت )ج����رس،1٣91(. 
نوێنەری وەلیی فەقیە لە سپادا ئامانجی 
ئەم دامەزراوەیەى، بە رۆڵگێڕیی كاریگەر 
لە بردنەسەرەوەی رێژەی بەشداریی خەڵك 

لە هەڵبژاردنەكاندا، پێناسە دەكات.
لە هاوینی ساڵی 87، ژمارەی هادیانی 
كەس.  ه����ەزار   12 گ��ەی��ش��ت��ە  س��ی��اس��ی 
گرینگترین ئامانجی سپا، بەردەوامبوونی 
دەسەاڵتی ئۆسوولگەرایانە. رۆڵی سپا لە 
هێنانەسەركاری ئەحمەدی نژاددا بەرچاو 
سەرۆك  نۆهەمی  خ��ول��ی  ل��ە  روون���ە.  و 
هەزار   2٥ ن��ژاددا،  ئەحمەدی  كۆماریی 
شوێنی  نێونجی  كارگێڕانی  ل��ە  ك��ەس 
كەس   11 دا.  سپا  هێزەكانی  بە  خۆیان 
لە فەرماندەكانی سپا و هێزی ئینتزامی 
پێشووی  بەرپرسانی  ل��ە  ك��ەس  چ��وار  و 
وەزیری  الی��ەن  لە  واڵت  بەندیخانەكانی 
فەرماندار.  و  پارێزگار  كرانە  ن��اوخ��ۆوە 
نوێنەری وەلی فەقیە لە سپا، سەعیدی، 
كە  رایگەیاندبوو  لەمەوپێش  م��اوەی��ەك 
ئەندازیاریی  س��پ��ا،  زات��ی��ی  »ئ���ەرك���ی 
ئاوەزمەندانە و لۆژیكیی هەڵبژاردنەكانە«. 
ئ��ەم وت��ەی��ە پ��ەرچ��ەك��رداری زۆرك���ەس و 
بوو،  ب���ەدواوە  ن���ژادی  ئەحمەدی  ل��ەوان��ە 
بەاڵم ئەمە راستییەكی روون و ئاشكرایە. 
لە واقیعدا سپا بە هەبوونی رێكخراوترین، 
بەهێزترین  بەرباوترین و گوێڕایەڵترین و 
دیاریكەری  ه��ۆك��اری  ل��ە واڵت���دا،  ت��ۆڕ 
ئاراستەی  دەتوانێت  و  هەڵبژاردنێكە  هەر 
هەڵبژاردنەكان بۆ هەر كوێ كە رێبەری 

دەیهەوێت، ببات.
بابەتە  دوو  ئ��ەم  لەبەرچاوگرتنی  ب��ە 
بە  هەنووكە  سپا  كە  دەردەك��ەوێ��ت  بۆمان 
شێوەیەكی بەرباو یا بە واتایەكی دیكە، 
بە گشتی سیاسەت و ئابووریی ئێرانی بە 
دەستەوەیە و لە بەرەبەرەی نزیكبوونەوە لە 
هەڵبژاردنەكانی خولی یازدەهەمی سەرۆك 
كۆماریدا، قسەكردن لە هەڵبژاردنی ئازاد 

تا چەندە دەتوانێت گاڵتەجاڕ بێت.
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كۆبونەوەی ئاڵماتی و قەیرانی ئەتۆمی
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موعتەسەم نوورانی

سەالم ئیسماعیل پوور

17ی  ش��ەم��م��ە  رۆژی  دوان�����ی�����وەڕۆی 
و  ئێران  نوێنەرانی  نێوان  وتووێژی  خاكەلیوە، 
ئەتۆمیی  بەرنامەی  لەمەڕ   ٥+1 واڵتانی 
ئاڵماتیی  ش���اری  ل��ە  ئیسالمی،  ك��ۆم��اری 
كۆتایی  بێ ئاكام  و  بێ دەسكەوت  قەزاقستان 
هات بێ  ئەوەی كات و شوێن بۆ كۆبونەوەی 
داهاتوو دیاری بكەن. لەگەڵ ئەوەش خانمی 
كاترین ئەشتۆن، بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی 
دەستەی  بەڕێوەبەری  و  ئ��ورووپ��ا  یەكیەتیی 
نوێنەرایەتیی واڵتانی خاوەن بڕیاری جیهان، 
رایگەیاند  كۆبوونەوەكە  كۆتاییهاتنی  دوای 
لەو  بەشدار  كە بۆچوونەكانی هەردووك الی 

كۆبوونەوەیەدا زۆر جیاوازن.
دەستەی  سەرپەرشتی  جەلیلی،  سەعید 
لە  ئاڵماتی،  وت��ووێ��ژی  لە  ئێران  نوێنەرانی 
چاوپێكەوتن لەگەڵ  رۆژنامەكاندا راستەوخۆ 
ئەو  س��ەرن��ەك��ەوت��ن��ی  ل��ە  گ��رووپ��ی 1+٥ی 
وتووێژانەدا تاوانبار كرد. هەروەها وتی دەوڵەتە 
خاوەن دەسەاڵتەكان، دەبێ  لە بەرانبەر خەڵكی 
ئێراندا خۆیان بە بەرپرس بزانن و بە شێوەیكی 
و خەڵكی  ب��ك��ەن  ه��ەڵ��س��ووك��ەوت  درووس����ت 
كێشەكان  دەیانەوێ  كە  بكەنەوە  دڵنیا  ئێران 
چارەسەر بكەن. چەند سەعات دوای كۆتایی 
ك��ۆب��وون��ەوەك��ە، م��اڵ��پ��ەڕی ب��ازت��اب شكستی 
ئێرانی  دەوڵەتی  و  راگەیاند  كۆبوونووەكەی 
بە تاوانبار ناساند چونكە لەو وەزعە خراپەی 
ئابووری ئێران لە هەموو شتێك زیاتر پێویستی 

رۆژی شەممە 1٠ی خاكەلێوەی ئەمساڵ، 
پێتەختی  ب��اك��وو،  ش���اری  ل��ە  كۆنفرانسێك 
كۆماری ئازەربایجان لەسەر پرسی نەتەوایەتی 
بەدەر  كە  بەڕێوە چوو  ئێران  ئازەربایجانی  لە 
بابەتەكانی  و  باس  نێوەڕۆكی  و  لە چییەتی 
توندئاژۆیانەی  دژك������رداری  ك��ۆن��ف��ران��س، 
چاالكانی ناوەندگەرای ئێرانی لە هەمبەر ئەم 
كۆنفرانسە و هەروەها هەڵوێستەكانیان بەرانبەر 
بە هەر جۆرە باس و بابەتێكی لەم چەشنە و 
نەتەوایەتییەكان لە هەر ئاستێكدا،  داخوازییە 

جێگای باس و تێڕامانە.
ل��ە چ��ەن��د س��اڵ��ی راب�����ردوودا، چ��االك��ان و 
كە  بەو گوتارە  رێكخراوە سیاسییەكانی سەر 
مافی  و  دێموكراسی  بۆ  خەبات  بانگەشەی 
پرسی  ب��اس��ی  ك��ە  كاتێك  دەك���ەن،  مرۆڤیش 
و  سیستماتیك  پێشێلكاریی  و  نەتەوایەتی 
بەرباوی مافەكانی نەتەوە ستەملێكراوەكانی 
ئێران دێتە ئاراوە، خۆیان لێ دەبێتە پزیشكێك 
كە بۆ چارەسەری دەردی نەخۆشەكە جاربەجار 
دێموكراسی  حەبێكی  خشكەیی  ب��ە  دەب���ێ 
بدەن.  دەرخ���واردی  هاوواڵتیبوون  مافی  یان 
ل��ە ب����اوەڕی ئ��ەم ك��ەس��ان��ەدا دێ��م��وك��راس��ی و 
رێزگرتن لە ئیرادەی ئازادی مرۆڤەكان تا ئەو 
هەڕەشەیەك  نەبێتە  كە  دەك��ات  بڕ  جێگایەی 
بۆ سەر هەاڵواردنی سیستماتیكی بنجداكوتاو 
لە  ك��ە  ئ��ێ��ران��دا  حكوومەتی  و  سیاسەت  ل��ە 
روانگەی ئەوانەوە دوایین مەتەرێزی پاراستنی 

یەكپارچەیی خاكی ئێرانە.
كۆدەنگیی  و  پیالن«  »تیۆریی  بە  باوەڕ 
ئێران  كردنی  پارچەپارچە  بۆ  نێونەتەوەیی 
ئەگەرچی لە راستیدا رەنگدانەوەی دانپێدانانی 
پەنانەكی و رانەگەیەندراوی ئەوان بە قوواڵیی 

بە  ئێران  كۆمەڵگای  لێكدابڕاویی  و  كەلێن 
بنەڕەتییەكان  و  لەمێژینە  هەاڵواردنە  هۆی 
بەرانبەر بە نەتەوە ستەملێكراوەكانە، بەاڵم لە 
بە  دەكات  ناچاریان  راستییەدا  ئەم  دەربڕینی 
»هەڕەشە  ناوی  ژێر  لە  داهۆڵێك  داتاشینی 
خۆیان  ئێران«  خاكی  یەكپارچەیی  سەر  بۆ 
الیەكەوە  لە  ئەمانە  بدزنەوە.  راستییەكان  لە 
ئێتنیكی  ی��ان  نەتەوایەتی  ستەمی  ب��وون��ی 
و  خ��ەی��ااڵوی  بانگەشەیەكی  ب��ە  ئێراندا  ل��ە 
بێ بنەما لە قەڵەم دەدەن و لە الیەكی دیكەوە، 
بەیاننامە  هەر  و  دانیشتن  هەر  بەرانبەر  لە 
و هەر هەنگاوێكی پێوەندیدار بە چارەسەری 
پرسی نەتەوەكانی ژێر چەپۆكی ئاپارتاید لە 
ئێراندا، خۆیان گرژ دەكەنەوە و لە چاالكێكی 
دێموكرات  رووناكبیرێكی  م���رۆڤ،  مافی 
دەبنە  دیكتاتۆرییەوە  دژە  خەباتگێڕێكی  یان 

ژەنەراڵێكی كەللەڕەقی توندوتیژ.
نەتەوایەتی  ستەمی  لە  ب��اس  كە  كاتێك 
دەكەن  ب��اس  وا  دەن��ووس��ن و  وا  ئ���اراوە،  دێتە 
هەاڵواردنی  و  نەتەوەیی  ستەمی  دەڵێی  كە 
ئایینی و فەرهەنگی لە مێژووی  رەگەزی، 
رێژیمەكانی  ل��ە  تەنانەت  و  ن��ەب��ووە  ئێراندا 
شاهەنشاهی و كۆماری ئیسالمیشدا هەرگیز 
فەرهەنگە  ئەو  میراتگرانی  نەبووە.  جێگای 
سیاسی و كۆمەاڵیەتییە لە مێژینەیە كە بە 
سووكایەتی  ه��ۆی  بۆتە  س��ەدەك��ان  درێ��ژای��ی 
پێكردن و كۆیالیەتی و مەرگ و بندەستیی 
مەسیحییەكان،  زەردەشتییەكان،  جوولەكەكان، 
قرمەتییەكان، باتنییەكان، مۆشەعشەعییەكان، 
ئیزەدییەكان، شوێنكەوتووانی ئایینی یاری و 
ئیسالمییەكانیش  جۆراوجۆرە  ئایینزا  تەنانەت 
و لە كوژراوەكانیان گۆمەزە و لە كەللەكانیان 
مەنارە و لە كاسەی سەریان جامی شەرابی 
دروست كردووە و گۆڕستانی مردووەكانیشی 
»باوكی  گوتەنی  خ��ۆی  و  ك���ردوون  شەقڵ 
ئەمڕۆی  ه��اوس��ەن��گ��ەران��ی  س��ووت��ان��دوون«، 

سیستمی سەركوت و ئاپارتایدی نەتەوەیی و 
ئایینیی زاڵ بە سەر ئێران لە دەرەوەی بازنەی 
دەس��ەاڵت��دان كە كراسی جفرسۆن و رۆس��ۆ و 
ئێستوارت میل لە بەر دەكەن، بەاڵم قوربانییە 
مەزنیخوازی  شۆڤینیزمی  هەمیشەییەكانی 
خۆیان بە »شەڕخواز، ئاژاوەگێڕ، تێرۆریست، 
داردەستی بێگانە« و لە هەموویان سەیرتر بە 
»رەگەزپەرەست و نەتەوەپەرەست« ناو دەبەن. 
ئەوان كە فێربوونی زمانی دایكیی خۆیان بە 
ئەرك و شانازییەك بۆ گەالنی دیكە لە قەڵەم 
دەدەن و هەر جۆرە باسێك لەم پێوەندییەدا بە كفر 
و الدان ئەژمار دەكەن، باسكردنی توركەكانی 
ئ��ازەرب��ای��ج��ان ل��ە زم��ان��ی دایكیی خ��ۆی��ان لە 
یارییەكانی تیمی تراكتۆرسازیی تەورێزدا بە 
نموونەی خەیانەت و نیشتمانفرۆشی دەزانن و 
سەیرتر ئەوەیە كە نەتەوەخوازانی ئازەربایجانی 
لە  دەب��ەن،  ناو  رەگەزپەرەست  و  فاشیست  بە 
پێداهەڵگوتنی  و  پ��ی��رۆزك��ردن  ك��ە  حاڵێكدا 
ستوونەكانی تەختی جەمشید و مزگەوتی شێخ 
لوتفۆڵای ئیسفەهان بە هێمای ئازادیخوازی 

و خۆشەویستیی خەڵك و نیشتمان دەزانن.
ئەو  ت��ا  ك��ەس��ان��ە  ئ��ەم��ج��ۆرە  راستبێژیی   
جێگایەیە كە چاوپۆشی لە تاوانەكانی چەندین 
خوێن  و  ب��ارووت  و  سەرەنێزە  دەسەاڵتی  دەیە 
لە ئازەربایجان و كوردستان و بەلووچستان و 
و  »جیاییخوازی  دەنووسن:  و  دەكەن  ئەحواز 
داب��ڕان لە واڵتێكی ه��ەزاران ساڵەدا، شەڕی 
واتای  بە  ئەمە  دەكەوێتەوە«.  لێ  براكوژیی 
خستنی تاوانی هەموو براكوژییەكانی رابردوو 
لە ئەستۆی كوردەكان، بەلووچەكان، توركەكان 
و گەالنی ستەملێكراوی دیكەی بەندكراو لە 
جوغرافیای بە خوێن و ئاگر برژاوی ئێراندایە. 
هەڵبەت  جیاییخوازی،  لە  ئەمانە  مەبەستی 
تەنیا هزر و كردەوەی سەربەخۆییخوازی نییە، 
بەڵكوو هەرجۆرە دەربڕین، بیركردنەوە و كرداری 
چاالكانی  و  خەڵك  دێموكراتیكی  و  ئازادانە 

كە  دەگ��رێ��ت��ەوە  نەتەوەكانیش  مافی  ب��واری 
لەخۆگری رەتكردنەوەی گوتاری خۆبەزڵزان و 
زاڵخوازی شۆڤینیزمی سەردەست و ژێردەست 
روانگەیەوە،  ل��ەم  دیكە،  واتایەكی  بە  بێت. 
بیركردنەوەی  و  نووسین  و  دەربڕین  تەنانەت 
بە زمانی دایكیی خۆی،  ئازەری  توركێكی 
شەڕی  ب��ۆ  بانگهێشتكردن  ن��ام��ەی  وەك���وو 
ب��راك��وژی و زەم��اوەن��دی خوێن چ��اوی لێ 
دەكرێت و داخوازیی خۆبەڕێوەبردنی ناوچەیی 
جوغرافیایی   ���� ن��ەت��ەوەی��ی  فیدرالیزمی  و 
تاوانێكە كە جێگای لێخوشبوون نییە و تاقە 
رێگای پێشگرتن بەو تاوانەش تەنیا دەتوانێ 
بێت  ئاپارتاید  و  دیكتاتۆری  لەگەڵ  س��ازان 
هەموو  بە  ئاخوندەكان  رەشی  دیكتاتۆریی  و 
رێژیمی  دوایین  خۆیەوە،  قیزەونی  رواڵەتی 
سیاسیی پارێزەری یەكپارچەیی خاكی ئێرانە. 
ئێران،  یەكپارچەیی  كە  پێیە  ب��ەو  ك��ەواب��وو، 
ل��ە هەر  ئ��ەوان��ەوە هەمیشە و  ل��ە روان��گ��ەی 
هەلومەرجێكدا لە دێموكراسی و مافی مرۆڤ 
و ئازادی گرینگتر و پڕ بایەخترە، زۆر ئاساییە 
و  مێژووییەكان  هەستیارە  هەلومەرجە  لە  كە 
و  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  ب���ەردەم  هەڵدێرەكانی 
ئەوان گوتەنی »مەترسیی پارچەپارچەبوونی 
لە  و  بكەن  رێژیم  لە  پشتیوانی  ئ��ێ��ران«دا، 
ژێ��ر دروشمی »دژای��ەت��ی لەگەڵ ش��ەڕ« و 
»بزووتنەوەی دژە توندوتیژی«دا هێرش بكەنە 
و  خەباتگێڕ  چاالكانی  و  رێكخراوەكان  سەر 
بزووتنەوەی  راستەقینەی  شۆڕشگێڕانی 
شەرمی  و  ئێران  نەتەوەكانی  دێموكراتیكی 
خۆیان  نەخوازراوی  یان  خ��وازراو  بەستراوەیی 
رێژیم،  ئیتالعاتی  وەزارەت��ی  سناریۆكانی  بە 
لە ژێر دەمامكی دێموكراسی و مرۆڤتەوەریدا 

بشارنەوە. 
شۆڤینیزمی ناوەندگەرا نەك هەر هیچ مافێك 
نابینێت،  رەوا  بە  ئازەربایجان  توركەكانی  بۆ 
ئازەربایجانیش  سەربەخۆی  كۆماری  بەڵكوو 

نەتەوە  رێ��ك��خ��راوی  ئ��ەن��دام��ی  واڵتێكی  ك��ە 
یەكگرتووەكانە، بە »ئازەربایجانی ساختەكراو« 
خولیای گەڕانەوەی  لە  هێشتا  و  دەب��ات  ناو 
»تفلیس« و »ئەران« بۆ سەر خاكی ئێران 
رێككەوتننامەكانی  وادەی  بەسەرچوونی  و 
»گولستان و توركەمانچای«دا گێژ دەخوات 

و دەسووڕێتەوە. 
ئ���ەم گ��وت��ارە دەڵ��ێ��ت ك��ە »ئ�����ەران« یان 
دانەبڕاوی  بەشێكی  ئازەربایجان،  كۆماری 
تەنانەت  و  ئ��ێ��ران��ە  وات���ە  نیشتمان،  دای��ك��ی 
بخرێنەوە  خۆشە  پێیان  واڵت��ەش  ئەو  خەڵكی 
سەر ئێران. ئەمە بەو واتایەیە كە لە باوەڕی 
ئەم كەسانەدا، بەندەكانی رێككەوتننامەیەكی 
كۆن و بە وتەی خۆیان »پڕشەرم و شورەیی« 
ئ��ەم��ڕۆی خ��ەڵ��ك��ی كۆماری  ئ���ی���رادەی  ل��ە 
دیاری  خۆیان  چارەنووسی  كە  ئازەربایجان 

كردووە، گرینگترە.
بێ گومان، چاوەڕوانیی تێگەیشتن لە پرسی 
كوردستان، ئازەربایجان، ئەحواز، بەلووچستان 
و توركمەنستانی ئێران لە الیەن كەسانێكەوە كە 
هێشتا خۆیان بە كوێخا و خاوەنی گیان و ماڵ 
و چارەنووسی خەڵكی واڵتێكی سەربەخۆی 
ئاوەزمەندانە  چاوەڕوانییەكی  دەزانن،  دەرەكی 
لە  ئەوانیش  ئەمجۆرە هەواڵنەی  بەاڵم  نییە، 
ستەملێكراوەكانی  نەتەوە  كە  هەلومەرجێكدا 
ئێران رێگای خۆیان دۆزیوەتەوە و بە خەباتی 
شانبەشان و هاوبەشی خۆیان، رێگای رزگاری 
لە ستەمی نەتەوەییان گرتۆتە بەر، بە هیچ 
ناگات و شۆڤینیزمی كۆنەپەرەست  ئاكامێك 
بەم سەر لە دیوار كوتانە، تەنیا دەبێتە هۆی 
زیاتری  ه��ەرچ��ی  تەریككەوتنی  و  دۆڕان 
و  نەتەوەكانە  هیی  داهاتوو  چوونكە  خۆی، 

شۆڤینیزم مەحكووم بە دۆڕانە.

خاو  كەرەستەی  و  خواردەمەنی  و  دەرمان  بە 
هەیە بۆ وەگەڕخستنەوەی چەرخی كارگەكان. 
بەاڵم ئێران داوای كردووە كە گەمارۆی چەك 

و چۆلی لەسەر البەرن.
دەرەوەی  كاروباری  وەزی��ری  هیگ  ویلیام 
بریتانیا وتی: »وتووێژی دوور و درێژ لەسەر 
بە  ب��ەاڵم  درا،  ئەنجام  گرینگ  پرسی  زۆر 
ئاكام نەگەیشتین، بۆشایيەكی قووڵ لە نێوان 
ئێمە و ئێراندا هەیە. كێشەی ئەتۆمیی ئیران 
دیپلۆماسییەوە  رێگای  لە  كە  قووڵترە  ل��ەوە 
خستووەتە  ئێرانمان  ب��ەاڵم  بكرێ،  چ��ارەس��ەر 
ژێر چاوەدێری و گەمارۆی تووندی ئابووری 
ئ��ەو واڵتە  ل��ە ك����ردەوەی  ب��ە وردی چ��او  و 
لە  و  دەكا  هەروا الساری  بزانین  تا  دەكەین، 
بەربەرەكانی  جیهانیدا  كۆمەڵگای  بەرانبەر 
تووندتر  گەمارۆی  لەگەڵ  ئەوكات  دەك��ات، 
جیهانی  كۆمەڵگای  زیاتری  گ��ووش��اری  و 
رووبەڕوو دەبێتەوە، تا دێتە سەر رێگای راست 
و وتووێژی راستەقینە قبووڵ بكات. ئەگەر 

نا چارەسەری كۆتایی گورزی سەربازییە.
خۆدزینەوە  بە  ئێستاش  هەتا  ئێران  دی��ارە 
لە وەاڵمی ئەرێنی و نەرێنی ویستوویە كات 
بكڕێت. چونكە پێش هەڵبژاردنەكانی سەرۆك 
ل���ەوە گەمارۆی  زی��ات��ر  ك��ۆم��اری الن��ی��ك��ەم 
بەشێوەیەك  هەرجارێ  سەر.  نەخەنە  دیكەیان 
خۆیان قوتار دەكەن. لە راستیدا نەك نایهەوێ  
پیتاندنی ئۆرانیۆم رابگرێ  بەڵكوو ئۆرانیۆمی 
2٠%ی و زیاتر لە 2٠%ی دەپاڵێوێ ، هەركات 
دەكا.  درووس��ت  ئەتۆم  بۆمبی  بكرێ   ب��ۆی 
هەتا ئێستا پیتاندنی ئۆرانیۆمی نەگەیشتوەتە 
بێگومان  بكا.  دروست  بۆمب  كە  رادەیە  ئەو 

ئەو  گەیشتە  ئۆرانیۆمی  رێ��ژەی  ه��ەرك��ات 
ئەوەش مەترسيی  دەك��ات.  رادەی��ە، درووستی 
رۆژهەاڵتی  ئ��اس��ای��ش��ی  ل��ەس��ەر  گ���ەورەی���ە 

ناوەڕاست.
واڵتانی  دانیشتنەكاندا  سەرەتای  لە  هەر 
خ���اوەن ب��ڕی��ار داوای����ان ل��ە ئ��ێ��ران ك���ردووە كە 
گوێڕایەڵی  و  رابگرێ   ئۆرانیۆم  پیتاندنی 
ئێران  ب��ەاڵم  ب��ێ ،  نێونەتەویی  كۆمەڵگای 
ئامادە نیە كە دوو ویستی سەركيی واڵتانی 
رۆژاوای�������ی ل���ەب���ەرچ���او ب���گ���رێ ، وات����ا ئەو 
بنێرێتە  خۆی  2٠%یيەى  پاڵێوراوە  ئۆرانیۆمە 
دەرەوە و دامەزراوەكانی پیتاندنی ئۆرانیۆمی 
فۆردۆ رابگرێ. تاران بە بەردەوامی پێداگرە 
ئۆرانیۆمی  پیتاندنی  مافی  كە  ئەوە  لەسەر 
بناسن،  فەرمی  بە  بۆ  بوارەكاندا  هەموو  لە 
كۆماری  س���ەرەوەی  كاربەدەستانی  چونكە 
ئیسالمی دەڵێن كە پیتاندنی ئۆرانیۆمی ئێران 
بۆ مەبەستی ئاشتیخوازانەیە و بۆ كاروباری 
ئەم  راستیی  نەیانتوانیوە  ب��ەاڵم  پزیشكییە، 

وتەیە بسەلمێنن.
كۆبوونەوەی  س��ەرن��ەك��ەوت��ن��ی  دوای  ب��ە 
واڵتانی  و  ئامریكا  ئ��اڵ��م��ات��ی،  دووه��ەم��ی 
دەخەنەسەر  توندتر  زۆر  گەمارۆی  رۆژئ��اوا 
ئێران. هەر ئێستا كۆنگرەی ئەمریكا دیهەوێ 
گەمارۆیەكی زۆر قورسی دیكە بخاتە سەر 
ئێران  نوێیە  گەمارۆ  ئەو  بەگوێرەی  ئێران. 
زۆر  بەشێكی  گوشار،  ژێر  ئەكەوێتە  زیاتر 
ن��ەوت و گ��ازی خۆی لە دەست  لە داهاتی 
دەدات، هەر لە چەند رۆژی رابردوودا نرخی 
دراوی ئێران بە رادەی بەرچاو دابەزیوە كە بەو 
خواردمەنی  و  كەلوپەل  و  داودەرم��ان  هۆیەوە 

ژیانی  و  دەبێت  گرانتر  رۆژ  دوای  لە  رۆژ 
خەڵكی بێ دەرەتان پتر دەكەوێتە تەنگانە. بە 
گەاڵڵەی  ئاسۆشیتدپرێس  راپۆرتی  گوێرەی 
ئەگەر  كە  ئەوە  لەسەر  ئامریكا سوورە  نوێی 
وتووێژەكان بەردەوام بن، رەنگە ناوی كۆمپانیە 
ئابوورییەكان  گەمارۆ  لیستی  لە  ئێرانییەكان 
ب��ێ��ت��ەدەر، ب��ە مەرجێك ئ��ێ��ران ب��ە ك���ردەوە بۆ 
بەتایبەت  م�����رۆڤ،  م��اف��ی  وەدی��ه��ێ��ن��ان��ی 
هەنگاو  سیاسی  زیندانیانی  و  ژن��ان  مافی 

هەڵێنێتەوە.
2٠ی  رێ��ك��ەوت��ی  ش��ەم��م��ە  س��ێ  رۆژی 
تایمز  واشینگتۆن  رۆژن��ام��ەی  خ��اك��ەل��ێ��وە، 
رایگەیاند: »كۆماری ئیسالمیی ئێران دوای 
كۆبوونەوەی ئاڵماتی بەشێوەیك بێ  حورمەتيی 
پرۆژەی  دوو  ئەویش  كرد  واڵتانی 1+٥  بە 
ئەتۆمی  پرۆسەی  بە  پێوەندیدار  و  سەرەكی 

بوو كە دەستی پێكرد.
بە گوێرەی راپۆرتی میدیاكانی ئێران، ئەو 
واڵتە دوو چاالكیی گەورەی لە »ساغەند« 
رۆژنامەی  پێكردووە.  دەست  »ئەردەكان«  و 
پڕۆژەیە  دوو  ئ��ەو  كە  وت��ی  ئاسۆشیتدپرێس 
ئێران  ئ��ۆران��ی��ۆم��ی  گ��ەورەت��ری��ن چ��االك��ی��ی 
كانگایكی  ساغەند  پ��ڕۆژەی  كە  دەردەخ���ات 
كانگایكی  ئ��ەردەك��ان��ی��ش  و  ئ��ۆران��ی��ۆم��ە 
كە  خەستە  خ��اوی  ك��ان��زای  بەرهەمهێنەری 
بەاڵم  ك��ردون،  بۆ  ئامادەكاریی  ئێران  لەمێژە 
دام���ەزراوەی  لە  دام��ەزراوەك��ان��ی��ت��ری  هەموو 
س��اغ��ەن��د و ئ���ەردەك���ان چ��وك��ت��رن. رۆژئ����اوا 
دەترسێ  ئەوانە توانای زیاتر بدەن بە ئێران، بۆ 
دروستكردنی كەرەستەی پێویست بۆ پیتاندنی 
سوتەمەنی ئەتۆمی، كە لە كۆتاییدا كالوەی 

ئەتۆمی لە ئاستێكی بەرزدا دروست بكا.
لە الیكی دیكە و قەیرانی نیمچە دوورگەی 
بووەتە مەترسی لە  كووریا قووڵتر دەبێتەوە و 
سەر ئەمنیەتی جیهان، لە الیك گرژیی نێوان 
ئامریكا و كورەی باكوور و لە الیكی دیكەوە 
گەورەی  مەترسیی  كورە  دوو  نێوان  كێشەی 
پێك هێناوە، تەنانەت كورەی باكوور هەڕەشەی 
كرد  ئامریكا  هاوپەیمانانی  و  ئامریكا  لە 
بۆمبی  رادەی����ە  ئ���ەو  گەیشتە  ئ��ەگ��ەر  ك��ە 
كە  رایگەیاند  هەروەها  دێنێ،  بەكار  ئەتۆم 
ناوكی  لە  واز  نیە  ئامادە  شێوەیەك  هیچ  بە 
مەكەین  جان  سێناتۆر  بێنێت،  خۆی  بوونی 
كە كۆماریخوازێكی ئاریزۆنایە و سەربازێكی 
بە  كۆنەكارە،  كەسێكی  و  ویەتنامە  ش��ەڕی 
راگەیاند:  تایمزی  واشینگتۆن  رۆژن��ام��ەی 
كاتە،  بەفیڕۆدانی  بۆ  تەنیا  هەواڵنە  »ئ��ەو 
هەركەس پێی وایە لە رێگای دیپلۆماسییەوە 
كورەی  شێتی  كۆمەڵێكی  ل��ەگ��ەڵ  دەك���رێ  
باكوور كێشەكان چارەسەر بكرێ ، لە هەڵەدایە، 

تاكە رێگا تەنیا رێگەی سەربازییە«.
لە راستیدا هەروەك جۆرج بووش وتی، ئێران 
و كورەی باكوور و سووریە، مەترسین بۆ سەر 
ئێران  ئێستا  هەر  چونكە  جیهان  ئەمنییەتی 
بە تەواوی لەگەڵ كورە هاوكاریی هەیە، بە 
گوێرەی راپۆرتی واشینگتۆن پۆست، ئێران و 
كورەی باكوور بۆ دروستكردنی بۆمبی ئەتۆم 

هاوكاريی یەكتر دەكەن.
سەرچاوە: 
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بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

عارف وەڵزی 

شەماڵ تەرغیبی

سووریە و دەستێوەردانەكانی كۆماری ئیسالمی 

رۆژی جیهانی بێهداشت و كێشەكانی لەشساغی لە ئێراندا

سووریە یەكێك لەو واڵتانەیە كە لە درێژەی 
رەوتی بەهاری عەرەبی لە ناوچەكە و بەهۆی 
كردنەوەی  قەتیس  و  دیموكراسی  نەبوونی 
شیعەی  لە چوارچێوەی  سیاسی  دەسەاڵتی 
 22 دانیشتوانی  لە  تەنیا%1٣  كە  عەلەوی 
خەڵكەكەی  پێكدێنن،  واڵتەكەیان  ملیونیی 
رژان���ە س��ەر ش��ەق��ام��ەك��ان و دەس��ت��ی��ان دایە 
كە  راپ��ەڕی��ن��ێ��ك  ج���ەم���اوەری.  راپەڕینێكی 
دووهەمین ساڵی خۆی تێپەڕاندووە و بەداخەوە 
جیا لە وێرانیی سووریە لە بواری ئاوەدانیەوە، 
تاكوو ئیستا زیاتر لە 7٠هەزار كوژراو و نزیك 
بە یەك ملیۆن و نیو ئاوارەی لێكەوتۆتەوە. 
سووریە  قەیرانەی  ئەو  شارەزایان  بۆیە  هەر 
كارەساتی  گەورەترین  وەك  تێچووييەكەی  و 
پێناسە  بیستوویەكەمدا  س��ەدەی  لە  مرۆیی 

دەكەن.
بە  دەمانهەوێت  ل��ێ��رەدا  كە  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم 
دەستێوەردانی  بكەین،  لەسەر  باسی  كورتی 
لە  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  هەمەالیەنەی 
مەبەستی  بە  س��ووری��ە  نێوخۆی  ك��اروب��اری 
هێشتنەوەی بەشار ئەسەدی هاوپەیمانی، لە 
ئەو  سیاسی  دەسەاڵتی  هێرەمی  لووتكەی 

واڵتەدایە. 

زایینی  19٤8ی  ئاوریلی  7ی  رێكەوتی 
پرۆگرامی  و  بەرنامە  یەكەمین  نیویۆرك،  لە 
نێونەتەوەیی لەشساغی )بهداشت(  كۆنفرانسی 
بێهداشتەوە  جیهانیی  رێ��ك��خ��راوی  الی���ەن  ل��ە 
ئامادەكرا. لە ژوئەنی هەمان ساڵیشدا یەكەمین 
كۆڕی گشتیی رێكخراوی جیهانیی بێهداشت 
لە ژنێڤ بە بەشداریی نوێنەرانی ٦1 واڵتی 
هەموو  ب��ەدواوە  رێكەوتە  لەو  پێكهات.  جیهان 
ل��ەگ��ەڵ 18ی  ب��ەران��ب��ەر  ئ��اوری��ل  ساڵێك 7ی 
یاد  لەشساغی  جیهانیی  روژی  وەك  خاكەلێوە 

دەكرێتەوە.
كاتێك باس لە لەشساغی دەكرێ 2 بیاڤی 
س��ەرەك��ی ل��ەب��ەرچ��او دەگ��ی��رێ، ی��ەك��ەم بیاڤی 
بیاڤی  تاكەكەسی.  بیاڤی  دووه��ەم  و  گشتی 
بێهداشتی گشتیی  الیەنی  مانای  بە  گشتی 
كۆمەڵگا و شوێنە گشتیەكان وەك  دامەزراوە 
حكوومەتییەكان، قوتابخانەكان، نەخۆشخانەكان 
ناڕاستەوخۆ  كە  تاكەكەسی  بیاڤی  هتد...  و 
پەیوەندیی بە بیاڤی یەكەمەوە هەیە و بریتییە لە 

سامەتی و لەشساغیی تاكەكانی كۆمەڵگا.
خزمەتگوزارییە  پ��رس��ی  ئ��ێ��ران��ی��ش��دا  ل���ە 
لەنێو  كە  پرسانەیە  لەو  یەكێك  بێهداشتییەكان 
یاسا و رێساكاندا باسی لێوە كراوە، بەاڵم وەك 
و  خ��راوە  پەراوێز  لە  دیكە  یاسایی  خاڵی  زۆر 
وەك پێویست گرنگیی پێ نەدراوە. بۆ نموونە 
بەرنامەی سێهەمی  یاسای  لە فەسڵی 2٥ی 
گ��ەش��ە پ��ێ��دان��ی ئ���اب���ووری، ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و 
فەرهەنگیی واڵت، لە ٣ مادەی 192 و 19٤ 
و  باسی كۆمەڵگا  بەنددا  لە چەندین  و 197 
پێكرا،  هێمای  هەروەك  بەاڵم  كراوە.  الیەنەكان 
دیكە پشت  یاسایی  م��ادەی  و  وەك زۆر خاڵ 

سیاسەتی  الپ��ەڕەك��ان��ی  و  بێین  ئ��ەگ��ەر   
كۆماری ئیسالمی لەهەمبەر سووریە لە دوو 
بە جوانی  راب��ردوودا هەڵدەینەوە، زۆر  ساڵی 
ئیسالمی  كۆماری  كە  دەردەك���ەوێ   بۆمان 
بە  تەقەمەنییەوە  و  ماڵی، چەك  ب��واری  لە 
سووریە  حكومەتی  لە  پشتیوانی  ت���ەواوی 
دەكات و ئەو یارمەتییانەش رۆژ بە رۆژ بەرەو 
زێدەبوون دەڕۆن، بە جۆرێك كە جیا لە لێدوانە 
فەرمی و نافەرمیەكانی ئۆپۆزیسیۆنی ئەو 
دەستی  خ��ۆی  راستە  بوونی  لەمەڕ  واڵت��ە 
سەركوتی  پ��ش��ت  ل��ە  ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
سەرهەڵدانەكانی خەڵكی راپەڕیوی سووریە و 
هەروەها بە بوونی ئەو هەموو وێنە، گرتەی 
لە  كە  دێكیۆمێنتانەی  و  بەڵگە  ڤیدیۆیی، 
بونەتەوە،  باو  كۆمەاڵیەتییەكان  تۆڕە  سەر 
دەبینین كە گەورە بەرپرسانی ناوەندە نیزامی 
ئیسالمی  ك��ۆم��اری  ئەمنیەتییەكانی  و 
بەتایبەت بەرپرسانی سوپای قودس كە لقی 
سەرتیپ  وەك  پ��اس��داران��ە،  سپای  دەروەی 
نزیك  لە  و  سووریە  نێو  لە  شاتری  حەسەن 
دیمەشق بە دەستی شۆڕشگێڕەكان كوژرا، یان 
بە دەیان كەسیتر لە بەرپرسان و كاربەدەستانی 
جیاجیاكانی  شوێنە  لە  ئیسالمی  كۆماری 
سووریە لە الیەن ئەرتەشی ئازادەوە و لەكاتی 
خەڵكی  و  ئۆپۆزسێون  دژی  لە  ش��ەڕك��ردن 
ئەو واڵتە دەستبەسەر كراون و پاشان دانیان 

كۆماری  سیستماتیكی  پشتیوانیكردنی  بە 
ئەسەددا  ب��ەش��ار  حكومەتی  ل��ە  ئیسالمی 

ناوە.
دی�����ارە ك���ۆم���اری ئ��ی��س��الم��ی ج��گ��ە لە 
لە  ئیستراتژیك  و  راستەوخۆ  دەستیوەردانی 
ساڵی  دوو  لە  سووریە  نێوخۆی  ك��اروب��اری 
رابردوودا، لە رێگای هاندان و تەیار كردنی 
جیش  و  لوبنان  حیزبوڵای  ه��ەم��ەج��ۆرەی 
شیعەكانی  بەگشتی  و  ع��ێ��راق  المهدیی 
ناوچەكە، دووبارە و بە جۆرێكیتر لە رژاندنی 
خوێنی خەڵكی سووریەدا رۆڵێكی بەرچاوی 

بینیوە. 
ئێران  ئ��ی��س��الم��ي��ی  ك���ۆم���اری  رێ��ژی��م��ی 
ب��ۆ دەس��ت��ێ��وەردان و  ت���ازەدا  ل��ە هەنگاوێكی 
سەركوتی شۆڕشگێڕانی سووریە و هەروەها لە 
بەرانبەر دەستكەوتە یەك لە دوای یەكەكانی 
ئۆپۆزسێون و دەوڵەتی كاتیی ئەو واڵتە، بە 
كردەوە و بە گۆڕینی شێوەی پشتیوانییەكانی 
خۆی  نیگەرانیی  داخ���راوە  سیستەمە  ل��ەو 
پێش  رۆژ  چەند  كە  بەشێوەیەك  دا.  نیشان 
دامەزراندنی  هەواڵی  جیهانییەكان  میدیا 
لەشكرێكیان بە ناوی لەشكری ئەبوالفەزلی 
ع��ەب��اس ل��ە الی���ەن س��وپ��ای ق��ودس��ەوە باو 
چەكدارەكانی  شیعە  گرووپە  لە  كە  ك��ردەوە 
عێراق، حیزبوڵای لوبنان، هێزەكانی سوپای 
چەكداری  هەندێك  و  بەسیج  و  پ��اس��داران 

پێكهاتووە.  ئەفغانستان  و  پاكستان  شیعەی 
چەكدارانی ئەم هێزە دوای بینینی خولەكانی 
عێراق  لە خاكی  بە شەڕ  تایبەت  راهینانی 
پرۆسەی  نێو  دەڕۆن��ە  س��ووری��ە،  نێوخۆی  و 
حكومەتی  ب��ەره��ەڵ��س��ت��ك��اران��ی  س��ەرك��وت��ی 

بەشارئەسەد. 
كە  راگ��ەی��ەن��درا  س��ەرەت��ادا  ل��ە  هەرچەند 
مەبەستی  بە  عەباس  ئەبولفەزلی  سوپای 
لە  شیعە  پ��ی��رۆزەك��ان��ی  شوێنە  پ��اراس��ت��ن��ی 
سووریەدا دامەزراوە، بەاڵم دواتر ئەم گومانە 
لە الیەن ئۆپۆزسێۆنی ئەم واڵتەوە پشتراست 
كرایەوە كە لەشكری ئەبولفەزلی عەباس نەك 
بۆ پاراستنی شوێنە پیرۆزەكان دانەمەزراوە، 
بەڵكوو لە ناوچەكانی »القابون، حجراالسود و 
حی التچامن« شانبەشانی هێزەكانی ئەسەد 
ئۆپۆزسیۆنی  دژی  ش��ەڕ  داوەت���ە  دەستیان 
سوپای  ك��ە  كاتێكدایە  ل��ە  ئەمە  س��ووری��ە. 
قودس بۆ كارئاسانی و هەروەها بۆ رەواییدان 
بەدەستێوەردان و كوشتاری خەڵكی ئەو واڵتە، 
حوكمی فتوای لە ئەحمەد حسوی، موفتی 
خۆپێشاندەران  دژی  ب��ە  ئ��ەس��ەد  دەرب����اری 
ب��ەم شێوەیە  ن��اڕازی وەرگ��رت و  و خەڵكی 
حەاڵڵ  سووریەی  خەڵكی  خوێنی  رژاندنی 
بەشار  دەسەاڵتی  مانەوەی  پێناو  لە  و شەڕ 
ئەسەد لە سووریەی وەك ئەركێكی شەرعی 

و ئیسالمی پیناسە كرد. 

كە  ئەوەیە  دڵخۆشكەرە،  كە  ئەوەی  بەاڵم 
ئیسالمی  ك��ۆم��اری  هەوڵەكانی  س���ەرەڕای 
و ه��اوب��ی��ران��ی ب��ۆ ب��ە چ��ۆك��داه��ێ��ن��ان��ی ئەو 
گ��ەالن��ی سووریە،  م��اف��خ��وازان��ەی��ەی  ب��زاڤ��ە 
ئاستی  لەسەر  چ  واڵتە  ئەو  ئۆپۆزیسیۆنی 
ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی و ل���ە ن���اوەن���دە ج��ی��ه��ان��ی و 
پشتیوانیی  خ��اوەن  و  چ��االك  ناوچەییەكان، 
باشی واڵتانی ناوچەن، هەر بۆیە بە فەرمی 
وەك نوێنەری گەالنی سووریە لە كۆمكاری 
حكومەتی  توانییان  و  وەرگ��ی��ران  عەرەبیدا 
ك��ات��ی ل��ەو واڵت����ەدا داب��م��ەزرێ��ن��ن و چ لە 
بواری  لە  و  سوریە  نێوخۆی  ئاستی  س��ەر 
نیزامییەوە رۆژ بە رۆژ سەركەوتنی گەورەتر 
بەدەست دێنن و شار بە شار و گوند بە گوند 
و ناوچە جۆراوجۆرەكانی خۆیان لە ئەرتەشی 

حكوومەتی بەعس خاوێن دەكەنەوە.
و  جیهانی  كۆمەڵگای  نابێ  كە  ئ��ەوەی 
بكەن  بیری  لە  سووریە  گەالنی  بەتایبەتی 
كۆماری  كاربەدەستانی  و  س��ەران  كە  ئەویە 
شانبەشانی  كە  ئ��ەوی  ه��ۆی  بە  ئیسالمی 
ه��ێ��زەك��ان��ی ئ��ەس��ەد ب��ە س����ەدان ت��راژی��دی��ا و 
سووریەدا  لە  هەژێنیان  م��رۆڤ  جینایەتی 
دادگای  لە  دوارۆژدا  لە  دەب��ێ  خوڵقاندوە، 
مرۆڤایەتی،  دژی  ل��ە  ت���اوان  نێونەتەوەیی 
كردەوەی  ك��ارو  بەسزای  و  بكرێن  موحاكمە 

خۆیان بگەن. 

گوێ خراوە.
ل������ە 

م�����ادەی 
هاتووە:  197دا 

ئ�����ەرك�����ی س���ەرش���ان���ی 
كردنی  بەبنەما  ب��ۆ  ك��ە  بێهداشتە  وەزارەت����ی 
كردنی  باشتر  بە مەبەستی  ئەمنیەتی خۆراك 
خۆراكی خەڵك و كەمكردنەوەی نەخۆشیەكانی 
بەدخۆراكی )سوءتغذیه( بەرنامەڕێژی بكات و 
هەنگاوی پێویست هەڵبگرێت. ئەمەش بریتی 
گونجاوی  پێكهاتەی  دیاریكردنی  لە  دەبێت 
ئاستی گشتیی واڵت،  لە  ئەمنیتی خۆراكی 
بردنەسەری ئاستی زانیاریی خەڵك سەبارەت بە 
لەشساغی، دانی سوبسیتی پێویست بە خەڵكی 
لەمەڕ  بەرانبەر  بێ  فێركاریی  و  كەمداهات 
لەشساغی. بەاڵم ئەم یاساو رێسایانە لە حاڵێكدا 
رێكخراوی  كە  ئامارێك  بەپێی  كە  دادەن��رێ��ت 
»بێهزیستی«ی رژیم باوی كردوەتەوە النیكەم 
8٠٠ هەزار منداڵ لە ئێراندا تووشی بەدخۆراكی 
نوێنەری سندوقی  بوون و »پاڵ هاڵ هاف« 
رایگەیاندووە:  نەتەوەیەكگرتوەكانیش  مندااڵنی 

پ�����������ێ�����������وەری 

»بەدخۆراكیی 
ئێراندا  لە  مەترسیدار« 
هەر  خۆی.  پەڕی  ئەو  گەییشوەتە 

لەمبارەشەوە رۆژنامەی »قانوون« لە 
راپۆرتێكدا ئاشكرای كردووە كە لە ماوەی 

 ٤٠ النیكەم   91 ساڵی  یەكەمی  مانگی   1٠
ه��ەزار ك��ەس تەنیا لە ش��اری ت��اران بە هۆی 
بەدخۆراكی گیانیان لە دەست داوە و لەماوە 19 
یەكەمی ساڵی 92شدا 19 كەس هەر  رۆژی 

بەم هۆیەوە كۆچی دواییان كردووە.
ه��اوك��ات ل��ەگ��ەڵ ئ��ەم ئ��ام��اران��ە، وەزیری 
محەممەدڕەزا  رژی���م،  دەرم��ان��ی  و  بێهداشت 
تەریقەت رایگەیاندووە كە لە ساڵی نوێدا نرخی 
دەرمان دوو قات زیاد دەكات. ئەمەش بە هۆی 
دیارینەكردنی ئەرزی پێویستە بۆ هاوردەكردنی 
دەرمان و ماددەی خاو بۆ سازكردنی دەرمان. 
پێچەوانەی  بە  ئێران  خەڵكی  ئامارەكان  بەپێى 
 %7٠ النیكەم  دەب��ێ   جیهان  واڵتانی  زۆرب��ەی 
بكەن.  دابینی  بۆخۆیان  دەرمانەكان  تێچوویی 
ئەم راستیەش سەلمێنەری ئەوەیە كە پرسی بێ  

بەرانبەر بوونی تێچوویی دەرمانەكان، 

وەك لە یاساكانی 
باس  رێ���ژی���م���دا 
پرسێكی  ك����راوە 

بێ نێوەڕۆكە.
لووتكەی ئەم تراژێدیایە كاتێك دەردەكەوێت 
كە ئاوڕ لە بازاڕی رەشی فروشتنی گورچیلە 
لە ئێراندا دەدەینەوە. بە پێی راپۆرتی ئاژانسی 
كوردپا، كڕین و فرۆشتنی گورچیلە لە بازاری 
رەشی كرماشان لەگەڵ نرخی زێڕ بەرز و نزم 
 ٤٥ دەگاتە  نرخەكەی  هەندێكجار  و  دەبێتەوە 

میلیۆن تمەن.
پووشپەڕی  1٥ی  رێكەوتی  لە  پێشتریش 
ساڵى 91دا، مەرزیە وەحید دەستجێردی وەزیری 
رۆژنامەی  ب��ە  رێ��ژی��م   بێهداشتی  پێشووی 
لە  هەاڵوسان  كە  راگەیاندبوو  »خوراسان«ی 
٥٠%ى  س��ن��ووری  دەرم���ان  و  سامەت  بیاڤی 
ت��ێ��پ��ەڕان��دووە و ب��ە ش��ێ��وەی م��ام��ن��اوەن��دی لە 
بە  پێویستیان  ك��ە  كەسانێك  7/٤%ى  س��اڵ��دا 
خزمەتگوزاریی دەرمانی هەیە، بۆ ژێر هێڵی 
كە  ئامارێكیش  پێی  بە  دادەب��ەزێ��ن.  ه��ەژاری 

»گۆڕستانی بەهەشت زەهرا«ی تاران ئاشكرای 
كردووە: لە ماوەی 7 مانگی  یەكەمی ساڵی 
تاران كۆچی  لە شاری  9٠دا، 28٥٦٣ كەس 
دواییان كردووە كە تەنیا 1٥ كەسیان بەمەرگی 
سروشتی گیانیان لەدەستداوە كەسانی دیكە بە 
پیسیی  شێرپەنجە،  دڵ،  نەخۆشیەكانی  هۆی 
ئاریشەی  كێشەو  و  بەدخۆراكی  ه��ەوا،  و  ئاو 
لەناكاو  مردنی  تووشی  دەرمانیەكان  و  رەوانی 

بوون.
ئێران  كۆمەڵگای  ئێستادا  لە  كورتی،  بە 
وەك سەرۆكی  بۆەتەوە كە  ب��ەرەوڕووی دۆخێك 
دانی  رژیم  مەجلێسی  بێهداشتی  كۆمیسیونی 
تێدا  مامناوەندیی  توێژی  چیدیكە  پێداناوە 
بەدی ناكرێت. خەڵك لە ئێراندا یان هەژارن یان 
باری  لە  كە  ك��ردووە  وای  ئەمەش  دەوڵەمەند. 
كەوتوەتە  كۆمەڵگا  تەندروستیی  دەروونییەوە 
7٠%ى  لە  زیاتر  كە  مەترسییەك  مەترسیەوە، 
كاریگەری  ژێر  خستوەتە  واڵت��ی  دانیشتوانی 

خۆی.
ئێستا بە لەبەرچاوگرتنی ئەم زەلكاوەی كە 
وەها  ئەگەر  پێكیهێناوە،  ئیسالمی  كۆماری 
سرووشتیی  رووداوێ��ك��ی  كە  بكەین  گریمانە 
ب��ەه��ێ��ز رووب�����دات و  ب��ووم��ەل��ەرزەی��ەك��ی  وەك 
لێبكەوێتەوە، چارەنووسی  كارەساتێكی مرۆیی 
ئەو خەڵكانەی كە بەرەورووی دەبنەوە بەرەو چ 

ئاقارێكدا دەڕوات؟
ئ����ەگ����ەر وەه������ا گ���ری���م���ان���ە ب���ك���ەی���ن ئەو 
خاكەلێوە  مانگی  2٠ی  كە  بوومەلەرزەیەی 
دەرەجەی  بە  گ��رت��ەوە  بووشەهری  پارێزگای 
ریشتری سەرووی 8 ریشتەر بنكە ناوەكیەكانی 
بووشێهری بگرتایەتەوە، چ قەیرانێكی مرۆیی 

و ژینگەیی ئێران و ناوچەكەشی دەگرتەوە؟
ئایا كۆماری ئیسالمی لە ئێستادا توانای 
چەشنەی  ل��ەو  رووداوێ���ك���ی  كۆنترۆڵكردنی 

هەیە؟
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هەڵبژاردن لە سیستمە 
دیكتاتۆرییەكاندا

كە  سەرەڕۆكانن  و  دیكتاتۆریی  سیستمە  تەنیا 
دەدەنە  دەس��ت  خ��ۆی��ان،  رەوای���ی  سەلماندنی  بۆ 
خەڵك  بەرفراوانی  كۆكردنەوەی  و  پڕوپاگەندە 
كۆكردنەوەی  بۆ  خیابانی  رێپێوانی  هەندێجار  و 
خۆیان.  رواڵەتیی  هێزی  نیشاندانی  و  خەڵك 
هۆكاری ئەم كارانەش روونە، چون رێژیم ناتوانێ 
لە رێگەی دەنگدانەوە رەوایی خۆی بسەلمێنێ. 
واڵتدا  چ��ارەن��ووس��ی  لە  بتوانێ  كە  دەنگدانێ 
كاریگەر بێت و تا رادەیەك وەدەیهێنەری ویست و 
داخوازيی خەڵكان و دانیشتوانی ئەو واڵتە بێت.
ئەگەر  ج��ۆرە واڵت��ان��ەدا  ل��ەم  راستیدا  لە  ب��ەاڵم 
هەست  دیكتاتۆرییەكان  سیستمە  كاربەدەستانی 
بكەن ئاكامی هەڵبژاردنەكان دەتوانێ چارەنووسی 
خەڵك بەرەو باشی ببات و مانی دەسەاڵتداریی 
خ��ۆی��ان ب��خ��ات��ە م��ەت��رس��ی��ی��ەوە، ه��ەرگ��ی��ز رێگە 
بەڕێوە  ئ��ازاد  هەڵبژاردنێكی  واڵت��ەدا  لەو  ن��ادەن 
كە  هەڵبژاردنێ  چەشنە  هەر  هەربۆیە  بچێت. 
لەم  واڵتانەدا بە هەر ناوێكەوە بەڕێوە دەچێت، 
هەڵبژاردنانە  ئەم  كە  راستیەن  ئەم  سەلمێنەری 
ه��ەرگ��ی��ز ن��ات��وان��ێ ب��ە ش��ێ��وەی��ەك��ی ئ��ەرێ��ن��ی لە 
كاریگەريی  خ��ەڵ��ك  گ���وزەران���ی  و  ژی���ان  س��ەر 
پۆزێتیڤ دابنێ و تەنیا بە شێوەیەك لە شێوەكان 
میكانیزمێكن بۆ مانەوەی دەسەاڵت لە دەستی 

دەسەاڵتبەدەستانی دیكتاتۆری ئەو واڵتانەدا.
ئێرانیش  ئ��ی��س��الم��ی��ی  ك���ۆم���اری  پ��ێ��ی��ە  ب����ەم 
ل��ەم پ��ێ��وەن��دی��ی��ەدا ب��ە درێ����ژای ت��ەم��ەن��ی خۆی 
سەلماندوویەتی كە هیچ هەڵبژاردنێكی ئازاد و 
دێموكراتیكی تێدا بەڕێوە نەچووە كە توانیبێتی 

ویست و داخوازییەكانی خەڵك وەدی بێنێ.
بۆیە جارێكی دیكە جەخت لەسەر ئەوە دەكەینەوە 
بوونی  خەڵكی  و  رەوای���ی  سەلماندنی  ب��ۆ  ك��ە 
ئەویش  هەیە  بوونی  رێكارێك  تەنیا  سیستمێك، 
هەڵبژاردنی ئازاد و بێ الیەنانە و دێمكراتیكە. 
هەڵبژاردنی ئازاد و بێ الیەنانە و دێموكراتیكیش 
چوار  دەب��ێ  و  هەیە  دیاریكراوی  پێناسەیەكی 

مەرجی سەرەكيی تێدا دیار و بەرچاو بێت.
پرۆسەكە  و  نەكرێت  تەقەلوب  لە هەڵبژاردندا   -
لە كەشێكی ئازاد و دێمكراتیكدا بەڕێوە بچێت 
كارگێڕانی  لە  هەڵبژاردنەكەش  چاوەدێرانی  و 

سیستمەكە نەبن و بە تەواوی بێالیەن بن.
یان  ت��اك  ب��ە  پێش  الیەنێك  ی��ان  ك��ەس  هیچ   -
و  ن��ەگ��رێ  تایبەتی  حێزبێكی  ی��ان  گ��رووپ��ێ��ك 
دیاریكردنی  و  دەسنیشانكردن  بۆ  پێوەرێ  هیچ 

پالێوراوان بوونی نەبێ.
- خەڵك لە رووی ئاگاییەوە هەڵبژێرن، واتە پێش 
هەڵبژاردن، كاتێكی گونجاویان لەبەردەستدا بێ 
كە بتوانن الیەنەكانی نێو پرۆسەی هەڵبژاردنەكە 
بەهێزەكانیان  و  الواز  خاڵە  و  بناسن  جوانی  بە 
كە  تێبگەیەن  ج��وان��ی  ب��ە  و  ب��ك��ەن  دەسنیشان 
م��ەب��ەس��ت��ی ك��ان��دی��دای��ەك ل��ە خ��ۆپ��ااڵوت��ن بۆ 

هەڵبژاردنەكان چییە.
- هەر حیزب و الیەنێك بە بێ جیاوازی بتوانێ 
خەڵكدا  نێو  لە  خۆی  پرۆگرامەكانی  و  برنامە 
باو بكاتەوە و كاندیدای تایبەت بە خۆی هەبێت 
سیستمی  و  نەگیردرێ  كەس  هیچ  بە  پێش  و 
خودی و غەیرە خودی نەبێتە پێوەری خۆپااڵوتن 

بۆ هەڵبژاردن.
كە  بەرچاوە  و  روون  ئێستاوە  لە  پێیە  بەم  هەر 
كە  نێوەڕۆكەیەوە  ب��ەو  ئیسالمیدا  كۆماری  لە 
هەیەتی، سەلماندوویەتی كە لەگەڵ هەڵبژاردنی 
بەشداریكردن  و  ناتەبایە  دێموكراتیك  و  ئ��ازاد 
جۆرەكان  لە  جۆرێك  بە  هەڵبژاردنێكدا  وەها  لە 
تێوەگالن لە بازنەی پیالنی رێژیم و یارمەتیدانە 
قازانجی  بە  گشتی  بیروڕاى  بەالرێدابردنی  بە 

ئەو رێژیمە.

دروستكردنی بچووكترین كامێرا كە هاوێنەی هەیە

توێكڵی سێو بۆ چارەسەری شێرپەنجە لە دەرمان باشترە

زایـــــەڵــــــــە

فاتێح ساڵحی زیاتر لە 150 ملیۆن منداڵ كێشەی كورتەبااڵییان هەیە

قوتابییەكی ئەمەریكی گەیشتە دیزاین كردنی 
كامێرایەكی زۆر بچووك كە هاوێنەی )لێنز( 
هەیە، بەاڵم قەبارە بچووكەكەی نەبووە رێگر 
لە  نوێ  سیستمی  و  تێكنۆلۆژیا  بوونی  لە 

نێویدا. 
 ئەو قوتابییە كە ناوی »گریگ داشە« و 
تەمەنی 2٥ ساڵە، كامێرایەكی دروستكردووە 
بە درێژیی تەنیا ٤ سانتیمەتر و بەرزیی دوو 
سانتیمەتر و پاڵنەری سەرەكیشی لەو داهێنانەدا 

هۆگری بە هونەری وێنەگرتن بوو.
بچووكەكە  كامێرا  تێكنۆلۆژییەوە  رووی  لە 
سیستمی  كیكلۆپس«ە،  »لیتل  ن��اوی  ك��ە 
وێنەگرتنی بەردەوامی تێدایە و دەكرێ گرتەی 
سیستمەكەی  و  بگیرێت  وێنە  پێ  ڤیدیۆی 
و  پێكسڵە   مێگا   12 توانای  و  دییە  ئێچ 

نرخەكەشی تەنیا 1٠٠ دۆالرە.

س��ن��دووق��ی چ��اودێ��ري��ی م��ن��داڵ س��ەر بە 
ن��ەت��ەوەی��ەك��گ��رت��ووەك��ان گ��وت��ی زی��ات��ر لە 
تەمەنی  خ���وار  م��ن��دااڵن��ی  چ��ارەك��ێ��ك��ی 
پێنج ساڵ، بە هۆی بەدخۆراكی تووشی 
ئەوەش  و  ب��وون  كورتەبااڵیی  نەخۆشيی 
كێشەی جەستەیی و عەقڵییان بۆ دروست 

دەكات. 
ئاشكرای  س��ن��دووق��ە  ئ���ەو  راپ��ۆرت��ێ��ك��ی 
كردووە پێدانی  ڤیتامین و ئاوی خاوێنی 
خواردنەوە و شیردانی سرووشتی دەتوانێ 
بۆ  بدات  منداڵ  ميلیۆن   1٦٥ یارمەتی 
ئەوەی بگەنە دۆخی گەشەی عەقڵی و 

جەستەیی بە ئاستی پێویست.
بەدەست  دەوڵ���ەت  دەڵ��ێ 2٤  راپ��ۆرت��ەك��ە 
كە  دەناڵێنن  كورتەبااڵییەوە  كێشەكانی 
بیابانی  ن��اوچ��ەی  دەك��ەون��ە  زۆری��ن��ەی��ان 
هەروەها  ئاسیا.  ب��اش��ووری  و  ئەفەریقا 
نیوەی مندااڵنی  ك��ردووەت��ەوە كە  روون��ی 
ت��ەی��م��ۆری رۆژه�����ەاڵت و ب���ۆرۆن���دی و 

ماداگاسكار ئەو نەخۆشییەیان هەیە.

لە  تێدایە  وای  پێكهاتەی  سوور  سێوی  توێكڵی  گوتیان،  ئەمەریكایی  توێژەرانی 
شێرپەنجەی  و  كۆڵۆن  و  گورچیلە  شێرپەنجەییەكانی  )سلوول(  خانە  گەشەسەندنی 

مەمك رێگری دەكات. 
توێژینەوەكە دەڵێ: توێكڵی سێوی سوور پێكهاتەی نەناسراوی تێدایە كە بۆ رێگرتن 

لە گەشەكردنی خانە شێرپەنجەییەكان یارمەتیدەرە.
پێكهاتەی  س��وور  سێوی  توێكڵی  گوتیان  كۆرنێالل  زان��ك��ۆی  ت��وێ��ژەران��ی  تیمی 
)توومۆڕ(  ل��ووە  لەنێوبردنی  ل��ە  سەرەكییە  بەرپرسی  ك��ە  تێدایە  ترایتربیۆیدزی 

شێرپەنجەییەكانی نێو لەش.
»رۆی های لیۆ« كە سەرپەرشتی توێژینەوەكەی كردووە، دەڵێ: دەكرێ بە خواردنی 
٥ تا 12 پارچە خ��ۆراك لە میوە و س��ەوزەی رۆژان��ە مەترسییەكانی تووشبوون بە 

شێرپەنجە لەنێو ببردرێت.
دوای  كرد،  سوور  سێوی  لە  كیلۆگرام   1٠٤ بۆ  شیكارییان  ئ��ەوەی  دوای  توێژەران 

دابڕینی پێكهاتەكانی و شیكردنەوەی تاقیگەیی لەسەری، گەیشتنە ئەو ئەنجامە.


