
ئێران، پێشێلكەری ئازادییە ئایینيیەكانە
لە راپۆرتی سااڵنەی وەزارەتی دەرەوەی ئامریكا لە ژێر ناوی »ئازادیی ئایینی لە 

جیهان«دا، پێشێلكردنی ئازادییە ئایینیەكان لە ئێراندا مەحكووم كراوە.
لەم راپۆرتەدا كە 30ی بانەمەڕ باڵو كراوەتەوە، هاتووە كە كۆماری ئیسالمیی ئێران، 
گرووپە سوننی، بەهایی، یەهوودی، مەسیحیی تەبشیری، ئەو شیعانەی كە باوەڕیان 

بە ئیدئۆلۆژیی فەرمیی حكوومەت نییە و زەردەشتییەكان ئازار دەدا.
راپۆرتەكە هەوەرها ناوی ئێرانی لە نێوان ئەو واڵتانەدا گونجاندووە كە لە دین دەرچوون 

سزای ئێعدامی هەیە.

كامە هەڵبژاردن؟
هەڵبژاردن لە رەوتێكی دێموكراتیكدا، شێوازێكی 
ئاسایی گۆڕینی دەسەاڵتداران و دەستاودەست بوونی 
سیاسییەكاندا  الیەنە  و  حیزب  نێوان  لە  دەسەاڵتە 
بەسەر  گۆڕان  پرۆسەیەدا،  ئەو  دەرئەنجامی  لە  و 
پرۆسەی  دێت.  دەوڵەتەكانیشدا  سیاسەتەكانی 
هەڵبژاردنیش لە سادەترین روانیندا لە سێ  خاڵدا چڕ 

دەبێتەوە، كاندیداتۆرەكان، راگەیاندن و دەنگدەران.
لە یەكەم روانیندا ئەوەی بەرچاوە ئامادە نەبوونی 
سیاسەتەكانی  دژبەری  سیاسی  الیەنی  و  حیزب 
لە  كەمە  رێژە  ئەو  و  ئێران  نێوخۆی  لە  رێژیمە 
چوارچێوەی  لە  هەیە  بوونیان  كە  الیەن  و  حیزب 
دەسەاڵتدان و جیاوازییەكانیان لە بازنەی هەژموونی 
دەسەاڵتدایە  گرتنی  بەدەستەوە  شێوازی  و  خوازی 
و لە نێوەرۆكدا و لە باری ئیدئۆلۆژی و روانگەی 
سیاسییەوە جیاوازییەكی ئەوتۆیان نییە، هەربۆیەش 
لە  نێوانیاندا،  لە  هەڵبژاردن  ملمالنێی  دەرئەنجامی 
باری ئاڵوگۆڕی سیاسیدا هیچی بۆ خەڵكی وەزاڵە 

هاتووی ئێران لێ شین نابێ . 
سەبارەت بە خودی پرۆسەی هەڵبژاردنیش وەكوو 
كە  كەس   450 لە  زیاتر  كۆی  لە  هەنگاو،  یەكەم 
خۆیان بۆ پۆستی سەرۆك كۆماری ناونووس كردبوو، 
نیگابان  شورای  فیلتێرەكانی  لە  كەس   8 تەنیا 
باری  لە  جیاوازییەك  كەسەش   8 ئەو  كە  تێپەڕین 
بەدی  بۆچوونیاندا  و  بیر  و  روانگە  لە  نێوەرۆكەوە 
ناكرێت و هەموویان لە پێناو سیاسەت و روانگەكانی 

خامنەییدا گەردنیان لە موو باریكترە. 
دەوڵەتی  كاندیداتۆری  تەنانەت  كە  بینیشمان 
و  مەشایی  رەحیم  ئێسفەندیار  واتە  نژاد  ئەحمەدی 
هاشمیی رەفسەنجانی سەرۆكی كۆڕی دیاریكردنی 
رەت  سەاڵحییەتیان  نیزامیش  بەرژەوەندییەكانی 
كرایەوە. هاشمییەك كە لە بناغەدانەرانی كۆماری 
بووە و لە كۆی قەیرانە ستراتژیكەكانی  ئیسالمی 
گێڕاوە.  بەرچاوی  رۆڵی  ئیسالمیدا  كۆماری 
بوونی  قەیراناوی  ئەوپەڕی  دەرخەری  ئەوەش 
سیاسەتی نێوخۆیی ئێران و لووتكەی بێ متمانەیی 
دەسەاڵتدارانە تەنانەت بە سەرسپاردەترین مۆرەكانی 
زیاتر  ئەزموونی  پێی  بە  كە  دەنگدەرانیش  خۆیان. 
هێنانە  بە  ئێراندا،  لە  هەڵبژاردن  ساڵی   30 لە 
لە  تەڵەكە،  و  فێل  و  هەڕەشە  بە  سەرسندووقیان 
وەكوو  تەنیا  ناسەربەخۆوە  راگەیاندنێكی  رێگەی 
ناڕەوا  هەڵبژاردنێكی  بە  دان  رەوایی  بۆ  ئامرازێك 
روونە كە  بۆ هەمووان  وەردەگیرێت و  كەڵكیان لێ 
ئەوەی بایەخی كردەكيی نییە، دەنگی دەنگدەرانە و 
لە  رێبەر  هەڵبژێردراوی  كاندیداتۆری  ئەنجامدا  لە 

سندووقی دەنگدان سەردێنێتە دەر.
گوتی   84 ساڵی  هەڵبژاردنی  پاش  هاشمی 
شكاتی خۆم دەبەمە الی خودا و مەشایی شكاتی 
وەزاڵە  خەڵكی  داخوا  خامنەیی،  بەر  دەباتە  خۆی 
مافی  نەبوونی  باری  ژێر  لە  كە  ئێران  هاتووی 
هەڵەكانی  سیاسەتە  و  گرانیی  شارۆمەندی، 
دەسەاڵتداران لە هەموو بوارەكاندا پشتیان چەماوەتەوە 

نزاكانیان بە گوێی كێ  دەگات؟

پـــەیـــڤ
زانیار

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
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بایكۆت، شیاوترین هەڵوێستە

فەرانسە خوازیاری گەمارۆ و تەریككەوتنەوەی 
زیاتری ئێرانە

هۆشداریی ئیسڕاییل لەمەڕ سەوداكانی 
چەكوچۆڵیی رووسیە و سووریە

وەزیری بەرگریی فەرانسە دەڵێ ئامریكا و 
ئورووپا دەبێ »گەمارۆگەلێكی كاریگەرتر« 
راپۆرتی  بەپێی  پ��ێ��ش.  بگرنە  ئ��ێ��ران  دژی 
لوودریان،  ئیڤۆ  ژان  فەرانسە،  هەواڵنێریی 
لە  لێدوانێكدا  لە  فەرانسە،  بەرگریی  وەزیری 
ئاشتیی  لەمەڕ  »كارێنگی«  دام����ەزراوەی 
نەرمی   ب��ە  س��ەرن��ج��دان  »ب��ە  وت��ی:  جیهانی 
دووالیەنەی  لێڕوانینی  ئ��ێ��ران،  ن��ەن��وان��دن��ی 
گ��ەم��ارۆك��ان دەب��ێ ئ��ەو ئیزنە ب��دات ك��ە لە 
مانگەكانی داهاتوودا گوشار دژی ئەم واڵتە 
ئێران  چاالكییەكانی  چونكە  ب��ك��رێ،  زی��اد 
باری  لە  چ  ئۆرانیۆم  پیتاندنی  ب��واری  لە 
چەندایەتییەوە،  ب��اری  ل��ە  چ  و  چۆنایەتی 

خەریكە پەرە دەسێنێ.«
ل��وودری��ان ه��ەروەه��ا وت��ی: »زیاتر لە هەر 
هاوپەیمانانی  ل��ەگ��ەڵ  ئێمە  دیكە  كاتێكی 
ئەم  ئ�����ورووپ�����ا،  و  ئ��ام��ری��ك��ا  خ���ۆم���ان���دا، 
بەرپرسایەتییەمان هەیە كە لەسەر ئێستراتیژی 
)بەدواخستن و كاتكوژی( زاڵ بین تا پێش بە 

پەرەسەندنی ناوكی بگرین.«

تەلەفیزیۆنی  راپ��ۆرت��ی  بەپێی  ه��ەروەه��ا 
ئەلعەرەبییە، فیلیپ الیڤ، وتەبێژی وەزارەتی 
دوانیوەڕۆی  ف��ەران��س��ە  دەرەوەی  ك��اروب��اری 
هەینی رایگەیاند »فەرانسە نایهەوێ كۆماری 
ئیسالمیی ئێران لە كونفرانسی نێونەتەوەیی كە 
بڕیار وایە لەمەڕ سووریە لە مانگی داهاتوودا 

لە ژێنێڤ پێك بێت، ئامادە بێ.«
ناوبراو وتیشی: »قەیرانی سووریە قەیرانێكی 
ناوچەییە كە كارتێكەرییەكی حاشاهەڵنەگری 
لەسەر سەقامگیریی رۆژهەاڵتی ناڤین هەیە و 
ئێران بە پاڵپشتیی سەربازی لە رێژیمی ئەسەد، 

رۆڵێكی نەرێنیی لەم قەیرانەدا بووە.«
لەسەر  جەختكردنەوە  ب��ە  الی��ڤ  فیلیپ 
نەرێنیی  رۆڵی  ئیسالمی  كۆماری  ئەوەیكە 
رایگەیاند:  گێڕاوە،  ناوچەكەدا  قەیرانی  لە 
كە  حكوومەتێك  بدا  ئیزن  ناتوانێ  »فەرانسە 
هەڕەشەیەكی گەورە بۆ سەقامگیریی ناوچە 
بە ئەژمار دێ، لەم كۆنفڕانسە نێونەتەوەییەدا 

بەشدار بێ.«

فرۆشتنی  ك��ە  دا  ه��ۆش��داری  ئیسراییل 
چەكوچۆڵی پێشكەوتوو بە سووریە مەترسيی 
حیزبۆڵاڵ  بۆ  چەكوچۆڵەكان  گوواستنەوەی 
ئامریكای  و  ئیسراییل  دژی  بەكارهێنانی  و 

بەدواوەیە.
زیپی  ب��ان��ەم��ەڕ،  28ی  شەممە  رۆژی 
لیڤنی، وەزیری دادوەریی ئیسراییل، لە وتووێژ 
وتی:  ئیسراییل  ئەرتەشی  رادی��ۆی  لەگەڵ 
»ئەو چەكوچۆاڵنەی كە فرۆشراون دەتوانێ 
لە سووریە یا لوبنان بكەوێتە دەستی كەسانێك 

كە بە دژی ئیسراییل بەكاری بێنن.«
دواییانە  ل���ەم  ئ��ەس��ەد  ب��ەش��ار  رێ��ژی��م��ی 
لە  »ی��اخ��وون��ت«ی  دژەپ��اپ��ۆڕی  مووشەكی 
مسكۆ وەرگرتووە. ئامریكا لە رۆژی هەینی 
لەهەمبەر  خۆی  ناڕەزایەتیی  بانەمەڕ  27ی 
بەرنامەی  راگەیاند.  رووسیەدا  كردەوەی  ئەم 
دژەمووشەكیی  قەڵغانی  فرۆشی  بۆ  رووسیە 
رۆژەدا  ل��ەم  ه��ەر  سووریە  بە   »300 »ئێس 
بەرەوڕوو  ئیسراییل  توندی  رەخنەی  لەگەڵ 

بووەوە.

پێشووی  كاربەدەستێكی  گیالد،  ئامووس 
كە  بڕوایەیە  ئەو  لەسەر  ئیسراییل  ئەرتەشی 
ئێس  مووشەكەكانی  ه��ەی��ە  ئ���ەوە  ئ��ەگ��ەری 
300 یا یاخوونت لە كۆتاییدا بكەوێتە دەست 
هێزە  و  ئیسراییل  و دژی  لوبنان  حیزبۆڵاڵی 
ئامریكاییەكانی جێگرتوو لە كەندوای فارس 

بەكار بهێنرێن.
دەوت���رێ، ئ��ەو »ی��اخ��وون��ت«ان��ەی كە لەم 
تەیار  دیمەشق،  دەستی  كەوتووەتە  دواییانەدا 
هێزی  كە  پێشكەوتووە  ب��ان  سیستمێكی  بە 
مودێلە  لەچاو  پێكانی  وردبینیی  و  مانۆڕ 

پێشووەكانی زیاترە.
ئەو  لەسەر  ئامریكا  سەربازیی  كارناسانی 
دەریایی سووریە  بەمجۆرە هێزی  بڕوایەن كە 
دەتوانێ  كە  گەیشتووە  چەكێك  بە  دەستی 
دەریایی  گەمارۆی  بۆ  هەوڵێك  هەرچەشنە 
ئەم واڵتە یا راگەیاندنی ناوچەیەكی دژەفڕین 

لەگەڵ شكستدا بەرەوڕوو بكاتەوە.

كۆمەڵە  و  دێ��م��وك��رات  حیزبی 
شانۆگەریی هەڵبژاردنەكانی رۆژی 

24ی جۆزەردانیان بایكۆت كرد.
كاتی  ل���ە  ن���زی���ك���ب���وون���ەوە  ب���ە 
یازدەهەمین  ب����ەڕێ����وەچ����وون����ی 
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��ی سەرۆك  خ��ول��ی 
رۆژی  ئ����ێ����ران،  ل����ە  ك����ۆم����اری 
حیزبی  بانەمەڕ،  31ی  سێشەممە 
و  ئ��ێ��ران  كوردستانی  دێموكراتی 
شۆڕشگێڕی  ك��ۆم��ەڵ��ەی  حیزبی 
ئێران  كوردستانی  زەحمەتكێشانی 
راگەیەندراوێ،  دەرك���ردن���ی  ب��ە 
هاوبەشی  سیاسيی  هەڵوێستیی 

خۆیان لەم پێوەندییەدا راگەیاند.
راگەیەندراوەدا  ل��ەم  بەشێك  لە 
هەڵبژاردنەكانی  »ب��ەن��او  ه��ات��ووە: 
دیاریكردنی  ب���ۆ  ئ���ەم���ج���ارەش 
ه����ەروەه����ا  ك����ۆم����ار و  س�������ەرۆك 
ش��ۆراك��ان��ی ش��ار و گ��ون��د، وەكوو 
مێژووی  شانۆگەرییەكانی  هەموو 
و  پ��ێ��وەر  ن��ە  ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
و  ئ���ازاد  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی  پێودانگی 

دێموكراتیك و دادپەروەرانەی تێدایە و نە دەنگی 
راستەقینەی خەڵكیش بە هۆی ئەو بەربەستانەی 
دانراون، دەتوانێ رۆڵی واقعی و گرینگی خۆی 

ببینێ.«

رایدەگەیەنن:  ه��ەروەه��ا  ح��ی��زب  و  ك��ۆم��ەڵ��ە 
سێ  مێژووی  تیرۆریستانی  و  پاسداران  »كۆنە 
هیوا  دەسەاڵتە، جێگەی  ئەم  راب��ردووی  دەی��ەی 
بۆ  نین  روون  داه��ات��ووی��ەك��ی  پەیامهێنەری  و 
كۆمەڵگای ئێران و كوردستان. هەر بۆیە ئێمە لە 

سەر ئەو بڕوایەین كە تەحریم كردن و بەشداری 
هەڵبژاردنەكانی  خولی  11هەمین  لە  ن��ەك��ردن 
جۆزەردانی  24ی  رۆژی  كە  كۆماریی  سەرۆك 
ئەمساڵ بەڕێوە دەچێ، پڕماناترین هەڵوێستێكە 
كە دەتوانێت گەورەترین پەیامی سیاسیی خەڵكی 

كورد بگەیەنێتە گوێی حاكمییەت و 
رای گشتیی جیهان كە هەاڵواردن 
بێبەشكردنی  و  س��ت��ەم��گ��ەری  و 
سیاسی، دەبێ كۆتایی پێ بێت.«
لە هەمان كاتدا، ئێوارەی 31ی 
بانەمەڕ، وەزارەتی نێوخۆی رێژیم بە 
باڵوكردنەوەی راگەیەندراوێ ناوی 
هەڵبژاردنەكانی  پاڵێوراوی  هەشت 

سەرۆك كۆماریی باڵو كردەوە.
بریتین  كەسانە  ئ��ەم  ن��اوەك��ان��ی 
غواڵمعەلی  جەلیلی،  سەعید  لە: 
رەزایی،  موحسێن  ع��ادڵ،  ح��ەداد 
رەزا  محەمەد  رۆح��ان��ی،  ح��ەس��ەن 
ع������ارف، م���ح���ەم���ەد غ������ەرەزی، 
عەلی  و  قاڵیباف  بافر  محەمەد 

ئەكبەر وێالیەتی.
سەرەنجڕاكێشەكان  خ��اڵ��ە  ل��ە 
رەتی  ب��ۆ  بكەین  هێما  دەت��وان��ی��ن 
ناسراوەكانی  م��ۆرە  سەاڵحییەتی 
رێژیم وەك هاشمیی رەفەسنجانی، 
دیاریكردنی  ك����ۆڕی  س���ەرۆك���ی 
بەرژەوەندییەكانی رێژیم، ئێسفەندیار 
ئەحمەدی  دەوڵەتی  پاڵێوراوی  مەشایی،  رەحیم 
موتەكی،  مەنوچێهر  و  فەالحیان  عەلی  ن��ژاد، 
وەزیرانی پێشووی ئیتالعات و كاروباری دەرەوە.
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

دیداری شاندێكی حیزبی دێموكرات 
لەگەڵ كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران

هاودیتنی شاندێكی حیزبی دێموكرات و یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستان

دیداری شاندێكی حیزبی دێموكرات لەگەڵ كۆمەڵەی 
زەحمەتكێشانی كوردستان

راگەیەندراوی هاوبەش بە بۆنەی بایكۆت كردنی یازدەهەمین خولی هەڵبژاردنەكانی سەرۆك كۆماریی لە ئێران

رۆژی سێ شەممە رێكەوتی 17ی بانەمەڕ شاندی حیزبی دێموكرات 
كۆمەڵەی  شاندی  لەالیەن  هیجری  مستەفا  بەڕێز  بەسەرپەرستیی 
شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێرانەوە بەسەرپەرستیی بەڕێز 

عەبدولاڵ موهتەدی پێشوازیی لێكرا.
لەو كۆبوونەوەیەدا سەرەتا بەڕێزان هیجری و موهتەدی بیروبۆچوونیان 
لەسەر كۆمەڵێك پرس و بابەتی رۆژ و پێوەندیدار بە پرسی كورد لە چوار 

پارچەی كوردستان و دۆخی ئێستای ئێران و ناوچەكە باس كرد.
پرسی بە ناو هەڵبژاردن لە ئێران، پرسی هاوكاريی هێزە كوردستانییەكان 
كاری  چۆنیەتیی  كۆمەڵە،  و  دێموكرات  حیزبی  هاوكاريی  بەتایبەت 
هاوبەش و دانیشتن لەگەڵ الیەنەكانی ئۆپوزیسیۆنی ئێرانی تەوەرێكی 

دیكەی ئەو دانیشتنە بوو.
هاوهەڵوێستی  پێویستیی  لەسەر  الیەن  ه��ەردوو  كۆبوونەوەیەدا  لەو 
دانانی  و  پێوەندیدارەكان  پرسە  لەسەر  زیاتر  هاوكاریی  و  و هاوفكری 
بە  كورد  جوواڵنەوەی  هەستیارەی  قۆناغە  ئەم  بۆ  گونجاو  گشتی و بەتایبەت كوردستانی ئێران هاوڕا بوون.رێكاری 

بە  ك��وردس��ت��ان  3ی  ل��ەن��اوەن��دی  دێ��م��وك��رات  حیزبی  شاندێكی 
سەرپەرستی سەدیق دەروێشی ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی، سەردانی 
مەڵبەندی 3 ی یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستان لەشاری هەولێریان 

كرد.
سەرەتا بەڕێز دەروێشی تیشكی خستە سەر پێوەندییەكانی یەكیەتیی 
نیشتمانیی كوردستان و حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و باسی 
لە رابردووی ئەو پێوەندییانە كرد و وتی: هیوادارین كە ئەو پێوەندییە 
و هەروەها پێوەندی نێوان هێزە سیاسییەكانی دیكەی كوردستان پتەوتر 
گوتارێكی  نەتەوەیی  ئاخێوی  بنەمای  لەسەر  ب��درێ  ه��ەوڵ  و  بێ 

هاوبەشی سیاسی پێك بێت.
بە  ئاماژەی  قسەكانیدا  دیكەی  بەشێكی  لە  دەروێشی  سەدیق 
پێكهاتنی كۆمیتەی كوردان دا و وتی: حیزبی دێموكرات ئەو كۆمیتەیە 
بە ماڵی هەموو نەتەوەی كورد لەهەموو بەشەكانی كوردستان دەزانێت 
نێوان توركیە و  و لە درێژەدا وتیشی: هیوادارین پڕۆسەی ئاشتیی 
كوردەكانی ئەو واڵتە بەرژەوەندیی نەتەوەیی و وەدیهاتنی ئامانجەكانی 

كوردی لێبكەوێتەوە.
هەرێمی  دۆخ��ی  سووریە،  كوردستانی  سیاسییەكانی  هەڵوێستە 
قسەكانی  دیكەی  تەوەرێكی  رۆژه��ەاڵت  كوردستانی  و  كوردستان 
بەڕێز سەدیق دەروێشی ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی حیزبی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران و بەرپرسی ناوەندی 3ی كوردستان بوو.

لەبەشێكی دیكەی ئەو دیدارەدا بەڕێز سەعدی ئەحمەد پیرە وێڕای 
وەبیرهێنانەوەی پێوەندیەكانی حیزبی دێموكرات و یەكیەتیی نیشتمانی 
نەتەوەی  خەباتی  هەنووكەیی  دۆخی  و  ناوچە  ئاڵوگۆڕەكانی  وتی: 

كورد پێویستی بە هاوهەڵوێستی و یەكگرتوویی زیاتر هەیە.
سەعدی ئەحمەد پیرە پشتیوانیی یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستانی 
پڕۆسەی  بەتایبەت  كوردستان  بەشەكانی  لەهەموو  ئاشتی  رەوتی  لە 

ئاشتەوایی توركیە و كوردەكانی ئەو واڵتە دەربڕی.

كۆمەڵەی  سەردانی  هیجری  مستەفا  بەڕێز  سەرپەرستیی  بە  دێموكرات  حیزبی  شاندێكی 
بەڕێز عومەر  سەرپەرستیی  بە  كۆمەڵەوە  شاندی  لەالیەن  و  كرد  كوردستانیان  زەحمەتكێشانی 

ئیلخانیزادە، پێشوازیی لێكرا.
كۆمەڵەی  و  دێموكرات  حیزبی  شاندی  دوو  بانەمەڕ  24ی  رێكەوتی  سێ شەممە  رۆژی 
زەحمەتكێشانی كوردستان پێكەوە كۆبوونەوە و لەوێدا باس لە هێندێ  پرسی پێوەندیدار بە كورد 

و ناوچەكە كرا.
لەو كۆبوونەوەیەدا بەڕێز مستەفا هیجری سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات و بەڕێز عومەر 
ئیلخانیزادە هەركامیان لەسەر كۆمەڵیك پرس و بابەتی رۆژ و پێوەندیدار بە پرسی كورد لە چوار 
پارچەی كوردستان و دۆخی ئێستای ئێران و ناوچەكە، وەك پرسی بە ناو هەڵبژاردن لەئێران، 

بارودۆخی كورد لە پارچەكانی كوردستان، پرسی هاوكاریی هێزە كوردستانییەكان، دووان.
لە بەشێكی دیكەی ئەو دانیشتنەدا لێكدانەوەیەك بۆ رەوشی سیاسی، ئابووری و كێشەكانی 
رێژیمی  كە  بوون  ب��اوەڕەدا  لەو  ه��ەردووال  و  كراو  ناوچەكەدا  و  نێوخۆ  لە  رێژیم  باڵەكانی  نێو 
ئیسالمیی ئێران بە هۆی سیاسەتە هەڵەكانی خۆی رۆژبەرۆژ زیاتر تووشی قەیران دەبێت و 
توانای چارەسەری ئەو قەیرانە نێوخۆیی و ناوچەییانەی نییە، چونكە بە هۆی ئاڵوگۆڕەكانی 
ناوچەكە ئەو كارتە فشارانەی كە یاریی پێدەكرد خەریكە لەدەستی دەدات و لە الیەكی دیكەوە 
گوشارە ئابوورییەكان، كێشەی نێو قۆڵەكانی رێژیم بە هۆی بەرژەوەندیی گرووپیی خۆیان و 
سەركوتی بێ بەزییانەی خەڵكی ئێران بەگشتی و بەتایبەت نەتەوەكانی ئێران لەئاستی ناوخۆ و 

ناوچەكە زیاتر تەریك كەوتووەتەوە.
سەبارەت بە پرسی شانۆی هەڵبژاردن لەرێژیمی ئیسالمیی ئێراندا، سەرەڕای پڕوپاگەندە و 
بازاڕ گەرمییەكان بە هۆی هێندێك مۆرەی رێژیم كە هەوڵی پاراستن و درێژكردنەوەی تەمەنی 

كۆماری ئیسالمی دەدەن.
لەسەر  كوردستان  زەحمەتكێشانی  كۆمەڵەی  و  دێموكرات  حیزبی  شاندی  دیكەوە  لەالیەكی 
پێویستیی هاوهەڵوێستی و هاوفكری و دیتنەوەی رێكاری گونجاو بۆ هاوكاریی زیاتری نێوان 
هێز و الیەنەكانی كوردستانی ئێران هاوڕا بوون و پێیان وابوو كەدەبێ  بە كردەوە هەوڵی جیددی 

بۆ ئەو پرسە بدرێت.

هاونیشتمانانی بەڕێز !
گەالنی بندەستی ئێران!

نەتەوەی ئازادیخوازی كورد!
لەجۆزەردانی  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  رێ��ژی��م��ی 
خولی  ی���ازدەه���ەم���ی���ن  ه����ەت����اوی����دا،  13٩2ی 
دەبات.  بەڕێوە  كۆماری  سەرۆك  هەڵبژاردنەكانی 
خۆی  ه��ەم��ی��ش��ەی��ی  ن��ەری��ت��ی  وەك  ئ��ەم��ج��ارەش 
ب��ە وەڕێ��خ��س��ت��ن��ی پ��ی��الن و ش��ان��ۆگ��ەری��ی هەمە 
سیستمی  ل��ە  ك��ە  ب��دا  نیشان  دەی����ەوێ  چ��ەش��ن، 
ویالیەتی  چوارچێوەی  لە  و  ئیسالمی  كۆماری 
و  راستەقینە  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی  دەرەت��ان��ی  فەقیهدا، 
دادپەروەرانە هەیە و بەرپرسانی كاڕگێریی و شۆرا 
ناوچەییەكانی رێژیم لە رێگای هەڵبژاردنەوە و بە 
بەم  دەكرێن.  دەسنیشان  خەڵك  ئیرادەی  و  دەنگ 
چەشنە مۆدێلی خەڵك ساالریی ویالیەتی فەقیهی 
بە مۆدێلێكی سەركەوتوو و ئەمڕۆیی نیشان بدا و 
بە خۆڵ لە چاوی خەڵك كردن، نیشان بدا كە گۆیا 
ئیرادە و دەنگی خەڵك لە نێو حكوومەتی كۆماری 

ئیسالمیدا رۆڵی خۆی هەیە. 
هەڵبژاردنەكانی  ك��ە  نییە  ل����ەوەدا  گ��وم��ان 
ئەمجارەش وەك درێژەی رەوتی مێژووی دەسەاڵتی 
چەشنە  ه��ەر  ل��ە  بێبەرییە  ئیسالمی،  ك��ۆم��اری 
ئازاد  هەڵبژاردنی  و  دێموكراتیك  پرەنسیپێكی 
هەرە  بەشی  راستیدا  لە  جیهاندا.  لە  ن��اس��راو  و 
راستەقینەیان  نوێنەرانی  و  ئێران  خەڵكی  زۆری 

بندەستەكانی  ن��ەت��ەوە  ل��ەوان��ە  و 
و  سیاسی  بیرجیاوازانی  ئێران، 
ئایینییەكان  كەمایەتییە  ئایینی، 
یاسا  زەب��ری  بە  هەر  هتد،  و... 
دژە دێموكراتیكەكانی دەسەاڵتی 
سیاسیی دامەزراو لە سەر بنەمای 
فەقیهی  ویالیەتی  ئیدئۆلۆژیی 
لە مافە دێموكراتیكەكانی خۆیان 

بێبەش كراون. 
بەناو  بەرنامەی  باسە  جێی 
لە  س��ەرەت��اوە  لە  ه��ەر  هەڵبژاردن 

وەكوو  پێوەندەكانی  و  دەس��ت  و  رەه��ب��ەری  بەیتی 
دەست  پاسدارانەوە  سپای  و  ئیتالعات  وەزارەت���ی 
پێدەكا و هەر لەوێش كۆتایی پێدێ. وەلیی فەقیه لە 
رێگای مێكانیزمەكانی بەردەستیەوە، كاندیداكانی 
بتوانێ  ئ��ەو جێگایەی  تا  و  دەك��ا  دی��اری  خ��ۆی 
بیرجیاوازان یان جیاوازخوازان وەال دەنێ و شێوازی 
ئیمكاناتی  دەكا،  دیاری  هەڵبژاردن  پڕوپاگەندەی 
دەخرێتە  ج��ۆرب��ەج��ۆرەوە  رێ��گ��ای  ل��ە  حكوومەتی 
خزمەت كاندیدا دڵخوازەكانیان و لە نێو خەڵكدا بە 
هەڕەشە و چەواشەكاری دەنگ بۆ كەسی تایبەتی 
خۆیان كۆ دەكەنەوە و لە رۆژی دەنگداندا بە پیالنی 
سندووقەكانی  سەر  دەهێننە  كەسانێك  جۆربەجۆر 
دەنگدان و ئەمە بەو ساختەكاریی و دەستێوەردانەش 
ك��ۆت��ای��ی ن��ای��ە و ب��ە دەس��ت��ێ��وەردان ل��ە پڕۆسەی 

بژاردنی دەنگەكان تەنانەت ئەگەر پێویست بێ بە 
بە  هەڵبژاردنەكە  ئاكامی  میلیۆنی  ساختەكاریی 
بەمشێوە كەسی جێ  دڵخوازی خۆیان دەگۆڕن و 
لە سندووقەكان دێتە دەرێ.  وەلی فەقیه  باوەڕی 
ئەو  و  پۆستی سەرۆك كۆماری  دەزانین  ه��ەروەك 
ئیسالمیدا  كۆماری  لە  كە  دیكەش  پۆستانەی 
بەناو هەڵبژاردنیان بۆ بەڕێوە دەبەن، كاریگەری و 
رۆڵێكی ئەوتۆیان لە دیاریكردنی سیاسەتی گشتی 
تەنیا  راستیدا  لە  و  نییە  ئێراندا  ستراتێژیكی  و 
كارگێڕی فەرمانەكانی وەلی فەقیهن كە ئەویش 
رێسایەكەوە  و  یاسا  هەموو  س���ەرەوەی  لە  خ��ۆی 
ئەو  دەكا.  خودا  نوێنەرایەتیی  ئیدیعای  و  دەزانێ 
كەسانەش كە لە هەڵبژاردنی دەورەی 11هەمینی 
سەرۆك كۆماریدا بەشدارن و لە مەیدانی كێبەركێی 
نێو خۆیاندا دەیانەوێ رۆڵ بگێڕن، هەر هەموویان 

رێژیم  سەرەكییەكانی  م��ۆرە  لە 
ساڵی  سی  لە  زیاتر  م��اوەی  لە 
رابردوودا بوون و دەستیان لە تااڵن 
و تاوان و سەركوت و ئەشكەنجە 
تیرۆردا  و  ك��وش��ت��ار  و  ئ���ازار  و 
داڕێ���ژەر  هەندێكیان  و  ه��ەب��ووە 
تاوانانە  ئ��ەو  ب��ەرن��ام��ەدان��ەری  و 

بوون. 

ك������ۆم������ەاڵن������ی خ���ەڵ���ك���ی 
كوردستان!

بەناو هەڵبژاردنەكانی ئەمجارەش بۆ دیاریكردنی 
سەرۆك كۆمار و هەروەها شۆراكانی شار و گوند، 
وەكوو هەموو شانۆگەرییەكانی مێژووی كۆماری 
ئیسالمی نە پێوەر و پێودانگی هەڵبژاردنی ئازاد 
و دێموكراتیك و دادپەروەرانەی تێدایە و نە دەنگی 
راستەقینەی خەڵكیش بە هۆی ئەو بەربەستانەی 
دانراون، دەتوانێ رۆڵی واقعی و گرینگی خۆی 
ببینێ، هەروەها نە ئەو كەسانەش كە وەكوو براوەی 
دەورێكی  و  دەس��ەاڵت  رادەگەیەندرێن  كێبەركێكە 
سەرۆك  هەڵبژاردنی  ك��ەواب��وو  دەب���ێ.  ئ��ەوت��ۆی��ان 
ناتەبایە  هۆكارانە  ب��ەم  دەورەی���ەش  ئ��ەم  كۆماریی 
ئێوە،  راستەقینەی  بەرژەوەندیی  و  قازانج  لەگەڵ 
ناتەبایە لەگەڵ خواست و داخوازییە رەواكانی ئێوە 

و تەنانەت ناتەبایە لەگەڵ نیمچە دێموكراسییەكەی 
واڵتانی پاشكەوتووش. 

ه���اوك���ات ه��ی��چ��ك��ام ل���ە رواڵ���ەت���ەك���ان���ی ئەم 
ئاواتەكانی  و  م���اف  وەدی��ه��ێ��ن��ەری  دەورەی������ەش 
خەڵكی كوردستان نین و ئاڵوگۆڕێك بە قازانجی 
ناهێننە  ك��ورد  گەلی  ج��ەم��اوەری  خواستەكانی 
مێژووی  تیرۆریستانی  و  پاسداران  كۆنە  ئ��اراوە. 
سێ دەی��ەی راب���ردووی ئ��ەم دەس��ەاڵت��ە، جێگەی 
بۆ  نین  روون  داهاتوویەكی  پەیامهێنەری  و  هیوا 
كۆمەڵگای ئێران و كوردستان. هەر بۆیە ئێمە لە 
بەشداری  و  ك��ردن  تەحریم  كە  بڕوایەین  ئەو  سەر 
هەڵبژاردنەكانی  خ��ول��ی  11ه��ەم��ی��ن  ل��ە  ن��ەك��ردن 
جۆزەردانی  24ی  رۆژی  كە  سەرۆك¬كۆماریی 
هەڵوێستێكە  پڕماناترین  دەچێ،  بەڕێوە  ئەمساڵ 
كە دەتوانێت گەورەترین پەیامی سیاسیی خەڵكی 
كورد بگەیەنێتە گوێی حاكمییەت و رای گشتیی 
جیهان كە هەاڵواردن و ستەمگەری و بێبەشكردنی 

سیاسی، دەبێ كۆتایی پێ بێت. 

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی 

كوردستانی ئێران
31 ی بانەمەڕی 13٩2 ی هەتاوی

21 ی مەی 2013 ی زایینی
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چاوپێكەوتنی لێژنەی راسپاردەكانی سێهەمین كۆنفڕانسی 
الوانی چوار پارچە، لەگەڵ بەڕێز مستەفا هیجری

رۆژی شەممە رێكەوتی 21ی بانەمەڕی 13٩2ی هەتاوی، لیژنەی بەدواداچوونی 
بڕیار و راسپاردەكانی سێهەمین كۆنفڕانسی نەتەوەیی الوانی چوار پارچەی كوردستان 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  گشتیی  سكرتێری  هیجری  مستەفا  بەڕێز  سەردانی 

ئێرانیان كرد.
سەرەتای دیدارەكە بەڕێز جەماڵ محەممەد بە نوێنەرایەتیی لێژنەكە و رێكخراوەكانی 
بەڕێز  بە  پێشكەش  خۆیانی  پێزانینی  و  سپاس  كوردستان  پارچەی  چ��وار  لە  الوان 
مستەفا هیجری و حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران كرد بۆ ئەو دەرفەتەی كە بۆی 

پێكهێناون.
پاشان نوێنەری لێژنەكە ئاماژەیەكی كورتی بە كاروباری سێهەم كۆنفڕانسی نەتەوەیی 
الوانی چوار پارچەی كوردستانی كرد و بڕیار و راسپاردەكانی كۆنفڕانس و راپۆرتێكی 

لەسەر بارودۆخی كەمپی دومیز پێشكەش بە رێزدار هیجری كرد.
پیرۆزبایی سەركەوتن و  بەڕێز مستەفا هیجری،  دیدارەدا  ئەو  بەشێكی دیكەی  لە 
كۆتایی هاتنی كارەكانی كۆنفڕانسەكەی لەو لێژنەیە كرد و هیوای خواست كە الوان وەك 
هێزی داینەمۆی گۆڕانكاری لە كۆمەڵگادا وێڕای پاراستنی بەرژەوەندییە بااڵكانی 
نەتەوەكەمان، بە تەوازوع و روحی لێبوردەییەوە ئەو كەم و كۆڕییەی كە لە كۆنفڕانسی 
سێهەم هاتە ئاراوە و بە داخەوە یەك كۆنفڕانس بەڕێوە نەچوو، لەكۆنفرانسی چوارەمدا كە 
لە ژێر چاودێری رێكخراوەكانی الوانی رۆژهەاڵتی كوردستاندا بەڕێوە دەچێت قەرەبوو 

بكەنەوە.
یەكگوتاریی  لەپێناو  الوان  پێویستە  وتیشی:  دێموكرات  حیزبی  گشتیی  سكرتێری 
نەتەوەییدا كۆنفڕانسی چوارەم بە شێوەیەكی یەكگرتووانە و بەدوور لە هەر بەرژەوەندییەكی 

تەسكی رێكخراوەیی بەڕێوە ببەن.
بۆ  دێموكراتی  حیزبی  پاڵپشتیی  وتەكانیدا  دیكەی  بەشێكی  لە  هیجری  رێ��زدار 
بەئەنجام گەیاندنی بڕیارەكانی كۆنفڕانسی سێهەم بە نوێنەرانی الوانی چوار پارچەی 

كوردستان دەربڕی.

شاندێكی تەڤگەری الوانی كورد ـ سووریە 
سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتیان كرد

بانەمەڕ، شاندێكی تەڤگەری الوانی كورد لە سووریە  یەكشەممە رێكەوتی 21ی 
سەردانی  رێكخراوەیەوە  ئەو  بەڕێوەبەری  ئەندامی  بەشار  محەممەد  سەرپەرستیی  بە 
ئێرانی كرد كە لە الیەن سكرتیری  دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
گشتیی حیزبی دێموكرات، بەڕێز مستەفا هیجری پێشوازییان لێكرا. سەرەتا محەممەد 
هێزێكی  بە  و  نەتەوەیی  حیزبێكی  بە  ئێرانی  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  بەشار 
كاریگەر كە بەرژەوەندی بااڵی نەتەوەیی كورد لەبەرچاو دەگرێت، وەسف كرد و پاشان 
چەند وتەیەكی لەسەر دۆخی ئێستای كوردستانی سووریە و بارودۆخی واڵتی سووریەی 

پێشكەش كرد.
بەرەوپێش  لە  بەڕێز مستەفا هیجری رۆڵی الوانی  دیدارەكەدا  بەشێكی دیكەی  لە 
بردنی شۆڕشەكانی نەتەوەی كورد بەرز نرخاند و هیوای خواست الوان و سەرجەم حیزبە 
هاوبەشی  گوتاری  و  یەكگرتووی  بە  بتوانن  كوردستان  لە  بەشە  ئەو  سیاسییەكانی 

نەتەوەیی مافەكانی نەتەوەی كورد لە رۆژاوای كوردستان دەستەبەر بكەن.

فێستیڤاڵی »دیداری هێمن بۆ ئەدەبیاتی 
رۆژهەاڵت« لەشاری هەولێر بەڕێوەچوو

بۆ  هێمن  »دی���داری  فێستیڤاڵی  بانەمەڕ  1٩ی  رێكەوتی  پێنجشەممە  رۆژی 
ئەدەبیاتی رۆژهەاڵت« كە لەالیەن یەكیەتیی نووسەرانی كورد � مەڵبەندی گشتی و 
بە هاوكاری لێژنەی نووسەرانی رۆژهەاڵت و هەروەها چاوەدێريی سەرۆكی حكوومەتی 

هەرێمی كوردستان، ئامادەكاریی بۆ كراوە، دەستی بەكارەكانی كرد.
لە شەهیدانی  رێزگرتن  بۆ  بێدەنگی  راگرتنی خولەكێك  بە  ئەو فێستیڤاڵە سەرەتا 
ئەهلی قەڵەم و فەرهەنگی كورد دەستی پێكرد و دواتر چەندین پەیام لەو پێوەندییەدا 

پێشكەش كران كە بریتی بوون لە:
بۆتانی«یەوە  مەم  لەالیەن »كاكە  كورد  نووسەرانی  یەكیەتی  پەیامی سەرۆكی   �

پێشكەش كرا
لەالیەن »زیرەك كەماڵ«�ەوە  كوردستان  هەرێمی  پەیامی سەرۆكی حكوومەتی   �

خوێندرایەوە
هەر لەو پێوەندییەدا نەوزاد هادی پارێزگاری هەولێر چەند وتەیەكی لەسەر ئاوەدانی 

و خزمەتگوزارییەكانیان بە بواری فەرهەنگ پێشكەش بە ئامادە بوان كرد.
فێستیڤاڵی »دیداری هێمن بۆ ئەدەبیاتی رۆژهەاڵت« بۆ ماوەی سێ رۆژ بەردەوام 

بوو.

چەند كاسبكاری كورد بە تەقەی هێزەكانی 
رێژیمی ئێران كوژران و بریندار بوون

رۆژی شەممە رێكەوتی 14ی بانەمەڕ چەند هاوواڵتیی كورد بە تەقەی 
راستەوخۆی هێزە ئینتزامییەكان كوژراون و بریندار كراون.

»بانەوەر«  ئاوایی  خەڵكی  عەبدوڵاڵهی  مەهدی  عەبدوڵاڵهی،  نەبی 
 � ج��ادەی ساوە  لە  پاوە  ئاوایی »س��ەرك��ران«ی  و »ساڵح ساڵحی« خەڵكی 
ئینتزامییەكانەوە درانە بەر دەستڕێژ و لە ئەنجامدا نەبی  تاران لەالیەن هێزە 

عەبدوڵاڵهی خەڵكی »بانەوەر«ی شاری پاوە گیانی لێ ئەستێندرا.
و  نەبی  ب��رای  عەبدوڵاڵهی  مەهدی  دەستڕێژەدا  ئەو  ئەنجامی  لە  هەر 
ساڵح ساڵحی بەتوندی بریندار كران و ئەو دەستڕێژییە لە ماشينی ئەو سێ  

هاوواڵتییە كوردە لەحاڵێكدا بووە كە هیچ كەلوپەلێكیان پێ  نەبووە.
هەر لەو پێوەندییەدا مەهدی خەڵكی ئاوایی »بانەوەر«ی سەر بە شاری 
ناوەندە  و  كرابوو  دەسبەسەر  برینداری  بە  رێژیمەوە  هێزەكانی  لەالیەن  پ��اوە 
یەك  لە  زیاتر  داوای  هاوواڵتییە  ئەو  ئازادكردنی  بۆ  رێژیم  پێوەندیدارەكانی 

میلیارد تمەن وەسیقەیان كردووە.

سزای 25 ساڵ زیندان و دوورخرانەوە بە سەر 
هاوواڵتییەكی كوردستانی رۆژهەاڵتدا سەپا

ئەفشین  ك��ردەوە،  باڵوی  ئێران  لە  مرۆڤ  مافی  نێودەوڵەتیی  كەمپەینی 
سۆهرابزادە تەمەن 23 ساڵ و خەڵكی شاری كرماشان بە تۆمەتی ئەندامەتی 
لە حیزبێكی ئۆپۆزیسیۆنی رێژیمی ئێران بە 25 ساڵ زیندان و دوورخرانەوە بۆ 

گرتووخانەی میناب حوكم درا.

138٩ی  ساڵی  جۆزەردانی  مانگی  17ی  رێكەوتی  سۆهرابزادە  ئەفشین 
هەتاوی لە جادەی سنە � سەقز لەالیەن هێزە ئیتالعاتییەكانی رێژیمی ئێرانەوە 

دەسبەسەر كراوە.

كەمیی ئارد لەشاركانی دێگوالن و مەریوان كێشەی
بۆ هاوواڵتیان دروست كردووە

ئاردی  سەهمیەی  ك��ەم��ك��ردن��ەوەی  ه��ۆی  ب��ە  م��ەری��وان  ش���اری  خەڵكی 
نانەواییەكان لەگەڵ قەیرانی نان بەرەوڕوو بوونەتەوە.

هاوواڵتیانی شاری مەریوان بۆ وەرگرتنی چەند نان ناچارن كە بۆ ماوەی 
چەندین كاتژمێر لەبەردەم نانەواییەكاندا رابوەستن و زۆرجاریش و دوای چەندین 

كاتژمێر راوەستان نانیان دەست ناكەوێ .
بە وتەی هاوواڵتییەكی شاری مەریوان، هەنووكە كێشەی كەم ئاردی بۆتە 

قەیران و ئەگەری ئەوە هەیە ناڕەزایەتیی بەرباڵوی خەڵكی لێبكەوێتەوە.
ماوەیەك لەمەوبەر سەهمیەی ئاردی نانەواییەكانی شاری مەریوان لەالیەن 

شۆرای ئارد و نانەوە بۆ نیوە كەم كرایەوە.
لەالیەكی دیكەوە شاری دێگوالن لەپارێزگای كوردستان و چەندین شاری 

دیكەی ئێران لەگەڵ كێشەی كەم ئاردی بەرەوڕوو بوونەتەوە.
ژمارەیەك لەنانەواییەكانی شاری دێگوالن بە هۆی نەبوونی ئاردەوە دەستیان 

لەكار كێشاوەتەوە و داخراون.

هێزە نیزامییەكان داوای چۆلكردنی ئاوایی 
»قوڵقوڵە«ی سەر بە مەریوانیان كردووە

ئاوایی  دانیشتوانی  ب��ە  ئ��ێ��ران  ئیسالمیی  رێژیمی  نیزامییەكانی  هێزە 
»قوڵقوڵە«ی سەر بە مەریوانیان راگەیاندووە، دەبێ  ئەو ئاواییە چۆل بكەن.

لەدرێژەی گوشاری رێژیمی ئێران بۆ چۆڵكردنی ئاواییەكانی سەر بە شاری 
مەریوان، بە دانیشتوانی ئاوایی »قوڵقوڵە« راگەیاندراوە، دەبێ هەرچی زووتر 

ئەو گوندە بەجێ بهێڵن.
لەو پێوەندییەدا رۆژی هەینی رێكەوتی 20 ی بانەمەڕ بەرپرسانی پاسگای 
ئاواییەیان  ئەو  دانیشتوانی  بە  هەينیدا  نوێژی  لەكاتی  سنووری »قوڵقوڵە« 

وتووە، دوایین موڵەت و دەرفەتان پێدەدرێ  كە ئەو گوندە بەجێ بێڵن.
یەكێك لە دانیشتوانی ئاوایی »قوڵقوڵە« بە ماڵپەڕی كوردستان میدیای 
راگەیاند، رێژیمی ئیسالمیی ئێران بەمەبەستی دامەزراندنی بنكەی نیزامی 

و ناوچەی مەرزبانی ئەو گوندە چۆل دەكات.

ئێعدام كرانی 4 هاوواڵتیی دیكەی كورد لە 
زیندانی ورمێ 

بەپێی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا، 4 هاوواڵتیی كوردی 
خەڵكی گوندی » تێبەتان«ی ناوچەی تەڕگەوەڕێ  ورمێ، كە 2 
ناوەكانی »بەكر فەریدی« كوڕی شاكر تەمەن 32 ساڵ  كەسیان بە 
و 2  تەمەن 32 ساڵ  نژاد« كوڕی مەحیەدین  و »نەزمی عەبباس 
كەسەكەی دیكە كە ناویان نەزانراوە، لە گرتووخانەی ناوەندیی شاری 
ورمێ  لەسێدارە دراون. ئەو 4 هاوواڵتییە كوردە لە كاتێكدا ئێعدام كراون، 

كە ماوەی 4 ساڵ بوو لەو زیندانەدا راگیرابوون.

كۆچی دوایی رۆژنامەنووسێكی كورد لە ئیالم
عەلی  ك��وردپ��ا، »دۆس��ت  ه��ەواڵ��دەری��ی  ئاژانسی  راپ��ۆرت��ی  بەپێی 
بەربەرەكانێ   ساڵ   2 پاش  و  ساڵیدا   3٦ تەمەنی  لە  نووروڵاڵهی« 
بانەمەڕ  رێكەوتی 21ی  شەممە  رۆژی  سەرئەنجام  مەرگ،  لەگەڵ 

كۆچی دوایی كرد.
ئەو رۆژنامەنووسە كوردە، لە ماوەی نەخۆشییەكەیدا بەدەست گرانیی 
دەوا و دەرمانەوە وەزاڵە هاتبوو، ناوبراو لە وتوێژێكدا كە لەگەڵ یەكێك 
لە مێدیاكانی ئوستانی ئیالم ئەنجامی دابوو، باسی لە گرانیی دەرزی 

»تراو كردنەوەی خوێن« بە بڕی 700 هەزار تمەن كردبوو.
بەنووسینی  خۆیدا  فەرهەنگیی  تەمەنی  م��اوەی  لە  عەلی  دۆست 
راە  مێهران،  زاگ��رۆس،  »ئ��اوای  میدیاكانی  هاوكاريی  وتار  و  بابەت 

فەردا، ئیالم فەردا، نێدای ئیالم و نجوا« لە ئوستانی ئیالم كردووە.

هێزەكانی رێژیم دانیشتوانی ئاواییەكی 
سەردەشتیان دایە بەر دەستڕێژ

رۆژی هەینی رێكەوتی 27ی بانەمەڕ هێزە چەكدارەكانی رێژیمی 
قاچاخ  كەلوپەلی  بوونی  بیانووی  بە  لەسەردەشت  ئێران  ئیسالمیی 

دانیشتوانی ئاوایی »بێژوێ «یان دایە بەر دەستڕێژ.
لە  ئەگەر  وت��ووە  »بێژوێ «یان  ئاوایى  دانیشتوانی  بە  هێزانە  ئەو 
نەدەن،  یارمەتیان  سەرسنووردا  كۆڵبەرانی  كردنی  دەسبەسەر  پێوەندیی 

لەگەڵ لێدان و ئەشكەنجە بەرەوڕوو دەبنەوە.
دوابەدوای تەقەی هێزەكانی رێژیم خەڵكی ئاوایی »بێژوێ « بە ژن 

و پیاوەوە بەرنگاریان بوونەتەوە و لەئاواییەكە وەدەریان ناون.

چاالكێكی سیاسیی رۆژهەاڵتی كوردستان، 
لەالیەن توركیەوە مەترسيی رادەستكردنەوە 

بە ئێرانی لەسەرە

ئەندامی  سێ   لەگەڵ  ه��اوڕێ   سیاسی،  چاالكی  ئەیوبی  سەعد 
لەالیەن  ئەیوبی  پێشەوا  و  ش��ادی  فاتمە،  بەناوەكانی  بنەماڵەكەی 
پۆلیسی توركیەوە دەسبەسەر كراون و مەترسی دیپۆرتكردنەوە بۆ ئێرانیان 

لەسەرە.
سەعد ئەیوبی بەماڵپەڕی كوردستان میدیای راگەیاند، رۆژی سێ  
شەممە رێكەوتی 24ی بانەمەڕ لە كاتێكدا كە دەمانویست بەرەو ئورووپا 
وەرێ  بكەوین لەالیەن هێزی دەریایی توركییەوە دەسبەسەر كراین و بۆ 

كەمپێك لە شاری »چەنەقەلە«ی توركیە راگوێزراین.
پێمان  توركییەوە  پۆلیسی  لەالیەن  وتیشی:  سیاسییە  چاالكە  ئەو 
باڵوێزخانەی  رادەستی  بانەمەڕ  دووشەممە 30ی  رۆژی  راگەیەندراوە 

رێژیمی ئێران لە توركیە دەكرێن.
كەمپی  لە  بنەماڵەكەی  لەگەڵ  هەنووكە  سیاسییە  چاالكە  ئ��ەو 

»ئاوەجیك«ی چەنەقەلە لە نزیك شاری »ئیزمیر«ی توركیەن.
سەعد ئەیوبی ساڵی 1348ی هەتاوی لەشاری بۆكان لەدایك بووە 
ناوەندە  و گوشاری  زەخت  بەهۆی  ساڵی 13٩1  رەزب��ەری  مانگی  و 

ئەمنیەتییەكانی رێژیمی ئێران بەناچاری زێدی خۆی بەجێهێشت.

كۆچی دوایی باوكی شەهیدێكی رێگای رزگاریی 
كوردستان لە سەقز

باوكی شەهیدێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە شاری سەقز 
بە هۆی نەخۆشی كۆچی دوایی كرد.

فەیزوڵاڵ ناسرسەقزی باوكی شەهید فایەق ناسر سەقزی، لە یەكێك لە 
نەخۆشخانەكانی شاری سەقز ماڵئاوایی لە ژیان كرد.

فایەق ناسر سقزی ئەندامی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بوو و 
ساڵی 1370 لەالیەن رێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە ئیعدام كرا و چووە ریزی 

شەهیدانی رێگای رزگاریی كوردستانەوە.
كەسوكار  و  ل��ە  س��ەرەخ��ۆش��ی  ئ��ێ��ران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
بنەماڵەی خوالێخۆشبوو فەیزوڵاڵ ناسرسقزی دەكات  و خۆی بە شەریكی 

خەمیان دەزانێ .
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شانۆی  ب��ۆ  تەبلیغاتی  ه��ەراوه��وری��ای 
شانۆی  و  س���ەرك���ۆم���اری  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی 
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��ی ش��ووراك��ان��ی ش���ار كە 
و  ب��ەردەوام��ە  هەر  دەچ��ن،  بەڕێوە  هاوكات 
تا لە رۆژی بەڕێوەچوونیان نزیك دەبینەوە، 
خەڵكی  نێوەدا  لەم  دەب��ێ .  توندتر  و  زیاتر 
لەگەڵ  ب��ەراورد  لە  گشتی  بە  كوردستان 
بەپێی  ئێران  دیكەی  شوێنەكانی  خەڵكی 
ئامارەكانی سااڵنی پێشووی خودی رێژیم 
لەمەڕ ئاستی بەشداریكردن لە هەركام لەم 
جیاوازیان  هەڵسووكەوتێكی  شانۆیانەدا، 
ئاستی  نموونە  بۆ  داوە.  نیشان  خۆیان  لە 
بەشداریی خەڵكی كوردستان لە خولەكانی 
سەركۆماریدا،  هەڵبژاردنەكانی  پێشووی 
ئۆلگوویەكی روون نیشان دەدا، ئەویش ئەوە 
ئۆستانی  چوار  لە  بەشداری  هەمیشە  كە 
لە  ورم��ێ   و  كوردستان  كرماشان،  ئیالم، 
سەرانسەری  خەڵكی  بەشداریی  نێونجی 
ئێران، كەمتر بووە. بەاڵم بەشداریی خەڵكی 
هەڵبژاردنەكانی  شانۆكانی  لە  كوردستان 
نادا  روون  ئ��ۆل��گ��ووی��ەك��ی  ش���ووراك���ان���دا 
بەدەستەوە، چونكە بەشدارییان لە خولێكەوە 
بۆ  ناوچەیەكەوە  لە  و  دیكە  خولێكی  بۆ 
زۆری  نزمی  و  ب��ەرز  دیكە  ناوچەیەكی 
ب��ۆ چەند  ئ��ەم��ەش  ك��ە  بینیوە  ب��ەخ��ۆی��ەوە 

هۆكار دەگەڕێتەوە. 
ل��ێ��رەدا ل��ە پ��ێ��وەن��دی ل��ەگ��ەڵ شانۆی 
كورتی  ب��ە  ش��ووراك��ان��دا  هەڵبژاردنەكانی 

لە  شەفافییەت  دێموكراتیك،  واڵتانی  لە 
داڕشتنی  بۆ  دەرەوەدا  سیاسەتی  بووارەكانی 
واڵتانی  لەگەڵ  پتەو  و  عەقاڵنی  پێوەندیی 
بنەمایەكی  نێونەتەوەییدا،  ب��وواری  لە  دیكە 
بنەمای  سەر  لە  دەرەوە  سیاسەتی  گرینگە، 
گشتیی  قازانجی  و  ئاشتیانە  پێكەوەژیانی 
كاروباری  ل��ە  دەس��ت��ێ��وەرن��ەدان  و  كۆمەڵگا 
واڵتاندا وەك پێویستییەكی گرینگ لەبەرچاو 
دەگیرێ  و بەڕێوە دەچێ ، بەاڵم لە كۆماری 
لەبەرچاو  پرنسیپانە  ئەو  ئێراندا  ئیسالمیی 
بە  س��ەرەت��اوە  لە  ه��ەر  رێژیمە  ئ��ەو  ناگیرێ . 
گوێ نەگرتن لە یاساو رێساكانی نێونەتەوەیی، 
واڵتانی  و  دراوسێكان  ك��اروب��اری  لە  دەس��ت 

دیكە وەر دەدا.
ئامانجەكانی كۆماری ئیسالمی لە دوای 
هەناردە  ل��ە:  ب���ووە  بریتی  1357ەوە  س��اڵ��ی 
وەڕێ خستنی  ئیسالمی،  شۆڕشی  كردنی 
كولتووریی  بواری  دوو  لە  جیهاد،  بیرۆكەی 
كاروباری  ل��ە  دەس��ت��ێ��وەردان  س��ەرب��ازی��ی��دا  و 
واڵتاندا و یارمەتیدان بە بزووتنەوە ئیسالمییە 
بناژۆییەكان. ئەو سیاسەتە لە دوای كۆتایی 
13٦7ەوە  ساڵی  لە  عێراق  و  ئێران  ش��ەڕی 
بەتایبەت  ئ��ەس��ت��ان��دوە.  پ���ەرەی  ت����ەواوی  ب��ە 
وەك  رەفسنجانی  هاشمی  هەڵبژاردنی  دوای 
بوو  ئاوەاڵتر  دەستی  رێژیم  كۆمار،  س��ەرۆك 
هەڵبژاردنی  بە  بەتایبەت  دەس��ت��ێ��وەردان  بۆ 
دیكەی  شێوەیەكی  كە  »ام القری«  رێبازی 
ئێرانە  ئیسالمیی  كۆماری  فەندەمێنتالیی 
ئیسالمە  جیهانی  پەرەپێدانی  خوازیاری  كە 

ئاماژە بە چەند خاڵی سەرەكی دەكەین. 
� كاندیداكانی شوورای شارەكان

كاندیدای  دەب���ێ���ت���ە  ك����ەس����ەی  ئ�����ەو 
دەزگا  فیلتێری  لە  شارەكان  هەڵبژاردنی 
ئیتیالعات  وەك  رێژیم  ئەمنییەتییەكانی 
تێدەپەڕێ ،  شارەكان  لە  پاسداران  سپای  و 
ئەو  هەموو  كە  نییە  مانا  بەو  ئەمە  دیارە 
دواجار  تێدەپەڕن،  فیلتێرانە  لەو  كەسانەی 
كار بۆ ئەم دەزگایانە دەكەن چوونكە هیچ 
دوور نییە كە لە رەوتی فیلتێركردنەكەیشدا 
هەڵە بكەن یان تەنانەت لەوانەیە ئیزن بدەن 
هێندێ  كەسی خۆشناویش ببنە كاندیداتۆر 
مەسەلەكە  بینراون.  حاڵەتانەش  ئ��ەم  كە 
سەرنجدان  و  ك��ارەك��ە  س��رووش��ت��ی  ل��ێ��رەدا 
هۆكارەكەی  ئوسوولەن  كە  رەهەندەیە  بەو 
رێوشوێنە  ئەو  ئیسالمی  كۆماری  چییە 
پێش  دەیهەوێ   و  بەر  گرتووەتە  توندانەی 
بكات.  جێبەجێ   چی  و  بگرێ   چی  بە 
ئەویش  حاشاهەڵنەگرە  ل��ێ��رەدا  راستییەك 
لەوەی  زیاتر  رێژیم  ئامانجی  كە  ئەوەیە 
بژاردنی كۆمەڵێك كاندیدا بۆ خزمەتكردنی 
خەڵك و وەدیهێنانی بەرنامە رواڵەتییەكانی 
بەمەبەستی  بژاركردنیانە  بێ ،  ش��ووراك��ان 
شووراكان   خزمەتكردنی  زی��ات��ر  ه��ەرچ��ی 
كەسێك  ئەگەر  كەوابوو  رێژیم.  خودی  بە 
رێژیمی قبووڵ نەبێ  و بزانێ  كە ئەوانەی 
دەبنە كاندیداتۆر بە فەرمی رایانگەیاندووە 
و  قبووڵە  رێژیمیان  بنەڕەتی  یاسای  كە 
چۆن  تێپەڕیون،  ئەمنییەتیش  فیلتێری  لە 
دەتوانێ  لەسەر سندووقەكانی دەنگدان ئامادە 
نێو ئەو سندووقانەوە.  بێ  و دەنگ بخاتە 
كاتێك  ب��ەرچ��اوت��رە،  كوردستاندا  لە  ئەمە 

شوێنێكی  هەر  لە  زیاتر  كوردستان  بزانین 
دیكەی ئێران بەئەمنییەتی كراوە و دەزگا 
سیخوڕییەكانی رێژیم بە چاوی گومانەوە 
لە هەر كەسێك دەڕوانن كە بە خزمەتكاری 

خەڵك ناسرابێ .  
� دەسەاڵتی شوورای شارەكان

دەسەاڵتی شووراكان هەم بەپێی یاسای 
شەواهیدەی  ئەو  بەپێی  هەم  و  پێوەندیدار 
رادەی  تا  بینراون،  پێشوو  خولەكانی  لە 
فەلەكەیەك  رووخ��ان��دن��ی  و  درووس��ت��ك��ردن 
یان تێكدانی شەقامێك یان چاندنی چەند 
دارێ���ك ل��ە پ��ارك��ێ��ك��دای��ە، چ��وون��ك��ە زیاتر 
ئۆرگانە  تەئیدی  بە  بەستراوەتەوە  ل��ەوە، 
و  ف���ەرم���ان���داری  وەك  ئینتسابییەكانی 
ئۆستانداری. جگە لەمە شوورای شارەكان 
هیچ مەسوونییەتی قەزاییان نییە، بۆ نموونە 
بەتایبەتی لە كوردستاندا بینراوە كە شوورای 
شارەكان لە الیەن ئۆرگانە سەركوتكەرەكانی 
و  زیندانی  ك���راون،  دەستبەسەر  رێژیمەوە 
نییە  یانی بەو شێوە  ئەشكەنجەیش كراون. 
كە ئەگەر لە فیلتێرەكە تێپەڕین و بوون بە 
شوورا، ئەو ئۆرگانە سەركوتكەرانە وازیان 
لێ دێنن، بەڵكوو دواتریش بە درووستبوونی 
بچووكترین گومان، دەستبەسەریان دەكەن و 

بەرپرسیارەتییەكەیان لێ دەستێننەوە.
ئۆرگانە  ناڕاستەوخۆی  دەستێوەردانی   �

سەركوتكەرەكان
زۆر جار لە شارەكانی كوردستاندا بینراوە، 
كە پاش ئەوەی كاندیداكانی شوورای شارەكان 
ئەمنییەتییەكانی  ئۆرگانە  فیلتێری  لە 
رێژیمیش تێپەڕیون و بە فەرمی تەبلیغاتی 
ئەو  پێكردووە،  دەس��ت  خۆیان  هەڵبژاردنی 

ئۆرگانانە لە بەشێك لە كاندیداكان یان لە 
ماڵییان  پشتیوانی  دیاریكراو  كاندیدایەكی 
كردووە و بە مۆرەكانی خۆیان راگەیاندووە 
كە دەنگ بەو ناوە دیاریكراوانە بدەن. بۆیە 
تەنانەت ئەگەر كەسی خۆشناویش كاندیدا 
بێ  و خەڵكێك هەبن كە بە دڵسۆزی بزانن 
ئەگەری  دیسان  بكەن،  لێ  پشتیوانی  و 
و  سەركوتكەر  ئۆرگانە  كەمە.  براوەبوونی 
سیخوڕییەكانی رێژیم وەك چۆن لە شوێن 
بە شوێنی شارەكاندا، هەر لە قوتابخانە و 
كتێبخانە  و  بازاڕ  تا  بگرە  مزگەوتەكانەوە 
و ه��ت��دەوە م���ۆرەی خ��ۆی��ان دادەن��ێ��ن و دزە 
دەكەنە نێویان، بەو شێوەیش لەسەر شوورای 
بیخەنە  ت��ەواوی  بە  تا  شارەكان كار دەكەن 

ژێر ركێفی خۆیان. 
سەر  بۆ  خەڵك  راكێشانی  چۆنیەتی   �

سندووقەكان
ناوچەیی،  ناكۆكییە  لە  هەمیشە  رێژیم 
ن���ەت���ەوەی���ی، م��ەزه��ەب��ی، ع��ەش��ی��رەی��ی و 
فەرهەنگییەكان بۆ بردنەپێشی ئامانجەكانی 
دەورانێك  چ��ۆن  وەردەگ����رێ ،  كەڵك  خ��ۆی 
عەشیرەتێك  ناوچەیەك،  خەڵكی  كە  هەبوو 
یان مەزهەبێكی تایبەتی هان دەدا كە ببنە 
تا  بكەن  ل��ەش��ان  رێ��ژی��م  چەكی  و  بەسیج 
ناوچەیەك،  بەرامبەر  لە  هێزیان  بەڕواڵەت 
عەشیرەتێك یان مەزهەبێكی دیكە زیاتر بێ ، 
ئێستایش هەر لەو شێوازە كۆنە بۆ راكێشانی 
خەڵك بۆ سەر ئەو جۆرە سندووقانە كەڵك 
وەدەگ��رێ . واتە داوێك دان��راوە كە خەڵكی 
دەمارگرژی  هەتا  دەب��ن.  تووشی  بێئاگا 
مەزهەبی  نەتەوەیی،  عەشیرەیی،  نابەجێی 
هەبێ ،  چینایەتی  و  ف��ەره��ەن��گ��ی  ی���ان 

ئیسالمی  ك��ۆم��اری  وەك  حكوومەتێكی 
رێژیم  ب��ۆی��ە  وەردەگ�����رێ ،  خ��ۆی  كەڵكی 
جۆرە  ئ��ەو  نەیویستووە  هیچكات  نەتەنیا 
بێ ،  پ��ێ   كۆتاییان  زیانبارانە  ناكۆكییە 
جۆراوجۆر  ش��ێ��وەی  ب��ە  هەمیشە  بەڵكوو 
ئاوی  لە  تا  داوە  ناكۆكییانە  ب��ەو  پ��ەرەی 
بۆیە هەر كەسێك كە  لێڵ ماسی بگرێ . 
دەزانێ ،  ئێران  خەڵكی  دوژمنی  بە  رێژیم 
ئەو  نێو  كەوتنە  لە  بێ   بەئاگا  پێویستە 
شووراكان  كاتێك  رەن��گ��اورەن��گ��ەوە.  داوەوە 
هیچ كارەن، ئیدی چ گرینگە ئەندامانی 
سەر بە كام نەتەوە، مەزهەب یان عەشیرەت 
و  ج��ی��اوازی��دان��ان  ل���ەوەش  گرینگتر  و  ب��ن 
هەاڵواردن بە هەر شێوەیەك جگە لە خەسار، 

قازانجێكی دیكەی بەدواوە نابێ . 
� بەشداریكردن یان بەشدارینەكردن

شووراكان  ك��ان��دی��داك��ان��ی  ك��ە  ئێستا 
بنەڕەتدا  لە  دەدرێ��ن،  هێڵەك  لە  شێوە  بەو 
بێدەسەاڵتن، هێزە سەركوتكەرەكان ئەوپەڕی 
هەوڵ  رێژیم  و  دەك��ەن  تێدا  دەستێوەردانی 
پەرە  خەڵكەوە  بەشداریی  رێگەی  لە  دەدا 
نێو  ل��ە  نابەجێ   ناكۆكيی  كۆمەڵێك  ب��ە 
بەشداریكردن  كەوابوو  ب��دات،  كۆمەڵگادا 
هەڵبژاردنی  ئ���ەم���ج���ارەی  ش���ان���ۆی  ل���ە 
بەتایبەتی  هەیە؟  مانایەكی  چ  شووراكان 
هاوكاتە  بەرێوەچوونی  كاتی  كە  ئەمجارە 
هەڵبژاردنی  بەناو  بەڕێوەچوونی  لەگەڵ 
لەسەر  خەڵك  ئامادەبوونی  و  سەركۆماری 
سندووقەكانی دەنگدان بە شووراكان لە چاو 
راگەیەنەكانەوە هەر وەك ئامادەبوون لەسەر 
سەركۆماری  هەڵبژاردنی  سندووقەكانی 

لەقەڵەم دەدرێ . 

هەر  مەبەستیانە.  خۆیان  بۆ  كە  شێوەی  بەو 
ئەوەكات ئەنجومەنی بااڵی ئاسایشی گشتی 
بە  ببوو  ت��ازە  ك��ە  رەفسنجانی  رێبەریی  ب��ە 
سەرۆك كۆمار بڕیاریدا كە كۆماری ئیسالمی 
بەبێ  پەرەپێدان و باڵوكردنەوە و هەناردە كردنی 
سنوورەكانی  دەرەوەی  بۆ  ئیسالمی  شۆڕشی 
خۆی ناتوانێ درێژە بە مان و مەوجوودییەتی 

خۆی بدا.
بڕیاردەرانی  بۆیە  ه��ەر 
ئەو  دەرەوەی  س��ی��اس��ەت��ی 
رێژیمە، كۆماری ئیسالمیی 
دایكی  وەك  ئ���ێ���ران���ی���ان 
هێنایە  ئیسالمی  واڵتانی 
ناوەند  دەتوانێ  كە  ئەژمار 
بزووتنەوەكانی  پێگەی  و 
می  لیز مێنتا ە ند فە
لە  ب��������ێ .  ئ����ی����س����الم����ی 
و  كاربەدەستان  روان��گ��ەی 
بەڕێوەبەرانی ئەو رێژیمەوە، 
كۆمار  یارمەتیی  ب��ێ   ب��ە 
ئ��ی��س��الم��ی، ب���زووت���ن���ەوە 
ئیسالمی  ت��ون��دڕەوەك��ان��ی 
مانەوەی  بە  درێژە  ناتواتن 
ئ���ەو شێوە  ب����دەن.  خ��ۆی��ان 
بیركردنەوە بووەتە سیاسەتی 

ئیسالمیی  كۆماری  نەگۆڕی  و  كۆنكرێت 
هاتنە  دوای  ب��ە  رێ��ژی��م  سیاسەتی  ئ��ێ��ران. 
لەگەڵ  نژاد  ئەحمەدی  مەحموود  سەركاری 
وەفادار  رەفسنجانی  پرنسیپەكانی  بە  ئەوەی 
مایەوە، لە پێوەندی لەگەڵ پرۆگرامی ناوكیی 
هاوپەیمانانی  و  ئامریكا  بەرامبەر  لە  ئێران 
داسەپاندنی  هۆی  بە  بوو  ئەوەش  راوەستاوە، 
ئەنجومەنی  الی���ەن  ل��ە  ب��ڕی��ارن��ام��ە  چەندین 

ئاسایشی نەتەوە یەكگرتووەكان و دانیشتووانی 
توندی  گ��ەم��ارۆی  ب��اری  ژێ��ر  ئێران چوونە 
ئابووری، نەوتی و بانكی. سیاسەتی هەڵەی 
كاربەدەستانی رێژیم بووەتە هۆی ئەوەیكە ئێران 
بە تەواوی لە كۆمەلگای جیهانی داببڕێ . 
دۆخی ئابووری و سیاسیی ئەو واڵتە رۆژ بە 
رۆژ بەرەو خراپی دەڕوا و پێشبینی دەكرێ  كە 
ئاوەسان بگاتە رادەی40% و گەشەی ئابووری 

بگاتە 4ی ژێر سفر.
لە  ترساندن  و  هەڕەشە  قەیراناوییە،  ئێران 
الیەن ئۆرگانەكانی سەركوتكەر یەكجار زۆرە، 
نەجاتی واڵت دەستەوەستانن،  بۆ  بەڕێوەبەران 
ژێ��رخ��ان��ی ئ��اب��ووری وێ��ران��ە، م��ودی��ری��ەت و 
ئەوەش  ل��ەگ��ەڵ  و  پ��ەرێ��ش��ان��ە  ب��ەرێ��وەب��ەری 
لەوپەڕی  ئەمنییەت  و  دۆخی شپرزەی ژیان 
جیاتی  لە  ئێران  كاربەدەستانی  خراپیدایە. 

بەشێكی  ك��ەم��وك��ووڕی��ی��ەك��ان،  چ���ارەس���ەری 
بەرچاوی داهاتی واڵت سەرفی دەستێوەردانی 
لقی  ق��ودس،  دەك��ەن. سوپای  دیكە  واڵتانی 
واڵتانی  ل��ە  ئ��ێ��ران  س��ن��وورەك��ان��ی  دەرەوەی 
دەورووبەری كەنداو، لە ئازەربایجان، بەحرەین، 
سووریە، عێراق، لوبنان و بەشێك لە واڵتانی 
ئەفریقا و ئەمریكای التین بە تەواوی دەستی 
پێوندییەدا  لەم  واڵت��ان.  كاروباری  خستووەتە 
دەتوانین هێما بكەین 
بۆ مەحكوومەییەتی 
دەس����������������������������ت و 
رێژیم  پێوەندییەكانی 
لە دادگاكانی كێنیا، 
گیرانی  ن��ی��ج��ری��ە، 
نی  ا و ا ێگیر كر بە
تایلەند،  ل��ە  رێ��ژێ��م 
كوەیت،  ئازەربایجان، 
یەمەن،...  بەحرەین، 
 2 گیرانی  هەروەها 
ك��ەس ل��ە ك��ان��ادا بۆ 
رەیلی  تەقاندنەوەی 
ق��ەت��اری ئ��ەم واڵتە 
كە سەر بە ئەلقاعیدە 
پێوەندیی  و  ب����وون 
لەگەڵ  ن��زی��ك��ی��ان 
سوپای قودسی ئێران هەبوو. عەلی الریجانی 
سەرۆكی مەجلیسی شوورای ئیسالمیی ئێران 
كاروباری  وەزی��ری  ساڵحی  ئەكبەر  عەلی  و 
دەرەوەی ئێران بە راشكاوی دەڵێن: »سووریە 
كە  ئێرانە  مافی  ئەوە  و  ئێمەیە  هاوپەیمانی 
بەرگری لە سووریە بكا.« سوپای پاسدارن لە 
رێگای جۆراجۆرەوە هاوكاری سووریە دەكات، 
چەند رۆژ پێش ئێران بە نیشانەی ناڕەزایەتی 

دەربڕین باڵوێزی خۆی لە قێبرس بانگهێشت 
كردەوە. رۆژنامەی واشینگتۆن پۆست سەبارەت 
هەینیی  »رۆژی  ن��ووس��ی��ی:  كێشەیە  ب��ەو 
رابردوو بەرپرسانی فەرمیی ئێران گوتوویانە، 
باڵوێزی خۆی لە قێبرس بردۆتەوە. بە  ئێران 
نیشانە ناڕەزایەتی لە هەمبەر دەوڵەتی قێبرس 
ئێرانی،  رەچەڵەك  بە  موحەببەت  سەعید  كە 
بۆ لێكۆلینەوە داوەتەوە بە ئامریكا.« ئاغای 
كاسولیدس وەزیری كاروباری دەرەوەی قێبرس 
گومانی  موحەببەت  سەعید  ئاغای  دەڵ��ێ: 
ئەمریكای  گەمارۆكانی  لێدەكرێ  ئ��ەوەی 

پەشێل كردووە.
شەممە  پێنج  رۆژی  رۆیتەرز  هەواڵنێریی 
نووسیی  هەتاوی  بانەمەڕی13٩2ی  12ی 
بۆمب  دانانی  تاوانی  بە  ئێرانی  »دوو  كە: 
ناسران. ئەو دوو  تاوانبار  لە شارەكانی كێنیا 
كەسە كە هاوواڵتیی ئێرانین، دادگایی كران 
و النیكەم 15ساڵ زیندانی دەكرێن.« هەروەها 
پیالنی  باسی  ه��ەواڵ  س��ەرچ��اوەی   هێندیك 
تیمێكی  ئ��ەوان��ە  كە  ك��رد  كەسەیان  دوو  ئ��ەو 
ت��ی��رۆری��س��ت��ی ب���وون ك��ە دەی��ان��وی��س��ت هێرش 
بكەنە سەر دامەزراوەكانی ئەمریكا، بریتانیا، 
ئیسراییل و سعوودی لە كێنیادا. ئەو دووكەسە 
100 كیلو گرەم تەقینەوەی بەهێزیان پێ بووە.

ئەو نموونانە و سەدان نموونەی دیكە لەسەر 
هەناردەكردنی  و  ئێران  رێژیمی  دەستێوەردانی 
شۆڕشی ئیسالمی و تیرۆر لە الیەن ئێرانەوە 
و  شیعە  هیاللی  كردنی  بەهێز  بۆ  كە  هەیە 
راگرتن و پەرەپێدانی ویالیەتی فەقیه بنەمای 

مان و مەوجوودیەتی ئەو سیستمەن.
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دەستێوەردانی ئێران لە كاروباری واڵتاندا
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رۆژەڤ ئێران، گیرۆدەی وەهمی رەگەزپەرەستی
شۆڕشییە سوورییەكان پێش لە 

وتووێژ، چەكوچۆڵیان دەوێ 

پۆست«  »واشینگتۆن  رۆژنامەی 
ئێستای  بارودۆخی  لەسەر  راپۆرتەهەواڵێكی 
دەوڵەتی  نێوان  لە  وتووێژ  پرسی  و  سووریە 
لە  كردەوە.  باڵو  ئۆپۆزیسیۆندا  و  ئەسەد 
سەرەتای راپۆرتەكەدا هاتووە: »ئۆپۆزیسیۆنی 
كە  ئاشتی  وتووێژەكانی  لە  پێش  سووری 
بچێ ،  بەڕێوە  داهاتوودا  مانگی  لە  بڕیارە 
چەكوچۆڵن،  بە  دەستڕاگەیشتن  خوازیاری 
لە پێناو هاوڕایی هەرچی زیاتر كە لەوانەیە 
ببێتە هۆی گۆڕانێك لە هاوسەنگيی هێزەكان 
سازشێكی  هەر  لە  پێش  شەڕدا  مەیدانی  لە 

مانادار كە ئەگەری روودانی هەیە.
هاوپەیمانیی  وتەبێژێكی  ساڵح،  خالید 
پێنجشەممە  رۆژی  سووری  ئۆپۆزیسیۆنی 
»تەیاربوونی  بۆ  گرووپەكەی  كە  وتی 
چەكوچۆڵ  بە  شۆڕشییەكان  جیددی«ی 
پێش لەو وتووێژانەی كە ئەمریكا و رووسیە 
ئەم  دێنێ .  گوشار  دەكەن،  لێ  پشتیوانيی 
واڵتانی  كە  ئەوەی  لەگەڵ  هاوكاتە  قسە 
هەناردەی  قەدەغەبوونی  البردنی  ئورووپایی 
چەكوچۆڵی یەكیەتیی ئورووپایان بەستووەتەوە 

بە وتووێژەكانەوە. 
بەشار  سووریە،  سەركۆماری  هێزێكی 
رابردوودا  حەوتووی  چەند  لە  ئەسەد، 
یارمەتیی  بە  و  كردووە  پێشڕەوییان 
شەڕكەركانی بزووتنەوەی شێعەی حیزبوڵاڵی 
لوبنان، نزیكی شاری ستراتیژیكی رۆژاوای 
پێنجشەممەی  بوونەتەوە.  قوسەیر  ئەو واڵتە، 
رابردوو، ئەوان وەاڵمی هێرشی شۆڕشییەكان 
بۆ سەر زیندانێك لە شاری باكووری حەلەبیان 

دایەوە.«
هاتووە:  راپۆرتەكەدا  دیكەی  بەشێكی  لە 
ئەو  كە  دەڵێن  دیپلۆماتەكان  و  »شرۆڤەكاران 
پێشڕەوییانە لەوانەیە شانسی رێژیم لە رۆڵگێڕان 
لە وتووێژە راستەقینەكان كەمڕەنگ بكاتەوە و 
ئەوە كە ئۆپۆزیسیۆن پێویستی بە بەهێزكردنە. 
لە هەمان كاتدا، ئۆپۆزیسیۆن ئەم بارودۆخەی 
داواكاریی  بردنەسەرەوەی  بۆ  هەلێك  وەكوو 

درێژخایەنی بۆ چەكوچۆڵ قۆزتووەتەوە. 
مێزەكە  سەر  ناچینە  »ئێمە  وتی:  ساڵح 
لە كاتێكدا ئەسەد درێژە بە كوشتار دەدا، بە 
ئێمە  ئەوەی  حیزبوڵاڵ.  و  رووسیە  پشتیوانی 
داوای دەكەین تەیاركردنی هێزەكانی سووریەی 
ئازاد یان شوورای بەرزی نیزامییە، پێش لە 

وتووێژەكان«. 
بە  بارەوە  لەم  ئورووپایی  دیپلۆماتێكی 
واشینگتۆن پۆستی وتووە: »ئێمە پێویستمان 
كە  بەتواناترە  و  بەهێز  ئۆپۆزیسیۆنێكی  بە 
ئەسەددا  لە  خەسارهەڵگری  هەستی  بتوانێ  
ئەگەر  دەزانێ   دواتر  ئەسەد  بكات.  درووست 
بە شێوەیەكی جیددی دەست نەكات بە وتووێژ، 
ئێمە بەربژاری ناردنی پشتیوانی چەكوچۆڵ 
ناچاری  تا  هەیە  ئۆپۆزیسیۆنمان  بۆ 

بكەین«.
لە بەشێكی دیكەدا هاتووە: »وتووێژەكانی 
ئاشتی كە بڕیارە لە ناوەڕاستی ژووەندا بەڕێوە 
بچن، كەوتوونەتە ژێر كاریگەریی نادڵنیاییەوە، 
دوو  لەو  كام  هەر  نوێنەرایەتیی  كێ   لەوانە 
الیەنە دەكات. رابێرت فۆرد، باڵوێزی ئەمریكا 
لە سووریە حەوتووی رابردوو چووە باشووری 
ئۆپۆزیسیۆن  رێبەرانی  بە  چاوی  و  توركیە 
كەوت تا لە بارەی وتووێژەكانەوە قسە بكەن. 
ئەو  لیستێكی  سووریە  حكوومەتی 
بۆ  كە  رووسیە  داوەتە  بەرپرسانەی 
نوێنەرایەتیكردنی حكوومەت لە وتووێژەكاندا 
دیاری كراون، بەاڵم هەر دوو الیەن وتوویانە 
پێش لە ئەركداربوون، پێویستیان بە وردەكاریی 

زیاترە«. 
سەرچاوە:
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لەمەڕ  ڤیدیۆیی  گرتەیەكی  باڵوبوونەوەی 
رەگەزپەرەستانە  دەستەواژەیەكی  بەكارهێنانی 
فووتباڵی  پلەبەرزی  راهێنەرێكی  الی��ەن  لە 
بە  هولەندیی  یاریزانێكی  ب��ە  دژ  ئ��ێ��ران��ەوە 
بابەتی  رۆژان��ەدا  لەم  ئەفریقایی،  رەچەڵەك 
رەگەزپەرەستیی لە ئێراندا كردە رۆژەڤی باسە 

میدیاییەكان.
پرسی رەگەزپەرەستی و باسكردن لە بوونی 
ئەو بابەتە لە نێو پێوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان و 
شوێندانەریی لەسەر رەوتی بڕیاردانی گشتی 
ل��ە ئ��ێ��ران��دا، ئ��ەگ��ەرچ��ی ب��ە رواڵ����ەت وەكوو 
تابۆیەكی لێ هاتووە كە هەمووان دەیانهەوێ  
قوواڵیی  ل��ە  كارتێكەریی  رادەی  ل��ە  حاشا 
تاكەكانی  بیركردنەوەی  و  نەست  و  هەست 
ئەم كۆمەڵگایەدا بكەن و تەنانەت نكۆڵی لە 
و  رەگەزپەرەستی  ناوی  بە  دیاردەیەك  بوونی 
فەرهەنگی  لەسەر  زیانبەخشەكانی  ئاسەوارە 
ئێران  جۆراوجۆرەكانی  نەتەوە  پێكەوەژیانی 
بكەن، بەاڵم بە تێڕامانێك لەسەر هەڵسوكەوتی 
ئێرانییەكان،  ل��ە  زۆر  بەشێكی  رۆژان����ەی 
دەردەكەوێت  بۆ  روون��ی  بە  راستییەمان  ئ��ەم 
سەرەكیی  ج��ەوه��ەری  رەگ��ەزپ��ەرەس��ت��ی  ك��ە 
هاوڕێیەتییەكان،  هەڵسوكەوتەكان،  زۆرب��ەی 
پێوەندییەكان،  دوژم���ن���ای���ەت���ی���ی���ەك���ان، 
و  ب��ڕی��اردان��ە گشتی  و  گ��اڵ��ت��ەج��اڕی��ی��ەك��ان 
لە  بەتایبەتی  ئێرانییەكان  تاكەكەسییەكانی 
چەند دەی���ەی پ��اش ك��وودێ��ت��ای رەزاخ���ان لە 

ئێراندا بووە.
لەو كاتەوە كە رەوتی داڕمانی كۆمەڵگای 
ئێران بوو بە هۆی لێكهەڵوەشانی ئیمپراتۆریی 
و  هۆز  ساڵەی  ه��ەزار  زاڵبوونی  و  ساسانی 
نەتەوە داگیركەرەكان بە سەر ئێراندا، كۆمەڵێك 
دوای  بە  گ��ەڕان  رەوت��ی  لە  ئێرانییەكان  لە 
هۆكارەكانی داڕمانی ئۆتۆریتەی ئەفسانەیی 
ئێراندا، بەخۆدزینەوە لە بەرپرسیارەتیی خودی 
دواكەوتووییە  و  بندەستی  ل��ەم  ئێرانییەكان 
تەنیا  ت��اوان��ی��ان  قامكی  س��اڵ��ەی��ەدا،  س���ەدان 
خستۆتە سەر عەرەبەكان، توركەكان، تاتارەكان، 
مۆغۆلەكان، ئۆزبەكەكان و ... لە هەزارتۆیى 
وەهمەكانیاندا خۆیان بە ئەفسانەی »ئێرانیی 
ئەهریمەن خوو«  »نائێرانیی  و  پاك«  رەوشت 
خەریك كرد و هەموو راستییەكان، چاكییەكان 
و  تاج  و  ك��اووس  تۆرەمەی  لە  خێرەكانیان  و 
شاهانی  ئیزەدیی  فەرەهی  و  كیانی  تەختی 
لەو  دی��ك��ەوە،  الیەكی  لە  بینیەوە.  خۆیاندا 
دیوی سنوورەكانی ئێرانی وەهماویی خۆیاندا، 
كۆمەڵێك هۆزی دڕندە و برسی و بێبەری لە 
شارستانییەت و شكۆی شاهانەیان وێنا كرد 
كە چاوی تەماحیان بڕیوەتە سامان و شكۆی 
ئەفسانەیی ئێرانییەكان و دایم لە بیری ئێران 
ئەم  سەر  بە  زاڵبوون  بۆ  پالنێك  داڕشتنی  و 

واڵتەدان.
بۆ  جێگایەكیان  نالۆژیكیانە  وەهمە  ئ��ەم 
دۆستایەتیی نەتەوەكانی دیكە و سەرهەڵدانی 
مرۆڤتەوەرانە  و  ج��ی��ه��ان��ی  ب��ی��رۆك��ەگ��ەل��ی 
بە  زاڵ  فەرهەنگی  و  سیاسەت  ئاستی  لە 
بەم  هەر  رەنگە  و  نەهێشتۆتەوە  ئێراندا  سەر 
جیهانگرەكانی  ئەندێشە  كە  بێت  هۆیەشەوە 
و  كۆمۆنیزم  سۆسیالیزم،  دێموكراسی،  وەك 
تەنانەت ئایینزا و ئایینەكانی وەك ئیسالمیش 
كاتێك گەیشتنە ئێران، شێوازێكی خۆجێیی و 
لەخۆ  خەیااڵنە  و  وەهم  ئەم  لەگەڵ  تێكەاڵو 
دەگ���رن، ب��ە ج��ۆرێ��ك ك��ە ب����ەردەوام شاهیدی 
و  ه��زر  لە  ن��وێ   پێناسەگەلی  سەرهەڵدانی 
نموونە،  بۆ  ئێرانداین،  لە  جیهانییەكان  پێوەرە 
ل��ەم رۆژان���ەش���دا زۆرج���ار وش��ە و چ��ەم��ك و 
ئیسالمی  »مۆدێلی  وەكوو  دەستەواژەگەلی 
� ئێرانیی پەرەپێدان«، »قوتابخانەی ئێرانی« 

راستیدا  )ل��ە  ئیسالمی  مرۆڤی  »مافی  و 
ئێرانی(« لە زمانی دەسەاڵتدارانی كۆماری 
ئیسالمییەوە دەبیستین كە دەربڕی بێ  متمانەیی 
ئەندێشە مرۆییە جیهانگرەكان  بە  ئێرانییەكان 
لەگەڵ  دژایەتی  و  بەربەرەكانێ   هەستی  و 
هزر و بۆچوونەكانی هەڵقوواڵوی نەتەوەكانی 

دیكەیە.
ل���ە سەر  ب���������ەردەوام  ج���ەخ���ت���ك���ردن���ەوەی 
دەس��ت��ەواژەگ��ەل��ی وەك��وو »ن��ەت��ەوەی مەزنی 
ئێران«، »شارستانییەتی درەوشاوەی ئێران«، 
»شكۆی  ف���ارس���ی«،  شیرینی  »زم��ان��ی 
لەگەڵ  ك��ە  كاتێك   ... و  ئ��ێ��ران«  دێرینی 
سووكایەتی بە داب و نەریت و تەنانەت شێواز 
نەتەوەكانی  بە  سەر  كەسانی  رووخ��س��اری  و 
دیكە هاوكات دەبێت، شەپۆلێك لە خۆبەزلزانی 
سەر  ب��ە  زاڵ���خ���وازی  و  لەخۆبایی بوون  و 
ئەوانی دیكە، لە هەست و هزری تاكەكانی 
بە  سووكایەتیكردن  دێنێ .  پێك  كۆمەڵگادا 
ت��ورك��ەك��ان، ل��وڕەك��ان، ع��ەرەب��ەك��ان و ... لە 
ئوستوورە  و  چ��ی��رۆك  هەڵبەستنی  رێ��گ��ەی 
سووكایەتی  و  نەشیاو  قسەڵۆكی  و  قسە  و 
الیەن  ل��ە  دیكە  گ��ەالن��ی  پیرۆزییەكانی  ب��ە 
كەسانێكەوە كە ئامادە نین بچووكترین گاڵتە 
هەخامەنشی«  »ك��وروش��ی  كەسایەتیی  بە 
وەبیر  كەسانێكمان  هەڵسوكەوتی  ببیستن، 
دەخاتەوە كە هەر رۆژەو ئااڵی نەتەوەیەك ئاگر 
تێ بەر دەدەن و دژی ئەم واڵت و ئەو واڵت 
بەاڵم  دەدەن،  نەمان«  و  دروشمی »م��ەرگ 
بچووكترین هەڵەی گووگل لە پێوەندی لەگەڵ 
ناوی كەنداوێكی باشووری ئێران هەاڵیان لێ 
بەرز دەكاتەوە و وا دەكەونە »شین و رۆڕۆ بۆ 
هەیە  مافیان  ئ��ەوان  تەنیا  دەڵێی  كە  ئێران« 
دیكە  گەالنی  پیرۆزییەكانی  بە  سووكایەتی 
ئەواندا  بەرامبەر  لە  دیكە  خەڵكی  و  بكەن 

دەبێ  بێدەنگ و دەستەوەستان بن. 
زۆرجار دیتراوە كە پاش هەر دانیشتنێكی 
»ئ��ەن��ج��وم��ەن��ی ه��اری��ك��اری��ی ك��ەن��داو« یان 
»لووتكەی عەرەبی« و هەڵوێستی رێبەرانی 
ل��ەگ��ەڵ سێ   ل��ە پێوندی  واڵت��ان��ی ع��ەرەب��ی 
چ  ئێرانییەكان  ل��ە  كۆمەڵێك  دوورگ���ەك���ان، 
الیەنگر و چ دژبەری رێژیم، هاودەنگ لەگەڵ 
قینی  و  رق  رێ��ژی��م،  فەرمییەكانی  وتەبێژە 
رەگەزپەرستانەی خۆیان لە عەرەبەكان، لە ژێر 
ناوی دڵسوزی بۆ دایكی نیشتمان و »هەستی 
نەتەوەیی«دا  »س��ەروەری��ی  و  نەتەوایەتی« 
هەڵدەڕێژن و مەزنایەتیی نەتەوە، شارستانیەت، 
پێشینەی فەرهنگی و نەخشەی جوگرافیای 
بە  كە  دەدەن  واڵتانێك  چ��اوی  نێو  لە  ئێران 
»شێخ نشینەكانی  سووكایەتیكەرانەی  وشەی 
یان  هەمیشەفارس«  ك��ەن��داوی  پ��ەراوێ��زی 
دەبەن،  لێ   ناویان  ئیمارات«  »دەوڵەتۆكەی 
نەتەوەكانیان بە كۆمەڵێك لۆمپەن و ورگدڕاو 
و حوشترباز و دەسەاڵتدارانی ئەم واڵتانە بە 
شێخە كۆنەپەرستەكان و داردەستی بیانییەكان 

دەزانن. 

خامنەیی،  كە  كەشوهەوایەكدایە  وەها  لە 
خۆی  ب��ە  ئ���ەوە  م��اف��ی  رێژیمیش  رێ��ب��ەری 
ژنان  لە  كۆمەڵێك  بۆ  لێدوانێكدا  لە  دەدات 
رەگەزە  تایبەتی  بە  »رۆژاوای��ی��ەك��ان،  بڵێت: 
ئورووپاییەكان، لە رەگەزە وحشییەكانن، ئەمانە 
بۆنخۆشن،  و  خاوێن  و  رێكوپێك  رواڵەتدا  لە 
ب���ەاڵم ئ��ەو دڕن��دای��ەت��ی��ی��ەی ك��ە ل��ە مێژوودا 

هەيانبووە، هێشتا لە ناخ و دەروونیاندایە«. 
ل���ەم كەسانە  س��ەی��ر ئ���ەوەی���ە ك��ە ئ��ەگ��ەر 
ناونیشانی رەگەزپەرستی بپرسین، بە بێ  هیچ 
توركەكان،  عەرەبەكان،  بۆ  قامك  دوودڵییەك، 
دیكە  ئەوانی  و  ئاڵمانیەكان  ئیسراییلییەكان، 
و  خۆیان  س��ەر  بە  زاڵ  رۆح��ی  و  رادەكێشن 
خەڵكەكەیان بە ئیلهامگرتوو لە هۆنراوەی بە 
ناوبانگی سەعدی شیرازی دەزانن كە دەڵێ : 
یەك  ئەندامەكانی  ه��ەم��ووی��ان  »م��رۆڤ��ەك��ان 

جەستەن.« 
كە  بیستوومانە  رادەی���ەك  ت��ا  ه��ەم��ووم��ان 
كۆماری  دەس���ەاڵت���داران���ی  ه��ەڵ��س��وك��ەوت��ی 
ئەفغانیی  پ��ەن��اب��ەران��ی  ل��ەگ��ەڵ  ئیسالمی 
تێڕوانینی  ت��ەن��ان��ەت  و  ئ��ێ��ران  نیشتەجێی 
بابەتی  لەگەڵ  ئاسایی  خەڵكی  لە  بەشێك 
نیشتەجێی  ئەفغانییەكانی  و  ئەفغانستان 
ئێران تا چ رادەی��ەك قیزەون و پڕشوورەیی و 
لە  »ئەفغانی«  وشەی  و  رەگەزپەرستانەیە 
رادەیەك  چ  تا  لەوانەدا  زۆرێك  بیركردنەوەی 
هەڵگری باری واتایی نەرێنی و تایبەتمەندیی 

دژەمرۆیی و پڕسووكایەتییە. 
لە  بەشێك  ب��ە  ئەفغانستان  ك��ە  كەسانێك 
فارسی  زمانی  و  ئێران  شارستانیەتی  بیاڤی 
دەزانن، بە دەسەاڵت گەیشتنی ئەفغانییەكان 
ل��ە دواس��ات��ەك��ان��ی دەس��ەاڵت��ی س��ەف��ەوی��دا بە 
ناو دەبەن، لە حاڵێكدا  »فیتنەی ئەفاغنە« 
ك���ە م��رۆڤ��ك��وژی��ی��ەك��ان��ی ش��ائ��ی��س��م��اع��ی��ل و 
ئەوان  دەكەن و  رێزەوە چاو لێ  بە  شاعەباس 
بە زیندووكەرەوەی شكۆ و مەزنایەتیی ئێران 
دەزانن. ئەم راستییەش نیشاندەری تێڕوانینی 
دوژمنكارانە و دژەمرۆیی بەرامبەر بە نەتەوە 

و رەگەزی ئەفغانییەكانە. 
زانستە  پ��س��پ��ۆڕی  زی���ب���اك���ەالم،  س����ادق 
تەنانەت  ك��ە  ب���اوەڕەدای���ە  ل��ەو  سیاسییەكان 
ئایینزای  لەگەڵ  ئێران  شیعەكانی  دژایەتیی 
رووناكبیرانی سێكۆالری  دژایەتیی  و  سوننە 
رق  هەستی  ل��ەم  ئیسالم  ل��ەگ��ەڵ  ئێرانیش 
و دوژم��ن��ای��ەت��ی��ی رەگ��ەزی��ی��ە ب��ەران��ب��ەر بە 

عەرەبەكانەوە سەرچاوە دەگرێت. 
فیرووز كەریمی، ئەو سەرهەنگە پاسدارەی 
كە چارەنووس بەرەو دنیای پاك و بێگەردی 
فووتباڵ رێنوێنیی كرد، كاتێك كە بەو یاریزانە 
دەڵێ  ئەفریقاییە  رەچەڵەك   ب��ە  رەش پێستە 
»مرۆڤخۆر«، رەنگە لە بیری چووبێت، یان 
نەیخوێندبێتەوە كە باب و باپیرانی شارستانیی 
و شكۆمەندیی  گ��ەش��ە  س��ەردەم��ی  ل��ە  ئ��ەو 
سولتانە  سەردەمی  وات��ە  ئێران!  شارستانیی 
خوێنمژەكانی سەفەویدا چۆن بە خواردنەوەی 

دوژمنانی خۆیاندا  لە كاسەی سەری  مەی 
س���ەرخ���ۆش دەب�����وون و »ش���اع���ەب���اس« كە 
مەزنیخوازانی ئێرانی دواتر نازناوی »مەزن« 
ی��ان وەك���وو ك��ەوای��ەك ب��ە ب��ەری��دا ك��رد، چۆن 
بڕیاری بە سۆفییەكانی خۆی دەدا لە پێش 
چاوی خۆیدا گۆشتی جەستەی نەیارانی بە 
زیندوویی بخۆن و هەموو ئەوانەش تۆزقاڵێك 

لە مەزنایەتیی ئەو كەم ناكاتەوە. 
شائیسماعیلی یەكەم پاش زاڵبوون بە سەر 
»شەیبەك خانی ئۆزبەك«دا، تەرمەكەی خستە 
بەردەم باوەڕداران و پیاوە ئایینی و سۆفییەكان 
دەربار(  ئایینیی  )زانایانی  بە سۆفییەكان  و 
گوتی: »ئەوەی سەری منی خۆش دەوێ ، 
خواجە  ب��خ��وات«.  دوژمنە  ئ��ەم  گۆشتی  لە 
ل��ەو هەرایەدا  م��ەح��م��وودی س��اغ��ەرچ��ی ك��ە 
ئ��ام��ادە ب���ووە، دەڵ���ێ: »پ���اش ب��ڕی��اری شا، 
تەرمی  خ��واردن��ی  بۆ  سۆفییەكان  كێبڕكێی 
شەیبەك خان گەیشتە رادەیەك كە كۆمەڵێكیان 
بۆ خواردنی  و  دەركێشا  لە كاالن  خەنجەریان 
تەرمەكە بەر بوونە گیانی یەكتر و ئەو تەرمە 
وەكوو الشەخۆر  لە خاك و خوێن گەوزاوەیان 
لە دەستی یەكتر دەڕفاند و دەیانخوارد )سەر 

چاوە: كتێبی روضه الصفا(.
باوكی ئەم شاعەباسی مەزنەش كۆمەڵێك 
سۆفییەكانی  و  چ���ەرم���ووەك���ان  ری���ش  ل���ە 
پاش  و  كۆكردەوە  مەجلیسێكدا  لە  هۆزەكانی 
كۆڕی زیكری باو لە نێو سۆفییەكاندا، پێی 
وتن: »ئەوەی دژ بە ویست و قسەی مورشید 
هەنگاو بنێت، سزای چ دەبێ ؟ ئەو كۆمەڵە 
گوتیان:  دین باوەڕە  و  س��ۆف��ی  و  ب����اوەڕدار 
»گۆشتی لەشی بەكاڵ و خاوی دەخۆین ... 

)سەرچاوە: خالصة التواریخ(.
لە وەها هەلومەرجێكدا ئەوانەی بانگەشەی 
ش��ارس��ت��ان��ی��ی��ەت و ف��ەره��ەن��گ��ی ه�����ەزاران 
پەرستی  »ئێران  بە  و  دەك��ەن  ئێران  ساڵەی 
شاهانێكدا  وەه���ا  ف��ەره��ەن��گ��دۆس��ت��ی��ی«  و 
كە  دەدەن  خۆیان  بە  ئ��ەوە  مافی  هەڵدەڵێن، 
تەنیا بە هۆی رەنگی پێستی یاریزانێك، پێی 
هەموو  پێچەوانەی  بە  و  »مرۆڤخۆر«  بڵێن 
واڵتانی ئازاد و بەختەوەری جیهان، لە الیەن 
یاساشەوە هیچ لێپرسینەوەیەكیان لێ نەكرێت، 
چونكە لە یاساكانی ئێراندا رەگەزپەرەستی لە 

بنەڕەتیشدا وەكوو تاوان پێناسە نەكراوە.
بۆشاییە  ئ���ەم  ه���ۆك���اری  ب��ك��رێ   رەن��گ��ە 
كاربەدەستانی  تۆقانی  و  ت��رس  بە  یاساییە 
لە  زۆرێ���ك  ك��ە  بزانین  راستییە  ل��ەو  رێ��ژی��م 
راستیدا  ل��ە  ئیدئۆلۆژیكییەكانیان  وەه��م��ە 
ل��ەس��ەر ب��ن��ەم��ای ه����ەاڵواردن����ی رەگ����ەزی، 
هەر  و  دام���ەزراوە   ... و  ئایینی  نەتەوەیی، 
كۆشكە  ب��ووارەدا،  لەم  روونكردنەوەیەك  جۆرە 
پووشینەكەی تەناهی و ئاسایش بە سەریاندا 

دەڕووخێنێ .

سەالم ئیسماعیل پوور
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هەڵبەستێكی سافی هیرانی لە نێوان هەڵەی هێمن 
حسێن و عەلی مەردانی نەمردا

لە یەك و دوو ساڵی رابردوودا، هونەرمەندی گەنج، هێمن حسێن كە سەر بە  
بنەماڵەی بەڕێزی گەرمیانی و برازای هونەرمەندی ناسراو، مامۆستا »حەسەن 
گەرمیانی«یە، گۆرانی »نازیلێ«ی كردۆتە كلیپ و لە دەنگ و رەنگەكانی 
كوردستاندا رۆژانە پیشان دەدرێ. ئەم گۆرانییە ئاوازی هونەرمەندی گەورەی 
نەتەوەی كورد، عەلی مەردانە كە سااڵنێكە بە دەنگی ئەو گەورە هونەرمەندە 
بە گوێی هۆگرانی گۆرانیی كوردی ئاشنایە. هەڵبەستی ئەم گۆرانییە، هیی 

سافی هیرانی، شاعیری دیاری گۆڕەپانی وێژە و ئەدەبی كوردییە.
مەبەست لە دووپات  كردنەوەی ئەو گۆرانییە بە دەنگی هێمن حسێن، بێگومان 
بەرزی  بە هونەری  بەرامبەر  ناوبراو ە  دەربڕینی هەستی خۆشەویستی  نیشانەی 
عەلی مەردانی نەمر . ئەو هەوڵی داوە الیەنە جۆراوجۆرەكانی ئەو گۆرانییە وەك 
شێوەی تۆماركردن، چەشنی مۆسیقا،  وتنی گۆرانییەكە  تا دەگاتە دیمەنی 
كلیپەكە، جۆرە نرخاندن و رازاندنەوەیەك لە خۆ بگرێ  كە سەردەمی عەلی مەردان 
ئەم  هەڵناگرێ،  خوا  بێ.  دیار  پێوە  كوردستانی  چاخەی  ئەو  چایخانەكانی  و 

الیەنەی سەركەوتووانە ئەنجام داوە و جێگای دەست خۆشییە.
سەرەتا با بزانین ئەو هەڵبەستەی سافی هیرانی كە عەلی مەردان كردوویەتی بە 
گۆرانی، كامەیە؟ پاشان خاڵە جێگای سەرنجەكان دەخەمە بەر دیدی خوێنەران:

)ئەم سێ شیعرە گوڵبژێرێكە لە غەزەلێكی 7 بەیتیی شاعیر(
ئەو پەرچەم و ئەگریجە هەموو دوژمنی دینە
ئەو زولف و رووە ئافەتی سەر روویی زەمینە

عەشقت لە دڵم سابتە، نەك عارزە، قوربان
وەك توڕڕەیی شاهان كە لە سەر روویی نگینە
دڵ بوویتە كەباب بۆ مەزەیی دیدەیی مەستت

قوربان لەوە مەعلوومە كە لێوت نمەكینە
»دیوانی سافی هیرانی)ل 20٦ و 207(، چاپی هەولێر2004 ی زایینی«.

كۆتایی  لە  كە  دان��اوە  هۆنڕاوە  ئەم  بۆ  سەربەیتێكی  م��ەردان،  عەلی  نەمر 
هەڵبەستی یەكەم و دووهەمدا دووپاتی دەكاتەوە، ئەویش ئەوەیە:

نازیلێ، لێرە، لەوێ
باریكێ، خاسەكەوێ

نایخەمە نیوەی شەوێ
بە شێخەكەی كانی كەوێ
هەر ئێستەكە ماچم دەوێ

هێمن حسێن چی لەو هەڵبەستە گۆڕیووە؟
بە وردبوونەوە لە واتای هەڵبەستەكەی سافی هیرانی و لێكدانەوەی دەستكاری 
ئەو شیعرە لە الیەن هونەرمەند »هێمن حسێن«ەوە بەو دەرەنجامە دەگەین  كە ئەو 
كارە نە جوانە و نە پێویست. بەر لەوەی ئاماژە بە تێكستی هەڵبەستەكە بكەم، 
پێویستە بە كاك هێمن و خوێنەرانی  ئەم نووسراوەیە رابگەیەنم: گۆڕینی وشەیەك 
لە دەقێكی ئەدەبی تەنیا و تەنیا لە دەسەاڵتی نووسەر دایە و بەس. ئەویش گەورە 
هۆزانڤانێكی وەك سافی كە نە بە لەش لە نێوماندا  ماوە و نە دەستكارییەكەش 

لە جێی خۆی دایە. بۆ؟
سافی وتوویەتی:

وەك توڕڕەیی شاهان كە لە سەر روویی نگینە
كاك »هێمن«یش ئاوای گۆڕیووە:

وەك توڕڕەیی شاهان كە لە سەر لێوی نەجیبە

ساڵە، لە پاڵ گەورەیی عەلی مەرداندا خۆی حەشار داوە و من پێم نەزانیووە. 
سافی وتوویەتی:

دڵ بوویتە كەباب بۆ مەزەیی دیدەیی مەستت
قوربان لەوە مەعلوومە كە لێوت نمەكینە

واتە:
لێوەكانتدا  س��وێ��ری  ل��ە  ك��ە  ب��ۆ چ��اوی مەستت  م��ەزە  و  ك��ەب��اب  بۆتە  دڵ��م 

دەردەكەوێ. 
عەلی مەردان ئاوای گۆڕیووە:

دڵ بۆتە كەباب بۆ موژەیی دوو دیدەی مەستت
قوربان لەوە مەعلوومە كە لێوت نمەكینە

بەم پێیە، واتای شیعرەكە دەگۆڕێ و دەبێتە:
دڵم بۆتە كەباب لە بەر برژانگی دوو چاوی مەستت كە لە سوێری لێوەكانتدا 

دەردەكەوێ. 
مامۆستا  نەستەقەی  پەندە  ئ��ەو  خانەی  نەچێتە  بۆچوونەشم  ئ��ەم  ئەگەر 
نەجمەددین مەال كە وتوویەتی: »ئێمەی كورد، زیندووكوژی مردووپەرستین«، 
دەمهەوێ پاساوێك بۆ هەڵەكەی مامۆستا عەلی مەردان بهێنمەوە. كاتێك نەمر 
وەك  تۆماركردن  كەرەستەی  تۆماركردووە،  »گۆرانێ«یەی  ئەو  مەردان  عەلی 
هاوكات  خوێندووە،  گۆرانییەكەی   كاتە  ئەو  هەر  هونەرمەند،  نەبووە.  ئێستا 
تۆماركراوە. لەوە دەچێ، كاتێك عەلی مەردان گۆرانییەكەی چڕیووە، بە هۆی 
كۆتایی  بدەینە  ئەگەر سەرنج  بووبێ.  هەڵە  ئەو  تووشی  دەقەكە،  بیرچوونی  لە 
گۆرانی نازیلێ، دوو خاڵی جێگای سەرنج سەر قوت دەكاتەوە. یەكەم: هەڵەی 
دەقەكەیە. دووهەم: زۆر بە پەلە و بە بێ دووپات كردنەوەی سەربەیتی نازیلێ، 
گۆرانییەكە تەواو دەكا. ئەم كارەی هونەرمەندی گەورە شڵەژانێكی پێوە دیارە. 
ئەو لە دوو كۆپلەی یەكەم و دووهەمی گۆرانییەكەدا سەربەیتی )نازیلێ، لێرە و 
لەوێ...( دووپات دەكاتەوە، بەاڵم دوای هەڵەی دەقەكە لە كۆپلەی سێهەمدا كە 
كۆپلەی كۆتاییە ، زۆر زوو بە بێ وتنەوەی سەربەیت، گۆرانییەكە تەواو دەكا. 
واتە راستەوخۆ چڕینی گۆرانی لەو كاتەدا، ئەگەری ئەوەمان  ال دروست دەكا كە 
هونەرمەند بە هۆی لەبیرچوونەوەی دێڕی پێنجەمی شیعرەكە، تووشی ئەو هەڵە 
بووبێ. هەر بۆیە سەربەیتی گۆرانییەكەش ناڵێتەوە و بە پەلە تەواوی دەكا. ئەمە 

تەنیا رای منە و رەنگە واش نەبێ. 
دەست نیشان كردنی ئەم هەڵەیە، هیچ لە گەورەیی عەلی مەردان كەم نا كاتەوە، 
پاراستنی   خانەی  دەچێتە  ئەدەبی،  دەقێكی  لە  كردن  داكۆكی  یەكەم:  چوونكە 
سامانە نەتەوەییەكانی نەتەوەی كورد و دووهەم: دۆزینەوە و باس كردنی هەڵە و 
سەرنجە كان، نەوەی ئێستە و داهاتوو فێر دەكا چۆن لە گەڵ ئەو سامانە گشتی 

و نەتەوەییانە هەڵس و كەوت بكا.
سەرەنجام

دووب��ارە خوێندنەوەی گۆرانی »نازیلێ«ی عەلی  بە  بە كورتی كاك هێمن 
خۆی  تووشی  ف��رەی  زەحمەتێكی  و  داوەت��ێ  دەس��ت  جوانی  كارێكی  م���ەردان، 
دەقێكی  هەم  شیعرەدا  دێ��ڕە  لەو  وشەیە  ئەو چەند  بە گۆڕینی  ب��ەاڵم  ك��ردووە، 
ئەدەبی شێواندووە،  هەم واتایەكی نەگونجاوی بە هەڵبەستەكە بەخشیووە. خۆزگە 
»هێمن«ی هۆگری هونەری عەلی مەردان، دوای خوێندنەوەی ئەم نووسینەی 
من كە جگە پەرۆشی بۆ هونەر و ئەدەبی كوردی نەبێ، هیچی تری لە پشتەوە 
نییە، بۆی دەلوا جارێكی دیكە ئەو گۆرانییەی بەو شیعرە  تۆمار  كردبا وە كە لە 

دیوانەكەی سافی هیرانی دا هاتووە.
ب��ەم ك���ارەی ه��ەم ی��ادی ب��ەرز و پاكی سافی ب��ە ن��ەم��ری دەس��پ��ارد و هەم 
ئەمانەتداری وەدی دەهێنا و هەم دەیتوانی هەڵەی خۆی و نەمر عەلی مەردانیش 

راست بكاتەوە.

با سەرەتا بزانین مەبەستی سافی لەو شیعرە 
چییە؟ پاشان بەو گۆڕینەی كە  هێمن بە سەر 
ئەو شیعرەیدا هێناوە، واتای هەڵبەستەكە چۆن 

لێكدەدرێتەوە؟
شێوەیەی  بەو  سافی  هەڵبەستەكەی  واتای 

كە شاعیر مەبەستی بووە:
دڵی  لە  دڵ��دار  تۆی  و خۆشەویستی  ئەوین 
منی دڵسووتاودا نەك كورت خایەن نییە، بەڵكوو 
نەگۆڕ و هەتا هەتاییە . وەك ئەو نقێمە دەگمەنە 
شاهان  ئەنگوستیلەی  س��ەر  لە  كە  نەگۆڕە یە 

دایە.
یان:

و  وەه��ا جێگیر  دڵ��م��دا  نێو  ل��ە  ت��ۆ  عەشقی 
نەگۆڕە، وەك ئەو مۆرەی كە جاران شایەكان لە 
و هەر  دەكەند  هەڵیان  ئەنگوستیلە  رووی  سەر 
بە هەمان ناوی سەر ئەنگوستیلەكەش نامە و 

نووسراویان مۆر دەكرد. 
ب�����ەاڵم ل���ێ���ك���دان���ەوەی ه��ەڵ��ب��ەس��ت��ەك��ە بە 
پ��ێ��ی گ��ۆڕی��ن��ی دێ���ڕی دووه���ەم���ی ل��ە الیەن 
لە  دوور  و  وات��ا  بێ  شتێكی  كاك«هێمن«ەوە  
مەبەستی شاعیرمان پێ دەڵێ. ئەگەر ئەوینی 
واتای  كە  بێ  نەگۆڕ  دڵی شاعیردا  لە  دڵدار 
دێ��ڕی یەكەمە، دێ��ڕی دووه��ەم ئ��اوای لێدێ: 
وەك نقێمی شاهان كە لە سەر لێوی نەجیبەیە!! 
ئەنگوستیلە  بە  شوبهێندراوە  نەجیبە  لێوی  لێرە 
لێوەكەشی بەو نقێمە رەشەی كە  و خاڵی سەر 
لە سەر ئەنگوستیلەكە دایە. لێوی یار هەموو 
دەم بە رەنگی ئاڵ و بە جوانیی گوڵەباخەوە شوبهێندراوە. بۆ وێنە لە فۆلكلۆری 

ناوچەی سنەدا  لە دێرزەمانەوە وتوویانە:
بڕوان ئەو دەمە، بڕوان ئەو لێوە

ئێژی گوڵباخی توێی گەاڵ مێوە
گریمان لێوی نەجیبەی كاك هێمن لە ئەنگوستیلەی شاهان دەچێ كە ئەوكات 
زۆر ناشیرین دەبێ، گەلۆ ئەی ئەو نیشانە رەشە كە لە سەر ئەنگوستیلەی شاهان 
دایە، دەكرێ بەو خاڵە رەشە بشوبهێندرێ كە لە سەر لێوی نەجیبەدا دەبیندرێ؟ 
بە رای من ئەمە هەم شوبهاندنێكی نەپۆڕە و هەم ناشیرینیشە، چوونكە نقێمی 
لێوی  سەر  خاڵی  كاتێكدا  لە  زل��ە،   زۆر  پادشاكان  ئەنگوستیلەی  سەر  رەش��ی 
یار)نەجیبە( ئەو دەمە سەرنجڕاكێش و جوان دێتە بەرچاو كە هەم بچووك بێ و 

هەمیش زگماك بێ.
ئەی مامۆستای نەمر، عەلی مەردان ئەم هەڵبەستەی چۆن  چڕیووە؟

پێشەكی دەبێ ئەوە رابگەیەنم: ئەوەی دەگەڕێتەوە سەر هەڵسەنگاندنی ئاوازی 
قافدا  قوللەی  بە گژ  روانگەی منەوە، وەك  مێروولەیەكە  لە  نازیلێ   گۆرانی 
بچێ. چوونكە هونەری عەلی مەردان، ئەوەندە بەرزە، منی كورتەبااڵ هەر دەبێ 
سەر  لە  شتێكی  راكێشام،  سەرنجی  ئ��ەوەی  بەاڵم  بكەم،  سەیری  و  بڕوانم  تێی 
مامۆستا  الیەن  لە  كە  هەڵبەستەیە  ئەو  پێنجەمی  دێڕی  دەستكاریی  بنووسم، 
»عەلی مەردان«ەوە ئەنجام دراوە. دەبێ پێی لێ بنێم، ئەگەر هێمن حسێن ئەو 
عەلی  مامۆستا  پێشتر  كە  نەدەزانی  هەڵەیەم  بەو  قەت  نەكردبا،  زەق��ەی  هەڵە 
مەردان هەر لەو هەڵبەستەدا تووشی هاتووە. هەڵەیەك كە  ماوەی زیاتر لە چل 

سی
ەلیا

درئ
قا

باڵوكراوەینوێ
"یك اروپایی در سرزمین كردها" ناونیشانی ئەو كتێبەیە كە نەسرین خانمی قاسملوو پێش ساڵێك بە زمانی فەرانسەوی نووسیویە. نەسرین خانم لەو كتێبەدا 

پ��ەڕژاوەت��ە س��ەر ژی��ان��ی خ��ۆی و شەهیدی 
و  قاسملوو  عەبدولرەحمانی  دوك��ت��ور  نەمر 
گێڕانەوەی  لە  "مەبەست  دەڵێت:  خۆی  وەك 
ژیانم ئەوەیە كە خوێنەر لەگەڵ راستییەكانی 
توێی  لە دوو  بكەم." كە هەر  ئاشنا  ژیانمان 
خەباتی  مێژووی  لە  بەشێك  راستییانەدا  ئەو 
رەوای گەلەكەمانی تۆمار كردووە. ئەو كتێبە 
بە هەوڵی بەڕێز دوكتور خۆسرۆ عەبدوڵاڵهی 

مەندولكانی كراوەتە فارسی.
در  اروپ��ای��ی  "ی��ك  كتێبی  ب��اس��ە  شایانی 
س��رزم��ی��ن ك���رده���ا"، وات���ە ئ��ورووپ��ای��ی��ەك لە 
ناوەندی  لە  ئێستاكە  ك��وردان��دا،  نیشتمانی 
شاری  ئەندێشەی  هونەریی  و  رۆشنبیریی 
سلێمانی و هەروەها لە كتێبخانەی نووسەران 
لە بەردەركی یەكیەتی نووسەران لقی هەولێر 

دەست دەكەوێت.  
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فستیواڵینێونەتەوەییكان

تیاتری
سەرشەقام

سەمبولیزم چیە؟
سەمبولیزم بزووتنەوەیەكە لە ئەدەبیات و هونەرە دیدارییەكاندا كە رۆمانتیزم بەردی 
بناخەیەتی و دژی وێناكردنی بەرهەستە و چەمكەكان بە هێماكان وێنا دەكا. ئەم 
بزووتنەوەیە لە پاریس و لە الیەن وێنسان ونگۆگ و پۆل گۆگێن هاتە ئاراوە. راستیی 
بێ ئەمالو ئەوال لە الی هونەرمەندەكانی ئەم بزووتنەوەیە كەم قورب و بێ بایەخ بوو 
و لە ژێر كاریگەریی هێماخوازيی رۆژهەاڵت و بە نەبوونی پیشاندانەوەی بەرهەست 
رەنگە  لە  بە كەڵكوەرگرتن  تاكەكەسی و  لە سەر هزر و شرۆڤەی  و جەختكردنەوە 
دەربڕینی  هەوڵی  لە  رۆمانتیسیزم،  لە  توندڕەوانە  روانینیكی  بە  و  كانستراكتیڤ 

ئامانجی راستەقینەدایە.

فیلمی »میوانداریی 
ئاسایی« لە ئێران باڵو 

كرایەوە
لە  و  شەمسیان  ج��ەالل  بەرهەمهێنانی  لە  و  حەقیقی  مانی  دەرهێنانی  لە  فیلمە  ئ��ەم 
وێنەگرتنی سینەماكاری الوی سنەیی هوومەن بێه مەنیشە، لە ناوچەی هەورامانی تەخت 
وێنەی گیراوە، لەم رۆژانە هاتە نێو رایەڵەی نمایشكردنی تایبەتی مااڵن و لە الیەن دەزگای 

وێنەیی دنیای هونەر لە سەرتاسەری واڵتی ئێران پەخش و باڵو دەكرێتەوە.
ئەم فیلمە ساڵی پار لە سینەماكانی ئێران نمایش كرا، لە ماوەی یەك ساڵی رابردوودا 

سەركەوتووترین فیلمی ئێرانی لە فستیواڵە نێونەتەوەییەكانی فیلم بووە.
فیلمی سینەمایی »میوانداریی ئاسایی« لە زیاتر لە 41 فستیواڵ و رووداوی سینەمایی 
واڵتی  چەندین  لە  ئێستا  تا  هەروەها  بەدەستهێناوە.  خەاڵتی  ح��ەوت  ك��ردووە،  بەشداریی 
كراوە  نمایش  دیكە  و چەند واڵتی  بێلژیك  ئامەریكا، سویس،  لەوانە:  جیهان  جۆراوجۆری 
و بڕیار وایە تا كۆتایی ساڵی 2013ی زایینی لە سینەماكانی واڵتانی ئاڵمان، ئۆتریش، 

رووسیا و كانادا نمایش بكرێت.

»ئێسپیلبێرگ«  كریس كایل زیندوو 
دەكاتەوە

ب�����ڕی�����ار وای�����ە 
داهاتووی  فیلمی 
دەرهێنەری ناوداری 
ئامریكايی ستیڤەن 
ئێسپیلبێرگ لەسەر 
ژیانی كریس كایل 
یەكێكە  ك��ە  ب��ێ��ت 
ل����ە ن����اودارت����ری����ن 
لە  نیشان شكێنەكان 
ئامریكا  م��ێ��ژووی 
ه���ون���ەرم���ەن���د  و 
كوپەری  ب���رادل���ی 

رۆڵی سەرەكیی تێدا ببینێت.
رۆژنامەی )هۆلیۆد ریپۆرتەر(ی ئامریكايی لەم بارەیەوە رایگەیاند كە فیلمە نوێیەكەی 
ئێسپیلبێرگ لە ژیانی ئەم نیشانشكێنە كە بەناوبانگترین نیشان شكێنە لە مێژووی سەربازيی 
ئامریكا، ئەم فیلمە كە جایسۆن هایل دەقەكەی نووسیوەتەوە، برادلی كوپەر كە بەرهەمهێنەری 
فیلمەكەیە لە هەمان كاتدا رۆڵی سەرەكیش دەبینێت و پێشبینی دەكرێت لە سەرەتای ساڵی 

داهاتوو دەست بە وێنەگرتنی بكرێت.

...
وان

ێ د
ب

جار  یەكەمین  بۆ  كان  فیلمی  فستیواڵی 
ل��ە ش���اری »ك���ان« ل��ە ب��اش��ووری فەرانسە 
بەاڵم  ب��ەڕێ��وەچ��وو.   1٩3٩ سپتامبری  ل��ە 
جیهانی  دووهەمی  كۆتایی شەڕی  تا  دواتر 
1٩50ی  دەی��ەی  لە  راگ��ی��را.  بەڕێوەچوونی 
لە  فستیواڵ  بەڕێوەچوونی  كاتی  زایینی، 
و  ئ��اوری��ل  بۆ  گ���ۆڕدرا  سپتامبرەوە  مانگی 
زێڕین  خورمای  زایینی،  ساڵی 1٩55ی  لە 
وەك خەاڵتی سەرەكيی فستیواڵ دیاری كرا. 
بەشی  حەوت  لە  فستیواڵە  ئەم  بەرنامەكانی 
بەشەكانی  لە  بریتین  كە  پێكهاتوون  ئەسڵی 
جۆرێك  كێبڕكێ،  دەرەوەی  ل��ە  كێبڕكێ، 
كورتە  )كێبركێی  فۆنداسیون  سینە  رووانین، 

دوو حەوتووی  رەخنەگران،  فیلم(، حەوتووی 
دەرهێنەران و بازاڕی فیلم.

كان،  فیلمی  نێونەتەوەیی  فستیواڵی  لە 
الوەكی  و  ئەسڵی  بەشی  دوو  لە  فیلمەكان 
لە سەرانسەری جیهان لەگەڵ یەكتر كێبڕكێ 
فستیواڵە،  ئەم  خەاڵتی  گرینگترین  دەك��ەن. 
خورمای زێڕینە. یەكێك  لە تایبەتمەندیەكانی 
فستیواڵی كان، تایبەتی بوونیەتی كە لەودا، 
گەورەترین ئەستێرەكانی سینەما و بەرچاوترین 
تێدا  بەشداری  سینەما  بواری  ئامادەكارانی 
سینەماكاران  تەنیا  كە  باسە  شایانی  دەكەن، 

مافی بەشدارییان لەو فستیواڵەدا هەیە.
 تەنیا دەرهێنەرێكی ئێرانی كە توانیویەتی 

عەباسی  وەربگرێ   زێڕین  خورمای  خەاڵتی 
1٩٩7ی  ساڵی  ل��ە  ك��ە  ب��وو  كیاڕۆستەمی 
ئەو  گێاڵس«  »تامی  فیلمی  بۆ  زایینی 
خەاڵتەی وەرگرت. لە دەرهێنەرەكانی دیكەی 
ئەم  دیكەی  جیاجیاكانی  بەشە  لە  ئێرانی 
دەكرێ   وەربگرن  خەاڵت  توانیویانە  فستیواڵە 
فیلمی  بۆ  قوبادی  بەهمەن  بۆ  بكەین  هێما 
هاوبەشی  بە  ئەسپەكان  مەستی  بۆ  ساتێك 
ب���ۆ فیلمی  ی��ەك��ت��اپ��ەن��ا  ح���ەس���ەن  ل���ەگ���ەڵ 
پەناهی  جەعفەری  ه��ەروەه��ا  و  »هەینی« 
خەاڵتی  كە  سپی«  »فوودانەی  فیلمی  بۆ 

كامێرای زێڕینیان وەرگرتووە .

بە  س��ەرئ��اوەاڵك��ان  تیاترە  هەموو 
تایبەت تیاتری سەرشەقام لە ئاكامی 
پێكهاتوون،  كەموكووڕی  هەبوونی 
رەنگە  ك��ە  كەموكووڕییانەی  ئ��ەو 
تیاتری سەرشانۆ نەتوانێ واڵمدەری 
بێ. تیاتری سەرشەقام پێویستی بە 
لە  بینەر  لەگەڵ  زۆرتر  پێوەندێكی 
لەو  كردن  نمایش  هەیە،  واتاسازیدا 
شوێنانەى كە خودی ئەو شوێنە وەك 
رۆڵ  نمایشەكەدا  لە  كەسایەتییەك 

دەگێڕێ و گواستنەوەی واتا بە بینەرانێك 
كە رەنگە هیچكات بۆ دەستخستنی بلیت 
لە سەفدا رانەوەستن. تیاتری سەرشەقام 
ئیخالقی،  ب��ی��رۆك��ەگ��ەل��ی  ه��ەڵ��گ��ری 
كۆمەاڵیەتی، سیاسی، فەلسەفی و هتدە 
تایبەت  یارمەتی تكنیكگەلێكی  بە  كە 
تیاتری  لە  دەك��رێ.  بینەر  بە  پێشكەش 
واتایەكی  بینەر  و  ئەكتەر  شەقام  سەر 
دیكە پەیدا دەكەن، لەگەڵ یەكدا تێكەڵ 
دەبن و هێندیك جار جێگۆڕكێ دەكەن. 
تیاتری سەرشەقام لە ژێر ناوی فەرمی 
ئیجرای  ل��ە   street theatre
و  دووه���ەم  دەی��ەك��ان��ی  ل��ە  نمایشگەلێك 
شوێنە  ل��ە  بیستەم  س���ەدەی  سێهەمی 
وەك  ئۆروپایی  واڵتانی  گشتییەكانی 
و  هولەند  و  ئاڵمان  فەرانسە،  رووسیە، 

رۆژاوا  جیهانی  سەرانسەری  لە  دوات��ر 
لە  پێش  ئێرانیشدا  ل��ە  س��ەن��د.  پ���ەرەی 
شۆڕشی گەاڵنی ئێران نمایشگەلێك بە 
شێوەی سەرشەقام لە چەند فستیواڵێكدا 
نەبوونە  نمایشانە  ئەم  بەاڵم  بەڕێوەچوو. 
شتێكی گشتگیر. لە رۆژە سەرەتاییەكانی 
تا  سیاسیی  فەزایەكی  كە  شۆڕشیش 
گرووپگەلێكی  هەبوو،  ك��راوە  رادەی���ەك 
هەوڵی  كە  پێكهاتن  سەرشەقام  تیاتری 
ئەوەیان دەدا بیروبۆچوونە سیاسییەكانی 
تیاتری  ب���ك���ەن.   پ��ێ��ش��ك��ەش  خ���ۆی���ان 
پەیوەست   1373 ساڵی  لە  سەرشەقام 
بوو بە فستیواڵی تیاتری فەجرەوە تاكوو 
بەاڵم  بكرێ .  بۆ  جدیتری  روانینێكی 
هێشتا  ئێراندا  لە  سەرشەقام  تیاتری 
شوناسە  بێ  و  ئامانج  بێ  تیاترێكی 
ئیجراگەلی  و  گ�����رووپ  ب���وون���ی  و 

ت��ی��ات��ری س���ەرش���ەق���ام پ��ێ��ش ئ����ەوەی 
نیشاندەری هەست بە پێویستیی بوونی 
نیشاندەری  ب��ێ،  نمایشانە  ئەمجۆرە 
تیاترە  ئامفی  كەمبوونی  و  بەربەست 
بوونی ئۆگریەكی زۆر،  كە س��ەرەڕای 
دەرچووانی زانكۆ، خوێندكارانی بواری 
وەك  تەنیا  سەرشەقام  تیاتری  تیاتر، 
لێدەكەن،  چاو  دەرب��ازب��وون  رێگەیەكی 
ئاراستەی  ك��ە  س���ەرەك���ی  پ��رس��ی��اری 
كە  ئەوەیە  دەك��رێ   سەرشەقام  تیاتری 
ئیجرای ئەم جۆرە تیاترە لە ئێران دەبێ 
و  خۆمان  كەلتووری  بە  سەرنجدان  بە 
لە نمایشە شوێنە سەرئاوەاڵكان یان بە 
كەڵكوەرگرتن لە ئەزموونی جیهانی لەم 

بووارەدا بەڕێوە  بچێ ؟!
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هەڵەی سیاسی و قەیرانی ئابووری 

رۆژی میراتی فەرهەنگی

چەكۆ ئەحمەدی

هیوا میرزایی

گران  تمەن،  نرخی  دابەزینی  بێكاری، 
ب��وون��ی زێ���ڕ، ه����ەژاری و ب��رس��ی��ی��ەت��ی و 
لە  چەشنە  ل��ەم  دەس���ت���ەواژەی  كۆمەڵێك 
و  ك��ۆڕ  و  تاكسی  و  ش��ەق��ام  و  م��اڵ  نێو 
كۆمەڵگای  ئەمڕۆكەی  كۆبوونەوەكانی 
ئ��ێ��ران، ب��ووەت��ە وێ��ردی س��ەر زاری بەشی 
بە  ك��ە  واڵت��ێ��ك  دانیشتووانی  ه����ەرەزۆری 
جیهان  واڵتانی  دەوڵەمەندترین  لە  یەكێك 

دێتە ئەژمار. 
ئەگەر ئاوڕێك لە مێژووی دەسەاڵتداریی 
حكوومەتە  چ  ئ��ێ��ران،  ح��ك��ووم��ەت��ەك��ان��ی 
بەناو  حكوومەتە  ئەم  چ  و  پاشایەتییەكان 
دەبینین  ب��دەی��ن��ەوە،  ئێستا  ك��ۆم��اری��ی��ەی 
نەتەوە  و  بەگشتی  ئ��ێ��ران  خ��ەڵ��ك��ی  ك��ە 
ژێردەستەكان بەتایبەتی لە ئێراندا بەردەوام 
كاتێك  ژیاون و واڵت هەموو  لە هەژاریدا 

قەیرانی ئابووریی تێدا بووە. 
سەردەمانێك پاشاكانی ئێران بۆ رابواردن 
لە ئورووپا، ئامادە بوون قەرز لەو واڵتانی 
دیكە وەربگرن و بۆ پێدانەوەی ئەو قەرزانە 
باج بەدەن. زۆربەی ئەو باجگەلەش بەشێوەی 
قرتاندنی بەشێك لە خاكی واڵتی ئێران بووە 
كە ئێستا لە هەموو ئەو پانتا بەرینە تەنیا 

»پشیلە« یەكی لێ ماوەتەوە. 

یەكێك لە ناسێنەرەكانی هەر واڵت و نەتەوەیەك، 
بوونی ئاسەوار و شوێنەواری كەونارایە، مێژوویی 
مرۆڤایەتی بەردەوام لە گەشەسەنددایە و باب و 
باپیرانی ئێمە لە سەدەكانی رابردوو، بناخەی ئەم 
گەشەسەندنەیان داناوە و ئەمڕۆكە بە روانین و 
وردبوونەوە لە كەرەستە و ئامرازەكانی كشتوكاڵ 
لە  و هاتووچۆ و پەیوەندی و شەڕ و... زیاتر 
گەشەسەندن  ئ��ەم  بۆ  ماندووبوونیان  و  ه��ەوڵ 
فەرهەنگی  میراتی  دەگ��ەی��ن.  پێشكەوتنە  و 
باپیرانەوە  و  باب  لە  كە  دەگوترێ   شتانە  بەو 
ب��ە ج��ێ م���اوە، ب��ە وات��ای��ەك��ی دی��ك��ە میراتی 
فەرهەنگی بریتین لە هەموو ئەو شتانەی كە لە 
رابردوویەكی زۆر دوور چ شتە ماددیيەكان وەك 
بینا مێژوويیەكان، فەرش، شتۆمەكە كەونارەكان 
و... چ شتە رۆحیەكان وەك، زمان، شێعر، بەیتە 
)جێژنی  بۆنەكان  هەڵپەڕكێ،  فلكلۆرییەكان، 
پێشوەچوونی   جووڵەی  نیشانەی  كە  ن��ەورۆز( 
مرۆڤەكانە لە رەوتی مێژوودا و بە ناسینی ئەوان 
بووار دەرەخسێ بۆ ناسینی شوناسی نەتەوەیەك و 
هێڵی جووڵەی فەرهەنگی دیاری دەكرێ  و بووار 
دەرەخسێ بۆ ئەزموون وەرگرتن لە مرۆڤەكانی 
شوێنەوارە  و  ك��ەل��ەپ��وور  پاراستنی  راب����ردوو. 
كەونارانەكان رێزگرتنە لەو مرۆڤانەی كە بوونەتە 
واڵتی  نەتەوەكان.  ب��ەردەوام��ی  و  مانەوە  هۆی 
ئێران بە هەموو نەتەوە پێكهێنەرەكانیەوە خاوەنی 
كوردیش  نەتەوەی  و  گەورەیە  شارستانیەتێكی 
یەكێك لەو نەتەوانەیە كە لە رۆژهەاڵتی نێوەراست 
خاوەنی فەرهەنگ و كەلەپووریەكی دەوڵەمەندە 
كەرەفتوو،  ئ��ەش��ك��ەوت��ی  زێ���وەی���ە،  ق���ەاڵی  و 
بەیتە  و  سلێمان  تەختی  ت��اق��ەوس��ان،  بێستون، 
فلكلۆرییكەكان و جێژنی نەورۆزە كە نیشاندەری 

پ���اش ن��ەم��ان��ی پ��اش��ای��ەت��ی، دەس���ەاڵت 
ك���ەوت���ە دەس���ت���ی ش��ێ��وازێ��ك��ی دی��ك��ە لە 
»ویالیەتی  ناوی  كە  پاشایەتی  سیستمی 
شێوازێكی  بە  و  دان���راوە  لێ  فەقیهی«  
حكوومەتە  سیاسەتی  درێ����ژەدەری  دیكە 
ئەمجۆرە  ب��ووە.  پاشایەتییەكان  گەندەڵە 
حكوومەتداریی  دەسپێكی  لە  سیاسەتگەلە 
رێ��ژی��م��ی ك���ۆم���اری ئ��ی��س��الم��ی��ی��ەوە و بە 
س��ڕی��ن��ەوەی دژب�����ەران دەس��ت��ی پ��ێ��ك��رد و 
بەو  یارمەتیدان  تا گەیشتە  كێشا  درێژەی 
رێكخراو و الیەنە تیرۆریستییانەی ناوچەكە 
و تا دەهات یارمەتییە ئابوورییەكانی زۆرتر 
لەوەی خومەینی  دەب��ووەوە. پێش  و روونتر 
ئابووریی  بەڵێنی  ئ��ێ��ران،  رێ��ب��ەری  ببێتە 
و  ئاو  و  دەدا  خەڵك  بە  و سەمەری  سەیر 
رەنگینی  سفرەی  و  ئوتۆبووس  و  ك��ارەب��ا 
خۆڕایی بۆ خەڵك دابین دەك��رد. بەاڵم بە 
روونی دیتمان كە لەگەڵ دەسپێكی شەڕی 
»شەڕ  دروش��م��ی  و  عێراق  و  ئێران  نێوان 
بە  و  رێژیمە  ئەم  سەركەوتن«ی  تا  شەڕ 
خۆڕایی درێژەدانی شەڕ لە الیەن كۆماری 
ئیسالمییەوە، تا دەهات سندووقی ئابووریی 
ئەم  قورسایی  و  بەتاڵتر  بۆنەوە  بەم  ئێران 
تێچووە زۆروزەوەن��دەی شەڕ زۆرتر دەكەوتە 
ئێران.  واڵت���ی  دان��ی��ش��ت��ووان��ی  س��ەرش��ان��ی 
هاوكات  كە  بوو  كاتێدا  لە  ئەمە  هەڵبەت 
رێژیمی  ماڵوێرانكەرە،  شەڕە  ئەم  لەگەڵ 
كۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ هەناردەكردنی 

شۆڕشی بە ناو ئیسالمیی خۆی بۆ واڵتانی 
و  دەكرد  تەرخان  زۆری  بووجەیەكی  دیكە 
هەموو  قورسایی  كە  روون��ە  زۆر  ئەمەش 
ئەم تێچوویانە ديسان دەكەوێتە سەر شانی 
روونی  زۆر  بەڵگەیەكی  و  ئێران  خەڵكی 
رابردووی  ساڵی  ئاخەوتنی  وتەیەش  ئ��ەم 
گشتیی  سكرتێری  نەسرۆڵاڵ«  »حەسەن 
حیزبوڵاڵی لوبنانە كە گوتی: »راشكاوانە 
دەڵێم كە ئێران پشتیوانیمان لێدەكات« و ئەم 
و  پشتیوانی  ئەم  كە  دەری��دەخ��ات  وتەیەش 
یارمەتیە هەم ئابووريیە و هەمیش سیاسی. 
بۆ ئەوەی بەرچاوڕوونییەكی زیاترمان لەم 
بۆ  بكەین  هێما  پێویستە  هەبێت  ب��ارەی��ەوە 
وتەكانی خامنەیی كە دەیگوت: »ئێمە لە 
هەموو ئەو بزووتنەوە و رێكخراوانە كە دژی 
ئیسراییل شەڕ دەكەن پشتیوانیمان كردووە و 
راستی  بە  كە  ئەوەیە  پرسیار  دەیكەین«. 
بێ  ئەوەندە  دانیشتووەكانی  و  ئێران  واڵتی 
كێشەن كە دەبێ یارمەتیی واڵتانی هەژار 
ناوچەكە  تێرۆریستیەكانی  رێ��ك��خ��راوە  و 
بدرێت؟ ئەو یارمەتیانە سامانی خەڵكانێكن 
باجی  بوون  ناچار  مێژوو  درێژایی  بە  كە 
كاربەدەستە  چەوتی  سیاسەتی  فرەخوازیی 
یەك لە دوای یەكەكانی واڵتی ئێران بدەن 
بە هەژاری  زێڕدا  لە  دەریایەك  لە سەر  و 

ژیان بەسەر ببەن. 
بەاڵم ئەم نەهامەتی و برسیەتی و هەژارییە 
زیاتر  دیكە  قۆناخەكانی  هەموو  لە  ئێستا 

سەرەكیەكەشی  هۆكارە  و  داوەت��ەوە  رەنگی 
دەگەڕێتەوە بۆ شەڕخوازیی ئەم سێ  دەیەی 

دوایی كۆماری ئیسالمی.
لە  ه��ەر  ئیسالمی،  ك��ۆم��اری  رێژیمی 
سەرەتای هاتنە سەركاریەوە ئەو سیاسەتانەی 
تووی بێ  متمانەیی الی  پێش گرت،  لە 
زۆربەی  و  چ��ان��د  جیهانی  ك��ۆم��ەڵ��گ��ای 
گومانەوە  بە  جیهان  واڵتانی  زۆری  هەرە 
دەكرد.  واڵتەیان  ئەم  كردەوەكانی  سەیری 
ئاشكرابوونی  بە  كە   137٦ ساڵی  تاكوو 
رێژیمە هەموو  ئەم  ناوكییەكانی  چاالكییە 
گومانەكان رەنگ و بۆی راستەقینەی بە 
خۆیەوە گرت و كۆمەڵگای جیهانی كەوتە 
ناوكییانە.  لەم چاالكيیە  پێشگرتن  هەوڵی 
كۆمەڵگای  س��اڵ��ە   18 ب��ە  ن��زی��ك  ئ����ەوە 
نێونەتەوەیی داوا لە ئێران دەكەن كۆتایی بە 
چاالكییە گومان لێكراوەكانی بێنێت، بەاڵم 
ماونەتەوە  ئاكام  بێ   هەواڵنە  ئەم  هەموو 
و رێژیم، كۆمەڵگای جیهانی و زلهێزانی 
رێژیمە  ئەم  لەگەڵ  بەربەرەكانێ   بۆ  هاندا 
گەمارۆی  بە  بەربەرەكانێشی  یەكەمین  و 
لە  راستەوخۆ  كە  پێكرد  دەستی  ئابووری 
سەر خەڵكی ئێران كاریگەریی دانا. ئەگەر 
گەمارۆ  ئەم  ئاستی  روونی  بە  بمانهەوێ  
بە  بڵێین كە  ئابووریانە باس بكەین، دەبێ 
كردەوە سیستمی ئابووریی ئێران بە تەواوی 
ب��ۆ دۆخێكی  داڕم����اوە و گ��ەڕان��دن��ەوەی 
ئاستەم و دوور و  رێگایەكی زۆر  ئاسایی 

دیسان  نێوەدا  لەم  بەاڵم  پێشە.  لە  درێ��ژی 
ئەوە خەڵكی هەژار و بێ  دەرەتانن كە دەبێ 
ژیانێكی هەژارانەتر لە جاران ئەزموون بكەن 
دانیشتووانی  زۆری  یەكجار  بەشێكی  و 
ئێران بۆ بەدەستهێنانی بژێوی ژیان پەنا بۆ 
كاری تاقەتپڕووكێن ببەن و ئەم هەژارییەش 
بێ  كۆمەڵێك  بوارخۆشكەری  خۆیدا  لە 
نۆرمی و دی��اردەی دزێوە كە لە ئەگەری 
درێ��ژەك��ێ��ش��ان��ی، ه��ەم��وو ب��وارەك��ان��ی ژیان 
ژیانی  ه��ەژاری،  و  دەكات  قەیران  تووشی 
هەژارانە زیاتر بەرهەم دێنێتەوە و ئەم ژیانە 
هەژارانەش خەڵكی بێ دەرەتان هان دەدات 
و  قاچاخ  و  دزی  و  نەشیاو  ك���ردەوەی  بۆ 
بەرهەمهێنەرەوەی  كردەوانەی  ئەو  هەموو 
دیاردەی دزێو و بێ نۆرمیی كۆمەڵگان. 

ت��ێ��چ��ووي��ی ك���ارەب���ا، گ���از، ئ���او، ن���ان و 
گەیشتۆتە  ئ��ێ��ران��دا  ل��ە  بەگشتی  ژی���ان 
ئەوەندە  بەدەستهێنانی  و  خۆی  ئەوپەڕی 
تاقەتپڕووكێنە كە ماندوویەتی لە روخساری 
كۆمەڵگا  توێژەكانی  زۆری  ه��ەر  بەشی 
مووچەخۆرانی  و  كرێكاران  بەتایبەت  و 
ئێران بەگشتی و كوردستان و نەتەوە زوڵم 
و  پێدەكرێت  هەست  بەتایبەتی  لێكراوەكان 
ئاوڕدانەوەی  و  چوونەوە  بەخۆدا  بۆ  هیوا 
كاربەدەستانی رێژیم لە خەڵك و دۆخی پڕ 
لە قەیرانی واڵت، رۆژ لە دوای رۆژ كەمتر 

و الوازتر دەبێ . 

فەرهەنگ و كەلەپووری دەوڵەمەندی نەتەوەی 
كوردە. رۆژی 28ی بانەمەڕ بەرامبەر بە 18ی 
رێكخراوی  الی��ەن  لە  زایینی  1٩72ی  م��ەی 
جیهانیی یونێسكۆ پەیماننامەیەك پەسەند كرا كە 
پاراستنی ئاسەوارە مێژوویی و سروشتی  لەودا 
گرینگێكی  كە  م��رۆڤ  فەرهەنگیيەكانی  و 
جیهانیی هەیە و بە بێ جیاوازی رەگەز و ئایین 
و نەتەوە هی هەموو مرۆڤەكانە، بوو بە ئەركی 
كۆمەڵگای جیهانی. بە پێی ئەم كونوانسیۆنە، 
و  مێژوویی  ئاسەوارە  دەتوانن  ئەندام  واڵتانی  
ناونووس  خۆیان  فەرهەنگيیەكانی  و  سروشتی 
پاراستنی  جیهانی،  میراتی  بە  بوون  بۆ  بكەن 
بە میراتیی جیهانیی  بوون  ئەم میراتانە دوای 
دەمێنێتەوە  واڵتە  ئەو  حاكمییەتی  ژێر  لە  هەر 
واڵتانی  هەموو  ئەستۆی  لە  پاراستنی  ب��ەاڵم 
ئەندامە لەم پەیماننامەیەدا. تاكوو ئێستا 180 
واڵت ئەم كونوانسیۆنەیان واژۆ كردووە و نزیك بە 

800 ناوچەی فەرهەنگی و سروشتی لە ریزی 
میراتی فەرهەنگیدایە و ئێران سێ ساڵ دوای 
پەسەندكرانی ئەم پەیماننامە لەم رێكخراوەدا بوو 
ئێران   تۆماركراوەكانی  ئاسەوارە  لە  ئەندام.  بە 
دەكرێ  هێما بۆ »تەختی سلێمان و بێستوون و 
قەرە كلیسا« بكەین كە لە ناوچە كوردنشینەكانی 
بەرزی  ئاستی  ئەمەش  و  هەڵكەوتوون  ئێران 
كورد  نەتەوەی  شارستانییەتی  و  فەرهەنگیی 
ئێران  ناوەندییەكانی  حكوومەتە  بەاڵم  دەردەخ��ا. 
لەنێوبردنی  و  ت��وان��دن��ەوە  ه��ەوڵ��ی  ل��ە  ب����ەردەوام 
ئاسەوار و مێژوویی نەتەوەی كورددا بوون و ئەم 
سیاسەتەیان بە چەند شێوەیەك بەڕێوە بردووە كە 

هێما بۆ چەند نموونەیەكیان دەكەین.
شارە  ل��ە  م��ۆزەخ��ان��ە  دان���ەم���ەزران���دن���ی   �1
كوردییەكان بە مەبەستی ئاشنا نەبوونی خەڵكی 

كورد لەگەڵ فەرهەنگ و مێژوویی خۆیاندا.
2� زاڵكردنی مێژوو و فەرهەنگ و زمانی 

فارسی لە ئێران بە تایبەت لە قوتابخانەكان و كتێبە 
دەرسییەكان و قەدەغەكردنی زمانی زگماكی بۆ 

خوێندن و نووسین لە قۆتابخانەكان.
رادەب����ەدەری  ل��ە  قاچاخی  و  راووڕووت   �3
پاڵپشتی  بە  كوردستان  كەونارەكانی  شتومەكە 

كاربەدەستانی رێژیم.
و  مێژوويیەكان  ناوچە  بە  ن��ەدان  بایەخ   �4
پێڕانەگەیشتن و نوێژن نەكردنەوەی سەردەمیانە 

و كارناسانەیان.
ئەدەبی  و  فەرهەنگ  پشتگوێخستنی    �5
كوردستان و بەربەست سازكردن بۆ مووسیقی و 

هەڵپەڕكێ و بۆنە نەتەوەیەكان.
كۆماری  پ��ش��ت��گ��وێ��خ��س��ت��ن��ی  س��ی��اس��ەت��ی 
لەنێوچوونی  رەوتی  كە  ك��ردووە  وای  ئیسالمی 
میراتە مێژوویی و سروشتی و فەرهەنگییەكانی 
ئێران خێراییكی زۆری بە خۆگرتووە و بەشێكی 
زۆری ئەم میراتانە لە دۆخێكی زۆر خراپدان. 

دەك���رێ  هێما ب��ۆ گ��ۆل��ی ورم���ێ ب��ك��ەی��ن  كە 
كەمتەرخەمی و سیاسەتی هەڵەی كاربەدەستانی 
رێژیم وایكردووە كە ئەم گۆلە بەشێكی زۆری 
كارناسانی  و  ن��اڕەزای��ەت��ی خەڵك  و  ب��ووە  وش��ك 
بۆ  نەبووە  كاریگەریەكی  هیچ  سروشت  ب��واری 
ئیسالمیی  كۆماری  گۆلە.  ئەم  رزگاركردنی 
دژایەتی  سەركاریەوە  هاتنە  سەرەتای  لە  ئێران 
كردووە لەگەڵ هێما و پەیكەر و ئاسەوارە غەیرە 
حكوومەتی  وەك  ئەگەرچی  و  ئیسالمیەكان 
لە  ئاشكرا  شێوەی  بە  ئەفغانستان  لە  تاڵەبان 
نێویانی نەبردووە بەاڵم بواری رەخساندووە بۆ لە 
هەوڵی  زۆرتر  ئیسالمی  كۆماری  نێوچوونیان. 
نێو  لە  ئایینیەكان  سەمبولە  و  هێما  كە  داوە 
كۆمەڵگا پەرە پێبدات و وەك دەبینین لە ساڵی 
138٩دا و لە ماوەیەكی كەمدا چەندین پەیكەرە 
ئێران لە  لە كەسایەتە هونەری و ئەدەبيیەكانی 
كە  راگەیەندرا  هەرچەند  و  دزران  تاران  شاری 
لێژنەی بەدواداچوون پێكدێ  بەاڵم وەك دەبینین 
تاكوو ئێستا هیچ هەواڵێك لە گرتن و گەڕانەوەی 
ئەو پەیكەرانە بۆ شوێنی خۆیان نییە و ئەوە ئەو 
كە سیاسەتی كۆماری  دەردەخ��ا   زیاتر  راستییە 
دژایەتییە  زی��ات��ر  وك��ارب��ەدەس��ت��ان��ی  ئیسالمی 
لەگەڵ فەرهەنگ و مێژووی ئێران بە هەموو 
كە  دەبینین  هەروەها  ژێردەستەكانییەوە.  نەتەوە 
بەشێكی زۆری ئاسەوارە مێژووییەكانی ئێران لە 
مۆزەخانەكانی واڵتانی دیكەدان و بە شێوەی زۆر 
سەردەمیانە پارێزراون و خوێندنەوەیان بۆ دەكرێ . 
هەخامەنشیەكان  پاشای  ك��ووروش  ن��ووس��راوەی 
و  بریتانیادایە   واڵتی  مۆزەخانەی   لە  ئێستا 
بە سەدان ئاسەواری مێژوویی كوردستانیش بە 
زێویە  ق��ەاڵی  مێژوویەكانی  ئ��اس��ەوارە  تایبەت 
لە واڵتانی دیكە و مۆزەخانە  لە شاری سەقز 

بەناوبانگەكانی جیهاندان.
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پڕۆسەی هەڵبژاردن لە سیستمی كۆماری ئیسالمیدا

ئێران لە بەرەبەرەی رۆژی جیهانيی پەیوەندییەكاندا

ناسر ساڵحی ئەسڵ 

عارف وەڵزی

�� ئاخوند محەممەد یەزدی، ئەندامی 
ش��ۆرای نیگابان لە وەاڵم��ی یەكێك 
سەركۆماریدا  ژنەكانی  بەربژێرە  لە 
ك��ە گ��وت��ووی��ە: »ئ��ەگ��ەر م��ن ببمە 
دەوڵەتەكەم  پێكهاتەی  سەركۆمار، 
نیوە بە نیوە لە ژن و پیاو دەبێت«، 
گوتوویە: »فاڵنە كەسیان رێ  نەدایە 
نێو ئاوایی، هەواڵی ماڵی كەیخودای 
یەزدی  گوتەنی،  ك��ورد  دەپرسی«، 
شووی  »خانباجی  بڵێ :  دەی��ه��ەوێ 
دەكرد«.  جیازی  داوای  نەبوو،  بۆ 
بەڕێز!  خوشكی  دادە!  گیان!  تاتی 
نەژیاوی،  ئێران  لە  ه��ەر  دەڵێی  تۆ 
ئاخوند  خ��وا!  ی��ا  نەبێ   ك��اول  ماڵت 
قبووڵ  مرۆڤیش  بە  تۆ  جەماعەت، 
بڵێن:  پێت  دەتهەوێ   ئ��ەودەم  ناكەن، 
وەرە  ف��ەرم��وو  پرێزیدنت!  »خانمی 

ژوورەوە!«. 
ئەحمەدی  ئیسماعیل  پ���اس���دار   ����
هێزی  ف����ەرم����ان����دەی  م�����وق�����ەدەم، 
ئەحمەدی  ئ��اوەڵ��زاوای  و  ئینتزامی 
رووداوەكانی  »ل��ە  گوتوویە:  ن��ژاد، 
مۆرەی  ك��ە  كاتێك  س���اڵ���ی1388دا 
ئێمە  مەئموورانی  لە  یەكێك  پشتی 
شكاندنی  ب��ە  هێزەكانمان  شكابوو، 
شووشەی ئۆتۆمبیلەكان و ماڵەكانی 
خەڵك لە شوێنی رووداوەكەدا تۆڵەیان 

كردەوە«.
ئەحمەدی  كاتەدا  لەو  باسە  شایانی 
دەیانگوت:  ه��اوك��اران��ی  و  م��وق��ەدەم 
شووشەی  فیلمەكاندا  لە  »ئەوانەی 
دەشكێنن،  خەڵك  ماڵی  و  ماشین 
ئ����ەرازل و  ن��ی��ن،  ئێمە  م��ەئ��م��ووری 
لەبەر  پ��ۆل��ی��س��ی��ان  ج��ل��ی  ئ��ەوب��اش��ن 

كردووە«.
جیاوازییەك  خ��ۆم��ان،  وەك���وو  ئیمە 
نابینین،  قسەیەدا  دوو  ئەو  نێوان  لە 
سەردار!  »ج��ەن��اب��ی  دەڵ��ێ��ی��ن:  تەنیا 
كە  نیە  ل��ەوەی��دا  گومانمان  ئیمەش 
ئ��ەوب��اش بوون  ئ���ەرازل و  ئ��ەو هێزانە 
بەر كردبوون،  لە  پۆلیستان  كە جلی 
وەك چۆن جەنابت و ئەحمەدرەزا رادان 
و...  جەعفەری  محەممەدعەلی  و 
ئ��ەرازل و ئەوباشن و جلی ژەنەراڵی 
ب���ەر دەك����ەن و پ��ێ��وی��س��ت بكات  ل��ە 
وەكوو روویانیان جلی وەرزشی لەبەر 

دەكەن. 
مامۆستای  قەرائەتی،  موحسین   ��
دەڵێ :  رێژیم  تەلەفیزیۆنی  ئەخالقی 
زانكۆكاندا،  لە  كچان  »جوانكاریی 
لە رووی یاساییەوە ستەمە و دەبێتە 
زانستی  كۆبیریی  تێكچوونی  هۆی 
خ��وێ��ن��دك��اران��ی ك����وڕ.« پ��ێ��م وابێ 
حاجی موحسین زیاتر لە تێكچوونی 
كە  دەترسێ   بەسیجییەكان  كۆبیریی 
كچان،  ج��وان��ی��ی  دیتنی  ه��ۆی  ب��ە 
ئیمامەكەیان  وەسیەتنامەی  ناتوانن 
لە بەر بكەن، دەنا ئەگەر مەبەستی 
لە زانست »سیاسەت و فەلسەفە و 
هونەر و كۆمەڵناسی و دەروونناسی 
قەرائەتییەكان  ئ���ەوە  ب��ێ��ت،  و...« 
دەكەن،  بنبڕی  ت��ەواوی  بە  خەریكە 
چی  زانستیی  كۆبیریی  ئیتر  ج��ا 
چاوی  و  ك��وڕان��ی چی  عەشقی  و 
جوانی چی و كچی چی و مچی 

چی؟ 

جووت حەوت

هەوراز

لە  جێگیر  ه��ەڵ��ب��ژاردن،  ستادی  الی��ەن  لە 
لە  وات���ا  رۆژ   5 م���اوەی  نێوخۆ،  وەزارەت����ی 
رێكەوتی 17ی بانەمەڕ تا 21ی بانەمەڕی 
13٩2ی هەتاوی بۆ ناونووسی و خۆپااڵوتنی 
بەشدارانی پۆستی سەركۆماری دیاریكرابوو. 
نەججار،  مەحەممەد  نێوخۆ  وەزی��ری  وتە  بە 
٦8٦ كەس خۆیان بۆ بەشداری لە هەڵبژاردنی 
سەركۆماریی خولی یازدەهەم ناونووسی كردووە 

كە ٦5٦ كەس پیاو و30 كەسیان ژنن. 
چوارچێوەی  لە  كە  بكەین  قبووڵ  ئەگەر 
لە  بەشداریكردن  دێموكراتیكدا  سیستمێكی 
لە  ك��ردن  ب��ەش��داری  مانای  بە  هەڵبژاردندا 
لە  ئ��ەوە  دەس��ەاڵت��ە،  بەڕێوەبردنی  پ��ڕۆس��ەی 
رەوایی  ئیسالمیدا چونكە  كۆماری  رێژیمی 
لە  خەڵك  و  وەردەگ���رێ  ئاسمانەوە  لە  خ��ۆی 
نییە،  بەم دەسەاڵتە هیچ رۆڵێكیان  رەواییدان 
بەشداری لە هەڵبژاردن تەنیا عەمەل بە ئەركی 
وەلی  لەگەڵ  نۆیكردنەوە  پەیمان  شەرعی، 
پێناسە  رێژیم  بە  دان  »مقبولیت«  و  فەقیه 
و  هەڵبژاردن  لە  بەشداری  بۆیە  هەر  ك��راوە. 
ئیسالمیدا،  كۆماری  سیستمی  لە  دەنگدان 
چونكە  نییە.  دێ��م��وك��رات��ی��ك  ب��ەش��داری��ەك��ی 
رێژیمی كۆماری ئیسالمی لە سەر كۆمەڵە 
باوەڕێكی  هیچ  ك��ە  دام�����ەزراوە  بنەمایەك 
هەڵبژاردنی  و  دێ��م��وك��راس��ی  و  ئ���ازادی  ب��ە 
شەفاف نییە. هەروەها لە دە خولی پێشوویی 
حیسابێكی  هیچ  سەركۆماریدا  هەڵبژاردنی 
بە  قەتی  و  ن��ەك��ردووە  ئێران  نەتەوەكانی  بۆ 

هێند نەگرتوون. ئەو بە هێند نەگرتنەش جیا 
لەوەی كە باری ئیدئۆلۆژیكی هەیە،  بووەتە 
بنەڕەتیدا  یاسای  لە  ئەسڵێك  وەك  و  یاسا 
گونجێنراوە. لە سیستمی كۆماری ئیسالمیدا 
بنەڕەتی،  ی��اس��ای  ب���ەن���دی115ی  پێی  ب��ە 
لە  ژن��ان  و  ئێران   گەالنی  زۆری  بەشێكی 
بێبەش  سەركۆماری  پۆستی  بۆ  خۆپااڵوتن 
لە  جگە  بەندە  ئەو  پێی  بە  چونكە  ك��راوەن. 
پێڕەوانی  ئیمامی،   دوازدە  شیعەی  پیاوانی 
یهودی،  مەسیحی،  سوننی،  مەزهەبەكانی 
زەرتشتیی، بەهایی و شیعەی 7 ئیمامی و 
ژنان بۆ ناونووسی پۆستی سەركۆماری مافی 
خۆپااڵوتنیان نییە. هەر وەها بەپێی بەندەكانی 
5 و ٩٩ و110ی یاسای بنەڕەتيی رێژیمی 
دەتوانێ   نیگابان  ش���وورای  ه��ەم  ئیسالمی 
و  هەڵوەشێنێتەوە  سەركۆمارى  هەڵبژاردنی 
ئیمامی  نوێنەری  ك��ە  رێ��ژی��م  رێ��ب��ەری  ه��ەم 
زەمان لە سەر عەردە دەتوانێ  لە واژۆكردنی 
دەنگی  بە  هەرچەند  سەركۆماری  حوكمی 
كەوایە  بپارێزێت.  خۆ  هەڵبژێردرابێ ،  خەڵك 
بەغەيرى  سیستمێكدا  وەه��ا  ل��ە  ه��ەڵ��ب��ژاردن 
هیچ  فەقیه،  وەل��ی  دەسەاڵتی  بە  رەوای��ی��دان 

مانا و مەفهومێكی نییە. 
لە وەها سیستمێكدا ئەگەر بەشێكی زۆری 
خەڵكی ئێران لە هەڵبژاردندا بەشداری بكەن، 
هیچ لە رواڵەتی پرسەكە ناگۆڕێ  و دەسەاڵت 
دەمێنێتەوە.  بچووكدا  تاقمێكی  دەستی  لە 
چونكە بنكە و بنیاتەكانی سەر بە رێبەریی  
دەس��ت��ی��ان ل��ە ك��ون��ت��ڕۆڵ و س��اخ��ت��ەك��اری لە 
پاڵێوەران،  ناونووسینی  كاتی  لە  هەڵبژاردن 
دیاریكردنی  هەڵبژاردەنەكان،  بەڕێوەبردنی 
دیاریكردنی  و  متمانە  جێی  پ��اڵ��ێ��وەراوی 

سەركۆماری دڵخوازی رێژیمدا هەیە. 
ه����ەر ب���ۆی���ە ب���ەش���داری���ك���ردن ل���ە وەه���ا 
هەڵبژاردنێكدا بە مانای رەواییدان بە سیستمی 
پێوەندی  و  فەقیه  ویالیەتی  دیكتاتۆریی 
نەتەوەكانی  داخوازییەكانی  و  چارەنووس  بە 
لە  یەكێك  ئ��ەگ��ەر  ت��ەن��ان��ەت  نییە.  ئ��ێ��ران��ەوە 
لە  چاكسازی  و  گ��ۆڕان  بێهەوێت  پاڵیوەران 
سیستمی كۆماری ئیسالمیدا بكا، بە هۆی 
بوونی كەسێكى وەك وەلی فەقیه و یاسایەكی 
و  گ���ۆڕان  ت��وان��ای  نادێموكراتیك  ب��ن��ەڕەت��ی 
 34 بە  نزیك  دوای  كەوایە  نییە.  رێفۆرمی 
ساڵ ئەزموونكردنی هەڵبژاردن لە چوارچێوەى 
ئەو سیستمەدا، دەبێ  بەو قەناعەتە بگەین كە 
ئەو هەڵبژاردنە هیچ قازانج و پێوەندییەكەی 
بە ماف و داخوازییەكانی نەتەوەكانی ئێرانەوە 
نییە. بە چاوخشاندن بە ناوی ئەو كەسانەی 
خولی  سەركۆماریی  پۆستی  بۆ  خۆیان  كە 
یازدەهەم پااڵوتووە، دەبینین بەشێكیان لە سیما 
تێرۆریزمی  و  تێرۆر  پشتیوانانی  دیارەكانی 
دەوڵەتین و تەنانەت  رۆڵیان لە تێرۆر كردنی 
و  رێژیم  بەرهەڵستكاری  كەسایەتییەكانی 
بەتایبەت لە تێروری رێبەرانی نەتەوەی كورد 
و حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێراندا هەبوە 
حوكمی  نێونەتەوەییەوە  پۆلیسی  لەالیەن  و 
بە  دیكەیان  بەشێكی  هەیە.  دەستگیركردنیان 
ئ��ازادی��خ��وازی و  ب��ەردەوام��ی لە دژی بیری 
سانسۆركردنی  م��رۆڤ،  مافی  پێشێلكردنی 
چاپەمەنی، پیالن بە دژی رووناكبیران و زۆر 
كردەوەی نامرۆڤانەی دیكە لە پێناو پاراستنی 
سیستمی ویالیەتی فەقیه رۆڵیان هەیە یا لە 
باوەڕپێكراوانی كۆماری ئیسالمین. لە ناو ئەو 
خولی  هەڵبژاردنی  بۆ  خۆیان  كە  كەسانەی 

یازدەهەم كاندیدا كردووە، هاشمی رەفسەنجانی 
بیروڕای  تێڕامانی  جێی  مەشایی  رەحیم  و 
رەفسەنجانی  ب��وون.  جیهان  و  ئێران  گشتیی 
وەك »عالی جەنابی سوورپۆش« فەرماندەر 
كەسایەتییە  ت��ی��رۆرك��ردن��ی  ب����ری����ادەری  و 
و  ئێران  دەرەوەی  و  نێوخۆ  لە  دێموكراتەكان 
ئابووری  وێرانكردنی  ئ��ەن��دازی��اری  ه��ەروەه��ا 
چوونەسەری  ئێعتیاد،  گ��ەن��دەڵ��ی،  ئ��ێ��ران، 
قیمەتەكان، هەرزانفرۆشكردنی كارخانەكان لە 
كارنامەیدا  لە  سەركۆماریدا،  8ساڵ  ماوەی 
سەنەدێكی  ك��ردەوان��ەش  ئ��ەم  و  ك��راوە  تۆمار 
مەشاییش  رەحیم  ئێسفەندیار  حاشاهەڵنگەرە. 
پۆستی  لە   13٦1 تا   1358 ساڵەكانی  لە 
جێگری ئیتالعاتی سپای پاسداران جێگیر لە 
قەرارگای »حمزە سیدالشهدا« لە كوردستانی 
ئێران دەستی بە چاالكی كردووە و دەستی لە 
س��ەرك��وت و كوشت و ب��ڕی خ��ەڵ��ك  و هێزە 

شۆڕشگێڕەكانی كوردستانی ئێراندا بووە. 
بەاڵم بە هەر شێوە ئێستا رێژیمی كۆماری 
ئیسالمی بە قوناخێكی هەستیاردا تێپەڕ دەبێت. 
دۆخی نالەباری ئابووری � سیاسی، ملمالنێی 
نێوخۆیی  قەیرانە  باڵەكان،  نێوان  لە  جیددی 
و دەرەكییەكان و دۆسییەی ناوكیی، رێژیمی 
هێشتووەتەوە.  شێواودا  و  ئاڵۆز  دۆخێكی  لە 
بۆیە ئەم قۆناخە چەندە بۆ رێژیم گرینگە كە 
خەڵك لە شانۆی هەڵبژاردندا بەشداری بكەن، 
ئێران  نەتەوەكانی  بۆ خەڵك و  لەوە  پتر  دەبێ 
گرینگ بێ ، چونكە بەشداریكردن و دەنگدان 
قازانجێكی  هیچ  هەڵبژاردنانەدا  چەشنە  لەم 

بۆ ئەوان نییە. 

پەیوەندییەكانی  ئ��ام��رازە  ه��ات��ن��ەئ��ارای 
لەسەر  بەرچاوی  كاریگەرییەكی  س��ەردەم، 
مرۆڤ  سیاسيی  و  كۆمەاڵیەتی  ژیانی 
داناوە و بەكارهێنانی رۆژانەیان، كۆمەڵێك 
بەرزبوونەوەی  وەك  پۆزێتیڤی  شوێنەواری 
مەودای  لەنێوبردنی  رۆشنبیری،  ئاستی 
جوگرافیایی، داهات، پەروەردە و فێركردن، 
دابینكردنی ئاسایش و ئەمنیەت، پەرەپێدانی 
ئ��ازادی، وەرگرتنی زانیاری و ...هتد لە 
خۆ بەجێ هێشتووە و هەر ئەمانەش بوونەتە 
پێشكەوتنی  ب��ۆ  م���رۆڤ  ك��ە  ه��ان��دەرێ��ك 
فكری  لە  ب���ەردەوام  كۆمەڵگا،  زێ��دەت��ری 

داهێنانی نوێ لەم پەیوەندییەدا بێت.
ئەگەر بە كورتی بمانەوێ باسی بكەین، 
وەك  پەیوەندییەكانی  ئامرازە  ئارای  هاتنە 
وەرچەرخانێكی  ت��ەل��ەف��وون،  و  تێلگراف 
م��ەزن بوو لە ژیانی رۆژان��ەی م��رۆڤ و 
هەر  جیهاندا.  لە  پەیوەندییەكان  دونیای 
هەنگاوی  یەكەمین  لە  كە  دەبینین  بۆیە 
پەیوەندییەكاندا  ب��واری  لە  بەرەوپێشچوون 
هەوڵی  زایینیەوە  18٦5ی  ساڵی  لە  كە 
نێونەتەوەی  تێلگرافی  یەكییەتی  درا،  بۆ 
خزمەتگوزاری  و  پ��ێ��ك��دێ��ت  پ��اری��س  ل��ە 
پێشكەشی كۆمەڵگای مرۆڤایەتی دەكات. 
دەربازبوونی  دوای  و  دوات��ر  قۆناغی  لە 
نزیك بە 40 ساڵ و لە ساڵی 1٩0٦دا، ئەم 
یەكیەتییە لە كۆنفرانسی خۆیدا بڕیاری دا 

كە یەكیەتییەكی دیكە بە ناوی یەكیەتيی 
رادیۆ و تێلگرافی نێونەتەوەی پێك بێنێ. 
پ��اش ن��زی��ك ب��ە س��ێ دەی���ە خ��زم��ەت��ی شان 
ناوی  ژێر  لە  یەكیەتییە  دوو  ئەم  بەشان، 
یەكیان گ��رت و  م��ادری��ددا  ب��ڕی��ارن��ام��ەی 
پەیوەندییەكانی  نێونەتەوەيی  یەكیەتيی 
رۆژی  راستیدا  لە  و  دام��ەزران��د  دووری���ان 
جیهانی پەیوەندییەكان واتە27 ی بانەمەڕ 
)17 ی مەی( وەبیر هێنەرەوەی ئەم رۆژە 

مێژووییەیە.
ئێستا بە خۆشییەوە دەبینین كە پێشكەوتنی 
گەشەسەندنی  و  س���ەردەم  تێكنۆلۆژیای 
پەیوەندیگرتن،  ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ی  ئ��ام��رازە 
وەك  ل��ەوەی  جیا  كە  ئاستێك  گەیشتووەتە 
جیهانی  لە  واڵت  پێشكەوتنی  پێوەرێكی 
ئەمڕۆدا دێتە ئەژمار، بەڵكوو دەتوانێ لە 
زۆر بواری دیكەی وەك ئاسانكردنی ژیانی 
رۆژانە و گەشەی فەرهەنگی، و تەنانەت 
بۆ بەرەوپێشبردنی ئامانجگەلێكی سیاسی 
نەتەویی  كیانی  و  ش��ون��اس  ناساندنی  و 

نەتەوە بندەستەكان، یارمەتیدەر بێت.
لەهەر  راگ��ەی��ان��دن  چەمكی  ه��ەرب��ۆی��ە 
و  واڵتەیە  ئەم  بەهێزی  باسكی  واڵتێكدا 
كە  پەیوەندییەكانەوەیە  ئامرازە  رێگای  لە 
دەتوانێ بۆ پێكانی ئامانجە درێژخایەنەكانی 
خۆی لە هەموو بوار و ئاستەكاندا، ئاراستە 
پرۆگرامەكانی  بەرنامەو  و  سیاسەت  بە 

خۆی  لە نێوخۆ و دەرەوە بدات.
دەمانەوێت  ل���ێ���رەدا  ك��ە  ئ����ەوی  ب����ەاڵم 
بوونی  زەروورەت���ی  س��ەر،  بخەینە  تیشكی 
ئامرازە پەیوەندیەكان لە واڵتانی دیكتاتۆر 

لێدراو و داخراودایە، چونكە بۆ بردنەسەری 
ئاستی وشیاری كۆمەڵگا و هەمواركردنی 
رێگاكانی رزگار بوون لە سیستمی ناڕەوای 
مەوجود لەو واڵتانەدا، رۆلێكی ئەرێنی و 

بەرچاو دەبینێ.
ئێران  ئیسالميی  ك��ۆم��اری  رێ��ژێ��م��ی 
پەرەپێدانی  بۆ  كە  واڵتانەیە  ل��ەو  یەكێك 
ئ��ی��دئ��ۆل��ۆژی ئ��ی��س��الم��ی��ی خ����ۆی، هەر 
سەر  لە  سەركارییەوە  هاتنە  ل��ەس��ەرەت��ای 
و  ئ��ازاد  راگەیاندنی  دژایەتيی  ئەساسی 
پایەكانی  سەردەم،  پەیوەندییەكانی  ئامرازە 
دیتمان  بۆیە  دامەزراند.  خۆی  دەسەاڵتی 
تا  بگرە  ئ���ازادەوە  رۆژنامەگەريی  لە  كە 
بەكارهێنانی ماهوارە و ئامرازەكانی دیكەی 
پەیوەندی بەكۆمەڵ بەربەستی بۆ سازكردن 
و بە هەموو شێوەیەك كەوتە هەوڵی سانسۆر 

كردنی راستییەكانی دونیای ئەمڕۆ.
ئاشكرایە كە لە سەردەمی ئێستادا كە بە 
دەكرێ،  پێناسە  بوون  سەردەمی دیجیتاڵی 
سەرەكیترین و زەرووریترین ئامرازی پەیوەندی 
لە سەرتاسەری جیهان كە بە هەموو شێوەیەك 
و بۆ هەموو كەسێك بەكەڵكە، ئینتێرنێتە. 
ب��ەاڵم ب��ەداخ��ەوە ل��ە ك��ۆم��اری ئیسالمیی 
ئێراندا، كە حەشیمەتێكی 75 ملیۆن كەسی 
هەیە و بە پێی ئامارەكان 45 ملیۆن كەس 
لەو حەشیمەتەش بەكارهێنەری ئینتێرنێتن، 
ساڵی   10 لە  بەتایبەت  كاتەكان  زۆرب��ەی 
فەیسبووك،  وەك  ماڵپەڕەكانی  راب���ردوودا 
گووگڵ،  یاهوو و نەرمئەفزارەكانی ڤی پی 
ئێن ... و هتد، دەكەونە بەر تیغی سانسۆر 
و فیلتێركردن و بەم هۆیەشەوە بەكارهێنانی 

كە  ئەوەی  نابێت.  مومكین  ماڵپەڕانە  ئەم 
دوای  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  سەرسوڕمانە  جێگەی 
هەتاكوو  ن��ژاد  ئەحمەدی  هاتنەسەركاری 
ئێستا، بە بەردەوامی هەواڵی دامەزراندنی 
ئینتێرنێتی میللییە كە لە دونیای مۆدێرنی 
ناودێر  دیجیتاڵی  ئاپارتایدی  بە  ئەمڕۆدا، 
وەها  باكووردا  كۆریای  واڵتی  لە  تەنیا  و 
كراوەتەوە.  ب��اڵو  ك���راوە،  ئ��ەزم��وون  شتێك 
سەرەڕای تەبلیغات و پڕوپاگەندەی زۆری 
لەمەڕ  ئیسالمی  كۆماری  كاربەدەستانی 
بەهێزبوونی ئینتێرنێتی میللی، شارەزایانی 
ئەم بوارە لە سەر ئەو باوەڕەن كە، ئەم رایەڵە 
ئینتەرنێتیە)ئینتەرنێتی مللی( دەبێتە هۆی 
ئەوە كە ئێران بە تەواوی ئیزۆلە بێت و لە 
شەبەكەی زانیاری  گشتیی جیهانی دوور 

بكەوێتەوە.
ئەو  لەبەرچاوگرتنی  ب��ە  ك��ۆت��ای��دا  ل��ە 
راستییە كە راگەیەن و بەتایبەت ئینتێرنێت 
ئەمڕۆیی  ژی��ان��ی  ل��ە  س��ەرەك��ی  بەشێكی 
هەر تاكێكە لە جیهاندا، رێژیمی كۆماری 
ئیسالمی بە دامەزراندنی ئینتێرنێتی میللی 
بەگشتی،  پەیوەندییەكان  س��ان��س��ۆری  و 
سەردەم  راگ��ەی��ان��دن��ی  ل��ە  خ��ۆی  خەڵكی 
بە شاردنەوەی  بتوانێ  تاكوو  دەكا،  بێبەش 
راستی و واقعییەتەكانی نێوخۆ و دونیای 
دەرەوە، مەودای گەیشتن بە ئامانجەكانی 

خۆی كەمتر بكاتەوە.
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كەمایەتییە نەتەوەییەكان و بەشداریی كاریگەریان لە پڕۆسەی سیاسیدا
ئیبراهیم الجانی

پەیڕەوانی  و  ن��ەت��ەوە  كە  واڵت��ان��ەدا  ل��ەو 
لە  پێكەوە  جۆراوجۆرەكان  مەزهەبە  و  دین 
چوارچێوەی سیستمێكی سیاسی دەوڵەتیدا 
هەموو  پێویستە  ناوەندی  دەوڵەتی  دەژی��ن، 
خوڵقاندنی  ب��ۆ  پ��ێ��وی��س��ت  س��ازوك��ارێ��ك��ی 
بەشداركردنی  بە مەبەستی  لەبار  دەرفەتی 
پڕۆسەی  لە  كەمایەتییەكان  چاالكانەی 

سیاسی واڵتدا بگرێتە پێش.
مەنشووری رێكخراوی نەتەوەیەكگرتوەكان، 
رێكخراوە  ئ���ەو  ئ��ەن��دام��ی  دەوڵ��ەت��ەك��ان��ی 
كە  پەیماننامانەی  ئ��ەو  بەڕێوەبردنی  بۆ 
رێكخراوی نەتەوەیەكگرتوەكان بۆ پاراستنی 
مافی  دەستەبەركردنی  و  م��رۆڤ  مافی 
كەمایەتییە نەتەوەیی و ئایینی و مەزهەبی 
پابەند  ك���ردوون،  پەسەندی  زمانییەكان  و 
سەر  دەخاتە  ئەركیان  زیاتر  ل��ەوەش  دەك��ا. 
شان تا بۆ پیادەكردنی ئەو پەیماننامانە لە 
ئاستی دونیادا، هاوكاری واڵتانی دیكە و 

كۆمەڵگای نێونەتەوەی بكەن.
ئەوە بەو مانایە كە بێجگە لەو یاسایانەی 
بە  دەوڵ���ەت  واڵتێكدا  ه��ەر  ئاستی  ل��ە  ك��ە 
رێكخراوی  ل��ە  ب��وون��ی  ئ���ەن���دام  ح��وك��م��ی 
پاراستنی  بۆ  دەب��ێ  نەتەوەیەكگرتوەكاندا 
بەرێ،  ب��ەڕێ��وەی��ان  كەمایەتییەكان  مافی 
كۆنوانسیۆنی  گەلێك  نێودەوڵەتیش  یاسای 
مافی  پ���اراس���ت���ن���ی  ب���ۆ  ج�����ۆراوج�����ۆری 
هەلومەرجی  دابینكردنی  و  كەمایەتییەكان 
لەبار بۆ بەشداربوونی ئەوان لە كارووباری 
سیاسیی واڵتەكانیاندا وەبەرچاوگرتوون كە 
سیاسەتگوزاريی  لە  پێویستە  دەوڵەتەكان 
كەمایەتییەكان  ب��ە  ب��ەرام��ب��ەر  خ��ۆی��ان��دا 

وەبەرچاویان بگرن.
ك���ۆن���وان���س���ێ���ۆن���ەك���ان���ی رێ���ك���خ���راوی 
مەدەنی  م��اف��ە  ب��ۆ  ن��ەت��ەوەی��ەك��گ��رت��وەك��ان 
كۆمەاڵیەتی  و  ئ���اب���ووری  س��ی��اس��ی  و 
گشتییە  رێ��وش��وێ��ن��ە  ك��ول��ت��ووری��ەك��ان،  و 
بردنەپێشی وەها سیاسەتێك  پێویستەكان بۆ 
بۆ دەوڵەتەكان دەستنیشان دەكەن. جیا لەوان 
و  نێونەتەوەیی  ئاستی  لە  وتمان  وەك  هەر 
و  ق��ان��وون  زۆر  ژم��ارەی��ەك��ی  ناوچەییشدا، 
یاسایی تایبەت بە پاراستنی كەمایەتییەكان 
ناوچەییە  و  نێوەنەتەوەیی  ئۆرگانە  لەالیەن 
كە  ك���راون  پەسەند  س��ەاڵح��ی��ی��ەت��دارەك��ان��ەوە 

ئیعتیباری قەزایی و قانوونییان هەیە.
سەردەمەدا،  ئ��ەم  دون��ی��ای  ل��ە  ك��ەوات��ە 
بە  راب��ردوو  وەك  ناتوانن  دەوڵەتەكان  ئیدی 
پشتی  ل��ە  و  بجووڵێنەوە  خ��ۆی��ان  كەیفی 
پرنسیپی سەربەخۆیی و حاكمیەتی میللی 
و  عەداڵەتی  بێ  سیاسەتی  نیشتیمانی،  و 
هەاڵواردن و تەبعیز دەرحەق بە كەمایەتیەكان 

بەڕێوە بەرن.
قانوونی  ك���ە  ئ��ەس��اڵن��ە  ل����ەو  ی��ەك��ێ��ك 
نێونەتەوەیی بۆ بەشداركردنی كەمایەتییەكان 
لە پڕۆسەی سیاسی واڵتەكانیاندا پێی لەسەر 
دادەگرێ، بریتیە لە پرنسیپی ئامادەكردنی 
هەلومەرجی لەبار بۆ بەشداریی كاریگەر و 

چاالكانەی ئەوان لە پرۆسەی سیاسیدا.
كۆمەڵگای  ئ��ەس��ڵ��ە،  ئ���ەو  ب��ەگ��وێ��رەی 
حوكم  نێودەوڵەتی  قانوونی  و  نێونەتەوەیی 
دەكەن كە دەوڵەتەكان بێجگە لەو رێوشوێنە 
جۆراوجۆرانەی كە بەشێوەیەكی گشتی بۆ 
بەشداری هاوواڵتیان لە پڕۆسەی سیاسییدا 
پیادەیان دەكەن، پێویستە هەندێك سازوكار و 
بەرنامەو پالن و سیاسەتی تایبەتی دیكەش 
بگرنەپێش كە رێگا بۆ بەشداریی چاالكانەی 
كەمایەتیەكان لە پڕۆسەی سیاسییدا خۆش 
لە  بریتیە  ك���ارە  ئ���ەو  ج���ەوه���ەری  ب��ك��ەن. 
هەڵسوكەوتكردنی  سیاسەتی  بەڕێوەبردنی 
ب���ەرام���ب���ەر بە  ت��ای��ب��ەت��ی و م���وس���ب���ەت 
 affirmative وات���ە)  كەمایەتییەكان 

گۆران  مامۆستا  ئ���ەوەی  ی��ا   )action
پێی  چاوڕەشەكانمان  عەرەبە  برا  گوتەنی 

دەڵێن )اإلجرا وات اإلیجابیە(.
ئ��ەو ه��ەڵ��س��وك��ەوت ك��ردن��ە پ��ۆزەت��ی��ڤ و 
فۆرمی  دەت��وان��ێ  ك����ردەوەدا  ل��ە  تایبەتیە 
جۆراوجۆر بە خۆیەوە بگرێ. وەك دۆزینەوەی 
چارەسەری بۆ كێشەی كەمایەتیەكان، ئەوە 
كە كەمایەتییەكان ئۆتۆنۆمییان بدرێتێ، یا 
خۆیاندا  دانیشتنی  شوێنی  ناوچەكانی  لە 
خۆبەڕێوەبەری  و  ئ��ی��داری  دەس��ت��ەاڵت��ی 
خۆیان پێ ب��درێ، یا دام��ەزراوی سیاسی 
و كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی و كولتووری 
تەندروستيی  و  كۆمەاڵیەتی  میدیایی  و 
ت��ای��ب��ەت ب��ۆخ��ۆی��ان ب��ۆ درووس�����ت بكرێ 
ب��زان��ن و ئەو  ب��ە ه��ی خۆیانی  ئ���ەوان  ك��ە 
دام��ەزراوان��ەش لە ك��ردەوەدا دیفاع لە ماف 
بكەن.  كەمایەتییانە  ئەو  ئازادییەكانی  و 
یانی پێویستە ئەو مافە بە كەمایەتییەكان 
بدرێ كە هەندێك ئەنستیتۆ و موئەسەساتی 
تایبەت بە خۆیان درووستكەن كە لە كردەوەدا 

 special  ( بكەن.  ئ��ەوان  نوێنەرایەتی 
) representation righes

واتە هەندێك ئۆرگانی تایبەت بەخۆیان 
درووس��ت��ك��ەن ك��ە ل��ە ب��ەرام��ب��ەر دەسەاڵتی 
ناوەندی و ئەو زۆرایەتییەدا كە دەسەاڵتی 
ب��ە دەس��ت��ەوەی��ە، ب��ی��ان��پ��ارێ��زن و ق��ازان��ج و 
بەرژەوەندییەكانی ئەوان بەرنە پێش. ئەوەش 
ناوچەیی،  پاڕلەمانی  شكلێ  بە  دەك��رێ 
حیزب و رێكخراوی سیاسی و فراكسیۆنی 
سیاسی تایبەت بە خۆ، حكومەتی ناوچەیی، 
دێسانترالیزەكردنی  واڵت،  فیدرالیزەكردنی 
پێكهێنانی  و  ح��ك��ووم��ەت��ی  دەس���ەاڵت���ی 
بۆ  ج��ۆراوج��ۆر  موئەسەساتی  و  ئ��ۆرگ��ان 
پیادەكردنی حاكمیەتی شەراكەتی لە ئاستی 

سەرانسەریدا، خۆی نیشان بدا.
ئەو روانگە تازەیە ئاڵوگۆڕی بەرچاوی 
كە  هێنا  لیبڕالیەدا  لێكدانەوە  ئەو  سەر  بە 
پێشتر لە قانوونی نێودەوڵەتیدا بۆ مەسەلەی 
شەڕی  دوای  و  دەك���را  كەمایەتییەكان 
كردبوو.  پەیدا  ب��ڕەوی  جیهانی  دووهەمی 
لێكدانەوەیەك كە دەیگووت دەوڵەت پێویستە 
هەلومەرجێك پێك بێنێ تا هەموو هاوواڵتیان، 
بێ وەبەرچاوگرتنی هیچ جیاوازیەك، بتوانن 
بەشداری  سیاسیدا  پڕۆسەی  لە  یەك  وەك 
 political سیاسەت  ی��ەك  وات��ە  بكەن. 
equality بەرامبەر بە هەموو هاوواڵتیان 

بێ هەاڵواردن بەڕێوەبەرێ.
ئێمە كوردەكان ئەوەشمان پێ رەوا نەبینراوە 

دەرەج���ە س��ێ و چوار  ه��اوواڵت��ي��ی  و وەك 
قاسملوو  دووكتور  كاتێك  ك��راوە.  سەیرمان 
دەڵێ  پێی  خومەینیدا،  لەگەڵ  دی��دار  لە 
ئێمە كوردەكانی ئێران چاوەڕوانین دەوڵەتی 
كوردستان  خەڵكی  داخوازەكانی  مەركەزی 
خومەینی  ل���ەوەاڵم���دا  ب��گ��رن،  وەب���ەرچ���او 
وەك  ب���ەاڵم  موسوڵمانین.  ه��ەم��وو  دەڵ���ێ 
نەكرا.  لەگەڵ  رەفتارمان  موسوسوڵمانیش 
بە دژی  جیهاد  ئەو خومەینیە  هەر  دوات��ر 

خەڵكی كوردستانى راگەیاند.
ب���ەوج���ۆرە ل��ە دەی����ەی ئ��اخ��ری قەرنی 
سیستەمی  رووخ���ان���ی  پ���اش  راب�������ردوودا، 
سەرهەڵدانی  و  م��ەوج��ود  سۆسیالیزمی 
كێشەی كەمایەتییەكان لە ئورووپا و واڵتانی 
دوای  بەتایبەت  پێشوودا،  سۆسیالیستی 
كارەساتەكانی باڵكان و كۆنگۆ و ئاسیای 
تووندتربوونی  بەهۆی  هەروەها  نێوەڕاست، 
كێشەی نەتەوەیی و بڵێسەداربوونی خەباتی 
گەالنی ژێر چەپۆك و یەك لەوان نەتەوەی 
كورد لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا، مەسەلەی 

گەل و نەتەوە بندەستەكان و كەمایەتییەكان 
مەسەلەی  بە  بوو  نێودەوڵەتیدا  ئاستی  لە 

هەرە سەرەكی.
ساموئێل هەنتنگتۆن، بە هەڵسەنگاندنی 
لەمەو  ئ���ی���دی  وت�����ی  دی�����اردەی�����ە  ئ�����ەو 
ب����ەدوا ك��ێ��ش��ەی ئ��ەس��ڵ��ی، ك��ێ��ش��ەی نێوان 
تەمەدوونەكان  كولتوورەكان،  فەرهەنگەكان، 
لەگەڵ  جیاجیاكان  كەمایەتییە  نەتەوەو  و 
لە  سەعید  دووكتور  شەهید  دەبێت.  یەكتر 
راپۆرتی خۆی بۆ كۆنگرەی ٩ی حیزبدا، 
تازە  وەزع��ە  ئەو  دەڕوانێتە  خۆشبینیەوە  بە 
شانسێكی  وەك  زیاتر  لەوەش  نێونەتەوەییە. 
تازە كە بۆ خەباتی ئازادیخوازانەی نەتەوەی 
سیاسەتگوزاری  ل��ە  پێش،  هاتۆتە  ك��ورد 

بزووتنەوەی كوردا، حیسابی بۆ دەكاتەوە.
ب��ەو ش��ێ��وە ل��ە ئ��اك��ام��ی ئ��ەو وەزع����ەدا، 
مەسەلەی مافی كەمایەتییەكان لە قانوونی 
نێونەتەوەییدا بوو بە مەسەلەیەكی ئاكتوێڵ 
بۆ  دەوڵەمەندتری  و  قوڵتر  لێكدانەوەی  و 

كرا.
ئەو تێزەی كە دەڵێ دەوڵ��ەت دەبێ یەك 
بێ  هاوواڵتیان  هەموو  بەرامبەر  سیاسەت 
جیاوازيی بەڕێوەبەرێ تا دەرفەت و شانسی 
لەكارووباری  ب��ەش��داری  ب��ۆ  یەكیان  وەك 
سیاسییدا بۆ پێكبێنێ، لە واڵتە فرەكولتووری 
و فرەفەرهەنگیەكاندا، لە كردوەدا نەك هەر 
كارەساتی  بەڵكوو  گەیشت،  بنبەست  بە 

ئینسانی گەورەشی لێكەوتەوە.

بەرتەسك  تەعبیرێكی  سیاسەتە  ئ��ەو 
یەك  وەك  سیاسەتی  پرنسیپی  لە  كە  ب��وو 
جۆرە  یەك  یا   political equality
دەوڵەت  پرینسیپەدا،  لەو  دەك��را.  سیاسەت 
بە مەبەستی دابینكردنی مافی وەك یەك 
پڕۆسەی  لە  بەشداری  بۆ  هاوواڵتیان  بۆ 
سیاسیدا یەك سیاسەتی رەسمی و دەوڵەتی 
مێژوویەكان  ئەزموونە  ب��ەاڵم  پێش.  دەباتە 
زۆرایەتيی  ك�����ردەوەدا  ل��ە  ك��ە  دەری���دەخ���ەن 
دەستەوەیە،  ب��ە  دەوڵ��ەت��ی  ك��ە  دەس��ەاڵت��دار 
هەمیشە تەبعیزی بە دژێ كەمایەتییەكان 

بەڕێوە بردووە.
تەفسیر  و  خوێندنەوە  پرنسیپە  ئەو  دواتر 
و  ی��ەك  وەك  ك���را. شانسی  ب��ۆ  ق��ووڵ��ت��ری 
 equality of opportunity
 equality ی��ەك  وەك  ئاكامی  ه��ەروەه��ا 
جەوهەری  ب��ە  ب���وون   of outcome
ئەو  زیاتر  ل��ەوەش  نوێیە.  تێگەیشتنە  ئ��ەو 
تێگەیشتنە نوێیە ئەو سیاسەتە تایبەتیانەش 
و  ڕاهێزان  و  بەهێزكردن  بۆ  كە  دەگرێتەوە 

دەبێ  كەمایەتییەكان  بە  ئێمپاوەرمێنتدان 
وەبەرچاو بگیردرێن.

یەك  وەك  سیاسەتی  ن��ێ��وەڕۆك��ی  یانی 
ئاكامی  ه��ەم  و  ی��ەك  وەك  شانسی  ه��ەم 
سیاسەتە  ئەو  هەم  و  دەگرێتەوە  یەك  وەك 
تایبەتیانەش دەگرێتەوە كە وەزعی تایبەتیی 

كەمایەتیەكان بە حیساب دێنێ.
ئەوەی تایبەتە بە ئێمەی كورد لە هەموو 
پارچەكانی كوردستان ئەوەیە كە هیچ كات 
یەكمان  وەك  شانسی  كە  نەكردوە  هەستمان 
لەگەڵ كەسانی سەربەنەتەوەی دەسەاڵتدار 
هەبێ تا بتوانین بە ئەندازەی ئەوان لە كێكەكە 
بۆ خۆمان هەڵگرین. لەتەعبیری مۆدێڕنی 
 ،1٩٩0 سااڵنی  دوای  كە  پرنسیپەدا،  ئەو 
سیاسەتە  ئەو  دیكەی  كۆڵەكەیەكی  بۆتە 
كەمایەتییەكان  بەرامبەر  دەبێ  دەوڵەت  كە 
رەچاوی بكا، مافە كولتووری و فەرهەنگی 
و سیاسی و مەدەنییەكانی كەمایەتییەكان، 
وەك فاكتۆرێكی پڕبایەخ دەژمێردرێن. یانی 
دەوڵ��ەت بۆ ئەوەی شانس و دەرفەتی وەك 
یەك بۆ بەشداركردنی هەموو هاوواڵتیان لە 
پڕۆسەی سیاسییدا پێكبێنێ، پێویستە هەر 
لەسەرەتاوە بە رەچاوكردنی ئەو جیاوازیانەوە 
هاوواڵتیاندا  نێوان  لە  كە  بكا  پێ  دەس��ت 
ئ��ەو ج��ی��اوازی��ی��ان��ە ببینێ كە  ه���ەن. وات���ە 
مەزهەبی  و  ئایینی  و  میللی  كەمایەتییە 
و فەرهەنگيیەكان لە زۆرایەتی فەرمانڕەوا 
لەو  رێ��ز  و  دەك���ەن���ەوە  دەس���ەاڵت���دار جیا  و 

جیاوازيیانە بگرێ و دەرفەتی گوڵ كردن و 
گەشەكردنیان بۆ درووست كا.

ل���ێ���رەدای���ە ك���ە ف��اك��ت��ۆری ه���ەوی���ەت و 
ن��اس��ن��ام��ەی ن��ەت��ەوەی��ی و ف��ەره��ەن��گ��ی و 
وەك  ئیتنیكی،  و  مەزهەبی  و  كولتووری 
پ��ارام��ی��ت��رێ��ك��ی ج��ی��ددی ل��ە س���ەر رەوتی 
چۆنیەتيی چوونەپێشی پڕۆسەی سیاسییدا، 
پەیڕەوانی  وات���ە  دەدەن.  ن��ی��ش��ان  خ��ۆی��ان 
كاتێك  تەنیا  ن��ەت��ەوەی��ی��ەك��ان  كەمایەتییە 
پڕۆسەی  لە  كاریگەر  بەشداريی  دەتوانن 
كولتوورو  و  ناسنامە  كە  بكەن  سیاسییدا 
بەڕەسمی  بۆ  خۆیان  تایبەتی  فەرهەنگی 
پڕۆسەی  لە  كۆنتێكستەوە  لەو  و  بناسرێ 
سیاسییدا بەشداربن كە ناسنامەی نەتەوەیی 

و كولتوری خۆیان پێ رەوا دەبینێ.
بەو جۆرە بۆمان دەردەكەوێ كە كەمایەتییە 
نەتەوەییەكان لە ئێرانی ئەمڕۆدا، ناتوانن بە 
سیاسيی  پڕۆسەی  لە  ئاسایی  شێوەیەكی 
بەشداريی  چونكە  بكەن.  بەشداری  واڵتدا 
سیاسییدا  ئ��اس��ای��ی  پ��ڕۆس��ەی  ل��ە  ئ���ەوان 
وەزعی  لەسەر  جیدی  كاریگەریەكی  هیچ 
سیاسيی واڵت و چارەنوسی خۆیان نابێت. 
سیستمێكی  ئیسالمی  كۆماری  الیەك  لە 
مەزهەبی وغەیرە دێموكراتیكە. لە الیەكی 
نییە  ماهیەتیدا  ل��ە  و  ن��ات��وان��ێ  دی��ك��ەش 
هەموو  ب��ەرام��ب��ەر  ی��ەك  وەك  سیاسەتێكی 
ه��اوواڵت��ی��ان ب��ەڕێ��وەب��ەرێ ت��ا دەرف����ەت و 
گوزاری  تەئسیر  بۆ  یەكیان  وەك  شانسی 
بداتێ. لە ئاكامدا لە ئاستە جۆراوجۆرەكاندا 
بەرامبەر  ه���ەاڵواردن  و  تەبعیز  سیاسەتی 
ئایینی  و  مەزهەبی  و  میللی  كەمایەتییە 
شتێكە  ئەوە  دەب��ات.  بەڕێوە  جنسییەكان  و 
ئێمە خەڵكی كوردستان بە ئێسك و پێستەوە 
دیكەشەوە  الیەكی  لە  پێدەكەین.  هەستی 
چونكە دەوڵەتی ناوەندی هیچ سازوكارێكی 
نەتەوە  كێشەی  چ��ارەس��ەری  ب��ۆ  تایبەتی 
بندەستەكان نییە و رێگاش نادات ئەوان بۆ 
بردنەپێشی داخوازی و قازانجەكانی خۆیان، 
دامەزراوە و موئەسەساتی تایبەت بەخۆیان 
بەشداریی  ناتوانن  كەمایەتییەكان  هەبێت، 
كاریگەر لە پڕۆسەی سیاسیی واڵتدا بكەن. 
كوردستان  خەڵكی  ئێمەی  بەشداريی  بۆیە 
لە هەڵبژارنەكاندا، شوێنەوارێكی بەرچاوی 

لە سەر پڕۆسەی سیاسی نابێت.
وەك  سیاسەتێكی  ل��ەالی��ەك  ئ��ێ��ران��دا  ل��ە 
یەكی دەوڵەتی بەرامبەر هاوواڵتیان بەڕێوە 
ناچێ، دەرفەت و شانسی وەك یەك نادرێتە 
بە  دیكەشەوە  الیەكی  لە  كەمایەتییەكان، 
تووندی تەبعیزیان پێ رەوا دەبینرێ. لەوەش 
موئەسەساتێكی  و  دام���ەزراوە  هیچ  زیاتر 
لەبەرچاوناگیرێ  ب��ۆ  ب��ەخ��ۆی��ان  ت��ای��ب��ەت 
ت��ا ب��ت��وان��ن ب��ە ش��ێ��وەی��ەك��ی چ��االك��ان��ە و 
ئ���ەوان���ەوە تەئسیر  ل��ە رێ��گ��ای  ك��اری��گ��ەر 
كاتێكیش  دانێن.  سیاسی  پڕۆسەی  لەسەر 
ئیعتراز و ناڕەزایەتيی خۆیان بەرامبەر ئەو 
دەردەب���ڕن، لەگەڵ سەركوت و  ب��اروودۆخ��ە 
بۆیە  دەبن.  ب��ەرەوڕوو  دەوڵەتی  زەبروزەنگی 
لە هەلومەرجێكی ئاوادا وەزعەكە شكڵێكی 

دیكە بەخۆوە دەگرێ.
لە هەلومەرجێكی ئاوادا نەتەوە بندەستەكان 
ناچارن بۆ بردنەپێشی ویست و داخوازەكانی 
سەخت  خەباتی  و  ش��ۆڕش  رێگای  خۆیان 
خەبات  پێش.  بگرنە  خوێناویش  تەنانەت  و 
سێ  خوێناوی  و  سەخت  بەربەرەكانێی  و 
دەیەی رابردووی خەڵكی كوردستانی ئێران 
بۆ دیفاع لە مان و مەوجودیەتی ناسنامەی 
پێرسپێكتیڤەوە  لەو  دەبێ  خۆیان  نەتەوەیی 
ت��ەم��اش��ا ب��ك��رێ. ل��ەخ��ۆڕا ن��ەب��وو دوكتور 
ق��اس��م��ل��ووی ش��ەه��ی��د دەی���گ���ووت دی��ف��اع و 
بەربەرەكانێ و خەباتی چەكدارانەی گەلی 
ئێمە لووتكەی هەرە بەرزی خەباتی سیاسی 

و بەشداربوونە لە پڕۆسەی سیاسیدا.
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پەیام

كانیاو

راپۆرتی ئاژانسی نێونەتەوەیی وزە لە پێوەندی لەگەڵ هەناردەی نەوتی ئێران

پیشانگای كتێبی تاران و چەند سەرنجێك

ئاژانسی نێونەتەوەیی وزە رۆژی پێنجشەممە 
نوێی  راپۆرتێكی  22ی خاكەلێوەی ئەمساڵ 
جیهاندا  لە  وزە  ب��ازاڕی   لەگەڵ  لەپێوەندی 
باڵو كردەوە. لەم راپۆرتەدا باس لە دابەزینی 
1٦0 هەزار بەرمیل  هەناردەی نەوتی ئێران  
لە مانگی مارس لەهەمبەر مانگی فێوریەدا 
كراوە، رێژەیەك كە بە وتەی ئاژانس كەمترین 
سەرەتای  لە  ئێران  نەوتی  هەناردەی  ئاستی 
پێشووی  راپۆرتی  لە  ب��ووە.  2013دا  ساڵی 
 1/2٦ ئێرانی   نەوتی  ه��ەن��اردەی  ئاژانسدا 
میلیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا هەڵسەنگاندبوو. 
بەاڵم لە راپۆرتی نوێی ئاژانسدا ئەم رێژەیە تا 
ئاستی 1/1 میلیۆن بەرمیل دابەزیوە. ئاژانس 
یەكێك لە هۆكارەكانی ئەم دابەزینەی گەمارۆ 
ئامریكا   بەتایبەت  رۆژاوا،  پڕەكانی  و  چڕ 
نوێی  خولی  لە  راگەیاندووە.  ئێران  دژی  بە 
گەمارۆكانی ئەمریكا كە لە مانگی فێوریەوە 
ئەمریكا  جێبەجێكردنەوە   بواری  كەوتوونەتە 
كە  ك��ردووە  ئێران  نەوتی  كڕیارانی  لە  داوای 
پارەی  بە  ئێران  لە  ن��ەوت  ه���اوردەی  پ��ارەی 
واڵتی خۆیان بدەن و لە دانی دراوە بەناوبانگ 
خۆ  دۆالر  و  ی��ۆرۆ  وەك  بایخدارەكانی  بە  و 

بیدەن  ئەشێ  كە  پارەیەش  ئەم  هەر  ببوێرن. 
ئێران دەبێ لە ژمارە حیسابێك لە واڵتی  بە 
بمێنێتە و چاوەدێری بەسەر ئەو  هاوردەكەردا 
كڕینانە بكرێت كە بەم پارەیە لە الیەن ئێرانەوە 
وزە  ئاژانسی  هەڵسەنگاندنەكانی  دەكڕدرێت. 
واڵتان  كە  ماڵیانەیە  زانیارییە  ئ��ەو  بەپێی 
پێشكەوتندا«  و  هاوكاری  »رێكخراوەی  لە 
تۆماری دەكەن. ئاژانس هەروەها سرنج دەداتە 
ئەو ڕاپۆرتەانەی كە لەنێو ئەم رێكخراوەیەدا لە 
پێوەنديی ئەو واڵتانەی كە تۆماری هاوردەیان 
نییە، بوونیان هەیە. واڵتی هێند لە گەورەترین 
مانگە  دوو  لە  ئێران  نەوتی  ه��اوردەك��ەران��ی 
رابردوودا  لەگەڵ گرفتی مەزن لە پێوەندی 
بەرەوڕوو  ئێران  لە  ن��ەوت  ه���اوردەی  لەگەڵ 
بووە، بە هۆی ئەوەیكە ئەو كۆمپانیانەی كە 
نەوتهەڵگرەكانی ئێرانی بیمە دەكەن، ئیتر بۆ 
لە  خۆیان  گەمارۆكان  لیستی  نێو  نەكەوتنە 
كاری بیمەی نەوتهەڵگرەكانی ئێرانی بواردوە، 
رەوتی هاوردەی نەوتی ئێران بۆ پااڵوگەكانی 
هێندی تووشی گرفتی زۆر كردووە. هاوردەی 
هێند لە ئێران بە پێی راپۆرتە فەرمییەكان تا 
بینیوە.  بەخۆوە  دابەزینی  لەسەد   ٦0 ڕادەی 
دەڵێت:  لەمبارەوە  هەروەها  ئاژانس  راپۆرتی  
بەرهەمهێنانی نەوت لە ئێران لە مانگی مارس  
رۆژانە بە رێژەی 2/٦8 میلیۆن بەرمیل  بووە 
پێشوو  راپۆرتەكانی  لەگەڵ  ب��ەراوەرد  لە  كە 

لە  بەرمیل  ه��ەزار   40 دابەزینی  بە  ئاماژە 
رۆژدا هەیە. ئەم راپۆرتە هەورەها ئاماژەیەكی 
بەرهەمهێنانی  ئاستی  دابەزینی  سەر  داوەتە 
ئەندامی  ئۆپێك.  واڵتانی  ئەندامی  واڵتانی 
ئۆپێك رێككەوتوون كە ئاستی بەرهەمهێنان لە 
ئەمساڵدا لە دەوروبەری 30 میلیۆن بەرمیل 
بۆ  هێما  هەروەها  ئاژانس  راپۆرتی  بهێڵنەوە. 
بەرهەمی  گشتيی  ك��ۆی  ك��ە  دەك���ات  ئ��ەوە 
ئ��ۆپ��ێ��ك ل���ەم م��ان��گ��ەدا ل���ەب���ەراوەرد لەگەڵ 
بەرمیل  ئاستی140هەزار  تا  رابردوو  مانگی 
دابەزیوە و گەیشتۆتە 30/4 میلیۆن بەرمیل 
لەرۆژێكدا. دابەزینی ئاستی بەرهەمهێنان لە 
ئێران،  لە الیەن  ئەندامی ئۆپێك  نێو واڵتانی 
بووە.  ئەلجەزایرەوە  و  لیبی  نیجیریە،  عێراق، 
لەبەرامبەردا واڵتانی عەرەبستانی سعوودی و 
كوەیت ئاستی بەرهەمهێنانیان بەرز كردۆتەوە. 
ئەمجارەی  راپ��ۆرت��ی  لە  كە  دیكە  خاڵێكی 
ئ��اژان��س وەب��ەرچ��او دەك��ەوێ��ت ك��ات��ی بوونی  
ب���ەرز ب��وون��ەوەی ن��رخ��ی ن��ەوت��ە ل��ە جیهاندا، 
زووە  دەڵێت: »هێشتا زۆر  ئاژانس  بارەوە  لەم 
ناهاوسەنگ  ن��ائ��ارام و  ب��ازاڕی  لە  ب��اس  كە 
ب��ك��ەی��ن. ئ��اس��ەوارێ��ك  ب���ەدی دە ك��رێ��ت  كە 
كورتماوە  نرخەكان  بوونەوەی  بەرز  گوشاری 
چوونەسەرەوەی  راپۆرتە  ئەم  بەپێى  دەبێت.« 
داواكاریی جیهانی بۆ نەوت لەساڵی 2013دا 
لەبەرامبەر ساڵی رابردوو تا ئاستی7٩5هەزار 

رێژەیە  ئ��ەم  كە  دەبێت  رۆژێ��ك��دا  لە  بەرمیل 
پێشووی  بەراوەردەكانی  لەگەڵ  ب��ەراوەرد  لە 
دەكات.  داوا  كەمبوونەوەی  بۆ  هێما  ئاژانس 
رێچكەیەكی  دەب��ێ  نرخەكانیش  ئاكامدا  لە 
راپۆرتی  بەپێی  هەبێت.  دابەزینیان  لە  روو 
واڵتی  چەند  هەناردەكردنی  گرفتی  ئاژانس 
ئەندامی ئۆپێك  و كێشە سیاسییەكان هۆكارە 
سەرەكییەكانی بەرزبوونەوەی نرخەكان لە چەند 
مانگی رابردوودا بوون. قەیرانی پااڵوگەكانی 
ئەلجەزایر و دەسبەسەرداگرتنی چەند پااڵوگە 
لە الی��ەن كرێكارانەوە  دوو  لیبی  لە واڵت��ی 
كێشە  گرینگترین  لە  ب��وون.  هۆكارانە  ل��ەم 
بەرهەمی  بەسەر  باڵیان  كە  سیاسییەكانیش 
گرفتی  یەكێكیان  كێشاوە،  جیهاندا  نەوتی 
دانوستاندنەكانی  نوێی  خولی  ئێرانە.  ناوكی 
نێوان ئێران و زلهێزە جیهانییەكان لە ئاڵماتی 
ئاكام  هیچ  كێشەكە  الیەنی  دوو  وت��ەی  بە 
لەم  هەر  نەكەوتۆتەوە،  لێ  رێككەوتنێكی  و 
گەمارۆكانی  هەڵگرتنی  چاوەڕوانیی  رووەوە 
رابردوودا  مانگی  چەند  لە  كە  ئێران  س��ەر 
دی.  نەهاتە  پێكاوە،  ئێرانی  نەوتی  كەرتی 
ه��ەرل��ەم پ��ێ��وەن��دی��ەدا س��ەن��ای ئ��ەم��ری��ك��ا لە 
حەوتووی رابردوودا رایگەیاند كە بەستەیەكی 
ئامادە  ئێران  دژی  بە  گەمارۆكان  لە  نوێی 
كردووە. لەو كێشە سیاسییانەی دیكە دەتوانین  
كۆریا  دوورگ���ەی  نیمچە  قەیرانی  لە  ب��اس 

نێوان  مڕی  و  مشت  ب��ەرزب��وون��ەوەی  بكەین. 
ن��اوك��ی كۆریای  ك��ۆری��ا   و ه��ەڕەش��ەی  دوو 
گ���ەورەی  ب����ازاڕی  دوو  ئێستاكە  ب���اك���وور، 
نەوتی جیهان، واتا كۆریای باشوور و چینی 
لەگەڵ هەڕەشەی گرینگ بەرەوڕوو كردووە. 
لەبیر  س��ووری��ەم��ان  ق��ەی��ران��ی  نابێ  ه��ەروەه��ا 
بۆتە  درێ��ژە  و  دوور  ماوەیەكی  كە  بچێتەوە 
ناوچەی  لە  م��ەزن  ناسەقامگیریەكی  هۆی 
پڕ قەیران و ناهێمنی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست. 
هەڵسەنگاندنی  لە  وزە  نێونەتەوەیی  ئاژانسی 
ئەم   رێ��ك��خ��راوە.  ب��ڕەوت��ری��ن  ب��ە  جیهان  وزەی 
رێكخراوەیە كە ناوەندەكەی لە پاریسە، بە 28 
لە  نەوت  بەكارهێنەری  و  پیشەسازی  واڵتی 
جیهان  زانیاری راوێژكارانەی وزەیی دەدات. 
لە مانگی  ئاژانس كە  پێشووی  راپۆرتی  لە 
چوونەسەرەوەی  بۆ  هێما  بۆوە،  باڵو  مارسدا 
فێوریە  مانگی  لە  ئێران   نەوتی  هەناردەی 
سەرەڕای بوونی گەمارۆكانی رۆژاوا لەهەمبەر 
هەڵسەنگاندنەكانی  كرابوو.  ژانویەدا  مانگی 
ئاژانس ئەوە دەردەخ��ات كە هەناردەی نەوتی 
لەگەڵ  بووە  2011بەرامبەر  ساڵی  لە  ئێران 
2/5 بەرمیل لە رۆژدا بەاڵم لەگەڵ دەسپێكی 
گەمارۆكانی رۆژاوا بە دژی كەرتی نەوتی 
میلیۆن   1/1 گەیشتۆتە  رێ��ژەی��ە  ئ��ەم  ئێران 

بەرمیل لە رۆژێكدا.

لە  كە  بوارانەیە  لەو  یەكێك  كەلتوور  بواری 
زۆربەی واڵتانی جیهان بەهای پێ دەدرێت و 
بوارە.  ئەم  بەرپرسانی  سەرنجی  بەر  ئەكەوێتە 
یەكێك  كەلتوورییەكان  چاالكییە  بەڕێوەبردنی 
پەرەپێدانی  بۆ  رێگایانەیە كە هەر واڵتێك  لەو 
كەڵكی  كۆمەاڵیەتی  وشیاريی  و  فەرهەنگ 
واڵتی  هەندێك  لە  نێوەدا  ل��ەو  وەردەگ���رن.  لێ 
كارناواڵ  چەمكە  ئ��ەم  پەرەپێدانی  بۆ  جیهان 
دەخرێت.  وەڕێ  ه��ەم��ەڕەن��گ  پیشانگای  و 
وێنیز  یا  لە كەن  نێونەتەوەیی فیلم  فێستیواڵی 
پەرتووك  و  كتێب  پیشانگای  بەڕێوەچوونی  یا 
لە فرانكفۆرت و نیۆیۆرك وكارناواڵی سەما و 
ئاواز لە برێزیل و ... لەم چەشنە رێوڕەسمانەن 
كە لە ئاستی جیهانیدا جێی خۆیان كردۆتەوە و 
وەك رووداوێكی گرینگی كەلتووری لە جیهاندا 
ئەم  بەڕێوەبردنی  بە  جیهان  واڵتانی  دەناسرێن. 
كردنی   پڕبار  ب��ەدوای  الیەكەوە  لە  رێوڕەسمانە 
لە الیەكی  فەرهەنگ و كەلتووری خۆیانن و 
خۆیان   كۆمەڵگای  كە  دەدەن  هەوڵ  دیكەشەوە 
ئاشنا  جیهان  ك��ەل��ت��وورەك��ان��ی  ب��اق��ی  ل��ەگ��ەڵ 
بكەن و بەم چەشنە كەڵك لە باشیەكانی داب 
واڵتی  لە  وەرگ��رن.  بیانییەكانیش  نەریتی   و 
ئ��ێ��م��ەش ب��ە رواڵ����ەت ب��ۆ پ��ەڕەپ��ێ��دان��ی بواری 
ئاشنا  و  خوێندنەوە  كتێب  و  كتێب  فەرهەنگی 
بوونی توێژی رووناكبیر و خوێندەوار بە نوێترین 
پیشانگایەكی  پەرتووك  ب��واری  بەرهەمەكانی 
دەچێت  بەڕێوە  ت��اران  لە  ساڵێ  هەموو  كتێب 
پیشانگایە   ئەم  2٦مینی  خولی  ئەمساڵ  كە 
ب��ەرواری 11 تا 21 بانەمەڕ بەڕێوە چوو.  لە 
بەها دان بە  بواری كتێب و كتێب خوێندنەوە 
لە بنەمادا كارێكی زۆر پیرۆز و شیاوی رێزە 
بەاڵم لە كۆماری ئیسالمیدا تەنانەت چەمكە 
تێكەاڵوی  ه��ون��ەری��ەك��ان��ی��ش  و  ف��ەره��ەن��گ��ی 

سیاسەتەكانی  و  دەكرێت  كۆنەپەرەستانە  هزری 
سەردەمدارانی پێ دابین دەكرێت. لە پیشانگای 
كتێبی تارانیش ئەگەرچی ئەم رێوڕەسمە ئەشێ 
نوێترین  نیشاندانی  بۆ  بێت  ئ��ازاد  سەكۆیەكی 
بەرهەمی نووسەران و دەزگاكانی چاپی كتێب 
لە  تەنانەت  دەسەاڵتداران  تەسكی  بیری  بەاڵم 
هزری  ئەشێ  پیشانگاشدا  وەك  گۆڕەپانێكی 
خۆیان پەیڕەو بكەن و شوێنێكی وەك پیشانگا 
بكەنە ناوەندێك بۆ پڕوپاگەندای سیاسەتەكانی 
دیسان  ت��اران  2٦مینی  پێشانگای  لە  خۆیان. 
زۆر لە باڵوكەرەوە و چاپەمەنییەكانی سەربەخۆ 
بیانووی  ب��ە  پیشانگا  ب��ۆ  ه��ات��ن��ی��ان  ئ��ی��زن��ی 
جۆراوجۆری وەك  كێشەی جەواز و  گرفتی 
یاسایی  پێنەدرا و تامەزرۆیانی كتێب و زانست 
ناوەندانە  ئەم  بەرهەمەكانی  لە  دیكە  جارێكی 
بێبەش كران، بۆ وێنە: دەزگاكانی چاپی كتێبی 
گام نو، بقعە، چشمە، صمدیە، امید فردا كویر 
هاتنیان  ئیزنی  كە  ب��وون  ناوەندانە  ل��ەو   ... و 
حاڵێكدایە  ل��ە  ئ��ەوە  ن���ەدرا.  پ��ێ  پیشانگا  ب��ۆ 
ك��ە زۆرب����ەی ئ���ەم  دەزگ��ای��ان��ەی ك��ە ئیزنی 
بەشداریان پێنەدراوە باڵوكەرەوەی كتێبی زانستە 
ئینسانییەكان بەتایبەت زانستە سیاسییەكانن و 
ئەم  دابینكردنی  سەرچاوەی  سەرەكیترین  وەك 
چەشنە كتێبە دێنە ئەژمار، بە وایاتەكی دیكە 
هۆكاری سەرەكی بۆ ئیزن نەدانی ئەم ناوەندانە، 
و  ئازادیخوازی  بیری  باڵوكردنەوەی  و  چاپ 
رووناكبیری لە نێو كۆمەڵگادا بووە، بیرێك كە 
بەپێچەوانەی  هزری بەڕێوەبەرانی  پیشانگایە. 
ئەوە لە حاڵێكدایە كە ئەمساڵ بەشێكی سەرەكی  
تەرخان  شبستان  بەشی  واتا  پیشانگا  شوێنی 
ئایینی و  كتێبە  ناوەندانەی كە  ئەو  بۆ  كرابوو 
ئیدئۆلۆژیكەكانی قەبووڵكراو لە الیەن رێژیمیان 
بۆ پیشانگا هێنابوو. بەشێك كە كەمترین ئاستی 

كێشەیەكی  كردبوو.  تەرخان  بۆ خۆی  فرۆشی 
لە  گرانی  ت��اران  كتێبی  پیشانگای  دیكەی 
كە  بە شێوەیەك  بوو،  كتێب  نرخی  رادەب��ەدەری 
زۆربەی ئەو كەسانەی كە بۆ پیشانگا دەهاتن 
دابەزیبوو  زۆر  رادەیەكی  بە  كڕینیان  توانایی 
لە  بەتاڵ  بە دەستی  دەدی��ت كە  و زۆر كەست 
توێژی  بۆ  ئەگەرچی  دەگ���ەڕاوە.  پیشانگاوە 
ئامادە  كتێبی  كڕینی  بۆنی  دەوڵەت  خوێندكار 
لە  تەنانەت  گەندەڵی  و  دزی  ب��ەاڵم  ك��ردب��وو، 
شتێكی وەك بۆنیشدا بوونی هەیە و لە زۆربەی 
خۆیان  بۆ  پێوەندیدار  كاربەدەستانی  ش��ارەك��ان 
گرانتر  بەهایەكی  بە  و  بوو  دزی  بۆنەكانیان 
دەفرۆشتەوە.  خوێندكارایان  بە  دزی��ی��ەوە  بە  و 
ئ��ەوەی هێمامان بۆ ك��رد، بە هۆی  س��ەرەڕای 
كە  كتێب  چاپی  دەزگاكانی  زۆربەی  ئەوەیكە 
كتێبی  بوون  رێژیم  بە  سەر  كردبوو  بەشداریان 
بەنرخ و زانستی زۆر بە دەگمەن بوونی هەبوو 
دەربڕی هزری  و  ئایینی  كتێبەكان  زۆربەی  و 
كتێبە  تاقولۆقە  ئ��ەو  ه��ەروەه��ا  ب���وون،  رێ��ژی��م 
بەنرخانەی كە بوونیشیان هەبوو بە هۆی تیغی 
تیژی سانسۆرچییەكانی رێژیم زۆر بێ كەڵك 
بۆچوونەكانی  لەگەڵ  هاوئاهەنگ  و  كرابوون 
رێژیم خرابوونە بەر چاپ. هەر بۆیە پیشانگای 
سەرنجی  ب��ەر  كەوتە  كەمی  بە  زۆر  ئەمساڵ 
خ��وێ��ن��دك��ار. گرفتێكی  و  روون��اك��ب��ی��ر  ت��وێ��ژی 
كردنەوەی  جیا  ئەمساڵ  پیشانگای  دیكەی 
بەشی پەرتووكە بیانییەكان لە باقی بەشەكانی 
دەس  دەرەتانی  كە  شێوەیەك  بە  ب��وو،  پیشانگا 
پێڕاگەیشتنی گشت خەڵكی بۆ ئەم بەشە  نەبوو 
و بە ڕای زۆربەی ئەو كەسانەی كە سەر دانی 
پیشانگایان كردبوو ئەم كارەی رێژیم ئەگەرچی 
لە رواڵەتدا بۆ كارئاسانی بووە بەاڵم لە ڕاستیدا 
بۆ بەرگری كردن لە ئاڵوگۆڕی بیروڕا لەگەڵ 

بیانی  كتێبی  چاپی  ن��اوەن��دەك��ان��ی  ن��ووس��ەرو 
باقی  لە  بیانییەكان  بەشی  شێوەیە  بەم  و  بووە 
بەشەكانی پیشانگا دوور كەوتبۆوە. لە كۆتاییدا 
دەتوانین بڵێین كە پیشانگای 2٦مین كتێبیش 

جیا لە سەكۆیەك بۆ پڕوپاگەندای هزری رێژیم 
ئاكامێكی ئەوتۆی بۆ هۆگرانی بواری كتێب 
نەبوو و كەلتوور و زانست هەروا  لە هەژاری و 

هەتیویدا مایەوە . 
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24ی جۆزەردان
بایكۆتی هەڵبژاردن

یازدەهەمین  دی��ك��ە،  رۆژی  چ��وار  و  بیست 
خولی بەناو هەڵبژاردنەكانی سەرۆك كۆماریی 
لە ئێراندا بڕیارە بەڕێوە بچێت و لەم نێوانەدا و 
لە بەرەبەری بەڕێوەچوونی ئەم شانۆگەرییەی 
دبێتە  دیسان  كە  سەرەكیی  پرسێكی  رێژیم، 
هەوێنی بنەڕەتی دژكردەوە پیشاندان لەهەمبەر 
ئەم دێماگوژییەی رێژیمدا ئەمەیە كە، زۆرجار 
لە  هەندێ  تەنانەت  و  الیەنەكان  لە  هەندێ 
لە  رەخنە  ئاسایی  خەڵكانی  و  رووناكبیران 
حیزبە رەسەن و پێشكەوتنخوازەكانی كوردستان 
دەگرن كە لە ماوەی دەسەاڵتداریی كۆماری 
تەحریم  و  ك��ردن  بایكۆت  ئێراندا،  ئیسالمیی 
كردنی بەشداریكردن لە هەڵبژاردنەكاندا بووەتە 
بنێشتە خۆشكەی سەر زاریان و بە شێوەیەك لە 

شێوەكان تەحریم و بایكۆت بووە بە پیشەیان.
بۆچی  كە  ئەمەیە  پرسیار  راستیدا  لە  بەاڵم 
لە  دەیە  لە سێ  زیاتر  سەر  بە  تێپەڕین  پاش 
هێشتا  رێژیمە،  ئەو  دەسەاڵتداریی  تەمەنی 
خەڵك و هەندێ لە الیەن و گرووپە سیاسییەكان 
و تەنانەت هەندێك لە رووناكبیران، نەهاتوونەتە 
سەر ئەو بڕوایە كە بایكۆت و تەحریم هەڵگری 

چ واتایەكی بنەڕەتییە؟ 
بایكۆت كردن و تەحریمی پڕۆسەیەكی سیاسی 
ل��ە ه��ەر شوێنێكدا  ی��ان خ��ود ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی 
و  ئازاد  هەوای  و  كەش  نەبوونی  پیشاندەری 
دێموكراتیكە بە پێی پێوەر و بەها مرۆییەكان و 
بەم پێیە حێزبە رەسەنەكانی كوردستانی ئێران و 
بە تایبەت حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
بە هەست كردن بە بەرپرسیاریەتیەكی مێژووی 
كە سەرچاوەی رەواییەكەی، خەڵك و مێژووی 
پڕ لە خەبات و دێموكراسیخوازی و درێژەدانی 
رێبازی پڕ لە سەروەری شەهیدان سوور خەاڵتی 
یەكەمین  گەیشتوون،  باوەڕە  بەو  كوردستانە، 
پڕۆسەیەكی  ل��ە  ب��ەش��داری��ك��ردن  ب��ۆ  هەنگاو 
هەڵبژاردن  وەك  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  و  سیاسیی 
بوونی پێوەر و پرەنسیپە دێموكراتیكەكانە. كە 
مێژووی  هاوچەرخی  س��ەدەی  لە  داخ��ەوە  بە 
دەسەاڵتداریی رێژیمەكانی زاڵ بەسەر واڵتی 
ئ��ێ��رن��دا ن��ە تەنیا ب��وون��ی ن��ەب��ووە ب��ەڵ��ك��وو بە 
پێچەوانە ئەوەی كە تا ئێستا بینراوە، بڕەودانی 
پێشیلكردنی  و  دی��ك��ت��ات��ۆری  سیستمێكی 
دێموكراسی  و  م���رۆڤ  م��اف��ی  بنەماكانی 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  بۆیە  ب��ووە. 
ئێران بە خوێندەنەوەیەكی دروست و لۆژیكیی 
بە  ئێران،  ئیسالمیی  كۆماری  چییەتیی  لە 
شانازییەوە لە یەكەمین بەناو رێفراندۆمەكەی 
ئەم رێژیمەشدا بەشداریی نەكرد و تا ئێستاشی 
بازنەی  داوی  نێو  ن��ەك��ەوت��ە  بێت  ل��ەگ��ەڵ��دا 
رێگایەشدا  ل��ەم  و  رێ��ژی��م  ج��ەم��اوەرف��ری��وی��ی 
ق��ارەم��ان��ەك��ان و تەنانەت  ل��ە رۆڵ���ە  زۆری���ەك 
كردووە.  بەخت  گیانیان  گەورەكانیشی  رێبەرە 
ئێستاش پاش 35 ساڵ، نەتەنیا هیچ شتێكی 
بەسەردا  گۆڕانی  بنەڕەتدا  لە  سیستمە  ئەو 
ئەو  بنەماكانی  بواردا  زۆر  لە  بگرە  نەهاتووە 
رێژیمە رادیكاڵتر بووە. بۆیە باشترین هەڵوێست 
خۆی  م��ان��ەوەی  كە  رێژیمێكدا  بەرامبەر  لە 
دەبینێ،  خەڵكدا  س��ەرك��وت��ی  و  ف��ری��ودان  ل��ە 
رابوونی ئیرادەی خەڵك و بایكۆت و تەحریمی 
بەرخۆرییان  تەنیا  كە  شانۆگەرییانەیە  ئ��ەو 
تاكێكی  هیچ  بە  ق��ازان��ج  و  هەیە  رێژیم  بۆ 
بیروبۆچوونێكەوە  هەر  بە  دێموكرات  و  ئ��ازاد 

ناگەیەنێ.

زۆرخۆری نەزۆكیی دروست دەكات

ئۆتۆمۆبیلی فڕۆكە پێویستی 
بە شوفیر نییە

زایـــــەڵــــــــە

فاتێح ساڵحی باوانی جگەرەكێش زیان بە 
كۆرپەلەكانیان دەگەیەنن

ئۆتۆمۆبیلی خەون، دوایین بەرهەمی كۆمپانیاكانی بواری تێكنۆلۆژیایە كە بە TF-X ناسراوە 
لە گرنگترین تایبمەندییەكانی ئەم ئۆتۆمۆبیلە فڕۆكەیە ئەوەیە كە بۆ گەیشتن بە شوێنی مەبەست 
پێویستی بە شۆفیر نییە. ئەم ئۆتۆمبێلە فڕۆكەیە پشت بە دوو بزوێنەرى هۆشمەند دەبەستێت كە هێزی 

هەریەكەیان نزیكەی ٦00 ئەسپە و بۆ سەرچاوەی وزە پشت بە گازی سروشتی و كارەبا دەبەستێت.
ئەم ئۆتۆمبێلە فڕۆكەیە توانای هەیە لە ماوەی كاتژمێرێكدا 320 كیلۆمێتر ببڕێت.

ئاشكرای  ئوسترالیایی  لێكۆڵینەوەیەكی 
كردووە ئەو مندااڵنەی باوانیان لە كاتێكدا كە 
كێشاوە  جگەرەیان  و  پێیان  سكپڕبووە  دایكیان 
جۆری  بەرباڵوترین  ب��ە  تووشبوونیان  رێ���ژەی 
شێرپەنجەی خوێن بە رێژەی 15 لەسەد زیاترە.  
چەندین  نوێیە  توێژینەوە  ئ��ەم  ه��ەرچ��ەن��دە 
لەبەرچاو  شێرپەنجەی  بە  تووشبوون  هۆكاری 
هۆكاری  دوای  بە  ئ��ەوەش��دا  لەگەڵ  گ��رت��ووە، 

دیكەدا دەگەڕێ بۆ تووشبوونی مندااڵن.
ئەلیزابیس  س��ەرپ��ەرش��ت��ی��ی  ب��ە  ت���وێ���ژەران 
توێژینەوە  بۆ  تیلیسۆن  پەیمانگای  لە  میلنی 
ئەنجامەكانی  دەڵێن  منداڵ  تەندروستییەكانی 
جگەرەكێشانی  كە  دەریانخستووە  توێژینەوەكە 
دایكدا  س��ك��پ��ڕی��ی  ك��ات��ی  ل���ە  ب����اوك  زۆری 
هۆكارێكی مەترسیدارە بۆ تووشبوونی منداڵ بە 

شێرپەنجەی خوێنی جۆری هەرە مەترسیدار. 
پیاو  لە توێژینەوەكەیدا دەڵێ تۆوی  میلنی 
بەهۆی  لەنێوچووی  ئەی  ئێن  دی  پێكهاتەی 
تووتنەوە تێدایە كە لەوانەیە ببێتە پیتاندن لەگەڵ 
هێلكەدا و بەوەش دەبێتە هۆی نەخۆشكەوتنی 

كۆرپەلە.

جۆری  ل��ە  خ��وێ��ن  شێرپەنجەی  ه��ەرچ��ەن��دە 
سێیەمی لە بەرباڵوترین جۆرەكانی شێرپەنجەی 
خوێنی مندااڵنە، بەاڵم تا ئێستا دەگمەنە و لە 
تا 5  تەنیا 3  منداڵدا  ه��ەزار  هەر 100  نێوان 

منداڵ تووشی دەبن.
ماڵباتی  لەسەر  توێژینەوەیان  توێژەرەوەكان 
نەخۆشییەیان  جۆرە  ئەو  كە  كرد  منداڵ   300
كێشاوە  جگەرەیان  باوانیان  خ��ووی  لە  و  هەیە 
ئەو  و  ب��اوك  و  دای��ك  جگەرەكێشانی  بەتایبەت 
ماڵباتی  لەگەڵ  ك��رد  ب���ەراوردی  مندااڵنەیان 
نەخۆشییەیان  ئ��ەو  كە  دی��ك��ەدا  منداڵی   800

نییە.
هەروەها توێژینەوەكە دەریخست ئەو باوكانەی 
لە  لە كاتی سكپڕی ژنەكانیاندا رۆژانە زیاتر 
نەخۆشییە  ئەو  مەترسی  دەكێشن  جگەرە   20

لەسەر منداڵەكانیان رێژەكەی 40 لەسەدە.
زانكۆی  م��ام��ۆس��ت��ای  ب��اف��ل��ەری  پاتریشا 
كالیفۆرنیا گوتی تا ماوەیەكی زۆر لەمەوپێش 
مەترسيی كاریگەریی تووتنمان لەسەر كۆرپەلە 
نەدەزانی، ئەم توێژینەوەیە زۆر راستيی بۆ یەكال 

كردینەوە.

چەندین تاقیكردنەوە كە لە ماوەی رابردوودا 
یەك  زۆرخۆریی  سەلماندوویانە  دراون،  ئەنجام 
تاقیكردنەوە  و  بوونە  ن��ەزۆك  هۆكارەكانی  لە 
لەسەر هەندێك ئاژەڵ كراوە كە دەیسەلمێنێ ئەو 
ئاژەاڵنەی زۆرخۆری دەكەن رێژەی پیتاندنیان 
خواردنیان  ئەوانەی  كاتێكدا  لە  دەبێتەوە،  كەم 
پیتاندنی  ت��وان��ای  ل��ە  پ��ارێ��زگ��اری  ئاساییە 
خۆراكێك  ئ��ەگ��ەر  بەتایبەت  دەك���ەن،  خ��ۆی��ان 
لەبارەی  تێدابێ.  زۆری  كالۆريی  كە  نەخۆن 
نوێیەوە دكتۆر حەسەن  زانستییە  ئەم دۆزینەوە 
فكری بەڕێوەبەری بنكەی ئیبن سینا لە میسر 
دەڵێ جیا لە زیانەكانی زۆرخۆری كە بریتین 
لە  شەكر  رێ��ژەی  بەرزبوونەوەی  و  قەڵەوی  لە 
خوێندا، دەبێتە هۆی پێكەوەلكانی مادەی فیتیك 
لەگەڵ خوێیەكانی كالیسیۆم و مەگنیسیۆم و 
ریخۆڵەكان  كە  دەكات  دروست  نوێ  خوێیەكی 
حەسەن  دكتۆر  ناتوێتەوە.  و  هەڵیبمژن  ناتوانن 
لە  رێگرە  ناندا  لە  زۆرخ��ۆری  دەڵ��ێ  هەروەها 
وەرگرتنی كالیسیۆم و بەوەش رێژەی لە لەشدا 
كەم دەبێتەوە و ئەو كارە دەبێتە هۆی الوازبوونی 
توانا جۆراوجۆرەكانی مرۆڤ و ئێسكەكانی و 

دەبێتە هۆی  لە هەندێك حاڵەتیشدا 
الوازب����وون����ی م��اس��وول��ك��ەك��ان و 
تێكچوونی هاوسەنگیی مێشك 

و قورسبوونی هەرسكردنی 
ئ���اس���ن. زان����ای����ان لە 

زانستییەوە  رووی 
زۆرخۆری  ب��ە 

دەڵ��������ێ��������ن 
بۆلیمیا 

و 

بە نەخۆشیی دادەنێن.


