
ئامادەكاریی لەشكری ئەمریكا بۆ لێدانی گورزی 
سەربازی لە رێژیمی ئەسەد لە قۆناغەكانی كۆتاییدایە 
و هەموو تیرەكان ئاماژە بە یەك نیشانە دەكەن، ئەویش 
پۆشتەوپەرداخی  سوپای  سەربازیی  رووبەڕووبوونەوەی 
بە  بەرانبەر  هەرەنزیكەكانی  هاوپەیمانە  و  ئەمریكا 
لێدانی گورزی  ئەسەدە.  برینداری  و  سوپای شەكەت 
و  سنووردار  چەند  هەر  ئەسەد  سوپای  لە  سەربازی 
كارهێنانی  بە  توانایی  لەكارخستنی  مەبەستی  بە 
دڵنیاییەوە  بە  بەاڵم  بێ،  رێژیم  شیمیایی  جبەخانەی 
پارسەنگی هێزەكان بە شێوەیەك دەگۆڕێ كە گڵۆڵەی 
ناوچەی  رووداوەكانی  لێژییەوە.  دەخاتە  ئەسەد  بەشار 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاست لەم چەند ساڵەی دواییدا نیشانیان 
داوە كە زۆرجار بەرژەوەندیی زۆرینەی خەڵكی ئاسایی 
بە  دیكتاتۆرانەی  ئەو  بەرژەوەندیی  لە گەڵ  واڵتەكان 
كاتی  لە  بۆیە  جیاوازە.  دەكەن  حوكمڕانی  سەریاندا 
واڵت  خەڵكی  زۆری  بەشێكی  نێوخۆییدا،  قەیرانی 
بە هیوای رزگاربوون لە چنگی زۆردارانی خۆماڵی، 
هەر  بە  تا  بیانی  بەهێزتری  هێزێكی  بەر  دەبەنە  پەنا 
لیبی  و  بكات. عێراق  بێت و رزگاریان  دەبێ،  نرخێك 
نموونەی بەر چاوی ئەو رەوشەن و ئێستاش وادیارە نۆرە 
گەیشتۆتە سوورییە و خەڵكی ئەو واڵتە هاوار دەبەنە 
بكا. بەاڵم  بۆ تەمێ  تا دیكتاتۆرەكەیان  بەر ئەمریكا 
بەرامبەر  لە  ئەسەد  رێژیمی  درێژخایەنی  خۆڕاگریی 
نێو  لە  ئەسەد  كە  داوە  نیشانی  نێوخۆییدا  راپەڕینی 
كە  پارێزراوە  وەفاداریدا  پارێزەرانی  چڕی  ئاڵقەیەكی 
بە توندی لە الیەن پشتیوانە ئایدیۆلۆژییەكانیانەوە لە 
پێچەوانەی  بە  بۆیەش  دەپارێزرێن.  ناوچەییدا  ئاستی 
سەدام و موعەممەر قەزافی كە تەنیا خاوەنی ئاڵقەی 
و  ناوچەیی  ئاستی  لە  بوون،  خۆماڵی  پارێزەرانی 
نێونەتەوەییدا بێ كەس مابوون و لە ماوەیەكی كورتی 
خوارد،  شكستیان  سەربازی  گورزی  وێكەوتنی  پاش 
پێدەچێ بە لێدانی گورزی سەربازی، رێژیمی ئەسەد 
بە شێوەیەكی كاریگەرتر  تاكتیكی شەڕی بگۆڕێ و 
حیزبوڵاڵ  و  ئێران  واتە  ستراتیژیكەكانی،  هاوپەیمانە 
سوپای  و  حیزبوڵاڵ  رابكێشێ.  شەڕ  مەیدانەكانی  بۆ 
پشتیوانانی  وەفادارترین  ئیسالمی  كۆماری  قودسی 
لە  پێكهاتوو  سوپای  وێڕای  كە  ئەسەدن  رێژیمی 
هەناسە  دوایین  تا  ئامادەن  سوورییە  عەلەوییەكانی 
رێژیمی بەعس بپارێزن. هەر دووی ئەو هێزانە تا ئێستا 
سەلماندوویانە كە ئەگەر كەوتنە ژێر زەختەوە، پەنا بۆ 
بوونی  بەگوڕ  كاتی  لە  بۆیە  دەبەن،  رێبازێك  هەموو 
چەكی  بەكارهێنانی  ئەگەری  رێژیم،  دژی  لە  شەر 
شیمیایی لە الیەن ئەو هێزانەوە، هەم بە دژی خەڵكی 
ئاسایی سوورییە، هەم لە دژی شەرڤانە دژبەرەكانیان 
سێناریۆی  گۆڕێدایە.  لە  ئیسرائیل  دژی  لە  هەم  و 
خەریكە  كە  گۆڕانكارییانەی  ئەو  مەترسیداری  هەرە 
لە سووریە ڕوو دەدەن، بە كار هێنانی بەرباڵوی چەكی 
پشتیوانیی  بە  ئەسەدەوە  رێژیمی  الیەن  لە  شیمیایی 
سوپای قودس و هێزەكانی حیزبوڵاڵ لە الیەك و هێزە 
سەلەفیەكانی سەر بە ئۆپۆزیسیۆن لە الیەكی دیكەوەیە. 
شەڕ  ئاگری  پریشكی  نیە  دوور  ئاوادا،  وەزعێكی  لە 
لە  كە  بپڕژێ  ئەوال  و  ئەمال  بۆ  ئەوەندە  سوورییە  لە 
كۆتاییدا تەقینەوەیەكی وا بە سامی لێ بكەوێتەوە كە 

هەموو ناوچەی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست بهەژێنێ.

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
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سات و سەودای خوێناوی لە ئەشرەف

مەحكوومكرانی الیەنگرانی مۆرسی بە زیندانی درێژخایەن

سووریە كەلێنی گەورەی 
خستە نێو گرووپی 20

ستراتیژییەكی  بە  گەیشتن  لەسەر  كێشمەكیش 
هاوبەش بۆ هەڵكوتانە سەر سووریە لە كۆبوونەوەی 
نەكەوتەوە.  لێ   ئاكامێكی  پێترزبوورگ  سێنت 
ئۆباما،  لەگەڵ  راگەیەندراوێكدا  لە  واڵت  ی��ازدە 
پشتیوانییان لە "وەاڵمدانەوەیەكی بێ ئەمالوئەوال" 

بەرامبەر بە بەشار ئەسەد راگەیاند.
رێبەرانی واڵتانی ئەمریكا، بریتانیا، فەرانسە، 
كانادا،  ئ��ۆس��ت��رال��ی��ا،  س���ع���وودی،  ع��ەرەب��س��ت��ان��ی 
لە  ژاپۆن  و  ئیسپانیا  و  توركیە  باشوور،  كۆریای 
راگەیەندراوێكی هاوبەشدا گوتوویانە كە پشتیوانی 
لە بڕیاری ئەنجومەنی ئاسایشی رێكخراوی نەتەوە 
تا  ناتوانێت  جیهان  ب��ەاڵم  دەك��ەن،  یەكگرتووەكان 

هەمیشە چاوەڕوان بمێنێتەوە.
باراك ئۆباما سەركۆماری ئەمریكا لە كۆتایی 
پووتین  ڤێالدیمیر  ل��ەگ��ەڵ  چ��اوپ��ێ��ك��ەوت��ن��ەك��ەی 
كۆبوونەوەكە،  خانەخوێی  و  رووسیە  سەركۆماری 
ئاخاوتنێك  لە  داه��ات��وو  ح��ەوت��ووی  كە  رایگەیاند 
لەگەڵ خەڵكدا، ستراتیژیی خۆی لەمەڕ سووریە 

شرۆڤە دەكات.
لەنێو هەموو سیاسەتوانان و رێبەرانی یەكیەتیی 
ئورووپادا، تەنیا ئانگێال مێركل راوێژكاری ئاڵمان، 

راگەیەندراوەكەی واژۆ نەكرد.
فرانسوا ئۆالند سەركۆماری فەرانسەش گوتی 
كە واڵتەكەی پێی باشە كە پێش هێرشی نیزامی 
چاوەڕێی ئاكامی كۆتایی لێكۆڵینەوەی رێكخراوی 
كۆنگرێسی  هەڵوێستی  و  یەكگرتووەكان  نەتەوە 

ئەمریكا بكات و پاشان هەڵوێست بگرێت.
سووریە  بە  دا  بەڵێنیی  پووتین  بەرامبەردا،  لە 
ك��ە ب��ە ن��اردن��ی چ��ەك��وچ��ۆڵ ب��ۆ ئ��ەو واڵت���ە، لە 
حكوومەتەكەی پشتیوانی دەكات. ئەو گوتی "ئێمە 
پشتیوانی  ئابووریشەوە  رووی  لە  و  دەنێرین  چەك 
دەكەین". پووتین وەاڵمی ئەم پرسیارەی كە گەلۆ، 
سەر  بۆ  ئەمریكا  سەربازیی  هێرشی  ئەگەری  لە 
ئەرێنی  بە  دەكەن؟  پشتیوانی  واڵتە  لەم  سووریە، 

دایەوە.

حیزبی دێموكرات و كۆمەڵە بە دەركردنی 
كوشتوبڕی  ه���اوب���ەش،  راگ��ەی��ەن��دراوێ��ك��ی 
خەلق  موجاهدینی  رێ��ك��خ��راوی  ئەندامانی 
رێژیمی  پیالنی  ب��ە  ئەشرەفیان  كەمپی  ل��ە 

كۆماری ئیسالمیی ئێران زانی.
دربڕینی  لەگەڵ  هاوكات  حیزبە  دوو  ئەم 
بنەماڵەی  ل���ەگ���ەڵ  خ���ۆی���ان  ه��اوخ��ەم��ی��ی 
رێكخراوی  و  ك��ارەس��ات��ە  ئ���ەم  ق��ورب��ان��ی��ان��ی 
لێكوڵینەوەی  خوازیاری  خەلق،  موجاهدینی 
جیددی لە مەڕ روونبوونەوەی الیەنەكانی ئەم 

رووداوە و سزادانی بەڕێوەبەرانی بوون.
نەتەوە  رێ���ك���خ���راوی  ن���وێ���ن���ەرای���ەت���ی���ی 
یەكگرتووەكان لە عێراق و كومیساریای بااڵی 
مافی مرۆڤی ئەم رێكخراوەش، هێرش بۆ سەر 

كەمپی ئەشرەفیان مەحكووم كرد.
مرۆڤی  م���اف���ی  م���ەق���ەڕی  وت���ەب���ێ���ژی 

رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان لە عێراقیشدا 
بۆ  هێرش  كردنی  مەحكووم  لەگەڵ  هاوكات 
سەر كەمپی ئەشرەف، داوای لە حكوومەتی 
ئەم واڵتە كردووە ئەمنییەتی دانیشتوانی ئەم 
كەمپە و كەمپی ئازادیی نزیك فڕۆكەخانەی 

بەغدا بپارێزن. 
بەرپرسانی یەكیەتیی ئوروپا و ئەمریكاش 
ئەشرەفیان  كەمپی  دانیشتوانی  كوشتنی 
مەحكووم كرد و خوازیاری لێكۆڵینەوە لە سەر 
ئەم رووداوە بوون، بەاڵم لە سەر بكەرانی ئەم 

كارەساتە، هیچ لێدوانێكیان نەداوە.
كاترین ئەشتۆن، بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی 
یەكیەتیی ئەورووپا لە راگەیەندراوێكدا گوتی، 
من بە توندترین شێوازی مومكین كوشتاری 

كەمپی ئەشرەف مەحكووم دەكەم.
خەرمانانی  10ی  ی��ەك��ش��ەم��م��ە  رۆژی 

1392 راگەیەندرا كە تێكهەڵچوون لە كەمپی 
خەڵقدا  موجاهیدینی  رێكخراوی  ئەشرەفی 
كەوتۆتەوە.  لێ  برینداری  و  كوژراو  چەندین 
كیا،  شەهریار  راپ��ۆرت��ەك��ە،  دەرك��ردن��ی  پ��اش 
یەكێك لە وتەبێژانی رێكخراوی موجاهیدبن، 
تێكهەڵچوونەی  ئ���ەم  ك���وژراوان���ی  رێ����ژەی 

52كەس راگەیاند.
س��پ��ای پ���اس���داران���ی رێ��ژی��م��ی ئ��ێ��ران لە 
دەربڕینی  لەگەڵ  هاوكات  راگەیەندراوێكدا، 
لە  70ك��ەس  كوژرانی  بۆنەی  بە  خۆشحاڵی 
ئەندامانی رێكخراوی موجاهیدین، هێرش بۆ 
سەر كەمپی ئەشرەفی بە "تۆڵەی خودا" زانی 
و گوتی كە ئەوان "بە دەستی رۆڵە مووجاهیدە 

عێراقییەكان" كوژراون. 

بەرەو تەقینەوەیەكی 
بەسام

راگەیەندراوی هاوبەشی حیزبی دێموكرات و 
كۆمەڵە لە مەڕ هێرش بۆ سەر كەمپی ئەشرەف 

ماڵی مامۆستا هێمن 
لە مەهاباد كرایە مۆزەخانە

پەیوەستبوونی پۆلێكی دیكەی پێشمەرگە 
بە ریزەكانی حیزبی دێموكراتەوە

دادگای سەربازیی مێسر، الیەنگرانی محەممەد 
بە  ئەرتەش"  سەر  بۆ  تاوانی"هێرش  بە  مۆرسیی 

زیندانی درێژخایەن مەحكووم كرد.
لەو  میسر  ئ��ەرت��ەش��ی  راگ��ەی��ەن��دراوی  بەپێی 
زیندانی  ب��ە  ك��ەس��ان��ە  ل��ەو  یەكێك  پ��ێ��وەن��دی��ی��ەدا، 
و  زیندان  بە 45 ساڵ  هەتاهەتایی، سێ كەسیان 
45 كەسی دیكەش بە پێنج ساڵ زیندان مەحكووم 

كراون.
ل��ە كاتی  ك��ە  ب���ەوەی  ت��اوان��ب��ارن  ئ��ەم كەسانە 
مانگی  لە  سۆئیز  بەندەریی  شاری  ئاڵۆزیەكانی 
رابردوودا تەقەیان لە سەربازەكانی ئەرتەش كردووە.
پێش لەمە بەشێك لە سەرچاوەكان وتبوویان، 11 

كەس لە الیەنگرانی محەممەد مۆرسی بە زیندانی 
هەتاهەتایی مەحكووم كراون.

دەوڵ��ەت��ی میسر  پێشتر، دۆزگ���ەری  رۆژێ���ك   
تاوانی  بە  مۆرسی  محەممەد  كە  رایگەیاندبوو 
دادگایی  ن��اڕازی��ی��ەك��ان"   كوشتنی  ب��ۆ  "ه��ان��دان 

دەكرێت.
ئەم تۆمەتانە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو توندوتیژییانەی 
كە لە مانگی سەرماوەزی راب��ردوودا لە دەرەوەی 
كۆشكی سەركۆماری لە قاهیرە رووی دا و النیكەم 

حەوت كوژراو و سەدان برینداری لێ كەوتەوە.
بە پێی ئەم راپۆرتە 14 ئەندامی باالی گرووپی 
دادگایی  تۆمەتانە  بەم  هەر  ئیخوانولموسلمینیش 

دەكرێن.
پێی  ب�������ە 
راپ��������ۆرت��������ی 
نی  یۆ ڤیز لە تە
م��������ی��������س��������ر 
لێكۆڵینەوەكان 
دەدەن  نیشانی 
رۆژەدا  ل��ەو  ك��ە 

محەممەد مۆرسی داوای لە گاردی سەركۆماری 
و وەزیری بەرپرسی چاالكییەكانی پۆلیس كردبوو 
ئەوان  بەاڵم  ببنەوە،  نارازییەكان  بەرەوڕووی  تاكوو 

وەاڵمی داواكەیان نەداوەتەوە.

كە  ك��راون  تۆمەتبار  مۆرسی  راوێژكارەكانی 
لە دوای ئەو نافەرمانییە، داوایان لە الیەنگرانی 
خ��ۆی��ان ك���ردووە ك��ە رێگە ب��درێ��ت ئ���ەوان كێشەی 

ناڕازییەكان یەكالیی بكەنەوە.
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

كۆمیتەی حیزبی دێموكرات ـ 
هەولێر، یارمەتیی بۆ كوردانی 

كوردستانی رۆژئاوا نارد

ئەندام پارلمانێكی حیزبی سوسیال 
دێموكراتی سوید سەردانی بنكەی 

حیزبی لەشاری ئۆریبرۆ كرد

حیزبی دێموكرات رێزی لە 
خوێندكاران و قوتابیانی 

سەركەتوو گرت

ماڵی مامۆستا هێمن لە مەهاباد 
كرایە مۆزەخانە

راگەیەندراوی هاوبەشی حیزبی دێموكرات و كۆمەڵە لە مەڕ 
هێرش بۆ سەر كەمپی ئەشرەف 

دیداری نوێنەری حیزبی دێموكرات لە كانادا 
لەگەڵ وەزیرى پەنابەری و شارۆمەندیی هەرێمی ئۆنتاریۆ

هاودیتنی شاندێكی كۆمیتەی حیزبی دێموكرات لە سوییس
لەگەڵ سكرتێری پێوەندییە نێونەتەوەییەكانی 

پارتی سوسیال دێموكراتی ئەو واڵتە

لە  رێزگرتن  رێوڕەسمی  خەرمانان  12 ی  رێكەوتی 
خوێندكاران و قوتابیان بە ئامادەبوونی ئەندامانی رێبەری، 
كادر و پێشمەرگە و بنەماڵەكانی حیزبی دێموكرات  لە 
ساڵۆنی كۆمیسیۆنی پەروەردە بەڕێوە چوو. لە سەرەتای 
رەقیب''  ''ئ��ەی  نەتەوایەتیی  س��روودی  رێوڕەسمەكەدا 
خوێندرایەوە و دواتر یەك خولەك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە 

گیانی پاكی شەهیدانی كوردستان راگیرا.
)بەشی  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  ك��ۆم��ی��س��ی��ۆن��ی  پ��ەی��ام��ی 
''شیرین  لەالیەن  قوتابیان(  كاروباری  بە  پێڕاگەیشتن 
حەبیبی''یەوە خوێندرایەوە. دواتر گۆرانییەكی فۆلكلۆر 
لەالیەن ''غواڵم فاتحی''یەوە پێشكەش كرا و دوابەدوای 
ئەوە پەیامی بنەماڵەی خوێندكاران و قوتابییان لەالیەن 
بڕگەی  دوایین  خوێندرایەوە.  رەحیمی''یەوە  ''ه���ەژار 
لەوحی  پێدانی  و  خ��ەاڵت  دابەشكردنی  رێوڕەسمەكە 
سەركەوتوودا  قوتابییانی  و  خوێندكاران  بەسەر  رێزلێنان 

بوو.

بەپێی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا، رۆژی 
بەشداریی  بە  خەرمانان  10ی  رێكەوتی  یەكشەممە 
كۆمەڵێك كەسایەتیی ئەدەبی و هونەریی شاری مەهاباد، 
نەتەوەیی  شاعیری  موكریانی،  هێمن  مامۆستا  ماڵی 
رێوڕەسمەدا  ئەم  سەرەتای  لە  مۆزەخانە.  كرایە  ك��ورد 
ئەم  ك��ران��ەوەی  وتارێكدا  دووتوێی  لە  ق��ازی"  "ئەحمەد 
پاراستنی  بۆ  م��ەزن  دەستكەوتێكی  بە  مۆزەخانەیەی 
فەرهەنگ، ئەدەب و هونەری ك��وردەواری وەسف كرد. 
حەوشەی  ل��ە  ك��ە  هێمن  مامۆستا  پ��ەی��ك��ەرەی  دوات���ر 
هاوسەری  ماملێ"  "ئامین  لەالیەن  دانرابوو،  ماڵەكەی 
"محەممەد ماملێ" هونەرمەندی كۆچكردووی كوردەوە 
لە  كە  هێمن  مامۆستا  ماڵی  الدرا.  سەر  لە  پ��ەردەی 
لە  یەكێك  بۆ  ژوورێكی  هەر  هاتووە،  پێك  ژوور  چوار 
مامۆستا  هێمن،  )مامۆستا  ك��ورد  كەسایەتیی  چ��وار 
محەممەد  و  ماملێ  محەممەدی  مامۆستا  ه���ەژار، 
قازی( تەرخان كراوە كە لە هەر كام لەم ژوورانەدا وێنە، 
پارێ��زگاریی  ئەو كەسایەتیانە  بەرهەمەكانی  و  ئاسەوار 

لێ دەكرێت.

كۆمیتەی حیزبی دێموكرات وەكوو ئەركێكی نەتەوەیی، 
بە هاوكاریی ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران لە شاری هەولێر هەڵمەتی كۆكردنەوی 
دەست  رۆژئ���اوای  كوردستانی  ك��وردان��ی  بۆ  یارمەتی 
ئەو  بۆ  پێداویستی  بەرچاو  رادەیەكی  توانیان  و  پێكرد 
هاوواڵتییانە كۆ بكەنەوە. ئەندامانی حیزبی دێموكرات 
بە رۆحێكی نەتەوەیی و كوردانەوە كۆمەڵێك كەلوپەل و 
پێداویستیی ژیانیان بۆ خوشك و براكانیان لەكوردستانی 
ئەو  بۆ  نارد و پشتیوانی و هاودەردیی خۆیان  رۆژئاوا 

كوردە لێقەوماوانە دووپات كردەوە.

ئەرن  "ماتیلدا  خەرمانان  11 ی  دووشەممە،  رۆژی 
سوسیال  حیزبی  لیستی  لەسەر  پارلمان  ئەندام   كرانس"، 
دێموكراتی  حیزبی  بنكەی  سەردانی  سوید  دێموكراتی 
كوردستانی ئێرانی لەشاری ئۆریبرۆی واڵتی سوید كرد. 
ماتیلدا ئەرن كرانس لە الیەن ئەندامانی كۆمیتەی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئیرانەوە پیشۆازیی لێ كرا. پاشان 
سەالح ئارامش، بەرپرسی كۆمیتەی حیزب لە ئۆریبرۆ 
پێوەندیی حیزبی دێموكرات و  باسێكی لەسەر مێژووی 
حیزبی سوسیال دێموكراتی سوید و هەروەها پرسی كورد 
لە ئێران و بەشەكانی دیكەی كوردستان پێشكەش كرد. 
دواتر خاتوو ماتیلدا ئەرن كرانس خۆشحاڵیی خۆی بۆ ئەم 
سەردانە دەربڕی و جەختی لەسەر پێوەندیی نێوان حیزبی 
سوسیال دێموكرات و حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
كردەوە و پشتیوانیی خۆی بۆ داوا رەواكانی گەلی كورد 

دووپات كردەوە .

پەیوەستبوونی پۆلێكی دیكەی 
پێشمەرگە بە ریزەكانی حیزبی 

دێموكراتەوە 

رێوڕەسمی  خ��ەرم��ان��ان  13ی  چوارشەممە  رۆژی 
بە  پێشمەرگە  س��ەرەت��ای��ی  20٨ی  دەورەی  ك��ۆت��ای��ی 
یەك  راگرتنی  و  رەقیب"  "ئەی  نەتەوایەتیی  س��روودی 
خولەك بێدەنگی بۆ گیانی پاكی شەهیدان لە ساڵۆنی 
كۆمیسیۆنی پەروەردە دەستی پێ كرد. دواتر بەشدارانی 
"رێژە،  وەك��وو:  ج��ۆراوج��ۆری  بڕگەی  دەورەك��ە چەندین 
شەڕی سەرنێزە و ئامادەیی جەستەیی"یان نمایش كرد. 
لە بەشێكی دیكەی ئەو رێوڕەسمەدا "دارا ناتق" ئەندامی 
وتەیەكی  چەند  دێموكرات  حیزبی  ناوەندیی  كۆمیتەی 
ئامووزشیی  راپۆرتی  دواتر  كرد.  پێشكەش  بۆنەوە  بەو 
فێرگەوە  مامۆستای  "سامرەند"  بەڕێز  لەالیەن  دەورە 
پێشكەش كرا و شەمزین ئەحمەدنژاد یەكێك لەبەشدارانی 
دەورەكە، پەیامی دەورەی سەرەتایی 20٨ی پێشمەرگەی 
خوێندەوە. لە بەشێكی دیكەی ئەو رێوڕەسمەدا ٦ كەس 
نێونجی  باشبوونی  ب���واری  ل��ە  دەورەك���ە  ل��ەب��ەش��داران��ی 
ئەندامی  خاكسار،  روون��اك  لەالیەن  دیسیپلینەوە  و  نمرە 
جێگری كۆمیتەی ناوەندی و مامۆستا سامرەند، یەكێك 
لە  پێ  بەخشرا.  خەاڵتیان  فێرگەوە  مامۆستایانی  لە 
نێوئاخنی رێوڕەسمەكەدا چەندین پارچە سروود، گۆرانی 
و  رەحمانی  حیسام  سەیفی،  "مستەفا  لەالیەن  شێعر  و 

گرووپی سروودی دەورەوە" پێشكەش كران.

هێرش بۆ سەر كەمپی ئەشرەف مەحكووم دەكەین
هەتاوی،  خەرمانانی 1392ی  یەكشەممە 10ی  رۆژی  سەرلەبەیانیی  هەواڵنێرییەكان،  راپۆرتی  بەگوێرەی 
بەپێی  چووە.  بەڕێوە  ئێران  خەلقی  موجاهیدینی  رێكخراوی  بە  سەر  ئەشرەف،  لەكەمپی  كوشتارێك  و  هێرش 
هەواڵەكان لەو هێرش  و مووشەكبارانەدا دەیان كەس لە ئەندامانی ئەو رێكخراوە شەهید  و بریندار بوون. هەرچەند 
تێرۆریستییە  هێرشە  ئەو  كە  نییە  ل��ەوەدا  گومانێك  بەاڵم  دەرنەكەوتووە،  هێرشە  ئەو  وردەكاریی  هەموو  هێشتا 
بەدەستی هەركەس  و الیەنێك بووبێت ، دەستوورەكەی لە الیەن رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە دراوە. سپای 
پاسدارانی ئێران ئەو هێرشەی بە تۆڵەی ئیالهی ناو بردووە و خۆشحاڵیی خۆی لەو كوشتارە دەربڕیوە، ئەمەش 
ئێمە  جینایەتەیە.  ئەم  بەڕێوەبەری  رێكخەر  و  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  رێژیمی  كە  دەسەلمێنێ   راستییە  ئەو 
وێڕای مەحكووم كردنی ئەو هێرش و كوشتارە، هاودەردیی خۆمان لەگەڵ رێكخراوی موجاهدینی خەڵقی ئێران  و 
بنەماڵەی قوربانییەكان دەردەبڕین  و سەرنجی رای گشتی بۆ ئەو راستییە رادەكێشین كە ئەمە نە یەكەم كردەوەی 
تیرۆریستیی رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران بووە و نە كۆتاییش دەبێت و پێویستە حكوومەتی عێراقی فیدراڵ 
 و نەتەوە یەكگرتووەكان لێكۆڵینەوەیەكی هەمەالیەنە لەبارەی ئەم كارەساتەوە بكەن و كاردانەوەیەكی جیددیتریش 
لەخۆیان نیشان بدەن  و لەوە زیاتر ئیجازە بە رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران نەدەن ئاوا بێ بەزەییانە خەڵكی 

بێ دیفاع بكەنە ئامانجی هێرشی تیرۆریستیی ئەم رێژیمە. 

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران

11ی خەرمانانی 1392ی هەتاوی
2ی سێپتامبری 2013ی زایینی

هەتاوی،  1392ی  خەرمانانی  ٦ی  رێكەوتی 
ب��ەڕێ��ز ''ش��ەری��ف ب��ێ��ه��رووز''  ن��وێ��ن��ەری حیزبی 
لە  كورد  ماڵی  لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
وەزیری  كەتیۆ''  ''مایكڵ  بە  چ��اوی  تۆرێنتۆ، 
فیدراڵی  هەرێمی  ش��ارۆم��ەن��دی��ی  و  پ��ەن��اب��ەری 
ل��ەو هاودیتنەدا  ك���ەوت.  ك��ان��ادا  ''ئ��ۆن��ت��اری��ۆ''ی 
بارودۆخی ئێران، كوردستان و ناوچەكە هەڵسەنگێنرا 

و لەو پێوەندییەدا ئاڵوگۆڕی بیروڕا كرا.

ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  كۆمیتەی  شاندێكی  هەتاوی،  1391ی  خەرمانانی  1ی  رێكەوتی 
پێوەندییە  سكرتێری  ''پیتر هۆگ''  لەگەڵ  كۆمیتە،  بەرپرسی  ئەلیاسی''  ''باوا  سەرپەرەستیی  بە  سویس،  لە 
نێونەتەوەییە كانی پارتی سوسیال دێموكراتی سویس دیدار و چاوپێكەوتنی پێكهێنا. لەم دانیشتەدا لەسەر چەندین 
تەوەر سەبارەت بە كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵ، دروشمی فیدراڵیزم، هەوڵدان بۆ باس كردنی كێشەكانی 

كورد لە پارلمانی سویس باس و ئاڵوگۆڕی بیروڕا كرا.

شاندێكی كۆمیتەی حیزبی دێموكرات لە بلژیك سەردانی 
نوێنەرایەتیی حكوومەتی هەرێمی كوردستانی كرد

شاندێكی حیزبی دێموكرات بە سەرپەرستیی عەلی ئەشرەف مورادی، ئەندامی جێگری كۆمیتەی ناوەندیی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و چەند ئەندامی بەڕێوەبەریی كۆمیتەی بلژیك لە شاری برۆكسێل سەردانی 
نوێنەرایەتیی حكوومەتی هەرێمی كوردستانی كرد و لەالیەن بەڕێز دالوەر ئاژگەیی، نوێنەری هەرێمی كوردستان 
لە یەكیەتیی ئورووپا پێشوازیی لێ كرا. شاندی حیزبی دێموكرات سەرەتا پیرۆزبایی دەستبەكاربوونی بەڕێز دالوەر 
ئاژگەیی، وەكوو نوێنەری نوێی هەرێمی كوردستان لە یەكیەتیی ئورووپا كرد و هیوای سەركەوتنی لە بەجێهێنانی 

خواست.  سیاسیی ئەركەكانیدا  ب���ارودۆخ���ی 
رۆژهەاڵتی  ناوەڕاست و بە تایبەتی ن��اوچ��ەی 
داهاتووی كوردستان، دۆخ و پرسی  ل���ە  ك����ورد 
نی  كا ییە ر نكا ا ڕ بەستنی گۆ ن�����اوچ�����ە، 
نەتەوەیی  ك�������ورد، ب����ارودۆخ����ی ك��ۆن��گ��رەی 
و  پێش  ئێران  هەڵبژاردنەكانی سیاسیی  دوای 
ب���ارودۆخ���ی ك����ورد لە س������ەرك������ۆم������اری و 
ئەو  ب��ە گشتی  لەو ئ��ێ��ران  كە  ب��وون  بابەتانە 
بەر  كەوتنە  ئاڵوگۆڕی دی����دارەدا  و  ب����اس 
بیروڕایان لە سەر كرا.



3 ژمارە 612 ـ 7ی سێپتامبری 2013

كوژرانی كۆڵبەرێكی كورد لەناوچەی ورمێ 
رێكەوتی 7ی خەرمانان كۆڵبەرێكی كورد بە ناوی فەتاح میكاییلی، 
خەڵكی ناوچەی مەرگەوەڕی ورمێ  بە تەقەی راستەوخۆی هێزەكانی 
رێژیمی ئێران كوژراوە. هەروەها لە ئاوایی "موولكی" ناوچەی تەرگەوەڕ 
و دەوروبەری 120 سەر ئەسپی بارهەڵگر لەالیەن هێزەكانی رێژیمەوە 

كوژراون.

هیزە ئەمنیەتییەكانی شاری سەقز هاوواڵتییەكی 
كوردیان دەستبەسەر كرد

هێزە ئەمنییەتییەكانی رێژیم لە سەقز الوێكی كوردیان دەستبەسەر 
كرد.

رەزایی،  رامین  ك��ردۆت��ەوە،  ب��اڵوی  كوردپا  هەواڵدەریی  ئاژانسی 
لەالیەن  كرانی  دەستبەسەر  دوای  ساڵ   41 تەمەن  و  عەلی  ك��وڕی 
هێزە ئیتالعاتییەكانی رێژیمی ئێرانەوە رەوانەی شوێنێكی نادیار كراوە. 
لەگەڵ  هاوكات  ئەمنیەتییەكان  نیە.هێزە  دیار  گرتنەكەشی  هۆكاری 
دەستبەسەر كردنی رامین، دەستیشیان بەسەر كەلوپەلی شەخسی ئەو 

هاوواڵتییە سەقزییەدا گرتووە.

گوندێكی سەرسنوور لە پارێزگای ئیالم بەهۆی 
نەبوونی ئیمكانات چۆڵ كراوە

باشووری  عەبباسی  دەشتی  ناوچەی  لە  قەندی  حەسەن  گوندی 
پارێزگای ئیالم، بەدەستی بێ ئیمكاناتییەوە دەناڵێنن. ئەو گوندە لە 
سەردەمی شەڕی ٨ ساڵەی ئێران و عێراق رێگاوبانی بۆ دروست كرا كە 
هەتا ئێستا هیچ چاكسازییەك بۆ نۆژەنكردنەوەی ئەو جادەیە نەكراوە. 
و  هەڵكەوتووە  سنوور  كیلۆمیتریی   35 لە  قەندی،  حەسەن  گوندی 
مەیدانی مین و گوللە خومپارە نەتەقیوەكانی سەردەمی شەڕی ٨ ساڵە 

دەوروبەری ئەو گوندەیان گرتووە.

دەستبەسەر كرانی هاوواڵتییەك لە شاری بۆكان
كوردیان  هاواڵتییەكی  ب��ۆك��ان  ل��ە  رێ��ژی��م  ئەمنیەتییەكانی  هێزە 

دەستبەسەر كرد.
4ی  رێكەوتی  ك��وردپ��ا؛  ه��ەواڵ��دەری��ی  ئاژانسی  راپ��ۆرت��ی  بەپێی 
خەرمانان هاوواڵتییەكی خەڵكی شاری بۆكان بەناوی "ناسر كەریمی" 
كوڕی عەبدوڵاڵ، لەالیەن مەئموورانی ئیدارەی ئیتالعاتی ئەو شارەوە 
راگوێزرا.  نادیار  شوێنێكی  بۆ  و  دەستبەسەر  كارەكەی  شوێنی  لە 
سەرەڕای بەدواداچوونی بنەماڵەی ناسر كەریمی لەمەڕ چارەنووس و 
هۆكاری دەستبەسەر كرانی رۆڵەكەیان، هێزە ئیتالعاتییەكانی رێژیم لە 

بۆكان هیچ زانیارییەكیان پێڕانەگەیاندوون.

پێشانگایەكی خۆشنووسی لە چوارینەكانی خەییام 
لە شاری مەهاباد كرایەوە

لە شاری مەهاباد پێشانگایەكی خۆشنووسی لە چوارینەكانی خەییام 
بە زمانی كوردی لە بەرهەمەكانی هونەرمەندێكی كورد كرایەوە.

لەو پێشانگایەدا نزیك بە سی بەرهەمی خۆشنووسی كورد، كەماڵ 
قورەیشی خراوەتە بەر دیدی بەشدارانی پێشانگاكە.

چوارینەكانی خەییام لە الیەن مامۆستا هەژار، شاعیری ناوداری 
كوردەوە وەرگێڕدراوەتە سەر زمانی كوردی.

خۆشنووسیی  پێشانگای  ک����ردەوە،  ب���اڵوی  ئیرنا  ه��ەواڵ��دەری��ی 
چوارینەكانی خەییام بە زمانی كوردی، لە رۆژی چوارشەممە 13 ی 

خەرمانانەوە كراوەتەوە و بۆ ماوەی یەك حەفتە بەردەوام دەبێت.
كەماڵ قورەیشی ئەندامی ئەنجومەنی خۆشنووسانی ئێرانە و ئەوە 

دووهەمێن پێشانگایەتی كە بە رووی بەشداراندا دەكرێتەوە.

مامۆستایەكی ئایینیی نیشتمانپەروەر لە ناوچەی 
ورمێ كۆچی دوایی كرد

چەند رۆژ پێش ئێستا ''مەال شەریف عەبدوڵاڵهی'' كوڕی ''محەممەد 
دەشت''ی  ''مەحالی  ناوچەی  ''راژان''ی  گوندی  خەڵكی  سەلیم'' 
ورمێ و مەالی گوندی ''ژاراوێ''، بەهۆی رووداوی هاتوچۆ لەسەر 
رێگای دزەی دۆڵێ، گیانی لەدەست دا. مەال شەریف ماوەی 20 ساڵە 
مەالی گوندی ''ژاراوێ''یە و بە كەسێكی نیشتمانپەروەر و دڵسۆزی 
كورد ناسراوە، هەر بۆیە لە الی خەڵكی ناوچەی دۆڵێ و مەحالی 

دەشتی ورمێ كەسێكی خۆشەویست بوو.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس 
و كاری مەال شەریف دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك 

و بەشدار دەزانێت.

بە  تەندرووكی سەر  ئەحمەد، خەڵكی گوندی  كوڕی  ناتق  ساڵح  مام 
"شەوێش  بەناوی  دێموكرات  حیزبی  شەهیدی  باوكی  ئەنزەل،  ناوچەی 
ساڵح  م��ام  ك��رد.  دوای��ی  ناتق" كۆچی  "ح��ەی��دەر  شەهید  مامی  و  ناتق" 
كەسایەتییەكی نیشتمانپەروەر و لەبنەماڵەیەكی واڵتپارێزی ناوچەی ئەنزەل 
لەچەند  كورد  رزگاریخوازی  بزووتنەوەی   مێژووی  درێژايی  بە  كە  بوو 
لە  تەرمی خوالێخۆشبوو سەر  داوە.  زۆری��ان  نرخێكی  راب��ردوودا،  دەی��ەی 
بەیانیی رۆژی هەینی رێكەوتی ٨ ی خەرمانان لە نێو ئاپۆڕای خەڵكی 
نیشتمانپەروەری شاری ورمێ لە گۆڕستانی ئیسالم ئابادی ئەو شارە دا، 

بە خاك سپێردرا. 
 هەروەها رێكەوتی 5ی خەرمانانی 1392ی هەتاوی ''بولبول عەزیزی'' 
خەڵكی گوندی ''نەناس''ی ناوچەی ''دۆڵ''ی ورمێ ماڵئاوایی لە ژیان 
كرد. ساڵی 13٦2ی هەتاوی پاش عەمەلیاتێكی سەركەوتوانەی هێزی 
شەهید ''سمكۆ''ی حیزبی دێموكراتی كوردستان ئێران لە گوندی نەناس، 
هێزی دوژمن كوژراو و بریندارێكی زۆری لێ كەوتەوە. پاشان هێزەكانی 
رێژیم و دەست و پێوەندییەكانیان كە توانای بەربەرەكانێیان لەگەڵ هێزی 
كەس  و  بنەماڵە  سەر  ك��ردە  هێرشیان  نەمابوو،  كوردستان  پێشمەرگەی 
و  براو  دوو  كە  عەزیزی''یان  ''بولبول  خوشكە  و  پێشمەرگەكان  كاری  و 
برازایەك و هاوسەرەكەی پێشمەرگەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
بوون، لە كاتی نان كردندا دایە بەر رەهێڵەی گوللە. لەم هێرشەدا ''بولبول 
عەزیزی'' 30 گوللە لە لەشی كەوت و هەر بەو هۆیەوە بۆ ماوی 30 ساڵ 
لەسەر جێگا كەوتبوو. بولبول عەزیزی ژنێكی قارەمانی نەتەوەی ئازەری و 

هاوژینی مستەفا عەبدیل زادە برای شەهید حوسێن عەبدیل زادە بوو.
مورادی''  ''ئەنتیقە  هەتاوی،  1392ی  خەرمانانی  11ی  رێكەوتی 
كچی ''یووسف'' هاوسەری شەهید ''فیرووز پاشایی'' و خەڵكی گوندی 
''ساكان''ی سەربە ناوچەی ''سۆمای برادۆست''ی شارستانی ورمێ، لە 
ساڵی  پاشایی  فیرووز  شەهید  كرد.  دوایی  كۆچی  ساڵیدا   ٦7 تەمەنی 
1347ی هەتاوی لەگەڵ شەهید ''نەحوی''ی برای و شەهید ''رەزا''ی 
مامی لە بەرەنگارییەكی كەم وێنەدا، بە دەستی هێزەكانی رێژیمی پاشایەتی 
شەهید كران. دایە ئەنتیقە پاش شەهیدبوونی هاوسەرەكەی سەرپەرستیی 
دوو منداڵی بە ئەستۆ گرت و هەتا دوایین ساتەكانی ژیانی بە رێبازی 
شەهید فیرووز و هاوڕێیانی وەفادار مایەوە. تەرمی دایە ئەنتیقە لە نێو 

ئاپۆرای خەڵكی گوندی ''ساكان'' بە خاك سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵەكانی 
خوشكە بولبول  و مام ساڵح و دایە ئەنتیقە دەك��ات و خۆی لە خەم و 

پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار دەزانێت.

هەواڵ و راپۆرت

مامۆستایەكی ئایینیی كورد بە ''زیندان و 
سەندنەوەی مافی مەالیەتی'' سزا درا

مامۆستایەكی ئایینیی كورد لە الیەن دەزگای دادوەریی رێژیمەوە سزای بە 
سەردا سەپێنرا.

1392ی  خەرمانانی  4ی  رێكەوتی  ك��ردەوە،  باڵوی  ''كوردپا''  هەواڵدەریی 
گوڵنەواز''  سەالم  ''مامۆستا  بەناوی  كورد  ئایینیی  مامۆستایەكی  هەتاوی، 
پێشنوێژ و وتارخوێنی مزگەوتی ''حەزرەتی عومەر'' لە گەڕەكی ''شێوە برایم''ی 
شاری سەردەشت، لەالیەن دەزگای دادوەريی رێژیمی ئیسالمیی ئێران لە شاری 

تەورێز بە ٦ ساڵ زیندان و سەندنەوەی مافی مەالیەتی حوكم دراوە.

بەردەوامیی ئەزیەت كردنی زیندانییە سیاسییەكانی 
زیندانی مەهاباد

قازیی  ق���ودرەت"  "ئەمی�ر  ك��وردپ��ا،  هەواڵدەریی  ئاژانسی  راپ��ۆرت��ی  بەپێی 
شارە  ئەو  ئیتالعاتی  ئیدارەی  بریاری  بە  مەهاباد  شاری  زیندانی  چاوەدێری 
ماوەی چەندین مانگە لە دانی مەرەخەسی و ئازادیی مەشرووت بە زیندانیانی 
مەهاباد،  شاری  زیندانیانی  لە  یەكێك  بەوتەی  دەبوێرێت.  خۆ  كورد  سیاسیی 
لەالیەن  كە  راگ��ی��راون  زیندانەدا  ل��ەو  ك��ورد  سیاسیی  زیندانیی   2٨ هەنووكە 
دەكرێت.  دژایەتی  داواكانیان  سەرجەم  لەگەڵ  زیندانەوە  نێو  چاوەدێری  قازیی 
ئەو زیندانییە رایگەیاند، لە ماوەی چەند مانگی رابردوودا چەندین زیندانیی 
بەاڵم  ك��ردووە،  باز("یان  ب��از)راە  "رێ  زیندانیی  و  مەرەخەسی  داوای  سیاسی 
لەالیەن ئەو دادوەرەوە بەرەوڕووی دژایەتی بوونەتەوە. لەالیەكی دیكەوە كۆمەڵێك 
لە زیندانیانی سیاسیی ئەو زیندانە ماوەی چەندین مانگە تووشی نەخۆشی 
ئێستا  هەتا  بەاڵم  هەیە،  پزیشكی  چارەسەری  بە  پێویستیان  هاوكات  و  بوون 

چارەسەری پزیشكییان بۆ نەكراوە.

كوژرانی مۆرەیەكی دیكەی ئیتالعات لەناوچەی 
سەردەشت

شەوی30ی گەالوێژ كەسێك بەناوی "محەممەد خزری" ناسراو بە حەمەخان 
چەكدارێكی  چەند  لەالیەن  سەردەشت  بە  سەر  ك��ەچ��ەاڵوای  ئاوایی  خەڵكی 
نەناسراوەوە كوژرا. دوابەدوای ئەو رووداوە رێكەوتی 2ی خەرمانانی 1392ی 
و  "مارەغان"  ئاوایی  سەر  ك��ردە   هێرشیان  ئێران  رێژیمی  هێزەكانی  هەتاوی، 
تێكهەڵچوون لەنێوان ئەو هێزانە و ژمارەیەك چەكدار هاتبووە ئاراوە كە لەئەنجامدا 
سێ كەس كە یەكیان بە ناوی حەكیم خەڵكی ورمێ لەدەست و پێوەندییەكانی 
رێژیمی ئێران بوو، كوژران و دوو كەسیش بریندار بوون. بەوتەی هاوواڵتیانی ئەو 
ناوچەیە دوو چەكداری نەناسراویش لەئەنجامی ئەو شەڕ و پێكدادانەدا گیانیان 

لەدەست داوە.  

هێزەكانی رێژیمی ئێران گوشاریان خستۆتە سەر 
ئاژەڵدارانی ناوچەی نۆدشە

رۆژی چوارشەممە رێكەوتی ٦ی خەرمانانی 1392ی هەتاوی هێزەكانی 
و  ئاژەڵداران  لە  ژمارەیەك  بە  "ملەندوو"  پاسگای  لە  جێگیر  مەرزی  هەنگی 
هەوارنشینانی چیاكانی دەوروبەری شاری نۆدشەیان وتووە: "دەبێ ئەو هەوارگانە 
چۆڵ بكەن". ئەو هێزانە تۆمەتی "قاچاخ"ی ئاژەڵیان داوەتە پاڵ هاوواڵتیانی 
كورد و پێشیان راگەیاندوون كە نابێ  هاوكاریی ئۆپۆزیسیۆنی كۆماری ئیسالمی 
بكەن. هێزەكانی پاسگای ملەندوو وێڕای هەڕەشەی توند لەو ئاژەڵدارانە پێیان 
وتوونە: دەبێ ئەو شوێنە چۆڵ بكەن و بگەڕێنەوە ناو ئاوایی و شارەكان. ئەمە لە 
حاڵێكدایە كە زۆربەی ئەو بنەماڵە ئاژەڵدارانە تەنیا لەو رێگایەوە بژێوی ژیانیان 

دابین دەكەن و پێویستیان بەوە هەیە گەرميان و كوێستان بكەن.

كوژرانی دوو كۆڵبەر
 بە تەقەی هێزە نیزامییەكانی رێژیم

هێزە چەكدارەكانی رێژیمی ئێران لە ناوچەی بانە تەقەیان لە دوو كۆڵبەری 
كورد كردووە و لە ئەنجامدا كۆڵبەرێك گیانی لێ  ئەستێنراوە و یەكێكی دیكەش 

بە توندی بریندار بووە.
بەپێی هەواڵی ماڵپەڕی كوردستان میدیا، شەوی 13 ی خەرمانان هێزەكانی 
سەر بە پاسگای "بایندەرە" لە ناوچە سنوورییەكانی بانە پۆلێك لە كۆڵبەرانی 
كوردیان داوەتە بەر دەستڕێژ و لە ئەنجامدا كۆڵبەرێكی كورد بە ناوی "محەممەد 

شەریفی" خەڵكی ئاوایی بایندەرەی سەر بە شاری بانە گیانی لە دەست دا.
"عەبدوڵاڵ"  بەناوی  دیكە  كۆڵبەرێكی  تەقەكردنەدا  ئەو  ئەنجامی  لە  هەر 

خەڵكی سەرشیوی سەقز بە توندی بریندار بووە.
هەتا باڵو بوونەوەی ئەو هەواڵە زانیارییەك لە دۆخی تەندروستیی عەبدوڵاڵ 

لە بەردەستدا نییە.
بەپێی ئاماری تۆماركراو لە ماڵپەڕی كوردستان میدیا، لە ماوەی 45 رۆژدا 
)سەرەتای مانگی گەالوێژ هەتا 14ی خەرمانان(، 20 كۆڵبەر و هاوواڵتیی 

مەدەنی بە تەقەی هێزە نیزامییەكانی رێژیم كوژراون و بریندار كراون.
لە کۆی گشتیی ئەو رێژەیە، 7 كەس كوژراون و 13 ی دیكەش بریندار بوون. 
تەنیا لە سەرەتای مانگی خەرمانانەوە دوو كۆڵبەر كوژراون و دووی دیكەش 

بریندار كراون.

كەسایەتییەكی نیشتمانپەروەر لە شاری بۆكان 
كۆچی دوایی كرد

فەرماندەری  كووهگەرد،  ئەحمەد  وەستا  ب��رای  محەممەد  وەستا 
محەممەد  وەستا  ك��رد.  دوای��ی  كۆچی  دێموكرات  حیزبی  شەهیدی 
سەر  لە  جێ پەنجەی  و  بوو  بۆكان  ناوچەی  ناسراوی  كەسایەتییەكی 
بەشێك لە بیناكانی شاری بۆكان و قوتابخانە و مزگەوتەكانەوە دیار 
و بەرچاوە. وەستا محەممەد بە دەیان جار لە الیەن هێزەكانی رێژیمەوە 
خرابووە ژێر ئەشكەنجە و گوشارەوە و لە گرتووخانەكانی بۆكان و مەهاباد 
بە بیانووی جۆراوجۆر زیندانی كرابوو. ئەو كەسایەتییە بە بەردەوامی 
شانازیی بە برا و فەرماندە شەهیدەكەیەوە دەكرد. وەستا محەممەد لە 
ساڵی 13٦5 هەتا 13٦7 لە گرتنگەی ئیدارەی ئیتالعاتی بۆكان و 

گرتووخانەی ورمێ  لە بەندی 15دا زیندانی كراوە. 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرەخۆشی لە بنەماڵەی وەستا 
شەریكی  بە  خ��ۆی  و  دەك��ات  بۆكان  ناوچەی  خەڵكی  و  محەممەد 

خەمیان دەزانێت.

ئەندامێكی حیزبی دێموكرات بە هۆی رووداوێكی 
نەخوازراوەوە لە ناوچەی شامات گیانی لەدەست دا

ئەندامێكی حیزبی دێموكرات لە ناوچەی شامات بە هۆی وەرگەڕانی 
تەراكتۆرەوە گیانی لەدەست دا. نەبی عەلی كەدخودانەبی تەمەن 22 
پەیوەست  هەتاوی  13٨٨ی  ساڵی  تازەكەند  ئاوایی  خەڵكی  و  ساڵ 
ماوەی  بۆ  و  بووە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ریزەكانی  بە 
نزیك بە دوو ساڵ شانازيی پێشمەرگایەتیی پێ  بڕابوو. نەبی دوای 
و  هەڵنەگرت  تێكۆشان  لە  دەستی  شامات  ناوچەی  چۆوە  ئەوەی كە 
وەك ئەندامێكی دڵسۆز ئەركە پێ ئەسپێردراوەكانی بەڕێوە دەبرد. نەبی 
هاوسەرگیریی  ژیانی  كە  بوو  كەمیش  زۆر  ماوەیەكی  كەدخودانەبی 

پێك هێنابوو.
هاوخەمی،  دەربڕینی  وێڕای  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 

سەرەخۆشی لە بنەماڵەی نەبی و خەڵكی ناوچەی شامات دەكات.

باوك و خوشك و هاوسەری  چەند 
شەهیدی رێگای رزگاریی كوردستان  لە 

ورمێ كۆچی دواییان كرد
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لێژنەی بە دواداچوونی 
پەیوندیدار  راستییەكانی 
كوردانی  بەكۆمەڵكوژیی 
كە  رۆژئاوا،  كوردستانی 

چوار  هەر  نوێنەرانی  لە 
پارچەی كوردستان 

گەیشتە  ئووت  1٨ی  رۆژی  پێكهاتبوو، 
چەند  دوای  و  رۆژئاوا  كوردستانی 
لێكۆڵینەوە، لێژنەكە گەڕایەوە كوردستانی 
سەر  لە  لێكۆڵینەوەی  راپۆرتی  و  باشوور 
رۆژئاوا  كوردستانی  كوردانی  رەوشی 
ئامادەكاری  كومیتەی  بە  پێشكەش 
ئەو  دواتریش  و  كرد  نەتەوەیی  كۆنگرەی 
كوردستان  هەریمی  سەرۆكی  بۆ  راپۆرتە 
رۆژنامەی  پەیوەندیدا  لەو  كرا.  بەڕێ  
بەڕێز  لەگەڵ  چاوپێكەوتنێكی  كوردستان 
دەفتەری  ئەندامی  جهانگیری  رۆستەم 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  سیاسیی 
پێكهێناوە  لێژنەی  ئەو  ئەندامی  و  ئێران 
وتووێژە  ئەو  دەقی  بۆ  سەرنجتان  كە 

رادكێشین:
پ: سەرەتا باسی رەوشی ئەمنیەت و 
رەوشی  و  رۆژئاوا  كوردستانی  ئاسایشی 

ژیانی خەڵكی ئەو بەشەمان بۆ بكەن؟
سەر  لە  ئاگادارن  ئێوە  وەك  هەر  و: 
بڕیاری سەرۆكی هەرێمی كوردستان ئەو 
لێژنەیە پێكهات. دیارە ئەو لێژنەیە رێنوینی 
ئامادەكاریی  هەیئەتی  بڕیارەكانی  و 
رۆژی  برد.  بەڕێوە  نەتەوەیی  كۆنگرەی 
سنوریی  دەروازەی  لە  ئیمە  ئووت  1٨ی 
خاكی  نێو  بۆ  رۆیشتین  "سێ مالكا"وە 
لەالیەن  لەوێ  ئێمە  رۆژئاوا.  كوردستانی 
سينەم  سەرپەرەستی  بە  هەیئەتێكەوە 
موحەممەد هاوسەرۆكی ئەنجوونی گەلی 
كرایین.  پێشوازیی  گەرمی  بە  رۆژئاواوە 
زۆر  كە  دەزانم  پێویستی  بە  لێرەدا  من 
سوپاسی مێواندارییەكەیان و زحمەتەكانیان 
دەبینرێت.  ئازاد  هەرێمێكی  لەوێ   بكەم. 
هێزەكانی حكومەتی ورەیان تێدا نەماوە و ئەو 
ناوچەیە لە الیەن PYD ەوە دەپارێزرێ. 
خەڵكی ئازادن و گوند و شارەكان لە دەستی 

كوردەكاندایە. 
تەنیا  لەوێ  
شەڕ  جاروبار 
ناوچە  لەو 
ی  نە ییا ر و سنو
كوردەكان  نێوان 

و  گوند  لە  دەدات.  روو  عەرەبەكاندا  و 
شارەكاندا هاتنە ژوور و چوونە دەرەوە لە 
PYDدایە.  هێزەكانی  كۆنترۆڵی  ژێر 
رەوش  تەناهییەوە  و  ئاسایش  بواری  لە 
خەڵك  گوزەرانی  و  ژیان  بەاڵم  باشترە، 
زۆر  خواردەمەنی  و  خواردن  خراپە،  زۆر 
بە  شار  هێندێك  لە  بەرق  و  ئاو  كەمە، 
تەواوی بڕاوە. لە بواری دەوا و دەرمان و 
پێڕاگەیشتنی پزیشكى و دوكتورەوە رەوشی 
ئەو ناوچەیە زۆر خراپە. ئەگەر ئەو رەوشە 
وێدەچێ   بێ ،  بەردەوام  ئاوا  هەر  نالەبارە 
كارەساتێكی مرۆیی روو بدات. هەر بۆیە 
هێزە ناوچەییەكان، بەتایبەتی حكوومەتی 
رێگاچارەیەك  دەبێ   كوردستان  هەرێمی 
بۆ ئەو وەزعە نالەبارە بدۆزێتەوە و هەوڵ 
رێكخراوە  سەرنجی  راكێشانی  بۆ  بدات 
رێكخراوی  بەتایبەتی  و  نێودەوڵەتییەكان 
ناوچەیە.  ئەو  بۆ  یەكگرتوەكان  نەتەوە 
و  دەستە  هەموو  لەگەڵ  لەوێ   ئێمە 
گروپی نێو كۆمەڵگای كوردی دانیشتن، 
سیاسی  كەسایەتییە  ژنان،  الوان،  لەگەڵ 
رۆژنامەوانان   لەگەڵ  رۆشنبیرییەكان،  و 
و  جڤاكی  و  ئایینی  كەسایەتییە  و 
ئەوان  و  هەبوو  دانیشتنمان  نەتەوەییەكان 
رەوشی كوردستانی رۆژئاوایان لە هەموو 

بوارێكدا بۆ ئێمە شی كردەوە.
پ: بۆچی نەتانتوانی سەردانی شاری 
"عاموودێ " بكەن؟ ئايا بێجگە لەو شارە، 
دەتانویست  كە  هەبوو  دیكە  شوێنێكی 

سەردانی بكەن، بەاڵم نەتانتوانی؟
"عاموودێ "دا  شاری  نێو  بە  ئێمە  و: 
و   PYD هێزەكانی  لەوێ   تێپەرین، 
PKK بە بیانووی ئەوەی كە لەو شارەدا 
كێشەیێكی سیاسی و تەنانەت عەشیرەیی 
هەیە، نەیانهێشت لێژنەكە سەردانی خەڵك 

لەو  ناتوانین  ئێمە  كە  گوتیان  و  بكات 
شارەدا ئێوە بپارێزین. دیارە چەند مانگێك 
پێشتر هێزەكانی سەر بە PYD تەقەیان 
چەند  و  كردبوو  خۆپیشاندەر  هێندێك  لە 
كە  نەیانهێشت  بۆیە  كوشتبوو،  كەسیان 
ئێمە لە نزیكەوە رەوشی ئەو شارە ببینین 
و لەگەڵ خەڵكی ئەو شارە و كەسایەتییە 
دیارەكانی ئەو شارە چاوپێكەوتنمان هەبێ . 
بە رای من ئەمە كەموكۆڕییەكی لێژنەكە 
بوو كە دەبوا لەگەڵ خەڵكی ئەو شارەش 
بۆیە  هەبا،  نزیكەوە چاوپێكەوتنی  لە 
من بە ناوی خۆمەوە داوای لێبوردن 
لە  دەكەم.  خەڵكی عاموودێ   لە 
سەركی  بەرپرسیاری  راستیدا 
كە  بوو   PYD لێرەدا 
كاری  ئێمە  نەیانهێشت 
لەوێ  خۆمان 
بكەین.  جێبەجێ 
تی  كا لە

چەند  عاموودێ ،  شاری  لە  تێپەڕین 
لە  دەنا  بینی،  كوردستانمان  ئااڵیەكی 
ئااڵكانى  لە  بێجگە  دیكە  شوێنەكانی 
نەبینی،  هەر  دیكەمان  ئااڵی   PYD
یان ئەگەر هەبا، لە یەك یان دو ئااڵ تێ 

نەدەپەڕی.
پێی  لە سەرتاەدا   PYD بۆچی  پ: 
ئەوێ،  بۆ  لێژنەكە  رۆیشتنی  كە  وابوو 
بەرژەوەندییەكانی  چوارچێوەی  دەكەوێتە 
لە  وا  كۆمەڵكوژییەكی  ئایا  دوژمنان؟ 
جبهەی  لەالیەن  رۆژئاوا  كوردستانى 

ئەلەنسرەوە رووی نەدابوو؟
هاوڕێیانی  كە  وابوو  باشتر  نازانم،  و: 
ئەو  وەاڵمی   PYD و    PKK
بزانم  من  ئەوەندەی  داباوە.  پرسیارەیان 
رۆیشتنی لێژنەكە بە قازانجی كوردستانی 
رۆژئاوا و بەڕێوەبەرانی ئەو ناوچەیە بوو. 
ئەو پاساوانەی كە ئەوان بۆ دژایەتیكردنی 
بۆ  لێژنەكە  رۆیشتنی  لەگەڵ  خۆیان 
رۆژئاوا دەیانهێنا بۆ ئێمە جێگای قبووڵ 
سەردانی  هەركەسێك  بەاڵم  نەبوون،  كردن 
كوردستانی رۆژئاوا بكات، بۆی دەردەكەوێ  
سیاسییان  داخوازیی  ئەوێ   خەڵكی  كە 
لە  نەتەویی  یەكگرتنێكی  داوای  هەیە، 
رۆژئاوا  كوردستانی  لە  بااڵدەست  هێزی 
دەكەن، داوای بەڕێوەبەرییەكی هاوبەش لە 
كوردستانی  نێو  و الیەنی  هەموو گروپ 
تاك  بەڕێوەبەرییەكی  و  دەكەن  رۆژئاوا 
هەرە  بەشی  راستیدا  لە  ناوێ .  حیزبیيان 
دەستی  لە  كوردستان  ناوچەكانی  زۆری 
هێزەكانی دەوڵەتی سووریەدا نەماوە، بەاڵم 
دەوڵەت  ئیدارەكانی  قامیشلوو  شاری  لە 
دەوڵەتی  دەزگاكانی  و  دام  و  ماون  هەر 
دەبەن.  بەڕیوە  خۆیان  رۆژانەی  كاری 
لەو   هەر  PYDش  هێزەكانی  هەروەها 

وەزعەی  لەو  بیر  هەركەس  و  شارەدان 
بە  هەست  بكاتەوە،  قامیشلوو  شاری 
یان  یەكدەنگی  و  هاوئاهەنگی  هەبوونی 
PYD هاوپەیمانییەك لە نێوان دەوڵەت و

دا دەكات. بۆیە شاری قامیشلوو لە الیەن 
بواری  لە  دەپارێزرێ .  الیەنەوە  هەردوو 
نیگەرانی  هێندێك  رەوشە  ئەم  سیاسییەوە 
كوردی  غەیرە  و  كوردی  كۆمەڵگای  بۆ 
و هێزە سیاسییەكانی كوردستانی رۆژئاوا 
دروست كردووە. چونكە هێزەكانی ئەرتەشی 
كاتێك  رادیكاڵەكان  ئیسالمییە  و  ئازاد 
دەیانهەوێ  بێنە ناو خاكی كوردستان، دەڵێن 
هێزەكانى  سەر  دەكەینە  هێرش  ئێمە  كە 
كوردەكان  نەك  بەشارئەسەد،  دەوڵەتی 
دەوڵەتانی  دەستی  كە  ئاشكرایە  لێرەدا   ،
هەیە.  هێرشانەدا  لەو  دەوروبەر  و  ناوچە 
هەرچەند كوردەكان لەو بەشەی كوردستاندا 
خۆیان پاراست و هەوڵیان دا كە ئەوان ئەبن 
ئێستا  بەداخەوە  بەاڵم  شەڕ،  الیەنێكی  بە 
بووە بە الیەنێكی شەر و ترسی من ئەوەیە 
بنەماڵەی  دەسەاڵتی  رووخانی  دوای  كە 
ئەسەد، دیسان كوردەكان سەركوت بكرێن، بە 
بیانووی هاوكاری و هاوئاهنگيیان لەگەڵ 
بۆ  خۆی  دەبێ   كورد  سووریە.  دەوڵەتی 
هەموو ئەگەر و پێشهاتێك ئامادە بكات، 
كورد لەوێ  جارێ  ئەو هێزە گەورەیە نییە 
سینارێوكان  تەواوی  بەرگەی  بتوانێ   كە 
لە  یەك گوتاری  و  یەكگرتوویی  بگرێ ، 
نێو كوردی كوردستانی رۆژئاوادا نییە و 
الیەنێك دەستی بەسەر تەواوی كوردستاندا 

گرتووە.
"دێرك"  شاری  لە  ئێوە  كە  كاتیك  پ: 
كۆپترەكانی  هێلی  الیەن  لە  ئەوێ   بوون، 
 PYD رێژیمەوە بۆردمان كرا، ئایا ئەگەر
چۆنە  بێ،  بەشارئەسەد  رێژیمی  لەگەڵ 

كە ئەوێ  بۆردمان دەكات؟

شاری  بە  گەیشتین  ئێمە  كاتێك  و: 
الیەنە  و  شارە  ئەو  خەڵكی  "دێرك"، 
كاتژمێر  كە  وتیان  دیكە  سیاسییەكانی 
هێلی كوپتەرەكانی  بەیانی  9/5ى  تا   9
سەر  كردووەتە  هێرشیان  سووریە  رێژیمی 
شوێنی خەڵكی مەدەنی و ئەو شوێنانەی 
PYD كە نیزامی نین و لەالیەن هێزەكانی
ەوە تەقەیان لێ نەكراوە. ئەمەش بۆ خەڵك 
جێگای پرسیار بوو. بۆ تەقەیان نەكرد و 
دەبێ   لێرەدا  نەكرد،  خەڵك  لە  بەرگرییان 

هاوڕێیانی PYD وەاڵم بدەنەوە. 
پ: ئەو لێژنەیە، چەندە لە كاری خۆی 
و چاوپێكەوتن لەگەڵ بنەماڵەی قوربانیان 

رازی بوو؟
و: بە داخەوە نەمانتوانی سەردانی ئەو 
شوێنانە بكەین كە شەڕی قورسی تێدا بوو 
و خەڵك كوژرابوو، گوندەكانی "تل عەران" 
و "تل حاسڵ" لە دەست هێزەكانی ئەرتەشی 
ئیسالمییەكاندایە،  گرووپە  و  ئازاد 
بەداخەوە خاكی كوردستانی رۆژئاواش لە 
دووبەش پێك هاتووە و بەسەر یەكەوە نییە 
و لە نێوانیاندا عەرەب هەیە، ئێمە دەبوایە 
كوردستانی  خاكی  نێو  بۆ  رۆشتبایین 
باكور و لەوێ  ئیزنمان لە دوڵەتی توركیە 
و ئەرتشی ئازاد لە سنوورەكاندا وەرگرتبا 
شوێنانە  ئەو  سەردانی  بمانتوانیبا  تاكوو 
جێبەجێ  ئێمە  بۆ  ئەمەش  كە  بكەین، 
بوو  ئاشكرا  و  روون  كە  ئەوەی  نەدەبوو. 
لەوێ  شەڕ هەبوو، لەوێ  خەڵك كوژرابوو، 
ژن و منداڵ و الو و پیر كوژرابوون، یان 
شێوەیەی  بەم  بەاڵم  گیرابوون،  دیل  بە 
باسی كۆمەڵكوژی دەكرا، شتێكی وامان 

نەبینی.
لە راستیدا هیچ كەسێك نەبوو كە ناوی 
دە كەسمان پێ  بڵێ كە لەو دوو گوندەدا 
كەسیان  چوار  ناوی سێ   تەنیا  كوژرابن، 
فیلم  ئەگەر  كە  كرد  لەوان  داوامان  دەدا. 
یان وێنە هەیە بۆمان بێنن، بەاڵم نەیانبوو. 
بنەماڵە  چوار  لەگەڵ  شوێنێك  لە  ئێمە 
گوندە  دوو  ئەو  خەڵكی  كە  دانیشتین 
قسەمان  پێكەوە  سەعاتێك  چەند  بوون، 
ئێمە  الی  دانیشتنە  ئەو  فیلمی  و  كرد 
هەیئەتی  تەحویلی  راپۆرتەكەی  و  هەیە 

ئامادەكاریی كۆنگرە دراوە.
پ: ئێوە بە تەواوی لە كاری لێژنەكە 

رازی بوون؟
و: هەر چەند كە نەمانتوانی سەردانی 
رۆژئاوا  كوردستانی  شوێنەكانی  هەموو 
بكەین و بەتایبەتی سەردانی دوو گوندی 
بەاڵم  بكەین،  حاسڵ"  "تل  و  عەران"  "تل 
دیسانەكەش توانیمان لە نزیكەوە ئاگاداری 
پێوەندیدارەكانی  پرسە  ناو  وردەكارییەكانی 
ئەو بەشەی كوردستان بین و ڕاپۆرتی ئەو 
بەڕێ   ئامادەكار  لێژنەی  بۆ  سەردانەمان 
سەرۆكی  رێزدار  دەستی  بگاتە  و  بكەین 
هەرێمی كوردستان. ئەگەر لەو روانگەیەوە 
لە كاری لێژنەكەمان بڕوانین، بەڵێ  لێژنەی 
لێكۆڵینەوەی راستییەكان سەركەوتوو بوو، 
بەاڵم نەیتوانی هەموو راستیەكان وەدەست 

بخات.
لە  كۆمەڵكوژی  ئەگەر  ئایا  پ: 

ديمانە: شەهاب خالیدی

رۆستەم جەهانگیری، ئەندامی دەفتەری سیاسی حیزب:

چۆڵكردنی كوردستان دەبێتە هۆی گۆڕانی دێموگرافی و نیشتەجێكردنی 
عەرەبەكان لە ناوچە كوردییەكانی سووریەدا

هەروەها 
هێزەكانی PYDش 
هەر لەو  شارەدان 
و هەركەس بیر 

لەو وەزعەی شاری 
قامیشلوو بكاتەوە، 
هەست بە هەبوونی 

هاوئاهەنگی و 
یەكدەنگی یان 

هاوپەیمانییەك لە 
نێوان دەوڵەت و 

PYDدا دەكات
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رۆژەڤ

خەرمانان  1ی  رێكەوتی  هەینی  رۆژی 
بەرانبەر لەگەڵ 23ی ئووت، چەند تەقینەوەی 
بەهێز لە ترابلۆسی لوبنان روویان دا كە بە پێی 
ئامارەكان 45 ك��وژراو و زیاتر لە 500 كەس 
خوێناویترین  بە  ئەمە  لێكەوتەوە.  ك��ووژراوی 
رووداوی تێرۆریستی لە پاش كۆتایی شەڕێ 
نێوخۆیی لوبنان لە ساڵی 1990ی زایینی دێتە 
ئەلقاعیدە،  ئافریقای  باكووری  لقی  ئەژمار. 
حیزبوڵاڵی لوبنانی بە بەرپرسی ئەم رووداوانە 
كە  لێكردوون  هەڕەشەی  و  ك��ردووە  تۆمەتبار 
حیزبوڵاڵ لە بەرانبەر ئەم كردەوەیدا سزا دەدرێت. 
پاش  نشین(  ترابلۆس )سونی  تەقینەوەی  ئەم 
)شیعەنشین(  بەیرووت  ش��اری  تەقینەوەكەی 
هاتە ئاراوە. واتە یەكەم گریمانە كە سەبارەت بەم 
پرسە دەكرێت ئەوەیە كە زنجیرە تەقینەوەكانی 
لەم  م��ەزه��ەب��ی  ش��ەڕی  ل��ە  چەشنێك  لوبنان 
واڵتەیە كە تێیدا پێڕەوی لە مێتۆدی "كوشتنی 

یەكەم  پێیە  بەم  دەكرێت.  سڤیل"  هاواڵتیانی 
هۆكاری سەرهەڵدانی دووبارەی ئەم ئاريشەیە، 
كێشە لەمێژینە مەزهەبییە چارەسەرنەكراوەكانە 
لەم واڵتەدا. ئەگەرچی بێ چارەسەر مانەوەی 
كێشە مەزهەبیەكان تایبەت بە لوبنان نیە، لە 
هەموو واڵتانی ئیسالمی كە لق و مەزهەبەكانی 
بە  كێشە  ئ��ەم  دەژی���ن،  یەكتر  لەگەڵ  ئیسالم 
شێوەی پەنگراو و شاراوە وەك خۆی ماوەتەوە، 
ناوە بە ناوە لە یەكێك لەم واڵتانەدا ئەم پرسە 
دەورووژێت و هەر جارە و كارەساتێكی مرۆیی 
لێدەكەوێتەوە. بەاڵم جیا لەم هۆكارە كە خۆی 
و  دن��ەدان  مەسەلەی  كێشەخولقێنە،  خۆیدا  لە 
رەوشی ناوچەییش كاریگەری و شوێندانەریی 
خۆی هەیە كە لە شوێنی خۆیاندا گرينگيی 
رووداوەی  ئ��ەم  نموونە  بۆ  هەیە.  تایبەتییان 
رۆژهەاڵتی  ك��ارن��اس��ان��ی  رای  ب��ە  ل��وب��ن��ان، 
ناوەڕاست، دوابەدوای قووڵتر بوونەوەی قەیران 

و ئاراستەكانی سووریە، واڵتی دراوسێی لوبنان 
هاتۆتە ئاراوە. هەڵوێستی الیەنە سیاسیەكان لە 
كاریگەريی  ناڕاستەوخۆ  و  راستەوخۆ  لوبنان، 
ل��ە رەوت���ی س��ووری��ە وەرگ��رت��ووە: ل��ە الیەكەوە 
هیاللی  ئااڵهەڵگری  وەك  لوبنان  حیزبوڵاڵی 
ماددی  پشتیوانیكردنی  بە  واڵتە  لەم  شیعی 
و مەعنەوی لە رێژیمی بەشار ئەسەد بوونیان 
سوننی  الیەنە  دیكەشەوە  الیەكی  لە  و  هەیە 
ئەسەد  دژب��ەران��ی  الیەنگری  مەزهەبەكانی 
ئەسەد  بەشار  دژی  بە  خەبات  لە  پاڵپشتی 
هەینی  رۆژی  رووداوەك��ان��ی  كەواتە  دەك��ەن. 
دەمارگرژییەكی  دەرەن��ج��ام��ی  ن��ەك  ل��وب��ن��ان، 
وشكی مەزهەبی كە تەنانەت ئاكامی چەشنێك 

لە جەمسەربەنديی ناوچەییە.
جەمسەربەندییەك كە بێگومان هاوسەنگيی 
دەگۆڕێت.  ل��وب��ن��ان  ل��ە  و  ن��اوچ��ە  ل��ە  ه��ێ��ز 
ئ��ەم ب��ارودۆخ��ە ت��ەن��ان��ەت ك��اری��گ��ەری لەسەر 

داناوە،  حیزبوڵاڵش  الیەنی  رێكخستنەكانی 
لە  رەوتێك  هەنوكە  راپۆرتەكان  دوایین  بەپێی 
كە  ه��ەڵ��داوە  س��ەری  لوبناندا  شیعەكانی  نێو 
دژی ئامارەكانی حیزبوڵاڵیە. كەواتە هاوكات 
ل��ەگ��ەڵ ئ��اڵ��ۆزت��رب��وون��ی ق��ەی��ران��ی س��ووری��ە و 
ناوچەدا،  لە  یارییەكە  گۆڕەپانی  گۆڕینی 
كەش و دۆخێكی هەستیارتر دێتە ئاراوە، بەو 
مانایە كە پەلكێشكردنی كێشەكان لە سووریەوە 
ب��ۆ واڵت��ان��ی دەوروب�����ەر  ب��ەت��ای��ب��ەت لوبنان، 
لەمەڕ:  ئەسەد  پشتیوانانی  نوێی  تاكتیكێكی 
بە   _2 گەمە  ئەم  یاساكانی  گۆڕینی   _1
الڕێدابردنی بیروڕای گشتی 3_ ئاڵۆزكردنی 
ناوچە و لە ئەنجامدا كڕینی كاتی زیاتر بۆ 
سەر  ب��ە  زاڵ  رێژیمی  زی��ات��ری  ب��ەردەوام��ی��ی 
سووریە. ئەمەش روون و ئاشكرایە كە قەیرانە 
ناوچەییە پەیوەندیدارەكان بە سووریە لە رێگەی 
دەدرێت  ئەنجام  دەرەكییەوە  دەستێكی  دنەدانی 
كۆماری  دەردەك��ەوێ  كورت  ئاوڕێكی  بە  كە 
لێك  خاڵە  دەڵێن  وەك  هەر  ئێرانە.  ئیسالمیی 
هاوبەشەكانی  ق��ازان��ج��ە  و  دراوەك�����ان  گ��رێ 
كۆماری ئیسالمی و رێژیمی بەعسی سوریە 
و حیزبوڵاڵی لوبنان ئەوەندە زۆرن كە شكانی 
الوازبوون  وات��ای  بە  جەمسەرە   3 لەم  هەركام 
جەمسەرەكانی  رووخانی  و  شكان  تەنانەت  و 
دێتە  سرووشتی  رادەی��ەك  تا  كەواتە  دیكەیە. 
كۆماری  واتە  الیەنە،  دوو  ئەم  كە  پێش چاو 
ئیسالمی و حیزبوڵاڵ بەم شێوەیە پاڵپشتی لە 
رێژیمی ئەسەد بكەن. كۆماری ئیسالمیی ئێران 
بە باشی دەزانێت كە چارەنووسی واڵتی سووریە 
راستەوخۆ كاریگەری لە سەر مان و نەمانی 
دژكردەوە  لە  كە  ئەمەشە  هەر  دەبێت  خۆیشی 
و هەڵوێستی ئامریكا و واڵتانی رۆژئاوایی و 
سەر  بۆ  هێرش  و  سەربازی  شەڕی  ئەگەری 
دەمشق، رێژیمی تاران هەڕەشەی ئەوە دەكات 
كە پەالماری نیزامی بۆ سەر سووریە بە واتای 

تەقاندنی فیشەك لە ئەنباری بارووتە.

باڵو  راپۆرتێكی  "گاردییەن"  ماڵپەری 
كردووەتەوە كە تێیدا باسی زانیارییەكانی 
لەمەڕ  ئاڵمان  سیخوڕیی  دەزگای 
بەكارهێنانی  چۆنایەتیی  و  چەندایەتی 
سووریەدا  قەیرانی  لە  شیمیایی  چەكی 
دەكات و بە بەهێزترین و وردترین زانیاریی 

لەبەردەستی دەزانێ . 
راپۆرتەكەی  سەرەتای  پاراگرافی  لە 
درامای  "لە  هاتووە:  "گاردییەن"دا 
پڕتێچوو لەسەر كەڵكوەرگرتن لە چەكی 
شیمیایی لە سووریەدا، ئەمریكا، فەڕانسە 
كردووەتەوە  روونیان  هەموویان  بریتانیا  و 
كە رێژیمی ئەسەد بە بەرپرسیاری هێرشی 
دەزانن.  ئاگۆستدا  21ی  لە  غووتە 
كردووەتەوە  رەت  تۆمەتەكەی  سووریە 
نزیكی،  هاوپەیمانی  رووسیەی  وەك  و 
شۆڕشگێڕەكان تۆمەتبار دەكات. هیچكام 
لەم الیەنانە تا ئێستا هیچ بەڵگەیەكیان بۆ 
پشتیوانی لە هەڵوێستەكەیان نەخستووەتە 
ئاڵمان  سیخوڕیی  هەڵسەنگاندنی  ڕوو. 
نوێی  سەرنجڕاكێشی  وردەكاریی  هەندێ  

بە زانیارییەكان زیاد كردووە. 
گێرهارد  كە  نووسی  شپیگڵ  دێر 
سروێسی   ،BND سەرۆكی  شنایدر، 
دووشەممە  رۆژی  دەرەكی،  سیخوڕیی 
لە  كە  وت  برلینی  پارلمانتارەكانی  بە 
سەلمێنەری  "بەڵگەیەكی  هێشتا  كاتێكدا 
شیكاریی  نیە،  ئارادا  لە  حاشاهەڵنەگر" 
بەڵگەكان سێرویسەكەی هێناوەتە سەر ئەو 
باوەڕە كە رێژیمی ئەسەد تاوانبارە. شنایدر 
هەروەها پێداگریی لەسەر ئەوە كردووەتەوە 
ئەنجامدانی  توانایی  شۆڕشگێڕەكان  كە 

وەها هێرشێكی كۆمەڵكوژانەیان نییە."
لە بەشێكی دیكەدا نووسراوە: "شنایدر 
كە  ڕوو  خستووەتە  زیاتری  زانیارییەكی 
كە  وتی  ئەو  نەكراوەتەوە.  باڵو  ئێستا  تا 
گرتووە  وتووێژانە  لەو  گوێی   BND
هێزی  پلەبەرزی  ئەندامانی  نێوان  لە  كە 
میلیشیای حیزبوڵاڵی لوبنان كە پشتیوانی 
لە ئەسەد و یارمەتیی نیزامیی رێژیمەكەی 
دەكات و باڵوێزخانەی ئێراندا روویان داوە 
بووە  بەیرووت  باڵوێزخانەی  لە  )نەوتراوە 
كە  داوە  راپۆرتی  شنایدر  دیمەشق(.  یان 
قبووڵی  حیزبوڵاڵ  كارمەندێكی  دیارە  وا 
كردووە كە گازی ژەهراوی بەكار هێنراوە. 
ئەو دەڵێ  كە ئەسەد مێشكی لە دەست داوە 
و هەڵەیەكی گەورەی كردووە كە رێگەی 
بە بەكارهێنانی چەكە شیمیاییەكان داوە. 
ئەو زانیارییە نوێیەی BND دەكرێ  
تا  بێت.  گرینگ  داهاتوودا  رۆژانی  لە 
كە  رایگەیاندووە  تەنیا  ئەمریكا  ئێستا، 
سیخوڕییەكان  دەزگا  هێرشەكە،  پاش 
رێگەیان لێ گیراوە كە بچنە نێو دەزگا 
نیگەرانیی  ئەوەش  و  دەوڵەتییەكانەوە 
رێكخراوی  ئەگەری سەردانی  لە  سوریە 
دەر  شوێنەكە  لە  یەكگرتووەكان  نەتەوە 
لە  تەلەفوونییانەی  وتووێژە  ئەو  دەخات. 
دەكرێ   كراون،  تۆمار  BNDیەوە  الیەن 
بێت  پازێلە  ئەو  گرینگی  تیكەیەكی 
دەزگا  كارناسانی  الیەن  لە  ئێستا  تا  كە 
سیخوڕییەكانی رۆژئاواوە كۆ كراوەتەوە.  
بەشداریی ئاڵمان لە قەیرانی هەنووكەدا 
وێدەچێ  جیدی بێت. BND رێكۆردێكی 
باشی لە رووماڵكردنی سیخوڕیی لوبنان، 
سوریە )و ئێران( هەیە و زۆرجار لە نێوان 
رۆڵی  حیزبوڵاڵدا  و  دیمەشق  ئیسرائیل، 

نێوبژیوانی گێڕاوە."

سەرچاوە: 
theguardian.com/uk

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

شەماڵ تەرغیبیتەقینەوەكانی لوبنان و قەیرانی سوریە

لەو  و  روویدابا  رۆژئاوادا  كوردستانی 
ئاستەدا با كە باسی لێوە دەكرا، كۆنگرەی 
بە  و  توند  هەڵوێستی  دەیتوانی  نەتەوەیی 

كردەوەی هەبێ ؟
كە  كوردستان  هەرێمی  من  بەڕای  و: 
سیستەمی دەوڵەتی هەیە، هێزی مادی، 
مەعنەوی و نیزامیی هەیە، لە كۆنگرەی 
نەتەوەیی زیاتر دەتوانێ  هەڵوێست بگرێ ، 
دەتوانێ   نەتەوەیيش  كۆنگرەی  بەاڵم 
كوشتاری  و  هەبێ   خۆی  هەڵوێستی 
خەڵكی كورد لە سووریە شەرمەزار بكات 
و بە شێوەیەكی فەرمی داوا لە ئەنجومەنی 
كە  بكات  یەكگرتووەكان  نەتەوە  ئاسایشی 
ئاگای لە كوردەكان بێ ، داوا لە رێكخراوە 
و  سیاسی  الیەنە  و  مرۆڤدۆستەكان 

حكومەتییەكان بكات كە كوردەكان بپارێزن 
كە  ئاشكرایە  بەاڵم  بن.  یارمەتیدەریان  و 
نەك كۆنگرەی نەتەوەیی، بگرە حكومەتی 
هەرێمی كوردستانیش ناتوانێ  بە شێوەیەكی 
ئەمە دژی  و  بكات  دەستێوەردان  نیزامی 
یاسا و رێسا و پرەنسیپە نێونەتەوەییەكانە. 
هێزی  قەد  بە  كوردان  تەواوی  هێزی 
كوردیان  كە  نییە  واڵتانە  ئەو  تەواوی 
بەسەردا دابەش كراوە و هێندێك الیەن كە 
حكومەتی  نیزامیی  دەستێوەردانی  باسی 
شێوەیە  بەم  دەكەن،  كوردستان  هەرێمی 
قازانجی  بە  كوردەكان  نەتەوەیی  هەستی 
ئەگەر  دەنا  دبزوێنن،  خۆیان  سیاسیی 
ئێمە چاو لە حكومەتە عەرەبەكان بكەین، 
دەبینین كە هێزیكی سیاسی و ماددی و 

لە  ناتوانن  بەاڵم  هەیە،  زۆریان  نیزامیی 
یان  بكەن،  دەستێوەردان  فلستیندا  پرسی 
نەتەوە  رێكخراوی  دەنگی  ئەوكاتەی  تا 
ناتوانن  نەبێ   پشت  لە  یەكگرتووەكانیان 
هەر  بكەن،  سوریەدا  نێو  لە  دەستێوەردان 
بۆیەش كوردیش كە واڵتێكی سەربەخۆی 
پێشل  نێونەتەوەییەكان  یاسا  ناتوانێ   نییە، 

بكات.
بەجێهێشتنی  نیە  وا  پێتان  ئایا  پ: 
خاكی كوردستان و ئەم هەموو ئاوارە بوونە 
لە قازانجی كورد نیە و مەترسی گۆڕینی 

دێموگرافیای كوردستانی بەدواوەیە؟
واڵتەدا  لەم  كرد،  باسمان  وەك  هەر  و: 
سەرهەڵدان هەیە، دەستی هێزى ناوچەیی و 
نێو دەوڵەتیی تێدایە و برسیەتی و بێكاریی 

بچێ   لەبیر  ئەوەشمان  نابێ   بەاڵم  تێدایە، 
هۆی  دەبێتە  كوردستان  چۆڵكردنی  كە 
و  كوردستان  دێموگرافیای  گۆڕینی 
شوێنی  لە  عەرەبەكان   بوونی  نیشتەجێ  
لە  بەرپرسان  قسەی  بەپێی  كوردەكاندا، 
شاری قامیشلوودا رێژەی كورد و عەرەب 
بەشەدا  لەو  كەمپ  بۆخۆیان  یەكن.  وەك 
دروست بكەن و تیدا نیشتەجێ  بن، بەاڵم 
شوێنانەی  لەو  نەفرۆشن.  خۆیان  شوینی 
كە كورد دەژین، هەمیشە سیاسەتی رێژیم 
سووریە  ئەوەی  بۆ  بووە  كردن  تەعریب 
و  عەرەبی  نەك  بێ ،  عەرەبی  واڵتێكی 

كوردی.

لێژنەی بەدواداچوونی راستییەكانی كۆمەڵكوژیی رۆژئاوا و هێزی پاراستنیان

لەو شوێنانەی 
كە كورد 

دەژین، هەمیشە 
سیاسەتی رێژیم 
تەعریب كردن 
بووە بۆ ئەوەی 
سووریە واڵتێكی 

عەرەبی بێ ، 
نەك عەرەبی و 

كوردی
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مەكینەی كارەبا
بدەن."  دەهۆڵەكان  لە  و  ك��ەڕەن��ادا  بە  "ف��ووك��ەن  گوتی:  بەخشدار 

و دەه��ۆڵ و زۆڕن��ا ژەن��ەك��ان، ف��ووی��ان بە ك��ەڕەن��ادا ك��رد و دەهۆڵیان كوتا. 
سەرلەبەیانی تەلگراف گەیشتبوو كە مەكینەی كارەبا بە دوو كامیۆنی دیزڵەوە 
لە كرماشانەوە بەڕێ كەوتووە. خەڵك لە دەوری گۆڕەپانە بچووكەكە كۆببوونەوە 

و سەرچۆپییان دەكێشا.
شەقامی  تاكە  تەنشت  لە  دارتێلەكانیان  لەوەپێشەوە  مانگ  چەند  لە 
بە  كرێكارێك  چەقاندبوو.  نەكرابوو،  ئاسفاڵت  هێشتاش  كە  شارۆچكەكەوە 
پێاڵوی تایبەتەوە هەموورۆژێك لە دارتێلەكان هەڵدەگەڕا و سەروخواری دەكرد 
و سیمەكانی لە قڕقڕكان هەڵدەپێچا. شەوێكیش رەشەبایەك هەموو دارتێلەكانی 
خستە سەر زەوی و بۆ مانگێكی دیكەش كارەكانی وەدوا خست. سەرەڕای 
ئەوەش، ئەوانەی دەستڕۆشتوو بوون و پشكی سەت تمەنییان كڕیبوو، پەیتا 
رادیۆی  دەك��رد.  خۆیانیان  ماڵكانی  سیمكەشیی  و  دەك��ڕی  گڵۆپیان  پەیتا 
لە  ئانتینەكان  داری  دەف��رۆش��را.  درێ��ژخ��ای��ەن  قیستی  بە  گ��ەورە  كارەبایی 
دارتێلەكان  دەوری  لە  دەستەدەستە  بێكار  خەڵكانی  قایمدەكران.  سەربانەكان 

كۆدەبوونەوە و دەكەوتنە چەلەحانێ.
لە  خ��ەڵ��ك  ب��اوەڕپ��ێ��ك��راوان��ی  ل��ە  س��ێ ك��ەس  و  ب��ەخ��ش��داری  مەئموورێكی 
شارۆچكەكە، بۆ كڕینی مەكینەی كارەباكە رۆشتبوون. بینایەكی ئاجووریی 
گەورە بە میچێكی لەوحەی تۆكمەوە، لە الی خوارووی شارۆچكەكەوە بۆ 
زوڕنا  و  دەه��ۆڵ  سەروملی  لە  ع��ارەق  كرابوو.  درووس��ت  مەكینەكە  شوێنی 
ژەنەكانەوە چۆڕەی دەكرد. چۆپی كێشەكان دەستەدەستە جێگۆڕكێیان دەكرد. 
دوورەوە  لە  كە  هێنا  هەواڵیان  لەپڕ  نابوو.  تاریكی  لە  رووی  وردە  وردە  رۆژ 
رووناكیی گڵۆپی كامیۆنەكانیان بینیوە. خەڵكەكە كەوتنەخۆیان، هەراوزەنا و 
چەپڵەڕێزان و قریوەی شادی بەرزبوویەوە. جان خانی سەروپێ  فرۆش، چرا 
نەوتییە پێچكە بلوورییەكەی بە مەبەستی كڕینی نەوت گرتبوو بە دەستییەوە، 
نێوان سەیركەراندا وەستابوو و بۆ پێشەوە سەرەتاتكێی دەكرد. لەبەرئەوەی  لە 
پێوەنا. خان جان خۆی پێ   زۆر چبووە پێشەوە، ژاندارمێك بۆ پشتەوە پاڵی 
رانەگیرا، بە پشتا درا بە زەویدا و چراكەی دەستی ورد و خاش بوو. خان 
جان هەستایەوە. چاوی بە لەت و پەتی چراكەی كەوت، لە تووڕەییدا رەش 
هەڵگەڕا. چاوە پف كراوەكانی هەڵگەڕایەوە و زرم لە بن گوێی ژاندارمەكەی 
جانی  خان  و  هاوكارەكەیان  یارمەتی  هاتنە  دیكە  ژاندارمەكانی  سرەواند. 
سەروپێ  فرۆش لە بن پێلەقەدا شێلرا. پاشان وەكوو گوێنوویەكی پڕ لە ئێسقان 

راكێشی بەڕێوەبەرایەتی ژاندارمەرییان كرد.
بەخشدار بە دەموچاوێكی خرت و سپییەوە، لە بەرامبەر خەڵكەكەدا وەستا 
بوو. لەپەستا فرمانی دەدا.دەنگی كامیۆنەكان دەهاتە بەرگوێ . كامیۆنەكان 
گەیشتنە بەرەوە و لەبەردەم گۆڕەپانە بچووكەكەی شارۆچكەكەدا رایانگرت. 
باوەڕپێكراوەكان  پیاوە  پێشەوە.  چووە  بەخشدار  دەكێشا.  هەلهەلەیان  خەڵكەكە 
سوار  سەرلەنوێ   كرد،  بەخشداردا  لەگەڵ  تەوقەیان  و  دابەزین  و شۆفێڕەكان 
و  هەڵواسیبوو  كامیۆنەكەدا  قەبرغەی  و  درگا  بە  خۆیان  خەڵكەكە  بوونەوە. 
بەرەوالی خوارووی شارۆچكەكە لۆژ بوونەوە و هەتا تەنشت بینا ئاجوورییەكە 
پاش  و  دامەزرێنن  مەكینەكە  بەیانی  بۆ  بڕیاردرا  بەڕێ كرد.  مەكینەكەیان 

هەفتەیەك رێوڕسمی دەستبەكاربوونی بۆ بگرن.
دەوروبەری كارخانەی كارەباكە قەرەباڵغ بوو. بە جەرەسەقیلێكی بچووك و 
هەندێ  دارتێل و هاواری یاعەلی، یا عەلی، مەكینەكەیان لە درگا گەورەكە 
نزیك دەكردەوە. وردە وردە، ورتە ورت كەوتە ناو خەڵكەكە: "ئاستەمە لەم دەركەوە 

بچێتە ژوورەوە."
� دەچێتە ژوورەوە، دەچێتە ژوورەوە، سەبرتان هەبێت.

� بە كوێدا دەچێتە ژوورەوە ئاخر، سەری بابت لە قوڕ نێی؟ ئەم پارووە بۆ 
دەمی ئەم بینایە گەورەیە. 

وەستا  حەپەساو  بەخشدار  ب��ووەوە.  كپ  یاعەلی  عەلی  یا  دەنگی  دەنگە 
بوو. ئەو ئەندازیارەی لە شارەوە هێنابوویان، سەری رادەوەشاند. ئەو مێعمارەی 

بیناكەی درووست كردبوو چاوی بڕیبووە درگا تەنگ و ترشەكە.

ئەو رۆژە هیچیان پێ نەكرا، مەكینەكەیان لەوێ  دانا و رۆشتن.
دەنگۆ كەوتە شارۆچكەكە كە مەكینەكە بە درگاكەدا ناچێت. خەڵك لە 
سووچ و پەناكاندا دانیشتبوون و گفتوگۆیان دەكرد: "هەموو تەمەنمان دەبێ  

لە تاریكیدا بژین."
كارەبا  هەبێ .  كارەبامان  هەتا  هەیە  تۆش. چیمان  بەتاڵی  گیان،  كاكە   �

نابێتە نان و ئاو.
� كابرا نانی نەبوو بیخوا ئەچوو پیازی ئەكڕی.

� پارەكەمان لە كیس چوو.
� ئەو هەموو سیمەی كڕیمان!!

� چی لەو گڵۆپانە بكەین!!
� وەخت بوو چراكانیشمان فڕێ  دەین.

لەو  ئانتینی سەربانەكەی هەڵقەند و  � ژنەكەم دوێشەو لە داخ و خەفەتا 
سەرەوە تووڕیدایە كۆاڵن. وەخت بوو ببێتە بایسی مەشەیی یووسفی بەقاڵیش.

� كارمان كەوتۆتە دەس خوا. مەگەر هەر خۆی فریامان كەوێ .
� یا میفتاحەلفەرەج یا ئەڵاڵ.

كە  گوتیان  و  هاتن  چێوار  دوو  دەوروب��ەر.  گوندەكانی  گەیشتە  هەواڵەكە 
دەتوانن بە شێوەیەك مەكینەكە بەرنە ناو بیناكەوە كە خەسارەت بە بیناكەش 
بردە  س��ەاڵوات  و  ساڵو  بە  چێوارەكانیان  بوون.  حۆشحاڵ  خەڵكەكە  نەگات. 
ژوورەوە. ئەو دووانە وەك پێشەكی سەت تمەنیان وەرگرت و لە ماڵی یەكێك لە 
باوەڕپێكراوەكانی گەڕەكەكە نیشتەجێ  بوون. چێوارەكان هەموو رۆژێ  دەهاتن 
و لە تەنشت بیناكە رادەوەستان و پێكەوە قسەیان دەكرد و ئاماژەیان بە بیناكە 

دەكرد، سەریان رادەوەشاند و دەگەڕانەوە بۆ ماڵی خانەخوێ  و دەركەیان 
لە پشتەوە دادەخست. كەس نەیدەزانی خەریكی چین. تەنیا دواتر دایكی خاوەن 
ماڵەكە گوتبووی كە لە پشت درگاكەوە دەنگی پرخە پرخی بەرزی بیستووە. 

تا ئەو رۆژەی كە هەردوو پیاوەچێوارەكە بزر بوون.
بیناكەوە  تەنشت  لە  بەاڵم هێشتا مەكینەكە  رێوڕەسمەكە گەیشت،  رۆژی 
دانرابوو و تۆز و خۆڵی لێ دەنیشت. بەخشدار وتاری خۆی پێشكەش كرد. 
نوێنەری ئیدارەی فەرهەنگ وتاری خۆی پێشكەش كرد. بەرپرسی پۆستە 
پێشكەش  وتاری  ژاندارمەری  بەرپرسی  كرد.  پێشكەش  وتاری  تەلگراف  و 
كرد. بەڕێوەبەری ئیدارەی دانەوێڵە وتاری پێشكەش كرد. بەرپرسی ئیدارەی 
نیشتەجێ  بوون وتاری پێشكەش كرد. بەرپرسی كارگەی جگەرە و تەماكۆ 
وتاری پێشكەش كرد. بەرپرسی ئیدارەی پەمۆ وتاری پێشكەش كرد. بەرپرسی 
ژمێریاری وتاری پێشكەش كرد. بەرپرسی لێڕەوارەكان وتاری پێشكەش كرد. 
بەرپرسی ئیدارەی تەندرووستی وتاری پێشكەش كرد و هەزار جۆر بەرپرسی 

دیكەش وتاریان پێشكەش كرد.
پیاوان  و  ژن��ان  ژەن��د.  فولكلۆریان  ژەن��ەك��ان مۆسیقای  زوڕن��ا  و  دەه��ۆڵ 
هەڵپەڕین و مندااڵنیش لە دەوروبەری كارخانەكە چاوشاركێیان دەكرد. دەهۆڵ 
و زوڕنا ژەنەكان هەر ژەندیان و خەڵكیش بە سەروچاوی مۆن و داگیراوەوە 
هەر هەڵپەڕین و هەڵپەڕین. لە كۆتاییشدا شیرینی بەخشرایەوە و بەردەستەكانی 
و  بەرپرسەكانیان  ماڵی  بۆ  ب��ردەوە  شیرینییەكانیان  پاشماوەی  ئیدارەكانیش 

ئاهەنگەكە كۆتایی پێهات.
بڕیاردرا جەرەسەقیلێكی گەورەتر بەكرێ  بگرن و لەوحەی سەربانەكە هەڵگرن 
و مەكینەكە لە سەرەوە بەرنە ناو بیناكەوە. هەر وەهاشیان كرد و خەڵكەكەش 
هەناسەیەكیان پێدا هاتەوە. كەسێكیش كە ئەزموونی سێ  مانگ شۆفێڕیی 

تەراكتۆری هەبوو، وەكوو بەرپرسی مەكینەكەخانەكە دیاری كرا.
 یەكەم شەو هەموو گڵۆپەكان سووتان. لەبەرئەوەی شۆفێڕی تەراكتۆر لە 
پڕ و بە خەیاڵی ئەوەی لە پشت تەراكتۆرەكەی دانیشتووە و دەیهەوێ  شێفێكی 

قووڵتر لێبدات، خێرایی مەكینەكەی زیاتر كردبوو.
شەوی دووهەم كارەبا سێ  كەسی گرت. یەكیان پەنجەی كردبوو بە نێوان 
لەبەرخۆیەوە  و  گڵۆپەكەدا  بنی  زەردەك���ەی  ئاسنە  و  گڵۆپەكە  سەرپێچی 

گوتبووی: "با بزانم ئەوە چییە لەو بنەدا...ئاااااااخ...."
ترسی  لە  كردبوو،  زیادی  و  كەم  كارەباكە  ئەوەی  لەبەر  دیكەش  یەكێكی 
مەقەست  بە  و  شڵەژابوو  نەسووتێ ،  گڵوپ  پێشوو  ش��ەوی  وەك��وو  ئ��ەوەی 
سیمەكانی سەرەوەی پریزی كارەباكەی قرتاندبوو و بە تەپڵی سەرەوە، دابووی 

لە زەوی.
سێهەمینیشیان ئافتاوەی مسینەی وەكوو ئانتیتی رادیۆ بەكارهێنابوو. بەاڵم 
ئافتاوە تەڕەكە كارەبای دزیبوو و كابرای فڕێدابووە سووچی ژوورەكەوە. لەو 
كاتەدا درابوو بە زەویدا بایەكی لێ بەرببووەوە كە هەر دەسبەجێ  لە هەموو 
شارۆچكەكەدا دەنگی دابووەوە. ئەویش بە ناچاری و لەبەر شەرمەزاری بە 

ماڵ و منداڵەوە كۆچیان كرد و ئاوارە بوون.
شەوی سێهەم گڵۆپەكان دانەگرسان. شەوی چوارەم كاتژمێرێك پێ  بوون و 

دووبارە كوژانەوە و ئیدی هەرگیز هەڵنەبوونەوە.
سەرلەنوێ  دەنگۆ كەوتەوە كە مەكینەكە كۆن بووە. ماوەی پێنج ساڵ لە یەكێك 
لە شارۆچكەكانی دەوروبەری ئیسفەهان ئیشی كردووە. پاشان رەنگێكی نوێ  
كراوە و بەناوی مەكینەی نوێ  بە پیاوە باوەڕپێكراوەكانیان فرۆشتووە. خەڵكەكە 
سەرلەنوێ  لە بن دیوار و دەوروبەری دارتێلەكان و لەمال و ئەوال دانیشتن و كەوتنە 

قسە 
باس:  و 

"هەرچی 
گ����ەن����ە، 
ه��������������ی 

منە."
ئ�����������ەوەش   �
كارەبا،  مەكینەی 
خەیاڵمان  چیدی 

ئاسوودە بوو.
� بە دەستی خۆمان، 

نایە  خۆمان  بابی 
قوونی سەگ
ساڵێك   
س���������ن ل���ە 

گەنمەگەمان ئەدا، ساڵێك باران نابارێ ، ئەمساڵیش مەكینەی كارەبا بوو بە 
ئەجەلمان؟

� قوڕ چوو بەسەرمانا.
� هێوامان بە خێرت نەما، شەڕی خۆتمان لێ الدە.
� خودایە، هەر تۆ پەنای، پەنا دەبەینە بەر خۆت.

� چی لەم هەموو سیم و گڵۆپە بكەین!؟
� خۆ بە سیمەكان دەتوانین خۆمان لە قەواخ بدەین.

گڵۆپەكانیش دەبڕینە خاوەنەكەی.
� چی لە قیستی رادیۆكان بكەین.

� ئااااااااخ ماڵوێران خۆین.
� شەققققققققققققققق.

تەنیا خان جانی سەروپێ  فرۆش بوو كە بە تاوانی سووكایەتی كردن بە 
زیندان  لە سووچی  ئاسوودە  بە خەیاڵی  ئیشدا،  كاتی  لە  پیاوی حكوومەت 

كەوتبوو و چاوەڕوانی رۆژی دادگایی دەكرد.

رێبەندانی 1349

هید حسێنی
دەرویشیانو: نا

عەلی ئەشرەف 

باڵوكراوەی نوێ 

باڵوكراوەینوێ

كۆمەڵناسیی  پەرتووكی 
قەڵەمی  ب����ە  ك����ە  ش�����ار 
نووسراوە  رەبانی  د.رەس��ووڵ 
و لەالیەن چەكۆ ئەحمەدی 
حیزبی  پ���ێ���ش���م���ەرگ���ەی 
كوردستانی  دێ��م��وك��رات��ی 
ئ��ێ��ران��ەوە وەرگ��ێ��ڕدراوەت��ە سەر 
زمانی كوردی، باس لە پێكهاتەی 
شار و دامەزرانی شار دەكات و هەموو 
الیەنەكانی ژیانی كۆمەاڵیەتیی شار بەگشتی 
توێژەكانی  و  چین  هەموو  و  م��رۆڤ  ژیانی  و 
نیشتەجێ  لە شاردا دەخاتە بەر توێژینەوەوە و بۆ 
پرس و بابەتە جۆراوجۆرەكانی شاری بچووك و 
نێونجی و كەاڵنشارەكان پێشنیاری كۆمەڵناسانە 

پێشكەش دەكات.
ئ���ەم پ��ەرت��ووك��ە ل��ەالی��ەن ن���اوەن���دی ئ��اوێ��ر و 
چاپخانەی رۆژهەاڵتەوە چاپ و باڵو كراوەتەوە. 
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ریالیسم
ریالیسم لە وشەی ریال)real(بە واتای واقێعی وەرگیراوە. ئەم قوتابخانە لە سەدەی 
نۆزدەهەمدا سەریهەڵدا. بنەمای ریالیسم لە سەر ئەساسی واقێعگەراییە و بابەتەكانی 
ئەو قوتابخانەیە پەیوەندیی بە كۆمەڵگای هاوچەرخەوە هەبوو. هۆكارەكانی سەرهەڵدانی 
ئەوتۆیان  ناوبانگێكی  هونەرمەندانەی  و  نووسەر  ئەو   �1 لە:  بریتین  قوتابخانەیە  ئەم 
نەبوو و لە گەڕەكی التینی فەڕانسە دەژیان و گاڵتەیان بە رۆمانتیكەكان دەكرد 2� 
نیگاركێشەكانی قوتابخانەی "باربیزۆن" كە نەریتە كالسیك و ئیتالیاییە باوەكانی ئەو 
لە  و  بوون  سرووشت  بۆ  راستەوخۆ  روانینی  خوازیاری  و  دەك��ردەوە  رەت  سەردەمەیان 

بەرانبەر سروشتی راكردن لە واقێعییەتی رومانتیكەكاندا، دژكردەوەیان نیشان دەدا.

كەریمی''  ''كەیوان  كورد  سینەماكاری  دەرهێنانی  لە  شكاو''  ''سنووری  فیلمی  كورتە 
خەاڵتی تایبەتیی فیستیڤاڵی فیلمی ''مۆسترێمپی ئیسپانیا''ی بەدەست هێنا.

بەڕێوەبەرایەتیی راگەیاندنی گشتیی كورتە فیلمی دیكۆمێنتیی ''سنووری شكاو'' باڵوی 
لە  كەریمی''  ''كەیوان  بانەیی  الوی  سینەماكاری  دەرهێنانی  لە  شكاو''  ''سنووری  ك��ردەوە، 
فیلمی  نێودەوڵەتیی  فیستیڤاڵی  پێشبڕكێی  بەشی  لە  خۆیدا  نێودەوڵەتیی  بەشداریی  نوێترین 
مۆسترێمپ Mostremp لە واڵتی ئیسپانیا، نمایش كرا و توانیی خەاڵتی تایبەتیی ئەم 

فیستیڤاڵە بەدەست بێنێت.
ئەو فیستیڤاڵە بە بەشداریی بەرهەمی سینەماكارانی واڵتانی جۆراوجۆر لە 1 هەتا 3ی 

خەرمانانی 1392ی هەتاوی لە شاری ''ترێمپ''ی واڵتی ئیسپانیا بەڕێوەچوو.
بەگشتی لەالیەن سینەماكارانی سەرانسەری جیهانەوە، 1100 كورتە فیلم بۆ فیستیڤاڵی 
نێودەوڵەتیی فیلمی مۆسترێمپ رەوانە كرابوو كەلە كۆتاییدا ٨ كورتە فیلم وەكوو كاندیدی سێ 
خەاڵتی فیستیڤاڵ دەستنیشان كرابوون كە خەاڵتی تایبەتیی ئەندامانی لێژنەی دادوەرانی ئەم 

فیستیڤاڵە بە فیلمی ''سنووری شكاو'' بەخشرا.
فیستیڤاڵە  لە  نێودەوڵەتیی  خەاڵتی  هەشت  ئێستا  هەتا  شكاو  سنووری  فیلمی  كورتە 

بیانییەكاندا وەرگرتووە.
كورتە فیلمی ''سنووری شكاو'' لە درێژەی بەشدارییە نێودەوڵەتییەكانیدا لە رێكەوتی 10 
13مین  دیكۆمێنتییەكانی  فیلمە  كورتە  بەشی  لە  هەتاوی،  1392ی  رەزب��ەری  هەتا 1٨ی 
گرینگترین  لە  یەكێك  كە  لوبنان  واڵتی  لە  بەیرووت  فیلمی  نێودەوڵەتیی  فیستیڤاڵی  خولی 

فیستیڤاڵەكانی واڵتانی عەرەبییە، نمایش دەكرێت.
ئەم فیلمە هەروەها لە رێكەوتی 12 هەتا 1٦ی خەرمانانی 1392ی هەتاوی، لە فیستیڤاڵی 
نمایش  شیلی  واڵتی  لە   ''  Antofagasta ''ئانتافاگۆستا  دیكۆمێنتارییەكانی  فیلمە 

دەكرێت.

بە پێی هەواڵی جەماوەر نیوز، وابڕیارە بەم نزیكانە هونەرمەندی گەورەی كورد عەدنان كەریم 
نوێترین ئەلبوومی خۆی باڵو بكاتەوە.

كەریم   عەدنان  هونەرمەند  هونەرییەكانی  ك��ارە  لە  ئاگادار  سەرچاوەیەكی  ب��ارەی��ەوە  لەو 
رايگەیاند: ئەلبومە نوێیەكەی عەدنان كەریم بەناوی "گوڵی نازدار"ە و لە 9 تراك پێكهاتووە و 

كۆمەڵێك گۆرانی پڕ چێژ و خۆشی تێدایە.
رۆژی  پێدەچێت  و  كراوە  بۆ  كوردستان  هەرێمی  دەرەوەی  لە  كارەكانی  زۆرب��ەی  وتیشی: 

شەممە 3ی ئاب لە سەرجەم تۆمارگاكانی هەرێمی كوردستان باڵوبكرێتەوە.
و  باڵوكردەوە  كوردی  مەقاماتی  بە  تایبەت  ئەلبۆمێكی  كەریم  عەدنان  هونەرمەند  پێشتر 

كاردانەوەیەكی گەورەی لێكەوتەوە.

عەدنان كەریم بە گوڵی نازدارەوە دێت

...
وان

ێ د
ب

كۆنترین  ل��ە  یەكێك  ڤێنیز  فیلمی  فێستیڤاڵی 
یەكێك  وەك��وو  و  جیهانە  سینەماییەكانی  فێستیڤاڵە 
لە گەورەترین فێستیڤاڵە سینەماییەكانی جیهان دێتە 

ئەژمار.
ساڵی  لە  یەكەمجار  ڤێنیز  فیلمی  فێستیڤاڵی 
1932ی زایینی بەڕێوەچوو و لەگەڵ فێستیڤاڵەكانی 

رووداوە  گرینگترین  ل��ە  بێرلین  و  ك��ەن 
بە  جیهان  و  ئ��ورووپ��ا  سینەماییەكانی 
ماوەی  لە  فێستیڤاڵە  ئەم  دێ��ن.  ئەژمار 
جیهانی  دووه��ەم��ی  ش���ەڕی  ساڵەكانی 
بەڕێوە نەچوو و لە هێندیك ساڵیشدا بەشی 

كێبەركێی ئەم فستیڤاڵە چاالك نەبووە.
خەاڵتی سەرەكیی فێستیڤاڵی ڤێنیز ، 
فێستیڤاڵە  ئەم  هەروەها  و  زێڕینە  شێری 
ن���اوی "خەاڵتی  ب��ە  ه��ەی��ە  خ��ەاڵت��ێ��ك��ی 
مرۆڤایەتی" كە بڕی 50 هەزار دۆالرە و 
دەدرێت بەو ئەكتەر و سینەماكارانەی كە 
خۆیان تەرخان كردووە بۆ چاالكیە مرۆڤ 

دۆستانەكان.
حەفتاهەمین فێستیڤاڵی فیلمی ڤێنیز 
خەرمانانی  ٦ی  چ��وارش��ەم��م��ە  رۆژی 
1392)٦ی ئووت( لە هوتێل ئەكسلسیور 
خەیالیی"   � زانستی  درام��ی  نمایشی  بە 
دوك��ت��ور جكیل و ئ��اغ��ای ه��ای��د" ك��ە لە 
دەستی  جیهانە  كالسیكیەكانی  بەرهەمە 
بە كارەكانی خۆی كرد. یەكەم فێستیڤاڵی 
 1932 ئ��ووت��ی  ٦ی  ل��ە  ڤێنیز   فیلمی 
كار  بە  دەستی  سپیە  و  رەش  فیلمە  بەم 

كردووە.

لە حەفتاهەمین خولی فێستیڤاڵی ڤێنیز، ئەستێرە 
سینماییەكان و كەسایەتی گەڵێك وەك جۆرج كلۆنی، 
دێنج،  ج��ودی  دێ��م��ون،  م��ەت  ج��ان��س��ۆن،  ئێسكارلت 

كریستۆف واڵتس بەشدارییان كردووە.
دەرهێنەری  ب��ێ��رت��ۆل��ۆچ��ی،  ب��ێ��رن��اردۆ  ئ��ەم��س��اڵ 
بەناوبانگی ئیتالیایی پاش سێ دەیە و بۆ دووهەمین 

جار بەرپرسایەتی لێژنەی هەڵسەنگاندنی لە ئەستۆیە و 
هەروەها "گوڵشیفتە فەراهانی" هونەرمەند و ئەكتەری 
ئێرانیی دانیشتووی فەڕانسە، وەك ئەندامێكی لێژنەی 
لە  ڤێنیز  فێستیڤاڵی  حەفتاهەمین  هەڵسەنگاندنی 
دەكا.  بەشداریی  فێستیڤاڵە  ئەم  "ئاسۆكان"ی  بەشی 
جیاوازی  هەڵسەنگاندنی  هەئیەتی  "ئاسۆكان"  بەشی 
و  ك��ەس  ح���ەوت  ل��ە  پێكهاتوون  و  ه��ەی��ە 
بەرپرسایەتی ئەم بەشە لە ئەستۆی "پۆل 
شرادر" دەرهێنەری بەناوبانگی هالیوودە.

شەهرام  پشیلە"ی  و  "ماسی  فیلمی 
نمایش  ئ��اس��ۆك��ان"دا  بەشی"  لە  موكری 

دەكرێ.
فستیڤاڵەدا  ئەم  سەرەكیی  بەشی  لە 
دەكەن  كێبەركێ  یەكتر  لەگەڵ  فیلم   20
دەرهێنەرە  ب��ەره��ەم��ی  فیلمیان   1٨ ك��ە 

پیاوەكانە. 
ئ����ەو ف��ی��ل��م��ە ئ��ێ��ران��ی��ان��ەی ك���ە لەو 
فێستیڤاڵەدا تا ئێستا خەاڵتیان وەگرتووە 

بریتین لە:
داریوش  ب��ەره��ەم��ی  فیلمی"مانگا" 
خەاڵتی   1971 ساڵی  كە  مێهرجوویی، 
رخ��ن��ەگ��رە ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی��ەك��ان��ی س���ی و 
ڤێنیزی  فیلمی  فێستیڤاڵی  دووهەمین 
بازنە"ی   " فیلمی  ه��ەروەه��ا  و  وەرگ���رت 
دا   2000 ساڵی  لە  پەناهی  جەعفەری 
فستیڤاڵەی  ئەم  زێڕینی  شێری  خەاڵتی 

بەدەست هێنا.
شایانی باسە ئەم فستیڤاڵە تا رێكەوتی 

7ی سێپتامبر بەردەوام دەبێ.

"سنووری شكاو" خەاڵتی 
''مۆسترێمپی ئیسپانیا''ی 

بەدەست هێنا

بەرهەمە ئەدەبی و هونەرییەكانی نیوەی 
فەڕانسە،  ن��ۆزدەه��ەم��ی  س���ەدەی  یەكەمی 
بە  كە  دەك��ا  فەرهەنگی  رەوتێكی  بۆ  هێما 
كراوە.  ن���اوزەد  رۆمانتیسم"  قوتابخانەی" 
"شاتۆبێریان" و "مادام دواتسال" بە وەرگێرانی 
بەرهەمی نووسەران و شاعێرانی ئینگلیسی 
رۆمانتیسمیان  قوتابخانەی  ئاڵمانی،  و 
هێنایە فەڕانسە و پێناسەیان كرد. لە راستیدا 
كاریگەریی  ژێر  لە  فەڕانسە  رۆمانتیسمی 
ئاراوە  هاتە  ئاڵمان  و  بریتانیا  رۆمانتیسمی 
بە  ب��وو  لە فەرانسە  ئەمە  ب��ەاڵم س���ەرەڕای 
قوتابخانەیەكی بەرباڵو و تۆكمە.بە شێوەیەك 
كەوتە  ئ��وروپ��ا  ئ��ەدەب��ی��ات��ی  وردە  وردە  ك��ە 
رۆمانتیكی  ئەدەبیاتی  كاریگەریی  ژێ��ر 
لە  قوتابخانە  ئ��ەم  فەڕانسە  لە  فەڕانسە. 
ئارادا  لە   1٨50 1٨00ت��ا  ساڵەكانی  نێوان 
بوو. ساڵی 1٨24 "نودیە" نووسەرە الوەكانی 
رۆم��ان��ت��ی��ك��ی ل��ە گ��رووپ��ێ��ك��دا ب��ە ن���اوی " 
ك��ردەوە. ساڵی  كۆ  یەك  دەوری  لە  سناكل" 
1٨27 هۆگۆ سەرپەرەشتیی ئەم گرووپەی 
وەئەستۆ گرت و بەم چەشنە وەك سەردەستە 
ئەو  هەڵبژێردرا.  رۆمانتیكەكان  رێبەری  و 
ناوبانگەكەی  بە  درام��ە  ب��اڵوك��ردن��ەوەی  بە 
خۆی بە ناوی" شەڕی ئەرنانی" لە ساڵی 
1٨30دا ئەم قوتابخانەیەی گەیاندە ترۆپكی 
لە  هۆگۆ  نمایشنامەیەدا  ل��ەم  كە  خ��ۆی، 
هەڵسایەوە.  كالسیكەكان  بیروباوەری  دژی 
دوو  بە  رۆمانتیكەكان   ،1٨30 ساڵی  پاش 
دابەش  كۆنەپارێز  و  خواز  ئ��ازادی  گرووپی 
گرووپی  لە  "وینیی"  و  "هۆگۆ"  كە  ب��وون 
گرووپی  لە  "ئێستاندال"  و  كۆنەپارێزەكان 
وردە  وردە  و  جێیان گرتەوە  ئازادیخوازەكاندا 
لەگەڵ  نووسەرەكان  دژایەتیی  و  دوبەرەكی 
بیروباوەڕە  و  سیاسەت  نێو  چوونە  و  یەكتر 

هێما  دەك��رێ  رۆمانتیسم  و  كالسیسم  نێوان 
بۆ ئەوە بكەین كە كالسیكەكان ئیدئالیست) 
الیەنە  تەنیا  وات���ە  ب���وون،  ئ��ارم��ان��ج��خ��واز( 
بەاڵم  دەك��رد،  باس  هونەردا  لە  جوانەكانیان 
رۆمانتیكەكان، ریالیست) واقیع بین(ن، واتە 
باش و چ  راستیەكان چ  ئ��ەوان  ب��ڕوای  بە 
ب��اس بكرێن. وەك��وو دیكەش  خ��راپ دەب��ێ 
كالسیكەكان ئاوەزگەران، بەاڵم رۆمانتیكەكان 
خەیاڵ پەروەر بوون. رۆمانتیسم خەباتە، ئەم 
خەباتە پێوەندی بە جیاوازیی نێوان جیلەكانەوە 
و  چاونەترسن  و  الو  رۆمانتیكەكان  هەیە. 
شێوەی  لە  نوێ  داهێنانی  و  زێدەڕۆیی  بە 
هەڵسووكەوت  و  جلوبەرگ  بەركردنی  لە 
خۆیان،  پێش  جیلی  سەرنجی  جێی  ببوونە 
واتە ئەو كۆنەپارێزانەی كە دەیانویست هونەر 
كالسیكەكان  كۆنەپارێزانەی  ئەدەبیاتی  و 

بپارێزن. 

لە  كە  ئ��ەوە  ه��ۆی  ب��ووە  سوسیالیستیەكان 
نیوەی دووهەمی سەدەی نۆزدەهەمدا وردە 
وردە چرای ئەم مەكتەبە روو لە كزی بدات. 
ژانری"رۆمانتیك" لە سەرەتادا لە واتاگەلی 
قارەمان  شاعیرانە،  ئەفسانەیی،  خەیاڵی، 
ئاسا و سەرەنجڕاكێش بەكار دەبرا. بەاڵم لە 
وشەیە  ئەم  نۆزدەهەمدا  س��ەدەی  دەسپێكی 
واتای مۆدێڕن و ئەمڕۆیی خۆی بە دەست 
و  ج��وان  دێمەنە  كردنی  وێنا  بۆ  و  هێناو 
هێنرا  بەكار  سرووشت  سەرنجڕاكێشەكانی 
كە تێڕامان و خەیاڵی الی بینەر درووست 
درێژایی  بە  "رۆمانتیسم"  وش��ەی  دەك��رد. 
نیوەی یەكەمی سەدەی نۆزدەهەم وەك ناوێك 
دەلكا بە رەوتێكی ئەدەبیەوە كە هەوڵی دەدا 
لە  كە  بێنێتەوە  بەرهەم  نوێ  ئەدەبیاتێكی 
بوو،  كالسیكەكاندا  یاسا  لەگەڵ  دژایەتی 
یاساگەلێك كە بە السایی كردنەوە و پەیڕەوی 
كردن لە بەرەكانی پێشووتر، لەو سەردەمەدا 
باو  و  رەچاوبكرێن  بوو  پێویست  هێشتاش 

بوون.بەم هۆیەوەو بەم قوتابخانەیە" 
دژی  ق�����وت�����اب�����خ�����ان�����ەی 

كالسیك"یش دەگوترێ . 
لە جیاوازییەكانی 
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مافخوازیی  شەپۆلی  و  عەرەبی  بەهاری 
واڵتی  لە  ئ��ەوەی  پاش  دێموكراسیخوازی  و 
میسر توانی حكوومەتی 32 ساڵەی موبارك 
پاش  ئ��ازاد  هەڵبژاردنی  یەكەم  بڕووخێنێت 
بەڕێوە  واڵتە  لەم  موبارەك   دەسەاڵتداریەتی 
ئیخوانولموسلمین  گ��رووپ��ی  ل��ەودا  كە  چ��وو 
لەم  م��ۆرس��ی  موحەممەد  سەرۆكایەتی  ب��ە 
هەڵبژاردنانەدا سەركەوتن و جڵەوی دەسەاڵتیان 
وەك  ئیخوانولموسلمین  گ��رت،  دەس��ت��ەوە  ب��ە 
حیزبێكی پارێزكاری ئیسالمی كە بۆ ماوەی 
چ��ەن��د دەی���ە ت���ان و پ���ۆی ل��ە ن��ێ��و خەڵكی 
كەڵكوەرگرتن  بە  توانی  داكوتابوو  ميسردا 
ئابووری  بەڵێنی  ئایینی و دانی  لە هەستی 
چینایەتی  ج��ی��اوازي��ی  ك��ەم��ك��ردن��ەوەی  و 
و زی��ادك��ردن��ی م��ووچ��ەی ك��رێ��ك��ارەك��ان لەم 

هەڵبژاردنانە سەركەوێ. بەاڵم پاش سەركەوتن 
نەیتوانی  ك��ردەوە  بە  بەدەسەاڵتگەیشتنی  و 
درووشمانە  ئ��ەو  جێبەجێكردنی  بۆ  هەنگاو 
ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی حوكمە  ت��رس��ی  و  ه��ەڵ��گ��رێ  
شەرعییەكان و گەڕانەوە بۆ دواوە سەرلەنوێ 
خۆپیشاندانەكان  و  ناڕەزایەتییەكان  شەپولی 
موباركی  شوێنەی  ئەو  تەحریر،  گۆڕەپانی 
لەسەر كار البرد و شارەكانی دیكەی واڵتی 
میسری گرتەوە و خەڵكی ناڕازی خوازیاری 
لە  ب��وون.  مۆرسی  كاركێشانەوەی  لە  دەس��ت 
میلیۆنیيەكەی  ن��اڕەزای��ەت��ی��ی��ە  ب���ەردەوام���ی 
بیچمی  "تمرد"  بزووتنەوەی  میسر  خەڵكی 
ب��ۆ گوشار  ب��ە ك��ۆك��ردن��ەوەی واژۆ  گ��رت و 
خستنەسەر مۆرسی بۆ دەست لە كاركێشانەوە 
لە 2٨ی ئاوریل دەست بەكار كرد، لە 29ی 

ژوئەن ژمارەی واژۆەكان گەیشتە 22 میلیۆن 
كە ئەم ژمارەیە زۆرتر بوو لەو دەنگانەی كە 
ساڵی پێشوو بە موحەممەد مورسی درابوو و 
دووی  تا  تەنیا  "تمرد"  بزووتنەوەی  هەروەها 
جوالی 2013 موڵەتی بە مۆرسی دابوو بۆ 
دەست لەكاركێشانەوە و هەڕەشەی نافەرمانيی 
خۆپیشاندانی  و  ن��اڕەزای��ەت��ی  و  م��ەدەن��ی 
ك��ردب��وو. ئ��ەم ب��زووت��ن��ەوەی��ە ل��ە الی���ەن چەند 
رزگاریی  كفایە،  "شایفنكم،  وەك  گروپێك 
و  ئ��اوری��ل"  شەشی  بزووتنەوەی  و  نەتەوەیی 
وەك  بەناوبانگ  كەسایەتیی  چەند  هەروەها 
"موحەممەد برادعی، ئەحمەد شەفیق، نەبیل 
لە  دیتمان  وەك  و  دەك��را  لێ  پشتیوانی  نایم" 
سەرانسەرییەكانی  ناڕەزایەتییە  پشتیوانی 
خەڵكی میسر ئەرەتەشی ئەم واڵتە لە 12ی 

پووشپەڕی 1392 دوای ماوەیەك خۆپیشاندان 
لە  میسر  خەڵكی  دەربڕینی  ن��اڕەزای��ەت��ی  و 
گۆڕەپانی تەحریر و شارەكانی دیكەی میسر  
هەڵوەشاوە  ئیخوانولموسلمینی  حكوومەتی 
دەسەاڵتداریەتی  ب��ە  ك��ۆت��ای��ی  و  راگ��ەی��ان��د 
واڵتەدا  لەم  ئیخوانولموسلمین  ساڵەی  یەك 
خەڵكێك  ناڕەزایەتيی  و  خۆپیشاندان  هێنا. 
دەسكەوتەكانی  و  ئامانج  كە  وابوو  پێیان  كە 
دەسەاڵتداریەتی  دژی  بە  كە  راپەرینەكەیان 
32 ساڵەی موبارەك كردبوویان بە تااڵن براوە 
ئەزموونی  و  دواوە  ب��ۆ  گ��ەڕان��ەوە  ترسی  و 
واڵتانی دیكەی وەك ئێران بوو بە هەوێنی ئەم 
ناڕەزایەتیيە میليۆنیيانەی خەڵكی میسر. ئەم 
زۆری  دەنگدانەوەی  میسر  ئەرتەشی  كارەی 
لێ  كەوتەوە و هێندێك كەس وەك كودەتا ناویان 
ئەرتەشیان  كارەی  ئەم  هێندێكیش  و  برد  لێ  
وەك ئەركی نیشتمانی و پشتیوانيی لە خەڵك 
یەكیەتيی  ناوبرد.  شۆڕش  دەسكەوتەكانی  و 
و  سیاسییەكان  الی��ەن��ە  ل��ە  داوای  ئ��ورووپ��ا 
خەڵكی ئەم واڵتە كرد كە كۆتایی بە قەیرانی 
توندوتیژی  ك��اری  لە  خۆیان  و  بێنن  میسر 
سەركۆماری  و  ئەمریكا  واڵتی  بگرن،  دوور 
دەڕواننە  نیگەرانیيەوە  بە  وتیان  واڵت��ە  ئ��ەم 
عەرەبیەكانیش  واڵت��ە  و  میسر  رووداوەك��ان��ی 
بەشار  تەنانەت  و  قەتەر  و  عەرەبستان  وەك 
پشتیوانیيان  سووریەش  دیكتاتۆری  ئەسەدی 
ئ��ێ��ران و  ك��رد.  ئەرتەشی میسر  ك���ارەی  ل��ەم 
توركیە ئەم كارەی ئەرتەشیان وەك كودتایەكی 
رۆژئاوا  پشتیوانيی  تۆمەتی  و  برد  ناو  نەرم 
واڵتە.  ئ��ەم  ئەرتەشى  ل��ە  دا  ئامریكایان  و 
ئەرتەش دوای البردنی مۆرسی حكوومەتی 
كاتيی دامەزراند، "عەدلی مەنسوور"ی وەك 
سەركۆماری كاتی دیاری كرد. ئەوەی جێگای 
ئیخوانولموسلمینە  چ��ارەن��ووس��ی  ئ��ام��اژەی��ە 
ئیسالمدا  جیهانی  ل��ە  چوونكە  واڵت��ە  ل��ەم 

میانەڕەوی  حیزبێكی  وەك  ئیخوانولموسلمینە 
دروشمیان  هەمیشە  و  ن��اس��راوە  ئیسالمی 
توندوتیژی  ك��اری  لە  خۆیان  كە  ب��ووە  ئ��ەوە 
سەركار  ل��ە  دوای  دی��ت��م��ان  ب���ەاڵم  دەب���وێ���رن 
البرانی مۆرسی لە نێو رێبەرانی ئەم گرووپە 
جیاوازيی بیركردنەوە هاتووەتە پێش و تەنانەت 
البرانی  س��ەرك��ار  لە  پێش  مۆرسیش  خ��ودی 
دەڵێت كە تا دوایين دلۆپی خوێن پارێزگاری 
لە دەسەاڵتەكەی دەكا و ئەمەیش هێمایەكی 
بە  تێكدەرانە  كاری  و  توندوتیژی  بۆ  روون��ە 
دەبینین  ه��ەروەك  و  الینگرەكانیيەوە.  ه��ۆی 
لە  پ��اش  ئیخوانولموسلمینە  الیەنگرانی  كە 
شەقامەكان  سەر  هاتنە  كەوتنیان  دەس��ەاڵت 
و خ��وازی��اری گ��ەڕان��ەوەی مۆرسی ب��وون بۆ 
دەسەاڵت و لەم خۆپیشاندانانەدا توندوتیژیشی 
لێ  كەوتەوە و ئەرتەشی ئەم واڵتە هەڕەشەی 
كاری  لە  خۆیان  كە  ك��رد  خۆپیشاندەران  لە 
ب��گ��ەڕێ��ن��ەوە بۆ  ب��گ��رن و  ت��ون��دوت��ی��ژی دوور 
هێماكردنە  جێگای  ئەوەی  بەاڵم  ماڵەكانیان، 
الیەنگری  خ��ەڵ��ك��ی  ن��ەه��ات��ن��ی  وەدەن���گ���ەوە 
كە  ك��ردب��وو  خەڵك  ل��ە  داوای  ك��ە  ئیخوانە، 
و  شەقامەكان  بێنە  میسر  س��ەران��س��ەری  ل��ە 
خۆپیشاندانی میلیۆنی وەڕێ بخەن كە نە تەنیا 
خۆپیشاندانی سەرانسەری رووی نەدا بەڵكوو 
تەنیا چەند هەزاركەسێك  و  نەبوو  میلیۆنیش 
وەك  میسر  خەڵكی  شەقامەكان.  هاتنەسەر 
گەیشتوونەتە  عەرەبی  واڵتی  پڕحەشیمەترین 
ئەو بڕوایە كە پارێزگاری لە دەسكەوتەكانیان 
بكەن و ئیجازە نەدەن كە مێژووی واڵتەكەيان 
شۆڕشەكەی  دەسكەوتەكانی  كە  ئێران  وەك 
ئەو  برا،  تااڵن  بە  ئیسالمییەكانەوە  الیەن  لە 
سەدەی  لە  و  بێ  س��ەردا  بە  چارەنووسەیان 
بیست و یەكەمدا كە سەدەی تیكنۆلۆژی و 
بەجیهانی بوونە گەڕانەوە بۆ دواوەوە شتێكی 

خەیاڵییە.

قەرەبووی هەڕەشەكانی  ئێران لە سووریە
و: كەیهان یووسفی  ن: ئؤرؤن دؤريل 

میسر و وەرچەرخانەكانی ئەو واڵتە
هیوا میرزایی

خستۆتەگەڕ  هەوڵەكانیان  رووسیە  و  ئێران 
رۆژئاوا  سەربازيی  هێرشی  لە  پێشگیری  بۆ 
كەشتیە  تەنانەت  رووسیە  سووریە.  سەر  بۆ 
ناوەڕاست  دەری��ای  بۆ  خۆی  شەڕەكەرەكانی 
بەڕێ كردووە، شوێنێك كە ناوە ئەمریكیيەكان  
چاوەڕوانی دەركردنی  بڕیاری هێرش كردن بۆ 

سەر سووریەن.
ش���رۆڤ���ەك���اران���ی س����ەرب����ازی  دەڵ���ێ���ن كە 
هاوپەیمانانی سووریە هەوڵەكانیان خستۆتەگەڕ 
یان  ئامریكا  راگرتنی هێرشی سەربازيی  بۆ 
ئەنجامی  دوای  تێچووەكانی  كەمكردنەوەی 

ئەو هێرشە.
ئەنستیتۆی  شرۆڤەكاری  هارمر،  كریس 
فەرماندەیەكی  وەكوو  كە  شەڕ  شرۆڤەكارانی 
سەربازی لە هێزی دەریایی بۆ پالنداڕێژی لە 
بڕوایەدایە  لەو  كەنداوی فارسدا كار دەكات، 
سیاسی  ب��واری  لە  دەتوانێت  "رووس��ی��ە  ك��ە: 
نەتەوە  رێ��ك��خ��راوی  ل��ە  دی��پ��ل��ۆم��اس��ی��ي��ەوە  و 
پێداویستیيەكان  دابینكردنی  و  یەكگرتووەكان 
یارمەتيی سووریە بكات، بەاڵم لە هەنووكەدا 
لە  ك��ە  نيیە  سەربازییە  ت��وان��ا  ئ��ەو  خ��اوەن��ی 

كۆتاییەكانی شەڕی سارد هەیبوو."
رەنگە  ئێران  "ئەگەرچی  دەڵ��ێ��ت:  هارمر 
تەنیا  كارەش  ئەو  و  بسێنێتەوە  تۆڵە  بیهەوێت 
حیزبوڵاڵ  تیرۆریستی  گرووپی  رێگەی  لە 
حیزبوڵاڵی  دەكرێت،  لوبنانەوە  باشووری  لە 
لوبنانێك كە لە نێوان دوو ئەركی یارمەتیدان 

بە بەشار ئەسەد بۆ مانەوە لە سەر دەسەاڵت 
ناوچەكانی  شيعەكانی  ل��ە  پ��ارێ��زگ��اری  و 
ئۆتۆمبیلە  هێرشی  ب��ەران��ب��ەر  ل��ە  ب��ەی��رووت 
بۆمبڕێژكراوەكاندا، ئیدی تواناییەكی نەماوە، 
من وەها بیر ناكەمەوە كە ئێران بتوانێت خۆی 
ئەنجام  تۆڵەسێنانە  كردەوەیەكی  چەشنێك  بە 

بدات.
فیلیپ  لەوانە  و  دیكە  شرۆڤەكارانێكی 
لە  ك��ە  ب��ەڵ��گ��ان��ەی  ئ��ەو  پێی  ب��ە  ئێسمیت، 
لەبارەی شەڕی   Jihadology ماڵپەڕی
میلیشیا شيعەكان لە سووریەدا باڵو كراوەتەوە، 
دەڵێت: "ئەگەرچی هێزەكانی بەشار ئەسەد و 
حیزبوڵاڵ رەنگە لە سووریە و لوبنان الواز بن، 
بەاڵم توانای ئێران بۆ تۆڵەسەندنەوە ناكرێت لە 

بەرچاو نەگیرێت."
كاتێك   19٨0 ساڵی  "لە  دەڵێت:  ئێسمیت 
ئەنجامدانی  سەرقاڵی  عێراق  لەگەڵ  ئێران 
ش��ەڕێ��ك��ی ق���ورس ب����وون، س����ەدان ك���ەس لە 
بۆ  كرد  بەڕی  پاسدارانی  سپای  ئەندامانی 
باشووری لۆبنان بۆ دامەزراندنی حیزبوڵاڵ و 
بە مەبەستی بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ ئیسرائیل 

و ئامریكا."
باڵوێزخانەی  لە  حیزبوڵاڵ  دانانی  بۆمب 
دەریایی  هێزی  س��ەرب��ازخ��ان��ەی  و  ئامریكا 
ئامریكا لە بەیرووت بووە هۆی كوژرانی 5٨ 
سڤیلی  خەڵكی  و  ئامریكایی  دیپلۆماتی 
سەربازی   241 كوژرانی  هەروەها  و  لۆبنان 

ئامریكایی لە ساڵی 19٨3.
كۆماری  س���ەرۆك  شەممە  پێنج  رۆژی 
ئێران، حەسەن رووحانی لە بەیاننامەیەكدا كە 
ئەم واڵتەدا  راگەیاندنە حكوومەتیيەكانی  لە 
رووسیە  و  ئێران  كە،  رایگەیاند  بوونەوە  باڵو 
لە هاوكارییەكی بەرباڵودان بۆ پێشگیری لە 
بۆ سەر سووریە.  رۆژئ��اوا  هێرشی سەربازی 
رووحانی هێرشی رۆژئاوا بۆ سەر سووریەی 
بە پێشێلكردنی ئاشكرای ياسا نێونەتەوەییەكان 

زانی.
موحەممەد عەلی جەعفەری، فەرماندەی 
سپای پاسداران لە وتووێژێك لەگەڵ ماڵپەڕی 
تەسنیم وتبووی كە هێرش بۆ سەر سووریە بە 

واتای لە ناوچوونی خێرای ئیسراییلە.
حكوومەتیيەكانی  و  ناوخۆیی  راگەیاندنە 
رووسیە رۆژی پێنج شەممە راپۆرتیان دا كە 
مووشەكەكانی كرووزی رووسی و كەشتیەكی 
ش��ەڕك��ەری گ���ەورەی دژە  ژێ��ر زەری��ای��ی لە 
الی  بۆ  باكوورەوە  ئاتالنتیكی  ئۆقیانووسی 
ئەم  لەگەڵ  پێوەندی  لە  ن��اوەڕاس��ت  دەری��ای 

گرژییانەی ناوچە كەوتوونەتە رێ.
رەنگە  ك��ەش��ت��ی��ان��ە  ئ���ەم  دەڵ���ێ���ت  ه���ارم���ر 
پێداویستیيەكانی هێزەكانی سووری دابین بكەن 
و یان ئەوەیكە ئەوپەڕەكەی بۆ جێبەجێكردنی 
بنكەی  لە  رووسی  كەلوپەلی  و  شارۆمەندان 
زەریایی رووسیە لە بەندەری تەرتووس هاتبن.
ئ��ێ��ران و س��ووری��ە ه��ەڕەش��ەی��ان ك���ردووە كە 

ئامریكادا،  هێرشێكی  ه���ەر  ئ��ەگ��ەری  ل��ە 
پەرچەكردەوەی تۆڵەسێنەرانەی دژی ئیسراییل 
و هاوپەیمانكانی ئامریكا لە رۆژهەاڵتی ناڤین 
دەبێت. ئەم دوو واڵتە خاوەنی مووشەكگەلێكن 
دیكەی  واڵت��ان��ی  و  ئیسراییل  دەتوانێت  كە 
فارس  ك��ەن��داوی  ل��ە  ئامریكا  هاوپەیمانی 
بپێكێ. سپای پاسداران و حیزبوڵاڵی لوبنان 
توانای  كە  جیهانین  زایەڵەگەڵیكی  خاوەنی 
هێرشی  ل��ە  ك��ە  واڵتانێك  ك��ە  هەیە  ئ��ەوەی��ان 
دەكەن  پشتیوانی  س��ووری��ە  دژی  س��ەرب��ازی 

تووشی مەترسی و هەڕەشە بكەن.
خ��اوەن��ی گرنگیيەكی  ئ��ێ��ران  ب��ۆ  س��ووری��ە 
ئامریكا  ب��ۆ  ئیسراییل  ه��ەرچ��ۆن  تایبەتە، 
بەردەواميی  بۆ  ئێران  هاوپەیمانێكی گرنگە. 
میلیۆن  دەی��ان  سووریە  لە  ناوخۆیی  ش��ەڕی 
و  داوە  ئەسەد  رێژیمی  بە  یارمەتيی  دۆالر 
نەتەوە  رێكخراوی  كە  حاڵێكدایە  لە  ئ��ەوەش 
یەكگرتووەكان رایگەیاندووە كە زیاتر لە 100 
سووریەدا  ناوخۆیی  ش��ەڕی  لە  كەس  ه��ەزار 

كوژراون. 
زۆر  ژمارەیەكی  ئێران  كە  دەڵێت  ئێسمیت 
و  شەڕ  بۆ  سپای  ئەندامانی  و  میلیشیا  لە 
بۆ  سووریە  حكوومەتیيەكانی  هێزە  راهێنانی 
ب��ەڕێ ك��ردووە و بەڵگەگەلێك لە  ئەم واڵت��ە 
بەردەستدایە كە ژمارەیەكی زۆر لە كوژراوان 

لە سووریە لە ئەندامانی ئەم گرووپانەن.
هارمر دەڵێت كە ئاخرین هێرشی حیزبوڵاڵی 

سەر  ب��ۆ  راك��ێ��ت  س���ەدان  هاویشتنی  لوبنان 
لە  ب��ەاڵم  ب��وو،   200٦ ساڵی  ل��ە  ئیسراییل 
پەرچەكردارێك و هێرشێكی زەوینیدا هێزەكانی 
ئیسراییل توانیان كە ژێرخانە مووشەكیيەكانی 
بكەنە  ب��ەی��رووت  و  ب��ب��ەن  ن��او  ل��ە  حیزبوڵاڵ 

قەسابخانە.
راستەوخۆی  ب��ەرەوڕووب��وون��ەوەی  ئاخرین 
دەیەی  بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  ئامریكاش  و  ئێران 
"ش����ەڕی  ب���ە  ن���اس���راو  ش�����ەڕی  ل���ە   19٨0
ئێران  كاتێك  فارس،  كەنداوی  لە  تانكرەكان" 
ب���وون و كەشتیە  و ع��ێ��راق خ��ەری��ك��ی ش��ەڕ 
هێزی  نیشانە.  دەك��ردە  هەڵگرەكانیان  ن��ەوت 
ئااڵی  لەو كەشتیانەی كە  ئامریكا  دەریایی 
ئامریكایان هەڵواسی بوو پاڕێزگاری دەكرد و 
توانی كەشتیيە جۆراوجۆرە نەوتيیەكانی ئێران 
و كەشتیيە شەڕكەرەكانی ئەم واڵتە بە قورسی 
تووشی خەسار بكات و بێ ئەوەی كەشتیيە 

ئامریكاییەكان خەسارێكیان وەبەر كەوێت.
ئەزموونی  ئێرانیيەكان  كە  دەڵێت  هارمر 
هەیە.  ئامریكایان  لەگەڵ  ب��ەرەوڕووب��وون��ەوە 
ناتوانێت بە قازانج  دووپاتكردنەوەی ئەو كارە 
لەو  ئێسمیت  ب��ەاڵم  بێت.  ئ��ێ��ران  دڵ��ی  ب��ە  و 
ب��ڕوای��ەدای��ە ك��ە ئ��ێ��ران دەت��وان��ێ��ت ل��ە رێگەی 
تیرۆریستەكانەوە پەرچەكردار لە خۆی نیشان 
ب���دات. ئ��ەم ك���ارە دەت��وان��ێ��ت ل��ە ی��ەك ساڵی 
داهاتوودا رووبدات و هیچ كەسیش نازانێت تا 

چەندە درێژە دەكێشێت.



9 ژمارە 612 ـ 7ی سێپتامبری 2013

بەرپرسی  نەهاوەندیان،  موحەممەد 
رووحانی  ح���ەس���ەن  ن��ووس��ی��ن��گ��ەی 
ئێران  خەڵكی  ك����ردووە،  پێشنیاری 
بەرهەمە  تا  نەكڕن  دەرەك��ی  ك��ااڵی 

نێوخۆییەكان گەشە بكەن.
ئێمە پێمان وایە خەڵك دەبێ  بەرهەمە 
دەرەكییەكان تەحریم بكەن، بۆ نموونە 
مۆری  عاملی،  ج��ەب��ەل  ئ��اخ��ون��دی 
شیری  هیندی،  ئیمامی  ك��ەرب��ەال، 
چینی،  چۆلەكەی  شاخی  تا  م��ار 
بی  بی  دەستكردی  ئۆپۆزیسیونی 
سی، ئیمامزادە بە گشتی بە هەموو 
پێداویستییەكانییەوە،  ك��ەرەس��ت��ەو 
مەرجەع  ئ���اك���س���ف���ۆردی،  م����ەالی 
مسیحی  عیسا  ئێراقی،  تەقلیدی 
نزیكدا  داه���ات���ووی  ل��ە  و  رووس����ی 
و  س��ووری  هەاڵتووی  سەركۆماری 

 ...
بەڕێوەبەری  شەریفی،  موزەفەری   �
پالندانانی  و  سیاسەتدانان  گشتیی 
ك���اروب���اری ت��وێ��ژی��ن��ەوەی وەزارەت����ی 
خ���وێ���ن���دن���ی ب������ااڵ رای���گ���ەی���ان���د: 
زانستییەكانی  بابەتە  "باڵوكردنەوەی 
ئێرانییەكان لە باڵڤۆكە زانستییەكانی 
ئیسراییلدا قەدەغە كراوە" ئەو هەروەها 
رای��گ��ەی��ان��د: "ئ��ێ��م��ە ل��ە وەزارەت�����ی 
خوێندنی بااڵ لیستێكمان لە بالڤۆكە 
باوەڕپێنەكراوەكان"  نێودەوڵەتییەوە 
هێندێك  ك��ە  ك�����ردووە  دەس��ت��ن��ی��ش��ان 
تێدایە".  ئیسراییلیی  ب��اڵڤ��ۆك��ی 
و  دی��اری  بە  هەنگاوە  ئەم  بەڕێزیان 
لە  فەلەستینییەكان  بۆ  یارمەتییەك 

قەڵەم دەدات.
بۆ  كە  نییە  گومانێك  هیچ  ل��ەوەدا 
ئەمانە هیچ واڵتێكی پێشكەوتوو، لە 
نییە!  باوەڕپێكراو  زانستییەوە  رووی 
تەواو  حكوومەتییە،  حوكمی  ئ��ەوە 
ب��وو، ب��ڕای��ەوە. ب��ەاڵم ئەگەر ئێوە لە 
پێوەندیی نێوان عەالمەی مەجلیسی 
موبێل  ئ��ێ��ك��س��ۆن  ك��ۆم��پ��ان��ی��ای  و 
تێگەیشتن، منیش لە پێوەندیی نێوان 

ئەو قسانە تێدەگەم. 
جێگری  ش���ەم���ەق���دەری،  ج����ەواد   �
كاروباری سینەمایی وەزارەتی ئیرشاد 
بەرپرسایەتیی  ماوەی  لە  ئەو  دەڵێ ، 
فەجری  فیلمی  فستیواڵی  خۆیدا 
فستیواڵەكانی  ئاستی  گەیاندۆتە 
نموونە  ب��ۆ  و  "ب��ێ��رل��ی��ن"  و  "ك����ەن" 
سینەمای ئێران بۆتە خاوەن خەاڵتی 

"ئۆسكار".
باسكراودا  م��اوەی  لە  باسە  شایانی 
ئەو  و  هەڵوەشایەوە  خانووی سینەما 
شەمەقدەری  جەنابی  كە  فیلمانەی 
پشتیوانیی لێ  كردن، تەنانەت خەاڵتی 
بەدەست  زێ��ری��ن��ی��ش��ی��ان  م��ەس��ی��ن��ەی 
بە  دێهنەمەكی  مەسعوود  نەهێنا، 
خۆی و گۆپاڵەكەی دەستیەوە بوو بە 
قوبادییەكان  بەهمەنی  و  سینەماكار 
لە  ك��ار  و  بەرهەمهێنان  ل��ە  وازی���ان 
ئێرانیا هێنا. جەعفەر پەناهی كەوتە 
تاڵبی  ئەبوولقاسم  پاسدار  و  زیندان 
بە فیلمی "قەالدە زێڕینەكان" حەیای 
فیلم و هونەری برد. بۆ ئۆسكاریش 
درۆ ن��اك��ات، ت��ا رادەی����ەك ل��ە رقی 
سیاسەتەكانی ئەو بوو كە خەاڵتەكەی 

درا بە ئەسغەر فەرهادی.

جووت حەوت

هەوراز

هەر تاكێك، رێكخراوێك، حیزبێك و واڵتێك 
ب��ۆ گ��ەش��ەك��ردن و ب����ەردەوام ب��وون ل��ە رەوتی 
و  باشتر  داه��ات��ووی  ب��ەرەو  بەرەوپێشچوونی 
و  پ��الن  ب��ە  پێویستی  ئ��ام��ان��ج،  ب��ە  گەیشتن 

پرۆژەی پوخت و دیاریكراوە.
بۆ دەستنیشان كردنی ئەم پالن و پرۆژەیە، 
دەبی  ك��ە  پێویستە  گرینگ  خ��اڵ��ی  چ��ەن��د 
ل��ە ب��ەرچ��او ب��گ��ی��ردرێ : 1� س��ت��رات��ی��ژی 2� 
شارەزا  و  پسپۆڕ  مرۆیی  هێزی   �3 تاكتیك 
ئامانج ٦�  بوونی  روون  بوون 5�  واقێعبین   �4
و  خەڵك  بەشداركردنی  گرینگتر،  هەموو  لە 
ئاگاداركردنەوە یان لە چۆنیەتیی بەڕێوەبەری 

و گرفتەكانی سەر رێگایان.
خااڵنەی  ئ���ەم  چ��اوگ��رت��ن��ی  ل���ەب���ەر  ب���ە 
ئاوڕێك  كورتی  بە  ئەگەر  پێكرا،  ئاماژەیان 
بدەینەوە  ئێران  واڵتی  هەنووكەیی  دۆخی  لە 
و  ئابووری  ژیانی  چۆنیەتیی  بارودۆخی  و 
كۆمەاڵیەتیی خەڵك هەڵسەنگێنین و هاوكات 
بە  زاڵ  رێژیمی  دەسەاڵتدارانی  بەڕێوەبەریی 
سەر ئێراندا بخەینە ژێر توێژینەوەوە، بە روونی 
ئ��ەو چەند  ك��ۆی  لە  دەردەك���ەوێ  كە  بۆمان 
پێڕەوی  تەنیا خاڵێك كە  ئاماژەپێكراوە،  خاڵە 
دەكەن، دیاریكردنی ستراتیژییە و ئەویش نەك 
گەشەپێدانی  و  ئاوەدانكردەنەوە  مەبەستی  بە 
واڵت، بەڵكوو تەنیا بە قازانجی دەستەبەركردنی 
و  رێژیم  ئاینییەكانی  ئایدۆلۆژییە  ئامانجە 
هەموو  بەپێی  كە  دەسەاڵتیكدا  لە  مانەوەیان 
پێوەرە سیاسی و مرۆییەكان رەوایی نییە. ئەو 
بە  هەنووكە  كە  جوگرافیاییەی  چوارچێوە 
واڵتی ئێران دەناسرێت، فرە نەتەوە، فرە كولتور 
خاڵێكی  وەك  دەك��را  ئەمانە  كە  زمانە  فرە  و 
بەكار  واڵت��ێ��ك  پێناسەكردنی  ب��ۆ  گرینگ 
بهێنرێت و لە هەموو ئەو پۆتانسیەالنەی لەم  
نەتەوە و كولتور و زمانانەدا هەن بە مەبەستی 

كۆمەڵگای  بە  خزمت  و  واڵت  پێشخستنی 
بەاڵم  وەربگیردرێت.  بەجێ  كەڵكی  مرۆیی 
ئەو  هەموو  بەڵكوو  ك��ورد،  ئێمەی  نەتەنیا 
ئ��اگ��اداری رووداوەك���ان���ی ئێرانن  ك��ەس��ان��ەی 
بۆ  نەتەنیا  رێژیم  دەزان��ن كە  روون��ی  بە  زۆر 
پۆتانسیەالنە  لەم  گەشەكردنی واڵت كەڵكی 
سەرەتای  ل��ە  ه��ەر  ب��ەڵ��ك��وو  ن��ەگ��رت��ووە،  وەر 
كولتورەكانی  هەموو  دژی  دەسەاڵتدارییانەوە 
هەموو  و  ن��اوە  هەنگاویان  ئێران  نەتەوەكانی 
بە  بۆ خزمەتكردن  دەب��ا  وزەگ��ەل��ەی كە  ئ��ەو 
بێنێت، راستەوخۆ بۆ دژایەتی و نەزۆك  كار 

كردنیان خستوویەتەگەڕ.
واڵتێك  دەسەاڵتدارێتيی  سیستمی  كاتێك 
بەربەست لە سەر رێگای هەنگاونان بەروپێش 
دادەنێت، ئەو رەوتە نەك لە سەر جێگای خۆی 
بەالڕێدا  زۆرجاریش  بەڵكوو  دەبەستێ،  چەق 
دەچێت و تووشی دیاردەگەلێگ دەبێ كە لە 

راستیدا رووخێنەری كولتوور و كۆمەڵگایە.
سیستمی  ن��اب��ەج��ێ��ی  ه���ەڵ���س���وك���ەوت���ی 
حكوومەتی ئێران لە هەمبەر سیاسەتی دەرەكی 
و نێوخۆیی، ژیانی دانیشتوانی ئەم واڵتە و 
تەنانەت ناوچەكەشی بە ئاقارێكدا بردووە كە 
دەكرێ  وەك قەیرانێكی مرۆیی و سیاسی و 
واڵتدا  نێوخۆی  لە  بكرێت.  ناودێر  ئابووری 
كەسانەی  ئ��ەو  بەتایبەت  و  تاكەكان  ژیانی 
بە توێژی نێونجی و خوارەوە كۆمەڵگا دێنە 
قووڵ  زۆر  گرفتی  و  كێشە  لەگەڵ  ئەژمار 
بەرەوڕوو بووە. بەدەستهێنانی بژێوی ژیان بۆتە 
خەمی سەرەكیی تاكەكان و بۆ دابینكردنیان 
یان  بێنن  كار  بە  خۆیان  وزەی  هەموو  دەبێ 
تووخمەكانی  كە  گەلێك  دی��اردە  دەكەنە  روو 
ئاكاری مرۆیی تێدا بەدی ناكرێت و ئەمە بۆ 
خۆی دەبێتە هۆی ئاڵۆزیی ژیانی گشتی و 
لەسەر هەموو الیەنەكانی بەڕێوەچوونی واڵت 

كاریگەریی نەرێنی دادەنێت.
كاتێك دەردەكەوێت لە ئاستێكی زۆر بەرزی 
دەدات  روو  م��ەزن  گەندەڵییەكی  دەس��ەاڵت��دا 
و...(،  تمەن  میلیار  ه���ەزار  س��ێ   )دزی��ن��ی 
چەندین دیاردە لە نێو كۆمەڵگادا روو دەدات 
كە بە كورتی دەتوانین ئاماژە بەم چەند نموونە 
بەرپرساییەتی  بە  هەست  نەمانی   �1 بكەین: 
لەم  شتێكی  )ك��ات��ێ��ك  واڵت  ب��ە  ب��ەرام��ب��ەر 
و  خەڵك  نوێنەرانی  ناو  بە  الیەن  لە  چەشنە 
تاكەكانی  روودەدات،  ب��ااڵوە  كاربەدەستانی 
لە  دەرب���ازب���وون  ب��ۆ  كۆمەڵگاش  خ����وارەوەی 
هەست  ئ��ەوەی  بەبێ  ژی��ان،  ئاستەنگەكانی 
بە دڵسۆزی بكەن و بۆیان گرینگ بێت كە 
واڵت بە چ ئاقارێكدا دەڕوات، دەست دەدەنە 
هەموو جۆرە كردەوەیەكی ناڕەوا و ناشیرین بۆ 
بەرزبوونەوە و دەربازبوون لە پلەی كۆمەاڵیەتیی 
لە   �2 كۆمەڵگا(،  ب��ەرزی  پلەی  ب��ەرەو  ن��زم 
دەستچوونی متمانە كردن بە نوێنەر و بەرپرس 
هەموو  )بەپێی  حكوومەتی  بەڕێوەبەرانی  و 
مەزن  ئاستێكی  هەموو  لە  و  لێكدانەوەكان 
دەكەوێتە  ئەركەكان  راپەڕاندنی  بچووكدا،  و 
ئەستۆی نوێنەرانی تاكەكان، چوونكە ناكرێت 
سەرقاڵ  تاكێك  هەموو  كە  نییە  لۆژیكی  و 
بێت بە ئەركی حكوومەتدارییەوە. كەواتە، بۆ 
ئەم مەبەستە نوێنەر هەڵدبژێردرێت. بەاڵم لە 
ئێران، بەپێی ئەو نادڵسۆزی و گەندەڵییانەی 
روونی  بە  نوێنەرانەوە  بەناو  و  بەرپرسان  لە 
نەتەنیا  ئێران  واڵتی  دانیشتوانی  دەركەوتوو، 
داوە،  دەس��ت  لە  ب��ەوان  بەرامبەر  متمانەیان 
دەڕواننە  گومانەوە  بە  كاتێك  هەموو  بەڵكوو 
ئەوەی  هۆی  دەبێتە  ئەمەش  و  كردەوەكانیان 
پێوەندیی بەرامبەری ئەم دوو توێژەی كۆمەڵگا 
تا ئاستی پچڕان بڕواتە پێش و بۆتە هۆی لێك 
تێنەگەیشتن و لە ئاكامدا دژایەتیەكی كردەیی 

لە  نەرێنی  كاریگەریكی  دووالیەنە.(، 3� 
سەر ئابووریی واڵت )لە ئاوا حاڵەتێكدا و لە 
دەسەاڵتداراندا،  گەندەڵیی  دەركەوتنی  كاتی 
خاڵی 2 كە ئاماژەی پێكرا لەم حاڵەتدا زۆرتر 
واڵت  سەرمایەدانەرانی  دەبێت.  رنگدانەوەی 
و  ئاست  خوارترین  دەگاتە  متمانەیان  ئاستی 
هەوڵی  لە  كە  ئ��ەوەی  هۆی  دەبێتە  ئەمەش 
بردنە دەرەوەی سەرمایە لەو واڵتەدا بن. كاتێك 
سەرمایەدانەرانی دەرەكیش ئەم كردەیەی ئەوان 
رۆیشتن  لە  دەكشێنەوە  ت��ەواوی  بە  دەبینن، 
بەرەو ئێرانێك كە لە هەموو بوارێكەوە قەیران 
ه��ۆی��ش و چەنها هۆی  ب��ەم  ه��ەر  ل��ێ��دراوە. 
رۆژ  ئابووری  ئاوسانی  پێوەندیدار،  دیكەی 
هەژارەكان  و  دەبێتەوە  بەرزتر  رۆژ  ل��ەدوای 
هەژارتر دەبن و بە دەستهێنانی بژێوی ژیان 

پتر ئاستەم دەبێتەوە(. 
ئەوی باس كرا، تەنیا سەردێڕی ئەو هەموو 
دیاردەگەلەلەن كە لە تەنیا كردەوەیەكی نابەجێ 
و دزێوی بەرپرسانی رێژیمەوە سەر هەڵدەدەن. 
دەبێ  پوخت  و  ك��ورت  و  كۆتاییدا  لە  بۆیە 
بڵێین كە رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران، 
بۆتە هۆی  نابەجێ،  و سیاسەتی  ك��ردەوە  بە 
تێكچوونی ژیانی ئاسایی و مرۆیی تاكەكانی 
دزێوی  دی���اردەی  دێ��ت  تا  ئەمەش  و  واڵت 
زۆرتر بە دوای خۆیدا دێنێت. ژیان ئاستەمتر 
دەبێتەوە، مەودای نێوان رێژیم و خەڵك زۆرتر 
و لە ئاكامدا، دانیشتوانی واڵتەكەمان بڕیاری 
و  دەس���ەاڵت  بەدەستەوەگرتنی  ب��ۆ  كۆتایی 
رووخانی دیكتاتۆری دەدەن و ئاسۆیەكی روون 
و گەشاوە دەبێتە ئامانجی سەركیی تاكەكانی 

دانیشتوی واڵتەكەمان.

لە بیست و هەشتەمین رۆژی مانگی ئووتی 
خۆپیشاندانی  سەر  بە  ساڵ   50 ئەمساڵدا، 
بینای  بەردەم  كەسیی  هەزار  مێژوویی 250 
مەڕمەڕیی ئابراهام لینكۆڵن لە واشینگتۆن 
تێپەڕی. ناوبانگی ئەو خۆپیشاندانە زیاتر بە 
هۆی گوتاربێژیی رەوان و ئاگراویی مارتین 
مافە  ب��زووت��ن��ەوەی  رێ��ب��ەری  لووتركینگ، 
لەو  ئەمریكا  رەشپێستەكانی  مەدەنییەكانی 
رۆژەدا بوو كە وەكوو گوتاری "من خولیایەكم 

هەیە" لە مێژوودا ناسراوە.
لووتركینگ وەكوو قارەمانێكی خەبات دژ 
رەگەزی،  ه��ەاڵواردن��ی  و  رەگەزپەرستی  بە 
بوارەدا  لەو  خۆی  چاالكییەكانی  و  خەبات 
بە  كۆتاییهێنان  مەبەستی  بە  تێكۆشان  لە 
ئۆتۆبووسەكانی  لە  رەگ��ەزی  جیاكردنەوەی 
ئاالباما  هەرێمی  لە  "مۆنتگۆمێری"  شاری 
دیهێنانی  بە  بۆ  خەبات  بە  و  پێكرد  دەس��ت 
رەوتی  ب��ە  درێ����ژەی  رەگ����ەزی،  یەكسانیی 
شاری  لە  كە  كاتێك  هەتا  دا  چاالكییەكانی 
و  كرا  تیرۆر  تێنێسی  هەرێمی  "مێمفیس"ی 

كۆتایی بە ژیانی هات.
هۆی  بە  بوو  ئاكامدا  لە  ئەو  هەوڵەكانی 
هەاڵواردنی  پ��ارێ��زەری  یاساكانی  گۆڕینی 
یاسا  و  ئەمریكا  هەرێمەكانی  لە  رەگ���ەزی 
ئەو  ف��ێ��دراڵ��ی  ح��ك��ووم��ەت��ی  گشتییەكانی 

واڵتە.
مێژووییەدا  ل��ێ��دوان��ە  ل���ەو  ب��ەش��ێ��ك  ل���ە 
ل��ووت��رك��ی��ن��گ وت����ی: "ت���ا ئ���ەو ك��ات��ەی كە 

دەست  بە  هاواڵتیبوون  مافی  رەش پێستەكان 
نەهێنن، ئەمریكا ئارام ناگرێ و ئۆقرەیی بە 
رۆژی  كە  كاتەی  ئ��ەو  تا  نابینێ.  خۆیەوە 
ل��ە ك��ەل دەر دێت،  روون��اك��ی دادپ������ەروەری 
زریانی سەربزێوی هەروا درێژە بە هەژاندنی 
لە  ب��ەاڵم  دەدات...  واڵت��ە  ئ��ەم  بنچینەكانی 
بە پێگەی شیاوی خۆماندا  رەوتی گەیشتن 
بێزاری  تاڵی  جامی  لە  خ��واردن��ەوە  بە  نابێ 
و تووڕەیی، تینوێتیی ئازادیمان بشكێنین... 
ئەم هێزی خەباتگێڕییە سەرسووڕهێنەرەی كە 
رەشپێستەكانی گرتۆتەوە، نابێ ببێتە هۆی بێ 
متمانەیی بەرانبەر بە هەموو برا سپییەكانمان. 

دەری  ل��ێ��رەدا  ل��ەوان  بەشێك  بوونی  چوونكە 
كە  لەوەی  تێگەیشتوون  ئەوانیش  كە  دەخات 
گرێ  ئێمەوە  چارەنووسی  بە  چارەنووسیان 
بە  ئەوانیش  ئازادیی  كە  تێگەیشتوون  دراوە. 
شێوەیەكی دانەبڕاو، بە ئازادیی ئێمەوە بەندە. 

ناتوانین بە تاقی تەنیا ئەم رێگایە ببڕین".
كە  ئاگراوییەدا  لێدوانە  لەو  لووتركینگ 
ویژدانی مێژووی هەژاند، قامكی خستەسەر 
پێویستیی  خاڵێكی زۆر گرینگ كە ئەوەش 
خ��ەب��ات��ی ه��اوب��ەش��ی م��رۆڤ��ەك��ان، ب��ە ب��ێ لە 
بەرچاوگرتنی رەنگ و رەگەز و ئایین و نەتەوە 
دادپەروەریی  بە  گەیشتن  بۆ  باوەڕەكانیان  و 

شیاوی كۆمەڵگای مرۆڤایەتی بوو.
ئەو بە دروستی باس لەوە دەكات كە ئەگەر 
رەگ��ەز ی��ان ن��ەت��ەوەی بندەست لە ئ��ازادی و 
كەرامەت بێبەش كرابێت، ئازادی و كەرامەت 
و ژی��ان��ی م��رۆی��ی ت��ەن��ان��ەت ب��ۆ رەگ���ەز یان 
واتە  نابێت،  دەستەبەر  سەردەستیش  نەتەوەی 
ئازادی یان بۆ هەمووانە، یان بۆ هیچ كەس. 
رەگەز  چ��ەوس��ان��ەوەی  ك��ە  كاتێك  پێیە  ب��ەم 
كە  واتایەیە  بەو  ئارادایە،  لە  نەتەوەیەك  یان 
سیستمێك بۆ پاراستنی ئەو چەوسانەوەیە بە 
سەر مرۆڤایەتیدا زاڵە و لەوەها دۆخێكدا كەس 
ناتوانێت بانگەشەی ئەوە بكات كە ئازادی و 

كەرامەتی ئەو پارێزاروە.
پێغەمبەرانەی  ل��ەو  یەكێك  لووتركینگ 
م��ێ��ژووی ه��اوچ��ەرخ��ە ك��ە پ��ەی��ام��ی ئاشتی 
و ی��ەك��س��ان��ی و ئ���ازادی���ی ب��ۆ م��رۆڤ��ی ژێر 
كۆلۆنیالیزم  و  كۆیالیەتی  و  شەڕ  چەپۆكی 
و ش���ەڕی س���ارد پ��ێ ب���وو. 50 س��اڵ پاش 
مرۆڤایەتی  ئەو،  مەزنەكانی  خولیا  گوتاری 
كەسانی  پەیامەكانی  و  وانە  تینووی  هێشتا 
وەك ئەو، گاندی، ماندێال، قاسملوو، واسالو 
هاوێل، دووبچێك، لۆمۆمبا و پەیامهێنەرانی 
دی���ك���ەی رێ���گ���ای رزگ���اری���ی م����رۆڤ لە 
سەرەڕۆیی و رەگەزپەرستییە، بۆیە سەرەڕای 
وەدیهاتنی بەشێك لە ئاواتەكانی لووتركینگ 
لەو  پڕە  زەوی  گۆی  هێشتا  ئەمریكادا،  لە 
مرۆڤانەی كە وەك ئەو پڕ بە گەروویان هاوار 

دەكەن: "من خولیایەكم هەیە".

رێژیمی زەبر و زەنگ و گەندەڵی، كۆمەڵگای روو لە هەڵدێر
چەكۆ ئەحمەدی

ئێستاش "مرۆڤ خولیایەكی هەیە"
سەالم ئیسماعیل پوور
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 دۆڕان یان چاوەڕوانیی گۆڕان؟
هەوراز

كوردی رۆژئاوا لە نێوان ئاوارەیی و خۆڕاگریدا 
عارف وەڵزی

زیاتر لە سێ مانگ بە سەر ئەو رۆژانەدا 
سیناریۆی  ئەكتەرەكانی  كە  دەپ��ەڕێ��ت  تێ 
هەوڵەكانیان  ئێران  سەركۆماریی  هەڵبژاردنی 
بۆ  هێنانیان  و  راكێشانی سەرنجی خەڵك  بۆ 
كرد،  پێ  دەست  دەنگدان  سندووقەكانی  سەر 
بە  دەبوا  لە الیەكەوە  كە  دووالیەنە  هەوڵێكی 
رواڵەت هێندێك دروشمی بریقەدار بەاڵم سواو 
لە بەرامبەر خەڵكدا بدەن و لە الیەكی دیكەوە 
بە نیشاندانی بەندایەتی و گوێڕایەڵی بەرانبەر 
مافیای  دامودەزگاكانی  و  فەقیه  وەلی  بە 
دەسەاڵت، ئامانجێكی دیكە بپێكن كە ئەوەش 
خامنەییدا  پ��ەس��ن��دی  ب��ازن��ەی  ل��ە  جێگرتن 
ناڵی  لە  الیەكەوە  لە  دەیانهەویست  واتە  بوو، 
ویالیەتی فەقیه و لە الی دیكەوە لە بزماری 

خەڵكویستی و مافتەوەری بدەن.
شانۆگەرییەوە  ئ��ەم  سەرەتاكانی  لە  ه��ەر 
دی��ار ب��وو كە حەسەن رووح��ان��ی ئ��ەزم��وون و 
سەرنجی  راكێشانی  لە  زیاتری  شارەزاییەكی 
ب��ە س���ەر ئەو  زاڵ���ب���وون  ه���ەر دوو الی����ەن و 
لە  رووحانی  ئەزموونی  هەیە.  دووفاقییەدا 
سڕكردنی هەوڵەكانی رۆژئاوا دژ بە بەرنامەی 
ناوكیی رێژیم و پێشینەی ئەو لە بەڕێوەبردنی 
بەرزترین ئۆرگانە ئەمنیەتییەكانی رێژیم وەك 
بۆ  نەتەوەیی  تەناهیی  ب��ااڵی  ئەنجومەنی 
ماوەی 15ساڵ و هەروەها پێویستیی ئێستای 
فاكتەرە  لەو  نێونەتەوەییدا  ئاستی  لە  رێژیم 
دیاریكەرە گرینگانە بوون كە ناوبراویان كردە 
شانۆی  و  رێژیم  رێبەری  دڵخوازی  م��ۆرەی 
لە  رێ��ب��ەر  ك��ە  نیشانی  دا  م��ون��ازرەك��ان��ی��ش 
پشتگیریی مۆرە نزیكەكانی خۆی لە بەیتی 
رێبەری، وەكوو ویالیەتی و حەداد عادڵیش بە 

قازانجی رووحانی پاشگەز بۆتەوە.
و  سەرنج  جێگەی  زیاتر  لێرەدا  كە  ئەوەی 
رواڵەت  بە  رەهەندی  لە  باسكردن  تێڕامانە، 
لە  كە  ئ��ەوەی  مەسەلەكەیە.  دێموكراتیكی 
هەڵبژاردنی رابردوودا بۆ رێژیم و بۆ شەخسی 
ساڕێژكردنی  ب��وو،  گرینگ  زۆر  خامنەیی 
بە  كە  بوو  رەوای��ی  قەیرانی  ناسۆری  زام��ی 
تایبەت پاش رووداوەكانی ساڵی 13٨٨ زەقتر 

لە جاران دەركەوت.
لەم پێوەندییەدا پێوێست بوو هەم خەڵك بە 
هەموو چین و توێژەكانیانەوە هان بدرێن، یان 
وەبەر  تەماعیان  یان  بكرێت،  لێ  هەڕەشەیان 

و  بن  بەشدار  شانۆگەرییەدا  ل��ەو  كە  بنرێت 
رەوتێكی  یان  جووڵە  بەشداربوونەیان  ئەم  هەم 
ناڕەزایی یان خۆدەرخستنی لێ نەكەوێتەوە كە 
ئەزموونی ٨٨ دووبارە بێتەوە. رێبەری رێژیم لەو 
پێوەندییەدا سەرەتا بە باسكردن لە "حەماسەی 
سیاسی" و دواتر تەنانەت بە پاڕانەوە لەو بەشە 
لە ئوپۆزیسیۆن كە پشتیوانی لە رێژیم ناكەن، 
قامكی خستە سەر ئەو تایبەتمەندییانەی كە 
هەیبێ.  دەب��ێ   ئەو  دڵخوازی  سەركۆماری 
راكێشانی  لە  ئەو  كە  خست  دەری  رووحانی 
سەرنجی بیروڕای گشتیی نێوخۆ و دەرەوەدا 
بە بەرنامەترە و پالنەكانی بۆ فریودانی چین 
و  نێوخۆ  لە  خەڵك  جۆراوجۆرەكانی  توێژە  و 
كۆمەڵگای جیهانی لە دەرەوەدا  تۆكمەتر و 

سەركەوتووترن.
سەركۆماری  ب��ە  پێشنیاری  خامنەیی 
ئەرێنییەكانی!  خ��اڵ��ە  ك��ە  ك��ردب��وو  داه��ات��وو 
لە خاڵە  و  وەربگرێت  پێشوو  سەركۆمارەكانی 
الوازەكانیان خۆی دووربگرێت. خاڵی الوازی 
ئەحمدی نژاد )و لە راستیدا رێژیم بە گشتی( 
ژنان،  مافەكانی  پێشێلكردنی  نێوخۆدا  لە 
چاالكانی  ئایینییەكان،  كەمینە  نەتەوەكان، 
مەدەنی، رۆژنامەنووسان، زانكۆكان و ئازادییە 

بوو.  ئابووری  قەیرانی  و  كۆمەاڵیەتییەكان 
كلیلێكی  هەڵگرتنی  بە  رووحانی  بۆیە  هەر 
سیمبۆلیك بۆ كردنەوەی درگا داخراوەكان لەم 
ئەو  هەموو  چارەسەركردنی  وادەی  بوارانەدا، 

كێشانەی لە دەوڵەتی داهاتوودا بە خەڵكدا.
چل  ل��ە  ك��ەم��ت��ر  م����اوەی  ك��ە  سروشتییە 
ناتوانێ  بەڵێنانە  ئەو  جێبەجێكردنی  بۆ  رۆژ 
چاوەڕوانیی  و  ب��ێ��ت  گ��ون��ج��او  م��اوەی��ەك��ی 
ب��ە گشتی  ئ���ەوەش ك��ە ك��ۆم��اری ئیسالمی 
كێشانە  ئ��ەو  چ��ارەس��ەری  ب��ۆ  بەرنامەیەكی 
مەسەلەكە  بەاڵم  راستیيە،  لە  دوور  هەبێت، 
لێرەدا ئەوەیە كە بەشێكی هەرە زۆر لە بەڵێنی 
دەبوایە  لە كورتخایەندا  وادەكانی رووحانی  و 
جێبەجێ كرابان، كەچی ئێستا وەكوو بەڵێنیی 
بەسەرچوو یان ئێكسپایر ماونەتەوە. بۆ نمونە 
لە بەیاننامەی 20مادەیی رووحانیدا بۆ پرسی 
بەشدار  بە  ئاماژە  ئ��ەق��وام!(  )ی��ان  نەتەوەكان 
لە  ئیتنیكییەكان  و  ئایینی  كەمینە  كردنی 
ئاستی  سەرەوەی دەسەاڵتدا كرابوو كە دەبوا 
هاوشێوەی  كەسێكی  درابوو،  بەڵێن  هەروەكوو 
نوێنەری  ن��اوی  بە  رەحیمی  محەممەدرەزا 
خەڵكی كوردەوە لە پۆستی جێگری سەركۆماردا 
دیاری بكرێت، یان بۆ نمونە كوردێك پۆستی 

وەزارەت����ی ب��ەرگ��ری، ی��ان ف��ەره��ەن��گ، یان 
النیكەم وەرزش بێنێتە دەست، یان ژنان نیوەی 
وەزیر  ببێتە  بەهاییەك  یان  بێنن،  پێك  وەزیران 
یان...، واتە بەشیكی زۆر لەو بابەتە پێوەندیی 
ب��ە س��ەرەت��ای دەس���ت ب��ەك��ار ب���وون و سوێند 
ناساندنی  و  س��ەرك��ۆم��ار  یاسایی  خ��واردن��ی 
وەزیرەكان بە مەجلیسەوە هەبوو. لەم راستایەدا 
نەك هەر كورد و بلووچ و عەرەب و... هیچ 
زۆربەی  بەڵكوو  ن��ەك��ەوت،  ب��ەر  پشكێكیان 
دەوڵەتەكەی  پێكهاتەی  و  رووحانی  وەزیرانی 
لەم  دەرچ����وون.  پ��اس��دار  و  "ئەمنیيەتی"  ب��ە 
پێوەندییەدا تەنانەت ئیسالحخوازانی پشتیوانی 
رووحانی و ژنان و ئەو بەشە لە ئوپۆزیسیۆنیش 
خۆشیحالێیان  رووحانی  سەركەوتنی  بۆ  كە 
وادەی  و  بەڵێنی  و  خران  پەراوێز  دەربڕیبوو، 

بەشداركردنیان لە دەسەاڵتدا لە بیرچووەوە.
هێندێك كەس و الیەن لە كوردستان ئێستاشی 
لەگەڵدا بێت، هێشتا چاوەڕوانی هەنگاوی بە 
كردەوەی رووحانی بۆ وەاڵمدانەوەی متمانەی 
ئەو بەشە لە خەڵكن كە دەنگیان بە بەڵێنی و 

دروشمەكانی رووحانی دابوو.
لێرەدا نابێ  ئەوەمان لە بیر بچێت كە ئەگەر 
دروشمەكانی  پێی  ب��ە  رووح��ان��ی  ب��ێ   ب��ڕی��ار 

كوردی  زمانی  نموونە  بۆ  و  بجووڵێتەوە 
لە قوتابخانە دەوڵەتییەكاندا بخوێندرێت، دەبێ 
سەرەتا  چاوێك لە تیمی هاوكاری رووحانی 
فەرهەنگ  بیاڤی  بەرپرسانی  بەتایبەتی  و 
بەرچاویان  نموونەی  بكەین،  كابینەكەیدا  لە 
ئایەتوڵاڵ  ك��وڕی  جەننەتی،  عەلی  دان��ان��ی 
وەزارەتی  پۆستی  لە  ناوبانگ،  بە  جەننەتی 
فەرهەنگ و ئیرشادی ئیسالمیدایە. جەننەتی 
زاڵبوونی  پێویستیی  لە  باسی  راشكاوی  بە 
هەرچی زیاتری زمانی فارسی و پشتگیری 
لە هەموو فارسەكان لە هەموو دنیادا كرد، یان 
لە پێوەندی لەگەڵ پرسی نەتەوەكاندا خودی 
رووحانی دەڵێت: "ئێمە واڵتێكی فرەنەتەوە نین، 
بەڵكوو خاوەنی كۆمەڵێك وردە فەرهەنگین كە 
هەموویان پێكەوە باخێكی گوڵ لە ژێر ناوی 

ئێران پێك دێنن".
ژنان  دابوو كە  بەڵێنیی  رووحانی هەروەها 
وەكوو نیوەی كۆمەڵگا لە هەموو ئاستەكاندا 
شانبەشانی پیاوان بەشدار بن، بەاڵم تەنانەت 
رووحانیدا  كابینەی  لە  ژنیش  وەزی��ری  یەك 
وەبەرچاو ناكەوێت. سەیر ئەوەیە كە الیەنەكانی 
پشتبەستوو بە دروشمەكانی رووحانی ئیستاش 
روون  چاوەڕوانین".  ئێمە  "رووح��ان��ی!  دەڵێن: 
و  ف��ری��ودان  ئ��ەو هەموو خەڵك  پ��اش  نیە كە 
شۆڕشگێڕ بە گەمژە زانینە، شتێك ماوەتەوە 
كە رووحانی بیكات؟ واتە پاش دیاریكردنی 
هەموو وەزیرەكان، ئایا لەگەڵ ئاوەزی مرۆڤ 
دێ��ت��ەوە ك��ە چ��اوەڕێ��ی وەزی��رێ��ك��ی ك���ورد لە 
عەقڵیيەتی  یان  بكات؟  رووحانی  كابینەی 
مەجلیس  و  سەركۆمار  و  رێبەر  بەسەر  زاڵ 
و هەموو دەزگاكانی دەسەاڵتدا رێگە دەدات 
كەسێك ببێتە وەزیری پەروەردە كە بەرنامەی 
لە  نەتەوەكان  زگماكی  زمانی  خوێندنی  بۆ 

هەنبانەدا بێت؟
بەشێكی زۆر لەو خەڵكەی كە دەنگی بە 
رووحانی داوە، دانی بە دۆڕان  و فریوخواردنی 
سەرەڕای  لەوانە  بەشێك  ب��ەاڵم  ن��اوە،  خۆیدا 
هێشتا  دەك��ەن،  دۆڕان  بە  كە هەست  ئ��ەوەش 
بۆ  وادی��ارە  و  گۆڕانن  چاوەڕێی  ساویلكانە 
مێژووش  زللەی  تەنانەت  ئاگاهێنانەوەیان  بە 

كاریگەر نیيە.

لە  ش���ۆڕش  دەستپێكردنی  س��ەرەت��ای  ل��ە 
سووریە، كوردستانی رۆژئاوا كەوتە دەست هێزە 
كوردییەكان و بەو هۆیەوە ئەم بەشە لە خاكی 
نیشتمان تا رادەیەك لە شەڕ و ماڵوێرانی پارێزرا، 
هەڵوێستی  یەك  و  یەكدەنگی  نەبوونی  بەاڵم 
نێوان هێز و الیەنە كوردییەكان، سەرەڕای  لە 
زێڕینی  هەلی  زۆر  س��ەرەت��ادا  لە  كە  ئ��ەوەی 
نیشتمانی  ئەنجومەنی  لە  بوون  بەشدار  وەك 
پێكهاتەی  لە  بەشێك  وەك  كورد  سەپاندنی  و 
س��وری��ە و تەنانەت ب��ەش��داری ل��ە داه��ات��وو و 
چارەنووسی واڵتی لەدەست دا، بووە هۆی ئەوە 
كە لەم كۆتاییانەدا هەندێك الیەنی ئیسالميی 
رێكخراوی  بە  س��ەر  جیهاديی  و  بناژۆخواز 
تیرۆریستيی ئەلقاعیدە لە كوردستانی رۆژئاوا 
سەر هەڵدەن و فتوای شەڕ و جیهاد لە دژی 
نەتەوەی كورد راگەیێنن، ئەوە بوو كە دیتمان 
لە چەند ناوچەیەكی كوردستانی لە باكوور و 
باكووری رۆژهەاڵتی خاكی سووریە دەستیان 

دایە گرتن و كوشتنی خەڵكی سڤیل.
نێوان  ئاڵۆزییەكانی  و  گ��رژی  دواب���ەدوای 
كورد و ئیسالمییە بناژۆخوازەكان، ئاسایش و 

ئارامی لە كوردستانی رۆژئاوا بەرەو الوازی 
چوو و ترس لە ئیسالمی سیاسی دەستی بە 
هۆی  ب��ووە  ئەمەش  و  كێشا  ناوچەكەدا  سەر 
كوردستان  بەشەی  ئ��ەم  كوردەكانی  كە  ئ��ەوە 
لە  و  بكەن  چ��ۆل  خۆیان  گوندەكانی  و  ش��ار 
چوارچێوەی كۆڕەوێكدا روو لە خاكی هەرێمی 

كوردستان بكەن.
ئاوارەبوونی  كە  ل��ەوەی  جگە  كۆچە  ئ��ەم 
رێژەیەكی زۆری هاواڵتیانی عەرەبی سووری 
هێنا،  خۆیدا  ب��ەدوای  دراوس��ێ��ی  واڵتانی  بۆ 
بەپێی ئامارەكان نزیك بە 200 هەزار كوردی 
هەرێمی  ب���ەرەو  كوردستانیشی  رۆژئ����اوای 
ك��وردس��ت��ان راك��ێ��ش��اوە و ه��ەر ئ��ەم��ەش بۆتە 
هۆی ئەوە كە  شار و گوندەكانی رۆژئاوای 
ئێستا  دەب��ووای��ە  راستیدا  لە  كە  ك��وردس��ت��ان، 
مەیدانی خەبات و تێكۆشان بۆ بەدەستهێنانی 
مافە رەواكانی گەلی كورد لەم بەشە لە خاكی 
كوردستان بوایە، بەرەو چۆلی بڕۆن. بێگومان 
ئەمەش هەمان هەلە كە دەسەاڵتی بەعس لە 
سووریە سااڵنێكە كاری بۆ دەكا و خەونی پێوە 
بە تەعریب كردن، شار  بتوانی  تاكوو  دەبینێ 

چۆڵكراوەكانی  گ��ون��دە  و 
بە  سەرلەنوێ  كوردستان 
ئاوەدان  ع��ەرەب  ن��ەت��ەوەی 
شێوەیە  ب���ەم  و  ب��ك��ات��ەوە 
كوردستانی  دێموگرافیای 

رۆژئاوا بگۆڕێ.
وەها  كارێكی  بێگومان 
بۆ  گ��ەورەی��ە  خەسارێكی 
لەم  ك��ورد  داهاتووی  سەر 
داهاتوودا  ل��ە  و  واڵت����ەدا 
گەڕانەوەیان بۆ سەر زێدی 
خۆیان بە كارێكی ئەستەم 
باشتر  بۆیە  ئەژمار،  دێتە 
النیكەمەوە  ب��ە  ك��ە  وای���ە 
كورد  پیاوانی  و  گەنجان 
خۆیان چۆل  ماڵی  و  زێد 
مانەوەی  ب���ە  و  ن���ەك���ەن 
خ��ۆی��ان ب��ەرگ��ری ل��ە مان 
و مەوجودییەتی كورد لەم 
بەشە لە خاكی كوردستان 

بكەن.
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دوای داڕمانی رێژیمی شا و هاتنەسەركاری 
رێژیمی كۆماری ئیسالمی لە ئێران، كوردەكان 
چاوەڕوان بوون كە ماف و ئازادییەكانیان دابین 
بكرێ ، بەاڵم رێژیمی نوێ  نەك وەاڵمی ویست 
و داخوازییەكانی نەدانەوە، بەڵكوو زەبروزەنگی 
و  رۆژ  دەت��گ��وت  رێژیمە  ئ��ەو  جنایەتەكانی 
مانگ و ساڵن كە بە دوای یەكدا رێچكەیان 
بەستووە. یەكەم بەهاری خوێناوی و كوشتاری 
سنە، شەڕی نەغەدە، هێرش بۆ كوردستان و 
دژی  خومەینی  ئایەتووڵاڵ  جیهادی  فتواى 
گەالوێژی  2٨ی  رۆژی  لە  ك��ورد،  گەلی 
135٨ و ئيعدامی خەڵكی سڤیلی شارەكانی 
پاوە، سنە، مەریوان، سەقز و بانە بە دەستی 
خاڵخاڵیی جنایەتكار و كوشتاری بەكۆمەڵی 

گوندەكانی قاڕنێ ، قەاڵتان، ئیندرقاش، كانی 
سەروكانی،  س��ەرچ��ن��ار،  و  س���ەوزی  س��ەی��دە، 
ئیعدامی  و  شكاكان  كەرێزەی  و  دیالنچەرخ 
دەیان و سەدان  59 الوی مەهابادی و ...، 
كارەساتی دیكە وەبیرهێنەرەوەی ژینوسایدی، 
خەڵكی  ب��ەرام��ب��ەر  رێژیمەن  ئ��ەو  رەگ��ەزی��ی 

بێتاوانی كوردستان.
دژی  خومەینی  جیهادی  ف��ت��واى  دوای 
ك���ورد، ج��ارێ��ك��ی دی��ك��ە دێ���وەزم���ەی رەشی 
و  كێشا  واڵت���دا  س��ەر  ب��ە  باڵی  دیكتاتۆری 
و  تایبەت  هەلومەرجێكی  كەوتە  كوردستان 
داسەپاو  و  ن��ەخ��وازراو  شەڕێكی  ئاگری  لە 
گوند  دەسووتا.  ئاخوندیدا  رێژیمی  الیەن  لە 
و شارەكان بە تاوانی داوای مافی نەتەوایەتی 

و ئازادیخوازیی كەوتبوونە بەر الفاوی ئاگر 
هەزاران  بە  الی��ەك��ەوە  هەموو  لە  و  ئاسن  و 
چەك بە دەستی بەكرێگیراوەكان هێرشیان بۆ 
هێنابوو. وردە وردە، میلیتاریزە دەكرا و لەسەر 
بەرزییەكانی بە سەدان تۆپ و تانك دەبیندرا و 
هەلیكۆپتەر و فرۆكە شەڕكەرەكانی رێژیم بۆ 
چاوترسێنی خەڵكی كوردستان بە بەردەوامی 
بە ئاسمانی كوردەواریدا دەخوالنەوە و پاسدار 
و كومیتەچی مەكتەبیی حیزبوڵاڵيی )ژ�3( 
تینووی  بەدەستی  بیور  و  قەممە  و  شان  لە 
خوێن لەو شار بۆ ئەو شار لەو گوند بۆ ئەو 
گوند بۆ كوشتنی كورد و تااڵنی ماڵی خەڵك 
رژانە كوردستان. لە الیەكی دیكەش خەباتی 
لێبڕاوانەی كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان بۆ 
وەدەستهێنانی مافی نەتەوەیی و بەربەرەكانێی 
هێزی  پێشمەرگەش،  ه��ێ��زی  ق��ارەم��ان��ان��ەی 
كردبوو  بوغزاوی  قین  بەجۆرێك  هێرشكەری 
جنایەتێك  و  پ��ی��الن  هیچ  ل��ە  دەس��ت��ی��ان  ك��ە 
بوونەوەرێكی  هیچ  بە  روحمیان  نەدەگێڕاوە. 

كوردستان نەدەكرد.
جنایەتی رۆژی 11ی خەرمانانی 5٨ لە 
بەرچاوی  هەرە  نموونەیەكی  قاڕنێ   گوندی 
ئیسالمی  كۆماری  گەليی  دژی  سیاسەتی 
سەبارەت بە خەڵكی كوردستان بوو. گوندی 
و  نەغەدە  ش��اری  كیلومەتری   7 لە  قاڕنێ  
نەغەدە هەڵكەوتووە.  پیرانشار  لەسەر رێگای 
كە لە ناكاو لە هەموو تەپۆلكە و بەرزاییەكانی 

دەوروب�����ەرەوە ئ��اوای��ی درای���ە ب��ەر دەستڕێژ و 
و  دڵەخورپە  كەوتنە  خەڵك  گوللە،  ب��اران��ی 
بەرەو  م��ەزرا  و  موچە  و  ك��ار  لە  نیگەرانی 
نەكێشا  زۆری  ك��رد.  رای��ان  خێزان  و  نێوماڵ 
نزیك  ئاوایی  لە  ماشین  و  تانك  ژم��ارەی��ەك 
لە  ژ�3  و  بەدەست  قەممە  و  بیور  و  بوونەوە 
شان و كومیتەچییەكانیان لێ دابەزین. پاسدار 
و  زەه��ی��رن��ژاد  و  چ��ەك��دارەك��ان��ی حەسەنی  و 
مەعبوودی و قەتاری لە رەنگیان دیار بوو قین 
و نەفرەتیان لێ دەباری و تینووی خوێن بوون. 
مامۆستا مەال مەحموود، مەالی ئاوایی كە 
مەالیەكی نیشتمانپەروەر و عالم و زانا بوو، 
دەستبەجێ  لە نیازی گاڵویان تێگەیبوو، بە 
دەست  تاقەی  سەر  قورعانەكەی  داوان  هەڵە 
دایە و بە پیرانەوە چوو و لە بەریان پاڕابۆوە 
بپارێزن و  كە بۆ خاتری ئەو قورعانە دەست 
ئەو خەڵكە بێ  تاوانە مەكوژن، بەاڵم لە الی 
وان رێزگرتن لە مەالی ئاوایی و لە قورعان 
بە  و  بوو  لە سینگی مەال  رێژنە گوللەیەك 
وەش رازی نەبوون بە بیور سەری مەالیان لێ 
كردەوە بۆ ئەربابەكانیان بردەوە. پاشان كەوتنە 
بێ  خەڵكی  كوشتاری  و  قەتڵ  و  قەاڵچۆ 
تاوانی ئەو گوندە و لە پیر و الو و ژن و پیاو 
كوشتیان،  ك��ەوت  وەبەردەستیان  كەسێ   هەر 
دوو  نەدەكرد.  مناڵیش  بە  روحمیان  تەنانەت 
شوان كە لە بەر مەڕی بوون بێ  سێ  و دوو 
كوژران وەك سوپای موغول پۆل پۆل بە ماڵ 

و كووچە و كۆاڵن وەربوون. دار و بەرد و 
خاك و خۆڵیان دایە بەر رێژنەی گوللە، بەر 
ناو  و  ك��ۆاڵن  و  كووچە  دەرگ��ای مزگەوت، 
ماڵی خەڵكیان خەڵتانی خوێن كرد و جۆگە 
سوپای  ب��ەڕاس��ت��ی  خ��س��ت.  وەڕێ   خوێنیان 
كۆماری ئیسالمی بەو كارە دڕندانە و دوور 
جنایەتكارانی  هەموو  رووی  مرۆڤایەتییە  لە 
ك���ردەوە دزێ��و و  ئ��ەو  ك���ردەوە  مێژوویان سپی 
لە  ئیسالمی  كۆماری  جنایەتەی  و  كوشتار 
ناوچەدا دەنگی دایەوە و رۆژنامەی ئیتالعات 
لە 135٨/٦/2٦ راپۆرتێكی لەسەر ئەو جنایەتە 
بەهادران  مێهدی  هەروەها  نووسی،  سامناكە 
راپۆرتێكی  مونتەزری  ئایەتووڵال  نوێنەری 
باشی نووسیبوو و پەردەی لەسەر ئەو جنایەتە 
نیشان كردبوو  تاوانبارانی دەست  و  هەڵدایەوە 
بەاڵم تاوانبارانی ئەو جنایەتە نەك سزا نەدران 
بەڵكوو لە الیەن رێژیمەوە هەموو تەشویق كران 

و پلەیان بەرز كرایەوە.
حەسەنی"  "غ���واڵم���ڕەزا  ل��ەوان��ە  ی��ەك��ێ��ك 
نوێنەری خومەینی و پاشان بوو بە نوێنەری 
خامنەیی لە ئوستانی ئازەربایجانی رۆژئاوا. 
گوندەكانی  و  قاڕنێ   كوشتاری  بەڕاستی 
دیكەی كوردستان جنایات و پاكتاوی رەگەزی 
و كۆمەڵكوژی و ژینۆساید و ئاسیمیالسیۆن 
لەناوبردن و چاوترسێنكردن  بوو كە رێژیم بۆ 
كەوتە گیانیان بە ه��ەزاران كەس لە خەڵكی 

بێ  تاوانی كوردستانی شەهید كرد.

چەندین مانگ بە سەر یەكەم بریسكەكانی 
ناڕەزایەتی و خەباتی رەوای خەڵكی سووریە 
دژ بە رێژیمی گەندەڵ و سەرەڕۆی رێژیمی 
ماوەیەدا،  ل��ەم  ت��ێ��دەپ��ەڕێ��ت.  ئ��ەس��ەد  ب��ەش��ار 
رووداوی كارەساتبار و خوێنینی زۆر روویانداوە 
كە ناخ و دەروونی هەر مرۆڤێكی بە ویژدان 

دەهەژێنن.
دەوروبەری  دوواییانەی  ئەم  كیمیابارانی 
دیمەشق لە چەن رۆژی راب��ردوودا یەكێك لە 
لە  سیاسی  رۆژەڤ��ی  باسەكانی  گرینگترین 
ناوچە و جیهاندا بوو كە مەترسی دەسپێكردنی 
شەڕێكی دیكەی لەم ناوچەیەدا هێنایە ئاراوە 
ب��ۆ ماوەیەكی  دەت��وان��ێ  ئ��اس��ەوارەك��ان��ی  ك��ە 
ناوچەیەدا  ل��ەم  ش��ەڕ  ئاگری  بڵێسەی  زۆر 

هەڵگیرسێنێت.
لە رەوت��ی ق��ەاڵچ��ۆی رۆژان���ەی خەڵكی 
ب��ێ��ت��اوان��دا، دڕن���دەی���ی ش����ەڕی س���ووری���ە و 
ئووت  چوارشەممە،21ی  رۆژی  كیمیابارنی 
بۆ سەر ناوچەیەكی دەوروب��ەری دیمەشق كە 
زیاتر  و  ك��وژران  ك��ەس   350 لە  زیاتر  تێیدا 
گەیشتە  ب��وون،  بریندار  كەسیش   3000 لە 
ئەم  قوربانیانی  زۆرب���ەی  خ��ۆی.  ئ��ەوپ��ەڕی 
هێرشە لە ژنان و مندااڵنی بێتاوانی خەڵكی 
لە  مەترسی  پڕ  ژیانێكی  كە  ب��وون  مەدەنی 

نێوان دووبەرەی بەری شەڕدا تێدەپەڕێنن.
لەم  تاوانێكی  ك��ە  نیە  ج��ار  ی��ەك��ەم  ب��ەاڵم 
بێگۆمان  و  دەدات  روو  مێژوودا  لە  چەشنە 
تاوانبارانە لە سەر  تا ئەم رێژیمە گەندەڵ و 
نموونەش  دوای��ی��ن  ب���ن،  دەس����ەاڵت  ك��ورس��ی 

نابێت.
ل��ەم راس��ت��ای��ەدا واڵت��ان��ی رۆژئ���اوای���ی بە 
رێبەرایەتی ئەمریكا بە تاوانباركردنی رێژیمی 
ئەسەد بە كەڵكوەرگرتن لە چەكی كۆمەڵكوژ 

دەیانهەوێ  هێرشی سەربازی بكەنە سەر ئەو 
واڵتە، بەاڵم ئاست و چۆنییەتی و پانتایی ئەم 

هێرشە هێشتا ناڕوونە.
هێرشی  لە  ئەمریكا  كێشەكانی  لە  یەكێك 
قەیرانی  س����ووری����ەدا  س���ەر  ب���ۆ  س���ەرب���ازی 
واڵتانی  و  ئەمریكا  كە  جیهانیيە  ئ��اب��ووری 
ئەو  سێبەری  و  بوونە  دەستەویەخەی  دیكە 
قەیرانە لەسەر شانی هاوواڵتیانی ئەو واڵتانە 

قورسایی دەكات.
ل��ە الی��ەك��ی دی��ك��ەوە، ئ��ەزم��وون��ی شەڕی 
ئەو  درێژەكێشانی  و  عێراق  و  ئەفغانستان 
ش��ەڕان��ە ب��ووەت��ە ه��ۆی ئ���ەوەی ك��ە واڵتانی 
رۆژئاوایی بە پارێزەوە بەرەیەكی دیكەی شەڕ 
بەتایبەتی لە دراوسێیەتی ئیسرائیلدا بكاتەوە 
دەسەاڵتی  م��ێ��ژووی  س��ەرت��اس��ەری  ل��ە  ك��ە 
بنەماڵەی ئەسەددا تا هەنووكەش ئەمنییەتی 

سنوورەكانی ئەم واڵتە بە تەواوی پارێزراوە.
لە الیەكی دیكەوە، ئەمریكا و هاوپەیمانانی 
سووریە،  رێژیمی  بە  دژ  نیزامی  هێرشی  بۆ 
و  گونجاو  ئاڵترناتیڤێكی  نەبوونی  لەگەڵ 
رێژیمی  جێگرتنەوەی  بۆ  ئ��ەوان  دڵ��خ��وازی 
گرووپەكانی  ب�������ەرەوڕوون.  ئ��ەس��ەد  ب��ەش��ار 
ئۆپۆزیسیۆن، دژە سێكۆالر و دژی رۆژئاوان 
بەڕێوەبردنی  ت��وان��ای  شێوەیەك  هیچ  ب��ە  و 
ئ��ەم واڵت��ەی��ان نیە. ئ��ەزم��وون��ی رۆژئ���اوا بۆ 
و  توونس  لیبی،  عێراق،  لە  ئاڵترناتیڤسازی 
میسریش دەری خستوە كە نەك هەر ئەمنییەت 
و ئارامی بۆ سیاسەتوانانی رۆژئاوایی دابین 
نەكردووە بەڵكوو بۆ خۆی كێشە خولقێن بووە. 
دەسپێكردنی شەڕێكی دیكە لە ناوچەدا، بۆ 
لواوە،  و  ئاسان  كارێكی  ئەمریكا  و  رۆژئ��اوا 
بەپێی  بەڕێوەبردنی  و  ك��ردن  كۆنتڕۆل  ب��ەاڵم 
گەاڵڵە و نەخشەی ئەوان دژوار و چاوەڕوان 

نەكراوە.
ه��ەروەه��ا دەس��ت��وەردان��ی خ����وازراو و یان 
شەڕێكدا،  وەه��ا  لە  ئیسرائیل  ن��ەخ��وازراوی 
ئەمریكا  نیگەرانییەكانی  لە  دیكە  یەكێكی 
تووشبوونی  ئ��ەگ��ەری  لە  هاوپەیمانانیە.  و 
شەڕە  ئ��ەم  س��ووری��ەدا،  ش��ەڕی  لە  ئیسراییل 

بەرباڵوتر دەبێت.
رێژیمی ئێرانیش یەكێك لە الیەنەكانی شەڕ 
عەرەبیە  واڵت��ی  تاقە  سووریە  سووریەیە،  لە 
كۆماری  سەركاری  هاتنە  سەرەتای  لە  كە 
لەگەڵ  نزیكی  زۆر  پێوەندیەكی  ئیسالم ویەوە 
ئێران هەبووە و تاقە هاوپەیمانی ئیستراتژیكی 
رابردوودا  ساڵی   34 م��اوەی  لە  رێژیمە  ئەم 
ب����ووە. س���ووری���ە ب��ۆ دەس���ەاڵت���داران���ی ئێران 
بۆ  تیرۆریست  هەناردەكردنی  بۆ  وێستگەیەك 
واڵتانی دراوسێ و دنیای دەرەوە و یارمەتی 

م��اڵ��ی، م��رۆی��ی، چ��ەك��داری و 
حیزبوڵاڵی  بۆ  لۆجیستیكی 
گرووپ  لە  هێندێك  و  لوبنان 
و تاقمە فەلەستینییەكان و... 
ب����ووە. ب��وون��ی س��پ��ای قودس 
حیزبوڵاڵی  ه���ێ���زەك���ان���ی  و 
لوبنان ل��ە ش��ەڕی س��ووری��ە و 
لێشاوی  ب��ە  ه��ەن��اردەك��ردن��ی 
كەرەستەی  و  چ��ۆڵ  و  چ��ەك 
ئەم  بۆ  ئێرانەوە  لە  سەربازی 
ك��ەس شاراوە  ل��ە هیچ  واڵت��ە 
باوەڕ  راپ���ۆرت���ە  ب��ەپ��ێ��ی  ن��ی��ە. 
پێكراوەكان، لە سەرتای شەڕی 
كۆماری  ئێستا  تا  س��ووری��ەوە 
ئیسالمی زیاتر لە 17میلیارد 
بێگەڕانەوەی  یارمەتی  دۆالر 
لە  داوە.  سووریە  رێژیمی  بە 

بانكێكی  سووریە  بۆ  ئێران  راب���ردوودا  34ی 
كە  ب��ووە  بە خۆڕایی  نەوتی  و  دۆالر  لە  پڕ 
بە ویستی خۆیان كەڵكیان لێوەرگرتووە، بەاڵم 
و  ئەمریكا  سەربازيی  هێرشی  ئەگەری  لە 
هاوپەیمانانیدا بۆ سەر سووریە، ئێران بەدەر لە 
زیاتركردنی یارمەتییە ماڵی و چەكدارییەكان، 
پەرەدانی زیاتر بە ئاگری شەڕی راگەیاندن 
توانایدا  لە  و  ناكرێت  پێ  دیكەی  كارێكی 
زیاتر  راستەوخۆ  سەربازی  دەستێوەردانی  نیە 
سووریەدا  لە  كردوویەتی،  ئێستا  كە  ل��ەوەی 

بكات.
ه���ەرەوه���ا ه��ێ��رش ب���ۆ س���ەر س���ووری���ە بە 
پەكخستنی  ب���ۆ  گ��ری��ن��گ  ه��ەن��گ��اوێ��ك��ی 
الوازكردنی  و  ئ��ێ��ران  رێژیمی  ئیستراتژی 
حیزبوڵاڵ لە ناوچەدا دەژمێردرێت، ئەم هەنگاوە 
لە الیەن ئیسرائیلیشەوە پشتیوانيی لێدەكرێت. 

سەرەڕای ئەوەی كە رێژیمی ئێران و شەخسی 
خامنەیی هێرش بۆ سەر سووریە بە كارەساتێك 
كە  دەدەن  قەڵەم  لە  رۆژئ��اوای��ی  واڵتانی  بۆ 
دەگرێتەوە،  خ��ۆی��ان  داوێ��ن��ی  ئ��اس��ەوارەك��ان��ی 
كە  دەزان��ن  باش  هاوپەیمانان  هێزەكانی  بەاڵم 
لە هەلومەرجی ئێستادا رێژیمی ئێران توانای 
پشتیوانان  و  نیيە  راستەوخۆی  دەستێوەردانی 
و هاوپەیمانانی سووریە بەتایبەتی رووسیەش 
تەنیا پەرچەكرداری سیاسی لە خۆیان نیشان 
دەدەن و لە هەلومەرجی ئێستای هاوسەنگی 
هێزەكاندا خوێان تووشی شەڕێكی لەو چەشنە 

ناكەن.
ئەوەی كە روونە، هەنگاوێكی بە كردەوەی 
پێویستیەكی  ئ��ەس��ەد،  رێژیمی  بە  دژ  خێرا 
و  چۆنیەتی  ك��ات،  ب��ەاڵم  كوتووپڕە،  و  خێرا 

ئاسەوارەكانی چاوەڕواننەكراو دەبێت.

كارەساتی گوندی قاڕنێ 
موعتەسەم نوورانی

تەمێكردنی ئەسەد لەسەر دووڕێیاندا
عادڵ مورادی
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لە ئاچمەزەوە بۆ كش و مات

دوو  لە  زیاتر  م��اوەی  لە  ئیسالمی  كۆماری 
توانایەوە  و  هێز  هەموو  بە  راب���ردوودا  ساڵی 
پاڵپشت و هاندەر و هاوپەیمانی رێژیمی سووریە 
ئەو  راپ��ەڕی��وی  گ��ەالن��ی  قەاڵچۆكردنی  ل��ە 
واڵتەدا بووە و شانبەشانی هێزە سەربازییەكانی 
رێژیمی بنەماڵەی ئەسەد لە ئاوارەبوونی 
كوژرانی  و  كەس  میلیۆن   7 لە  زیاتر 
كاولكردنی  و  كەس  لە100هەزار  زیاتر 
ژێرخانی  تێكچوونی  و  گوندەكان  و  شار 
ئەو  كۆمەاڵیەتیی  ت��ەك��ووزی  و  ئ��اب��ووری 
واڵت���ەدا وەك��وو ت��اوان��ب��اری س��ەرەك��ی بەشدار 
بووە. ئەم راستییانە وای كردووە كە كشانەوە 
و گۆڕانی سیاسەتی مرۆڤكوژانەی كۆماری 
سووریە،  ب��ارودۆخ��ی  بە  بەرانبەر  ئیسالمی 
سیاسەتی  ئەگەرەكانی  الوازترین  لە  یەكێك 
دەرەكیی ئەم رێژیمە لەو پێوەندییەدا بێت. بە 
واتایەكی دیكە، كۆماری ئیسالمی نەك هەر 
خەڵكی  بە  دژ  ئەسەد  بەشار  تاوانەكانی  لە 
و  رێنوینی  ب��ە  بەڵكوو  ب��ەش��دارە،  س��ووری��ەدا 
هاندانی ئەسەد و پشتیوانیەكانی لە تاوانەكانی 
ئ���ەو، س���ەرچ���اوەی راس��ت��ەق��ی��ن��ەی ق��ەی��ران و 
زیاتری  هەرچی  توندوتیژی  و  دەمارگرژی 
هێزەكانی ئەسەد دژ بە ئۆپۆزیسیۆن و خەڵكی 
سووریە بووە و بە هۆی پێداگریی ئەم رێژیمە 
جەرگەی  نێو  لە  س��ووری��ە  راگرتنی  لەسەر 
تەوەری بەناو مقاومەتدا بووە كە هەموو هەوڵە 
نێونەتەوەییەكان بۆ رازیكردنی رێژیمی سووریە 
بە چارەسەری سیاسی و دیپلۆماتیك بێ ئاكام 
هۆی  بە  كە  ئیسالمی  كۆماری  م��اوەت��ەوە. 
رۆژئاوایی  واڵتانی  هەنگاوەكانی  لەرزۆكیی 
و داكۆكیی رووسیە و چین لە رێژیمی ئەسەد 
لە ماوەی قەیرانی سووریەدا راشكاوانە باسی 
ریزەكانی  وەكوو  سووریە  شەڕی  بەرەكانی  لە 
پێشەوەی شەڕێك دەكرد كە لە تارانەوە رێبەری 
دەكرا، ئیستا كە دۆخەكە بەرەو تۆكمەتر بوونی 
هەوڵەكان و دەركردنی بڕیاری هێرشی ئەمریكا 
دووڕێیانی  لە سەر  دەچێت،  بۆ سەر سووریە 

شەڕ یان پاشەكشەدا ماوەتەوە.
ئەم سەرلێشێواوییە هەموو تان و پۆی رێژیم و 
دەزگا و دامەزراوەكانی گرتۆتەوە، بە جۆرێك 
شەڕەش  ل��ەو  ئابڕوومەندانە  پاشەكشەی  كە 
وتەكانی  دوورەدەس���ت.  ئاواتێكی  بۆتە  بۆیان 
وەك  كەسانی  و  رەفسەنجانی  دواییانەی  ئەم 
راستییەیە  ئەو  دەرخەری  موتەهەری،  عەلی 
كە لە نیۆ خودی رێژیمشدا پرسی دۆڕاندنی 
رووخێنەرەكانی  ئ��اس��ەوارە  و  سووریە  ش��ەڕی 
بنەماڵەی  ناوچەیی  هاوپەیمانانی  س��ەر  لە 
و  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  بەتایبەتی  ئ��ەس��ەد، 
رۆژەڤی  نێو  لە  ناوچەدا  لە  پۆپەكانی  و  لق 

باسەكاندایە.
كە  دۆخێكدایە  لە  ئێستا  ئیسالمی  كۆماری 
مقاومەتەكەی  میحوەری  لە  واز  دەب��ێ  ی��ان 
بێنێ كە ئەوە بە واتای رووخانی بنەماكانی 
ئیدئۆلۆژیی هێرشبەرانەی ئەم رێژیمە دەبێت، 
یان دەبی تێكەڵ بە شەڕێك بێت كە لە بەرەی 
بەرانبەری ئەو شەڕەدا بۆ یەكەمجار راستەوخۆ 
بەرەوڕوو  هاوپەیمانانیدا  و  ئەمریكا  لەگەڵ 
دەب��ێ��ت، ش��ەڕێ��ك ك��ە ئ��ەگ��ەری روودان����ی، لە 
ئێستاوە خورپەی خستۆتە نێو دڵی بەرپرسانی 
دۆخە،  لەو  دەربازبوونی  رێگاكانی  و  رێژیم 
هەر  دەب��ن.  سنووردارتر  سات  دوای  لە  سات 
بۆیە لە شەترەنجی سیاسیی ناوچەدا، كۆماری 
ترسی  و  ئاچمەزدایە  دۆخ��ی  ل��ە  ئیسالمی 
جوواڵندنێك  هەر  بە  كە  نیشتووە  لێ   ئ��ەوەی 

خۆی تووشی دۆخی كش و مات بكات.

مێشكی دوو كەس بە هۆی ئينترنێتەوە لێك گرێ  درا

یارییە كامپیوتێرییەكان 
نابنە هۆی توندوتیژی

زایـــــەڵــــــــە

سەالم ئیسماعیل پوور
بە بەشداريی مندااڵنی هەر چوار پارچەی كوردستان، چوارەمین 

دەچێتفستیڤاڵی هاوینیی نێرگز بەڕێوە 

پێوەندیی  دوو توێژەری ئەمریكایی لەمەڕ 
هەڵسوكەوتی  و  كامپیوتێری  ی��اری��ی  ن��ێ��وان 
توێژینەوەیەكیان  مێرمندااڵن،  توندوتیژانەی 
ب��ەڕێ��وە ب�����ردووە. ئ����ەوان ل��ە ن��ێ��وان ئ���ەم دوو 
نەدۆزیوەتەوە  ئەوتۆیان  پێوەندییەكی  بابەتەدا 
و هۆكارەكانی توندوتیژی زیاتر لە ئسترێسی 

مێرمندااڵندا دەبیننەوە.

ئالسۆن،  چریل  و  فێرگۆسن  كریستۆفێر 
توێژینەوەیەكیان  ئامریكایی  ت��وێ��ژەری  دوو 
توندوتیژانە  ی��اری��ی��ە  ك��اری��گ��ەری��ی  ل��ەم��ەڕ 
لە  كە  مێرمندااڵن  لەسەر  كامپیوتێرییەكان 
رووی دەروونییەوە ناتەندروستن، بەڕێوە بردووە. 
باڵڤۆكی  لە  توێژینەوەكانیان  ئاكامی  ئ��ەوان 
 Jurnal of youth and" زانستیی 

 "adolescence
باڵو كردووەتەوە.

بەپێی وتەكانی ئەم 
دوو زانایە، یاریگەلێكی 
 Grand" وەك 
 & Martal
 Combat &
مێرمندااڵنێك كە  لە سەر   "Theft Auto
نەخۆشیی  ی��ان  خەمۆكی  ت��ووش��ی  وێنە  ب��ۆ 
خراپ  كاریگەریی  بوونەتەوە،  هایپێرئەكتیڤ 
دانانێت. ئەوان لە توێژینەوەكەیاندا ئاماژە بەوە 
بەو  مێرمندااڵنە  ئەم  هەڵسوكەوتی  كە  دەكەن 
جۆرە یارییانە توندوتیژتر نابێتەوە. تەنانەت بە 
چەشنە  لەم  كامپیوتێریی  یاریی  پێچەوانە، 

دەتوانێ  ئارامی بە مێرمندااڵن ببەخشێت، بە 
جۆرێك كە هەڵسوكەوتی توندوتیژانەی ئەوان 
دەبێتەوە.  كەم  یارییانە،  ئەم  بەكارهێنانی  بە 
ئەم دوو توێژەرە بۆ بەڕێوەبردنی توێژینەوەكەیان 
لەسەر 377 منداڵ و مێرمنداڵی ئەمریكایی 
بە ئیتنیكی جۆراوجۆری كۆمەڵگاوە تاوتوێ  
كردووە. پێش لەم توێژینەوە لە رووی پزیشكییەوە 
دەركەوتبوو كە ئەم كەسانە تووشی نەخۆشیی 
هایپێر ئەكتیڤ یان خەمۆكی بوون. نێونجیی 

تەمەنی ئەم مندااڵنەش 13 ساڵ بوو.
توێژینەوەیە،  ئ��ەم  ئاكامەكانی  پێی  ب��ە 
هۆكاری سەرەكیی هەڵسوكەوتی توندوتیژانەی 
كۆمەاڵیەتی، دەگەڕێتەوە بۆ ئسترێس لە نێو 

مێرمندااڵندا.

ب��ە ب��ەش��داري��ی م��ن��دااڵن��ی ه��ەر چوار 
پارچەی كوردستان، چوارەمین فستیڤاڵی 
هاوینیی نێرگز لە الیەن ناوەندی نێرگز بۆ 
پەروەردەی فیكری و هونەریی مندااڵن و 
مێرمندااڵنی كوردستانی ئێران و گرووپی 
 ،2013/9/٨ رێكەوتی  لە  شارتەر،  دۆق 
لە كاتژمێر 9/30 خولەكی سەرلەبەیانی 
رۆژی یەكشەمە تا كاتژمێر ٦ی ئێوارەی 
هەمان رۆژ،  لە شاری كۆیە و ئامفی 

تیاتر ئازادی بەڕێوە دەچێت.
ئەم فستیڤاڵە هەموو ساڵێك لە كۆتایی 
پێشوازی  بۆنەی  بە  و  هاویندا  وەرزی 
ك���ردن ل��ە ك���ران���ەوەی ق��وت��اب��خ��ان��ەك��ان بە 
ئامادەبوونی گرووپە هونەرییەكانی شار و 
شارۆچكەكانی كوردستان لە شاری كۆیە 

بەڕێوە دەچێت.
چوارەمین  س��ەرۆك��ی  ساڵحی  فاتیح 
رایگەیاند:  نێرگز  هاوینيی  فستیڤاڵی 
ل���ە ف��س��ت��ی��ڤ��اڵ��ی ئ��ەم��س��اڵ��دا، وەزارت�����ی 

جەماوەری  رێكخراوە  دەستەی  پ��ەروەردە، 
دێموكراتی  پ��ارت��ی  پ��ی��ش��ەی��ی��ەك��ان��ی  و 
رۆشنبیری  بەڕێوەبەرایەتی  كوردستان، 
و هەروەها كۆمپانیای  منداڵ/ هەولێر 
و  ی���اری���دەدەر  وەك  تیلكۆم  ك����ۆڕەك 
چوارەمین  ی��ارم��ەت��ی  ئێسپۆنسێر، 

فستیڤاڵی نێرگزیان داوە.
ش���ای���ان���ی ب����اس����ە گ����رووپ����ە 
پارچەی  چ��وار  لە  بەشدارەكان 
گرووپی  وەك،  ك���وردس���ت���ان 
باكووری  مندااڵنی  سترانی 
ك�����وردس�����ت�����ان، گ����رووپ����ی 
مندااڵنی  م���ووس���ی���ق���ای 

گرووپە  ك���وردس���ت���ان،  رۆژئ��������اوای 
و  هەولێر  پارێزگاكانی  هونەرییەكانی 
سلێمانی و هەروەها گرووپە هونەرییەكانی 
م��ن��دااڵن��ی رۆژه���ەاڵت���ی ك��وردس��ت��ان بۆ 
ماوەی یەك رۆژ لە شاری كۆیە میوانی 
شارتەر  دۆق  گرووپی  و  نێرگز  ناوەندی 

دەبن.
ل����������������������ە 

فستیڤاڵەكەدا  كۆتایی 
بەسەرگرووپە بەشداربووەكان دیاری 

تایبەتی پێشكەش دەكرێ.

توێژەرانی زانكۆی واشێنگتۆن توانیان پەیامی 
راگوێزن  ئينترنێتەوە  رێگای  لە  مرۆڤێك  مێشكی 
و بڕیاری مێشكی كەسێك لە جەستەی كەسێكی 

دیكەدا ببزوێنن.
زانایان  رۆیتێرز،  هەواڵدەریی  راپۆرتی  بەپێی 

دەڵێن یەكەمین لێك گرێدانی زەینیی مرۆڤەكانیان 
توانیویانە  و  هێناوە  پێك  تاقیگەییدا  كەشێكی  لە 
شەپۆلەكانی  یارمەتیی  بە  تەنیا  دەست  جووڵەی 

مێشكەوە كۆنتڕۆڵ بكەن.
لە تاقیگەیەكدا كە بە سپۆنسێریی بەڕێوەبەریی 

سەربازییەكانی  دام��ەزراوە  و  سوپا  توێژینەوەكانی 
بەڕێوە  ئەمریكا  فیدراڵی  حكوومەتی  دیكەی 
دەچ��ێ��ت، "راج��ێ��ش رائ���ۆ" م��ام��ۆس��ت��ای زانستی 
واشێنگتۆن،  زانكۆی  ئەندازیاریی  و  كامپیوتێری 
لە ژووری تاقیگەی خۆیدا دانیشت و كاڵوەیەك لە 
ئێلێكترۆدەكانی تایبەت بە تۆماركردنی هێڵەكانی 
مێشكی لە سەر كرد كە بە سیستمێكی "ئێلێكترو 
كە  ئامێرێك  دراب����وو،  پ��ێ��وەن��دی  ئ��ەن��س��ف��ل��ۆگ��رام" 
چاالكییە ئەلێكترۆنییەكانی مێشك نیشان دەدات.

رائۆ چاوی لە مانیتۆری كۆمپیوتێرێك بڕیبوو 
ژێر  خستبووە  كامپیوتێریی  یارییەكی  وێنەی  و 
دەكرد.  یارییەی  ئەو  مێشكیدا  لە  و  چ��اوەدێ��ری 
چەند ساتێك دواتر پێی وابوو دەستی راستی بەرز 
كردۆتەوە كە گڵۆڵە تۆپێك فڕێ بدات، بەاڵم لە 
ئەو جووڵەیە  بیری چڕ كردبووەوە كە  هەمان كاتدا 
بەكار  دەستی  ك��ردەوە  بە  و  رابگرێت  زەینیدا  لە 

نەهێنێت.

ئەویان  مێشكییەكەی  پەیامە  ئێلێكترۆدەكان 
بەرەو  ئينترنێتەوە  هێڵی  رێگای  لە  و  خوێندەوە 
كە  جێگایەك  ك���رد.  ب��ەڕێ��ی��ان  دی��ك��ە  شوێنێكی 
و  فێركاری  دام����ەزراوەی  لە  ئستۆچۆ"  "ئاندریا 
زانستی مێشكیی زانكۆ بە كاڵوەیەكی وەنەوشەیی 
درابوو  پێوەند  كە  دانیشتبوو  بە مەلەكردن  تایبەت 
"بزوێنەری  ن���اوی  ك��ە  ت��ای��ب��ەت��ەوە  ئامێرێكی  ب��ە 

موغناتیسیی ترانس كرانیاڵ" )T.M.S(ە.
كاتێك پەیامی ئەلێكترۆنیكیی دەستی راستی 
قامكی  پڕێكدا  لە  گەیشت،  ئستۆچۆ  بە  رائ��ۆ 
دەستی راستی لەسەر كیبۆردی كامپیوتێرەكە دانا 
تاكوو گڵۆڵە توپێك فڕێ بدات. ئەو دەڵێ  هەستی 
جواڵندنی نەخوازراوی دەستی بە وێنەی "تیكێكی 
عەسەبی" بووە. رائۆ دەڵێ ، "كاتێك دەمبینی ئەوەی 
لە مێشكی خۆمدا وێنام كردووە، لە الیەن مێشكی 
كەسێكی دیكەوە حاڵەتی كردەكی لەخۆ دەگرێ ، 

بۆ من هەم سەرسووڕهێنەر و هەم ترسێنەر بوو".


