
پاش  عێراق  و  ئێران  شەڕی  ساڵ  هەشت 
 1367 ساڵی  كەس،  ملیۆن  یەك  كوژرانی 
بەاڵم  تێپەڕیوە،  ساڵ   25 پێهات.  كۆتایی 
و  مانەوە  وەك  رووخێنەرەكانی،  دەرئەنجامە 
هەڵنەگرتنەوەی مینە چێندراوەكان لە پانتایی 
6 میلیۆن هێكتاردا، بە هۆی نابەرپرسایەتی 
و خەمساردیی دەسەاڵتدارانی ئێرانەوە بوونەتە 
بە  و  ئێرانی  شارۆمەندانی  گیانی  بەاڵی 
هاوسنوورییان  پارێزگایانەی  ئەو  تایبەتی 
لەگەڵ واڵتی عێراق هەیە، واتە كوردستان، 
و  ئیالم  رۆژئاوا،  ئازەربایجانی  كرمانشا، 
خوزستان. یوونیسێف، لە راپۆرتێكیدا سەبارەت 
سنووری  كە  دەكات  بەوە  ئاماژە  عێراق  بە 
عێراق و ئێران " پڕ مین ترین ناوچەی جیهانە" 
و زیاتر لە 20 میلیۆن مینی"دژە نەفەر" لەو 
ناوچە  هاوسنووریی  چێندراوە.  سنوورانەدا 
كوردنشینەكانی ئێران و عێراق و هات و چۆ 
و سات و سەودای نێوان كوردان بە تایبەتی 
لەو  ژیانیان  بژیوی  بۆ  وكۆڵبەرەكان  وەرزێر 
لێكەوتۆتەوە  زۆری  قوربانییەكی  سنوورانەدا 
و رۆژانە شاهێدی تەقینەوەی ئەو مینانە و 
كوژران و نانبڕاوی خەڵكانی سەر سنوورەكان 
لە  كوردپا  هەواڵدەریی  ئاژانسی  دەبین. 
ئاماری مانگی 2ی ساڵی 1391ی خۆیدا 
ئاماژە بەوە دەكات كە "لە پێنج ساڵی رابردوودا 
تەقینەوەی  بە  پەیوەندیدار  رووداوی   3242
كە  روویداوە  نشینەكان  كورد  ناوچە  لە  مین 

800 قوربانیی لێكەوتۆتەوە".
 29 رابردووشدا  ساڵی  یەك  ماوەی  لە 
هاوواڵتیی كورد بوونەتە قوربانیی تەقینەوەی 
منداڵی  كەسیان   12 كە  چێندراوەكان  مینە 
پێویستە  لێرەدا  بوون.  ساڵ   15 ژێر  تەمەن 
 1391 ساڵی  رێبەندانی  بكەین،  وێستەیەك 
لە گەڕەكی "مووسك دوو"ی مەریوان چەند 
منداڵێك دەبنە قوربانی مین و یەكێكیان ژیانی 
لەدەست دەدات. ساڵی 1392، لەیال و خەزاڵ، 
خۆیاندا  ماڵەكەی  میتریی   10 مەودای  لە 
نارنجۆكێكی دەستی دەبیننەوە و هەردووكیان 
دەبنە قوربانی و..هتد. لە تازە ترین هەواڵیشدا 
رۆژی 26ی رەزبەر، لە گوندی "نشكاش"ی 
سەر بە شاری مەریوان، 7 منداڵی تەمەن 8 
تەقینەوەی  قوربانیی  بوونە  سااڵن   10 هەتا 
مین و "گەشین"ی بچكۆالنە القێكی خۆی 
لەدەست دا و دیكەی منداڵەكانیش بە توندی 
كەمئەندامبوونی  و  كوژران  بوون.  بریندار 
كە  بەردەوامە  حاڵێكدا  لە  كورد  هاوواڵتیانی 
بۆ  پەیماننامەیەك  و  پرۆتۆكۆلێك  نییە  رۆژ 
لە شارۆمەندانی سڤیل واژۆ  بەرگری كردن 
و  جیهانی  كۆمەڵگای  كەچی  نەكرێت، 
ناوەندە بڕیاردەرەكان لە ئاستی نەتەوەی كورد 

و منداڵەكانی بێدەنگن.

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
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گەلۆ 
رێژیمی 
كۆماری 
ئیسالمی...

ورمێ
  و 

بەریانە...

یادێك لە 7 
تێكۆشەری
دێموكرات

ئێران، 
سووریە و 
كۆنفرانسی...

ئەوەی 
كە هەر 

ئێرانییەك...

یارسانەكان قوربانیی وادەكانی رووحانی

رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان 
خوازیاری ئاگربەستی كاتی لە سووریەدایە

سەركوتی ناڕازیانی دابەشكردنی 
پارێزگای هۆرمۆزگان

ئێوارەی  رێ��ژی��م،  ئەمنیەتییەكانی  هێزە 
باڵوەپێكردنی  ب��ۆ  رەزب����ەر  26ی  ه��ەی��ن��ی 
خۆپیشاندانی ناڕازیان لە شاری بەندەرعەبباس 

دەستیان دایە تەقەی هەوایی.
"كەمپەینی  س��ای��ت��ی  راپ���ۆرت���ی  ب��ەپ��ێ��ی 
دوازدەهەمین  تەبعید"دا  لە  چاالكان  ئاشتی 
بەندەرعەبباس  خەڵكی  ناڕەزایەتی  رۆژی 
لەهەمبەر خستنەسەری بەشێك لە پارێزگای 
ه��ۆرم��ۆزگ��ان ب��ۆ س��ەر پ��ارێ��زگ��ای فارس، 
هەوایی  ت��ەق��ەی  و  پ��ۆل��ی��س  دژك������ردەوەی 

لێكەوتەوە.
ب��ەپ��ێ��ی ئ���ەم راپ���ۆرت���ە، ه��ێ��رش ب��ۆ سەر 
پاش  كاتژمێرێك  تەنیا  ن����اڕازی  خەڵكی 
نەعیم ئابادی،  غ��واڵم��ع��ەل��ی  دوام��ۆڵ��ەت��ی 
لە  عەبباسدا  بەندەر  لە  خامنەیی  نوێنەری 
پێوەندی لەگەڵ كۆتایی هێنان بە كۆبوونەوە 

ناڕەزاییەكان، رووی دا.
باڵوەپێكردنی  ب���ۆ  پ��ۆل��ی��س  ه��ێ��رش��ی 
ناڕازیان لەگەڵ تەقەی هەوایی ئاوێتە بوو، 
بەشێوەیەك كە تەنانەت گرووپێ لە خەڵك كە 
لە نێو مەزارگەی "ئیمامزادە سەید موزەفەر" 

كۆببوونەوە، بە هۆی تێكهەڵچوون بۆ ماوەیەك 
ئیزنی چوونەدەرەوەیان پێ نەدرا.

پێشتریش خەڵكی ناڕازیی بەندەرعەبباس 
رێكخراوی  ب��ەرام��ب��ەر  ل��ە  ك��ۆب��وون��ەوە  ب��ە 
دەن��گ ورەن��گ��ی ه��ۆرم��ۆزگ��ان��دا، ب��ە دانی 
باڵوكردنەوەی  خ���وازی���اری  دروش��م��گ��ەل��ێ 
كاتی  ل��ە  ب���وون.  ناڕەزایەتییەكان  ه��ەواڵ��ی 
راگەیاندنی فەرمیی گەاڵڵەی جیاكردنەوەی 
پارسیانی  ش��ارس��ت��ان��ی  ل��ە  ن��اوچ��ەگ��ەل��ێ 
پەیوەستبوونی  و  ه��ۆرم��ۆزگ��ان  پ��ارێ��زگ��ای 
پارێزگای  ناڕازیانی  ف��ارس،  پارێزگای  بە 
هۆرمۆزگان بە بەڕێوەبردنی كۆبوونەوەگەلێ 
ئ���ەم گەاڵڵەیە  ل��ەگ��ەڵ  خ��ۆی��ان  دژای���ەت���ی 

دەربڕیوە.
ش��ای��ان��ی ب��اس��ە ك��ە پ��ارێ��زگ��ای "فارس" 
هیچ رێگەیەكی بۆ دەریای ئازاد نییە و وا 
لەگەڵ  رووحانی  دەوڵەتی  كە  بەرچاو  دێتە 
پەیوەستكردنی  و  هۆرمۆزگان  دابەشكردنی 
ناوەكەی  رێژیم  كە  "گاوبەندی"  شارستانی 
بۆ "پارسیان" گۆڕابوو، بە نیازە رێگەیەك بۆ 

پارێزگای "فارس" بۆ دەریا بكاتەوە.

داوەكانی مەرگ

پەیامی پیرۆزبایی سكرتێری گشتیی حیزبی 
جێژنی  بۆنەی  بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 

قوربانەوە

لە  سیڤیل  خەڵكی  بارودۆخی  ئاڵۆزتربوونی  لەگەڵ 
رێكخراوی  سووریە،  پێتەختی  دەورووبەرییەكانی  ناوچە 
نەتەوە یەكگرتووەكان خوازیاری پێكهێنانی "تێپەڕگەیەكی 

ئەمن" بۆ هێزە یارمەتیگەیەنەكان بووە.
ئیسالمگەرا  و  دەوڵەتی  هێزە  كە  حاڵێكدایە  لە  ئەمە 
بە  دەمیشق،  دەورووب���ەری  ناوچەكانی  لە  ت��ون��دڕەوەك��ان 
بە  درێ��ژە  هێشتا  "موعەزەمییە"  ناوچەی  لە  تایبەتی 
سەرەكی  قوربانیانی  ن��ێ��وان��ەدا  ل��ەم  دەدەن.  خوێنڕشتن 
خەڵكانی ئاسایی و سیڤیلن كە لە نێو گرووپە شەڕكەرەكاندا 

گیریان خ��واردوە. بە وتەی والێری ئامووس، 
نەتەوە  رێكخراوی  كاربەدەستی  پلەبەرزترین 
نزیك  راب��ردوودا  حەوتووی  لە  یەكگرتووەكان، 
بە سێ هەزار كەس لە دانیشتوانی ناوچەی 
بۆ  دەمیشق  دەورووب�����ەری  ل��ە  موعەزەمییە 
برسیەتی  راگ���وێ���زراون.  دی��ك��ە  ن��اوچ��ەك��ان��ی 
ه��ەڕەش��ەی��ەك��ی ج��ی��ددی��ە ب��ۆ س���ەر گ��ی��ان و 
ژیانی ئەم كەسانە و ژمارەیەكیشیان تووشی 
نەخۆشیگەلێك بە هۆی كەمخۆراكی بوون و 

ئازار دەكێشێن.
موعەزەمییە  ناوچەی  بەرچاوی  بەشێكی 
هێزە  شۆڕشییەكاندایە.  هێزە  كونتڕۆلی  لە 
دەوڵەتییەكان لە مانگی ئاوریلەوە )بانەمەڕ( ئەم ناوچەیان 
گەمارۆ داوە و لەم نێوانەدا هێزە یارمەتیگەیەنەكان توانای 
دەستپێڕاگەیشتن بەم ناوچانەیان نییە. موعەزەمییە یەكێ 
لەو ناچانەیە كە كەوتووەتە بەر پەالماری هێرشی چەكی 
لە  داوای  راگەیەنراوێكدا  لە  ئامووس  خاتوو  شیمیایی. 
هێزە شەڕكەرەكانی سووریە كردووە كە بە ئاگربەستێكی 
دانیشتوانی  بۆ  یارمەتی  گەیاندنی  دەرەت��ان��ی  كاتی، 
دیكە  ناوچەكانی  بۆ  ئەوان  راگواستنی  و  موعەزەمییە 

دابین بكەن.

لە كاتێكدا كە بڕیار بوو پێڕەوانی ئایینی 
شوورای  مەجلیسی  بەرامبەر  لە  یاری، 
پێشێلكردنی  لەهەمبەر  رێژیم  ئیسالمیی 
ناڕەزایی  كۆبوونەوەیەكی  مافەكانیان 
ئەم  بەڕێوەچوونی  لە  پێش  ببەن،  بەڕێوە 
شارۆمەندی   30 ل��ە  زی��ات��ر  ك��ۆب��وون��ەوە، 
ئەمنیەتییەكانی  هێزە  الیەن  لە  یارسانی 

رێژیمی ئێرانەوە دەستبەسەر كران.
كوردستان  ماڵپەڕی  راپۆرتی  پێی  بە 
یەكشەممە  رۆژی  پاش نیوەڕۆی  میدیا، 
بانگهێشتی  دواب�����ەدوای  رەزب���ەر  28ی 
مەدەنی  چاالكانی  راوێژكاریی  "ك��ۆڕی 
كۆبوونەوەی  بەڕێوەبردنی  لەسەر  یارسان" 
لە  ی��اری  ئایینی  پێڕەوانی  ن��اڕەزای��ەت��ی 
ئەنجامی  ل��ە  ك��ە  مەجلیسدا  ب��ەرام��ب��ەر 
و  ی��اری  ئایینی  ب��ە  ك��ردن  سووكایەتی 
خۆسووتاندنی چەند كەس لە پێڕەوانی ئەم 
لەهەمبەر  دەربڕین  ناڕەزایەتی  بۆ  ئایینە 
بە  مافەكانیان  ب��ەرب��اڵوی  پێشیلكردنی 
رێ��ژەی��ەك��ی زۆر لە  ئ��ەن��ج��ام گ��ەی��ش��ت، 
شارەكانی  لە  ئایینە  ئەم  شارۆمەندانی 
كرماشان، ئیالم و قەزوین خۆیان گەیاندە 

تاران.

س���ەرچ���اوەی���ەك���ی ئ����اگ����ادار وێ����ڕای 
دەستبەسەركرانی  پشتڕاستكردنەوەی 
ئەم  رایگەیاند:"  یارسان  شارۆمەندانی 
شوێنی  ب��ۆ  رۆیشتن  كاتی  ل��ە  كەسانە 
ناڕەزایەتی  كۆبوونەوەی  بەڕێوەچوونی 
میترۆكانی  و  شەقامەكان  لە  دەرب��ڕی��ن 
سەر رێگای مەجلیسی رێژیم دەستبەسەر 

كراون."
دوو كەس لە برایانی "نیكمەرد تاهیری" 
لە  ئەمساڵ  ج��ۆزەردان��ی  پازدەیەمی  كە 
بەنیاز  هەمەدان  گرتووخانەی  بەرامبەر 
ناوەكانی  ب��ە  ب��س��ووت��ێ��ن��ن  خ��ۆی��ان  ب���وون 
تاهیری"  "رۆحۆڵاڵ  و  تاهیری"  "قودرەت 

لە نێو دەستبەسەركراوەكاندان.
هەندێك لە راپۆرتەكان باس لەوە دەكەن 
كە رێژەی دەستبەسەركراوان گەیشتووەتە 
دواب�������ەدوای  ك�����ەس.  ل���ە 100  زی���ات���ر 
الیەن  لە  كەسانە  ئەم  كردنی  دەستبەسەر 
بارودۆخی  ئ��ێ��ران،  رێ��ژی��م��ی  ه��ێ��زەك��ان��ی 
بە  مەجلیس  دەورووب�����ەری  و  ب��ەرام��ب��ەر 

توندی ئەمنیەتیی كراوە.
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

پەیامی بەڕێز مستەفا هیجری 
سكرتێری گشتیی حیزب بە بۆنەی 

جێژنی پیرۆزی قوربانەوە

حەوت منداڵی تەمەن 8 هەتا 
10 ساڵ لە مەریوان بە هۆی 
تەقینەوەی مین بریندار بوون

هاودیتنی شاندی حیزبی دێموكرات و كۆمەڵەی 
شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران

كۆمەڵەی مافی مرۆڤی كوردستانی ئێران ــ ژنێڤ، 
داوای دەسبەسەر كرانی ''سەحراڕوودی''ی كرد

دەقی راگەیەندراوی د. پيتێر پیلتز ئەندام پارلمانی ئوتریش، 
سەبارەت بە هاتنی سەحراڕوودی بو ژنێڤ

راگەیەندراوی كۆمیتەی كاروباری حیزبی 
دێموكرات لە دەرەوەی واڵت

پەیڕەوانی ئایینی پیرۆزی ئیسالم!
هاونیشتمانانی بەڕێز!

كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان!
ئەمساڵی  رێوڕەسمەكانی  بەڕێوەچوونی  بۆنەی  بە 
حەج و هاتنی جێژنی قوربان پیرۆزبایی گەرمی خۆم 
ئاراستەی هەموو موسلمانانی جیهان و ئێران بەگشتی 
و كوردستان بەتایبەتی دەكەم و هیوای ئەوە دەخوازم كە 
رۆژانی جێژنیش بۆ هەموو الیەك بە شادی و خۆشی 
تێپەڕ بێت. ئەو جێژن و بۆنانە لە هەر روانگەیەكەوە كە 
سەیری بكەین دەرفەتێكیشن بۆ لەیەك نزیك بوونەوەی 
لەسەر  ناكۆكی  تۆزی  سڕینەوەی  خەڵك  و  كۆمەاڵنی 
داڵن و یەكگرتویی زیاتری خەڵك كە هۆی سەقامگیری 
ئاسایشی كۆمەڵگا و تەبایی گەالن بن. هیوادارم هەموو 
رۆژانی ژیانتان جێژن و شادی بێ و جێژنی قوربانی 

ئەمساڵیشتان پیرۆز بێ.
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  گشتیی  سكرتێری 

ئێران
مستەفا هیجری

22ی رەزبەری 1392ی هەتاوی

بە هۆی تەقینەوەی مین لە یەكێك لە گوندەكانی 
دەوروبەری شاری مەریوان، 7 منداڵی تەمەن 8 هەتا 

10 ساڵ بریندار بوون.
كوردپا،  ه��ەواڵ��دەری��ی  ئاژانسی  راپ��ۆرت��ی  بەپێی 
رەزبەر  26ی  رێكەوتی  هەینی  رۆژی  پاشنیوەڕۆی 
7 منداڵی خەڵكی گوندی "نشكاش"ی سەربە شاری 
كۆنەپایەگاكانی  بەجێماوی  مینی  بەهۆی  مەریوان 
رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران، 7 منداڵی 8 هەتا 
10 ساڵی لەو گوندە، بەتوندی بریندار بوون و یەكێك 
القێكی  كەریمی"  گەشین   " ناوی  بە  مندااڵنە  لەو 

لەدەست داوە.
هەنووكە "گەشین كەریمی" تەمەن 8 ساڵ رەوانەی 
یەكێ لە نەخۆشخانەكانی تاران كراوە و ئەو 6 منداڵەی 
دیكەش لە نەخۆشخانەی "بووعەلی"ی شاری مەریوان 

لە ژێر چاودێریی پزیشكیدان.

بە وتەی سەرچاوەیەكی ئاگادار، شوێنی رووداوەكە 
كۆنە پایەگایەكی سپای پاسداران بووە و مینەكانی 
لە 15 ساڵ  زیاتر  پایەگایەش پاش  ئەو  دەوروب��ەری 

چۆڵكران، تا ئێستاش كۆ نەكراونەتەوە.

دوو شاندی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 
زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران، لەسەر دوایین ئاڵوگۆڕەكان هاوفكرییان كرد

پێشنیوەڕۆی  11ی  كاتژمێر  میدیا،  كوردستان  ماڵپەڕی  راپۆرتی  بەپێی 
رۆژی دووشەممە رێكەوتی 29ی رەزبەری 1392ی هەتاوی، شاندێكی حیزبی 
سكرتێری  هیجری''  ''مستەفا  سەرپەرەستیی  بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
گشتیی حیزب، سەردانی كۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتكێشانی كوردستانی 
سەرپەرەستیی  بە  كۆمەڵەوە  بەڕێوەبەرایەتیی  شاندێكی  لەالیەن  و  كرد  ئێرانی 
زەحمەتكێشانی  شۆڕشگێڕی  كۆمەڵەی  سكرتێری  موهتەدی''  ''عەبدوڵاڵ 

كوردستانی ئێرانەوە پێشوازیی لێكرا.
لە  تازەیان  بابەتی  پێشوویاندا كۆمەڵێك  راوێژەكانی  باس و  لە  دوو هەیئەت 
حەسەن  سەركاری  هاتنە  پاش  ئێران  ئێستای  هەڵومەرجی  لەگەڵ  پێوەندی 
رووحانی و چەند بابەتێكی پێوەندیدار بە بارودۆخی ناوچە و جیهان و بەستێنی 
هاوكارییەكانی نێوان دوو الیەنیان تاوتوێ كرد و ئامادەیی خۆیان دەربڕی تا لە 
داهاتوودا گەاڵڵەی تایبەت بە هەركام لە پرسەكان تاوتوێ و دەست نیشان بكەن 
و لە ئەگەری هەر ئاڵوگۆڕێكی نوێدا لە هەر بوارێكەوە بێتە ئاراوە، هاوفكری 

بكەن و رێگای گونجاوی بۆ بگرنە بەر.
دیداری دوو هەیئەت لە كەش و هەوایەكی دۆستانە  و بە پێداگری لەسەر 

هاوفكری و هاوكاریی زیاتر، پاش چوار كاتژمێر كۆتایی هات.

رەزبەری 1392ی هەتاوی، كۆمەڵەی مافی مرۆڤی كوردستانى  رێكەوتی 17ی 
رێكخراوێكی  كە  ''ت��رای��ڵ''  نێونەتەوەیی  رێكخراوی  هاوكاریی  بە  ژنێڤ،   �� ئێران 
سویس  فیدراڵی  دادستانی  بۆ  نامەیەكدا  لە  ژنێڤ،  لە  جینایەتكارانە  بەدواداچوونی 
قاسملوو  دوكتور  بكوژی  سەحراڕوودی،  جەعفەر  محەممەد  دەستبەسەركردنی  داوای 
كۆماری  رێژیمی  س��ەح��راڕوودی   تێروریستی  جەعفەر  محەممەد  ك��رد.  هاوڕێیانی  و 
ئیسالمییە كە لە ساڵی 1989دا وێڕای چەند تێروریستی دیكە، دوكتور عەبدولڕەحمان 
قاسملوو و هاوڕێیانی لە شاری ڤییەن لە پێتەختی واڵتی ئوتریش شەهید كرد، وەك 
ئەندامی هەیئەتی نوێنەرایەتیی كۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ بەشداری لە 129�ەمین 
ژنێڤ.  هاتۆتە   ''IPU'' پارلمانتاران  نێونەتەوەیی  یەكیەتیی  رێكخراوی  كۆبوونەوەی 
دادگای ئوتریش لە 28ی سەرماوەزی 1368ی هەتاوی بەرانبەر بە 19ی دسامبری 
ئەو  و  دەرك��ردووە  س��ەح��راڕوودی  بۆ  نێونەتەوەیی  گیرانی  حوكمی  زایینیدا،  1989ی 
حوكمە هەر بە كراوەیی ماوەتەوە. كۆمەڵەی مافی مرۆڤی كوردستانی ئێران �� ژنێڤ 
هەستیاریی  بەهۆی  كاتەدا  لەم  سەحراڕوودی  گرتنی  شانسی  هەرچەندە  رایگەیاند: 
پێوەندییە ئابووری و دیپلۆماسییەكانی واڵتی سویس و ئێران زۆر كەمە، بەاڵم هەوڵی 
بە  نەتوانن  كە  قاسملوو  قاتاڵنی  بۆ  دەبێت  توند  پەیامێكی  ناوبراو  دەستبەسەركردنی 

ئاسانی سەفەرى دەرەوەی واڵت بكەن.

م�����ح�����ەم�����م�����ەد ج�����ەع�����ف�����ەری 
س����ەح����راڕوودی، ب��ۆ ب���ەش���داری لە 
نێونەتەوەیی  یەكیەتیی  كۆنفڕانسی 

پارلمانتاران، هاتووە بۆ ژنێڤ.
ژووالی  22ی  رێ���ك���ەوت���ی  ل���ە 
فەرمانی  زای��ی��ن��ی��ی��ەوە  1989ی 
گرتنی نێونەتەوەیی بۆ سەحراڕوودی 
ڤییەنە!  هی  فەرمانەكە  دەرچ���ووە. 
تیمێكی  ب��ەرپ��رس��ی  س���ەح���راڕوودی 
سێ كەسی بوو كە تاوانبارن لە13ی 
حیزبی  س��ەرۆك��ی   1989 ژووالی 
ئێران و دوو  دێموكراتی كوردستانی 
تیرۆر  ڤییەن  ل��ە  دیكەیان  ك���وردی 
بریندار  كە  س��ەح��راڕوودی  ك���ردووە. 
ك��راب��وو، دوات���ر دەس��ت��ب��ەس��ەرك��را. بە 
نێوان  وێنەی  كەم  هاوئاهەنگیەكی 
وەزیری داد، وەزیری دەرەوە و دەبیری 
یەكەمی وەزارەتی دەرە وە و هەروەها 

وەزیری ناوخۆی ئوتریش توانرا ئەو تاوانبارە دەرباز بكرێت! چەندین رۆژە پۆلیسی 
ڤییەن و ژنێڤ ئاگادارن كە تاوانبار سەحراڕوودی لە ژنێفە. پۆلیسی سویس 

ئوتریشەوە  پۆلیسی  بە  پێوەندییان 
كردبوو و داوای زانیارییان سەبارەت 
دەستبەسەركردنی  ب���ڕی���اری  ب���ە 
ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی ب���و س����ەح����راڕوودی 
ك����ردب����وو. پ��ۆل��ی��س��ی ئ��وت��ری��ش لە 
واڵمدا موعتەبەر بوونی بڕیارەكەی 
س��ەل��م��ان��دب��وو! س���ەح���راڕوودی هیچ 
نییە،  دیپلوماتیكی  مەسوونیەتێكی 
ئازادی  بە  هێشتا  ئەوەشدا  لەگەڵ 
وەزارەتی  نێوان  لە  دیسان  ماوەتەوە! 
داد، ناوخۆ و دەرەوە چی روو دەدات؟! 
داوە  وەزیرەكان هیچ هەوڵێكیان  ئایا 
كە سەحراڕوودی دەستبەسەر بكرێت 
یان دیسان مەعاملەیەك كراوە؟! ئێمە 
كە  دەردەك��ەوێ��ت  بۆمان  زووی��ی  بە 
دێموكرات  پارتی  وەزیری  سێ  هەر 
مەسیحی بە چ شێوەیەك پاش 24 
ساڵ لەگەڵ ئەو تیرۆرە سیاسییەی 
لە ناوەڕاستی ڤییەندا رووی دا هەڵسوكەوت دەكەن و ئایا ئەوەیان بو گرینگە كە 

تاوانبارەكە بدرێتە دەستی یاسا، یا دەیانەوێ دیسان دڵی رێژیمی ئێران راگرن!

7ی  رێكەوتی   دووشەممە  رۆژی 
زایینی،  2013ی  ئ��وك��ت��وب��ری  
بۆ  ئێران  مەجلسی  شاندێكی 
كۆنفڕانسی  لە  ب��ەش��داری 
یەكیەتیی  رێ��ك��خ��راوی 
نێونەتەوەیی پارلمانتاران 
گ���ەی���ش���ت���ن���ە ش�����اری 
ژن���ێ���ڤ. دواب������ەدوای 
شاندی   گ��ەی��ش��ت��ن��ی 
كراینەوە  ئاگادار  ئێران، 
ئەو  ئ���ەن���دام���ێ���ك���ی  ك����ە 
شاندە، محەممەد جەعفەری 
س����ەح����راڕوودی،   تێروریستی 

ی  ر ما 1989دا  كۆ ساڵی  لە  كە  ئیسالمییە 
چەند  عەبدولڕەحمان وێ���������ڕای  دوكتور  دیكە،  تێرۆریستی 

قاسملوو و هاوڕێیانی لە ڤییەنی پایتەختی ئوتریش شەهید كرد. پاش وەرگرتنی ئەم 
رێگای  لە  واڵت  دەرەوەی  لە  دێموكرات  حیزبی  پێوەندییەكانی  كۆمیتەی  زانیارییە، 
نوێنەرانی حیزب لە ئوتریش و سویسدا بەدواداچوونی بو ئەم بابەتە كرد و بۆمان دەر كەوت 
كە سەحراڕوودی وەك ئەندامی شاندی مەجلسی ئێران بەشداری ئەو كۆنفرانسەی ژنێف 
و  س��ەح��راڕوودی  بۆ  نێونەتەوەیی  گیرانی  حوكمی  ڤییەن  تێرۆری  پاش  هەر  دەك��ات! 
باقی تێروریستەكان لەالیەن دادستانی ڤییەنەوە دەرچووە. نوێنەرانی حیزبی دێموكراتی 
و  ئوتریش  حكوومەتی  لە  داوای��ان  حوكمەوە  بەم  بەستن  پشت  بە  ئێران  كوردستانی 
سویس كردووە كە ناوبراو لە سویس دەستبەسەر بكرێت و رادەستی ئوتریش بكرێتەوە. 
لە هەمان كاتدا هەوڵمان داوە كە لە زۆر واڵتی دیكەوە و لە رێگای ئەندام پارلمان 
و سیاسەتمەدارانی دۆستمانەوە گوشار بخرێتە سەر دەوڵەتی سویس تاكوو محەممەد 
جەعفەری سەحراڕوودی دەستبەسەر بكرێت. هەتا كاتی نووسینی ئەم راگەیاندنە هەر 
دوو دەوڵەتی سویس و ئوتریش هیچ هەڵوێستێكی فەرمیان نەنواندووە. ئێمە بەپێی ئەو 
ئەزموونانەی لەگەڵ دەوڵەتە رۆژئاواییەكاندا هەمانە، بە پێویستمان زانی لە رێگای 
ئەم راگەیەندراوەوە بیر و رای گشتی و میدیاكان بۆ گوشار خستنەسەر حكوومەتەكانی 
دەرفەتەش  ئەم  و  بجووڵنەوە  یاسا  بەپێی  تاكوو  بكەینەوە  ئاگادار  ئوتریش  و  سویس 
ئێمە هەموو هەوڵی خۆمان  ئابووری و سیاسییەكانیان.  بەرژەوەندییە  نەكەنە قوربانی 
بۆ  دابینكردنی دادپەروەری خستووەتە گەڕ و بە دڵنیایی یەوە بەدواداچوونی تەواو بۆ 
لە هەموو كۆڕ و كۆمەڵە  داوا  لێرەوە  دەدەین. هەر  ئاكام گەییشتنی هەوڵەكانمان  بە 
دەكەین،  ئورووپا  یەكیەتیی  و  رۆژئ��اوا  واڵتانی  حكوومەتەكانی  و  نێونەتەوەیی یەكان 
جەعفەری  محەممەد  و  بجووڵێتەوە  یاسا  پێی  بە  بكەن  سویس  حكوومەتی  لە  داوا 
ئێمە  بكات.  ئوتریشی  یاسایی  دەزگای  رادەستی  و  بكات  دەستبەسەر  سەحراڕوودی 

هەوڵ دەدەین لە داهاتووی نزیكدا زانیاری زیاتر لەم بارە وە باڵو بكەینەوە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران �� كۆمیتەی كاروباری دەرەوەی واڵت

18ی رەزبەری 1392ی هەتاوی
10ی ئۆكتۆبری 2013ی زایینی
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دوو هاوواڵتیی كورد لە ناوچەی ورمێ بە 
تەقەی هێزەكانی رێژیم بریندار بوون

رێكەوتی 24ی رەزبەری 1392ی هەتاوی، دوو هاوواڵتیی كورد 
بەناوەكانی ''رەحمان بەشیری كوڕی ئەحمەد و وەحید پژووهی كوڕی 
نێعمان'' خەڵكی گوندی ''قەسركی''ی سەر بە ناوچەی ورمێ، لەالیەن 
هێزەكانی رێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە تەقەیان لێ كرا و لە ئەنجامدا 
بەتوندی بریندار بوون. تەقەی هێزەكانی رێژیم لەو دوو هاوواڵتییە لە 
سنووری  لەسەر  توركان كانی''   �� راژان  ''سەرگەڕی  بەناوی  شوێنێك 

نێوان ''ئێران و توركیە'' رووی داوە.

وێبالگنووسێكی كورد لە ورمێ دەسبەسەر كرا

''عەزیز تیباش'' تەمەن 23 ساڵ و كوڕی ''خالید'' لە دووكانەكەی 
خۆیدا لەالیەن هێزە ئەمنیەتییەكانی رێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە دەسبەسەر 
كرا. هێزەكانی رێژیم دووكانی ئەو وێبالگنووسەیان بە تۆمەتی ''چاپ 
زمانی  فێربوونی  خولی  بەڕێوەچوونی  ئاگاداریی  باڵوكردنەوەی  و 
كوردی'' پلۆمپ كردووە. هەر لەو پێوەندییەدا برایەكی ''عزیز تیباش'' 
بەناوی ''مەجید تیباش'' چاالكی خوێندكاری، بە تۆمەتی دابەزاندنی 
وێنەی ئااڵی كوردستان لەسەر شاشەی الپتۆپەكەی لە خوێندن بێبەش 

كرا و الپتۆپەكەی لەالیەن حەراسەتی زانكۆكەوە زەوت كرا.

گوشارەكانی رێژیم بۆ سەر هاوواڵتییانی
 شاری خۆی 

پاساژێك بەناوی پاساژی ''میر جەالل'' لە شەقامی ''تاڵەقانی''ی شاری 
ژمارەیەك  و  دەفرۆشرێت  خاوەنەكانییەوە  لەالیەن  كە  ك��راوە،  دروس��ت  خۆی 
كڕینی  پاش  كڕیوە.  پاساژەدا  لەو  دووكانێكیان  چەند  كوردیش  هاوواڵتیی 
ئەو دووكانانە لەالیەن هاوواڵتییانەوە، ئیدارەی ئیتالعات خاوەنی پاساژەكەی 
بانگهێشت كردووە و پێیان راگەیاندووە كە نابێ دووكان بە كوردەكان بفرۆشن. 
و  ك��وردان  نێوان  لە  ئ��اژاوەن��ان��ەوە  هەوڵی  لە  رێژیم  هاوواڵتییان،  وت��ەی  بە 
بۆ  ئامرازێك  هەموو  لە  و  ورمێدایە  پارێزگای  دانیشتووی  ئازەرییەكانی 
دروست كردنی ناكۆكی لە نێوان ئەو دوو نەتەوەدا كەڵك وەردەگرێت. هەر لەو 
پێوەندییەدا، پێشتریش لە شاری ''پێرێ'' سەربە شارستانی خۆی، كەسانێكی 
نەناسراو كە خۆیان بە ئازەری زمان لە قەڵەم داوە هەڕەشەیان لە هاوواڵتییانی 
كورد كردبوو، كە دەبێ ئەو شارە بەجێ بێڵن، پێشتر لەوەش ژمارەیەك لە دەست 
و پێوەندییەكانی رێژیم هێرشیان كردبووە سەر گۆڕستانی كوردەكانی شاری 

خۆی و كێلی مردووە كوردەكانیان شكاندبوو.

پیرانشار:
پووشاب''  حوسێن  ''م��ام  ه��ەت��اوی،  1392ی  رەزب���ەری  19ی  رێكەوتی 
كوڕی ''خدر''، خەڵكی گوندی ''قەبری حوسێن''ی سەربە ناوچەی ''بەری 
مێرگان''ی شاری پیرانشار و باوكی ''هەمزە پووشاب'' پێشمەرگەی حیزبی 
دوایی  نەخۆشیی شێرپەنجە كۆچی  بە هۆی  ئێران،  دێموكراتی كوردستانی 
كرد. مام حوسێن لە نیو ئاپۆرای خەڵكی گوندی قەبری حوسێن و خەڵكی 

ناوچەكەدا بە خاك سپێردرا.
مەریوان :

''محەممەد  هەتاوی،  رەزب��ەری 1391ی  رێكەوتی 19ی  هەینی  رۆژی 
كیشوەردووست'' خەڵكی گوندی ''بێلووی'' سەربە ناوچەی مەریوان و باوكی 
ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  پێشمەرگەی  كیشوەردووست''  ''رێبوار 
بەهۆی نەخۆشی لە یەكێك لە نەخۆشخانەكانی شاری مەریوان كۆچی دوایی 

كرد.
سنە :

''ئیبراهیم  هەتاوی،  1392ی  رەزب��ەری  20ی  رێكەوتی  شەممە  رۆژی 
دێموكراتی  حیزبی  پێشمەرگەی  فاتیحی''  ''ئیسماعیل  باوكی  فاتیحی'' 
كوردستانی ئێران بە هۆی نەخۆشی لە ئاوایی ''كەرجۆ''ی سەربە ناوچەی 

''چەمشار''ی سنە كۆچی دوایی كرد.
كاك  بنەماڵەكانی  لە  سەرەخۆشی  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
ئیبراهیم، كاك محەممەد، كاك حوسین دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا 

بە شەریك و بەشدار دەزانێت. 

هەواڵ و راپۆرت

چاالكێكی كرێكاری حوكمی 5 مانگ زیندانی 
بەسەردا سەپا

كردەوە،  باڵوی  كرێكارییەكان  دامەزراوە  پێكهێنانی  بۆ  هاوكاری  كۆمیتەی 
چاالكێكی كرێكاریی كورد بەناوی ''وەفا قادری'' لەالیەن لقی یەكی دادگای 
سەپا.  بەسەردا  تەعزیریی  زیندانی  مانگ   5 سزای  سنەوە  شاری  ئینقالبی 
لە كۆمیتەی هاوكاری  ئەندامەتی  تۆمەتی  بە  پێشتر  كرێكارییە  ئەو چاالكە 
بۆ پێكهێنانی دامەرزاوە كرێكارییەكان و هەوڵدان لە دژی تەناهیی نەتەوەیی، 
لەالیەن لقی 1ی دادگای ئینقالبی شاری سنەەوە حوكمی یەك ساڵ زیندانی 
تەعزیریی بەسەردا سەپابوو. ناوبراو هەر بەو تۆمەتەوە بۆ ماوەی یەك مانگ 

لە دەسبەسەرگەی ئیدارەی ئیتالعاتدا بوو.

هاوواڵتییەكی كورد لەالیەن هێزەكانی رێژیمی 
ئێرانەوە بریندار كرا

رێكەوتی 19ی رەزبەری 1392ی هەتاوی، الوێكی تەمەن 20 ساڵ بەناوی 
''كۆلەبی''ی سەربە  دانیشتووی گوندی  و  ''عیسا''  باقری'' كوڕی  ''مووسا 
ناوچەی ''مەرگەوەڕ'' لە ورمێ ، لە كاتێكدا كە بۆ پەیدا كردنی بژیوی ژیان 
رووی كردبووە سنوورەكان، بە تەقەی راستەوخۆی هێزەكانی رێژیمی ئیسالمیی 
ئێران بریندار كرا. مووسا لە سنووری ''دااڵمپەڕ''ی ناوچەی مەرگەوەڕ تەقەی 

لێ كراوە و دواتر بۆ نەخۆشخانەیەكی شاری ورمێ  راگوێزراوە.

تەقینەوەی گاز لە سەقز 3 برینداری 
لێكەوتەوە

ماڵپەڕی تەسنیم باڵوی كردەوە، رۆژی دووشەممە رێكەوتی 22ی رەزبەری 
ماڵی  لە  تەقینەوە  روودان���ی  ه��ۆی  ب��ووە  گ��از  نەشتیی  ه��ەت��اوی،  1392ی 
هاواڵتییەكی خەڵكی شاری سەقز و لە ئەنجامدا خانووی ئەو هاوواڵتییە بە 
تەواوەتی تێكڕووخا و 3 كەسیش بریندار بوون كە یەكێیان رەوانەی نەخۆشخانە 
كرا. هەروەها سەرلە بەیانیی رۆژی سێ شەممە 23ی رەزبەر لە شاری نەڵۆس 
سەربە شارستانی شنۆ، تەقینەوەی گاز خانوویەكی بە تەواوی تێكڕووخاند. ئەو 
تەقینەوە لە چێشتخانەی خانووەكە رووی دا كە بووە هۆی داڕمانی تەواوی 

چێشتخانەكە، بەاڵم هیچ خەسارێكی گیانیی بەدواوە نەبوو.

هەڵمەتێكی نوێی كۆكردنەوەی سەتەالیت لە 
الیەن رێژیمەوە لە مەریوان و شنۆ 

دەستی پێ كرد

هێزە ئینتزامییەكانی رێژیمی ئیسالمیی ئێران لە هەڵمەتێكی نوێدا دەستیان 
دایە كۆكردنەوەی سەتەالیت لە شارەكانی مەریوان و شنۆ.

ئینتزامییەكانی  هێزە  هەتاوی،  1392ی  رەزب��ەری  27ی  شەممە  رۆژی 
رێژیمی ئێران بە بێ مۆڵەتی یاسایی رژاونەتە نێو ماڵی هاوواڵتییانی هەندێك 

لە گەڕەكانی شاری شنۆ و كۆمەڵێك سەتەالیتیان كۆكردووەتەوە.
لەو پێوەندییەدا و لە نێو شاری مەریواندا لە رێكەوتی 28ی رەزبەر، هێزەكانی 
بە كۆكردنەوەی  لە گەڕەكەكانی مەریواندا دەستیان  لە هێندێك  ئێران  رێژیمی 

سەتەالیتی دانیشتوانی ئەو شارە كردووە.
ئێران  رێژیمی  هێزەكانی  رەزب��ەردا  یەكەمین رۆژەكانی مانگی  لە  پێشتریش 
بە زیادكردنی پارازیت، خلەلیان خستووەتە سەر كاناڵە ماهوارەییەكان  و بەتایبە 

كاناڵە كوردییەكان و باڵوكردنەویان تووشی كێشە كردبوو.

دایكی چەند شەهیدێكی رێگای رزگاریی كوردستان 
كۆچی دواییان كرد

سەردەشت:
رێكەوتی 19ی رەزبەری 1392ی هەتاوی، دایە ''ئەستی حەمەوەیسی'' دایكی 
خەڵكی  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  شەهیدی  عەبدوڵاڵهی''  ''عەلی 
گوندی ''ئەحمەد بویر''ی سەربە شارستانی سەردەشت، كۆچی دوایی كرد. شەهید 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ئاشكرای  خەباتی  دەسپێكی  سەرەتای  لە  عەلی 
ئێرانەوە هاتە ریزەكانی حیزبەوە و لە ساڵی 1359 لە شەڕێكی قارەمانانەدا شەهید 

كرا.
مەریوان:

كچی  ك��ەری��م��ی''  ''وەن��ەوش��ە  ه��ەت��اوی،  1392ی  رەزب���ەری  22ی  رێكەوتی 
''حەبیبوڵاڵ''، خەڵكی گوندی ''دەگاگا''ی سەربە ناوچەی هەورامان و دایكی 
شەهید ''بەختیار ئەحمەدی'' كۆچی دوایی كرد. شەهید بەختیار یەكێك فەرماندە 
بەوەجەكانی هێزی زاگرۆس بوو كە ساڵی 1367ی هەتاوی بە دەستی تیرۆریستانی 

رێژیمی ئیسالمیی ئێران لە باینجان شەهید كرا.
پاوە: 

خەڵكی  رەج��ەب��ی''  ''رەم����ەزان  شەهید  دایكی  محەممەدی''  ''تەحفێ   دای��ە 
گوندی كۆمەدەرە سەربە شارستانی پاوە، بەهۆی نەخۆشی كۆچی دوایی كرد. 
شەهید رەمەزان جێگر لكی شەهید حەمەمین نادری لە هێزی شاهۆ بوو. ناوبراو 
فەرماندەرێكی زیرەك و بەوەجی ئەو هێزە بوو  و لەنێو خەڵكی ناوچەكە زۆر خۆشناو 
بوو  و جێی رێز  و پێزانینی خەڵكەكە بوو. دایە تەحفێ  لە گۆڕستانی شاری پاوە لە 

نێو ئاپۆڕای خەڵكی ناوچەكە بەخاك سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، سەرەخۆشیی خۆی لە بنەماڵەكانی دایە 
ئەستی ،دایە وەنەوشە، دایە تەحفێ  دەكات و خۆی لە خەم وپەژارەیاندا بە شەریك 

و بەشدار دەزانێت.

باوكی چەند پێشمەرگەی حیزبی دێموكرات 
كۆچی دواییان كرد

دوو ئەندامی حیزبی دێموكرات كۆچی دواییان كرد
سەالسی باواجانی:

رۆژی چوارشەممە رێكەوتی 24ی رەزبەری 1392ی هەتاوی، ئەندامێكی 
بەهرامی''  ''مستەفا  بەناوی  ئێران  چاالكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
خەڵكی گوندی ''مەیانخوێ''ی تازاوای سەالسی باواجانی كۆچی دوایی 

كرد.
كەمپی  ئ��اوارەی  عێراقەوە  و  ئێران  ش��ەڕی  هوی  بە  بەهرامی  مستەفا 
ئەلتاش بوو. لەوێ لەگەڵ رێكخستنی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 

پێوەندیی گرتووە و چاالكی و ئەركە حیزبییەكانی بە ئەنجام دەگەیاند.
سنە:

هەتاوی،  1392ی  رەزب����ەری  24ی  رێ��ك��ەوت��ی  چ��وارش��ەم��م��ە  رۆژی 
ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بەناوی ''سەردار شاكری'' 
سەربە  ''ش��ی��ان''ی  گوندی  خەڵكی  س��اڵ،   45 تەمەن  ''جەعفەر''  ك��وڕی 
دوایی  كۆچی  بەرزایی  لە  بەربوونەوە  بەهۆی  سنە،  ''ژاوەرۆ''ی  ناوچەی 
كرد. سەردار هەر لە سەرەتای پێوەندی گرتنییەوە لەگەڵ رێكخستنی نهێنیی 
حیزب، وەكوو ئەندامێكی چاالك، بەوپەڕی راستبێژییەوە ئەركە حیزبییەكانی 

بەڕێوە دەبرد.
كاك  بنەماڵەكانی  لە  سەرەخۆشی  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
ك��ەس و كاریان  بۆ  دەك��ات و هیوای س��ەب��ووری  ك��اك س���ەردار  مستەفا و 

دەخوازێ. 

دوو كەسایەتیی خۆشناو  لە كوردستان 
كۆچی دواییان كرد

كامیاران:
رێكەوتی 12ی رەزبەری 1392ی هەتاوی، مامۆستا سەالم عەبدی كوڕی 
مەال مستەفا خەڵكی گوندی ''تەنگی سەر''ی سەربە ناوچەی ''مووژژ''ی 
شاری كامیاران، لە تەمەنی 83 ساڵیدا بە هۆی نەخۆشی لە نەخۆشخانەی 
لە  سەالم  مامۆستا  تەرمی  كرد.  دوایی  كۆچی  سنە  شاری  ''بێعسەت''ی 
خەڵكی  ئاپۆرای  نێو  لە  تەنگی سەر  گوندی  لە  رەزب��ەری  13ی  رێكەوتی 

ناوچەكەدا بە خاك سپێردرا.
ورمێ:

رێكەوتی 22ی رەزبەری 1392ی هەتاوی، كەسایەتییەكی دیاری ناوچەی 
''خەلیفەتان''  گوندی  خەڵكی  م��ی��رۆزادە''  ''عەبدولباقی  ن��اوی  بە  ورم��ێ 
سەردەمی  لە  عەبدولباقی  ماڵی  ك��رد.  دوای��ی  كۆچی  نەخۆشی  بەهۆی 
خەباتی چەكداریدا هەمیشە وەكوو بنكەی پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران بوو و بە دانی هەواڵ و زانیاری بەنیسبەت حوزووری دوژمن 
لە ناوچەكەدا هاوكار و هاوڕێی پێشمەرگە بوو. عەبدولباقی میرۆزادە، هەتا 

دوایین ساتەكانی ژیانی باوەڕی قووڵی بە مافی رەوای گەلەكەی هەبوو.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، سەرەخۆشی لە خزم و كەس و كاری 
مامۆستا سەالم و كاك عبدولباقی دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە 

شەریك و بەشدار دەزانێت.
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كلیلی  پرسیارە  بەم  ورد  وەاڵمدانەوەی 
لە  كە  دیكەیە  وەاڵمی  كۆمەڵێك  كرانەوەی 
ئەم دواییانەی  هەڵبژاردنەكانی  بەناو  دوای 
سەركۆماری لە جۆزەردانی ئەمساڵ تا ئێستا 
لە نێوان رۆژئاواییەكان و هاونیشتمانەكانماندا 
لە ئارادایە، سەفەری "رووحانی" بۆ نیۆیۆرك، 
قسەكانی ناوبراو لە كۆڕی گشتیی رێكخراوی 
نەتەوە یەكگرتووەكان، وتووێژەكانی ناوبراو لە 
درێژەی ئەم سەفەرەدا و لە كۆتاییدا وتووێژی 
ئۆباما"  "باراك  لەگەڵ  ئەو  تەلەفوونیی 
سەركۆماری ئامریكا ئەم پرسیارانەی جیدیتر 
ئاستی  لە  بەرباڵو  بەشێوەیەكی  و  كردووە 
نێتانیاهۆ  لە  دراوە،  پەرەی پێ  نێونەتەوەییدا 
سەرۆك وەزیرانی ئیسراییلەوە بگرە تا واڵتانی 
بااڵی  كاربەدەستانی  و  ناوچەكە  عەرەبيی 
خەڵكی  بەتایبەتی  و  رۆژئاوایی  واڵتانی 
بیری  لە  بێ سەبرانە  ئێران  وەزاڵەهاتووی 
دۆزینەوەی وەاڵمی ئەم پرسیارە گرینگانەن.

و  چییە  پرسە  ئەم  راستیی  بەاڵم 
ئااڵهەڵگری  كە  رێژیمێك  لەناكاو  بۆچی 
هەناردەكردنی شۆڕشی ئیسالمی بووە و لەم 
سروەت  لە  لەڕادەبەدەری  تێچووی  رێگەیەدا 
و سامانی خەڵكی ئێرانەوە بگرە تا ئابڕووی 
لە  لەپڕێكدا  ئێستا  كردووە،  خەرج  خۆی 
لە  نوێ  سیمایەكی  پیشاندانی  بۆ  هەوڵدایە 

خۆی؟
دروستی  وەاڵمی  دۆزینەوەی  بۆ 
روون  خاڵ  چەند  پێویستە  پرسیارانە  ئەم 

بكەینەوە:
بۆ  كە  نییە  شاراوە  كەس  بۆ   -1
كاربەدەستانی كۆماری ئیسالمی لە سەرەتاوە 
رێژیمەكەیان  مانەوەی  و  پاراستن  ئێستا  تا 
لە سەرووی هەموو شتێكەوە بووە، خومەینی 
كە  بوو  بڕوایەدا  لەم  رێژیم  دامەزرێنەری 
ئەگەر  رێژیم  پاراستنی  مەبەستی  بە 
حوكمە  راگرتنی  حوكمی  بێت،  پێویست 
پێكهێنانی  دەردەكات،  ئیسالمییەكانیش 
هەر  ئیسالمی  شۆڕشی  پاسدارانی  سوپای 
سوپایەك  گرت،  سەرچاوەی  روانگەیەوە  لەم 
نەك  ئیسالمییە  شۆڕشی  پارێزەری  كە 
مەبەستی  بە  ئێستا  تا  و  ئێران  پارێزەری 
و  پەرەپێدان  و  رێژیم  لە  كردن  پارێزگاری 
هەناردەكردنی شۆڕش دەستی لە هیچ تاوانێك 
لە درێژەی  نەپاراستووە. كۆماری ئیسالمی 
سەلماندوویەتی  بەردەوام  رابردوودا  دەیەكانی 
كە بۆ پاراستنی ئەم رێژیمە لە ئەنجامدانی 
سەرەتادا،  لە  ناكات.  سڵ  تاوانێك  هیچ 
خومەینی كە رێژیمی بەعسی عێراقی وەك 
خۆی  رێژیمەكەی  مانەوەی  بۆ  مەترسییەك 
پێناسە دەكرد، بە دنەدان و دەستێوەردانەكانی 
كە  كرد  بواری شەڕێكی خۆش  ئەمالوئەوال 
كۆتاییدا  لە  و  كێشا  درێژەی  ساڵ  هەشت 
كاتێك كە  تێیان گەیاند كە درێژەكێشانی شەڕ 
دەبێتە هۆی رووخانی رێژیم، پاش ئەو هەموو 
1988دا  ساڵی  لە  قوربانییە،  و  ماڵوێرانی 
)598(ی  ئاشتيی  بڕیارنامەی  سەرشۆڕانە 
رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكانی قبووڵ كرد 

و جامی ژەهری شكستی هەڵقۆڕاند.
بە  سیناریۆیە  ئەم  ئێستا   -2
دەبێتەوە،  دووبارە  خەریكە  دیكە  شێوەیەكی 
رێژیم  بۆ سەر  ئابوورییەكان  دانانی گەمارۆ 
لە الیەن كۆمەڵگای جیهانییەوە لە پێوەندی 
لەگەڵ پرۆژەی گوماناویی ناوكیی ئێران و 
توندتربوونەوەی بەردەوامی ئەم گەمارۆیانە لە 
سەرەتادا بە كۆمەڵێك دروشمی خەڵك پەسەند 
و خەڵك فریودەر لە الیەن ئێرانەوە دژكردەوەی 
رێژیم  كاربەدەستانی  درا.  پیشان  پێ 
وەك  رۆژئاوایان  بڕیارەكانی  و  راگەیەندراو 
ئێران  دەرفەتێكی زێڕین دەرخواردی خەڵكی 
دەدا كە دەبێ كەڵكیان لێ وەربگیردرێ و بە 
لەتكە  وەك  ئەوانیان  یان  بگەیەن،  خۆبژێوی 
كاغەزێكی بێ بەها لەقەڵەم دەدا كە ناتوانێ 

ئێران  ئابووریی  لەسەر  كاریگەرییەكی  هیچ 
تێپەڕبوونی چەندین ساڵ  هەبێت، بەاڵم پاش 
دەركەوت كە دروشمەكانی كاربەدەستانی رێژیم 
كەوگیرەكەیان  و  نەكرد  پڕ  بەتاڵی  خەزێنەی 
رێژیم  ئەگەر  و  قابلەمەكە  بنی  لە  داویەتی 
گەمارۆی  گەاڵڵەی  هەڵنەگرێ،  دەست 
نەوتی  بەرمیل  میلیۆن  یەك  هەناردەكردنی 
هەناردەیی ئێران كە ئێستا دەتوانێ هەناردەی 
بواری  دەچێتە  ئامریكاوە  الیەن  لە  بكات، 
ئابووریی  هەناسەكانی  دوایین  و  جێبەجێكردن 
نالەباری رێژیم دەچنێ. بەم شێوەیە  داڕماو و 
تێچووی  نامێنێ  توانای  ئێران  تەنیا  نە 
درێژەكێشانی شەڕی حكوومەتی بەشار ئەسەد 
تێچووەكانی  و  واڵتە  ئەم  خەڵكی  دژی  بە 
حیزبۆڵاڵ و  گرووپە تیرۆریستییەكانی دیكە 
لە ناوچەكە و شوێنە جیاجیاكانی جیهان دابین 
ناتوانێ  نێوخۆی واڵتیشدا  لە  بەڵكوو  بكات، 
تێچووە سەرسووڕهێنەرەكانی سوپای پاسداران 
و ناوەندەكانی هێز و دەسەاڵت دابین بكات و لە 
ئاكامدا رێژیم بە شێوەیەكی جیددی دەكەوێتە 

بەردەم هەڵدێڕی رووخانەوە. 
الیەكی  لە   -3
دیكەوە، لە بیرمان بێت كە 
ئامانجی هەوڵەكانی رێژیم 
ئۆرانیۆمدا  پیتاندنی  لە 
دەستپێڕاگەیشتن بە چەكی 
رێژیمی  چون  ناوكییە. 
ئیسالمی  كۆماری 
بە  سەرەتاوە  هەمان  لە 
بەڕێوەبردنی تیۆرییەكانی 
شۆڕش،  هەناردەكردنی 
رۆژئاوا  لەگەڵ  دژایەتی 
وەك  خۆناساندنی  و 
موسڵمانەكانی  رێبەری 
جیهان، لەگەڵ رۆژئاوا و 
زۆربەی واڵتانی ناوچەكە 

بەتایبەتی واڵتانی موسڵمانی سوننە نشین خۆی 
لە نێوان كۆمەڵێك لە دوژمنی دەسكردی دوور 
هەموویان  گوایە  كە  پێكرد  هەست  نزیكدا  و 
كەواتە،  رێژیمەدان.  ئەم  رووخاندنی  بیری  لە 
دەبوا لە بەرامبەر ئەم هەموو دوژمنە هێزەكی 
و  بپارێزێ  رێژیم  و  رابوەستێ  كردەكییەدا  و 
تەنیا چەكێك كە دەتوانێ ئەم ئامانجە بپێكێ 
)بە بڕوای رێژیم( دەستپێڕاگەیشتن بە چەكی 
كە  حاڵەتەدایە  لەو  تەنیا  چونكوو  ناوكییە. 
سەر  بۆ  دەستدرێژی  و  هێرش  توانای  كەس 
واڵتانی  تایبەتی  بە  جیهان  و  نابێت  رێژیمی 
موسڵمانی ناوچەكە لە بەرامبەر ئێراندا سەری 
بۆیە  هەر  دادەنوێنن.  تەسلیم بوون  و  كڕنۆش 
سەرەڕای  ئۆرانیۆم  پیتاندنی  پڕۆگرامی 
ئەم  دەنگی  بیستنی  و  گشتی  ناڕەزایەتیی 

و  كێشا  درێژەی  جیددییانە،  ناڕەزایەتییە 
ئێستاكە گوایە رێژیم تێگەیشتووە كە نەتەنیا 
تا  رانەگەیشتووە  دەستی  ناوكی  چەكی  بە 
ئیمامی  رێژیمی  چەكە  ئەو  یارمەتیی  بە 
بەڵكوو  بپارێزێ،  ئاژاوەی دوژمنان  لە  زەمان 
ئۆرانیۆم  پیتاندنی  پڕۆگرامی  درێژەكێشانی 
بۆیان  هەیە  نەخوازراوی  ئاكامی  و  لێكەوتە 
و خەریكە بۆ خۆی دەبێتە هۆكاری رووخانی 
پاراستنی  بنەما،  چونكە  لەوالشەوە  رێژیم. 
رێژیم بە هەر قیمەتێكە، كەواتە دەبێ تەسلیمی 
داخوازییەكانی رۆژئاوا بن و پێداچوونەوەیەك 
ئۆرانیۆمدا  پیتاندنی  درێژەكێشانی  سەر  بە 
ئاكامەكەی  بێت.  بەردەوام  رێژیم  تا  بكەن 
دەبێتە ئەوەی كە پاش سااڵنێك دروشمدان دژی 
سامانی  و  سەروەت  بەفیڕۆدانی  و  رۆژئاوا 
واڵت و بە هەژار و چارەڕەشكردنی خەڵكی 
ئەم نیشتمانە بە مەبەستی دەستپێڕاگەیشتن بە 
چەكی ناوكی، لە بادانەوەیەكی 180 پلەییدا، 
دۆستایەتی  هۆلۆكاست،  راستبوونی  لە  باس 
لەگەڵ خەڵكی ئیسراییل، وتووێژی تەلەفوونی 
ئۆباما  لەگەڵ  رووحانی  15خولەكیی 

سەركۆماری شەیتانی گەورە دێتە گۆڕێ و 
ئەم  ئەوەدان  هەوڵی  لە  رێژیم  راگەیەنەكانی 
بادانەوە بە بایی سەرترۆپكی سەركەوتنەكانی 
خەڵك  بە  قارەمانانە(  نواندنی  )نرمی  رێژیم 
نواندنی  "نەرمی  كاتێكدا  لە  بفرۆشن، 
قارەمانانە"ی رێبەر جامی ژەهرێكی دیكەیە 
لە  رێژیم  تا  بینۆشێ  دەبێ  سەرشۆڕانە  كە 
مەترسیی رووخان رزگار بكات و بۆ ماوەیەكی 
دیكە وەك ئۆختاپووسێك زاڵ بێ بەسەر شان و 

ملی خەڵكی وەزاڵەهاتووی ئێراندا.
نییە كە  جێگەی هیچ گومانێك   -4
"رووحانی"  پەیغامبەرەكەی  و  رێبەر  جەنابی 
پێشكەوتنی  بۆ  زەمەنییەدا  بڕگە  لەم 
بلوێ  بۆیان  كە  شوێنێ  تا  پڕۆگرامەكانیان 
تا  مانۆڕ دەدەن، درۆ و چەواشەكاری دەكەن 

بكەن  رازی  رۆژئاوا  لە شێوەكان  بە شێوەیەك 
كە تا رادەیەك لە گەمارۆ ئابوورییەكانیان كەم 
بكەنەوە بە بێ ئەوەیكە مل بۆ داخوازییەكانی 
و  روون  كە  ئەوەی  بەاڵم  بكەن.  كەچ  ئەوان 
ئاشكرایە رۆژئاوا و بە تایبەتی ئامریكا، فێڵ 
و  ناسیوە  باشی  بە  رێژیمیان  تەڵەكەكانی  و 
دروشمەكانیان  و  بزە  كاریگەریی  ژێر  ناكەونە 
ئەوان  رایانگەیاندووە،  كە  شێوەی  بەو  و 
چاوەڕوانی هەنگاوە كردەكییەكانی رێژیمن لە 
داخوازییەكانیاندا.  قبووڵكردنی  چوارچێوەی 
كەواتە ئەگەر لە ئەگەری سووربوونی رۆژئاوا 
بۆ توندتركردنەوەی گەمارۆكان و درێژەدانیان 
"كە بە رواڵەت وا وێدەچێ " رێژیم سەرشۆڕانە 
و  رۆژئاوا  داخوازییەكانی  بەرامبەر  لە 
و  دانەواندوە  نێونەتەوەییدا سەری  كۆمەڵگای 
ئەوەی وەك سەركەوتنی گەورەی رێبەر پێناسە 
لە  ئێران  شكستی  پاش  چۆن  "هەروەك  كرد 
ئێستاش  بە  تا  عێراقدا  حكوومەتی  بەرامبەر 
سووڕ  سەرمان  نابێ  دەزانێ"  براوە  بە  خۆی 
وەبیرهێنانەوەیە  بە  پێویست  ئەڵبەت  بمێنێ. 
بە  سیناریۆیە  ئەم  ئاكامگەیشتنی  بە  كە 
ئەو  و  دژبەران  بوونی 
لە  كە  گیروگرفتانەی 
نێوخۆی ئێران و ئامریكا 
لەسەر رێگەدان، پالنێكی 
بەاڵم  دژوارە  و  كاتگر 
وەدیهاتنی  بەمحاڵەشەوە 

دوور لە باوەڕ نییە.
هەموو  لەم  بەاڵم 
قازانجێك  چ  پڕوپاگەندە 
بە خەڵكی ئێران دەگات؟

بەم  وەاڵمدانەوە  بۆ 
بۆ  دەگەڕێینەوە  پرسیارە 
پاراستنی  بنەمای  سەر 
رێژیم و ئەوەیكە وەالنانی 
ئابوورییەكانی  گەمارۆ 
هۆی  دەبێتە  رۆژئاواوە،  الیەن  لە  ئێران  سەر 
ئەوەی كە بۆ ماوەیەكی دیكە تەمەنی رێژیم 
درێژ بێتەوە و دەالقەیەكی چووكەش لە باری 
ئەگەر  بەاڵم  بكرێتەوە.  خەڵك  بۆ  ئابوورییەوە 
خەڵكی  لەگەڵ  رێژیم  كە  بكرێتەوە  بیر  وا 
كەشی  ئاكامدا  لە  و  دەبێتەوە  ئاشت  ئێراندا 
و  دەبرێت  ال  ئێراندا  بەسەر  ئەمنیەتی  زاڵی 
دەكرێتەوە و ئەو ئازادییانەی كە لە سەرەتای 
هاتنەسەركاری كاربەدەستانی ئەم رێژیمەوە لە 
خەڵكی ئێران و بە تایبەتی ئازادیخوازان زەوت 
كراوە بۆیان دەگەڕێتەوە، هەڵەیەكی گەورەیە. 
بۆ  هۆكارێكن  خەڵك  ئازادییەكانی  چونكە 
راگرتنی.  و  پاراستن  نەك  رێژیم،  رووخانی 
خەڵكی ئێران لە دەیەكانی رابردووەوە وەها قین  
و تووڕەییەكیان لە رێژیم لە دڵدایە كە كاتێك 

دەرفەتێكی  سەركوت  سەرەنێزەی  قورسایی 
و  یەكگرتوو  بدات،  پێ  هەناسەكێشانیان 
باروبنەی  و  رادەبن  و  هەڵدەستن  یەكپارچە 
لە  كە  هەروەها  دەكەنەوە،  كۆ  ئەوان  سوواوی 
بە هەر  رابردوودا هەركات  ماوەی 37 ساڵی 
رەخسابێت،  بۆ  دەرفەتەیان  ئەم  هۆكارێكەوە 
كۆڵەكەكانی  و  گۆڕەپانەكە  نێو  هاتوونەتە 
رێژیمیش  و  لەرزە  خستووەتە  رێژیمەیان  ئەم 
جگە  راستییەیە.  ئەم  ئاگاداری  باشی  بە 
دەیەكانی  مێژووی  ئیسالمی،  كۆماری  لە 
رابردوو لە واڵتانی ناوچەی رۆژهەاڵتی ناڤین 
ئەو  كە  سەلماندووە  راستییەی  ئەم  ئافریقا  و 
رێژیمە توتالیتێر و دواكەوتنخوازانە كە لە نێو 
كۆمەڵگاكەی خۆیان پێگەیەكیان نییە، تەنیا 
پشت بە هێزە سەركوتكەرەكانیان دەبەستن. ئەم 
جۆرە رێژیمانە بەردەوام لە خەڵكەكەی خۆیان 
خەڵك  كە  نیگەرانن  راستییە  لەم  و  دەترسن 
ئازادی  بە  دەستیان  ئەوەیكە  لەگەڵ  هاوكات 
بگات، بوونی پڕشوورەیی ئەوان لە سەر گۆی 
زەوی دەسڕنەوە. بەمشێوەیە كە ئەم رێژیمانە تا 
دوایین چركەكانی تەمەنیان بە زەبری سەرەنێزە 
حكوومەت دەكەن و دەرەتانێك بۆ ئازاديی خەڵك 
رێژیمە  لە  ئەزموونەمان  ئەم  ئێمە  ناهێڵنەوە. 
بەعسی  حكوومەتی  ئێران،  پاشایەتییەكانی 
سەدام حوسێن و ئەم واڵتانەی كە لەم دواییانە 
و لە شۆڕشگەلێكدا كە لە ژێر ناوی بەهاری 
عەرەبی حكوومەتەكانیان رووخاندووە، بینیوە. 
رێژیمی كۆماری ئیسالمیش ئەم راستییانەی 
بینیوە و وانەی لێ وەرگرتوون تا ئەو شوێنەی 
ئێران  خەڵكی  بۆ  ئازادی  تەنیا  نە  رێژیم  كە 
بە ڕەوا نابینێ، بەڵكوو سەرەڕای رۆژڕەشیی 
خەڵكی  سیاسیی  و  ئابووری  بارودۆخی 
پێشڤەچوونی  تێچووی  خۆی،  واڵتەكەی 
شەڕی بەشار ئەسەدیشی لەگەڵ خەڵكەكەی 
لەگەڵ  نەبا  كە  گرتووە  خۆی  ئەستۆی  وە 
واڵتە  ئەم  خەڵكی  سووریە  رێژیمی  رووخانی 
بە ئازادی بگەن، ئازادی جیددیترین خەسار و 
دوژمنی ئەم چەشنە رێژیمانەیە، هەر بۆیە تا 

دوایین چركە لەگەڵیدا دژایەتی دەكەن.
ئەنجامگیری:

سەردانەواندنی رێژیمی كۆماری ئیسالمی 
لە بەرامبەر داخوازییەكانی رۆژئاوا لە رووی 
الوازی و ناچارییەوە لەم قۆناغەدا كە ئەگەری 
توندتربوونەوەی  بەرامبەر  لە  رێژیم  رووخانی 
هەستیار  خاڵێكی  بە  ئابوورییەكان  گەمارۆ 
گەیشتووە، شتێك نییە كە دوور لە چاوەڕوانی 
دەستنیشان  كە  هۆكارانەی  بەو  بەاڵم  بێت. 
كران، نابێ چاوەڕوان بین كە رێژیم لە بەرامبەر 
ویست و داخوازی خەڵكی ئێراندا كە گەیشتن 
هیچ  بەڵكوو  بكات،  كەچ  مل  ئازادییە  بە 
دوور نییە بە دانی بۆڵ و پووان بە رۆژئاوا، 
كەشی  و  توندتر  نێوخۆدا  لە  سەركوتەكان 
كە  حاڵەتەدایە  لەم  بكا،  داخراوتر  كۆمەڵگا 
لە چنگاڵی سەرەڕۆیی  دەربازبوون  بۆ  خەڵك 
رێگەیەك جگە لە یەكیەتی و بەرەنگارییان لە 

بەرامبەر رێژیمدا نادۆزنەوە.
لەم قۆناغەدا باڵوكردنەوەی هەرچەشنە وەهم 
و دڵخۆشییەك لە پێوەندی لەگەڵ چاكسازی 
لە رێژیمدا، دڵخۆش كردنی خەڵك بە بزەكان و 
وادە درۆیینەكانی مۆرە ورد و درشتەكانی لە 
پتەوتر كردنی كۆڵەكەكانی سەرەڕۆییدا  پێناو 
ئێران  وەزاڵەهاتووی  خەڵكی  ئەژمار،  دێتە 
رێگەیەكی  هیچ  ئازادی  بە  گەیشتن  بۆ 
دیكەیان جگە لە رووخانی ئەم رێژیمە نییە و 
لەم رێگەیەدا پێویستە بە بێ هیچ گومانێك 
هەنگاو هەڵبگرن و بە هەمان  شێوە دەبێ نرخی 
سەركەوتووی  بەمجۆرە  و  بدەن  كارەش  ئەم 
كۆتایی خەڵك دەبن، نەك رێژیمی دژی گەلیی 

كۆماری ئیسالمیی ئێران.
مستەفا هیجری
1392/7/16
2013/10/8

مستەفا هیجریگەلۆ رێژیمی كۆماری ئیسالمی بەرەو گۆڕان هەنگاو هەڵدەگرێ؟

بۆچی لەناكاو رێژیمێك كە 
ئااڵهەڵگری هەناردەكردنی شۆڕشی 

ئیسالمی بووە و لەم رێگەیەدا تێچووی 
لەڕادەبەدەری لە سروەت و سامانی 
خەڵكی ئێرانەوە بگرە تا ئابڕووی 

خۆی خەرج كردووە، ئێستا لەپڕێكدا لە 
هەوڵدایە بۆ پیشاندانی سیمایەكی

 نوێ لە خۆی؟
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رۆژەڤ

كوردستانی  دێ���م���وك���رات���ی  ح��ی��زب��ی 
تێكۆشانی  و  خەبات  درێ��ژای��ی  بە  ئێران 
بە  گەیشتن  راستای  لە  خۆی  بێوچانی 
بەرژەوەندییەكانی نەتەوەیی - دێموكراتیكی 
بااڵی  بەرژەوەنديی  كوردستان،  خەڵكی 
ل��ە سەرجەم  ن��ەت��ەوەی��ی گ��ەل��ی ك����وردی 
پ��ارچ��ەك��ان��ی ك��وردس��ت��ان ل��ە س����ەرووی 
و  تایبەتی  بەرژەوەندییەكی  هەرچەشنە 
رێگایەشدا  ل��ەو  و  دان���اوە  خ��ۆی  حیزبی 
ئ���ام���ادەی ه��ەرچ��ەش��ن��ە گ��ی��ان��ف��ی��دای��ی و 

قوربانیدانێك بووە.
ئەوەی لێرەدا جێگای سەرنج و تێڕامانە 
دەكەین  بۆ  هێمای  باسەدا  كورتە  ل��ەم  و 
یادێكە لە 7 تێكۆشەری ماندوو نەناسی 
كە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
هەتاویدا  1375ی  رەزب����ەری  28ی  ل��ە 
بە  دژ  و  نابەرپرسانە  زۆر  شێوەیەكی  بە 
هەموو چەشنە بنەمایەكی مرۆڤتەوەرانە و 
نەتەوەییانە لە الیەن بزووتنەوەی ئیسالميی 
كوردستانەوە رادەستى كۆماری ئیسالميی 

ئێران كران. 
هەورامان، لە هەر دوو پارچەی نیشتمان 
)باشوور و رۆژهەاڵت( مەكۆی خەبات و 
ئەو  خەڵكی  بووە،  قوربانیدان  و  تێكۆشان 
ناوچە دڵڕفێنە لە كوردستانی ئێران پشتیوان 
بووە  دێموكرات  تێكۆشەرانی  پەناگەی  و 
بە  رەخسابێ   بۆیان  دەرفەتێك  ه��ەر  لە  و 
شكۆیەكی چیاییەوە قەڵغانی بەرگری لە 
مان و مەوجودییەتی نەتەوەكەمان بوون. 

ئێرانەوە،  گ��ەالن��ی  ش��ۆڕش��ی  پ��اش  ل��ە 
چەندین  درێژایی  بە  هەورامان  ناوچەی 
س����اڵ ش��وێ��ن��ی ح�����ەوان�����ەوەی ك�����ادر و 
بووە  دێموكرات  حیزبی  پێشمەرگەكانی 
باشووری  شۆڕشگێرانی  جاریش  زۆر  و 
ك��وردس��ت��ان ل���ەو دەڤ�����ەرەدا ب��ە ب��ێ  هیچ 
چەشنە گیر و گرفتێك  پێكەوە ژیاون و 
تەنانەت زۆرجار بە كردووە لە هەستیارترین 
و  ناوچە  ئەو  خەڵكی  هەلوومەرجەكاندا 
تێكۆشەرانی حیزب  هاوكاريی تێكۆشەرانی 
كردووە  كوردستانیان  دیكەی  پارچەكانی 
و چ��اوەڕوان��ی هیچ ج��ۆرە دەس��ت خۆشی 

حیسابی  س��ەر  لە  و  نەبوون  پاداشتێك  و 
خوشك و براكانمان لە پارچەكانی دیكەی 
كوردستان هەوڵی بەرەوپێشچوونی خەباتی 
كات  هیچ  و  ن��ەداوە  ئێرانیان  كوردستانی 
بەرژەوەندییەكی  فیدای  ئیستراتیژییان 

تەسك و تاكتیكی رۆژانە نەكردووە.
بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی تا سااڵنێكی 
زۆر دەڤەری هەورامان لە ژێر هێژموونی 
بەهێزی  ه��ێ��زی  ب��ێ��وچ��ان��ی  خ��ەب��ات��ی  و 
و  هێز  زۆرج��ار  و  بوو  دێموكرات  شاهۆی 
الیەنە سیاسییەكانی كوردستانی عێراقیش 
دەرفەتێك  دەك���رد  ن��اوچ��ەی��ە  ل��ەو  رووی����ان 
بۆ  دێ��م��وك��رات  تێكۆشەرانی  الی���ەن   ل��ە 
پارچەكانی كوردستان رەخسا كە  سەرجەم 
خۆماڵی  و  دۆستانە  زۆر  الی��ەك  هەموو 

هەڵسووكەوت لەگەڵ  یەكتری بكەن. 
دۆستيی  نیشتمان  و  پ���اك  ه��ەس��ت��ی 
تێكۆشەرانی دێموكرات و بە پشت بەستن 
و  هێز  تێكۆشانی  و  ك��ار  راب����ردووی  ب��ە 
رەزب���ەری 1375ی  ل��ە 28ی  الی��ەن��ەك��ان 
ل��ە هەورامان  پ��اش گ��ەڕان��ەوە  ه��ەت��اوی 
ل��ە ه��ەڵ��ەب��ج��ە )گ���ون���دی ع���ەن���ەب( روو 
ئیسالمی  ب��زووت��ن��ەوەی  بنكەیەكی  ل��ە 
كوردستان دەكەن و ئەندامانی بزووتنەوەش 
بە سەرپەرستی ئەنوەر عەنەبی لەو نییەتە 
كەڵك  دێ��م��وك��رات  تێكۆشەرانی  پ��اك��ەی 

وەردەگرن بە بیانووی ئەوەی لەو رێگایەدا 
ماندوو و شەكەت بوون و دەبێ  الی ئەوان 
بۆ حەسانەوە پشوو بدەن، ماوەیەكی كورت 
بەرەو  دەتوانن  حەسانەوە  پاش  و  بمێننەوە 
بكەونەوە.  ب���ەڕێ   خ��ۆی��ان  ب��ارەگ��اگ��ان��ی 
شێوەیەكی  بە  دێموكراتیش  تێكۆشەرانی 
و  دەك��ەن  پێشنیارە  ئ��ەو  سەیری  ئاسایی 
سات  قوربانيی  لەوەی  غافڵ  دەمێننەوە، 
بزووتنەوە و كۆماری  و س��ەودای دەستی 

ئیسالمی دەبن. 
لەگەڵ  پێشتر  ئیسالمی  ب��زووت��ن��ەوەى 
كۆماری ئیسالمی پیالنی ئەو خیانەتەی 
داڕشتبوو،  دێموكرات  تێكۆشەرانی  دژبە 
بە  نەتەوەییە  دژە  و  نگریس  پیالنە  ئ��ەم 
ئامادەكردنی هەموو رێگا و ئیماكاناتی ئەم 
ساعەتێك  چەند  پاش  مێژووییە  خەیانەتە 
دێموكرات،  ت��ێ��ك��ۆش��ەرەی  ح����ەوت  ئ���ەو 
رەزای����ی، محەممەد  ئ��ەرش��ەد  ه��اوڕێ��ی��ان 
ئیسالمدوست،  داری���وش  ق���ادری،  عەزیز 
كازمی،  موزەفەر  محەممەدپوور،  یونس 
عەدنان ئیسمائیلی و مەعرووف  سۆهرابی 
رادەستی سوپای پاسداران لە شاری پاوە 

كران.
ئیسالمی  ب��زووت��ن��ەوەی  چ��ەش��ن��ە  ب���ەم 
لە كوردستانی  نەتەوەی كورد  بە  دەرهەق 
ئێران و حیزبی دێموكرات گەورەترین تاوانی 

ئەنجام دا كە هەرگیز لە بیر ناكرێت. 
حیزب  سیاسیی  دەفتەری  كاتەدا  لەو 
ب��ە دەرك���ردن���ی ب��ەی��ان��ن��ام��ەی��ەك وێ���ڕای 
و  ب��ی��روڕای گشتی  ئ��اگ��ادارك��ردن��ەوەی 
ك��ۆڕ و ك��ۆم��ەڵ��ە م���رۆڤ دۆس��ت��ەك��ان و 
كۆماری  و  بزووتنەوە  بە  دان  هۆشداری 
گیانی  پاراستنی  خ��وازی��اری  ئیسالمی 
ئەو هاوڕێیانە بوو. بزووتنەوەی ئیسالمی 
لە  دەستی  كە  كرد  لەوە  حاشای  ئەوكات 
نەتەوەیی  دژە  و  قێزەون  كردوەیەكی  وەها 
بەرنامەیەكی  لە  سەرەنجام  بووبێت.  دا 
تۆكمەدا حیزبی دێموكرات توانيی یەكێك 
لەو هاوڕێیانە كاك داریوش ئیسالمدوست 
لە بەندیخانەی كۆماری ئیسالمی دەرباز 
بكا و بە دەربازبوونی ئەم هاوڕێیەمان لە 
بە  ئیسالمی  كۆماری  رەشەكانی  چاڵە 
ئەنجامدەرانی  پیالنەكە  كردنی  ئاشكرا 
بەتایبەت  مرۆڤانییەی  دژە  ك���ردەوە  ئ��ەم 
بزووتنەوەی ئیسالمی بۆ بیروڕای گشتی 

ئاشكرا كرد. 
بۆ هەموو الی��ەك روون  ل��ێ��رەدا  ئ��ەوەی 
سیاسەتی  دەبینین  الیەك  لە  ئاشكرایە  و 
دروست و واقێع بینانەی حیزبی دێموكرات 
چركە  بۆ  كە  قۆناغەكاندایە  هەموو  لە 
ساتێكیش رێگای نەداوە لە سەر حیسابی 
كوردی هیچ  پارچەیەكی كوردستان لەگەڵ 
رێژیمەكانی ناوچە سات و سەودای هەبێ   
و لەالیەكی دیكەوە بزووتنەوەی ئیسالمی 
كوردستان، كەسێكی وەك ئەنەوەر عەنەبی 
سەرەڕای ئەنجامدانی ئەم تاوانە بە گەلی 
كورد لە كوردستانی ئێران و ئاشكرابوونی 
فرۆشییەدا،  م��رۆڤ  ل��ەم  ئ��ەوان  دەستی 
دەكا!!!  ك��وردس��ت��ان  پارلمانی  ك��ان��دی��دی 
لە  دادپ��ەروەری و عەداڵەت  كەواتە دەبێ  

كوێ  بێ  ؟! 
لەبەرچاوگرتنی  بە  خۆیەتی  جێگای 
نێونەتەوەییەكان  یاسا  و  ئ��وس��ول  ه��ەم��وو 
بەدواداچوون  م��رۆڤ  مافی  الیەنەكانی 
لە  ئەنجامدەرانی  و  بكەن  دۆسیە  ئەم  بۆ 
دادگایەكی دادپەروەرانەدا بە سزای خۆیان 

بگەیێنن.

خۆشبژێوی و دەستخستنی خوراكی گونجاو 
و توانایی كڕین یەكێك لە مافە سەرەتاییەكانی 
بەداخەوە  ك��ە  كۆمەڵگایەدا  ل��ە  تاكێك  ه��ەر 
ئێستا بەشێكی بەرچاو لە دانیشتووانی جیهان 
و  داه��ات  و  دەناڵێنن  ه��ەژاري��ی��ەوە  دەستی  بە 
دابینكردنی  ب��ەش��ی  رۆژان���ەی���ان،  م��ووچ��ەی 
خوراكێكی گونجاو ناكات. هەر چەند لە ماوەی 
دیەی رابردوودا پێشكەوتنی بەرچاو بينراوە بۆ 
لە نێوبردنی هەژاری، بەاڵم بەپێی وتەی "جیم 
یونگ كیم" بەرپرسی بانكی جیهانی نزیك بە 
كە 400  كەس  میلیون  و 300  میلیارد  یەك 
رادەبەدەر  لە  هەژاریی  لە  منداڵن  میلیونیان 
ژیان بەسەر دەبن و هەموو ساڵێك نزیك بە 7 

میلیون منداڵی ژێر 5 ساڵ دەمرن.
ه���ەژاری و ب��ەرزب��وون��ەوەی رێ���ژەی هێلی 
بەرچاوی  بەشێكی  كۆمەڵگا  ل��ە  ه���ەژاری 
غەیرە  و  نەگونجاو  سیاسەتە  بۆ  دەگەڕێتەوە 

كۆمەڵگایە  ئەو  دەسەاڵتدارانی  زانستیيەكانی 
كە  واڵتانەیە  ل��ەو  یەكێك  كە  ئێران  واڵت��ی  و 
دەوڵەمەندە  ئابوورییەوە  ژێرخانی  ب��واری  لە 
و  ئ��او  و  جوگرافیایی  هەڵكەوتی  پێی  بە  و 
توریستی  واڵتێكی  وەك  دەك���رێ  ه��ەوای��ی��ەوە 
واڵتە،  ئ��ەم  بۆ  زۆر  داه��ات��ی  ه��ۆك��اری  ببێتە 
بەاڵم بە هۆی سیاسەتى نازانستی و نەبوونی 
سەردەمیانەی  ئابووريی  تۆكمەی  بەرنامەی 
بوونی  هەروەها  و  خایەن  درێ��ژ  و  كورتخایەن 
دزی و تااڵنی دەسەاڵتدارانی ئێران لە داهاتی 
نەتەوەیی ئێران و یارمەتيی بەرچاوی دەوڵەتی 
و  تيرۆریستیيەكان  بناژۆخوازە  هێزە  بە  ئێران 
هەوڵی وەدەستهێنانی چەكی ناوكی و دژایەتی 
لەگەڵ جیهان بە تایبەت دەوڵەتە رۆژئاواییەكان 
و لە سەرەوەی هەموویان ئامریكا وای كردووە 
واڵتەدا  ئ��ەم  س��ەر  بە  ئابوورییەكان  گ��ەم��ارۆ 
بسەپێ و هێلی هەژاری لەم واڵتە بە شێوەی 

بەرچاو بەرز بێتەوە. 
ئاماری  ن��اوەن��دی  راگ��ەی��ەن��دراوی  بەپێی 
ئێران 47 میلیۆن ئێرانی  رۆژانە مووچەیەكی 
و  تمەنیان هەیە  و سێسەد  4ه��ەزار  لە  كەمتر 
ئاماری كۆماری  پێی سەرچاوەكانی  بە  هەر 
ئیسالمی نزیك بە 10 میلیۆن ئێرانی لە ژێر 
بە  نزیك  و  رادەب����ەدەردان  لە  ه��ەژاری��ی  هێلی 
رێژەییەوە  هەژاریی  دەست  بە  میلیۆنیش   30

دەناڵێنن.
داهاتی  پێویستە  ك��ە  كاتێكدایە  ل��ە  ئ��ەوە 
واڵت بە شێوەی بەرانبەر و دوور لە هەرجۆرە 
كۆمەڵگادا  تاكەكانی  نێوان  لە  جیاوازيیەك 
دابەش بكرێت بەاڵم وەك دەبینین داهاتی ئێران 
پاسداران  سپای  مافیایيەكانی  باندە  الیەن  لە 
بە  دەستی  رێژیمەوە  ب��ااڵی  كاربەدەستانی  و 
سەردا گیراوە و بەشی خەڵكی ئێران لەم هەموو 

داهاتە تەنیا نەهامەتی و هەژارییە.

وتارێكی  دەرەكی"  "سیاسەتی  ماڵپەڕی 
ژێر  لە  میلێر  دەیڤید  ئارۆن  بەقەڵەمی 
كە  كردووەتەوە  باڵو  "چوونەئاو"  ناوی 
بە  لیدەكەیدا  لە  بابەتەكە  سەرەكی  تەوەری 
ئەمەیە:  لیدەكەی  داوەتەوە.  رەنگی  جوانی 
ویالیەتە  بۆ  نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  "بۆچی 
كەمتر  و  كەمتر  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی 
پرسیارە  بەم  وتارەكە  سەرەتای  گرینگە". 
دەستی پێكردووە: "ئاخۆ رۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
ماوە؟"  جارانی  گرینگییەكەی  بەڕاستی 
"گاڵتە  نووسیویەتی:  نووسەر  درێژەدا  لە  و 
نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  كە  هەڵبەت  دەكەم. 
سەردێڕی  لە  چاو  تەنیا  هەیە.  گرینگی 
لە  هەواڵێك  بێ   بە  رۆژێك  بكەن:  هەواڵەكان 
میسر  یان  عێراق  سووریە،  قەیرانی  بارەی 
سیاسەتڤانێكی  الیەن  لە  راگەیاندنێك  یان 
كە  ئێرانی  ئاخووندێكی  یان  ئیسرائیلی 
بێت،  لەگەڵ  ئاشتیی  یان  شەڕ  پێشبینی 
لە  جیهان  رێبەرانی  حەوتووە،  ئەم  تێناپەڕێ . 
ئێران  ناوكیی  توانایی  باسكردنی  بۆ  ژێنێڤ 
كۆ بوونەوە. مانگی رابردوو، سەركۆمار باراك 
ئۆباما لە كۆبوونەوەی كۆڕی گشتیی نەتەوە 
یەكگرتووەكاندا وتارێكی پێشكەش كرد كە بە 
تەرخانی  نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  بۆ  تەواوی 
كاناڵی  نەوتییەكان،  خەزێنە  دواتر  كردبوو. 
گەرووی  هەروەها  و  سوئێز  سەمبۆلیكی 
باریكی هورمۆز هەیە. داستانی دوورودرێژی 
و  ئیسرائیل   � عەرەب  كۆتایی  بێ   شەڕی 
نووسەر  هەیە."  سێپتامبریش  11ی  هەروەها 
سەرەڕای  "بەاڵم  دەنووسێ :  تردا  بەشێكی  لە 
نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  ئەمانەیش  هەموو 
بوو. هۆكارە  نییە كە جاران  ئەوەندە گرینگ 
نەریتییەكان بۆ تێوەگالنی ئەمریكا گۆڕاون."  
باس  سەرەكی  هۆكاری  شەش  نووسەر 
دەكات كە لە روانگەی خۆیەوە بوونەتە هۆی 
ئەمریكا  بۆ  نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  ئەوەی 
هەبێ .  جارانی  لە  كەمتر  گرینگییەكی 
شی  تێروتەسەلی  بە  هۆكارەو  هەر  ناوبراو 
ئاماژەیەكی  دەكرێ   تەنیا  لێرەدا  كە  دەكاتەوە 
كورتیان پێ  بكەین. 1- نەمانی شەڕی سارد 
دوژمنكارانەی  تا  هاریكارانە  زیاتر  رۆڵی  و 
و  ناوچەكە  لە  ئەمریكا  بەرامبەر  لە  رووسیە 
ئیسالمگەراكانی  توندڕەوە  هێزە  الوازبوونی 
نێوخۆیی  كێشە  لە  تێوەگالنیان  و  ناوچەكە 
ئیدی  ئەمریكاییەكان   -2 ناوچەییەكانیان،  و 
یەكالكەرەوەی  رۆڵی  واڵتە  ئەو  نایانهەوێ  
پشتیوانی  و  بگێڕێ   ناوچە  ئەم  كێشەكانی 
ناكەن،  سەربازی  هێزی  بەكارهێنانی  لە 
لە  كەمتر  ئەمڕۆكە  نەتەنیا  ئەمریكا   -3
بەڵكوو  ناوچەكەیە  نەوتی  گرێدراوی  جاران 
پێشبینی دەكرێ  لە 2020دا ببێتە گەورەترین 
لە  سروشتی  گازی  و  نەوت  بەرهەمهێنەری 
جیهاندا، 4- هاوپەیمانە عەرەبەكانی ئەمریكا 
پێوەندییەكانی  داهاتووی  تەنانەت  و  گۆڕاون 
ئۆردۆنیش  و  عەرەبستان  لەگەڵ  ئەمریكا 
ئەمڕۆكە  ئیسرائیل   -5 نابێ ،  رابردوو  وەك 
لە   -6 و  جاران  لە  سەربەخۆترە  و  بەهێز 
رووسیە  و  ئەمریكا  رێككەوتننامەی  ئاسۆدا 
لەسەر پرسی ئیسرائیل و فەلەستین و پرسی 
بە  ئەوە  و  دەبینرێ   ئێران  ناوكیی  بەرنامەی 

قازانجی هەر دوو زلهێزەكەیە. 
نووسەر لە كۆتاییدا دەنووسێ : "رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست بۆ ئەمریكا باش نەبووە. ئێمەش بۆ 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاست باش نەبووین. ئەوەندەی 
زووتر بتوانین كەمتر لەم سەرزەوینە ناخۆشانەدا 
دەركەوین، باشترە. هیچ شتێك لەوە خوشحاڵترم 

ناكات".
سەرچاوە: 

Foreignpolicy.com

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

چوونەئاو

یادێك لە 7 تێكۆشەری  
ی دێموكرات و قوربانیانی بەرژەوەندی 

رام
ەه

ە ب
كاو

رۆژی جیهانيی بنبڕكردنی 
ییهەژاری و بەرزبوونەوەی هێلی هەژاری لە ئێران

رزا
 می

یوا
ه

نزیك بە 10 
میلیۆن ئێرانی لە 
ژێر هێلی هەژاریی 
لە رادەبەدەردان 
و نزیك بە 30 
میلیۆنیش بە 
دەست هەژاریی 

رێژەییەوە دەناڵێنن
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خواحافزی لە سنە

خواحافزی لە سنە
هەرچەن دڵواپەس بێ حورمەتیی تۆم

سنە شارەكەم ئەوە من ئەڕۆم

تا الكەیتەوە نیە ئاسارم

خۆەرەتاوەكەی لچ پاسارم

وەك ئاویەرگەل هەر پایدار بێ

لە خوام تەڵەبە دایمە هەر شار بێ

بە شەرتی شەرەف كوردگەل بنوێنی

تا دونیا دونیاس تویچ هەر بمێنی

بۆ گەشەپیدان بكەفنە بیرت

بە ئومێد رۆژیك جوانگەل ژیرت

سوننەتەكانت زینگەو كەنەو

گشتیان بەیەكەو دوبارە لە نەو

كزی و بێ شەوقی و غەم و پەژارەت

گشتی پاكەو كەن لە رووی روخسارەت

ریگە تەی ئەكا و بەرەو غەرب ئەچێ

هەر وە ك خۆەرەتاو لە شەرقەو هەڵ تێ

لە مەشرقەوە هەاڵتن وەك خوەر

عالم و كاشف لە حەساو بەدەر

گەیین بەم جیگە وا گشت ئەیوینین

بەهر ەیان لێگرد مەردم خوەرنشین

مانگیان بەجێهیشت بۆ مریخ ئەچن

شەو و رۆژ خەریك كەشف و تەحقیقن

تا بە كاینات خاستر پەی بوەن

لە هەر علمێكا كڕوكاش ئەكەن

چون وەك غەربیگەل بە شۆنیا نەچوو

شەرقی كە ساحێو زانا و عالم بوو

بە شۆن زاناگەل خوەمانا نەچووین

راسە نەیانهێشت، خوەیچمان غافڵ بووین

ئەوێتە باعیس نابوودی و مردن

بێ تەفاوەت بوون یا شۆن گوم كردن

ئەویچمانە بوو، لە دەسمان دەرچوو

وەئیال چەمان لەوان كەمتر بوو

زاڵ بووگن بە مل تواوی دونیا

میللەتگەل زانا لە هەرچی عیلما

دارایی دونیا ئەوەنە غارەت

بە تێكنۆلۆژی تێكەل سیاسەت

چتگەل نابابیان بۆمان ئەنێرن

هەروا ئەیوینین  زۆرمان بۆ تێرن

فەقەت خراوە و فەساد رەواج ئان

ئەوەیك وا خاسە ئەیشارنەو لێمان

چون رازی ئەون بە ناڕەوای وا

روڵەگەل رازی و بووعەالی سینا

وا گوێچكەتان دا بەم باسگەل منە

ئێوەیچ رۆڵەگەل شارەكەم سنە!

ئەشێ تێفكرن ئێمە چەمان هەس

گشت خاس ئەزانن دەورەی ماهوارەس

عالم و عیلمی بۆ گالیك چووگە

ناو سنەی عەزیز دارولعیلم بووگە

بو سەردەر چوون و خوەندن و زانین

لە گ الیكیچەو شاگرد وردبین

ئەوونە مامۆسا و بۆ شۆنگەل ئەچوون

ئەهاتنە سنە و لەیرا فێر ئەوون

بە عیلم و زانین لەو وەزعە دەر چوو

ژاپونیچ چەن قەڕن ژێرچەپۆكە بوو

شەرقی بەجێهێشت غەربی تەسخیر كرد

تكنیك و عیلمی تواو دونیای گرد

بۆ هەركامێكتان ئەرك سەرشانە

وریا بنەوە وەزیفەتانە

بە دڵ و بەگیان سەعی و كۆشش كەن

بێرنیەوە بیر چەبوون ئیسە چەن

ئێمە خاڵفیاین ئێوە مەخاڵفن
بۆ رێگەی زانین چرا هەڵگر بن.

"شارەكەم سنە"ماڵئاوا شاعیری 

س
شنا

حەق
ن 

ەدی
حی

ا م
ست

امۆ
م

حەقشناس،  م��ح��ی��ەدی��ن  م��ام��ۆس��ت��ا 
كوردستانی  ئ��ەدی��ب��ی  و  ش��اع��ی��ر 
رۆژهەاڵت و ئافرێنەری بەرهەمی 
24ی  رۆژی  لە  سنە"،  "شارەكەم 
لە  ماڵئاوایی  ئەمساڵدا  رەزب��ەری 
ژی��ان ك��رد و ل��ە ش��ارەك��ەی سنە 
"بەهەشتی  گۆڕستانی  ل��ە  و 
ئەسپەردەی  م��ح��ەم��م��ەدی" 
خاكی نیشتمان كرا. مامۆستا 
دڵسۆزێكی  ح��ەق��ش��ن��اس 
نیشتمان  ئ��ەم��ەك��داری 
زێ��������دەك��������ەی  و 

ب���وو و ب������ەردەوام ل��ە رێی 
هەوڵی  نووسینەكانییەوە 
ب���ووژان���ەوەی  پ��اراس��ت��ن و 
ئ������اس������ەوارە ئ�����ەدەب�����ی و 
ه��ون��ەری��ی��ەك��ان��ی ش���اری 
س��ن��ەی ئ���ەدا و ه���ەر ئەو 

هۆی  ب��ووە  خەمخۆرییەشی 
"شارەكەم  شاكاری  خولقاندنی 

سنە" لە الیەن ناوبراوەوە. گەلێك 
ناو و ناوبانگ، داب و نەریت، خەم 
و شادی و بیرەوەری خەڵك و ناوی 
لە  ش��اری سنە  ئ��اس��ەواری كەونی 

رێی "شارەكەم سنەوە"وە لە 
فەوتان و بیرچوونەوە پارێزران 
و مامۆستا حەقشناس لەو 
بوارەدا خزمەتێكی مێژوویی بە 
كوردستان و شاری سنە كردووە 
بە  سنە"  "ش��ارەك��ەم  بەرهەمی  و 
حەق نازناوی "ناسنامەی سنە"ی 
بە  وەرگ��رت��ووە. الوان��ی كوردستان و 
تایبەتی شاری سنە هەردەم ئەمەكدارانە 
روانیویانەتە ئەو هەوڵە ئەدەبی و فەرهەنگییە 
و مامۆستا حەقشناس پێگە و رێزی تایبەتیی 
هەبووە و دەیبێت لە دڵی خەڵكی كوردستاندا. 

كاسێت  شێوەی  بە  سنە"  "ش��ارەك��ەم 
ب��ە دەن��گ��ە شیرین و  )ش��ری��ت( و 
مامۆستا  خ���ودی  زواڵڵ���ەك���ەی 
جگە  ك��رای��ەوە.  ب��اڵو  حەقشناس 
مامۆستا  ناوبراو،  بەرهەمی  لە 
دیوانە  خ���اوەن���ی  ح��ەق��ش��ن��اس 
شێعرێكی فارسیشە و هەروەها 
خۆیشی  ب���ی���رەوەری���ی���ەك���ان���ی 
ن��ووس��ی��وەت��ەوە ك��ە ب��ڕی��ارە لە 
داه���ات���وودا چ��اپ و باڵو 

بكرێتەوە. یادی بەرز و 
رۆحی نەمری شاد.
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ئاوانگارد
لە  كە  دێ  پێشەنگ  و  پێشڕەو  بەمانای  و  فەڕانسەییە  وشەیەكی  ئاوانگارد 
ساڵی 1850 بە شێوەی بزووتنەوەیەكی هونەری دەركەوت. ئەم وشەیە بنەڕتێكی 
سەربازيی هەیە و بە مانای سەربازێك كە لە شەڕدا لە پێشەوەیە بەكار دێ و بە 
هونەرێك دەگوترێ كە فۆرم و زمانی كۆن بشكێنێ و شێوازێكی نوێ بەرهەم 

بێنێ.
روانینی هونەرمەندی ئاوانگارد زۆرجار بە پێچەوانەی روانینی ئاسایی بینەرە 
و هەر بەم هۆیە و بە هۆی دەربڕینی ئاڵۆزی، پێوەندیی ئەو لەگەڵ كۆمەڵگا 
زۆر بەهێز نیە، بەتایبەت ئەوەی كە كۆمەڵگا پەروەردەیەكی ئاكادێمی یان تەنانەت 
ئاساییشی لەمبارەیەوە نەبینیوە و بەتایبەت كێشەكان لە جیهانی ئەمڕۆدا دەرەتانی 

وەها پەروەردەگەلێك، تەنانەت لە رێگەی رادیۆ و تەلەویزیۆنەوە بە كەس نادات.

بەڕێوەبەرایەتی رۆشنبیری و هونەری رانیە، بە هاوكاری سەنتەری رووناكبیریی 
هەتاو، بەرواری 21_10_2013 لە كتێبخانەی گشتی رانیە، فێستیڤاڵی شیعر و 

چیرۆكی بە ناونیشانی "چرۆكان لەبەر هەتاودا، جوانتر گەشە دەكەن"ی بەڕێوەبرد.
لە كۆی ئەو دەقانەی بە دەست لێژنەی بەڕێوەبەریی فێستیڤاڵ گەیشتبوون، لە شیعر 
و چیرۆك، پاش هەڵسەنگاندنیان لە الیەن لێژنەی هەڵسەنگاندنەوە، 11 كەس لە بواری 

شیعردا و 8 كەس لە بواری چیرۆكدا بەشدارییان لەو فێستیڤاڵەدا كردووە.. 
لە كۆتایی فێستیڤاڵەكەشدا، پلەكانی یەكەم و دووەم و سێیەمی هەردوو بواری شیعر 
و چیرۆك، لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی رۆشنبیری و هونەری رانیە، بە هاوكاری سەنتەری 

رووناكبیریی هەتاو خەاڵت كران. .
سۆهرابی،  "دیمەن  راگەیاند:  چەشنە  بەم  شیعری  بواری  براوەكانی  ناوی  فێستیڤاڵ 
براوەی یەكەم � هێرش یاسین، براوەی دووهەم � بەهار حسێنی و بڵند باجەاڵن بە هاوبەش، 
براوەی سێهەم". هەروەها براوەكانی بواری چیرۆك بریتی بوون لە: "حوسێن ئەحمەد، براوەی 
یەكەم � ئارام شێخوەسانی، براوەی دووهەم � گۆران رەئووف و هاوبیرڕەش بە هاوبەشی، 

براوەی سێهەم".

لە سێیەمین رۆژی فیستیڤاڵی تامی مۆرێلۆس، ژووری كوردستان كرایەوە و ئااڵی 
كوردستان لەسەر شەقامی شوێنی بەڕێوەچوونی فیستیڤاڵەكە هەڵكرا. شایانی باسە لە 
''تامی مۆرێلۆس'' لە واڵتی مەكزیكدا پتر لە 70 هەزار كەس  پێنجەمین فیستیڤاڵی 

بەشدارییان كرد.
فیستیڤاڵی  درێ��ژەی  لە  هەتاوی  رەزب��ەری 1392ی  رێكەوتی 27ی  رۆژی شەممە 
باڵوێزی لوبنانەوە لە شاری  ''تامی مۆرێلۆس'' ژووری كوردستان لەالیەن هانا جاف و 

''كۆئرناڤاكە''ی ویالیەتی مۆرێلۆسی واڵتی مەكزیك كرایەوە.
ژووری كوردستان بە ئااڵی كوردستان و شمەكی كولتوری كوردەواری رازاب��ووەوە كە 
سەرنجی خەڵكێكی زۆری بۆ الی خۆی راكێشا و بە سەدان كەس سەردانی ئەو ژوورەیان 

كرد.
شەهرووز  مۆرێلۆس''  ''تامی  فیستیڤاڵی  رۆژی  سێیەمین  دیكەی  بڕگەیەكی  لە 
گرووپی  لەالیەن  ئەوەش  دواب��ەدوای  و  كرد  پێشكەش  گۆرانیی  كۆپلە  چەند  ئەحمەدی 

هەڵپەڕكێی ''ماین زەرد'' چەند تابلۆ هەڵپەڕكێ و رەشبەڵەكی كوردەواری نمایش كرا.

پتر لە ٧0 هەزار كەس لە پێنجەمین 
فیستیڤاڵی ''تامی مۆرێلۆس''

 بەشدارییان كرد

...
وان

ێ د
ب

بەشی دووهەم
رووداو و هەواڵ

تایبەتی  پێكهاتەیەكی   )news( هەواڵ 
هەیە و ئەوەی لە نێو كۆمەڵگادا و روو دەدات 

هەواڵ نیە، بەاڵم رووداو )euent(ە 
هەر رووداوێ��ك ناكرێ وەك هەواڵ سەیری 
گرینگی  و  بایەخ  ئەوەیكە  مەگەر  بكرێت، 

)neweuaiues( هەبێت. 
و  دەدەن  روو  واقعیدا  جیهانیی  لە  رووداو 
لە الیەن رۆژنامەنووسان و هەواڵنێرانەوە وەكوو 

دەكرێت  دی��اری  هەواڵی  ئەرزشێكی  و  بایەخ 
دەكرێت  راگەیاندنەكانی  دنیای  رەوان���ەی  و 
و ب��ەوان��ە ه��ەواڵ دەگ��وت��رێ . ك��ەوای��ە رووداو 
هەواڵیش  و  واق��ع��ی  جیهانی  ب��ە  پ��ێ��وەن��دی 
پێوەندی بە جیهانی راگەیاندن و میدیاكانەوە 
هەیە. كەوایە دەبێ  بزانن كە رووداو و هەواڵ 

دوو دیاردە و چەمكی لێك جیاوازن.
ئامووزشیی  كارگەیەكی  وەكوو  بۆنموونە: 
لە  خۆی  كە  ه��ەواڵ  بكرێ   دەتوانرێ   كاتێك 
جیهانی راستەقینەی راگەیاندن و میدیاكاندا 

بدۆزێتەوە. 
جیهانی  ل��ە  ك��ە:  بڵێین  دەك���رێ   پێیە  ب��ەو 
ناتوانرێ   بەاڵم  هەیە.  بوونی  رووداو  واقعیدا 
رووداو هەواڵ دروست بكات، بۆچی؟ چوونكە 
گرینگیی  و  هەڵگری  رووداوەك�����ان  ه��ەم��وو 
جیا  نیە.  رۆژنامەنووسیان  شیاوی  هەواڵی 

ئینترنێت  لە  جیا  راگەیاندنێك  هیچ  ل��ەوش، 
ناتوانێ  گشت رووداوەك��ان � چ بەبایەخ و چ 
هەر  من  بكاتەوە.  جێی  خۆیدا  لە  بایەخ  بێ 
ئەو مەسەلە و باسە لە فۆتۆژورنالیسم دەكەمە 
مەسەلەیەكی گشتی. لەنێو سەدان وێنەدا ئێوە 
لە "فریم"ەكانتان بۆ ئەو  تەنیا رێژەیەكی كەم 
كاراییان  دەكەن  كار  تێیدا  كە  راگەیاندنانەی 
پێوانەهەوالییەكان.  بەپێی  ئ��ەوی��ش  ه��ەی��ە، 
كەوایە، بۆ سازكردنی هەواڵ لە هەر رووداوێك 

سنوور و چوارچێوەگەلێك هەیە. 

بایەخە هەواڵییەكان: 
لە  پێوانەگەلێكن  ه��ەواڵ��ی��ی��ەك��ان  ب��ای��ەخ��ە 
ئەو  دیاریكردنی  بۆ  رۆژنامەنووساندا  دەستی 
رووداوانەی كە دەبێ بگۆڕین بە هەواڵ. ئیزن 
ئ��ەوە داگرمەوە  ل��ێ��رەدا پێ  لە س��ەر  دەخ���وازم 
كارێكی  ه���ەواڵ،  بە  رووداو  گۆڕینی   كە 
بایەخیە  ب��ە  دراوە  گ��رێ  و  نیە  خۆویستی 
هەواڵیەكان. ئاماژە بەوەش پێویستە كە كاری 
رۆژنامەنووسی  ل��ەگ��ەڵ  ه���ەواڵ  وێ��ن��ەگ��ری 
جیاوازیی نیە. وێنەگریش دەبێ  لە رووداوێك 
وێ��ن��ە ه��ەڵ��گ��رێ��ت��ەوە ك��ە ه��ەڵ��گ��ری ب��ای��ەخ و 

گرینگی هەواڵی هەبێت. 
مەسەلەیەكی  ب��ە  س��ەب��ارەت  ن��م��وون��ەی��ەك 
ك����رداری پیشەیی  ئ��ەخ��الق و  ب��ە  ب��ەس��ت��راوە 
بەر  م��اوەی��ەك  دێنمەوە  باسەدا  ل��ەو  جیهانیی 
لە ئێستا یەكێك لە دۆستەكانم ئیمەیلێكی بۆ 

باسی  كە  "تەنز"دا  كڵێشەی  لە  كە  ناردبووم 
لەو  ك��ردب��وو.  فۆتۆژورنالیسم  ئەخالقی  ل��ە 
ئیمەیلەدا كە بە زمانی ئینگلیسی نووسرابوو، 
فۆتۆژورنالیستەكانی  نێوان  لە  كە  پێدەچوو 
دنیاشدا بێنەوبەرەی كردبێت، هاتبوو كە ئەگەر 
لە رووبارێكی بەخوڕ كەوتبێ   "جۆرج بووش" 
و ل��ە حاڵی ن��ق��ووم ب��وون��دا دەس��ت و پ��ێ  لێ 
بدات ئێوە چ دەكەن؟ دواتر بە ئەندازەی دوو 
تاكوو  هێشتبۆوە  بەتاڵی  پاراگراف جێی  سێ  
خوێنەری ئیمەیل وەاڵمەكەی نەبینێت. وەاڵم 

لە دیدی فۆتۆژورنالیستێك دەبی یەك لەو دوو 
كامێراكەی  یان  وێنەبگرێت   بێت.  بەربژێرانە 

فڕێ  بدات و رزگاری بكات؟
بەاڵم لە كۆتاییدا، لەو ئیمەیلەدا بە جێگای 
دوو بەربژێرەكەی سەرەوە، ئەو پرسیارە هاتبوو 

كە: رەش و سپی دەگرێ  یان رەنگی !؟
بەاڵم  بوو،  شۆخی  ئیمەیلە  ئەو  ناوەرۆكی 
پرسیار  هەمان  بە  بوو  ئاماژەیەك  راستیدا  لە 
و باسە گرینگە كۆنەكە. حەتمەن بیستووتانە 
ناوبانگەكەی  بە  وێنە  بە  ئاماژە  هێندێك  كە 
سەری  ل��ە  سایگۆنی  پۆلیسی  تەقەكردنی 
بە  وێنەگرەكە  بریا  دەڵ��ێ :  كە  كنگ"  "وی��ت 
كامێراكەی لە دەستی كوتابا هەتاكوو گوللەكە 
الڕێی كردبا، وەسەری ئەو كەسە نەكەوتبایە. 

سەرچاوە:             همشهری آنالین

بەهار حسێنی براوەی خەاڵتی 
سێهەمی شیعری فێستیڤاڵی هەتاو

ئالیس مونرۆ نووسەری كانادایی خەاڵتی 
نۆبێلی ئەدەبیاتی ساڵی 2013ی بردەوە.

مونرۆ،  ئالیس  سوئێد،  نۆبێلی  ئاكادێمی 
خەاڵتی  ب���راوەی  وەك��وو  كانادایی  ن��وس��ەری 
نوبێلی ئەدەبیاتی ساڵی 2013 دیاری كرد. 
ئەوە سیزدەهەمین ژنە كە تاكوو ئێستا بووە بە 

براوەی ئەم خەاڵتە.
نازناوی"مامۆستای  نۆبێل  ئاكادێمی 
نووسەرە  ب��ەم  ه��اوچ��ەرخ"ی  كورتی  دیرۆكی 
ئەو  هۆی  بە  هەروەها  و  بەخشی  كاناداییە 
چ��ی��رۆك��ان��ەی ك��ە ب��ە ج��وان��ی داڕێ�����ژراون و 
واقعیەتی  و  ب��وون  روون  ئ��ەوان  تایبەتمەندی 

دەروونناسانەيانی هەبوو سپاسی لێكرا.
"پیتر  س��وئ��ێ��د  ئ��اك��ادێ��م��ی  ب���ەڕێ���وەب���ەری 
هەواڵنێراندا،  لەگەڵ  وتووێژ  لە  ئەنگلوند" 
مرۆڤە  ب��ە  م��ون��رۆی  ئالیس  چیرۆكەكانی 

چووكەكان و هەستێكی گەورە ناوزەد كرد.
بابەتە  ب��ەو  تایبەتە  مونرۆ  چیرۆكەكانی 
مرۆییانە كە زیاتر لە شوێنی لەدایك بوونی 

خۆی واتە ئانتاریۆ روویان داوە .
نازناوی "چخۆفی  نووسەرە 82 ساڵە  بەم 

كانادا" بەخشراوە.
مونرۆ  خانمی  چیرۆكەكانی  لە  كۆمەلێك 
وەرگێڕدراونەتە سەر زمانی فارسی كە ناوی 
داغ"،  "پاییز  لە:  بریتییە  چیرۆكێكیان  چەند 
"دورنمای كاسل  "رویای مادرم"،  پا"،  "گریز 
راك"، "عشق زن خوب"، "فرار" و "خوشبختی 

در راە است".
چیرۆك  منداڵیەوە  مێر  لە  مونرۆ  ئالیس 
بە  چیرۆكی  یەكەم  و  پێكرد  دەست  نووسیی 
باڵو  1950دا  ساڵی  لە  سایە"  "ابعاد  ن��اوی 
ك����ردەوە. ئ��ەو ل��ەو س���ەردەم���ەدا ل��ە زانكۆی 

ئانتاریۆی رۆژئاوا سەرقاڵی خوێندنی زمانی 
ئینگلیزی بوو.

یەكەم كۆمەڵە چیرۆكی ئەو بە ناوی"رقص 
سایەهای شاد" لە ساڵی 1968 چاپ و باڵو 
گشتیی  "ف��ەرم��ان��داری  خەاڵتی  كە  ب���ووەوە 
چیرۆك  خەاڵتی  ناوبانگترین  بە  كە  كانادا" 

نووسیی كانادایە وەرگرت.
براوەی  بە  ب��وو  2009دا  ساڵی  لە  ئ��ەو   
خەاڵتی "من بوكر" بۆ باڵو بوونەوەی كۆمەڵە 

نووسینەكانی.
ئەمساڵدا  س��ەرەت��ای  ل��ە  م��ون��رۆ  خانمی 
لە ساڵی 2012  "جان شیرین" كە  رایگەیاند 
ئەو  بەرهەمی  دوایین  بۆتەوە  باڵو  و  چاپ 

دەبێ .
سایتی بی بی سی

فۆتۆژورنالیسم چیە و چ پێوەندییەكی 
لەگەڵ ژورنالیسم هەیە؟

"مونرۆ" براوەی خەاڵتی نۆبێلی ئەدەبیات
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ژێردەسەاڵتی  كوردستانی  لە  كورد  پرسی 
ك���ۆم���اری ئ��ی��س��الم��ی��ی ئ��ێ��ران ی��ەك��ێ��ك لەو 
بابەتانەیە كە لە ماوەی تەمەنی ئەو رێژیمەدا 
حاشالێكردن،  مێكانیزمی  لەگەڵ  ب���ەردەوام 
پەراوێز خستن، سەركوت و بەگشتی لێكدانەوە 
و روانینی  ئەمنیەتیی رێژیم بەرەوڕوو بووە.

سەرەڕای ئەم راستییە و هەوڵی لەمێژینەی 
دەس��ەاڵت��داران��ی ئ��ێ��ران ب��ۆ خۆگێل ك���ردن و 
جار  هێندێك  ب���وارەدا،  ل��ەم  خەڵك  فریودانی 
دەبینین هێز و رەوایی گوتاری مافخوازانەی 
لە  كە  گوشارەی  ئەو  و  ك��ورد  نەتەوایەتیی 
رێژیمی  بااڵی  بەرپرسانی  دەرەوەدا  و  نێوخۆ 
نیشان  وا  دەكات  ناچاریان  كردووە،  تەنگەتاو 
كێشەكاندان  چارەسەری  خەمی  لە  كە  ب��دەن 
و هەستیان بە هەڵەبوونی سیاسەتەكانیان لەو 

پەیوەندییەدا كردووە.
هێنانە ئارای باسی مافە پێشێلكراوەكانی 
هێندێك  ل��ە  ئ��ێ��ران  ستەملێكراوی  گ��ەالن��ی 
قۆناغی تەمەنی رێژیم و لە ئاستی جیاوازدا 
كە  راستییەیە  ئ��ەو  نیشاندەری  الی��ەك��ەوە  لە 
رێژیمی كۆنەپەرستی ئێران سەرەڕای ئەوەی 
كە خۆی بە هێزێكی بااڵدەست و بێ ركابەری 
ناوچەیی دەزانێ و دەیەوێ وا نیشان بدات كە 
سیاسییەوە  روانگەی  لە  النیكەم  نێوخۆدا  لە 
سەقامگیری  و  ئ��ارام  دوورگەیەكی  سەر  بە 
ناتوانێ  دەك���ات،  ف��ەرم��ان��ڕەوای��ی  سیاسیدا 
ناڕەزایەتیی  پ��ەن��گ��خ��واردووی  ه��ێ��زی  ل��ە 
نەتەوەكان و بە تایبەتی رێكخستنی سیاسیی 
پرسی  داینەمۆی  وەك��وو  ك��ورد  پرشنگداری 
لە  بكات.  چاوپۆشی  ئێران  لە  نەتەوایەتی 
الیەكی دیكەشەوە ئامانجی رێژیم لەو هێنانە 
بەرباسە، نەك دۆزینەوەی چارەسەری سیاسی 
رێوشوێنی  تاقیكردنەوەی  بەڵكوو  حقوقی،  و 
پێشگرتن  ئەمنییەتی و سەربازیی كاراتر بۆ 

شوناسخوازیی  گوتاری  زیاتری  لە گەشەی 
نەتەوە ژێردەستەكانە.

گومان لەوەدا نیە كە كۆماری ئیسالمی 
ه��ەرگ��ی��ز خ���اوەن���ی روان��ی��ن��ێ��ك��ی س��ی��اس��ی و 
ح��ق��ووق��ی ب��ۆ پ��رس��ی ن��ەت��ەوای��ەت��ی و مافی 
م��رۆڤ ل��ە ئ��ێ��ران��دا ن��ەب��ووە و ه��ەم��وو مافە 
ئەو  بنەڕەتیی  یاسای  نێو  شارۆمەندییەكانی 
هێژمونییەكی  سێبەری  ژێ��ر  ل��ە  رێژیمەش 
ئەمنیەتی و گرێدراو بە مەرجی خنكێنەری 
ئ��ەم��ن��ی��ەت��ەوەن ك��ە م��ەب��ەس��ت ل����ەوەش، نەك 
ئەمنییەتی تاك یان پێكهاتەكانی كۆمەڵگا، 
بەڵكوو ئەمنیەتی ئۆلیگارشیی دەسەاڵتدار و 
بە  سەركوت  دەزگای  بااڵدەستیی  پاراستنی 

سەر واڵت و هاوواڵتیاندایە.
هەڵبژاردنی  ه��ەڵ��م��ەت��ەك��ان��ی  رەوت����ی  ل��ە 
رووحانی،  ح��ەس��ەن  ئەمساڵدا  ج���ۆەزەردان���ی 
بە  رێژیم  ن��اس��راوی  ئەمنیەتیی  رووخ��س��اری 
دەربڕینی  بە  و  پۆپۆلیستی  فرت وفێڵێكی 
نەك  یاساناسم  "م��ن  وەك  رس��ت��ەی  هیندێك 
سەرهەنگ"، پێشینەی 16 ساڵ بەرپرسایەتیی 
ئەمنیەتیی  ئ��ۆرگ��ان��ی  ب��ااڵت��ری��ن  ل��ە  خ��ۆی 
كوشتوبڕ  و  تێرۆر  كە  قۆناغێكدا  لە  رێژیم 
سیاسەتی  دەرەوەدا  و  نێوخۆ  لە  خەفەقان  و 
سەرەكیی رێژیم بوو، ش��اردەوە و یەكشەوە لە 
رووحانی  "ح��ق��وق��دان".  بە  ب��وو  سەرهەنگەوە 
بەڵێنی بە گەالنی ستەملێكراو دا كە روانینی 
ئەمنیەتی بۆ سەر ناوچەكانیان كۆتایی پێ 
بێت، بەاڵم روونی نەكردەوە كە لە ماوەی ئەو 
هەموو ساڵەیدا كە بەرپرسایەتیی بااڵی لەو 
بۆ  هەنگاوێكی  چ  هەبووە،  روانینەدا  جۆرە 
هەنگاوی  ئەگەر  و  هەڵگرتووە  ئاشتبوونەوە 
دەیهەوێ  چی  بەر  لە  ئێستا  هەڵنەگرتووە، 
كۆتایی بەو شێوە روانینە بێنێ؟ ئایا دەیهەوێ 
و  بەلووچستان  و  ك��وردس��ت��ان  ب��ۆ  ئەمنیەت 

بۆ  ی��ان  بگەڕێنێتەوە،  و...  توركەمەنستان 
كۆماری ئیسالمی كە ئەمنیەت و مانەوەی 
لە مەترسیدایە؟ رووحانی هەرگیز نەیشاردەوە 
كە ئەمنیەتی رێژیم، ئامانجی سەرەكیی ئەوە، 
نەك ئەمنیەتی خەڵك، هەر بۆیە دواتریش و 
وەكوو  یوونسی  عەلی  دیاریكردنی  كاتی  لە 
نەتەوەكاندا  پرسی  لەمەڕ  خۆی  بەردەستی 
ب��ە روون���ی دەرك���ەوت ك��ە مەبەستی ئ��ەو لە 
چارەسەر، چارەسەری ئەمنیەتی و بە شێوەی 
سیاسی  شێوەی  نەك  خۆیانە،  باوەڕپێكراوی 

و حقووقی.
ل��ە سەردەمی  س��اڵ  ی��وون��س��ی 8  ع��ەل��ی 
بووە  ئیتالعات  وەزی��ری  خاتەمیدا  دەوڵ��ەت��ی 
وەك 3ی  ب��اب��ەت��ی  زۆر  م��اوەی��ەش��دا  ل���ەو  و 
رەشەمەی سنە، رووداوەكانی هاوینی 1384ی 
راپەڕینی  خوێناویی  سەركوتی  كوردستان، 
گەلی  سەركوتی  ئ��ەه��واز،  ع��ەرەب��ی  گەلی 
لەگەڵ  پەیوەندی  لە  ئازەربایجانی  توركی 
ئۆرگانی  "ای��ران"ی  رۆژنامەی  سووكایەتیی 
دەوڵ���ەت���ی ك���ۆم���اری ئ��ی��س��الم��ی ب��ە گەلی 
ئەم  كاتی هەمووی  لە  ئ��اراوە.  هاتنە  ت��ورك 
ستەملێكراوەكانی  نەتەوە  بە  دژ  سەركوتانەدا 
كەسایەتیی  دوو  یوونسی  و  رووحانی  ئێران، 
سەركوت  سیاسەتی  داڕشتنی  لە  شوێندانەر 
و  ب��وون  ناوچانەدا  ئ��ەو  میلیتاریزەكردنی  و 
تەنانەت یەك رستەش لەوان نەگێڕاوەتەوە كە 
دژی  ئۆرگانەكانیاندا  لە  ئەوان  بدات  نیشان 

سەركوتەكان هەڵوێستیان بووبێت.
رووح����ان����ی ل���ە ه���ەڵ���ب���ژاردن���ەك���ان���دا لە 
دەستی  "اق����������وام"ەوە،  م��اف��ەك��ان��ی  ب��اس��ی 
شووێنكەوتووانی  ك��ە  هەڵوێستێك  پێكرد، 
ناوچەكانی  لە  حكوومەتیی  ئیسالحخوازیی 
ن��ەت��ەوە ژێ��ردەس��ت��ەك��ان��دا وە ج��ووڵ��ە خست و 
كەواسوورەكانی پێش لەشكری رووحانی، بەر 

تاران  لە  وەنەشەیی پۆش  عالیجەنابی  لەوەی 
ناوی  بە  سوورەكانیان  فەرشە  رێ ،  بكەوێتە 
گەلی كورد و تورك و عەرەب و... بۆ راخست 
و تیمی رووحانی �  رەفسەنجانی لە نیوە شەوێكی 
كراسی  ئ��ی��س��الح��خ��وازی��دا  لێڵی  س��ی��اس��ەت��ی 
پاڵەوانانی چارەسەری پرسی نەتەوایەتییان بە 
ئاگایان  كە خۆیان  ئ��ەوەی  بەبێ   كرا،  ب��ەردا 
لێ بێت و بەبێ  ئەوەی بەخەیاڵیاندا هاتبێت 
كە تا ئەو رادەیە بۆ چارەسەری وەها پرسێك 
تێگەیشتنی  و  وەه��م  پێی  بە  پێشەوە.  بێنە 
كەواسوورەكان بڕیار بوو یەكێك لە جێگرەكانی 
س����ەرۆك ك��ۆم��ار )ك���ە دەب���ێ  ی��ەك��ێ��ك لەوان 
"ئەقوام"،  دۆسیەی  بەرپرسی  بكرێتە  بێت( 
پۆستەكەی  وەنەوشەیی  عالیجەنابی  ب��ەاڵم 
لە  داب��ەزان��د،  خۆی  بەردەستێكی  ئاستی  تا 
قەومی  "كەمینە  ن��اوی  ئەقوامیش  جیاتی 
لەوانەش  دان��ا.  سەر  لە  مەزهەبییەكان"ی  و 
كەواسوورەكان  بۆ  حیسابێكی  هیچ  ب���ەدەر، 
مەیلەوڕەشی  تۆخی  وەنەوشەییەكی  و  نەكرد 

كردە بەرپرسی ئەو دۆسیەیە.
یوونسی لە وتووێژێكدا لەگەڵ رۆژنامەی 
كە  ئ��ەوەی��ە  "ڕاستییەكەی  دەڵ��ێ :  "ئ��ارم��ان" 
نابێت كەسێك بە هۆی كورد، تورك، بەلووچ، 
لە  بوونیەوە  یا مەسیحی  یەهوودی  ع��ەرەب، 
مافە یاساییەكانی خۆی بێبەش بكرێت، بەاڵم 
لە كردەوەدا رەنگە هاواڵتیانی كەمینەی كورد 

یان بەلووچی ئێمە هەستیان وا نەبێت".
 لێرەدا دەبێ  بڵێن، سەرەتا كێشە لە خودی 
مافی  كە  یاسایەك  یاساییەكاندایە،  مافە 
یان  بەلووچ  یان  كورد  هاواڵتییەكی  بە  ئەوە 
كەمینە ئایینی و مەزهەبییەكان نادات پۆستە 
بااڵكان و تەنانەت پۆستە پلە نزمە ئەمنیەتی، 
خۆی  بۆ  وەربگرێت،  سیاسیيەكان  و  قەزایی 
سەرچاوەی هەاڵواردنە، كەواتە كێشە ئەوە نیە 

كە ئەمانە لە یاسادا مافێكیان هەیە و لێی 
بێبەش كراون.

هەاڵواردن  یوونسی،  ب��اوەڕی  بە  دواتریش 
نەك  ئاینییانە،  و  نەتەوەیی  پێكهاتە  بەو  دژ 
هەستێكی  بەڵكوو  كۆمەڵگا،  راستییەكی 
هاواڵتییە  هەندێك  زەینی  لە  سەرچاوەگرتوو 
بۆیە  نەبێت(،  یان  بێت  راس��ت  لەوانەیە  )كە 
بەلووچی  یان  ك��ورد  هاواڵتیی  رەنگە  دەڵ��ێ  

ئێمە وا هەست پێ  بكەن.
یوونسییەوە،  ئاغای  روانگەی  لە  كەوابوو 
كێشەیەكی یاسایی و سیستماتیك بوونی نیە 
كێشە  وات��ە  بكات،  چارەسەر  بە  پێویست  كە 
لە هەست و زەینی ئێمەی كورد یان تورك و 
جوولەكەدایە، نەك لە یاسا و رێسا و سیاسەت 
ئیسالمیدا  ك��ۆم��اری  ئیستراتژییەكانی  و 

دەرهەق بەم پێكهاتە ستەملێكراوانە.
ئەو دەڵێ  هاواڵتیی یەهوودی بۆی هەیە 
هەمووان  وەك���وو  سیاسییەكاندا  پۆستە  ل��ە 
ب��ەش��دار ب��ێ��ت. گ��ەل��ۆ ی��وون��س��ی ن��ازان��ێ��ت كە 
زەردەشتی،  مەسیحی،  بەهایی،  یەهوودی، 
گونابادی،  سۆفیی  ژن،  سوننی،  سێكۆالر، 
ئاتەئیست و تەنانەت شیعەی ناباوەڕمەند بە 
رێبەر،  ببنە  نیە  بۆیان  فەقیهیش  ویالیەتی 
سەرۆك كۆمار، فەرماندەی هێزە سەربازی و 

ئەمنیەتیەكان، دادوەر، وەزیر و ...؟
راستییانە  لەم  یوونسی  هەم  دڵنیاییەوە  بە 
بۆ  دەزان��ێ  كیێ   رووحانی  تێ دەگات و هەم 
چ پۆستێك دیاری كردووە، بەاڵم پرسیار لێرەدا 
رووحانی  چارەسەرەكانی  ت��ەزووی  كە  ئەوەیە 
لەشكر  بەر  كەواسوورەكانی  لەشی  كاتێك  چ 

دەگرێتەوە.

ئاراوە  بێتە  هەلومەرجێك  دەبێ  هێندێجار 
ت��اك��وو ش��ون��اس��ی واق��ێ��ع��ی ه��ێ��ن��دێ��ك رەوت 
وتەیەكی  ب��ە  ی���ان  دەرك���ەوێ���ت  ك��ەس��ەك��ان  و 
بخەنە  خ��ۆی��ان  واقێعيی  رووخ���س���ارى  دی��ك��ە 
بۆ  هۆكارێك  دەبێتە  كە  هەلومەرجێك  ڕوو. 
بەرەوڕووبوونەوەی ئەوان لەگەڵ راستییەكان و 
كە  كۆشكێك  ئەستوونەكانی  كەوتنی  وەلەرزە 
بنیاتیان  خۆیان  تەوەهۆماتی  بنەمای  لەسەر 

ناوە.
چییەتیی  ئ�����ەوان  ك���ە  چ��ەش��ن��ەی��ە  ب����ەم 
دیسانەوە  و  دەردەخ���ەن  خۆیان  راستەقینەی 
دەی���خ���ەن���ەوە ب��ی��رم��ان ك��ە ب��ێ��چ��ووە گورگ 

چارەیەكی نیە جگە لە گورگ بوون.
ورمێ وەكوو یەكێك لە شارەكانی كوردستان 
خەڵكانێكی  پێكەوەژیانی  شوێنی  مێژە  لە 
هەمەرەنگ و بە ئایینگەلی جۆراوجۆر بووە. 
ئازەرییەكان،  ش��ارە،  ئەم  كوردەكانی  لەگەڵ 
پێڕەوانی  و  جوولەكە  ئەرمەنی،  ئ��اس��ووری، 
ئایینی یاری و ... پێكەوە دەژین. بۆ كەس 
شاراوە نییە كە ورمێ هەر لە كۆنەوە شوێنی 
ژی��ان��ی ك��وردەك��ان ب���ووە، ئ��ەو ك��وردان��ەی كە 
دیرۆكی بوونیان لە ناوچەكانی میزۆپۆتامیا 
و فەالتی ئێران دەگەڕێتەوە بۆ هەزاران ساڵ 
ئیددیعا  دەكرێت  چەشنێك  بە  و  لەمەوپێش 
بكەین كە خۆجێیترین خەڵكانی ئەم ناوچەیە 

بێگومان هەر كوردەكانن.
باهۆزی  كە  شاخ  رەگ��ەزی  لە  خەڵكانێك 
لە  نەیتوانیوە  خوێن  شەپۆلی  و  ژینوساید 
ناویان بەرێت. مێژوو و الپەڕە راستەقینەكانی 
نە  كوردەكان  كە  راستییەن  ئەو  سەلمێنەری 
خەڵكانێكی شەڕخواز بوون و نە نەتەوەیەكی 

بەرگری  لە  هەمانحاڵیشدا  لە  ب��ەر،  هێرش 
خۆیان،  مرۆڤایەتی  كەرامەتی  و  واڵت  لە 
لە  بەرگری  لە  و  بەناوبانگ  شەرڤانانێكی 
كیانی خۆیان وێردی سەر زاری هەمووان بوون 
و هەردەم خوێنی خۆیان پێشكەشی پاراستنی 

نەتەوە و خاكی خۆیان كردووە.
هێرشی  شەپۆلێك  راب����ردوودا  رۆژان���ی  لە 
كوردەكانی  س����ەر  ك���رای���ە  راگ���ەی���ان���دن���ی 
ورم���ێ. ئ��ەم ج��ارە ن��ە ل��ەالی��ەن شۆڤێنیزمی 
بەڵكو هێرشی ئەم جارە لەالیەن  ناوەندگەراوە 
لە  یان  كە  بوو  توركیستیيەكانەوە  پان  رەوت��ە 
شوێنكەوتووەكانی مەكتەبی ئاخوندی خوێنمژ 
پاوانخوازگەلێكی  یان  ب��وون  مەال"حەسەنی" 

ئەم  چڵكاوخۆری 
شوێن و ئەو شوێن. 
پۆستی  ب��ی��ان��وو، 
پ������ارێ������زگ������اری 
ورمێ  پارێزگای 
دەن������گ������ۆی  و 
یەكێك  دان���ان���ی 
ل��ە ك���وردەك���ان لە 
پۆستە،  ئەم  سەر 
ك���وردێ���ك ك���ە نە 
تەنیا نوێنەرایەتی 
كوردەكان  مافی 
بەڵكوو  ن���اك���ات 
بە  ك����ەس����ێ����ك����ە 
ن�����اس�����ن�����ام�����ەی 
ب����ەس����ت����راوەی����ی 
ب���������ە رەوت������������ی 
ی  ا ر لگە و سو ئو

حكوومەتی.
تۆوی  دیسانەوە  پەردە  پشتی  دەستەكانی 
چەن  و  چاند  ئاژاوەگێڕییان  و  دووب��ەرەك��ێ 
رەشنووسێك شەوانە لە نێو شاری ورمێدا باڵو 
وەبیرهێنەرەوەی  كە  رەشنووسگەلێك  كرایەوە. 
خەڵكی  دژی  خومەینی  جیهادی  ف��ت��وای 
كوردستان لە سەرەتاكانی شۆڕشی ئێران بوو.

نووسەرانی ئەم رەشنووسانە كە لە بەرانبەر 
وشكاندنی گۆلی ورمێ و بوونی ئەم گۆلە 
بە كانگەی خوێ بێ دەنگ و الڵ بوون و 
حاشا لە دەربڕینی چەمكێك لەالیەن ئەوانەوە 
بە نێوی ناڕەزایەتی! بەاڵم چ بوو كە هەنووكە 
نەتەوەی  دژی  خ��ۆی��ان  ب��وێ��ری  خ��ەن��ج��ەری 

كە  كوردێك  نەتەوەی  كردۆتەوە؟  بەرز  كورد 
دەستی  قوربانیی  گەورەترین  بێگومان  خۆی 

جینایەتەكانی رێژیمی ناوەندگەران.
كوردەكان و نەتەوەكانی دیكەی نیشتەجێی 
سااڵنێكە  ئ��ازەری��ەك��ان،  بەتایبەت  و  ورم��ێ 
كوردەكان  و  دەژی���ن  پێكەوە  ش���ارەدا  ل��ەم  ك��ە 
ئەوانی  مافی  دەستپێشخەر  وەكوو  هیچكات 
نووسەرانی  بەاڵم  نەكردووە،  پێشێڵ  دیكەیان 
ئەم رەشنووسانە بۆچی ورمێ بە كەركووك و 
قەرەباغ دەشوبهێنن؟ بەتەواوەتی روونە و دەكرێت 
ئەم پرسیارە لە دوو روانگەوە وەاڵم بدرێتەوە. 
تێڕوانینە  چەشنە  ئ��ەم  ك��ە  ئەوەیكە  ی��ەك��ەم 
بنێوە  "دووبەركێ  كۆنەی  سیاسەتە  ئەو  هەر 
حكوومەت  و 
كە  ب����ك����ە"ی����ە 
گ���������وت���������اری 
ن����اوەن����دەگ����ەرا 
س�����ااڵن�����ێ�����ك�����ە 
ق������ازان������ج������ی 
ل�������ێ دەب���������ات 
ئەوەیكە  ی�����ان 
ئەم  نووسەرانی 
بە  رەش���ن���ووس���ە 
خۆیان  ب���اش���ی 
بە  ن��اس��ی��ووەو و 
شێواز  باشترین 
ف����اش����ی����زم����ی 
لە  بیچمگرتوو 
خۆیان  زەی���ن���ی 
كە  دەرب�����ڕی�����وە 
بیركردنەوە  وەها 

جێی  نە  ئەمڕۆدا  جیهانی  لە  تێڕوانینێك  و 
پەسەندە و نە دانیشتووانی ورمێ چ كورد و 

چ غەیرە كورد قەبووڵی دەكەن.
رێكەوتننامەی نێوان كۆماری كوردستان و 
حكوومەتی میللی ئازەربایجان لە ساڵی 1325، 
پارادایمێكە بۆ پێكەوە ژیانكردنی كوردەكان و 
ئازەرییەكان لە ورمێ و لە شارەكانی دیكەی 
كوردستان كە بێجگە لە كوردەكان خەڵكانێكی 
دیكەشی تێیدا دەژین. جگە لەمە، دەربڕینی 
تەنیا  پاوانخوازانە  بانگەشەیەكی  هەرچەشنە 
خولقێنەر  زەینی  كە  بێت  وەهمێك  دەتوانێت 

تەنیا لە جیهانی خەوندا هێمن بكاتەوە.
راستای  ل��ە  هەنگاوێك  ه��ەر  هەڵهێنانی 
نەتەوە ستەملێكراوەكان  وەدیهاتنی مافەكانی 
حكوومەت،  كردنی  دێموكراتیزە  و  ئێران  لە 
یەكتر  و  دی��ال��ۆگ  ب��ە  پێویستی  بێگومان 
ئەوانی  ناسینی  ف��ەرم��ی  ب��ە  و  قبووڵكردن 
دی���ك���ەی���ە، ب���ە پ��ێ��چ��ەوان��ەی ئ���ەم���ە، هیچ 
ئیددیعایەك ناتوانێت ببێتە داواكارییەكی رەوا و 
بەرەنجامێكی پۆزێتڤی لێ بكەوێتەوە. ئاشتیی 
ئێران  نیشتەجێی  نەتەوەكانی  بۆ  پۆزێتڤ 
پێوەندییەكی دووالیەنەی لەگەڵ قبووڵكردنی 
بە  ناتوانێت  قبووڵكردنە  ئەم  و  هەیە  یەكتر 
لەبەرچاونەگرتنی الیەنی بەرانبەر وەدی بێت. 
بەم پێیە وەها هەڵسوكەوت و هەڵوێستگیرییەك 
تەنیا دەتوانێت ئاو بكاتە ئاسياوى دەسەاڵتی 
گوتاری  دەسەاڵتداریی  تەمەنی  و  ناوەندی 

ناوەندگەرا درێژتر بكاتەوە.

كەیهان یووسفیورمێ  و بەریانە شۆڤینیستییەكانی چەن تاقمێك

سەالم ئیسماعیل پوورعەبای وەنەوشەیی و كەواسوورەكان
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دابەشكرانی خەاڵتەكانی  پاش   �
سەرۆكی  ئەسەد،  بەشار  نۆبێل، 
سووریە رایگەیاندووە: "حق وابوو 

خەاڵتی ئاشتی بدرێتە من".
بە خ��وا ج��وان��ە، ئ��ەوەن��دە سەری 
ئەگەر  كرد،  شل  بۆ  گوريسیان 
خۆی  هێزەكانی  گ��ەڕێ��ن،  لێی 
دەنێرێتە  ئاشتی  پاراستنی  بۆ 
حەق  پیاو  ج��ا  ل��ۆك��زام��ب��ۆرگ، 
دەرەوە  دن���ی���ای  ئ�����ەوەی  ب��ڵ��ێ، 
تەنیا  كردوویە،  ئەو  بە  بەرانبەر 
خەاڵتی نۆبێلی كەمە، ئەوەشی 
پ��ێ ب����دەن ب��ا م��ن��ەت ن��ەك��ا بە 

سەرمانەوە.
نوێنەری   ، ئ��ەف��رووغ  عیماد   �
"ئەگەر  دەڵێ:  رێژیم  مەجلیسی 
پاشەكشەیەك  وای��ە  مەسڵەحەت 
ب��ك��ەی��ن، ب���ا ب���ە ن����اوی جامی 
خەڵكی  دەرخ����واردی  هەنگوین 
نەدەین و پێیان بڵێین ئەمە جامی 

ژەهرە".
گەمژە  زۆر  پ��ی��او  م��ەگ��ەر  ج��ا 
"ناخۆم  ئ��ەم  واب��ێ  پێی  كە  بێت 
ناخۆم" و مل بادانەی خامنەیی 
پاسداران  و  ن��ژاد  ئ��ەح��م��ەدی  و 
خواردنی  بۆ  دیكە  ئ��ەوان��ەی  و 

پیاڵەیەك هەنگوین بووە.
خۆتانن!  ئ��ەوە  گ��ی��ان!  كاكە  ن��ا 
خەڵك ئەزانن ئەوە بە زۆری دەست 
بەستن )گ��ەم��ارۆك��ان( و  و پێ 
گرتنی لووت و بەستنی چاوتان 
بە زۆر دەكرێ بە قوڕگتانا، نەك 
نیە،  ق��اوەش  بەڵكوو  هەنگوێن، 

ژەهری مارە و هیچی دیكە.
ئەندامی  كیایی نژاد،  موفید   �
گوتوویە:  م��ەج��ل��ی��س  دی��ك��ەی 
ئاكامە  ب����ەم  ك���وف���ر  "دن���ی���ای 
گەیشتووە كە ئەگەر دەیانهەوێ 
دەبێ  ئێران(  )وەك  بكەون  پێش 
ج��ی��اك��ردن��ەوەی رەگ���ەزی رەچاو 

بكەن".
هاتبێتە  ك��وف��ر  دن��ی��ای  ئ��ەگ��ەر 
س���ەر ق��س��ەی ئ��ێ��وە ك���ە ئیدی 
یان  نەماوە،  كوفر  بە  ئ��ەوان  یان 
ئەگەر  پاشانیش  كوفرن،  ئێوەش 
ئێوە  ب��ك��ەون،  پێش  ن��ەی��ان��ه��ەوێ 
وازیان لێ دێنن؟ یان هەر بە زۆر 
تاكوو  بخەن  پێشیان  دەت��ان��ەوێ 
بڵێن بۆ پێشەوە!!! بەرەو سەدەكانی 
مۆدێڕنیتە!!  بمرێ  ن��اوەڕاس��ت، 

بژی كۆنەپەرەستی!
� ح���اج م���ەن���س���ووری ئ����ەرزی، 
وێڕای  ناوبانگ  بە  م��ەدداح��ی 
بە "پیرە كەمتیار" ناوزەد كردنی 
رەفسەنجانی داوای مەرگی بۆ 
دروشمی  گ��وت��ووی��ە:  و  ك���ردووە 
میراتی  ئامریكا"  بەر  "م��ەرگ 

خودی ئیمام بووە.
جاران خەڵك ئەیانگوت "كۆسە"، 
ب��ە ت��ۆم��ەت��ی س��ووك��ای��ەت��ی بە 
بە  ئێستا  دەگ��ی��ران،  پەیغەمبەر 
كەمتیاری گەنجیش رانەوەستاون 
دەیكەنە بێ ددان. لەوانەیە سبەی 
بۆ  گیانلەبەرێكیش  سبەی  دوو 
ئەحمەدی نژاد بدۆزنەوە كە هەزار 

هێندەی مەیموون ناشیرین بێ.

جووت حەوت

هەوراز

مرۆیی  ب��ەرزی  لووتكەی  بە  گەییشتن  بۆ 
گەلێك  رەوا،  داخوازیی  و  ویست  بە  گەیشتن  و 
تێچووی دەخوازێ كە یەك لەوان دانی مەودایەكی 
تەمەنییە كە زۆرجار بە دانی خوێن و گیان بە 

ئاكام دەگات.
ئ���اوڕدان���ەوە ل��ە م��ێ��ژووی ب��ەن��دك��راوان��ی كورد 
توێی  دوو  لە  كە  دەوێ  زۆری  بەدواداچوونێكی 
ئەگەر  ب��ەاڵم  ناگونجێت،  رۆژن��ام��ەدا  وتارێكی 
واتای  بە  پڕ  كە  سیمبۆلێك  بە  هێما  بمانهەوێ 
بكەین،  بێت  خۆی هەڵگری كەسایەتی سیمبۆل 
دەتوانین هێما بە پێشەوا قازی محەممەد بكەین 
كە سەلماندنی خۆڕاگری دەبێ تا لووتكە بێت و 
تۆمار  خەباتەكەی  خۆی  بۆ  زێڕین  مێژوویەكی 

بكات.
بەندكراوی  ت���اك���ی  ب�����ەرەوڕووب�����وون�����ەوەی 
بەندیخانە  نێو  مەترسییەكانی  لەگەڵ  سیاسی 
تاكێكە  خۆڕاگریی  ئاستی  بەرهەمهێنەرەوەی 
كە هەڵگری بیروباوەڕێكی سیاسی و نەتەوەییە. 
ئەم خۆڕاگريیە زۆرجار دەبێتە هۆی بەختكردنی 
گیانیان، بەاڵم ئاستی كاریگەری ئەم خۆڕاگرییە 
لە  تەنانەت  كە  زۆرە  هێندە  كۆمەڵگادا  نێو  لە 
ئەگەری شەهید كرانیشیدا رێبازی تاكی بەندكراو 
و  دەنوێنێ  خۆ  رێبوارتر  پڕ  رۆژ  دوای  لە  رۆژ 
وزەی زۆرتر بە بیرۆكەی رزگاریدەریی نەتەوەیی 
خۆڕاگرییە  ئ��ەم  بەرانبەریشدا،  لە  دەبەخشێت. 
خۆبەدۆڕاو  هەستی  دروستبوونی  هۆی  دەبێتە 
ناڕاستەوخۆ  و  راستەوخۆ  كەسانەی  ئەو  زانینی 
بەندیخانەكان  نێو  شۆڕشگێڕانی  ب��ەرەن��گ��اری 
كاربەدەستانی  و  )ئەشكەنجەدەران  ئەوان  دەبنەوە. 
بە  كەسيیەكان(  تاكە  ژوورە  و  بەندیخانە  نێو 
بوونەوە لەگەڵ خۆڕاگریی ئەم مرۆڤە  ب��ەرەوڕوو 

بەرزانە و بێ توانا بوونیان لە بەزاندنی سنووری 
خۆڕاگریی سیمبۆلەكانی كۆمەڵگا، بە شێوازێك 
ورەیان دەڕووخێ كە هێندێ جار دەبێتە هۆی روو 
وەرگەڕاندنیان لەو سیستمە داپڵۆسێنەرە كە تێیدا 
كار دەكەن، یان ئەگەریش ئەمە روونەدات  بڕوا 
دەكەن بەوەی كە ئازار و ئەشكەنجەی جەستەیی 
ناتوانێت هزری تاكێكی سوور لە سەر رێبازێكی 
پیرۆز بسڕێتەوە، ئەمەش بەرهەمهێنەرەوەی وزەی 
بۆ درێژەپێدانی خەباتی رزگاریخوازانەی  زۆرترە 

نەتەوەی كورد.
حكوومەتی  دەسەاڵتداریی  سەردەمی  لە  هەر 
كۆماری  سیستمی  دەگ��ات��ە  ت��ا  پاشایەتییەوە 
حكوومەتی،  زەبروزەنگی  و  سەركوت  ئیسالمی، 
بەتایبەت  سیاسی  چاالكانی  و  جیابیران  دژی 
شێوازی  نامرۆڤانەترین  و  هەبووە  درێ��ژەی  كورد 
دڕندەییە  ئ��ەم  ئاستی  بەكارهێناوە.  سەركوتیان 
ل��ە س���ەرەت���ای ب��ە دەس��ت��ەوەگ��رت��ن��ی دەس����ەاڵت 
بەرز  ئاست  بەرزترین  تا  ئاخووندەكانەوە  لەالیەن 
ب��ەردەوام  لە  ب��ووەوە و پشكی كورد لەو پرسەدا 
و  بووە  زۆرت��ر  ئێران  دیكەی  نەتەوەكانی  هەموو 
سەریدا  بە  زۆرت��ر  چەشنە  ل��ەو  چەوساندنەوەی 
سەپاوە. رێژیم هەموو هەوڵەكانی وەگەڕ خستووە 
بكات،  چۆڵ  ك��ورد  بە  خەبات  گۆڕەپانی  تاكو 
بەاڵم زۆر روون و ئاشكرایە كە تاكی كورد لەو 
سەربەرزانە  و  خۆڕاگر  ه��ەردەم  بەربەرەكانێیەدا 
هاتوەتەدەر و هەموو هەوڵەكانی رێژیمی پووچەڵ 

كردووەتەوە.
ئەم  تەمەنی  س��اڵ  ب��ە 35  نزیك  م���اوەی  ل��ە 
رێژیمە دیكتاتۆرە، گەلێك شێوازی حكوومەتداری 
نەرم و زبر لە ئێراندا پەیڕەو كراوە و هەرجارە و بە 
ناو سیستمێكی حكوومەتی بەڕێوە چووە. جارێك 

رێفۆرمخوزازان  ناو  بە  جارێك  و  ئاژوەكان  توند 
تەنانەت  ب��ەاڵم  گرتووە،  دەستەوە  بە  دەسەاڵتیان 
حكوومەتداریدا  شێوازی  لە  گۆڕانێك  ئگەریش 
كورد  بە  بەرانبەر  سیاسەتەكان  كرابێت،  پێڕەو 
نەگۆڕ و دوگم درێژەی هەبووە و هیچ چەشنە 
كە  ئەوەیش  نەبووە.  لە گۆڕێدا  نواندنێك  نەرمی 
هێندێ لە كوردەكان دڵیان پێ خۆش بووە، تەنیا 
بە مەبەستی فریودان و بەالرێدابردنی چاوەدێرانی 

پرسەكانی ئێران بووە و هیچی دیكە.
پاش هاتنە سەركاری رووحانی وەك سەركۆمار 
خڵەتاندن،  و  ئامرازی گەمژاندن  بەكارهێنانی  و 
واتە زمانی نەرمتر لە ئەحمەدی نژاد، كۆمەڵێ 
بەكار  هەڵبژاردنی  پڕووپاگەندەی  وەك  بەڵێنی 
هێناوە، كە كۆمەڵێ كەس بە ناحەق پێ دڵخۆش 
بوون. بەاڵم ئەوەی پێوەندیی بە كورد و بەندكراوانی 
كوردەوە بووە، وەك پێشتر مایەوە و هیچ گۆڕانێكی 
بەسەردا نەهات. پێش لە رۆیشتنی رووحانی بۆ 
رێكخراوی  گشتی  كۆڕی  سااڵنەی  دانیشتنی 
بیروڕای  خەڵەتاندنی  بۆ  یەكگرتوەكان،  نەتەوە 
گشتی، كۆمەڵێك لە بەنكراوانی ئێرانیان ئازاد كرد 
كە پانتایی ئەو ئازادكردنانە لە ناوەند تێپەڕ نەبوو 
و تەنانەت یەك كەسیش لە نەتەوەكانی ئێرانی بە 
بەندكراوی  بەرچاو  رێژەیەكی  كە  كورد،  تایبەت 
دەنگۆی  پێی  بە  و  نەكرا  ئازاد  هەیە،  سیاسیی 
ئ��ەم دوای��ان��ە ك��ە ب��ڕی��ارە ب��ەزەی��ی جێگری خودا 
لەسەر زەوی )خامنەیی( ببێتە هۆی ئازادبوونی 
ناكرێت  ئەو  بەندكراوەكان، چاوەڕێ  لە  كۆمەڵیك 
كە بەندكراوانی سیاسی كورد لە خۆ بگرێت، هەر 
كەمتر  رێژیمەوە  ئەم  تەمەنی  سەرەتای  لە  وەك 

بەنكراوی كورد ئازاد كراون.
كوردی  زۆری  یەكجار  كۆمەڵێكی  هەنووكە 

بەشێكی  كە  ئێراندا  بەندبخانەكانی  لە  سیاسی 
بەرچاویان سزای لە سێدارەدانیان بەسەردا سەپاوە 
لە:  بریتیە  كەسانە  لەو  هێندێك  ناوی  كە  هەیە 
1_ شێركۆ مەعارفی 2_ مستەفا سەلیمی 3_ 
 _5 لەتیفی  حەبیبوڵاڵ   _4 ئاخكەندی  رەشید 
سمكۆ رەشیدی 5_ سمكۆ نژاوی 7_ ئیبراهیم 
 _9 ئەفشاری  )حەبیب(  رزگار   _8 عیساپوور 
گوڵپەریپوور  حەبیبولاڵ   _10 ئەفشاری  عەلی 
11_ زانیار مورادی 12_ لوقمان مورادی 13_ 
ئیسماعیلی 15_  رەزا  رەزایی 14_  هوشەنگ 
بێهرووز ئاڵخانی 16_ سەید سامی حسێنی 17_ 
سەید جەمااڵ محەمەدی 18_ بەختیار میعماری 

19_ مەنسوور ئاروەند 20 _ سامان نەسیم.
پێكرا،  هێمایان  كەسانەی  ل��ەم  جگە   ب��ەاڵم 
تێپەراندنی  ح��اڵ��ی  ل��ە  زۆری��ش��ی��ان  كۆمەڵێكی 
بڕیاری  چ��اوەڕێ��ی  ی��ا  سەپێندراوەكانیانن  س��زا 
دەكرێ   ك��ە  رێژیمن  دادگ��اك��ان��ی  ن��ام��رۆڤ��ان��ەی 
سدیق  محەممەد  وەك  كەسانێكی  ناوی  بە  هێما 
كەبوودوەند، عەدنان حەسەنپوور، والی دروودی و 

دەیان كەسی دیكە بكرێ .
بە كورتی و لە كۆتایدا، دەكرێ  لەو بڕوایەدا 
بنەڕەتی  گۆڕانكارییەكی  ج��ۆرە  هیچ  كە  بین 
روونادات، چوونكە ئەوە یاسای بنەڕەتیی رێژیمە 
بەتایبەت  و  مرۆڤ  مافەكانی  بنەڕەتەوە  لە  كە 
سەرەڕای  بەاڵم  دەكات.  پێشێل  نەتەوەكان  مافی 
هەموو ئەم هااڵواردن و چەوسێنەرییانەی رێژیم، 
لە  س��وورت��ر  تاكەكانی  و  ك��ورد  ن��ەت��ەوەی  دیسان 
ئامانجەكانیان  ب��ە  گەیشتن  س��ەر  ل��ە  راب����ردوو 
بەندیخانە  لە  دەك��ەن، چ  و خۆڕاگری  پێداگری 
و چ بەندیخانەیەكی مەزنتر بە ناوی ئێرانی ژێر 

دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمیی ئێران.

پێوەندییەكانی ئێران و سووریە دەگەڕێتەوە 
بۆ پێش شەڕی ئێران و عێراق، بەتایبەت 
هاوپەیمانی  دوو  وەك  ش���ەڕدا  ل��ەك��ات��ی 
بەردەوام  هاوكارییەكانیان  ئیستراتیژیك 
بوو. بەرە بەرە ئەم پێوەندییانە لەم سااڵنەی 
دواییدا گەیشتە لوتكە. پێكهێنانی بەرەی 
ئیسالمیی  كۆماری  لەالیەن  خۆڕاگری 
و  لوبنان  حیزبوڵاڵی  و  سووریە  و  ئێران 
لە سووریە  ئێران  پشتیوانیی راستەوخۆی 
ئیستراتیژیكەیە  لەو  بەشێك  حیزبوڵاڵ  و 
بەهێزكردنی  و  پێدان  درێ��ژە  بۆ  ئێران  كە 
و  ئ��ام��ری��ك��ا  خ����ۆی دژی  دەس����ەاڵت����ی 
واڵتانی رۆژئاوا و ئیسرائیل كەڵكی لێ  
وەردەگرێ . بەدوای سەرهەڵدانی بەهاری 
سووریە،  ن��اوخ��ۆی  ش���ەڕی  و  ع��ەرەب��ی 
خۆی  هەڵوێستی  راش��ك��اوی  ب��ە  ئ��ێ��ران 
رێژیمی  لە  بەرگریی  و  ك��ردۆت��ەوە  روون 
بەشار ئەسەد كردووە و نەیارانی رێژیمی 
و  داوە  قەڵەم  لە  تێرۆریست  بە  ئەسەدی 
لە رێگای حیزبوڵاڵوە چەك و تەقەمەنی 
و  سووریە  ناردۆتە  شەڕی  كەرەستەی  و 

هەڵوێستی لەو بارەوە روون و ئاشكرایە.
حەسەن  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی  دوای  ب����ەاڵم 
رووح��ان��ی ب��ە س���ەرۆك ك��ۆم��اری ئێران، 
زۆربەی چاوەدێرانی سیاسی لە سەر ئەو 
ب���اوەڕە ب��وون كە رووح��ان��ی دەت��وان��ێ  هەم 
ناوخۆی  لە  هەم  و  دەرەوە  سیاسەتی  لە 
بێنێ ،  پێك  ب��ەرچ��او  ئاڵوگۆڕی  ئێراندا 
كۆسپی  دوو  رووح���ان���ی  ح��ەس��ەن  ب���ەاڵم 
رێ��گ��ای��ە. یەكەمیان  ل��ە س��ەر  س��ەرەك��ی��ی 

دەسەاڵتی بێ  ئەمالوالی رێبەری ئێران، 
سەید عەلی خامنەیی و ئەوەی دیكەش 
ئاستەمە  كە  پاسداران  سپای  دەسەاڵتی 
ئەو  و  خ��ۆی  ن��ێ��وان  ل��ە  ب��ااڵن��س  بتوانێ  
دوو دەسەاڵتە رابگرێ  و كارەكانی خۆی 
پاسدارانی  سپای  چونكە  ب��ەرێ ،  بەڕێوە 
دەوڵەتێكی  ئ��ێ��ران،  ئیسالمیی  شۆڕشی 
تایبەتی لە ناو دەوڵەتی ئێراندا پێكهێناوە. 
رێكخراوەگەلی تایبەت بە خۆی هەیە و 
زاڵە.  ئێراندا  ئابووریی  شادەماری  بەسەر 
سپای  دەرەوەی  لقی  گرینگتر  ل���ەوەش 
پاسدارانە كە بە سپای قودس ناسراوە وەك 
كۆڵۆنی و ژێر چەپۆكەی ئێران دەڕوانێتە 
تەواوی  بە  و  س��ووری��ە  و  لوبنان  ع��ێ��راق، 
ناو ئەو واڵتانە و دەست  خۆی خزاندۆتە 
بەو  وەردەدا.  واڵت��ان��ە  ئ��ەو  ك��اروب��اری  لە 
چەشنە لە ناوچەدا ئێران هێندێك بەرگەی 
و  ئەمریكا  بەرانبەر  لە  كە  بەدەستەوەیە 

ئیسرائیلدا كەڵكیان لێ  وەردەگرێ .
وتووێژی  دوای  رێ��ب��ەری��ش  ت��ەن��ان��ەت 
وەقسە  ئۆباما  و  رووح��ان��ی  تەلەفوونیی 
هات و لەو بارەوە ناڕەزایەتیی دەربڕی بۆ 
دەتوانێ   ئەو  تەنیا  كە  بدا  نیشان  ئ��ەوەی 
قسەی كۆتایی بكا و رووحانی هیچ كارە 
نییە. لەگەڵ ئەوەش رووحانیش بۆ خۆی 
كاروباری  لە  ئێران  سیاسەتی  ب��واری  لە 
دەرەوە بەتایبەت لە بواری سووریەدا هەر 
ئ��ەوە دەڵ��ێ  ك��ە پێشتر وت��ووی��ان��ە و هەتا 
نەهێناوەتە گۆڕێ .  نوێی  شتێكی  ئێستا 
لە الیەكی دیكەوە ناكرێ  وا بە هاسانی 

بتوانێ   رووح��ان��ی  ك��ە  بكرێ   چ����اوەڕوان 
بگۆڕێ .  ئێران  دەرەوەی  سیاسەتەكانی 
لێرەدا ئەو پرسیارە دێتە گۆڕێ ، ئەرێ  لە 
بنەڕەتدا باوەڕی بە ئاڵوگۆڕ هەیە یا هەر 
سیاسەتەكانی  دەیكا؟. گۆڕینی  قسەیەو 
عێراق  سووریە،  بارەی  لە  ئێران  دەرەوەی 
و لوبنان و واڵت��ان��ی ك��ەن��داوی ف��ارس و 
چونكە  نییە.  هاسان  وا  ه��ەر  یەمەنەوە 
ك���وم���ای ئ��ی��س��الم��ی��ی ئ���ێ���ران ئ����ەوە 35 
رێگای  لە  و  دەك��ا  سەر  لە  كاریان  ساڵە 
دەستی  ت��ەواوی  بە  لوبنانەوە  حیزبوڵاڵی 
خستوتە ناو سووریە، درێژە بە كوشتاری 
دەدا.  واڵت��ە  ئ��ەو  لێكراوی  زوڵ��م  خەڵكی 
ئۆپۆزسیۆنی سووریە، ئێران بە الیەنێكی 
شەڕی ناوخۆی سووریە دەزانێ . ئێران بە 
شێوەیەكی چاالك ناكۆكی قوڵ و بەرباڵو 
واڵتانی  سوننەی  و  شیعە  نێوان  دەخاتە 
ناوچە و بۆ لە بەریەك هەڵتەكاندنی ئەو 
واڵتانە بە بەردەوامی بەرنامەڕێژی دەكا، 
خزمەتی  لە  راستەوخۆ  سیاسەتە  ئەو  كە 

ئیسرائیلدایە.
گەیوەتە  س��ووری��ە  ن��اوخ��ۆی  ش���ەڕی 
كاربەدەستانی  مەترسیدار.  قۆناغێكی 
ئەو  س��ەر  لە  ئیسالمی  كۆماری  ب��ااڵی 
باوەڕەن كە ئەو شەڕە ماڵوێرانكەرە، دەبێ  
بێ .  پێ   كۆتایی  ئێران  دەستی  سەر  لە 
تەنانەت )ق��ەرارە لە ماوەی 3 حەوتووی 
بەڕێوە   2 ژنێڤی  كۆنفرانسی  دی��ك��ەدا 
بچێ ( دەڵێن ئەو كۆنفرانسە بێ  بەشداریی 
و  ن��اب��ێ   ئ��اك��ام��ی  ئیسالمی  ك��ۆم��اری 

كۆماری ئیسالمی وەك یەكێك لە واڵتانی 
گرینگی ناوچەكە دەتوانێ  رۆڵ و دەوری 
لە  دەتوانێ   ئێرانە  ئەوە  هەبێ .  بەرچاوی 
ناوچەدا كۆتایی بە خوێنڕێژی و كوشت 
بێ   س��ووری��ە  كێشەی  بێنێ ،  كوشتار  و 
جێبەجێ   ئێران  پشتیوانیی  و  هاوكاریی 

نابێ ؟!
راستە كاربەدەستانی ئێران دەڵێن بوونی 
پێویستە،  ژنێڤی2دا  كۆنفرانسی  لە  ئێران 
مەرجێك  بە  ئێران  دەڵ��ێ   ئامریكا  ب��ەاڵم 
دەت���وان���ێ  ل��ە ك��ۆن��ف��ران��س��ی ژن��ێ��ڤ��ی 2دا 
كۆنفرانسی  ئاكامی  كە  بكا  ب��ەش��داری 
ژووئەنی   30 رۆژی  ل��ە  ك��ە   1 ژنێڤی 
2012 بەڕێوەچوو قبوڵ بكا. كە ئەویش 
ل��ە رێگای  ئ���ەوەی���ە ك��ێ��ش��ەی س���ووری���ە 
زووتر  هەرچی  بكرێ ،  حەل  دیپلۆماسی 
لەو  ئەسەد  كە  بێ   پێك  نوێ   دەوڵەتێكی 
دەوڵەتە نوێیەدا بەشدار نەبێ . لە كاتێكدا 
ئێران هیچ دەوڵەتێك قبوڵ ناكا كە ئەسەد 
كە  كاتێكدایە  ل��ە  ئ���ەوەش  ن��ەب��ێ .  تێیدا 
كۆشكی  وتەبێژی  ه��ارف  م��اری  خانمی 
بەشدار  دەتوانێ   كاتێك  ئێران  وتی  سپی 
بێ  كە ناوەڕوكی رێككەوتننامەی ژنێڤی 
نەیارانی  دیكەوە  الیەكی  لە  بێ .  قبوڵ 
ئەو  بەشداری  مەرجێك  بە  ئەسەد  بەشار 
كۆنفرانسە دەبن كە بڕیاری البردنی بەشار 
ئەسەد یەكێك لە خاڵەكانی بێ . بەم جۆرە 
روون نییە بەشدارانی ژنێڤی 2 كێ  دەبن و 

ئاكامی چ دەبێ .
www.economist.com
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ئەوەی كە هەر ئێرانییەك دەبێ  لەبارەی كوردستانەوە بیزانێت
و: كاردۆ ن: ناسر ئێرانپوور

بە  دەب����ڕێ   دەری  ك��وردس��ت��ان  ئ����ەوەی 
زمانێكی ساكار و بە كورتی:

لێرەدا   - ئ���ێ���ران  ك��وردس��ت��ان��ی   )1
كوردستان،  پ��ارێ��زگ��ای  چ���وار  م��ەب��ەس��ت 
كوردنشینەكانی  ناوچە  كرماشان،  ئیالم، 
لە  بەتایبەت   - رۆژئ��اوای��ە  ئازەربایجانی 
رابردوو  ساڵەی  سەد  تا  ن��ەوەد  ئەو  م��اوەی 
زۆردا  ه���ااڵواردن���ی  و  ب��ێ��ب��ەش��ی  ل��ەگ��ەڵ 
ب���ەرەوڕوو ب��ووە، ئ��ەو خ��ااڵن��ەی لە خوارەوە 
لەم  بەشێك  دەرخ����ەری  پ��ێ��ك��راوە  ئ��ام��اژەی 
بێبەش   _ ی��ەك  ه���ااڵواردن���ەن:  و  بێبەشی 
كردنی خەڵكى ناوچە سنوورییەكان لە بەشێك 
لە مافەكانی شارۆمەندی و دابەزاندنیان بۆ 
پلەی دوو و سێی شارۆمەندی بە پاساوی 
سیاسی  هۆكاری  و  ئایینی  ساویلكانەی 
خۆڕاگرییەی  ئ��ەو  س��ەن��دن��ەوەی  تۆڵە  )ب��ۆ 
خەڵكی كوردستان كە بەرامبەر چەوساندنەوە 
ئەستاندنەوەی  زوڵم هەیانە(، دوو _ لێ  و 
ئەم  خەڵكی  خۆنووسینی  چ���ارەی  مافی 
خ��ۆی��دا، س��ێ  _  ل��ە گشتییەتی  ن��اوچ��ان��ە 
دەسەاڵتدارێتی  مافی  ئەستاندنەوەی  لێ 
ئێراندا،  چ��وارچ��ێ��وەی  لە  ئ��ەوان  ناوچەیی 
بەشداریی چاالكانەی  لە  پێشگرتن  چوار_ 
ئەوان لە دەسەاڵتی سیاسيی هەموو واڵت، 
سەپاندنی  و  ئ���ەوان  لێكدابڕانی   _ پێنج 
هااڵواردنانە  شێوەی  بە  واڵت  دابەشكاریی 
بە سەر ئەواندا لە سەر بنەمای پێكهێنانی 
ئەمنییەتییەكان  دەزگ���ا  ب��ۆ  ئ��اس��ان��ك��اری 
سەپاندنی   _ ش��ەش  ئ��ەوان،  كۆنترۆڵی  بۆ 
بە  ئ��ەوان��دا  بە س��ەر  ه��ااڵواردن��ی كولتوری 
كولتورییەكان  دەق��ە  سڕینەوەی  مەبەستی 
پەروەردە  قەدەغەبوونی  هۆی  بە  زمان  وەك 
پێكهێنانی   _ ح��ەوت  ك���وردی،  زمانی  بە 
ئاگایانەی بێ  دەرەتانیی ئاشكرا و شاراوەی 
ئابووری و پێشگرتنى ئامانجدار لە گەشە و 
بەرز بوونەوەی ئاستی بنەما ئابوورییەكانی 
كوردستان بە مەبەستی گەیشتن بە ئاكامی 
وەك پەرەسەندنی بواری كۆچبەریی كەسانی 
پ��س��پ��ۆڕ، ه��ێ��زی ك���اری ه�����ەزاران ب��ای��ی و 
ئێران،  ناوەندییەكانی  ش��ارە  ب��ەرەو  سەرمایە 
و  كوردستان  میلیتاریزەكردنی   _ هەشت 
و  داواكارییەكان  بەزەییانەی  بێ   سەركوتی 
جوواڵنەوەی یەكسانیخوازى، ئازادیخوازی و 
بەڕێوەبردنی  و  ناوچانە  ئەم  مەدەنییەكانی 

تاوانی مەزن بەرامبەر بە خەڵكی ئەم ناوچەیە 
بە بێ  لێكۆڵینەوە و بەدواداچوونی دادوەری 
بۆ بڕیاردەران و بەڕێوەبەرانی ئەم تاوانانە و 
زۆر كات بەرزبوونەوەی پلەی پیشەیی ئەم 
ب��ەدواوە بووە )وەك��وو ئەوەی كە  كەسانەشی 
كوشتوبڕانەی  ئەو  بە هۆی  مەال حەسەنی 
كوردستان  ت��اوان��ی  ب��ێ   خەڵكی  ب��ەرام��ب��ەر 
بەڕێوەی برد و بۆ پلەی نوێنەرایەتیی رێبەر 
بەرزكرایەوە یان ئەحمەدی نژاد و وەزیرەكانی 
كە سااڵنێكی زۆر لە كوردستاندا بەڕێوەبەری 
جینایەت بوون، لە تیرۆر و سەركوتی خەڵكدا 
بۆ  پاشتر  و  ه��ەب��ووە  دەس��ت��ی��ان  راس��ت��ەوخ��ۆ 
رێزلێنان لەم "خزمەتانەی" بە رێژیمیان كرد، 
بۆ ماوەی هەشت ساڵ لە بەرزترین ئاستی 
 _ نۆ  ب���وون(،  حكوومەتدا  دەس��ەاڵت��داری��ی 
سووكایەتی پێكردنی سیستماتیكی خەڵكی 
واڵت  دیكەی  مەزهەبەكانی  سوننە  ناوچە 
وەك: بەلووچستان، توركەمەن  سەحرا و ... 
بە بەكارهێنانی دەزگا راگەیاندنەكان و گوتار 

بەشە  ئەو  دنەدانی  و  ئایینی شیعە  بێژانی 
ئەم  دژی  كۆمەڵگا  ساویلكانەی  و  نائاگا 
خەڵكە بە هۆی مەزهەبەوە بە بێ  سزادانی 
دنەدەران و داردەستەكانیان ) وەكوو ئەو خاڵە 
كە "ئاخووند دانشمند" كە لە كاتی راوەستان 
سوننەكان  شێواز  توندترین  بە  مینبەردا  لە 
بە تایبەت بەلووچەكان دەداتە بەر رەهێڵەی 
سووكایەتی پێكردن بە بێ  ئەوەی بچووكترین 
لێپرسینەوەی لێ بكرێت، بەم حاڵەشەوە ئەم 
كەسە ئەندامی "بەیتی رێبەریی" خامەنەییە( 
و بە هۆی ناسیۆنالیستی )وەكوو ئەوەی كە 
لە الیەن هەندێك لە ئۆپۆزیسۆنی رێژیمەوە 
چەندين جار دژی دوو حیزبی كوردستانی 
شاراوە  دوژم��ن��ای��ەت��ی��ی  دە_  و  رووی�����داوە( 
سەر  ب��ە  زاڵ��ەك��ان  حكوومەتە  ئاشكرای  و 
كورد  نەتەوەیی  جوواڵنەوەی  لەگەڵ  ئێراندا 
تەنانەت لە بەشەكانی دیكەی كوردستان و 
بەشانەوە  بەو  پێوەندیدار  واڵتانی  هاوكاریی 

بۆ سەركەوتنی جوواڵنەوە نەتەوەییەكانی ئەو 
واڵتانە )وەكوو ئەوەی لە نێوەڕاستی دەیەی 
جوواڵنەوەی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  1970دا 
كوردستانی باشووردا روویدا و ئەو كردەوانەی 
لە چەند ساڵی پێشوودا چەند جارێك دژی 
جوواڵنەوەی كوردستانی باكوور روویدا(. ئەم 
روانگە، نیشاندەری سیاسەتێكی گشتگیر و 
بنەماییتری دژایەتی كردنی كورد لە كولتوری 
سیاسيی دەسەاڵتدارانی ئێراندایە. بە كورتی: 
كە  خەسارانەی  و  پێهەڵچنین  تەنگ  ئ��ەو 
رووبەڕووی خەڵك و بە تایبەت توێژی زانا و 
هەڵكەوتە و چاالكان كراوەتەوە، ئەو پێكهاتە 
نەبوونی  وەك  سیاسییەی  نادێموكراتیكە 
هەڵبژاردنی ئازاد، یاسایی نەبوونی حیزبی 
سیاسی و دام��ەزراوەی سینفیی سەربەخۆ، 
یاسای نەبوونی راگەیاندنی ئازاد و... هتد 
كە هەموو ئەندامانی كۆمەڵگای ئێرانی لە 
مافە دێموكراتیكەكانیان بێبەش كردووە، ئەو 
كە  كۆمەاڵیەتییەی  و  رەگەزی  هااڵواردنە 

و  ئێسالمییە  كۆماری  دووه��ەم��ی  جمكی 
واڵتەكەمانی  هەژارەكانی  و  ژنان  بەرۆكی 
گرتووە، كوردستانیش لە خۆ دەگرێت، بەاڵم 
هیچكام لەو دە خاڵەى هێمای بۆ كرا لە ناوچە 
كەواتە  رووی��ن��ەداوە.  ئێراندا  ناوەندییەكانی 
هاندەری  و  هۆ  چەندییەتی،  و  چۆنیەتی 
زوڵم و زۆر بەسەر كوردستاندا لەگەڵ زوڵم 
ئێراندا  دیكەی  ناوچەكانی  بەسەر  زۆر  و 
جیاوازیی هەیە. بە كورتی: رێژيمەكانی زاڵ 
بەسەر ئێراندا، ئەو زوڵم و زۆرە نەتەوەییەی 
كە دژی كورد بەڕێوەیان بردووە، بە وێنەی 

واڵتێكی داگیركراو هەڵسوكەوتیان كردووە.
باس  پێشتر  بارودۆخەی كە  ئەو   )2
كرا بووەتە هۆی خۆئاگاییەكی گشتی و هەر 
بەو هۆیەشەوە جوواڵنەوەییەكی ئازادیخوازانە 
ئەم  هەنووكە  هەڵداوە،  سەری  كوردستان  لە 
بزووتنەوە كۆمەڵێك حیزبی جۆراوجۆر لەخۆ 
دەگرێ . ستراتیژیی سەرەكی و ئاراستەی ئەم 

حیزبانە زاڵ بوون بە سەر دۆخی هەنووكەیی 
دیمۆكراسیی  دام���ەزران���دن���ی  رێ��گ��ای  ل��ە 
فیدراڵ و سێكۆالر لە ئێراندایە. ئەم شێوازە 
دابین  ل��ە  ی���ەك_ جگە  ل��ە دەس���ەاڵت���داری 
جێگیربوونی  و  شارۆمەندی  مافی  بوونی 
هۆی  بووەتە  دوو_  ئێران،  لە  دیمۆكراسی 
ب���وون���ەوە و  ل��ە چ��ڕ  خاڵێكی وەرچ���ەرخ���ان 
ناوەندییەتیی سیاسی، ئەمنییەتی، ئابووری 
و كولتوریی ئێران كە لە ژێر تیشكی ئەوەدا 
رابردووی  و  هەنووكە  چەوسێنەرییەی  ئەم 
ئێران بیچمی گرتووە و ئامرازەكانی پێویست 
بۆ سەپاندنی هااڵواردن لە ناوچەكانی دوور 
سێ _  ك���ردووە،  دابین  ئێرانی  ن��اوەن��دی  لە 
خۆیان  ناوچەیی  دەسەاڵتداریی  لە  ئەوانی 
و چ��وار_ هەموو واڵت��دا بەشدار دەك��ات و 
ئایینی  دەسەاڵتداریی  بە  كۆتایی   _ پێنج 
لە ئێراندا كە سەرچاوەی سەرەكیی هێندێ  
و  ئایین  پێڕەوانی  بەسەر  هااڵواردنەكانە  لە 
و  نائایینی  پرسی  و  دیكە  مەزهەبەكانی 

هەڵبەت زۆر جیدی ژناندایە، دێنێت.
بە كورتی: ئەمجۆرە دیمۆكراسییە هاوكات 
سێ  الیەنی شارۆمەندی )بان نەتەوەیی، بان 
ناوەندی( و  ناوچەی )دژە  بان  رەگ��ەزی(، 

بان فەلسەفیی هەیە.
جوواڵنەوەیە_  ئەم  خواستەكانی  دەك��رێ  
وەك  نە  خ��ۆی  كە  زۆر هۆ  بە  دەك��رێ   كە 
خەڵكی  و  "نەتەوەیی"  بە  بەڵكوو  "قەومی" 
كوردستان نەك بە "قەوم" بەڵكوو بە "نەتەوە" 
وەك  بنەمایەكی  چوارچێوەی  لە  دەزانێت، 
"م��اف��ی چ����ارەی خ��ۆ ن��ووس��ی��ن"دا كورت 
و  نێوەكی  الیەنی  دوو  مافە  ئەم  بكرێتەوە. 
دەرەكیی هەیە، بەم واتایە كە دەكرێ  هەم بە 
واتای بەدەستهێنانی مافی دەسەاڵتدارێیتی 
چوارچێوەی  لە  جوگرافیایی  نەتەوەیی_ 
بۆ  هەوڵێك  وات��ای  بە  ه��ەم  و  بێت  ئێراندا 
بەدەستهێنانی سەربەخۆیی جیا لە ئێران بێت. 

ئەم  ئێرانییەكەی  و  نێوەكی  الیەنی  ب��ەاڵم 
پرسە الی حیزبە سەرەكییەكانی كوردستاندا 
بەرجەستەیە، هەرچەند كە هەوڵ بۆ الیەنە 
دووهەم و  دەرەكییەی بە دوور لە سەر گرتن 
دێتە ئەژمار، رەت ناكرێتەوە. بۆیە ئەو هێز 
و كەسانەی سوورن لە سەر دیمۆكراسی بە 
هەموو دواهاتەكانیەوە و دەست پێڕاگەیشتن 
ب��ە م��اف��ی چ����ارەی خ��ۆن��ووس��ی��ن ل��ە ژێر 
نابێ   بێت،  مومكین  دیمۆكراسیدا  تیشكی 
)ئازەربایجان،  كوردستان  جیابوونەوەی  لە 
خوزستان(  و  سەحرا  توركەمەن  بەلوجستان، 
ل��ە ئ��ێ��ران ن��ی��گ��ەران ب��ن و ب��ت��رس��ن. دەبێ  
دەدەنە  دەست  كە  بن  هێزانە  ئەو  نیگەرانی 
سەرگرتنی  ب���ە  ب���ڕوای���ان  ی���ان  س���ەرك���وت 
خۆنووسین  چ��ارە  مافی  نێوەكیی  الیەنی 
رێژیمێكی  تیشكی  ژێ��ر  ل��ە  و  ئ��ێ��ران��دا  ل��ە 
دێموكراتیكی فیدراڵدا نیە. بڕیاری دەروونی 
و پووختەی هەڵكەوتەكانی كورد كە زۆر جار 
پێداگریی لە سەر كراوەتەوە، سەربەخۆیی و 
نوێ  جوگرافیایی  س��ن��ووری  پێكهێنانی 
سڕینەوەی  ب��ەڵ��ك��وو  نییە،  ك��وردس��ت��ان  ب��ۆ 
و  كوردستان  نێوان  مافییانەی  سنوورە  ئەو 
فیدراڵ،  سیستمێكی  دامەزراندنی  و  ئێران 

دێموكراتیك و سێكوالرە لە ئێراندايە.
فیدراڵی  سیستمی  ج���ۆری  ه��ۆی��ە  ب��ەم 
حیزبە  پ���ەس���ەن���دی  ج��ێ��ی  دێ��م��وك��رات��ی��ك 
ئەو  س��ەر  لە  ئ���ەوان   كە  كوردستانییەكانە 
بڕوایەن كە سیستمێكی تەنانەت دێموكراتیكی 
زۆرینەگەرا و ناوەندیگەرا لە سەر بنەمای 
مافەكانی شارۆمەندی كە كێشە و گیر و 
گرفتی زۆر و بەتایبەت پڕایی و ناوەندێتی 
كولتوریی  و  ئابووری  سیاسی،  دەسەاڵتی 
ناكات،  چارەسەر  پێكهاتووە،  ئێران  ئێستای 
ئەویش بەم هۆكارانەی خوارەوە: یەك- الی 
كەسانی شارەزا و زانا ناڕوونە كە دیمۆكراسی 
لە  نموونە  بۆ   - ناوەندیگەرا  و  زۆرینەگەرا 
تاك  و  ئاستی  ت��اك  سیستمێكی  ش��ێ��وەی 
پارلمانی و سەركۆماری و نەك چەند ئاستی 
واڵتێكی  لە  ئەویش  پارلەمانی-  چەند  و 
بۆ  گونجاو  میكانیزمی  ئیتنیكیدا  چەند 
وەاڵمدانەوە بە داخوازییەكان و پێویستییەكانی 
كەمینە  مەبەست  )لێرەدا  نیە  )كەمینەكان( 
رووی  ل��ە  بەڵكوو  نیە  ژم����ارەوە  رووی  ل��ە 
ئێران  نەتەوەكانی  هەموو  مافەوەیە، چونكە 

رێژيمەكانی 
زاڵ بەسەر 

ئێراندا، ئەو 
زوڵم و زۆرە 
نەتەوەییەی 
كە دژی كورد 

بەڕێوەیان 
بردووە، بە 

وێنەی واڵتێكی 
داگیركراو 

هەڵسوكەوتیان 
كردووە

"ئاخووند دانشمند" 
كە لە كاتی راوەستان 

لە مینبەردا بە 
توندترین شێواز 

سوننەكان بە تایبەت 
بەلووچەكان دەداتە 

بەر رەهێڵەی 
سووكایەتی پێكردن 

بە بێ  ئەوەی 
بچووكترین 

لێپرسینەوەی 
لێ بكرێت، بەم 
حاڵەشەوە ئەم 
كەسە ئەندامی 

"بەیتی رێبەریی" 
خامەنەییە( 
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ئێراندا  سەرانسەری  لە  رێژەییەوە  رووی  لە 
كەمینەن بەاڵم لە ناوچەی نیشتەجێى  خۆیان 
دەڵێ   پێشكەوتنخواز  مرۆڤی  زۆری��ن��ەن(. 
چینایەتی،  نابەرابەریی  سەر  بە  بوون  زاڵ 
هتددا  و  رەگ���ەزی  ئیتنیكی،  ن��ەت��ەوەی��ی، 
میكانیزم، پێكهاتە و ئامرازی یاسایی جیاواز 
و جۆراوجۆر دەخوازێ . بۆ وەاڵمدانەوەی بە 
راستەقینە  دیمۆكراسيی  پێویستییەكانی 
راكێشانی  بۆ  چەشنەدا،  ل��ەم  واڵتێكی  لە 
"زورینە"  كۆمەڵگای  ب��ەرەو  "كەمینەكان" 
و  هانە  پێكهێنانی  و  دەس��ەاڵت��ەك��ان  خ��اوەن 
نێویاندا،  لە  یەكگرتوویی  و  دڵبەستراوەیی 
دەبێ  هاوكات لەگەڵ پێدانی خودموختاریی 
سیاسەتدانەریی  ل���ە  ب�����ەوان،  ن��اوچ��ەی��ی 
رێژەی  لە  تەنانەت زۆرت��ر  و  كەاڵنی واڵت 
بكەن،  بەشداریان  نەتەوەكەیان،  ئەندامانی 
هەرجۆرە سەپاندنێكی ئیرادەی زۆرینەیی بە 
رواڵەتێكی  ئەگەر  تەنانەت  و  ئەواندا  سەر 
خۆی  تەنیا  نەك  هەبێت،  دێموكراتیكیشی 
نادێموكراتیكە،  و  نادادپەروەرانە  خۆیدا  لە 
بەڵكوو بۆشاییەكانی نێوانیان زۆرتر دەكاتەوە 
و لە ئاكامدا ناتوانێ  پێش بە لەپێش گرتنی 
ستراتیژیی بەدەستهێنانی سەربەخۆییخوازیی 
بە  ئ���ێ���ران  دوو-  ب��گ��رێ��ت.  ك��ەم��ی��ن��ەك��ان 
پانتایی  رووی  لە  بەرین  واڵتێكی  وێنەی 
سەر  تاكەكانی  و  كولتورەكان  جوگرافیایی، 
بە ئیتنیكی جیاواز پێكهاتووە. بەڕێوەبەریی 
ناوەندێكی  ل��ە  ن��اوچ��ەگ��ەل��ە  ئ���ەم  ه��ەم��وو 
بڕیاردانی دوورە دەستەوە و بە بێ  بەشداریی 
ئەم ناوچە و نەتەوانە لە پرۆسەی بڕیاردان 
و ب��ەڕێ��وەب��ەری- ه��ەر ب��ەو ج��ۆرەی رابردوو 
نیشانی داوە- بە بێ  هەاڵواردن و ئاستەنگ 
و كێشمەكێش مومكین نیە و جیا لەمانەش 
نادێموكراتیكە. خۆ بواردن لە بەڕێوەبەری و 
كۆنترۆلی سیاسی لە دورەوە، روونكردنەوەی 
پێوەندیدار  و  ك��ەاڵن  بڕیاردانی  پروسەكانی 
بەرزكردنەوەی  دەستەكان،  دوورە  ناوچە  بە 
ئاستی كارامەیی و كاركردی كارگیڕییەكان 
هۆكارێكی دیكەن كە بە تەنیایی پرسێكی 
پێویستی دیكەن بۆ دامەزراندنی دەسەاڵتی 
رێژیمێكی  چ���وارچ���ێ���وەی  ل��ە  ن��اوچ��ەی��ی 
بۆ  هێما  فاكتە  لە  جگە  س��ێ -  ف��ی��دراڵ��دا. 
كە  بكرێت  لەبیر  نابێ   س��ەرەوە،  كراوەكانی 
چەوسێنەریی  و  ش��وی��ن��ی��زم  ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی 
لە  بە رێژەی جیاواز  نەتەوەیی و بەكۆمەڵ 
هۆی  بووەتە  ئێران،  دیاریكراوی  ناوچەی 
خودئاگاییەكی ناوچەیی نێو تاكەكانی ئەو 
كۆمەڵگانە و هێنانە بەرباسی خواستی ئەم 
خەڵكە بۆ بەدەستهێنانی مافی چارەی خۆ 
نووسین لە ناوچەی خۆیان و بەشدار بوون لە 
نەك  ئەویش  و  دەسەاڵتداریی واڵتی خۆیان 
تەنیا بەوێنەی شارۆمەندی ئێرانی، بەڵكوو 
بە شێوەی بەكۆمەڵ و لە شێوەی نوێنەرانی 

وێنە  بۆ   - ئێران  ئەیالەتەكانی  یان  ناوچە 
لە الیەن سەناوە - بووە. خۆ گێل كردن لەم 
خودئاگایی و ئێرادە، تەنیا دەتوانێ  ئاكامێكی 
بە پێچەوانەی بۆ هێشتنەوەی یەكپارچەیی و 
یەكگرتوویی ئێران هەبێت. هەر بەم پێیەش، 

هەڵكەوتەكانی كورد نەتەنیا بۆ دامەزراندنی 
سیستمێكی دێموكراتیك هەوڵ دەدەن، بەڵكوو 
دیمۆكراسيی  وات��ا  دی��اری��ك��راو-  شێوەیەكی 

فیدراڵی- بۆ پیشنیار دەكەن.
بە كورتی: پێداگری لە سەر دیمۆكراسی 
ب���ە ب���ێ  ف���ی���دراڵ���ی���زم ه���ان���ەی���ەك ل���ە نێو 
هەڵكەوتەكانی ئەم ناوچانە پێك ناهێنێت. بە 
بە  ئەوانەوە  روانگەی  لە  دیكە،  واتایەكی 
باس  كە  س��ەرەوە  هوكارانەی  بەو  سەرنجدان 
كران، تەنیا ئاڵتێرناتیڤی دێموكراتیك بۆ ئێران 

فیدراڵیزمە.

ئ��ەم��ەی��ە ك��ە بۆچی  پ��رس��ی��ار  ب���ەاڵم   �5
پێكهێنانی  لەسەر  كوردستان  حیزبەكانی 
جوگرافیایی"   � ن��ەت��ەوەی��ی  "ی��ەك��ەی��ەك��ی 
ئەیالەتی كوردستان لە سیستمێكی فیدراڵ 
یان  ئ��ی��داری  فیدراڵی  سیستمێكی  )ن��ەك 
پ��ێ��داگ��ری دەك���ەن، هۆكاری  پ��ارێ��زگ��ای��ی( 
جۆراوجۆری هەیە: یەك � بەگشتی یەكێك لە 
كێشەكانی جوواڵنەوەی كورد ئەم دابەشكردنە 
خۆی  بۆ  ك��ورد  كە  واڵت��ە  جوگرافیاییەی 
هیچ رۆڵێكی تێیدا نەبووە و ئەمەش بووەتە 
بەم  و هەر  كێشمەكێش  و  ه��ەاڵواردن  هۆی 
هۆیەشەوە یەكێك لە داواكارییە سەرەكییەكانی 
ك���ورد، گۆڕینی  ن��ەت��ەوەی��ی  ج���وواڵن���ەوەی 
بنەمایەكی  داڕشتنی  و  دابەشكارییە  ئەم 
بەڕێوەبەریی  بنەمای  ل��ەس��ەر  ئ��ەو  ن��وێ��ی 
پێوەندیدارەكانە.  دێموكراتیكی خەڵكی شارە 
 � نەتەوەیی  یەكەیەكی  دامەزراندنی   � دوو 
ئێرانێكی  چوارچێوەی  لە  ك��ورد  سیاسیی 
تیۆریی  پێشاندەری  ج��ۆرێ��ك  ب��ە  ف��ی��دراڵ��دا 
نیشتمانی نەتەوەیی كوردیشە. بە واتایەكی 
دیكە، نیشتمانی )كەسایەتی / خودئاگایی( 
پراكتیكەوە  و  تیۆری  رووی  لە  نەتەوەیی 
بناغە و بنەمای رزگاریی نەتەوەیی كوردە. 
ئەم  تیۆریزەی  هەوڵی  لە  كورد  پێشڕەوانی 
بناغە سیاسی � كولتووریە كە هەنووكە خۆیان 
زمانی  و  ج��ی��اواز  حیزبی  چ��وارچ��ێ��وەی  لە 
 � نەتەوەیی  یەكەیەكی  بۆ  دەنوێنێ   كوردیدا 
دەوڵەتیدان. كورد بەم ئاكامە گەیشتووە كە بە 
بێ  دەستپێڕاگەیشتن بە یەكەیەكی دەوڵەتی 
)ن��اوچ��ەی��ی ی���ان س��ەرب��ەخ��ۆ( ل���ەو ستەمە 
نابێت،  دەرب��از  دەكرێ   لێی  كە  بەكۆمەڵەی 
پێشكەوتنی پێكهاتەیی كوردستان مومكین 
نابێت و بەردەوام لە ژێر هەڕەشەی سەربازی 
و كولتووریی دەوڵەت � نەتەوە بااڵدەستەكاندا 
حكوومەتی  پێكهێنانی  ك��ەوات��ە  دەب��ێ��ت. 
پارێزەريی  و  بەرگریكارانە  الیەنی  ك��وردی 
كوردستانی  حیزبەكانی  هەموو  الی  هەیە. 
حیزبی  كوردستانیی  رێكخراوی  )بە  ئێران 
لە  كە  كۆمەڵەیشەوە   � ئێران  كۆمۆنیستی 
هەوڵی دەسەاڵتداریی خەڵكی كوردستاندایە 
تۆكمەی  بەرنامەی  مەبەستەش  ئەم  بۆ  و 

ئازادیدەری  و  نەتەوەگەرایی  الیەنی  هەیە( 
خ��ەب��ات، س��ەرەك��ی و ئ��اك��ام��دەرە. ك��ورد لە 
شارۆمەندی  وێنەی  بە  نەتەنیا  راب���ردوودا 
بە  بەتایبەت  و  ه��ەروەه��ا  بەڵكوو  ئێرانی، 
وێنەی كورد لە ژێر هەاڵواردن و چەوسانەوەدا 

چەوسانەوەیەكی  چ��ەوس��ان��ەوە،  ئ��ەم  ب���ووە. 
بەكۆمەڵ بووە. بۆ گەیشتن بەو پێدانی مافە 
شارۆمەندییانەی كە پێویستە بەاڵم بەس نییە، 
كۆمەڵێك  و  میكانیزم  لەوانە،  بەڵكوو جگە 
ئۆرگانی دەوڵەتیی پێویستە كە لە داهاتوودا 
و  بكات  هەاڵواردنانە  شێوە  لەم  پێشگیری 
پارێزگاری لە شووناسی سیاسی، نەتەوەیی 
و كولتووریی هەمەكیی كورد بكات. سێ  � 
فیدراڵیزم  سەرەكییەكانی  توخمە  لە  یەكێك 
زمان و كولتوور و پێدانی خودموختاری لەم 
بوارەدایە. بۆ زاڵبوون بە سەر ئاسمیالسیۆنی 
بە  دەی��ە  چەند  درێ��ژای��ی  بە  كە  كولتووری 
لەپێش گرتنی  ب��راوە،  بەڕێوە  ك��ورددا  س��ەر 
سیاسەتێكی كولتووری و زمانیی یەكگرتوو 
لە هەموو پانتای كوردستان )چوار پارێزگا( 
پێویستە. هەر جۆرێك بێت لە ئەیالەتەكانی 
)یان پارێزگا( كوردستان سیستمی پەروەردە 
بە   ... و  ك��ارگ��ێ��ڕی��ی  و  ك��ول��ت��ووری��ی  و 
و  بنەماكان  دادەم��ەزرێ��ت.  ك��وردی  زمانی 
سیاسەتە پێوەندیدارەكان لە پارلمانێكی نێوان 
دەك��رێ  و  دادەڕێ��ژێ و پەسەند  پارێزگایی 
بەڕێوە  ئەیالەتییەوە  دەوڵەتێكی  الی��ەن  لە 
دەبرێت، بەتایبەت بە سەرنجدان بەم راستییە 
كە ئەم پارێزگا جێی مەبەستانە پانتایەكی 
جوگرافیایی زۆر و دانیشتوانی زۆری نیە 
كە نەكرێ  یەكەیەكی سیاسی � جوگرافیایی 
لێ پێك بهێنرێت )لەوانەیە رێژەی دانیشتوانی 
ئاستی  نەگاتە  كوردییەكان  پارێزگا  هەموو 
دانیشتوانی تاران كە تەنیا شارێكە(. چوار � 
لە پرسی فیدرالیزمدا هاوسەنگیی هێزی نێوان 
دەوڵەتە ئەیالەتییەكان لە الیەكەوە و دەوڵەتی 
گۆڕێدایە.  لە  دیكەوە  الیەكی  لە  فیدراڵ 
بەپێی ئەم باسە، پارێزگا بچووكەكان توانای 
حكوومەتی  بەرامبەر  لە  قوتكردنەوە  خۆ 
پێویستیی  ئ��ەم��ە  ك��ە  ن��اب��ێ��ت  ن��اوەن��دی��ی��ان 
نەتەوەییە.  چەند  واڵت��ان��ی  ديمۆكراسیی 
سەرچاوەكانی  ل��ە  ی��ەك��ێ   ل��ەم��ان��ە،  ج��گ��ە 
دەسەاڵتی  چڕبوونەوەی  بەرباس،  قەیرانی 
)نەك  بەڕێوەبەری  فیدرالیزمی  سیاسییە. 
چڕبوونەوەی  و  پڕایی  كێشەی  سیاسی( 
هۆی  بە   � پێنج  ناكات.  چارەسەر  سیاسی 
سەد  النیكەم  تاڵی  و  ئەرێنی  ئەزموونی 
لەگەڵ  راب��ردووی جوواڵنەوەی كورد  ساڵی 
حكوومەتە ناوەندییەكانی ئێران، لە بیرۆكەی 
ب��ێ  متمانەیی  ك���ورددا ج��ۆرێ��ك گ��وم��ان و 
هەیە.  حكوومەتەكان  بە  بەرامبەر  بنەڕەتی 
تاكی هەڵكەوتووی كورد دەزانێت كە ئاستی 
راستبێژیی دەوڵەتی ئێران � چ پاشایەتی و 
چ ئاخوندی �، تەنانەت لەگەڵ رێژیمەكانی 
دیكەی سەركوتكەری وەك توركیە و عێراق 
متمانەی  و  هەڵناسەنگێندرێ   س��ووری��ە  و 
تا  ئێران  ناوەندییەكانی  رێژیمە  ناكرێت.  پێ  
جوواڵنەوەی  بۆ  هەڕەشە  لە  جگە  هەنووكە 
ئەم  نێوەرۆكی  نەبووە.  پێ   هیچی  ك��وردی 
یەكگرتووی  سیاسەتێكی  خوازیاری  پرسە، 
كوردە � تەنانەت لە سیستمێكی دێموكراتیكی 
فیدراڵدا �. چەندين دەیە پێویستە تاكوو ئەو 
زامانەی بە هۆی بڕواكردن بە دەسەاڵتدارانی 
و  ل��ە جەستە  "ه���اورەگ���ەز"  و  "ه��اوخ��وێ��ن" 
رۆح���ی ن��ەت��ەوەی ك���ورد ك���ەوت���ووە، ساڕێژ 
سیستمی  تێچوویی  الیەنی   � ش��ەش  بێت. 
سیاسیش بایەخێكی زۆری هەیە. ئاشكرایە 
فیدراڵ  سیاسی  سیستمێكی  تێچوویی  كە 
حكوومەتێكی  ل��ەگ��ەڵ  هەڵسەنگاندن  ب��ە 
هەرحاڵ  بە  زۆرترە.  هاوشێوە  دێموكراتیكی 
ئێمە لە واڵتێكی وەك ئێراندا حكوومەتێكی 
یان  نموونە شەش  بۆ  سەرانسەری  فیدراڵی 
خودموختارمان  ناوچەیی  دەوڵەتی  ح��ەوت 
سێ   لە  حكومەتانەش  ل��ەم  هەركام  دەب��ێ . 
دەزگ�����ای ب���ەڕێ���وەب���ەری، ی���اس���ادان���ەری و 
دادپەروەریی خۆی پێكدێت. سرووشتییە كە 
هاوتەریب  نموونە  بۆ   � ژمارەیە  ئەم  ئەگەر 
لەگەڵ پارێزگا ئێستاییەكان � بۆ 31 خاڵ 
بەرز بێتەوە و بە لە بەرچاوگرتنی ئەو دەزگا 

سێ  جۆرەكییەی دەوڵەتی ناوەندیی فیدراڵ 
تێچووییەكان  رێ��ژەی  دەوڵ���ەت،   32 بگاتە 
النیكەم بۆ چوار قات بەرز دەبێتەوە. ئەمە نە 
ئاوەزمەندانەیە و نە لەگەڵ ئەو بانگەشەی 
)ئاڵمان  دەگرێتەوە.  یەك  فیدراڵ  سیستمی 

 16 دانیشتوانەوە  میلیۆنیی   81 رێژەی  بە 
لە  تەنیا  ئەیالەتی  چەند  و  هەیە  ئەیالەتی 
شارێك یان دوو شار پێكهاتووە، بۆیە بەردەوام 
باسی جیددی بۆ تێكەڵكردنی ئەو ئەیالەتە 
كە  ئ��ەوەی  بۆ  گۆڕێدایە  لە  دراوسێگەلە 
بە  ئێستا  تا  بەاڵم  بێتەوە  كەم  تێچووییەكان 
پشتبەستن بە دەنگی خەڵك، دەستپێڕاگەیشتن 
بەم ئامانجە سەری نەگرتووە(. حەوت � ئەم 
وێنایە كە بە دامەزراندنی سیستمی فیدراڵ 
پێكهاتەی هەنووكەیی دابەشبوونی ناوچەكان 
لێك دەپژێ  و ئەمە دەبێتە سەرچاوە كێشەی 
دیكە، هێندەش واقێعی نیە. ئەم دابەشكارییە 
جوگرافیاییە تەنیا كاتێك پێویستە گۆڕانی 
بە سەردا بێت كە هەاڵواردن و تێكهەڵچوونی 
لێ كەوتبێتەوە یان لەگەڵ ویست و ئیرادەی 
یەك  پێوەندیداردا  ناوچەی  و  شار  خەڵكی 
نەگرێتەوە. لە بیرمان نەچێت كە دابەشكاریی 
جوگرافیایی واڵت، هەرگیز تابۆ و نەگۆڕ 
نەبووە. لە سەرەتاوە ئێمە یەكەی "ئەیالەتی" 
و "ویالیەتیمان" هەبووە. بۆیە جگە لە پرسی 
فیدرالیزم، هەر حكوومەتێكی دێموكراتیك لە 
پرسەدا  ئەم  لەگەڵ  بێت  دەسەاڵتدار  ئێراندا 
بەرەوڕوو دەبێتەوە و بێگومان لەم پێوەندییەدا 
دابەشكاریدا  لە  نوێگەری  پێكهێنانی  بۆ 
لێرەدایە  پ��رس��ی��ار  ئێستا  دەن��ێ��ت.  ه��ەن��گ��او 
پێكهێنانی  بۆ  ئێمە  پێوانەی  و  پێوەر  ك��ە: 
پێبەندی  و گەلۆ  دەبێت  نوێگەرییە چ  ئەم 
بەو  هەر  دەبین؟  دێموكراتیكەكان  پرنسیپە 
شێوەی كە لە سەردەمی "مەشرووتە"دا پرسی 
"ئەیالەت" لەگۆڕێدابوو، لە پرسی هەنووكەیی 
نەكەوتووەتە  ئەیالەت  تەنیا  فیدراڵیزمیشدا 
بەرباس، بەڵكوو دەبێ  لە نێو ئەم ئەیالەتانەدا 
ناوچەیمان  كاریگەری  یەكەی  كۆمەڵێك 
هەبێت كە بە گۆڕانێكی بچووكەوە هەر ئەم 
پارێزگانەی ئێستا بێت. بۆ نموونە كوردستان 
لە سەرەتاوە هێمای  ناوچەی كە  لەو چوار 
ئەیالەتەكان بۆ  لە  پێكدێت. هەركام  بۆ كرا 
چوارچێوە دا  لەو  كە  دەك��ەن  دیاریی  خۆیان 
چەند یەكەی پارێزگاریی جێگیر دەبێت. بە 
تەنیا  كوردستاندا  ئەیالەتی  لە  من  ب��ڕوای 
ئازەربایجان  پارێزگای  كوردییەكانی  ناوچە 
بە پارێزگاكانی كوردستان، ئیالم، كرماشان، 
و موكریان زیاد دەكرێ  و ئەگەری زۆرە كە 
لەم ناوچەیەدا ئەمە تەنیا گۆڕانكاری بێت. 
هەشت_ فیدراڵیزم بە وێنەی هەموو سیستمە 
سیاسیەكانی دیكە، بە بێ  دیمۆكراسی كێشە 
راستەقینەمان  بڕوایەكی  ئەگەر  و  خوڵقێنە 
بە دیمۆكراسی هەبێت، دەبێ  دواهاتەكانیشی 
"فیدراڵیزمی  سبەی  گریمان  بكەین.  قبوڵ 
كارگێڕی"مان هەبێت و ئەم فیدراڵییە زیاتر 
لە فیدراڵیزمی كارگێڕی بێت و بەو جۆرەی 
ئەم  دەڵێن  ئۆپۆزیسیون  راستگەراكانی  كە 

ناوچەیی"یشی  "ح��ك��وم��ەت��ی  سیستمە  
دژایەتییەكی  دەك�����رێ   گ��ەل��ۆ  ه��ەب��ێ��ت. 
پارێزگاگەلە  ئەم  تێكەڵبوونی  بۆ  لۆژیكی 
خواستی  بنەمای  لەسەر  یەكدی  لەگەڵ 
دانیشتوانەكەی بخرێتە بەر باس؟، ئەگەریش 

پێوەندی  لە  نموونە  بۆ  نەبێت  دژایەتیمان 
ل��ەگ��ەڵ ك��وردس��ت��ان ل��ە درێ���ژ ی���ان كورت 
ماوەدا ئاكامەكەی ئەمە دەبێ  كە ئەم یەكە 
جوگرافیاییانە )بە هەر ناوێكی وەك پارێزگا، 
ئەیالەت، حكومەتی ناوچەیی و هەرێمییەوە 
پێكدێت.  ك��وردی  ناوچەی  چ��وار  لە  بێت( 
دیمۆكراسی  ب��ە  بەستن  پشت  تەنها  بۆیە 
بەسە كە رێز لە هەندێ  پێشڕەوانی سیاسی 
كوردستان بۆ پێكهێنانی ئەیالەتی نەتەوەیی 
چوارچێوەی  لە  كوردستان  _جوگرافیایی 
ئێران  دێموكراتیكی  فیدراڵی  حكومەتێكی 

بگیردرێت.
لە كۆتايیدا، پێویستە هەموو ئەو كەسانە 
ك��ە دەی���ان���ەوێ  ك���ورد و ب��ی��رۆك��ەی كورد 
ئاسا  دروش���م  پێداگرتنی  ب��ە  ن��ەك  بناسن، 
وەك  بوونی كورد )كە زۆرتر  ئێرانی  لەسەر 
گوناه  لە  خراپتر  كردەيى  دروستە  پاساوی 
دەچێت(، نەك پێداگری لە سەر یەكپارچەی 
ئێران )كە خۆی لە خۆیدا لە الیەن  خاكی 
كوردستانەوە نەكەوتووەتە ژێر پرسیارەوە بۆیە 
ئاكامێكی  و  ئ��ازاردەر  ئەو  دووپاتكردنەوەی 
پێچەوانەی هەیە( و نەك بەڵێنی دیمۆكراسی 
و مافی یەكسانی شارۆمەندی )كە لەالیەن 
دەرباز  و  بەڵگەیەك  وەك  ك��ورد  پێشڕەوانی 
بوون بۆ قبوڵكردنی پرسە سەرەكییەكە چاو 
لێدەكرێت(، بەڵكو بە بەڕێز زانین و بە فەرمی 
ناسینی هەوڵە مێژووییەكانی ئەم نەتەوە بۆ 
و  نووسین  خۆ  چارەی  مافی  بەەستهێنانی 
ملدان بۆ ئیرادەی ئەو بۆ الچوونی ستەمی 
نەتەوەیی-  یەكەی  قبوڵكردنی  و  نەتەوەیی 
چوارچێوەی  ل��ە  ك��وردس��ت��ان  جوگرافیایی 
سیستمێكی دێموكراتیكی فیدراڵ لە ئێران بۆ 
پارێزگاری لەو بێت. مانەوەی یەكپارچەیی 
خاكی ئێران تەنیا لە ژێر تیشكی رێز گرتن 
و  كورد  نەتەوەیی  دەسەاڵتدارانی  مافی  لە 
لە ئێراندا دەلوێ  نەك حاشا لێ  كردن. دەبێ  
ئەمە لە مێشكی هەموو ئێرانییەكی بەرپرس 
دڵبەستن  ك��ە  بگرێت  بیچم  دێموكراتدا  و 
پاراستنی  لە  تەنیا  ئێران،  یەكپارچەیی  بە 
هەر  سەردەگرێ .  راستەقینەدا  دیمۆكراسی 
جۆرێك بێت، ئەوەی كە هەر ئێرانییەك دەبێ  
كورد  كە  ئەمەیە  بزانێت  كوردستان  لە سەر 
بۆ سەروەریی كیانی نەتەوەیی خۆی، پێیان 
خەبات  ئێراندا  چ��وارچ��ێ��وەی  ل��ە  ك��ە  باشە 
بكات و بە هیچ دەوڵەت و ئۆپۆزیسیۆنێكەوە 
ئیسالمگرا-  چ  و  بێت  ناسیۆنالیست  چ   �
و  ئیرادە  بەم  دەبێ  كوردستان  نەبەسترێتەوە، 
بكرێت  قبووڵ  و  بناسرێت  تایبەتمەندییانەوە 
و پوتانسییەلە خەباتگێڕییەكەی لە رێگای 
هەموو  كردنی  دێموكراتیزە  و  ك��ردن  ئ��ازاد 

ئێراندا جێگر بكرێت.
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هەموو وادەكانی سەركۆمار 
)ماددەی 2(

حەسەن رووح��ان��ی كە بە دان��ی س��ەدان وادە 
بەڵێنی   10 و  ئێران  خەڵكی  بە  بەڵێنی  و 
سەركار،  هاتە  ئێران  كوردستانی  خەڵكی  بە 
ئێستا بەرەبەرە هەم خۆی و هەم خەڵكی وەزاڵە 
هاتووی ئێران و بە تایبەتی خەڵكی كورد بەو 
بەڵێنییەكانی  و  وادە  كە  گەیشتوون  ب��اوەڕە 
وابوون  ئاو  بلقی سەر  حەسەن رووحانی وەك 
خەڵك.  فریوی  بۆ  ب��وون  ئامرازێك  تەنیا  و 
وادەی  یەكەمین  باسی  پێشوودا  ژمارەی  لە 
كرد  كوردمان  خەڵكی  بە  رووحانی  حەسەن 
كە لە راگەیەنراوە 10 ماددەییەكەیدا هاتبوو. 
لەم ژمارەدا باسی دووهەمین وادەی حەسەن 
ئەوەیكە  هۆی  بە  بوو  كە  دەكەین  رووحانی 
بەشێك لە بەناو ریفۆرمخوازانی كورد بیكەن 
هاتنە  بە  گوایە  كە  هەڵپەڕكێ  و  شایی  بە 
هەمیشەییەكانی  ئازارە  رووحانی  سەركاری 
دێ  پێ  كۆتاییان  ئێراندا  لە  كورد  نەتەوەی 
كورد  ت��اك��ی  ب��ۆ  راستەقینە  كەسایەتی  و 

دەگەڕێتەوە.
بەدەر  گشتی،  "ب��ەش��داری��ی   -2 م����اددەی 
كەاڵنی  بەرێوەبەريی  لە  ئایین  و  زم��ان  لە 
واڵتدا و بەڕێوەبردنی ئەسڵی شایستەساالری 
ئیداری   � سیاسی  ئاستەكانی  ه��ەم��وو  ل��ە 
ب��ە ش��ێ��وەی��ەك ك��ە ت����ەواوی ش��ارۆم��ەن��دان و 
یەكساندا  هەلومەرجێكی  لە  هاونیشتمانان 
دەرەتانی بەشداری و بەڕێوەبەری لە هەموو 
ئاستەكاندا تا بەئەندامبوون لە كابینەیان 

هەبێت."
حەسەن  س��ەرەت��ای��ی��ەی  وادە  ئ���ەم 
رووحانی كە مافی هەموو نەتەوەكان 
بوو  واڵتێكە،  هەر  شارۆمەندانی  و 
بە هۆی ئەوەیكە بەشێك لە خەڵكی 
كورد و بەتایبەتی بەناو ریفۆرمخوازانی 
كورد شاگەشكە بن و پاش كۆتایی هاتنی 
پێكراوی  متمانە  كەسانی  هەڵبژاردنەكان، 
رووحانی  ح��ەس��ەن  ب��ە  ك��ەن  پێشنیار  خ��ۆی��ان 
واڵتدا  كەاڵنی  بەڕێوەبەری  لە  ئەوەیكە  بۆ 
كەڵكیان لێ وەربگرێ و تەنانەت كەسێك وەك 
پێشنیار  زۆلفەقارنەسەب"یان  بیژەن  "دوكتور 
رووحانیدا  ح��ەس��ەن  كابینەی  ل��ە  ك��ە  ك��رد 
پۆستی وەزارەتی وەرزش و الوانی پێ بسپێرن. 
ئۆستاندارییەكانیشدا  ئاستی  لە  تەنانەت 
و  فیرووزی"  "حوسێن  وەك  كەسێكیان  چەند 
چەند كوردی دیكەیان دەسنیشان كرد تا وەك 
ئۆستاندار لە دەوڵەتی رووحانیدا رۆڵ بگێڕن 
بچێتە  پێوەندییەدا  لەم  رووحانی  وادەكانی  و 

بواری جێبەجی كردنەوە.
بیژەن  ناوی  تەنیا  نە  دیتمان  ه��ەروەك  بەاڵم 
بەڕێوەبەری  پاڵێوراوی  وەك  زۆلفەقارنەسەب 
وەزارەت��ی وەرزش و الوان نەچووە مەجلیسی 
هەڵبژاردنی  لە  بەڵكوو  ئیسالمی،  ش��وورای 
ئ��ۆس��ت��ان��دارەك��ان��ی��ش��دا ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك ك��ێ��ش��ە و 
ئاستەنگ بۆ بەربژارەكان هاتە سەر رێ تا 
حەسەن رووحانی لە بیری بباتەوە كە وادەی 
زمانی  جیاوازییەكی  ه��ەر  لە  ب��ەدەر  داب��وو 
و  ن��ەت��ەوە  ه��ەم��وو  ن��ەت��ەوەی��ی،  و  ئایینی  و 
كەمایەتییە ئایینییەكانی ئێران لە بەڕێوەبەری 
واڵتدا بەشدار بكات. چون حەسەن رووحانی 
باش دەیزانی كە بە بوونی كەسانی توندڕەو 
و باڵی ئۆسوولگەرا كە لە ئێراندا سەرچاوەی 
دەسەاڵتن و دەستیان بە سەر هەموو سروەت 
لە  جگە  گرتووە،  ئێراندا  واڵتی  سامانی  و 
ناتوانێ  ك��ەس  دارودەس��ت��ەك��ەی��ان  و  خ��ۆی��ان 

بەشدار بێ لە بەڕێوەبەریی كەاڵنی ئێراندا.

ژەهری جاڵجاڵۆكە دەرمانە

رووخساریش پاش مردن دەبەخشرێت

هەردوو هەسارەی موشتەری و زوحەل بارانی ئەڵماسی بەسەردا باریوە

زایـــــەڵــــــــە

فاتێح ساڵحی

یەكەمین نەشتەرگەری چاندنی رووخسار لە 
بێلژیك لەسەردەستی تیمێكی نەخۆشخانەی گاند 
لە باكووری رۆژئاوای ئەو واڵتە ئەنجام درا و 
بەپێی راگەیەنراوی پزیشكی نەشتەرگەرییەكە 

سەركەوتووانە كۆتایی هاتووە. 
تیمەكەی  ك��ات��ژم��ێ��ردا   20 م����اوەی  ل��ە   
دەموچاوی  ب��ل��ۆن��دێ��ل،  فیلیپ  پ��رۆف��ی��س��ۆر 
راب�����ردوودا  م����اوەی  ل��ە  ك��ە  بەخشێنەرێكیان 

كۆچی دوايی كردووە بۆ نەخۆشێكی بێلژیكی 
دان��ا كە دەم��وچ��اوی دووچ���اری شێوانی زۆر 
هاتبوو. ماڵباتی نەخۆشەكە و كەسە دەموچاو 

بەخشەكەش پێیان باش بوو ناسنامەی خۆیان 

ئاشكرا نەكەن. 
كۆنگرەیەكی  ل���ە  ب��ل��ۆن��دێ��ل  پ��رۆف��ی��س��ۆر 
رۆژنامەنووسیدا دووپاتی كردەوە كە نەخۆشەكە 
دوای 6 رۆژ لە ئەنجامدانی نەشتەرگەرییەكە 

لە دۆخێكی زۆر باشدایە. 
هەروەها وتی: ئەو كەمێك ئاوی خواردووەتەوە 
بوو،  ئەمە چاوەڕواننەكراو  و قسەشی كردووە، 
دوای  كەمی  ماوەیەكی  بە  ئ��ەو  واب��وو  پێمان 
قسە  ئاسانی  بە  وا  ناتوانێ  نەشتەرگەرییەكە 

بكات. 
كەسی   65 تیمێكی  كە  نەشتەرگەرییەكە 
لە گۆڕینی  بوو  بریتی  كرد،  تێدا  بەشدارییان 
ت������ەواوی ب���ەش���ی خ��������وارەوەی دەم���وچ���اوی 

مرۆڤەكە. 
پێستدا  لە  كردەوە كیشەمان  روونی  بلۆندێل 
هەبوو كە لە ناوچەكانی ناوەڕاستی دەموچاو و 

سەرلێوەكاندا كورتی دەهێنا.
ب�������ەو ن����ەش����ت����ەرگ����ەری����ی����ە، ژم��������ارەی 
دەگاتە  رووخسار  چاندی  نەشتەرگەرییەكانی 
نەشتەرگەری  یەكەمین  كە  نەشتەرگەری   19
رووخسار  نیوەی  چاندنی  لە  ب��وو  بریتی  كە 
فەرەنسی  دینواری  ئیزابێل  بۆ   2005 ساڵی 

ئەنجام درا.
دوای  ئ��ۆرووپ��ای��ی��ە  واڵت���ی  سێیەم  بێلژیك 
دەموچاوی  چاندنی  كە  ئێسپانیا  و  فەرانسە 

تێدا ئەنجام دەدرێت.

بزنیس  ب��ل��ۆم��ب��ێ��رگ  گ����ۆڤ����اری 
كۆمپانیای  دەڵ���ێ  هەفتانە  وی��ك��ی 
ئەمەریكی  جۆنسۆنی  ئاند  جۆنسۆن 
كوینسالندی  زانكۆی  هاوكاريی  بە 
ئۆسترالیایی پالن بۆ ئەوە دادەنێت لە 
بۆ  چارەسەر  داهاتوودا  ساڵی  ماوەی 
ئازارە درێژخایەنەكان بەرهەم بهێنێت بە 
جاڵجاڵۆكە.  ژەه��ری  بە  بەستن  پشت 
زانراوە كە ژەهری جاڵجاڵۆكە مادەی 
ببتیدی تێدایە كە ئازار كەم دەكاتەوە 
بوارە  ئ��ەم  ك��اری  تیمی  نایهێڵێت.  و 
لەسەر  توێژینەوە  ساڵە   10 م���اوەی 

ژەهری جاڵجاڵۆكە دەكەن.
ئەوكات  درێ����ژخ����ای����ەن  ئ�������ازاری 
دەمار  كۆئەندامی  كە  سەرهەڵدەدات 
ئازاریان  ب��وون��ی  ئ��ام��اژەی  مێشك  و 

پێدەگات تەنانەت گەر ئازارەكە 
سەرچاوەشی نەبێت.

ملیار   1.5 جیهاندا  لە 
ئازاری  ب��ەدەس��ت  ك��ەس 

درێ�����ژخ�����ای�����ەن�����ەوە 
دەناڵێنن و ویالیەتە 
نی  كا ە و تو یەكگر
سااڵنە  ئامریكا 
ن�������زی�������ك�������ەی 
ملیار   560

تەندروستی  ل���ە  دۆالر 
ئەو  چ��ارەس��ەرك��ردن��ی  و 
دەكات  خ���ەرج  دۆخ���ان���ەدا 

ئاستی  داب���ەزی���ن���ی  ب���ەه���ۆی  ك���ە 
بەئازاری  هەست  كەسەكانەوە  توانای 

درێژخایەن دەكەن.

زانایانی پسپۆڕ ئاشكرایان كرد كە هەردوو 
بارانێكی  زوح���ەل  و  م��وش��ت��ەری  ه��ەس��ارەی 
بەهێزی تێدا باریوە كە دڵۆپە بارانەكە پارچەی 
زۆر گەورەی ئەڵماس بووە و بەشێوەیەك رووی 

هەردوو هەسارەی داپۆشیوە. 
دوو  ئەم  لەمەڕ  زانیارییانەی  ئەو  بەپیی 
هەسارە لەبەردەستدایە كە دوو قەوارەی گازین، 
ئەو  بەپێی  هەر  ئەنجامە،  ئەم  گەیشتوونەتە 
زۆر  هەسارەیە  دوو  ئ��ەو  چڕيی  زانیارییانە 
زۆرە، بەشێوەیەك پلەی گەرمی نێوەوەیان زۆر 
بەرزە كە وا دەكات كانزای رەقی تێدا دروست 

بێت و دواتر لە ئاسمانەكەیانەوە ببارێت. 
لە  پسپۆر  زان���ای  دوو  بۆچوونی  بەپێی 
بواری فیزیكی گەردوونی، بە ناوەكانی كیڤین 
بینیس لە زانكۆی ویسكۆنسۆن مادیسۆن و 
كالیفۆرنیا،  زان��ك��ۆی  ل��ە  دێلێتسكی  مۆنا 
بوونی چڕییەكی زۆر لەسەر هەردوو هەسارەكە 

رێخۆشكەرە ئۆقیانوسی ئەڵماس لەسەر رووی 
هەردوو هەسارەكە دروست بێت.

زانایە  دوو  ئ��ەو 
ئەوە  ب��ۆ  ه��ێ��م��ای��ان 
هەسارەی  كە  كرد 
زوحەل بە پارچەی 
ئەڵماس  رەق�������ی 
داپۆشراوە بەاڵم ئەم 
كانزایە بەشێوەیەكی 
ش��ل ل��ەس��ەر رووی 

موشتەری هەیە.
لەم  زان�����اك�����ان 
ب�����������اوەڕەدا ب����وون 
دواییەش  ئەم  تاكو 
هەر  ت���ەن���ی���ا   ك����ە 
ه����ەس����ارەی  دوو 
ئۆرانووس و نیپتۆن 

بە پارچەی ئەڵماس داپۆشراون  لەبەر ئەوەی 
یارمەتی  ئەمەش  نزمە،  زۆر  پلەی گەرمی 

دەدات ئەو كانزایە بە رەقی بمێنێتەوە.


