
جارێكی دیكەش 
هیوابڕاوی و ریسوایی

كۆماری ئیسالمیی ئێران هیوایەكی زۆری بە 
لە  بێ الیەن  واڵتانی  كۆبوونەوەی  دەسكەوتەكانی 
تاران هەبوو و خۆی ئامادە كردبوو بە رەخنەگرتن 
لە پێكهاتەی ناوەندە نێونەتەوەییەكان و بە مەزڵووم 
داكۆكیكردن  و  ئەسەد  بەشار  دەسەاڵتی  نواندنی 
و  ئیسرائیلدا  بەرامبەر  لە  فەلەستین  خەڵكی  لە 
نواندنی رواڵەتێكی ئاشتیخوازانە لە خۆی چ لە 
ئاستی ناوچەیی و چ لە ئاستی جیهانیدا و بە 
تایبەت لە پێوەندی لەگەڵ بەرنامە ناوكییەكەیدا 
جڵەوی كۆبوونەوەكە بگرێتە دەست و لەو سۆنگەوە 

پاڵپشت بۆ خۆی درووست بكات.
لە  نەك  كۆبوونەوەكە  پێچەوانەوە  بە  بەاڵم 
بەرژەوەندیی ئێران نەشكایەوە بەڵكوو ریسواییەكی 
بوو. محەممەد  بەدواوە  ئەو واڵتەوە  بۆ  دیكەشی 
كردە  هێرشی  میسر  كۆماری  سەرۆك  مۆرسی، 
سەركوتكەر  بە  و  ئەسەد  بەشار  دەسەاڵتی  سەر 
مون، سكرتێری  بان كی  كرد.  ناوزەدی  ناڕەوا  و 
یەكگرتووەكانیش  نەتەوە  رێكخراوی  گشتیی 
خواستی  و  هۆلۆكۆست  ئینكاری  ناڕاستەوخۆ 
سڕینەوەی ئیسرائیلی لەسەر جوغرافیای جیهانی 
مەحكووم كرد و لە دیداری تایبەتی خۆیدا لەگەڵ 
دەسەاڵتدارانی تاران رەخنەی توندی لە پێشێلكاری 
بەرباڵوی مافی مرۆڤ لە ئێران گرت و خوازیاری 

ئازادیی زیندانییانی سیاسی بوو. 
رواڵەتێكی  نواندنی  بۆ  ئێران  هەوڵەكانی   
هەر  و  مایەوە  بێئاكام  خۆی  لە  ئاشتیخوازانە 
نێونەتەوەیی  ئاژانسی  كۆبوونەوەكەدا  رەوتی  لە 
وزەی ئەتۆمی لە نوێترین راپۆرتی خۆیدا باسی 
بەرنامە  لە  جیددی  گومانی  كە  كردووە  لەوە 

ناوكییەكەی ئێران دەكرێت.
دواگورزی كاریگەریش بۆ سەر ئێران ریسوایی 
كاتی  لە  بوو  واڵتە  ئەو  فەرمیی  راگەیاندنی 
وەرگێڕانی راستەوخۆی وتەكانی سەرۆك كۆماری 
میسردا كە لەو شوێنانەدا كە باسی لە دەسەاڵتی 
بەحرەینیان  ناوی  سووریە  لەبری  دەكرد  سووریە 
بۆ  بووە  بەدواوە  جیهانی  دەنگدانەوەی  كە  دەهێنا 
ئەلعامێر،  عەبدولعەزیز  دواجاریش  و  واڵتە  ئەو 
بەڕێوەبەری گشتیی كاروباری ناوچەیی و شورای 
هاوكاریی وەزارەتی دەرەوەی بەحرەین ئەو كردەوەی 
ئێرانی بە دەستێوەردان لە كاروباری ناوخۆیی ئەو 
دیاریكراوەكان  چوارچێوە  لە  دەرچوون  و  واڵتە 
لەو  كردووە  ئێران  لە  داوای  و  كردووە  ناوزەد 
پێوەندییەدا بە فەرمی داوای لێبووردن لە واڵتی 

بەحرەین بكات.
كە  ئەوەن  سەلمێنەری  رووداوانەش  ئەم  هەموو 
زۆر  دیپلۆماتیكەوە  بواری  لە  ئێران  كاریگەریی 
واڵتانی  سەرانی  كە  بینیمان  و  بۆتەوە  بەرتەسك 
كە  كۆبوونەوەیەكدا  لە  و  خۆیدا  خاكی  لە  جیهان 
سیاسەتە  لە  رەخنە  دەكات،  میوانداری  خۆی 
هەموو  و  دەگرن  دەرەكییەكانی  و  نێوخۆیی 
هاوپەیمانییەك  درووستكردنی  بۆ  ئێران  هیواكانی 
بە مەبەستی پاڵپشتیكردنی رێژیمی بەشار ئەسەد 

بێئاكام مایەوە.

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

www.kurdistanmedia.comژمارە 588،چوارشەممە، 15ی خەرمانانی 1391، 5ی سێپتامبری 2012، 150تمەن
ئۆرگـــانی كۆمیتەی نـــاوەنـــدیی حیزبی دێمـــــوكراتی كوردستــــــــــانی ئێــــــــران

48 5911

ئەم 
پالتفۆرمە 

یەكڕیزی ...

شكانی 
باسكەكانی 
كۆماری ...

تێڕامانێك 
لەسەر 

گەاڵڵەی ...

یادكردنەوە 
لە 

قوربانییانی...

ئابوورییەكی 
نەخۆش

و ژیانێكی...

كومیتەی كوردی لە ئینتێرناسیۆنال سوسیالیست دامەزرا

لێكۆڵینەوە لە پارچین 
نەلواو بووە

نتانیاهوو داوای دیاریكردنی هێڵی سووری 
بۆ ئێران كرد

لە یادی شەهیدانی قاڕنێدا
كوشتاری بەكۆمەڵی خەڵكی سڤیلی قاڕنێ  لە رێكەوتی 1358/6/11دا، لە درێژەی 
زنجیرە كوشتارێكدا بوو كە رێژیمی كۆماری سێدارە بە فتوای خومەینی بەسەر خەڵكی 
گەوزاند.  خوێندا  لە  بێ بەزەییانە  نەتەوەی  ئەو  رۆڵەی  دەیان  بە  و  هێنا  كوردستانیدا 
خەڵكی قارنێ  بوون بە قوربانیی سیاسەتەكانی دەسەاڵتێك كە رەمزی مانەوەی خۆی لە 
قەاڵچۆكردن و نەهێشتنی نەیارانیدا دەبینێتەوە و جگە لە پەتی سێدارە و تێرۆر و خوێنڕشتن 
ئامرازێكی دیكە ناناسێت. لە ساڵیادی شەهیدانی قاڕنێدا سەری رێز بۆ هەموو شەهیدانی 
كورد و كوردستان دادەنەوێنین و پەیمانی خۆڕاگری و خەبات تا رزگارییان لەگەڵ نوێ  

دەكەینەوە. 

كۆنگرەی  رۆژی  دووه����ەم����ی����ن  ل����ە 
كومیتەی  سوسیالیستدا،  ئینتێرناسیونال 
ك����وردی ئ���ەم رێ��ك��خ��راوە دام�����ەزرا. بەپێی 
راپۆرتی كوردستان میدیا، بیست و چوارەمین 
كۆنگرەی ئینتێرناسیونال سوسیالیست رۆژی 
پێنجشەممە، 9ی خەرمانانی 1391، لە شاری 
»كەیپ تاون«، پێتەختی ئافریقای باشوور 
لە ژێر درووشمی »بۆ ئینتێرناسێونالیزمێكی 
هاوپێوەندی«،  نوێی  كولتوورێكی  و  نوێ 

دەستی بە كارەكانی خۆی كرد. لە كۆنگرەی 
دێموكراتی  حیزبی  شاندێكی  ئەمساڵیشدا، 
بەڕێز  سەرپەرستیی  بە  ئێران،  كوردستانی 
ل��وق��م��ان ئ��ەح��م��ەدی، ن��وێ��ن��ەری ح��ی��زب لە 

ئینتێرناسیۆنال سوسیالیست، بەشدار بوو.
جێگری  وتەكانى  بە  ئەمساڵ  كۆنگرەی 
ب���اش���وور، بەڕێز  ئ��اف��ری��ق��ای  س��ەرك��ۆم��اری 
خۆی  كارەكانی  بە  دەستی  »كەگالێما« 

كرد.

ب���اس و  ب��ۆ  رۆژی ی��ەك��ەم��ی ك��ۆن��گ��رە 
و  جیهان  ئابووریی  قەیرانی  هەڵسەنگاندنی 
ئەم  بۆ  ئینتێرناسیۆنال سوسیالیست  وەاڵمی 

گرفتە ئابوورییانە تەرخان كرابوو.
سكرتێری  ه����ەڵ����ب����ژاردن����ی  پ�����اش�����ان، 
ئینتێرناسیۆنال و جێگرەكانی ئەنجام درا و لە 
ئاكامدا »لویس ئایاال« وەكوو سكرتێری ئەم 

رێكخراوە هەڵبژێردرایەوە.
دووهەمین رۆژی كۆنگرەی ئینتێرناسیۆنال 

بەرێز  ق��س��ە ك��ان��ی  ب��ە  سوسیالیست 
سەركۆماری  زوم�����ا«،  »ی���اك���ۆب 
ئافریقای باشوور دەستی بە كارەكانی 
خۆی كرد. هەر لەم رۆژەدا ئاكامی 
هەڵبژاردنەكانی جێگرەكانی سەرۆكی 

ئەم رێكخراوە راگەیەندرا.
باسەكانی  دی���ك���ەی  ب��ەش��ێ��ك��ی 
تەرخان  كۆنگرە،  دووه��ەم��ی  رۆژی 
كرابوو بۆ باسكردن لەسەر پەرەپێدانی 

دێموكراسی لە جیهاندا.
ش��ای��ان��ی ب��اس��ە ك��ە ك��ۆن��گ��رە لە 
پێشنیاری  لەسەر  درێژەی كارەكانیدا 
هەیئەتە كوردستانییە بەشدارەكان، بە 
تێكڕای دەنگ بڕیاری دامەزراندنی 
ئینتێرناسیۆنال  ك��وردی  كومیتەی 
سوسیالیستی دا. پێویست بە ئاماژەیە 
سوسیالیست  ئینتێرناسیونال  ك��ە 
كوردەكانی  ك��وم��ی��ت��ەی  پێشتریش 
دامەزراندبوو، بەاڵم ئەو كومیتەیە لە 
چاالكییەكی  راب��ردوودا  ساڵی  چەند 

ئەوتۆی نەبوو. 
دێموكرات  ح��ی��زب��ی  ب���ەش���داری  ش��ان��دی 
ئینتێرناسیۆنال  ك��ۆن��گ��رەی  24ەم��ی��ن  ل��ە 
كۆنگرەدا،  كاری  پەراوێزی  لە  سوسیالیست 
لەگەڵ چەندین بەرپرسی تازەهەڵبژێردراوی 
ئینتێرناسیۆنال سوسیالیست و سەركردایەتیی 
رێكخراوە  ئ��ەم  ئ��ەن��دام��ی  حیزبێكی  چ��ەن��د 

دیداریان پێك هێنا.

كردووە  زیاد  ئۆرانیۆمی  پیتاندنی  ئێران 
ئەوەندە  »پ���ارچ���ی���ن«ی  دام�������ەزراوەی  و 
لەسەری  لێكۆڵینەوە  كە  كردووە  دەستكاری 

نەلواو بووە. 
ئاژانسی  ئاڵمان،  رادی��ۆ  راپۆرتی  بەپێی 
نێونەتەوەیی وزەی ئەتۆمی لە دوایین راپۆرتی 
وەرزيی خۆیدا كە رۆژی پێنجشەممە، 30ی 
ش���وورای  پێشكەشی   2012 ئ��اگ��ۆس��ت��ی 
بەرپرسانی  كە  رایگەیاند  ك��رد،  ئاسایشی 
كۆماری ئیسالمیی ئێران ئەوەندە دامەزراوەی 
ئەتۆميی »پارچین«یان دەستكاری كردووە 
لێكۆڵینەوە  ن��ات��وان��ێ   ئ��ی��دی  ئ��اژان��س  ك��ە 
لەسەر ئەوە بكات كە ئایا لەم دامەزراوەیەدا 
چاالكیگەلی توێژینەوەیی بۆ بەرهەمهێنانی 

چەكی ئەتۆمی كراوە یان نا.
هاتووە:  ئ���اژان���س���دا  راپ���ۆرت���ەك���ەی  ل���ە 
»دەستكاری و جێگۆڕكێ  لەم دامەزراوەیەدا 
ئ��ەوەن��دەی��ە ك��ە ئ��اژان��س ئیدی ن��ات��وان��ێ  بە 
رایبگەیەنێ   وردەوە  تاوتوێی  و  لێكۆڵینەوە 

كە راست چ چاالكییەك لە پارچین بەڕێوە 
چووە«. 

لە  رۆیتێرز،  هەواڵدەریی  راپۆرتی  بەپێی 
دوایین راپۆرتی وەرزیی ئاژانسدا هاتووە كە 
تا  خۆی  سانتریفیوژەكانی  ژم��ارەی  ئێران 
النیكەم »دووبەرابەر« زیاد كردووە. زۆربەی 
دام���ەزراوەی  لە  نوێیانە  سانتریفیوژە  ئ��ەم 
شاری  نزیكی  لە  دوو«،  »ف��ەر  ئەتۆميی 

قوم وەگەڕ خراون. 
لە  دوو«  »ف��ەر  ئەتۆمی  دام����ەزراوەی 
كراوە  درووست  زەویدا  میتری  قوواڵیی 90 
ئەگەریان  كە  ئیسرائیل  هێرشانەی  لەو  تا 
شوێنێكە  دوو«  »فەر  بێ .  پارێزراو  هەیە، 
ناوكیی  زانستڤانانی  ئاژانس،  وتەی  بە  كە 
كۆماری ئیسالمیی ئێران تێیدا ئۆرانیۆم بە 
كە  رادەی��ەی  لەو  نزیكە  كە  زۆر  رادەیەكی 
پێویستە،  ناوكی  چەكی  بەرهەمهێنانی  بۆ 

دەپیتێنن. 

لە  داوای  ئیسرائیل  وەزیرانی  س��ەرۆك 
سووری  »هێڵی  كرد  جیهان  زلهێزەكانی 
روون« بۆ چاالكییە ئەتۆمییەكانی ئێران 

دیاری بكەن. 
بنیامین  دۆیچەوێلە،  راپۆرتی  بەپێی 
12ی  یەكشەممە،  رۆژی  نتانیاهوو، 
خەرمانان، رەخنەی لە زلهێزەكانی جیهان 
گرت و وتی ئەم واڵتانە نەیانتوانیوە ئێران 
پێشگرتن  بەقەناعەت بگەیەنن كە لەسەر 
چەكی  ب��ە  ئ��ێ��ران  دەستڕاگەیشتنی  ل��ە 

ئەتۆمی سوورن. 
نتانیاهوو لە بەرامبەر ئەندامانی كابینەی 
دەوڵ��ەت��ەك��ەی گ��وت��ی: »ل���ەو ب����اوەڕەدام 
ب��وت��رێ : كۆمەڵگای  ك��ە راس��ت��ی دەب��ێ  
ئێران  بۆ  روون  س��ووری  هێڵێكی  جیهانی 
دانانێ  و ئێرانیش ئیرادەیەكی جیهانى بۆ 
ئەتۆمییەكەی،  بەرنامەی  راوەستاندنی 
نابینێ «. ئەو هەروەها لە وتووێژ لەگەڵ 
رادیۆ ئیسرائیل وتی: »تا كاتێك ئێران ئەم 

هێڵە سوورە روونە و ئەم ئیرادە ئاشكرایە 
بەرنامە  پەرەپێدانی  لە  دەس��ت  نەبینێ ، 
نابێ   ئێران  هەڵناگرێ .  ئەتۆمییەكەی 

چەكی ئەتۆمی هەبێ «. 
راپ���ۆرت���ی رۆی��ت��ێ��رز، تساهی  ب��ەپ��ێ��ی 
هنگبی، راوێ��ژك��اری س��ەرۆك وەزی��ران و 
پارلمانی  بەبڕشتی  و  پێشوو  نوێنەری 
وتی:  ش��ەم��م��ە  رۆژی  ئ��ی��س��رائ��ی��ل��ی��ش 
»رووداوەك��ان��ی ی��ەك ح��ەوت��ووی رابردوو، 
سەر  ب��ۆ  ئیسرائیل  هێرشی  ب��ە  رەوای��ی��ان 

دامەزراوە ناوكییەكانی ئێران داوە«.
م���اڵ���پ���ەڕی ه���ەواڵ���ي���ی رۆژن����ام����ەی 
شەممە  رۆژی  ئاهارۆنۆت«  »یێدعوت 
لە  هنگبی  بەڕێز  مەبەستی  كە  نووسی 
رابردوو«،  حەوتووی  یەك  »رووداوەكانی 
ئاژانسی  ك��ە  وەرزی��ی��ەی��ە  راپ���ۆرت���ە  ئ���ەو 
رۆژی  ئ��ەت��ۆم��ی  وزەی  ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی 
ناوكییەكانی  بەرنامە  لەسەر  پێنجشەممە 

ئێران دەریكردووە.
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

نامەی بەڕێز مستەفا هیجری بۆ سكرتێری گشتیی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان
بەڕێز كاك مستەفا هیجری، سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی 
سكرتێری  كی  مۆن،  بان  سەردانی  لەسەروبەندی  ئێران  كوردستانی 
گشتیی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ ئێران، لە نامەیەكدا ناوبراو 
لە بارودۆخی مافی مرۆڤ لە كوردستان ئاگادار دەكاتەوە و داوای 
ئێران هەڵوێست  كوردستانی  لە  پرسی مافی مرۆڤ  لەسەر  لێدەكات 

بگرێ . دەقی نامەكە بەم شێوەیە:

سكرتێری گشتیی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان، بەڕێز بان كی 
مون!

ئاگادار كراین كە دەتانهەوێ   لە كۆبوونەوەی واڵتانی بێ الیەن لە 
تاران بەشداری بكەن و لەو پێناوەدا بەپێی وتەی وتەبێژتان دەتانهەوێ 
و  هەڵوێست  ئ��ێ��ران،  ل��ە  م���رۆڤ  م��اف��ی  پێشێلكاریی  ب��ە  س��ەب��ارەت 
داخوازییەكانتان بێننە ئاراوە. لە روانگەی ئێمەوە گوشاری كۆمەڵگای 
بێ وێنەی  پێشێلكاریی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  ئێران  بۆ سەر  نێودەوڵەتی 
مافی مرۆڤ لەو واڵتە، لە هەلومەرجێكدا كە چاوەكان زیاتر لەسەر 
كێشەگەلێك وەك كێشەى بەرنامەی ناوكییە، زۆر پێویستە. بەاڵم پێش لە 

هەموو شتەیەك، پێویستە كە كۆمەڵگای نێودەوڵەتی هەڵسەنگاندێكی قووڵتری 
لە پێوەندی لەگەڵ رەهەندە جۆراوجۆرەكانی پێشێلكاریی مافی مرۆڤ لە ئێراندا 
هەبێت. پێویستە ئاماژە بكرێ كە بە هۆی سەركوتی تەواوی كەسایەتییەكان 
و ناوەندەكانی داكۆكیكاری مافی مرۆڤ لە نێوخۆی ئێران و پەراوێزخستنی 
ئاشكراكردنی  دەرەتانی  واڵت��ەوە،  ئەم  حكوومەتی  الیەن  لە  ئێران  كۆمەڵگای 
زۆرێك لە پێشێلكارییەكانی مافی مرۆڤ، بەتایبەت لەو ناوچانەی لە ناوەندی 
ئێران دوورن، بوونی نیە. هەر بۆیە بە پێویستمان زانی بە سەرنجدان بە بواری 
بكەین.  خاڵگەلێك  بە  ئاماژە  كاتاگۆریدا  چەند  لە  كوردستان،  لە  چاالكیمان 
لە بەڕێز سكرتێری گشتیی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان ئەو چاوەڕوانییە 
دەكرێت كە بە سەرنجدان بە توندتربوون و سیستماتیكتربوونی پێشێلكارییەكانی 
پرسە  بەم  بایەخێكی شیاو  و  ئێراندا، گرینگی  لە كوردستانی  مافی مرۆڤ 
بدەن. لە روانگەی ئێمەوە، بەپەلەبوون و هەستیاربوونی ئەم پرسە لەوەڕا سەرچاوە 
دەگرێ كە نەتەنیا ژیانی تاكەكەسیی مرۆڤەكان، بەڵكوو ژیانی فەرهەنگی و 
بەكۆمەڵیشیان لە كوردستان بە شێوەیەكی سیستماتیك  و زۆر جیددی لەبەردەم 
مەترسیی لەنێوچووندایە و بە سەرنجدان بە بایەخە هاوبەشەكانی كۆمەڵگای 
جیهانی كە لە جاڕنامەی گەردوونیی رێكخراوەكەتاندا هاتووە، پێویستە كە ناوەند 
كارتێكەریی  و  بگرن  هەڵوێست  پێوەندییەدا  لەم  نێونەتەوەییەكان  كەسایەتییە  و 

خۆیانی لەسەر دابنێن. 
بەم پێیە، چاوەڕوان دەكرێ ئەم خااڵنە لە مەئموورییەتی خۆتاندا لەبەر چاو 

بگرن و وەبیر دەوڵەتی ئێرانی بێننەوە:

�� كەڵكوەرنەگرتن لە زمانی كوردی لە قوتابخانەكان و بەڕێوەبەرایەتییەكاندا. 
هەر چەشنە نامەنووسینێكی فەرمی بە زمانی كوردی بێ وەاڵم دەمێنێتەوە و 

مندااڵنی كورد ناچارن لە تەمەنی 6 ساڵییەوە بە زمانی فارسی بخوێنن.
ئێران  كوردستانی  شارەكانی  شوناسی  گۆڕینی  بۆ  سیستماتیك  هەوڵی   ��
ئیمكاناتی  لە  كەڵكوەرگرتن  بە  ئیالم  و  كرماشان  وەك  شارگەلێك  بەتایبەت 
چاالكییە  توندی  سەركوتی  دەوڵ��ەت��ی.  پ��ەروەرش��ی  و  ئامووزش  و  راگەیێنی 

فەرهەنگییەكان كە لە پێناو فەرهەنگی كوردی لەم شارانەدا شكڵ دەگرن.
�� نەدانی رێدەرنامەی چاالكی بە هەر حیزب یان یەكیەتییەك كە باسی پرسی 
ئێران  دەوڵەتی  له  و  دام��ەزراون  زۆر  ئێستا گرووپگەلێكی  هەتا  بكات.  كورد 

داوای رێدەرنامەیان كردووە، بەاڵم بە هیچكام لەم گرووپانە رێدەرنامە نەدراوە.
�� نەدانی ئیزن بە كوردەكان بۆ كەڵكوەرگرتن لە ناوی كوردی. رێكخراوی 
دەرخەری  كە  ناوگەلێك  تۆماركردنی  لە  ئێران  كەسیەتیی  باری  تۆماركردنی 
دەتوانن   ئێوە  بۆیە  ه��ەر  و  دەبوێرێت  خۆ  بێت  ك��وردی  ناسنامەی  و  شوناس 
ناوی  ل��ەگ��ەڵ  سەرەكییان  ن��اوی  ك��ە  ببینن  ك��وردس��ت��ان  ل��ە  زۆر  كەسانێكی 

ناسنامەییان جیاوازە.
وەك  سیاسی  تۆمەتگەلی  بە  ك��ورد  س��ەدان  ئێراندا  زیندانەكانی  نێو  لە   ��
مورەخەسی  ئیزنی  لە  كەڵكوەرگرتن  بەبێ   كوردییەكان،  حیزبە  لە  ئەندامەتی 
یان كەڵكوەرگرتن لە مافە سەرەتاییەكانیان هەن كە سااڵنێكە لە زینداندا بەسەر 
دەبەن و هەنووكەش هیچ ناوەندێكی مافی مرۆڤی ئاگاداریی له ئەوانە نیە. 
رێژیمی ئێران بە هەڕەشەكردن لە بنەماڵەی ئەو كەسانە، پێش بە باڵوبوونەوەی 
ناویان دەگرێت. پێوستە ئاماژە بكرێ زۆربەی هەرەزۆری ئەم زیندانییانە بەبێ  

دەستڕاگەیشتن بە پارێزەر و تەنیا لە دادگاییكردنە چەند خولەكییەكاندا، 
بەسەر  زیندان  لە  و  دەبڕدرێتەوە  بۆ  درێژماوەیان  بەندكرانی  حوكمی 
دەبەن. ئەو چاوەڕوانییە لە ئێوە دەكرێت كە داوا لە دەسەاڵتدارانی ئێران 
ناوی  یەكگرتووەكان،  نەتەوە  رێكخراوی  لە ژێر چاوەدێریی  بكەن كە 
و  مورەخەسی  مافی  و  بكەن  ئاشكرا  سیاسییەكان  زیندانییە  هەموو 
مافەكانى دیكەیان پێ  بدەن و دەرەتانی دادگایكردنێكی دادپەروەرانەیان 
بۆ دابین بكەن. لە نێو ئەو زیندانییانەدا كە لە خراپترین دۆخی لواودا 
دەژین و بە حوكمی درێژماوە لە زینداندا بەسەر دەبەن، دەكرێ  ئاماژە 

بە زەینەب جەاللیان و عەلی مورادی بكرێ .
و  دام��ەزران��دن  تۆمەتی  بە  تەنیا  كەبوودوەند  سەدیق  محەممەد   ��
سزای  ساڵ   11 كوردستان  مرۆڤی  مافی  رێكخراوی  لە  چاالكی 
زیندانی بەسەردا سەپاوە و لە ساڵی 200٧�ەوە بەبێ كەڵكوەرگرتن لە 
مورەخەسی و بێ بەش بوون لە مافە سەرەتاییەكانی هەر زیندانییەك، 

لە زینداندا بەسەر دەبا.
�� النیكەم 28 زیندانیی كورد كە لەگەڵ تۆمەتگەلی سیاسی و 
ئەمنییەتی بەرەوڕوون، لە زیندانەكانی سنە، ورمێ، سمنان، رەجایی 
شەهر و سەقز چاوەڕێی بەڕێوەبردنی سزای سێدارەكەیانن یان چاوەڕێی پەسند 
یان هەڵوەشاندنەوەی حوكمی دادگای پێشوویان لە دادگا بەرزەكاندان. لە نێو 
و  م��وردای  زانیار  مەعارفی،  شێركۆ  لەتیفی،  حەبیبوڵاڵ  زیندانییانەدا،  ئەم 
لوقمان مورادی هیچكامیان لە رەوتێكی دادپەروەرانەدا دادگایی نەكراون و بۆ 

ماوەیەكی درێژ لە ژێر ئەشكەنجەدا بوون.
بەپەلەیان  گرینگیی  كە  پێشێلكارییانە  لەو  بچووكن  بەشێكی  تەنیا  ئەمانە 
هەیە و ئەگەر كۆمەڵگای نێونەتەوەیی، رێكخراوە نێونەتەوەییەكان و خودی ئێوە 
لە مەئمورییەتەكەتاندا بە هانای نەتەوەی كورد لە كوردستانی ئێرانەوە نەیێن، 
بە دڵنیاییەوە ئەو كارەساتەی لە ئێستادا خەریكە روو دەدات، قووڵتر دەبێتەوە. 
پێویستە ئاماژە بەم خاڵە بكرێ كە هەنووكە خەڵكی ئێران و بەتایبەت خەڵكی 
كورد لە ئێران بە تەواوی لە دەستڕاگەیشتن بە كاناڵگەلێك بۆ بەرزكردنەوەی 
كراون،  بێ بەش  جیهانی  كۆمەڵگای  گوێی  بە  گەیاندنی  و  خۆیان  دەنگی 
و  بەرنامە  دەدەن���ە  سەرنج  زۆرەوە،  سەرنجی  و  نیگەرانی  و  هەستیاری  بە 

هەڵوێستەكانی ئێوە لەم سەردانەدا.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سكرتێری گشتی
مستەفا هیجری

1391/06/5ی هەتاوی
2012/08/26ی زایینی

سپاسنامەی هاوبەشی حیزبی دێموكرات و كۆمەڵە

كۆمەڵەی  و  ئ��ێ��ران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
ئێران،  ك��وردس��ت��ان��ی  زەح��م��ەت��ك��ێ��ش��ان��ی  ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی 
الیەنانە  ئەو  و  خەڵك  لە  روو  هاوبەشیان  سپاسنامەیەكی 
باڵو كردەوە كە پێشوازییان لە پالتفۆرمی هاوبەش لە نێوان 
ئەم دوو هێزە كوردستانییەدا كرد. دەقی سپاسنامەكە بەم 

شێوەیە:
سپاسنامەی هاوبەش

پاش باڵو بوونەوەی رێككەوتنامەی هاوبەشی كۆمەڵەی 
ئێران و حیزبی  شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی 
ئووتی  21ی  رێكەوتی  لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
2012ی زایینی، لە رۆژانی رابردوودا شاهێدی كۆمەڵێكی 
بەرچاو پەیامی پیرۆزبایی و پێشوازی و پشتیوانیی گەرم 
چاالكانی  سیاسییەكان،  الیەنە  الی��ەن  لە  هەنگاوە  ل��ەم 
سیاسی، رۆشنبیران و هەڵسووڕاوانی مەدەنی و هەروەها 
ئاراستەی  كە  بووین  بەگشتی  كوردستان  نێوخۆی  لە 

رێبەرایەتیی هەر دوو ال كراوە.
بەم جۆرە و لە رێگەی ئەم راگەیاندنەوە، حیزبی دێموكرات 
و كۆمەڵە، سپاسی هاوبەشی خۆیان لە بەرانبەر ئەو پەیامانە 
و  خەڵك  دڵسۆزانەیەی  بەرپرسایەتیكردنە  بەو  هەست  و 
الیەنەكانی دیكە دەردەبڕن و هیواخوازین كە بتوانین لەوە 
بەدواش، پێكەوە هەنگاوی گەورەتر هەڵگرین. دڵنیاین كە 
رەمزی سەركەوتنی هێزە سیاسییەكانی كوردستان و بزاڤی 

رزگاریخوازانەی گەلی كورد، لە یەكگرتووبوونیاندایە.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی 

ئێران
2ی سێپتامبری 2012ی زایینی
12ی خەرمانانی 1391ی هەتاوی

شاندێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە 
رێوڕەسمێكی  كونسوولخانەی فەڕانسە بەشداری كرد

مەئمووریەتی  »كۆتاییهاتنی  رێوڕەسمی  لە  دێموكرات  حیزبی  شاندێكی 
سەركونسووڵی فەڕانسە لە هەرێم« بەشداری كرد و لەو رێوڕەسمەدا دیاریی 

بەڕێز مستەفا هیجری پێشكەش بە سەركونسوول كرا.
رێوڕەسمێكی رێزلێنان بۆ بەڕێز دوكتور »فرێدریك تێسۆ«، سەركونسووڵی 
هەولێر  لە  هەتاوی،  خەرمانانی 1391ی  رێكەوتی 9ی  فەڕانسە،  كۆماری 
بەڕێوەچوو. لەسەر بانگهێشتی فەرمیی كونسووڵی فەڕانسە، شاندێكی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران بەسەرپەرستیی بەڕێز حەسەن شەرەفی، جێگری 
سكرتێری گشتیی حیزب لەم رێوڕەسمەدا كە بە بۆنەی »كۆتاییهاتنی ئەرك 
و مەئمووریەتی فرێدریك تیسۆ لە هەرێمی كوردستان« بەڕێوە چوو، بەشداری 

كرد.
و  پێكرد  دەستی  رەقیب«  »ئ��ەی  نەتەوایەتیی  س��روودی  بە  رێوڕەسمەكە 
دواتر پێشانگایەكی وێنەیی لەسەر ژیانی دوكتور فرێدریك سەبارەت بە خەبات 
بۆ  نەتەوەی كورد و ماندووبوون و زەحمەتەكانی  نێو  لە  ناوبراو  تێكۆشانی  و 
ناوبراو  پێوەندیی  و  بەتایبەتی  ئێران  كوردستانی  و  بەگشتی  كورد  نەتەوەی 

لەگەڵ دوكتور قاسملوو پیشان درا.
پاشان لەسەر رۆڵی كونسووڵی پێشووی فەڕانسە و كار و چاالكییەكانی لە 

هەرێمی كوردستان، كورتەفیلمێكی دێكۆمێنتاری پیشان درا.
لەو رێوڕەسمەدا دیاریی بەڕێز مستەفا هیجری، سكرتێری گشتیی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران، لە الیەن بەڕێز حەسەن شەرەفییەوە پێشكەش بە 

دوكتور فرێدریك تیسۆ كرا.
شاندی حیزب لەو رێوڕەسمەدا چاوی بە چەندین كەسایەتی و كونسووڵی 

ژمارەیەك لە واڵتان لە هەرێمی كوردستان كەوت.

سەردانی پارتی ئازادیی كورد لە سووریە 
لە دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات

1391ی  خەرمانانی  9ی  رێكەوتی  پێنجشەممە،  رۆژی  سەرلەبەیانیی 
سەرپەرستیی  بە  سووریە«  لە  كورد  ئازادیی  »پارتی  هەیئەتێكی  هەتاوی، 
بەڕێز »مستەفا جومعە«، سكرتێری گشتیی ئەو پارتە  و وەڤدێكی هاوڕێی 
كرد  و  ئێرانیان  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  سیاسی  دەفتەری  سەردانی 
»مستەفا  بەڕێز  سەرپەرستیی  بە  دێموكرات  حیزبی  هەیئەتێكی  الی��ەن  لە 

هیجری«، سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات پێشوازییان لێكرا.
 لەم دیدارەدا بەڕێز مستەفا جومعە، باسێكی سیاسی لەسەر رەوشی كورد 
ئەرتەشی  نیشتمانی كورد لە سوریە«  و هەوڵەكانی   و رۆڵی »ئەنجوومەنی 
هێزە  بەرانبەر  لە  بەربەرەكانێی كۆمەاڵنی خەڵكی سووریە  ئازادی سووریە  و 

سەركوتكەرەكانی حكوومەتی بەشار ئەسەد پێشكەش كرد.
ناوبراو لە درێژەدا ئاماژەی بە هەوڵە دیپلۆماتیكەكانی ئەنجوومەنی ئاسایش 
بەردەوام رەوتی رووداوەكانی  بە شێوەیەكی  نێودەوڵەتی كرد كە   و كۆمەڵگای 
بۆ  ئەسەد  بەشار  سەر  خستۆتە  گوشاریان  چاوەدێریدایە  و  لەژێر  سووریەیان 

وازهێنان لە دەسەاڵت.
روانین  و  لەگەڵ  پێوەندی  لە  باسێكی  هیجری،  مستەفا  بەڕێز  پاشان  
سووریە  و  پرسی  لەمەڕ  ئێرانی  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  بۆچوونی 
ئەگەری ئاڵوگۆڕە سیاسییەكان لەو واڵتە كرد و لەسەر زەروورەتی یەكیەتی 

 و یەكگرتوویی هێزە سیاسییەكانی كورد لە سووریە جەختی كردەوە  و لەسەر 
پشتیوانیی سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستان لە بزووتنەوەی مافخوازیی 

گەلی كورد لە سووریە پێداگری كردوە.
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هاودیتنی دوو شاندی حیزبی دێموكرات و حیزبی 
دێموكراتی كورد لە سووریە )ئەلپارتی(

بەشداریی شاندی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
لە كۆنگرەی ئینتێرناسیۆنال سوسیالیستدا

بەشداریی هەیئەتێكی حیزبی دێموكرات لە شوورای 
ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست

بەڕێز  سەرپەرستی  بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  شاندێكی 
رێكەوتی  یەكشەممە،  رۆژی  حیزب،  گشتیی  سكرتێری  هیجری،  مستەفا 
لە  ك��ورد  دێموكراتی  حیزبی  سەردانی  هەتاوی،  1391ی  خەرمانانی  5ی 
سووریە )ئەلپارتی(ی كرد و لەالیەن شاندێكی ئەو حیزبە بە سەرپەرستی بەڕێز 
د.عەبدولحەكیم بەشار، سكرتێری گشتیی »ئەلپارتی«ییەوە پێشوازی لێكرا.

و  ناوچەكە  ئاڵۆزییەكانی  س��ووری��ە،  سیاسیی  رەوش���ی  دانیشتنەدا  ل��ەم 
دەستێوەردانەكانی رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران و ئەو پێشهاتانە كە لە 
حیزب،  گشتیی  سكرتێری  بەڕێز  و  بەرباس  كەوتنە  دەدەن  روو  ناوچەكەدا 
روانین و بۆچوونەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی شی كردەوە و 
لەسەر پێویستی هەرچی زیاتری لێكنیزیكبوونەوەی هێزە سیاسییەكانی كورد 
پێداگری كردەوە و یەكڕیزی و یەكدەنگیی نێوان هێزە سیاسییەكانی كوردی بە 

زامنی سەركەوتنی نەتەوەی كورد زانی.

وێڕای  )ئەلپارتی(،  سووریە  لە  ك��ورد  دێموكراتی  حیزبی  شاندی  دوات��ر 
دێموكراتی  حیزبی  گاریگەریی  و  رۆڵ  خۆیان،  بۆچوونەكانی  دەربڕینی 
كوردستانی ئێرانیان خستە بەرباس و لەسەر لێكنیزیكبوونەوەی هەرچی زیاتری 
سووریە  لە  كورد  دێموكراتی  حیزبی  و  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 

)ئەلپارتی( پێداگرییان كردەوە.

هاودیتنی سێ شاندی حیزبی دێموكرات و كۆمەڵە و 
حیزبی یەكیەتیی دێموكراتیكی كورد لە سووریە

لە  هەتاوی،  1391ی  خەرمانانی  13ی  رێكەوتی  دووشەممە،  رۆژی  سەرلەبەیانیی 
بنكەی نوێنەرایەتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە شاری هەولێر، دوو شاندی 
هاوبەشی كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران بە سەرپەرستیی بەڕێز 
نەجمەدین گوڵپەروەر و حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە سەرپەرستیی بەڕێز تاهیر 
سوریە  لە  كورد  دێموكراتی  یەكیەتیی  حیزبی  هەیئەتێكی  لە  پێشوازییان  مەحموودی، 

)یەكیەتی( بە سەرپەرستی بەڕێز ئەبوو سابیر، ئەندامی مەكتەبی سیاسی و نوێنەری ئەو 
رێكخراوە لە هەولێر كرد.

و  دێموكرات  حیزبی  نێوان  هاوبەشی  رێككەوتننامەی  بۆنەی  بە  سابیر،  ئەبوو  بەڕێز 
خەڵكی  خۆشحاڵیی  مایەی  بە  و  كرد  پێشكەش   خۆی  پیرۆزبایی  گەرمی  بە  كۆمەڵە 
و  و الیەنە سیاسییەكان  هێز  بۆ سەرجەم  بە هەنگاوێكی گرینگ  و هەروەها  كوردستان 

دۆستانی بزووتنەوەی كوردی لە قەڵەم دا.
نوێنەرانی حیزبی دێموكرات و كۆمەڵە، وێڕای دەربڕینی خۆشحاڵیی خۆیان لە هاتنی 
ئەو هەیئەتە، خاڵەكانی ئەو رێككەوتنامەیان شی كردەوە و لەسەر پتەوتركردنی پێوەندیی نێوان 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و كۆمەڵەی شۆرشگێری زەحمەتكێشانی كوردستانی 
و  روانگە  الیەن  هەر سێ   دۆستانەدا  زۆر  كەشێكی  لە  دواتر  ك��ردەوە.  پێداگرییان  ئێران، 

بۆچوونەكانی خۆیان لەسەر وەزعی سووریە و ئێران هێنایە بەر باس و لێكدانەوە.

زیاد بوونی رێژەی مندااڵنی كار لە شاری ورمێ
بەشێكی بەرچاو لە مندااڵنی ورمێ  كە تەمەنیان لە خوارەوەی 10 ساڵدایە، بە هۆی 
خراپیی دۆخی ئابووریی بنەماڵەكان، روویان لە كار كردووە. لە نێو شەقام و مەیدانەكان و 

بەتایبەت ناوەندی شاری ورمێدا، مندااڵنی كار بە شێوەیەكی بەرچاو دەبینرێن.
مندااڵنی ژێرەوەی تەمەن 10 ساڵ لە نێو شاری ورمێ، بەو هیوایە پارەی پاروەنانێكی 
خەڵك  پێاڵوی  واكسكردنی  خەریكی  زیاتر  بكەن،  دابین  بنەماڵەكەیان  ئێوارەی  خوانی 

دەبن.
لە شاری ورمێ ،  ئێران  ئیسالمیی  رێژیمی كۆماری  بەرپرسانی  راپۆرتە،  ئەم  بەپێی 
شارەكانی  لە  خەڵك  ئاریشەكانی  و  كێشە  و  خراپ  بارودۆخی  لە  ئاوڕێك  چەشنە  هیچ 
كوردستانی ئێران و لەوانە شاری ورمێ نادەنەوە و رێژەی مندااڵنی كار لەو شارە رۆژ بە 

رۆژ لە زیادبووندایە.

كوردستان میدیا: لە رۆژی یەكەمی كۆنگرەی ئینتێرناسیۆنال سوسیالیستدا، 
لە  ك��وردی��ان  كۆمیتەی  پێكهێنانی  داوای  ب��ەش��دار،  كوردییەكانی  الی��ەن��ە 

ئینتێرناسیۆنال سوسیالیست كرد.
رۆژی  لەبەیانیی  سەر  سوسیالیست،  ئینتێرناسیۆنال  كۆنگرەی  24ەمین 
شاری  ل��ە  ه��ەت��اوی،  1391ی  خ��ەرم��ان��ان��ی  9ی  رێ��ك��ەوت��ی  پێنجشەممە، 
لە ژێر دروشمی »بۆ  باشوور،  ئافریقای  پێتەختی كۆماری  تاون«،  »كیپ 
دەستی  هاوپێوەندی«،  نوێی  كولتوورێكی  و  ن��وێ  ئینتێرناسێونالیزمێكی 
بە  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  شاندی  و  كرد  خۆی  كارەكانی  بە 
ئینتێرناسیۆنال  لە  حیزب  نوێنەری  ئەحمەدی،  لوقمان  بەڕێز  سەرپەرستیی 

سوسیالیست، بەشداری تێدا كرد.
جێگری  وتەكانى  ب��ە  سوسیالیست  ئینتێرناسیۆنال  كۆنگرەی  24ەم��ی��ن 
سەركۆماری ئافریقای باشوور، بەڕێز »كەگالێما« دەستی بەكارەكانی خۆی 

كرد.
سەر لەبەیانیی رۆژی یەكەمی كۆنگرە بۆ باس و هەڵسەنگاندنی قەیرانی 
ئابووریی جیهان و وەاڵمی ئینتێرناسیۆنال سوسیالیست بۆ ئەم گرفتە ئابوورییانە 

تەرخان كرابوو.
پاشان هەڵبژاردنی سكرتێری ئینتێرناسیۆنال و جێگرەكانی ئەنجام درا و لە 
ئاكامدا »لویس ئایاال« لە الیەن حیزبی سوسیالیستی شیلییەوە وەكوو سكرتێری 

ئەم رێكخراوە هەڵبژێردرایەوە.
الیەنە كوردستانییەكانی بەشدار لەم كۆنگرەی ئینتێرناسیۆنال سوسیالیست، 

داوای پێكهێنانی »كۆمیتەی كورد«یان لە ئینتێرناسیۆنال كرد.
لە نێوئاخنی رۆژی یەكەمی كۆنگرەی ئینتێرناسیۆنال سوسیالیستدا، هەیئەتی 

حیزبی چاوی بە نوێنەری چەندین حیزبی بەشداری كۆنگرەكە كەوت.
دووهەمین رۆژی كۆنگرەی ئینتێرناسیۆنال سوسیالیست بە قسە كانی بەرێز 
خۆی  كارەكانی  بە  دەستی  باشوور  ئافریقای  سەركۆماری  زوما«،  »یاكۆب 
كرد. هەر لەم رۆژدا ئاكامی هەڵبژاردنەكانی جێگرەكانی سەرۆكی ئەم رێكخراوە 

راگەیەندرا.
بۆ  كرابوو  تەرخان  كۆنگرە،  دووهەمی  رۆژی  باسەكانی  دیكەی  بەشێكی 

باسكردن لەسەر پەرەپێدانی دێموكراسی لە جیهاندا.
شایەنی باسە كە كۆنگرە لە درێژەی كارەكانیدا بە تێكڕای دەنگ بڕیاری 
سەرلەنوێی دامەزراندنی كۆمیتەی كوردی ئینتێرناسیۆنال سوسیالیستی دا، كە 

بەپێی پێشنیار و رێككەوتنێك لە نێوان الیەنە كوردییەكان هاتبووە گۆڕێ.
ئینتێرناسیۆنال  كۆنگرەی  24ەمین  لە  دێموكرات  حیزبی  بەشداری  شاندی 
لەگەڵ  دیداریان  و  چاوپێكەوتن  كۆنگرە،  دووهەمی  رۆژی  لە  سوسیالیست 
چەندین بەرپرسی تازەهەڵبژێردراوی ئینتێرناسیۆنال سوسیالیست و سەركردایەتیی 

چەند حیزبێكی بەشدار لە كۆنگرە ئەنجام دا.

ورمێ لە دۆخێكی ئەمنییەتیدایە
لەسەر مەیدان و شەقام و شوێنە گشتییەكانی شاری  ئێران  رێژیمی كۆماری ئیسالمیی 
خەڵك  رۆژان��ەی  ك��اری  و  هاتوچۆ  و  دان��اوە  )مداربستە(ی  خولگەداخراو  دووربینی  ورم��ێ، 

كونترۆڵ دەكات.
بەپێی ئەم راپۆرتە، رێژیم بە زیادكردنی گەشتی هێزەكانی خۆی لە ژێر ناوی پاراستنی 
»ئەمنییەتی ئەخالقی«ی هاوواڵتییان، ئاسایشی خەڵكی شاری »ورمێ«ی زیاتر لە جاران 

خستۆتە مەترسییەوە و ترس و دڵەڕاوكێی هاوواڵتییانی چەند قات زیاتر كردووە.
هێزەكانی رێژیم، چۆنیەتیی پۆشینی جلوبەرگ و رەچاوكردنی حیجاب كونتڕۆڵ دەكەن و 
بە توندی لەگەڵ ئەو الوانە كە حیجابی ئیسالمی رەچاو ناكەن، بەرەو ڕوو دەبنەوە و ئەم كارەی 
رێژیم نیگەرانیی هاوواڵتییانی لێكەوتووەتەوە. خەڵكی ورمێ  هێنانەبەرباسی پرسی رەچاوكردنی 
حیجابی ئیسالمی زیاتر بە بیانوویەكی رێژیم بۆ هەرچی زیاتر بە ئەمنییەتیكردنی بارودۆخی 

ئەو شارە دەزانن.
كۆچی دوایی دایكی شەهیدێكی 

رێگای رزگاریی كوردستان، لە كرماشان
دایكی شەهیدێكی رێگای رزگاریی كوردستان بەناوی دایە »مینا محەممەدی«، دایكی 
شەهید »محەممەد غەریب ئیسماعیلی«، رێكەوتی 10ی خەرمانانی 1391ی هەتاوی، لە 

تەمەنی 90 ساڵیدا كۆچی دوایی كرد.
شەهید محەممەد غەریب، خەڵكی ناوچەی زەردۆیی، تاقەكوڕی دایە مینا بوو و لە ساڵی 
1362ی هەتاوی لە شەڕی هێزەكانی سپای پاسدارانی رێژیم، لە ناوچەی كۆیڵەی سەر بە 

شاستانی پاوە شەهید كرا.
دایە مینا زاوایەكیشی بە ناوی »جەبار میهرەبانی«، پێشمەرگەی كوردستان بوو كە لە 
ساڵی 1358 لە شاخی »ئاتەشگا«ی پاوە بە دەستی دەستوپێوەندییەكانی رێژیمی كۆماری 

ئیسالمیی ئێران شەهید كرا.
و  بنەماڵە  ئاراستەی  خۆی  سەرخۆشیی  و  پرسە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 

كەسوكاری دایە مینا دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار دەزانێت.

رۆژی  دوان��ی��وەڕۆی  سوسیالیست،  ئینتێرناسیۆنال  ش��وورای  كۆبوونەوەی 
چوارشەممە، رێكەوتی 8ی خەرمانانی 1391ی هەتاوی، لە شاری »كیپ 
تاون«ی پێتەختی كۆماری ئافریقای باشوور، بە بەشداریی هەیەتێكی حیزبی 
ئەحمەدی،  لوقمان  بەڕێز  سەرپەرستیی  بە  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی 

نوێنەری حیزبی دێموكرات لە ئینتێرناسیۆنال سوسیالیست، بەرێوە چوو.
كۆبوونەوەكە بە وتەكانی بەرێز »جۆرج پەپاندرۆ«، سەرۆكی ئینتێرناسیۆنال 
سوسیالیست دەستی پێكرد. لە درێژەی كۆبوونەوەكەدا، چەندین پرسی گرینگ 
سەبارەت بە رێفۆرمكردن لە ئینتێرناسیۆنال سوسیالیست و بەهێزكردنی رۆڵی ئەم 
رێكخراوە لە گۆڕانكارییە سیاسییەكانی جیهاندا كەوتنە بەرباس و لێكدانەوە.

لەسەر وەرگرتنی  باسكردن  بۆ  تەرخان كرابوو  بەشێكی دیكەی كۆنگرەكە 
ئاندامانی نوێ و شێوازی هەڵبژاردن لە كۆنگرەی داهاتووی ئینتێرناسیۆنال 

سوسیالیستدا.

داهاتووی  كۆنگرەی  بۆ  پێشنیار  چەندین  پەسندكردنی  بە  كۆنگرەكە 
لە  ئەمساڵ  خەرمانانی  9ی  رێكەوتی  لە  كە  سوسیالیست  ئینتێرناسیۆنال 

هەمان شاردا دەستی پێكرد، كۆتایی بە كارەكانی خۆی هێنا.
ئینتێرناسیۆنال  لە  دێموكرات  حیزبی  نوێنەری  كە  ئاماژەپێدانە  شایەنی 
سوسیالیست، لە میانەی كۆنگرەكەدا چەندین جار دەرفەتی قسەكردن لەسەر 
خەباتی حیزبی دێموكرات و هەلومەرجی ئێستای كۆماری ئیسالمی ئێرانی 
پێ درا. لە میانەی ئەم كۆنگرەدا هەیئەتی حیزب چاویان بە چەندین بەرپرس 

و نوێنەری ئەندامانی ئینتێرناسیۆنال سوسیالیست كەوت.

خوێندكارێك و 3 هاوواڵتیی دیكە دەسبەسەر كران
كۆماری  رێژیمی  ئەمنیەتییەكانی  هێزە  كوردپا،  ماڵپەڕی  راپۆرتی  بەگوێرەی 
»مەعاز  ن��اوی  بە  كوردیان  خوێندكارێكی  لەمەوپێش  ماوەیەك  ئێران،  ئیسالمیی 

حەكیمی« لە تاران دەسبەسەر كردووە.
مەعاز خوێندكاری كارناسیی بااڵی زانستی ئایینیی زانینگەى ئایینی ئیسالمیی 

تاران و خەڵكی گوندی »شەڕەكان«ی سەر بە شاری پاوە لە پارێزگای كرماشانە.
لە درێژەی ئەم راپۆرتەدا هاتووە كە ئەم خوێندكارە كوردە پێش دەسبەسەركرانی، لە 
موناقشە دینییەكان و مشتومڕی مەزهەبیدا بەشداری كردووە و ئەگەری ئەوە هەیە 

لەو پێوەندییەدا دەسبەسەر كرابێت.
بنەماڵەی مەعاز چەندین جار سەردانی ناوەندە ئەمنییەتییەكانی رێژیمیان كردووە 
تا لە بارودۆخی كوڕەكەیان ئاگادار بكرێنەوە، بەاڵم هەتا ئێستا هەوڵەكانیان بێ ئاكام 

بووە.
لەالیەكی دیكەوە و بەپێی هەمان سەرچاوە، ، 3 هاوواڵتیی دانیشتووی گوندەكانی 
»بێژوێ« و »گوێزەڵی«ی سەر بە ناوچەی ئاالنی سەردەشت، بەناوەكانی لەتیف 
عەلی خانی، سیامەند عەلی خانی و محەممەد سەعیدی، رێكەوتی 2ی خەرمانان، 
لە الیەن هێزە لیباس شەخسییەكانی ئیدارەی ئیتالعاتەوە دەسبەسەر و بۆ شوێنێكی 

نادیار راگوێزراون.
و  لە هۆیەكان  ئێستا  ئەم 3 هاوواڵتییە هەتا  بنەماڵەی  بەدواداچوونی  سەرەڕای 

شوێنی دەسبەسەركرانیان هیچ زانییارییەك لەبەردەستدا نیە.

كۆچی دوایی دایكی شەهیدێكی 
رێگای رزگاریی كوردستان لە پیرانشار

دایكی  خدری«،  »رەعنا  ناوی  بە  كوردستان  رزگاریی  رێگای  شەهیدێكی  دایكی 
شەهید »ئەبووبەكر رەحیمی«، خەڵكی گوندی »چەقەڵ مستەفا«ی ناوچەی پیرانشار، 

بە هۆی نەخۆشی لە تەمەنی ٧3 ساڵیدا كۆچی دوایی كرد.
تەرمی پوورە رەعنا لە نێو ئاپۆرای خەڵگی گوندی چەقەڵ مستەفا و گوندەكانی 

دەوروبەری بە خاك سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشیی خۆی ئاراستەی بنەماڵە و 
كەسوكاری پوورە رەعنا دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار دەزانێت.

كۆچی دوایی ئەندامێكی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە زەڕایەن

ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە ناوی »عەزیز وەلەدی«، كوڕی 
سەیفوڵاڵ، خەڵكی گوندی »تەمر خان«ی سەالسی باوەجانی، رێكەوتی 5ی خەرمانانی 
1391ی هەتاوی، لە شاری »زەڕایەن«ی هەرێمی كوردستان بەهۆی جەڵتەی دڵ كۆچی 

دوایی كرد.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، پرسە و سەرەخۆشیی خۆی ئاراستەی بنەماڵە و 
كەسوكاری كاك عەزیز دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار دەزانێت.
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هاوبەش  پالتفۆرمێكی  لەمەوپێش  م��اوەی��ەك 
و  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  نێوان  لە 
كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی 
بابەتە،  ئ��ەم  گرینگیی  ل��ەب��ەر  ك��را.  واژۆ  ئ��ێ��ران 
لەم  وتووێژێك  زان��ی  پێویستی  بە  »كوردستان« 
سكرتێری  هیجری،  مستەفا  بەڕێز  لەگەڵ  بارەوە 

گشتیی حیزبی دێموكرات پێك بێنێ . 
پ: چەند ساڵێكە باس لەوە دەكرێ  كە ئێوە لە 
رۆژهەاڵتی  دیكەی  الیەنەكانی  لەگەڵ  هەوڵدان 
یان  بێنن  پ��ێ��ك  ه��اوب��ەش  ب��ەرەی��ەك��ی  ك��وردس��ت��ان 
پالتفۆرمێكی هاوبەش واژۆ بكەن. ماوەیەك پێش 

ئێستا لە نێوان حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
كرا.  واژۆ  هاوبەش  پالتفۆرمێكی  »كۆمەڵە«  و 

زەروورەتی ئەم رێككەوتنە بۆچی دەگەڕێننەوە؟
بۆ  دێ���م���وك���رات  ح��ی��زب��ی  ه���ەوڵ���ەك���ان���ی  و: 
پێكهێنانی یەكڕیزی و خەباتی هاوبەش بە دژی 
هێزەكانی  نێوان  لە  ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی 
هێزەكانی  ت��ای��ب��ەت  ب��ە  ئ��ێ��ران��ی،  ئۆپۆزیسیۆنی 
سااڵنی  ب��ۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  ك���ورد  ئۆپۆزیسیۆنی 
سەرەتای بەدەسەاڵتگەیشتنی كۆماری ئیسالمی. 

ئەو زەروورەتە لەوەڕا سەرچاوەی گرتووە كە:
ی���ەك���ەم: س��ەرك��وت��ك��ردن��ی ی���ەك  ی��ەك��ی هێزە 
سیاسییەكانی نەیاری كۆماری ئیسالمی بۆ ئەو 
بەاڵم  دەك��رێ  جێبەجێ  ئاسانی  بە  زۆر  رێژیمە 

ئەگەر هەموویان لە ریزێكی یەكگرتوودا خەبات و 
بەربەرەكانێ درێژە بدەن، رێژیم ناتوانێ سەركوتیان 

بكات و لە مەیدان وەدەریان بخات.
دووهەم: حيزبی دێموكرات لەو باوەڕەدا بووە لە 
نێوان  لە  بیروبۆچوون  جیاوازیی  كە  كاتدا  هەمان 
ئیسالمیدا  ك��ۆم��اری  بەرهەڵستكاری  هێزەكانی 
ئەوانەدا  نێو  لە  زۆری��ش  هاوبەشی  خاڵی  هەیە، 
هەیە كە دەكرێ لەسەر بنەمای خاڵە هاوبەشەكان 
لەسەر  و  بێنن  پێك  ی��ەك��ڕی��زی  و  یەكگرتوویی 
جیاوازییەكانیش وتووێژ بكەن و گوێ لە یەكتری 

بگرن تا ئەو خااڵنە كەمتر بكەنەوە.
سەرەتاوە  لە  دێموكرات  حیزبی  راستایەدا  لەو 
»هەیئەتی  وەك  هاوپەیمانییەكانی  لە  ئێستا  تا 
نوێنەرایەتیی گەلی كورد«، »شوورای نەتەوەیی 
ب��ەرگ��ری )ش����ورای م��ل��ی م��ق��اوم��ت( و ئێستا 
ل��ە ك��ۆن��گ��رەی ن��ەت��ەوەك��ان��ی ئ��ێ��ران��ی ف��ێ��دراڵ لە 
پێكهێنانی  لە  گرینگی  دەوری  و  هاوپەیمانیدایە 

ئەو هاوپەیمانییانەدا هەبووە.
تەنانەت هەوڵی هاوپەیمانی لەگەڵ كۆمەڵەش 
دەگەڕێتەوە بۆ هەشتاكانی هەتاوی، بەاڵم ئەو كات 
نەگرت.  هێندێك هۆ سەری  بە  هاوپەیمانییە  ئەو 
بەپێی  و  حیزب  سێزدەهەمی  كۆنگرەی  دوای  بە 
راسپاردەی كۆنگرە ئێمە جارێكی دیكە دەستمان بە 
وتووێژ لەگەڵ ژمارەیەكی زۆر لە رێكخراوەكانی 
ئۆپۆزیسیۆنی كورد كرد، بەاڵم بەداخەوە بە هۆی 
بگەین،  ئاكام  بە  نەمانتوانی  كۆسپ  كۆمەڵێك 
بەاڵم ئەو كۆسپانە ئێمەیان لە هەوڵەكانمان دڵسارد 
لەمەوپێش كە  نزیكەی ساڵێك  بوو  ئەوە  نەكردەوە. 
سیاسی  خراپی  وەزع��ی  و  ناوچە  ئاڵوگۆڕەكانی 
زەروورەتی  هەڵدا  سەریان  زیاتر  ئێران  ئابووریی  و 

پێكهێنانی پالتفۆرمێكی هاوبەش )النیكەم جارێ( 
لە نێوان ئەو دوو هێزە بەرچاوتر و بەپەلەتر بوو، بۆیە 
لەو كاتەوە لە كۆمەڵێك كاری هاوبەشی بچووك و 
وتووێژ دەستمان پێكرد و بە خۆشییەوە باش چووینە 
پێشێ و ئاكامەكەی ئەو بەیانییە هاوبەشە بوو كە 
هەر دوو ال ئیمزایان كرد و راگەیەندرا. لەوەبەدوا 
یەكتر  لەگەڵ  پالتفۆرمەدا  ئەو  چوارچێوەی  لە 

هاوكاری دەكەین.
پ: ئایا لەگەڵ حیزب و الیەنە كوردستانییەكانی 
دیكەدا پێوەندی گیراوە تا بەم پالتفۆرمە پەیوەست 

ببن؟
تەنیا  بەڵكوو  نەگیراوە،  پێوەندی  ئێستا  تا  و: 
الیەنەكان  هەموو  و  راگ��ەی��ەن��دراوە  پالتفۆرمەكە 
ئاگادار  ن��اوەڕۆك��ەك��ەی  لە  كوردستان  خەڵكی  و 
بوونەتەوە و پێوەندیگرتن لەگەڵ الیەنەكانی دیكە 

دەمێنێتەوە بۆ دواتر.
لە  هاوكاری  لە  باس  پالتفۆرمەكەدا  لە  پ: 
بوارەكانی راگەیاندن و دیپلۆماسی و . . .كراوە. 
لە  هێندێ   لە  »كوردستان«  خوێنەرانی  دەك��رێ  

وردەكارییەكانی ئاگادار بكەنەوە؟
و: ئەگەر بمەوێ بە كورتی وەاڵمی ئەو پرسیارە 
و  كۆمەڵە  كە  بكەم  ع��ەرزت��ان  پێویستە  ب��دەم��ەوە، 
وەك  گرنگ  خاڵی  كۆمەڵێك  لەسەر  دێموكرات 
شكڵی حكوومەتی ئێران پاش كۆماری ئیسالمی، 
ئێران،  نەتەوەكانی  باقی  و  كورد  نەتەوەی  مافی 
مافی  پاراستنی  وەك  نێونەتەوەییەكانی  پرەنسیپە 
مرۆڤ، ئازادی لە هەموو بوارەكاندا و ئەو راستییە 
بوونی  بە  مافانە  ئەو  هەموو  و  دێموكراسی  كە 
رێژیم ئیمكانیان نیە بۆیە بە روونی راگەیەندراوە 
وەك  بە بۆچوونی  برووخێ،  دەبێ  رێژیمە  ئەو  كە 

هاوبەشەكە  بەیانییە  بەپێی  و  گەیشتوون  ی��ەك 
یەكانە  وەك  ب��ۆچ��وون��ە  ئ���ەو  ك��ە  داوە  ب��ڕی��اری��ان 
نێونەتەوەییەكان،  كۆمەڵە  و  كۆڕ  بۆ  بگوێزینەوە 
ئەو  ئێرانی.  و  رۆژئ��اوای��ی  سیاسییەكانی  حیزبە 
خااڵنە بەتایبەتی لە ئەمڕۆدا لەو بارەوە گرینگن 
كە بیانییەكان و هێزەكانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی كە 
هەر دوو المان لەگەڵیان لە پێوەندی و وتووێژداین 
هێندێك  و  جیاواز  بۆچوونی  بیستنی  جیاتی  لە 
جار ناتەبایی هێزەكانی كورد، ویست و داخوازیی 
روون و وەك یەك دەبیستن. ئەمە یەكڕیزی و یەك 
نیشان  یەكگرتووییان  و  ك��ورد  هێزی  داخ��وازی��ی 

دەدات و باشتر گوێی لێ دەگرن.
لەسەر  رێككەوتننامەكە  ك��اری��گ��ەری��ی  پ: 
داه�����ات�����ووی رۆژه�����ەاڵت�����ی ك���وردس���ت���ان چۆن 

هەڵدەسەنگێنن؟
كە  راستییەی  ئ��ەو  بەرچاوگرتنی  لە  بە  و: 
مێژووی  ه��ەرك��ام  كۆمەڵە  و  دێ��م��وك��رات  حیزبی 
كوردستانی  لە  هەیە،  خۆیان  بە  تایبەت  خەباتی 
پێشوازیی  ناسراون، رێككەوتنەكەیان لەگەڵ  ئێران 
خەڵكی  و  بەگشتی  ك��ورد  خەڵكی  كەموێنەی 
پێموایە  بۆیە  ب��وو،  ب����ەرەوڕوو  ئ��ێ��ران  كوردستانی 
هیوایەكی نوێ بە خەبات و بە داهاتووی گەشتر 
دەدا بە خەڵكی كوردستان. خەڵكێك كە بە هۆی 
ئینشعاب و پارچەپارچەبوونی حیزبەكانی كوردی 
كوردستانی ئێران لەو سااڵنەی دواییدا بێ هیوایی 
رووی تێ كردبوون، بەو هاوپەیمانییە گەش بوونەوە 
داب��ڕان��ەك��ان كۆتایی  رەوت��ی  دەك��ەن كە  و هەست 
هاوخەباتی  و  یەكڕیزی  دیكە  جارێكی  و  هاتووە 
كە زەروورەتی كاری سیاسیی ئەمڕۆمانە، دەستی 

پێكردۆتەوە.

ئەو رۆژانە هەواڵی پێوەندیدار بە شازدەهەمین 
هەموو  تاران،  لە  بێ الیەن  واڵتانی  كۆنفرانسی 
و  ئەهەر  ب��ووم��ەل��ەرزەی  وەك  دیكە  هەواڵێكی 
وەرزەقانی ئازەربایجانی رۆژهەاڵت، زیندانییانی 
بێكاری،  گ��ران��ی،  م���رۆڤ،  مافی  سیاسی، 
ئابووری،  قورسی  دراوی، گەمارۆی  ئاوسانی 
هەاڵواردن لە نێوان كوڕان و كچان لە زانكۆكان، 
مەسەلەی ژنان، ئاڵوگۆڕی سیاسی، رێكخستنی 
بنەماڵە و مەسەلەی خوێندن بە زمانی زگماكی 

و ... هەمووی ئەوانەی خستۆتە پەراوێزەوە.
بەڕێوە  ت��اران  لە  كاتێكدا  لە  كۆنفرانسە  ئەو 
دەچ��ێ ك��ە ب��ە گ��وێ��رەی راپ��ۆرت��ی رۆژنامەی 
توندی  بە  ئێران  ئەمریكی،  والستریت جۆرناڵی 
سووریایە.  كێشەی  دەس��ت��ێ��وەردان��ی  خەریكی 
سیاسەتی  لە  ئێران  بگوترێ  ئ��ەوەش  پێویستە 
كاروباری دەرەوەیدا لەگەڵ دوو قەیرانی سەرەكی 
رووبەڕوویە، یەكەم تاك و تەریكمانەوەی رێژیمی 
كۆماری ئیسالمیی ئێران لە بواری سیاسییەوە 
توندی  گ��ەم��ارۆی  و  نێودەوڵەتیدا  ئاستی  لە 
رێكخراوی  ب��ەرب��اڵوی  سیاسیی  و  ئ��اب��ووری 
ن��ەت��ەوەی��ەك��گ��رت��ووەك��ان و واڵت��ان��ی رۆژئ����اوا بە 
شێوەیەك كە هەتا ئێستا ئەنجوومەنی ئاسایشی 
بە  بڕیارنامەیان  چ��وار  یەكگرتووەكان  ن��ەت��ەوە 
دژی ئەو واڵتە دەركردووە. دووهەم، پەرەگرتنی 
بە  بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانەی خەڵكی سووریا 
بەرزبوونەوەی  و  ئەسەد  بەشار  رێژیمی  دژی 
لە  توندوتیژی  و  چ��ەك��داران��ە  تێكهەڵچوونی 
پێوەندییدارە  كە  یەكەمیان  قەیرانی  س��ووری��ادا. 
ئەگەری  ئ��ێ��ران  ئەتومییەكانی  چاالكییە  ب��ە 
واڵتانی  س��ەرب��ازی��ی  گ����وزەری  ت��ێ��س��رەوان��دن��ی 
بە  دووهەمیشیان  قەیرانی  لێدەكرێ.  رۆژئاوای 
گرینگترین  ئەسەد  بەشار  رێژیمی  داڕم��ان��ی 
كۆماری  رێژیمی  سیاسەتی  بنەڕەتی  ت��ەوەری 
نێوان  پ��ێ��وەن��دی��ی  و  دەش��ك��ێ  ت��ێ��ك  ئیسالمی 

دەبێ.  گرفت  و  كێشە  تووشی  شێعە  هیاللی 
واڵتانی  كۆنفرانسی  لە  رێژیم  هەوڵی  هەموو 
بوو  شەرعییەك  فێڵە  دۆزینەوەی  بۆ  بێ الیەندا 
كە رێژیمەكەی ئەسەد لە قەیران نەجات بدات. 
لە كۆبوونەوەی رۆژەكانی 9 و 10ی گەالوێژدا 
خەیاڵ  تەنیا  رێژیم  هەوڵەكانی  كە  دەرك���ەوت 
بوون. لە راستیدا رێژیمی ئێران ئەو سیاسەتەی 
پێش  گرتوویە  سووریا  رێژیمی  هەمبەر  لە  كە 

خۆشكردنی ئاگری شەڕە لە سووریادا.
بنەڕەتدا  لە  بێ الیەن  بزووتنەوەی  مەسەلەی 
دنیایەكی  وج����وودی  ب��ی��روب��ۆچ��وون��ی  ل��ەس��ەر 
یانی  دی��ك��ەدا،  دن��ی��ای  دوو  ن��ێ��وان  ل��ە  سێهەم 
سەرۆكایەتی  بە  سوسیالیستی  واڵتانی  بەرەی 
یەكیەتیی سۆڤییەت لە الیەك و بەرەی واڵتانی 
سەرۆكایەتی  بە  پیشەسازی  و  سەرمایەداری 
كە  دام�����ەزراوە  دی��ك��ەوە  الی��ەك��ی  ل��ە  ئامریكا 
رێگایەكی سەربەخۆ بە بێ بەشداری لە پەیمانە 
نیزامی � سیاسییەكانی سەر بە هەركام لە دوو 
دنیای رۆژهەاڵت و رۆژئاوا وەبەرچاو دەگرێت.

ئەو بیرۆكە لە ساڵی 1955 لە الیەن جەواهیر 
هیندووستان،  وەزی��ران��ی  س��ەرۆك  لەعل  نەهرۆ، 
میسر،  كۆماری  سەرۆك  عەبدولناسر،  جەماڵ 
مارشاڵ تیتۆ، سەرۆك كۆماری یوگوسالوی و 
ئەندۆنیزیا  كۆماری  سەرۆك  سوكارنۆ،  ئەحمەد 
ل��ە ش��اری باندۆنكی ئ��ەو واڵت��ە داڕێ����ژرا. لە 
پێتەختی  بلگراد،  ش��اری  ل��ە  1961دا  ساڵی 
واڵتانی  ك��ۆن��ف��ران��س��ی  ی��ەك��ەم  ی��ۆگ��وس��الوی 
بەڕێوەچوو.  واڵت   28 بەشداریی  بە  بێ  الیەن 
ب��ن��ەم��ای سیاسەتی  ل��ەس��ەر  ب��زووت��ن��ەوەی��ە  ئ��ەو 
بەڕیوەبردنی واڵت لەسەر ئەساسی نەدانی پوان 
بە هیچكام لە واڵتانی زلهێز دامەزرا. بەرەبەرە 
هەر رووی لە زیادبووندا بووە. ئێستا 120 ئەندام 
بە  نێزیك  كە  هەیە  چاوەدێری  ئەندامی   31 و 
نەتەوە  رێكخراوی  ئەندامانی  سێی  لەسەر  دوو 
یەكگرتووەكان تێیدا بەشدارن، هەر 3 ساڵ جارێك 
ئەمجارەی  كۆبوونەوەی  و  دەگ��رێ  كۆبوونەوە 

جیاوازی  ت��اران  لە  بێ الیەن  واڵتانی  سەرانی 
سەرەكی لەگەڵ كۆبوونەوەكانی دیكەی سااڵنی 
پێشووی ئەو واڵتانە هەبوو. چوونكە لە ماوەی 
3 ساڵی رابردوودا بە هەڵكردنی شنەبای بەهاری 
عەرەبی واڵتانی تونێس، میسر، لیبیا و یەمەن 
ئاڵوگۆڕیان بە سەردا هات و بنعەلی، موبارەك، 
قەزافی، و عەلی عەبدوڵاڵ ساڵح لە كۆبوونەوەی 
كۆبوونەوەكانی  لە  دڵنیام  نەبوون،  بەشدار  تاران 
سێ سالی داهاتووشدا كە لە وێنزۆئێال دەگیرێ 
سەرانی ئێستای سووریا و چەند واڵتی دیكەش 
بەشدار نابن. لە راستیدا كۆبوونەوەكانی ئەم جارە 
كۆنفرانسی  وەك  كە  دەب��وون  سەركەوتوو  كاتێك 
هێرشی  ه���ۆی  ب��ە  بێ الیەنەكان،  ح��ەوت��ەم��ی 
لە  ئەفغانستان  س��ەر  بۆ  سۆڤییەت  یەكیەتیی 
ساڵی 19٧9 ئەو واڵتەیان مەحكووم كرد. تەنیا 
سێ واڵتی ئەلجەزایر و عێراق و هیندووستان لە 
بەاڵم  بوون،  ناڕازی  كات  ئەو  بڕیاری  ئاكامی 
نالەباری  وەزع��ی  ب��ارەی  لە  ئەمجار  ب��ەداخ��ەوە 
سووریا كە رۆژانە بە دەیان كەس خەڵكی سویل 
و بێ تاوان دەكوژرێ جیا لە محەممەد مۆرسی 
لۆكەلەگۆیان  دیكە  واڵت��ان��ی  بانكی مۆن،  و 

داخنن.
كۆنفرانسی ئەمجارە بە قسەكانی خامنەیی، 
خامنەیی  دوای  پێكرد،  دەستی  ئێران  رێبەریی 
میسر  كۆماری  س��ەرۆك  مۆرسی،  محەممەد 
و  ع��وم��ەر  ئەبووبەكر،  ل��ە  س��اڵو  ب��ە  قسەكانی 
عوسمان، سێ خەلیفەكانی ئیسالم دەست پێكرد. 
دیارە ئەوە بۆ رێژیمی واڵیەتی فەقیه شتێكی 
تازە بوو، لە بەشێكی دیكە لە قسەكانیدا باسی 
شۆڕشی بەهاری عەرەبی و پشتیوانی خەڵكی 
زوڵملێكراوی سووریای كرد كە بە هۆی رێژیمی 
زاڵم و سەركوتكەری بەشار ئەسەد قەتڵ و عام 
سووریا  وەف��دی  قسەكانیدا  م��اوەی  لە  دەكرێن. 
بەشدار لە كۆنفرانسەكەدا بە نیشانەی ناڕەزایەتی 
كۆبوونەوەكەیان جێهێشت و پاش قسەكانی ناوبراو 
هاتنەوە ژوور. بەاڵم شتێك جێگای سەرنج بوو 

كە وەرگێڕی ئێران قسەكانی محەممەد مورسی 
چەواشە دەكرد و بەپێچەوانە وەری دەگێڕایەوە. 
بەحرەینی  واژەی  سووریا  جیاتی  لە  نموونە  بۆ 
بە كار هێنا و لە جیاتی شۆڕش وشەی ئاژاوە 
و لە جێگای بەهاری عەرەبی بیداری عەرەبی 
وەزیری  موعەلم،  وەلید  ل��ەوێ  كە  هێنا  بەكار 
بە  دەرەوەی سووریا، سەرۆك كۆماری میسری 
كرد  تاوانبار  سووریا  كاروباری  لە  دەستێوەردان 
دژی  بە  تر  جارێكی  مۆرسی  ئاغای  وتی  و 
هەڵسوكەوتی  بێ الیەن  واڵتانی  سوننەتەكانی 
ك����رد، وادی������ارە ه���ەر ك���ەس ح���ەق ب��ڵ��ێ دژی 

سوننەتەكانی واڵتانی بێ الیەنە.
ئەوە جێگای سەرنجە كە دەزگای تەبلیغاتی 
كۆماری ئیسالمی زۆر لە مێژ بوو بانگەشەی 
بۆ هاتنی سەرۆك كۆماری تازەی میسر دەكرد 
و بە هاوپەیمانی خۆیانی لە قەڵەم دەدا كەچی 
واڵتانی  ب��ەرپ��رس��اری��ەت��ی  ت��ەح��وی��ل��دان��ی  دوای 
چاوی  ئ��ەوەی  بێ  ئەحمەدی نژاد  بە  بێ الیەن 
سەعات   4 دوای  ب��ك��ەوێ،  ئێران  رێ��ب��ەری  بە 
لەو  ه��ەروەه��ا  جێهێشت.  بە  ئێرانی  م��ان��ەوەی، 
كۆبوونەوەیەدا بان كی مۆن، سەرۆكی رێكخراوی 
نەتەوە یەكگرتووەكان لەو كۆنفرانسە قسەی كرد 
و داوای لە رێبەرانی ئێران كرد كە رێز لە مافی 
و  بگرن  خەڵك  بیروڕای  لە  رێز  بگرن،  مرۆڤ 
قەیرانی بەرنامەی هەستەیی لە رێگای وتووێژ 
چارەسەر بكەن. لە الیەكی دیكە چەندین نامەی 
سكااڵ بۆ بان كی مۆن و ئەندامانی بزووتنەوەی 
رێكخراوی  نامەی  لە  كە  نووسرابوو  بێ الیەن 
»ئێعدامی  باسی  كوردستاندا  مرۆڤی  مافی 
باسی  ه��ەروەه��ا  ك��راب��وو.  ئێراندا  لە  ب��ەرب��اڵو« 
ئێعدامی الوان و زیندانییانی سیاسی و ئازار و 
ئەشكەنجەی جەستەیی و روحیی لە زیندانەكاندا 
دەكات. باسی نابەرابەری مافی ژنان و پیاوان 
مەزهەبی،  نەتەوایەتی،  مافی  زەوتكردنی  و 
زمانی و گەالنی ژێردەستە دەكات. لە بەشێكی 
ئەوەی  »لەگەڵ  كە  هاتووە  نامەكەدا  دیكەی 

لە  دانیشتووانی  رادەی  بواری  لە  كورد  گەلی 
ئێراندا نەتەوەی سێهەمە، بەاڵم مەوجوودییەت و 
و سیاسی  زمانی  كولتووری،  پێناسەی  و  مان 
خەریكە  خەفەتهێنەر  شێوەیەكی  بە  نەتەوە  ئەو 
زوڵم  باری  ژێر  لە  ئەو گەلە  و  دەچێت  ناو  لە 
لە  دەچەمێنێتەوە.  یەخسیریدا  نیری  و  ستەم  و 
هەر  لە  و  سەرەتایی  ئازادییەكانی  بچووكترین 
چەشنە مافێكی سیاسی، كولتووری و ئابووری 
بێ بەشن و حیزب و رێكخراوەكانی سیاسیی كورد 
ئیجازەی چاالكی ئاشكرایان نیە، رێكخراوەكانی 

مەدەنی و مافی مرۆڤ سەركوت دەكرێن«.
سەیدعەلی  لەگەڵ  دی��دار  لە  مۆن  كی  بان 
وەزعی  ب��اری  ل��ە  ئ��ێ��ران  س��ەرۆك��ی  خامنەیی، 
خراپی مافی مرۆڤ قسەی كرد. كۆبوونەوەی 
پێهات.  كۆتایی  بێ الیەنی  واڵت��ان��ی  س��ەران��ی 
كۆماری ئیسالمی هیوادار بوو كە بەڕێوەچوونی 
ئەو كۆنفرانسە لە بواری نێونەتەوەیی لەو تاك و 
تەریكمانەوە بیهێنێتە دەرێ، بەاڵم دەركەوت نەك 
بە قازانجی نەبوو بەڵكوو بە قسەكردنی سەرۆك 
سەرۆكی  م���ۆن،  ك��ی  ب��ان  و  میسر  ك��ۆم��اری 
رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان زۆری بە سەردا 

شكایەوە.
دەسكەوتێكی  هیچ  ئێران  بۆ  كۆنفرانسە  ئەو 
و  ب���ێ ن���اوەڕۆك  و  رواڵ���ەت���ی  شتێكی  ن���ەب���وو، 
ئابووریی  وەزعی  خراپترین  لە  كە  بوو  پڕخەرج 
واڵتدا خەرجێكی زۆری بۆ كۆماری ئیسالمی 
هەڵگرت كە وەك كارنامەیەكی دزێو لە مێژووی 

ئەو واڵتەدا دەمێنێتەوە.

سەرچاوەكان:
1: www.wsj.com
2: www.time.com
3: newsgooya.com
4: developing countries

بەڕێز هیجری لە وتووێژ لەگەڵ »كوردستان«دا:

ئەم پالتفۆرمە یەكڕیزی و یەك داخوازیی هێزی كورد و یەكگرتووییان نیشان دەدات

شازدەهەمین كۆنفرانسی واڵتانی بێ الیەن لە تاران
موعتەسەم نوورانی

وتووێژ: رەحمان ئەمیری
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رۆژەڤ تێڕامانێك لەسەر گەاڵڵەی جیاكردنەوەی رەگەزیی زانكۆكان
ئابووریی چین

وتارێكی  »ئێكۆنۆمیست«  ماڵپەڕی 
بەلەمە  چین،  »ئابووریی  ناوی  ژێر  لە 
نووسەری  كردەوە.  باڵو  هێواشەكان« 
كە:  پێدەكات  دەست  شێوە  بەم  بابەتەكە 
چاوەڕوانییە  عادەتی  چین  »ئابووریی 
بە  ساڵ  دە  بۆ  هەیە.  پەیتاپەیتاكانی 
نرخی  تا 2010،  بەردەوامی، لە 2001ەوە 
گەشەكردنی لە پێشبینییەكانی دامەزراوەی 
ماڵی نێونەتەوەیی زیاتر بووە، هێندێ  جار بە 
مەودایەكی زۆرەوە. بەاڵم ئەمساڵ، وێدەچێ  
وا نەبێ . لە مانگەكانی رابردوودا، بەرهەمی 
پیشەسازی بە توندی دابەزیوە، پشكەكانی 
كاال نەفرۆشراوەكان لەسەر یەك كەڵەكە بوون 
خوارەوەی  لە  شانگهای  پشكی  بازاڕی  و 
سێ  سااڵنەیە. بۆ یەكەم جار لەم سەدەدا، 
لە 2012دا، نرخی گەشەی چین لەوانەیە 
تا خوار 8% دابەزیوە.« نووسەر دواتر دەڵێ : 
»بەوەی كە جیهان ئێستا زیاتر بە ئابووریی 
چینەوە بەستراوەتەوە، ئەمە نیگەرانكەرە«. 
نووسەر دوایی ئەم رەوتە بە ئاسایی دەزانێ  
لەوەی  زیاتر  هۆكارەكەی  وایە  پێی  و 
پێكهاتەیی بێت، دەورەییە. ئەو دواتر باسی 
چین  دەوڵەتی  كە  دەكات  هەنگاوانە  ئەو 
بارودۆخە  ئەم  لەگەڵ  رووبەڕووبوونەوە  بۆ 
بەرنامەكانی  لەگەڵ  و  گرتووە  لەپێشی 
پێشووی ئەو واڵتە بۆ دڵنیایی بەخشین بە 
یەك  نێودەوڵەتییەكان  سەرمایەدارە  و  بانك 
»هێندێ   دەنووسێ :  هەروەها  ناگرنەوە. 
ئێستا شكیان لە توانایی بانكی ناوەندی بۆ 
وەگەڕخستنەوەی گەشە هەیە. ئەوان دەڵێن 
نرخەكانیان دابەزاندووە  لە كاتێكدا  تەنانەت 
گرتووە،  قەرزەكان  زۆربوونی  بە  پێشیان  و 
لێنایەتەوە،  پێشتری  وەك  بڕواپێكراوی 
سەرمایەدانەری  ناتوانن  بانكەكان  چوونكە 

دڵخواز بدۆزنەوە.«
»لەم  دەنووسی:  دواتر  نووسەر 
ئارگۆمێنتانەدا هێندێ  راستی هەیە. بەاڵم 
ئەمە هەموو داستانەكە نیە. سیاسەتڤانانی 
وەگەڕخستنەوەی  توانایی  هێشتا  چیین 
گەشەیان هەیە. بەاڵم هێندێ  نایانهەوێ  ئەمە 
جیاوازییەكان  بكەن.  تێچوویەكەوە  هەر  بە 
ئەوەندەش  سیاسییە،  ئەوەندەی  سەرەوە  لە 
پێشتر  ئابووری  پەرەگرتنی  فەلسەفییە. 
پاراستنی  پێدەدا.  پەرە  شتەیەكی  هەموو 
نرخی گەشە لە ئاستی بەرزدا، ، تەنیا بۆ 
راگرتنی نرخی بەهرە لە خوارەوە، لە لیستی 
بوو.  پلەی دووهەمدا  لە  ئەولەوییەتبەندیدا 
چینی  سیاسەتڤانانی  لە  هێندێ   بەاڵم 
چین  بڕواپێكراویی  بارەی  لە  هەنووكە 
دارایی  چاوەڕوانیی  و  سەرمایەدانان  بۆ 
ئەوەی هێندێ   دەبێتە هۆی  نیگەرانن، كە 
لە بنەماڵە نێونجییەكان لە بازاڕەكانی شارە 

گەورەكان بچنە دەرەوە. 
چینی  دەوڵەتێكی  رابردوودا،  لە   
بوو  بەرەوڕوو  خراپ  داكشانی  لەگەڵ 
كونتڕۆڵی  بێكەڵكبوونی  هۆی  دەبووە  كە 
دامەزراوە  ئەو  بەر  پەنابردنە  و  دارایی 
بەمەبەستی  دەوڵەتن  بە  سەر  ماڵییانەی 
پەرەپێدانی توانایی. وها وەاڵمێكی نەریتی 
گەشەكردنەوەی  شك  بەبێ   بێسەروبەرە،  و 
پێكهاتەیی  ریفۆرمی  بەاڵم  لێدەكەوێتەوە، 
وەدوا دەخات، وەك لیبرالیزاسیۆنی ماڵی كە 
پێیەتی. سیاستڤانانی  پێویستی  ئەم واڵتە 
دەرەوەی چین لەوانەیە خوازیاری كردەوەی 
بنچینەییتر بن. بەاڵم ئەگەر ئەم گومانە، 
ئەو تواناییە بە چین ببەخشێ  كە رێگەی 
ئابوورییەكەی  لە  هاوسەنگی  پاراستنی 
بپارێزێ ، ئەوە دەبێتە هەواڵێكی باش بۆ هەر 

كەسێك«.

سەرچاوە:
The Economist 

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

و  رووداو  ل����ە  ئ�������اوڕدان�������ەوەی�������ەك 
ئ��ەم چ��ەن��د ساڵەی  گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ەك��ان��ی 
بەتایبەت  و  ئ��ێ��ران  ك��ۆم��ەڵ��گ��ای  دوای���ی 
واڵتە،  ئ��ەم  نێو  سیاسییەكانی  پێشهاتە 
ئەویش  ك��ە  دەردەخ����ات  ب��ۆ  راستییەكمان 
بەرزبوونەوەی ئاستی هوشیاری سیاسی و 
گشتییە.  بە  ئێران  خەڵكی  كۆمەاڵیەتیی 
و  پیاوان  رووناكبیریی  ئاستی  الی��ەك  لە 
پێشكەوتوووە  تێورییە  لە  بەهرەمەندبوونیان 
سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكان بەرز بۆتەوە و 
لە الیەكی تر بەشداری و ئامادەبوونی ژنان 
لە بیاڤی گشتی كۆمەڵگا و كاریگەرییان 
پەرەی  واڵت  سیاسیی  پ��رۆس��ەی  لەسەر 

سەندووە. 
ئ��ەم��ە ل���ە ك��ۆم��ەڵ��گ��ای��ەك��ی ئ�����ازاد و 
بۆ  پارامێترێك  وەك  دەتوانێ  دێموكراتیكدا 
واڵت  پێشكەوتنی  رادەی  هەڵسەنگاندنی 
وەك  و  بگیردرێ  لەبەرچاو  كۆمەڵگا  و 
فاكتەرێكی پۆزتیڤ لێك بدرێتەوە. بەاڵم 
هەر ئەم فاكتەرە پۆزتیڤە بۆ سیستمێكی 
ئ��ای��دۆل��ۆژی ن��ەری��ت��ی و داخ�����راوی وەك 
كۆماری ئیسالمیی ئێران دەبێتە فاكتەرێكی 
لەبەرچاو  مەترسییەك  وەك  و  ه��ەڕەش��ە 
دەگیردرێت. هەر لە جێدا سیستمە سیاسییە 
داخراو  چوارچێوەیەكی  ئایدۆلۆژیكەكان، 
و  تایبەت  بنەمای  و  پاساو  كۆمەڵێك  و 
نەگۆڕیان بۆ فەلسەفەی بوون و پێویستیی 
مانەوە و مێتۆدی كاركردنیان هەیە كە وەك 
رۆڵ  سیستمە  ئەو  پاراستنی  بناغەكانی 
دەبینن و هەر گۆڕانكاری و رووداوێك كە 
لەو چوارچێوە دەرباز بێت و پڕەنسیپەكانی 
و  مەترسی  وەك��وو  پرسیارەوە،  ژێر  بخاتە 
هەڕەشەیەكی شێلگیر بۆ سەر گشتییەتی 

سیستمەكە لەبەرچاو دەگیردرێت.
وەك  ئ��ێ��ران��ی��ش  ئیسالمیی  ك���ۆم���اری 
یەكێك لەو سیستمانە، بنچینەكانی خۆی 
ئایینی  نەریتیی  ئایدۆلۆژیایەكی  لەسەر 
دەتوانین  ك��ە  چەشنێك  ب��ە  ن���اوە.  بنیاد 
بڵێین ئایدیالی ئەم سیستمە پێكهێنان یان 
پاراستنی كۆمەڵگایەكی نەریتی و ئایینییە 
كە كەلتوورەكەی پشت بە هەندێك نۆرم و 
لە  دەبەستێ.  پیاوساالرانە  ئایینی  بەهای 
راستیدا كۆماری ئیسالمی هەر لە سەرەتای 
لەو  خ��ۆی  هەوڵەكانی  دام��ەزران��دن��ی��ی��ەوە 
پێناوەدا دەست پێكرد و بە هەموو شێوەیەك 
بەئیسالمیكردنی  بوارەكاندا  هەموو  لە  و 
سەرەكیترین  ك���ردە  ئ��ێ��ران��ی  ك��ۆم��ەڵ��گ��ای 
چوارچێوەیەشدا  ل��ەو  خ���ۆی.  ئامانجی 
بەشی  گرینگترین  پ����ەروەردە  سیستمی 
پێ  دەس��ت  ل��ەوێ��وە  دەب���وو  و  كۆمەڵگایە 
ب��ك��ەن. پ���رۆژەی ش��ۆڕش��ی ك��ول��ت��ووری و 
دامەزراندنی ئەنجوومەنی بەرزی شۆڕشی 
كولتووری یەكەمین هەنگاوی پراكتیكی و 
بنیادیی ئەو سیستمە بوو. ساڵی 1366ی 
شۆڕشی  ب��ەرزی  ئەنجوومەنی  ه��ەت��اوی 
كولتووری بڕیاری جیاكردنەوەی رەگەزیی 
زانكۆكانی ئێرانی دەركرد، هەر چەند ئەم 
بڕیارە هەنووكە بە تەواوی نەكەوتۆتە بواری 
جێبەجێكردنەوە. بەاڵم هەر لە جیاكردنەوەی 
كورسییەكانی  ری��زی  لە  كچان  و  ك��وڕان 
نێوەڕۆكی  گۆڕینی  و  پۆلەكان  خوێندنی 
سەرچاوەكانی خوێندنەوە دەستی پێكرد تا 
زانكۆی  پێكهێنانی  لە  ب��اس  كە  ئەمڕۆ 
بەشەكانی  جیاكردنەوەی  و  ت��اك��رەگ��ەزی 
ئەگەر  دەك��رێ��ت.  رەگ���ەز  بەپێی  خوێندن 
چاوێك لە نامیلكەی كۆنكووری ئەمساڵی 
ئاراستەیەكی  بكەین،  ئێران  زانكۆكانی 
ئەویش  كە  دەك��رێ  دی  بە  تێدا  سەرەكی 
بەپیاوانەكردنی زیاتری بەشە تەكنیكی و 
ئەندازیارییەكان و بەژنانەكردنی بەشەكانی 

زانستە مرۆییەكانە.

ئەم  ج��ێ��ب��ەج��ێ��ك��ردن��ی  پ���اس���اوەك���ان���ی 
گەاڵڵەیە:

� چارەسەریی گرفتە كولتوورییەكان بە 
هۆی لەمپەری رەوشتییەوە

واتە جیاكردنەوەی هەر دوو رەگەزی نێر و 
مێ لە یەكتر لە زانكۆكان و كەمكردنەوەی 
بە  ئەم دوو رەگەزە  پێكەوەبوونی  دەرەتانی 
مەبەستی رێگرتن لە روودانی هەر چەشنە 

كێشەیەكی رەوشتی.
بەم شێوەیە هەوڵ بۆ پاراستنی كولتووری 
پڕەنسیپەكانی  خەوشدارنەبوونی  و  ئایینی 

دەدرێت. 
زانستیی  ئ��اس��ت��ی  ب���ەرزك���ردن���ەوەی   �

زانكۆكان
م��ەب��ەس��ت��ی ئ���ەم پ���اس���اوە ئ���ەوەی���ە كە 
جیاكردنەوەی كوڕان و كچان لە پۆلەكانی 
ئازادی  دەبێتە هۆی  زانكۆكان  و  خوێندن 
تەرخانكردنی  و  هزرییان  ئ��اس��وودەی��ی  و 
كاتەكانی خوێندكاران بۆ فێربوون و خوێندن 
و  الوەك��ی  بابەتی  لە  دووركەوتنەوەیان  و 

بێ سوود.
بۆ  زی��ات��ر  ك��اری  هەلی  رەخساندنی   �

كوڕان
ل���ەم ب����ارەوە ب��ەڵ��گ��ان��دن��ەك��ە ئ��ەوەی��ە كە 
بەتایبەت  خوێندن  بەشەكانی  لە  هەندێك 
بۆ  قازانجێكی  هیچ  ئەندازییارییەكان 
كچان نیە و بوونی كچان لەوێ تەنیا رێگا 
لەبەرچاوگرتنی  بە  دەگ��رێ��ت.  ك��وڕان  لە 
ئەوەش كە لە كۆمەڵگای نەریتیی ئێراندا 
دارایی  باری  سەرەكیی  دابینكەری  پیاو 
بنەماڵەیە، كەوابوو لە بەشە تەكنیكییەكانی 
ل��ە داه���ات���وودا ئەگەری  ك��ە  خ��وێ��ن��دن��دا 
بەدەستهێنانی كاریان زیاترە، پێویستە زیاتر 
كۆڕان وەربگیرێن. بێ گومان ئەمانە تەنیا 
ئیسالمی  كۆماری  سیستمی  پاساوەكانی 
دەنا  گ��ەاڵڵ��ەی��ەن  ئ��ەم  جێبەجێكردنی  ب��ۆ 
رانەگەیەندراوی  بە  سەرەكییەكان  ئامانجە 

لە دوو توێی بڕیارەكاندا ماونەتەوە. 
ئامانجە سەرەكییەكان
� ئامانجی ئابووری

وەك باسمان كرد لە هەندێك لە بەشەكاندا 
بەتایبەتی  كار  بازاڕی  نەبوونی  بە هۆی 
بۆ كچان، دەرچووانی ئەم بەشانە سەرباری 
تێچوویەكی زۆری خوێندن كە بەشی زۆری 
كۆتاییدا  لە  دەوڵ��ەت  سەرشانی  دەكەوێتە 
لە  دەم��ێ��ن��ن��ەوە.  بێكار  دەرچ����وون  پ��اش  و 
چارەسەرییەكی پێچەوانەدا، ئەم گەاڵڵەیە 
دەیهەوێت لە الیەك ئەو تێچووە كەم بكاتەوە 
و لە الیەكی تر بە ئاراستەكردنی خوازیارانی 
كچی ئەو بەشانە بۆ زانكۆ ناحكوومییەكان 
سەرچاوەیەكی داهاتیش بۆ دەوڵەت دابین 
بكات. بۆیە دەڵێین چارەسەری پێچەوانە، 
چوونكە لە راستیدا چارەسەری ئەو كێشەیە 

نۆرماڵكردنی رادەی وەرگرتنی خوێندكار و 
رەخساندنی هەلی كار بۆ دەرچووانی ئەو 

بەشانەیە نەك بە رەگەزی كردنیان.
� ئامانجی كۆمەاڵیەتی

ئاماژەمان  ب��اب��ەت��ەك��ەدا  س��ەرەت��ای  ل��ە 
سیستمە  و  ئێران  كۆمەڵگای  كە  پێكرد 
و  ئایینییە  نەریتیی  حكوومەتییەكەی 
پیاوساالرانە  كولتوورێكی  بناغەی  لەسەر 
مانەوەی  و  ژی���ان  ك��ەواب��وو  دام������ەزراوە. 
بنەما  پاراستنی  بە  بەندە  سیستمە  ئ��ەم 
كولتوورییەكانی و دوورخستنەوەی لە هەر 
بدات.  تێك  ئەم هاوڕێكییە  پرۆسەیەك كە 
بیاڤی  لە  ژنان  ئامادەبوونی  پەرەسەندنی 
گشتی كۆمەڵگا و هوشیاربوونەوەی هزری 
و سەربەخۆیی ماددییان گەورەترین هەڕەشە 
ئ��ەم سیستمە واتە  ب��ۆ ژی��ان و م��ان��ەوەی 
سیستمی نەریتیی ئایینی پیاوساالرانەیە. 
رێژەی لە سەدا شەستی ئەمساڵی كچان 
لە نێو وەرگیراوانی زانكۆدا فاكتەرێكە بە 
توندی هەڕشە لە بناغە نەریتییەكانی ئەم 
دەربازبوونی  دەكات.  پیاوساالرە  كۆمەڵگا 
ژنان لە بیاڤی تایبەتیی بنەماڵە و هاتنیان 
بوار  كۆمەڵگا،  گشتیی  بیاڤی  نێو  ب��ۆ 
ب��ەرزب��وون��ەوەی ئاستی ه��وش��ی��اری و  ب��ۆ 
كە  دەرەخسێنێ  م��اددی��ی��ان  سەربەخۆیی 
ئەمە لە خۆیدا نۆرم و بەهاكانی كولتووری 
كۆمەڵگای پیاوساالر دەخاتە مەترسییەوە. 
هەوڵ  ئێران  حكوومەتیی  سیستمی  بۆیە 
دەدات میكانیزم بۆ رێگرتن لەو هەڕەشەیە 

و كۆنترۆڵی بارودۆخی دارایی دابنێت.
� ئامانجی سیاسی

ساڵەی  چەند  ئ��ەم  راپ��ەڕی��ن��ەك��ان��ی  ل��ە 
خوێندكاران  رۆڵی  ئێراندا  خەڵكی  دوای��ی 
رۆڵێكی  بەگشتی  خوێندكاری  بزاڤی  و 
ب��وو. ئ��ەم بابەتە لە دوو  ب��ەرچ��او و دی��ار 
سۆنگەوە شایانی لێ وردبوونەوە و تێڕامانە، 
یەكەم بەشداریی بەرچاوی ژنان و كچانی 
خوێندەوار و خوێندكار لەو راپەڕینانەدایە، 
تا ئەو رادەیەی كە كەسێكی وەك " نەدای 
ئەو  دەبێتە هێما و سیمبۆلی  ئاغاسوڵتان" 
رابردوودا  لە  راپەڕینی خەڵك.  لە  قۆناغە 
زۆرترین قورسایی جوواڵنەوە ناڕەزایەتییەكان 
لەسەر شانی نیوەی كۆمەڵگا واتە پیاوان 
بوو،  بەاڵم رووداوەكانی چەند ساڵی رابردوو 
كۆمەڵگا  تری  نیوەكەی  كە  دەریانخست 
بوون و  پەیوەستی جوواڵنەوە  واتە ژنانیش 
ئاستی هوشیاریی سیاسییان پێشكەوتنێكی 
ب��ەرچ��اوی بە خ��ۆوە دی��وە. كە بێ گومان 
ئ��ەم دی���اردەی���ەش ب��ەره��ەم��ی پ����ەروەردەی 

پێكهاتەشكێن و رەخنەگرانەی زانكۆیە.
وەك  پێشتر  ك��ە  پ��ی��اوان��ی��ش  دووه�����ەم، 
تێكەڵ  پ��ێ��ڕەو  و  شوێنكەوتە  توێژێكی 
پێكهێنانی  ب��ۆ  و  دەب���وون  ج��وواڵن��ەوە  ب��ە 

گۆڕانكاری وەدوای رێنوێنییەكانی توێژە 
نەریتییەكانی كۆمەڵگا )وەك ئاخوندەكان( 
دەكەوتن، لە سااڵنی رابردوودا راستییەكی 
دەركەوتنی  ئەویش  كە  دەرخ��س��ت  نوێیان 
تیۆریسییەن  و  رووناكبیر  ئێلیتی  هەندێك 
و  رێنیشاندەر  رۆڵ��ی  كە  ب��وو  نێویاندا  لە 
دەدیت.  ج��وواڵن��ەوەك��ان��ی��ان  تیۆریسییەنی 
ئەم توێژە ئێلیتە هەمان ئەو كەسانە بوون 
ك��ە ی��ا خ��وێ��ن��دك��ار ب���وون ی��ان پ����ەروەردەی 
سیستمی نوێی زانكۆكان بوون و لە زانستە 

مرۆییەكاندا پسپۆڕ و شارەزا بوون.
گەاڵڵەی  بێژین  دەت��وان��ی��ن  ك��ورت��ی  ب��ە 
مەبەستە  دوو  گەاڵڵەیەكی  ئاماژەپێكراو، 
هەر  ناكاریگەركردنی  و  كۆنترۆڵ  بۆ  بوو 
پێكرا.  ئاماژەیان  دیاردانەی  ئەو  دووك��ی 
واتە ئامانجە سیاسییەكانی ئەم گەاڵڵەیە 
دوورخستنەوەی  یەكەم،  ل��ە،  ب��وون  بریتی 
مرۆییەكان  زانستە  بەشەكانی  لە  پیاوان 
و  داهێنەر  و  رووناكبیر  پیاوانی  ترسی  لە 
دوورخستنەوەی  دووهەمیش  تێگەیشتوو، 
ژنان لە بیاڤی گشتیی كۆمەڵگا لە ترسی 

ژنانی سەربەخۆ و سیاسی و هوشیار.
ئەم  جێبەجێكردنی  دەرئەنجامەكانی 

گەاڵڵەیە:
كچان  دوورخ���س���ت���ن���ەوەی  بێ گومان 
ل����ە ب���ی���اڤ���ی گ��ش��ت��ی��ی ك���ۆم���ەڵ���گ���ا و 
چوونە  دەرەت���ان���ی  ب��ەرت��ەس��ك��ك��ردن��ەوەی 
زانكۆیان، بەرەوڕووی دۆخێكی نەخوازراو، 
واتە پێكهێنانی ناچاری ژیانی هاوبەشیان 
جێبەجێكردنی  وێ���ڕای  ئ��ەم��ە  دەك���ات���ەوە، 
گەاڵڵەی تەواوكەری "وەالنانی شێوازەكانی 
پێشگیری لە ئاوسبوون" بە تەواوەتی ژنان لە 
چوارچێوەی بیاڤی تایبەتی واتە بنەماڵەدا 
نیوەی  لە  كۆمەڵگا  و  دەك��ات��ەوە  قەتیس 
بێبەش  خ��ۆی  وزەی  و  هێز  و  پۆتانسیێل 
هاوسەرگیری  پرۆسەی  هەروەها  دەك��ات. 
ن��اچ��اری��ی��ش ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك دی������اردەی وەك 
ژنان،  خۆكۆژی  رێ��ژەی  چ��وون��ەس��ەرەوەی 
نادەروەستی  و  ه��اوس��ەران  ج��ی��اب��وون��ەوەی 
بەرامبەر بە بنەماڵە و گەندەڵیی رەوشتی 

بەرهەم دێنێت.
ئەم  جێبەجێكردنی  ئاكامی  گرینگترین 
كۆمەڵگا  مانەوەی  نەریتی  گەاڵڵەیەش 
ت���اك���ڕەگ���ەزی���ب���وون���ەوەی هێزە  ب���ە ه���ۆی 
یارمەتیدەری  دەبێتە  كە  ئاكتیڤەكەیەتی 
م����ان����ەوەی س��ی��س��ت��م��ی پ���ی���اوس���االری و 
درێ��ژەك��ێ��ش��ان��ی دەس���ەاڵت���ی رەه����ای پیاو 
ئەم  ك���ۆی  بێ گومان  ك��ۆم��ەڵ��گ��ادا.  ل��ە 
زیاتری  ئ��ی��زۆل��ەب��وون��ی  ب����ارودۆخ����ەش 
ئێرانی لە سیستمی جیهانیدا  كۆمەڵگای 

لێدەكەوێتەوە.

رامبود لوتفپووری
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ئەدەب و هونەر

هونەرمەندانی كورد 
میوانی فێستیڤاڵی 
مۆسیقای شەرقی 

لە ئاڵمان

كرانەوەی فێستیڤاڵ بە تاك ژەنینی كەیهان 
كەلهوڕ

شەوی  كە  فێستیڤاڵ  یەكەمی  بڕگەی    
تاك  بە  بەڕێوەچوو،  خەرمانان  3ی  هەینی 
ژەنینی كەمانچە لە الیەن كەیهان كەلهوڕەوە 
وەكوو  دووهەمیش  بڕگەی  پێكرد،  دەستی 
نەریتێكی هەمیشەیی فێستیڤاڵ، ئۆركێسترای 
خۆی  هونەری  فێستیڤاڵە  ئەو  مەجلیسیی 
بردەسەر شانۆ. لەو ئۆركێسترایەدا هونەرمەندان 
توركیە،  ئ��ێ��ران،  وەك  ج��ی��اوازەك��ان  ل��ە واڵت��ە 
ئازەربایجان، ئەرمەنستان، هونەرمەندانی كورد 

و هەروەها ژەنیارانی ئاڵمانی ئامادە بوون.
بە  ئ��ۆرك��ێ��س��ت��رای��ەی  ئ���ەم  درای��ێ��ر  میشائێل 
دیوانی  ئۆركێسترای  ل��ە  وەرگ��رت��ن  ئیلهام 
رۆژهەاڵتی رۆژئاوایی ساز كردووە و دەڵێت: 
ئۆركێسترای  لەگەڵ  زۆر  سەردەمێك  »من 
رۆژهەاڵتی رۆژئاوایی بە سەرپەرشتیی دانیێل 
بارێنبویم سەروكارم هەبوو. لەو ئۆركێسترایەدا 

رۆژهەاڵتی  فێستیڤاڵی  ل��ە  خ��ول��ە  ل��ەم 
ئەمساڵ  خ��ەرم��ان��ان��ی  3ی  رۆژی  ك��ە 
بەڕێوەچوو،  ئ��اڵ��م��ان  ئ��ووس��ن��اب��روك��ی  ل��ە 
ناوەندی سەرنجدا  لە  هونەرمەندانی كورد 
لە  بەناوبانگ  هونەرمەندانێكی  ب��وون. 
بەشدار  ئێران  و  سووریە  ع��ەراق،  توركیە، 
بوون كە لە ناویاندا دەكرێت ئاماژە بە ناوی 

كەیهان كەلهوڕ بكەین.
كە  رۆژه��ەاڵت��ی  مۆسیقای  فێستیڤاڵی 
لە ساڵی 2005ەوە هەتا ئێستا لە شاری 
لە  ب��ەڕێ��وەدەچ��ێ��ت،  ئاڵمان  ئووسنابروكی 
ماوەیەكی كورتدا بووەتە خاوەنی پێگەیەكی 
تایبەت. فێستیڤاڵی ئەمساڵ كە لە رۆژی 
هەتا  و  پێكرد  دەستی  خەرمانانەوە  3ی 
كرابوو  تایبەت  خایاند،  خەرمانانی  11ی 
هونەرمەندانی  و  ك��وردی  مۆسیقای  بە 
ل��ە واڵت��ان��ی ئێران،  ب��ەڕەچ��ەڵ��ەك ك���ورد 
ئەم  میوانی  توركیەوە  و  سووریە  ع��ەراق، 

خولە بوون.
فێستیڤاڵی  بەڕێوەبەری  درایێر،  میشائێل 
وتوێژێكدا  ل��ە  رۆژه�����ەاڵت  م��ۆس��ی��ق��ای 
فارسی  دۆیچەوێلەی  ماڵپەڕی  لەگەڵ 
مۆسیقای  لە  پ��ەرژان  بایەخی  لە  باسی 
كەمینەكان كرد و ئەو بابەتەی بە هۆكاری 
كوردی  مۆسیقای  هەڵبژاردنی  سەرەكی 
وەكوو تەوەری سەرەكی فێستیڤاڵەكە دانا. 
سەرنجڕاكێشیی  بە  ك��ردن  ئاماژە  بە  ئەو 
»سەرەڕای  دەڵ��ێ��ت:  ك���وردی  مۆسیقای 
ئ���ەوەش دەب��ێ��ت ئ��ەوەم��ان ل��ەب��ەرچ��او بێت 
كولتوورە  ه��ەم��وو  ن��اوچ��ەی��ەدا  ل���ەم  ك��ە 
مۆسیقاییەكان كاریگەرییان لەسەر یەكدی 
داناوە، مۆسیقای ئێرانی بەسەر كوردیدا، 
كوردی بەسەر توركی و ئەرمەنی و..هتد. 
لەوە  بیرم  بوو  زۆر  ماوەیەكی  هەربۆیەش 
ئەوەدا كە خولەكانی  لەگەڵ  دەكردەوە كە 
بە  ت��ای��ب��ەت  فێستیڤاڵە  ئ���ەم  پ��ێ��ش��ووی 
سووریە  و  ئازەربایجان  ئێران،  مۆسیقای 
بووە، ئێستاش مۆسیقای كوردی دەخەینە 

ژەن��ی��اران��ی ع���ەرەب و ج��وول��ەك��ە ل��ە تەنشت ناوەندی سەرنجەوە.«

گەورە  ئاهەنگسازگەلێكی  بەرهەمی  یەكەوە 
وەكوو »شوبێرت و شومان« یان دەژەند و ئەو 

ؤغان 
وور د

ئاين

هووڕ
ا كەل

ەدڕەز
حەمم

م

بەهمەن قوبادی

بیرۆكەیەم ال درووست بوو كە ئۆركێسترایەك 
بكەین  س��از  رۆژه��ەاڵت��ی  هونەرمەندانی  لە 
مەزنەكانی  ئاهەنگسازە  بەرهەمی  ئەوەی  بۆ 
رۆژهەاڵت، واتە واڵتەكانی خۆیان بژەنن.«.

ئاینوور  فێستیڤاڵدا  ك��ران��ەوەی  ئاهەنگی  لە 
دۆغ����ان گ��ۆران��ی��ب��ێ��ژی ب��ەن��اوب��ان��گ��ی كورد 
ه��اورێ��ی��ەت��ی ئ��ۆرك��ێ��س��ت��رای ك���رد. ب��ە وتەی 
م��ی��ش��ائ��ی��ل درای���ێ���ر چ���ەن���د ك��ۆپ��ل��ەی��ەك لە 
خۆشەویستە  گۆرانیبێژە  ئەو  گۆرانییەكانی 
دەوترێتەوە.  و  دارێ����ژراوەت����ەوە  ن��وێ   س��ەرل��ە 
سەرپەرشتیاریی  ك���ە  س��ەرن��ج��ە  ج��ێ��گ��ەی 
لە  ئوزگوچ  ناجی  ئەستۆی  لە  ئۆركێستراكە 
واڵتی توركیە بووە كە ئەویش لە واڵتی خۆیدا 
و  ناسراوە  ئۆركێسترا  سەرپەرشتیاری  وەك��وو 
سەرپەرەشتی  روانگەی  لە  هەیە.  ناوبانگی 
فێستیڤاڵەكەوە هاوكاریی هونەرمەندانی تورك 
و  خۆشحاڵییە  جێگەی  خ��ۆی��دا  ل��ە  ك��ورد  و 

نزیك  لە  فێستیڤاڵەیە   ئەو  رۆڵی  دەرخ��ەری 
لە  جیاوازەكانە  واڵت��ە  ژەنیارانی  خستنەوەی 

یەكدی.

نواندنی شەبەنگە رەنگاورەنگەكان

فێستیڤاڵی مۆسیقای شەرقی لە ئووسنابروك 
خۆی بە فێستیڤاڵێكی تایبەت بە مۆسیقای 
دەدات  ه��ەوڵ  ب����ەردەوام  و  ن��ازان��ێ��ت  جیهانی 
رەنگاورەنگەكانی  و  جوراوجۆر  شەبەنگە  كە 

مۆسیقای رۆژهەاڵت بنوێنێت.
میشائیل درایێر لەوبارەوە دەڵێت: »من هەردەم 
رێكبخەم كە هەموو  پرۆگرامێك  دەدەم  هەوڵ 
شێوازەكانی مۆسیقا لە نەریتییەوە هەتا راك، 
هیپ هاپ و جاز لەخۆ بگرێت، بۆ ئەوەی 
رۆژهەاڵتیشدا  لە  شێوازانە  ئەو  ب��دەم  نیشان 
كە  هەیە،  خۆیان  ئۆگرانی  و  هەیە  بوونیان 
نەزانن.  ئ��ەوه  ئاڵمانییەكان  لە  زۆرێ��ك  رەنگە 
الیەنێكی دیكەشی ئەوەیە كە ئەم فێستیڤاڵە 
شارێكی  كە  دەچێت  بەڕێوە  ئووسنابروك  لە 
ب��چ��ووك��ە. ه��ەرب��ۆی��ەش ه���ەوڵ ئ����ەدەم حەزە 

مۆسیقاییە جیاوازەكان لەخۆ بگرێت.«.

دی�����������ارە 
مۆسیقای  فێستیڤاڵی  بڕگەكانی  ه��ەم��وو 

شەرقی تایبەت بە مۆسیقای كوردی نەبووە. 
بۆ نموونە محەممەد رەزا مورتەزەوی، دمەك 
هونەرمەندانە  لەو  ئێرانی  بەناوبانگی  ژەن��ی 
بوو كە لە چوارچێوەی فێستیڤاڵدا چووە سەر 
شانۆ. سەرباری كۆنسێرتە چەشناوچەشنەكان 
كە لەو فێستیڤاڵەدا بەڕێوە چوون، دوو فیلمیش 
یەكێكیان  كە  دران  پیشان  فێستیڤاڵەدا  ل��ەو 
دەگەرێتەوە بۆ بابەتی سەرەكیی فێستیڤاڵەكە 
كە ئەویش فیلمی »نیوەی مانگ« بەرهەمی 

بەهمەنی قوبادیی دەرهێنەری كوردە.
ئەو فیلمە ساڵی 1385ی هەتاوی چێ  كراوە 
فێستیڤاڵی  ئاڵتوونیی  سەدەفی  خەاڵتی  و 
ئێسپانیای  سێباستییەنی  س���ەن  فیلمی 
بۆخۆی مسۆگەر كردووە. »نیوەی مانگ« 
و  ق��وب��ادی��ی��ە  ب��ەه��م��ەن��ی  چ��وارەم��ی��ن فیلمی 
لە  ب��اس  تەنیا  ب��ە  فیلمەدا  ل��ەو  دەره��ێ��ن��ەر 
كوردەكانی واڵتێك ناكات، بەڵكوو بەسەرهاتی 

خەڵكانی هەرێمێكی گەورەتر و یەكپارچە بە 
ناوی »كوردستان«ی لەپێش چاوە.

ف��ی��ل��م��ێ��ك��ی دی���ك���ەش ك���ە ل���ە پ����ەڕاوێ����زی 
بە  داكیۆمێنتێكە  درا،  پیشان  فێستیڤاڵدا 
فەرانەك  ب��ەره��ەم��ی  »گ�������وزەران«  ن����اوی 
چاالكییەكانی  فیلمەدا  ل��ەو  ك��ە  ش��ەف��ەر، 
پێشووی  سەرپەرشتیاری  مەشایەخی،  نادری 
هەروەها  و  ت��اران  سەمفۆنیكی  ئۆركێسترای 
هاوكارییە فەرهەنگییەكانی نێوان ئاڵمان وئێران 

و ژەنیارانی ئەو دوو واڵتە دەخاتە بەردید. 

سێبەری قەیرانی سووریە بەسەر 
فێستێڤاڵەكەوە

سووریە  واڵت��ی  ل��ە  ك��وردەك��ان  ل��ە  بەشێكیش 
دەژین. سەرپەرشتیاری فێستیڤاڵی مۆسیقای 
ئێستا  قەیرانەی  ئەو  س��ەرەڕای  رۆژه��ەاڵت��ی 
لە  رێژەیەك  داوە  زاڵە هەوڵی  بەسەر سەریەدا 
ئەو  بانگهێشتی  سوریەش  كوردی  ژەنیارانی 
فێستیڤاڵ  سەرپەرشتیاری  بكات.  فێستیڤاڵە 
كردنی  بانگهێشت  كە  دەك��ات��ەوە  ل��ەوە  جەخت 
نییە،  كێشە  سووریە  ك��وردی  هونەرمەندانی 
كێشە لەوەدایە كە ئەو هونەرمەندانە بتوانن لەو 
واڵتە بێنە دەرەوە و لە فێستیڤاڵدا ئامادە بن.

كرانەوەی  ب���ەرەب���ەری  ل��ە  درای��ێ��ر  میشائیل 
كە:  ك����ردەوە  ل����ەوەش  ج��ەخ��ت��ی  فێستیڤاڵدا 
دەمێشق  لە  رۆژئاوا  باڵوێزخانەكانی  »هەموو 
سووریە  هونەرمەندانی  بە  ڤیزاش  و  داخ��راون 
نادەن.  پرۆژەگەلێكدا  وەها  لە  ئامادەبوون  بۆ 
بەاڵم هەتا دوا ساتەكانیش ناتوانین چاوەڕوان 
تێپەڕێت،  بەخێروخۆشی  شتێك  هەموو  بین 
بێتە  گرفتێكیش  ئەگەر  پێوەندییەدا  لەو  هەر 
كارەساتەی كە  ئەو  لەگەڵ  بەراورد  لە  پێش، 
هەنووكە بەسەر خەڵی سووریەدا دێت بابەتێكی 

گرینگ نییە.«
فێستیڤاڵ  ك��ارب��ەدەس��ت��ان��ی  ن��ێ��وان��ەدا  ل���ەو 
عوودژەنی  عەموو،  س��ەالح  كە  رایانگەیاند 
بەناوبانگی سووریە كە بڕیار بوو لە رێكەوتی 
بچێت،  ب��ەڕێ��وە  كۆنسێرتەكەی  ئ��ووت  26ی 
كردووە  پەنابەریی  داوای  ئۆتریش  واڵتی  لە 
ئامادە  فێستیڤاڵدا  لە  ناتوانێت  هەربۆیەش  و 

بێت. 

سیاسی  دۆخی  ئاڵۆزبوونی  بە  سەرنجدان  بە 
ناوەڕاست و ئاسیای  لە واڵتانی رۆژهەاڵتی 
ناوەندی، بەڕێوەبەرانی فێستیڤاڵ بە درێژایی 
رەوتی فێستیڤاڵەكانی خۆیان بوونەتە خاوەنی 
و  ئاڵوگۆڕەكان  لەبەرامبەر  كە  ئەزموونە  ئەو 

گرفتەكاندا هەڵوێستی بەپەلەیان نەبێت.
بە پێی ئەو زانیارییانەی كە لەسەر ماڵپەڕی 
فێستیڤاڵ باڵو بۆتەوە، سۆهراب پوورنازری، 
ئ��ێ��ران رۆژی 5ی  ك��ەم��ان��چ��ەژەن��ی ك���وردی 
چووەتە  ئووت،  26ی  بە  بەرامبەر  خەرمانان 
سەر شانۆ و حسێن زەهاویش بە ئامێری دەف 

هاوڕێیەتی كردووە. 
فێستیڤاڵی مۆسیقای شەرقی رۆژی شەممە 
ئاهەنگێكی  گێڕانی  ب��ە  خ��ەرم��ان��ان  11ی 

گەورە كۆتایی بە كارەكانی خۆی هێنا.

 سەرچاوە: دۆیچەوێلە

پشووی بۆ
بەخێربێن)تارانی پێشوو(  

شازدەهەمین كۆبوونەوەی واڵتانی بێ الیەن
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و لە ئینگلیسییەوە بۆ فارسی: فەریدە 
فەتاحی قازی

كامیل  كوردی:  بۆ  فارسییەوە  لە  و 
نەجاڕی

ئەدەب و هونەر

ئافرەت لە ئەدەبی زارەكیی كورد دا

ۆن
یس

 ئال
یەن

ست
كری

ن: 

بەشی دووهەم و كۆتایی

ئافرەت و فۆلكلۆر
كوردستان،  ناوچەكانی  زۆربەی  لە 
ئافرەتێك  بۆچی  ئەوەی  هۆكاری 
بە  بێ،  چیرۆكبێژ  یا  سترانبێژ  ناتوانێ 
روون  مەنتیقی  و  بەڵگەمەند  شێوەیەكی 
نەكراوەتەوە. هەڵبەت هێندێك لە بوارەكان 
تایبەت بە یەكێك لەو دوو رەگەزەن. وەك 
شینگێڕی لە الیەن ئافرەتانەوە)لە كۆڕی 
و  زاوا  الیەن  لە  سترانبێژی  و  پرسەدا( 
هەڤااڵنییەوە لە رێوڕەسمی زەماوەنددا. لە 
كوردستاندا ئەگەرچی گرووپە سوننەتی 
ئافرەتان  بەشداریی  موحافیزەكارەكان،  و 
پیاویان  و  ئافرەت  تێكەڵی  كۆڕێكی  لە 
و  كردووە  وەسف  نەشیاو  كارێكی  بە 
پێیان وایە ئافرەتان دەبێ لەژێر سێبەری 
پشتیوانیی باوك و برا و ئەگەریش شوویان 
كردبێ مێردەكەیاندا بن، سەرەڕای ئەوەش 
ژمارەیەك لە توێژەران باس لەوە دەكەن كە بە 
درێژایی مێژوو هەموو كات ئافرەتگەلێك 
و  هۆنیوەتەوە  شێعریان  كە  هەبوون 
سترانیان چڕیوە. كوردناسی بەناوبانگ، 
 )1995 Tomas Bois( توماس بوا

ئیدیعای كردووە زۆربەی گۆرانیبێژان 
و  بوون  ئافرەت  خوێنان  مەقام  و 
و  دڵداری  گۆرانییەكانی  تەنانەت 
دروست  ئەوانەوە  الیەن  لە  شەڕ، 
یەكێك   )Jaba( ژابا  كراوە. 
كۆنەكان  فۆلكلۆریستە  لە 
نووسیویەتی ئەو ژن و كچە 
شەڕدا  لە  قارەمانانەی 
كوژراون، ئاواز و گۆرانیی 

زۆر ناسك و پڕشۆریان بۆ 
گوتراوە و بە وتەی 

نووسی  رۆمان 
نگی  با و نا بە
د  ر كو
»محەممەد 
 ، » ن ۆ ز ئۆ
كە سەردانی 
چە  و نا

كردووە،  سووریای  كوردنشینەكانی 
ژمارەیەكی بەرچاو لە ژنانی ئەو ناوچەیە 
ئافرەتیش  هێندێك  هەروەها  گۆرانیبێژن. 
هەن كە لە كۆڕ و كۆبوونەوە تێكەڵەكاندا 
ناڵێن  گۆرانی  پیاوان  ئامادەبوونی  بە  و 
بەاڵم لە كۆبوونەوەی ئافرەتاندا بێ هیچ 

كێشەیەك گۆرانی دەڵێن.
زۆری  هەرە  زۆربەی  كورد  مناڵی 
ستران و چیرۆكەكان لە دایك و پوور و 
دەبێ.  فێریان  و  دەبیستێ  دایەگەورەی 
لە  بە شێوەیەكی سوننەتی  چونكە ژنان 
كاروباری  خەریكی  دەمێننەوە  ماڵەوە 
كردنی  گەورە  ئەركی  و  دەبن  ناوماڵ 
ئێستاكەش  ئەستۆیە.  لە  منااڵنیشیان 
چەكداری  خەباتی  بۆ  پیاوەكان  كاتێك 
بەرەو مەنفا  یا كاتێك  لە كوێستانەكانن، 
ئافرەتان  دەكوژرێن،  یا  دەخرێنەوە  دوور 
نەك رۆڵێكی بەرچاویان لە گواستنەوەی 
شێوەیەكی  بە  بەڵكوو  هەیە،  فۆلكلۆردا 
وشیاریی  لەسەر  كاریگەرییان  دیار  زۆر 

نەتەوەیی بەرەی نوێ هەیە.
زۆربەی فۆلكلۆریستە كوردەكان، دان بە 
پەیوەندیی حاشاهەڵنەگری 
و  ئافرەت  نێوان 
ا  د ر لكلۆ فۆ
 . نێن ە د
پێیە  بەو 
دەتوانین بەو 
دەرئەنجامە 
كە  بگەین 
فۆلكلۆری 
زیاتر  كورد 
هی ئافرەتانە 
تا هی پیاوان. 
لە  ئافرەتان 

و  بەڕێوەبەران  و  سترانبێژان  ریزی 
مەزنەكاندان،  بەرهەمە  چاوەدێرانی 
زین«،  و  »مەم  وەك  بەرهەمگەلێكی 
»زەمبیل فرۆش«، بەیتە قارەمانییەكانی 
وەك »دمدم« و چیرۆكە فۆلكلۆرییەكانی 
ئەگەرچی  عاشقانەكان.  غەزەلە  و  تر 
هی  ئاشكرا  بە  شێوازەكان  لە  هێندێك 
چۆنێتیی  بواری  لە  بەاڵم  ئافرەتانن 
گواستنەوە  و  دەربڕین  كردن،  پێشكەش 
لە  ئەوتۆ  جیاوازییەكی  وەرگرتنیان،  و 
نێوان ژن و پیاودا نییە و لەمەڕ ئەوەی 
ئافرەتانی كورد هەست بكەن ئەو شێوازە 
پیاوانەوە  الیەن  لە  فۆلكلۆرییانەی 
یا  هەیە،  زاڵمانەیان  الیەنی  خوڵقاون، 
لەمەڕ ئەوەی ئەو شێوازە جۆراوجۆرانەی 
یەكێك لەو دوو رەگەزە خوڵقێنەری بوون 
لەگەڵ یەكدا جیاوازن، هیچ بەڵگەیەكمان 

بە دەستەوە نییە.
ئافرەتانەی  ئەو  كەین  قەبووڵی  دەبێ 
فۆلكلۆردا  بوارەجۆراوجۆرەكانی  لە 
بەرامبەر  لە  هەبووە،  چاالكییان 
خۆیان  داوە  ئەنجامیان  كارەی  ئەو 
دەرنەخستووە. بە هەرحاڵ لەو شێوازانەدا 
كە پیاوان لە خوڵقاندنیاندا هیچ رۆڵێكیان 
ئاواتەكان  دەربڕینی  لە  ئافرەتان  نەبووە، 
و بۆچوونەكانی خۆیان ئازاد بوون و بە 
یاسایانەی  ئەو  پاراستنی  بۆ  كردەكی 
پەیوەندییان بە فۆلكلۆرەوە هەیە، هەوڵیان 

داوە.
بۆ  كردن  شینگێڕی  لە  ژنان   
عاشقانە  و  جوان  زۆر  مێردەكەیاندا، 
باسی پیاوەكەیان دەكەن، تەنانەت ئەگەر 
قەتیان  هاوبەشیاندا  ژیانی  درێژایی  لە 
هەروەها  نەویستبێ.  خۆش  مێردەكەیان 
بۆ  شینگێڕیدا،  رێوڕەسمی  لە  ژنان 
دەربڕینی خەم و تووڕەیی و ناڕەزایەتیی 
دەوروبەریان  رووداوەكانی  لە  خۆیان، 
لە  بەرگری  وێنە  بۆ  وەردەگرن.  كەڵك 
یاساییەكانی  و  كۆمەاڵیەتی  مافە 
لەو  كە  كەسانەش  ئەو  و  دەكەن  خۆیان 
باشی  بە  دەكەن  بەشداری  رێوڕەسمەدا 
لە الیەن  توانج  و  تەوس  بە  لەو شتەی 
ئافرەتەوە باس دەكرێ تێدەگەن و دەتوانن 
هەڵبەت  وەربگرن.  شاراوەكانی  پەیامە 
ئەوە شتێكە كە پیاوەكان پەسندی ناكەن 
لە  رێورەسمانە  جۆرە  ئەو  دەدەن  هەوڵ  و 
ئەوەش  نەمێنێ.  كوردیدا  فۆلكلۆری 
فۆلكلۆریستەكان  ئەوەی  هۆی  دەبێتە 
گەلێك  تووشی  لێكۆڵینەوەكانیاندا  لە 
كێشە و گرفت ببن و لە بەدواداچوونی 
ئەو شێوازانە دڵسارد بنەوە. جگە لە 
الیەن  لە  كە  شینگێڕی  رێوڕەسمی 
بەو  و  دەچێ  بەڕێوە  ئافرەتانەوە 
دژایەتیی  كرا  باس  هۆكارانەی 
دەكرێ، الیەالیەكانیش كۆمەڵەیەكی 
لەمەڕ  لێكۆڵینەوە  كە  جۆراوجۆرن 
زیاتر  پیاوانەوە  الیەن  لە  ئەوان 

پەسند دەكرێ.

خەیاڵ، پشتیوانی ئافرەت

فۆلكلۆرەكان،  چیرۆكە 
گروپگەلێكی  لە  ئافرەت 
سەرنجڕاكیشدا  و  جۆراوجۆر 
بیسەر.  چاوی  بەر  دەخەنە 
و  سیحرباز  و  شازادە 
خراپەكان  زڕدایكە 
چیرۆكانەدا  لەو 
كڵێشەگەلێك  بوونەتە 
كەسایەتیی  كە 
لەسەرووی  ئەوان 
نی  كا ییە ند تمە یبە تا
چیرۆكە  لە  و  تاكەوەیە 

ئەو  هەر  كەم  یا  زۆر  جۆراوجۆرەكاندا، 
قەرار  ئەگەر  هەیە.  تایبەتمەندییانەیان 
بێ بۆ دەستەواژەگەلێكی وەك دێوەزمە، 
ئەجننە و پەری كە لە چیرۆكە فۆلكلۆرە 
ناوێك  كراوە  باسیان  زیاتر  كوردییەكاندا 
وەهم  الیەنێكی  بێگومان  بدۆزینەوە، 
ئەگەرچی  دەگرێ.  لەخۆ  خەیاڵ  و 
زۆربەی كوردەكان، ئەوانەیان وەك شتێكی 
راستەقینە قەبووڵ نییە، بەاڵم لە هێندێك 
وێنە  )بۆ  جیهاندا  كشتوكاڵیی  ناوچەی 
لە بریتانیا(، خەڵكانێك هەن كە بڕوایەكی 
ئەوپەڕ  بوونەوەرگەلی  بە  راستەقینەیان 

سروشتی هەیە.
لە  كەسایەتییانەی  ئەو  زۆربەی 
هەر  دەردەكەون،  كوردیدا  فۆلكلۆری 
ئەوانەن وا لە چیرۆكە فۆلكلۆرییەكانی 
و  تورك  عەرەب،   � دراوسێ  واڵتانی 
� و لە چیرۆكە فۆلكلۆرییەكانی  فارس 
ئەوروپاشدا بوونیان هەیە و لەو كەسایەتییە 
هاوبەشانە بۆ دەربڕینی مەبەستی خۆیان 
و  دوور  ماوەیەكی  بۆ  وەردەگرن.  كەڵك 
درێژ، ئافرەت لە فۆلكلۆردا و بە تایبەت 
لە چیرۆكەكاندا رۆڵێكی بنەڕەتیی گێراوە 
و ئەوەش دەربڕی دووپات بوونەوەی ئەو 
رووداوانەیە كە بە سەری هاتووە. ئافرەت 
شەڕڤانێكە  چیرۆكەكاندا،  زۆربەی  لە 
مەیدانی  دەچێتە  پیاوانەوە  جلی  بە  كە 
شەڕ و هەموو شەڕڤانانی تر دەبەزێنێ و 
سەرئەنجام قارەمانی چیرۆك � كە پیاوە 
� بە سەریدا زاڵ دەبێ و لەو كاتەدا ئەو 
رەگەڵ قارەمان دەكەوێ و لە هێندێك لە 

چیرۆكەكاندا شووی پێدەكا.
  )O. N. Mackenze( مەكێنزی
وەها  كە  كردۆتەوە  كۆ  چیرۆكانەی  ئەو 
وەك  ئەو  تێدایە.  كەسایەتیگەلێكیان 
سلێمانی  ناوچەی  چیرۆكێكی  نموونە 
وكامبێرتا)؟(  ئیسماعیل  شا  دێنێتەوە.  
بە مەبەستی دۆزینەوەی دەزگیرانەكەی 
كە كچە شێخێكی عەرەبە وەڕێدەكەوێ. 
لەسەر رێگایدا دەزگیرانێكی تر دەگرێ 
یە.  پەریان(  ئیسالم شا)شای  كە كچی 
تێدەپەڕێ  ناوچەیەكدا  بە  ئیسماعیل  شا 
كە لە الیەن »ڕەشەسوار«ەوە قۆڕغ كراوە 
تۆقاندن  و  ترس  لە  پڕ  بارودۆخێكی  و 
بەسەر ناوچەكەدا زاڵ بووە. كاتێك قارەمان 
دەگاتە ناوچەكە، كۆمەڵێك سەر و لەش 
منارەیەك  بەرزایی  بەقەد  كە  دەبینێ 
دەباتە  پەنا  ئەو  كەوتوون.  یەكدا  بەسەر 
»رەشەسوار«  كاتێك  ئەشكەوتێك.  بەر 
ئەوە  لەسەر  زۆر  ئەشكەوتەكە،  دەگاتە 
پێدادەگرێ كە ئەو دەبێ لە كۆشكەكەی 
لەگەڵ  بەیانی  سبەی  و  میوانی  ببێتە 
چیرۆكەكە  درێژەی  بێن.  بەشەڕ  یەكدا 
دواتر  رۆژی  »بەیانیی  شێوەیەیە:  بەم 
پاش ئەوەی لە خەو هەستان، چوونە ناو 
گۆڕەپانەكە و بە بەر چاوی هەموانەوە، 
وتی:  رەشەسوار  یەكتریاندا.  پەالماری 
تەما  بە  من  جوانچاكەكە،  الوە  »ئەی 
لەگەڵ  شەڕت  شەمشێر  و  تێغ  بە  نیم 
بكەم. حەز دەكەم لەگەڵ یەكتردا زۆران 
بگرین. ئەگەر من پشتی تۆم لە زەوی 
خۆم.  كۆیلەی  دەتكەمە  و  ناتكوژم  دا 
ئەگەریش تۆ منت دا بە زەویدا، ئەوەی 
دەتهەوێ بیكە«. شا ئیسماعیل واڵمی 
بایەخێكیان  هیچ  تۆ  »قسەكانی  داوە: 
مندا  بەسەر  تۆ  ئەگەر  نییە.  من  الی 
و  كەوە  جیا  لەشم  لە  سەرم  بووی،  زاڵ 
وەك  بووم،  زاڵ  تۆدا  بەسەر  من  ئەگەر 
سەگێك سەرت لە لەشت جیا دەكەمەوە.« 
یەكتر  لەگەڵ  رۆژ  و  ئەوان حەوت شەو 
زۆرانبازییان كرد. پیاوە الوەكە زۆر لەبەر 
زۆر  كە  كاتێكدا  لە  ئەو  پارایەوە.  خوا 
وتی:  گرتبوو  رەشەسواری  توندی  بە 
»ئەی خدری نەمر، بەزینی ئەو ویست و 

ئارەزووی تۆشە، كەوایە یارمەتیم بدە.« 
پاشان ئەوی خستە سەر الشان و وەك 
زەویدا.  بە  چۆلەكەیەك گرتی و دای 
پاشان بە شەمشێر هێرشی كردە سەری 
بۆ ئەوەی سەری لە لەشی جیا كاتەوە. 

خۆی  بەرۆكی  رەشەسوار  كاتەدا  لەم 
خست.  وەدیار  مەمكەكانی  و  دادڕی 
هاتەوە  دیمەنە  ئەو  دیتنی  بە  پیاوەكە 
سەر خۆ. رەشەسوار وتی: »سینگی من 
داپۆشە. لە بەهەشت و زەویدا چارەنووسی 
من وەها بووە كە شووت پێ بكەم. من 
بەستبوو  پەیمانم  خۆم  خوای  لەگەڵ 
بتوانێ  كە  بكەم  كەسێك  بە  شوو  تەنیا 
زاڵ بێ.«  بەسەرمدا  وەها شەڕێكدا  لە 
ئەوان پێكەوە بەرەو كۆشكەكەی رەشەسوار 
وەڕێ كەوتن. كاتێك رەشەسوار جلەكانی 
گۆڕی، شائیسماعیل ئەوی زۆر جوانتر 
ئەم  پاش  چاو.  بەر  هاتە  پێشوو  لە 
هێزەكانی  رەگەڵ  »رەشەسوار«  رووداوە 
مێردەكەی كەوت و شان بە شانی ئەوان 
لە شەڕگەكاندا شەڕی دەكرد. بە هۆی 
پەریانە،  شای  كچی  ئەو  كە  ئەوەی 
بێ  شارەزاییەكی  و  سێحراوی  هێزێكی 
ئافرەت  كە  دیمەنێكدا  لە  هەیە.  وێنەی 
بوونی رەشەسوار ئاشكرا دەبێ، وا دێتەر 
بەرچاو كە ئەم رێكەوتە لە كاتی شەڕەكەدا 
بە ئانقەست روو دەدا. هێندێك نموونەی 
ناسینی  بۆ  ئەو  كە  دەستدان  لە  تریش 

نەیارانی، بە سیحر تاقییان دەكاتەوە.
هێندێك  دا  سەردەمە  لەم  ئەگەرچی 
شەڕڤانی  كوردەكان،  پێشڕەوە  گروپە  لە 
ریزی  ناو  هێناوەتە  ئافرەتیشیان 
قارەمانەتیی  بەاڵم  خەباتكارانیان، 
مێژووی  لە  ئافرەت،  شەڕڤانانی 
ئاوارتەیە. سەرباقی  كوردستاندا شتێكی 
ئەوەی چ لە چیرۆكە فۆلكلۆریكەكاندا 
و چ لە شەڕە هاوچەخەكاندا، شەڕڤانی 

ئافرەت زیاتر سەرنجڕاكێشە.
چەند  لە  نەوەدەكان،  سەرەتای  لە 
شارێكی وەك دهۆك و هەولێر، وێنەی ئەو 
لەبەردا  پێشمەرگەیان  جلی  ئافرەتانەی 
ئەگەرچی  چاو.  بەر  دەهاتە  زۆر  بوو 
ناوچەكانی  هی  ئافرەتانە  ئەو  زۆربەی 
تر بوون، بەالم ئافرەتانی ئەو ناوچانەش 
جلی  تایبەتەكاندا  رێوڕەسمە  كاتی  لە 

پێشمەرگەیان دەكردە بەر.
پارتە  لە  ئافرەت  شەڕڤانانی 
و  نەبوون  زۆر  عێراقدا  كوردییەكانی 
خەباتی ئافرەتان لەم واڵتەدا زۆر بەرباڵو 
نەبووە. لەناو ئەو ئافرەتە دەگمەنانە، ناوی 
یادی  لە  هەر  ئێستاش  »مارگریتا« 
هەلومەرجی  و  بارودۆخ  ماوە.  خەڵكدا 
توركیا  و  ئێران  كوردنشینەكانی  ناوچە 
جیاوازە. ئەگەرچی ئافرەتان لەو ناوچانە 
رووداوە  لە  دیاردەیە  ئەم  بەاڵم  چاالكترن 
خاڵی  بیستەمە.  سەدەی  دەگمەنەكانی 
چیرۆكە  لە  كە  ئەوەیە  سەرنجڕاكێش 
كات  هەموو  ئافرەت  فۆلكلۆرییەكاندا، 
وەك  خەیاڵیی  بوونەوەرگەلێكی  هاوڕێی 
شتە  نەك  بووە  سیحربازەكان  و  دێوەزمە 
فۆلكلۆری  چیرۆكی  لە  راستەقینەكان. 
كۆتایی  لە  كات  زۆربەی  كوردیدا، 
ملكەچی  دەبێتە  ئافرەت  چیرۆكەكەدا، 
راستی  بە  ئافرەتان  ئایا  بەاڵم  پیاوێك. 
دەسەاڵت و زاڵ بوونی پیاوانیان قەبووڵ 
كردووە؟ هیچ بەڵگەیەكمان بۆ سەلماندن 
یا رەت كردنەوەی ئەم شتە لە بەر دەستدا 

نییە. 
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شكانی باسكەكانی كۆماری ئیسالمی لە دەرەوەی سنوورەكان

پەرویز جەباری
وەرگێڕان: هانە

لەگەڵ ئەمریكا و ئێمپریالیزم
5� شوینیزمی ئێتنیكی و مەزهەبی و 

هزری
ئێراندا  س��ەر  ب��ە  دەس��ەاڵت��دار  رێژیمی 
بە  داوە  هەوڵی  سااڵنەدا  ئەو  م��اوەی  لە 
پڕوپاگەندەیەكی  و  زۆر  تێچووییەكی 
توێژەكانی  و  چین  ن��ێ��وان  ل��ە  ب��ەرف��راوان 
كۆمەڵگا، هێزە مەزهەبی و سیاسییەكانی 
ج��ی��ه��ان��ی ئ��ی��س��الم و ع����ەرەب خ���ۆی بە 
بە  بناسێنێ .  گ��وت��ارە  ئ��ەم  ئااڵهەڵگری 
پێداگری لە سەر ناونانی »االم القرای«، 
بەردەوام هەوڵی  ناوەندی ویالیەتی فەقیه 
داوە كە زۆرینەی موسڵمانانی سوننە بۆ 
الی خۆی راكێشێت. سیستمی ئایینی لە 
ئێران بۆ بەهێزكردنی گوتاری ئایدۆلۆژی 
كەڵكوەرگرتنی  بە  دەدا  ه��ەوڵ  ب���ەردەوام 
مێژووەكانی  رووداوە  لە  راستی  لە  دوور 
هاوشێوەیی  ج��ۆرێ��ك  ئ��ی��س��الم  م��ێ��ژووی 
دیرۆكی ببەخشێ بە كاركرد و رسالەتی. 
رێژیمی كۆماری ئیسالمی لەم راستایەدا، 
زۆر هەوڵی داوە جۆرێك نزیكی مێژوویی، 
ئەندێشەی  لەگەڵ  باوەڕمەندی  ه��زری، 
مێژووی  درێ��ژای��ی  ب��ە  شێعە  وی��الی��ەت��ی 
لەم  ه��ەر  ئ����اراوە.  بێنێتە  م��ەزه��ەب��ە  ئ��ەم 
راستایە سیستمەكانی حاكم بە سەر واڵتە 
و  تاغووت  بە  عەرەبییەكان  و  ئیسالمی 
پێداگری  ب��ە  و  دەدا  ق��ەڵ��ەم  ل��ە  ن����اڕەوا 
ئارمانەكانی  و  ئەندێشە  دەركردنی  لەسەر 
داوە گوتاری  ئیسالمی هەوڵی  كۆماری 

خۆی بەسەر ناوچەكەدا زاڵ بكات.
خاوەنی  كە  بڕوایەدایە  ل��ەو  بۆیە  ه��ەر 
و  ئێستراتێژیكە  ب���ەرژەوەن���دی  ق��وواڵی��ی 
رێژیمە  ئ��ەم  بیپارێزێت.  دەك���ات  ت��ەق��ەال 
ناوچەی  و  بیاڤە  ل��ەم  ك��ە  دەدات  ه��ەوڵ 
لەگەڵ  پەنجە  و  دەس��ت  دەس��ەاڵت��ی  ژێ��ر 
جۆرێك  بە  وات��ە  بكات.  ن��ەرم  دوژمنانی 
دەكرێت بڵێین: شوێنی بۆشایی و بەستێنی 
لە  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  بۆ  خۆدەرخستن 
م��اوەی سااڵنی دەس��ەاڵت��داری��دا ه��ەر ئەم 
واڵتانەیە كە بە جۆرێك لەگەڵ الیەنەكان 
و حیزبە ئیسالمییەكان یان حكوومەتەكان، 

بەرژەوەندیی  یان  ئێستراتێژی  قوواڵیی 
لەسەر  ئیسالمی  كۆماری  ئایدۆلۆژیكی 
رێژیمی  گ��وت��اری  و  پێناسە  ب��ن��ەم��ای 
ئەو  تاكوو  ئێران  سنوورەكانی  لە  ئایینی 
داڕێژراوە.  لێیە  موسڵمانی  كە  شوێنەیە 
دوانزە  شێعەی  ك��ە  موسڵمانانێك  ب��ەاڵم 
»ویالیەتی  ب��ە  ب��اوەڕی��ان  و  ب��ن  ئیمامی 
واتە  بێت.  رەهاكەی  ج��ۆری  لە  فەقیه« 
و  هەبێت  تیئۆریكیان  و  كردەیی  ب��اوەڕی 
شێعەگەری  ئەندێشەی  چوارچێوەی  لە 

سیاسیدا بن.
هەڵبەت ئەمە توخمی گوتارێك نیە كە 
دەستەبەركردنی  بۆ  ئیسالمی  كۆماری 
ناڤین،  رۆژهەاڵتی  ناوچەی  لە  یەكیەتی 
سوودی لێ وەردەگرێت. بوونی كۆمەڵێك 
هێز و الیەن دەرخەری پانتایی كاریگەری 
و قوواڵیی ئێستراتێژی سیاسەتەكانی ئەم 
ئەندێشە،  رووی  لە  گەرچی  رێژیمەیە. 
باوەڕمەندیی ئایینی، پلە باوەڕمەندییەكان 
و  ن��اك��ۆك��ی  مەزهەبییەكان  ئاخێزگە  و 
هۆی  بە  ب��ەاڵم  گۆڕیدایە.  لە  جیاوازی 
بەریانی  ئایدولۆژی  تایبەتمەندیی  بوونی 
دی  ب��ە  ب����اوەڕدا  ل��ە  یەكسانی  الی  ب��ۆ 
دەكرێت. هەروەها لە ناخی باوەڕی خۆیان 
هەر  بە  دەس��ەاڵت  بە  گەیشتن  بۆ  پاساو 

ئامرازێك دەهێننەوە.
یەكیەتی  و  رێككەوتن  خاڵی  ئیسالم 
لێك  و  ه��اری��ك��اری  ب��ۆ  ئایدۆلۆژیكییە 
هاوكارانی  و  نزیكان  بیاڤی  نزیكبوونەوە. 
بنەمای  لەسەر  زیاتر  ئیسالمی  كۆماری 

الیەنی »مەزهەبییە«.
جیاوازەكان(  )گرووپە  شێعەگەری   �1

بەتایبەتمەندی سیاسی � مەزهەبی
2� ئیسالمی سیاسی )مۆدێلی كۆماری 

ئیسالمی(
لەگەڵ  دوژمنایەتی  و  دژای��ەت��ی   �3

ئیسراییل و ئاشتی لە ناوچەكە.
4� روانگەی فانتازیانە لە دژایەتیكردن 

هاوكاری نزیك ئاوێتە بە الیەنی سیاسی و 
تەناهی لە نێوانیان لە ئارادایە.

ب���ۆ ت���اوت���وێ���ك���ردن���ی ئ����ەم ب���اب���ەت���ە و 
هەڵسەنگاندنی سەرئەنجامی ئەم ناوچەی 
ژێر دەسەاڵتە پێویستە ئاوڕێكی كورت لە 
ناوچە  دواییانەی  ئەم  گۆڕانكارییەكانی 
عەرەبی  ناڤینی  رۆژهەاڵتی  بەگشتی  و 

بدەینەوە.
گۆڕانكارییەكان  دەس��ت��پ��ێ��ك��ردن��ی  ب��ە 
و ئ��اڵ��وگ��ۆڕەك��ان ل��ە واڵت��ان��ی ع��ەرەب��ی و 
ئیسالمی لە ناوچەی رۆژهەاڵتی ناڤین، 
لە  جۆرێك  تووشی  ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
سیاسەتی »بانێك و دوو هەوا« بووە. واتە 
ناڕەزایەتییە  لە  پشتیوانی  لە  جۆرێك  بە 
تووشی  دیكتاتۆرەكان  بە  دژ  خەڵكییەكان 
دوو  سیاسەتی  و  سەرلێشێواوی  جۆرێك 
ب���ووە.گ���ەرچ���ی ه��ەوڵ��ی دا ئەم  ف��اق��ان��ە 
ئیسالمی  روانگەیەكی  بە  ناڕەزایەتییانە 
ب��ك��ات و ری��ش��ەی ب��ۆ شۆڕشی  ش��رۆڤ��ە 
ئیسالمی لە ئێراندا بگەڕێنێتەوە، بەاڵم لە 
كۆتاییدا هەوڵی دا كە لەمەڕ خواستەكانی 
خەڵكی لە واڵتە جۆراوجۆرەكان سیاسەتی 

»گزینشی« بگرێتە بەر. 
بە هێنانەئارای دەستەواژەی » رابوونی 
پارەیەكی  تەرخانكردنی  و  ئیسالمی« 
لە  سمینار  كۆمەڵێك  بەستنی  ی��ۆ  زۆر 
الیەن تاران و پروپاگەندەی بەرین، پتر لە 
خۆیان  نێوان  كەلێنی  دیكە  كاتێكی  هەر 
)بە  سوننە  سیاسیی  ئیسالمگەرایانی  و 
لەم  بوو.  زیاتر  ئەلقاعیدەییەكان(  لە  دەر 
بڕگەیەدا، رەگی خواست و داواكارییەكانی 
ئیسالمی و عەرەبی  لە واڵتانی  خەڵكی 
پەرەی  پێشكەوتن،  یەكسانیخوازی،  لە 
دژایەتی  خ���ۆش���گ���وزەران���ی،  س��ی��اس��ی، 
بوارەكانی  لە  حكوومی  گەندەڵی  لەگەڵ 

كۆمەاڵیەتی، سیاسی، ئابووری بوو.
ن��اڕەزای��ەت��ی��ی��ەك��ان ت��ەن��ی��ا ئ��ای��ی��ن��ی و 
نەبوو،  ئ��ی��س��الم��ی  ئ��ارم��ان��گ��ەرای��ان��ەی 
گەرچی بەشێك لەو هێزانە لە ناڕەزایەتییە 
گ��ش��ت��ی��ی��ەك��ان، ئ��ی��س��الم��ی��ی��ەك��ان ب���وون. 
گۆڕەپانی  لە  سیاسییەكان  هێزە  و  خەڵك 

راپەڕیوی  واڵتانی  لە  سیاسی  خەباتی 
مەیلیان  م��اوەی��ەدا  ل��ەو  عەرەبی  بەهاری 
بۆ دامەزراندنی رێژیمێكی سیاسی دینی 
لە جۆری كۆماری ئیسالمی نەبوو. ئەوە 
بە  ك��ە  ئێرانە  ئایینی  سیاسی  رێژیمی 
بە  شۆڕشەكان  دەیهەوێت  هێزەوە  ت��ەواوی 
رەنگدانەوەی خۆی بناسێنێت و سیستمی 
دابمەزرێنێت.  تێدا  خۆی  خواستی  جێی 
وات�����ە س����ن����ووری ب��ی��اڤ��ی دەس�������ەاڵت و 
لوبنان،  س��ووری��ە،  لە  خ��ۆی  شوێندانەری 
عێراق و غەزە بۆ واڵتانی راپەڕیو ببات. 
بوارەدا  لەم  هەر  نەك  ئیسالمی  كۆماری 
دەس��ت��ك��ەوت��ی ن��ەب��ووە، ب��ەڵ��ك��وو ب��ە هۆی 
تەواو  پشتیوانیی  و  تاكالیەنە  سیاسەتی 
خەڵكی  سەركوتی  لە  ئەسەد  بەشار  لە 
سووریە بەشێكی مەزن لە پێگە و جێگەی 
پڕوپاگەندەیی و خەڵكگەرایانەی خۆی لە 
ناو هێزە ئیسالمگەراكان و بەگشتی لە ناو 
عەرەبدا لە دەست داوە. ئەم رێژیمە پتر لە 
هەر كاتێكی دیكە رەوایی و پێگەی لە ناو 
گەالنی واڵتانی ئیسالمی لە دەست داوە. 
پانتایی  لە  نێوخۆشی  لە  چۆن  وەك  هەر 
بەرفراوان لە هەموو رووەكانەوە پشتیوانیی 

خەڵكی لەدەست داوە.
پشتیوانیی  ئ��اس��ت��ی  بڵێین  دەك����رێ  
بەردەوام  رێژیمە  لەم  دەرەك��ی  و  نێوخۆیی 
ئەوەیە  لەسەر  قسە  بەاڵم  دابەزیندایە.  لە 
كە ئایا رێژیمێك كە پشتیوانیی نێوخۆیی 
خەڵكی لەگەڵدا نیە و كەلێنی نێوان خۆی 
بەرینتر  رۆژ  دوای  ل��ە  رۆژ  خەڵكی  و 
دەبێتەوە، بە چ شێوەیەك دەتوانێت كەڵك لە 
پشتیوانی خەڵكی و بیاڤی ژێر دەسەاڵتی 
لە ناوچەدا بگرێت. ئایا بەگشتی نوێنگە 
و  نێوخۆ  لە  كە  رێژیمە  ئەم  بەرنامەی  و 
ك��راوەت��ەوە شیاوی  رەد  الی��ەن خەڵكەوە  لە 
نێوخۆ  لە  كە  سیستمە  ئەم  پشتیوانییە؟ 
لە دەس��ت داوە  رەوای���ی و پێگەی خ��ۆی 
ئامرازگەلێك،  چ  بە  و  شێوەیەك  چ  بە 
چ  نەیارانی  ئیستراتیژی  بەرنامەكانی 
نێو  ل��ە  چ  و  نێوخۆییەكان  هێزە  نێو  ل��ە 
شوێندانەری  قوواڵیی  دەرەكییەكان  هێزە 

لە  ن��اوچ��ەك��ە  ل��ە  خ��ۆی  ئیستراتیژیكی 
كە  شوێنەی  ئ��ەو  ت��اك��وو  دەدات.  دەس��ت 
بارگەوبنەی ئەم رێژیمە ئایینییە لە ئێران 

كۆ بكرێتەوە.
ئەمڕۆكە  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  ب���ەاڵم 
گەیاندوویانە،  یان  گەیشتووە  ب��اوەڕە  بەو 
گەرچی بە هۆی نێوەرۆكی سیستمەكەی 
ئیستراتیژی  قوواڵیی  ناكات  قبووڵ  ئەو 
لە  دەیتوانی  كاتێك  ئیسالمی  كۆماری 
شوێندانەر  و  بەردەوام  سنوورەكان  دەرەوەی 
لە  سەركەوتوو  مۆدێلێكی  وەك  كە  بێت 
نێوخۆدا پێگەی جەماوەری هەبایە. بەاڵم 
شتێكی  راستییەكان  كە  دەزانین  هەمووان 
»ویالیەتی  ئیسالمی  رێژیمی  دیكەیە. 
سااڵنی  م���اوەی  ل��ە  ئێراندا  ل��ە  فەقیه« 
سیاسەتە  هۆی  بە  خۆیدا  دەسەاڵتداریی 
نادێموكراتیكەكانی كە جگە لە دیكتاتۆری 
و پاشاگەردانی بەرهەمێكی دیكەی بۆ ئێران 
نموونەیەكی  پیشاندانی  رووی  لە  نەبووە، 
و  نەبووە  سەركەوتوو  نێوخۆدا  لە  گونجاو 
لەم رووەوە دەرئەنجامێك جگە لە شكستی 
نابێت. لە هەر كاتێك زیاتر تەریككەوتووتر 
پ��ەراوێ��زخ��راوت��ر و گ��وت��اری سیاسی و  و 
بەرانبەر  لە  وەاڵم��ت��رە.  بێ   ئایینییەكەی 
ئایینییەكانی  سیاسییە  نموونە  ه��ەم��وو 
خۆیان  وت��ەی  بە  و  پەراوێزدایە  لە  دیكە 
نامەی  و  كۆمونیزم  لەگەڵ  )لەپێوەندی 
هەنووكە  گ��ۆرب��اچ��ۆف(  ب��ۆ  خومەینی 
خۆیانەوە  ب��ارەی  لە  بابەتە  ئ��ەم  پێویستە 

تاوتوێ  و بەراورد بكرێت.
كۆماری ئیسالمی لە نێوخۆ زۆر الواز 
و بێ  پالنە. هەر وەك لە دەرەوە لە بەرزترین 
ئ��اس��ت��ی ه���ەڕەش���ە، ت��ەری��ك��ك��ەوت��ن��ەوە و 
گوشاردایە. ئەمە لە راستیدا رەنگدانەوەی 
لە  كە  رێژیمە  سیاسەتەكانی  ك��ارك��ردی 
م���اوەی دەس��ەاڵت��ی خ��ۆی��دا ل��ە نێوخۆ و 
نەیارانی  تەك  لە  هەڵسوكەوت  لە  دەرەوە 
و  زم��ان  لە  كەڵكی  دەرەك��ی  و  نێوخۆیی 
تیرۆر  و  هەڕەشە  بە  ئاوێتە  هەڵسوكەوتی 
و سەركوت، شەڕ، بەندیخانە و شكەنجە و 

ئێعدام وەرگرتووە.
ئەم مێتۆدە پەالماردەرانە و توندوتیژانە 
لە نێوخۆ و دەرەوە بەردەوام بە جۆرێك بووە 
كە تەناهی جیهانی خستووەتە مەترسییەوە 
و لە هەموو هێڵە سوورەكانی دامەزراوەكانی 
مافی مرۆڤ و یاسا مرۆییەكان تێپەڕیوە. 
تا ئەو شوێنەی كە لە ئەدەبیاتی سیاسی 
رێژیمە  ئ��ەم  ب��ۆ  جیهانی  دیپلۆماسی  و 
»هاڤی  وەك  دەس��ت��ەواژەگ��ەل��ی  لە  كەڵك 
شەرارەت«،  »میحوەری  نێونەتەوەیی«، 
دەوڵەتی«،  ت��ی��رۆری��زم��ی  »پ��ش��ت��ی��وان��ی 
»رێژیمی  نێودەوڵەتی«،  »تیرۆریزمی 
لەسەر  وەردەگرێت.   ... و  جولەكە«  دژە 
ئیسالمی  ك��ۆم��اری  ك��ە  بناغەیەیە  ئ��ەم 
ناوكی،  هەڕەشەی  درووشمی  تەنیشت  لە 
بابەتەكانی  گشت  و  جیهانی  تەناهی 
بۆ  جیددیە  كێشەیەكی  گوتار،  دیكەی 
هەموو  بە  ئیسالمی  كۆماری  رۆژئ���اوا. 
گوتار،  رووی  لە  و  تایبەتمەندییەكانی 
پڕوپاگەندە، الیەنی سەربازی و سیاسی، 
هەڕەشە  سەرەكیترین  و  گرینگترین  وەك 
جیهانی.  تەناهی  س��ەر  بۆ  مەترسییە  و 
گوتارەكانی وەك چاوەڕوانی بۆ دەركەوتنی 
بەڕێوەبەریی  بانگەشەی  زەمان،  ئیمامی 
جیهان و ... بۆ هەموو دونیا گەیشتووەتە 

خاڵی كۆتایی خۆی. 
ب����ەاڵم ش��ت��ێ��ك ك���ە ل���ەم ب����ارودۆخ����ەدا 
تایبەتییەی رۆژهەاڵتی ناڤین و ناوچەكە 
ئیستراتیژی  دەت��وان��ێ   گ��رت��ووە،  بیچمی 
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یادكردنەوە لە قوربانییانی جینایەتێكی سامناك
ناسر ساڵحی ئەسڵ

ن����ەق����دی،  رەزا  م���ح���ەم���م���ەد 
بەسیج  ه��ێ��زەك��ان��ی  ف���ەرم���ان���دەی 
گ����وت����ووی����ە: »ب����ەرێ����وەچ����وون����ی 
كۆنفرانسی بزووتنەوەی نادەروەستی 
)عدم تعهد( لە تاران نیشان دەدات 
رۆژئاواییەكان  مرۆییە  زانستە  كە 
ش��ك��س��ت��ی��ان ه��ێ��ن��اوە و دەب�����ێ  لە 

زانكۆكاندا نەمێنن«.
كورد هەمیشە لەم كاتانەدا دەڵێ : 
لە  لە كوێ  كەوتووە و كونە  »كەر 
كوێ  دراوە؟« بەاڵم ئەم كەرە وای 
گوتەنی:  فەرەج  خاڵۆ  كە  لێهاتووە 
»خوا خراب بكات بۆ خاوەنەكەی كە 
هەر رۆژە و لە جاڕێكدا دەیكاتە نێو 
گەنمەكە و وای دەشێلێ  كە بە هەزار 

داس و كەرەنتوو نەدروێتەوە«.
� خامنەیی لە دیدارێكدا لەگەاڵ 
كورەی  نوێنەری  ن��ام،  یۆنگ  كیم 
»كۆماری  گ���وت���ووی���ە:  ب���اك���وور 
باكوور  ك��ورەی  و  ئێران  ئیسالمیی 
دوژمنانی هاوبەشیان زۆرن، چونكە 
بە  كەیفیان  ئیمپریالیستەكان،  هێزە 
واڵت��ان��ی س��ەرب��ەخ��ۆ ن��ای��ەت«. بەم 
هاوڕێیانی  و  خامنەیی  تەنیا  پێیە 
تا  و  باكوور  ك��ورەی  و  سووریە  لە 
ڤێنێزوئێال  و  ك��ووب��ا  رادەی��ەك��ی��ش 
سەربەخۆن و باقیی واڵتانی جیهان 

ناسەربەخۆن،
گوتوویە:  ه��ەروەه��ا  خامنەیی 
بووم  سەركۆمار  كە  خۆی  »كاتی 
س��ەردان��ی ك���ورەی ب��اك��وورم ك��رد و 
زۆر كەیفم بە كەسایەتیی كیم ئیل 

سوونگ هات«.
هەڵناگرێ   خ�����وا  ه���ەڵ���ب���ەت 
ئیل سوونگ  كیم  وەك  كەسایەتیی 
خامنەیی  خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی  ئ��ەگ��ەر 
نەبێت، ئاسمان كۆڵەكەی دەوێ ، واتە 
ئەو دوانە هەر بۆ یەكتر باشن، بەاڵم 
هەیە  لێرەدا  بچووك  جیاوازییەكی 
خوا  نوێنەری  بە  ئەمیان خۆی  كە 
خوا  نازانێ   هەر  ئەویان  و  دەزانێت 
هاوكێشەیە  لەو  ئێوە  ئەگەر  چیە؟ 
ئاگادار  ئێمەیش  تكایە  تێگەیشتن، 
رێبەری  دەگ���ات.  بكەنەوەخێرتان 
حەپەڕووت  جیهانی  موسڵمانانی 
كافرانە دێت. ئەی كە  بەو  كەیفی 

جوانە!!
دیدارێك  لە  هەروەها  خامنەیی   �
لەگەڵ رابرت مۆگابە، دیكتاتوری 
ئەو  رەش«،  »هیتلەری  بە  ناسراو 
»ورەی  خاوەن  كەسێكی  بە  زاتەی 
شۆڕشگێرانە« ناوزەد كرد. شایانی 
باشە مۆگابە تەنیا كەسێك بوو كە 
خامنەیی  لێداونەكانی  لە  دیفاعی 

لەو كۆنفرانسەدا كرد.
ئایەتوڵاڵ مۆگابەی خۆشەویستی 
دیكتاتۆری  ت���اق���ە  خ��ام��ن��ەی��ی، 
بە  كە  ئافریقاییە  رەگەزپەرەستی 
ناوی دژایەتیی ئیستیعمارەوە، ماوەی 
30 ساڵە حكوومەتێكی دیكتاتۆری 
ئەگەر  دەبات.  بەڕێوە  زیمبابووە  لە 
ئەمانە دۆستی كۆماری ئیسالمی 
نەبن، پیاو تووشی گومان دەبێت و 
پێی وایە بە راستی عەلی ئابادیش 

شارێكە.
»دیكتاتۆرە  ب��ڵ��ێ��ن  وای����ە  ح���ەق 
قیزەونەكانی جیهان یەك گرن!« بۆ 
پێشەوە، هەتا رووخانی یەكجاری!!!

جووت حەوت

هەوراز

بە  س����اڵ  ئ��ەم��س��اڵ 24  خ���ەرم���ان���ان���ی 
ئێعدامی  وەح��ش��ی��ان��ەی  ج��ی��ن��ای��ەت��ی  س���ەر 
سیاسیی  زی��ن��دان��ی  ه�����ەزاران  ب��ەك��ۆم��ەڵ��ی 
و  باشترین  لە  بەچۆكدانەهاتوو،  و  خۆڕاگر 
هۆی  بە  ئێران  گەالنی  رۆڵەكانی  ئازاترین 
ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی  بەكرێگیراوانی 
لە زیندانە ترسناكەكانی رێژیمدا تێدەپەڕێ.

هەتاویدا،  136٧ی  پووشپەڕی  2٧ی  لە 
رێژیمی كۆماری ئیسالمی تااڵوی شكستی 
كرد  قبووڵ  عێراقی  واڵتی  لەگەڵ  شەڕی 
ن��ۆش��ی��ن��ی ج��ام��ی ژەهر  ب��ە  و خ��وم��ەی��ن��ی 
قبووڵكردنی بڕیارنامەی 598ی رێكخراوەی 
بە  دانی  و  راگەیاند  نەتەوەیەكگرتووەكانی 
شكست و راگرتنی شەڕی 8 ساڵەی لەگەڵ 

عێراقدا دانا.
رێ���ژی���م���ی ك����ۆم����اری ئ��ی��س��الم��ی پاش 
كۆتاییهاتنی شەڕی 8 ساڵە، لە الیەك لەگەڵ 
هەمەالیەنەی  قەیرانی  رەوای���ی،  قەیرانی 
ئ���اب���ووری، ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی، ف��ەره��ەن��گ��ی و 
س��ی��اس��ی و وێ���ران���ی ش���ار و گ��ون��دەك��ان و 
الیەكی  لە  و  ك��ەس  میلیۆنان  ئ��اوارەب��وون��ی 
ئێعترازاتی  و  ن��اڕەزای��ەت��ی  لەگەڵ  دی��ك��ەوە 
ئ��ێ��ران و هەبوونی  وەزاڵ��ەه��ات��ووی  گ��ەالن��ی 
ئازادیخوازەكانی  رۆڵ��ە  ل��ە  ك��ەس  ه����ەزاران 
رێژیمدا،  زیندانەكانی  لە  كە  ئێران  گەالنی 

رووبەڕوو بوو.
رێژیمی  دەس����ەاڵت����داران����ی  ب��ۆی��ە  ه���ەر 
كۆماری ئیسالمی دەیانویست لە الیەك بۆ 
گەالنی  كردنی  بێدەنگ  و  چاوترسێنكردن 
وەڕێخستنی  ب��ی��ری  ك��ە  ئ���ەوەی  ب��ۆ  ئ��ێ��ران 
راپەڕینی  و  بەرهەڵستی  و  ن��اڕەزای��ەت��ی 

مێشكی  لە  رێژیم  دژی  لە  ئێران  گەالنی 
دیكەوە  الی��ەك��ی  ل��ە  و  بكەن  دەر  خ��ۆی��ان��دا 
خەباتكار  و  ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕ  ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن��ی 
ئێران«  گەالنی  رێكخراوەكانی  و  »حیزبی 
راستەوخۆی  فەرمانی  بە  بكا،  س��ەرك��وت 
خومەینی » هەیئەتی مەرگ« پێك هات.

هەیئەتی مەرگ پێكهاتوو لە سێ كەس 
دادس��ت��ان��ی شۆڕش  ش���ەرع 2�  ق���ازی   �1 :
ئەركی  ئیتالعات،  وەزارەت���ی  نوێنەری   �3
كە  سیاسییان  زیندانییانی  ج��ی��اك��ردن��ەوەی 
بوون  پارێزگاكان  و  ت��اران  زیندانەكانی  لە 
لە  ب��وون  س��وور  خۆیان  هەڵوێستی  لەسەر  و 

ئەستۆ بوو.
ه�����ەی�����ئ�����ەت�����ی 
تاران  ل��ە  م����ەرگ 
بە  پ��ارێ��زگ��اك��ان  و 
دەستیان  ن��ه��ێ��ن��ی 
كوشتاری  ب��ە  ك��رد 
بەكۆمەڵی زیندانییە 
لە  س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان 
زی����ن����دان����ەك����ان����ی 
لە  و  رێ����ژی����م����دا 
كورتدا  م��اوەی��ەك��ی 
زیندانی  ه�����ەزاران 
رۆڵە  لە  سیاسییان 
نی  كا ە ز ا یخو د ا ز ئا
نەتەوەكانی ئێران كە 
هەڵوێستی  ل��ەس��ەر 
خ��ۆی��ان س��وور بوون 

گوللەباران كرد.
پاش ماوەیەك ئەو 
سامناكە  جینایەتە 
ئینسانییە  دژی  و 

زیندانییانی  بنەماڵەی  لەقاودانی  هۆی  بە 
و  ئازادكراو  سیاسی  زیندانییانی  و  سیاسی 
بەتایبەت لە الیەن ئایەتوڵاڵ مونتەزرییەوە كە 
بۆ خۆی لە سەرەوە ئاگاداری رووداوەكانی 
كۆمەڵكوژییە  ئەو  زانیاری  ب��ووە،  ئەوكات 
ئێران  نەتەوەكانی  ئازادیخوازەكانی  رۆڵە  لە 
جیهان  بیرورای گشتی  و  ئێران  خەڵكی  بە 
ئاشكرابوونی  بۆ  ئێستاش  ب��ەاڵم  گەیشت، 
ئێعدامی  الی��ەن��ەك��ان��ی  ه���ەم���وو  زی���ات���ری 
بەكۆمەڵی زیندانییانی سیاسی پێویستی بە 
كاتى زیاتر و لە راستیدا بە رووخانی رێژیمی 

كۆماری ئیسالمی هەیە.
بیرەوەری  و  یاد  هەلومەرجێكدا  لە  ئێستا 

سامناكە  ج��ی��ن��ای��ەت��ە  ئ���ەو  ق��ورب��ان��ی��ی��ان��ی 
و  ك��ە گۆڕستانی »خ����اوەران«  دەك��ەی��ن��ەوە 
پارێزگاكانی  بێ ناونیشانەكانی  »گۆرستانە 
قارەمانترین،  ئازاترین،  باشترین،  كە  ئێران« 
رۆڵەكانی  ئازادیخوازترین  و  شۆڕشگێڕترین 
كراون،  خ��اك  ژێ��ر  تێدا  ئێرانی  نەتەوەكانی 
خەڵكی  زی��ارەت��گ��ای  و  قیبلەگا  ب��ە  ب���وون 

وەزاڵەهاتووی ئێران.
لە  جگە  ئێران  گەالنی  ئەمڕۆ  هەربۆیە 
رووخانی رێژیمی كۆماری ئیسالمی، هیچ 
داهاتوو و چارەنووسێكی دیكە بەو رێژیمەوە 

رەوا نابینن و بۆ ئەو ئامانجەش تێدەكۆشن.

كۆتایی  الب��ردن��ی  و  ت����ەواو  ك��ۆن��ت��ڕۆل��ی 
ك���ۆم���اری ئ��ی��س��الم��ی ل���ە ئ��ێ��ران��ی لێ 
بكەوێتەوە. ناڕەزایەتی لەڕادەبەدەر لە نێوخۆ 
و سەرنەكەوتوویی لە گڕوتین بەخشین بە 
)لە  سیاسی  ئیسالمگەرایی  گ��وت��اری 
الیەن  لە  ئیسالمی(  ك��ۆم��اری  ش��ێ��وازی 
ئەم رێژیمەوە بووەتە هۆی ئەوەی كە هێزە 
شوێندانەرەكان و كاراكتەرە سەرەكییەكان لە 
سیستمی نێونەتەوەییدا بگەنە رێككەوتنێكی 
شوورای  بڕیارنامەكانی  ل��ە  ن��ەن��ووس��راو 
تەناهی نەتەوەیەكگرتووەكان بۆ پێشبردنی 
ناوچەكە  لە  بارودۆخ  ئیستراتیژییەكەیان. 
و كەڵەكەبوونی قەیران لە ماوەی چەندین 
ساڵ لە كۆماری ئیسالمیدا بووەتە هۆی 
ئەوە، كە كۆماری ئیسالمی لە گۆڕەپانی 
م���ان���ۆڕ، ن���اوچ���ە ب��ۆش��ای��ی��ەك��ان��ی جێی 
ناوەندەكانی  چاالكی، باسكە هەڕەشەكان، 
بۆ  سێهەم  شوێنگەی  پ��ڕوپ��اگ��ەن��دەی��ی، 
كوشتار، بەستێنی ناڕەزایەتی و دەستێوەردان 
لە  بكات.  بێبەش  سنوورەكان  دەرەوەی  لە 
گوتاری  دابەزینی  دەنگدانەوەی  تەنیشت 
ئیسالمی سیاسیی كۆماری ئیسالمی لە 
ناوچەكە  لە  خەڵك  ئارمانەكانی  بەرانبەر 
گوتارەكانی  بنەمای  لەسەر  گۆڕین  بۆ 
دیكە )ئیسالم یان سیكۆالر( لە سووریە، 
زۆر  داهاتوویەكی  و  تاڵ  چارەنووسێكی 
تاریك و لەرزۆك بۆ رێژیمی حاكم بە سەر 
ئێراندا پێشبینی دەكرێت. سووریە بە هۆی 
نزیكی ئیستراتیژی، سیاسی، ئەمنییەتی 
و ئایدئۆلۆژیك گرینگییەكی تایبەتی بۆ 
كۆماری ئیسالمی بە تایبەتی لە رووی 
لە  ب��ااڵن��س��ی سیاسی  ه��ێ��ز،  ه��ەڵ��ك��ەوت��ە، 
ئاستی نێوخۆیی و دەرەكی، دەستێوەردان و 
هەیە.  جۆراوجۆرەكان  ئامانجە  بردنەپێشی 

لە  بەریندا  ئاستێكی  لە  لوبنان  لە  بوونی 
رێگای سووریەوەیە. پێوەندیی فرەالیەنە لە 
گەڵ حیزبوڵاڵی لوبنان لە رێگای سووریە 

نەلواو دەبێت.
دەستێوەردان و سەرپێچی لە ئاشتی نێوان 
عەرەب و ئیسرائیل لە رێگای پشتیوانی 
لە حەماس، جیهادی ئیسالمی و هەموو 
لە  فەلەستین  داك��ۆك��ی��ك��اری  هێزەكانی 
رێگای هاوكاری و نزیكبوونەوە لە گەڵ 

سووریەدا دێتە ئاراوە.
تێرۆر  بەڕێوەبردنی  و  سیاسی  كایەی 
كەڵكوەرگرتنی  و  لوبنان  ل��ە  بشێوی  و 
لەم  ه���ەر  ل��وب��ن��ان  شیعەكانی  ل��ە  ت����ەواو 
بێ   پشتیوانی  و  بەرگری  راستایەدایە. 
پێشەنگ  ب��ەرەی  وەك  سووریە  لە  سنوور 
گەڵ  لە  رووب��ەڕووب��وون��ەوە  مەتەرێزی  و 
پشتیوانییە  ئەم  دەنگدانەوەی  و  ئیسرائیل 
نێوخۆییەكان  درووشمە  خوڵقاندنەوەی  لە 
تەنیا بۆ ملمالنێ نێوخۆییەكان و فریودانی 
خەڵك  فكری  بەالڕێدابردنی  و  خەڵكی 
تەنیا  دیكە  بابەتی  زۆر  و  نێوخۆدا  ل��ە 
گەڵ  لە  نزیكبوونەوە  و  هاوپەیمانی  بە 
سووریەدا دێتە دی. لە بنەڕەتدا دەتوانین 
ب��ەم ج��ۆرە باسی بكەین ك��ە س��ووری��ە بۆ 
بوارەكاندا  هەموو  لە  ئیسالمی  كۆماری 
لە رووخانی  ئیستراتیژییە.  هاوپەیمانێكی 
ئەم رێژیمە و لە دەستدانی، ئێران زۆریەك 
لە كارتەكانی یاریكردن لە گەڵ هێزەكانی 

دیكە لە دەست دەدات.
هەر بۆیە كۆماری ئیسالمی بە گوێرەی 
چەندین  ئەو  ماوەی  لە  خۆی  ئەزموونی 
هەوڵ  ع��ێ��راق،  و  ئەفغانستان  ل��ە  س��اڵ��ە 
ب��وارەدا جگە لە خۆی،  دەدات تاكوو لەم 
ئەم جارە لە سووریە و هەر وەها لە لوبنان، 

ركەبەرەكان  هەموو  و  ئەمریكا  گ��ەڵ  لە 
بكات.  نەرم  پەنجە  و  دەست  دژبەرانی  و 
چوونكە دەزانێت لەدەستچوونی سووریە و 
الیەنەكانی  و  هێز  هەموو  و  لوبنان  دواتر 
سەر بە ئێران بەگشتی بە واتای شكانی 
و  سنوورەكانە  دەرەوەی  ل��ە  باسكەكانی 
نێوخۆییەكانە  كێشە  بە  گیرۆدەبوون  دواتر 
لێ  خەڵكی  ب��ەری��ن��ی  ن��اڕەزای��ەت��ی��ی  ك��ە 
الیەنانەی  ئ��ەو  بێگومان  دەك��ەوێ��ت��ەوە. 
لە  دوژم��ن  وەك  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  كە 
رەسمی  ئەدەبیاتی  لە  و  دەدات  قەڵەمیان 
دەیڵێتەوە  ب��ەردەوام  دیپلۆماتیك  زمانی  و 
بە باشی ئاگادارن. بێشك لەم بارودۆخەدا 
توانا و هێز و رۆڵی حكوومەتی ئایینی لە 
ئێراندا لە ناوچەكە هەڵسەنگێندراوە. ئەوان 
بە هۆی سیاسەتی ناوچەیی و پەیجۆری 
لە  هاوپەیمانەكانیان  و  بەرژەوەندییەكانیان 
هەموو پێوەندییەكانیان و هاوكارییەكانیان، 
لە  رێژیمە  ئەم  پالنەكانی  لە  شارەزاییان 
بەدەست  زانیارییان  یان  هەیە،  ناوچەكەدا 
هێناوە. بێگومان لەو ئامانجە درێژماوە یان 
باشی  بە  ئیسالمی  كۆماری  پالنەكانی 
ش����ارەزان. ل��ە ب��ەر ئ���ەوەی ك��ە رۆژئ���اوا و 
كارێكتێرەكانی ناوچەیی و هێزە سیاسییەكان 
ئەم  گەیشتوونەتە  ناوچەكە  لە  واڵت��ان  و 
كۆماری  بوونی  بە  كە  ناسین،  لە  ئاستە 
بونیاتنانی  ئایدۆلۆژییەكەی  و  ئیسالمی 
نوێ   و  دێ��م��وك��رات��ی��ك  ك��ۆم��ەڵ��گ��ای��ەك��ی 
رووخانی  دوای  ب��ە  ك���ەوات���ە  ن���ەل���واوە. 
گۆڕانكاری  چ��اوەڕوان��ی  ئەبێ   سووریە 
ئەندیشە  ب��ی��ن.  ئ��ێ��ران��ی��ش��دا  ل���ە  م����ەزن 
لەگەڵ  شیعەكان  گرووپە  و  ئایینییەكان 
دەرەوەی  لە  ئیسالمی  دەسەاڵتی  بوونی 
لە  دەت��وان��ن  جوغرافیاییەكەیان  س��ن��وورە 

درووستكردنی پێگەی چاالكی بۆ كاری 
خراپكاری و كوشتوبڕ و كاری تیرۆریستی 
رۆڵی خۆیان بگێڕن و بە دوای سیستمی 
ئەو  لەسەر  بن.  خۆیانەوە  خواستی  جێی 
ئیستراتیژی  ئەوەی  لەبەر  كە  بنەمایەی 
دامەزراوە  بنەمایە  ئ��ەم  لەسەر  رۆژئ���اوا 
ك���ۆم���اری ئیسالمی  ئ����ەوەی  پ��ێ��ش  ك��ە 
كاتێك  دیكە  واتایەكی  بە  یان  بڕووخێت، 
باسكەكانی  كە  هەڵپێچن  رێژیمەی  لەم 
شكێندرابێت  س��ن��وورەك��ان  دەرەوەی  ل��ە 
كاتێك  ببیسترێت.  شكانی  دەنگی  ی��ان 
بازنەی ئابلۆقەی ئابووری، دیپلۆماسی، 
سەربازی، سیاسی، ناوچەیی، راگەیاندن 
و زان���ی���اری، ب��ەرت��ەس��ك��ت��ر دەب��ێ��ت��ەوە كە 
كۆماری ئیسالمی لە دەرەوەی ماڵەكەی، 
الی��ەن��گ��ر و پ��ش��ت��ی��وان��ی ن��ەم��اب��ێ��ت كە 
نەبوونی  بە  چوونكە  بكەن.  هاریكاری 
هێزگەلی گوێ  لە مست و گوێڕایەڵ لە 
دەرەوەی سنوورەكان، ئوتوماتیك لە ئاستی 
و  ئایدۆلۆژیك  پشتیوانیی  و  كارتێكەری 

پڕوپاگەندەییەكەی دادەبەزێت.
و  نێوخۆیی  پشتیوانیی  نەبوونی  ب��ە 
بۆ  بەستێن  نێوخۆیی  ناڕەزایەتیی  بوونی 
لێدانی دوایین گورز خۆش دەكات. ئەمە 
كۆماری  باسكەكانی  شكاندنی  هەمان 
درێژماوەی  سیاسەتێكی  كە  ئیسالمییە 
دواتر  قۆناغەكانی  لە  كە  ئیستراتیژییە 
بنەڕەتی  گ���ۆڕان���ك���اری  ب��ۆ  ب����وار  ی���ان 
بەرەو  رێژیم  یان  ئ��اراوە،  دێتە  ئێراندا  لە 
ئاراستەیەكی الواز و تەریكخستنەوە دەبەن 
گوشارەكان  ه��ەم��وو  تەنیشت  ل��ە  ت��اك��وو 
ئ��ی��دی ه��ی��چ ج���ۆرە ه��ێ��زی ب��ەرگ��ری و 

بەرەنگاربوونەوەیەكی نەمێنێت.
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رێژیمی ئێران پەڕەپێدەری 
مادە هۆشبەرەكان

گەلۆ بەشار سووریەش لەگەڵ 
خۆی دەبات؟

دارستانە سووتاوەكان و 
بەرپرسانێكی نووستوو

تاوانێك بە بیانووی ئایین
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رێ���ك���خ���راوی چ����اوەدێ����ری م���اف���ی م�����رۆڤ و 
خەسارەكان  كەمكردنەوەی  نێونەتەوەیی  رێكخراوی 
رێكخراوی  بە  سەر  دامەزراوەكانی  كە  رایانگەیاند 
نەتەوە یەكگرتووەكان، دەبێ هاوكارییە ماڵییەكانیان 
ل��ەگ��ەڵ ئ��ێ��ران ل��ە پ��ەی��وەن��دی ل��ەگ��ەڵ خ��ەب��ات بە 
دوو  ئەو  رای  بە  رابگرن.  هۆشبەركان  م��ادە  دژی 
ئێران  دادوەری��ی  و  حقووقی  سیستمی  رێكخراوەیە، 
بواری  لە  هۆشبەرەكان  م��ادە  تۆمەتبارانی  مافی 
دادگاییكردنی  و  پ��ارێ��زەر  ب��ە  دەستپێراگەیشتن 
دەبێتە  ئاكامدا  ل��ە  و  دەك���ات  پێشڵ  دادپ���ەروەران���ە 
هۆی لەسێدارەدانی ژمارەیەكی زۆری تۆمەتباران، 
و  رەوا  مافە  ئاشكرای  پێشێلكردنی  ئەمەش  كە 
رێكخراوە  بۆیە  ه��ەر  بەندییەكانە.  حقووقییەكانی 
پەیوەندیدارەكان، تا ئەو كاتەی كە لە كۆتاییهێنان بە 
پێشێلكردنی مافی بەندییەكان و هەڵگرتنی حوكمی 
لەسێدارەدانیان لە الیەن رێژیمی ئێرانەوە دڵنیا نەبن، 
لەگەڵ  ماڵییەكانیان  هاوكارییە  ب��ە  درێ���ژە  نابێ 

رێژیمی ئێران بدەن.     
یاسای خەبات بە دژی مادە هۆشبەرەكان لە ئێران، 
بۆ راگرتن و هەڵگرتنی 5 كیلۆگرەم تریاك و 30 
گرەم هیرۆئین و مورفین، سزای لەسێدارەدانی دیاری 
كردووە و تۆمەتباران لە پشت دەرگا داخراوەكان و لە 
كاتێكدا كە هیچ مافێكی بەرگریكردنی ئازادانەیان 
لە خۆیان نیە، دادگایی دەكرێن و تەنانەت لە كاتێكدا 
كە سزای لەسێدارەدانیشیان بە سەردا دەسەپێندرێ، 
حوكمی  س���ەر  ب��ە  پ��ێ��داچ��وون��ەوە  داوای  م��اف��ی 

بەسەرداسەپێندراوەكەشیان پشتگوێ دەخرێ. 
ژمارەی ئەو كەسانەی كە لە الیەن رێژیمی ئێرانەوە 
لەسێدارە  هۆشبەرەكان  مادە  ئاڵووێری  تۆمەتی  بە 
دراون، لەو سااڵنەی دواییدا بەرەو زیادبوون رۆیشتووە. 
نێونەتەوەیی  لێبوردنی  رێكخراوی  راپۆرتی  پێی  بە 

لە ساڵی 2009، لە سەدا 43ی لەسێدارەدراوان و لە 
ساڵی 2010 لە سەدا 68ی لەسێدارەدراوان لەسەر 

ئاڵوێری مادە هۆشبەرەكان بوون.
لە راستیدا هاوكاریی ماڵی لە الیەن »نووسینگەی 
رێكخراوی  هۆشبەرەكانی  م��ادە  لەگەڵ  دژایەتی 
وەك  رێژیمێكی  لەگەڵ  یەكگرتووەكان«ەوە،  نەتەوە 
رێژیمی ئێران كە بۆ خۆی هۆكاریی باڵوبوونەوەی 
مادە هۆشبەرەكانە، زەربە لە ئێعتبار و پڕێستیژی ئەو 
رێكخراوە جیهانییە دەدات و ئیتر دەبێ ئەوانیش وەك 
هۆكاری زیادبوونی ژمارەی ئێعدامەكان بژمێردرێن، 
چونكە تەنیا لە نێوان ساڵەكانی 2000 تا 2009، 
لە الیەن واڵتانی سەر بە یەكیەتیی ئورووپایەوە نزیك 
بە 5 ملیۆن دۆالری ئامریكایی، هاوكاری لەگەڵ 
لە  هۆشبەرەكان  م��ادە  دژی  بە  خەبات  ریكخراوی 

ئێران كراوە.  
هەر بۆیەش راگرتنی ئەو هاوكارییە ماڵییانە لە 
الیەن ناوەندەكانی پەیوەندیدار بە خەبات بە دژی مادە 
»نووسینگەی  الیەن  لە  تایبەتی  بە  هۆشبەرەكان، 
رێكخراوی  هۆشبەرەكانی  م��ادە  لەگەڵ  دژایەتی 
لەسەر  نەتوانێ  ئەگەر  یەكگرتووەكان«ەوە،  نەتەوە 
بێ،  كاریگەر  ئێعدامەكان  ژم��ارەی  كەمكردنەوەی 
النیكەم دەتوانێ پڕێستیژی ئەوان لە بواری ئاستی 
رێزگرتن لە مافی مرۆڤەوە بباتە سەر و دەتوانێ ئەو 
رێژیمی  بە دژی  كە  یەكگرتوویە جیهانییەی  هێزە 
ئێران پێك هاتووە، لە راستای بەردەوامبوونیان لەسەر 
زەخت و گوشارهێنان بۆ سەر رێژیمی مرۆڤكوژی 
كۆماری ئیسالمیی ئێران بەهێزتری بكات، كە ئەمە 
شۆڕشگێری  خەڵكی  خواستی  و  هیوا  بێگومان 

واڵتەكەمانە.

و  سووریە  رۆژان��ەی  ئەم  ئاڵۆزی  و  قەیراناوی  بارودۆخی 
بە سەر  ناوەندی  دەسەاڵتی  و سەروەریی  ئۆتۆریتە  الوازبوونی 
لەمەڕ  هەمووانی  واڵتەدا،  ئەم  جۆراوجۆرەكانی  ناوچە  و  شار 
وەكوو  سووریە  بوونی  تەنانەت  و  رێژیم  سیاسیی  داه��ات��ووی 
واڵتێك بە تایبەتمەندییە پێكهاتەیی و سەرزەوینییەكانی پێشووەوە 

تووشی دڕدۆنگی كردووە.
و  دەورووبەریدا  و  دیمەشق  لە  تێكهەڵچوونەكان  پەرەسەندنی 
لەدەستچوونی كۆنترۆڵی سوپای بەعسی سووریە بە سەر شار 
و ناوچە سنوورییەكاندا، زۆربەی رۆڵگێڕە سیاسییە نێوخۆیی، 
ئەم  سیاسیی  گۆڕەپانی  ناوچەییەكانی  پەڕ  ئەو  و  ناوچەیی 
واڵتەی هێناوەتە سەر داڕشتنی پالن و ئامادەكاری بۆ قۆناغی 

گواستنەوە و تێپەڕین بەرەو سووریەی پاش ئەسەد.
وەزیریی  ب��اراك،  ئیهوود  ئاگۆست،  16ی  5شەممە  رۆژی 
بەرگریی ئیسراییل لە وتووێژێكی رادیۆییدا، باسی لە نزیكبوونی 
رووخانی سووریە و جێگیربوونی بەشار ئەسەد و ژەنەراڵەكانی 
مەبەست  كە  كرد  ناوەڕاست  دەری��ای  كەنارییەكانی  ناوچە  لە 
لەم دەڤەرانە، ناوچەی عەلەوی نشینەكانی سووریە بەتایبەتی 

شاری ئەنتاكیە و بەندەری ئیستراتژیكی تەرتووس بوو.
وتووێژ  ل��ە  ئ���ۆردۆن  پ��اش��ای  ه��اوك��ات مەلیك ع��ەب��دوڵ��اڵ، 
ئەگەری  لە  باسی  سی.بی.ئێس  ئەمریكایی  كەناڵی  لەگەڵ 
جیاكردنەوەی ئەنتاكیە و تەرتووس هەروەها شوێنی نیشتەجێبوونی 
زیاتر لە 2 میلیۆن كەس لە شوێنكەوتووانی  ئایینی عەلەوین. 
ئەنتاكیە و تەرتووس هەروەها شوێنی بنكە سەربازییە هەستیار 
و ئیستراتژیكەكانی كۆماری ئیسالمی و رووسیە و لە ناوەندە 

گرینگەكانی پشتیوانی لە رێژیمی سووریەن.
هاوپەیمانە  ل���ەوەش،  زیاتر  و  س��ووری��ە  رێژیمی  بۆیە  ه��ەر 
وەكوو  دەڤ��ەران��ە  ئ��ەم  رووس��ی��ە،  و  ئێران  وەك��وو  ناوچەییەكانی 
شۆڕشی  لە  دەبینن.  سووریەدا  لە  خۆیان  پێی  جێگە  دوایین 
خوێناویی خەڵكی سووریەدا كە لەم چەند حەوتووی رابردوودا 
كردۆتە  »حەلەب«یشی  و  »دیمەشق«  مەزنی  ش��اری  دوو 
تا  خوێناوی،  و  ق��ورس  سەربازیی  تێكهەڵچوونێكی  ناوەندی 
ئێستا تەرتووس و ئەنتاكیە هیچ جووڵە و بزاوتێكیان لە خۆیان 
نیشان نەداوە كە دەربڕی ناڕەزایی و پەیوەستبوون بە شۆڕشی 

خەڵك بێت، ئەم راستییەش نیشان دەدات كە كەلێنە ئایینی و 
نەتەوەییەكانی حەشاردراو لە ژێر پێستی سووریەی دەسكردی 
ئیستعماردا، قووڵتر لەوەیە كە سووریەی پاش رووخانی ئەسەد 

بتوانێ دایان پۆشێت.
مانەوەی  كە  و سووریە  ئێران  وەك  رێژیمگەلی  نێوانەدا  لەم 
دیكەی  فاكتەرێكی  هەموو  س���ەرەوەی  لە  خۆیان  دەس��ەاڵت��ی 
تاكەكەسی و گرووپییەكانی خەڵك  نەتەوەیی  وەكوو سەروەریی 
هێمنانەی  شۆڕشێكی  لە  سووریە  گواستنەوەی  بە  دادەن��ێ��ن، 
خوێناوی،  كۆاڵنی  بە  ك��ۆاڵن  شەڕێكی  بۆ  رێفۆرمیستییەوە 
نیشانیان داوە كە مانەوەیان لەنێوچوونی خەڵك و واڵتی سووریە 
لە روانگەی ئەوانەوە بە بەراورد لەگەڵ ئەسڵی ئیستراتژیكی 
بەقاع«   � دیمەشق   � »تاران  شەڕخوازانەی  تەوەری  پاراستنی 

هیچ بایەخێكی نیە.
ئەمریكا  بەرگریی  وەزی���ری  پانەتا،  لیئۆن  لێدوانەكانی 
میلیشیا  رێكخراوێكی  پێكهێنانی  بۆ  ت��اران  هەوڵدانی  لەمەڕ 
لە عەلەوییەكانی سووریەش دەتوانێ نیشانەیەك لە پیالنەكانی 
تاران و دیمەشق بۆ مانەوە لە گۆڕەپانی سیاسیی تەنانەت لە 

بەشێك لەو واڵتە و بە قیمەتی لێكهەڵوەشانی واڵت بێت.
ئەو رێژیمانەی كە بە درێژایی دەیەكانی رابردوو، هەر جۆرە 
چاالكییەكی ئازادیخوازانەی نەتەوە ستەملێكراوەكانی ناوچە بە 
وەهماویی  هەڕەشەی  بیانووی  بە  كوردیان  نەتەوەی  تایبەتی 
خۆیان  بۆ  ئێستا  ك��رد،  خوێن  شەاڵڵی  پارچەبوون«  »پارچە 
كەوتوونەتە ئەو بەرەی مێژوو كە بۆ دەربازبوون لە تۆڵە و رقی 
نەتەوە ستمەلێكراوەكان كەوتوونەتە بیری جیاكردنەوەی بەشێك لە 
واڵتەكانیان و درێژەدان بە دەسەاڵتی ستەمكارانەی خۆیان لە 

قەاڵكانی ترس و تۆقاندا.
رۆژهەاڵتی ناڤینی گەورە بەرەبەرە لە دایك دەبێ، بەاڵم بە 
پێچەوانەی بۆچوونی باوی دوژمنانی گەلی كورد، گۆڕانی 
جوغرافیای سیاسیی ئەم ناوچە قەیرانلێدراوەش نەك بە دەستی 
كوردەكان، بەڵكوو بە دەستی هەر ئەوانە دەبێ كە بە درێژایی 
دروست  وەهایان  زیندانێكی  واڵتەكانیان  لە  ساڵە  هەموو  ئەو 
كردبوو و كە ئێستا رەوتی مێژوو خۆیان ناچار بە رووخاندن و 

تێكدانی دەكات.

دەڵێی خوومان گرتووە هەموو ساڵێك و هاوكات 
هەواڵی  گ��ەرم��ا،  وەرزی  دەستپێكی  ل��ەگ��ەڵ 
پێوەندیدار بە سووتانی سرووشت و دارستانەكانی 

كوردستان ببیستین.
و  دارس��ت��ان  ساڵێك  هەموو  نەزانێت  كە  كێیە 
ئیالمەوە  و  لورستان  لە  كوردستان  لێرەوارەكانی 
بۆكان  و  و سنە  و مەریوان  پاوە  و  كامیاران  تا 
و سەردەشت لەنێو ئاگردا دەسووتێن و حاشا لە 
الیەن حكوومەتەوە  لە  پالنێك  دارشتنی  و  دانان 
ئەم  لەگەڵ  رووب��ەڕووب��وون��ەوە  و  پێشگیری  بۆ 

كارەساتە سرووشتییە.
ژینگەپارێز  چاالكانی  شایەتحااڵن،  ب��ەاڵم 
ئاگركەوتنانە  ئەم  هۆكاری  ناوچە،  خەڵكی  و 
بە  ك��ارە  ئەم  بەڵكوو  ناكەن،  وێنا  سرووشتی  بە 
كارێكی رێكخراو و مەبەستدار دەزانن و قامكیان 
بۆ الی كاربەدەستان و دەستوپێوەندییەكانی رێژیم 
بەالیەوە  شتێك  تەنیا  كە  رێژیمێك  رادەكێشن. 
گرینگ نیە و ئاوڕی لێ ناداتەوە، بەرژەوەندیی 

نەتەوەییە.
لێڕەوارەكانی  و  دارس��ت��ان  ئ��اگ��رت��ێ��ب��ەردان��ی 
 ،1389 ساڵی  لە  زاگ��رۆس  شاخەكانی  زنجیرە 
لێژنەی  ئەندامانی  ل��ە  یەكێك  قسەی  بەپێی 
زانستی دامەزراوەی لێكۆڵینەوەكانی دارستان و 
لێڕەوارەكانی واڵت، زیاتر لە 35 هەزار هێكتار 
رێژەی  لەگەڵ  ب��ەراورد  بە  رێژەیە  ئەم  كە  بووە 
نۆرماڵی كە سااڵنە 5 هەزار هێكتارە، زیاتر لە 
حەوت قات بووە. سرووشتی جوانی كوردستان لە 

نێو ئاگردا دەسووتێت و ئەوانەی بۆ رزگاركردنی 
گەرما  و  ئاگر  ش��ەڕی  دەچ��ن��ە  سرووشتە  ئ��ەم 
دیسانەوە خەڵكانی ناوچەن و حاشا لە هەڵمەتێكی 
بە پەلەی بەرپرسانی حكوومەتی یان دابینكردنی 
لەم رۆژانەی  ئەم مەبەستە.  بۆ  پێداویستییەكان 
گوندی  لەوەڕگەكانی  لە  هێكتار   60 دواییدا 
»دەروەران«ی مەریوان، 110 هێكتار لە لەوەڕگە 
و دارستانەكانی سەالس و باوەجانی و 60 هێكتار 
لە دارستانەكانی كامیاران لە نێو ئاگردا سووتان، 
ئاگرێك كە بە وتەی زۆر كەس دەستوپێوەندییەكانی 
رێژیم دایدەگرسێنن. لە حاڵێكدا كارەساتی ژینگە 
خەریكە ئێكۆسیستمی زۆربەی ناوچەكانی ئێران 
لەنێو دەبات، كاربەدەستانی رێژیم كەمتەرخەم لە 
هەموو شتێك سەرمایەكانی ئەو واڵتەیان بۆ شەڕ 
لە سووریە دژی خەڵكی وەزاڵەهاتووی ئەم واڵتە 
تەرخان دەكەن یان دەیڕژێننە گیرفانی رێبەرانی 
رەوشی  قەیراناویترین  لە  و  لوبنان  حیزبوڵاڵی 
ئابووریی ئێراندا، كۆبوونەوەی رێبەرانی واڵتانی 
بێالیەن لە تاراندا بەڕێوە دەبەن تاكوو دەیان میلیارد 
تمەن خەرج بكەن بەڵكوو یاری وەفاداری ئەوان 
)بەشار ئەسەد( دیسانەوە لە دەسەاڵتدا بمێنێتەوە. 
شەپۆلەكانی  نێو  ل��ە  خ��ەری��ك��ە  ورم���ێ   گ��ۆل��ی 
خۆیدا دەخنكێ ، خەڵكی بەلووچستان و ئیالم لە 
بێئاویدا لێویان قەڵشاوە، دارستانەكانی كوردستان 
و زاگرۆس كە زیاتر لە 60 جۆر گیانلەبەر لە 
خۆ دەگرێت دەسووتێت و سامانی ئەم واڵتە بەرەو 

شوێنێكی نادیار دەڕوات.

سەلماندنی  بۆ  هێمایەكە  هاوبەشی  ژیانی  پێكهێنانی 
و  جۆراوجۆرەكاندا  كۆمەڵگا  لە  ژیان  بە  ئۆمێد  بوونی 
ئەمەش راستەوخۆ دەگەڕێتەوە بۆ چۆنیەتی هەلومەرجی 
فەرهەنگی و كۆمەاڵیەتی و دۆخی ئابووریی تاكەكانی 
نێو ئەو كۆمەڵگایانەوە و لە هەمووی گرینگتر یاسایەك 
لەو  بۆیە  هەر  دەكرێت.  پەیڕەو  كۆمەڵگایانەدا  لەو  كە 
كۆمەڵگایانەی كە یاسای واڵت لە سەر بناغە ئەسڵەكانی 
مرۆڤایەتی راوەستابێ، پێكهێنانی ژیانی هاوبەشیش بە 
تەواوی دەكەوێتە ژێر كاریگەریی ئەو پڕنسیپە مرۆییانەی 
الشەوە  لەم  و  كۆمەاڵیەتین  تەندرووستی  لێكەوتەی  كە 
داواكەوتووەكاندا،  و  نەریتی  كۆمەڵگا  لە  پێچەوانە،  بە 
هاوبەش  ژی��ان��ی  پێكهێنانی  وەك  م��رۆی��ی  بەهایەكی 
دەكەوێتە ژێر كاریگەریی یاسای دواكەوتوو و پشتبەستوو 
بە ئایین و خورافاتەوە و ئەمەش وا دەكات كە لەم جۆرە 
كۆمەڵگایانەدا نەك پێكهێنانی ژیانی هاوبەش ناتوانرێ 
وەك هێمایەك بۆ زیندوویەتی كۆمەاڵیەتی و بوونی ئۆمێد 
بوونی  بۆ  نیشانەیەكە  بەڵكوو،  بكرێت  ناودێر  ژی��ان  بە 
خوڵقاندنی  و  مرۆڤ  سەرەكییەكانی  مافە  پێشێلكردنی 

تاوانێكی گەورە بە بیانووی دین و ئایین و ....هتد.
بێ  بە  جیهاندا،  پێشكەوتووی  و  ئ��ازاد  واڵتانی  لە 
لێكۆڵینەوە و هەڵسەنگاندن و تاوتوێكردن دەست لە ئاوێتەی 
كۆمەاڵیەتی نادەن. بەم پێیە ئەگەر پڕۆگرامێك یان خود 
پالنێكی كۆمەاڵیەتی لە الیەن دەوڵەتەوە پێشنیار بكرێت، 
یاسایی  قۆناغی  دەی��ان  تێپەڕاندنی  دوای  پێشنیارە  ئەم 
كۆمەڵگادا  ئەندامانی  لەگەڵ  راپرسی  بە  و  مەدەنی  و 
دەبێتە یاسا و دەكەوێتە بواری جێبەجێكردنەوە، بە تایبەتی 
بنەماڵە  یاسایی  هاوبەشدا،  ژیانی  پێكهێنانی  بواری  لە 
لەو واڵتانەدا بە رادەیەك بە وردبینییەوە داڕێژراوە كە تا 
ئەو شوێنەی كە مەجالی هەبێت پێش بە بێ سەروسامانی 

كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی دەگرێت.
و  پ��رش��وب��اڵو  كۆمەڵگایەكی  ل��ە  داخ����ەوە  ب��ە  ب���ەاڵم 
بووەتە  ئاخوندەكان  ب��اوەڕی  كە  ئێراندا  وەك  بەاڵلێدراوی 

گۆپاڵێك لە دەستی پیاوانی بە ناو ئایینی بۆ خوڵقاندنی 
تاوان و كردەوەی نامرۆییانە، ژیانی بنەماڵە و پێكهێنانی 
بە  و  نیە  ئەوتۆ  گرینگییەكی  خ��اوەن  هاوبەش  ژیانی 
لە   ٧0 كە  واڵتێك  لە  ئەژمار.  نایەتە  پێویست  شتێكی 
س��ەدی دانیشتووانی توێژی الوان��ی س��ەرگ��ەردان و بێ 
دەرتان، بێكار، بە بێ جێی ژیان و داهاتی رۆژانە پێكی 
دێنن، چۆن الوان دەتوانن كەسێكی دیكە بە تێوەگالندن 
لە ژیانی پڕ لە نەهامەتی خۆیاندا گیرۆدە بكەن و ببنە 
خاوەن بنەماڵە و منداڵ. لە نێو ئەم هەموو پرس و باسە 
بارودۆخی  و  فەرهەنگی  دواك��ەوت��ووی��ی  وەك  گرینگە 
نالەباری ئابووری و كۆمەاڵیەتی و تەنانەت سیاسی لە 
واڵتی ئێراندا، رێگاپێدان بە پێكهێنانی ژیانی هاوبەشی 
مندااڵن یەكێك لەو دیاردە دزێوانەیە كە هەڵقواڵوی ئایین 
و سوننەتە و ئەمەش راستەوخۆ كاریگەری داناوە لە سەر 
حەشیمەتێكی 16 میلیۆن كەسی لە واڵتی ئێراندا كە بە 
پێی ئایین و ئەو یاسانەی كە لە ئێراندا پەیڕەو دەكرێن، 
دەتوانن ژیانی هاوبەش پێك بێنن. بە پێی دوایین ئامارەكان 
 19 تا   10 نێوان  لە  تەمەنیان  كەسانەی  ئەو  كۆی  لە 
ساڵدایە )بەگشتیی 15/4 میلیۆن كەس(، 6/٧ میلیۆن 
كەس لە نێوان 10 تا 14 سااڵن و ٧/8میلیۆن كەس لە 
نێوان 15 تا 19 سااڵندان. لەم حەشیمەتە نزیك بە 890 
هەزار منداڵی ژێر 18 ساڵ ژیانی هاوبەشی زۆرەملێیان 
بەسەردا داسەپاوە. لە نێوان حەشیمەتی 10 تا 14 ساڵدا، 
لە  كردووە.  زەماوەندیان  جارێك  هەزار كەس النیكەم   ٧8
گرووپی  لە  دەدەن  پیشانی  ئامارەكان  دیكەوە  الیەكی 
تەمەنیی 15 تا 19 ساڵدا، 814 هەزار كەس زەماوەندیان 
كردووە. ئەم نابەسامانی كۆمەاڵیەتییە هەمووی دەرەنجام 
ئێستاكە  كە  هەلومەرجەیە  و  ب��ارودۆخ  ئەو  لێكەوتەی  و 
بە بیانووی ئایین و سوننەت بە سەر كۆمەڵگای ئێراندا 
داسەپاوە و رۆژ لە دوای رۆژ قوربانی دەگرێت و بەداخەوە 
پێوەر  هەمان  بە  و  دەستێنێ  پ��ەرە  ت��ەاڵق  و  جیابوونەوە 

هەژاری و خراپە گەشە دەستێنێ.
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ئابوورییەكی نەخۆش
 و ژیانێكی پڕنەهامەتی

بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

ه��ەر وەك ئ��اگ��اداری��ن ئ��اب��ووری بە پێی 
وەك  و  پێش  دەچێتە  خ��ۆی  یاساورێسای 
تا  بەشییەوە  بچووكترین  ل��ە  زنجیرەیەك 
بەسەر  ك��اری��گ��ەری��ی��ان  خ���ۆی  ئ���ەوپ���ەڕی 
وەردەگرن.  لێك  كاریگەریش  و  هەیە  یەكدا 
وای  ئ��اب��ووری  هەستیاربوونەی  ئ��ەم  ه��ەر 
دادەڕێژرێت  كە  پالنێك  ه��ەر  ك��ە   ك���ردووە 
راست  بوارەكاندا هەڵسەنگاندنی  لە هەموو 
بكەوێتە  پ��اش��ان  بكرێت،  ب��ۆ  دروس��ت��ی  و 
مەیدانی كردەوە و جێبەجێكردنەوە. هەروەها 
لە هەموو واڵتانی جیهان لە راوێژكاران و 
ئابووری  كەرتی  بۆ  بەئەزموون  بەرپرسانی 
كە  پێیەیە  ب��ەو  ه��ەر  وەردەگ��ی��رێ��ت،  كەڵك 
پێشكەوتوو  واڵت��ان��ی  ئ��اب��ووری��ی  دەبینین 
كار  كاتژمێر  وێنەی  بە  گەشەسەندوو  و 
ناو  بكەوێتە  گرفتێك  كات  هەر  و  دەك��ات 
و  لێزانان  هەموو  )ئ��اب��ووری(  ماشێنە  ئەم 
دەس  دەدەن��ە  دەست  ئابووری  هەڵسوڕاوانی 
یەكتر و رێگاچارەیەكی زانستی و بنەڕەتی 
واڵت  كۆمەڵێك  نێوەدا  لەم  دەدۆزن���ەوە.  بۆ 
چەمكێكی  وەك  تەنیا  ئ��اب��ووری  كە  ه��ەن 
پەڕتووكەكان  چاو  و  كتێب  ناو  تیۆریكی 
واڵتانە  لەم  ئابووریش  پڕۆسەی  و  لێدەكەن 
هەر بە پێی گۆڕانكارییە رۆژانەكان دەچێتە 
كاتی  ئابووریی  پێناسەی  دەتوانین  و  پێش 
بە  ببینینەوە،  بۆ  رۆژانەیان  ئابووریی  یان 
واتایەكی  دیكە ئەم ئابوورییانە بۆ كاتگەلێكی 
كەم ماوە پالندانانیان بۆ دەكرێت و ئەگەری 
ئەوە هەیە كە تەنانەت لە ماوەی هەر چەند 
بۆ  كاغەز  لەسەر  بەرنامەیەك  جارێك  رۆژ 
یا مانگ  رۆژ  و چەند  دابنرێت  ئابووری 
وەپشت  بەرنامەكە  یا  كە  ناخایەنێت  دوات��ر 
گوێ دەخرێت یان بە تەواوی وەال دەنرێ، 
ئەوە لە حالێكدایە كە هەموو بەرنامەیەكی 
لەم سێ  یەكێك  لە  ئەشێ خۆی  ئابووری 
كورتماوە،  بەرنامەی  بدۆزێتەوە،  قۆناغەدا 
ئێرانیش  ئابوریی  درێژماوە.  و  ماوە  نێونج 
یەكێك لەو ئابوورییانەیە كە كۆمەڵێك  كەس 
و  پێویست  مێتۆدی  و  زانست  بوونی  بێ 
تەنیا بە پێی هەلومەرجی سیاسی خەریكی 
بەڕێوە بردنین. باسكردن لە ئابووریی ئێران 
و  پ��ەڕت��ووك  چەندین  بە  بوارێكدا  ه��ەر  لە 
كتێب كۆتایی نایەت و ئەگەر هەر الیەنێكی 
ئەم بەناو ئابورییە بخەینە بەرباس پێویستمان 
بە كات و ماوەیەكی زۆر هەیە، هەر بۆیە 
ئێمە بە سەرنجدان بەو رەوتەی كە ئێستا لە 
ئێراندا لە ژیانی خەڵك هاتۆتە پێش، هەوڵ 
هۆكاری  چەند  كورتی   بە  تەنیا  دەدەی��ن 
بۆ  كە  قەیرانانەی  ئەم  پێكهاتنی  سەرەكی 
ئابووری هاتونەتە پێش پێناسە بكەین و لە 
كە  ئامارانەی  لەو  نموونە  چەند  ئاكامدا 

خەڵك  ئەمڕۆی  ژیانی  لە  ئابورییەدا  لەم 
باسەكە  روون��ب��وون��ەوەی  بۆ  دەكرێت  ب��ەدی 

بخەینە روو.
هۆكارەكانی شڵەژاوی ئابووریی ئێران:

ئابووریی  ب��وون��ی  ب��ەره��ەم��ی  ت���اك   �1
ئێران: سەرەتاییترین و بنەڕەتیترین هۆكاری 
ن��ەخ��ۆش��ی ئ��اب��ووری��ی ئ��ێ��ران ك��ە ل��ە پاش 
دەسەاڵتدارێتی  ق��ۆن��اغ��ی  ب��ەس��ەرچ��وون��ی 
بنەماڵەی  هاتنەسەركاری  و  ق��اج��اڕەك��ان 
ئابووریی  ن��او  ك��ردۆت��ە  دزەی  پ��ەه��ل��ەوی  
ب��ە پشت  ب��وون��ە  بەرهەمی  ت��اك  ئ��ێ��ران��ەوە، 
پێشتر  نەوت. هەروەك  بەرهەمی  بە  بەستن 
زنجیرەیەكی  وەك  ئابووری  پێدا  ئاماژەمان 
زنجیرەیە  ئەم  كاتێك  و  وایە  پێكەوەگرێدراو 
چەند  ب��ە  گرینگی  ی��ا  ه��ەڵ��دەوەش��ێ��ت  لێك 
چاوەڕوانی  نابێ  هیچكات  نادرێت  بەشی 
و  درووس���ت  بەشێوەیەكی  كە  بكەین  ئ��ەوە 
پێشكەوتن  ب��ەرەو  و  بكات  ك��ار  رێكوپێك  
و  بنەما  واڵت��ێ��ك  كاتێك  بنێت.  ه��ەن��گ��او 
یەك  لەسەر  تەنیا  ئابوورییەكەی  بونیادی 
بەرهەم دادەڕێژێت، بە دڵنیایەوە ئەشێ ئەو 
و  ریسك  قەبووڵكردنی  چ��اوەڕوان��ی  واڵت��ە 
مەترسی زۆرتر بێت. واڵتی ئێرانیش پاش 
دۆزینەوەی نەوت لە ساڵی 1908 زایینی 
لە چاڵەكانی »مسجد سلیمان« بەرە بەرە 
نا  وەال  واڵت��ی  ئ��اب��ووری  ت��ری  بەشەكانی 
لە  كە  بەست  داه��ات��ە  ب��ەو  پشتی  تەنیا  و 
كاتی  تا  ئەگەر  دەك��ەوت،  دەستی  نەوتەوە 
پەهلەوی  بنەماڵەی  دەسەاڵتبوونی  لەسەر 
بە كەموكورتی ئاوڕیك لە بوارگەلی تری 
وەك كشتوكاڵ و پیشەسازی دەدرای��ەوە، بە 
كاری  ئیسالمی  كۆماری  هاتنەسەركاری 
تاك بەرهەمی كردنی ئابووری یەكسەرە كرا 
داهاتی  دەم��اری سەرەكی  بە  بوو  نەوت  و 
پاشكەوتی  ئەگەرچی  ئ��ێ��ران.  ئ��اب��ووری��ی 
 10 ب��ە  نزیك  ئ��ێ��ران   كێڵگەكانی  ن��ەوت��ی 
لەسەدی نەوت و گازی جیهانە، بەاڵم بەم 
بەرهەمە  ئ��ەم  نرخی  گۆڕانی  حاڵەشەوە، 
كە  ئ��ەوەی  بۆتە هۆی  كاتێكدا  لە هەموو 
لەگەڵ  واڵت  نەوت  بە  تەنیا  پشتبەستنی 
بەرهەمە  ئ��ەم  نرخی  دابەزینی  مەترسیی 
بەرەوڕوو بكات كە لە ئاكامدا دەبێتە هۆی 
واڵت.  داهاتی  كەمبوونەوەی  و  داب��ەزی��ن 
كەرتەكانی  لە  ئاوڕنەدانەوە  ئەوە  سەرەڕای 
 تری ئابووری وەك پیشەسازی و كشتوكاڵ 
بۆتە هۆی لەبەینچوونی لەڕادەبەدەری هەر 
كە  حاڵێكدایە  لە  ئ��ەوە  كەرتانە،  لەم  یەك 
ئەگەر ئابووری وەك باڵندەیەك سەیر بكەین، 
دوو  وەك  پیشەسازی  و  كشتوكاڵ  كەرتی 
باڵی ئابووری وان كە ئەشێ ئابووری پێیان 
بفڕێ و گەشە بكات. سەرەڕای ئەوەی كە 
تەنانەت  بەرهەمییە،  تاك  واڵت  ئابووریی 
هەیە،  بوونی  زۆر  گرفتی  بەشەشدا  ل��ەم 

نەوت،  هەڵهێنجانی  كەرەسەكانی  كۆنی 
پ��ی��رب��وون��ی چ��ااڵوەك��ان��ی ن���ەوت ب��ە هۆی 
سەرمایەی  نەبوونی  نۆژەننەكردنەوەیان، 
پێویست بۆ بواری بەرهەمێنان بۆتە هۆی 
بە  نزیك  سااڵنە  ئێران  واڵت��ی  كە  ئ��ەوەی 
دابەزینی  بەرمیل  ه���ەزار   300 ت��ا   280
و  ببینێت  خۆیەوە  بە  نەوت  بەرهەمهێنانی 
بە پێی ئەوەی كە واڵتی ئێران 10 لەسەدی 
پێویستی  هەیە،  دنیای  گازیی  و  ن��ەوت 
بۆ  بە 220 میلیارد دۆالر سەرمایە هەیە 
بنەڕەتی  دەستێوەردانێكی  و  نۆژەنكردنەوە 
لە كەرتی نەوتدا. هەر ئەم  گرفتانە بۆتە 
لە   ئ��ەوەی كە  هەر گۆڕانكارییەك  هۆی 
كارتێكەری  جیهاندا،  ل��ە  ن��ەوت  ب���واری  
بە  و  ئێران  داهاتی  سەر  بكاتە  راستەوخۆ 
شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ شوێن لەسەر ژیانی 
خەڵكی ئێران دابنێ  كە لە درێژەدا ئاماژەی 

پێ دەدەین.
و  ن���ەزۆك  ئ��اب��ووری  بەرنامەگەلی   �2
گەشەسەندن  بۆ  واڵتێك  هەموو  بێ ئاكام: 
گەیشتن  و  ئابووری  ب��واری  پەرەپێدانی  و 
بە لووتكەی بەرزی خۆشگوزەرانی خەڵك، 
ئێرانیش  ل��ە  دادەڕێ�����ژێ .  بەرنامەگەلێك 
دوای  چ  و  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  پێش  چ 
ه��ات��ن��ەس��ەرك��اری ئ��ەم رێ��ژی��م��ە  كۆمەڵێك 
ئاماژەیەكی  لێرەدا  كە  نووسراون  بەرنامە  
كورتیان پێ دەكەین. سەرەتای هاتنەئارای 
هزرێك بە ناو بەرنامەداڕشتن  بۆ ئابووری 
دەگەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 132٧. لەم ساڵەوە 
بەرنامەی  بەناو  بەرنامەی  یەكەم  كە  بوو 
تۆكمە و كارناسیكراوی گەشەی ئابووری 
بۆ ماوەی ٧ ساڵ داڕێژرا. لەسەرەتادا ئەم 
دڵخۆشی  و  هیوا  جێگای  زۆر  پالندانانە 
بەرەو  بوو  هەنگاوێك  چوونكە  بوو،  خەڵك 
پ��ێ��ش��ك��ەوت��ن، ب����ەاڵم ب��ە پ��ێ��ی ئ����ەوەی كە  
شاهەنشاهی  دەس���ەاڵت���داری���ی  سیستمی 
باوەڕی بە ڕاوبۆچونی كەسانی  تر جیا لە 
بەرنامە  بەناو  ئ��ەم   نەبوو،  خۆیان  قسەی 
لە  تەنیا  واڵت  پێشكەوتنی  ئابوورییانەی 
رەقەمدا  و  ژم��ارە  كۆمەڵێك   چوارچێوەی 
ئیرادەیەكی  كە  ئ��ەوەی  بە هۆی  و  مانەوە 
پڕاكتیكیان لەپشت نەبوو،  زۆر زوو رواڵەتی 
بواری  و  وەدەرك���ەوت  نەزۆكییان   و  ب��وون 
كە   دەڕۆیشت  رێگایەدا  بەو  هەر  ئابووری 
دەسەاڵتدارانی ئەوكات بۆ خەڵكیان دیاری 
كە  بڵێین  راشكاوی  بە  دەتوانین  و  دەك��رد 
زۆرجار هەبوو كە پالنگەلێك بەڕێوە دەچوو  
كە لە هیچ دەقێكی بەرنامەدا بوونی نەبوو و 
تەنیا بە پێی ویستی دەرباری شاهانە بەڕێوە 
پەهلەوی  دەسەاڵتی  كۆتایی  تا  دەچ��وون. 
روالەت  بە  بەرنامە  پێنج   ،5٧ شۆڕشی  و 
كەوتنە بواری جێبەجێكردنەوە و بەرنامەی 
كەوتە  ك��ە  ئ���ەوەی  ه��ۆی  ب��ە  شەشەمیش 

نێو رووداوەك��ان��ی ش��ۆڕش��ەوە،  هەر لەسەر 
كاغەز مایەوە. بە هاتنەسەركاری كۆماری 
كۆمەڵیك  136٧وە  ساڵی  لە  ئیسالمیش 
گەاڵڵە داڕێژران كە لەودا بەناو بەرنامەی 
پێنج ساڵەی پێشكەوتنی كۆماری ئیسالمی 
رواڵەتدا  لە  كە  ئەمڕۆ  تا  و  ك��ران  پەسەند 
درێژەیان  ل��ەئ��ارادای��ە،  پێنجەم  ب��ەرن��ام��ەی 
بەرنامەیەك   هەموو  دەزانین  هەروەك  هەیە. 
دەبێ ژیانی خەڵك  بۆ باشتربوون رێنوێنی 
بكات كەچی لە ئێراندا راست بەپێچەوانەیە، 
كە  ئامارانە  ئ��ەم  دەدەی��ن��ە  سەرنج  وێنە  بۆ 
لە الیەن بانكی ناوەندیی ئێرانەوە دەرچوون. 
بەم پێیە تێچووی ژیانی هەر بنەماڵەیەكی 
ئێرانی بەنیسبەت داهاتیان لە ساڵی 1384 
تەنیا 0/85 لەسەد بووە كەچی ئەم رێژەیە 
لە ساڵی 1389دا گەیشتۆتە 4/45 لەسەد، 
ت��ێ��چ��ووی خالیسی  ب��ە وات��ای��ەك��ی دی��ك��ە 
بنەماڵەكان، بە نیسبەت داهاتی خالسیان تا 
ساڵی 1389 نیزیك بە 4 و نیو لەسەد بەرز 
هەر  ئامارەدا  ئەم  تری  لەبەشێكی  بۆتەوە. 
ژیانی  تێچووی  كە  هاتووە  ئاوا  بارەوە  لەم 
بنەماڵەیەكی ئێرانی لەساڵی 1384 بەرابەر 
تمەن  ه��ەزار   195 و  میلیۆن    6 لەگەڵ 
بووە، ئەوە لە حاڵێكدایە كە ئەم رێژەیە لە 
و 454  میلیۆن  دەگاتە 13  ساڵی 1389 
هەزار تمەن، ئەم ئامارانە بەشێكی بچووك 
لە راستییەكانی بەرنامەكانی پێنج ساڵەی 
كەمترین  تەنانەت  كە  دەدات  نیشان  واڵت 
كارتێكەریشیان بۆ باشتربوونی ژیانی خەڵك 
بەدواوە نەبووە، بەڵكوو لە بنەمادا كۆمەڵێك 
ك��اغ��ەزی رەش��ك��راوەن ك��ە ه��ەر پێنج ساڵ 

جارێك خەڵكیان پێ سەرگەرم دەكەن.
3� سیاسەتی ملهوڕی  و دژایەتی لەگەڵ 
دنیای دەرەوە: یەكێك لەو رێگایانەی كە هەر 
واڵتێك لە بەرەوپێشچوونی ئابووریدا دەیگرێتە 
بەر، كەڵكوەرگرتن لە سەرمایە بیانییەكانە 
و بۆ گەیشتن بەم مەبەستەش هەموو جۆرە 
ئاسانكاری و رێوشوێنێك دەگرێتە بەر تاكوو 
دیمەنێكی جوان و بێ خەوش و سەرنجڕاكێش  
لە خۆی نیشانی دنیای دەرەوە بدات و لەم 
نێو  بێنێتە  دەرەك��ی  سەرمایەی  رێگایەوە 
واڵتەكەی خۆی تا لە كەرتی بەرهەمهێنان 
ئێمە واتا  ب��ەاڵم واڵت��ی  وەگ��ەڕی��ان بخات. 
كۆماری  هاتنەسەركاری  م��اوەی  لە  ئێران 
ئیسالمییەوە راست بە پێچەوانەی ئەم رەوتە 
چۆتە پێشەوە و هەموو كات بە گرتنەپێشی 
قەیرانخوڵقێن   و  شەڕخوازانە  سیاسەتێكی 
جۆرە  ه��ەم��وو  جیهانی   تەناهی  دژی  و 
سەرمایەیەكی دەرەكیان  لە ئابووری ئێران 
دوور ك��ردۆت��ەوە، س��ەرەڕای ئ��ەوە گ��رژی و 
رۆژئاوایی  واڵتانی  و  ئێران  نێوان  ئاڵۆزی 
لەسەر سیاسەتە ناڕەواكانی ئێران هەموو كات 
بۆتە هۆی ئەوەی كە ئێران وەك هەڕەشەیەك 
چاوی لێ بكرێت و بۆ راگرتن و بەربەرەكانێ 
لەگەڵ ئەم هەڕەشەیە كۆمەڵە بڕیارگەلێك 
چەند  لە  جێبەجێكردنەوە.  ب��واری  بخەنە 
توندڕەوەكان  هاتنەسەكاری  دوای��ی،  ساڵی 
نەهێشتنی  وەك  درووش��م��گ��ەل��ی  دان���ی  و 
ئیسراییل و تێكدانی نەزمی ئێستای جیهان 
لەگەڵ  هاوكات  جیهان،  بەڕێوەبەریەتی  و 
ئەوەش، پەرەپێدانی بەرنامەی قەیرانخوڵقێنی 
ناوكی بوونەتە هۆی گرتنەبەری رێوشوێنی 
جۆراوجۆر بۆ پێشگرتن لە ئێران كە یەكێك 
لەم پالنانە سەپاندنی یەك لە دوای یەكی 
شێوەیەكی  ب��ە  ئ��اب��ووری��ی��ەك��ان��ن  گ��ەم��ارۆ 
سیستماتیك، بە جۆرێك كە كەم واڵت ئێستا 
نەخستبێتە  گەمارۆیانەی  ئ��ەم  كە  هەیە 

بڕیارنامە  چ���وار  دەرك��ردن��ی  ئ��ێ��ران.  س��ەر 
نەتەوە  رێكخراوەی  الی��ەن  لە  ئێران  بە  دژ 
یەكگرتووەكان، گەمارۆی بانكەكانی ئێران 
لە الیەن ئەمریكا و ئوروپاوە و لە ئاكامدا 
گەمارۆی بانكی ناوەندیی ئێران بۆ رێگرتن 
تری  واڵتانی  لەگەڵ  ساتوسەوداكردنی  لە 
ئێران  نەوتی  كڕینی  ،گ��ەم��ارۆی  جیهان 
ئورووپاوە  و  ئەمریكا  الیەن  لە  جیا  بە  كە 
بەڕێوە دەچێت و ..هتد، بەشێكی بچووكن 
ل��ەو رێ��ك��اران��ەی ك��ە واڵت��ان��ی جیهان بۆ 
هەرەسهێنانی هەوڵی تێكدەرانەی كۆماری 
جۆراوجۆرەكانی  شوێنە  ل��ە  ئیسالمی  
جیهان گرتوویانەتە بەر. هەموو ئەو هەوڵە 
نێونەتەوەییانە وایان كردووە كە ئەو ئابوورییە 
لە بنەمادا نەخۆش و وێرانەی ئێران كە پێشتر 
ئاماژەمان پێدا، نەتەنیا خراپتر ببێت و هیچ 
نەبینێت،  خۆیەوە  بە  گەشەكردنێك  چەشنە 
بەڵكوو بە پێچەوانەشەوە رۆژ بە رۆژ بەرەو 
نێوەدا  لەم  بنێت.  هەنگاو  زیاتر  تێكڕمانی 
بە  دەرەكییەكان  سەرمایە  نەهاتنی  ئەگەر 
بزانین،  گەمارۆكان  ئ��اس��ەواری  یەكەمین 
دەبێ ئاماژە بە دووهەمین  ئاسەواری ئەم 
كە  ئەوەیە  ئەویش  بكەین،  گەمارۆیانەش 
بەوەیە  پێویستی  گەشەسەندن  بۆ  واڵتێك 
كە پشكێكی باش لە بازاڕە نێونەتەوەییەكان 
لەگەڵ  بتوانێت  و  بكات  ق��ۆرغ  خۆی  بۆ 
كێبەركێ  خ��ۆی  هاوشانەكانی  ئابوورییە 
بكات، بەاڵم بەم گەمارۆیانە پشك و بەشی 
بە  جیهانییەكان  ب��ازاڕە  لە  ئێران  ئابووریی 
چەندقات دابەزیوە و ئەم رەوتە گەشەنەكردنی 
ئابووری لێكەوتۆتەوە و لە درێژەدا ئەم رەوتە 
بۆتە هۆی كەمبوونەوەی پێداویستییەكانی 
ژیانی خەڵك لە نێو واڵت و چوونەسەرەوەی 
نرخی شتومەكەكان و بەم پێیە باری ژیانی 
خەڵك قۆناغ بە قۆناغ بەرەو دژواری زیاتر 
ئەو  پێی  بە  كە  جۆرێك  بە  دەنێت  هەنگاو 
رێژیم  بەرپرسانی  خ��ودی  كە  ئ��ام��اران��ەی 
وێنە  بۆ  خۆراك  بواری  لە  رایانگەیاندووە، 
خواردنی برنج بۆ هەر بنەماڵەیەكی ئێرانی 
بووە،  كیلۆگرەم   181 13٧9دا  ساڵی  لە 
بۆ   1389 ساڵی  لە  رەق��ەم��ە  ئ��ەم  كەچی 
گشتی  ئاستی  داب��ەزی��وە.  كیلۆگرەم   159
 1389 ساڵی  تا   1380 لەساڵی  نرخەكان 
ئەوە  بۆتەوە،  ب��ەرز  لەسەد   285 بە  نیزیك 
لە حاڵێكدایە كە داهاتی دەوڵەت لە ساڵی 
1389 بە نیسبەتی ساڵی 1380، زیاتر لە 
504 لەسەد زیادی كردووە. هەروەها بە پێی 
ئاماری بانكی ناوەندیی ئێران، گرانیی 33 
پێداویستی  و  س��ەرەك��ی  شتومەكی  ج��ۆر 
غەزایی لە تاران لە ماوەی نێوان خاكەلێوەی 
لە   1391 خاكەلێوەی  كۆتایی  تا   1390
وێنە  بۆ  ب��ووە،  لەسەد   146 تا   18 نێوان 
بەرزبوونەوەی  پێداویستی  كۆمەڵێك  نرخی 
بەم شێوەیان بەخۆوە بینیوە: سەوزییەكان 50 
لەسەد،   30 شەكر  و  قەند  و  رۆن  لەسەد، 
تا   26 )لبنیات(  شیرییەكان  خواردەمەنییە 
59 لەسەد، میوەكان 2٧ لەسەد و ...هتد. 
پێكردن،  ئ��ام��اژەم��ان  كورتی  بە  ئ��ەوان��ەی 
بەرپرسانی  كە  بوو  ئامارانە  لەو  كۆمەڵێك 
دەوڵ����ەت ب��ە ه����ەزار س��اخ��ت��ەك��اری هێشتا 
نەیانتوانیوە حاشایان لێبكەن. بە دڵنیاییەوە 
ئامارە راستەكان یەكجار زیاتر لەم ئامارانەن 
كە لەبەردەستدان. ئەوە بارودۆخی گوزەرانی 
ژی��ان��ی خ��ەڵ��ك ل��ە ئ��ێ��ران��ی ئ��ەم��ڕۆك��ەی��ە و 
بەداخەوە رۆژ بەدوای رۆژ ئەم رەوتە نەتەنیا 
بەرەو  بەڵكوو  نابینێت،  بەخۆیەوە  باشتربوون 

خراپتربوونیش دەچێت.
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دیسان لەمەڕ پەڵە رەشە 
هەمیشەییەكەی سەر تەوێڵی رێژیم

دەداتە  دەس���ت  ج���ار  زۆر  ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
هەڵكەندنی چاڵێك بۆ الیەنەكانی بەرامبەری كە 
دواجار هەر خۆی تێی دەكەوێ . رێژیم ئەمجارە 
كۆبوونەوەی واڵتانی بێالیەنی لە تاران گرت كە 
دەیویست وەكوو ئامرازێكی پروپاگەندەیی بۆ چەند 
لەوانە  لێوەرگرێ ،  كەڵكی  سەرەكی  مەبەستی 
سووریە  لە  واڵتانە  ئ��ەو  پشتیوانیی  وەرگرتنی 
وەپەراوێزكەوتنی  لە  كاتی  خ��ۆدەرب��ازك��ردن��ی  و 
ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی. ب���ەاڵم ل��ە س��ای��ەی س���ەری ئەم 
واتە  ئێران،  لە  كۆبوونەوەیە، پرسی مافی مرۆڤ� 
ئەم پەڵە رەشە كە هەمیشە بە تەوێڵی رێژیمەوەیە، 
دیسانەوە هاتەوە بەرباس و كۆماری ئیسالمی لە 

گەیشتن بە ئامانجەكانی ناكام هێشتەوە. 
دەكرێ  لە رەهەندی جۆراوجۆرەوە باسی چۆنیەتی 
مافی  پ��رس��ی  ه��ات��ن��ەب��ەرب��اس��ی  گرینگیی  و 
كۆبوونەوەیە  ئەو  بەڕێوەچوونی  رەوتی  لە  مرۆڤ� 
ب��ك��رێ ، ب���ەاڵم یەكێك ل��ەو رەه��ەن��دان��ە ك��ە زۆر 
جێگای سەرنجە، قسەكانی موحەممەد جەوادی 
الریجانی، بەرپرسی ستادی بەناو مافی مرۆڤی 
شەهید،  ئەحمەد  لەسەر  ئێران  دادوەری���ی  هێزی 
نەتەوە  رێ��ك��خ��راوی  دی��اری��ك��راوی  راپ��ۆرت��ن��ێ��ری 

یەكگرتووەكان لە بواری ئێرانەوەیە. 
الریجانی لە وتووێژ لەگەڵ تەلەفزیۆنی كۆماری 
ئیسالمیدا لەمەڕ راپۆرتەكانی ئەحمەد شەهید كە 
قامكی لەسەر سەدان پێشێلكاریی مافی مرۆڤ� 
وێڕای  دان��اوە،  ئیسالمییەوە  كۆماری  الی��ەن  لە 
وتی:  راپۆرتانە،  ئەو  ناوبردنی  »درۆی��ی��ن«  بە 
گشتیی  سكرتێری  لەگەڵ  چاوپێكەوتنم  »ل��ە 
نەتەوە یەكگرتووەكان باسی ئەوە كرا كە ئەحمەد 
شەهید، راپۆرتنێری تایبەتی مافی مرۆڤ� لەسەر 
بەرپرسیارەتی  و  لەخۆڕایی  مرۆڤێكی  ئ��ێ��ران، 

هەڵنەگرە«.
بە  شەهیدی  ئەحمەد  پێشتریش  ك��ە  الریجانی 
ئەوەی  بەبێ   بردبوو،   ناو  »ن��ەزان«  مرۆڤێكی 
راپۆرتەكانی  ناڕاستبوونی  بۆ  بەڵگەیەك  هیچ 
لە  تەنیا  دەی��ه��ەوێ   بێنێتەوە،  شەهید  ئەحمەد 
هەر  وەاڵم���ی  پێكردنەوە  سووكایەتی  رێ��گ��ەی 
مرۆڤ�  مافی  پرسی  بە  پێوەندیدار  پرسیارێكی 
دەرخەری  خ��ۆی  بۆ  ئەمە  ب��دات��ەوە.  ئێراندا  لە 

دەستەوەستانی تەواوی رێژیم لەم بوارەدایە. 
»بە  وتوویەتی:  وت��ووێ��ژەدا  ل��ەو  ه��ەر  الریجانی 
بەڕێزیانمان )سكرتێری گشتیی رێكخراوی نەتەوە 
هەزار  دوو  پاڵی  دران��ە  كە  یەكگرتووەكان«وت 
شەهیدەوە،  ئەحمەد  الی��ەن  لە  ئێران  لە  تۆمەت 
نیشانەی ناڕاستبوونی ئەم ئیدیعایانەیە و ئەگەر 
بڕیار بێ  ئەو هەموو ئەم تۆمەتانە تاوتوێ بكات، 

دەبێ  النیكەم دوو هەزار رۆژ لە ئێران بێ «.
بە  رێژیم  بەرپرسانی  كاتێكدا  لە  خۆشییەوە  بە 
كەڵكوەرگرتن لە شێوازی كۆنی پروپاگەندەكردن، 
تێكنیكێكی قسەكردنیان لەسەر ئەو تۆمەتانەی كە 
دەدرێتە پاڵیان بە شێوەیەكە كە زیاتر لەوەی لەسەر 
نێوەڕۆكی تۆمەتەكان قسە بكەن، هەر بەسەریدا 
تێدەپەڕن و تەنیا دەست دەكەن بە تۆمەتدانە پاڵ 
كردوون،  ئاراستە  تۆمەتەكانی  الیەنانەی  ئ��ەو 
بەاڵم لێرەدا الریجانی خۆی ددان بەوەدا دەنێت كە 
ئەحمەد شەهید لە راپۆرتەكانیدا ئاماژەی بە دوو 
هەزار پێشێلكاریی مافی مرۆڤ لە ئێران كردووە. 
ئەو  دەك���رێ   ل��ە قسەكانی الری��ج��ان��ی  ه��ەروەه��ا 
پێشێلكارییەكانی  چوونكە  كە  بكرێ   ئیستنباتە 
مرۆڤ� لە ئێران زۆرە و تاوتوێكردنیان كاتی زۆری 
بكرێ   لێ   چاوپۆشییان  دەكرێ   كەوابوو  دەوێ ، 
واتە بە جۆرێك كە هەر دەڵێی نە بای هاتووە و نە 
بۆران. ئەمە لە كاتێكدایە كە لە هەر مرۆڤێكی 
خاوەن ئاوەزی ئاسایی ئەو چاوەڕوانییە دەكرێ  كە 
ئیستداللەكەی ئەوە بێ  كە مادام لە راپۆرتەكاندا 
ئاماژە بەو هەمووە پێشێلكارییانە كراوە، كەوابوو 
تەرخان  تاوتوێكردنیان  بۆ  ت��ەواو  كاتی  پێویستە 

بكرێ . 

لە كۆتایی خەرمانان، ئینتێرنێتی نێوخۆیی ئێران لە ئینتێرنێتی جیهانی دادەبڕدرێ 

بەسااڵچووە پڕجموجۆڵەكان شەش ساڵ زیاتر تەمەن دەكەن

كوشتوبڕی خەڵكی گوندێك لەسەر كانگای زێڕ

زایـــــەڵــــــــە

باران

وتووێژ  ل��ە  ئ��ێ��ران  پێوەندییەكانی  وەزی���ری 
وتی  ئیسنادا  دەوڵەتی  هەواڵدەریی  لەگەڵ 
نەتەوەیی  رای��ەڵ��ەی  یەكەمی  قۆناخی  كە 
زانیاریی ئێران تا كۆتایی مانگی خەرمانانی 
ئەمساڵ ئامادەی وەگەڕخستنە. رەزا تەقی 
ق��ۆن��اخ��ەدا رایەڵەی  ل��ەم  پ���وور وت��ووی��ەت��ی 
زانیاریی نێوخۆی واڵت لە رایەڵەی جیهانیی 
هیوای  ناوبراو  دەكرێتەوە.  جوێ   ئینتێرنێت 
قۆناخی  جێبەجێكردنی  ب��ە  ك��ە  خ��واس��ت��ووە 
زانیاری،  ن��ەت��ەوەی��ی  رای���ەڵ���ەی  ی��ەك��ەم��ی 
كونتڕۆڵ  ئێران  دژی  سایبێرییەكان  هێرشە 
بكرێ . لە چەند ساڵی راب��ردوودا كۆماری 
ئیسالمی ئامانجی چەندین هێرشی بەهێزی 
سایبێری لە دەرەوەی واڵت بوو كە دەگوترێ  

ئیسرائیلیان لەپشتەوە بووە. 
رایەڵەی  ب��ی.ب��ی.س��ی،  راپ��ۆرت��ی  بەپێی 
كە  گەاڵڵەیەكە  ن��اوی  زان��ی��اری  نەتەوەیی 
نەتەوەیی«  »ئینتێرنێتی  ن��اوی  بە  پێشتر 
ناویان دەهێنا. كۆماری ئیسالمی نزیك دوو 
ساڵە كە بە هۆگەلی ئەمنییەتی و هەروەها 

زانستڤانانی  لێكۆڵینەوەكانی  بەپێی 
ساڵمەت  و  پڕجموجۆڵبوون  سوئێدی، 
ژیانكردن لە حەوتەمین دەیەی ژیاندا، 
دەبێتە هۆی زۆربوونی بەرچاوی هیوا 
بە ژیان لە كەسەكاندا. بەپێی راپۆرتی 
بی.بی.سی، لێكۆڵەران لە ئەنێستیتۆی 
شێوەی  لەسەر  سوئێد  كارولینسكای 
ژیانی هەزار و هەشتسەد و دە كەس 
ساڵ   ٧5 س���ەرەوەی  لە  تەمەنیان  كە 

بوو، توێژینەوەیان كرد.  
بەپێی دۆزینەوەكانی ئەم لێكۆڵینەوەیە 
پزیشكیی  گۆڤاری  ماڵپەڕی  لە  كە 
بریتانیادا باڵو كراوەتەوە، ئەو كەسانەی 
ژیان  زی��ات��ر  دەك���ەن،  ژی��ان  ساڵمەتتر 

دەكەن. 
ژیمناستیك،  و  پیاسەكردن  مەلەكردن، 
هیوا بە ژیان نزیك بە دوو ساڵ زیاد 
پێوەندیی  كە  كەسانەی  ئ��ەو  دەك���ەن. 
كۆمەاڵیەتیی بەرباڵوتریان هەیە، ساڵ 

بەپێی راپۆرتی رۆژنامەی »گاردییەن«، برزیل 
دیاری  تا  وێنێزوئێال  سەر  خستووەتە  گوشاری 

نێوەڕۆكی  بەسەر  بەمەبەستی چاودێریكردن 
ئ��ەو م��اڵ��پ��ەڕان��ەی ب��ە دژی خ��ۆی ی��ان بە 
نەگونجاویان دەزانێ ، ئەم گەاڵڵەی هێناوەتە 
گۆڕێ . تەقی پوور ساڵی رابردوو وتبووی: 

»ئەو ئینتێرنێتەی كە هەیە، لەسەر بنەمای 
تیۆرییە ئومانیستی و لیبرالیستییەكانە . . 
.هەر بۆیە دەبێ  پەرەپێدانی ئینتێرنێتی خاوێن 
بخرێتە دەستووری كارەوە«. رەخنەگران لەو 

باوەڕەدان »ئینتێرنێتی خاوێن« لە روانگەی 
كە  ئینتێرنێتێكە  ئیسالمییەوە،  ك��ۆم��اری 
بیروبۆچوونی  باڵوكردنی  دەرەتانی  نەتوانێ  

بەرهەڵستكارانی حكوومەت بڕەخسێنێ .

لەوانەی كۆمەاڵیەتی  زیاتر  نیوێك  و 
تاوتوێكردنی  دەك����ەن.  ژی���ان  ن��ی��ن، 
كە  دەدا  نیشان  ب��ارەوە  لەم  ئامارەكان 
لە  كەڵكوەرگرتن  بە  دەت��وان��ن  پیاوان 
ژیان،  س��اڵم��ەت��ك��ردن��ی  ش��ێ��وەك��ان��ی 
تەمەنی ژیانی خۆیان تا شەش ساڵ 
پێنج  ت��ا  ژنانیش  و  س����ەرەوە   ببەنە 

ساڵ. 
پروفێسۆری  دەیویس،  ماریون  ئالێن 
لەندەن  كالجی  كینگز  زانستگای 
لێكۆڵینەوانە  ئ��ەم  دەڵ��ێ ،  ب���ارەوە  ل��ەم 
سەلماندنی  بۆ  باشن  بەڵگەگەلێكی 
بۆ  ساڵى  حەفتا  تەمەنی  كە  ئ��ەوەی 
چەند  ب���دات  ب��ڕی��ار  كەسێك  ئ���ەوەی 
س���اڵ زی��ات��ر ژی���ان ب��ك��ات، درەنگ 
پێكهێنانی  ب���ۆ  ه��ی��چ��ك��ات  ن���ی���ە. 
دەتوانن  كە  بچووك  ئاڵوگۆڕگەلێكی 
ج��ی��اوازی��گ��ەل��ێ��ك��ی گ����ەورە درووس���ت 

بكەن، درەنگ یان زوو نیە. 

زێر  كانزای  برزیلییەكانی  كانزاچییە  ئایا  بكات 
سنووریان بەزاندووە و گوندێكیان كە نزیك بە 80 

كەس خەڵكی خۆجێیی تێدا بووە، بە هێلیكۆپتێر 
كۆمەڵكوژی كردووە. ئەم هێرشە كە گرووپێكی 
عەشیرەیی دەڵێن لە سەرەتای جووالیدا 
ب��ووەت��ە ه��ۆی ك��وژران��ی زیاتر لە ٧0 
ئەو  ئ��ەوەی  پاش  حەوتووە  ئەم  ك��ەس، 
وێنێزوئێال  دەوڵەتی  لە  داوایان  گرووپە 
كرد كە لێكۆڵینەوە لە مەسەلەكە بكات، 
دەركەوت. بە هۆی دووری ناوچەكە و 
دانیشتووانی  پرشوباڵوی  سرووشتی 
عەشیرەتەكە  ئ��ەن��دام��ان��ی  خۆجێیی، 
تەنیا لە رۆژی دووشەممەی حەوتووی 
بە  هۆشداریدانیان  توانایی  راب���ردوودا 

دەوڵەت هەبوو. 
وەزیری دەرەوەی برێزیل رۆژی هەینی 
وتی كە باڵوێزەكەیان لە كاراكاس داوای 
هەر  ك���ردووە  وێنێزوئێال  دەوڵ��ەت��ی  ل��ە 
زانیارییەك كە دەتوانێ  یارمەتیدەر بێ  
لە دیاریكردنی ئەوەی كە ئایا هێرشەكە 
رووی داوە و برزیلییەكان دەستیان تێدا 

بووە، بەدەستی بێنێ . 
هەر بەپێی ئەم سەرچاوەیە، دامەزراوەی نەتەوەیی 
بە  س��ەر  كە  برزیل  هیندییەكانی  رەچ��ەڵ��ەك  بە 
حكوومەتە و بەسەر كاروباری خەڵكانی خۆجێیی 
چاودێری دەكات، دەڵێ  لێكۆڵینەوەیەكی هاوبەش 
لە الیەن بەرپرسانی هەر دوو واڵتی تێوەگالوەوە 
لەم بارەوە دەكرێ .  ناوچە سنوورییەكانی نێوان ئەم 
دوو واڵتە رۆژ لەگەڵ رۆژ زیاتر دەبێتە شوێنی 
شەڕ لە نێوان خەڵكی خۆجێیی، كانزاچییەكانی 
بەنرخەكانی  سەرچاوە  دوای  بە  ئەوانەی  و  زێڕ 

دیكەی دارستانەوە دەگەڕێن. 
كە  عەشیرەتەی  ئەو  »یانومامی«،  عەشیرەتی 
ئیدیعای كردووە هێرشی كراوەتە سەر، دەڵێ  زۆر 
كە  داوە  وێنێزوئێال  دەوڵەتی  بە  هۆشداری  جار 
گرینگی  بەاڵم  دەستێنێ   پەرە  خەریكە  شەڕەكە 
وێنێزوئێال  دەوڵەتی  نەدراوە. رۆژی هەینی،  پێ  
ناتوانێ  تەئیدی بكات كە  رایگەیاند كە هێشتا 

وەها هێرشێك رووی داوە. 


