
سێناریۆیەكی سواو
پێدانی پلە و پایە و پۆستی هەستیار لە دەوڵەتدا 
دەستخۆشانەی  پاسداران  فەرماندەكانی سپای  بە 
بۆ  بوو  ئێران  كۆماری  سەرۆك  نژاد  ئەحمەدی 
ناوبراو  لە  هێزە  ئەو  یارمەتییەكانی  و  پشتگیری 
ئەو  كۆمارییەكەیدا.  سەرۆك  یەكەمی  دەوری  لە 
رادەیەك چووەپێش كە زۆربەی  تا  دەستخۆشانەیە 
وزە،  وەك  واڵت  ئابوورییەكانی  گەورە  پرۆژە 
و... موخابەرات  و  بەنداو  سازكردنی  رێگەوبان، 
پاسداران  سپای  و  هێزە  ئەو  دەست  كەوتە  هتد، 
بە  واڵتیان  ئابووری  و  هەستیارەكان  پۆستە 
پشتیوانیی بێ  درێغی سەرۆك كۆمار پاوان كرد.

كۆماریی  سەرۆك  دووهەمی  دەوری  لە  بەاڵم 
پەرەسەندنی  لەگەڵ  هاوكات  و  نژاددا  ئەحمەدی 
ئەو قەیرانە ئابوورییانەی كە واڵتی ئێران لەگەڵی 
بەرەوڕوو بوو، وێدەچێت ئەحمەدی نژاد وەك تیرێكی 
خۆی  پشتیوانەكانی  لە  رووی  كەواندەرچوو  لە 
وەرچەرخاندبێت. مانگی گەالوێژی ئەمساڵ بوو 
كە سەرۆك كۆماری ئێران لە رایەڵەی ئینتێرنێتیی 
»شبكە ایران«دا، بەری بوون لە »دانی ماڵیات 
و  بەرباس  خستە  دامەزراوەكان«ی  و  ناوەند  بۆ 
گوتی: »بۆ دەبێ  ناوەندگەلێكی ئابووری گەورە 
وەك دامەزراوەی )تعاون سپاە(، )تعاون ناجا( یان 
قەرارگای خاتەمولئەنبیا كە خاوەنانی پرۆژەگەلی 
زەبەالحی ئابوورین لە دانی ماڵیات بەری بن؟«. 
ئەمساڵیشدا  سەرماوەزی  مانگی  لە  هەروەها 
دۆخی  و  گەمارۆكان  كاریگەریی  بە  سەبارەت 
خراپی ئابووریی ئێران و دابەزینی بەهای ریاڵی 
ئێران، لە لێدوانێكدا باسی لە گەڕاندنەوەی هەندێ  
لە داراییەكانی سپای پاسداران بۆ دەوڵەت كردبوو. 
ناڕاستەوخۆ  پاریشدا  ساڵی  هاوینی  لە  تەنانەت 
»برادەرانی  بە  پاسدارانی  سپای  كاربەدەستانی 
قاچاخچی خۆمان« ناوزەد كرد و وەك بینیشمان 
لە سەرماوەزی ئەمساڵیشدا، »رەزا تەقی پوور«ی 
كە یەكێك لە شەش فەرماندەكانی سپای پاسداران 
وەزارەتی  پۆستی  لە  بوو،  وەزارەتدا  پۆستی  لە 

پەیوەندییەكان الدا.
وەك  كۆمار  سەرۆك  هەڵوێستانەی  و  وتە  ئەم 
فەرماندە  كردبێت،  زەردەواڵەدا  هێالنە  بە  پەنجەی 
پایە بەرزەكانی سپای پاسدارانی لە ناوبراو تووڕە و 
بێ  هیوا كردووە بە چەشنێك كە لە راگەیاندنەكانی 
خۆیاندا، راشكاوانە ئەحمەدی نژادیان داوەتە بەر 
تیغی رەخنە و لۆمە. بەاڵم سازكردنی ئەم شەڕە 
زێڕنگەرانەیە و فریودانی رای گشتی لەبەرەبەری 
هەڵبژاردنەكاندا چیدی بڕ ناكا و وەك سێناریۆیەكی 
گاڵتەجاڕانە و تاكتیكێكی سواو سەیری دەكرێ . 
ئەحمەدی نژاد لەگەڵ نزیكبوونەوە لە یازدەهەمین 
ئێراندا،  لە  كۆماری  سەرۆك  هەڵبژاردنی  خولی 
پاككردنەوەی  بۆ  خۆی  پەلەقاژەكانی  دوا 
كارنامەی رەشی خۆی دەكات و الیەن و باڵەكانی 
مەبەستی  بە  هەركامەیان  دەسەاڵتیش  ناو 
بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت و هەڵڵووشینی سەروەت 
ئێران،  دەرەتانی  بێ   خەڵكی  و  واڵت  سامانی  و 
نایگرێتە  كەس  ئەوەی  و  كێبەركێ   كەوتوونەتە 
ئێسقان  سەر  تا  كاركردە  و  سیاسەت  ئەو  خۆی 
واڵت  ئابووری  بە  هەرەسی  نەك  كە  هەڵەیەیە 
هێناوە، بەڵكوو لە رووی دیپلۆماسی و پەیوەندی 
نێونەتەویی و مافی مرۆڤیشەوە، ئێرانی خستۆتە 

قەیرانێكی جیدییەوە. 

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی
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ساڵی 2012 سووریە شەاڵڵی خوێن بوو 

تێرۆریستەكانی سوپای قودس خزانە 
ژێر پێستی قاهيرەوە

سێ ئێرانی براوەی خەاڵتی ئازادی رادەربڕینی 
هێلمەن ـ هەمێت

پەیامی پیرۆزبایی بەڕێز مستەفا هیجری بە بۆنەی سەری ساڵی نوێی زایینییەوە

بە بۆنەی سەری ساڵی نوێی زایینی  و لە دایكبوونی حەزرەتی مەسیح پیرۆزبایی گەرم لە پەیڕەوانی 
ئایینی مەسیح لە هەموو جیهان، بە تایبەت لە پەیڕەوانی ئەو ئایینە لە ئێران  و كوردستانی ئێران دەكەم، 
چونكە مەسیحییەكانی ئێران بە هۆی جیاوازی ئایینی، زیاتر لە ئازادیخوازانی دیكەی ئێران لە الیەن رێژیمی 

كۆماری ئیسالمی ئێرانەوە لە ژێر زەخت  و زۆردا دەژین.
هیوادارین كە ساڵی نوێ ، ساڵی رزگاری پەیڕەوانی ئایینی مەسیح  و هەموو ئایینەكان  و نەتەوەكانی 

ئێران بێ .
بە ئاواتی رۆژانی پڕ لە جێژن  و خۆشی بۆ هەموو الیەك

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سكرتێری گشتی ـ مستەفا هیجری
٣١  ی دێسامبری ٢٠١٢ ی زایینی

مێژووی  لە  ساڵ  خوێناویترین   ،٢٠١٢ ساڵی 
هاوچەرخی سووریەدا بوو.

ناوی  رۆیتێرز،  هەواڵنێریی  راپۆرتی  پێی  بە 
مافی  ــااڵی  ب كۆمیساریای  بەرپرسی  پیالی، 
رۆژی  یەكگرتووەكان،  نەتەوە  رێكخراوی  مرۆڤی 
چوارشەممە، دووی ژانویەی ٢٠١٣ رایگەیاند كە 
لە دەسپێكی قەیرانی سووریەوە تا ئێستا زیاتر لە 

6٠ هەزار كەس لەم واڵتەدا كوژراون.
پێشتریش لە راپۆرتێكی جیادا، رۆژی سێشەممە، 

یەكی ژانویەی ٢٠١٣ چاوەدێری مافی مرۆڤی 
سووریە كوژرانی زیاتر لە ٣9 هەزار و 6٢ كەس 
لە ساڵی ٢٠١٢دا بە دەستی هێزە سەربازییەكانی 

بەشار ئەسەدی پشتڕاست كردبووەوە.
عەبدولرەحمان،  رامــی  راپــۆرتــە،  ئــەم  پێی  بە 
لە  سووریە  مرۆڤی  مافی  چــاوەدێــری  بەرپرسی 
ئەلعەرەبیە  تەلەڤیزیۆنی  لــەگــەڵ  پێوەندییەكدا 
ساڵی  مــاوەی  ــردەوە: »لە  ك جەختی  لەندەندا  لە 
رابردوودا ٢8 هەزار و ١١٣ كەسی سێڤیل، 948٢ 

لەو  كــەس   ١٠4٠ و  رێــژیــم  هێزەكانی  لــە  كــەس 
سەربازانەی كە لە رێژیم جیا ببوونەوە كوژراون.«

ــە درێـــــژەدا گوتی:  رامـــی عــەبــدولــرەحــمــان ل
مێژووی  لە  ســاڵ  خوێناویترین   ٢٠١٢ »ساڵی 
لە  بە چەشنێك كە  بووە  ئەم واڵتەدا  هاوچەرخی 
هەموو  ئەسەد  بەشار  رێژیمی  ساڵەدا  ئەم  ماوی 
تۆپخانە، مووشەك،  وەك  جۆرە چەكێكی قورسی 
ئاسمانی  ــی  ــوردمــان ب و  هــێــشــوویــیــەكــان  بــۆمــبــە 
ژێر  لە  كە  ناوچانەی  ئــەو  دژی  بە  زەوینیی  و 

بردووە.  بەكار  شۆڕشگێڕەكاندایە  هێزە  ركێڤی 
بە  سووریە  مرۆڤی  مافی  چــاوەدێــری  بەرپرسی 
درووست  ئامارێكی  ئەوەيكە  لەسەر  جەختكردنەوە 
رێژیمی  هێزەكانی  خــەســارەكــانــی  و  ـــوژراو  ك لــە 
نییە، گــوتــی: »ئەگەر  بــەردەســتــدا  لــە  ســووریــە 
لەمەڕ كوژراوەكانی دوو الیەن تاوتوێكردنێكی ورد 
بەڕێوە بچێ، لەوانەیە ژمارەی قوربانییەكان بگاتە 

زیاتر لە ١٠٠ هەزار كەس.«

سێ ئێرانی لە نێوان براوەكانی ساڵی ٢٠١٢ی 
رێكخراوی چاوەدێری مافی مرۆڤ دان.

چاوەدێری مافی مرۆڤ 4١ نووسەری لە ١9 
ئازادی  خەاڵتی  خولەی  ئەم  ــراوەی  ب وەك  واڵت 
لە  كە  راگەیاند  هەمێت«،  ـ  رادەڕبرین »هێلمەن 
نێوانیاندا ناوی عیسا سەحەرخیز، كەیوان سەمیمی 

و هیال سدیقی لە ئێرانیش دەبیندرێ.
چاوەدێری مافی مرۆڤ لەمبارەوە نووسیویەتی 
ــە هۆی  ــە ب ــە ســااڵن ــی ئـــەم خــەاڵت ــان ــراوەك ــە ب ك
هەمبەر  لە  پابەندبوون  و  خۆیان  چاالكییەكانی 
ئازادی رادەربڕیندا، لە ژێر ئازار و ئەشكەنجەی 
بە  پێش  داوە  بوون كە هەوڵیان  حكوومەتگەلێكدا 

باڵوكردنەوەی زانیاریی و بیروڕایان بگرن.
وێبالگنووس،  رۆژنــــامــــەوان،  ـــە،  ـــراوان ب ئـــەم 
نمایشنامەنووسگەلێكن  و  شاعیر  چیرۆكنووس، 
حكوومەتەكانیان  سەركوتكەرەكانی  سیاسەتە  كە 
تووشی  ئــەوانــی  پیشەیی  و  تاكەكەسی  ژیــانــی 
ــــردووە. چـــاوەدێـــری مــافــی مرۆڤ،  ــۆزی ك ــاڵ ئ

زاری  لــە  »ئــەلــقــەبــەس«  كوەیتیی  رۆژنـــامـــەی 
باڵوی  میسر  تــەنــاهــی  ــلــەبــەرزی  پ ســەرچــاوەیــەكــی 
سوپای  فەرماندەی  سولێمانی،  قاسم  كە  كردووەتەوە 
ــا ٣٠  ــودســی كـــۆمـــاری ئــیــســالمــی ایـــــران، ٢6 ت ق
دێسامبری رابردوو، لە قاهیرە پێتەختی میسردا بووە و 
لەم ماوەیەدا، لەگەڵ عەسام حەداد، بەرپرسی پێوەندییە 
دەرەكییەكانی نووسینگەی سەرۆك كۆماریی ئەم واڵتە 

چاوپێكەوتن و وتووێژی كردووە.
ئەم وتووێژە لە نێوان دوو الیەندا لەسەر چۆنییەتی 
ئەمنییەكانی  رێكخراوە  كۆنتڕۆڵی  بەدەستەوەگرتنی 
میسر لە الیەن دەسەاڵتدارانی ئێستای ئەم واڵتە بووە، 
بە تایبەتی كە سولێمانی لەم بوارەدا شارەزا و كارناسە 
و لە پەرەپێدانی ركێڤایەتی رێژیمى ئێران بە سەر دەزگا 
ئەمنییەكانی ئەم واڵتە دەستی بووە. ئەم چاوپێكەوتنە 
لە یەكێك لە هۆتێلە بەناوبانگەكانی قاهیرە بەڕێوە چووە 
و لەو ماوەدا، دەزگا ئەمنییەكانی سەر بە نووسینگەی 
سەرۆك كۆماری، بازنەیەكی ئەمنییان بە دەوری ئەم 
پێشیان  مــاوەدا،  لەم  هەروەها  هێنابوو.  پێك  هۆتێلەدا 

وزارەتی  بە  سەر  پۆلیسى  هێزەكانی  هاتووچۆی  بە 
نێوخۆی میسریان بۆ نێو هۆتێلەكە گرتووە.

سەرچاوە ئەمنییەكانی میسر جەختیان كردوەتەوە كە 
رێبەرانی ئیخوانۆلمۆسلمین، ئاگاداری ئەم چاوپێكەوتنە 
بوون چونكوو ئەوان رێخۆشكەری سەفەری سولێمانی 
كاربەدەستانی  راپۆرتە،  ئەم  پێی  بە  بــوون.  میسر  بۆ 
وەزارەتی نێوخۆی میسر بە هۆی ئەوەیكە ئاگاداری 
ئەمنییەكانی  سەرچاوە  ــووڕەن.  ت نەبوون  سەفەرە  ئەم 
میسر  نەتەوەیی  تەناهی  رێكخراوی  كە  دەڵێن  میسر 
لە  هــەنــدێ  نــێــوان  هاوئاهەنگی  و  پێوەندییەكان  بــە 
ئیخوانۆلمۆسلمینیان  رێبەرانی  و  ئێرانی  بەرپرسانی 
نزیك  لە  ئێرانی  هەواڵنێرییەكی  دامــەزرانــی  لەمەڕ 

ساختمانی سەرۆك وەزیرانی ئەم واڵتەیان  زانیوە.
لە  میسر  كۆماری  ســەرۆك  مۆرسی،  موحەمەد 
دژبەرانی،  كە  ئێخوانۆلمۆسلمینە  گرووپی  ئەندامانی 
ناوبراو و گرووپەكەی تۆمەتبار دەكەن كە لە هەوڵی 
شۆڕشی  دێموكراتیكەكانی  ئارمانجە  بەالڕێدابردنی 

میسر و زێدەكردنی رۆڵی ئایین لە حكوومەتدان.

پێشێلكردنی  كــە  نێونەتەوەییە  ــی  ــەك ــەزراوەی دام
مافی مرۆڤ لە واڵتانی جیهاندا باڵو دەكاتەوە و 
ئامانجی باشتربوونی بارودۆخی مافی مرۆڤ لە 

سەرتاسەری جیهاندایە.
سەمیمی  كـــەیـــوان  و  ســەحــەرخــیــز  عــیــســا 
دژی  بە  بانگەشە  تۆمەتی  بە  و  رۆژنــامــەوانــن 

رێژیم لە زینداندان.
ناڕەزایەتی  ــۆ  ب و  شــاعــیــرە  ســدیــقــی،  هــیــال 
دوای  ناڕەزایەتییەكانی  سەركوتی  بە  دەربــڕیــن 
ـــەرۆك كــۆمــاری لــە ساڵی  هــەڵــبــژاردنــەكــانــی س
١٣88دا شێعری گوتبوو كە بوو بە هۆی ئەوەیكە 
بۆ  هەڵپەسێراوی  زیندانی  مانگ   4 حوكمی 

ببڕدرێتەوە.
خەاڵتی »هێلمەنـ  هەمێت« لە ساڵی ١99٠ی 
زایینی بۆ یادكردنی دشیل هەمێت، چیرۆكنووسی 
و  رۆژنـــامـــەوان  هێلمەن،  لیلیان  و  ئامریكایی 
لە  پاڵپشتی  بــۆ  ئامریكایی  نمایشنامەنووسی 

ئازادی رادەربڕین پێشكەش دەكرێ.
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

لە ئێران سااڵنە 4 هەزار كەس بەهۆی تووشبوون بە 
مادە سڕكەرەكان گیان لەدەست دەدەن

كۆبوونەوەی نوێنەری حیزبی دێموكرات لە ئوسترالیا و 
ئەندام پارلمانێكی ئەو واڵتە

محەممەد هاشمی نوێنەری حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە واڵتی 
ئۆپۆزسیۆنی  بەرپرسی  و  پارلمان  ئەندام  رۆبیرتسۆن  جۆن  لەگەڵ  ئوسترالیا 

پارلمانی ئەیالەتی »نیو ساوس وێڵزی«ی ئوسترالیا كۆبووەوە.
ئێران،  دیــكــەی  نەتەوەكانی  پرسی  ئــێــران،  كوردستانی  لــە  ــورد  ك پرسی 
پێشێلكردنی مافی مرۆڤ لەالیەن رێژیمی ئێرانەوە و دەستێوەردانی رێژیمی 
لەو  ــوون،  ب بابەتێك  كۆمەڵە  دیكە،  واڵتــانــی  نێوخۆیی  كــاروبــاری  لە  ئێران 

چاوپێكەوتنەدا باسیان لێ كرا.
ئێرانی فیدراڵ،  نەتەوەكانی  دێموكرات، كۆنگرەی  كۆنگرەی ١٥ى حیزبی 
كار و تێكۆشانەكان و هەروەها خەبات و ئامانجی كۆنگرەی نەتەوەكانی ئیرانی 
فیدراڵ، لەو كۆبوونەدا تیشكیان خرایەسەر و ئاڵوگۆڕی بیروڕایان لەسەر كرا.

بەڕێوەچوونی جێژنی 26ی سەرماوەز، رۆژی 
پێشمەرگەی كوردستان لە »فالۆن و كارلستاد«ی سوێد

دێموكراتی  حیزبی  كۆمیتەی  لەالیەن  كوردستان  پێشمەرگەی  رۆژی  رێوڕەسمی 
كوردستانی ئێران ــ كارلستاد و بە بەشداریی ئەندامان و الیەنگرانی حیزب بەڕێوەچوو.
و  رەقیب«  »ئەی  نەتەوایەتیی  سروودی  خوێندنەوەی  بە  رێوڕەسمە  ئەو  سەرەتای 
راگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی پاكی شەهیدانی كوردستان دەستی 

پێكرد.
رێوڕەسمی ٢6ی سەرماوەز پاش ناساندنی بڕگە و بابەتەكانی رێوڕەسمەكە لەالیەن 

»حەمید سەرمەستی« وەكوو بەڕێوەبەری رێوڕەسمەكە، دەستی پێكرد.
پاشان پەیامی كۆمیتەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ــ كارلستاد، بەوبۆنەوە 

لەالیەن »موختار پااڵنی«یەوە خوێندرایەوە.
كارلستاد  لە شاری  كوردان  و  ژنان  یەكیەتییەكانى الوان،  هاوبەشی  پەیامی  دواتر 

لەالیەن »محەممەد پااڵنی«یەوە خوێندرایەوە.
دێموكراتی  پارتی  پیرۆزبایی  برووسكەی  رێوڕەسمەدا  ئەو  دیكەی  بڕگەیەكی  لە 
كوردستان بەبۆنەی رۆژی پێشمەرگەی كوردستان لەالیەن بەڕێز »كۆچەر«ەوە پێشكەش 

كرا.
لــەالیــەن »محەممەد  شیعر  كــورتــە  دوو  رێــوڕەســمــەدا  ــەو  ئ دیــكــەی  بەشێكی  لــە 
و  لەالیەن »حەمیدە حەمدی«  پەخشان  دوو  پاشانیش  و  خوێندرانەوە  موختاری«یەوە 

»پتوول حەمدی«یەوە پێشكەش بە بەشداران كرا.
ئەو رێوڕەسمە بە گۆرانیی هونەرمەندان و شایی بەشداران كۆتایی پێ هات.

زایینی،  نوێی  ساڵی  سەری  و  كوردستان  پێشمەرگەی  رۆژی  بەبۆنەی  هەروەها 
رێوڕەسمێكی دیكە لەالیەن كۆمیتەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران ــ فالۆن و 

یەكیەتیی كوردانی شاری فالۆن لەو شارەدا بەڕێوەچوو.
بەشداران  بــە  بڕگەكانى  ئــیــبــراهــیــم زادە«ەوە  »حوسێن  لــەالیــەن  رێــوڕەســمــەش  ئــەو 

ناسێندرا.
دواتر پەیامى كۆمیتەی حیزب لە شاری فاڵۆن و یەكیەتیی كوردان لەو شارە لەالیەن 

»جەمیل عوزەیری«یەوە خوێندرایەوە.
پێشكەش  ئازەرئەفشان«  »مەولوود  لەالیەن  پەخشانێك  خوێندنەوەی  كۆتاییشدا  لە 

كرا.

چاالكیی تێكۆشەرانی دێموكرات بە بۆنەی شەوی 
یەلدا لە گوندی نییەر

شەوی ٣٠ی سەرماوەز ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
شێربەگی«  »ئەحمەد  دەنگی  باڵوكردنەوەی  بە  »نییەر«  گوندی  لە  ئێران 
بەڕێوە  ئێران چاالكیان  كوردستانی  دەنگی  رادیۆ  پێشووی  بێژەری ساڵەكانی 

برد.
هەر لەو پێوەندییەدا دڵسۆزانی حیزبی دێموكرات گۆرانیی شۆڕشگێڕانەشیان 
باڵو كردۆتەوە و یادی 8٢هەمین ساڵڕۆژی هەاڵتنی خۆری ئازادییان بەرز 

و پیرۆز راگرت.

چاالكێكی سیاسیی كورد، خەڵكی شاری دیواندەرە 
گیانی لەدەست دا

بەهۆی  كچەكەی  لەگەڵ  دیــوانــدەرە  شــاری  سیاسیی  چاالكێكی 
رووداوی هاتووچۆ گیانی لەدەست دا.

لە  »سنوور«  بەناوی  كچەكەی  لەگەڵ  هــاوڕێ   كەریمیان  سەدیق 
جادەی ساوە بەهۆی رووداوی هاتووچۆ گیانیان لەدەست دا.

سەدیق كەریمیان فەرمانبەری خانەنشینكراوی شارەوانیی مەریوان و 
لە دایكبووی ئاوایی »مەران«ی سەربە شاری دیواندەرە بوو.

حیزبی  شەهیدی  كەریمیان  حەسەن  ئامۆزای  سیاسییە  ئەو چاالكە 
دێموكراتی كوردستانی ئێران بوو.

تەرمی كاك سەدیق و سنوور لە گۆڕستانی شاری دیواندەرە بەخاك 
سپێردرا.

هاوخەمیی  دەربڕینی  وێــڕای  ئێران  كورستانی  دێموكراتی  حیزبی 
خۆی، سەرەخۆشی لە بنەماڵەی سەدیق كەریمیان و خەڵكی ناوچەكە 

دەكات.

چاالكی تێكۆشەرانی دێموكرات بەبۆنەی شەوی 
لەدایكبوونی دوكتور قاسملوو

بەبۆنەی شەوی یەلدا، درێژترین شەوی ساڵ و شەوی لە دایكبوونی 
رێبەری گەلی كورد، دوكتور عەبدولڕەحمان قاسملوو، لەالیەن ئەندامانی 
تەبلیغی  چاالكی  چەغەتوو  چۆمی  ناوچەی  لە  دێموكراتەوە  حیزبی 

بەڕێوەچوو.
چۆمی  ناوچەی  لە  ــاوا«  ئ »حاجی  گوندی  لە  چاالكییانە  ئــەو 

جەغەتوو ئەنجام دراوە.
و  مزگەوت  دێموكرات  تێكۆشەرانی  و  ئەندامان  چاالكییەدا  لــەم 
دوكتور  وێنەی  بە  گوندەیان  ئــەو  گشتییەكانی  شوێنە  و  قوتابخانە 

قاسملوو رازاندبووەوە.
شەوی  بەبۆنەی  مەریوان  ناوچەی  گوندی »نێ«ی  لە  پێشتریش 
لەدایكبوونی دوكتور قاسملوو چاالكی تەبلیغاتی لەالیەن ئەڤیندارانی 

ئەو مرۆڤە مەزنەوە ئەنجام درابوو.

هێزە ئیتالعاتییەكان 3 هاوواڵتیی كوردیان لە 
سەرپێڵ زەهاو دەستبەسەر كرد

بەپێی هەواڵی گەیشتوو بە ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا، چەند رۆژ 
زەهاو،  سەرپێڵی  شاری  بە  سەر  لە گوندەكانی  یەكێك  لە  ئێستا  پێش 
بۆ  و  دەستبەسەر  ئیتالعاتییەكانەوە  هێزە  لەالیەن  كورد  هاوواڵتیی   ٣

شوێنێكی نادیار راگوێزراون.
هەواڵنێری كوردپا ناسنامەی ئەو ٣ هاوواڵتییەی »قارەمان رەحمانی« 
كوڕی كەریم، »فەرمان رەحمانی« تەمەن ٣9 ساڵ، كوڕی قارەمان و 

»عەسكەر رەحمانی« تەمەن 46 ساڵ راگەیاندووە.
ئەو ٣ هاوواڵتییە خەڵكی گوندی »دەنگی« سەربە بەخشی »پشت 
تەنگ«ی شاری سەرپێڵ زەهاون و یەكێك لەو دەستبەسەركراوانە زیاتر 

لە 8٠ ساڵ تەمەنی هەیە.
 ٣ لەو  هەركام  راگەیاندووە:  كوردپای  هەواڵنێری  بە  شایەتحاڵێك 
ئۆپۆزسیۆنی  كوردییەكانی  حیزبە  ئەندامی  رۆڵەیەكیان  هاوواڵتییانە 

حكوومەتی ئیسالمی ئێرانە.
ئەمساڵیشدا،  ــووشــپــەڕی  پ مــانــگــی  كــۆتــایــیــەكــانــی  ــە  ل هـــەروەهـــا 
هاوواڵتییەكی كورد بەناوی »سەعید دارابی« لە گوندی »ئەلیاسی« 
و  ئیتالعاتی  هــێــزە  دەســتــی  ــە  تــەنــگ«  ب »پــشــت  بەخشی  ــە  ســەرب
ئێران گیانی لێ ئەستێندرا و  ئینتزامییەكانی حكوومەتی ئیسالمیی 
ئەو  لەالیەن  ــی«  داراب نــاوی »خالید  بە  هاوواڵتییە  ئەو  بــرای  دواتــر 

هێزانەوە دەستبەسەر كرا.

بەشداریی شاندێكی كۆمیتەی حیزبی دێموكرات لە 
دانمارك لە رێوڕەسمی رێزگرتن لە شەرەفەدین ئەلچی

رێكەوتی 9ی بەفرانبار رێوڕەسمی رێزگرتن لە شەرەفەدین ئەلچی 
بەشداریی  بە  دانمارك  لە  كوردییەكان  كۆمەڵە  فیدراسیۆنی  لەالیەن 
ــ شیلەندی  ئێران  شاندێكی كۆمیتەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
عەبدوڵاڵپوور،  فــەرهــاد  و  تێهرانی  سەعید  لــە  پێكهاتوو  ــمــارك،  دان

بەڕێوەچوو.
شەرەفەدین  سیاسیی  ژیانی  لەسەر  فیلمێك  كورتە  رێوڕەسمەدا  لەو 
ئەلچی پیشان درا و دواتریش پەیامی الیەنە بەشدارەكانی ئەو رێوڕەسمە، 

خوێندرانەوە.
ئەندام  و  توركیە  كوردی  ناوداری  سیاسەتڤانی  ئەلچی  شەرەفەدین 
پارلمانی سەربەخۆی ئەو واڵتە، لە تەمەنی ٧٥ ساڵی بەهۆی نەخۆشیی 

شێرپەنجە لە شاری ئانكارا پێتەختی توركیە كۆچی دوایی كرد.
لە  دواتریش  و  هەبووە  چاالكیی  سیاسی  پارتی  چەندین  لە  ناوبراو 
ئەندام  وەكــوو  توركیە،  زایینیی  ٢٠١١ی  پارلمانی  هەڵبژاردنەكانی 

پارلمانی سەربەخۆی شاری ئامەد درێژەی بە چاالكی داوە.

لێپرسراوانی زانكۆی زەنجان لە هەوڵی 
هەڵوەشاندنەوەی بنكەی فەرهەنگیی ڤەژین دان

زەنجان زەخت و گوشاریان خستۆتە  زانكۆی  بەرپرسانی حەراسەتی 
سەر بەڕێوەبەرانی بنكەی كولتووری ــ كۆمەاڵیەتیی ڤەژین كە تایبەتە 
بەجێ   بنكەیە  ئەو  كە  كــردوون  لێ   ــان  داوای و  كوردەكان  خوێندكارە  بە 

بهێڵن.
گشتیی  بەڕێوەبەری  مستەفاپوور  سەالحەدین  لەمەوبەر  رۆژ  چەند 
حەراسەتی  بانگهێشتی  ڤەژین  كۆمەاڵیەتیی  ــ  كولتووری  بنكەی 

زانكۆی زەنجان كراوە.
دەبێ   راگەیاندووە،  كوردەیان  خوێندكارە  بەو  حەراسەت  بەرپرسانی 

دەست لە چاالكی هەڵبگرێ  و بەرپرسیاریەتیی ئەو بنكەیە نەكات.
بنكەی ڤەژین تایبەت بە خوێندكارە كوردەكانی زانكۆی زەنجان و لە 

بواری فەرهەنگ و داب و نەریتی كوردەواریدا چاالكی دەكات.

لە ئێران سااڵنە 4 هــەزار كــەس و لە هــەر رۆژێــكــدا ١١ كــەس بە هۆی 
بەكارهێنانی مادەی سڕكەر گیان لەدەست دەدەن.

یەكێك لە لێپرسراوانی ستادی خەبات بە دژی مادە سڕكەرەكان لە پارێزگای 
سنە بە هەواڵدەریی »ئیسنا«ی راگەیاندووە، پێویستە پەرە بە ناوەندەكانی تەركی 

ئیعتیاد بدرێت و لەو پێوەندییەدا بوودجە بۆ ئەو شوێنانە تەرخان بكرێت.
وای  بارهێنان  تەندروستیی  سیستمێكی  و  خەمخۆر  ناوەندێكی  نەبوونی 
كردووە كە رۆژ لەگەڵ رۆژ رێژەی تووشبوان بە مادە سڕكەرەكان لە ئێران روو 

لە زیادبوون بكات.
بەپێی ئەو توێژینەوانەی كە كراون لەسەدا 4٥ ی قوتابییان و خوێندكارانی 
ئێران لە بەكارهێنەرانی مادەی سڕكەرن و ناوەندە پێوەندیدارەكانیش هەتا ئێستا 

هیچ هەوڵێكیان بۆ بنبڕكردنی ئەو دیاردەیە نەداوە.
لە  زیاتر  ئێران  لە  یەكگرتووەكان  نەتەوە  رێكخراوی  ئاماری  دوایین  بەپێی 
٧٠ لەسەدی تووشبوان بە نەخۆشیی ئیدز لە ئێران تووشی مادە هۆشبەرەكان 

بوون.
لە خوار ٢9 ساڵ  تەمەنیان  بەكارهێنەرانە 9٠%یان  ئەو  لە كۆی گشتیی 

دایە.

دەقى نامەی 11 زیندانی سیاسی لە زیندانی رەجایی 
شاری كەرج بۆ كۆمیساریای بااڵی مافی مرۆڤی 

رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان

كۆمیساریای مافی مرۆڤی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان، رێزدار خاتوو ناوی 
پیالی:

هەر وەك بەڕێزت و هاوكارانتان و بەرپرسانی پێشووی مافی مرۆڤی رێكخراوی 
نەتەوە یەكگرتووەكان ئاگادارن، رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران لە ماوەی ٣٣ ساڵی 
رابردوودا نیشانی داوە یەكێك لە گەورەترین پێشێلكارانی مافی مرۆڤ و بەتایبەت 

رەخنەگرانی نێوخۆیی و تەنانەت پەنابەرانی سیاسی دەرەوەی واڵتیش بووە.
ئەشكەنجە،  ئێعدامەكان،  رێــژەی  ــارەی  ب لە  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  رێژیمی 
داخستنی  دەرەوە،  و  نێوخۆیی  بێبەزەییانەی  تــیــرۆری  كوشتارەكان،  زیندانەكان، 
رۆژنامەكان، سەركوتی هاوواڵتییان، دەركردن و هەڕەشەكردن لە هەژاران، دروستكردنی 
چوونەسەرێی  ئیتنیكی،  و  زمانی  هەاڵواردنی  تــاوان،  بێ  هاوواڵتییانی  بۆ  دۆسیە 
رێژەی مندااڵنی سەرشەقام، زیادبوونی رێژەی بێكاری، مادەی هۆشبەر، بێبەشكردن 
ناردنی پاڕازیت بۆ ماهوارەكان، پچڕاندنی هێڵی  لە خوێندن، رووداوەكانی هاتوچۆ، 
ئینتێرنێت، كۆنتڕۆڵی نامە و ئیمەیلی هاوواڵتییان، سەركوتی كۆبوونەوە و ناڕەزایەتیی 
هێمنانەی هاوواڵتییان، رێگری لە پێكهێنانی رێكخراو و پێشێلكردنی سەرجەم بڕگەكانی 
هۆشدارییەكانی  و  مەحكوومكردن  سەرەڕای  مرۆڤ  مافی  گەردوونیی  جاڕنامەی 

كۆمەڵگەی نێونەتەوەیی، هەتا ئێستا لە پلەی یەكەمدایە.
رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران بەو هەموو جینایەتە بەسندەی نەكردووە و زۆرترین 
پێشێل  پارێزەراندا  لەهەمبەر  خۆی(  كراوی  )پەسند  نێونەتەوەیی  و  نێوخۆیی  مافی 
كردووە و تەنیا بە تاوانی دیفاع لە زیندانیان مۆڵەتی پارێزەری لێ هەڵوەشاندوونەتەوە 

و بە زیندانی درێژ ماوە مەحكوومی كردوون.
ئیمە زیندانییانی سیاسیی واژۆكاری ئەم بەیاننامەیە، داوا لە رێكخراوی مافی 
و  مرۆڤ  مافی  داكۆكیكاری  ناوەندەكانی  سەرجەم  و  یەكگرتووەكان  نەتەوە  مرۆڤی 
مرۆڤ دۆست دەكەین كە رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران مەحكووم بكەن و بە هەر 
شێوەیەك كە دەكرێ لە راستای حوكمی زیندانی و هەڵوەشانەوەی مۆڵەتی پارێزەریی 
محەممەد سەیف زادە، نەسرین ستوودە، ناسر زەرئەفشان، محەممەد عەلی دادخاە، فەتاح 
سوڵتانی، هووتەن كیا، خەلیل بەهرامیان و پاریزەرانی دەروێشەكانی گوناباد و سەرجەم 

پاریزەرە ونناوەكانی دیكە بە كردەوە هەنگاو هەڵبگرن.
واژۆكاران: شاهرۆخ زەمانی، رەسووڵ بوداغی، ساڵح كوهەندڵ، میساق یەزدان نژاد، 
سەعید ماسوری، عەلی جەباری، ئەفشین ئۆسانلوو، رەزا شەریفی بۆكانی، ئەفشین 

حەیرەتیان، جەعفەر ئێقدامی، خالید حەردانی

ئەندامێكی حیزبی دێموكرات لە ناوچەی »پیران«ی 
پیرانشار كۆچی دوایی كرد

ئامین ئەمین پوور ئەندامی حیزبی دێموكرات و خەڵكی ناوچەی »پیران«ی 
پیرانشار، بەهۆی نەخۆشی مااڵوایی لە ژیان كرد.

دایە ئامین ئەمین پوور كچی عەلی و لە دایك بووی ئاوایی »گرداشەوان« و 
دانیشتووی شاری پیرانشار لە تەمەنی ٧٥ ساڵیدا كۆچی دوایی كرد.

ئەندامێكی  هــەروەهــا  و  نیشتمانپەروەر  و  شۆڕشگێڕ  ژنێكی  ئامین  دایــە 
لەمێژینەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بوو و لە كاتی خەباتی چەكداریدا 

ماڵەكەی كردبووە شوێنی حەوانەوەی پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكرات.
دایە ئامین بە بەردەوامی دەیوت كە من كوردم و بۆ كوردایەتی تێدەكۆشم 
و هەر ئەو هەڵوێستانەشی ئەو ژنە تێكۆشەرەی لە ناو خەڵكیدا خۆشناو جێی 

متمانە كردبوو.
تەرمی ئامین ئەمین پوور لەنێو ئاپۆڕای خەڵكدا لە رێكەوتی ١٠ ی بەفرانبار 

لە گۆڕستانی »كۆنەخانێ«  بەخاك سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران وێڕای دەربڕینی هاوخەمی، سەرەخۆشی 

لە بنەماڵەی ئامین ئەمین پوور و خەڵكی ناوچەكە دەكات.
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هاوواڵتیەكی كورد بە تەقەی هێزە ئینتزامییەكان كوژرا

ئێوارێی  بەپێی هەواڵی گەیشتوو بە ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا، سەرلە 
رۆژی هەینی، رێكەوتی ١ی بەفرانبار هاوواڵتییەكی كورد بە ناوی »دڵشاد 
پیروزی« كوڕی عەلی تەمەنی ١8 ساڵ و خەڵكی گوندی »گڕوێس«ی 
شاری سەردەشت، لە ناوچەی »قانقا بەردانێ« بە تەقەی راستەوخۆی هێزە 

ئینتزامییەكان حكوومەتی ئیسالمیی ئێران كوژرا.
ئەو هاوواڵتییە لە كاتێكدا كە بە ماشێنەكەی خۆی بەرەوە ماڵەوە گەڕاوەتەوە 

لەالیەن ئەو هێزانەوە دەستڕێژی لێكراوە و لە ئانجامدا گیانی لەدەست داوە.

یەكەمین خەاڵتی سااڵنەی »چرۆ« لە شاری سنە 
بەڕێوە دەچێت

و  كتێب  بەشی  دوو  لە  سااڵنەی »چــرۆ«  خەاڵتی  رێوڕەسمی  یەكەمین 
رۆژنامەوانیدا، لەالیەن »دووحەفتەنامەی چرۆ«وە بەڕێوە دەچێت.

ئەو خەاڵتە بەو كەسانەی كە بە زمانی كوردی كتێبیان نووسیوە، دەدرێت و 
هەروەها ئەو رۆژنامەنووسانەی كە لەو بوارەدا چاالك بوون خەاڵت دەكرێن.

بەپێی هەواڵی بەشی بەڕێوەبەری رێوڕەسمی خەاڵتی سااڵنەی »چرۆ«، ئەو 
رێوڕەسمە مانگی بانەمەڕی ساڵی داهاتوو لە شاری سنە بەڕێوە دەچێت.

دوو حەفتەنامەی »چرۆ« كە تایبەتە بە بوارەكانی فەرهەنگی، سیاسی 
و كۆمەاڵیەتی رێكەوتی ٢8 ی خاكەلێوەی ١٣9١ هاتە ریزی چاپەمەنی و 

گۆڤارەكانی كوردستانی ئێرانەوە.

دوو هاوواڵتیی كوردی خەڵكی سەڵماس بە 
زیندان مەحكووم كران

هەواڵدەریی هرانا باڵوی كردەوە، دالوەر بادكان كوڕی محەممەد و كەیوان 
دژبەری  حیزبێكی  لەگەڵ  هاوكاریی  تۆمەتی  بە  رەشید  كوڕی  ئەحمەدی 

رێژیمی ئێران سەرجەم بە 4 ساڵ و شەش مانگ زیندان مەحكووم كران.
لە گرتنگەی  بۆ ماوەی چەند جار دەسبەسەر و  پێشتریش  بادكان  دالوەر 

ئیدارەی ئیتالعاتدا راگیرابوو.
ئەو هاوواڵتییە دوای ماوەیەك راگیران لە گرتنگەی ئیدارەی ئیتالعاتدا بە 

دانانی وەسیقە ئازاد كرابوو.

زیندانییەكی سیاسیی كورد سەرەڕای تەواو بوونی 
حوكمەكەی، ئیزنی ئازاد كرانی نادرێت

زیندانییەكی سیاسیی كورد پاش تەواو كردنی حوكمی ٢٠ ساڵەی خۆی، 
لەالیەن بەرپرسانی زیندانی »ورمێ«وە ئیزنی ئازاد كرانی نادرێت.

بوونی ماوەی مەحكوومیەتی  تەواو  زیندانی ورمێ سەرەڕای  بەرپرسانی 
عەلی سادقی، پێش بە ئازادیی ئەو زیندانیە سیاسییە كوردەیان گرتووە.

لە  كە  رایانگەیاندووە  زیندان  بەرپرسانی  كردەوە،  باڵوی  هرانا  هەواڵدەریی 
ئیدارەی ئیتالعاتەوە حوكمی ئازادیی »عەلی سادقی«یان پێ رانەگەیەنراوە 

هەربۆیە پێش بە ئازادیی ناوبراو گیراوە.
٢٠ ساڵ پێش ئێستا عەلی سادقی بە تۆمەتی ئەندامەتی لە حیزبێكی 
لە  بوو  بڕیار  و  كرا  دەسبەسەر  ئێران  ئیسالمیی  رێژیمی  دژبــەری  كوردیی 

مانگی رەزبەری ١٣9١دا ئازاد بكرێت.
تەواو  ســەرەڕای  كورد  سیاسیی  چاالكی  حوسێن پەناهی  سەباح  پێشترێش 
لە  چوونەدەر  ئیزنی  قــوروە  شاری  زیندانی  بەرپرسانی  حوكمەكەی،  بوونی 

گرتووخانەیان پێ  نەدابوو.
 رێكەوتی ١8 ی خەزەڵوەر سەباح حوسێن پەناهی وێڕای ئەوەی كە ماوەی 
حوكمەكەی تەواو ببوو، بەهۆی ناڕەزایەتی دەربڕین بە ناڕوونیی دۆسیەكەی 

ماوەی ١٣ رۆژ خرابووە ژوورە تاكەكەسییەكانی زیندانی شاری قوروەوە.

دیاردەی دزینی مەڕومااڵتی هاوواڵتییانی كورد لەالیەن 
هێزەكانی رێژیمی ئێرانەوە بەردەوامە

رێكەوتی ١٠ی بەفرانبار، هێزەكانی رێژیم لە گوندی »هانە گەرمەڵە« 
پاش  و  ــردووە  ك مــەڕومــااڵت  هەڵگری  هاوواڵتییەكی  ماشینی  لە  تەقەیان 

راگرتنی ئەو ماشینە دەستیان بەسەر تێكڕای ئەو مەڕومااڵتانەدا گرتووە.
زەوت  پاش  رێژیم  هێزەكانی  ناوچەیە،  ئەو  بەوتەی هاوواڵتییەكی خەڵكی 
كردن، بەشێكی بەرچاوی ئەو ئاژەاڵنەيان لە نێو هێزەكانی رێژیم لەو ناوچەیەدا 

باڵو كردووەتەوە.
ئینتزامی،  هێزی  هاوكاریی  بە  مەریوان  شــاری  ئیتالعاتییەكانی  هێزە 
رژابوونە نێو گوندی »نێ« لە ناوچەی مەریوان و دەستیان بەسەر ١١٥ سەر 

مەڕی هاوواڵتییانی ئەو ئاواییەدا گرت.
لە  قاچاخ  شتومەكی  هەبوونی  ــوەدا  دزێ كــردەوە  لەم  هێزانە  ئەو  بیانووی 
بەسەر ١١٥ مەڕی  دەستیان  ئەنجامیشدا  لە  و  بووە  نێو ماڵی هاوواڵتییاندا 

هاوواڵتییاندا گرت.
لە گوندی »دزڵی«ی ناوچەی هەورامانيش ئەو دیاردەیە رووی داوە و لە 
چیایەك بەناوی »رەنگین« ٢4٠ سەر ماڕ و مااڵتی هاوواڵتییان لەالیەن هیزە 

ئینتزامییەكانی رێژیمی ئێرانەوە دەستی بەسەردا گیرابوو.
بەسەر 4٠  لە گوندی »دەرەكێ«یش هێزەكانی پاسگای ژااڵنە دەستیان 
سەر لە مەڕ و مااڵتی ونبووی هاوواڵتییاندا گرتبوو و پاش سەربڕین لە نێو 

هێزەكانی رێژیم لە پاسگاكانی ناوچەكەدا باڵویان كردبووەوە.

لە ناوچەی »ئاالن«ی سەردەشت هێرش كرایە سەر 
كۆڵبەر و كاسبكارانی كورد

شەوی شەممە رێكەوتی 9ی بەفرانبار هێزە نیزامییەكانی رێژیمی ئێران رژانە نێو 
ئاوایی »بێژوێ« و دەستیان بەسەر كەلوپەلی هاوواڵتییاندا گرت.

هەوڵەی  بەو  پەرچەكردارییان  »بێژوێ«  ئاوایی  خەڵكی  پێوەندییەدا  لەو  هەر 
هێزەكانی رێژیم نیشان دا و كەلوپەلەكانیان لەو هێزانەوە ئەستاندەوە.

بە وتەی شایەتحااڵن، لە كاتی ئەستاندنەوەی كەلوپەلەكان، تێكهەڵچوون لە نێوان 
خەڵك و هێزە نیزامییەكانی رێژیم هاتە ئاراوە.

مامۆستایەكی كوردی یەكێك لە خوێندنگەكانی تاران 
بە ناچاری ئێرانی بەجێهێشت

ئەمنیەتییەكانی  هێزە  گوشاری  و  زەخت  بەهۆی  كورد  چاالكێكی  و  مامۆستا 
رێژیمی ئێران، رێگای هەندەرانی گرتە بەر.

پارێزگای سنە،  لە  عەباس كاكایی چاالكی خوێندكاریی خەڵكی شاری قوروە، 
ساڵی ١٣88 بۆ ماوەی یەك ساڵ زیندانی كراوە و دوای ئازاد بوونی بە بەردەوامی 

لەژێر چاوەدێریدا بووە.
زانستە  خوێندنی  خوێندكارییە  چاالكە  ئەو  ــردەوە،  ك بــاڵوی  كوردپا  هەواڵدەریی 
لە  یەكێك  مامۆستای  و  ـــردووە  ك تـــەواو  تـــاران  زانــكــۆی  لــە  كۆمەاڵیەتییەكانی 

خوێندنگەكانی تاران بووە.
لە چاالكانی سیاسی، فەرهەنگی،  رابــردوودا ژمارەیەك  لەماوەی چەند مانگی 
ئەمنیەتییەكانی  ناوەندە  گوشاری  و  زەخت  بەهۆی  كورد  مەدەنیی  و  خوێندكاری 

رێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە، بە ناچاری ئێرانیان بەجێهێشتووە.
نیشتمان  و  حوجەتی  بەفرین  كەریمی،  سوهراب  خەیات،  دیاكۆ  مــەالك،  حەسەن 

حوسێنی، ئەو چەند كەسەن كەلە ماوەی ٢ هەتا ٣  رابردوو پەریوەى هەندەران بوون.

لە ناوچەی نەوسوود هێرش كرایە سەر كۆڵبەر و 
كاسبكارانی كورد

لە درێژەی زەخت و گوشارەكانیاندا، كەلوپەلی  ئێران  نیزامییەكانی رێژیمی  هێزە 
كۆڵبەر و كاسبكارانی سەر سنووری ناوچەی نەوسوودیان زەوت كرد.

دەستیان  نەوسوود  شــاری  بە  سەر  »قەاڵگا«ی  سنووریی  خاڵی  لە  هێزانە  ئەو 
بارهەڵگری  ئەسبی  چەند  دواتریش  ــردووە.  ك كۆڵبەران  كەلوپەلی  كردنی  زەوت  بە 

كاسبكارانیش لە ئەنجامی تەقەی هێزە نیزامییەكانی رێژیمی ئێران كوژران.

تەقینەوەی كەپسوولی گاز گیانی 2 هاوواڵتی 
كوردی ئەستاند

بەپێی هەواڵی گەیشتوو بە ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا، رۆژی یەكشەممە 
رێكەوتی ١٠ی بەفرانبار دایك و كوڕێكی دانیشتووی گەڕەكی »پاشاخانی«ی 
شاری »كەنگاوەر« بە هۆی تەقینەوەی كەپسوولی گاز گیانیان لە دەست دا.
ئەو  راگەیاند:  كوردپای  هەواڵنێری  بە  رووداوە  لەو  ئاگادار  سەرچاوەیەكی 
لە  و  ئــاراوە  هاتۆتە  گــازەوە  كەپسوولی  بوونی  ناستاندارد  هۆی  بە  تەقینەوە 
و  ساڵ   ٧٠ تەمەن  تاجەدینی«  ناوەكانی »گوڵێ  بە  هاوواڵتی   ٢ ئەنجامدا 
كوڕەكەی بە ناوی »شەمسەدین تاجەدینی« تەمەن ٥٠ ساڵ بونەتە قوربانی.

كەمتەرخەمیی  و  گازییەكان  كەرەستە  بوونی  ناستاندارد  هۆی  بە  سااڵنە 
ناوەندەكانی چاوەدێری بەسەر كارگەكانی بەرهەم هێنانی ئەو كەرەستانەدا دەیان 

هاوواڵتی تووشی كارەسات دەبن.
ئەوە لە كاتێك دایە تەنیا لە ماوەی 6 مانگی یەكەمى ئەمساڵدا لە واڵتی 
ئێران زیاتر لە ٢٠٠ هاوواڵتی بەهۆی رووداوی پەیوەندیدار بە گازەوە گیانیان 

لەدەست داوە.

فەرمانبەرانی سەربە شیركەتی گازی سنە و كرێكارانی 
كوشتارگای پاوە دەستیان دایە مانگرتن

نزیك بە ٣٠ فەرمانبەری شیركەتى گازی سنە بەهۆی كەمیی مووچەكانیان 
ناڕەزایەتییان دەربڕی و ئەو فرمانبەرانە لەو بڕوایەدان كە مووچەی 4٥٠ هەزار 

تمەنی مانگانەیان وەاڵمدەری پێدوایستییەكانی ژیانیان نییە.
كە  كارمەندان  تەعاونی سینفیی  بەڵێنییەكانی  وتوویانە،  مانگرتووانە  ئەو 
شیركەت  كرێكارانی  و  فەرمانبەران  پێدوایستییەكانی  پێداچوونەوە  بوو  بڕیار 

گازی سنە بكات هەتا ئێستا وەدی نەهاتووە.
هەر لەو پێوەندییەدا ماڵپەڕی كۆمیتەی هاودەنگی بۆ پێكهێنانی دامەزراوە 
بەهۆی  پاوە  شاری  كوشتارگای  كرێكارانی  كــردەوە،  باڵوی  كرێكارییەكان 
كەمیی مووچە و نەبوونی ئیمكاناتی تەندروستی مانیان لەكار كردن گرتووە.

زەخت و گوشار بۆ سەر كۆڵبەران و كاسبكاران 
لە ناوچەی سەردەشت بەردەوامە

ئاوایی  كاسبكارانی  و  كۆڵبەران  كەلوپەلی  بەفرانبار  ١٣ ی  رێكەوتی 
»مێرگاسێ «ی سەربە سەردەشت لەالیەن هێزە ئینتزامییەكانەوە زەوت كرا.

بەوتەی شایەتحااڵن باری ئەو كۆڵبەر و كاسبكارانە تەنیا جلوبەرگى كۆن 
)تانەكۆرا( بوو.

یەكێكی دیكە لە قوتابییانی رووداوی شیناوێ 
 كۆچی دوایی كرد

سارینا تەمەن ١٠ ساڵ و قوتابیی پۆلی چواری سەرەتایی قوتابخانەی شیناوێ، 
دوای زیاتر لە سێ  حەفتە بەربەرەكانی لەگەڵ مەرگ، بەهۆی زۆریی سووتانەكەی 

مااڵوایی لە ژیان كرد.
سەرەتایی  چـــواری  پۆلی  هــەتــاوی  ١٣9١ ی  ســەرمــاوەزی  ١٥ ی  رێــكــەوتــی 
 ٣٧ نەوتی  كوورەی  تەقینەوەی  بەهۆی  پیرانشار  لە  شیناوێ   ئاوایی  قوتابخانەی 

قوتابیی ئەو پۆلە بوون بە قوربانی.
تا ئێستا دوو قوتابیی بەهۆی زۆریی پلەی سووتانەكەیان گیانیان لەدەست داوە.
قوتابییە سووتاوەكانی  لە  تەندرووستی ژمارەیەك  باری  بوونی  ناڵەبار  بە هۆی 
ئێران  دیكەی  شارەكانی  نەخۆشخانەی  رەوانــەی  وایە  بڕیار  شیناوێ  قوتابخانەی 

بكرێن.
مەعرووفی  سەمیرا  ئامینە،  ناوەكانی  بە  دیكە  قوتابیی  سێ   حــازردا  لەحاڵی 
ئێران  رۆژهەاڵتی  باكووری  لە  مەشهەد  شاری  نەخۆشخانەی  رەوانــەی  موبینە  و 

كراون.
هاوسەری شەهیدێكی رێگای رزگاریی كوردستان لە

 شاری سەقز كۆچی دوایی كرد

دایە فاتمە خێزانی شەهید »عەبدوڵاڵ بێخانی« دوای نەخۆشییەكی درێژ خایەن، 
لە شاری سەقز كۆچی دوایی كرد.

دایە فاتمە ژنێكی شۆڕشگێڕ  و نیشتمانپەروەر بوو  و هەتا دوایین ساتەكانی ژیانی 
بە رێبازی رزگاریی كوردستان وەفادار مایەوە و هەروەها شانازیی بە هاوسەرییەتی 

شەهید عەبدوڵاڵ دەكرد.

ئەندامێكی حیزب لە ناوچەی پیران كۆچی دوایی كرد
لەمەوبەر  رۆژ  چەند  میدیا،  كوردستان  ماڵپەڕی  بە  گەیشتوو  هەواڵی  بەپێی 
ئەندامێكی حیزبی دێموكراتی كوردستان لە ناوچەی پیرانی پیرانشار كۆچی دوایی 

كرد.
كاك فەتحواڵ ئەرجومەندی كەسێكی خۆشناو و جێگای باوەڕی خەڵكی ناوچەكە 

بوو و وەك كەسێكی نیشتمان پەروەر لە ناو خەڵكیدا ناسرابوو.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرەخۆشی لە كەس  وكاری دایە فاتمە و كاك 

فەتحواڵ ئەرجومەندی دەكات  و خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.

لە شاری نەغەدە ئەندامێكی حیزبی دێموكرات 
كۆچی دوایی كرد

رێكەوتی 8ی بەفرانباری ١٣9١ی هەتاوی، حاجی مەال ئیبراهیم فەتحی بە هۆی 
راوەستانی دڵ لە تەمەنی ٧٧ ساڵیدا كۆچی دوایی كرد.

حیزبی  دێرینی  تێكۆشەرێكی  و  نیشتمانپەروەر  و  خۆشناو  مرۆڤێكی  نــاوبــراو 
دێموكراتی كوردستانی ئێران بوو.

مامۆستا مەال ئیبراهیم پاش خوێندنی وانە ئایینییەكان، دەبێتە پێش نوێژی گوندی 
»كامووس« و پاشان دەچێتە گوندی »كەرێزە« و هەتا ساڵی ١٣٥٧ لە مزگەوتی 

ئەو گوندەدا خزمەت بە خەڵك دەكات.
ماوەی ١١  بۆ  عێراق  كوردستانی  تێكۆشەرانی  هاوكاریی  بەهۆی  ساڵی ١٣٣٧ 

مانگ لە شاری مەهاباد زیندانی كرا.
ئەركە   ١٣6٣ ساڵی  هەتا  و  دێموكرات  حیزبی  ئەندامی  بووەتە   ١٣4١ ساڵی 
حیزب  ئیزنی  لەسەر  دواتریش  و  بــردووە  بەڕێوە  دڵسۆزییەوە  بەوپەڕی  حیزبییەكانی 
گەڕاوەتەوە كوردستان و وەكوو ئەندامێكی نهێنیی حیزب درێژەى بە چاالكی و تێكۆشان 

داوە و هەتا دوا ساتەكانی ژیانی بە رێبازی حیزب و گەل وەفادار مایەوە.
سەرەخۆشی  هاوخەمی،  دەربڕینی  وێڕای  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
و  بە شەریك  پەژارەیاندا  و  لە خەم  و خۆی  دەكــات  برایم  بنەماڵەی مەال  لە  خۆی 

بەشدار دەزانێت.

باوكی شەهیدێكی رێگای رزگاریی كوردستان لە 
مەهاباد كۆچی دوایی كرد

موتەلیب ئەمینی باوكی عەبدوڵاڵ ئەمنیی شەهیدی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران خەڵكی شاری مەهاباد لە تەمەنی 8٥ ساڵیدا بە هۆی نەخۆشی كۆچی دوایی 

كرد.
١٢ ی  رێكەوتی  و  بوو  مەهاباد  شارستانی  كۆمیتە  كــادری  ئەمینی  عەبدوڵاڵ 

گەالوێژی ١٣66 لەالیەن رێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە شەهید كرا.
ناوچەی  لە  پێوەندییەدا دایكی شەهیدێكی دیكەی رزگاری كوردستان  لەو  هەر 

هەورامان كۆچی دوایی كرد.

دایكی شەهیدێكی رێگای رزگاریی كوردستان لە شۆشمێ  
كۆچی دوایی كرد

دايە هەمین ئەحمەدی خەڵكی گوندی شۆشمێ  لە تەمەنی ٧٠ ساڵیدا بەهۆی 
نەخۆشی مااڵوایی لە ژیان كرد.

كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  شەهیدی  ئەحمەدی  ســەروەت  دایكی  هەمین  دایە 
بوو.

سەرەخۆشی  هاوخەمی،  دەربڕینی  وێــڕای  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
لەبنەماڵە  و كەس  وكاری دایە هەمینی و كاك موتەلیب دەكات.
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و  نــادێــمــوكــراتــیــك  ــكــاری  ــەف ئ جـــار  »زۆر 
كەسەیشدا  ئەو  مێشكی  لە  تەنانەت  هــەاڵواردن 
حوكم  چوونكە  دێموكراتە،  پێ   خۆی  كە  هەیە 
ـــەی دوكتور  ـــێ «. ئــەمــە وت نــیــە ئــاگــاهــانــە ب
سیاسیی  دەفــتــەری  ئــەنــدامــی  عــەلــیــار،  میرۆ 
رەوتی  لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
دوو  واژۆكــرانــی  بــە  ــارەت  ســەب كــە  وتووێژێكە 
پاراستنی  لــەســەر  نێونەتەوەیی  بەڵگەنامەی 
مافەكانی ژنان و مندااڵن لە الیەن ئەم حیزبەوە 
لەگەڵی بەڕێوەمان برد. حیزبی دێموكرات وێڕای 
كوردستانی  دیكەی  سیاسیی  رێكخراوی  چوار 
٢٠١٢دا  دێسامبری  ١4ی  رێكەوتی  لە  ئێران، 
بە  سەر  بەڵگەنامەی  دوو  سوئیس،  ژنێڤی  لە 
رێكخراوی ژنێڤاكاڵی )بانگەوازی ژنێڤ( واژۆ 
كرد كە بریتین لە، »بەڵگەنامەی پابەندبوون بە 
بانگەوازی ژنێڤ بۆ قەدەغەكردنی توندوتیژیی 
چەكداریدا  ناكۆكیی  ــارودۆخــی  ب لە  سێكسی 
رەگەزی«  هــەاڵواردنــی  لەنێوبردنی  بـــەرەو  و 
بانگەوازی  بــە  پــابــەنــدبــوون  »بەڵگەنامەی  و 
كاریگەریی  لــە  مــنــداڵ  پاراستنی  بــۆ  ژنێڤ 
دێموكرات  حیزبی  چەكدارییەكان«.  ناكۆكییە 
پێوەندی  لە  بەڵگەنامانە،  ئــەو  واژۆكــردنــی  بە 
ئەركدار  لەسەركراوەكانیان  جەخت  بەندە  لەگەڵ 
لە  نوێنەرایەتی  بە  كە  عەلیار  د.میرۆ  دەبــێ . 
پێوەندیدار  كــۆبــوونــەوەی  لە  دێموكرات  حیزبی 
ــــردووە، لەسەر  ــداری ك ــەش ـــەدا ب ـــردن ــەو واژۆك ب
بۆ  گــەرەنــتــی  گرینگترین  كــە  بـــاوەڕەیـــە  ئــەو 
بەڵگەنامانە،  ــەو  ئ بەندەكانی  جێبەجێكردنی 
ئامووزش«ە. گۆڕینی  ئامووزش،  »ئامووزش، 
بیرۆكەی نادێموكراتیك و هەاڵواردنی دژ بە ژنان 
هەمەالیەنەی  و  گشتگیر  كارێكی  مندااڵن  و 
دەوێ ، بە شێوەیەك كە لە واڵتانی پێشكەوتووی 
رێكخراوەیی  مرۆیی،   زۆری  هێزێكی  جیهاندا 
ئامانجە  بەو  گەیشتن  پێناو  لە  حكوومەتی  و 
بەرزانە تەرخان دەكرێن، چ بگات بەوەی كە لە 
كۆمەڵگایەك وەك كۆمەڵگای كوردستانی ئێران 
نادێموكراتیك  دەسەاڵتێكی  كە  بكرێ   بۆ  كاری 
بەسەریدا  ئیسالمی  كۆماری  وەك  سەرەڕۆی  و 
زاڵە، دەسەاڵتێك  كە بە پێی یاسا بنەڕەتییەكەی 
پەرەپێدەر و پشتیوانیكەری هەاڵواردن بەتایبەتی 
دژ بە ژنانە. رۆژنامەی »كوردستان« بۆ زیاتر 
بەڵگەنامە  دوو  ئــەو  بەندەكانی  لە  ــەوە  ــوون وردب
حیزبی  بۆچوونی  لەگەڵ  ئاشنابوون  و  مرۆییە 
پێویستی  لــەگــەڵ  ــدی  ــوەن ــێ پ لــە  دێــمــوكــرات 
واژۆكردنیان و كاركرد و شێوازی جێبەجێكردنیان، 

ئەم راپۆرتەی ئامادە كردووە.

* رێكخراوی ژنێڤاكاڵ و كاركردی
لە  وەك  ئاماژەپێكراوەكە  بەڵگەنامە  دوو  هەر 
بە  پابەندبوون  بەڵگەنامەی  دیارە،  ناوەكانیان ڕا 
ژێنێڤ،  بانگەوازی  ژێنێڤ«ن.  »بانگەوازی 
رێكخراوێكی نێونەتەوەییە كە لە ساڵی ٢٠٠٠دا 
ــێ  »زیــاتــر بەوە  دامــــەزراوە و وەك د.مــیــرۆ دەڵ
ناسراوە كە دژی بەكارهێنانی مینی دژی نەفەر 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ــات«.  دەك كار 
ئێران لە رێكەوتی 4ی دێسامبری ٢٠٠٧دا بە 
بەڕێز مستەفا هیجری، سكرتێری  ئامادەبوونی 
»قەدەغەبوونی  رێــكــكــەوتــنــنــامــەی  ــزب،  ــی ح
بەكارهێنانی مینی دژەنەفەر«ی لە ناوەندی ئەم 
فەرمی  بە  و  كــرد  واژۆ  سوئیس  لە  رێكخراوە 
لەو  حیزبە  ئەم  رێكخراوە.  ئەم  ئەندامی  بە  بوو 
كاتەوە تا ئێستا لە كۆمەڵێك چاالكیی ژێنێڤاڵدا 
ئەم  چاودێری  بە  تەنانەت  و  كــردووە  بەشداری 
رێكخراوە، ژمارەیەك مینی دژەنەفەری خەزنكراو 
لەكار  حیزبی  چــەكــوچــۆڵــی  ئــەنــبــارەكــانــی  لــە 
خست. لەوانەیە ئەم پرسیارە بێتە پێشەوە كە ئایا 
دەوڵەتەكانیش دەتوانن ببنە ئەندامی »ژێنێڤاڵ« 
و »رێككەوتننامەی قەدەغەبوونی بەكارهێنانی 
سەر  بەڵگەنامەكانی  و  نەفەر«  دژی  مینی 
بەو رێكخراوە واژۆ بكەن. لەو بارەوە لە د.میرۆ 
پرسیارمان كرد كە لە وەاڵمدا وتی: »ژێنێڤاكاڵ 

دیالۆگ  ئەوەیە كە  تایبەتمەندییەكی گرینگی 
ــدارە غەیرە  ــاری لــەگــەڵ الیــەنــە چــەك ــاوك و ه
لەگەڵ  ئەمەش  ــڕای  وێ ــات.  دەك دەوڵەتییەكان 
لە  داكۆكی  بــواری  رێكخراوەكانی  و   NGO
و  مندااڵن  مافی  ــان،  ژن مافی  مرۆڤـ،  مافی 
ژێنێڤاكاڵ  هەیە«.  بەردەوامی  .هاوكاریی   .  .
رێكخراوی  و  ژێنێڤ  كۆنوانسیۆنی  لــەگــەڵ 
پێوەندیی  و  هــاوكــاری  یەكگرتووەكاندا  نەتەوە 

راستەوخۆی هەیە.

* بژاردەیەك لە بەڵگەنامەكان
بەڵگەنامەی پێوەندیدار بە مافی مندااڵن بەم 

شێوە دەست پێدەكات:
»ئێمە )ناوی ئەو الیەنەی ئیمزای دەكات( لە 
رێگەی نوێنەرەكەمانەوە كە گشت دەسەاڵتێكی 

پێدراوە:
كاریگەرییە  بـــەو  ســـەبـــارەت  بــەتــەنــگــەوەیــن 
زیانبەخش و بەرباڵوەی ناكۆكییە چەكدارییەكان 
هەیەتی لەسەر گەشەكردنی جەستەیی و ئەقڵی 
مندااڵن و ئەو دەرەنجامە درێژخایەنەی كە دواتر 
ئاسایشی مرۆڤـ و سەقامگیریی  دەیبێت لەسەر 

ئاشتی و گەشەكردن. . 
جەخت لەسەر ویستی خۆمان دەكەین سەبارەت 
بە پاراستنی خەڵكی سێڤیل، بەتایبەتی منداڵ، 
سەربازی،  كاری  مەترسیی  یان  كاریگەری  لە 
هەروەها بۆ رێزگرتن لە مافەكانیان بۆ ژیان، بۆ 
شكۆمەندیی مرۆڤـ و بۆ پەروەردە و گەشەكردن 
كە لە باشترین شێوەدا لە بەرژەوەندیی مندااڵندا 

بێت.« 
ئەم بەڵگەنامە بەگشتی رەوچاوكردنی چەند 
پێوەندی  لە  گشتگیر  و  نێونەتەەیی  پرەنسیپی 
لەگەڵ پاراستنی مافی مندااڵن لە كاتی شەڕدا 

لەخۆ دەگرێ  كە چەند خاڵێكی بەم شێوەیە: 
ـ رەچاوكردنی »ستاندارە جۆراوجۆرەكانی نێو 
بابەتەكانی یاسای نێونەتەوەیی كە پاراستنێكی 
ـــات كە  ــیــن دەك تــایــبــەت بــۆ ئــەو مــنــدااڵنــە داب
لەسەریان  كاریگەری  چەكدارییەكان  ناكۆكییە 

هەبووە«. 
بنەڕەتیی  یاسای  كە  ــەوەی  ل »بەئاگاین  ـ 
تاوان  بە  ئــەوە  تاونكاران  نێونەتەوەیی  دادگــای 
ساڵ،   ١٥ تەمەنی  خوار  مندااڵنی  كە  دادەنێن 

سەربازیی زۆرەمڵی بیانگرێتەوە«.
ئەو  دەكرێ  كە  پێناسە  بەو جۆرە  ـ »منداڵ 

كەسانەن تەمەنیان لە خوار ١8 ساڵەوەیە«.
تەواوی  قەدەغەكردنی  بە  دەبین  »پابەند  ـ 

بەكارهێنانی منداڵ لە دوژمنكارییەكاندا.« 
ـ كاری راستەقینە دەگرینە بەر بۆ دڵنیابوون 
بە خۆراك و  تەواو دەستیان  لەوەی كە مندااڵن 
هاوكاریی  ئەمە  )كە  تەندرووستی  ئاگاداریی 
دەوروونیی كۆمەاڵیەتیش دەگرێتەوە( و پەروەردە 
رادەگات و هەروەها لە هەر شوێنێكیش كە توانرا، 
دەستیان بە چاالكیی كات بەسەربردن و چاالكیی 

كلتووری رابگات«.
ـ ئاسانكاری دەكەین بۆ هەوڵەكانی رێكخراوە 
گێڕانەوەی  بە  ســەبــارەت  بێالیەنەكان  مرۆییە 

مندااڵن بۆ نێو خێزانەكانیان«.
بۆ  دەردەكەین  پێویست  رێنمایی  و  فەرمان  ـ 
هەروەها  سەربازییەكانمان،  و  سیاسی  دەزگــا 
بەمەبەستی  جــەنــگــاوەرانــمــان  و  فــەرمــانــدە  بــۆ 
جێبەجێكردن و كارپێكردنی ئەوەی كە لە ئەستۆی 
باڵوكردنەوەی  كــاری  ــەوەش  ئ گــرتــووە،  خۆمان 

زانیاری و راهێنان دەگرێتە خۆ«. 
بەم  ژنان  مافی  بە  پێوەندیدار  بەڵگەنامەی 

شێوە دەست پێدەكات:
»ئێمە )ناوی ئەو الیەنەی ئیمزای كردووە(، لە 

رێگەی نوێنەر )ان(ی تەواوڕێگەپێدراومانەوە:
كاریگەرییە  ئــەو  بە  ســەبــارەت  بەتەنگەوەین 
ـــە جـــەســـتـــەیـــی و دەروونـــــــــی و  ـــەن ـــای ـــژخ درێ
ــدوتــیــژی سێكسی  تــون ــە  ك كــۆمــەاڵیــەتــیــیــەی 
و  خێزانەكانیان  و  قوربانییەكان  لەسەر  هەیەتی 
كۆمەڵگاكان بەتایبەتی لە بارودۆخی ناكۆكیی 
چەكداریدا، هەروەها ئەو مەترسییەی كە دەیخاتە 

پێش ئاسایشی مرۆیی و ئاشتی پارێزی.
جــەخــت دەكـــەیـــنـــەوە لــەســەر بــڕیــارمــان بۆ 
دیكە  كەسانی  و  سڤیل  هاوواڵتییانی  ــەوەی  ئ
كاریگەری  لە  دوژمنكاریدا  لە  نین  بەشدار  كە 
سەربازییەكان  ئۆپەراسیۆنە  مەترسییەكانی  یان 
بنەڕەتییەكانیان  مــافــە  ــە  ل رێــز  و  بــپــارێــزرێــن 

بگرین«.
رەچاوكردنی  بــەگــشــتــی  بــەڵــگــەنــامــە  ئـــەم 
سەبارەت  گشتگیر  و  مرۆیی  پرەنسیپی  چەند 
كاریگەرییە  لــەگــەڵ  ــــەوە  ــــوون ــــەڕووب رووب بــە 
ژنان  لەسەر  شەڕ  بارودۆخی  ماڵوێرانكەرەكانی 

لەخۆ دەگرێ  كە چەند خاڵی بەم شێوەیە: 
ـ »بە تەواوی ئەوە رەچاو دەكەین كە یاسای 
توندوتیژیی  جــۆرەكــانــی  گشت  نــێــونــەتــەوەیــی 
بەئاگاین كە  لەوەش  سێكسی قەدەغە دەكات و 
تاوانی جەنگی  بە  توندوتیژیی سێكسی  كاری 
كۆمەڵكوژی  و  مــرۆڤــایــەتــی  بــە  دژ  ـــاوان  ت و 

)جێنۆساید( دادەنرێت«. 
ــان هــەبــێــت بۆ  ــم ــــن كــە رۆڵ ــار دەدەی ــڕی ـ »ب
بەسزاگەیاندنی  لە  دەربــازبــوون  بە  كۆتاییهێنان 

توندوتیژیی سێكسی«.
و  سیاسەت  ئەو  كە  لەبەرچاوە  »ئــەوەمــان  ـ 
كارانەی جیاوازی دادەنێن لەسەر بنەمای جۆری 
ئەوانەی  بەتایبەتی  )جــێــنــدەر(،  كۆمەاڵیەتی 
دەبنە هۆی  دەكــرێــن،  ژنــان و كچان  بە  كە دژ 

جۆرەكانی دیكەی توندوتیژی«. 
ـــن بە  ـــی ـــە تــــــــەواوی   پـــابـــەنـــد دەب ـ » ب
هەر  بە  دژ  سێكسی  توندوتیژی  قەدەغەكردنی 
كەسێك چ هاوواڵتیی سڤیل بێت یان سەر بە هێزە 
چەكدارەكانی دەوڵەت یان خود سەر بە چەكداری 

ناحكوومەتی بێت«. 
ـ »هەوڵی زۆرتر دەخەینە گەڕ بۆ دابینكردنی 

قوربانییانی  كە  پشتگیرییەی  و  یارمەتی  ئەو 
دەربازبوون  بۆ  پێویستیانە  سێكسی  توندوتیژیی 

لە كاریگەریی ئەو جۆرە توندوتیژییە.«
ـ »هــــەوڵــــی زۆرتــــــر دەخـــەیـــنـــە گــــەڕ بۆ 
ـــــر و  ــی زۆرت ــەك ــی ــداری ــەش دەســـتـــەبـــەركـــردنـــی ب
لە  بڕیاردان  پرۆسەكانی  لە  ژنان  خەریكبوونی 

گشت ئاستەكاندا.«
دەردەكەین  پێویست  رێنمایی  و  »فەرمان  ـ 
هەروەها  سەربازییەكانمان،  و  سیاسی  دەزگا  بۆ 
مەبەستی  بــە  جەنگاوەرانمان  و  فــەرمــانــدە  بــۆ 
لە ئەستۆی  جێبەجێكردن و كارپێكردنی ئەوەی 
باڵوكردنەوەی  كــاری  ــەوەش  ئ گــرتــووە،  خۆمان 

زانیاری و راهێنان دەگرێتەخۆ«. 

* چاودێری بەسەر چۆنیەتیی بەڕێوەبردنی 
بەندەكانی بەڵگەنامەكان

ـــێ  كە  ــرەدا ئـــەو پــرســیــارە بــەرجــەســتــە دەب ــێ ل
رەوتی  بەسەر  چۆن  »ژێنێڤاكاڵ«  رێكخراوی 
هەر  بەندەكانی  رەچــاوكــردنــی  و  جێبەجێكردن 
د.میرۆ  دەكــات.  چــاودێــری  بەڵگەنامەكە  دوو 
عەلیار لەم پێوەندییەدا بە »كوردستان«ی وت: 
كە  رێكخراوێك  هەر  ژێنێڤاكاڵ  داوای  »لەسەر 
ئەو بەڵگەنامانەی ئیمزا كردووە، دەبێ  دوو كەس 
بە ژێنێڤاكاڵ بناسێنێ  بۆ ئەوەی بەسەر رەوتی 
جێبەجێكردنیان چاودێری بكەن. ئەو دوو كەسە 
و  چاودێری  راپۆرتی  جارێك  ساڵ   ٢ ئەركدارن 

كاری خۆیان بدەنەوە بە ژێنێڤاكاڵ«. 
ــــوا  ــــرد، »داخ ــان ك ــارم ــی ــرس ـــرۆ پ لـــە د.مـــی
كە  كەسانەی  ئەو  راپۆرتی  بە  هەر  ژێنێڤاكاڵ 
قەناعەت  دەناسێنێ ،  پێی  رێكخراوەكە  خــودی 
دەكات؟«، وتی: »هەر بەوەندە قەناعەت ناكرێ . 
بەڵكوو هەر وەختێك ژێنێڤاكاڵ بخوازێ ، حەقی 
سەردانی لە بنكەكانی سەر بەو رێكخراوەی هەیە 
ئەندامانی لە هەر ئاستێكدا  و دەتوانێ  لەگەڵ 
پێكهێنانی  داوای  كاتێك  هەر  و  بكات  وتووێژ 
بابەتە بكات،  لەو  سمینار و كۆبوونەوە و شتی 

ئێمە دەبێ  بۆی پێك بهێنین«. 

*پێویستی واژۆكردنی بەڵگەنامەكان لە الیەن 
حیزبی دێموكراتەوە 

كەس  هێندێ   الی  لە  پرسیارە  ئەو  لەوانەیە 
دێموكراتی  حیزبی  گــەلــۆ  كــە  بێت  درووســــت 
كوردستانی ئێران تا ئێستا بەو پرەنسیپە مرۆیی 
بە  سەبارەت  بەڵگەنامانە  لەو  گشتگیرانەی  و 
كراوەتەوە،  لــەســەر  جەختیان  مــنــدااڵن  و  ژنــان 
بەڵگەنامەگەلێك  وەها  ئێستا  كە  نەبووە  پێبەند 
واژۆ دەكات. بەڕێز عەلیار لەم پێوەندییەدا وتی: 
ئەوانەمان  كە  نیە  مەعنا  بەو  »زەروورەتــەكــەی 
سەنەدێك  ئیمزاكردنی  ئەساسەن  نەكردووە،  پێڕەو 
بەو مەعنا نیە كە ئەو كارە نەكراوە. ئێمە وەكوو 
حیزبی دێموكرات، وەكوو بزووتنەوەیەكی ئینسانی 
جێی  پرەنسیپە  لەسەر  كە  هەنگاوێك  هــەر  لە 

بڕواكانمان كە پرەنسیپی مرۆیین، جەخت بكاتەوە 
و بۆ زیاتر پەرەپێدان و بەڕێوەبردنی ئەو بیرۆكانە 
بێت، پێشوازی دەكەین و لەو رابیتەدا بۆ فیكری 
پێشكەوتووی خۆمان هاوپەیمان پەیدا دەكەین«. 
پێوەندییەدا  لەو  بەرچاو  نموونەیەكی  بەڕێزیان 
باس دەكات و دەڵێ: »ئێستا واڵتێكی دێموكرات 
كە النیكەم لە سەتحی نێونەتەوەییدا بە مۆدێرن 
و پێشكەوتوو ناسرابێ ، وەك خودی سوئیس كە 
میساقی نێونەتەوەیی مافی مرۆڤـ ئیمزا دەكات، 
ئایا بەو مەعنایەیە كە تا ئێستا بەندەكانی ئەو 
بۆ  بەڵكوو  نەخەیر،  نــاوە،  پێ   لەژێر  میساقەی 
سەقامگیركردن و پتەوتركردنی ئەو پرەنسیپ و 
بیرۆكانە كە هەمیشە رەچاوی كردوون، ئیمزای 

دەكات«. 

*ئامووزش، ئامووزش، ئامووزش
بەڵگەنامە جێی  نیوەرۆكی هەر دوو  لە  وەك 
باسەكاندا دیارە، حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
بە  ئــەركــدار دەبــێ   ئێران لەگەڵ واژۆكــردنــیــان، 
جێبەجێكردنی بەندەكانیان و هەنگاونانی كردەكی 
بەڕێز  لەواندا.  دیاریكراوەكان  ئامانجە  پێناو  لە 
كاری  بـــوارەدا  لــەو  پێویستە  وایــە  پێی  عەلیار 
چین  سەرجەم  نێو  لە  فێركاری  و  رۆشنگەری 
ئێراندا  كوردستانی  كۆمەڵگای  وتوێژەكانی  و 
ــە كــە: »ئێمە  ــاوەڕەی بــكــرێ . ئــەم لــەســەر ئــەو ب
ـــەوەی بەپێی  ــمــوكــرات{ لــەگــەڵ ئ }حــیــزبــی دێ
و  ــمــوكــرات  دێ حیزبێكی  ـــڕوا  ب ــە  ب و  بــەرنــامــە 
شێوەی  چۆنیەتیی  هۆی  بە  بــەاڵم  مۆدێرنین، 
خەباتمان و هەلومەرجی خەبات كە بەسەرماندا 
داسەپاوە، هێشتا نەمانتوانیوە بایەخە دێموكراتیك 
لە  پێویستە  كە  جــۆرەی  بــەو  ئینسانییەكان  و 
بەڕێزی  بكەین«.  تەبلیغ  خۆماندا  كۆمەڵگای 
دەڵێ :  دێــمــوكــرات  حیزبی  ئەندامانی  لــە  روو 
تەشكیالتی  و  ئــەنــدامــان  كــە  موهیمە  »زۆر 
پێویستی  و  گرینگی  لەسەر  زانیارییان  خۆمان 
رەچاوكردنی ئەو بەڵگەنامانە و ئەو تەعەهودانە 
هەبێ  و بزانن ئەوانیش بە گوێرەی ئەركەكانیان 
ژێنێڤاكاڵ  ــی  ــان ــاردەك ــپ راس ــی  ــردن ــوەب ــەڕێ ب ــە  ب

موتەعەهدن«. 
هەموو  پێویستە  كە  باوەڕەدایە  لەو  بەڕێزیان 
تاكێكی كۆمەڵگا هەست بەوە بكات كە پێویستە 
زانیارییەكان  و  ببێنێت  ئامووزش  بوارانەدا  لەو 
بەڕۆژ بكاتەوە، جا ئو كەسە خۆی پێ  دێموكرات 
جار  كە »زۆر  باوەڕەدایە  لەو  ئەو  نا.  یان  بێت 
تەنانەت  هەاڵواردنی  و  نادێموكراتیك  ئەفكاری 
لە مێشكی ئەو كەسەیشدا هەیە كە خۆی پێ  
بێ «.  ئاگاهانە  نیە  دێموكراتە، چوونكە حوكم 
ساڵی  چەند  لە  كە  هێنایەوە  نموونەیەكی  ئەو 
ــــردوودا بــڕیــارێــك بــۆ ســەرانــســەری واڵتانی  راب
لە  كــە  دەرچـــووە  ئــورووپــا  یەكیەتیی  ئەندامی 
زۆربەی پیشەكاندا، ئەو كەسانەی كە خوازیاری 
وەرگرتنی كار و دامەزراندنن، پێویستە بەڵگەی 
تەواوكردنی دەورەیەكی تایبەتیان پێ  بێ  بە ناوی 
دەورەی »دیتن و رەچاوكردنی جیاوازییەكان« و 
پێویستە هەر دوو ساڵ جارێك بەڵگەكەیان نوێ  
نموونە  ئەو  بە بۆچوونی كاك میرۆ،  بكرێتەوە. 
بەرچاوە دەردەخات كە لە ئورووپا كە پتر لە دوو 
ئەزموون  دێموكراسییان  شێوەیەك  بە  ساڵە  سەد 
منداڵییەوە  ــە  ل هــەر  خــەڵــكــەكــەیــان  و  كــــردووە 
دەبینن،  دێموكراتیك  هەڵسوكەوتی  ئامووزشی 
بەڕۆژكردنی  و  فێربوون  پێویستی  بە  هەست 
زانیارییەكانیان لە بواری پاراستنی مافی ژنان 
لــەم بوارەدا  و مــنــدااڵن دەكـــەن، چــۆن ئێمە كە 
ئەوانیش  پێشینەی  و  ئیمكانات  ئــەو  خــاوەنــی 
و  ئــامــووزش  گرینگیی  بە  هەست  نابێ   نین، 
كە  دەكــاتــەوە  جەخت  بەڕێز  نەكەین.  فێركاری 
لە  خۆی  ئامادەیی  تەنانەت  دێموكرات  حیزبی 
الی ژێنێڤاكاڵ دەربڕیوە كە وانەی فێركاری لەم 
پێوەندییەشدا بۆ ئەندامانی رێبەری حیزب دابنرێ  
»ئامووزش،  هەر  رێگە  باشترین  كە  پێداگرە  و 

ئامووزش، ئامووزش«ە. 

واژۆكردنی دوو بەڵگەنامەی مرۆیی و گشتگیر،
راپۆرت: رەزا فەتحوڵاڵنژادهۆكارەكان، پێویستییەكان و رێوشوێنەكان
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رۆژەڤ ئێران و كاریگەری گەمارۆكان
پێشبینی گاردییەن لەسەر 

ئێران لە 2013دا

هاتنی  بۆنەی  بە  گاردییەن  رۆژنامەی 
سەری ساڵی نوێی زایینی، زنجیرە وتارێكی بۆ 
پیشبینی گرینگترین رووداوە سیاسییەكانی ساڵی 
٢٠١٣ی واڵتان باڵو كردووە. لە بەشی ئێراندا، 
سەركۆماری  هەڵبژاردنی  بەناو  لەسەر  زیاتر 
ورد بۆتەوە و بەتایبەتی باسی كاریگەرییەكانی 
ئیسالمی  كۆماری  ناوكیی  بەرنامەی  لەسەر 
پێدەكات:  دەست  شێوە  بەم  وتارەكە  كردووە. 
مانگی  لە  ئێران  سەركۆماری  »هەڵبژاردنی 
ژووئەن  لە كاتێكی زۆر ناسكدا بەڕێوە دەچێ ، 
لە كاتێكدا كە واڵت لە پێوەندی لەگەڵ ئامانجە 
و  توند  گوشاری  رووبەڕووی  ناوكییەكانی 
رووبەڕووی  هەروەها  و  نێونەتەوەیی  رووخێنەری 
نیگەرانی لە بارەی ئابوورییەكی كونتڕۆڵنەكراو 
دەبێتەوە. سەركۆماری ویشك مێشك، مەحموودی 
بەو  سەبارەت  ماوەیەك  كە  نژاد  ئەحمەدی 
قسانەی كە تووڕەیی گشتیان بەدواوە بوو، بوو بە 
سەردێڕی هەواڵەكانی جیهان، دواجار پاش دوو 
بەڕێوەبەرییەكەی،  یەكی  لەدوای  یەك  دەورەی 

لەسەر كار نامێنێ .
هەڵبژاردنەكە بە زۆری لە ژێر چاودێریدا دەبێ  
بۆ دەركەوتنی هەر نیشانەیەك كە بەڕێوەبەرایەتییە 
و  بكات  سازش  ناوكی  پرسی  لەسەر  نوێكە 
رێگەیەكی جیا لە بارودۆخی بونبەستی هەنووكە 
بخاتە بەردەم. ئەم بۆچوونە پشتی بەوە بەستووە 
كە سەركۆماری نوێ  بۆ گۆڕینی بارودۆخەكە 
دەسەاڵتی كەمی دەبێت. چارەنووسی بەرنامەی 
ناوكیی ئێران لە دەستی رێبەری واڵت، ئایەتوڵاڵ 
خامنەیی دەمێنێتەوە كە لە بابەتە پێوەندیدارەكان 
و  دەكات  دواقسە  حكوومەتییەوە  كاروباری  بە 
ئەو  ژیانی  هەموو  لەسەر  شوێن  بڕیارەكانی 

دەسەاڵتەی دادەنێ .« 
نووسەری وتارەكە پاشان ئەو فەرزییە دێنێتە 
بەرباس كە لەوانەیە نیزام وای پێ  باش بێ  كەسێك 
لە ئیساڵحتەلەبەكان بێتە سەر كار و دەنووسێ : 
»ئەوە وامان پێ  دەڵێ  كە سەركۆمارێكی نوێ  
لە هێوركردنەوەی كێشەكاندا  لەوانەیە دیسانیش 
سەركۆماری  وەك  بگێڕێ ،  بەرچاو  رۆڵی 
لە  كە  خاتەمی  موحەممەد  ئیساڵحتەڵەب، 
بوو،  پۆستەدا  لەو   ٢٠٠٥ تا   ١99٧ ساڵەكانی 

نیشانی دا. 
دیكە  جارێكی  قەناعەتە  ئەو  وێدەچێ   وا 
درووست بێ  كە خاتەمی ببێ بە كاندیدایەكی 
ئیحتیمالی لە ٢٠١٣دا، بەاڵم پارێزكاریخوازەكان 
خەریكن ئەو سیكناڵە دەنێرن كە ئەو تەنیا ئەو 
لە  خۆی  كە  پێدەدرێ   ركەبەری  ئیزنی  كاتە 
بزووتنەوەی ئۆپۆزیسیۆنی سەوز دوور بخاتەوە، 
سەرهەڵدانە  بە  جیهانی  كە  بزووتنەوەیەك 
هەڵبژاردنی  دوایین  ماوەی  لە  خوێناوییەكەی 
سەركۆماری لە ساڵی ٢٠٠9دا سەرسام كرد.«   
ئێران،  لەسەر  پاراگرافدا  دوایین  لە  نووسەر 
ئەوە  ئەگەری  كە  دەهێنێت  كەس  چەند  ناوی 
داهاتوودا  سەركۆماری  هەڵبژاردنی  لە  هەیە 
كاندیدا بكرێن. ئەو دەنووسێ : »ئەو باوەڕە لەسەر 
ئەحمەدی نژاد هەیە كە سەرۆكی كێشەخوڵقێنی 
مەشایی،  رەحیم  ئیسفەندیار  كابینەكەی، 
بەاڵم  دەكات.  ئامادە  خۆی  جێگرتنەوەی  بۆ 
رابردوودا  ساڵی  دوو  ماوەی  لە  نژاد  ئەحمەدی 
رادەیەكی زۆر لە كاریگەرییەكەی لەدەست داوە و 
مەشائیش لە الیەن ركەبەرە پارێزگاریخوازەكانیەوە 
نائاسایی«  »بیرۆكەیەكی  سەرۆكی  وەكوو 
دەسەاڵتی  الوازكردنی  هەوڵی  لە  كە  دەبینرێ  
مەالكاندان. ئەو ناوانەی دیكە كە باسیان هەیە 
باقری  تاران، موحەممەد  شارەداری  لە:  بریتین 
الریجانی،  مەجلیس، عەلی  وتەبێژی  قالیباف، 
وتەبێژی پێشووی مەجلیس، غواڵم عەلی حەداد 
و  دەرەوە  كاروباری  پێشووی  وەزیری  و  عادل، 
راوێژكاری ئێستای رێبەری نیزام، عەلی ئەكبەر 

ویالیەتی«.
سەرچاوە:

guardian.co.uk 

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

ناسر ساڵحی ئەسڵ

كۆماری  رێژیمی  هاتنەسەركاری  پاش 
هۆی  بــە  ئامریكا  ئــێــرانــدا،  لــە  ئیسالمی 
١٣ی  رۆژی  لە  باڵیۆزخانەكەی  گرتنی 
خوێندكارانی  الیــەن  لە   ١٣٥8 خــەزەڵــوەری 
خەتی ئیمامەوە، تەواوی داراییەكانی ئێرانی 
بلۆكە كرد. بەاڵم پاش كۆتایی شەڕی ئێران 
بە هۆی دەستێوەردان و دژایەتی  ـ عێراق، 

كردنی رێژیم لەگەڵ ئاشتی 
فەلەستین،   و  ئیسراییل 
ــی مـــاڵـــی لە  ــوان ــی ــشــت پ
گرووپە تیرۆریستییەكان، 
ئۆرانیۆم  ــدنــی  ــیــتــان پ
دەستڕاگەیشتن  بـــۆ 
ــاوكــی و  ــە چــەكــی ن ب
مووشەكی  سیستمی 
ــــــــــژ و  ــــــــــاوێ دووره
مافی  پێشێلكردنی 
مــرۆڤ، ئــەو جارە 
یەكیەتی  الیەن  لە 
ئورووپا و ئامریكا 
ـــــك  ـــــێ ـــــەڵ ـــــۆم ك
ــان بە  ــارۆی گــەم
رێژیمی  دژی 
پەسەند  ــێــران  ئ
كە ساڵ  كرد، 
بــە ســاڵ ئەم 
گەمارۆیانە 
ــــــر و  ــــــات زی
تـــــونـــــدتـــــر 

كراون.
ئەحمەدی  مەحمودی  هاتنەسەركاری 
نژاد و كابینە نیزامی ـ ئەمنییەتییەكەی لە 
دیپلۆماسی  كە  بوو  دۆخێكدا  و  هەلومەرج 
رێژیمی كۆماری ئیسالمی لەگەڵ قەیرانی 
و  نێونەتەوەیی  ئاستی  لــە  بێ متمانەیی 
جیهاندا  خەڵكی  گشتی  بــیــروڕای  نێو  لە 
ـــوو. بــەتــایــبــەت ســـەبـــارەت بە  بــــــەرەوڕوو ب
رێژیمی  ئــۆرانــیــۆم،  پیتاندنی  مەسەلەی 
و  ئاڵمان  )بریتانیا،  واڵتانی  لەگەڵ  ئێران 
ئاستەنگ  تووشی  ماوەیەدا  لەو  فەرانسە( 
ببوو، وتووێژەكان لە كردەوەدا بێ  ئاكام بوون. 
چونكە كردەوەكانی رێژیمی ئێران رۆژئاوای 
بەرەو ئەوە برد كە ئێران بە تەواوی هێز و بە 
هەر قیمەتێك لە هەوڵی سازكردنی چەكی 

ناوكیدایە.
هەر بۆیە دۆسیەی پیتاندنی ئۆرانیۆم لە 
ئاژانسی نێونەتەوەیی وزەی ناوكی لە ١٥ی 
ئەنجومەنی  رەوانــەی  ١٣84دا  رێبەندانی 
یەكگرتووەكان  نەتەوە  رێكخراوە  ئاسایشی 
كرا، كە تا ئێستا شەش بڕیارنامە كە ئاكام 
و دەرەنجامی توندی بۆ رێژیمی كۆماری 

ئیسالمی بووە، بەم شێوەیە بەدواوە بووە.
ـ یەكەمین بڕیارنامە لە ساڵی ٢٠٠6ی 

زایینیدا بە ژمارە ١496
ـ دووهەمین بڕیارنامە لە ساڵی ٢٠٠6ی 

زایینیدا بە ژمارە ١٧٣٧
ـ سێهەمین بڕیارنامە لە ساڵی ٢٠٠٧ی 

زایینیدا بە ژمارە ١٧4٧
ـ چوارەمین بڕیارنامە لە ساڵی ٢٠٠8ی 

زایینیدا بە ژمارە ١8٠٣
ـ پێنجەمین بڕیارنامە لە ساڵی ٢٠٠8ی 

زایینیدا بە ژمارە ١8٣٥
ـ شەشەمین بڕیارنامە لە ساڵی ٢٠١٠ی 

زایینیدا بە ژمارە ١9٢9
بڕیارنامانەدا  ئـــەو  ـــی  مـــاددەكـــان لـــە 
كاربەدەستانی بااڵی رێژیم، بنیاتەكانی سەر 
سپای  فەرماندەرانی  پــاســداران،  سپای  بە 
رێكخراوی  بە  سەر  بنیاتەكانی  پــاســداران، 
و  ــاوەنــدی  ن بانكی  ئــێــران،  ناوكیی  وزەی 
بانكەكانی دیكەی رێژیم ، نەوت و گازی 
ئێران، بیمەی كەشتییە نەوت هەڵگرەكان لە 

لیستی رەشی گەمارۆكاندان.
ـ كاریگەری گەمارۆكان لەسەر ئابووری 

ئێران:
ئابووری لە هەر واڵتێكدا دوەری سەرەكی 
دواكەوتووییدا  یا  پەرەپێدان  گەشەكردن،  لە 
ــووری ئــێــران لــە ژێر  ــاب ــڕێ . بـــەاڵم ئ دەگــێ
بە  نێونەتەوەیی،  گەمارۆكانی  كاریگەری 
ئێران  پــووڵــی  نرخی  كــەمــبــوونــەوەی  هــۆی 
ئەرزەكانی  و  دۆالر  بەرامبەر  لە  »ریــاڵ« 

دیـــكـــەدا، 

چوونەسەری 
كااڵ  قیمەتی 
خەدەمات  و 
تا ٥٠ لە سەد 
خاڵیبوونی  و 
ســــــنــــــدووقــــــی 
ئەرز  پاشكەوتی 
قەرزداربوونی  و 
4٧ هەزار میلیارد 
تـــمـــەنـــی دەوڵــــــەت 
سیستمی  ـــــــە  ب
تووشی  ـــكـــی،  ـــان ب
گەندەڵی  نەخۆشی، 
بووە.  دواكەوتوویی  و 
٢١ی  لـــە  هــــەروەهــــا 
ئەمساڵدا  ســەرمــاوەزی 
نێونەتەوەیی  »بنیاتی 
بنكەی  كــــە  مــــاڵــــی« 
سەرەكیەكەی لە واشینگتۆنە لە راپۆرتێكدا 
ئێران  ئابووری  »پەرەپێدانی  كردەوە  باڵوی 
و  بــووە  لەسەد   )+½  (،٢٠١١ ساڵی  بۆ 
بۆ ساڵی ٢٠١٢، )٥/٣-(لە سەد پێشبینی 

كراوە.
بە  ــەك  لــە الی ئــێــران  رێژیمی  بۆیە  هــەر 

نێونەتەوەییەكان،  گەمارۆ  هۆی 
لە  پێویست  بە گوێرەی  ناتوانێ  
و  كارگا  بنیاتنانی  بــوارەكــانــی 
كااڵ  بەرهەمهێنانی  بۆ  كارخانە 
و  دابینكردنی خزمەتگوزاری  و 
بنكە و بنیاتە خزمەتگوزارییەكان 
و ناوەندە پەروەردە و فێركارییەكان 
بــــــــوارە  ــــــە  ل بــــەگــــشــــتــــی  و 
كۆمەڵگای  ــدا  ــان ــۆرەك ــۆراوج ج
ببات  پێشكەوتن  بــــەرەو  ــران  ــێ ئ
هۆی  بە  دیكەوە  الیەكی  لە  و 
گەمارۆی بەرینی ماڵیـ  بانكی 
ئابووری  پێكهاتەی  نێونەتەوەیی 
ئێران تووشی داڕمانی یەكەكانی 
بوارەكانی  و  ــنــان  ــەرهــەمــهــێ ب
بازرگانی  ــەگــوزاری،  ــای ســەرم
كورتهێنانی  كـــاڵ،  و  كشت  و 
چوونەسەری  ســااڵنــە،  بــودجــەى 
ـــی  ـــان ـــاوس ئ و  ـــان  ـــەك ـــەت ـــم ـــی ق
بەپێی  ــۆتــەوە.  ب سەرسوڕهێنەر 
نێونەتەوەیی  سندووقی  راپۆرتی 

پارە، نرخی ئاوسانی ئابووری ئێران لە ساڵی 
لە  كە  سەد  لە   ٢٥/٢ گەیشتۆتە  ٢٠١٢دا 
نێوان ١84 واڵتی جیهاندا لە دوای واڵتانی 
لە  ســوودان  و  باشوور  بــالڕووس، سوودانی 
پلەی چوارەمی شپرزەییدایە. هەروەها بەپێی 
راپۆرتی سااڵنەی رێكخراوی »شفافیت«ی 
ئابووری  ٢٠١٢دا  ساڵی  لە  نێونەتەوەیی 
نێوان  لە  گەندەڵی  مەڕ  لە  ئێران  رێژیمی 

١٧6 واڵتدا لە جێگا و پلەی ١٣٣دایە.
تەنیا  تمەنی،  میلیارد  ٣هەزار  گەندەڵی 
نموونەیەكە كە لە كارنامەی رەشی گەندەڵی 
ئابووری ئێران لەم ساڵەدا بەرچاو دەكەوێ. 
شپرزەیی ئابووری رێژیمی ئێران گەیشتۆتە 
بە ئاشكرا شەمسەدین حسێنی  ئاستێك كە 

وەزیری دارایی بە هەواڵدەریی ئیسنا دەڵێ : 
بە هۆی گەمارۆكانی نێونەتەوەیی داهاتی 
نەوت نیوە بووە و كەمی بودجە ١٣9١، ٥4 
هەزار میلیارد تمەن پێشبینی كراوە. لەوەها 
دۆخێكی نالەباری ئابووریدا ئەحمەدی نژاد 
لە  ئەمساڵ  بەفرانباری  ٢ی  رێكەوتی  لە 
كەس   ٣٠٠ دەڵێ :  تەلەڤیزیۆنیدا  وتووێژی 
پارە و دارایی واڵتدا  بەسەر %6٠  دەستیان 

گرتووە و نایدەنەوە بە بانكەكان.
ـ ژیانی خەڵكی ئێران لە ژێر كاریگەری 

گەمارۆكاندا:
توانای  كەمبوونەوەی  بە  سەرنجدان  بە 
ـــە هۆی  ـــاڵ«ب ــران »ری ــێ كــڕیــنــی پــوڵــی ئ
گەمارۆكانی ماڵیـ  بانكی واڵتانی رۆژئاوا 
لێنەزانینی  و  ئــابــووریــیــەكــان  سیاسەتە  و 
ژیانی  ــارودۆخــی  ب رێــژیــم،  كاربەدەستانی 
خەڵكی ئێران لە ئێستادا لە ژێر كاریگەری 
گرانی كاال و خەدەمات زۆر ئاستەم بووە. 
و  قــورس  تێچووە  هەلومەرجێكدا  وەهــا  لە 
ئەتۆمییەكانی  نهێنییە  گرانەكان بۆ پڕۆژە 
بەرق  وزەی  بە  دەسڕاگەیشتن  پاساوی  بە 
و وزەی ناوكی ئاشتیخوازانە، فەلەجبوونی 
راستەوخۆ  كە  لێكەوتوتەوە  ئێرانی  ئابووری 
كاریگەری لەسەر ژیانی خەڵكی ئێران داناوە 
و رێژیم لە داهاتوودا بەرەوڕووی ناڕەزایەتی 

گشتی و جەماوەری دەبێتەوە.
پارەى  لە  ئێران  نەتەوەیی  داهاتی  روونــە 
فرۆشی نەوتە، رێژیمی كۆماری ئیسالمی 
نێونەتەوەیی  بە هۆی گەمارۆی  لە الیەك 
تا  نەوتییەكانی  ــاردە  ــەن ه گـــاز،  و  نـــەوت 
لە  و  كــــردووە  كــەمــی  ــەرچــاو  ب ئاستێكی 
الیەكی دیكەوە بەربەستەكانی ناردنی پارەى 
لە  ئێران  بۆ  نەوتییەكانی  هەناردە  فرۆشی 
الیەن بانكە نێونەتەوەییەكان لە ترس كەوتنە 
لیستی رەشی گەمارۆی واڵتانی رۆژئاوا، 
دۆالر  بە  ئێران  رێژیمی  دەستڕاگەیشتنی 
دۆالر  نرخی  ئاكامدا  لــە  و  ــووە  ب ئەستەم 
ــاران لە 4 هــەزار تمەن نزیك  ــازاڕی ت ب لە 

بۆتەوە.
ئانقەست  بە  رێژیم،  دیكەوە  الیەكی  لە 
و  دۆالر  نرخی  كۆنتڕۆڵكردنی  لە  دەستی 
تا  پاراستووە،  خاریجی  دیكەی  دراوەكانی 
نرخی  بە  دراوانــە  ئەم  بە فرۆشتنی  بتوانن 
بودجەی  كەمی  لە  بەشێك  ــازاد  ئ ــازاڕی  ب
و چۆڵ  چــەك  كڕینی  و  رێژیم  ســااڵنــەی 
ئۆرانیۆم  پیتاندنی  بنكەكانی  پەرەپێدانی  و 
قەرەبوو بكاتەوە. ئەو جۆرە سیاسەتكردنە و 
ژیانی  گونجاو  مودیریەتكردنێكی  نەبوونی 
خەڵكی ئێرانی تووشی گیروگرفت كردووە. 
داخستنی  هــۆی  بــە  كرێكار  هــــەزاران  بــە 
تێكەڵ  و  دەركــراون  كار  لەسەر  كارخانەكان 
یاسای  بەپێی  ــوون.  ب بێكاران  بـــازاڕی  بە 

بەاڵم  خۆڕاییە،  بە  خوێندن  ئێران  بنەڕەتی 
و  قوتابخانەكان  ئیمكاناتی  بێ   هــۆی  بە 
كالسە  گەرمكردنی  بۆ  بــودجــە،  نەبوونی 
دەرسییەكان و پێداویستییەكانی قوتابخانە لە 

قوتابیان پارە بە زۆر وەردەگرن.
ـــی بـــێـــهـــداشـــت و دەرمـــــــان،  ـــەش لــــە ب
پێویستیان  بودجەی  ئێران،  نەخۆشخانەكانی 
بۆ كڕینی دەوا و دەرمان و پێداویستییەكان 
و  دەرمـــان  و  دەوا  لە  بەشێك  نرخی  نییە. 
زیادی   %٢٠٠ پزیشكی  پێداویستییەكانی 
كردوە و هەر بۆیە نەخۆشەكان بۆ پەیداكردنی 

دەواو دەرمان تووشی كێشە بوون.
بــە هۆی  لــە ســاڵــی ١٣9٠دا  هــەروەهــا 
پیشەسازیی  پێداویستییەكانی  ــی  گــران
تاران  لە  چاپخانە   ١٠٠ لە  زیاتر  چــاپ، 
ــران داخـــــراون و  ــێ ــكــەی ئ ــی دی ــان و شــارەك
بنكەی چاپەمەنی  لە ٢٠٠  زیاتر  هەروەها 
چاالكی خۆیان راگرتووە. چونكە زۆربەی 
دێت،  دەرەوە  لە  چاپخانە  پێداویستییەكانی 
بەاڵم بە هۆی چوونەسەری نرخی دۆالر و 
ئێران »ریاڵ«،  پوڵی  نرخی  كەمبوونەوەی 

توانای دابینكردنی كەرەستەكانیان نیە.
قیمەتی  چوونەسەری  دۆخێكدا  وەها  لە 
ــەفــون، گــۆشــت، برنج،  ــەل »بـــرق، گـــاز، ت
 ٥٠ تــا   »... و  هێلكە  دانــەوێــڵــە،  مــیــوە، 
و  تووشی گرفت  هــەژاری  لەسەد خەڵكی 
ئێران  كۆمەڵگای  هەروەها  ــردووە.  ك كێشە 
نەدار  و  دار  كەلێنی  فراوانبوونی  تووشی 
و  ئاشكرا  بێكاری  رادەی  چوونەسەری  و 
شـــاراوە كـــردووە. داهــاتــی ســەرانــەی خەڵك 
بەشێكی  كڕینی  توانای  خەڵك  و  دابەزیوە 

زۆر لە پێداویستییەكانیان لە بازاڕدا نیە.
لە  تــاران  نوێنەری  تەوەكولی  ئەحمەدی 
مەجلیس لە رۆژی 4ی بەفرانبار ئاشكرای 
كرد كە لەوانەیە لە بودجەی ساڵی ١٣9٢ی 
دەوڵەتی ئەحمەدی نژاددا نرخی سووتەمەنی 

بەم شێوەیەی خوارەوە بچێتە سەرێ .
بودجەی  لە  سووتەمەنی  نرخی  ئەگەر 

ساڵی )١٣9٢( بچێتە سەرێ ، لەسەر گرانی 
نرخی كااڵ و خەدەمات و  بەرزبوونەوەی  و 
پێداویستییەكانی ژیانی خەڵكی ئێران لەوەش 
هەرچەند  دەبێت.  خراپی  كاریگەری  زیاتر 
بازنەی  داهاتوودا  لە  دەكرێت  پێشبینی  وا 
كاربەدەستانی  و  بكرێن  توندتر  گەمارۆكان 
تێگەیشتوون  ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی 
ئەنجومەنی  بڕیارنامەكانی  پەسەندكردنی 
یەكگرتووەكان  نەتەوە  رێكخراوی  ئاسایشی 
و بەتایبەت گەمارۆ ماڵی ـ بانكی ئامریكا 
توانای  دەتوانێ   و  نییە  لەتەكاغەز  ئیدی 
پێداویستییەكانی  بەدەستهێنانی  لە  رێژیم 

كورت بكاتەوە.

قیمەتی یەك لیتر بە تمەنوزە

٥٠٠٠ تمەنبنزین

٥٥٠٠ تمەنبنزین سوپێر

١٧٥٠ تمەنگازۆئیل

١٠٠٠ تمەننەوتی كورە

٥٠٠ تمەننەوتی سپی

١١٠٠ تمەنگازی سروشتی
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وردە خاڵی شێعری دیوان
لە بیرت دێ 

گوڵێكت دایە دەستم
لەگەڵ بزەم

ئۆفێك هەڵفڕی لەسەر لێوان
فەرمووت بە دڕكەوە جوانە گوڵ

لێوە گەزیوەكەت بەرنەدابوو
جانتاكەم كردە شان

پرسیت بۆ كوێ 
بەڵێنم دا

پێشكەشت كەم
بە بێ  داگیركەر

نیشتمان

گەلی كوردی بەشەڕەف رابكەن و خێرا بگەنێ 
بۆ بەشی خوێنی گەشی باوەشی دایكی وەتەنێ 
هۆبە وێرانە هەوار خاڵییە رەشپۆشن خێڵ

كۆتەڵی سوورە لە شینی كوڕ و كیژی دەگەنێ 
سەری كێوان تەمە سەحرا مژە ئاوایی دژ

چاوەكان خوێن دەگرین شوێنی بڕا زەردەخەنێ 
باغ بێ  بەرگە قەناری كزە قومری بێ  واز

سورەگوڵ پەڕپەڕە ما، بولبول و شینی بەتەنێ 
سەرو بێ  نازە كزەی نایە نەسیمی سەحەری
شۆڕەبی با نەشەكێ ، خونچە باڵ پێ  نەكەنێ 

دڵی اللە و پەڕی گوڵ، شەونم و ناڵەی بولبول
شوێنەوارێكی شەهیدانە لە باغ و چەمەنێ 

بەڵێن 

دایكی 
وەتەن

داخرانی زیاتر لە 100 چاپخانە لە تاران هەرمان

پێداویستییەكانی  گــرانــیــی  هـــۆی  ــە  ب
پیشەسازیی چاپ، رێژەیەكی بەرچاو لە 
چاپخانەكانی ئێران لە لێواری مایەپووچ 
چاپ  ناوەندێكی  بەڕێوەبەری  بووندان. 
هەواڵدەریی  نــاوەنــدی  بە  بــاڵوكــردنــەوە  و 
دۆیچەوێلەی گوتووە، لەم شەش مانگی 
نــاوەنــدی چاپ   ٢٠٠ لە  زیاتر  دوایــیــدا 
خۆیان  چاالكییەكانی  ــەوە  ــردن ــاڵوك ب و 

راگرتووە.
یەك  لە  راگەیەنەكان  راپــۆرتــی  پێی  بە 
ــردوودا زیاتر لە ١٠٠ چاپخانە  راب ساڵی 
تـــاران داخــــراون. ٢٠٠  لــە شــاری  تەنیا 
چاپخانەی دیكەش رایانگەیاندووە كە لە 
بەرەبەری داخراندان. ئەمەش لە حاڵێكدایە 
كە چاپخانەكانی دیكەش بە الی زۆریەوە 
بە پەنجا لە سەدی پۆتانسیەلی خۆیانەوە 
كاریی  هێزی  زۆرێــكــیــان  و  دەكـــەن  كــار 
خۆیانیان لە كار دەركردووە و یان شیفتی 

كارییەكەیان كەم كردوونەتەوە.
نرخی  بێ وێنەی  چوونەسەرەوەی  لەگەڵ 
مانگانەی  لــەو  دەوڵــەتــی  بیانی  دراوی 
ــك لە  ــێ ــەشــگــەل ــــدا چـــاالكـــیـــی ب ــــی دوای
دەچێت.  وەستان  بەرەو  ئێران  پیشەسازیی 
هۆی  بــە  ئێرانیش  چاپی  پیشەسازیی 
ئەوەوە كە زۆربەی كەرەستەی پێویستی لە 
دەرەوەی ئێرانەوە هاوردە دەكرێت خەساری 

بەركەوتووە.
بەڕێوەبەری  شادمانی  ئەسغەر  عەلی 
»چاپخانەی شادیران«، لە وتووێژ لەگەڵ 
هەواڵدەریی ئیلنادا، چوونەسەرەوەی نرخی 

چاپ  پێداویستییەكانی 

بۆ  دەگــەڕێــنــێــتــەوە 
كاریگەریی چوونەسەرەوەی 

نرخی  هــێــنــەری  ســـەرســـام 
لەو  ــێــت  دەڵ و  دەوڵــەتــی  بیانی  دراوی 
 ٣ مــەرەكــەب  نرخی  دوایــیــدا  مانگانەی 
ئاو ٢  دەرمانی  قــات،   4 ئەلكۆل  قــات، 
قات، قاییشی سیلەندر ٢ قات، كەرەستەی 
و  قات   4 چاپ  ماشینی  ئێلێكترۆنیی 
هەروەها تێچووی حەقدەستی وەستاكاری 
چاك كردنەوەی گرفتی كارەبا و میكانیك  

٣ قات بووەتەوە.
سەندیكاكانی  ـــاری  ـــام ئ ــی  ــێ پ ـــە  ب
مەقەبای  و  كــاغــەز  بەرهەمهێنەری 
تەن  میلیۆن   ٢ تا   ١/٥ سااڵنە  ئێران، 

لە  كــــاغــــەز 

ستی  ئا
واڵتــــــــــــــــــــــــــــــدا 

بە  كارخانە   ٧٥ دەوری  بەكاردەهێنرێت. 
تەن  هــەزار   ٧٥٠ بەرهەمهێنانی  توانای 
كاغەز لە ئاستی واڵتدا بوونیان هەیە كە 
تەنیا ٥٠٠ هەزار تەنیان چاالكن و سااڵنە 
هاوردەی  كاغەزیش  تــەن  میلیۆن  یــەك 
واڵت دەكرێت. ئەمەش لە حاڵێكدایە كە 
پێنەدانی دراوی بیانی بە نرخی دەوڵەتی 
و  كــاغــەز  ــی  ــردن ــاوردەك ه مەبەستی  بــە 
نرخی  كتوپڕی  چوونەسەرەوەی  هەروەها 
دراوی بیانی دەوڵەتی لەو چەند مانگەی 
دواییدا و هاتنەخوارەوەی رادەی هاوردەی 
ـــازاڕی  ـــەوە كــە ب كــاغــەز بــۆتــە هـــۆی ئ
ناوخۆی بەرهەمهێنانی كاغەز بە توندی 

ئاڵۆز بێت.
دواییدا  مانگەی  چەند  ئــەم  مــاوەی  لە 
ــەز لە  ــاغ ــد«ێــكــی ك ــەن ــرخــی هـــەر »ب ن
گەیشتۆتە  تمەنەوە  هــەزار   ٢٠ نزیكەی 
8٥ هەزار تمەن. بەم پێیە تێچووی چاپی 
كتێبێكی ٢٠٠ الپەڕەیی لە بازاڕی ئێراندا 

گەیشتۆتە ٢٠ هەزار تمەن.

هەڕەشەی  دوو  گـــرانـــی،  و  ــســۆر  ســان
جیددی

كەرەستەی  نــرخــی  چــــوونــــەســــەرەوەی 
پەیوەندیدار بە بازنەی چاپ و باڵوكردنەوە، 
وەزارەتی  سانسۆركارییەكانی  هــەروەهــا 
ئیرشاد و پێنەدانی رێگە بە چاپ و باڵو 
كردنەوەی زۆرێك لە كتێبەكان، بۆتە هۆی 
ئێراندا زۆر  لە  بــازنــەی چــاپ  كە  ئــەوە 

زیاتر لە جاران تەنگ بێتەوە.
ــــواری  ــــاداری ب ــــاگ ـــەكـــی ئ ســـەرچـــاوەی
ماڵپەڕی  بــە  ئــێــران  لــە  ـــەوە  ـــاڵوكـــردن ب
 ،٥ مــاوەی  لە  گوتووە:«  دۆیچەوێلەی 
لە  زیاتر  رابــردوودا چاالكیی  مانگی   6
كردنەوە  ــاڵو  ب و  چــاپ  ــدی  ــاوەن ن  ٢٠٠
ـــەواوی راگــیــراوە.« ئــەو سەرچاوە  بــە ت
ئاگادارە گوتووشیەتی:« كاتێك تیراژی 
نوسخە،   ٣٠٠ دەگاتە  ئێراندا  لە  كتێب 
واتە دەبێ  فاتێحای چاپ و باڵوكردنەوە 

بخوێندرێت.«
بۆسەر  ــەت  دەوڵ گوشارەكانی  دوا  وەكــوو 
دەكرێ   ئــێــران،  ئەهلییەكانی  چاپخانە 
كاریی  مۆڵەتی  راگــیــرانــی  بــە  ئــامــاژە 

چاپخانەی«چشمە« بكەین لە پووشپەڕی 
بڕواپێكراوترین  لە  یەكێك  كە  ئەمساڵدا، 
لە  باڵوكردنەوەیە  و  چــاپ  ناوەندەكانی 
ئێراندا. بەهمەنی دەری جێگری كاروباری 
فەرهەنگ  ـــــــی  وەزارەت فــەرهــەنــگــیــی 
سەرەتای  ــە  ل ئیسالمی،  ئــیــرشــادی  و 
 ،)١٣9١( ئەمساڵدا  پووشپەڕی  مانگی 
بۆ  چشمە«ی  »نشر  یاسای  لە  الدان 
تێیدا  كــە  بەرهەمێك  »بــاڵوكــردنــەوەی 
سووكایەتی بە ئیمام حسێن كراوە«، »باڵو 
كردنەوەی كتێبێك كە برەودەری هاوڕەگەز 

گەرایی جینسی بووە« و«باڵو كردنەوەی 
بەرهەمێكی دیكە كە تەژی لە پەیوەندی 
جینسی و پەیوەندی جینسی نێوان كچان 

و كوڕان بووە« راگەیاند.
 

روانگەكانی عەلی خامنەیی سەبارەت بە 
چاپی كتێب

كۆماری  ــەری  ــب رێ خــامــنــەیــی،  عــەلــی 
مانگی  ٢9ی  رۆژی  ئێران،  ئیسالمی 
دیدارێكدا  لە   ١٣9٠ ساڵی  پووشپەڕی 
ــی كــتــێــبــخــانــەكــان و  ــرســان ــەرپ لــەگــەڵ ب
كۆمەڵێك لە كارمەندانی كتێبخانەكان لە 
كتێب  بازاڕی  »ناكرێت  گوتبووی  ئێران 
ئازاد بكرێت بۆ ئەوەی ئەو كتێبانەی زیان 

بەخشن بدرێنە ناو كۆمەڵگا. »
رێبەری كۆماری ئیسالمی بە بێ  ئەوەی 
پێناسەیەكی بۆ كتێبە » زیان بەخشەكان 
» هەبێت، ئەوەشی گوتبوو كە » هەموو 
لە  هــەنــدێ   نییە.  ســوودبــەخــش  كتێبێك 
كتێبەكان زیان بەخشن. كۆمەڵە كەسانێك 
كە بەرپرسانی كاروباری كتێبن ناتوانن بەو 
بیرۆكەوە كە ئێمە خوێنەر ئازاد دەهێڵینەوە 
بۆ ئەوەی هەڵبژێرێت، هەر كتێبێكی زیان 
بەخش بدەنە ناو بازاڕی كتێب خوێندنەوەوە. 
ئەگەر  و  مەعنەوییە  خۆراكێكی  ئەمە 
ئێمە  بوو،  ژەهــراوی  ئەگەر  بوو،  فاسید 
وەكوو باڵو كەرەوە، خاوەنانی كتێبخانەكان 
باڵوكردنەوەش،  بەرپرسانی  تەنانەت  و 
بخەینە  كتێبانە  ئەو  نییە  ئەوەمان  مافی 

بەر دەستی هەموو خەڵكەوە ».
لە مانگی نەورۆزی ساڵی ١٣9٠ی 
هەتاوییەوە وەزارەتی ئیرشاد بە وەڕێ  
ناوی«  بــە  گــەاڵڵــەیــەك  خستنی 

دان  ئیمتیاز  نیزامی 
باڵوكەرەوەكان  بە 

بــــازنــــەی   «
ئێراندا  لە  كتێبی  سانسۆڕی 
ــە پــێــی ئەم  ــر كـــــردەوە. ب ــت ــراوان ــەرف ب
راستكردنەوەیەك  هەر  لەگەڵ  گەاڵڵەیە، 
بەڕێوەبەرایەتی  الیەن  لە  كە  )اصالحیە( 
بەسەر  ئــیــرشــادەوە  وەزارەتـــی  سانسۆڕی 
كتێبی ناردراو لە الیەن باڵوكەرەوەیەكەوە 
لە  نەرێنی  ئیمتیازێكی  بچێت،  بەڕێوە 
كارنامەی ئەو باڵوكەرەوەدا تۆمار دەكرێت. 
دووپات بوونەوەی ئەو ئیمتیازە نەرێنییانە 
دەكرێت راگرتنی مافی وەشانی باڵڤۆكی 

بەدواوە بێت.      
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رینچیرۆكی »رۆژگاری من«داخرانی زیاتر لە 100 چاپخانە لە تاران
ئا

و: كوردستان

پێداویستییەكانی  گــرانــیــی  هـــۆی  ــە  ب
پیشەسازیی چاپ، رێژەیەكی بەرچاو لە 
چاپخانەكانی ئێران لە لێواری مایەپووچ 
چاپ  ناوەندێكی  بەڕێوەبەری  بووندان. 
هەواڵدەریی  نــاوەنــدی  بە  بــاڵوكــردنــەوە  و 
دۆیچەوێلەی گوتووە، لەم شەش مانگی 
نــاوەنــدی چاپ   ٢٠٠ لە  زیاتر  دوایــیــدا 
خۆیان  چاالكییەكانی  ــەوە  ــردن ــاڵوك ب و 

راگرتووە.
یەك  لە  راگەیەنەكان  راپــۆرتــی  پێی  بە 
ــردوودا زیاتر لە ١٠٠ چاپخانە  راب ساڵی 
تـــاران داخــــراون. ٢٠٠  لــە شــاری  تەنیا 
چاپخانەی دیكەش رایانگەیاندووە كە لە 
بەرەبەری داخراندان. ئەمەش لە حاڵێكدایە 
كە چاپخانەكانی دیكەش بە الی زۆریەوە 
بە پەنجا لە سەدی پۆتانسیەلی خۆیانەوە 
كاریی  هێزی  زۆرێــكــیــان  و  دەكـــەن  كــار 
خۆیانیان لە كار دەركردووە و یان شیفتی 

كارییەكەیان كەم كردوونەتەوە.
نرخی  بێ وێنەی  چوونەسەرەوەی  لەگەڵ 
مانگانەی  لــەو  دەوڵــەتــی  بیانی  دراوی 
ــك لە  ــێ ــەشــگــەل ــــدا چـــاالكـــیـــی ب ــــی دوای
دەچێت.  وەستان  بەرەو  ئێران  پیشەسازیی 
هۆی  بــە  ئێرانیش  چاپی  پیشەسازیی 
ئەوەوە كە زۆربەی كەرەستەی پێویستی لە 
دەرەوەی ئێرانەوە هاوردە دەكرێت خەساری 

بەركەوتووە.
بەڕێوەبەری  شادمانی  ئەسغەر  عەلی 
»چاپخانەی شادیران«، لە وتووێژ لەگەڵ 
هەواڵدەریی ئیلنادا، چوونەسەرەوەی نرخی 

چاپ  پێداویستییەكانی 

بۆ  دەگــەڕێــنــێــتــەوە 
كاریگەریی چوونەسەرەوەی 

نرخی  هــێــنــەری  ســـەرســـام 
لەو  ــێــت  دەڵ و  دەوڵــەتــی  بیانی  دراوی 
 ٣ مــەرەكــەب  نرخی  دوایــیــدا  مانگانەی 
ئاو ٢  دەرمانی  قــات،   4 ئەلكۆل  قــات، 
قات، قاییشی سیلەندر ٢ قات، كەرەستەی 
و  قات   4 چاپ  ماشینی  ئێلێكترۆنیی 
هەروەها تێچووی حەقدەستی وەستاكاری 
چاك كردنەوەی گرفتی كارەبا و میكانیك  

٣ قات بووەتەوە.
سەندیكاكانی  ـــاری  ـــام ئ ــی  ــێ پ ـــە  ب
مەقەبای  و  كــاغــەز  بەرهەمهێنەری 
تەن  میلیۆن   ٢ تا   ١/٥ سااڵنە  ئێران، 

لە  كــــاغــــەز 

ستی  ئا
واڵتــــــــــــــــــــــــــــــدا 

بە  كارخانە   ٧٥ دەوری  بەكاردەهێنرێت. 
تەن  هــەزار   ٧٥٠ بەرهەمهێنانی  توانای 
كاغەز لە ئاستی واڵتدا بوونیان هەیە كە 
تەنیا ٥٠٠ هەزار تەنیان چاالكن و سااڵنە 
هاوردەی  كاغەزیش  تــەن  میلیۆن  یــەك 
واڵت دەكرێت. ئەمەش لە حاڵێكدایە كە 
پێنەدانی دراوی بیانی بە نرخی دەوڵەتی 
و  كــاغــەز  ــی  ــردن ــاوردەك ه مەبەستی  بــە 
نرخی  كتوپڕی  چوونەسەرەوەی  هەروەها 
دراوی بیانی دەوڵەتی لەو چەند مانگەی 
دواییدا و هاتنەخوارەوەی رادەی هاوردەی 
ـــازاڕی  ـــەوە كــە ب كــاغــەز بــۆتــە هـــۆی ئ
ناوخۆی بەرهەمهێنانی كاغەز بە توندی 

ئاڵۆز بێت.
دواییدا  مانگەی  چەند  ئــەم  مــاوەی  لە 
ــەز لە  ــاغ ــد«ێــكــی ك ــەن ــرخــی هـــەر »ب ن
گەیشتۆتە  تمەنەوە  هــەزار   ٢٠ نزیكەی 
8٥ هەزار تمەن. بەم پێیە تێچووی چاپی 
كتێبێكی ٢٠٠ الپەڕەیی لە بازاڕی ئێراندا 

گەیشتۆتە ٢٠ هەزار تمەن.

هەڕەشەی  دوو  گـــرانـــی،  و  ــســۆر  ســان
جیددی

كەرەستەی  نــرخــی  چــــوونــــەســــەرەوەی 
پەیوەندیدار بە بازنەی چاپ و باڵوكردنەوە، 
وەزارەتی  سانسۆركارییەكانی  هــەروەهــا 
ئیرشاد و پێنەدانی رێگە بە چاپ و باڵو 
كردنەوەی زۆرێك لە كتێبەكان، بۆتە هۆی 
ئێراندا زۆر  لە  بــازنــەی چــاپ  كە  ئــەوە 

زیاتر لە جاران تەنگ بێتەوە.
ــــواری  ــــاداری ب ــــاگ ـــەكـــی ئ ســـەرچـــاوەی
ماڵپەڕی  بــە  ئــێــران  لــە  ـــەوە  ـــاڵوكـــردن ب
 ،٥ مــاوەی  لە  گوتووە:«  دۆیچەوێلەی 
لە  زیاتر  رابــردوودا چاالكیی  مانگی   6
كردنەوە  ــاڵو  ب و  چــاپ  ــدی  ــاوەن ن  ٢٠٠
ـــەواوی راگــیــراوە.« ئــەو سەرچاوە  بــە ت
ئاگادارە گوتووشیەتی:« كاتێك تیراژی 
نوسخە،   ٣٠٠ دەگاتە  ئێراندا  لە  كتێب 
واتە دەبێ  فاتێحای چاپ و باڵوكردنەوە 

بخوێندرێت.«
بۆسەر  ــەت  دەوڵ گوشارەكانی  دوا  وەكــوو 
دەكرێ   ئــێــران،  ئەهلییەكانی  چاپخانە 
كاریی  مۆڵەتی  راگــیــرانــی  بــە  ئــامــاژە 

چاپخانەی«چشمە« بكەین لە پووشپەڕی 
بڕواپێكراوترین  لە  یەكێك  كە  ئەمساڵدا، 
لە  باڵوكردنەوەیە  و  چــاپ  ناوەندەكانی 
ئێراندا. بەهمەنی دەری جێگری كاروباری 
فەرهەنگ  ـــــــی  وەزارەت فــەرهــەنــگــیــی 
سەرەتای  ــە  ل ئیسالمی،  ئــیــرشــادی  و 
 ،)١٣9١( ئەمساڵدا  پووشپەڕی  مانگی 
بۆ  چشمە«ی  »نشر  یاسای  لە  الدان 
تێیدا  كــە  بەرهەمێك  »بــاڵوكــردنــەوەی 
سووكایەتی بە ئیمام حسێن كراوە«، »باڵو 
كردنەوەی كتێبێك كە برەودەری هاوڕەگەز 

گەرایی جینسی بووە« و«باڵو كردنەوەی 
بەرهەمێكی دیكە كە تەژی لە پەیوەندی 
جینسی و پەیوەندی جینسی نێوان كچان 

و كوڕان بووە« راگەیاند.
 

روانگەكانی عەلی خامنەیی سەبارەت بە 
چاپی كتێب

كۆماری  ــەری  ــب رێ خــامــنــەیــی،  عــەلــی 
مانگی  ٢9ی  رۆژی  ئێران،  ئیسالمی 
دیدارێكدا  لە   ١٣9٠ ساڵی  پووشپەڕی 
ــی كــتــێــبــخــانــەكــان و  ــرســان ــەرپ لــەگــەڵ ب
كۆمەڵێك لە كارمەندانی كتێبخانەكان لە 
كتێب  بازاڕی  »ناكرێت  گوتبووی  ئێران 
ئازاد بكرێت بۆ ئەوەی ئەو كتێبانەی زیان 

بەخشن بدرێنە ناو كۆمەڵگا. »
رێبەری كۆماری ئیسالمی بە بێ  ئەوەی 
پێناسەیەكی بۆ كتێبە » زیان بەخشەكان 
» هەبێت، ئەوەشی گوتبوو كە » هەموو 
لە  هــەنــدێ   نییە.  ســوودبــەخــش  كتێبێك 
كتێبەكان زیان بەخشن. كۆمەڵە كەسانێك 
كە بەرپرسانی كاروباری كتێبن ناتوانن بەو 
بیرۆكەوە كە ئێمە خوێنەر ئازاد دەهێڵینەوە 
بۆ ئەوەی هەڵبژێرێت، هەر كتێبێكی زیان 
بەخش بدەنە ناو بازاڕی كتێب خوێندنەوەوە. 
ئەگەر  و  مەعنەوییە  خۆراكێكی  ئەمە 
ئێمە  بوو،  ژەهــراوی  ئەگەر  بوو،  فاسید 
وەكوو باڵو كەرەوە، خاوەنانی كتێبخانەكان 
باڵوكردنەوەش،  بەرپرسانی  تەنانەت  و 
بخەینە  كتێبانە  ئەو  نییە  ئەوەمان  مافی 

بەر دەستی هەموو خەڵكەوە ».
لە مانگی نەورۆزی ساڵی ١٣9٠ی 
هەتاوییەوە وەزارەتی ئیرشاد بە وەڕێ  
ناوی«  بــە  گــەاڵڵــەیــەك  خستنی 

دان  ئیمتیاز  نیزامی 
باڵوكەرەوەكان  بە 

بــــازنــــەی   «
ئێراندا  لە  كتێبی  سانسۆڕی 
ــە پــێــی ئەم  ــر كـــــردەوە. ب ــت ــراوان ــەرف ب
راستكردنەوەیەك  هەر  لەگەڵ  گەاڵڵەیە، 
بەڕێوەبەرایەتی  الیەن  لە  كە  )اصالحیە( 
بەسەر  ئــیــرشــادەوە  وەزارەتـــی  سانسۆڕی 
كتێبی ناردراو لە الیەن باڵوكەرەوەیەكەوە 
لە  نەرێنی  ئیمتیازێكی  بچێت،  بەڕێوە 
كارنامەی ئەو باڵوكەرەوەدا تۆمار دەكرێت. 
دووپات بوونەوەی ئەو ئیمتیازە نەرێنییانە 
دەكرێت راگرتنی مافی وەشانی باڵڤۆكی 

بەدواوە بێت.      

www.dw.de

گرتبوو،  بەمە  خوومان  گشتمان 
پێوەندی  ئەو  بدایەت   رووی  هەرشتێك 
هیچ  رستانە  ئەم  ئەوانەوە.  بە  دەدا 
نامۆیەتییەكی بۆمان نەبوو: » تۆش بڕۆ 
لە الی  دڵت  هەر  ئەوانە«، »  بۆ الی 

ئەوانە دەزانم« و ….
كە  دەبیست  دایكم  دەنگی  ئەستەم  بە 
دەگریا و فرمێسكەكانی بە خوڕ دەم و چاوە 
سپیەكەی دەخووساند. سااڵنێك بوو ئەمە 
خانووبەرەیەكی  بوو.  ئێمە  ماڵی  بەزمی 
لە  هەبوو.  ژوورمان  دوو  تەنیا  چكۆلە، 
گەرم  بۆ  ژوورەكەمان  دوو  هەر  زستاندا 
نەدەكرا و بۆیە ناچار بووین گشتمان لە 
گەورەم  خوشكی  بخەوین.  دیوێكدا  نێو 
زووتر مێردی كردبوو. من باش بیرەوەریم 
لەو كاتەی كە ئەو لە ماڵی ئێمەدا بوو 
بچووكم  بیرەوەرییەكی  چەن  تەنیا  نیە، 

لەبیر ماوە.

 
ئەو  بوو،  شەو  كرد  شایی  كاتێك 
كرد،  سوار  لێ  بووكیان  كە  ماشینەی  
كاتێك ماڵی ئێمەی بە جێ هێشت، منیش 
بە گریان و هاوار وداد دوای ماشینەكە  
كەوتم. جنێوم دەدا كە »تاتی«م بۆ كوێ 
گەورەم  خوشكی  مەبەستم  تاتی  دەبەن. 
بۆ خوشكی گەورەتر  ئێمە  لە الی  بوو. 
كار  بە  تاتی  وشەی  گرتن  رێز  وەكوو 
دەبەن. ئەو شەوە دوای ماشینەكە كەوتم 
و خۆم كرد بە ماڵی زاوادا. دوو بەردی 
دەگریام  و  بوو  دەستمدا  نێو  لە  چكۆلە 
بابانە.  سەگ  بدەنەوە  تاتیم  دەمگوت  و 

یەكێك منی بردە نێو ژوورێكەوە.

زور كەس دانیشتبوون كە بۆم زۆر نامۆ 
بوون. ماڵی زاوا هەر لە  دێی خۆمان و 
٢٠٠ میترێك لە خوارووی ماڵی خۆمانەوە 
كە  كەسانەی  ئەو  زۆربەی  بەاڵم  بوو. 
حەپساو  بوون.  نەناس  بۆم  دانیشتبوون  
و تۆزێكیش ترسا بووم. خوشكم  كەسێك 
لە تەنیشتی دانیشتبوو و ئەویش سەری 
ژێرەوە  لە  شەرمێونانە  زۆر  و  داخستبوو 
لێم  چی  نەمدەزانی  دەڕوانی.  بۆمی 
دەوێت. بەاڵم هەستم كرد دەڵێت بگەڕێەوە 

دەم و چاوی  بۆ ماڵی خۆمان. سەیری 
ئەوە  بووبم.  گێژ  و  دەكرد  خەڵكەم  ئەو 
بیرەوەری من لەو رۆژانەیە كە خۆشكی 
گەورەم چوو بۆ ماڵی زاوا. دواتر بۆیان 
و  بوورابوومەوە  لە  لەوێ   كە  گێڕامەوە 
ئەوە  خۆمان.  ماڵی  بۆ  هێنابوومیانەوە 
دەروونی  ئاڵۆزی  رادەیەك  تا  خۆی  بۆ 
نێو مندا دروست كرد كە كاریگەری  لە 
دەكرد  هەستم  هەرماوە.  هەنووكەش  تا 
هەر  كە  شوێنێك  بۆ  رۆیشتووە  خوشكم 
ئازاری دەدەن. شوێنێك كە هەموو كەس 
پێدەكەنی و تەنیا ئەو خەم لە سەر لێوی 
نیشتبوو. هێدی هێدی كە گەورەتر بووم 
زانیم بە سەر هاتی ئەویش وەكوو زۆرێك 
لە كچانی دیكەیە. ئەویش بە نابەدڵی بۆ 

ماڵی زاوا بەڕێ كرا بوو.
نێو  لە  هەموومان  ئەوەیكە  هۆی  بە 
دەمەقاڵێ  بەردەوام  دەخەوتین،  دیوێكدا 
ئەمەش  دەبوو،  درووست  نێوانماندا  لە 
بەراستی وایكردبوو كە باوك و دایكم زۆر 
بن. چونكو من زۆر  تووڕە و كەم سەبر 
جموجووڵم هەبوو و منیش كوڕ بووم، باوكم 
دڵی نەدەهات كە لە خوشكەكانم بدات و 
منیش هەمیشە قوربانی لێدانەكانی باوكم 

بووم.
كە  دەكۆشام  تێ  من  بۆیەش  هەر 
خوشكەكانم  لە  لێدانانە  ئەو  قەرەبووی 
تێدەگەیشتم   وا  رۆژانەدا  لەو  بكەمەوە. 
كە هێز و توانای ژنان زۆر لە ئێمە كەمترە 
و  دەبێت ژێردەست بن و ئێمە واتا پیاوان 

بە سەریاندا فەرمان دەر بكەین.
تێگەیشتنێك كە دواتر كە گەورە بووم 

هەڵە بوونەكەی زۆر زوو بۆم دەركەوت.
هۆی  بە  دایكم  دەمبینی  كات  هەر 
ئێمەوە تووشی شەڕ لە گەڵ باوكم دەبێت 
و ناچارە گشت لۆمە و لێدانەكانی قبووڵ 
بەو  سەبارەت  نفرەت  و  رق  زۆرتر  بكات، 
هەڵسوكەوتەی باوكم لە الم دروست دەبوو. 
ئەوەش وایكردبوو لەو رۆژانەدا سۆزی من 
سەبارەت بە باوكم كەمتر بێت و زۆر گوێ 

لە قسەكانی نەگرم.
ئەو رۆژانە زۆر حەزم  دەكرد زوو گەورە 
هەڵسوكەوتەی  بەو  كۆتایی  ئیتر  و  ببم 
باوكم بێنم. حەزم دەكرد رۆژێك ئەوەندە لە 

باوكم بدەم كە تۆڵەی گشت فرمێسكەكانی 
دایكمی  لێ بكەمەوە.

باوكم خۆی لە دایكبووی سەخڵەت و 
دایك  لە  كاتێك  بوو.  ژان  و  كوێرەوەری 
دەبێت دوای چەن مانگێك باوكی لە الیەن 

ئاغاواتی گوندەوە دەكوژرێت.
كە  كاتێك  دەبێت.  دارتاش  باوكم  بابی 
بە  بكات،  ئیش  ئاغا  ماڵی  بۆ  دەڕوات 
پیالنێك لە سەر بانی ماڵی ئاغا دەكەوێتە 

خوارێ و گیانی لە دەست دەدا.
و  ئازا  زۆر  ژنێكی  كە  باوكم  دایكی 
بە جێ  ناچار گوندەكەیان  بە  بووە،  بوێر 

دەهێڵێ و روو دەكاتە گوندێكی دیكە.
دەرماڵی  لە  لە منداڵیەوە  باوكم  هەر 
ئاغای ئەو گوندەی كە تێدا بوون، ئیش 
هێدی  هێدی  بارودۆخەدا  لەو  و  دەكات 
دایكم  ئەوەیكە  دوای  دەبێت.  گەورە 
مارە دەكات و دەیهێنێت، دەگەڕێتەوە بۆ 
رۆژانەدا  لەو  بەاڵم  خۆمان.  گوندەكەی 

شەڕ دەسپێدەكات.
شریخەی  و  شەڕ  دەبێتە  گشت  واڵت 
گوللە و هێرشی پاسدار بۆ سەر گوندەكان 
و خەڵك و ئازار و ئەشكنجە و سووتانی 
خەرمان و مااڵن دەبێتە رووداوەكانی ئەو 

سااڵنە.
باوكم كە ئەوكات خاوەنی چوار منداڵە 
نیە،  ماددی  پەنایەكی  و  پشت  هیچ  و 
تەنیا  و  دەدزێتەوە  رووداوەكان  لە  خۆی 
دەیهەوێت بژێوی ژیانی  ژن و منداڵەكەی 
دابین  بكات و رەنگە هۆكاری بۆ ئەوەش 
ناهەمەتیەكانی  لە  پڕ  و  تاڵە  رۆژگار 
رۆژانی رابردووی خۆی بووبێت. رۆژانێك 
كە ئەو تێدا تووشی دەیان رەنج و بێزاری 
رۆژگارە  بووی  گەورە  ئەو  هاتبێت. 

تاڵەكانی سەرزەمینی ئێمە بوو.
رۆژانێك كە زۆڵم و زۆر باڵی بە سەر 
دەخستە  خۆی  ئەوەی  كێشابوو.  واڵتدا 
حكوومەت  و  كوێخا  و  ئاغاوات  پاڵی 
كە  رۆژانێك  بكات.  ژیان  دەیتوانی 
دەچووە  وەرزێرەكانی  ئارەقی  بەرهەمی 
و  ئاغا  لووسكەكانی  كوڕە  گیرفانی 
كوێخا و ئەوان كەیف و خۆشی خۆیانیان 
رۆژە  بووی  دایك  لە  باوكم  دەكرد.  پێوە 

تۆفانیە پڕ لە ناهەمەتییەكان بوو.

زۆر  بەفر  و  باران  كە  رۆژانەی  ئەو 
دەباری و رووبارە چكۆلەی الی خۆرئاوای 

ئاوایی ئاوەكەی هەڵدەستا.
پیرەكان دەیانگێڕایەوە كە لە مانگەكانی 
سەردەمی  و  رەشەممە  و  رێبەندان 
نەورۆزیش، چۆمەكە دەی لووراند. دەنگی 
الفاوەكەوەدا  نێو  لە  ئاوس  مانگایەكی 

گشت خەڵكی گوندی دەترساند.
لە الی خەڵكی  ناڵەی چۆم  و  هاوار 
ئاوایی بە مانای ئەوە بوو كە یەك كەس 
بكرێت.  قۆربانی  چۆمەكە  بۆ  دەبێت 
خۆی  چۆمەكە  دیكە  واتایەكی  بە  یان 
لە  و  دەكات  دیاری  خۆی  قوربانیەكەی 

گەڵ خۆی دەیبا.
هەر كات ئەو دەنگە لە چۆمەوە دەهات، 
الوان   و  مندااڵن  بە  هۆشداریان  پیرەكان 
دەدا كە نەكا لە ماڵ بڕۆنە  دەر و نزیكی 
چۆمەكە ببنەوە. بەاڵم بوون كەسانێك كە 

بڕوایان بەو قسانە نەبوو.
زۆرترین قوربانیانی ئەو ئەفسانە كچان 
دەیگوت،  دیكە  ئەفسانەیەكی  بوون. 
شەیتان هەركات بیهەوێت، هەورە رەشەكان 
لێزمەی  و  دەكاتەوە  كۆ  گونددا  سەر  بە 
باران و بەفر و تەرزە دەست بە بارین دەكات، 
هەستێت.  بەهار  سووری  ئەرخەوان  تا 
سەرچاوەی  لە  چكۆلە  ئەشكەوتێكی 
دەیانگوت  هێندێك  كە  هەیە  چۆمەكەدا 
ئەوە خانووی شەیتانە. ئەشكەوتێكی زۆر 
چكۆلە كە لە هاویندا. هێندێك جار تەنیا 
توزێك قوڕاوی لێ دەهاتە دەرێ. خەڵكی 
و  شەیتانە  میزی  قوڕاوە  ئەو  دەیانگوت 
كەس نەی دەوێرا كە نزیكی ئەو ئەشكەوتە 

چكۆلە ببێتەوە.
ئامێز  لە  یەكیان  رەشەبا  و  تەرزە  كە 
ئاو لە گشت واڵت هەڵدەنیشت  دەگرت، 
ئەشكەوتەكەی  چۆمەكە  ئاوی  ئیدی  و 
بۆیەش   هەر  و  دەشاردەوە  شەیتانیشی  
الوفاوەكە  شەپۆلەكانی  سواری  شەیتان 
دەبوو و دەهات بۆ ئەوەی توڵەی خۆی لە  

خەڵكی گوندە بستێنێتەوە.
ئەم چیرۆكانە هێدی هێدی كەم رەنگ 
ئەوانیش  لە گەڵ رۆژگاردا  و  دەبوونەوە 

بە خاك سپێردران.
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رێگای دژواری دێموكراسی لە میسر

پەلەقاژەی بێ  ئاكام لە بەرەبەری سەعاتی سیفردا

كەیهان یووسفی

خاوەنی سەالم ئیسماعیل پوور بە  خۆی  رێژیمە  ئەم  ئــەوەش  ســەرەڕای 
مافی دەستێوەردان و گەاڵڵەداڕشتن و لە راستیدا 
بە خانەخوێ  دەزانێ  و وەكوو الیەنێكی نێوخۆیی 
نێو  دەنێتە  پــێ   ــەدا  ســووری سیاسیی  بــازنــەی  لــە 
گۆڕەپانی گەاڵڵە و كردار و ئامۆژیاریی واڵتانی 
دیكە دەكات كە ئەمە كێشەی نێوخۆیی خەڵكی 
پێوەندی  بەاڵم  نیە،  بەوانەوە  پێوەندیی  و  سووریە 
بە كۆماری ئیسالمی و رووسیە و چینەوە هەیە. 
واتە ئەمیری قەتەر و سەعد حەریری و ئەرتەشی 
و  تێكدەر  و  دەرەكــی  بە الیەنی  ــازادی سووریە  ئ
تیرۆریست ناو دەبات كە فڕیان  بە سەر سوریەوە 
نیە، بەاڵم سەركۆماری سووریە و حەسەن نەسروڵاڵ 
لە  بەشێك  پــاســداران  سوپای  قودسی  سوپای  و 
واقیعی سیاسی نێوخۆیی سووریە و خاوەنی ماف 
و بەرژەوەندیی تایبەت و رەوا لە پڕۆسەی سیاسی 

و ئاڵوگۆڕەكانی نێوخۆیی ئەو واڵتەدان.
لــەم رۆژانـــــەدا داوای لە  ــە  هــەروەهــا رووســی
نەیارانی ئەسەد كرد كە بۆ وتووێژ لەگەڵ رێژیمی 
لە  بــاس  پێوەندییەشدا  لــەو  و  بن  ئامادە  سووریە 
گەاڵڵەیەكی مۆسكۆ ـ واشینگتۆن هاتە ئاراوە كە 
سەردانی ئەخزەر ئیبراهیمی، نوێنەری رێكخراوی 
نەتەوە یەكگرتووەكاندا بۆ دیمەشق، بە حكوومەتی 

ئەو واڵتە پێشنیار كرا.
ــهــەوێ  بەشار  ــەم گــەاڵڵــەیــە لــە راســتــیــدا دەی ئ
و  بمێنێ   دەســەاڵتــدا  لە   ٢٠١4 ساڵی  تا  ئەسەد 
لەو ساڵەدا هەڵبژاردنێكی ئازاد بە بێ  بەشداریی 
ناوبراو لە سوریەدا بەڕێوە بچێت. رێژیمی ئەسەد و 
هاوپەیمانانی دەیانهەوێ  لە ئەگەری پەسەندكرانی 
ئەم پێشنیارانە لە الیەن بەرەی نەیارانەوە، دەرفەتێك 
بۆ خۆسازدان و دەربازبوون لە گوشاری سیاسی، 

ئابووری و سەربازیی هەنووكە پێیان بدرێت.
روسیە كە هەستی بە نزیكبوونی كاتی رووخانی 
سەرەڕای  و  ــردووە  ك ئەسەد  دەســەاڵتــی  كۆشكی 
شۆڕشی  ئیرادەی  نەیتوانی  هەوڵەكانی  هەموو 

قـــەتـــاری شــۆڕشــی خــوێــنــاویــی ســـووریـــە لە 
نزیك  ئەسەد  بەشار  رێژیمی  رووخانی  وێستگەی 
بوەتەوە و هەنگاوەكانی شۆڕشگێڕان بۆ رووخانی 
ئەو  پارێزەرانی  بەرگریی  سەنگەرەكانی  دوایین 

دەسەاڵتە ملهوڕە پتەوتر دەبێت.
بۆ  ئەسەد  رێژیمی  پەلەقاژەكانی  دوایین  لە 
پشتیوانانی  و  هاوپەیمانان  هەوڵەكانی  مانەوەدا، 
دیپلۆماسی  بـــواری  رێژیمە،  ئــەم  نێونەتەوەیی 
ــەوە و  ــۆت و پــێــوەنــدیــیــە نــێــونــەتــەوەیــیــەكــانــی گــرت
حكومەتەكانی ئێران و رووسیە كە تا ئەم قۆناغە 
شانبەشانی رێژیمی ئەسەد لە كوشتاری خەڵكی 
ئەو  گوندەكانی  و  شــار  كاولكردنی  و  ســووریــە 
خۆیان  هەوڵەكانی  كـــردووە،  بەشدارییان  ــەدا  واڵت
لەسەر دێپلۆماسی چاالكانە بۆ دەربازبوونی خۆیان 

و بەشار ئەسەد لەو گێژاوە چڕتر كردۆتەوە.
كۆماری ئیسالمی كە تا هەنووكەش شۆڕشی 
دەسكردی  و  تیرۆریستی  پیالنێكی  بە  سووریەی 
ئیسرائیل و رۆژئاوا و واڵتانی ئیسالمیی نەیاری 
بــەرەی تــاران ـ دیمەشق دەزانــێ ، لە هەنگاوێكی 
ئاشتی  و  دیــالــۆگ  دەمامكی  ژێــر  لە  دیــكــەدا 
قەیرانی  لە  هاوپەیمانەكەی  و  خــۆی  دەیــهــەوێ  
بە  و  بكات  رزگــار  ســەربــازی  و  قووڵی سیاسی 
خستنەڕووی گەاڵڵەیەك، بانگەشەی ئەوە دەكات 
چارەسەری  رێگای  تاقە  ئـــەوان،  گــەاڵڵــەی  كە 
قەیرانی سووریە لە نێوخۆی ئەو والتەدایە و واش 
دەستێوەردانێكی  جۆرە  هەر  دژی  كە  دەدا  نیشان 
ــران لە  ــەی ــر نـــاوی چـــارەســـەری ق دەرەكــــی لــە ژێ
پێوەندییەدا،  لەم  ئیسالمی  كۆماری  سووریەدایە. 
هەر جۆرە گەاڵڵەیەك لە الیەن رۆژئاوا، واڵتانی 
دەرەكی  پیالنی  و  گەاڵڵە  بە  توركیە  و  عەرەبی 
لە  دەبێ   قەیرانی سووریە  دەڵێ   و  دەدا  قەڵەم  لە 
كە  سەیرە  بكرێت،  چارەسەر  ســووریــەدا  نێوخۆی 

خەڵكی سووریە بە چۆكدا بێنێ ، دەیهەوێ  النیكەم 
پاشەكشەیەكی هەنگاو بە هەنگاو و ئابڕوومەندانە 
بكات و بتوانێ  بەشێك لە بەرژەوەندییەكانی خۆی 
لە سووریەی نوێدا بپارێزێت. دیارە لەو دەرفەتەشدا 
مۆسكۆ و تاران دەتوانن بە ناردنی چەكوچۆڵ و 
زیاتر، پشتی  ئابووری و لۆجستیكیی  یارمەتیی 
ئەوەی  بۆ  بدەن  یارمەیتی  و  بگرن  ئەسەد  بەشار 
بتوانێ  بە سەر دۆخەكەدا زڵ بێت  و والتەكەی لە 
تیۆلی ژئۆپۆلیتیكی ئێران و رووسییەدا بهێڵێتەوە. 
ئەلخەتیب،  مــەعــاز  مــەحــمــوود  لــێــدوانــی  بـــەاڵم 
سەرۆكی هاوپەیمانیی نەیارانی ئەسەد هەموو ئەو 
دا كە  نیشانی  و  ئاو  بڵقی سەر  كردە  هەواڵنەی 
پشتیوانانی بەشار زۆر درەنگ وەفریای پاراستنی 
بەرژەوەندییەكانیان لە داهاتووی سووریەدا كەوتوون 
لەگەڵ  پێشوو  هەوڵەكانی  وەك  ئەم هەواڵنەیان  و 

شكست بەرەوڕوو دەبێ .
و گشتگیرترین گرووپی  سەرۆكی گەورەترین 
لە  ئێستا  ــەی  ــەك ــە گــرووپ ك ــەســەد  ئ ــی  ــاران ــەی ن
و  رۆژئاوایی  و  واڵتانی عەرەبی  زۆربــەی  الیەن 
خەڵكی  راستەقینەی  نوێنەری  وەك  ناوچەییەوە 
تاران  تەوەری  پێدانراوە، هەوڵەكانی  سووریە دانی 
پێناوی  لە  دیــالــۆگ  پێكهێنانی  بۆ  مۆسكۆ  ـ 
دەكاتەوە  رەت  تــەواوی  بە  نیشتمانیدا  ئاشتەوایی 
قەیرانی  چارەسەرەكانی  لە  بەشێك  تاران  دەڵێ   و 
ســەرەكــیــی خودی  بــەشــی  بەڵكو  نــیــە،  ــە  ســووری
قەیرانەكەیە، رووسیەش دەیهەوێ  بە فێڵی وتووێژ 
و دیالۆگ، رەواییەك بە دەسەالتی روو لە رووخانی 
بەشار ئەسەد بدات كە لە ئێستادا هەم لە نێوخۆی 
سووریە و هەم لە ئاستی نێونەتەوەییدا بە تەواوی 
دۆڕاوە و رەوایی خۆی وەكوو نوێنەری خەڵكی ئەو 

واڵتە لە دەست داوە.
پڕۆژەیەدا،  ئــەم  شكستهێنانی  ئــەگــەری  لــە 
رێژیمەكانی تاران، دیمەشق و مۆسكۆ لە ئێستاوە 
چەند سێناریۆی دیكەیان لەبەردەستدایە بۆ ئەوەی 

داهاتووی  لــە  خــۆیــان  نیگەتیڤی  ــی  رۆڵ بتوانن 
بدەن و  سووریەدا بە شێوەیەكی جیاواز درێژە پێ  
لەو رێگەیەوە بتوانن دەسەاڵتی داهاتووی سووریە 
بەشێك  بكەن  ناچار  نێونەتەوەیی  كۆمەڵگای  و 
لە  دۆڕاوە  هاوپەیمانییە  ئەم  بەرژەوەندییەكانی  لە 

داهاتوودا بۆیان بگەڕێننەوە.
نانەوەی  و  عێراق  ئەزموونی  دوپاتكردنەوەی 
و  ئایینی  و شــەڕی  نێوخۆیی  ــاژاوەی  ئ و  كێشە 
كۆماری  بێگومان  كە  سێناریۆیەكە  ئیتنیكی، 
كردووە  ئــامــادە  بۆ  خــۆی  ئێستاوە  لە  ئیسالمی 
لە  شــەڕە  ئــەو  زیاتری  هەرچی  درێژەكێشانی  و 
سووریە، هەم لە ئیدئۆلۆژی و هەم لە سیاسەتی 
وەكوو  ئــیــســالمــیــدا  كـــۆمـــاری  ئیستراتیژیكی 
بەرەكەت و دەرفەتێكی زێڕین چاوی لێدەكرێت كە 
قازانجەكەی لە كۆتاییدا دەگەڕێتەوە بۆ رێژیمی 
تاران و خولیا پووچەكانی بۆ مانەوە لە دەسەاڵتدا. 
لە ئەگەری سەركەوتن لەو شەڕەدا رێژیمی تاران 
الیەنە  سەنگی  عێراق(  نموونەی  )وەك  دەتوانێ  
دەسەاڵتی  لــە  خــۆی  الیەنگری  سیاسییەكانی 
داهاتووی سووریەدا بباتە سەر و ببێتە بەشێك لە 

واقیعی ژئۆپۆلیتیك لەو والتەدا.
جیاوازییە  لە  كەڵكوەرگرتن  دیكە،  سێناریۆی 
بۆ  ئیتنیكیەكانی سووریە  و  نەتەوایەتی  ئایینی، 
پێكهێنانی چەند  و  والتە  ئەو  پارچەپارچەكردنی 
كێشەی  بێگومان  كــە  الوازە  بــچــووكــی  والتـــی 
دەرەتانی  نێوانیان  دیكەی  كێشەكانی  و  سنووری 
لەو واڵتەدا  تاران  وەك  رێژیمەكانی  دەستێوەردانی 
زیاتر دەكات و دەتوانێ  جێگە پێی نوێ  بۆ تاران و 
مۆسكۆ لە ناوچەدا دروست بكات كە ئەگەرچی 
ئەسەد  ژێردەسەاڵتی  یەكپارچەی  سووریەی  لە 
زۆر بەرتەسكترە، بەاڵم دەرەتانی حوزوری سیاسی 
داهاتووی  لە  ئێران  و  رووسیە  ئیستراتیژیكی  و 
زۆر  ئەوانەوە  روانگەی  لە  و  دەهێڵێتەوە  ناوچەدا 
و  دێموكراتیك  و  ــازاد  ئ سووریەیەكی  لە  باشترە 

ئێران بە دوژمنی خۆی  یەكپارچە كە رووسیە و 
دەزانێ .

بەاڵم لە هەموو ئەم سێناریۆ جیاوازانەدا تاران 
و مۆسكۆ لەگەڵ كۆمەڵێك كێشە بەرەوڕوون كە 
ئەگەری سەركەوتنی ئەوان الواز دەكات، یەكەمیان 
ویستی زۆرینەی گەالنی سووریە بۆ پێكەوەژیانی 
ئاشتیانە و رق و نەفرەتێكە كە رۆڵی نیگەتیڤی 
لە  و  هێناوە  پێكی  ــەدا  واڵت لەو  رووسیە  و  ئێران 
ــی سووریە  خــەڵــك و گــەالن زۆربــــەی  راســتــیــدا 
سەركوتەكانی  لە  مۆسكۆ  و  ــاران  ت پشتیوانیی 
ئەو  نێوچاوانی  لــە  رەش  پەڵەیەكی  بــە  ئــەســەد 
بیرگەی  لە  زوانە  بەم  دەزانن كە  دوو حكوومەتە 

مێژوویی گەالنی سووریەدا ناسڕیتەوە.
جیهانی  كۆمەڵگای  ویستی  ــان،  دووهــەمــی
بنبڕكردنی  بــۆ  ــە  ســووری دراوســێــی  ــی  ــان واڵت و 
ئاسەوارەكانی دەسەاڵتی ئەسەد و هاوپەیمانانی لە 
سووریەدایە كە تاران و مۆسكۆ لە هەوڵەكانیاندا 

زۆر الواز و بێ  پشتیوان دەكات.
ئابووریی  و  ســیــاســی  دۆخــــی  ســێــهــەمــیــان، 
نێوخۆی هاوپەیمانانی ئەسەد، بەتایبەتی كۆماری 
رۆڵگێڕانی  و  مــانــۆڕدان  توانای  كە  ئیسالمییە 
ئەوان لە درێژخایەندا زۆر كەم دەكاتەوە. كۆماری 
گەمارۆ  كاریگەری  لەگەڵ  خۆی  بۆ  ئیسالمی 
شۆڕشی  سەرهەڵدانی  ئەگەری  نێونەتەوەییەكان، 
نێوخۆیی و مەترسیی هێرشی سەربازیی دەرەكیدا 
ئابووریی  دۆخێكی  لــە  رووســیــەش  و  ــــەرەوڕوو  ب
و  سیاسی  كێبەركێی  تــوانــای  كە  هەستیاردایە 
چەكداریی ئەو واڵتە لەگەڵ كۆمەڵگای جیهانی 
بــەرتــەرســك دەكـــاتـــەوە، هــەر بــۆیــە نــایــهــەوێ  لە 
سووریەدا لە زەلكاوی شەڕێكی درێژخایەنی وەك 
لەوە  خۆی  سیاسیی  ئابڕووی  و  بچەقێت  ڤێتنام 
زیاتر لە قوماری سووریەدا بدۆڕێنێت. لێدوانەكانی 
ئەم دواییانەی رێبەرانی مۆسكۆ ئاماژەیە كە بۆ 

نیگەرانی لەو داهاتووە پڕ مەترسییە.

ناسری،  گەراكانی  نەتەوە  چــەپ،  لیبراڵ، 
چاالكانی مەدەنی، بەشێك لە ئەفسەرانی پلە 
بەرزی سوپای میسر كە وەالنراون، پاشماوەكانی 
لە خۆ  هەژار  خەڵكی  و  موبارەك  سەردەمی 
خستنی  وەڕێ  ــە  ب ــەگــەرچــی  ئ دەگـــرێـــت، 
بەڕێوەچوونی  لە كاتی  ناڕزایەتیگەلێك پێش 
بەڕێوەچوونی  لە  پێش  دەیانویست  راپرسیەكە 
بگرن، بەاڵم لە كردەوەدا هیچ سەركەوتنێكیان 
ــەگــەرچــی لە  ــــەوان ئ ــە دەســـت نــەهــێــنــا. ئ ب
سەرەتادا لە سەر بایكۆت و بەشداری نەكردن 
لە  بەاڵم  دەكــردەوە،  راپرسیەكەدا جەختیان  لە 
كۆتاییدا لە مەڕ بەشداریكردن و دانی دەنگی 
لە  بنەڕەتی  یاسای  پێشنووسی  بە  نەرێنی 
ئەوە  دیسانەوە  بەاڵم  رێككەوتن،  خۆیاندا  نێو 
بە  توانیان  ئاكامدا  لە  كە  بوون  ئەخەوانەكان 
لــە سەدی  لــە 6٣  بــە دەســت هێنانی زیــاتــر 
بەاڵم  بكەن.  پەسەند  پێشنووسەكە  دەنگەكان، 
خاوەن  كەمی  بەشداری  سەرنج  جێی  خاڵی 
ئەو  پێی  بە  بــوو.  راپرسیەدا  لــەم  دەنگەكان 
لە  یەك  تەنیا  بوونەتەوە  باڵو  كە  ئامارانەی 
راپرسیەدا  لــەم  دەنگەكان  ــاوەن  خ سێی  ســەر 
دەتوانێت  ئــەمــەش  كــە  كـــردووە  بــەشــداریــیــان 
بەوەی  بكات  دڵخۆش  ئەخوانەكان  دژبەرانی 
كــە  لە داهــاتــوودا قورسایی تــەرازووەكــە بە 

قازانجی ئەوان دەشكێتەوە.
سەرەتاوە  لە  هەر  دێموكراسی  الیەنگرانی 
بەدەسەاڵت  ـــەڕ   م ــە  ل ــان  خــۆی نــیــگــەرانــی 
بوو.  ــــــڕی  دەرب ئـــەخـــوانـــەكـــان  گــەیــشــتــنــی 
نیگەرانیەك كە رەنگە زۆر كەس ئەوكات لە 
ژێركاریگەری شەپۆلە ئیحساسیەكانی شۆڕش 
و رووخانی دیكتاتۆرییەكەی موبارەك، هیچ 

ئاوڕێكیان لێ نەدایەوە.
بەاڵم واقعیەت ئەوەیە كە ئاسۆی ئەندێشەی 
حكومەتێكی  دروســتــكــردنــی  ــەكــان  ئــەخــوان

كە شۆڕشی  دەكەن  لەوە  باس  راستییەكان 
سەردەمانێك  كە  میسر  تەحریری  مەیدانی 
خواستەكانی ئازادی، دێموكراسی و عەداڵەتی 
بەرەنجامەكەی   خەریكە  بــوو،  كۆمەاڵیەتی 
هیچ  كــە  ئیسالمی  حكوومەتێكی  دەبێتە 
وێكچوونێكی لە گەڵ ئەو دروشمانە نیە و بۆ 
زۆر كەس ئەم پرسیارە دێنێتە ئاراوە كە ئایا 
سنارێۆی شۆڕشی ١9٧9ی ئێران خەریكە بۆ 

میسریەكانیش دووپات دەبێتەوە.
ئاشكرایە  و  روون  كەس  گشت  بۆ  ئێستا 
پرۆژە،  و  پالن  خاوەن  ئەخوانۆلموسلمینی  كە 
خەریكە دەبێتە رۆڵگێڕی تاقانەی گۆڕەپانی 
یاسای  پێشنووسی  راپرسی  میسر.  سیاسی 
بنەڕەتی میسر كە 6٣ لە سەدی دەنگەكانی 
قەبووڵی  دەرجــــەی  تــوانــی  هێنا  دەســـت  بــە 
كە  پێشنووسێك  بكرێت.  پەسەند  و  وەربگرێت 
ئیسالم و شەریعەی ئیسالمی بە سەرچاوەی 
ــێــت و  ســەرەكــی یــاســادانــان لــە میسردا دەزان
ئەمەش الیەنگرانی دێموكراسی و كۆمەڵگای 
نێوخۆی  دیــكــەی  الیــەنــەكــانــی  و  ــی  مــەدەن

میسری تووشی نیگەرانی كردووە.
مەسیحی  جــێــگــری  مــەكــی،  مــەحــمــوود 
بەڕێوەچوونی  كــاتــی  ــە  ل پــێــش  مـــۆرســـی، 
كشایەوە.  خــۆی  پۆستەكەی  لە  راپرسیەكە 
بە  بوو  ناڕازییانە  پەرچەكردارێكی  ئەمەش 
پێشنووسی  راپرسیی  بەڕێوەچوونی  نیسبەت 
پێشنووسەدا  لــەم  چونكو  بنەڕەتی،  یاسای 
بە  مــەكــی  و  نیە  جێگری  ئــیــدی  مــۆرســی 
شێوەی ئۆتۆماتیك وەال دەنرا و ناوبراو خۆی 
لە  كشانەوە  نامەی  و خۆی  كرد  پێشدەستی 

پۆستەكەی نووسی.
رەوتەكانی  كە  نەتەوەیی  رزگــاری  بــەرەی 

خەریكە  مۆرسی   موحەممەد  كە  ئیسالمیە 
شكڵی یاسایی دەداتە رێڕەوی وەدیهاتنی.

ئەم  ئەخوانەكاندا  سیاسی  ئەندێشەی  لە 
دەوڵەتێكی  بنیاتنانی  دوای  بــە  ــە  گــرووپ

ئیسالمیدایە.
دروشمی ئەوان بریتیە لە :« خودا كۆتایی 
قورئان  ئێمەیە،  رێبەری  پێغەمبەر  ئێمەیە، 
و  ئێمەیە  رەوشـــی  جیهاد  ئێمەیە،  یــاســای 
كوژران لە رێگای خودادا گەورەترین ئاواتی 
ئێمەیە«. وەها ئەندێشەیەك بێ شك دەرفەتێك 
بۆ قسەكردن لە دێموكراسی و پێكەوەهەڵكردن 
لە  ناهێڵێتەوە.  ــدا  خــودی غــەیــری  گــەڵ  لــە 
پێشنووسی یاسای بنەڕەتیدا هیچ ئاوڕێك لە 
باسە  شایانی  نەدراوەتەوە.  دیكە  ئایینەكانی 
كە نزیكەی ١٥ لە سەدی حەشیمەتی میسر، 
شێوەی  بــە  كــە  دێــنــن  پێكی  مەسیحیەكان 
راشكاوانە لە پێشنووسی یاسای بنەڕەتیدا وەال 
نراون. یان نزیكەی یەك لە سەدی حەشیمەتی 

میسر شێعەكان پێكی دێنن كە ئەوانیش قەت 
لە بەرچاو نەگیراون.

ــە  بــە هێز بــوونــی  هەرچی  روونـــە كــە ب
زۆرتری دەسەاڵتی  مۆرسی و ئەخوانەكان لە 
میسر، بەستێن بۆ مانۆری هەرچی زیاتری 

توندئاژۆكانی ئیسالمی فراوانتر دەبێت.
دوئێلێك  بۆتە  هەنووكە  میسردا  لە  شــەڕ 
لــە نێون نــەریــت و مــودیــڕنــیــتــەدا. نــەریــت و 
پشتی  لە  و  ئەخوانەكان  واتا  ئەوان  بكەرانی 
بە  تــونــدڕەوكــان  ئیسالمیستە  ئەخوانەكانەوە 
بۆ  میسر  كۆمەڵگای  گەڕاندنەوەی  دوای 
دواوەن و لە هەوڵی سڕینەوەی  گشت ئاسەوار 
كۆمەڵگای  لە  مودێڕن  دەستكەوتەكانی  و 
ــان و  ــەك ــان و چــەپ ــكــۆالرەك ــردان. ســی ــس ــی م
كۆمەڵگای مەدەنی میسر لە هەوڵی ئەوەدان 
كە پێش بە دامەزرانی دەسەاڵتێكی ئایینی لە 
میسردا بگرن. دەسەاڵتێك كە توانایی ئەوەی 
ئێران، واڵتی  هەیە وەكــوو شــۆڕشــی١9٧9ی 

میسر لە نێو زەڵكاوێدا نوقم بكات كە دەرهاتن 
ئێران  ئەزموونی  دەبــێــت.  دژوار  زۆر  ــەوێ  ل
چوراچێوەی  لە  ئیسالم  كە  سەلماندوویەتی 
كەڵكئاژۆی  بەستێنی  دەتوانێت  حكوومەتدا 
دەسەاڵتخوازانێك وەكوو رێبەرانی رێژیمی ئێران 
بكەوێتەوە  لێ  مرۆیی  كارەساتگەلی  و  بێت 
مەرگهێنەر  دیكتاتۆرییەكی  ئاكامدا  لە  و 
كە  بكات  زاڵ  میسردا  كۆمەڵگای  سەر  بە 
ئەمەش بیروڕای جیهانی و میسریەكانی  بە 

جیددی نیگەران كردووە.
مەدەنی  كۆمەڵگای  دڵنیگەرانییەكانی 
ــــە  رەوت تـــەقـــاالكـــانـــی  هـــــەوڵ و  مــیــســر و 
لێكۆڵەرانی مەسایلی سیاسی  ئیسالمیەكان، 
چەشنێك  بە  كــردووە،  سەرلێشێواوی  تووشی 
كـــوێ  دەڕوات؟  بــۆ  ــووی میسر  ــات داه كــە 
پرسیارێكە كە دەتوانێت وەاڵمگەلێكی زۆری 

پێ بدرێتەوە.
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تەحریمی كەرتی نەوت و ئاسەوارەكانی

بە وەستانی ژیانی سەرۆك تاڵەبانی، عێراق تووشی ئاڵۆزی دەبێت

شەماڵ تەرغیبی

شوجوونی، و لە ئینگلیزییەوە: موعتەسەم نوورانین: پیتەر دەبلیو گالبرێس جـــەعـــفـــەر  شـــێـــخ 
روحانیت  »جــامــعــە  ــدامــی  ــەن ئ
مبارز« واتە »كۆمەڵەی ئاخوندە 

شۆڕشگێڕەكان؟!!!«
داخی  خامنەیی  دەڵێ: »عەلی 
قسە  رۆژ  و  شــەو  كە  دڵدایە  لە 

دەكات«
خەویشدا  لە  سەیدعەلی  كەواتە 
قسە دەكات، یان رەنگە هەر لە بەر 
داخی دڵی، خەوی لێ نەكەوێ، 

با كوورش ئارام بگرێ.
 ٥٧« دەڵی:  هەروەها  شوجوونی 
سال ئەو كوڕ و باوكی پەهلەوییە 
ــەو چەند  ــرد، ل ــاوڵ ك واڵتــیــان ك
ساڵەشدا كە دوژمنان بە شەڕ و 
گەمارۆ نەیانهێشت نیزام )ریژیم( 

ئاوەدان بكەینەوە.«
قــاجــارەكــان كــە واڵتــیــان خاپوور 
كرد، كوڕ و باوكیش كە كاولیان 
كرد، ئێوەش كە دەتانهەوێ نیزام 
واڵت(،  ــەك  )ن بكەنەوە  ـــاوەدان  ئ
خزمەتكاری  واڵتــە  ئەم  كەوابوو 
باشتر لە هۆالكۆخانی مۆغۆلی 
لەمە  بڵێی  نەبینیوە.  خۆیەوە  بە 
خراپتریش روو بكاتە كەس؟ ئای 
ئێران خانمی هەژار! خۆزگە ناوی 
تــوش غــەزەنــفــەر بــوایــە! النیكەم 

كەس تەماعی تێ  نەدەكردی.
ــیــش دەڵـــێ:  شــوجــوونــی دیــســان
دەكەن)  غەڵەت  »ئسیالحخوازان 
ــن بــێــن( لە  ــادەی رێــگــەیــان پــێ ن
فێڵی  و  مارگیری  هەڵبژاردن) 
بەشداری  دا  سپی(  سندووقی 
ــڕن(. مەگەر  دەكــەن)بــەزم دەگــێ
لێرە قاتیی پیاوە؟ )نەوەڵاڵ بەخوا، 
نێوان  لە  ئێوە هەڵبژاردن  كێشەی 
مێسی و رۆناڵدۆ و زیدانە، نەك 

ئەحۆل و مەنووچ و شاكەرەم( 
زیادەی كرد: »زۆر خراپە  جافر 
زیندوو(  سەركۆمار)پینۆكیۆی 
بڵێ ناوی ٣٠٠ كەس لە دزەكان 

لەگیرفانی مندایە. 
دەكات؟  چ  ــۆدا  ت گیرفانی  لــە 
كرد  ناماقووڵیت  بڵێ  )دەیــەوێ 
یان شتێك خوارد، بەاڵم لە رووی 

هەڵنایە(«
چاوت  جافرگیان!  بەخوا  ئــەرێ 
لێیە مەحموود چ هار و هاجێكە؟ 
ئیساڵحخواز  ـــی  ـــێ دەڵ ـــۆ  ب جـــا 

خراپن؟
حەیفی خاتەمی نەبوو مریشكیش 
بیهێنەوە  ـــەدەكـــرد؟  ن ــی  ڵ ســڵــی 
خاڵەگیان! بۆ ئەو مەبەستەی كە 
ئەحە  لە  پەحە  دەتانهەوێ،  ئێوە 

باشترە.
ئەندامی  پەناهیان،  _عەلیرەزا 
قەرارگای عەمار دەڵێ : »هۆی 
كەمبوونی  سووریە  جنایەتەكانی 
»تەلەبە«) واتە كۆلكە ئاخووند( 
لەو اڵتەدایە. پێم وابێ بەڕێزیان 
بەشاری پێ كەمە  جنایەتەكانی 
ــگــە بدەن  ئــەگــەر رێ و دەڵــــێ  
بنێرین،  ــر  ــات زی تــەلــەبــەی  ئێمە 
ئەو  دەگاتە  جنایەتەكان  ئاستی 
شوینەی كە ئَێمە دەمانهەوێ 
ئەژنۆ  تا  ئاغا  ئەسپەكەی  واتــە 

بچەقێتە خوێن.

جووت حەوت

هەوراز

ئابووری تاك بەرهەمیی ئێران بە هۆی تەحریم 
و گەمارۆ نێونەتەوەییەكان و بەڕێوەبەری الوازی 
لەنێوچوون.  گێژاوی  نێو  كەوتۆتە  حكوومەتی 
ــی كۆماری  ــی بــەردەوام پــێــداگــری و  ــە هـــۆی  ب
و  ئــۆرانــیــۆم  پیتاندنی  لــەمــەڕ  ئــێــران  ئیسالمی 
كۆمەڵێك  ناوكی  چەكی  سازكردنی  بۆ  هەوڵدان 
تەحریم و گەمارۆی شوێندانەر لە الیەن ویالیەتە 
ئورووپا  یەكیەتی  و  ئامریكا  یەكگرتووەكانی 
نــەوت و گاز و  كــانــاداوە خراوەتە سەر كەرتی  و 
سیستمی بانكی ئێران كە كاریگەری تەواوی لەسەر 
شادەماری ژیانی ئەم واڵتە داناوە. كارتێكەری ئەم 
تەحریمانە تا ئەو رادەیە بووە كە بەپێی وتەی دێوید 
كۆهێن، جێگری وەزیری خەزێنەداری ئامریكا و 
نەوت  هەناردەكارانی  رێكخراوی  راپۆرتی  دوایین 
ــاردەی نەوتی  لــە كــۆی هــەن بــە ئۆپێڵ،  نــاســراو 
بەرمیل  میلیۆن  یــەك  لە  زیاتر  رۆژەدا  لە  ئێران 
نــەوت كەمی كــردووە و بــەكــردەوە جێگەی خۆی 
لەم رێكخراوەدا داوە بە واڵتی عێراق. دوابەدوای 
چەسپاندنی گەمارۆكانی رۆژئاوا بە دژی رێژیمی 
تاران، ئاستی هاوردەكردنی نەوتی ئێران لە الیەن 
شێوەیەكی  بە  ئوروپاییەوە  و  ئاسیایی  واڵتــانــی 
بەرچاو دابەزینی بەخۆوە بینی كە دەكرێ  ئاماژە 

بە واڵتانێكی وەك ژاپۆن، كۆریای باشور، توركیە 
كڕیارانی  سەرەكیترین  بە  كە  بكەین  بریتانیا  و 
ئێران دەهاتنە ئەژمار. لە الیەكی دیكەوە  نەوتی 
نێونەتەوەیی  دامــەزراوەی  راپۆرتی  دوایین  بەپێی 
دێسامبر  ١٠ی  رێكەوتی  كە  ماڵی  كــاروبــاری 
بۆ  تەحریمەكان  ئاكامی  لە  ــەوە:  ــردۆت ك ــاڵوی  ب
سەر ئێران، ئەم واڵتە تووشی داتەپینی ئابووریی 
بووە و نێونجی نرخی هەاڵوسان لەوێدا گەیشتۆتە 
٥٠% و نرخی بەرهەمی ناپاقژی نێوخۆیی ٣/٥% 
لە  واڵت  ئابووری  واتــە گەشەی  كــردووە  كەمی 
نالەبار  دۆخـــی  ٣/٥ـ%.  گەیشتۆتە  ئەمساڵدا 
الیەكی  لە  ئێران  ئابووریی  داتەپینی  لە  روو  و 
دیكەشەوە لەسەر مەسەلەی بێكاری و گرانی لە 
واڵتدا كاریگەری هەبووە بە چەشنێك كە تەنانەت 
لێپرسراوانی  خودی  رابردوو  پێچەوانەی  بە  ئێستا 
لێوە دەكەن. عەلی الریجانی  حكوومەتیش باسی 
رابردودا  مانگی  لە  رێژیم  مەجلیسی  سەرۆكی 
ئابووری«  »وشكەساڵی  بە  واڵتــی  وەزعییەتی 
وەسف كردووە و غوالمڕەزا تاج گەردون ئەندامی 
مەجلیسی  مەجلیس،  ئوسولگەرای  فراكسیۆنی 
دەوڵەتی  و  قاجار«  »مەجلیسی  وەك  نۆیەمی 
ئەحمەدی نژادیشی وەك دەوڵەتی »رەزا قولدوڕ« 
ناو برد و وتی: بانگەوازی نالێهاتووییمان لە هەمو 
لێكۆڵینەوەكانی  نــاوەنــدی  بــۆتــەوە!!  بــاڵو  دنــیــادا 

٢٥ی  ــی  ــكــەوت رێ ٣شــەمــمــە  رۆژی  مــەجــلــیــس 
مانگی  لــە  كــرد  ئــاشــكــرای   ٢٠١٢ دێسامبری 
 9١ ساڵی  رەزبـــەری  تاكوو   9٠ ساڵی  رەزبـــەری 
ئاستی بەرهەمهێنان 4٠% و ئاستی كار و پیشە 
نرخی  بەرامبەریشدا  لە  و  كـــردووە  كەمی   %٣6
بەرهەمەكان 8٧% و نرخی ماددەی سەرەتایی بۆ 

بەرهەمهێنان ١١٢% زیادیان كردووە.
جگە لەمانەش تەحریمەكانی سەر كەرتی نەوت 
و گاز شوێندانەری لەسەر نرخی دراوی واڵت و 
دابەزەكانی  هەڵبەزو  و  داناوە  بیانییەكانیش  دراوە 
بەپێی  راستییەن.  ئەم  سەلمێنەری  ئەرز  بــازاڕی 
4ی  ٢شەممە،  رۆژی  تاكوو  هەواڵەكانی  دوایین 
لە  ئامریكا  ــكــی  ــەر دۆالرێ ه نــرخــی  بــەفــرانــبــار 
سنووری ٣٣٥٠ تمەن تێپەڕیوە و ئەمەش دەرخەری 
دراوییەكانی  و  ماڵی  سیاسەتە  ناكارامەبوونی 
بۆ  رابــردوودایــە كە  نیوی  و  یەك ساڵ  لە  رێژیم 

كۆنتڕۆڵی بازاڕ گرتبوویە بەر.
ــــاوا بــە دژی  تــەحــریــم و گــەمــارۆكــانــی رۆژئ
جیا  تــاران  رێژیمی  زێــدەخــوازانــەكــانــی  سیاسەتە 
باری  ئابوورییەكان،  و  ماڵی  كارتێكەرییە  لــە 
ئێرانیشی  گــەالنــی  دەروونــــی  و  كــۆمــەاڵیــەتــی 
رۆژی  خــۆی.  ــدۆری  ــان ب و  رۆڵ  ــر  ژێ خستۆتە 
عەلی  حسێن  نوامبر  ٥ی  رێكەوتی  ٢شەممە 
ساغی  لەش  كومیسیۆنی  سەرۆكی  شەهریاری، 

چوونەسەری  هــۆی  بە  وتــی:  رێژیم  مەجلیسی 
و  تەحریمەكان  دەرەنجامی  لە  هــەاڵوســان  نرخی 
تەنیا ٢  ئێران  بەڕێوەبەریی، كۆمەڵگای  الوازیی 
توێژی كۆمەاڵیەتی تێدا ماوە: هەژار و دەوڵەمەند، 
نەماوە.  بونی  نێونجی  نــاوی  بــە  چینێك  واتــە 
و  رەوانـــی  روانینی  خۆیدا  جێگەی  لە  ئەمەش 
دەرونی كۆمەڵی خستۆتە ژێر باندۆر و كاریگەری 
لەشفرۆشی،  وەك  دیاردەگەلێكی  رێژەی  و  خۆی 
مندااڵنی كار، شەڕفرۆشی، دزی، دەستدرێژی، 
بەرامبەردا  لە  كـــردووە.  زیــاد   ... و  رووتــانــدنــەوە 
لە  فەفیه  ویالیەتی  رێژیمی  لێپرسراوانی  گەورە 
رێگەچارەیەكی  ــنــەوەی  دۆزی بۆ  هــەوڵــدان  باتی 
بەرەنگاری«  ـــووری  ـــاب »ئ پــرســی  و  گــونــجــاو 
روونە  هەڵبژاردووەكە  یــان  مقاومتی(  )اقتصاد 
شۆڕشی  سەرهەڵدانی  ئەگەری  ترسی  لە  ئەمە 
وتەش  ئــەم  سەلمێنەری  ئێراندا.  لە  جەماوەرییە 
دەتوانێ  هەمان ئاخاڤتنی سەید محەممەد حسێنی 
وەزیری ئیرشاد لە چاوپێكەوتن لەگەڵ بەرپرسی 
راگەیاندنەكانی رێژیمدا بێت كە داوای لێكردوون 
كەمتر  ئابوورییەكان«  قەیرانە  و  كێشە  »ئاستی 
بخەنەڕوو لەبەرامبەردا پەرە بە گوتاری ئابووری 
بەرەنگاری بدەن. پرسێك كە كارناسان و چاودێران 
مودیرییەتی  و  ئابووری  بنبەستی  و  رێكوێرە  بە 

رێژیمی لەقەڵەم دەدەن.

لەو قۆناغەدا، پێشبینی داهاتوویەكی دوور، بۆ 
عێراقی  كۆماری  تاڵەبانی سەرۆك  جەالل  رێزدار 
تووشی  رابردوو  حەوتووی  سەرەتای  كە  فیدراڵ، 
بۆ  نـــاڕوونـــە.  هێندێك  هـــات،  مێشك  ســەكــتــەی 
ماوەی ٢٥ ساڵ هاوڕێی من بوو، بۆ من جێگای 
شعووری  و  زانایی  و  بلیمەت  هیوادارم  بوو  رێز 
ئەودایە  ناخی  و  جــەوهــەر  لە  كە  لـــەرادەبـــەدەری 
ببێتەوە.  چــاك  نەخۆشییەكەی  و  ــدا  ب نەجاتی 
نەپساوەی  و  ـــەردەوام  ب خەباتێكی  ــەوە،  ئ لەگەڵ 
كرد، بۆ یەكەمجار لە هەڵبژاردنێكی دێموكراتیكدا 
ــردرا، لە  ــژێ ــب ــەڵ ــە ســــەرۆك كــۆمــاری واڵت ه ب
مێژووی دوورودرێــژی شوێنێك كە وەك بێشكەی 
بۆ  زوویـــە  ئێستا  ـــرێ .  دەك سەیر  شارستانییەت 
پێشبینی كردن بۆ ئەوەی بزانین چۆن دەبێ  بەاڵم 
جارانی  كاراییەی  ئەو  رەنگە  كە  ئاشكرایە  ئەوە 

نەبێ  و بەداخەوە لە كیس دەچێ .
رێــــزدار تــاڵــەبــانــی كــە هــەمــوو ژیــانــی خۆی 
فیدای ئارمانەكانی خۆی بۆ رزگاری نەتەوەیی 
مرۆڤێكی  وەك  بەردەوامی  بە  كرد.  كوردستان  و 
و  پێناسەكراو  رێكخەر  كەسایەتی  و  ئاشتیخواز 
لە راستیدا، رەنگە لە نێو سەركردە سیاسییەكانی 
ــێ  كە  ــدا تــەنــیــا كــەســایــەتــێــك ب ــدراڵ عــێــراقــی فــی
توانیویەتی یەكیەتی و تەبایی لە نێویان دروست 
بكا. بە تەنزێكی سیاسی دەكوترێ ، كە تاڵەبانی 
ــەگــەڵ ئەوەی  ــی بــیــر دەكـــاتـــەوە ل ــەوەی ــەت هـــەر ن
و  دەكــا  قسە  كاتێك  عێراقە  كــۆمــاری  ســـەرۆك 
دەڵێ  »واڵتەكەم« مەبەستی لە كوردستانە، نەك 
عێراق، زۆر ماندوونەناسانە بە گوێرەی دەستووری 
بنەڕەتی عێراقی فیدراڵ بەرگریی لە مافەكانی 

كورد كردووە.
بەڕێز جەالل تاڵەبانی، بە هەموو هێز و توانای 
خۆیەوە، بۆنە و ئاهەنگە فەرمییەكان لە كۆشكی 
ســـەرۆك كــۆمــاریــدا پێك هــێــنــاوە بــۆ لــە دەوری 
هێوركردنەوەی  و  نێوبژیوانی  و  كۆكردنەوە  یەك 
لە  كــورد  و  سوننە  و  شیعە  نێوان  ملمالنێكانی 
عێراقدا، لە راستیدا ئەو سەركردەیە ناوبژیكار بوو. 
ماوەیەك لەوەی پێش رێككەوتننامەیەكی لە نێوان 
حكوومەتی  و  كوردستان  هەرێمی  حكوومەتی 
ناوچە  لە  هێزەكانیان  كە  گەیاند  بەجێ   فیدراڵ 
لە  كشاندەوە،  كەركوك  دەورووبـــەری  دابڕاوەكانی 
الیەكی دیكە لە نێوان سوننە و شیعەكان و تەنانەت 
كرد.  نێوبژیوانی  شیعەكانیشدا  گرووپە  نێوان  لە 
هەتا بۆی كرابێ  هەوڵی داوە بۆ ئاشتی و برایەتی 

لەو واڵتەدا.
هاوتایە،  بێ   تاڵەبانی  سەرۆك  هەڵسووكەوتی 
هەموو  لەگەڵ  كۆمارە،  ســەرۆك  ئــەوەی  لەگەڵ 

كەس بە گەرمی رەفتار دەكا و بەوپەڕی سادەیی 
و خۆبەزلنەزانی رێز لە میوانەكانی دەگرێ . ئەو 
كەسانەی لە نزیكەوە دیویانە و دەزانن چەندە سەرو 
سەرۆك  فەرمیترین  ئــەوەی  لەگەڵ  رووخــۆشــە، 
گەرمی  رادەبــــەدەر  لە  سەروساڵوێكی  كــۆمــارە، 
بە گەرمی ماچیان  لەگەڵ میوانەكانی هەیە و 
دەكا و لە ئامێزیان دەگرێ . خاوەنی قسەی خۆش 
و  ــە  ــاوەاڵی ئ دڵ  و  دەســت  خــۆشــە،  و مەجلیسی 
خزمەتی  سەخاوەتمەندانە  زۆر  رەنگینە،  سفرەی 
میوانەكانی دەكا. حكوومەتی تاڵەبانی و پێوەندییە 
و  پلە  لــەبــەر  نــەك  ــزن  رێ جێگای  سیاسییەكانی 
پایەكەی بەڵكوو لەبەر ئەوەی كەسایەتیەكی خاوەن 
بڕیار و خاوەن هەڵوێستە و دڵنیایە لە بڕیارەكانی 
و  بە دژی دیكتاتۆریی  تەمەنی،  بە درێژایی  و 

سەرەڕۆیی خەباتی كردووە.
وایان  رێزدار مام جەالل  تایبەتمەندییانەی  ئەو 
كردووە، جێگەی پڕ نەكرێتەوە، باش وایە كە هەتا 
وەهۆش دێتەوە و خۆی دەگرێتەوە كەس لە جێگای 
ئەو دیاری نەكرێ .لە راستیدا كوردەكان بۆیە حەزیان 
لە سەرۆك كۆماری تاڵەبانی دەكرد، چونكە لە نێو 
هەموو سەركردە عێراقییەكاندا كەسایەتی دیار و بە 
توانا بوو. هەوڵی دەدا كێشە سیاسییەكانی نێوان 
پارتی دێموكرات و یەكیەتی نیشتمانی وەك دوو 
دیالۆك  رێگای  لە  گۆڕەپانەكە  سەرەكی  حیزبی 
لەگەڵ رێزدار مەسعود بارزانی سەرۆكی هەرێمی 
ئێستا خەڵكی  بكەن.  پێكەوە چارەسەر  كوردستان 
كوردستان رەنگە وەك پێویست نرخی ئەو سەرۆك 
كۆمارییەی بەڕێز مام جەالل هەست پێ  نەكەن، 
تاڵەبانی سەرۆك  رێــزدار  ئــەوەی كە  بــەاڵم دوای 

دەزانن كە چەندە  ئەو  نرخی  ئەوجار  نەما  كۆمار 
گرینگ بووە.

كوردەكان دەیانەوێ  بەغدا مافە دەستوورییەكانی 
ــان ســـەبـــارەت بە  حــكــومــەتــی هــەرێــمــی كــوردســت
رێفراندۆمەكانی  ــدات  ب رێگا  و  بپارێزێ   ــەوت  ن
دابڕاوەكان  ناوچە  و  كــەركــووك  ــەوەی  گــەڕان بۆ 
بچن  بەڕێوە  ـــدراون  دان دەســتــوور  گوێرەی  بە  كە 
سەر  بگەڕێنەوە  دابڕاوەكان  ناوچە  و  كەركووك  و 
ئەوان  كوردستان.  هەرێمی  حكوومەتی  ئیدارەی 
دەبینن كە نوری مالكی سەرۆك وەزیران، كۆسپی 
سەرەكییە بۆ گەیشتن بە ئامانجەكانیان. هەروەك 
لەبەر چاوییانە لەوە نیگەرانن كە هەتا دێ  زیاتر 
دەسەاڵت بەدەستەوە دەگرێ  و بەرەو دیكتاتۆریی 
نەرمی  ئەو  رەنگە  كوردەكان  بۆیە  هەر  دەڕوات. 
پۆستی  لە  واز  كە  بكرێ .  بەدی  تێدا  نواندنەیان 
سەرۆك كۆماری بێنن و معامەلەیەكی بەرباڵوتر 
كە  رێبەرێك  لەگەڵ  مالكی  گۆڕینی  بۆ  بكەن 
ویست و مافەكانیان وەدی بێنێ . بەڕێز تاڵەبانی 

هەمیشە ئاشتیخواز بووە.
ــای ســاڵــی رابــــردوو یــارمــەتــی مالكی  ســەرەت
متمانەی  دەنــگــی  دەیانەویست  ئـــەوەی  بــۆ  كــرد 
ئەیاد  الیەنگرانی  و  كورد  بەرەی  وەرگرنەوە.  لێ 
یەكیان  پێكەوە  پێشوو  وەزیرانی  سەرۆك  عەالوی 
گرت و دەنگی پێویست بۆ ئەوەی نوری مالكی 

بگۆڕن وەدەست هێنا.
حـــكـــوومـــەتـــی هـــەرێـــمـــی كــــوردســــتــــان، كە 
هەڵبژێراوی خەڵكی خۆیەتی، سوپایەكی بەهێزی 
بەرامبەر  لە  كە  كوردستان،  پێشمەرگەی  هەیە، 
بەهێزە.  زۆر  فــیــدرالــدا  حكوومەتی  و  مالكی 

ئابووری كوردستان پەرەی ئەستاندووە و بە تەواوی 
گەشەی كردووە و حكوومەتی هەرێمی كوردستان 
لەگەڵ  پێوەندییەكانی  زیاتر،  جار  دوای  بە  جار 
دراوسێكەی  لەگەڵ  بەتایبەت  دەرەوە  جیهانی 
پێوەندی  هەڵسەنگاندنی  )بە  دەكا.  بەهێز  توركیە 
لەگەڵ  عیراق  وەزیــرانــی  ســەرۆك  مالكی  نێوان 
وەزیرانی  ســـەرۆك  و  ئـــەردۆغـــان  تــەیــب  ـــەب  رەج
توركیە كە پەیوەندییەكەیان ژەهراوییە( بەغدا هیچ 
هەولێردا  لە  كارێگەریی  و  توانایی  و  دەســەاڵت 
عێراقی،  بنەڕەتی  دەستووری  گوێرەی  بە  نییە. 
كە  یاسایانەی  ئەو  دەتوانێ   كوردستان  پارلمانی 
دادەنرێن،  كوردستان  بۆ  فیدراڵدا  حكوومەتی  لە 
بیانگۆڕێ   ــارودۆخــی كــوردســتــان  ب بــە گــوێــرەی 
حكوومەتی  كردەوە  بە  بەاڵم  بكاتەوە،  رەتیان  یان 
حكوومەتی  بەسەر  دەسەاڵتێكی  هیچ  فــیــدراڵ 
هەرێمی كوردستاندا نیە، هەر وەك ئەوانیش كەمتر 

دەست لە كاروباری ناوەند وەردەدەن.
رێزدار  وجــوودی  نەبوونی  كاتەش،  ئــەم  هەتا 
تاڵەبانی لەنێو خەڵكی عەرەب و بەگشتی ناوچە 
لە  دەكـــرێ   پــێ   هەستی  زیــاتــر  عەرەبنشینەكان 
كوردستان چونكە لە كاتی شەڕی نێوخۆیی عێراقدا 
پەناگایەكی  بارزانی  رێــزدار  و  جەالل  مام  بەڕێز 
ئەمنییان لە كوردستان بۆ مەسیحییەكان و عەرەبی 
توندوتیژییەكانی  ترسی  لە  كە  هێنا  پێك  سونە 
پێش  تەنانەت  ــردوە،  ك ــان  رای مەزهەبی  و  تایفی 
كۆمار،  ســەرۆك  ببێتە   ٢٠٠٥ ساڵی  لە  ــەوەی  ئ
عێراق  سوننەی  شێخەكانی  لــەگــەڵ  تاڵەبانی 
را  كرابوون  ناچار  كە  لەوانە  بەشێك  بــوو،  ئاشنا 
بكەن بێنە كوردستان لە دوكان تەنیشت بەنداوەكە 
كە  پێكەوت  چاویان  مامە،  حەسانەوەی  شوێنی 
كەوتوونە  سوننەكان  كە  دەكرا  هەست  تــەواوی  بە 
پەراوێزەوە پاش ئەوەی كە لە ساڵی ٢٠٠٥ كاتێك 
و سیاسەتڤانەكانی  عێراقی  ئیلیتە سیاسییەكانی 
نیگەرانی خۆی  تاڵەبانی  ئەمریكی كۆبوونەوە.  
لە  داوای  هــەم  دەربــڕی  شیعەكان  كوشتاری  لە 
سوننە كرد و هەم لە شیعە و هەموو هەوڵی خۆی 

بۆ ئارامكردنەوەی عێراق بەكار هێنا.
رێزدار مام جەالل بۆ ماوەی زیاتر لە 6٠ ساڵ، 
سیاسیی  جوگرافیای  ناوچەی  هەستیارترین  لە 
دادپەروەریی  ئــازادی،  دێموكراسی،  بۆ  جیهاندا، 
كۆمەاڵیەتی و بە دژی دیكتاتۆریی خەباتی كرد. 

ئاشتیخواز و نێوبژیوانكارێكی بە توانایە.

سەرچاوە:
www.foreign Policy.com
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داهاتوویەكی لێل لە ژێر كاریگەری و بەردەوامیی گەمارۆكان دا

جارێكی دیكەش ئێران لە بواری مافی 
مرۆڤەوە مەحكووم كرا

هەوراز و نشێوی پێوەندییەكانی 
نێوان ئێران و توركیە

دارا ناتق

عارف وەلزی شەهاب خالیدی 

تەنیا خەڵكی بێ  تاوانی ئەو واڵتەن. 
واڵتە  ئــەو  ســەر  گەمارۆكانی  و  گۆشار 
پاوانخوازی  و  چەوت  سیاسەتی  ئاكامی  لە 
دواكەوتووی  و  چەقبەستوو  عەقڵییەتی 
كاربەدەستانی ئەو رێژیمە لە ئاستی جیهانی 
و ناوچەییدایە، بەتایبەتی گوێنەدان بە ویست 
و خواستی كۆمەڵگای نێودەوڵەتی و یاسا و 
بۆ  هەوڵدان  جیهانییەكان،  پەسەندكراوە  رێسا 
بۆتە  كە  ناوكی  بە چەكی  دەستپێڕاگەیشتن 
گەورەترین مەترسی بۆ سەر تەناهی جیهانی و 
نیگەرانی كۆمەڵگای نێودەوڵەتی، داڵدەدانی 
و  دەستێوەردان  و  توندئاژۆخوازەكان  گرووپە 
دراوسێ   واڵتانی  كاروباری  لە  ئاژاوەنانەوە 
و ناوچەكە بە گشتی، سەركوت و ئێعدامی 
نامرۆڤانەی  كــردەوەی  ســەدان  و  هاوواڵتیان 

دیكە.
ــــە هۆی  ب ــــە  ـــیـــنـــیـــن ك هــــەنــــووكــــە دەب
تەریككەوتنەوەی ئێران لە ئاستی كومەڵگای 
جیهانی و بەرفراوانبوونی بازنەی گەمارۆكان 
بە دژی ئەو رێژیمە، ئابووری ئەو واڵتە بە 
چەشنێك  بە  هەرەسهێنانە،  خەریكی  گشتی 
ئەرزە  بەرامبەر  لە  ئێران  ــارەی  پ بەهای  كە 
بیانییەكاندا، لە سەدا حەفتا هاتووتە خوارەوە 
و رێژەی بێكاری بە شێوەیەكی بەرچاو چووەتە 
نێوخۆییەكان  كۆمپانییە  لە  زۆرێك  و  سەرێ 
هەروەها  راوەســتــاون.  كارەكانیان  ــەواوی  ت بە 
چوونەسەرێ نرخی كااڵ و بە تایبەتی شتوومەك 
و خواردەمەنییەكان، پشتی خەڵكی هەژار و 
بێ  دەرەتانی لە ئێراندا شكاندووە و دیاردەی 
بێ هیوابوون بە ژیان و ئاستەمبوونی بژێوی 
ژیان تەواوی كومەڵگای ئێرانی گرتووەتەوە، 
دەیان  ئەوەیكە  هۆی  بوونەتە  ئەوانە  هەموو 
دیاردەی دزێوی كۆمەاڵیەتی لە كۆمەڵگادا 

گۆشارەكان بۆ سەر كۆماری ئیسالمی و 
پێڤاژۆی گەمارۆكان بە شێوەیەكی بەرفراوان 
لە  رێژیم  مەحكوومییەتی  و  پەراوێزخستن   و 
ئاستی ناوچە و جیهانیدا، هەروا بەردەوامە. لە 
نوێترین گەمارۆكانی چەند رۆژی رابردوودا 
یەكیەتیی  و  ئامریكا  واڵتـــە،  ئــەو  ســەر  بــۆ 
ئورووپا لە پێوەندی لەگەڵ پرۆگرامی ناوكیی 
لە  كۆمەڵێك  واڵتــــەدا،  ــەو  ئ مووشەكیی  و 
كۆمپانی و كاربەدەستی ئەو واڵتە بە تایبەتی 
كۆمپانی هێنان و هەناردەی »ساد« لە تاران، 
وەزارەتی  دەریايی،  سەنایعی  سازمانی  واتە 
دیفاعی ئێران، كۆمپانی نێودەوڵەتی دۆستان 
پەرەپێدانی  و  كیمیايی  سەنایعی  گرووپی  و 
خۆراك، سەر بە رێكخراوی سەنایعی دیفاعی 
هەروەها  دران.  گەمارۆ  ئامریكاوە  الیەن  لە 
چەند  و  كۆمپانی   ١8 ئورووپاش  یەكیەتیی 
كاربەدەستی دیكەی ئێرانی بە هۆی هاوكاری 
لەگەڵ پرۆگرامی ناوكیی ئێران بە لیستەی 
دوایین  پێی  بە  واتە  كرد.  زیاد  گەمارۆكان 
ئامارەكان زیاتر لە 49٠ كۆمپانی و دەزگای 
جوراوجۆر و ١٠٥ كاربەدەستی پایەبەرزی ئەو 
واڵتە لە الیەن یەكیەتیی ئورووپاوە گەمارۆيان 
خراوەتە سەر. گەمارۆ نوێیەكانی ئورووپا زیاتر 
بە مەبەستی سەقەتكردنی سیستمی بانكی، 
كەشتیڕانی و هەناردەی گازی ئێران بەڕێوە 
دەچن. هاودەنگی و گەمارۆكانی كۆمەڵگای 
نێونەتەوەيی بە دژی پرۆگرامە ناوكییەكانی 
كردەوە  و  ئــاژاوەگــێــڕانــە  سیاسەتی  و  ئــێــران 
تیرۆریستییەكانی حكوومەتی ئیسالمی ئێران 
رۆژ لەدوای رۆژ لە پەرەسەندندایە و قوربانیی 
رێژیمیش  چەوتەی  سیاسەتە  ئــەو  سەرەكی 

ــداوە و  ســەریــان هــەڵ
بەم پێیە چارەنووسی 
بەرەو  واڵتــەكــەمــان 
نادیار  ئــاقــارێــكــی 
دەچێت. لە الیەكی 
دیكەوە دەكرێ بڵێین 
گاریگەری  كــــە 
گەمارۆیانە  ـــەم  ئ
هاوكات بۆتە هۆی 
ـــەوەی  ـــدن ـــەن ـــەرەس پ
زیاتری سەرهەڵدانی 
ــشــە و  ــێ ســـــــەدان ك
وەك  گیروگرفتی 
گەندەڵیی دارایی و 
ئیداری و جیاوازی 
ملمالنێی  و  هــزری 
لە  دەسەاڵتخوازیی 
كاربەدەستانی  نێوان 
ئەو  پــێــكــهــاتــەی 

رێژیمەدا. 
 بەاڵم گەمارۆ و 

گوشارە جیهانییەكان بۆ سەر ئەو واڵتە وێڕای 
تەریكخستنەوە و هەرەسهێنانی ئابووریی واڵت 
ئاستی  لە  بنەڕەتی  قەیرانی  پێكهێنانی  و 
پێكهاتەی ئەو واڵتەدا، تا ئێستاش نەیتوانیوە 
لە  بنەڕەتی  گۆڕانێكی  و  كاریگەری  هیچ 
بێنێ   پێك  رێژیمەدا  ئەو  ناوەندی  بڕیارەكانی 
لە  زیاتر  پێداگری  وێــڕای  هاوكات  رێژیم  و 
گوێ  نەبووە  ئامادە  دزێوەكانی  ویستە  سەر 
جیهانی  كۆمەڵگای  رەواكــانــی  خواستە  بۆ 
شل كات و بــەردەوام بە هۆی نانەوەی شەڕ 
و ئاژاوە لە ناوچە و هەناردەكردنی تیرۆریزم 
بۆ دەرەوەی واڵت، خەریكی گەمەی سیاسی 

گەیاندنی  ئاكام  بە  پێناو  لە  كاتە  كڕینی  و 
ئەتۆمی.  چەكی  دروســتــكــردنــی  پــرۆســەی 
لــە الیــەكــی دیــكــەوە سیاسەتی دووفــاقــی و 
بەرژەوەندیخوازانەی چین و رووسیە و هێندێك 
لە واڵتانی دیكە و هاودەنگ نەبوونیان لەگەڵ 
كۆمەڵگای جیهانی بە دژی ئێران، دەرفەتی 
بۆ  دیپلۆماسی  و  سیاسی  مانۆڕی  هێندێك 

ئێران هێشتۆتەوە.
هەر بۆیە بە لەبەرچاوگرتنی ئەو راستیانە، 
پێویستە كە كۆمەڵگای جیهانی چی دیكە 
ئیزن بە حكوومەتی ئیسالمی ئێران نەدەن كە 
بە بیانووی درێژەدان بە وتووێژ و دیپلۆماسی، 
سیاسی  گەمەی  و  كــات  كڕینی  دەرفــەتــی 

پێوەندییەدا  لــەو  پێویستە  و  بێنێ   بــەدەســت 
هەڵبگیردرێ  جددیتر  و  بەكردەوە  هەنگاوی 
قوربانیانی  و  ئێران  وەزاڵەهاتووی  خەڵكی  و 
پێویستە  رێژیمیش،  چەوتەی  سیاسەتە  ئەم 
خۆیان  چارەنووسی  و  قــەدەر  دیكە  چی  كە 
پاوانخوازیی  فیدای  داهاتوویان  نەوەكانی  و 
كۆماری ئیسالمی نەكەن و لە پێناو ئازادی 
بنیاتنانەوەی  و  تاریكی  لــە  ــوون  ــارب رزگ و 
كۆمەڵگایەكی  و  گـــەش  داهــاتــوویــەكــی 
دێموكراتیك، هەڵوێست و هەنگاوی بە كردەوە 
و شۆڕشگێڕانە بۆ رووخانی رێژیمی كۆماری 

ئیسالمی هەڵبگرن.

هەر دوو واڵتی ئێران و توركیە لە هەشتا ساڵی رابردوودا 
سیاسیەكانی  پێوەندییە  لــە  زۆر  نشیوێكی  و  هـــەوراز 
نێوانیاندا هەبووە و لە سەر پرسە سیاسییەكانی ناوچە و 
جیهان هەندێجار هاوهەڵوێست و هەندێجاریش هەڵویستی 
جیاوازیان هەبووە. بە دوای هاتنە سەركاری دەوڵەتی داد 
پێوەندییە  لە  لە توركیەدا الپەڕەیەكی نوێ  و گەشەپێدان 
سیاسی و بازرگانییەكانی نێوان هەر دوو واڵتدا كرایەوە. 
پێوەندییەكانی لەگەڵ  رێژیمی ئێران بە هۆی ئەوەی كە 
واڵتە ئەورووپاییەكان بە هۆی پرسی ئەتۆمی زۆر الواز 
توركیەدا  لەگەڵ  باشتر  پێوەندییەكی  بە  پێویستیی  ببوو، 
توركیە  و  كــردەوە  نزیكتر  توركیە  بە  خۆی  بۆیە  هەبوو، 
بوو بە بازارێكی گەرم بۆ ناردنی نەوت و گازی ئێران و 
ئێرانیش بوو بە بازارێكی گەرم بۆ شمەكەكانی توركیە. لە 
الیەكی دیكەوە هەموو كاتێك هەم توركیە و هەمیش ئێران، 
لە سەر نفوزی زیاتر و بە هێزكردنی دەسەاڵتی خۆیان و 
پەڕەپێدان بە مۆدێڵ و شێوەی دەسەاڵتدارێتیی خۆیان لە 
ناوچەكەدا ركابەرییان هەبووە، بەاڵم توركیە بەردەوام هەوڵی 
داوە كە ئەو ركابەرییە بە شێوەیێكی شاراوە بێ، چونكە 
توركیە لە بواری وزەوە پێویستیی بە ئێران هەیە و ئێران 

زیاتر لە ١٠%ی وزەی توركیە دابین دەكات. 
دوو  هــەر  نێوان  نشیوەی  و  هـــەوراز  لە  پڕ  پێوندییە  ئــەو 
بۆ  عەرەبی  بەهاری  شەپۆڵی  گەیشتنی  بــەدوای  واڵت 
بەرژەوەندیی  رۆیشت.  ساردبوونەوە  بەرەو  سووریە،  واڵتی 
توركیە كە ئەندامی ناتۆیە و خۆی بە واڵتێكی ئورووپایی 
دەزانێ، وەك واڵتە ئورووپاییەكان دژایەتی لەگەڵ رێژیمی 
بەشار ئەسەد و پشتیوانی لە ئۆپۆزيسیۆن دەكا لە حاڵێكدا 
بەرژەوەندیی ئێران لە پاراستنی دەسەاڵتی بەشار ئەسەددایە. 
هەر بۆیە سەرەڕای هەوڵی توركیە بۆ رازیكردنی ئێران بە 
ئەسەد،  بەشار  رێژیمی  پشتیوانیكردنی  لە  دەستهەڵگرتن 
رێژیمی ئێران نە تەنیا دەست لەو سیاسەتە شەڕخوازانەیەی 

خۆی هەڵناگرێ، بەڵكوو هەموو هێز و توانای خۆی بۆ 
پاراستنی دەسەاڵتی بەشار ئەسەد خستووتەگەڕ، كە ئەمە 
ساردبوونەوە  بــەرەو  واڵتی  دوو  هەر  نێوان  پێوەندییەكانی 

بردووتەوە. 
توركیە  حكوومەتی  رازیبوونی  دیكەشەوە  الیەكی  لە   
خاكی  نێو  لە  پاتریۆت  مووشەكیی  سەكۆی  دانانی  بە 
توركیەدا هێندەیتر رێژیمی ئێرانی نیگەران كردووە، چونكە 
رێژیمی ئێران دانانی ئەو سەكۆ مووشەكییە بە مەترسیەكی 
توركیاش  و  دەزانــێ  واڵتەكەی  تەناهیی  سەر  بۆ  گــەورە 
رایگەیاندووە كە ئامانج لە دانانی ئەو سەكۆ مووشەكییە 
پاراستنی سنوورەكانی واڵتەكەیەتی. هەرچەندە  تەنیا بۆ 
كە زۆر لە شارەزایانی سیاسی لەو بڕوایەدان كە دانانی ئەو 
سەكۆ مووشەكییە بۆ كونتروڵكردنی جمووجۆڵی هێزەكانی 
سەربازیی  ئیستراتیژیی  الوازكردنی  و  الیەك  لە   PKK
ئێران بە تایبەتی لە ئەگەری هەر هێرشێكی نیزامی بۆ 

سەر ئێران لە الیەكی ترەوەیە.  
و  سیاسی  جیاوازە  بیروبۆچوونە  ئەو  هۆی  بە  وابــوو  كە 
ئیدئولوژیكیانەی كە رێژیمی ئێران و حكوومەتی توركیە 
سووریە  ــی  واڵت نێو  ئالۆزییەكانی  لــەمــەڕ  تایبەتی  بــە 
هەیانە، نە رێژیمی ئێران پێداچوونەوە بە سەر ئەو سیاسەتە 
نەگۆڕەی خۆی لە ئاست كێشەكانی سووریادا دەكات و 
پشتیوانیكردنی  لە  دەست  كە  دەبێ  ئامادە  توركیەش  نە 
بۆیەش  هەر  هەڵگرێ.  ئەسەد  بەشار  رێژیمی  دژبەرانی 
ئێران  نــێــوان  نــشــیــوەی  و  هــــەوراز  لــە  پــڕ  پێوەندییە  ــەو  ئ
خۆیەوە  بە  زیاتر  سڕییەكی  و  ســارد  وێدەچێ  توركیە  و 
ببینێ و ئاساییبوونەوەی ئەو پێوەندییەش بەستراوەتەوە بە 
رووداوەكانی دوای نەمانی بەشار ئەسەدو هاتنە سەركاری 
حكوومەتێكی نوێ لەو واڵتەدا، كە بێگومان ئەوكات زۆر 
لە هاوكێشە سیاسیەكانی ناوچەكە گۆڕانكارییان بە سەردا 

دێ.  

رێكەوتی ٢٠ی دێسامبری ساڵی ٢٠١٢ی زایینی، لە 
دانیشتنی سااڵنەی كۆڕی گشتیی رێكخراوی نەتەوە 
رێژیمی  دیكە  جارێكی  نیۆیۆرك،  لە  یەكگرتووەكان 
كۆماری ئیسالمی ئێران بەهۆی پێشێلكردنی بەرینی 
مافی مرۆڤ لە ئێراندا بە زۆرینەی دەنگی ئەندامان 
جیهانی  كۆمەڵگای  شێوەیە،  بــەم  و  كــرا  مەحكووم 
نیگەرانی خۆی لەمەڕ خراپی رەوشی ماڤی مرۆڤ 

لە ئێراندا دووپات كردەوە.
بە درێژایی هاتنەسەركاری رێژیمی كۆماری ئیسالمی 
ئێران هەتاكوو ئێستا بە بەردەوامی، بە شێوەی دڕندانە و 
لە هەمان كاتدا سیستماتیك و بە بەرنامە مافی مرۆڤ 
لەم واڵتەدا پێشێل كراوە و ئەمەش بۆتە هۆی ئەوە كە 
ئەم رێژیمە، لە نێو كۆڕ و كۆمەڵە نێونەتەوەییەكان وەك 
رێژیمێكی سەركوتكەری مافی مرۆڤ بناسرێت. هەر 
بۆیە دەبینین كە لە الیەن كۆمەڵگای جیهانییەوە بە 
شێوەگەلێكی جۆراوجۆر، جیا لە چەند ساڵێك نەبێت، 
بە بەردەوامی سااڵنە بڕیارنامەی لەم چەشنەی لەسەر 
پەسەند كراوە و لە سەر ئاستی نێوخۆ و ناوچە و بگرە 

جیهانیشدا ریسوا و تەریكتر كراوەتەوە.
و  نێونەتەوەییەكان  پەیماننامە  نەگرتنی  لەبەرچاو 
پێوەندی  لە  رێسا جیهانییەكان  و  یاسا  رەچاونەكردنی 
ترەوە  لەالیەكی  و  الیــەك  لە  مــرۆڤ  مافی  لەگەڵ 
لە  زەبــروزەنــگ  و  سەركوت  سیاسەتی  پەیڕەوكردنی 
دەنگی  كپكردنی  مەبەستی  بە  ئیران  گەالنی  دژی 
رەهای  دەسەاڵتی  الیەن  لە  جیابیران  و  ئازادیخوازان 
حاكمییەت  كە  ئەوە  هۆی  بۆتە  فەقیهەوە،  ویالیەتی 
نــێــو بازنەی  بــگــەڕێــتــەوە  لـــەو واڵتــــدا  ــــەاڵت  و دەس
شێوەیەكی  بــە  و  نێوەڕاستی  ســەدە  و  دواكــەوتــوویــی 
بەسەر  ئیسالمی  كەسی  چەند  حوكمڕانی  رادیكاڵ 
زیاتر لە ٧٠ ملیۆن خەڵكی ئێراندا بسەپێت. سیاسەتی 

پێشێلكردنی جاڕنامە جیهانییەكان لە پێوەندی لەگەڵ 
پێڕەونەكردنی  تەنانەت  و  ئێراندا  لە  مــرۆڤ  مافی 
یاساكانی داڕێژراو لە الیەن خودی كاربەدەستانی ئەو 
تەنیا  تێیدا  كە  بووە  فەزایەك  پێكهێنەری  رێژیمەوە، 
تاكەكەسی،  حەریمی  بەزاندنی  ئیعدام،  ئەشكەنجە، 
حەزفی  ژنــان،  و  مندااڵن  مافی  لەبەرچاونەگرتنی 
فیزیكی نەیاران و جیابیران، زەوتكردنی مافی گەالن 
هەر  بە  رێگەنەدان  ئێراندا،  لە  ئایینییەكان  كەمینە  و 
لە  كــۆمــەاڵیــەتــی  و  سیاسی  چاالكییەكی  چەشنە 
ئازادی  نەبوونی  سەندیكادا،  و  گرووپ  چوارچێوەی 
رادەربڕین، بوونی بەرباڵوی زیندانی سیاسی، نەبوونی 
دەنگ  بــەدەوری  بازنە  كێشانی  ئازاد،  هەڵبژاردنێكی 
بە  راگەیاندندا  گشتی  بە  و  وچاپەمەنی  رەنــگ  و 
مەبەستی سانسۆر، خراپی بواری دەرمان و پزیشكی، 
گرانی، برسیەتی ... هتدی بۆ گەالنی بێ دەرەتانی 
تووشی  خەڵكی  و  هــێــنــاوە  خــۆیــدا  دوای  بــە  ئــیــران 

نەهامەتی و ژیانێكی دژوار كردووە.
كۆڕی  لــەالیــەن  بڕیارنامەیەك  ــا  وەه پەسەندكردنی 
سەلمێنەری  نەتەوەیەكگرتووەكان  رێكخراوی  گشتی 
ئەو راستییەیە كە كۆمەڵگای جیهانی مافی مرڤ 
ئیسالمی  كــۆمــاری  و  دەگـــرێ  هێند  بــە  ئێراندا  لــە 
كۆمەڵە  و  كۆڕ  لە  ــراو  دوورخ واڵتێكی  وەك  ئێرانیش 
نێونەتەوەییەكان، سەیر دەكرێت. بە هەر شێوە ئەم رێژیمە 
بدات،  خــۆی  سیاسەتەی  بــەم  درێـــژە  و  بێت  ئــەگــەر 
كۆمەڵە  و  كۆڕ  و  نەتەوەیەكگرتووەكان  الیەن  لە  هەم 
نێونەتەوەییەكان لەگەڵ زۆر مەحكووم كردن و رەنگە 
هەڵوێستی بەوالوەتریش رووبەڕوو بێتەوە، هەم لە الیەكی 
دیكەوە لەگەڵ دژكردەوەی توندی كۆمەاڵنی خەڵكی 
ئێران لە دەرەوە و نێوخۆی واڵت، كە هێزی سیاسی و 

مرۆیی گەالنی ئێران پێك دێنن بەرەوڕوو دەبێتەوە.
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بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

رۆڵی راگەیاندن لە پڕۆسەی سیاسەتداناندا
 كۆنگرەوە»پێوەندییە سیاسییەكان و راگەیەنەكان«

ە روانگەی
ل

بەشی سێهەم

لە سەردەمی هاوچەرخدا، پێوەندییەكان و 
راگەیەن، چاالكییە جۆرواجۆر كۆمەاڵیەتی، 
ســیــاســی، فــەرهــەنــگــی  و ئـــابـــوووری لە 
ئاڵۆزتربوون  بــە  نــێــوانــەدا  لــەم  خــۆ دەگـــرن. 
گرینگی  كــۆمــەڵــگــاكــان  ــدنــی  ــەرەســەن پ و 
رەهەندی  ــە  ل راگـــەیـــەن  و  پــێــوەنــدیــیــەكــان 
سیاسیشەوە زێدەتر دەبێ تا ئاستێ كە دەبێ 
بگوترێ لە هەلومەرجی ئێستادا پێوەندییەكان 
و راگەیەن هەوێنی سەرەكی ژیانی سیاسییە 
و بە بێ كەڵكوەرگرتن لە ئامرازە پێوەندییە 
بەكۆمەڵەكان و راگەیەنە گشتییەكان سیستمە 
بە كۆمەڵگاكەیان  نەزم  ناتوانن  سیاسییەكان 
ببەخشن و خەڵك لە بڕیاری سیاسیدا بەشدار 
كۆمەڵگاش  ئــەنــدامــانــی  ــا  ــەروەه ه بــكــەن. 
ــەشــداری لە  ب بــۆ گێڕانی رۆڵــی چـــاالك، 
بەیەك  بەرامبەر  پێوەندی  و  هەڵبژاردنەكان 
بە  پێویستیان  ســیــاســەتــڤــانــانــدا،  ــەگــەڵ  ل
راگەیەنە گشتییەكانە. لە پێوەندی سیاسی 
كاریگەری  هەیە  گرینگی  كە  شتەی  ئەو 
كە  سیاسی  پێوەندیگەری  رەفــتــارە،  لەسەر 
بە زۆری سیاسەتڤانە  پێوەندییەدا  لەم جۆرە 
كەرەستە  لە  كەڵكوەرگرتن  بە  دەدات  هەوڵ 
جیاوازەكانی پێوەندی و بەكارهێنانی یاساكان 
بەرهۆیان  لــەســەر  پێویستەكان  تكنیكە  و 
بەرنامە  لەگەڵ  ئــەوە  و  دابنێ  كاریگەری 
و  هــاوتــەریــب  خــۆی  ئێستراتێژییەكانی  و 
و  هێز  بەدەستهێنانی  بە  و  بكات  ــاوڕێ  ه
خەڵك،  گشتی  بیروڕای  سەرەنجڕاكێشانی 
پێگەی خۆی قایم بكات و بازنەی دەسەاڵت 

و هێزی خۆی پەرە پێبدا.
پــێــوەنــدیــی ســیــاســی، پــێــوەنــدیــیــەكــە كە 
پەنگخواردووی  یان  كردەكی  كاریگەریەكی 
لەسەر كردەوەی سیستمێكی سیاسی یان هەر 
لە  هەبێت.  سیاسی،  سەربەخۆی  بوونێكی 
روانگەی مێژووییەوە، كۆنترین توێژینەوەكان 
ــە بــــورای پــێــوەنــدیــیــە ســیــاســیــەكــانــدا هی  ل
ـــە كە  ـــارای ـــەون ــی یـــوونـــانـــی ك ــدان ــەن ــرم ــی ب
بەناوبانگی  ــەمــی  ــەره ب »گـــورجـــیـــاس« 
ئەم  هەموویانەوەیە.  ســەرووی  لە  ئیفالتوون 
سووفیستێكی  ناوی  ئیفالتوون   كە  كتێبە، 
لە سەر ناوە و لەمەڕ تێكنیكی لێدواندان بۆ 
گەیشتن بە دەسەاڵت، نووسراوە، ئەم بابەتە 
بە خامەیەكی رەخنەگرانە، تاوتوێ دەكات. 
كتێبی  بـــــووارەدا  لــەم  دیــكــە  بەرهەمێكی 
ماكیاولی  نیكۆلۆ  نووسینی  لە  »شــازادە« 
ناوبراو  ئیتالیاییە.  بیرمەندی  و  سیاسەتڤان 
لەم كتێبەدا، باس لە دەسەاڵتە سیاسییەكان 
و چۆنیەتی پاراستنی ئەو دەسەاڵتانە دەكات 
پێویستییەك  بە  دەسەاڵتداران  توندئاژۆی  و 
دەزانێ بۆ مانەوە لە حكوومەت و دەسەاڵتدا. 
بــەاڵم لە ســەدەی شــازدەیــەمــەوە تا سەدەی 
هــەژدەیــەم، بــە هــۆی وەرچــەرخــانــە گەورە 
كۆمەاڵیەتیەكان، وەك چاالكی باڵوكراوەكان، 

چوارچێوەی ژیان و رووناكبیری لێك ئااڵ.
ــێ وەك  ــدان ــرمــەن ــی لـــەم ســـــەردەمـــــەدا، ب
تووماس هابز، جان الك و ژان ژاك رۆسۆ، 
ئازادییە  لــەمــەڕ  نوێیان  بیرۆكەگەلێكی 
وەرچەرخانە  ـــاراوە.  ئ هێنایە  سیاسییەكان 
سیاسییەكانی  بــزووتــنــەوە  و  ئابوورییەكان 
نێوەی دووهەمی سەدەی هەژدەیەم و نیوەی 
یەكەمی سەدەی نۆزدەیەم، بەها جیاوازەكانی 
و  تێپەڕاند  كۆمەاڵیەتی  سیاسی  ژیــانــی 
لەواندا لەرزۆكی و مەترسی پێكهێنا و بوو 
بە هۆی بیردۆزیگەلێكی سیاسی گرینگ. 

لە وەها هەلومەرجێكدا، نووسراوەكانی كەسانێ 
میل  ئێستوارت  جــان  و  مــاركــس  ــارڵ  ك وەك 
سەردەمەدا  لــەم  هــەر  گــرت.  بیچمیان  و... 
ئێستوارت  لە  دیكە  بەناوبانگی  بەرهەمێكی 
كە  لۆژیك«  »سیستمی  ناوی  ژێر  لە  میل 
سیاسیەكانەوە،  پێوەندییە  بــورای  لە  كتێبێكە 
بواری  لە  كە  دیكە  كتێبێكی  كرایەوە.  باڵو 
چ  »دەبــێ  نووسراوە  سیاسیەكانەوە  پێوندییە 
پەرەسەندنی  لــەوێــدا  كــە  لێنینە  بــكــرێ«ی 
هۆكارێ  بە  بەكۆمەڵەكان  پێوەندییە  ئامرازە 
دەزانێ كە بە هۆی ئەوانەوە دەتوانرێ بەسەر 
دیاردەیەكی  وەك  كــۆمــەاڵیــەتــی  سیستمی 

چاخی نوێدا زاڵ بیت.
بە دەسپێكی سەدەی بیستەم، توێژەرانێكی 
زۆر لە واڵتە جیاوازەكانی جیهاندا وەك ئامریكا، 
لە  ئاڵمان،  و  سۆڤیەت  یەكیەتی  ئینگلیس، 
لێدوانە  نێوەڕۆك،  شیكاریی  شێوەی  رێگەی 
گشتیی و سیاسیەكان و بە شێوەیەكی گشتی 
ژێر  خستە  سیاسییەكانیان  برووسكە  تــەواوی 
تاوتوێوە. لە ساڵی ١9٣٠دا، هاڕۆڵد السۆل، لە 
شێوەی شیكاریی نێوەڕۆك بۆ هەڵسەنگاندنی 
لەسەر  ئاكامەكانی،  و  سیاسی  بانگەشەی 
زەمەن و شوێنە جیاوازەكان كەڵكی وەرگرت. 
بە   ١94٠ ساڵی  لە  »لییتز«  و  »الســۆل« 
شیكاریی  تیۆرییەكانی  یەكتر،  هــاوكــاری 
كۆ  شیكارییەیان  ئەو  شێوەكانی  و  نێوەڕۆك 
سیاسیدا  بانگەشەی  ـــورای  ب لــە  و  كــــردەوە 
ــش لە  كەڵكیان لێ وەرگــرت. »پــۆل الزار«ی
كۆماری  ســـەرۆك  هەڵبژاردنەكانی  رەوتـــی 
ساڵی  لە  ئامریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 
هەوڵی  تاوتوێكردنێكدا،  رەوتی  لە  ١94٠دا، 
بڕیاردانی  لــە  كــاریــگــەرەكــان  هــۆكــارە  تــا  دا 
»ئاری«  هەڵبژاردنی  ناوچەی  دەنگدەرانی 
بكات.  دەسنیشان  »ئۆهایۆ«  هەرێمی  لە 
لەو رێكەوتەوە بەدوواوە، تاوتوێكردن لە بورای 
پێوەندییە سیاسییەكاندا بوو بە باو و بۆ وێنە 
دەتوانین هێما بكەین بۆ بەرهەمەكانی »كارێل 
دوویچ« لە مەڕ » شێوازەكانی پێوەندی لە 
زانستە كۆمەاڵیەتیەكاندا« و » نەتەوەخوازی 
و پێوەندییە بەكۆمەڵەكان« و » كۆمەڵگای 

سیاسی لە ئاستی نێونەتەوەییدا«.
بەم شێوە لە شەڕی دووهەمی جیهانیەوە تا 
ئێستا، توێژینەوە لەمەڕ پێوەندییە سیاسییەكان 
نێونەتەوەییدا لە الیەن  لە ئاستی نەتەوەیی و 
»دانیێل  پــای«،  لووسیەن   « وەك  كەسانێ 
»گابریێل  ــر«،  ــێ ــۆئ ب ــد  ــمــۆن »ری لــێــرنــێــر«، 
شوێنێ  تــا  و  ــرد  ك ـــدەی  زێ و...  ئالمۆند« 
پێشكەوت كە ئەمڕۆكە پێوەندییە سیاسییەكان 
و  پێوەندییەكان  لقی  وانەكانی  لە  یەكێك  وەك 

زانستە سیاسییەكان دێتە ئەژمار.
چەمكناسی پێوەندییە سیاسییەكان

كە  تاكەكانە  لــە  كۆگەگەلێ  كۆمەڵگا 
و  دەكــەن  ــان  ژی هاوبەشدا  پەڕاوگەیەكی  لە 
قازانجگەلێكی  و  دامەزراوەكان، چاالكییەكان 
ــە هیچ  ــەگــەر ب ـــەاڵم ئ ــە، ب هــاوبــەشــیــان هــەی
نەگرن،  پێوەندی  یەكتردا  لەگەڵ  شێوەیەك 
هاوبەشەكانی  قازانجە  لە  ناتوانن  تەنانەت 
خۆیان ئاگادار بن، چ بگا بەوەیكە بیانهەوێ 
ئاكام  ــە  ب ئــامــانــجــدار  هــاوبــەشــی  هەوڵێكی 
بنەمای  كە  دەگــوتــرێ  زۆری  بە  بگەیەنن. 
پێوەندی  جۆرواجۆرەكانی  شێوازە  سیاسەت، 
سەمبۆلی  و  هێما  كە  وتــووێــژە  تایبەتی  بە 
تاكەكاندا.  نێوان  لە  كۆمەاڵیەتیە  تەعامۆلی 
ســروشــتــی سیاسەت  خــزمــایــەتــی  ــەرەســتــوو  ئ
و پــێــوەنــدی بــە فــەرمــی دەنــاســێ و شوێنی 
پێوەندی ئەم دوو بیاڤە بە »زانستی دەربڕین« 

دەربڕین«ی  »زانستی  لە  نــاوبــراو  دەزانـــێ. 
خۆیدا گرینگی وتووێژ و شێوازە جیاوازەكانی 
تەكووزمەند  شێوەیەكی  بە  ئیقناع  پێوەندی 
روانگەی  لە  ــەوە.  ــات دەك شی  و  دادەتـــە  لێك 
»بەدواداگەڕانی  یانی  پێوەندی  ئەرەستووەوە 
واتایە  ئەم  و  ئیقناع«  بۆ  دەرەتانەكان  هەموو 
ئەمڕۆكەش تەوەری سەرەكی پێوەندی سیاسی 
هـــەزار ساڵە كە  لــە دوو  زیــاتــر  دێــنــێ.  پێك 
نێو  لە  دەست  ــەردەوام  ب پێوەندی،  و  سیاسەت 
بۆ  جــۆرواجــۆرەكــان  كــاروبــارە  یەكتردا  دەستی 
ركێڤی  ژێــر  خستوەتە  سیاسیان  بیاڤی  وێنە 
خۆیان، چونكوو ئەم جووتە بەشە پێویستەكانی 

سروشتی خووی مرۆڤەكان پیشان دەدەن.
وێنە  بۆ  ــژەران،  ــوێ ت لە  هەندێ  ئەمڕۆكە 
كە  سەلماندوویانە  سوانسۆن«  ئێل  »دەیوید 
ئاشكرا  شێوەیەكی  بە  ساسییەكان  پێوەندییە 
كەوشنی پێناسەكراوی سەرەتایی و دامەزراوەیی 
خۆیان بەزاندووە و پرسیارەكانی پێوەندیدار بەم 
رشتەیە ئەوەندە پەرەی سەندووە كە تیۆرییەكانی 
ئابووری و لێكۆڵینەوە فەرهەنگیەكانیشان لە 
توێژەرانی  لە  زۆریــەك  هەروەها  گرتووە.  خۆ 
بە  تەنیا  نە  پێوەندییەكان  مرۆییەكان،  زانستە 
تەوەری سەرەكی خەباتی سیاسی نوێی ئەمڕۆ 
خەباتی  مەعریفەناسی  بنەمای  بە  بەڵكوو 
سیاسی دەزانن و لەسەر ئەو بڕوایەن كە بە بێ 
ئاگایانە  سیاسییەكی  خەباتی  پێوەندییەكان، 
بەڕێوە ناچێ. بە كەڵكوەرگرتن لە پێناسەكان و 
لێڕوانینگەلێ كە توێژەران لە پێوەندی لەگەڵ 
پێوەندی سیاسیدا هێناویانەتە گۆڕێ دەتوانرێ 
بگوترێ كە پێوەندی سیاسی واتە پێوەندیەكی 
بەئامانج  یان ئامانجدار لەمەڕ سیاسەت كە 

ئەو خااڵنەی خوارەوە لە خۆ دەگرێ:
پێوەندیی  شــێــوازەكــانــی  هــەمــوو    -١
سیاسی كە بۆ بەدەستهێنانی ئامانجگەلێكی 
و  سیاسەتڤانان  ركێڤی  ــر  ژێ لــە  دیــاریــكــراو 

كاراكتێرانی ساسیدان.
پێوەندیی  شــێــوازەكــانــی  هــەمــوو    -٢
و چاالكییەكانی  كاراكتێرانی سیاسی  لەمەڕ 
ئەوان وەك راپۆرتە هەواڵییەكان، سەروتارەكان و 
هەموو شێوازەكانی پرس و باسە راگەیەنییەكان 

كە سیاسەت لە خۆ دەگرن.
پێوەندیی  شــێــوازەكــانــی  هــەمــوو   -٣
دەنگدەران  وەك  سیاسییەكان  غەیرە  تاكە  كە 
كاراكتێرانی  بۆ  رۆژنــامــەكــان  نووسەرانی  و 

سیاسی بەڕێی دەكەن.
پەیوەندەكانی پێوەندییە سیاسییەكان

بە  كە  پڕۆسەیەكە  سیاسییەكان،  پێوەندییە 
دێموكراتیكەكاندا،  كۆمەڵگا  لە  ــەو،  ئ پێی 
شارۆمەندانەوە،  الیــەن  لە  سیاسی  رێبەرانی 
راگەیەنە  لە  رادەربــڕیــن  ــازادی  ئ رێگەی  لە 
كۆنتڕۆڵەوە  ژێـــر  دەكـــەونـــە  بــەكــۆمــەڵــەكــان 
كاناڵە  رێــگــەی  لــە  سیاسیش  ــبــەرانــی  رێ و 
لەمەڕ  شارۆمەندان  زانیاریی  پێوەندییەكان، 
كاروبارەكانی دەوڵەت دابین دەكەن. لەم جۆرە 
لە پێوەندی، كە چاالكیەكی بەرباڵو و بەرین 
بە ئەژمار دێ و دەبێتە هۆی بەڕێوەچوونی 
تەواوی رۆڵە گێڕاوەكان لە سیستمی ساسیدا، 
كە  هەیە  بوونیان  جۆرواجۆر  پەیوەندگەلێكی 

بریتین لە:
نێوان  لە  برووسكە  ئاڵوگۆڕی    -١
و  ئــەوان  نێوان  لە  و  بــڕیــاردەر  دەركەوتەكانی 

خەڵكانی دیكە،
نێوان  لە  برووسكە  ئاڵوگۆڕی    -٢
ــاردەر و كــۆی خەڵك لە  ــڕی دەركــەوتــەكــانــی ب
نووسراوەكان  تلفزیۆنییەكان،  لێدوانە  رێگەی 
و  هەڵبژاردن  لێدواندەریی  نوێنەراندا،  لەگەڵ 

دەنگەكانی هەڵبژاردنە گشتییەكان،
لە  گشتییەكان  نــاڕەزایــەتــیــیــە    -٣
و  و...  باجەكان  یاساكان،  دانــانــی  هەمبەر 

وەاڵمەكانی حكوومەت بەم ناڕەزایەتییانە،
رێكخراوە  ـــی  ـــەكـــان ـــادداشـــت ی   -4
شایەتیدانی  و  یەكتردا  لەگەڵ  دەوڵەتییەكان 

كاربەڕێوەبەرانی دەوڵەتی لە مەجلیسدا،
٥-  بەشێك لە ئاڵوگۆڕە زانیارییەكان 
ــەتــی و  دەوڵ رێــكــخــراوە  ئەندامانی  نــێــوان  لــە 
الیەنی  كە  و...  بنەماڵە  ناحكوومییەكان، 

سیاسییان هەیە،
ــیــاری لــە نێوان  6-  ئــاڵــوگــۆڕی زان
ئەندامانی رێكخراوە سیاسییەكان یان دەوڵەت.

ئەم پڕۆسە بنەڕەتییە كە كردەوەی سیاسی 
ئەوەوە  رێگەی  لە  سیاسی  خستنەڕوویی  و 
بیچمگرتنی  رێــگــەی  وەك  دەچـــێ،  بــەڕێــوە 
ـــە ســیــاســیــیــەكــان كـــە هـــەوڵـــیـــان لە  ـــرووپ گ
سیاسەتدانانە  لــەســەر  كاریگەریدانان  پێناو 
گشتییەكانی واڵتدایە، رۆڵێكی گرینگیان لە 

كۆمەڵگاكاندا لە ئەستۆیە.
توخمەكانی پێوەندی سیاسی

توخمگەلێكی  خــاوەنــی  سیاسی  پێوەندی 
بۆ  دەبێ  یارمەتیدەر  ناسینیان  كە  بیچمدەرە 
ئەم  سیاسییەكان.  پــێــوەنــدی  تــاوتــوێــكــردنــی 

توخمانە بریتین لە:
١-  برووسكەدەر )نێردەر(: هەر تاكێ 
یان گرووپێ كە لە پێناو كاریگەریدانان لەسەر 
رێبازی دەوڵەت كار دەكات، برووسكەدەرێكی 
وەها  ــی  ــان ــەك ــی ــی ســەرەك ــــۆرە  ج ســیــاســیــیــە. 
سیاسییە  كــۆمــەڵــگــا  ــە  ل بـــرووســـكـــەدەرانـــێ 
سیاسییەكان،  حیزبە  ــە:  ل بریتین  نوێیەكان 
گرووپەكانی گوشار، شۆراكان و نووسینگەی 
دیكەی  كۆمەڵێكی  و  گشتییەكان  پێوەندییە 
پێوەندییە گشتییەكانی  ئەمانە. هەروەها  وەك 
ناحكوومییەكانیش  و  ــی  ــەت دەوڵ رێــكــخــراوە 
گشتی  بیروڕای  لەسەر  كارتێكەری  بــەدوای 

كۆمەڵگاوەن.
هەوڵ  برووسكەدەران،  برووسكە:    -٢
وێنە،  وشــە،   ( برووسكە  یارمەتی  بە  دەدەن 
نووسراوە و...(، ئەو بیرەیان كە لە مێشكدایە، 
ــنــی وەرگـــــران و خەڵك.  ــۆ زەی ب ــەوە  ــگــوازن ب
ئیقناع  و  پێوەندی  پــڕۆســەی  بــرووســكــەدەران 
بــە نــاردنــی بــرووســكــە دەســت پــێــدەكــەن. هەر 
برووسكەیەك لە سیمبۆلگەلی جیاوازی وشە، 
دەموچاو  و  دەســت  جووڵەی  و  دەنــگ  وێنە، 
تێدەكۆشن  ــرووســكــەدەران  ب و  دێ  پێك  و... 
بیروڕای  و  بیروبۆچوون  ــەوان  ئ یارمەتی  بە 
خۆیان  تایبەتیی  وەرگرانی  زەینی  بۆ  خۆیان 

بگوازنەوە.
٣-  راگەیەن: ئەم توخمە، وەك كاناڵی 
بەرهۆ  بە  برووسكە  برووسكە،  گواستنەوەی 
تلفزیۆن،  ئێستادا،  سەردەمی  لە  دەگەیەنێ. 
زیاترین  و  بەرهۆ  زیاترین  رۆژنامە،  و  رادیۆ 
برووسكدەران  هەیە.  سیاسییان  كارتێكەری 
نــاچــارن لــە راگــەیــەنــەكــان كەڵك وەربــگــرن و 
برووسكەكانیان  گواستنەوەی  بۆ  رێگەیەك 
جیاواز  رێگەگەلێكی  بدۆزنەوە.  بەرهۆیان  بۆ 
وەك وتووێژی تایبەتی و فەیس توو فەیس بۆ 
گواستنەوەی برووسكە بوونیان هەیە بۆ نموونە 
پرس و باسەكان و وتووێژە سیاسییەكان. بەاڵم 
لە پێوەندی سیاسیدا سەروكاری برووسكەدەران 
و چاالكانی سیاسی بە زۆری لەگەڵ راگەیەنە 
پێوەندییە بەكۆمەڵەكانە تا لەم  گشتییەكان و 
بتوانن لەسەر بەرهۆیانی بەرباڵوی  رێگەیەوە 

خۆیان زیاترین كاریگەری بەجێ بێڵێن.
یان  برووسكە  وەرگــری  بەرهۆ:    -4

شێوەی  بە  كە  گرووپێكە  یان  تاك  بەرهۆ، 
برووسكەی  نــاڕاســتــەوخــۆ  ــان  ی راســتــەوخــۆ 
سیاسی وەردەگرێ و زانست، حەز و ئاگایی 
وەرگری برووسكە، لەو هۆكارانەن كە لەسەر 
خاڵە  ئەم  كاریگەرن.  بەرهۆ  شوێنوەرگری 
گشتی  شێوەیەكی  بە  سیاسی(  )پێوەندی 
بەرسەرەنجی پانتایی حەشیمەتیی كۆمەڵگا 

یان شارۆمەندانە.
پێوەندییەكی  هــەر  دژكــــردەوە:    -٥
جۆرێك  پێكهێنانی  مەبەستی  بە  سیاسی 
بـــەڕێـــوە دەچێ.  ـــەرهـــۆدا  ب لــە  ــــــردەوە  دژك
قۆناغەكانی شوێنوەرگریی بەرهۆ لە بەرامبەر 
برووسكەیەكی سیاسیدا كە پێوەندیی سیاسی 

دەگوازێتەوە دەتوانێ بەم شێوەیە بێ:
لەهەمبەر  بەرهۆ  بیركردنەوەی    -١

بابەتەكە،
بەرهۆی  بیروبڕوای  گۆڕینی    -٢

برووسكە،
ــی بــیــروبــڕوا لە  ــركــردن ــەوت ــت ٣-  پ
دووبارەكردنەوەی  ــامــرازی  ــەئ ب بـــەرهـــۆدا، 

برووسكە و بەڵگەهێنانەوەی نێردەر، و...
4-  دنەدانی بەرهۆ بۆ ئەنجاندانی 
بنەمای  ـــەر  ـــەس ل ــــی،  ــــردەك ك كـــارێـــكـــی 

بیروبڕوایەكی نوێ.
پێوەندییە  لــە  كــاریــگــەرەكــان  دامـــــەزراوە 

سیاسییەكاندا
ـــیـــە ســـیـــاســـیـــیـــەكـــان لە  ـــدی ـــوەن ـــێ ــــۆ پ ب
كەڵك  گــریــنــگ  دامــــەزراوەگــــەلــــێــــكــــی 

وەردەگیردرێ كە بەشێكیان بریتین لە:
حیزبەكان،  رێـــكـــخـــراوەكـــان:    -١
رێكخراوە  و  ســێــنــفــیــیــەكــان  یــەكــیــەتــیــیــە 
ناحكوومییەكان، كە توانای پێكەوە گرێدانی 
دەركەوتەكان، وردەدەركەوتەكان و بەشگەلێكی 
هەیە،  شارۆمەندانیان  گرووپی  لە  بەرباڵو 
سیاسییەوە  پێوەندیی  رێگەی  لە  هەموویان 

كەڵكیان لێ وەردەگیردرێ.
ئــەو گرووپانەی  گــرووپــەكــان:    -٢
دەتوانن  بــەرتــەســكــتــر  شــێــویــەكــی  بـــە  كـــە 
لە  دەتوانن  بگرن  پێوەندی  خەڵكدا  لەگەڵ 
لێ  كەڵكیان  سیاسیدا  پێوەندیی  پڕۆسەی 

وەربگیردرێ.
ــیــیــەكــان: بۆ  ــبــەت ــای ــە ت ــاڵ ــان ٣-  ك
ــێــكــی دیــكــە كــە بۆ  نــمــوونــە دامــەزراوەگــەل
پێوەندیی سیاسی كەڵكیان لێ وەردەگیردرێ 
تایبەتین  رووداوگەلێكی  و  خۆپیشاندانەكان 
كۆكردنەوەی  و  روونــكــردنــەوە  پێناو  لە  كە 
هەلومەرجێكی  لــە  گــشــتــی،  ــجــی  ســەرەن

تایبەتیدا بە كار دەبردرێن.
گشتییەكان:  راگــــەیــــەنــــە    -4
باڵوكراوەكان،  وەك  گشتییەكان  راگەیەنە 
رادیۆ، تەلەڤیزیۆن، ماهوارە و... لە پێوەندییە 
سیاسییەكاندا كەڵكیان لێ وەردەگیردرێ. لەم 
راگەیەننانە هەم بۆ بەتواناكردنی دەركەەوتەكان 
بۆ وتووێژ لەگەڵ یەكتر و هەم بۆ پەیوەست 
بوونی دەركەوتەكان بە زنجیرەگەلێكی دیكە 
وەك تۆڕە نێوانتاكییەكان، رێكخراوەكان و... 

كەڵك وەردەگیردرێ.
كۆتایی بەشی سێهەم

داهاتووشدا  ژمـــارەی  لە  بابەتە  ئــەم   «
راگەیەنەكان  رۆڵــــی  تــا  دەبــــێ  درێـــــژەی 
پڕۆسەی  و  ســیــاســیــیــەكــان  پــێــوەنــدیــیــە  ــە  ل

سیاسەتداناندا روون بكاتەوە.«

فاتیح ساڵحی
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مانگە پڕ لە قەیرانەكان

ئیسالمی  ــاری  ــۆم ك ــەمــڕۆی  ئ بـــارودۆخـــی 
سیاسی،  شارەزایانی  لە  زۆریــەك  بــاوەڕی  بە 
كۆمەاڵیەتی و ئابووری لەچاو سااڵنی رابردووی 
بارودۆخێكی  رێــژیــمــە،  ئــەم  ـــداری  دەســـەاڵت
بارودۆخی  هەستیارترە.  جــاران  لە  و  نالەبار 
شەڕەنگێزییەكانی  هــۆی  بە  رێژیم  سیاسی 
و  ئیسالمی  حــكــوومــەتــی  دەســـەاڵتـــدارانـــی 
و  ــەوە  مــان بــۆ  خــۆیــان  نــێــوان  ناكۆكییەكانی 
زیاتر  ئێرانی  دەسەاڵتەكەیان واڵتی  پاراستنی 
لە هەر بڕگەیەكی زەمەنی تووشی ئاڵۆزی و 
قەیران كردووە. ناكۆكی نێوان باڵەكانی رێژیم و 
داهاتووی سیاسی ئەم رێژیمە بە هۆی دابڕان 
و لێكترازانی مۆرەكانی رێژیم لەگەڵ یەكتردا 
چەندین پرسیار لە زەینی هەر تاكێكدا درووست 
دەكات كە وەاڵمدانەوەیان پێویستی بە كاتە و 
دەبێ چاوەڕوان بین تا بزانین لە چەند مانگی 
داهاتوودا پێكهاتەی سیاسی ئەم رێژیمە وەك 
سااڵنی پێشوو و بە تایبەتی وەك رووداوەكانی 
دەبێت  بشێوی  تووشی  رابـــردوو  ساڵی  چــوار 
كە  لەحاڵێكدایە  هەموویان  ئەمانە  نــا؟  یــان 
هەر یەك لە كاربەدەستانی رێژیم ئێستاكە بە 
سیاسی  سیستمی  بشێوی  و  ئاڵۆزی  هــۆی 
حكوومەتی ئیسالمی ئێران تووشی تاكەڕەوی 
بوون و پرس و باسەكانی نێوان ئۆسوولگەراكان 
چاكسازیخوازەكانی  رادەیـــەك  تا  تەنانەت  و 
نــێــو رێــژیــمــی كـــۆمـــاری ئــیــســالمــی لەمەڕ 
سەرۆك  یازدەهەمی  خولی  هەڵبژاردنەكانی 
كۆماری لە بەهاری داهاتوودا ئەم راستییەمان 
پــۆى سیستمی  تــان و  بۆ روون دەكــەنــەوە كە 
دەسەاڵتداری لە حكوومەتی ئیسالمی ئێراندا 
زۆر  و  دەڕوات  هەڵوشاندنەوە  بــەرو  بــەرەبــەرە 
باڵەكانی  نێو  شــەڕەدەنــووكــی  كە  نییە  دوور 
ئۆسوولگەراكان  ریزەكانی  ئەمجارەیان  رێژیم 
خامنەییش  واتە  رێژیم  رێبەری  نزیكەكانی  و 

بگرێتەوە. 
كۆمەڵگای  كۆمەاڵیەتیشەوە،  روانگەی  لە 
ئێران تووشی دەیان دیاردەی نوێی كۆمەاڵیەتی 
ژیانی  شیرازەی  دەتوانن  هەركامیان  كە  بووە 
بنەماڵەیی و تاكەكەسی تاكەكانی كۆمەڵگای 
زێدەبوونی  ــكــەن.  ب بــشــێــوی  ــووشــی  ت ــران  ــێ ئ
ــەاڵق  لــەم مانگانەی دوایــیــدا بە  ئــامــاری ت
پێی راگەیاندنی ناوەندە فەرمییەكانی خودی 
رادەی  ــەرچــاوی  ب زێــدەبــوونــی  و  حكوومەت 
پەرەسەندنی  و  مادەسڕكەرەكان  بە  تووشبووان 
شەڕفرۆشی،  و  باجگیری  وەك  دیاردەگەلێ 
بێ  بە  نایاسای  ژیانی  پێكەوە  و  سواڵكردن 
رێوڕەسمی هاوسەرگیری و دەسدرێژی جینسی 
و دەیان دیاردەی دزێوی دیكە، هەموویان باس 
دەكەن  كۆمەاڵیەتی  قــووڵــی  قەیرانێكی  لــە 
دەستیانەوە  بە  ئێران  كۆمەڵگای  ئێستاكە  كە 
لە مانگەكانی  دەناڵێنێ و چــاوەڕوان دەكرێت 
ـــاردە  ــام لـــەم دی ــەرك ــاری ه ــام داهــاتــووشــدا ئ

كۆمەاڵیەتیانە زێدەبوون بە خۆیەوە ببینێ.
كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  بارودۆخی  لە  جگە 
ئەمڕۆی ئێران ئەو شتەی كە زیاتر لە هەموو 
دەكەوێتە  ئەمڕۆدا  ئێرانی  لە  دیكە  شتێكی 
راگەیەنە گشتییەكاندا  لە  بەردەوام  و  بەرچاو 
نالەباری  بـــارودۆخـــی  دەكــــرێ،  لــێــوە  بــاســی 
بێ  خەڵكانی  كەمداهاتیی  و  رێژیم  ئابووری 
دەرەتانی ئێرانە كە تەنگی بە ژیانی بنەماڵەكان 
و تاكەكان هەڵچنیوە و وێناچی كە ئەم دۆخە 
نالەبارە لە مانگەكانی داهاتووشدا بەرەو چاكە 
بڕوات. بەڵكوو بە لەبەرچاوگرتنی بارودۆخی 
ئەم  هەڵكەوتەی  و  ئــێــران  ئێستای  سیاسی 
رێژیمە لە ناوچەكە و ئاستی نێونەتەوەییشدا، 
لە  ئــابــووری  قەیرانی  كــە  دەكـــرێ  پێشبینی 
دووردا،  ئــەوەنــدە  نە  داهاتوویەكی  لە  ئێراندا 
وەك بۆمبێ بتەقێتەوە، تا شوێنێ كە كۆشكی 
دەسەاڵتدارانی ئەو رێژیمە داڕمێنێ و مۆمی 

تەمەنیان بكۆژێنێتەوە. 

خواردنی یەك هێلكەی تەواو لە رۆژێكدا ئاستی 
چەوری لە خوێندا رێكدەخات

گرانترین تەاڵق لە مێژووی ئیتالیا تۆمار كرا

زایـــــەڵــــــــە

فاتێح ساڵحی

ساڵی  داوە  هۆشداری  نوێ  توێژینەوەیەكی 
جەنگی  و  ـــرۆس  ـــای ڤ پـــڕ  ســاڵــێــكــی  نــــوێ 

ئەلیكترۆنی دەبێت. 
رێگەی  ــە  ل كــە  داوە  هــۆشــداری  هــەروەهــا 
سەر  دەكــرێــتــە  زۆر  هێرشێكی  ــكــالمــەوە  رێ
ــنــن و  ــەكــاردەهــێ ــایــل ب ــەی مــۆب ــان ــەس ـــەو ك ئ
روونیكردووەتەوە كە ١4٠ پرۆگرامی تایبەت 
هەیە كە ڤایرۆس بەناوی رێكالمەوە ئاراستەی 

مۆبایلەكان دەكەن.
سیمانتیك  تــۆڕی  كە،  راپۆرتە  ئەو  پێی  بە 
ئەنجامیداوە، ساڵی داهاتوو بواری تێكنۆلۆژیا 

كە  دەبێتەوە  ئاشكرا  هەڕەشەی  رووبـــەڕووی 
دەبێت  بوارە  ئەو  لەسەر  كاریگەریی گەورەی 
و لە پێشەوەی ئەو هەڕەشانە دزینی پەسوۆرد 
و چوونەبەرگی كەسانی ترەوە بە تایبەت لە 

تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكاندا.
توێژینەوەكە، هۆشداری دەدات لە دەركەوتنی 
تۆڕە  لــەســەر  چــەتــەگــەری  ــنــدەی  هــێ دوو 
بەكاربەرەكان  داوا دەكات  كۆمەاڵیەتییەكان و 
ناونیشانی  و  پــەســوۆرد  لە  ئاگایان  هــەردەم 

پەیجەكانی خۆیان بێت.

ئەمریكایی  نوێی  توێژینەوەیەكی 
یەك  خــواردنــی  كە  سەلماندوویەتی 
هێلكەی تەواو دەتوانێ بڕی چەوری 
یارمەتیدەرە  و  رێكبخات  خوێندا  لە 

بۆ رێژیمی خۆراكیی. 
ئەمریكا  دانیشتوانی  چارەكی  سێ 
نەخۆشی قەڵەوییان هەیە كە لە پاڵیدا 
دیكەی  كێشەی  چەندین  تــووشــی 
كۆلێسترۆڵ  ئاستی  دابەزینی  وەك 
و گــەورەبــوونــی نــاوچــەی كەمەر و 
و  خوێندا  لــە  شەكر  ــوونــەوەی  ــەرزب ب

پەستانی خوێنیان هەیە.
ئەو كەسانەی ئەو كێشەیەیان هەیە، 
بە زۆری تووشی نەخۆشی شەكرە و 

دڵ دەبن.
كۆنترۆڵكردنی  ـــۆ  ب كــــەس  زۆر 
خواردنی  ـــە  ل واز  ــرۆڵ  ــســت ــێ ــۆل ك
توێژینەوەیە  ئەو  بەاڵم  دێنن،  هێلكە 

ئەوەی  پــێــچــەوانــەی 
سەلماندووە.
تــــوێــــژەران 

ـــــەك  نەخۆشیان دابەشی سەر دوو گرووپ ژمـــــارەی
ــە گــرووپــێــكــیــان رۆژانـــــە ٣  كـــرد ك
هێلكەیان دەخوارد و ئەویتریان هیچ 

هێلكەیان نەدەخوارد.
دوای تێپەڕبوونی سێ هەفتە توێژەران 
بۆیان دەركەوت كە خواردنی ئەو بڕە 
كاریگەرییەكی  هیچ  هێلكە  زۆرەی 
كۆلێسترۆڵی  ــی  ــوون ــادب زی ــەســەر  ل

خراپ لە خوێندا نەبووە.
یەكەم  گــرووپــی  كەسانی  هــەروەهــا 
كۆلێسترۆڵی  ئاستی  بەرزبوونەوەی 
باش و دابەزینی چەوری نێو خوێنیان 

بەخۆوە بینی.
یەك  خــواردنــی  ــێ  دەڵ توێژینەوەكە 
كانزا  جۆر   ١٣ رۆژێكدا  لە  هێلكە 
بەلەش  ـــی  ـــۆراك خ پــێــكــهــاتــەی  و 
ـــان لە  ـــەی ـــن دەگــەیــەنــێــت كـــە زۆری

زەردێنەی هێلكەدان.

و  شــــكــــایــــەت  ــــــاڵ  ســـــێ  س دوای 
جیابوونەوە  گرانترین  شكایەتكاری، 
تۆمار  ئیتالیا  ــژووی  مــێ ــــەاڵق(ی  )ت
سەرۆك  بێرلۆسكۆنی«  »سیلڤیۆ  كرا. 
بوو  رازی  ئیتالیا  پێشووی  وەزیــرانــی 
رۆژانە ١٠٠ هەزار یۆرۆ نەفەقە بداتە 

ژنی پێشووی »ڤێرۆنیكا الریۆ«. 
خاتوو  »یورۆنیوز«،  هەواڵێكی  بەپێی 
و  سینەما  ئەكتەری  پێشتر  كە  الریــۆ 
تەلەڤزیۆن بوو، ٢٢ ساڵ پێش شووی بە 
نزیكەی ٣٠ ساڵ  بێرلۆسكۆنی كرد و 
لەگەڵی ژیا و سێ منداڵی لێی هەیە.

دوای ئەوەیكە لە ساڵی ٢٠٠9، پەیوەندیی 
نێوان سەرۆك وەزیرانی پێشوو و كچێكی 
١٧ساڵەی بە رەگەز مەراكیشی بە ناوی 
»رۆبی«، هەاڵی دروست كرد، الریۆ 

تەاڵقی  داوای 
لە بێرلۆسكۆنی 

كرد.
پێشتر ڤێرۆنیكا 
داوای  الریــــۆ 
 ٣.٥ مانگانە 
یۆرۆ  ــیــۆن  مــل
ـــــەی  ـــــەق ـــــەف ن
بەاڵم  ــوو،  ــردب ك
هەردووال  دواتر 
مانگانە  لەسەر 
٣ ملیۆن یۆرۆ 

رێككەوتن.

لە سالی 2013دا ڤایرۆسی 
مەترسیدار هەڕەشە 

لە جیهانی تێكنولۆژی دەكات


