
ئەو گوڵەی لە 
سەهۆڵبەندان دا ڕوا

دووی ڕێبەندان بەڕێوەیە و كوردستان بە پیریی 
بیرئانینی دامەزرانی كۆمارە تەمەن كورت و بەها 
گرانەكەیەوە دەچێت. كۆمارێك كە سنووری شار و 
واڵت و هەرێمی بەزاند و بوو بە هیوا و سەمبولی 
گەورەیی و ویستی ئازادیخوازیی نەتەوەی كورد. 
لە  رێزگرتن  رێورەسمەكانی  شكۆی  و  بەرباڵوی 
رێزگرتن  دەرخەری  كۆمار،  دامەزرانی  ساڵیادی 
بۆ  كورد  گەلی  خۆشەویستی  دەربڕینی  و 

دامەزرێنەران و بەڕێوەبەرانی ئەو كۆمارەیە. 
ئەوەی  لەگەڵ  هاوكات  كۆمار،  دامەزرانی 
دەستەوەگرتنی  بە  بۆ  كوردی  نەتەوەی  ئیرادەی 
نوێی  رێبازێكی  سەلماند،  خۆی  چارەنووسی 
دەسەاڵتداریشی لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا هێنایە 
نەبوو،  وێنە ی  كاتە  ئەو  تا  تەنیا  نە  كە  گۆڕێ 
بەڵكوو ئێستاش لە واڵتانی ناوچەدا كە هێندێكیان 
خۆیان بە میراتگری شارستانیەتی هەزاران ساڵە 

دەزانن شكڵی نەگرتوە. 
كوردستان  كۆماری  تایبەتمەندیی  گەورەترین 
بوو.  رێبەرانی  و  خەڵك  نێوان  كورتی  مەودای 
گەورە  تا  بگرە  وەزیرەوە  و  سەرۆك  كۆمار  لە 
ئەرتەشی كوردستان و  بەرپرسان و فەرماندەكانی 
لە  كوردستان،  هەژاری  و  دەوڵەمەند  و  بازەرگان 
هەموو ئەو واڵتەی كە لە ژێر سەیوانی دەسەاڵتی 
كۆماردا بوو، كەس نەبوو كە لە پشت دیواری بە 
بەربەستێك  یا  بشارێتەوە  خۆی  چێنراودا  تێڵدڕوو 
خۆی  الی  بۆ  ئاسایی  خەڵكی  هاتوچووی  بۆ 
دابنێ و قازی محەممەد و سەركردەكان و گەورە 
بەرپرسانی كۆمارەكەی بستە مەودایەكیان لە نێوان 

خۆیان و خەلكەكەیاندا دروست نەكرد. 
و  دەسەاڵتداران  و  خەڵك  تێكەاڵویی  وێڕای 
ریزەكانی  نێو  یەكیەتیی  یەكبوونیان،  راستیدا  لە 
كۆمار  دەسەاڵتدارانی  هەموو  و  بەڕێوەبەران 
هاوبەشی  ئیرادەی  و  هەڵوێستی  یەك  نموونەی 
بە  و  سنووردار  هەرێمێكی  لە  كە  بوو  نەتەوەیەك 
ئیمكاناتێكی كەمەوە توانی یەكێك لە گەورەترین 
نەتەوەكەی  هەموو  بۆ  مێژوو  شانازییەكانی 
بخوڵقێنێ. یەكیەتیەك كە نەوەكانی ئێستا دەكرێ 
و دەبێ دەرسی لێ وەربگرن و بە ئیلهام وەرگرتن 
لە رۆحی گەورە و یەكیەتیخوازانەی پێشەوا قازی 
بكەنە مەشغەڵی  ئەو  بەرزی  رێبازی  محەممەد، 

رێگای خەباتی ئێستامان. 
و  دەم  ئەو  كە  خۆشەویستیەی  و  رێز  ئەو 
نێو  لە  رێبەرانی،  و  ئێستاش كۆماری كوردستان 
و  هەیانبووە  كوردستاندا  دڵی كۆمەاڵنی خەڵكی 
تایبەتمەنییەی  دوو  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  هەیانە، 

كە باس كران. 
پڕ  گڕی  و  رێبەندان  ٢ی  رێوڕەسمەكانی 
ئازادی  بۆ  كورد  گەلی  راپەڕینی  خرۆشی 
سەهۆڵبەندانی  لە  گوڵەی  ئەو  كە  دەسەلمێنێ 
روا،  كورددا  نەتەوەی  ژیانەوەی  بەهاری  لە  بەر 
بە زریانی رەشەبای ملهوڕی  لە بەین نەچوو و 
ئێستاش بە گێژەڵووكەی دۆڕاو و لە عەرزبڕاوی 
كۆنەپەرستی و دیكتاتۆری لە نێو دڵی نەتەوەی 
پیرۆز  ڕێبەندانمان  ٢ی  هەڵناقەندرێ.  كورد 

ئۆگرانی ئازادی.

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی
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پرسی كورد لە دەوحە كەوتە بەرباس

لێبوردنی نێونەتەوەیی هۆشداری دایە ماشینی 
ئێعدامی ئێران

بژاری سەربازی 
بە دژی ریژیم جیددییە

پیرۆز بێت 67ـەمین ساڵوەگەڕی دامەزرانی كۆماری كوردستان

بە بۆنەی 67ـەمین ساڵوەگەڕی دامەزرانی كۆماری هیوا و ئاواتەكانی 
لە  پیرۆزبایی  كوردستان،  دەسكەوتی  و  شانازی  لە  پڕ  كۆماری  كــورد، 
سەرجەم خوێنەرانی رۆژنامەی كوردستان دەكەین و »كوردستان« ئاواتەخوازە 
رۆژنامە  دێموكراتیكدا،  وەها حكوومەتێكی  ئااڵی  ژێر  لە  دیكە  جارێكی 
و باڵوكراوەكانی خۆی چاپ و باڵو بكاتەوە. بە هیوای هاتنەدی ئاوات 
ژێــر سێبەری  لە  ئــێــران،  لە كوردستانی  كــورد  نــەتــەوەی  ئــارەزووەكــانــی  و 

حكوومەتێكی دێموكراتیك و فێدراڵدا.

و  ناوەندی  كۆمیتەی  ئەندامی  ئەحمەدی  لوقمان 
بەرپرسی پێوەندییەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران لە دەرەوەی واڵت، بەشداریی لە كۆنفڕانسی پرسی 
كوردی هەر چوار پارچەی كوردستان لە شاری دۆحەدا 

كرد.
ئەم كۆنفرانسە لە رۆژانی ٢4 و ٢5ی بەفرانباری 
1391، لە الیەن ناوەندی لێكۆڵینەوەكانی ئەلجەزایر و 
بەڕێوە  عێراق  ئێستراتیژیكەكانی  لێكۆڵینەوە  ناوەندی 

چوو.
لە رۆژی یەكەمی ئەم كونفرانسەدا لە دوو پانێلی 
و  سووریە  و  عێراق  لە  كــورد  پرسی  لەسەر  جیاجیادا، 
رەوتی وەرچەرخانەكان و داخوازییەكانی نەتەوەی كورد 

لەم واڵتانەدا پرس و باسگەلێ هاتە ئاراوە.
لە رۆژی دووهەمیشدا لە دوو پانێلی جودادا، لەمەڕ 
كرا.  وتووێژ  و  باس  ئێران  و  توركیە  كوردەكانی  پرسی 
رۆژنامەوانان،  لێكۆڵەران،  رووناكبیران،  پانێالنەدا،  لەم 
تورك  و  كورد  كەسایەتییەكانی  و  كورد  سیاسەتڤانانی 
و  بــیــروڕا  و  كــرد  بەشدارییان  باسەكاندا  لە  ئێرانی  و 
روانگەكانی خۆیان لەمەڕ چارەسەری پرسی كورد لەم 

دوو واڵتەدا خستە روو.
لوقمان  ئێران  لە  كورد  پرسی  بە  تایبەت  پانێلی  لە 
دێموكراتی  حیزبی  لــە  نوێنەرایەتی  بــە  ئــەحــمــەدی، 
كوردستانی ئێران، لە سەرەتادا لەمەڕ مێژووی نەتەوەی 
چەند  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  و  كــورد 
گوتەیەكی پێشكەش كرد و گوتی: »حیزبی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران لە یەكەمین هەڵبژاردنەكانی مەجلیسی 
ئێران 60 تا 80 لەسەدی دەنگی خەڵكی كوردستانی 
ئێرانی بەدەستهێنا، بەاڵم رێژیمی نوێ لە باتی ئەوەیكە 
ئیزن بدات نوێنەرەكانی حیزبی دێموكرات لە مەجلیسدا 
نەتەوەی  دژی  بە  نامرۆییانەی  شەڕێكی  بن،  ئامادە 

كورد دەست پێكرد.«
گوتی:  قسەكانیدا  ــژەی  درێ لە  ئەحمەدی  لوقمان 
كە  داوە  هەوڵی  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 

پرسی كورد لە كوردستانی ئێراندا لە رێگەی سیاسی 
بە  ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی  بــەاڵم  بێت،  چارەسەر 
توندوتیژی و كوشت و بڕ و تیرۆر، وەاڵمی بزووتنەوەی 

دێموكراتیكی نەتەوەی كوردی داوەتەوە.
لوقمان ئەحمەدی لە وەاڵمی نوێنەرێكی ناوەندێكی 
پانێلەدا بەشداری  ئێران، كە لەم  لێكۆڵینەوەی رێژیمی 
كوردستانی  ــمــوكــراتــی  دێ حــیــزبــی  گــوتــی  كـــردبـــوو، 
و  مافەكان  دابینكردنی  بۆ  ساڵە   70 بە  نزیك  ئێران 

لەسەر  و  دەكــا  خەبات  كــورد  نەتەوەی  داخوازییەكانی 
رێژیمی  رووخانی  كە  خۆی  داخوازییەكانی  و  ویست 
نوێنەری  كە  هۆیە  بەم  و  كــردووەتــەوە  پێداگری  ئێرانە 
راستەقینەی داخوازییەكانی نەتەوەی كوردە، گوشار و 
توندوتیژییەكانی ئەم رێژیمە ناتوانێ كۆتایی بە خەباتی 
رەوای نەتەوەی زوڵملێكراوی كورد و حیزبی دێموكرات 

بێنێ.

بەڕێوەچوونی  پــڕۆســەی  نێونەتەوەیی  لێبوردنی 
دادگای زانیار و لوقمان مورادی و یوونس ئاقایانی بە 

نادادوەرانە وەسف كرد.
دەركردنی  بە  نێونەتەوەیی  لێبوردنی  رێكخراوی 
٢7ی  پێنجشەممە،  رۆژی  ــە  ل راگـــەیـــەنـــدراوێـــك 
حوكمەكانی  بەڕێوەچوونی  لەهەمبەر  بەفرانباردا، 
یوونس  لوقمان مــورادی و  زانیار مــورادی،  ئێعدامی 
ئاقایان هۆشداری دا و داوای لە كاربەدەستانی ئێران 

كرد ئەم حوكمانە هەڵبوەشێنێتەوە.
مـــــورادی خەڵكی  لــوقــمــان  مـــــورادی و  زانـــیـــار 
كوڕی  كوشتنی  تۆمەتی  بە  كە  ئێرانن  كوردستانی 
پێشنوێژی جەماعەتی مەریوان و ئەندامبوون لە یەكێك 
حوكمی  رێژيم  دژبــەری  كوردستانییەكانی  حيزبە  لە 

سێدارەیان بەسەردا داسەپاوە.
ئاقایانیش سەر بە كەمینەی »یارسان«ـە  یوونس 
لــە الیـــەن مەئموورانی  لــەمــەوپــێــش  كــە چــەن ســاڵ 
ئەمنیەتی دەستبەسەر و بە تۆمەتی دژایەتی لەگەڵ 

خودا مەحكووم بە ئێعدام بووە.
لە  كە  نێونەتەوەیی  لێبوردنی  راگــەیــەنــدراوی  لە 
هاتووە:  ــەوە  كــراوەت بــاڵو  رێــكــخــراوەدا  ئــەم  وێبسایتی 
كە  راپۆرتگەلێك  هۆی  بە  نێونەتەوەیی  »لێبوردنی 

كراوەتەوە  ئاگادار  گەیشتووە  دەستی  بە  دواییانە  لەم 
ــی ـ  ــدان ــن ــی حــوكــمــەكــانــی ســێ زی ــوەچــوون ــەڕێ ــە ب ك
ـ  ئاقایان  لوقمان مــورادی و یوونس  زانیار مــورادی، 
داوای  نێونەتەوەی(  )لێبوردنی  بێت.  حەتمی  رەنگە 
بەڕێوەبردنی  كــە  كــــردووە  ئــێــران  كــاربــەدەســتــانــی  لــە 
ئێعدامەكەیان  حوكمەكانی  و  رابگرێ  ئەوان  ئێعدامی 

هەڵوەشێنێتەوە.«
لێبوردنی نێونەتەوەیی هەوەرها نیگەرانیی جیددی 
خۆی لەهەمبەر »ئەشكەنجەی ئەم سێ زیندانییە بە 
مەبەستی وەرگرتنی ئێعتراف« راگەیاند و هۆشداری 
دا كە پڕۆسەی دادگایی كردنەكەیان نادادوەرانە بووە.

»شوێنێك  هاتووە:  راگەیەندراوەدا  ئەم  درێژەی  لە 
كە مرۆڤەكان لەگەڵ سزای ئێعدامدا بەرەوڕوو دەبنەوە، 
پێوەرەكانی  لەگەڵ  كە  دادگاگەلێك  بەڕێوەچوونی 
پەیدا  زیاتر  گرینگیەكی  بێت،  سازگار  نێوەنەتەوەییدا 

دەكات.«
لە  داوای  كۆتاییدا  لــە  نێونەتەوەیی  لێبوردنی 
پێشمەرجێ  هیچ  بێ  بە  كـــردووە  ئێران  حكوومەتی 
دیكەی  و  ئەشكەنجە  لــە  پێشگرتن  كۆنوانسیۆنی 
ــیــەكــان و  ــزا زاڵــمــانــە و دژەمــرۆی هــەڵــســووكــەوت و س

سووكایەتێ  كردن بە مرۆڤەكان پەسەند بكات.

دەڵێ،  ئامریكا  بەرگری  ــی  وەزارەت پاڵێوراوی 
بە دژی  بژارەكان وەك، هیرشی سەربازی  هەموو 

ئێران لە ئارادایە. 
چاك شومر، ئەندامی پارلمانی سنای ئامریكا 
لە  نێو  و  كاتژمێر  یەك  ماوەی  بە  كە  رايگەیاند، 
بەرگری،  وەزارەتــــی  ــێــوراوی  ــاڵ پ هیگڵ،  گــەڵ 
هیگڵ  چاوپێكەوتنەدا  لــەو  و  كـــردووە  وتــوویــژی 
جەختی كردووە كە »هەر كردەوەیەكی پێویست بۆ 
ئێران  دەستپێڕاگەیشتنی  لەگەڵ  بەرەنگاربوونەوە 
بە چەكی ناوكی، بۆ نموونە بەكارهێنانی بژاری 

سەربازی كەڵك وەردەگرێ« . 
ئۆباما  دەوڵەتی  الیــەن  لە  روونكردنەوەیە  ئەو 
لەمەڕكەڵكوەرگرتن لە توانای سەربازیی بە دژی 
سەرەڕای  وێنەیە.  بــێ   و  دەگــەمــەنــە  زور  ئــێــران 
یان  سەركۆمار  زمان  لە  ئاخاوتنێ  وەها  ئەوەیكە، 
وتەبێژی ئەوەوە باڵو نەبووتەوە، بەاڵم كارناسان لە 
ســەر ئــەو بـــاوەڕەن كە دەتــوانــرێ ئــەو لێدوانە وەك 
دوورەدیمەنێك بزانرێ لە سیاسەتی ئامریكا لەمەڕ 

ئێران لە چوار ساڵی داهاتوودا. 
وەزارەتی  هاتووە كە  راگەیەندراوی شومردا  لە 
بەرگری  ــی  وەزارەت پاڵێوراوی  ئامریكا،  بەرگری 

ئەگەری  لــە  خــۆی  گەاڵڵەكانی  لــە  ئامریكای 
كردەوەی نیزامی بە دژی ئێران ئاگادار كردووەتەوە 
و ئەمە بەم مانایەیە كە ئامریكاییەكان گەاڵڵەیەكی 
رێكوپێكیان لەمەڕ ئەگەری هیرشی سەربازی بۆ 

سەر ئێران داڕشتووە.         
قەسەكانی سێناتۆر شومێر لەم بارەوە، روونترین 
دەنگدانەوەی سیاسەتەكانی ئامریكا لە چوار ساڵی 
ئەوەیكە  تایبەت  بە  دەبێت،  ئێران  لەمەڕ  داهاتوو 
ناوبراو، لەمەڕ پاڵێوراویی چاك هیگڵ بۆ پۆستی 
وەزارەتی بەرگری ئامریكا بە هۆی هەڵوێستەكانی 
پێشوویی لەمەڕ كردەوەكانی ئابلۆقەی یەك الیەنە 
بە دژی ئێران، شك و دڕدۆنگی نواندبوو. ئەمجار 
شومێر كە دیارترین ئەندامی جوولەكەی مەجلیسی 
سنای ئامریكایە، رایگەیاند كە لەگەڵ پاڵێوراویی 
چاك هیگڵ بۆ پۆستی وەزارەتی بەرگری هاوڕایە 
نێوان  ــژی  ــووێ وت دژی  هیگڵ  كــە  گوتیشی  و 
واشینگتۆن و دوو گروپی حەماس و حیزبوڵاڵیە و 
پێشنیاری بە ئۆباما كردووە لە ئەگەری بەردەوامی 
ئیسراییلدا،  گــەڵ  لــە  تــوركــیــە  دژایــەتــیــیــەكــانــی 
مانۆڕەكانی  لە  بەشداریكردن  لە  خۆی  ئامریكا 

ناتۆدا ببوێرێ.    
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

چاوپێكەوتن و دانیشتنەكانی حیزبی دێموكرات لەگەڵ 
هاوڕێیانی پێشوو بەردەوامە 

كۆتاییهاتنی سەركەوتوانەی 
دەورەی 205ی سەرەتایی پێشمەرگەی كوردستان

هاودیتنی دوو شاندی حیزبی دێموكرات و سازمانی 
خەباتی كوردستانی ئێران

پێوەندییە  بەفرانباری 1391ی هەتاوی، شاندێكی  رێكەوتی ٢1ی 
كوردستانییەكانی سازمانی خەباتی كوردستانی ئێران بە سەرپەرستیی 
دێموكراتی  حیزبی  پێوەندییەكانی  ســەردانــی  ـــەردەاڵن«،  ئ »بێهرووز 
شاندێكی  لــەالیــەن  و  كــرد  سلێمانی  شــاری  لــە  ئێرانی  كوردستانی 
پێوەندییەكانی حیزبەوە بە سەرپەرستیی »محەمەد ساحیبی« ئەندامی 
كۆمیتەی ناوەندی حیزبی دێموكرات و بەرپرسی پێوەندییەكانی حیزب 

لەو شارە پێشوازییان لێ كرا.
لەم دیدارەدا محەممەد ساحیبی باسێكی لەسەر ئاڵوگۆڕەكانی ناوچە 
و ئێران و كوردستان و هەروەها پێویستیی هاوكاریی هێزە سیاسییە ئێرانی 

و كوردستانییەكان بۆ ئەم قۆناغەی خەبات پێشكەش كرد.
پاشان بێهرووز ئەردەاڵن بارودۆخی ئێران و رۆڵی هێزە كوردستانییەكانى 
هێزەكانی  الیەنەی  چەند  هاوكاریی  چۆنیەتیی  و  ئێران  دواڕۆژی  لە 

ئوپۆزیسیۆنی هێنایە بەرباس.
بەردەوامبوونی  لــەســەر  دووال  هــەر  دانیشتنەدا  ــەم  ئ كۆتایی  لــە 

پێوەندییەكانیان پێداگرییان كردەوە.

هاودیتنی دوو شاندی حیزبی دێموكرات و حیزبی 
زەحمەتكێشانی كوردستان، لە هەولێر

رۆژی چوارشەممە رێكەوتی 19ی بەفرانباری 1391ی هەتاوی، شاندێكی 
سەرپەرستیی  بە  كوردستان  زەحمەتكێشانی  حیزبی  پێوەندییەكانی  مەكتەبی 
»دوكتور هیوا« ئەندامی مەكتەبی سیاسی، سەردانی پێوەندییەكانی حیزبی 
شاندێكی  لەالیەن  و  كرد  هەولێر  شاری  لە  ئێرانیان  كوردستانی  دێموكراتی 
پێوەندییەكانی حیزبەوە بە سەرپەرستیی »محەممەد ساڵح قادری« ئەندامی 
لە  حیزب  پێوەندییەكانی  بەرپرسی  و  دێموكرات  حیزبی  ناوەندیی  كۆمیتەی 

شاری هەولێر، پێشوازییان لێ كرا.
لەم دانیشتنەدا دوكتور هیوا، پیرۆزبایی لە محەممەد ساڵح قادری لەمەڕ 
دەست بەكار بوون وەكوو بەرپرسی پێوەندییەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران لە شاری هەولێر كرد و هەروەها لەسەر كێشە و گۆڕانكارییەكانی عێراق 

و رەوشی ئێستای هەرێمی كوردستان چەند باسێكی پێشكەش كرد.
ئێران،  سیاسیی  رەوشــی  لەسەر  باسێكی  قــادری  ساڵح  محەممەد  پاشان 
هەولومەرجی ئێستای كوردستان و سیاسەت و ستراتیژیی حیزب لە پێوەندی 

لەگەڵ هێزە كوردستانییەكان پێشكەش كرد.
لەو هاودیتنەدا هەر دوو الیەن لەسەر بەردەوامبوونی پێوەندییەكانی هەر دووال 

پێداگرییان كردەوە.

لە شاری كریستیانساندی واڵتی نۆروێژ یادی كۆماری 
كوردستان بەرز راگیرا

رێكەوتی ٢3ی بەفرانبار، كۆمەڵەی كولتووریی كورد بە هاوكاریی حیزبە 
كوردییەكانی ناوچەی كریستیانساند و ژمارەیەك لە كوردانی دانیشتووی ئەو 

ناوچەیە 67ەمین ساڵـڕۆژی دامەزرانی كۆماری كوردستانیان بەرز راگرت.
»ئەی  نەتەوایەتیی  ــروودی  س خوێندنەوەی  بە  رێوڕەسمە  ئــەو  ســەرەتــای 
رەقیب« و راگرتنی خولەكێك بێ دەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی پاكی شەهیدانی 

كوردستان دەستی پێكرد.
پاشان پەیامی كۆمەڵەی كولتووریی كورد خوێندرایەوە و دواتریش پەخشانێك 

پێشكەش كرا.
ئەم رێوڕەسمە بە گۆرانیی گۆرانی بێژان و شایی بەشداران كۆتایی پێهات.

رێوڕەسمی 2ی رێبەندان، لە ناوچەی ترۆندهەیم 
لە نۆروێژ بەڕێوەچوو

رۆژی شەممە رێكەوتی ٢3ی بەفرانبار، كۆمیتە ناوچەی حیزبی دێموكرات 
لە شاری ترۆندهەیمی نۆروێژ، بە بەشداریی ژمارەیەكی بەرچاو لە كوردانی 
دانیشتووی ئەو شارە، لە رێوڕەسمێكدا 67ەمین ساڵڕۆژی دامەزرانی كۆماری 

كوردستانیان بەرز راگرت.
سەلیم شێخەپوور بەڕێوەبەری بەرنامە و ئەندامی كۆمیتە ناوچەی ترۆندهەیم، 

ریزبەندی بڕگە و بابەتەكانی رێوڕەسمەكەی بۆ بەشداران خستە روو.
»ئەی  نەتەوایەتیی  ــروودی  س خوێندنەوەی  بە  رێوڕەسمە  ئــەو  ســەرەتــای 
رەقیب« و راگرتنی یەك خولەك بێ دەنگی بۆ رێزگرتن لەشەهیدانی رێگای 

رزگاریی كوردستان دەستی پێكرد.
پاشان پەیامی كۆمیتەی ناوچەی حیزبی دێموكرات لە ترۆندهەیم بەبۆنەی 
»فەرەیدوون  لەالیەن  كوردستان،  كۆماری  دامــەزرانــی  ساڵـڕۆژی  67ەمین 
میرزایی«یەوە خوێندرایەوە و دواتریش پەیامی حیزب و رێكخراوە سیاسی و 

مەدەنییەكانی ئەو شارە لەالیەن »بێكەس بەرواری«یەوە پێشكەش كرا.
كۆماری  ــی  ــەزران دام ســاڵـــــڕۆژی  67ەمــیــن  بەنیشانەی  مــۆم   67 دواتـــر 
و  كوردستان  سیاسییەكانی  الیەنە  و  حیزب  نوێنەرانی  لەالیەن  كوردستان، 

بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدانی هەر چوار پارچەی كوردستان داگیرسان.

راگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران، بەبۆنەی تیرۆری سێ  چاالكی 

سیاسیی كورد
بەپێی ئەو هەوااڵنەی لە پاریسەوە باڵو بوونەوە شەوی چوارشەممە 
9ی  بــە  بــەرانــبــەر  هــەتــاوی،  1391ی  بەفرانباری  ٢0ی  رێكەوتی 
ساكین  ناوەكانی  بە  كورد  خوشكی  سێ   زایینی،  ٢013ی  ژانوویەی 
توركیە  لەیال سویلەمەز، كوردی كوردستانی  ڤیدان دۆغان  و  جانسێز، 
كە خاوەنی رابردووی تێكۆشانی سیاسی و مافخوازی بوون، لە شاری 
پاریس پایتەختی واڵتی فەڕانسە كەوتنە بەر هێرشێكی تیرۆریستی  و 
بە گوللە گیانیان لێ ئەستێندرا و لە بەرە بەیانی رۆژی پێنج شەممە 

٢1ی بەرفرانبار تەرمی قوربانییانی ئەو تیرۆرە دۆزرایەوە.
وێڕای  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری 
لەو  خــۆی  بوونی  ــەداخ  ب تیرۆریستییە  ــردەوە  ك ئــەو  كردنی  مەحكووم 
رووداوە رادەگەیەنێ   و هاوخەمی خۆی لەگەڵ بنەماڵە و كەس و كار 
 و دۆستانی ئەو قوربانییانە دەردەبــڕێ و هیوادارە كە وەزارەتــی نێوخۆ 
رایانگەیاندووە،  وەك  هەر  فەڕانسە  پۆلیسی  پێوەندیدارەكانی  دەزگا  و 
لێبڕاوانە شوێن پێی تیرۆریستەكان هەڵبگرن و تەسلیمی دادگایان بكەن 

و بە بیر وڕای گشتیی جیهانیان بناسێنن.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

٢٢ی بەفرانباری 1391ی هەتاوی
11ی ژانوویەی ٢013ی زایینی

پەیامی یەكیەتیی پیشەیی مامۆستایان بەبۆنەی 
قەدەغەكردنی زمانی كوردی لە قوتابخانەكانی 

پارێزگای كرماشان
خەڵكی بەشەرەفی كوردستان، مامۆستایان و قوتابییانی نیشتیمانپەروەر،

بۆ  ئامرازێكی گرینگە  و  كەلەپوور  لقی  زمان سەرەكی ترین  ئاشكرایە  پڕ 
پێوەندی كردن  و هەروەها گەورەترین پێناسەی بوونی هەر تاك و نەتەوەیەكە، 
ئێمەی كوردیش وەك سەرجەم نەتەوە و مرۆڤەكانی ئەم جیهانە، خاوەنی زمانی 
خۆمانین  و ئەم زمانەش لەگەڵ سەرجەم گرفت  و قۆرغێك كە لە مێژووی 
پاراوی  بە  هەر  بــووەتــەوە،  رووبــەڕوو  لەگەڵی  گەلەكەماندا  پڕچەوسانەوەی 

ماوەتەوە و دەرخەری حەز و تاسە و پێناسەی نەتەوایەتیمان بووە.
شێوازی  بە  ئێستا  هەتا  دیكتاتۆرەكان  نیزامە  وەك  ئیسالمی  كۆماری 
لە  نكۆڵی  و  زمانەكەمان  گەشەی  رێی  سەر  خستووەتە  كۆسپی  جۆراوجۆر 

خوێندن و گەشەی زمانی كوردیی كردووە.
لەدوایین هەنگاودا، بەڕێوەبەرانی پەروەردەی پارێزگای كرماشان، كە بەپێی 
بەرەو  پارێزگایەدا  لەم  ئێستا  نیشتمانپەروەری  هەستی  ئاشكرایەكان  بەڵگە 
گەشەیەكی كەم وێنە دەڕوات، بە دەركردنی نامەیەكی مەحرەمانە، بۆ سەرجەم 
قوتابخانەكانی ئەم پارێزگایە بە شێوەیەكی زۆر بێ شەرمانە، گوشاریان خستۆتە 
بە هیچ  قوتابخانەكاندا  لە  نییە  بۆیان  كە  پارێزگایە  ئەم  سەر مامۆستایانی 

شێوازێك بەزمانی كوردی بدوێن.
وێڕای  ئێران  كوردستانی  مامۆستایانی  پیشەیی  یەكیەتیی  وەك  ئێمە 
حكوومەتی  لەالیەن  چەشنە  لەم  هەنگاوی  و  هەنگاوە  ئەم  مەحكوومكردنی 
كۆماری ئیسالمی، داوا لە سەرجەم دایك و باوكانی خۆشەویست و مامۆستایان 
و قوتابییانی كورد و نیشتمانپەروەری پارێزگای كرماشان و سەرجەم كوردستان 
دەكەین لە هەمبەر ئەم كردەوە بێدەنگ نەبن و بەكردەوە ئەم پێشێلكارییە مەحكووم 
بە نەمان بكەن و بەردەوام بن بەگەشەدان بە زمانی نەتەوییمان لە قوتابخانەكاندا 

 و تەسلیمی ئەو چەشنە داوایانە نەبن.

یەكیەتیی پیشەیی مامۆستایانی كوردستانی ئێران
٢1ی بەفرانباری 1391ی هەتاوی

زمانی كوردی لە قوتابیان قەدەغە كرا
ئیدارەی پەروەردە و بارهێنانی كرماشان لە بەخشنامەیەكدا، ئاخاوتن 
ئەو  خوێندنی  پۆلەكانی  و  قوتابخانە  سەرجەم  لە  كــوردی  زمانی  بە 

پاریزگایەی قەدەغە راگەیاند.
رۆژی  كوردپا،  هەواڵدەریی  ئاژانسی  بە  گەیشتوو  هەواڵی  بەپێێ 
لە  بارهێنان  و  ـــەروەردە  پ ئــیــدارەی  بەفرانبار  9ی  رێكەوتی  شەممە 
بەخشنامەیەكدا هۆشداری بە سەرجەم مامۆستای قوتابخانەكانی ئەو 
پارێزگایە داوە كە لە كاتی وانە وتنەوەدا بە زمانی فارسی قسە بكەن و 

بە هێچ شێوەیەك زمان و زاراوە كوردییەكان بەكار نەهێنن.
بە  هەواڵنێرمانەوە  لەالیەن  نوسخەیەكی  كە  بەخشنامەیە  ئەو  بەپێێ 
ئاژانسی كوردپا گەیشتووە، بەمەبەستی پەرە نەگرتنی زمانی كوردى و 
برەودان بە چەمك و دەستەواژەی زمانی فارسی لە ناوچە كوردنشینەكان، 
سەرجەم مامۆستای قوتابخانەكان ئەركدار كراون كە لە ئاخاوتن بە هەر 

زمان و زاراوەیەك جیا لە زمانی فارسی خۆ ببوێرن.

رێكەوتی 18ی بەفرانبارى 1391ی هەتاوی، رێوڕەسمی كۆتایی دەورەی ٢05ی 
سەرەتایی پێشمەرگە بە بەشداریی بەڕێز »دوكتور ميرۆ عەلیار« ئەندامی دەفتەری 
و  كــادر  و  حیزب  رێبەریی  ئەندامانی  لە  ژمــارەیــەك  و  دێموكرات  حیزبی  سیاسیی 
نیزامیی كۆمیسیۆنی  ــ  فێرگەی سیاسیی  لە ساڵۆنی  بنەماڵەكانیان،  و  پێشمەرگە 

پەروەردە، بەڕێوەچوو.
رەقیب«  »ئەی  نەتەوایەتیی  ســروودی  خوێندنەوەی  بە  رێوڕەسمە  ئەو  سەرەتای 

لەالیەن بەشدارانی دەورەی ٢05ی سەرەتاییەوە دەستی پێكرد.
دێموكراتی  حیزبی  سیاسیی  دەفــتــەری  ئەندامی  عەلیار  ميرۆ  دوكــتــور  پاشان 

كوردستان، پەیامێكیان بەو بۆنەوە پێشكەش كرد.
د. عەلیار لە پەیامەكەیدا وتی: »رێژیمی ئیسالمیی ئێران 33 ساڵە بە هەموو توانا 
و ئیمكاناتییەوە هەوڵ بۆ ئەوە دەدا كە الوانی كورد لە سیاسەت دوور راگرێ، هەستی 
نەتەوەكەیان  بە چارەنووسی  بەرامبەر  الوان  كە  وابكا  و  بكا  الواز  تێدا  نەتەوایەتییان 
كەمتەرخەم بن، هەست بە بەرپرسایەتی نەكەن و لە خەباتی رزگاریخوازی گەلەكەیاندا 

بەشداری نەكەن، بەاڵم سەركەوتوو نەبووە.«
پێشمەرگە،  سەرەتایی  دەورەی  بەشدارانی  رێوڕەسمەدا  ئەو  دیكەی  بڕگەیەكی  لە 
پێشمەرگەی كوردستانم« وتەوە و دوابەدوای ئەوەش  ناوی »من  لەژێر  سروودێكیان 
راپۆرتی ئامووزشی دەورەی ٢05ی سەرەتایی پێشمەرگە لەالیەن »بوداق بوداقی« 

مامۆستای دەورەوە خوێندرایەوە.
بووی  بەشدار  ساعیدی«  »دانیال  لەالیەن  كە  بوو  شیعرێك  نــاوی  »ئـــازادی« 
»سلێمان  لەالیەن  سەرەتایی  ٢05ی  دەورەی  پەیامی  پاشان  و  كرا  پێشكەش  دەرەوە 

ئەحمەدی«یەوە خوێندرایەوە.
دواتر باشترینەكانی دەورە لە دوو بواری ئەخالقی شۆڕشگێڕانە و وانەكانەوە خەاڵت 

كران.
لە بەشی دووهەمی رێوڕەسمی كۆتایی هاتنی سەركەوتوانەی پێشمەرگەدا، رێژەی 

نیزامیی بەشدارانی دەورە نمایش كرا.

حیزبی  هەیئەتێكی  هەتاوی  بەفرانباری1391ی  ٢8ی  رێكەوتی  5شەممە  رۆژی 
دێموكرات بە سەرپەرستی بەرێز مستەفا هیجریی پێشوازیی لە هەیئەتی هاوڕێیانی پێشوو 

كرد.
لە درێژەی دیدار  و چاوپێكەوتنەكانی پێشوودا باسێكی سیاسی لە سەر رەوشی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست،   پرسە پێوەندیدارەكان بە بزووتنەوەی مافخوازی گەلی كورد بە گشتی، خەبات  و 
تێكۆشانی گەلی كورد لە پێناوی دەستەبەركردنی مافە سیاسی و نەتەوەیییەكان لە هەر كام 

لە پارچەكانی كوردستان بە لە بەرچاو گرتنی بارودۆخی سیاسییان، كرا.
خەڵكی  كۆمەاڵنی  ئازادیخوازانەی  خەباتی  بوونی  بــەردەوام  سەر  لە  دانیشتنەدا  لەو 
سووریە  و گەلی كورد لە و واڵتە بە مەبەستی روخاندنی رژیمی دیكتاتۆری بەشار ئەسەد 
 و حیزبی بەعسی سووریە، لێكدانەوەیەكی سیاسی كرا  و بەو ئاكامە گەیشتن كە دوای 
رووخانی ئەم رژێمە رەوشی سیاسی كورد، بەرەو باشی دەڕوا  و گەلی كورد بە البردنی 
كۆسپەكانی سەر رێگای خەباتەكەی، بە مافە سیاسی  و نەتەوەیییەكانی لە چوارچێوەی 

سیستمی نوێ واڵتی سوریەدا دەگا.
كورد  گەلی  بزووتنەوەی  سەركردایەتی  وتووێژی  كورد  و  پرسی  بە  پەیوەندی  هەرلە 
رێگەی  پرۆسەیە،بە  ئەم  كرا  و  باس  واڵتە  ئەو  دەوڵەتی  لەگەڵ  توركیە  كوردستانی  لە 
چارەسەری ئەرێنی كێشەی كورد لەو واڵتە زانرا و هەر دوو ال لەو بــاوەڕەدا بوون كەڵك 
وەرگرتن لە هەلومەرجە سیاسییەكان لە توركیە دەتوانێ هەنگاوی چارەسەری ئەم مەسەلەیە 

خێراتر بكات  و پیالنی نەیارانی ئاشتی نەزۆك بكاتەوە.
لە درێژەی ئەم لێكدانەوەدا، رەوشی ئاڵۆزی عێراق،  ملمالنی الیەنە سیاسی  و ئایینییەكانی 
عەرەب لەم واڵتە،  پرسە چارەسەر نەكراوەكانی كورد، وەك مادەی 140ی دەستووری عێراق  و 
مەسەلەی ناوچە كوردستانیەكانی هەرێم لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی باسكرا و لەم پەیوەندیشدا 
سیاسەت  و هەڵوێستەكانی سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان  و گرتنەبەری دیالۆگ لەگەڵ 
دەوڵەتی عێراق بە سیاسەتێكی واقیعبینانە هەڵسەنگێندرا، و لەو باوەڕەدا بوون ئاكامی ئەم 

سیاسەتە جێگە و پێگەیی كورد لە هەرێمی كوردستان بەرەو پێش دەبات. 
ئێران  و  سیاسیی  رەوشــی  لە  ــەوە  ــاوڕدان ئ دانیشتنە  ئــەم  دیكەی  سەرەكیی  خاڵێكی 
كوردستانی ئێران  و ئەو قەیرانانە بوو كە رێژیمی كۆماریی ئیسالمی لە ئاكامی سیاسەتی 
سەركوت، زەبر  و زەنگی لەگەڵ ئۆپوزسیونی ئێران  و گەالنی ماف پێشێلكراوی ئێران  و 
رێژیمە  تیرۆریزم  و  بە  یارمەتی كردن  ئۆرانیوم  و سیاسەتی  پیتاندنی  لە  بوونی  بــەردەوام 
دیكتاتۆرەكانی وەك رێژیمی بەعسی سووریە بوو، كە ئەو رێژیمەی زیاتر لە ئاستی نێوخوی 
 و نێونەتەوەییەوە، تەریكتر خستوەتە وە و هەروەها گوشارە ئابوورییەكانی سەر رێژیم لە الیەن 

كۆمەڵی نێونەتەوەییەوە ئەم رێژیمە لە بواری ئابووریشدا شپرزەتر كردووە.
سەرهەڵدانە  سیاسییەكان  و  رووداوە  رەوتی  كە  كرا  لەوە  باس  دانیشتنەدا  لەو  هەروەها 
جەماوەرییەكان لە بەرانبەر، رێژیمە دیكتاتۆرەكان لەحاڵی گەشەكردن  و بەرە وپێش چووندان 
و ئەركی حیزب  و الیەنە سیاسییەكانی ئێران  و كوردستان ئەوەیە زیاتر گرنگی بە دیالوگ 
بە ئامانجی هاوكاری لەسەر خاڵە هاوبەشەكان لە بەرانبەر رێژیمدا بدەن  و بە گوتارێكی 
هاوبەشەوە لە راگەیەنەكانیاندا سیاسەتەكانی رێژیم لەقاو بدەن  و لە كۆڕ  و كۆبوونەوەكاندا 
بەشداری بكەن، بەتایبەت ئەو چاوەڕوانییەی كە كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان  و گەالنی 
ئازادیخوازی ئێران لە تێكۆشەرانی حیزبی دێموكراتیان هەیە، پێڕەوی لە سیاسەتێك بكەن 
زیاتر دەرەتان بۆ هاوكاری  و هەماهەنگی هێزە سیاسییەكانی كوردستانی ئێران برەخسێنێ ، 

 و لەسەر ئەم سیاسەتەش پێداگری كرایەوە.
كۆبوونەوەكە لە كەشێكی دۆستانەدا كۆتایی پێهات  و لەسەر درێژەدان بە كۆبوونەوەكان  و 

تاوتۆی كردنی پرسە گرینگەكان جەخت كرایەوە.
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رێوڕەسمی 2ی رێبەندان ساڵـڕۆژی دامەزرانی كۆماری 
كوردستان، لە شاری قەاڵدزێ بەڕێوەچوو

هەتاوی،  1391ی  بــەفــرانــبــاری  ٢9ی  رێــكــەوتــی  هەینی  رۆژی 
ــی كۆماری  ــەزران رێــوڕەســمــی ٢ی رێــبــەنــدان 67مــیــن ســاڵـــــڕۆژی دام
كوردستان بە بەشداریی بەڕێز »تەیموور مستەفایی« ئەندامی دەفتەری 
ئەندامان  لە  ژمارەیەك  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  سیاسیی 
هەرێمی  لە  ــەاڵدزێ«  »ق شاری  لە  دێموكرات،  حیزبی  الیەنگرانی  و 

كوردستان بەڕێوەچوو.
رەقیب«  »ئەی  نەتەوایەتیی  ســروودی  خوێندنەوەی  بە  رێوڕەسمەكە 
پاكی سەرجەم  لە گیانی  رێزگرتن  بۆ  بێ دەنگی  خولەكێك  راگرتنی  و 

شەهیدانی كورد و كوردستان دەستی پێ كرد.
پاشان بەڕێز تەیموور مستەفایی ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی 
قسەكانیدا  نێو  لە  و  كرد  پێشكەش  بۆنەوە  بەو  خۆی  وتاری  دێموكرات 
وتی:  كوردستان،  كۆماری  مێژووییەكانی  دەسكەوتە  بە  ئاماژە  وێڕای 
ئێمە پێویستە دەسكەوتەكانی كۆماری كوردستان بەپێی هەلومەرجی ئەو 
نێوەڕاست هەڵسەنگێنین  ناوچەی رۆژهەاڵتی  ئێران، كوردستان و  كاتی 
و بە لەبەر چاو گرتنی شەڕی دووهەمی جیهانی و ئاستی وشیاری و 
تێگەشتنی گشتی لە هەموو بوارێكەوە و لەو سەردەمەدا، هەڵسەنگاندن 

بۆ كۆمار بكەین.
بەڕێز مستەفایی لە قسەكانیدا وتی تایبەتمەندییەكانی كۆمار  بووەتە 
هۆی ئەوە كە ئێستا گەلی كورد بەگشتی لە هەرچوار پارچەی كوردستان، 
شانازی بە كۆمارەوە بكات و كۆماری كوردستان بۆ بزوتنەوەی كورد بۆتە 

ئیلهامدەر.
لە بەشێكی دیكەی ئەو رێوڕەسمەدا سروودێك لەژێر ناوی »كوردستان« 
كە لەالیەن كۆڕی هونەریی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانەوە ئامادە 

كرابوو، پێشكەش بە بەشداران كرا.
كوردستان  كۆماری  دامەزرانی  ساڵـڕۆژی  67مین  بۆنەی  بە  دواتر 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  كۆمیتەكانی  هاوبەشی  پەیامی 
رەسووڵی«یەوە  »رەحیم  لەالیەن  بتوێن،  و  پشدەر  كۆیە،  شارەكانی  لە 
خوێندرایەوە و دوابەدوای ئەوەش پەیامی یەكیەتییەكانی ژنان و الوانی 
دێمۆكراتی كوردستانی ئێران لەالیەن »قاسم فەرهوودی«یەوە پێشكەش 

كرا.
لەم رێوڕەسمەدا چەندین تابلۆی هەڵپەڕكێی كوردی لەالیەن مندااڵنی 

ناوەندی نێرگزەوە نمایش كرا.
هەر لەو پێوەندییەدا ژمارەیەك پەیام و برووسكەی پیرۆزبایی حیزب، 
لە  ناوەكانیان  كە  نێردرابوو  رێوڕەسمەكە  بۆ  كەسایەتییەكان  و  الیــەن 

رۆژنامەی كوردستان پارێزراوە.

برینداربوونی كۆڵبەرێكی كورد لە سەردەشت بەهۆی 
تەقەی هێزە ئینتزامییەكان

رێكەوتی 18ی بەفرانبار، هێزە ئینتزامییەكانی رێژیمی ئیسالمیی 
ئێران، كۆڵبەرێكی كوردیان بەناوی »سمكۆ ئەحمەدی« كوڕی كەریم، 
تەمەن 19 ساڵ و خەڵكی شاری سەردەشت، لە گوندی »بێتووش«ی 
سەردەشت داوەتە بەر دەستڕیژی گوللـە و لە ئاكامدا بە توندی بریندار 

بووە.
یەكێك لە شایەتحااڵنی رووداوەكە بە ماڵپەڕی »كوردستان میدیا«ی 
راگەیاندووە، سمكۆ ئەحمەدی لەالی پشتیەوە بە توندی بریندار بووە 
لە هەرێمی كوردستان  رەوانەی نەخۆشخانەی شاری »قــەاڵدزێ«  و 

كراوە.

لە چارەنووسی هاوواڵتییەكی دەسبەسەر كراوی خەڵكی 
سەڵماس هیچ زانیارییەك لەبەر دەستدا نییە

بەناوی  ــورد  ك هاوواڵتییەكی  ـــردەوە،  ك ــاڵوی  ب هرانا  هــەواڵــدەریــی 
»شەهرووز مامەدی« كوڕی سەعید، خەڵكی گوندی »ئاق بەرزە«ی 
سەڵماس و تەمەن 39 ساڵ، پاش یەك حەوتوو بانگهێشت و دەسبەسەر 
بە  ناوبراو  نییە.  دەستدا  لەبەر  زانیارییەك  هیچ  لە چارەنووسی  كران، 
ئەمنیەتییەكانەوە  هێزە  لەالیەن  كوردی،  حیزبێكی  هاوكاریی  تۆمەتی 

دەسبەسەر كراوە.
ئەمە لەحاڵێكدایە كە باوكی شەهرووز چەندین جار سەردانی ناوەندە 
ئەمنیەتیییەكانی رێژیمی ئیسالمیی ئێرانی كردووە بەاڵم تا ئێستا هیچ 

وەاڵمێكی وەرنەگرتووەتەوە.

ئیبراهیم حوسێن پوور سەرەڕای تەواوبوونی حوكمەكەی، 
هێشتا لە زینداندایە

هەواڵدەریی كوردپا باڵوی كردەوە، ئەم زیندانییە سیاسییە 5 مانگە 
حوكمەكەی تەواو بووە، بەاڵم هێشتا بەبیانووی ون بوونی پەروەندەكەی، 

لە زینداندا راگیراوە.
حوكمی ئازاد بوونی ئیبراهیم حوسێن پوور ماوەی 5 مانگ پێشتر 
لەالیەن دادگای ئینقالبی مەهابادەوە رەوانەی زیندانی رەجایی شاری 
كەرەج كراوە، بەاڵم بەرپرسانی ئەو زیندانە لە ئازاد كردنی ناوبراو خۆ 

دەبوێرن.
سەرچاوەكە باڵویشی كردووەتەوە، راگیرانی ئەم زیندانییە سیاسییە 
كوردە لە كاتێكدایە كە بەهۆی ئازار و ئەشكەنجەی بەرپرسانی زیندان، 
چارەسەریی  بۆ  هەیە  بەوە  پێویستیی  و  ناجێگیرە  تەندروستیی  باری 

پزیشكی رەوانەی دەرەوەی زیندان بكرێت.

لە  هەتاوی  1375ی  ساڵی  گەالوێژی  مانگی  سەرەتای  ناوبراو 
شاری  ئینقالبی  دادگــای  لەالیەن  و  كرا  دەسبەسەر  مەهاباد  شــاری 
مەهابادەوە سزای 16 ساڵ زیندانی بەسەردا سەپا و هەنووكە سەرەڕای 
ئازادكردنی  لە  زیندان  بەرپرسانی  حوكمەكەی،  مــاوەی  بوونی  تــەواو 

ناوبراو خۆ دەبوێرن.

كرێكارێكی كوردی كارخانەی پێترۆشیمیی شاری 
مەهاباد، گیانی لەدەست دا

كرێكارێكی كارخانەی پێترۆشیمیی شاری مەهاباد بەهۆی نەبوونی 
ئامرازی ئیمەنیی كرێكاران، گیانی لەدەست دا.

كرێكارییەكان  دامـــەزراوە  پێكهێنانی  بۆ  هاوئاهەنگی  كۆمیتەی 
كە  سایلی«  »شێرزاد  بەناوی  كــورد  هاوواڵتییەكی  ــردەوە،  ك بــاڵوی 
دانیشتووی گوندی »وسوو كەند«ی سەربە شاری مەهابادە، تەمەنی 
كە  مەهابادە،  شاری  پێترۆشیمیی  كارخانەی  كرێكاری  و  ساڵە   ٢1
ئیمەنیی كرێكاران  لە شوێنی كارەكەیدا،  ئامرازی  نەبوونی  بەهۆی 

گیانی لەدەست دا.

هێزە ئیتالعاتییەكان چاالكێكی مەدەنیی كوردیان لە 
شاری »دێوالن« دەستبەسەر كرد

بەپێی هەواڵی گەیشتوو بە ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا، سەرلەبەیانی 
بە  بەفرانبار چاالكێكی مەدەنی  رێكەوتی ٢0ی  رۆژی چوارشەممە 
ناوی »سیروان حوسێن پەناهی« تەمەن ٢4 ساڵ و خەڵكی گوندی 
ئیسالمیی  حكوومەتی  ئیتالعاتییەكانی  هێزە  لەالیەن  »قــوروچــا« 
بۆ  و  ــراوە  ك دەستبەسەر  گوندە  لــەو  خــۆی  باوكی  ماڵی  لە  ئێرانەوە 

شوێنێكی نادیار راگوێزراوە.

هاوواڵتییەكی كورد لەالیەن ئیدارەی ئیتالعاتی
 شاری سنەوە دەسبەسەر كرا

كرێكارییەكان  دامـــەزراوە  پێكهێنانی  بۆ  هاوئاهەنگیی  كۆمیتەی 
لە  یەكێك  بەفرانبار  16ی  رێكەوتی  شەممە  رۆژی  ــردەوە،  ك بــاڵوی 
كۆمار  بەناوی  توسعە«  جهاد  »پیمانكاری  شیركەتی  شۆفیرەكانی 
خدری بانگهێشتی ئیدارەی ئیتالعاتی شاری سنە كراوە و هەتا ئێستا 

لە چارەنووسی ناوبراو زانیارییەك لەبەر دەستدا نییە.
بەپێی ئەم سەرچاوەیە، ناوبراو پێشتریش لە خۆپیشاندانی شۆفیرەكانی 
مووچەی  وەرگرتنی  مەبەستی  بە  تەوسعە«  جیهادی  »شركەتی 

دواكەوتوویان، كە ئەمساڵ بەڕێوەچوو، بەشداریی كردبوو.

مامۆستایەكی كورد لە شاری شنۆ دەسبەسەر كرا

ماف  بااڵی  كارناسیی  خوێندكاری  و  مامۆستا  رەسووڵ نژاد  ئازاد 
لە زانكۆی مەراغە، چەند رۆژ لەمەوبەر لەالیەن حراسەتی ئیدارەی 
پەروەردە و بارهێنانی شاری »شنۆ«وە بانگهێشت و دەسبەسەر كراوە و 

پاشان بۆ ئیدارەی ئیتالعات راگوێزراوە.
هاوواڵتییە  ئەو  كــردەوە،  باڵوی  »موكریان«  هەواڵدەریی  ئاژانسی 
تۆمەتی  بە  شنۆ،  ئیتالعاتی  ئــیــدارەی  لە  راگــیــران  مــاوەیــەك  دوای 
ورمێ   ئیتالعاتی  گرتنگەی  بۆ  نەتەوەیی  تەناهیی  دژی  چاالكی 

راگوێزراوە.

چاالكێكی كرێكاری لەالیەن ئیدارەی ئیتالعاتی 
مەهابادەوە، بانگهێشت و دەسبەسەر كرا

كۆمیتەی هاوئاهەنگی بۆ پێكهێنانی دامەزراوە كرێكارییەكان باڵوی كردەوە، 
ئەندامی  و  كرێكاری  چاالكی  خــەرابــات،  یووسف  بەفرانبار،  19ی  رێكەوتی 
كۆمیتەی هاوئاهەنگی لەالیەن ئیدارەی ئیتالعاتی شاری مەهابادەوە بانگهێشت 

كرا.
دوو  سەیدە،  واحید  و  مەوالنایی  محەممەد  پێوەندییەدا،  لەم  هەر  پێشتریش 
چاالكی كرێكاریی دیكە لەالیەن ئیدارەی ئیتالعاتی شاری مەهابادەوە بانگهێشت 
و دەسبەسەر كران و سەرەڕای بەدواداچوونی بنەماڵەكانیان هیچ زانیارییەك لەسەر 

ناوبراوان لەالیەن ناوەندە پیوەندیدارەكانەوە ئاشكرا نەكراوە.

لە شاری كۆیە لە كۆبوونەوەیەكدا كوژرانی سێ  ژنە 
چاالكی كورد و هەروەها ئیعدامی چاالكانی كوردی 

كوردستانی ئێران، مەحكووم كرا

رۆژی دووشەممە رێكەوتی ٢5ی بەفرانباری 1391ی هەتاوی، كۆبوونەوەیەك 
و  پاریس  لە  كورد  چاالكی  ژنە  تیرۆری سێ  كردنی  مەحكووم  مەبەستی  بە 

هەروەها سزای سێدارە لە كوردستانی ئێران، بەڕێوەچوو.
سەرەتای كۆبوونەوەكە بە خوێندنەوەی سروودی »ئەی رەقیب« و راگرتنی 
دەستی  كوردستان  شەهیدانی  گیانی  لە  گرتن  رێز  بۆ  بێدەنگی  خولەك  یەك 

پێكرد.
دواتر پەیامی كەمپەینی »مەحكوومكردنی تيرۆر و لە سێدارەدانی چاالكانی 

كورد لە هەرێمی كوردستان« لەالیەن »خالید حاجی مەال«وە خوێندرایەوە.

رێكخراوەكانی  فیدراسیۆنی  پەیامی  كۆبوونەوەیەدا  ئەو  دیكەی  بەشێكی  لە 
كوردستان«  مەدەنییەكانی »رۆژهەاڵتی  رێكخراوە  و  ئێران  كوردستانی  الوانی 

خوێندرایەوە. كۆبوونەوەكە بە سروودێكی نیشتمانی كۆتایی پێهات.

5 هاوواڵتیی كورد لە شارەكانی روانسەر و مەریوان 
دەسبەسەر كران

هەواڵدەریی كوردپا باڵو كردەوە، رێكەوتی ٢6ی بەفرانبار هێزە ئیتالعاتییەكان 
رەشە«  »بــەردە  گوندی  پاسگای  لە  رێژیم  ئینتزامییەكانی  هێزە  هاوكاریی  بە 
لە مەریوان، 4 هاوواڵتیی دانیشتووی گوندی »سەیفی خواروو«یان دەسبەسەر 

كردووە.
لە الیەكی دیكەشەوە لە شاری روانسە لە پارێزگای كرماشان، هاوواڵتییەكی 
بەهرامی« كوڕی محەممەد ئەمین و تەمەن ٢5 ساڵ و  بەناوی »ئارام  كورد 
ئێسالمیی  رێژیمی  ئیتالعاتییەكانی  هێزە  لەالیەن  كرماشان  شاری  دانیشتووی 

ئێرانەوە دەسبەسەر كرا.
كەسایەتییەكی خۆشناوی ناوچەی سەردەشت 

كۆچی دوایی كرد

مستەفا  هەتاوی،  1391ی  بەفرانباری  ٢1ی  رێكەوتی  پێنج شەممە  رۆژی 
دانیشتووی  رەبــەت  و  ناوچەی  سەربە  »وەڵیو«ی  ئاوایی  خەڵكی  مستەفانژاد 
شاری سەردەشت بەهۆی نەخۆشی كۆچی دوایی كرد و لە هەمان رۆژدا لە نێو 

ئاپۆرای خەڵكی شاری سەردەشت لە گۆڕستانی شار بەخاك سپێردرا .
خوالێخۆشبوو ماوەی 4 ساڵ لە ریزەكانی حیزبی دێمۆكراتی كوردستانی ئێران 

پێشمەرگە بوو.
لە  مانگ   5 مـــاوەی  بــۆ  هــەتــاوی  1364ی  ساڵی  مستەفانژاد  مستەفا 

زیندانەكانی كۆماری ئیسالمی ئێران دەسبەسەر كراوە.
وكاری  كەس  بنەماڵە  و  لە  سەرەخۆشی  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 

نابراو دەكات  و خۆی لە پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار دەزانێت.

كەسایەتییەكی خۆشناوی كەڵوڕ كۆچی دوایی كرد

رێكەوتی 19ی بەفرانباری 1391ی هەتاوی، كەسایەتییەكی خۆشناوی كەڵوڕ 
بەناوی »مەنوچێهر رەشیدپوور« كوڕی محەممەد بەهۆی پیری و نەخۆشیی دڵ 

كۆچی دوایی كرد.
ناوبراو مرۆڤێكی لێهاتوو، نەتەوەپەرست و ئاشتیخوازى شاری گیالن غەرب بوو و 

هەمیشە نەتەوەی كوردی بە نەتەوەیەكی مافخوراو و چەوساوە دەزانی.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرخۆشیی خۆی لە بنەماڵە و 
كەس و كاری مەنووچێهر رەشیدپوور دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك 

و بەشدار دەزانێت.
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لە  كە  كوردستان  جمهوری  دەوڵــەتــی 
سەر ئیرادە و ویستی زۆرینەی ئێلیت و 
نوێنەرانی نەتەوەی كورد بە پێی بوار و 
لە  راگەیێندرا،  رەخساو  مەرجی  و  هەل 
ڕامیاری  شۆڕشی  وێنەكانی  جوانترین 
ـــــردرێ. ئەو  ـــــێ ــــەوەی كـــــورد دەژم ــــەت ن
كۆمەڵێك  بــە  پێویستی  ڕاگــەیــانــدنــەش 
پێشینەی  وەك  گـــرنـــگ  فـــاكـــتـــەری 
هیچ  نەبوونی  ــورد،  ك نــەتــەوەی  ویستی 
حاكم  واڵتانی  بە  دڵخۆشییەك  چەشنە 
ڕووناكبیر،  و  ئێلیت  كوردستاندا،  بەسەر 
سەركردەی ووشیار و كاریزماتیك، هەل و 
مەرجی تایبەتی رەخساو لە الیەن هێزی 
سەردەم  ئــەو  زلهێزانی  و  كــورد  نێوخۆی 
هەر  سەر  لە  دەكا  حەوجی  ...هەبوو.  و 
و  شرۆڤە  كاریگەرەكان  فاكتەرە  لە  كــام 
وێنەیەكی  بتوانین  تا  بكرێ  وردبــوونــەوە 
ڕاستەقینەی  مــێــژووی  لە  نزیكتر  زۆر 
كۆمار ساز كەینەوە. لێرە هەوڵ دەدرێ بە 
كورتی ئاوڕێك لە سەرۆكایەتی كۆماری 
پێداچوونەوەی  و  بــدرێــتــەوە  كــوردســتــان 

مژارەكانی دیكە دەهێڵینەوە بۆ داهاتوو.
ــاوی ســەرۆكــی كــۆمــاری كوردستان  ن
كە زۆرینە بە ناوەكانی قازی موحەممەد 
همام  »محمد  ـــەن،  دەب ــاو  ن پێشەوای  و 
قازی« بوو. رەوانشاد »میرزا خلیل فتاح 
قازی« كە پەرتووكی مێژووی بنەماڵەی 
ئەو  یادداشتەكانی  ڕووی  لە  »قــازی« 
پێوەندیەدا  ــەم  ل گەییشتووە،  چــاپ  بــە 
میرزا  »خوالێخۆشبوو  ــووی:  فــەرمــووب
عەلی قازی، دوو كوڕی هەبوو: 1- میرزا 
بە  محەمەدی هومامی قازی كە دواتر 
 -٢ دەركــرد.  نێوبانگی  محەمەد،  قازی 
ئەبولقاسمی سەدری قازی.«]1[]٢[]3[ 
ــەكــەم چاالكيی  ی كــــوردان  پــێــشــەوای 
رامیاری خۆی بە فەرمی كاتێك دەست 
لە  زۆر  داواكارییەكی  پاش  كە  كرد  پێ 
كورد،  ئێلیتی  و  نیشتمانپەروەران  الیــەن 
ژ.  ك.  ســەرۆكــایــەتــی  تــا  ــرد  ك قبووڵی 
ك بــە دەســـت بــگــرێ. لــە دوایــیــشــدا كە 
سەر  لــە  كــوردســتــان  دێموكراتی  حیزبی 
ژ.  ك.  تەشكیالتیی  بــنــەمــای  هــەمــان 
ك لــە ســاڵــڕۆژی دامــەزرانــدنــی ك. ژ. 
حیزب  ســەرۆكــی  وەك  ــدرا،  ــەن ڕاگــەی ك 
لە دەرفەتێكی گونجاودا  هەڵبژێردرا.]4[ 
ــە و  ــەن پـــاش هــەڵــســەنــگــانــدنــی هــەمــەالی

حیزبە  ئـــەم  ــژوویــی،  مــێ پێویستییەكی 
نەتەوەی  مۆدێرنی  حیزبی  یەكەم  وەك 
ئەو  سەرجەم  هاریكاری  بە  توانی  كورد 
هەبوو،  بەشدارییان  بواری  كە  كوردانەی 
ڕابگەیێنن  كوردستان  جمهوری  دەوڵەتی 
سەردەمدا  لــەو  كە  پێشەواش  جەنابی  و 
كورد  نەتەوەی  ئاڵتێرناتیڤی  سەروەرترین 

بوو، وەك سەرۆك كۆمار هەڵبژێردرا.
بنەماڵەیەكی  لــە  كــــوردان  پــێــشــەوای 
پەروەردە  ڕێــز  ــاوەن  خ و  دەوڵەمەند  ــا،  زان
بۆ  ئەمانە هۆكاری سەرەكی  بەاڵم  ببوو 
هەڵبژاردنی ئەو وەك ڕێبەری نەتەوەكەی 
تایبەتی  كــەســایــەتــی  بــەڵــكــوو  نــەبــوون، 
ئەو  بــەرزی  توانای  و  لێهاتوویی  و  ئەو 
ئەو  تا  بوون  جەماوەر  سەرەكی  هاندەری 

وەك سەرۆكی خۆیان هەڵبژێرن. 
یەك لە ئەركەكانی سەرۆك ئەوەیە كە 
كۆمەڵگا وشیار بكاتەوە، ورەیەكی بەرزی 
هەبێ و لە بەرەوپێشبردنی بەرنامەكانیدا 
پێناو  لە  و  بە سەر گرفتەكاندا زاڵ بێ 
بكا.  هەڵسووكەوت  گشتیدا  بەرژەوەندی 
جەنابی پێشەوا وەك بەڵگەكانی كۆماری 
بەردەوام  دەكەنەوە،  پشتڕاستی  كوردستان 
بەڕێوەبردنی  و  قــســەكــردن  ڕێــگــەی  لــە 
وشیاركردنەوەی  ـــی  هـــەوڵ ـــــــۆڕەوە،  ك
و  تێبینی  بە  ئــەو  دەدا.]5[  جــەمــاوەری 
هەڵسەنگاندنی دروستەوە كەسایەتییەكانی 
هەڵدەبژراد  پالنەكانی  پراكتیزەكردنی  بۆ 
كە لە بەشە جۆراوجۆرەكانی فەرهەنگی، 
رامیاری، ئابووری و ئەرتەشیدا ڕەنگیان 
ڕەوشی  لە  داوە. سەرۆكێكی سەركەوتوو 
كەمترین  دەدا  هــەوڵ  شــپــرزەدا  و  نالەبار 
ئازار و زەرەر بە كۆمەڵگا بگا. زۆرینەی 
ئەمە  دەســت  بەر  فاكتی  و  سەرچاوەكان 
پشتڕاست دەكەنەوە كە سەرۆك كۆماری 
ڕێگەی  ئیتر  كە  كاتێكدا  لە  كوردستان 
ــی كوردستان  ــەت دەوڵ بــۆ  درێـــژەی ژیـــان 
هەموو  قوربانی  ــردە  ك خــۆی  نــەمــابــوو، 
نەكرد  ئەوەی  قبووڵی  و  نەتەوەكەی،]6[ 
نەتەوەكەی واڵمدەری بەرپرسیارەتییەك بێ 
كە خۆی پەژراندبووی. جەنابی پێشەوا لە 
دوایین قسەكردنی دەگەڵ جەنابی ژێنێراڵ 
لێ  داوای  كە  كاتێك  بارزانی،  مستەفا 
كرابوو تا دەگەڵیان بڕوات، فەرمووبووی: 
»پێم باشترە لە نیشتمانی باب و باپیرانی 
و  ناخۆشی  لــە  خەڵك  و  بكوژرێم  خــۆم 

نەهێڵم.«]7[   بەجێ  تەنێ  بە  تەنگانەدا 
سەركردەیەكی سەركەوتوو هەركات هەوڵ 
بۆ یەكگرتوویی دەدا، بڕوای بە ئامانج و 
لە  و  هەیە  نەتەوەكەی  گشتی  قازانجی 
ڕادەوەستێ و خۆی  بەرپرسیارەتیدا  پێناو 
پێشەوا  جەنابی  نوتقەكانی  ناشارێتەوە. 
ڕۆژنامەی  لە  بەرچاویان  بەشێكی  كە 
ئەمە  گەیشتبوون،  چاپ  بە  كوردستان 
پێشەوا  جەنابی  كە  دەكــەنــەوە  پشتڕاست 
پتەوكردنی ڕۆحی  بۆ  دەرفەتێك  هەر  لە 
یەكگرتوویی و تەبایی نێوان هێزی كوردی 

لە تێكۆشان دابوو. 
سەرۆك پێویستە خۆشەویست بێ و لە 
بە  خۆی  زۆرەوە  و  سامان  پلەی  رووی 
سەر كۆمەڵگادا نەسەپێنێ. زۆر ژمارەی 
ڕۆژنامەی كوردستان ئاوێنەیەكن لە ئەوین 
و خۆشەویستی جەماوەری كورد بەرانبەر 
سەرۆك كۆماری كوردستان. كاتێك سەرنج 
بە ڕەوشی ئازادی دەربڕین و باڵوكردنەوە 
ــەو ســەردەمــدا دەدەیـــن، گــومــان لەوەدا  ل
نامێنێتەوە كە ڕەنگدانەوەی خۆشەویستی 
كۆمەڵگا بەرانبەر جەنابی پێشەوا نەك لە 
ڕووی ترس، بەڵكوو لە بەر هەڵسووكەوتی 
»محمد  جەنابی  ژیــاری  و  دێمۆكراتانە 
همام قازی« بوو و دەسەاڵتی كۆماریان 
بۆ داسەپاندنی بۆچوون و حەزی خۆیان 
بە سەر زۆرینە دەكار نەگرتبوو. كۆماری 
دابینكردنی  مەبەستی  بــە  كــوردســتــان 
توناكردنی  لە  بەرگری  بۆ  گارانتییەك 
ناسنامەی نەتەوەیی كورد و ئاسایەشیان 
مەبەستی  بــە  ـــەك  ن ڕاگــەیــێــنــدرابــوو، 
تاكەكەسی. یان  بنەماڵەیی  بەرژەوەندی 
جەنابی  ــەتــی  ســەرۆكــای هــونــەری   ]8[
دابۆوە  ڕەنگی  لـــەوەدا  ــر  زۆرت پێشەواش 
پەیامی  هەڵگری  هەڵسووكەوتەكانی  كە 
دەسەاڵتی  بــوون.  نەتەوەكەی  شارستانی 
تێركردنی  بـــۆ  نـــەك  كـــۆمـــار  ســـــەرۆك 
نەهاتبوو،  پــێــك  ئـــەو  پێویستییەكانی 
بەڵكوو لە زۆر بوارەوە بەرژەوەندی خۆی 
و بنەماڵەكەشی خستە پێناو بەرژەوەندی 
بیری  كە  لەوە  جیا  نەتەوەكەی.  گشتی 
نیشتمانپەروەری سەرۆك كۆمار هاندەری 
بەرژەوەندی  ــزمــەت  خ ــە  ل ــا  ت بـــوو  ئـــەو 
نەتەوەكەیدا هەنگاو بنێ، بە هۆی ئەوە كە 
پێشتر دادوەرێكی لێهاتوو و كارامە بوو، 
توانیبووی لە سەر ڕەچاوكردن و پاراستنی 

كاریگەری  كۆمەڵگادا  لە  تــاك  مافی 
نوتقەكانی  زۆرینەی  هەبێ.  وێنەی  بێ 
جەنابی پێشەواش كە لەو سەردەمدا تۆمار 
كران، سەلمێنەری ئەوەن كە گوتاری ئەو 
بنەمای ماف و دادپـــەروەری و  لە سەر 
ــدی گشتی ساغ  ــەرژەوەن ب ڕەچــاوكــردنــی 
ببۆوە. زۆر كەس لە مێژوودا بە مێدالیا 
و تاج و نیشانی سەیر و سەمەرە هەوڵی 
ئەوەیاندا خۆیان لە بەر چاوی كۆمەڵگادا 
زەق و بەرچاو و جوان نیشان بدەن بەاڵم 
لە  ئەمڕۆكە  كە  ڕێزێك  و  خۆشەویستی 
الیەن نەتەوەی كوردەوە لە جەنابی پێشەوا 
و  دادپـــەروەری  بەر  لە  تەنیا  دەنوێنرێت، 
خۆقوربانیكردنی ئەوە. بە كورتی دەكرێ 
بگوترێ كە سەرۆكی كۆماری كوردستان 
لەو سەردەمدا وێنەی ئیرادەی نەتەوەكەی 
دەنەخشاند و ئێستاش لە خۆشەویستترین 

سەركردەكانی نەتەوەكەی دێتە ئەژمار.
كە  پێشەوا  جەنابی  كۆتایی  بڕیاری 
خۆبەختكردن لە پێناو پاراستنی ئاسایەشی 
نەتەوەكەی بوو، سەلمێنەری ئەم ڕاستییە 
بەرپرسیارەتی،  و  ئــەرك  ئەو  لە الی  كە 
سەروەری بە سەر خۆخوازی و بەرژەوەندی 
شەخسیدا هەبوو. سەرۆكێكی سەركەوتوو 
هەركات هەست بە لێپرسینەوە لە بەرانبەر 
گەل و مێژوودا دەكا، هەر بۆیە لە هیچ 
چەشنە سزا و خەسارێكی شەخسی ناترسێ 
و خۆبەختكردن لە پێناو بەرپرسیارەتیدا بە 

گیان و دڵ قبووڵ دەكا.
بوێری و غیرەت پێویستە لە گوتار و 
هەڵسووكەوتی سەرۆكێكدا بوونی هەبێ. 
ئەمە هێزی بەرزی ڕوانین و هزری سەركردە 
دەگەڵ شێوەی دەربڕینەكەیەتی كە لە ناو 
گەل و مێژوودا دێتە بەر هەڵسەنگاندن. 
ــك كە  ــارێ ــــەرۆك لــە دەربــڕیــنــی گــوت س
بەرژەوەندی گشتی نەتەوەكەی تێدا بەدی 
بكرێ، ڕاناوەستێ. هەموو هەڵسووكەوت 
و گوتارە تۆماركراوەكانی جەنابی پێشەوا 
و بڕیارەكانی ئەم ڕاستییە دەسەلمێنن كە 
جەنابی پێشەوای كوردان، نەك هەر زانا، 
خاوەن رێز و دڵسۆز، بەڵكوو سەركردەیەكی 
بە غیرەت بوو و لە بڕیارەكانیدا بەرژەوەندی 
نەتەوەكەی بە سەر هەموو هێزی داگیركەر 

و زلهێزانی جیهانیدا سەروەر كرد.
كوردستان  كــۆمــاری  ــی  ــەری ــوەب ــەڕێ ب
هەم  كە  هەبوو  سەرۆكێك  بە  پێویستی 

زانایانە هەڵسەنگاندنی لە سەر ڕەوش و 
ڕووداوەكان كردبا، هەم بڕوای بە دیسیپلین 
ناسینی  لە  هاوكات  و  هەبوایە  یاسا  و 
سەركەوتوو  خۆیدا  ــەری  دەورووب كەسانی 
نابا.  هەنگاوی  واقعبینانە  زۆر  و  بووبا 
ئەمانە دەبوا بە شێوەیەك لە دەسەاڵتداریدا 
گاڵڵە كرابان كە سۆز و خۆشەویستی و 
دادپەروەری بەرانبەر نەتەوە و نیشتمان لە 
بەر چاو بگیردرێن. ئەركێكی قورس كە 
دەگمەن سەرۆكێك لە مێژوودا توانیوێتی 
ــــوردان،  ك ــشــەوای  ــێ پ وەك  ســـەربـــەرزانـــە 
»جنابی حەزرەتی قازی محمد« مێژوو 

لە پاش خۆی تۆمار بكا.

سەرچاوە و ژێدەر:
مێژووی  كورتە  قازی،  فەتاحی  خەلیلی   ]1[
بنەماڵەی قازی لە ویالیەتی موكری، وەرگێڕانی 
یەكەم،  چاپی   ،٢009 هەولێر  قــازی،  حەسەنی 

چاپی ئاراس، الپەڕەی 90
]٢[ دووی ڕێبەندانی ساڵی ٢01٢ی زایینی 
ئیمزای  و  ــخــەت  دەســت نــوســخــەی  ســێ  كــۆپــی 
و  ـــردەوە  ك ــاڵو  ب پــێــشــەوام  جەنابی  ڕاستەقینەی 
سەلمێندراش كە هەموو ئەو نامە سیاسییانەی كە 
بە ناوی سەرۆك كۆماری كوردستان باڵو بوونەوە، 

ساختە، جعل و سازكراون.
سەربەخۆ  كۆماری  كرباسیان،  سۆران  بڕوانە: 
و »مــســتــقــل«ی كـــوردســـتـــان؛ گــــەڕانــــەوە بۆ 
زایینی  ٢01٢ی  ڕێبەندانی  دووی  ڕاستییەكان، 

ئۆسلو، الپەڕەكانی 47 تا 51
نوسخەی  نوسخەیە  ســێ  ــەم  ل جیا  تێبینی: 
ــەر دەســـت دایـــە كــە لە  دیــكــەش بــۆ بەڵگە لــە ب

داهاتوودا باڵو دەبێتەوە.
»رحمن  میرزا  دەستنووسی  نامەیەكی   ]3[
پــێــشــوودا خستراوە  ــســی«ش لــە ســەرچــاوەی  اوی
پشتڕاست  دروســت  زانیاری  هەمان  كە  چاو  بەر 

دەكاتەوە.
سەربەخۆ  كــۆمــاری  كرباسیان،  ســـۆران   ]4[
و »مــســتــقــل«ی كـــوردســـتـــان؛ گــــەڕانــــەوە بۆ 
زایینی  ٢01٢ی  ڕێبەندانی  دووی  ڕاستییەكان، 

ئۆسلو، الپەڕەكانی 1٢ تا 14
كۆماری  قسەكانی سەرۆك  دەقی  بڕوانە   ]5[
كوردستان لە ژمارە جۆراوجۆرەكانی كوردستان، بۆ 
بیری  باڵوكەرەوەی  كوردستان،  ڕۆژنامەی  وێنە: 
مەهاباد،  چاپی  كوردستان،  دێموكراتی  حیزبی 
بــــەرواری 6ی ٢ی  یــەكــەم،  ساڵی  ژمـــارە 11، 

1946ی زایینی، الپەڕەی یەكەم. 
پێوەندییەوە  لەم  ئاماژەكردن  بۆ  سەرچاوە   ]6[

زۆرن. هەر بۆ وێنە بڕوانە ئەم سەرچاوانە:
مێژووی  كــورتــە  قـــازی،  فــەتــاحــی  خەلیلی 
بنەماڵەی قازی لە ویالیەتی موكری، وەرگێڕانی 
یەكەم،  چاپی   ،٢009 هەولێر  قــازی،  حەسەنی 

چاپی ئاراس، الپەڕەی 151 و پێشووتر
ژیانەوەی  كــۆمــەڵــەی  گـــەوهـــەری،  حــامــیــد 
كوردستان، چاپی ئاراس، هەولێر ٢004، الپەڕەی 

1٢9
ــز بۆ  ــێ ــەه ــك ب ــێ فــاكــتــێــكــی مـــێـــژوویـــی گــەل
پشتڕاستكردنەوەی ئەم دەربڕینە هەیە كە پێویستی 
تایبەت  لێوردبوونەوەی  و  سەربەخۆ  مــژاری  بە 
هێرشیان  پاشایەتی  حكومەتی  كە  كاتێك  هەیە. 
نەتەوەیی  حكومەتی  تا  تەورێز  شاری  سەر  بردە 
ئازەربایجان بڕووخێنن، لە هیچ چەشنە جەنایەت و 
نەپاراست.  پێشێلكارییەكی مافی مرۆڤ خۆیان 
توركیان  بە سەدان خەڵكی سیڤیل و بێ چەكی 
تێبەردان  ئاگر  پەرتووكەكانیان  كوشت.  تەورێز  لە 
بێ  كچانی  و  ژنــان  بە  بەزەییان  مەخابن  زۆر  و 
دەستدرێژی  بەر  خستیاننە  و  نەهاتەوە  تاوانیشدا 
جنسی. بە دڵنیاییەوە گەر پێشەوا خۆی نەكردبا 
نەتەوەكەی، هەمان كارەساتی تەورێز  بە قوربانی 
جمال  دوكتوور  دەبــۆوە.  دوپــات  كوردستانیشدا  لە 
نەبەز گوتەنی، پێشەوای كوردان گیانی لە سەر 

بڕوا و ڕێبازی دانا.
]7[ بڕوانە یەكەم ناو و نیشانی ئاماژە پێكراو 

لە سەرچاوەی پێشوو.
]8[ بڕواننە ژمارە جۆراوجۆرەكانی ڕۆژنامەی 
بابەتی  و  دروشــم  وتــار،  كۆمەڵێك  كە  كوردستان 
خۆشەویستی  جـــۆراوجـــۆر  كــەســانــی  كــە  تــێــدایــە 
جەنابی پێشەوایان لە نێو كۆمەڵگادا هێنابوو سەر 

زمان و كاغەز. 

سۆران كەرباسیانسەرۆك كۆماری كوردستان
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رۆژەڤ »ئامانجی ئێمە«

گرانيی پێداویستییەكان و بەشمەینەتییەكانی 
خەڵكی كوردستانی ئێران 

باسی »ئەفغانستانی ئافریقا« 
لە »ژوورری باس«دا

بەشێكی  لە  تایمز  نیۆیۆرك  رۆژنامەی 
هەر  باس«،  »ژووری  ناوی  بە  ماڵپەڕەیدا 
جارە مژارێكی رۆژەڤ دێنێتە بەرباس و لەو 
پێوەندیدار  پێوەندییەدا كارناسان و شارەزایانی 
بابەتەكە وتار و بیروبۆچوونی خۆیان لەو  بە 
بەشەدا باڵو دەكەنەوە. ئەم رۆژنامە، مژاری 
ئەمجارەی خۆی لە ژێر ناوی »هێڵێكی نوێ  
بۆ  تیرۆر؟«  دژی  بە  سەحرایی  ناچەی  لە 
نوێی  دەورەیەكی  سەرهەڵدانی  لە  باسكردن 
باكوور  ئافریقای  لە  بەهێزبوونی  و  تیرۆریزم 
ئیسالمییەكان  راپەڕیوە  كردووە.  تەرخان 
لە  مالییان  باكووری  ٢01٢ەوە  مارسی  لە 
كونتڕۆڵدایە و فەڕانسە لە پێناو پێشگرتن لە 

پەلهاویشتنیان بەرەو باشوور لە هەوڵدایە. 
دەالقەی  بەشی  لە  تایمز«  »نیۆیۆرك 
ئافریقای  »دەوڵەتی  نووسیویەتی:  باسەكەدا 
وشكانییە،  ناوچەیەكی  كە  مالی  باكووری 
دەگمەن  لەو  یەكێك  كە  وێدەچوو  وا  جاران 
حكوومەتانەی قاڕڕەكەیە كە دێموكراسی تێدا 
ژمارەیەی  كودێتایەك،  بەاڵم،  بووە،  جێگیر 
پاش  كە  لیبیاییانەی  نیزامییە  ئەو  زۆری 
رووخاندنی موعەمەر قەزافی روویان كردووەتە 
ئەوێ  و راپەڕین لە الیەن ئەو میلیشیایانەی 
كە لە باری ماڵییەوە تەیار كراون، بوونە هۆی 
ئەوەی كە ئیسالمیستەكان ناوچەی باكووری 
كونتڕۆڵ بكەن. تەنانەت لەو كاتەیدا كە ئەوان 
بوونەتەوە  فەڕانسەییانە  هێزە  ئەو  رووبەڕووی 
باشوور دەپارێزن، ئەو پێشبینییە ترسناكە  كە 
لە  رێك  تیرۆر  نوێی  پایگایەكی  كە  هەیە 
سەرنجدان  بە  دابمەزرێ .  سەحرا  باشووری 
مالی  لە  ئیسالمییەكان  گرووپە  كە  بەوەی 
لەگەڵ میلیشیاكانی لیبی، نیجریە، ئەلجەزایر 
ئەو  هەیە،  پێوەندییان  دیكە  شوێنەكانی  و 
پرسیارە لەئارادایە كە چۆن باكووری ئافریقا 
دەتوانێ  خۆی لە پەرەگرتنی تیرۆریزم و بوون 

بە ئەفغانستانی دواتر بپارێزێ ؟«
ناوەندی  بەڕێوەبەری  فام«،  »جی.پێتێر 
»Michael S. Ansari Africa« لە 
شوورای ئاتالنتیك لەم بارەوە بۆچوونی خۆی 
لە وتارێكدا لە ژێر ناوی »هاوتەریبییەكان لە 
پتر لە رێگەیەك«دا نووسیوە و لە »نیۆیۆرك 
تایمز«دا باڵو كراوەتەوە. نووسەر لە سەرەتادا 
كاروباری  لە  »بەراوردكارییەكان  دەنووسێ : 
مەترسییەكیانی  لە  تۆقین  نێونەتەوەیی 
شێوەیەك  هیچ  بە  ئەوە  بەاڵم  دیارە،  پێوە 
نێوان  لە  هاوتەریبییەك  كە  ناكرێتەوە  رەد 
بارودۆخی ئەفغانستان لە مانگ و ساڵەكانی 
پێش روودانی 11ی سێپتامبر و رووداوەكانی 

ئەمدواییانە لە مالی لەگۆڕێدایە«. 
ئەو  باسی  تێروتەسەلی  بە  دواتر  نووسەر 
لەسەر  قامك  و  دەكات  هاوشێوانە  بارودۆخە 
لە  كە  مالی  ناوچەی  ئەو  كە  دادەنێ   ئەوە 
و  كراوە  تێدا  كودێتای  ٢01٢ەوە  مارسی 
كاتەوە  لەو  ئیسالمگەراكانەوەیە،  بەدەست 
بووەتە شوێنێك بۆ راكێشانی تیرۆریستەكانی 
ئەو  تەنانەت  و  ئافریقا  باكووری  ناوچەی 
دیكەوە  شوێنەكانی  لە  ئیسالمگەرایانەی 
وەك ئامریكا بە جیهادییەكان پەیوەست دەبن. 
ئەو دواتر باسی ئەو بڕیارە توندە ئیسالمییانە 
دەكات كە لەو ناوچەیەدا سەپێنراون و بەڵگە 
فام«  »پێتێر  دەهێنێتەوە.  ئیستداللەكانی  بۆ 
مالی  ناوزەدكردنی  بە  دەرەنجامگیریدا  لە 
كە  وایە  پێی  ئافریقا«،  »ئەفغانستانی  بە 
لەوانە  فەڕانسە،  هاوپەیمانانی  »پێویستە 
ئەو  بەرامبەر  لە  وردبینییەوە  بە  ئامریكا 
خااڵنە پەرچەكردار لە خۆیان نیشان بدەن وەك 
ئەوەی كە بزانن چۆن لە داهاتوو لە بەرامبەر 
پێویستییەكان بۆ یارمەتیی سەربازی وەاڵمدەر 

دەبن«. 
سەرچاوە:

 Newyorktimes.com 

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

ناسر ساڵحی ئەسڵ 

كەیهان یووسفی 

»بە بۆنەی 67ەمین ساڵڕۆژی دەركردنی 
یەكەمین  ژمارەی رۆژنامەی كوردستان.« 

تەمەنی  لــە  بــەفــرانــبــار 67ســــاڵ   ٢0ی 
بەرهەمهێنەری  كوردستان«،  »رۆژنــامــەی 
برایەتی  و  یەكگرتوویی  ئاسنینی  ــەاڵی  ق
سەید  كە  ئاسنینەی  قەاڵ  ئەو  دەبێت.  تێپەڕ 
موحەممەد حەمیدی، سەرنووسەری یەكەمی 
رۆژنامەی كوردستان لە سەروتارە بە نرخەكەی 

و لە یەكەمین ژمارەدا ئاماژەی پێ دابوو.
ئامانجی  لە  تێگەیشتن  بۆ  دا  وتــارە  لەم 
بــاڵوكــردنــەوەی رۆژنـــامـــەی كــوردســتــان لە 
بە  چاوێك  كوردستاندا  كۆماری  سەردەمی 
رۆژنامەی  یەكەمی   ژمـــارەی  ســەروتــاری 
موحەممەدی  سەید  پێنووسی  بە  كوردستان 
حەمیدی و لە ژێر ناوی »ئامانجی ئێمە«دا  

دەخشێنین.
»لەو  دەنووسێت  حەمیدی  موحەممەدی 
ــەدا كــە هــەمــوو نــەتــەوەكــانــی گێتی بۆ  ــان ئ
و  سەربەستی  وەدەستهێناننی  بۆ  راگــرتــن، 
ئـــازادی خــۆیــان و ...  و لــەو وەخــتــەدا كە 
هەموو نەتەوەكانی عالەم غەیرئەز سەربەستی 
و گەورەیی نیشتمانەكەیان ئامانجێكیان نییە و 
بە شەو و بە رۆژ بۆ گەیشتن بە ئامانجەكەیان 
هەوڵ دەدەن، ئێمە خەریكی چین و ئامانجمان 

چیە؟«
ــێــش لە  بـــێ شـــك لـــەو ســــەردەمــــەدا و پ
لەبەرچاوگرتنی  بە  و  كۆمار  دامەزراندنی 
كوردستان  خەڵكی  كۆمەاڵیەتی  پێكهاتەی 
هەوڵە  و  سەرهەڵدان  لە  ئاوڕدانەوەیەك  بە  و 
بە  ــوردان،  ك نێوان  ملمالنێیەكانی  و  سیاسی 
بۆمان  بــاش  ئــێــران  كوردستانی  لــە  تایبەت 
دەردەكەوێت  كە لە نێو كوردان و بە تایبەت لە 
نێو ئیلیتەكانی كورد و بزووتنەوەكانیشیاندا، تا 
ئەوكات ئەوەی كە بوونی كەم بوو بیرۆكەی 
دەستەبەركردنی  بۆ  تێكۆشان  و  نەتەوەخوازی 

بەرژەوەندی نەتەوەیی بوو. 

پڕ  ــەو ســـەردەمـــەدا  ل ـــوا  دەب بۆشاییە  ــەو  ئ
نێوبردنی  ــە  ل ــۆ  ب بــێــگــومــان  و  ــكــرایــەتــەوە  ب
دووبەرەكێ و دروستكردنی  یەكگرتوویی لە 
سیاسی،  رێكخراوێكی  بوونی  كـــوردان،  نێو 
سەرەكی  پێویستیەكی  مودێڕن  و  پێشكەتوو 
بنەمای  لـــە ســـەر  ــێــت  ــتــوان ب تـــاكـــوو  ــــوو.  ب
و  بە ملمالنێ  كۆتایی  نەتەوەیی  بەرژوەندی 
دووبەرەكی نێوان كوردەكان بێنێت و ئەوان بۆ 
و  رێك  گەورەتر  ئامانجێكی  دەستەبەربوونی 

یەك بخات.
لە  حەمیدی  موحەممەدی  بۆیەش  هــەر 
ـــژەدا دەڵــێــت: ».... لە پــاش ئــەوەی بە  درێ
و  مەنگۆڕ  نــێــوی  بــە  ــان  دوژمــن ئیشارەتی 
و  گـــەورك  و  دیبوكری  و  زەرزا  و  مــامــەش 
ماڵی  و  گیان  كەوتبووینە   ... و  گەڵباغی 
یەكتر و خوێنی یەكترمان دەمژی و دەڕشت و 
بۆ قازانجی شەخسی خۆمان هیچ شتكێمان 
بووین  ــك  ــەری بـــەرچـــاو و هـــەر خ ــە  ــات ــەدەه ن
و  یەكتر  نێو  بخەینە  وتەفرەقە  ــەرەكــێ  دووب
بە  ــەدەری  لەو كاتەدا كە زیللەت و دەرب  ...
زنجیری  لە  ئێمە   ... ئاخر گەیشت  نوقتەی 
بەستراوەمان  وەدەستی  بوو،  رزگاریمان  دیلی 
هات.  خەبەر  وە  نووستوومان  چــاوی  كــراوە، 
كوردستان  گەنجانی  و  الوان  لە  كۆمەڵێك 
كۆبوونەوە و دەستی برایەتی و یەكیەتییان دا 
تا  دا  بە خــەرج  بێوچان سەعیان  یــەك،  دەس 

حیزبی دێموكراتیان بە وجود هێنا ...«.
رۆژنامەی  یەكەمی  الپـــەڕەی  ســەر  لــە 
ــان نــووســرا بـــوو »بـــاڵو كــــەرەوەی  ــت ــوردس ك
هەر  كوردستان«.  دێموكراتی  حیزبی  بیری 
بۆیەش حەمیدی وەها باس لە گرینگایەتی 
و  دەكـــات  دێــمــوكــرات  حیزبی  لەدایكبوونی 
بێگومان دەوری رۆژنامەی كوردستان وەكوو 
دەورگێڕی سەرەكی باڵوكردنەوەی ئەندێشە و 
گوتاری حیزبی دێموكرات خاوەن گرنگیەكی 

تایبەتە.
بــێ شــك حــیــزبــی  دێــمــوكــرات هـــەر لە 
بە  هەنووكە خۆی  تا  دامەزرانیەوە  سەرەتای 

و  دەزانێت  كوردستان  خەڵكی  خزمەتگوزاری 
بەردەوامیش هەر خەڵك و نەتەوەی كورد بوون 
دژوارەكاندا  و  سەخت  قوناغە  گشت  لە  كە 
پاڵپشت و یارمەتیدەری حیزبەكەیان بوون، هەر 
دەنووسێت  راستایەدا  لــەم  حەمیدی  بۆیەش 
بەزمانی  و  ــن  ــەی دەك كــار  میللەت  »بــۆ   :
شیرینی كوردی دەخوێنین، ئەخالقی خراپمان 

گۆڕیوەتەوە بە ئەخالقی چاك...«.

و  ورد  زۆر  شێوەی  بە  حەمیدی  لێرەدا   
ناسك باس لە گرینگی رۆژنامەی كوردستان 
دەكات.  ــدن  ــان راگــەی و  رۆژنـــامـــە  ـــی  رۆڵ و 
و  ــە  ــام رۆژن كــاریــگــەری  و  دەور  بێگومان 
راگەیاندن لە سەر ئاكار و ئەندێشەی خەڵك 
و بەگشتی لەسەر بیروڕای گشتی بەرچاو و 
ئاشكرایە. رۆژنامە دەورێكی سەرەكی دەبێت 
و  سەردەمیانە  ئەندێشەی  جێگیركردنی  بۆ 
بەهێزكردنی كولتوور و پاراستنیی و هەروەها 
زیندووراگرتنی زمان و بردنە سەرەوەی ئاستی 
هۆشیاری كۆمەڵگا كە سەرنووسەر لە یەكەم 
رۆژنامەی  یەكەم سەروتاری  لە  و  نووسینی 

كوردستاندا ئاماژەی پێ دەدات.
ـــمـــوكـــرات وەكــــوو   ــی دێ ــزب ــگــومــان حــی ــێ ب
ــی ســیــاســی كــــوردی و  ــارت رێــكــخــراوتــریــن پ
كیانی  یەكەمین  وەكــوو  كوردستان  كۆماری 
سیاسی كــوردی تا ئــەو ســەردەمــە، بۆ باڵو 
كردنەوەی ئەندێشە و ئامانجەكانییان پێویستیان  
بە راگەیاندن هەبوو، كە رۆژنامەی كوردستان 
لە تەنیشت رادیۆوە بەرپرسایەتیەكی گرینگی 
سەرنووسەرە  بۆیەش  هــەر  ئەستۆ،  دەكــەوتــە 
پێنووس زێڕینەكەی كوردستان لە درێژەدا وەها 
باس لەم بەرپرسایەتییە دەكات: »... ئەوا بە 
یارمەتی خودا نامەی )رۆژنامە( كوردستان 
داندرا و هەوەڵ ژمارەی باڵو كراوە. ئەم نامەیە 
كە لە الیەن حیزبی دێموكراتی كوردستان باڵو 
دەبێتەوە. دەیەوێ قەاڵیەكی ئاسنین لە ئیتحاد 
بە  بناغەكەی  كە  بەرهەم  بێنێتە  برایەتی  و 
و  بێت  ــدرا  دان لەشساخی  و  هونەر  و  زانست 

بتوانێ  دەگەڵ سێاڵوی دووبەرەكێ و ..... 
بەربەرەكانێ بكا.«

حیزبی  باڵوكراوەی  كوردستان  رۆژنامەی 
دێموكراتە و حیزبی دێموكراتیش ئااڵهەڵگری 
كــــوردانــــی  ــنــی  ــكــخــســت رێ ــن و  ــخــســت ــەك ی
ئامانجە  بە  گەیشتن  بۆ  ئێرانە  كوردستانی 
رۆژنامەی  هەربۆیە  نــەتــەوەیــیــەكــان.  بـــەرزە 
دروستكردنی  بۆ  هەوڵدانە  ئەركی  كوردستان 
لەو  كوردان  نێوان  یەكدەنگی  و  یەكگرتوویی 
ئەمە  راستیدا  لە  هەنووكە.  تا  ســەردەمــەوە 
رێبازی راستەقینەی رۆژنامەی كوردستانە. 
113 ژمـــارەی رۆژنــامــەی كــوردســتــان، لەو 
سەردەمەدا، رازێندراوەتەوە بە هزر و ئەندێشە 
كوردی  شاعیرانی  و  نــووســەران  هەستی  و 
پێشەوا  نوتقەكانی  هــەروەهــا  و  ســااڵنــە  لــەو 
كوردستان  بۆیە  كــات.  ئــەو  پێشهاتەكانی  و 
تۆماركەری  ببێتە  تــوانــی  ــەدا  ــەردەم س ــەو  ل
كۆمارە  زیڕینەكەی  تەمەنە  رووداوەكـــانـــی 
نەوەكانی  بۆ  كوردستان  جوانەمەرگەكەی 

داهاتوو.
دوای 67 ساڵ كوردستان هەر باڵو دەكرێتەوە 
و باڵوكراوەی فەرمی حیزبی دێموكراتەوە هەر 
موحەممەدی  سەید  كە  رێبازەیە  ئەو  لەسەر 
و  دانــا  بناغەكەیان  هاوڕێیانی  و  حەمیدی 
كە حەمیدی  بەو چەشنە  هەر  بوو،  ئاواتیان 
دەنووسێت : »هیوامان وایە كە قەاڵیەك كە 
بەهێز  و  قایم  وەها  بكەین:  قایمی  خەریكین 
بێت كە هیچ هێزێك نەتوانێ بەربەرەكانێی لە 

گەڵ بكا.«.
بێ شك ئەو قەاڵیە ئێستا بە هێزە و ئەوەیش 
بیرۆكەی نەتەوەییە لە نێو كوردان، كە دوژمنان 
بە گشت هێزیانەوە زۆریان هەوڵ دا تێیدا بەرن 
بەاڵم رۆژ لە دوای رۆژ ئەو بیرۆكەیە خەریكە 
بێگومان  پــەرەدەســتــێــنــێ،  و  ـــات  دەك گــەشــە 
و  زێڕینەو  مێژووە  بەو  كوردستان  رۆژنامەی 
بەو شێلگیربوونیەوە دەورێكی سەرەكی هەبووە 

و رۆڵێكی بەرچاوی نواندووە.

توندتركردنی تەحریمەكان لە الیەن واڵتانی 
ئامریكا و ئۆرووپا و هێندێك لە واڵتانی دیكە، 
كۆماری  رێژیمی  سەرەڕۆییەكانی  دژی  بە 
و  ئۆرانیۆم  پەرەپێدانی  مــەڕ  لە  ئیسالمی 
وپێشێلكردنی  سانتریفیوژەكان  زیــادكــردنــی 
مافی مروڤ رۆژ بە رۆژ لە زیادبووندایە. 

ــەك بــە هــۆی گەمارۆی  هــەروەهــا لــە الی
نێونەتەوەیی هەمەالیەنە، فرۆش و هەناردەی 
بانكی  كــردووە و  نــەوت و گــاز زۆر كەمی 
فرۆشی  پــارەی  وەرگرتنی  توانای  ناوەندەی 
نییە.  بە دۆالر  ــەوت و گــازی  ن هــەنــاردەی 
لــە الیــەكــی دیــكــەشــەوە بــە هــۆی گەاڵڵەی 
دەوڵەتی  الیەن  لە  یارانەكان  ئامانجداركردنی 
ــــژادەوە، بــە هۆی  مــەحــمــوودی ئــەحــمــەدی ن
بەرزبوونەوەی  قیمتی كااڵ و خزمەتگوزاریی 
سااڵنە  بـــودجـــەی  وكــورتــهــێــنــانــی  گــشــتــی 
كۆڵەكەكانی ئابووری ئێران تێكقرماوە و دەیان 
كارگە و كارخانەی بەرهەمهێنان داخراون و بە 

هەزاران كرێكار بێكار كراون. 
و  كـــااڵ  قــیــمــەتــی  ـــەوەی  ـــون ـــەرزب ب ئێستا 
پێداویستییەكانی  و  گشتی  خزمەتگوزاریی 
ئاوسانی  وبــێــكــاری،  خەڵك  ـــە  رۆژان ژیــانــی 
ژیانی  ئابووری،  گەندەڵی  و  سەرسووڕهێنەر 
خەڵكی هەژار و زحمەتكێشی كوردی تووشی 

ئاستەم كردووە. 

رێژیمی  شپرزی  و  تێكقڕماو  ئابووری  لە 
كۆماری ئیسالمیدا، دەبینین لە ماوەی ساڵی 
و  كــااڵ  قیمەتی  ئەمساڵدا  6مانگی  و  پــار 
پێداویستییەكانی  و  گشتی  خزمەتگوزاریی 

و  دووقـــات  خەڵك  ژیانی 
تەنانەت سێ  قاتيش بووە. 
بەرچاوڕوونی  بۆ  لێرەدا 
قیمەتی  بـــە  ـــاژە  ـــام ئ
هــــێــــنــــدیــــك كــــــااڵی 
سەرەكیی ژیانی خەڵك 
بازاری شارەكانی  لە 
ئێران  كــوردســتــانــی 
بە بــەراورد لە گەل 
6مانگی  و  پـــار 
ئەمساڵدا دەكەین: 
- قیمەتی یەك 
برنجی  ــیــســە  ك
كیلۆیی   10
تمەن   63500
ـــــــەراورد  بــــە ب
لـــــەگـــــەڵ 6 
مــــانــــگــــی 
ساڵدا  ئـــەم 
بەرابەر   3

بوو. 
 17 ـــی  رۆن چــەلــەنــگ  یـــەك  قیمەتی   -
لەگەڵ  بـــەراورد  بە  تمەن   68000 كیلۆیی 

پاردا ٢/5 بەرابەر بووە. 
سوور  گــۆشــتــی  كیلۆ  یـــەك  قیمەتی   -
٢٢500 تمەن بە بــەراورد لەگەڵ 6 مانگی 

ئەمساڵدا ٢ بەرابەر بووە. 
 -

تی  قیمە
حەب  یـــــەك 
 135 نــــــــان 
بە  تـــــــمـــــــەن 
بەراورد لەگەڵ 
 1/5 پــــــــــاردا 

بەرابەر بووە. 
قیمەتی   -
تاید  كارتۆن  یەك 
بە  تــمــەن   83000
 6 لەگەڵ  ـــەراورد  ب
مانگی ئەمساڵدا 3 

بەرابەر بووە.
یەك  قــیــمــەتــی   -
كیلۆ لوبیا سپی 6000 
تمەن بە بەراورد لەگەڵ 
 3 ئەمساڵدا  مانگی   6

بەرابەر بووە. 
كیلۆ  یــەك  قیمەتی   -
بە  ـــمـــەن  ت  5000 نــــۆك 
بەراورد لەگەڵ 6 مانگی ئەمساڵدا 3 بەرابەر 

بووە. 

تمەن   15000 چای  كیلۆ  یەك  -قیمەتی 
 3 ئەمساڵدا  مانگی   6 لەگەڵ  بــەراورد  بە 

بەرابەر بووە. 
دەوا  قیمەتی  بـــەرزبـــوونـــەوەی  هـــەروەهـــا 
و  دەوا  زۆر  بەشێكی  نەبوونی  و  دەرمـــان  و 
دەوڵەتیی،  نــەخــۆشــخــانــەكــانــی  ــە  ل ــــان  دەرم
بودجەی  كەمی  و  ماڵی  گرفتی  بــەهــۆی 
كردووە  ناچار  نەخۆشەكانی  نەخۆشخانەكان، 
70%ی دەواو دەرمانەكان بۆ خۆیان لە بازاری 

رەشدا دابینی بكەن. 
نەخۆشخانەكانی  ــە  ل بەشێك  ــە  ل ئێستا 
ئێران،  كــوردســتــانــی  شــارەكــانــی  ــیــی  ــەت دەوڵ
وەك  خــزمــەتــگــوزاری  هێندێك  لــە  خەڵكیان 
ئێسكەن  تــی  ئــەنــدێــســكــۆپــی)MRI( ســی 
یان  كــــردووە  بێبەش  تاقیكاری  هێندێك  و 
نموونە  بــۆ  كـــردووەتـــەوە،  ــەرز  ب قیمەتەكەیان 
بە  هــەڵــگــرتــنــەوە  وێــنــە  جـــار  یـــەك  قیمەتی 
دەزگای MRI، لە 177 هەزارتمەن بۆ 400 
هەزارتمەن لە نەخۆشخانەكانی دەوڵەتی بەرز 

بووەتەوە. 
هەر بۆیە نەخۆشەكان ناچاركراون لەدەرەوەی 
قیمەت  ــەری  ــەراب ب چەندین  بە  نەخۆشخانە 
ئەمشێوە  بدەن.  ئەنجام  خزمەتگوزارییانە  ئەم 
وەزعێكی  واڵتە  بەڕێوەبردنی  و  سیاسەتكردن 
بۆ خەڵك پێكهێناوە كە ژیانیان رۆژ لە رۆژ 
دەرەتانی  وبــێ  گرفت  گیرو  لەگەڵ  زیاتر 

بەرەوڕوو دەبێ. 
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ئەو شێعرانەی لە گیرفاندا هەڵناگیرێن رەهبەر مەحموودزادە

حوزوور یان ئامادەبوون بە پێی تێفكرینێكی 
كە  مێتافیزیكەیە  ئــەو  بنەمای  تایبەتی، 
ـــاراوە تا  ــە كـــەون فــەلــســەفــەی بــەشــەری، ل
ــڕن، پشتی پــێ بــەســتــووە و  چــاخــی مــۆدێ
بەڵگەی بۆ نەویستووە. لە ناو ئەم چوارچێوە 
بەسەر  ئاخافتن  سێبەری  كە  بنەمایییەدایە 

نڤیساردا كشاوە و رەنگی پێوە نەهێشتووە.
دیارە یەكەم چەمك كە كەوتە بەر نەشتەری 
»سەرەتیی  بـــڕوای  ـــدا،  دری بنەماشكێنی 
سەمبۆلی  وەكـــــوو  كـــە  ـــوو  ب ــاخــافــتــن«  ئ
و  هەڵوەشێندراوە  لێك  حوزوور  مێتافیزیكی 

لەبەر یەك رەوییەوە.
لەم وتارەی بەردەستدا، تەمای قسەكردن 
لەسەر دریدا و فەلسەفەكەیمان نیە. بەڵكوو 
بۆچوونەكانی  تیشكی  لەبەر  دەمانهەوێ 
پانتایی  لە  بابەتێك  پاش پێكهاتەخوازی، 
كە  لێكۆڵینەوە  و  بەرباس  بخەینە  شێعردا 
تەسەل،  تێرو  لێدوانێكی  شەبەقی  ئیستا  تا 
سیوادی  و  ــــەداوەتــــەوە  ن ــەر  ــەس ل ــگــی  رەن

روون كردنەوەیێكی تیۆریكی لێ نەبۆتەوە.
ئەگەر سیمای خوێندەوارێكی كالسیكی 
كوردی نیوسەدە لەمەوبەرمان لەبەرچاو بێ 
كە بە زانستێكی حوجرەییەوە، سەدان پارچە 
لەبەرە و  شێعری تەڕی شاعیرانی كوردی 
بە بۆنەیێكی تایبەت یان بێ موناسەبەتێكی 
شیاو، لە مەجلیس و دیوەخاندا، دەیانڵێتەوە 
توێژەرەوەیێكی  لە  بیر  لەهەمان كاتیشدا،  و 
مۆدێڕنی شێعری نوێ بكەین كە گەرچی 
سەراوان و بناوانی خوێندنەوە حیرفەییەكانی، 
پێوەندیدار  مەسەلەكانی  یان  نوێ  شێعری 
چەند  واهــەیــە  كــەم  ــەاڵم  ب بەستێنەیە،  بــەم 
كورتی  تەنانەت  یــان  ــژ  درێ نوێی  شێعری 
بە  دەتوانین  بــێ،  لەبەر  ــی  رەوان و  رێــك  بە 

ئەنجام گیرییەكی سادە بگەین:
شێعری ئەوڕو، فارس گوتەنی »جیبی« 
یادەوەری  لە  ناكرێ  و  نین  گیرفانی  واتە 
مرۆڤێكی نێونجی دا، هەڵگێڕ و وەرگێڕیان 
پێ بكرێ. بەاڵم شێعری كالسیك و بەشێكی 
بەرچاوی شێعری نوێش، گیرفانین و كەندو 
نایەتە  هەڵگرتنیان،  بۆ  ئەوتۆ،  كۆسپێكی 

سەر رێگامان.
شێعری  بۆ  پێودانگە  ئەم  پاساوی  دیارە 
كالسیك، فاكتورەكانی كێش و سەروایە كە 
یاریدەدەر،  زۆرجـــار وەكــوو كــۆد و رەمــزی 
دەكەنەوە.  ئــاســان  هێنانەوە،  وەبــیــر  كــاری 
سانا،  بیرهێنانەوەی  واتە  دۆخە،  ئەم  بەاڵم 
سنووری شێعری كالسیك و تەنانەت شێعری 

كێشداری غەیری كالسیكیش دەبەزێنێ.
بۆ نموونە شێعرێكی ئیماژی یان وێنەیی، 
خانەی  دەچێتە  نەبێ،  كێشداریش  باوەكوو 
گیرفانیمان  شێعری  نــاوی  شێعرانەی  ئەو 

لەسەردانان.
ئاخۆ  خــوارەوە،  شێعرەی  نموونە  دوو  لەم 
كامەیان شێعری هەڵگرتن یان گیرفانییە و 

كامەیان شێعری راگرتن یان ناگیرفانییە؟

نموونەی یەكەم:

واڵتی تۆ پێكەنینە

          شاری منیش، چاوی تۆیە

گەر نیشتمانیشم ون كرد ناپەشۆكێم

          ئامێزی تۆ

          واڵتێكی سەربەخۆیە)1(

نموونەی دووهەم:

ناوادەی  لە  تەعبیرێك  كەگەاڵ        
وەرز

          سات...چ زواڵڵێك لەمن

          كە وەریم

  تا كووچە فەرمووی پاییزی پیرۆز 

          كە ژیان تەعبیرێك لە كۆچ

                  ....تا گەاڵ

  هەر دەبێ ناوادەی پیرۆزی ژیان بم

                  لە وەرین

          كە فەرمووی پاییز و

             من جەنگەڵ

                لە كۆاڵن)٢(

لە نموونەی یەكەمدا، شێعر، تەنانەت بە بێ 
بوونی ئەم سەروایەش كە لە دەستەواژەكانی 
»چاوی تۆیە« و »سەربەخۆیە«دا هاتووە، 
لە سۆنگەی وێنەیێكی ناسك و گردوكۆوە، 
دەستەبەر  مێشكماندا  لە  خۆی  چەسپانی 
رێوە،  لە  بەاڵم شێعری دووهەم، هەر  دەكا. 

ڕێگای سڵی و سركی دەگرێتە بەر.
یان  گیرفانی  شێعری  ڕاســـتـــی دا،  لــە 
و  نەدیو  شێوەیێكی  بە  هەڵگرتن،  شێعری 
نابەرهەست لە سەر بنەمای جۆرێك حوزوور 
بــە چەشنێك،  ـــــەزراوە،  دام ــوون  ــامــادەب ئ و 
لەبەر  شاعیرێك  شێعری  كەسێك  ئەوكاتەی 
حوزووری  مۆدێلسازی  خەریكی  دەڵێتەوە، 
شاعیری خاوەن شێعرە. یان بە واتایێكی تر، 
شێوەیێكی  بە  شاعیر  ئامادەبوونی  خەریكە 

بەرهەم  شێعردا،  لەكاتی گوتنی  مەجازی، 
دەهێنێتەوە. كەچی لەو شێعرانەدا كە هەر بە 
لەبەر  نڤیسار  شێوەی  بە  هەیە  بۆیان  تەنیا 
یان  ــن، چەمكی »غــیــاب«  ب دەســتــمــانــدا 

نائامادەبوون، تۆختر دەنوێنێ.

كەوایە ئەگەر ئەو قان و بااڵدەستییە كە 
حوزوورەوە  چەمكی  سۆنگەی  لە  تائێستا 
بۆ  كردبێ  ســەرڕێــژی  ئاخافتن،  بە  دراوە 
تێك شكانی  گیرفانیش،  شێعری  هەرێمی 
هەربەم  حـــوزوور،  مێتافیزیكی  ســەروەریــی 
پێیە، ئیتر سەرەتی بێ ئەم الوئەوالی شێعری 
دەرفەتێكی  و  ـــردووە  ب لــەنــاو  گیرفانیشی 
شێعرانەی  لەو  خوردبوونەوە  بۆ  ڕەخساندووە 
لەجیاتی لەبەر كردن، هەوڵێكی تر دەخوازن، 
واتە هەوڵی راڤە و لێكدانەوە و ماناخوڵقێنی 
ــدن لە  ــەڕان ــپ ــێ ت ــووســیــنــەوە و  ـــــارە ن و دووب

سنوورەكانی دیاریكراوی نیەتی نووسەر.
واتە  كــردنــە،  پۆلین  چەشنە  ئــەم  دیـــارە 
شێعری  بــە  شێعر  هــەنــدێــك  نــاودێــركــردنــی 
شێعری  بــە  تریش  هەندێكی  و  گیرفانی 
ناگیرفانی، ناودێركردنێكی بایەخدەرانە نیە 
و نیازی هەڵكێشانی یەكێك و كێشانە ژێری 
لەگۆڕێ دا  ـ  جــارێ  نەبێ  هــەر  ـ  ئەویتر، 
نیە، بەڵكوو وەسفێكە كە سەرەداوی باسێكی 
بەروبوو درێژمان دەداتە دەست و یاریدەمان 
دەكا هەتا ڕووبەری ئەو شێعرانەی چێژیان 
لەگەڵیاندا  ــیــن  ــوان دەت و  ـــن  وەردەگـــری لــێ 
بكەوینە سات و سەودا، هەراوتر بكەین. ئەو 
خانەبەندی كردنە فێرمان دەكا لەگەڵ هەر 
شێعرێك، بە شێوەی خۆی مامەڵە بكەین و 

لەخانەی تایبەتی خۆیدا جێگیری بكەین.
سەلماندبێ  ڕاســتــیــیــەمــان  ئــەم  ئــەگــەر 
ئەدەبی،  دەقــی  خوێندنەوەی  ئاكامی  كە 
دەبێ  دەهێنێ،  بەرهەمی  كە  چێژەیە  ئەو 
چێژی  كــە  دابهێنین  راســتــیــەش  ــەو  ب دان 
دەقەكان،  جوداوازی  گوێرەی  بە  خوێندنەوە 
نالێكچوو،  جوداجودای  رەهەندی  چەند  بۆ 
لە  نەبوون  تالسا  مەرجی  دەهــاوێــژێ.  پەل 
رێگایێكی مام ناوەندی، بەڕەسمی ناسینی 
گشت ئەو چێژانە و بایەخ  پێدانی بەقەدەر 

حاڵیانە.
ئافرەت«  »جوانی  شێعری  چێژەی  ئەو 
دەبەخشێ، »چێژێكی  پێمان  - ی گۆران 
»خەوە  چێژەی  ئــەو  بــەاڵم  رۆمانتیكە«، 
دەهێنێ،  بــەرهــەمــی  ـــوارە  س ــنــە«ی  ــەردی ب

»چێژێكی راڤەكارانە«یە.
ــەو ئاهۆ  پــەتــای »پــیــربــوونــی چــێــژ« ئ
كەسانەی  ئەو  تــەواوی  ناهێڵێ  كە  پیسەیە 
دەپێشدا بە خوێندنەوەی جوانی ئافرەت نەشئە 
لەگەڵ  هەنگاو  بە  هەنگاو  ئێستا،  بوونە، 
نێوقەدی  و  بێنەپێش  ئەوڕۆ  رەوتی شێعری 
چێژی راڤەكارانە، هێندەی كۆتەرەی چێژی 

رۆمانتیك – بگرە زیادتریش- زل ببینن.
 )Prototype( )3( ئەو پێش نموونەیە
ــوەی مــۆدێــلــســازی حــــوزووری  ــە شــێ ــە ب ك
بەرجەستە  ئــامــادەبــوون  چەمكی  شاعیر، 
كالسیكدا  شێعری  خانەی  لەناو  دەكاتەوە، 
مۆدێرن،  پێش  شێعری  بەاڵم  دەدۆزرێــتــەوە، 
بە  و  ناوێستێ  مۆدێلسازییە،  شێوە  هەربەم 
نــمــوود و رواڵــەتــی تــریــشــەوە، گـــوزارش لە 

ژێرخانی هەراوی »حوزوور« دەكا.
ـــەســـەرووی  ــۆری و ل ــكــل ــۆل ـــی ف ـــەدەب ئ
پێكهاتەو  لەباری  حەیران،  هەمووشیانەوە 
ناوەرۆكەوە وەها رێك دەخرێ كە ئامادەبوونی 

خۆشەویستێك مۆدێلسازی بكا.
لە  بریتییە  پــرۆســەیــە  ــەم  ئ كــەرەســتــەی 
كەسی  دووهــەم  گۆشەنیگای  رەچاوكردنی 
كــــوڕە حەیران  كـــاتـــەی  ـــەو  ئ واتــــە  تــــاك. 
بەرهەم  دووبـــارە  خەریكی  دێ،  ـــگ  وەدەن
هێنانەوەی حوزووری كچە حەیرانە، یان بە 
پێچەوانە، كچە حەیران لەكەش و هەوایێكی 

داخــراو و نــەخــوازراودا، بە وەدەنــگ هاتنی 
بەرهەم  حەیران  كــوڕە  ئامادەبوونی  خــۆی، 

دەهێنێتەوە:

نموونەی 1

دەكەم  دروســت  بۆ  كەپرێكت  دەڵێم  ئەمن 
لە گوڵێ،

لە سوورەگوڵێ

دارەڕا لە رەشەڕیحانێ

هەاڵلێ،  لە سۆسنێ،  داوێمێ  هەاڵشی 
گیابەند و گیاخاوی كوێستانی

خانووێكت بۆ دادەنێم بنچینی لە زێڕێ

پەنجەرانی تێدەبڕم لە رووی شیوبای

ــەگــەر هاتیە  ــان نــــازدار حــەیــران ئ ــام ئ
سەیرانێ، شەوێ دە نیوە شەوێ دا

جیرانان  دەرو  دە  ماڵی  بۆ  بــڕوا  بۆنیان 
)4(

*نموونەی ٢

كیژ دەڵێ: هەتیوە الوە دە چ بكەم دنیایە 
شەرت و وەفای بۆ كەس نیە

خـــەت و خاڵی  ــن  ــەی ك ــێــكــەڵ  ت ــــاڵ  دەب
گەردنێ

هەزاری وەكوو من و تۆ مــردووە، ماڵت 
خەرابێ بە بێ مەخسوود و بە بێ مرادی

بــەوێ كەسەرێ.  مــردن بە وێ داخــێ، 
)5(

دەڵێین  ئەنجامگیرییەك،  وەك  پێیە  بەو 
لــەگــوتــنــەوەی شــێــعــری كـــالســـیـــك دا، بە 
ــەو كەسەی  مــۆدێــلــســازی ئــامــادەبــوونــی ئ
شــێــعــرەكــەی گـــوتـــووە، چــەمــكــی حـــوزوور 
ــە شێعری  ـــەاڵم ل ــەوە، ب ــت ــێ بــەرجــەســتــە دەب
فۆلكلۆری دا، بە مۆدێلسازی ئامادەبوونی 
ئەو كەسەی شێعرەكەی بۆ گوتراوە، هەمان 

مەبەست بەرجەستە دەبێتەوە.
كەواتە با بەزیاد كردنی چەند مەبەستی 
رێك  دووبـــارە  كردنەكەمان،  پۆلین  تـــازەوە، 

خەینەوە:

پێش  لەچاو شێعری  - شێعری مۆدێرن، 
مۆدێرن، شێعرێكی لە هەڵگرتن نەهاتووە.

لەم  مۆدێرنیش،  پێش  شێعری  -خــودی 
دوو  و  دەبێتەوە  لێ  لكی  دوو  رۆچنەیەوە، 
سروشتی جوداواز بەاڵم وێكچوو، بۆ خۆی 

دابین دەكا.

-بەاڵم بەگشتی شێعر، بەمانا ژانرییەكەی 
خۆی، بەنیسبەتی نەوعی چیرۆك، ژانرێكی 

گیرفانی ترە.

-لە ئاستێكی تردا، هەر ئەم دابەش كردنە، 
دوو  گوێرەی  بە  چیرۆكیش دا،  پانتای  لە 
روانینی جــوداواز بۆ ئەم ژانــرە، دووبــارە وە 
راست دەگەڕێتەوە، بەم چەشنە كە بە پێی 
گەاڵڵەی  پۆ«  ئالەن  »ئیدگار  بۆچوونی 
چیرۆك دەبێ خاوەنی ئەو تایبەتمەندییە بێ 
كە بكرێ لە دەوری مێزی شێوخواردن دا، 

بۆ كات رابواردن، بگێڕدرێتەوە.

پێكی گەاڵڵەی  و  رێــك  مــەرجــی  ــە  وات
لەو  كەچی  بوونیەتی،  گیرفانی  چیرۆك، 
چێخۆفییەكەی،  مانا  بە  چیرۆك  الشــەوە 
خاوەنی گەاڵڵەیێكی ئەوتۆیە كە گێڕانەوەی 
كارێكی  دا،  شــێــوخــواردن  مێزی  پشت  لــە 
دژوارە، واتە چیرۆكی چێخۆفی چیرۆكێكی 

ناگیرفانی یە.
بەم شێوەیە،  كردنە، هەر  ئەم خانەبەندی 
دەتوانێ نەوع و نووسراوەی تریش بتەنێتەوە. 
ئێمە  سەرەكی  مەبەستی  دیــارە  وەك  بــەاڵم 
مێكانیسمی  بەرباسی  هێنانە  وتـــارە،  لــەم 
جارێ  با  كەواتە  شێعرە.  بوونی  گیرفانی 
كال  ئــــەدەب،  ــری  ت خانەكانی  لــە  خــۆمــان 
كە  پرسیارە  ئەم  سەر  بگەڕێینەوە  و  بكەین 
شێعر، چۆن هەڵگیران و مانەوەی خۆی لە 

یادەوەری مرۆڤ دا دەستەبەر دەكا؟

»تەقلیل  ئــاراســتــەیــێــكــی  بـــە  ئـــەگـــەر 
پێش  ئەدەبی  دەقێكی  بڕوانینە  گەرانەوە« 
ئەو  كە  پێكهاتەیە  ئــەو  دەبینین  مــۆدێــرن، 
داپۆشینی  بارتەقای  دەهێنێ،  بەرهەم  دەقە 
دەبێتەوە،  بەرتەسك  لێكدژ«  »دوانەیێكی 
واتە ناوكی ئەو پێكهاتەیە، بریتییە لە دوو 
جەمسەری مانایی دژ بەیەك، بەاڵم تۆكمە 
و تێك ئاڵقاو، وەكوو چاك و خراپ، بەرز و 
نــەوی، پاكژ و كرێژ، كز و بە هێز و چی 

و چی.
درێژدادڕی  چیتر  با  زانــی  ئەوەمان  كە 
دەراوبدەین:  لەو  هەر  شێلەگەمان  و  نەكەین 
شێعری گیرفانی، رێسای هەڵگیرانی خۆی 
جەمسەرەوە  دوو  ناوكە  ئــەم  سۆنگەی  لە 
مسۆگر دەكا و بە بەرهەم هێنانی چەمكی 
لە  بۆ  خــۆی  بەرانبەركێ،  و  »تــەقــارون« 
نیشان  لــەبــەرداڵن  و  ئێسك سوك  بــەركــردن، 

دەدا.
بۆ نموونە با لە تێك هەڵەنگووتنی دوو دژە 
جەمسەری بەرزی و نزمی و هەڵۆئاسایی و 

قەل سیفەتی، لەو شێعرەدا خورد بینەوە:

حەیفە كوێستان بەو سەرە بەرزانەوە هەرتەم 
نەبێ

ئەو تەمە پیرۆزە، سایەی لەو سەرانە كەم 
نەبێ

واڵتی  دەشتی  نایگۆڕمەوە  بەزێڕ  خۆ 
خۆم بەاڵم

ئەگەر  جێگام  دەچـــێ  تــێــدا  ســـەرم  مــن 
حەستەم نەبێ )6(

هەروەها بڕوانینە دژوەستانی دوو چەمكی 
ئەقڵ و ئەوین لەم شێعرەدا.

هەردەبوو رۆژی هەوەڵ من دوو دڵم بێ 
و یەك زمان

نەبنە  ئـــاوەزم  و  ئەڤین  دا  ماڵێك  لە  تا 
هەوێ)7(

ئاكامی باسەكە:
ــی بــە بــێ تیۆری  ــەدەب ئــەلــف: دەقـــی ئ
ناخوێندرێتەوە، تەنانەت ئەو كەسانەی پێیان 
هیچ  بــێ  و  ئاسایی  شێوەیێكی  بــە  وایــە 
واستەیەك دەقێكی ئەدەبی دەخوێننەوە، بێ 
تیۆریی  كۆمەڵێك  بزانن  پێ  خۆیان  ئەوەی 

ئامادەیان لە مێشكدا هەیە.

ـــوداواز،  ب: خــوێــنــدنــەوەی دەقــەكــانــی ج
بۆچوونی  ــــە  وات جـــــــوداواز  كـــەرەســـتـــەی 
هەمەچەشن دەخوازن. ئەگەر قەرارە هەر بە 
تەنیا یەك جۆرە شێعر بخوێنینەوە و چێژی 

...
وان

ێ د
ب
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داخە ساردەكان
سووتێنەرتر بوون

شاعیران!
هەرگیز نەمویستوە ئێوە

بە ئاوارەیی ببینم لەبەردەم هێرشی مێشوولەكاندا
هەرگیز نەمویستوە قەڵەمەكانتان
لە تۆفانی كوللەكاندا ونبێت

بەاڵم نان
تەنیا وشەیەكی جوان نەبوو بۆ نووسین

ئازادیش
باڵندەكانی ئاسمان نەیان سپاردبووە مرۆڤ

داخە ساردەكان
سوتێنەرتر بوون.
بمبورن شاعیران

پەپوولەكان
بوونەتە سیخوڕی كارگەی مۆم دروستكردن

چاوی بەران لە شەوی قوربانیدا
زمانێكی نەدۆزییەوە.
بمانبورە سەالحەدین!
باوەڕ بكە پێمان وابوو

تۆرنا*ی شەڕە خاچپەرستییەكان كۆتاییان هاتووە
كە ئێوەمان بە خاك سپارد

ئێوەش
یاری بۆمبا نازانن

بوكەڵەی میكرۆبی، زەردەخەنەی كیمیاوی..
شمشێریش

تەنیا لە مۆزەخانەكاندا پەیدا دەبێت.
كچانی ئەفغان

لە گۆڕەكانتان وەرنە دەرێ 
دەزانم برسیتانە و،

بادامی چاوەكان
چارەی برسێتی ناكەن

تینووتانە
فرمێسكە سوێرەكان

تینووترتان دەكەن،
لە گۆڕەكانتان وەرنە دەرێ 

چ خێرا
لە گۆڕە بچوكەكانتاندا خەوتان لێكەوتووە

داخە ساردەكان
سوتێنەرتر بوون

ـ  ئاخ ئەی شنەی پێپەتی كە بەسەر بۆمباكاندا 
دەڕۆیت

حورمەتی ئەم بەرەبەیانە لەناوچووە راگرە.
»ئامین«

ـ سەگە بچوكە باڵدارەكان.
كە لە ئاسماندا پاس دەكەن

بەرانەكانی مەسیح
لە شەڕی پێپەتییە سووربووەكان بپارێزن!

»ئامین«
ـ سۆزانیخانەكانی كەنداو.

كە هەراوهوریای بانكە جیهانییەكان
دەوڵەمەندتری كردوون
منداڵە لەكار كەوتووەكان.

لەالی خۆتان پەنا بدەن.
»ئامین«

خەونبینینە ئەبەدییەكانی شاعیران
لە بەستەی بچوكی ئازادیدا

رۆژنامەكان
هەڵگرنەوە بۆ خۆتان!

لێگەڕێن
لە باڵی باڵندەكان قەڵەمێك دروستبكەن و،

جوانترین شیعر
لە وەسفی فریشتەكاندا بنوسن

ئەو فریشتە بچوكانەی كە لەتاو برسێتی كەوتونەتە
شەقامەكان و،

لەسەر چوار رێیانەكاندا جگەرە دەفرۆشن.

* تۆرنا: ناوی یارییەكی كۆنە

پارچە شێعرێكی شەمس لەنگرودی  ئەو شێعرانەی لە گیرفاندا هەڵناگیرێن
و: مەریوان هەڵەبجەیی

لێ وەرگرین، دەتوانین هەر شێعری گیرفانی 
بە رەسمی بناسین و خۆمان لە جۆری  تری 

دەقی شێعری نەبان بكەین.

ــەت لە  ــان ــەن پ: بــــەاڵم جــــاری وایــــە ت
دەق  جۆر  دوو  دەكرێ  شێعردا،  دیوانە  یەك 
دەست نیشان بكەین كە هەر كامەیان بكەوێتە 
خانەیێكی جودا لە خانەی ئەوی تریان، وەك 

ئەم دوو شێعرە جوداوزە:

ماڵم نییە

وەرە ئاوارەییمەوە

لەكەس ناچم

وەرە نێو تەنیاییمەوە

لە هیچ كەسیش ترسم نیە

وەرە نێوە ئازادیمەوە)8(

 

تــۆ هــاتــی: كــونــدە پــەپــوو تــووشــی دوو 
دڵییەكی سەیر بوو

لە  پلەی  بە  خەونی  ئیشراق  هاتی:  تۆ 
تیشك تیشك ترەوە بینی

ئیمە سوورتر بووین لە ئارامی ئەم زریایە 
بكۆڵینەوە

بۆنی فرۆی ئەم هاتنەی تۆ

چی نەوڕەس بوو كردییە

خۆرهەاڵتی باغ... باكووری ئاو...

خــــــۆرئــــــاوای  دڵ...  بــــــاشــــــووری 
مەرگمان)9(

خوێندنەوە،  ستراتێژی  ژیرانەترین  لێرەدا 
كەرەستە  بـــە  ــــوون  ب تـــەیـــار  لـــە  بــریــتــیــیــە 

جوداوازەكانی خوێندنەوەی شێعر.

 

پەراویزەكان:

1و٢- شێعری یوونس رەزایی-ن

پێناسەكردنی  لــە  ئـــەوەی  بــۆ  زمــان نــاســان   -3
شتێكی تایبەت، ناچار نەبن زانیاری پێوەندی دار 
بە  دەســت،  بدەنە  زمانی  غەیری  زەمینەكانی  بە 
شێوەیێكی راستەوخۆ نموونەیێك لەو شتە دەهێننەوە 
و پێی دەڵێن »پێش نموونە«. بۆ نموونە بۆ پێناسە 
قەرەی  لە  خۆیان  ئەوەی  بۆ  »باڵدار«،  كەردنی 
زاراوەگەلی ئاژەڵ ناسی و ... نەدەن، »چۆلەكە« 
یان »كۆتر« یان باڵدارێكی لەم دەستە وەك پێش 

نموونە دەناسێننن.
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AKP دەیهەوێ ببێ بە مودێلێك بۆ واڵتانی ناوچەكە 

حاشاكردن لە ستەمەمی نەتەوەیی، پاڵپشتیی دیكتاتورە  

شەهاب خالیدی

خاڵە سەالم ئیسماعیل پوور كــە  جــۆرێــك  بــە  ببینین،  جیاوازییەكانیان 
هاوبەشەكانی وەك مێژوو، زمان، داب ونەریتەكان، 
دوو  نێوان  لە  هاوبەش  نیشتمانی  و  ئوستوورەكان 
چەندقات  پاكستانیدا،  و  ئیرانی  بەلووچی  تاكی 
زیاتر، ئاشكراتر و بەرچاوترە لە خاڵە هاوبەشەكانی 
توركیك  لەگەڵ  ئێرانی  بەلووچی  تاكێكی  نێوان 
یان كوردێكی ئێرانی. بە واتایەكی روونتر و بەپێی 
ئەو پێناسەیە، زۆر دژوارە كە بتوانی توركمانێكی 
ئێرانی بەو باوەڕە بگەیەنی كە توركمانەكانی ئەو 
دیوی سنوور سەر بە نەتەوەیەكی بێگانەن، بەاڵم ئەو 
سەر بە نەتەوەیەكە كە تاكێكی فارس، یان عەرب، 
نەتەوەیەن.  ئەو  ئەندامی  ئێرانی  بەلووچی  یــان  
ئەمریكاییدا  ـ  فەرانسەوی  پێناسەی  لە  هەروەها 
پێداگرییەكی تایبەت لە سەر فاكتەری »ویستی 
سیاسی،  رێككەوتنی  و  مـــرۆڤ«  ئـــازادانـــەی 
كۆمەاڵیەتیی نێوان بەشێك لە هاواڵتیان لەپێناوی 

چارەنووسێكی هاوبەشدا كراوەتەوە.  
ئەوەش كە دەبینین لە كاتی بوومەلەرزە، كارەساتە 
پاڵەوانەتیە  ــی  دۆڕان یان  سەركەوتن  مرۆییەكان، 
وەرزشییەكان و...دا جۆرێك لە گیانی هاوپێوەندی 
و هاوسۆزی لە نێوان خەڵكی ئێراندا دێتە ئاراوە، بە 
هیچ شێوەێك ناتوانێ نیشاندەری روحێ نەتەوەیی 
سیاسییە  ئەنجامگیرییە  پــاســاودەری  و  هاوبەش 
چەواشەكان لەم پێۆەندییەدا بێت، لە بەر ئەوەی كە 
زۆرجار دیتراوە كە شارۆمەندانی واڵتێك لەم پەڕی 
دنیاوە، هەست و سۆزی راستەقینە بۆ سەركەوتن 
یان دۆڕانەكانی تیمی فووتباڵی برێزیل، یان ریال 
مادریدی ئیسپانیا دەردەبڕن، یان بۆ كۆمەڵكوژیی 
دەڕێژن  فرمێسك  دنــیــادا،  پــەڕی  لــەو  نەتەوەیەك 
یارمەتییان  شێوەیەك  بە  دەدەن  هــەوڵ  تەنانەت  و 
ناتوانێ دەربڕی رۆحی  ئەمانەش  بدەن، هەمووی 

نەتەوەیی هاوبەش لە نێوانیاندا بێت. 
لە پێوەندی لەگەڵ گرێبەستی كۆمەاڵیەتیشدا 
دەبێ بڵێین، مێژووی ئێران بە تایبەتی لە قۆناغی 
پاش شۆڕشی مەشرووتە و سەرهەڵدانی رەزاشای 
پەهلەوی بەم الوە وەبیر نایەت كە نەتەوەكانی ئێران 

وەكوو  نــەتــەوەیــی  ستەمەمی  لــە  حــاشــاكــردن 
سیاسییەكانی  پێوەندییە  سەر  بە  زاڵ  كەتوارێكی 
و  ئێراندا  لە  ـــەر  دەوروب و  سیاسی  نــاوەنــدی  نێوان 
گرینگترین كەڵكەڵەی الیەنگرانی گوتاری »یەك 
دەكرێ  كە  ئێستادایە  لە  نــەتــەوە«  یــەك   - واڵت 
بە گرینگترین لەمپەر لە سەر رێگای پێكهاتنی 
پێیەش،  بەو  و  تۆكمە  دێموكراتیكی  ئاڵترناتیڤی 
لە  ئێران  رزگاریی  وەدواكەوتنی  بۆ  هۆكارێك  بە 
قەڵەم  لە  ئیسالمی  كوماری  رەشی  دیكتاتۆریی 

بدرێت. 
الیەنگرانی ئەم گوتارە كە هەركامەیان بە شێوەیەك 
هێژمۆنیخوازی  شۆڤینیزمی  شــوێــنــكــەوتــووی 
٢خاڵی  لە  نكۆڵیكردن  سەر  لە  پێداگرن  ئێرانین، 
و  دیاریكەر  نكۆڵیكردنە  ئــەم  هــەر  كە  ســەرەكــی 
رێنوێنی ئاراستەی باسە سیاسی و میدیاییەكانیانە، 
ئێرانییەكی  ــەر  ه بــۆ  سەلماندنیان  كــە  ٢خاڵێك 
خوێندەوار كارێكی ئاسانە و حاشالێكردنیان  تەنیا 
ئەنقەست«  بە  »خۆگێلكردنی  نیشانەی  دەتوانێ 

لە راستییەكان بێت. 
نەتەوە  ــی  ــوون ب  -1 لـــە:  بریتین  ــە  ٢خــاڵ ئـــەم 
ستەمێكی  زاڵبوونی   -٢ ئێراندا  لە  جۆراجۆرەكان 

سیستماتیك و ئامانجدار بە سەریاندا. 
لە پێوەندی لەگەڵ خاڵی یەكەمدا، بانگەشەی 
جۆراوجۆرەكانی  پێناسە  پێی  بە  كە  دەكــەن  ئــەوە 
ــە ٢ بۆچوونی  ل ــر  ــات وشـــەی »نـــەتـــەوە« كــە زی
»قوتابخانەی  و  ــمــانــی«  ئــاڵ ــەی  ــخــان ــاب »قــوت
ئێران  دەبیننەوە،  خۆ  فەرانسەوی-ئەمریكایی«دا 
باری  ــە  ل فرەچەشنیەكانی  هــەمــوو  ســــەرەڕای 
یەكی  نــەتــەوە«  ـ  »واڵت  بەگشتی  شــونــاســەوە، 
نەتەوەیی  پــاژی  چەند  بە  ناكرێ  كە  مێژووییە 

جۆراوجۆر دابەش بكرێت. 
پێناسەی  ئەگەر  كە  بڵێین  دەبێ  وەاڵمــدا  لە   
جۆراوجۆرەكان  نەتەوە  چاوبگرین،  بەر  لە  ئاڵمانی 
لە ئیراندا بە روونی لێك جیا دەكرێنەوە و دەكرێ 

سەرچارەنووسی  لە  بڕیاریان  ماوەیەك  بۆ  هەرگیز 
خۆیان دابێت و خۆویستانە گرێبەستێكی سیاسی 
سیاسی  كیانی  پێكهێنانی  بــۆ  كۆمەاڵیەتییان 
ئەوەیكە  بەرامبەردا،  لە  كردبێت.  مۆر  هاوبەش 
ــــردوودا  ــران، لــە چــەنــد دەیـــەی راب ــی مــێــژووی  ئ
دیكتاتۆرییەكی  هەمیشە  دێنێتەوە،  وەبــیــرمــان 
لە  كەڵكوەرگرتن  بە  نەتەوەكانی  كە  سەركوتكەرە 
و  توواندنەوە  سەركوت،  حاشالێكردن،  سیاسەتی 
لەژێر  هاوبەشدا  قەفەسێكی  لە  بەگژیەكدادان، 
ناوی »ئێرانی ئاریایی« یان »ئێرانی ئیسالمی« 
نەتەوانەی  لەم  كەسێك  هەرگیز  و  بچەوسێنێتەوە 
نەپرسیوە كە ئاخۆ لە ژیانی نێو ئەم قەفەسە رازین، 
یان ئەگەر رازی نین، چ چارەنووسێكی دیكە بۆ 

خۆتان هەڵدەبژێرن؟ 
ــــەوە«دا  ــــەت ــی »ن ــان ــەك ــڕن ــۆدی لـــە پــێــنــاســە م
دەردەكەوێ كە گرفتێكی بنەڕەتی لەسەر ڕیگای 
نیە.  بوونی  ئێتنیكیدا  بوونی گرووپێكی  بەنەتەوە 
لە راستیدا«نەتەوە« تاكەكانی سەر بە گرووپێكی 
ئێتنیكی لەخۆ دەگرێت كە گەیشتوونەتە رادەیەك 
ئاگایی سیاسی كە  و  باوەڕبەخۆبوون  لە هەستی 
بۆ بەنەتەوە بوون پێویستە و«خوازیاریی گشتی« 
بۆ بەنەتەوە بوون لە سیمای گشتیە ئەو گرووپەدا 
ئیتنیكێك  هەر  روانگەیەوە،  لەم  داوەتــەوە.  رەنگی 
دەتــوانــێ نــەتــەوە بیت و ئــەوەش بــەســتــراوەتــەوە بە 
ــەو خــەڵــكــەوە كــە بــیــانــەوێ  لە  ویستی خـــودی ئ
رەوتێكی  لە  یان  بمێننەوە،  ئیتنیكادا  چوارچێوەی 
نیۆ  بنێنە  پێگەیشتنی سیاسیدا، پێ  كامڵبوون و 

پرۆسەی »بەنەتەوە بوون«. 
لە  نەتەوەكان  بوونی  حاشالێكەرانی  كــەوابــوو، 
و  بە فرەچەشنی  بــاوەڕیــان  ئــیــران، كە زۆربــەیــان 
جۆراوجۆریی ئیتنیكی لە ئیراندا هەیە، یان دەبێ 
بە ناچاری درگای قەفەسەكەیان پتەوتر دابخەن و 
بكەن  ئیتنیكەكانیش  بوونی  لە  حاشا  بنەڕەتدا  لە 
)بە واتایەكی دیكە، باسی ئەو پرسە لە بنەڕەتدا 
نەكەن( یان دان بەوەدا بنێن كە گرووپێكی ئیتنیكی 
دەبێ لەپێناسە كردنی خۆیدا وەكوو »ئیتنیك« یان 

»نەتەوە« سەرپشك بێت و ئەوە خودی تاكەكانی 
ئەو گرووپەن كە دەتوانن دیاری بكەن كە دەیانهەوێ 
»نەتەوە« بن یا ئیتنیك. كەوابوو هەر جۆرە هەوڵێك 
بۆ بە كۆیلەكردن و بەستنەوەی گرووپێكی مرۆیی 
بە چوارچێوەی تەسكی پێناسە سیاسیەكانی بەناو 
رۆشنبیرێكی دەرەوەی بازنەوە، ئاكامەكی شكست 

و رەنج بە خەساربوونە. 
ـــی بۆ  ـــەوەی ـــەت ــەمــی ن ــت حــاشــالــێــكــەرانــێ س
دەچنە  جێگایە  ــەو  ئ تــا  قــوڕەكــە  خەستتركردنی 
ئیتنیكییش  ستەمی  بوونی  تەنانەت  كە  پێشێ 
نــمــوونــە، دەڵــێــن، زمانی  حاشا لــێ دەكـــەن و بــۆ 
فارسی هەرگیز لە الیەن حكوومەتەكانەوە بە سەر 
هەزار  لە  چوونكە  نەسەپێنراوە،  ئێراندا  خەڵكی 
ــردوودا، دەســەاڵت و پاشایەتی زیاتر لە  ساڵی راب
دەستی توركەكاندا بووە، نەك فارسەكان، لە گەڵ 
ئەوەشدا بە درێژایی هەموو ئەم سەردەمانە، فارسی 
ئێراندا  لە  )بۆرۆكراسی(  دیوانی  و  وێژە  زمانی 
بووە. ئەم گشتاندنە ئامانجدار و چەواشەكەرانەیە، 
ــە كە  ــەوەی راســتــیــیــەك لــە بیر دەكــــات، ئــەویــش ئ
دەستپێكی سەرهەڵدانە ناسێونالیستییەكانی گرووپە 
نەتەوایەتی  هەستی  راچەڵەكانی  و  ئیتنیكییەكان 
زمان،  پــاوانــخــوازانــەی  زاڵــبــوونــی  بــە  دژ  تێیاندا 
سەردەمی  لە  نەك  فارسییەكان،  هێما  و  شوناس 
كە  ســاتــەوەیــە  ــەو  ل بەڵكوو  تــوركــەكــان،  سوڵتانە 
پرۆژەی  بناغە  بەردی  یەكەم  پەهلەوی  رەزاشــای 
شۆڕشەكانی  سەركوتی  بە  خــۆی  نەتەوەسازیی 
لە  خەزعەل«  »شیخ  و  كوردستان  لە  »سمكۆ« 
دەكاتە  ئێران  سەرانسەری  و  دەنێت  خووزستاندا 
زمان، جل  كردنی  یەكچەشن  ئامانجی سیاسەتی 

وبەرگ، هەڵسووكەوت و شوناس. 
خۆسەپاندنی  فاكتەری  كە  كاتێك  بۆیە،  هەر 
بەرەبەرە  ئێران  نەتەوەكانی  دێتەگۆڕێ ،  زۆرەملی 
چیدیكە  فارسی  زمانی  كە  دەكــەن  بــەوە  هەست 
رابردوو  دڵخوازانەیەی  پێوەندییە  پردی  ئەو  تەنیا 
نییە، بەڵكوو خەریكە دەبێتە هۆكار و گۆپاڵێك بۆ 
سڕینەوەی پاشماوەی شوناسیان و دەبێ  پێش لەوەی 

كە كات بە فیرۆ بچێت، بۆ پاراستن و بووژانەوەی 
خۆیان  نەتەوەیی  زمانی  و  فەرهنگ  و  شوناس 
بــكــەن. پــەرچــە كــردارەكــانــی حكوومەتی  كــارێــك 
ناوەندیی ئێران و بازنەی گوتاری دەوروبەری، دژ 
سەركوتی  و  نەتەوەكان  شوناسخوازیی  رەوتــی  بە 
و  فەرهەنگی  سیاسی،  چاالكانی  بێبەزەییانەی 
كۆمەاڵیەتیی ئەوان كە زۆر جار گەیشتۆتە ئاستی 
ژینۆساید)كۆمەڵكوژی( كۆچپێكردنی بەكۆمەڵ، 
و  مادەسڕكەرەكان(  سپی)پەرەپێدانی  ژێنوسایدی 
نموونەگەلی دیكەی تاوان دژ بە مرۆڤایەتی، تا 
ئەو رادەیە دەرخەری ستەمی نەتەوەیین كە كەسێك 
لە  خۆی  و  بێت  تێپەڕ  لێیان  سانایی  بە  نەتوانێ 
كۆماری  رێــژیــمــی  تــاوانــەكــانــی  بەرپرسایەتیی 

ئیسالمی بدزێتەوە. 
ئەوانەی كە كۆمەڵكوژییەكانی قارنێ، قەاڵتان 
دیكەی  گوندی  ــان  دەی و  ،ئیندرقاش  ،سووفیان 
ئاییننامەگەلی  و  بڕیار  دەركــردنــی  كــوردســتــان، 
جۆراوجۆر لەمەڕ قەدەغەكردنی ئاخافتن بە زمانە 
ناوچەییەكان!!! لە قوتابخانەكاندا، گۆڕینی ناوی 
سووتاندنی  جوگرافیاییەكان،  شوێنە  رەســەنــی 
رووبارەكانی  و  گـــۆل  وشــكــكــردنــی  و  دارســـتـــان 
كوردییەكان  رەسەنە  ناوە  قەدەغەكردنی  كوردستان، 
بۆ منداڵەكان و شوێنە گشتییەكان و... تەنانەت 
ئەوانەی  نانێن،  دا  ئیتنیكی«یش  »ستەمی  بە 
كە شەڕی زاڵمانە و نابەرانبەری لەشكری پۆشتە 
لەگەڵ  فەقیه  ویالیەتی  پاسدارانی  پەرداخی  و 
»براكوژیی  بــە  كــوردســتــان  مــافــخــوازی  خەڵكی 
خەمهێنەر« لە قەڵەم دەدەن و جیاوازییەك لەنێوان 
بە  راستییە  لــەم  نابینن،  ئــەم شــەڕەدا  دووالیــەنــی 
و  ستەمكار  نێوان  شــەڕی  لە  كە  تێدەگەن  باشی 
لە  بــەدەر  واتایەكی  الیەنی  بێ  ستەملێكراودا، 
یا  بیانەوێ   ئەوانیش  نییە.  ستەمكار  پشتگیریی 
دیكتاتۆرێك  پیریی  گۆچانی  بوونەتە  نەیانەوێ ، 
كە بۆ رزگار بوون لە رووخان و نەمانی، خۆی بە 
هەر پووش و پەاڵشێكی بێ ریشەدا هەڵدەواسێت. 

پێشەنگ و رێبەری تەواوی موسڵمانانی جیهان لە 
سەر بنەمای مەزهەبی سوننی دەزانێ، لە هەمبەر 
ئەم مودێلەی توركیەدا بووە بە كۆسپێكی جیددی. 
سەرهەڵدانانەی  ئەو  ئێرانیش  دیكەوە  الیەكی  لە 
و  ئیسالمی  وشــیــاریــی  وەك  ــی  عــەرەب ــی  ــان واڵت
ـــێ و  ئــێــران دەزان ـــژەی شــۆڕشــی ئیسالمیی  درێ
مودێلی دەسەاڵتداریی خۆیان بە باشترین مودێل 

بۆ دەسەاڵتداری لە ناوچەكە پیشان دەدەن.
كە وابوو لە نێوان ئێران و توركیە ركابەرییەكی 
توركیە  ئەوەیكە  هــۆی  بە  بــەاڵم  هەیە،  جیددی 
پێویستیی بە وزەی ئێران و هەروەها ناردنی شمەك 
هەیە،  توركیە  بۆ  گەرم  بازارێكی  وەك  ئێران  بۆ 
روویەكی  و  رەنــگ  ركابەرییە  ئەو  كە  نایهەوێ 
بۆ  توركیە  تەنانەت  بگرێ.  خۆیەوە  بە  ئاشكرا 
خۆی  ئابوورییەكانی  پێوەندییە  ئاساییبوونی 
لەگەڵ ئێراندا ماوەیەك بوو بە نێوبژیوان لە نێوان 
ناوكیی  پرسی  ســەر  لە   1+5 واڵتانی  و  ئێران 
پڕ  پێوەندیی  بەاڵم  وتووێژەكاندا.  كاتی  لە  ئێران 
كە  واڵت  دوو  هــەر  نێوان  نشیوی  و  هـــەوراز  لە 
ــاری تــوركــیــە وەك  ــۆم ــەگــەڵ دامـــەزرانـــدنـــی ك ل
سیستەمی پان توركیزم و بوون بە ئەندامی هەر 
دوو واڵت لە پەیمانی سێنتۆدا دەستی پێ كردوە، 
دەیەی  دژەبەرایەتییەكانی  و  هــاوكــاری  لەگەڵ 
80ی زایینی و گەیشتنی شەپۆڵەكانی بەهاری 
عەرەبی بۆ واڵتانی ناوچە و بە تایبەتی سووریە 
و پشتیوانیی توركیە لە دژبەرانی رێژیمی بەشار 
لە  پاتریوت  دانانی سەكۆی موشەكیی  و  ئەسەد 
بەرەو  پێوەندییانە  ئەو  ئیتر  توركیەدا،  خاكی  نێو 

ساردبوونەوەی زیاترەوە رۆیشت.
وتووێژانەی  ئەو  رەوتی  دیكەشەوە  الیەكی  لە 
كردوە،  پێ  دەستی  ئیمراڵی  لە گەڵ  توركیە  كە 
ئێرانی  تایبەتی  بە  ــازادی،  ئ و  ئاشتی  نەیارانی 

بنەڕەتیی  یاسای  پێی  بە  توركیە  حكوومەتی 
سەردەمی  لە  الئییكەو  حكوومەتێكی  واڵتە  ئەو 
ئاتاتورك، لەسەر بنەمای جیایی دین لە دەوڵەت 
مەزهەبییەكان،  ناوەندە  كۆنتڕۆڵكردنی  دامەزراوە. 
ـــی جــلــوبــەرگــی مـــەزهـــەبـــی بۆ  ـــەدەغـــەكـــردن ق
مەزهەبییەكان  شوێنە  دەرەوەی  لە  رۆحانییەكان 
رۆژانی  وەك  یەكشەممە  رۆژانــی  دیاریكردنی  و 
پشووی فەرمی و هەروەها گۆڕینی پیتی عەرەبی 
ئاتاتورك بۆ  بۆ التینی لە گرینگترین كارەكانی 
بە الئییك كردنی سیستەمی دەسەاڵتداریی توركیە 
و بە یاسایی كردنی نۆڕم و پێوانە ئەورووپاییەكان 
ئاتاتورك  نەمانی  دوای  بەاڵم  بوون.  واڵتەدا  لەو 
هێندێك حیزب و رێكخراوی ئیسالمی دامەزران و 
بە هەوڵدانێكی زۆر توانیان مافی بەشداریكردن لە 
هەڵبژاردنەكاندا وەدەست بێنن. درێژەی ئەو رەوتە 
دوای چەندین ساڵ بەدەستەوە گرتنی دەسەاڵت لە 

الیەن AKP ەوەی لێكەوتەوە.
مودێلێك  بــە  ببێ  ــهــەوێ  دەی  AKP ئێستا 
ــهــەوێ وا  ـــەواوی واڵتــانــی نــاوچــەكــە و دەی بــۆ ت
رێبەرایەتیی  پێشەنگیی و  ئەوان  بدات كە  نیشان 
واڵتانی ئیسالمیی لە ناوچەكەدا دەكەن. هەر لەو 
توركیە  ئێستا  لە  بەر  ساڵ  چەند  چوارچێوەیەدا 
غەزە  كەرتی  بۆ  مــاددی  هاوكاریی  ناردنی  بە 
دژی  بە  ئەردوغان  توندی  ئاخاوتنی  دواتریش  و 
لە  پێوەندیی  داڤـــۆس،  كونفرانسی  لە  ئیسرائیل 
گەڵ  لە  توركیەی  حكوومەتی  نێوان  مێژینەی 
ئیسرائیلدا بۆ ماوەیەك تێك دا و بەم شێوەیە توانی 
سەرنجی واڵتە ئیسالمییەكان لەو هەرێمەدا بۆ الی 
خۆی راكێشێ. بەاڵم لە بەرامبەر ئەم سیاسەتەی 
بە  خــۆی  كە  سعوودی  عەرەبستانی  توركیەدا، 

تووڕەتر  جـــــاران  لـــە 
بێت  ئەگەر  و  كردووە 
و هــەردوو الیەن واتە 
توركیە  و  ئــیــمــرالــی 
ئەنجامێكی  بگەنە 
بێگومان  ــەوە  ئ ــاش،  ب
هەر  بەرژەوەندیی  لە 
ــورد و  دوو الیــەنــی ك
توركیەدا  حكومەتی 

دەبێ. 
لە الیەكی دیكەوە 
بەرامبەر  لە  توركیە 
هێزی  بە  پشتیوانیی 
ـــران لە  ـــێ رێــژیــمــی ئ
مالكی و بە هێندێك 
ـــــــۆی دیــــــكــــــەوە،  ه
سیاسی  ــی  ــدی ــوەن ــێ پ
ــازەرگــانــی خۆی  ب و 
حكوومەتی  لــەگــەڵ 
كوردستان  هــەرێــمــی 
هێز  بــــە  ئــــــەوەنــــــدە 
كردووە كە ئیتر ئێستا 
هەرێمی كوردستان لە 
وزە  توركیەوە  رێگای 

بۆ دەرەوەی واڵت هەناردە دەكا. دیارە ئەم پێوەندییە 
هەر  بە  زۆری  قازانجێكی  ئابوورییەوە  بواری  لە 
دوو الیەن گەیاندوە. هەر بۆیەش هەر دوو ال هەوڵ 
دەدەن كە پرسە نێوخۆییەكانی توركیە وەك پرسی 
پێوەندییە  رێگای  سەر  لە  كۆسپ  نەبێتە  كــورد، 
بەهێزە  پێوەندییە  ئــەو  راستیدا  لە  بەهێزەكانیان. 
تــووڕە و نیگەران  ســەرۆك وەزیــری عیراقی زۆر 

كردوە.

سووریە  كوردستانی  لــە  دیــكــەوە  الیــەكــی  لــە 
لە سەر  رەنگبێ PYD كۆسپێكی جیددی بێ 
پشتیوانی  ئێستا  تا  كە  توركیەیەی  ئەو  رێگای 
بەهێزی دژبەرانی بەشار ئەسەد بووە. هەر بۆیەش 
گەڵ  لە  شەڕ  راگرتنی  لە  توركیە  بەرژەوەندیی 
PKK و دەستپێكردنەوەی وتوێژەكانی ئاشتیدایە. 
بەم شێوەیە توركیە هەم دەتوانێ ئاسایش و تەناهیی 
واڵتەكەی بپارێزێ و ئابووریی واڵتەكەی لە گەشە 
لەگەڵ  دوارۆژدا  لە  دەتوانێ  هەمیش  نەوەستێ، 

هەرێمێكی  وەك  سووریە  كوردستانی  كوردەكانی 
ئۆتۆنۆم پێوەندییەكی دۆستانە دابمەزرێنێ.

  بێگومان گرتنە پێشی رێگای دیالۆگ و 
تێیدا  كە  دێموكراتیك  سیستەمێكی  دامەزراندنی 
بە  نەتەوەكان  هەموو  جــیــاوازی  و  فــەرق  بێ  بە 
مافەكانیان بگەن و بۆ خۆیان چارەنووسی خۆیان 
دیاری بكەن، تەنیا رێگا بۆ گەشە كردنی واڵت 
و باشترین مودێل بۆ دەسەاڵتداری لە ناوچەكە بە 

تایبەتی بۆ توركیەیە. 
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عێراق و داهاتوویەكی نادیار

قسەكانی ئەم دواییانەی بەشار ئەسد!

عارف وەلزی 

موەحیدی، وەرگێر: موعتەسەم نوورانی نوسەر: لیزساڵی  عــەلــی  موحەممەد  ــــ 
تاران گوتوویە:  پێشنوێژی هەینیی 
عاشقی  هێشتا  ئــێــمــە  »خــەڵــكــی 
ئاخوندەكانن و ئەمەگناسیی خۆیان 
)واتە  خزمەتكارەكانیان  بە  بەرانبەر 

مەالكان( پاراستووە«. 
هێندە  ئاخوندەكان  حەقیقەتیش  بە 
و  شــۆخ  و  رەزاســــووك  و  ناسكۆڵە 
شەنگن كە پیاو خۆی پێ راناگیرێت 
لە بەر ئاگری عەشق و خۆشەویستیی 
لەبەر  ناحەقیانە  خەڵك  جا  ئـــەوان، 
هەموو  ئاخوندەكان  خۆشەویستیی 
قبووڵمان  بێت؟  ڤاڵنتاین  رۆژێكیان 
نازەنین  و  شلك  ئاخوندەكان  كە  كرد 
و لەبەرداڵنن، بەاڵم خزمەتكار نین، 
ئاخۆ ماشقە چۆن دەبێتە خزمەتكار؟ 
ئەوەش لێ گەڕێین بەاڵم، خزمەتكار 
كــەڵــەگــای گەڕەك؟  دەبــێــتــە  چــۆن 
لەوەش گەڕێین بەاڵم، ئەگەر خەڵك 
كە  ئێوە خزمەتكار، چۆنە  و  ئاغان 
ئەوان دەبێ گوێڕایەڵ و ئەمەگناسی 
بووكە  هەی  ماشقە!  هەی  ئێوەبن؟ 
ــەی خــزمــەتــكــار! هەی  شــووشــە! ه

چاوجوان! 
پێشنوێژی  سدیقی،  ــازم  ك مــەال  ــــ 
لە سەردەمی  دەڵــێ،  تــاران  دیكەی 
ــی شـــادا شــارەكــانــی ئێران  دەســەاڵت
نوقمی گەندەڵی بوون و ئاخوندەكانیان 

سواری ئۆتۆمبیل نەدەكرد. 
ــێــن لــە ژاپۆن  كــە واتـــە ئــەگــەر دەڵ
گەندەڵی زۆر كەمە، مانای ئەوەیە كە 
كۆمپانیای »تۆیۆتا« یان »هۆندا« 
پێش ئەوەی كە بەرهەمەكانیان بخەنە 
ــازاڕ، بیر لــەوە دەكــەنــەوە كە چۆن  ب
رازی  قوم  علمیەی  حــەوزەی  دەبێ 
ئاخوندێك  رەوە  كــە  بـــەوەی  بــكــەن 
تۆكیۆ،  شەقامەكانی  سەر  بنێرێتە 

سواری ماشینەكانیان بن. 
نین،  وا  ئــێــرانــیــش  خــەڵــكــی  ـــەاڵم  ب
ئەوە نیە 34 ساڵە ئاخوندەكانیان وا 
سواری هێسترە كوێری مام قودرەت 

كردووە كە دانابەزن؟ 
مەالكازم لە درێــژەدا دەڵــێ: ئەگەر 
وەلی فەقیه نەبێ، بەرپرسانی ئێمە 
گوڕەگوڕی  ئـــەوە  دەخـــۆن،  یەكتر 
وەلیی فەقیهە كە نایەڵێ بەرپرسانی 

ئێمە بەر ببنە گیانی یەكتر. 
فەرمایشتەكەی مەالكازم لە وەسفی 
هۆڵە مەڕەكەی  نێو  پشیلەی  شەڕە 
كە  خۆیەتی  لەجێی  هێندە  نیزامدا 
حەیفم دێت شتێكی پێ زیاد بكەم. 
ــام وجــێــری دەكات  دەلــێــی بــاســی ت
)هەزار رەحمەت لەقەبرەكەیان بێت(. 
كەسایەتیی  خــاتــەمــی،  ئەحمەد  ــــ 
تاران  هەینیی  ـــی  رۆژان ــاســراوی  ن
ــەی ئیمام  ــەڕەشــەك پـــاش ه دەڵــــێ : 
ــە هێشتا  ك ئـــەوانـــەی  خــامــنــەیــی، 
بێت،  ئــازاد  دەبــێ   هەڵبژاردن  دەڵێن 

دوژمنن. 
ئەحمەد  ئیمام  خــزمــەتــی  عـــەرزی 
بــكــەیــن، هــەڵــبــژاردنــی ئـــازاد پێش 
حەرام  هەر  ئاغاش  فەرمایشتەكانی 
بوو، ئەوانەش كە باسیان دەكرد، هەر 
ـــوون، كــە واتـــە بــۆ باسی  دوژمـــن ب
توورەكەی  ــە  ل كــە  دەكــــەی  شتێك 
بــۆ لە  نــەبــووە؟  ویــالیــەتــدا هەرگیز 
خۆڕا خۆت تووڕە دەكــەی؟ زەختت 
دادەبەزێ، ئەودەم لە خوتبە دەچێتەوە 
و لە گوڕەگوڕ دەكەوی. ئەودەم لە 
و  نــادەن  پێ  ویالیەتدا جۆت  هۆڵی 
بەم زستانی كڕێوەیە ئاوارەی دەشت 

و بیابانت دەكەن. 

جووت حەوت

هەوراز

و  عێراقدا  لە  سوننە  دەســەاڵتــی  نەمانی 
پشتیوانی شیعەكانی ناوچە بەتایبەتی رژیمی 
پێگەیەكی  خاوەنی  كە  ئیسالمی  كۆماری 
بەهێزی سیاسی و ئابووری و مەزهەبییە لەم 
شیعە  كە  پێكهێناوە  هەلومەرجێكی  واڵتــەدا، 
خاوەنی  ببێتە  عێراقدا  لە گۆرەپانی سیاسی 
وەك  كوردیش  هەروەها  و،  سیاسی  قورسایی 
گەلێكی ماف خوراو و چەوساوە لە مێژووی 
ــە حكومەتی  ل دەســـتـــوور  بــەپــێــی  ــراقــدا،  عــێ
بە خاوەنی مافی  بوو  ئەو واڵتــەدا  تەوافقی 
خۆبەڕێوەبردن لەبەشێك لە ناوچەكانی خۆیدا.

لە هەڵبژاردنەكانی سالی ٢010دا، دوای 
رێككەوتن  بە  زۆر،  مشتومڕێكی  و  كێشە 
لە  هێندێك  و  ئەلعراقیە  لیستی  ــەگــەڵ  ل
پێكهاتەكانی دیكە، نووری مالكی بۆ جاری 
بەاڵم  بە سەرۆكوەزیرانی عێراق،  بوو  دووهەم 
بەرژەوەندییەكانی  پاراستنی   بۆ  ئەمجارەیان 
تاكڕەوی  مێتودی  هاوپەیمانانی،  و  خــۆی 
سیاسی گرتەبەر و بەدوور لەهەر چەشنە یاساو 
نەگرتنی  لەبەرچاو  بە  تەنانەت  و  رێسایەك 
نێوان  سیاسییەكانی  گرێبەستە  و  رێكەوتن 
سیاسی  حوكمرانی  لە  تەوافوق  الیەنەكانی 
قەیرانخولقێنی  كــردەوەگــەلــێــكــی  عــێــراقــدا، 

و   140 ـــــادەی  م جــێــبــەجــێــنــەكــردنــی  وەك 
نەوت،  وەك  كێشەگەلێكی  چارەسەرنەكردنی 
بوودجە، پێشمەرگە ... بە نیسبەت كورد و، 
پەراوێزخستنی هاوپەیمانەكانی و قەبزەكردنی 
ئەمنییەكان،  و  ســەربــازی  ئــابــووری،  دەزگــا 
نوێترینیاندا  لــە  و  هاشمی،  تــارق  كەیسی 
دیجلە  ئۆپەراسیۆنی  هێزی  كردنی  دروســت 
رافیع  پــاســەوانــەكــانــی  كــردنــی  دەستگیر  و 
بە  دیكەی  كێشەی  كۆمەلێك  و  عیساوی 
نیسبەت سوننەكانی ئەنجامدا كە بوونە هۆی، 
لێكترازانێكی سیاسی لە بەغدا و قۆناغێكی 
تایفی و مەزهەبی  نوێى ملمالنێی سیاسی، 
لە عێراقدا سەری هەڵدا كە سەرەتا، بایكوتی 

نی  مە نجو ئە
ــــەران و  ــــن ــــوێ ن
هــــــەڕەشــــــەی 
كــــشــــانــــەوەی 
لە  الیـــەنـــەكـــان 
حـــــكـــــومـــــەت 
دواتـــــریـــــش  و 
نی  ا ند پێشا خۆ
جــــــەمــــــاوەری 
پارێزگای  ــە  ل
ــــــبــــــار و  ــــــەن ئ
ــــووجــــە و  ــــەل ف
نی  كا چە و نا

بەمشێوەیە  و  لێكەوێتەوە  سوننەنشینی  تری 
باری ئەمنی شارەكانی عێراق تووشی شڵەژان 

بوو.
بێگومان دەستێوەردانی كۆماری ئیسالمی 
لە  پشتیوانی  و  عێراق  كــاروبــاری  لە  ئێران 
مالكی لە الیەك و دەستێوەردان و پشتیوانی 
هێندێك واڵتی دیكەی ناوچەكە لە سوننەكان 
لە بەرامبەر شیعەكان، ئەو رەوشە پڕ قەیرانەی 
لێكەوتووەتەوە. بۆیە پێویستە هێزە سیاسییەكانی 
كورد لەسەر بنەمای بەرژەوەندی نەتەوەیی و 
لە رێگەی شوێنە پێوەندیدار و گاریگەرەكان، 
زۆر وردبینانە مامەڵە لەگەڵ ئەو رەوشە ئالۆز 
و هەستیارەی ئێستای عێراقدا بكەن و بە دوور 

نێوخۆییەكان بیر لە یەكگرتوویی و  لە پرسە 
خۆیان  ستراتژیكەكانی  و  نــەتــەوەیــی  پرسە 
لەسەر ئاستی عێراقدا بكەنەوە. كارێك كە بە 

خۆشییەوە بەرچاو دەكەوێ. 
مافەكانی  زیاتری  بەدەستهێنانی  چونكە 
گەلی كورد لەم واڵتە پڕ كێشە و قەیرانەدا، 
هێزە  ــەو  ئ یەكگرتوویی  رێــگــەی  لــە  تەنیا 
هەروەها  و  دەبــــێ  مــســۆگــەر  ســیــاســیــیــانــە 
وەك  دەتــوانــێ،  یەكگرتوویی خۆی  بە  كــورد 
كاریگەریەكی  چــاالك،  و  ئەكتیڤ  هێزێكی 
چارەسەری  و  نزیكبوونەوە  بۆ  ببێت  ئەرێنی 
ئەم قەیرانەی ئێستا، كە عێراق بە دەستیەوە 

دەنالێنێ.

ژانویە،  یەكشەممە6ی  بـــەیـــروت-رۆژی 
لە  ســووریــە،  كۆماری  ســەرۆك  ئەسد  بەشار 
خۆدەرخستنێكی ئاشكرا و دەگمەندا، هەموو 
چاوەڕوان  كە  كــرد  هیوابڕاو  كەسانەی  ئــەو 
لە  نیۆخۆییە  ئەو شەڕە  زووتر  بوون هەرچی 
رێگای وتووێژ و دانووستانەوە بە ئەنجام بگا. 
بە  پاكی  ئاوێكی  ئــەوجــارەیــدا  قسەكانی  لە 
دەستداكردن و لە وتەكانیدا هێچ نیشانەیەكی 
یان  بێنێ،  ــەدەســەاڵت  ل واز  كــە  دەرنــەخــســت 
دانووستان  مێزی  بێتە سەر  نەیارانی  لەگەڵ 
و ئەو شەڕ و ملمالنێیە لە رێگای وتووێژەوە 
نەیارە  ســەركــوتــی  لــە  واز  و  بكا  چــارەســەر 

چەكدارەكانی بێنی. 
لەو  ئـــەو  ــی  ــی و ســەرســەخــت ــەڕەق ــل ــەل ك
شەڕەدا نیشان دەدا، كە بە گوێرەی راپۆرتی 
رێكخراوی نەتەوە یەكگرتوەكان النیكەم هەتا 
دەستداوە،  لە  گیانیان  ـــەس  60000ك ئێستا 
ــەو شەڕەدا  لــەگــەڵ ئـــەوی ســوپــای ئــەســد ل
وێدەچێ  داوە،  دەســـت  لــە  زۆری  خەڵكی 
بگرێ،  خۆوە  بە  توندووتیژی  الیەنی  زیاتر 
زیاتر  هاوپەیمانەكانی  نزیكترین  تەنانەت  كە 
بە  رۆژ  كە  خوێنڕشتنەی  لەو  دەبن  نیگەران 
زیادی  حەیاتی  ئێستراتیژیەكی  وەك  رۆژ 
دانیشتوانی  خوێنی  بە  دەستی  زیاتر  و  دەكا 
جەرگەی  نێو  لــە  دەبـــێ   ســـوور  واڵتــەكــەی 

رۆژهەاڵتی ناوەراستدا. 
ــدوو و  ــەر چــەنــد مــان ــەوەدا ه ــوون ــۆب ــەو ك ل
دەكرد،  بەربەرەكانی  بەاڵم  بوو  دیار  شەكەت 
ناوندی شاری  لە  ئوپێرا  خانەی  لە  كە  هەر 
دیمەشق، دەستی كرد بە قسە كردن، لەگەڵ 
الیەنگرانی  گەرمی  هــوورای  و  چەپڵەلێدان 
خــۆی رووبــــەروو بــوویــەوە. ســـەرۆك كۆمار 
)گۆڕین(  بۆ  داڕشتبوو  پالنێكی  گەاڵڵەی 
پێكبێ،  ـــوێ  ن حــكــوومــەتــێــكــی  ــــەودا  ل كــە 
نەتەوەیی بنووسرێ و ریفراندومێك  پەالنێكی 

بەڕێوەبچێ. 
بوون،  نــاڕوون  و  لێڵ  ئەسد  پێشنیارەكانی 
نەدابوو  بێ، هیچ میكانیزمێكی  هەرچونێك 
ــە ژێـــر ئـــەو مــیــكــانــیــزمــەدا هـــەر وەك  ــە ل ك
ئۆپۆزيسیۆن و زۆربەی واڵتانی نێونەتەوەیی 

بێنێ،  دەســەاڵت  لە  واز  لێكردوە كە  ــان  داوای
یەك  ــەرداری هیچ  ب دەســت  نییە  ئامادە  ئەو 
بەوەیكە  بــگــا  بـــێ، چ  ــی  ــەكــان دەســەاڵت ــە  ل
جێگاكەی بدا بە كەسێكی تر. لە قسەكانیدا 
بەرپرسایەتی ئەو وێرانی، خوێنڕێژییە و ئەو 
ئەستۆی  خستە  سووریەی  نالەبارەی  وەزعە 
راگرتنی  پێش  كــە  ـــی.  ـــاوای رۆژئ ــی  ــان واڵت
بۆ  بانگەشەكەردنی  و  تەقەوەستاندن  و  شەڕ 
دانانی خشتەیەك  بۆ  نەتەوەیی  كونفرانسێكی 
یارمەتی  بــە  كوتایی  ــێ  دەب چاكسازی  بــۆ 

ئۆپۆزيسیۆن بێنن. 
ئەسد لە یەكەمین قسەكردنی گشتی خۆی 
نزیك  كە  ئێستا،  تاكوو  ــەوە  ژووەن مانگی  لە 
بە دوو ساڵە راپەرین بە دژی دەسەاڵتەكەی 
رەواتر  بە  خۆی  هەمووكات  پێكردوە  دەستی 
و حەقدارتر زانیو و هەروەها رایگەیاندووە كە 
بەرەنگاری  سەربازیی خۆی  هێزی  بە  دەبێ 
بكا  سەركوتیان  و  ببێتەوە  بەرهەڵستكاران 
)تێرۆریست(  و  )خــیــانــەتــكــار(  مــۆركــی  و 
قسەكانیدا  لــە  بــدا.  ئۆپۆزێسیۆنەكەی  لــە 
دەڵــێ: »ئــەو شــەڕە شەڕێكە لە نێوان واڵت 
و  خەڵك  نێوان  لە  شەڕێكە  دوژمنانیدا،  و 
دەكەمەوە  دڵنیاتان  ــارە  دووب من  تاوانباراندا. 
تا ئەوكاتەی تێرۆریستێك لە خاكی سووریەدا 
مابێ، ئێمە شەڕ بە دژی تێرۆریزم راناگرین.« 
بە  كۆبونەوەكە  بەشدارانی  گوت  ئــەوەی  كە 
نیشانەی پەسندكردنی قسەكانی دەستیان كرد 
بە چەپڵەلێدانی بەردوام و هەل هەلە و سروود 

وتن. 
لەو ماوەیدا كە ئەسد قسەی دەكرد، هێڵی 
و  پچڕابوو  دیمەشق  شــاری  لەنێو  ئینتێرنێت 
تایبەتیان  پرسگەی  حكوومەتی،  هێزەكانی 
و  لێپرسین  بۆ  دانــابــوو  پایتەخت  دەوری  لە 
پشكنینی خەڵك.  بەوحاڵەیش ترسێك هەبوو 
لە بەرهەڵستكاران تەنانەت لە نیۆ سەنگەری 

هێزەكانی رێژیمدا. 
گومانە،  جێگای  ئەسد  قسەكانی  بــەاڵم 
سەرەڕای چوونە سەری ئێعدام و خوێنڕێژی 
و سوپاكەی بەشێكی زۆری خاكی واڵتەكەی 
دەتوانێ  وایە  پیێ  بەوحاڵەش  داوە  دەست  لە 

درێـــژە بــە دەســـەاڵت بــدا بــێ ئەوەیكە هیچ 
سازانێك بكا یا ئیمتیازێك بدا. 

خانمی ویكتۆریا نۆالند وتەبێژی كارووباری 
لەواشینگتۆن،  ئامریكا،  دەروەی  وەزارەتـــی 
پێشنیارەكانی ئەسدی رەت كردەوە چونكە ئەو 
یەكێكی دیكە لە هۆكارەكانی خۆهەاڵوەسینە 
بە دەسەاڵتەوە و زیاتریش مەبەستی درێژەدانی 
دەسەاڵتە بۆ سەركوت و خوێنڕشتنی خەڵكی 

سووریە. 
ئەگەرچی قسە و پێشنیارەكانی ئەسەد هەر 
ئەوانەن كە لە رابردوودا كردوویەتی و بەپێی 
هەلەومەرجی واڵتەكەی بەرهەلستكارەكان بە 
سوپای  ئــااڵی  ژێر  لە  توانیویانە  بەرباڵوی 
باكوور  لە  زۆر  بەشێكی  ســووریــەدا  ــازادی  ئ
و رۆژهــەاڵتــی ســووریــە بــەدەســتــەوە بگرن و  
رادەیەكی بەرچاو چەك و تەقەمەنی وەدەست 
كردنەوكانی  بیر  دەڵێن  لێكۆڵەرەوكان  بێنین، 
بەسەردا  گــۆڕانــكــاریــیــەكــیــان  هیچ  ئــەســەد 

نەهاتوو. 
سێبەری دیپلۆماسی 

سەرەڕۆیی ئەسەد سێبەری كێشاوە بەسەر 
بە  كە  دیپلۆماسییەكانەوە  چاالكییە  شەپۆلە 
تایبەتی  نوێنەری  ئیبراهیمی  ئەخزەر  هۆی 
نەتەوە یەكگرتووەكان لە ئارادایە و هەوڵی داوە 
الیەنەكان  سەر  خستنە  گوشار  و  ئارامی  بە 
كێشەكان لە سەر بنەمای پەیمانێك چارەسەر 
نێوان  بكا، كە هاوینی رابردوو لە ژێنێف لە 
ئامریكا و رووسیە لە سەری رێككەوتن، كە 
پێویستی  و  ســەری  لە  پێداگرن  ال  هـــەردوو 
بەاڵم  هەیە،  دیپلۆماسی  چــارەی  رێگا  بە 
لە  كــام  هــەر  رۆڵــی  و  دەور  بە  بەستراوەتەوە 
ئەسەد  ـــێ  دەب و  بیكەن  ئــەگــەر  ــەكــان  ــەن الی

ئەنجامی بدا. 
ئەسەد لە قسەكانیدا ئەوەی راگەیاند ئەو 
ئامادە نەبوو نە لەگەڵ ئۆپۆزيسێونی تارواگە 
كە  ژوورێ  بەرهەڵستكارانی  لەگەڵ  نە  و 
وتووێژ  و  دابنیشێ  شــەڕدان  حاڵی  لە  ئێستا 
سەركەوتن  ــەوان  ئ بوونی  قایل  بێ  كە  بكا. 
كە:  رایگەیاند  كاتێكدا  لە  نییە.  مــانــای  
ئایدۆلۆژی  كە  چەكدارەكان  »بەرهەڵستكارە 

ئەلقاعیدەوە  بە  پیێوەندییان  هەیە  ئیسالمییان 
بووكەڵەی   سیاسیش  ئۆپۆزيسیۆنی  و  هەیە 
بە  خەیانەتیان  رۆژئاوایین  واڵتانی  دەستی 

سووریا كردووە.« 
كاتي دیاریكراو بۆ قسەكانی هەر بە قەت 
پەیامەكە مانادار بوو. كە قسەی دەكرد هەوڵی 
دەدا بەرهەڵستكاران چووكە پیشان بدا، بەاڵم 
دەسكەوتێكی  رابــردوودا  حەوتووی  چەند  لە 
زۆری سەربازییان وەدەست هێناوە كە ئەویش 
ئێران  سەر  خستۆتە  گوشاری  راشكاوی  بە 
بە  و  دووهاوپەیمانی سەركی  وەك  رووسیە  و 
وتووێژەوە  رێگای  لە  كە  هــەوڵــدەدەن  توندی 

كێشەكانی چارەسەر بكەن. 
سەرنەكەوتنی ئەسەد بوو بەهۆی ئەوە بۆ 
ماوەی چەند مانگ لەنیۆ جەماوەری خۆیدا 
زیاتر  گومانەی  ئــەو  ــەوەش  ئ نەبێ،  ئامادە 
وەزعی  لە  زۆر  ئەسەد  كە  كــردبــوو  ــت  دروس
خۆی نیگەرانە و گوشاری لە رادەبــەری لە 
سەرە و رۆژ بە رۆژ زیاتر لە كۆشكی سەرۆك 
و  ترسابێ  رەنگە  دەكەوێتەوە،  دوور  كوماری 
خۆی  داهاتووی  و  سەاڵمەتی  لە  بیر  زیاتر 

بكاتەوە. 
الواز  و  زەرد  ــد  چــەن هـــەر  ــەش  ــاڵ ح بـــەو 
ــە ســـەر قسەی  ـــەاڵم ل دەهــاتــە بـــەر چـــاو، ب
خۆی پێداگربوو، بە قەولی كوردی هەریەك 
هەواڵی دەزانی،  ئەویش كوشت و كوشتار و 
پاراستنی  بۆ  و  خوێنڕێژییە،  و  زەبروزەنگ 
دەســەاڵت و كورسی خۆی واز ناهێنێ و لە 
قسەكانیدا وتی: بە هیچ جۆریك ئێمە واز لە 
رێبازی دیاریكراوی خۆمان ناهێنین، واز لە 
واڵتمان  لە   بەرگری  ناهێنین،  مافەكانمان 
پێشوومان،  ــــی  رەواڵ ــەســەر  ل هــەر  دەكــەیــن، 
ئەو  قسانەی  و  هەڕەشە  ئەو  دەبین.  بــەردوام 
هەروەك قسەكانی قەزافی دەچێ كە لە ئاخر 
ساتەكانی دەسەاڵتیدا دەیكرد و ئەوە پیشەی 

هەموو دیكتاتۆرەكانە. 

WWW.washingtonpost.com



ژمارە 597 ـ 30ی بەفرانباری 101391

قوتابخانە لە گەمارۆی بیری كۆنەپەرستیدا
لەباری قوتابخانە، زامنی ساڵمەتی كۆمەڵگایە، حەسەن ساڵحزادە

كە واتە درێژەی سیاسەتی سەركوتی حكومەت و 
لە بیركردنی رەهەندە گرینگەكانی دیكەی بواری 
فێركاری زیانێكی قەرەبوو نەكراوە لە كۆمەڵگای 

ئێمە دەدەن.
منداڵ لە تەمەنی 5-6 ساڵیدا رەوانەی قوتابخانە 
دەكرێ و قوناخەكانی گەشەی فیزیكی، هزری، 
تێپەر  قوتابخانە  لە  و ســۆزداری خۆی  ــی  دەروون
وەردەگرن  بابەتەكان  قوتابخانە  لە  قوتابیان  دەكا. 
و دەیانگوازنەوە بۆ بنەماڵەكان. كە وایە ئەم كارە 
بۆ  نەرێنی  یــان  ئەرێنی  كــاردانــەوەی   دەتــوانــێ 
بنەماڵەی بە دواوە بێ. لەم رووەوەیە كە روانینی 
بۆ  جیهان  مافیاییەكانی  و  گەندەڵ  حكومەتە 
ئیدئۆلۆژی  داسەپاندنی  فــێــركــاری،  سیستمی 

كۆنەپەرەستانە  و دژە مرۆییانەیە.
كۆمەڵگای  ناسینی  مەسەلەی 

ئێران وەك واڵتێكی 

فرەنەتەوە 
و 

نی  د بینكر ا د
ــــــــــاز و  ــــــــــی ن

پێداویستییەكانی 
ـــەم  ــــــەك ل ــــــەر ی ه

حەز  بەپێی  نەتەوانە 
خۆیان،  ــیــای  خــۆل و 

دیكەی  ــەكــی  كــێــشــەی
ـــێ بە  بــنــەڕەتــیــن كــە دەب

جیدی چاویان لێ بكرێ. 
پەروەردەیە  وەزارەتــی  ئەركی 

ویستی  ـــی  ـــەڵ ـــڕای گـــوێ كـــە 
خەڵك  كۆمەاڵنی  راستەقینەی 

دەبێ  ــــەروەردە  پ سیستمی  ــێ.  ب
ناسینی  كە  بگا  عەقڵییەتە  بــەو 

گەالنی  ــگــی  ــەن ــەره ف جـــیـــاوازی 
مافێكی  سەرەتاییترین  وەك  ئــێــران 

بە  و  بــەربــاس  بخرێتە  مــرۆڤ  رەوای 
و  ویست  وەدیهاتنی  بۆ  هەنگاو  ــردەوە  ك

پێچەوانەی  بــە  هەڵبنێ.  داخــوازەكــانــیــان 
ئەخالق و شێوەی دێموكراتیك و سەردەمیانە، 

ملیۆنان  ئــێــران   قوتابخانەكانی  لە  ئەمڕۆ 
دەدەن  خوێندن  بە  درێــژە  حاڵیكدا  لە  منداڵ 

كە ناچارن بە زمانێك بێجگە لە زمانی دایكی 
لەوەی  جیا  مندااڵنە  ئەم  بخوێنن.  دەرس  خۆیان 
كە لە مافی رەوای زمانی دایك بێبەری كراون، 
وانەكانی جوگرافی، مێژوو، كولتوورو هۆنەریشیان 
سەرلێشێواوی  تــووشــی  و  ـــراوە  ك چــەوشــەكــاری 
دژەمرۆییانە  هااڵواردنە  ئەم  شوێنەواری  هاتوون. 
بۆ هەمیشە لەگەڵ ئەم كەسانەدا دەمێنێتەوە. بۆ 
ئاستەنگەكان  بەرەنگاربوونەوەی  كاتی  لە  وێنە 
رەوانیان  و  رۆحــی  وكێشەی  دەبــن  شــۆك  تووشی 
بە  خوێندن  كردنی  زەوت  هەروەها  دەبێ.  بۆ ساز 
زمانی دایكی لە الیەك كاردانەوەی راستەوخۆی 
لەسەر دابەزینی پلەی خوێندنی مندااڵن  هەیەو 
گەشە  هەمبەر  لە  بەربەست  دەبێتە  الیەكیش  لە 
سەرەكییەكانی  هۆكارە  لە  یەكێكە  و  نوێسازی  و 

تەركی خوێندن.
و  5میلیارد  هــەنــووكــە،  لێكۆڵینەوەكان  پێی  بــە 
زمانی  بە   %83 واتــە  جیهان  حەشیمەتی  لە  نیو 
دایكی خۆیان دەخوێنن و تەنها 17% مندااڵن ئەو 
خۆیان  دایكی  زمانی  بە  كە  پێنەدراوە  مافەیان 
ئاستەنگەش  ئەم  هۆكاری  بكەن.  نەشە  گەشەو 
دەگەڕێتەوە بۆ واڵتانێك كە سیستمێكی سیاسی 

واقیعی  بڕوانینە  سیاسییەوە  رووی  لە  ئەگەر 
خەفەقان  سەركوت،  ئێران،  كۆمەڵگەی  ئەمرۆی 
الیەكدا  گشت  بــەســەر  رەشـــی  بــاڵــی  سانسۆر  و 
خۆی  كە  ئێران  دەسەاڵتداریی  سیستمی  كێشاوە. 
قەیراناویی  و  هەستیار  زۆر  هەلومەرجێكی  لە 
هەمەالیەنەدا دەبینێ، بە بەرباڵوی چاوی بڕیوەتە 
بە  دەستبەجێ  و  مەدەنییەكان  ناوەندە  جموجۆڵی 
الیەك  لــە  تــا  دەچــێــتــەوە،  نارەزایەتییەكاندا  گــژ 
لە  و  نــەدرێ  ســازمــان  خەڵك  ریزەكانی  یەكێتی 
وەبەر  دەسەاڵتدارییان  سیستمی  دیكەوە  الیەكی 
مەترسی نەكەوێ. ئاشكرایە ئەم هەواڵنە شتێكی 
دەمین و نە تەنیا ئیقتدار و بەهێزبوونی حكومەت 
دەرناخەن بەڵكوو بە پێچەوانە، ئەوپەری زەبوونی و 
ترسنۆكی دەسەاڵتپەرەستان دەگەیەنن. ئەوان وزە و 
پوتانسیەلی كۆمەڵگای ژێر دەسەالتەكەیان بەراوەرد 
كردووە و باش دەزانن كە پەرەگرتنی نارەزایەتییە 
جەماوەرییەكان خەونە سێحراوییەكەیان دەكاتە بڵقی 
ئابوورێشەوە  سەر ئاو. كۆمەڵگای ئێمە لە باری 
هیچ دڵخۆشكەر نیەو رۆژ نیە هەواڵی بە كۆمەڵی 
داخرانی كارگەو ناوەندە پیشەییكانمان پێ نەگات 
دەر  كارەكانیان  لەسەر  كرێكاران  لە  ژمارەیەك  و 
نەكرێن، یان مووچەی نەمر نەژی كارمەندان وەدوا 

نەكەوێ.
تەریك كەوتنەوەی لە رادە بەدەری رژێمی كۆماری 
نێونەتەوەیی و بە  ئیسالمی ئێران لە كۆمەڵگای 
سەرداسەپانی تەوژمی نوێی گەمارۆی ئابووری، 
چەند دیاردەی خراپی كۆمەاڵیەتی لێكەوتۆتەوە، 
كە یەك لەوان بۆتە هۆی ئەوەیكە ملیۆنان منداڵ 
لە جیاتی ئەوەی بچنە قوتابخانەو رێگەی زانست 
بگرنە بەر، بە ناچاری لە خوێندنگە دەركەوتوون و 

ریگەی شەقام و كاری ناشیاویان گرتووەتە بەر.
 بە پیی سەرژمێری ناوەندە حكومەتییەكان ساڵی 
بووە،  قوتابیان 15 ملیۆن كەس  ژمــارەی   1385
ملیۆن   11 بۆ   1391 ساڵی  لە  ئامارە  ئــەم  كە 
وەك  بابەتی  هێندێك  ئەگەر  داكــشــاوە.  قوتابی 
سەری  چــوونــە  نــۆرمــی  یــان  خێزانی  كۆنترۆڵی 
نزیكەی  بگرین،  بەرچاو  لە  دانیشتوانیش  رێژەی 
4 میلیۆن قوتابی لە خوێندن دوور كەوتوونەتەوە. 
قوتابیان  لە  بەرچاو  ژمارەیەكی  سااڵنە  هەروەها 
قوتابخانە  دواناوندی  قوناخی  بگەنە  لەوەی  بەر 
بــازاری كاری ناگونجاو و  بەجێ دێڵن و دەچنە 

كەڵكی خراپیان لێ وەردەگیرێ.
لە الیەكی ترەوە زۆربەی قوتابخانەكانی ئێران بە 
پێویستی  دووردەستەكان  گوندە  شارو  لە  تایبەت 
هەیە.  نۆژەنكردنەوە  و  چاكسازی  بە  بنەڕەتییان 
جێی سەرنجە كە بەرپرسانی رەدەبااڵی سیستمی 
پەروەردە بە باشی ئاگاداری بارودۆخی سیستمی 
ئەمنی قوتابخانەكانن، ئەوان بە مەبەستی فریودانی 
مەجلیسی  گەیاندە  كێشانەیان  ئەم  گشتی  رای 
یاساییەوە   رێــگــەی  لــە  تــەنــانــەت  و  فەرمایشی 
باسیان لە تەرخان كردنی بوودجەی پێویست كرد، 
بەاڵم  دەوڵەت بەكردەوە تەنیا یەك لە سێی بڕی 
دیاریكراوی پەسەند كردووە. ئەمە لە حاڵێكدایە كە 
ئەمڕۆ هەمووان ئاگادارن سیستمەكانی گەرما و 
سەرما و بیناكانی قوتابخانەن و پشتگوێخستنی 
ئەمنییەتی گیانی مندااڵنی بێ دەرەتانی ئێمە لە 
الیەن دام و دەزگاكانی پــەروەردە لە دنیا دەنگی 

داوەتەوە.
ئەم  پــــەروەردەی  بـــواری  دیــكــەی  مەسەلەیەكی 
پاكوخاوێنی  و  ساڵمەتی  بە  سەرنجدان  سەردەمە 
پێكهاتەیەكی  وەك  قوتابخانە  خوێندنگاكانە. 
كۆمەاڵیەتی بۆ فێركاری، سااڵنێكی دوورو درێژ 
مامۆستاو  تەمەنی  ساتەكانی  هەستیارترین  لە 
وەزارەتی  ــێ  دەب بۆیە  خــۆدەگــرێ،  لــە  قوتابیان 
پەروەردە لە هەمبەر تەندروستی قوتابیان بەرپرسیار 
لەودا  كــە  بڕەخسێنێ  ــەك  ــەوای ه و  كــەش  و  بــێ 
قوتابیان هەست بە ئارامی و گەشەی هەمەالیەنە 
بكەن. بە بڕوای كارناسانی تەندروستی، نەخۆشی 
لە  هەڕەشە  تەنیا  قوتابیان  رۆحی  یان  جەستەیی 
قوتابیان  ناساڵمەتی  بەڵكوو  ناكا،  كــەس  یــەك 
بۆیە  مەترسییەوە.  دەخاتە  كۆمەڵگا  داهــاتــووی 
پاراستنی باری ساڵمەتی قوتابیان و هەلومەرجی 

و  سەپاوە  بــەســەردا  دواكــەوتــوویــان  یــان  تۆتالیتێر 
لەودا  كە  رەگەزییە  چەند  واڵتەكەیان  پێكهاتەی 
قەبزە  گشتی  دەسەاڵتی  راسیست  وەك  رەگەزێك 
سێیەمی  دوو  بڕواپێكراو  ئاماری  بەپێی  كــردووە. 
لە  دانیشتوانەكەی   %67 واتــە  ئێران  حەشیمەتی 
ناوچەكانی ئازەربایجان، كوردستان، بەلوچستان و 
پاوانخوازی  دەسەاڵتی  ئاكامی  لە  و  دەژین  هتد 
ئاخوندەكان مافی خوێندن بە زمانی دایكیان لێ 

ئەستێندراوە.
بە پێی ئامارو راپۆرتەكان قوتابیگەلێك كە زمانی 
یەكێكە،  دایكیان  زمانی  گــەڵ  لە  فێركارییان 

كەمتر لە خوێندن ماونەتەوە و گەشەی 
بەراوەرد  لە  زانستییان 

ڵ  گە لە

لە  ــــر  ــــت ــــی ــــەوان ئ
ئەم  واتە  دایــە.  سەرتر  ئاستێكی 
زمانی  كە  قوتابیانەی  بــەو  ســەبــارەت  رێــژەیــە 
ناگرێتەوە،  یەك  خۆیان  زمانی  لەگەل  خوێندنیان 
بــەرانــبــەر مــەزەنــدە دەكرێ.  بــە 9  زۆر زیــاتــرە و 
و  ـــەروەردە  پ زانستی  ــواری  ب پسپۆرانی  زۆربــەی 
دەبــێ النیكەم  بـــاوەڕەن كە  ئــەو  ســەر  لە  راهێنان 
بە  كەسێك  هەر  بۆ  فێركاری  دەسپێكی  ساڵی   5
زمانی دایكی بەڕێوە بچێ تا قوتابی بە سانایی 
بتوانێ پێوەندی سۆزداری لە گەڵ مامۆستاكەی 
باری  لە  ئاكامدا  لە  و  بهێنێ  پێك  ـــەر  دەوروب و 

فكرییەوە گەشە بكا.
ــە سیستمی  ل ــەرچــاو  ب ــكــەی  جــیــاوازیــیــەكــی دی
لە  جنسیەتی  مــەســەلــەی  ئــێــرانــدا  پــــــەروەردەی 
قوتابخانەدایە و بۆتە هۆی نالەباربوونی هەرچی 
زیاتری كێشە كۆمەاڵییەتیەكان، بە تایبەت لەنێو 
كچاندا. پارێزەرانی بیری كۆنەپەرەستی بە بیانووی 
گێژاوی  ژێر  لە  ئایین،  سنوورەكانی  پاراستنی 
ئامانجی  چەندین  حــەاڵڵــدا  و  حـــەرام  دروشــمــی 
پێداگرتن  بــە  دەســـەاڵتـــداران  دەپــێــكــن.  تــایــبــەت 
لە  جنسییەتی  ــی  هــەاڵواردن سیاسەتی  ســەر  لە 

تاوان  بێ  و  پیرۆز  سیمایەكی  دەیــانــەوێ  الیــەك 
لە  بــەرگــری  الیەكیش  لە  و  ببەخشن  خۆیان  بە 
نێو گۆڕەپانی  لە  پیاوان  و  ژنان  رێكخستنەكانی 
هەموو  ئەگینا  بكەن،  دیكتاتۆری  دژی  خەبات 
سەلماندوویانە  ئەزموونەكان  و  دەزانن  باش  الیەك 
كە بەرپرسانی رێژیم هیچ باوەرێكی ئەوتۆیان بە 

بنەماكانی ئیسالم و مرۆڤایەتی نیە.
فەرمی  بەرپرسانی  گەلۆ  ئەوەیە  پرسیار  ئێستا 
حكومەت لێبڕاوانە لە بیری چارەسەركردنی كێشە 
فێركردندان  ـــەروەردەو  پ وەزارەتـــی  ئەساسییەكانی 
هەروەك  مخابن،  پێكرا؟  ئاماژەیان  كورتی  بە  كە 
سیستمی  بە  ســەر  بەرنامەكانی  و  پــڕۆگــرام  لە 
پەروەردەی ئەمڕۆی ئێراندا دەردەكەوێ بە دڵنیایی 
وەاڵمی ئەم پرسیارە نێگاتیڤەو ئامنجگەلێكی 
نەخشی  قوتابخانەكان  نێو  لە  دیكە  ــوی  دزێ

سەرەكی دەبینن.
پێویست  زەروورەتێكی  وەك  لێرەدا  ئەوەیكە 
بەرپرسانی  بێمەیلبوونی  خۆدەنوێنێ  
ئێرانە  ــەروەردەی  پ ــااڵی سیستمی  رەدەب
ــەو كێشە  لــە مــەڕ چــارەســەركــردنــی ئ
فەزای  ـــەڕووی  رووب كە  جدییانەی 
بەاڵم  بۆتەوە،  فێركردن  ـــەروەردەو  پ
پەروەردە  دەزگای  هەڵسووكەوتی 
دەردەخەن  نیازە  ئەم  پێچەوانەی 
بەنیزامیكردنی  پــــرۆژەی  و 
قوتابخانەكان و تێوەگالندنی 
مامۆستایان  و  قوتابیان 
كۆنەپەرەستانە،  بیری  لە 
هەموو  ـــــەرەوەی  ـــــەس ل
زەق  ـــجـــەكـــان  ـــامـــان ئ

بوونەتەوە.
جێی وەبیرهێنانەوەیە 
كــــە رەوتـــــــی بە 
بردنی  الڕێـــــدا 
هــــــــــــــــــــزری 
ڵگا  مە كۆ
گشتی  ــە  ب
ناوەندە  و 

فێركارییەكان 
سەرەتای  ــە  ل تــایــبــەتــی  ــە  ب
ئیسالمیەوە  حــكــوومــەتــی  ـــداری  دەســـەاڵت
دەستی پێكردووە و شتێكی نوێ نییە. بەاڵم پرسیار 
كە  ئــەوە  هۆی  بوونەتە  هۆكارگەلێك  چ  ئەوەیە 
شااڵوی نوێی ئیدئۆلۆژیكی حكوومەت بۆ سەر 

خوێندنگاكان جارێكی دیكە چڕتر بكرێتەوە؟
واژۆكردنی  ــاش  پ فــێــركــردن  پـــــەروەردەو  وەزیـــری 
ــــەروەردەو  »بــەڵــگــەی گــۆڕانــكــاریــی بــنــەڕەتــی پ
ــی ســــەرۆك كۆمار  ــان ــەرم ـــــردن«  بــە ف فــێــر ك
هێزی  زیاتری  هەرچی  ئامادەبوونی  خوازیاری 
بە ناو«بەسیج« لە قوتابخانەدا بوو و لە درێژەدا 
خۆیان  كەمتەرخەمییەكانی  لە  توندی  رەخنەی 
گرت كە لەم سااڵنەی دواییدا دوژمن توانیویەتی 
بە  وەربــگــرێ.   پێویست  كەڵكی  دەرفەتەكان  لە 
باوەڕی ئەوان بۆ پەرەپێدانی كاروباری فەرهەنگی 
هیچ شوێنێك لە فەزای پەروەردە گونجاوتر نییە و 
بۆ دەسەاڵتداریی درێژخایەن هیچ شتێكیشیان لە 
پەروەردە پڕبایەختر بەردەست ناكەوێ. لە درێژەی 
پالنگەلێك  بەڕێوەچوونی  نەگریسەدا  پڕۆسە  ئەو 
وەك »تەرحی بەسیرەت«، »ئیلتزام بە ویالیەت«و 
ئاراوە  هاتنە  مامۆستایان  سیاسی«  »تەربیەتی 
ناوەندەكانی  بــۆ  ئــاخــوونــدی  هـــەزاران  نــاردنــی  و 
خوێندن لێكەوتەوە، كە سەردەمدارانی دەسەاڵت بە 

»ئەفسەرانی شەڕی نەرم« ناودێریان كردوون.

ئیسالمی  حــكــوومــەتــی  كــە  دەبینین  بــەمــجــۆرە 
بۆ  ســەربــازی  بنكەی  كــردووەتــە  قوتابخانەكانی 
و  خـــۆی  رەشــەكــانــی  ئــامــانــجــە  بەرهەمهێنانی 
هەڕەشەی جیدی بۆ سەر قوتابیان و مامۆستایان 
دەست پێكردووە. لە ئاكامی ئەم هێرشە نابەرانبەرەدا 
بواری  خەمخۆری  كارگێڕانی  و  خــوێــنــدەواران 
پەروەردە كەوتوونەتە تەنگژە و  رەوتی ئاساییان لێ 
ئەستێندراوە، ئەوان بە جێی ئارامی و هێمنایەتی 
و هەوڵدان بۆ گەشەی زانیاری و هزرو رامان، لە 

گەڵ ئێسترێسی دایمی و دڵەراوكێ بەرەوڕوون.
ئازادییەكانی  و  مــاف  پێشەلكەری  حكوومەتی 
هێزە  بۆ  كە  فــرەیــەی  بووجە  ئــەو  ئێران  گەالنی 
جۆربەجۆرەكانی  نــاوەنــدە  لە  كرێگیراوەكانی  بە 
هیچكات  دەكا،  تەرخانی  قوتابیان  بە  پێوەندیدار 
لە گۆڕەپانی بەرهەمهێنانی پیشەیی و زانستی و 
كولتووریدا بە كاری ناهێنێ. ئەم سیاسەتەش لە 
سەرووی دەسەاڵتەوە سەرچاوە دەگرێ و لە الیەن 
رێبەری، دەوڵەت و مەجلیسی كۆماری ئیسالمی 
بە ئەنقەست بڕەویان پێدەدرێ تا بتوانن بە سانایی 
تەمەنی  ئەنجامدا  لە  و  بپێكن  ئامانجەكانیان 

دەسەالتداری ناڕەوایان درێژ بكەنەوە.
رادەستكردنی  و  تایبەتی  قوتابخانەی  پەرەپێدانی 
بەرپرسایەتی ژمارەیەكی بەرچاو لە قوتابخانەكان 
پێكهێنانی  نیشانەی  عیلمیە«،  »حـــەوزەی  بە 
لە  ژمارەیەك  بۆ  بازەرگانی  و  ئابووری  ــازاری  ب
كــاربــەدەســتــانــی رەدە بـــااڵی پـــەروەردەیـــە كــە لە 
بە  ناوەندگەلێكی  هەروەها  حەواونەتەوە.  بەریدا 
 ، قەڵەمچی«  »كانوونی  وەك  ئــابــووری  هێزی 
»ئازموونەكانی گاج«، »عەلەوی« و هتدكە لە 
پانتایی ئێرانداو بە بەرفراوانی بە ناوی ئاسانكاری 
چاالكی  زانكۆكان  بۆ  ســەراســەری  كونكووری 
وەسەر  ئابووریان  سەرسامی  داهاتێكی  دەكـــەن، 
بەرپرسی  تاقمێك  چنگی  ژێر  لە  كە  نــاوە،  یەك 
ــەروەردە دایــە. جێی ئاماژەیە  ــی پ سەر بە وەزارەت
كە  ئاستەنگانەیە  لەو  یەكێك  مەسەلەیە  ئەم  كە 
سەراسەری  كۆنكووری  تاقیكاری  نەهێشتنی  بۆ 

جێگەی مشتومڕی بەرپرسانە.
ماوەی  ئــێــران  ئیسالمی  كــۆمــاری  حكومەتی 
كردنی  ئیسالمی  بە  تەقاالی  و  33 ساڵە هەوڵ 
كۆمەڵگا بە شێوەی  دلخوازی خۆی دەدا و ئەم 
بنەماڵە  بۆ  سنوورێكی  هیچ  ئەمڕۆش  تا  رەوتــە 
راستییەكی  نەهێشتۆتەوە.  تاكەكەسی  ئــازادی  و 
لە  دەسەاڵتخوازە  تاقمە  ئەو  كە  هەڵنەگرە  حاشا 
درێژەی ئامانج و مەبەستە سیاسییەكانیاندا هیچ 
دەیە  سێ  پاش  نەهێناوە.  وەدەســت  سەركەوتنیان 
كە دەبینین بە كردەوەكانیاندا دەچنەوە و شەپۆلی 
نوێی هێرشی كۆنەپەرەستانەی خۆیان لە ژێر ناوی 
»بەربەرەكانێ لە گەڵ هێرش فەرهەنگی بێگانە« 

دەست پێ دەكەن، سەلمێنەری ئەو راستییەن.
سیاسی،  ئــابــووری،  بــاری  لە  ئێمە  كۆمەڵگای 
كۆمەاڵیەتی و كولتووری، كۆمەڵگایەكی چاالكە 
بێ.  خێراكان  گۆرانكارییە  هەڵگری  دەتوانێ  و 
خوێندكارییەكان  ناوەندە  كە  سروشتییە  بۆیە  هەر 
فێربوونی  ناوەندی  وەك  زانكۆ  تا  قوتابخانەوە  لە 
زانست و هونەر لەم گۆرانكارییانە بە جێ نامێنن 

و دەكەونە بەر شەپۆلی گۆڕانكارییەكان.
وشیار  شــارۆمــەنــدانــی  كــە  حاڵێكدا  لــە  ئــەمــڕۆ 
شێوازی  بــە  ئێمە  كۆمەڵگای  ئــازادیــخــوازی  و 
جۆراوجۆرو بە پێی دەرەتان لە بەرانبەر گۆشارەكانی 
سیاسی، ئەمنیەتی و ئابووری رێژیم دژكردەوەیان 
بارودۆخی  نیگەرانی  بسەلمێنن  تا  داوە،  ئەنجام 
رۆڵەكانیانن.  ــی  ــاڕوون ن ــووســی  چــارەن نــالــەبــارو 
گەلەكەمان  ئــازادیــخــوازی  خەڵكی  كۆمەاڵنی 
چاویان بڕیوەتە ئەو ئاسۆیەی كە لەودا كۆتایی بە 

دیاردەگەلی كۆنەپەرستانەو نادادپەروەرانە بێت.
لەم نێوەدا ئەركی هەمو چین و توێژ و بەشەكانی 
ئەركی  بــگــرن.   شیاو  هەڵوێستی  كۆمەڵگایە 
نیشتمانی هەموومانە كە لە مافی رەوای مندااڵن 
قوتابخانەكان  نێو  لــە  چ  كۆمەڵگاو  نێو  لــە  چ 
نەوەكانی  نـــەدەیـــن  ــگــە  رێ و  بــكــەیــن  بـــەرگـــری 
داهاتوومان بكەونە بەر شااڵوی یەكێك لە گەورە 
قوربانی  ببنە  و   جــەهــالــەت  و  دیــكــتــاتــۆرەكــان 
بۆ  باجەكەی  داهاتوو  كۆمەڵگای  كە  سیاسەتێك 

نەدرێ.
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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 چوارەم و كۆتایی

رەوتی  لــە  گــشــتــیــیــەكــان  راگــەیــەنــە 
پێوەندیی سیاسیدا، بە دەستی دەوڵەتەكان 
و دیتر پێوەندیگەرە سیاسیەكانەوەن و دەبنە 
نێوبژیوانی سەرەكی لە نێوان سیاسەتڤانان 
راگەیەنەكان  خــەڵــكــدا.  كــۆمــەاڵنــی  و 
بیرۆكە  تا  دەدەن،  هان  خەڵك  كۆمەاڵنی 
ــگــرن. ئەركی  ــوێ و مــودێــرنــەكــان وەرب ن
ئەمەیە  گشتییەكان  راگەیەنە  دژواری 
و  سەقامیگر  سیاسی  پێكهاتەی  كــە 
جێگرتوو بونیات بنێن كە لەو پێكهاتەیەدا، 
و  پەڕاوگەیەكی كۆمەاڵیەتی هاوچەشن 
كۆمەڵە بەهایەك پێك بێت و لە ئاكامیدا، 
خێرایی  نەتەوەیی  گەشەی  پەرەسەندنی 
ــاواز بۆ  پــەیــدا بــكــات. دوو ئــەركــی جــی
راگەیەنە گشتییەكان لەم بوارەدا بریتییە 

لە:
خەڵكی  هەموو  یەكگرتووكردنی   -1

واڵت،
لە  ــــەشــــداری  ب ـــۆ  ب هـــانـــدانـــیـــان   -٢

گەاڵڵەكانی پەرەسەندنی نەتەوەییدا.
كە  ــا  ــەروەه ه گشتییەكان  راگــەیــەنــە 
یەكیەتی  و  یەكگرتوویی  پاراستنی  لە 
نەتەوەیی و پێكهێنانی بەشداریی سیاسی 
و  هەیە  بەرچاویان  رۆڵێكی  كۆمەڵگا، 
سیستمی  ئامانجەكانی  بەدەستهێنەری 
سیاسین، دەتوانن ئامرازێك بن لە دەستی 
سیستمێكی  رەخــنــەگــرانــی  و  دژبــــەران 
ناچار  ســیــاســی  سیستمی  و  ســیــاســی 
بكەن  كەچ  خواستەكانیان  بۆ  مل  بكەن 
پێوەندیگەرانی  بیانڕوخێنن.  تەنانەت  یان 
رێگەی  ــە  ل ــا  ت دەدەن  ـــەوڵ  ه ســیــاســی 
رووداوەكان  لە  هەندێ  راگەیەنەكانەوە، 
و  گشتی  بیروڕای  سەرنجی  بەر  بخەنە 
دەوڵەتییەكان  بڕیارە  سەر  لە  كارەیان  بەم 

كاریگەری دابنێن.
كاركردەكانی پێوەندییە سیاسییەكان

گرینگەكانی  كــاركــردە  ــە  ل هــەنــدێــك 
پێوەندی بریتین لە:

لە  ــدی  ــەن ــووزم ــەك ت پێكهێنانی   -1
كۆمەڵگادا،

بواری  لە  زانــیــاری  دابینكردنی   -٢
و خستنە  ســیــاســی  ــی  ــان ژی یــاســاكــانــی 

بەردەستی خەڵك،
پێوەندییە  كـــاریـــگـــەریـــدانـــانـــی   -3
ــن لە  ــكــوەرگــرت ــەڵ ســیــاســیــیــەكــان، بـــە ك
ــی پــێــوەنــدیــی و  ــان ــرازە جــۆرواجــۆرەك ــام ئ
لە  بەرهۆیان،  لەسەر  جیاوازەكان  تكنیكە 
لەگەڵ  ئـــەوان  كــردنــی  هــاوتــەریــب  پێناو 
پڕۆگرامەكان و بیروڕای خۆیدا، راكێشانی 
پتەوكردنی  ــك،  خــەڵ گشتی  بـــیـــروڕای 

هەڵكەوتە و پەرەپێدانی هێزی خۆی،
نەتەوەیی  هاوگرتووی  پێكهێنانی   -4
و  رووناكبیران  خەڵك،  نێوان  لە  وتووێژ  و 

حكوومەت،
5- كۆمەڵگاوەرگری سیاسی،

6- دیاریكردنی هۆكاری هەڵسوكەوتی 
خەڵك، لە پاڵپشتی لە سیستمی سیاسی 
و بە هەمانشێوە ویست و داخوازییەكانی 
ــــەوەی  ــك و چــۆنــیــیــەتــی وەاڵمــــدان ــەڵ خ

حكوومەت بە ئەوان،
7- بیچمگرتنی ئەو گرووپە سیاسییانە 
كــە لــە هــەوڵــی كــاریــگــەریــدانــان لەسەر 

سیاسەتدانانەكانی سیستمدان،
8- پێكهێنانی بەشداریی سیاسی،

سیاسی  ــدیــی  ــوەن ــێ پ ــــی  دامــــەزران  -9
نێونەتەوەیی لە پێناو تەشەنە و چاوەدێری 
كردن بەسەر هەڵسوكەوتی خەڵكی واڵتانی 

دیكە.
پێوەندییە سیاسییەكان و هەڵسەنگاندنی 

بیروڕای گشتی
یەكێك  بیروڕای گشتی  هەڵسەنگاندنی 
كە  تكنیكناسییەكانە  ــە  ــان وەرچــەرخ ــە  ل
ژێر  دەخــاتــە  سیاسی  پێوەندیی  چییەتی 
كاریگەری خۆیەوە و لە جۆرە جیاوازەكانی 
وەردەگیردرێ.  لێ  كەڵكی  پێوندیەدا  ئەم 
هــەڵــســەنــگــانــدنــی بـــیـــروڕای گــشــتــی، بە 
پێشكەوتنی  بۆ  ئامرازێكە  باو  شێوەیەكی 
رێپیشاندەرە  و  كۆمەاڵیەتییەكان  توێژینەوە 
هۆكارێكە  یان  گشتییەكان  تێڕوانیینە  بە 
حیزبە  فكریەتی  و  بــیــروڕا  ــڕەودانــی  ب بۆ 
شارەزایان  كۆمەڵگادا.  لــە  سیاسییەكان 
لەسەر ئەو بڕوایەن، هەڵسەنگاندنی بیروڕای 
بانگەشەی  خزمەت  لە  هەركات  گشتی، 
سیاسیدا بێت، قەبارە و توانای دەوڵەتەكان، 
حیزبە سیاسییەكان و گرووپەكانی گوشاری 
شوێندانەر بۆ كاریگەریدانان لەسەر بیروڕای 

گشتی بەرز بكاتەوە.
رۆڵ و ئەركی راگەیەنەكان لە پێوەندییە 

سیاسییەكاندا
راگەیەنەكان پردی پێوەندی سەرەكی لە 
خەڵكن.  كۆمەاڵنی  و  سیاسەتڤانان  نێوان 
پێوەندییە  ئــامــرازە  بــیــرمــەنــدان  ــــەی  زۆرب
بەكۆمەڵی  سیاسەتێكی  بەكۆمەڵەكانی 
و  نــوێــخــوازی  بــۆ  پێشمەرجێك  بــە  بەهێز 
ــبــەت لە  ـــەوەی دەزانـــــن. ئــەڵ ـــەت ــــەرەی ن پ
واڵتانی جیهانی سێهەمدا رۆڵی راگەیەنە 
لە  الیەنە  یەك  شێوەیەكی  بە  گشتییەكان 

الیەن دەوڵەتەكانەوە دیاری دەكرێ. 
یارمەتیدەری  گشتییەكان  راگــەیــەنــە 
ــن كە  ــیــەكــان ــوێ ـــەرە ن ـــب ســـەرهـــەڵـــدانـــی رێ
ئیدئۆلۆژیكییەوە  باری  لە  و  پرسخولقێنن 
كۆمەڵگای  لــەســەر  كــاریــگــەری  ــوانــن  دەت
ئەركەكانی  لە  یەكێك  بێڵن.  بەجێ  خۆیان 
راگەیەنەكان ئەمەیە كە واقیعە سیاسی و 
بگوازنەوە.  درووستی  بە  كۆمەاڵیەتییەكان 
پێویستی  گشتی  ویژدانی  رۆڵی  گێڕانی 
لە  رەخنە  بتوانن  راگەیەنەكان  كە  بەمەیە 
بگرن،  ــەری  ــوەب ــەڕێ ب سیستمی  تــــەواوی 
سڕینەوەی  بە  سازێنەر  رەخنەی  چونكوو 
كردەوەیەكی  درووست  بەڕێوەبردنی  و  هەڵە 
و  رێنوێنی  راگەیەنەكان  رۆڵی  سازێنەرە. 
گشتی،  بــیــروڕای  لەسەر  كاریگەریدانان 
فەرهەنگی  و  ئیدئۆلۆژی  درووستكردنی 
شارۆمەندانێكی  بارهێنانی  كۆمەڵەكان، 
یەكگرتووی  پێكهێنانی  و  ــەگــر  ــن رەخ

كۆمەاڵیەتی لە كۆمەڵگادایە.
لە  جگە  راگــەیــەنــەكــان  ــی  رۆڵ ئەڵبەت 
فێركاری و زانیاری گەیاندن، شادمانی و 
سەرنج  دەبێ  بەاڵم  دەگرێتەوە،  سەرقاڵیش 
بدرێ كە رۆڵی سەرقاڵكەری راگەیەنەكان 
بە ئاستێك نەگات كە كۆمەڵگا غەیرەسیاسی 
بكات و ئەوان لە سەرنجدان بە چارەنووسی 
بــخــاتــەوە. راگــەیــەنــەكــان لە  خــۆیــان دوور 
تێڕوانینەكان،  لەسەر  زەقكردنەوە،  رێگەی 
جەخت  تایبەتی  بەهاگەلێكی  و  باوەڕكان 
لە  ئێمە  تێگەیشتنی  و  وێنا  و  دەكــەنــەوە 

راستییەكان، بیچم دەدەن.
ئینتێرنێت و پێوەندییە سیاسییەكان

گواستنەوەی  سیاسییەكان،  پێوەندییە 
سیستمی  لە  بەشێك  لە  سیاسی  زانیاری 

نێو  بۆ  و  دیكە  بەشێكی  بۆ  سیاسییەوە 
سیستمە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكانە و لەم 
پێوەندی  نوێی  تێكنۆلۆژییەكانی  نێوانەدا، 
رێگەكانی  كــاراتــریــن  و  شــوێــنــدانــەرتــریــن 
گواستنەوەی ئەم زانیارییانەن، زانیاریگەلێ 
كە توانای تێگەی رووداوەكان و پڕۆسەی 
گرتنەبەری  بۆ  بــڕیــاردانــەكــان  و  سیاسی 
باشترین رێبازی سیاسەتگەری و كارابوون 
دێموكراسی  دابینبوونی  دەكــەن.  مسۆگر 
بە رادەی توانای خەڵك بۆ داوەری لەمەڕ 
دەیانهەوێ  كە  نوێنەرانێ  سیاسی  رێبازی 
بیانوێت و هەروەها بە داوەری ئەوان لەمەڕ 
كە  وادانــەی  بەو  نوێنەرانە  ئەو  ئەمەیكە 
دەیدەن پابەند دەبن یان نا، پەیوەندی هەیە. 
بیرمەندان،  ــە  ل ــــەك  زۆری ــــاوەڕی  ب ــە  ب
ـ  پێوەندی  دێموكراسی  لە  نوێ  بیاڤێكی 
ئیلكترۆنیكی بە هۆی تێكنۆلۆژیای نوێی 
كە  كەسانێ  كەواتە  پێكهاتووە.  زانیاری 
كەلتوورییەكانی  و  بیاڤە سیاسی  هۆگری 
بیاڤە  گرینگی  رۆڵــی  لە  دەبــێ  داهاتوون 
گشتییە نوێیەكان ئاگادار بن و لەم بیاڤانەدا 

چاالكی بكەن.
گرینگبوونی  و  بەسوودبوون  دەتوانرێ 
لە  ئێلكترۆنێكی  ـ  پێوەندی  دێموكراسی 
و  گشتییەكان  بیاڤە  نــوێــی  فۆڕمێكی 
پیشان  ئێلكترۆنیكی  ـ  پێوەندی  بۆشایی 
لە  هاوبەشیترە  زۆر  كەشێك  وەهــا  بدرێت. 
كەشی تەلەڤیزیۆنی و هەروەها پیشەسازیی 
كەلتووری راگەیەنییە. ئەم فەزای پێوەندی 
ـ ئێلكترۆنیكییە فرەچەشنتر و سەرزیندووترە 
لە كەشەكانی كەلتووریـ  گشتی هاوچەرخ. 
لە  یەكێ  بەرچاو  وادێتە  شڕۆڤەیانە  بــەم 
كەوشەنەكانی  و  نــاوەنــدەكــان  گرینگترین 
پێوەندی  نوێی  تێكنۆلۆژیای  چاالكیی 
بە تایبەتی ئینتێرنێت، كەوشەنی پێوەندییە 
هەڵبژاردنەكان  تایبەتی  بە  و  سیاسییەكان 
بە  ئینتێرنێت  ئاشتیخوازانەیە.  خەباتی  و 
هەبوونی تایبەتمەندیگەلێ وەك تەعامولی 
بوون، بەرفراوان بوون و نەبوونی قەتیسایەتی 
و  گرینگترین  شوێنگەیی،  و  ــی  زەمــەن
كاریگەرترین تێكنۆلۆژیای نوێی پێوەندییە 
كە  سیاسییەكاندا  پێوەندییە  ـــورای  ب لــە 
بوراەدا  لــەم  كاریگەریدانانی  جــۆرەكــانــی 

دەتوانرێ بەم شێوەیە بێت:
1- زانیاری و ئاگایی شارۆمەندان زیاد 

دەكات
بە  دەستپێڕاگەیشتن  بــە  شــارۆمــەنــدان 
زانیاری  لە  ــەردەر  ــەڕادەب ل كۆگەگەلێكی 
چاالكی  دەتوانن  ئینتێرنێتەوە  ریگەی  لە 
سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ئابووری بەڕێوە 
ببەن و بە پەرەپێدانی رێگەكانی وەرگرتنی 
زانیارییەكانی  چاوەڕێی  تەنیا  زانــیــاری، 
راستیدا  لــە  نــەبــن.  تەلەڤیزیۆن  و  رادیـــۆ 
شارۆمەندان بە بژار و هەڵبژاردنی زانیاری، 
شوێنەوە  لــەو  چــاالك.  بەرهۆیەكی  دەبنە 
عەقاڵنییەكان  و  ئاگایانە  بــڕیــاردانــە  كە 
و  بەرباڵو  زانــیــاری  هەبوونی  گــرەوی  لە 
هەڵسەنگاندنی وردی بارودۆخی سیاسییە، 
ئاسانكاریی  و  پێكهێنان  بــە  ئینتێرنێت 
بەتوانابوونی  ــیــدەری  ــارمــەت ی زانـــیـــاری، 

شارۆمەندانە.
بە  پەرە  پێوەندییەكان  ئێستراتیژییە   -٢

چاالكانی سیاسی دەدات
بە  كاندیداكان  و  گرووپەكان  حیزبەكان، 
لێڕوانیینەكانی  دەتوانن  تێچوو  كەمترین 
و  بگەیەنن  گشتی  ــیــروڕای  ب بــە  خــۆیــان 

تریبۆنێكی  خاوەنی  بە  ببن  واتــایــەك،  بە 
دەستپێڕاگەیشتنی  هــەروەهــا  جیهانی. 
چاالكان بە خەڵك راستەوخۆیە و چاوەدێران 
وەك  راگەیەنگەلێ  لە  كە  بژارگەرانێ  و 
بوونیان  تەلەڤیزیۆن  و  رادیـــۆ  ــامــە،  رۆژن
كەوایە  نییە،  بوونیان  ئینتێرنێتدا  لە  هەیە، 
و  بە چەواشەكاری  زانیارییەكان  و  هەواڵ 
بەر  دكەوەنە  كەمترەوە  دەستێوەردەرییەكی 

سەرنجی شارۆمەندان.
3- پڕۆسەی جەماوەری كردنی سیاسی 

ئاسان دەكات
بۆ  پێویست  دەرفــەتــەكــانــی  ئینتێرنێت 
تاكەكان و ئەو گرووپانەی كە قازانجگەلی 
ــیــن دەكـــات تــا بە  هــاوبــەشــیــان هــەیــە، داب
ــد و كــۆســپــە ســیــاســی و  ــەن تــێــپــەڕانــدنــی ك
باڵو  زانیارییەكانیان  جوگرافیاییەكان، 
ــوون و كــــردەوەی  ــادەب ــام ــۆ ئ بــكــەنــەوە و ب
كردنی  جــەمــاوەری  بدەنە  دەســت  سیاسی، 
نەتەوایەتی  كەمینە  تایبەتی  بە  سیاسی، 
دامەزرانی  بە  دەتوانن  و...  ئایینیەكان  و 
مەجازییەكان،  كۆبوونەوە  و  رێكخراوەكان 
مسۆگر  خۆیان  بۆ  جیهانی  تریبۆنێكی 

بكەن و دژكردەوە لە خۆیان پیشان بدەن.
نێورێكخراوەیی  پــێــوەنــدی  لــەســەر   -4
حیزبەكان و گرووپەكان كاریگەری دادەنێت

تایبەتمەندی بەرچاوی تەلەڤیزیۆن ئەمەیە 
كە بە وردبوونەوە لەسەر كادرە ناوەندییەكانی 
چاالكییەكانی  گــریــنــگــی  ــان،  ــەك ــزب ــی ح
بەم  دادەبەزێنن.  ناوچەییەكان  هەلبژاردنە 
و  حیزبەكان  خــوارەوەكــانــی  پلە  كە  واتــایــە 
جوگرافیاییەكانی  سنوورە  لە  گرووپەكان 
دەرفەتێكی  شارستانەكان،  و  ــــەر  دەورووب
ئەوتۆیان بۆ لێدوان و كاریگەریدانان لەسەر 
پڕۆسەی بڕیارداندا نییە. لە ئاكامدا هەموو 
خەڵك  و  دەبــێــتــەوە  چــڕ  حیزبدا  لــە  شتێك 
ئەم  ئینتێرنێت  بــەاڵم  ــزەوە.  پــەراوێ دەكەونە 
دۆخە دەگۆڕێ و ئەم دەرەتانە دەخولقێنێ 
ــگــران لــەهــەمــبــەر ئەو  ــەن كــە خــەڵــك و الی
شتەی كە رێبەرانی حیزبەكان و گرووپەكان 
بەڕێوەی دەبەن، زانیارییەكی زیاتر بەدەست 
بێنن و سەرەڕای بیروڕا دەڕبڕین و دژوازی، 
دەركەوتە سیاسییەكان ناچار بە وەاڵمدانەوە 
دەكەن. بە كورتی ئەوەیكە، ئینتێرنێت هێز 
لە نێوان دەركەوتەكان و خەڵك دابەش دەكات 
كۆ  ــددا  ــاوەن ن لــە  هێز  دەكـــات  یارمەتی  و 

نەبێتەوە.
سیاسییەكان  پێوەندییە  تێچووی   -5

دادەبەزێنێ
بە شێوەیەكی سوننەتی، پانتایی بەشداری 
و چاالكی لە بواری سیاسی و بەشداریی 
زەمەنییەكان،  كۆسپە  هــۆی  بــە  سیاسی 
بە  بــوو.  بەرتەسەك  دارایــی  و  شوێنگەیی 
نێو  هاتنە  تێچووەكانی  ئینتێرنێت،  هاتنی 
بیاڤی گشتی دابەزی و ئاڵوگۆڕی ئیدەكان 
خێراتر و تێچوویەكی كەمتری پەیدا كرد. 
بە واتایەكی دیكە، حیزبەكان و چاالكانی 
سیاسی لە رێگەی ئینتێرنێتەوە بە كەمترین 
پێوەندی  خەڵكدا  لەگەڵ  دەتــوانــن  تێچوو 
بەشداری  ئاستی  ئینتێرنێت  كەواتە  بگرن. 
دەكاتەوە  بـــەرز  كــۆمــەڵــگــادا  لــە  سیاسی 
ریسكەكانیشی  و  تێچووەكان  تەنانەت  و 

دادەبەزێنێ.
نێو  لە  ئاڵوگۆڕ  و  پێوەندی  ئاستی   -6

تاكەكاندا بەرز دەكاتەوە
ئینتێرنێت بە زێدەكردنی ئاستی پێوەندی 
هۆی  دەبێتە  سیاسییەكان،  ئاڵوگۆڕە  و 

چاالكیخوازیی  جــۆرێــك  بیچمگرتنی 
كە  واتــایــە  بــەم  كۆمەڵگادا  لــە  سیاسی 
دژایەتی  یان  لەگەڵكەوتن  راگەیاندنی 
لەگەڵ پرسێك و رووداوێكی سیاسی لە 
الیەن شارۆمەندانەوە لە فەزای سایبریدا، 
توانایی  لە  ئەرێنی  و  چــاك  هەستێكی 
دەكات،  دابین  چاالكانە  ئەم  بۆ  سیاسی 
چون شارۆمەندان هەست دەكەن ئازادانەتر 
سیاسییەوە.  ـــواری  ب نێو  بێنە  ــن  ــوان دەت
دەرەتانی  ــوانــێ  دەت هــەروەهــا  ئینتێرنێت 
دابین  بەكۆمەڵ  شوناسی  بیچمگرتنی 

بكات.
كۆبەند و ئاكامگیری

سیاسییەكان  پێوەندییە  تیۆرییەكانی 
راكێشە راگەیەنییەكان زیاد دەكەن، چون 
سیاسەتەوە  بــە  راگــەیــەنــەكــان  كــاركــردی 
تا  نزیكایەتییە  ــەم  ئ ئــەمــڕۆكــە  نزیكە. 
رادەیەك زۆر بووە كە یەكە جۆرواجۆرەكانی 
ئەم زانستە بە وشەگەلی لەگەڵ پاشگری 
تێكەڵبووەكانی  لقە  و  دێت  »كراسی«دا 
بە ناوی حكوومەت لە رێگەی ئامرازی 
هیچ  پێكهاتوون.  بەكۆمەڵەكان  پێوەندییە 
سیاسەت و حكوومەتێك بە بێ چاوەدێری، 
كونتڕۆڵ و پاڵپشتی راگەیەنەكان ناتوانێ 
بیچم بگرێت و لەسەر پێ راوەستێ. ئەم 
كردەوەش بە هۆی پێوەندییەكی نزیكە كە 
لەگەڵ  بەكۆمەڵەكان  پێوەندییە  ئامرازی 
راستیدا  لە  هەیانە.  گشتیدا  بــیــروڕای 
بنەمای  لەسەر  كە  حكوومەتانەی  ئــەو 
دێموكراسی كار دەكەن چون پێویستیان بە 
ئامرازی  لەگەڵ  ناچارن  خەڵكە  دەنگی 
و  پــەیــوەنــدی  بەكۆمەڵەكاندا  پێوەندییە 
دۆستایەتیەكی پتەوە دابمەزرێنن. وا دێتە 
پێش چاو كە كاریگەری راگەیەنەكان لە 
وەرچەرخانە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكانی 

واڵتان هەروا درێژەی بێت.
لەوەیكە  جگە  گشتییەكان،  راگەیەنە 
ئاڵوگۆڕی  و  پێوەندییەكان  پڕۆسەی  لە 
نەتەوەكاندا  و  كۆمەڵگا  نێو  لە  زانیاری 
پشكدارن، دەتوانن بە كاركردی خۆیان لە 
بوارە سیاسی، فەرهەنگی و ئابوورییەكان 
قووڵەكان  وەرچەرخانە  لەگەڵ  هاوتەریب 
كۆمەاڵیەتی،  سیاسی،  دامــــەزراوە  لــە 
فەرهەنگی و گۆڕانی بیروبڕوا و بەهاكانی 
كۆمەڵگادا كاریگەر بن و وەك زانكۆیەكی 
گشتی لە پێناو پشكوتن و بەرزبوونەوەی 
بكەن  چاالكی  كۆمەڵگایەك  فەرهەنگی 
و رێپیشاندەر و رێنوێنیكەری كۆمەاڵنی 
گەیشتن  بــۆ  بــن  سیاسەتڤانان  و  خەڵك 
شیاوی  و  بەختەوەر  كۆمەڵگایەكی  بە 

مرۆڤایەتی.
سەرچاوەكان:

سەید  ـ  پــێــوەنــدیــیــەكــان  زانــســتــی   -1
موحەمەد مێهدیزادە

٢- راگەیەنەكان و دەسەاڵت ـ دوكتور 
فەرەیدوون وێردینژاد

قاسم  ـ  سیاسییەكان  پێوەندییە   -3
كەرباسیان

پەرویز  ـ  سیاسییەكان  پێوەندییە   -4
عەلەوی

كردەوەدا  لە  پێوەندییە سیاسییەكان   -5
مێهدی  و:  ـ  ئێل  دەیــویــد   ، پالتێز  ن:  ـ 

شەفەقەتی

فاتیح ساڵحی
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مۆتەكەی لەتكە كاغەز و وڕاوەكانی 
پینۆكیۆ

لەتكە كاغەز لە زاراوەی سیاسی كاربەدەستانی 
بۆ  هێمایەكە  ئێراندا،  ئیسالمی  حكوومەتی 
و  بڕیارنامە  ئەو  مانایی  بێ  و  ناكارامەیی 
گەمارۆیانە كە لەمەڕ ملهوڕییەكانی رێژیم 
پەسەند كراوە و ئێستاكە نە تەنیا بەرۆكی بە 
بەڵكوو  ئێران گرتووە،  وەزاڵەهاتووی  خەڵكی 
كاربەدەستانی رێژیمیشی تا ئەژنۆ لە زلكاوی 

خۆیدا چەقاندووە. 
كاریگەری  ــدنــی  ــوان خــۆن دوای  ئێستاكە 
گەمارۆكان لەسەر كەرتە جیاوازەكانی واڵتی 
و  واڵتــە  ئــەم  بەڕێوەبەری  دەزگــای  و  ئێران 
ژیانی ئاسایی خەڵك، بۆ هەمووان دەركەوتوو 
ــــەردەوام  ب ــەی كــە  ــاغــەزان كــە ئــەو لەتكە ك
ئێران  ئیسالمی  حكوومەتی  كاربەدەستانی 
لە میدیا و راگەیەنەكاندا باسیان لێ دەكرد، 
چلۆن كاربەدەستانی رێژیمی تووشی شڵەژان 
خەڵكانی  ئاسایی  ژیانی  چلۆن  و  كـــردووە 
تــووشــی گــیــرو گــرفــت و كــەنــد و  سیڤیلی 

كۆسپی هەمەالیەنە كردووە.
ــی بەرچاو  ــوان ــە ج ــە كــاتــێــكــدا ب ــەمــەش ل ئ
كارناسانی  پێشبینی  ســەرەڕای  كە  دەكــەوێ 
كاردانەوەی  لەمەڕ  رابــــردوودا  لە  ئــابــووری 
گەمارۆكان، ئێستاكە تەنانەت كاربەدەستانی 
بااڵی رێژیمیش ناتوانن خۆیان لە باسكردنی 
شوێندانەریی گەمارۆكان ببوێرن و بەردەوام لە 
تریبۆنە جۆرواجۆرەكانیانەوە باسی تێكڕمانی 
كاریگەربوونی  و  رێــژیــمــەكــەیــان  ــووری  ــاب ئ
دەكەن  واڵت  ئــابــووری  لەسەر  گــەمــارۆكــان 
رێژیم  پــێــوەنــدیــدارەكــانــی  الیــەنــە  و  یەكتر  و 
لەمەڕ ئەم قەیرانە هەمەگیرە بە ناكارامەیی 
ئەم  و   دەكـــەن  تۆمەتبار  نــابــەڕێــوەبــەری  و 
گەمارۆیانە بە هۆڤانە و ئاژەاڵنە ناو دەبەن.

ئەم  وڕینەكانی  سەیرتر  هەمووی  لە  بــەاڵم 
دواییانەی مەحموودی ئەحمەدی نژادە كە بە 
راشكاوی باس لە كاریگەربوونی گەمارۆكان 
و رێگەچارەكانی بۆ دەرباز بوون لە قەیرانی 
كە  رێگەچارانەی  ئەو  دەكــات.  گەمارۆكان 
مرۆڤێكی  هەر  سەرسووڕمانی  هۆی  دەبێتە 
ئاسایی و جگە لە گاڵتە و گەپ و پێكەنین 
هیچ شتێكی دیكەی لێ شین نابێ. سەرۆك 
كۆماری ئێران لە یەكێك لە دوایین قسەكانیدا، 
ـــــێ بـــۆ بڕینی  ــــەوە دەكــــــات: »دەب ل بـــاس 
نەوتییەكان  داهاتە  بە  ــەت  دەوڵ تێچووەكانی 
بەیەكجاری بڕیار بدەین و ئەم كارە بە كۆتایی 
گوشار  كە  ــارە  دی دێــت،  گوشار  بگەیەنین. 
دێت. داهاتێ كە 100 ساڵە لە نەوت خۆی 
بیپچڕین  بەیەكجاری  بمانەوێ  دەكــات،  تێر 
گوشار دێنێ.« پاشان دوای پێشنیار كردنی 
ئەم رێگەچارە كەم وێنە بۆ ئەوەیكە دژبەرانی 
بڕینی  بەدیلی  لــە  بــاس  نـــەدەن  پــێ  گیری 
»ئەگەر  ــێ:  دەڵ و  دەكــات  نەوتیش  داهاتی 
بخەینە  ئێران  لێرەوارەكانی  دۆنم  میلیۆن   14
دەرفەتی  ئاژەڵدارانەوە، 14 هەزار  ئێختیاری 
پیشەیی پێك دێ.«! و بەمشێوەیە بە خەیاڵی 
سەرۆك كۆمار، هەژاری و بێكاری و گرانی 
كۆتایی پێدێت و بۆمبی ناوكی گەمارۆكان 
پووچەڵ دەبێتەوە. ناوبراو هەروەها خوازیاری 
ئەوە بوو كە دار بەڕووی لێرەوارەكان هەموویان 
ببڕدرێنەوە و لە باتی بەڕوو وێنجە بكێلدرێ. 
تا خەڵك لە باتی پرۆتۆئین و گۆشت و پارەی 
نەوت، تەنیا و تەنیا سەوزە ببەنە سەر سفرەی 

بەتاڵیانەوە.
رێگەچارە  و  دیكە  وڕینەی  دەیان  و  ئەمانە 
سەیر و سەمەرەكانی كاربەدەستانی حكوومەتی 
ئیسالمی ئێران بۆ دەور لێدانەوەی گەمارۆكان، 
هەموویان بە شێوەیەك لە شێوەكان دەرەنجامی 
كە  كاغەزەكانن  لەتكە  گوشاری  مۆتكەی 
وێدەچێ لە داهاتویەكی نە ئەوەندە دووردا لە 

ژێریدا نوقم بن و بخنكێن.

توورەج ئەساڵنی خەاڵتی 
ئەنجومەنی رخنەگرانی 

سینەمای ئێرانی بەدەستهێنا

فێربوونی زیاتر لە یەك 
زمان كاریگەری لەسەر كاری 

مێشك هەیە

زایـــــەڵــــــــە

فاتێح ساڵحی

بە  ئەساڵنی،  تــوورج  كــورد  وێنەگری 
گریان«  »كوڵی  سینەمایی  فیلمی 
خەاڵتی دیپلۆمی شانازیی شەشەمین 
رخنەگران  ــی  ــەن ــجــوم ــەن ئ ـــی  جـــەژن
ئێرانی  ســیــنــەمــای  ـــووســـەرانـــی  ن و 

بەدەستهێنا. 
بە  ئێستا  پێش  مانگ  دوو  ئەساڵنی 
فیلمی سینەمایی »وەرزی كەركەدەن« 
ناوداری  سینەماكاری  دەرهێنانی  لە 
كورد بەهمەن قوبادی، خەاڵتی باشترین 
60ـەمین  سەرەكی  بەشی  وێنەگرتنی 
فیلمی  نێودەوڵەتی  فێستیڤاڵی  خولی 
خەاڵتی  ئیسپانیا،  سێباستیانی  ســان 

وێنەگری  باشترین 
مین  شە شە
ــــــــی  خــــــــول

ئیسكرین  خــــەاڵتــــی  رێــــوڕەســــمــــی 
 )APSA( پــەســیــفــیــك«  ــاســیــا  »ئ
لە  ئاسیایی«  »ئوسكاری  بە  ناسراو 
خەاڵتی  هەروەها  و  ئوسترالیا  واڵتــی 
وێنەگری  باشترین  برونزی«  »بۆقی 
فیستیڤاڵی  ـــی  خـــول ــیــســتــەمــیــن  ب
بە  سینەما  وێنەگرانی  پسپۆڕانەی 
نێودەوڵەتیی  فیستیڤاڵی  ناونیشانی 
پۆڵەندی  ئیمەیج«ی  كامێرا  »پلووس 
بەدەستهێنابوو، دوو رۆژ پێش ئێستا بە 
فیلمی سینەمایی »كوڵی گریان« لە 
ئێرانی  الوی  سینەماكاری  دەرهێنانی 
دیپلۆمی  خــەاڵتــی  دورمیشیان  رەزا 
شانازیی شەشەمین جەژنی ئەنجومەنی 
سینەمای  نــووســەرانــی  و  رخــنــەگــران 

ئێرانی پێبەخشرا.
توێژینەوەیەكی نوێ كە ژمارەیەك پسپۆری 
كە  كردووە  ئاشكرای  ئەنجامیانداوە،  مێشك 
زمانێك  لە  زیاتر  بە  دەتوانن  كەسانەی  ئەو 
تەمەنی  دەنــێــنــە  پــێ  كاتێك  ــكــەن   ب قسە 
لە  پارێزگاری  زیاتر  دەتوانن  بەسااڵچوویی 

توانا عەقڵییەكانی خۆیان بكەن.  
و  زمانەوانی  پاشخانی  زانینی  بۆ  توێژەران 
ماوەی دووبارەكردنەوەی، رووپێوێكیان لەسەر 
110 كەس كردووە. بە تایبەتی ئەو كەسانەی 
قسە  رۆژدا  لە  جــیــاواز  زمانی  دوو  بە  كە 

دەكەن.
كەسانە  ـــەو  ئ ــی  ــراوەكــان ــن ــەكــارهــێ ب زمــانــە 
بۆ  بوو  یارمەتیدەر  ئەوەش  و  بوو  هەمەجۆر 

چەسپاندنی زانیارییەكانی توێژینەوەكە كە لە 
قوتابخانەیەكی سەر بە زانكۆی پێنسیلوانیا 

ئەنجامدرا.
تاقیكردنەوەكانی  لە  گشتی  شێوەیەكی  بە 
لە  دەركــەوت  یادەوەریدا  توانای  بە  سەبارەت 
دەكەن  قسە  زمــان  یــەك  بە  ئــەوانــەی  نێوان 
دەدوێــن، جیاوازی  بە دوو زمان  ئەوانی  و  

هەیە.
 ئەنجامەكانی رەنینی مێگناتیسی مێشكی 
كەسە  نێوان  لە  كە  دەریخست،  بەشدارەكان 
زمانێك  لە  زیاتر  ئەوانەی  تەمەنەكاندا،  بە 
و  هەستەكانیان  گۆڕینی  توانای  لە  دەزانن 

وەاڵمدانەوەی پرسیارەكان، خێراترن.

خەاڵتی سااڵنەی ماملێ  
بەخشرایە هونەرمەند عەزیر شاڕۆخ

ــــەی  خـــــەاڵتـــــی ســــااڵن
هونەریی  »مەڵبەندی 
ساڵی  ـــۆ  ب مـــامـــلـــێ « 
ـــە  ـــشـــرای ـــەخ ب  ٢01٢
مــــامــــۆســــتــــا عــــەزیــــز 
شاڕۆخ، هونەرمەندی بە 

ناوبانگی كورد.
هونەریی  ــدی  ــەن ــب مــەڵ
ــــە  ــــااڵن مـــــامـــــلـــــێ ، س
بە  هونەرمەندێكی كورد 
لە  رێزگرتن  مەبەستی 
خزمەتی  و  ماندوویەتی 
نەتەوەی  ــە  ب هـــونـــەری 
كــورد دیـــاری دەكـــات و 

خەاڵتی پێ  دەبخشێت.
مامۆستا   ٢01٢ ساڵی 
عــــــــەزیــــــــز شــــــــــاڕۆخ 
ناوداری  هــونــەرمــەنــدی 
ئەو  وەرگرتنی  بۆ  كورد 

خەاڵتە دیاری كرا.
خەاڵتی  ــێــســتــا  ئ هـــەتـــا 

بەخشراوەتە  ماملێ   هونەری  مەڵبەندی 
كوردی  هونەرمەندی  باكووری  مامۆستا 
ناوبانگ  ــە  ب ـــی  ژەن شــمــشــاڵ  تــوركــیــە، 

قالەمەڕە و مامۆستا عەبباس كەمەندی.
ساڵی  لە  ماملێ  هونەریی  مەڵبەندی 
1387ـە وە بە فەرمی كاری خۆی دەست 
پێ كردووە. بنەمای ئەم مەڵبەندە لەسەر 

هزرێكی نەتەوەیی داڕێژراوە و مەبەست لە 
هاتنە گۆڕەپانی، تەنیا دەربڕینی پێزانین 
و ئەمەگناسی بەرانبەر بەو كوردانەیە كە 
و  نەتەوە  خزمەتی  هــونــەرەوە  رێگەی  لە 

نیشتمانیان كردووە.
عەزیز  ـــد  ـــەن ـــەرم ـــون ه
1317ی  ساڵی  شاڕۆخ 
ــــاوی لــــە شــــاری  ــــەت ه
مەهاباد لە دایك بووە و 
ئێستاش هەر لەو شارەدا 
نیشتەجێ یە. جگە لەوەی 
گۆرانیی  هــونــەری  لــە 
جێگای  كــــــوردیــــــدا 
هەیە  خــۆی  تایبەتیی 
وەكوو  كاتدا  هەمان  لە 
مەقاماتی  مامۆستای 
گوتنەوەی  بە  كــوردی، 
گۆرانییەكانی  و  مەقام 
كورد  ــی  ــدان ــەرمــەن ــون ه
سەید  ئــاغــا،  كـــاوەیـــس 
ــــەر  ــــغ ــــەس ــــــی ئ عــــــەل
تاهیر  كـــوردســـتـــانـــی، 
ــــەســــەن  تـــــۆفـــــیـــــق، ح
محەممەد  و  جــــزراوی 
عــارف جــزراوی رۆڵێكی 
گرینگی لە نوێكردنەوەی گۆرانییەكانی 

ئەوان و ناساندنی زیاتریاندا گێڕاوە.


