
ئێلیناسیۆنی زمانی
گەردوونی  جاڕنامەی  پەسەندكردنی  پاش 
الیەن  لە   ،1948 ساڵی  لە  مرۆڤ  مافەكانی 
گەلێك  یەكگرتووەكانەوە،  نەتەوە  رێكخراوی 
لە  و  بنەمایە  ئەو  لەسەر  بەیاننامە  و  راگەیەندراو 
كراون  پەسەند  مرۆڤدا  مافەكانی  لەگەڵ  پێوەندی 
لە  كاریگەرییان  خۆیان  نۆبەی  بە  هەركامەیان  كە 
سەر چۆنیەتی و شێوازی ژیانی مرۆڤایەتی داناوە. 
یەكێك لەو راگەیەندراوانە كە ساڵی 1996 لە شاری 
»راگەیاندراوی  كرا،  پەسەند  ئیسپانیا  بارسێلۆنای 
جیهانیی مافە زمانییەكان« بوو. پێویستیی بوونی 
الیەن  لە  واژۆكردنی  هۆكارەكانی  و  رۆژێك  وەها 
جیهانییەكانەوە  ناحكومییە  رێكخراوە  و  دامەزراوە 
فاكتەرێكی  وەك  »زمان«مان  بەهای  و  گرینگی 

بنیاتنەر ال بەرجەستە دەكاتەوە. 
لە بەشی سەرەتای ئەو راگەیەندراوەدا هاتووە كە: 
»بە رەچاوكردنی ئەویكە زۆربەی ئەو زمانانەی كە 
مەترسی لەناوچوونیان لەسەرە پەیوەندییان بەو كۆمەڵە 
خەڵكانەوە هەیە كە مافی دەسەاڵتی نەتەوەیی خۆیان 
نییە و ئەوەیكە ئەو هۆكارە سەرەكییانەی كە پێش بە 
پەرەسەندنی ئەو زمانانە دەگرن و رەوتی جێگرتنەوەی 
زمانێكی دیكە لە بری ئەوان خێراتر دەكەنەوە، بریتین 
و  ئەوان  بۆ  خۆبەڕێوەبەر  دەسەاڵتی  نەبوونی  لە 
سیاسەتی حكومەتەكان، كە پێكهاتەكانی سیاسی و 
ئیداری و زمانی خۆیانیان بەسەردا دەسەپێنن«.   

و  بوون  زمانییەوە،  سەپاندنە  ئەو  سۆنگەی  لە 
شوناسی زمانی یەكەم واتە زمانی دایكیی مرۆڤ 
دەبێت  كاڵبوونەوە  و  فەوتان  و  هەرەسهێنان  تووشی 
ئێلیناسیۆنی زمانی دەبێت. هەر  و مرۆڤ تووشی 
لەو پێوەندییەشدا دیاریكردنی رۆژێك بە ناوی رۆژی 
جیهانیی زمانی دایك، ئەو رۆڵە بنیاتنەرەی زمانمان 

زیاتر بۆ دەردەخات.
لە واڵتێكی فرەنەتەوەدا، فرەزمانی تایبەتمەندییەكی 
سروشتییە، بەاڵم كاتێك ئەو تایبەتمەندییە سروشتییە 
دەسەاڵتی  سەرەڕۆیی  و  بەرژەوندیخوازی  بەهۆی 
ناوەندیی زاڵەوە لە رێگەی جۆراوجۆرەوە بە بیانووی 
هەبوونی زمانی فەرمی و گشتگیر و لە روانگەی 
ناسروشتی  بە  هەوڵی  نەتەوەوە،  یەك  و  دەوڵت  یەك 
زمانییە  كۆمەڵە  گرفتی  و  كێشە  دەدرێت،  كردنی 
جیاوازەكان هەر لە یەكەم قۆناغەكانی تێكەڵ بوونیان 

بە كۆمەڵگای گشتییەوە سەرهەڵدەدات.
لە  دابڕان  قۆناغی  یەكەم  وەك  قوتابخانەكان 
زمانی دایكی و ناسینی زمانی فەرمیی دەسەاڵت 
بۆ منداڵەكانی كۆمەڵگای فرەنەتەوە دێتە هەژمار. 
منداڵدا  پێشكەوتنی  و  گەشە  لە  قوتابخانە  رۆڵی 
حاشاهەڵنەگرە، بەاڵم گەلێك دیاردەش لەو پێشكەوتنەدا 
دەور دەگێڕن، وەكوو رادەی پەیوەندی نێوان مامۆستا 
و قوتابی و هەروەها پالنداڕێژی بۆ نێوەرۆكی كتێبە 
گەلێك  و  خااڵنە  ئەو  هەردووكی  كە  دەرسییەكان. 
پێوەندی  زمانی  سەر  دەگەڕێتەوە  دیكەش  خاڵی 
نابەرابەرییەكی زمانی  لە  لە راستیدا  بوارەدا و  لەو 
تووشی  منداڵ  دەبینێتەوە.  خۆی  دەرفەتەكاندا  و 
بەركەوتنێكی كولتووری دەبێتەوە، هەست بە جیاوازی 
دەكات و لە یەكەم هەڵسەنگاندنیدا لە خۆی، تووشی 
باوەڕبەخۆبوون  هەستی  داڕمانی  و  خۆبەكەمزانین 
دەبێت، داهێنانە زمانییەكانی خۆی لەدەست دەدات و 

ناچار بە فێربوونی زمانی زاڵ دەبێت. 

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی
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بان كی موون: 

ئێران نابێت ببێتە كۆریای باكوور

یەمەنییەكان دژی دەستێوەردانەكانی ئێران 
دروشمیان دا

ریاز حەجاب: 
ئێران سوورییەی داگیر كردووە

زمانی  جیهانی  رۆژی  فێورییە  21ی  لەبەرەبەری 
دایكی، پیرۆزبایی لە سەرجەم خوێنەرانی رۆژنامەی 
ك��وردس��ت��ان دەك��ەی��ن و ه��ی��واداری��ن ن��ەت��ەوەی ك��ورد لە 
و  دێموكراتیك  ئێرانێكی  ساباتی  لە  ئێران  كوردستانی 
وانەكانی  خۆیان  زگماكی  زمانی  بە  بتوانن  فێدراڵدا، 

ژیان و زانست بخوێنن.

دەڵ���ێ واڵتانی  ب���ان ك��ی م���وون 
ئەو  سەر  نەهاتوونەتە  هێشتا  جیهان 
ناوكییەكانی  پڕۆگرامە  كە  بڕوایە 
كۆماری ئیسالمی الیەنی سەربازی 
ئێران  هەیە  ئ��ەوە  ئ��ەگ��ەری  و  نییە 
بۆ  سەرپۆشێ  وەك  وت��ووێ��ژەك��ان  ل��ە 
كەڵك  ناوكی  چەكی  درووستكردنی 

وەرگرێت.
سكرتێری گشتيی رێكخراوى نەتەوە 
رێكخراوە  ئ��ەم  دەڵ��ێ  یەكگرتووەكان 
ی��ا دەب���ێ ه��ەرچ��ی خ��ێ��رات��ر لەمەڕ 
كارامەيی دیپلۆماسی بۆ رەوانەوەی 
نیگەرانییەكانی كۆمەڵگای جیهانی 
كۆماری  ناوكی  پڕۆگرامی  لەمەڕ 
ئیسالمی دادوەری بكات یان ریسكی 
وتووێژە  لە  ئێران  كە  مەترسییە  ئەم 
وەك  ئاژانسدا  لەگەڵ  ناوكییەكانی 
درووستكردنی  ب��ۆ  »س��ەرپ��ۆش��ی« 
چ��ەك��ی ن��اوك��ی ك��ەڵ��ك وەردەگ����رێ، 

قەبووڵ بكات.
لەگەڵ  وتووێژ  لە  م��وون  كی  بان 

ئامریكایی  پۆست«ی  »واشینگتۆن  رۆژنامەی 
باڵو  رێ��ب��ەن��دان  27ی  پێنجشەممە،  رۆژی  ك��ە 

بە  خێراییدان  خ��وازی��اری  كە  رایگەیاند  ك��رای��ەوە، 
و  ئێراندایە  لەگەڵ  دیپلۆماتیكەكان  دانووستانە 
وەها كردەوەیەكی بە »پێویستییەكی خێرای نوێ« 

»دادگایی  دروش��م��ی  بە  یەمەن  خەڵكی 
كردنی بكوژان بۆ دابینبوونی دادپەروەری«، 
ل��ە زۆرب���ەی ش��ارەك��ان��ی ئ��ەم واڵت��ە ب��ە دژی 
دروشمیان  واڵتەكەیان  لە  ئێران  دەستێوەردانی 

دا. 
بە پێی راپۆرتی ئەلعەرەبییە، لە خۆپیشاندانی 
پێتەختی  سەنعا  لە  »ئەلستین«  مەیدانی 
بە  لێدوانێكی دا و  ئەلحمیری  یەمەن، فوئاد 
بەربەرەكانێ  بۆ  وت:«  ئێرانی  كاربەدەستانی 
لەگەڵ ئامریكا پێویست بە هاتنتان بۆ یەمەن 
لە  خۆتاندا  دراوسێیەتی  لە  ئامریكا  نییە، 

ئەفغانستان و عێراق ئامادەیە.« 
مەیدانی  ل��ێ��دوان��دەری  ئەلقازی،  شەوقی 
ب��ە هێماكردن بۆ  ت��ەغ��ز  ل��ە ش���اری  ئ����ازادی 
دەسبەسەرداگرتنی هەناردەی چەك و چۆڵی 
ئێرانی، بە ئامادەبووانی وت: »گەلۆ دەزانن 
كە ئەم بارە چەك و چۆڵە بۆ كوشتنی ئێوە لە 

الیەن ئێرانییەكانەوە قاچاخ دەكرێ.«
قاچاخچیانی  لەگەڵ  هاوكاری  ئەلقازی 
چەك و چۆڵى »خیانەت« بە خەڵكی یەمەن 

و  زان��ی  واڵت��ە  ئەم  شۆڕشی  شەهیدەكانی  و 
دەوڵەتی  ب���وون���ەوەی  رووب�����ەڕوو  خ���وازی���اری 

واڵتەكەی لەگەڵ ئەم دیاردەیەدا بوو.
لەگەڵ  وت��ووێ��ژ  ل��ە  عەبولسەمیع  ن��اج��ی 
ئێران  وتی: »دەستێوەردانەكانی  ئەلعەرەبییەدا 
و  روون  ه��ەم��ووان  بۆ  ئەمڕۆكە  یەمەندا،  لە 
ئاشكرایە، بە وتەی ئەوان لە رێگای قاچاخی 
پشتیوانییە  ی��ان  ی��ەم��ەن  ب��ۆ  و چ��ۆڵ  چ��ەك 
گرووپەكان،  ل��ە  ه��ەن��دێ��ك  ل��ە  ماڵییەكانی 
ل��ە ه��ەوڵ��ی ت��ێ��ك��دان��ی ب����اری ت��ەن��اه��ی ئەم 

واڵتەدایە.«
پشتیوانی  بە  مێژە  لە  ئێران  حكوومەتی 
ب��ن��اژۆخ��وازە شێعەكان و  ل��ە گ��رووپ��ە  ك���ردن 
وەكوو گرووپی  گرووپە چەكدارەكانی دیكەى 
تێرۆریستی ئەلقاعیدە، لە هەوڵی ئاژاوەنانەوە 
ناوچەی  لە  بەدەستهێنانی پێگە  لە یەمەن و 

هەستیاری »باب المندب«دایە.
سەنعا بە فەرمی داوای لە تاران كردووە، 
یەمەندا  لە  دەستێوەردانەكانی  بە  كۆتایی  كە 

بێنێ.

وەزیرانی  س���ەرۆك  ح��ەج��اب،  ری���از 
ریزی  چ��ووەت��ە  كە  س��ووری��ە  پێشووی 
كۆماری  گ��وت��ووی��ە  دژب�����ەران�����ەوە، 
بە  س���ووری���ەدا  ل��ە  ئ��ێ��ران  ئیسالمیی 
بەهێز چاالكە و ئەم واڵتە  شێوەیەكی 
لە الیەن رێژیمی كۆماری ئیسالمییەوە 

داگیر كراوە.
گوتوویە  ح��ەج��اب  ری���از  ه��ەروەه��ا 
نازیش  ئاڵمانی  رێژیمی  تەنانەت  كە 
ئەوەی  وەك  ن��ەداوە  ئەنجام  تاوانێكی 
ب��ەش��ار ئ��ەس��ەد ب��ەرام��ب��ەر ب��ە خەڵكی 

سووریە ئەنجامی دەدا.
پ���ێ���ش���ت���ر م������ەه������دی ت����ائ����ێ����ب، 
ستراتیژیكی  ق��ەرارگ��ەی  ب��ەرپ��رس��ی 
بەرەنگاربوونە  ع���ەم���ار)دام���ەزراوەی 
ل��ە كۆماری  ن���ەرم  ل��ەگ��ەڵ ش���ەڕی 
شەممە  پ��ێ��ن��ج  رۆژی  ئ��ی��س��الم��ی( 
ئ���اپ���ۆڕای  ل���ە  رێ����ب����ەن����دان،  26ی 
گوتبووی:«  بەسیجیدا  خوێندكارانی 
و  پێنجەم  و  سی  پارێزگای  سووریە 

ئێمە.  بۆ  ئیستراتیژیكە  پارێزگایەكی 
ئەگەر دوژمن هێرش بكاتە سەرمان و 
داگیر  خوزستان  یان  سووریە  بیهەوێ  
بۆ  سووریە  لە  كردن  بەرگری  بكات، 

ئێمە گرینگترە«.
ئەو بە هێماكردن بۆ پێویست بوونی 
بەرێوەبریی  ب��ۆ  بەسیجییەكان  ه��ێ��زە 
»سووریە  گوتبووی:  ش��اری  ش��ەڕی 
سوپای هەبوو، بەاڵم توانای كۆنترۆڵ 
نەبوو.  شارەكانی  نێو  ش��ەڕی  كردنی 
ه��ەر ب��ەم ه��ۆی��ەش��ەوە رێ��ژی��م��ی ئێران 
كۆنترۆڵكردنی  بۆ  كە  كرد  پێشنیاری 
شەڕی نێو شارەكان، هێزی بەسیج پێك 

بێنن.«
بەرپرسی قەرارگەی عەمار ئەوەشی 
سووریە  »بەسیجی  ك��ە:  ك��رد  زی���اد 
حیزبواڵییەوە  ئەندامی  60ه���ەزار  بە 
دامەزرا و بووە هۆی ئەوەی شەڕ لە 
سووریە  سوپای  لە  شەقامەكاندا  نێو 

وەربگرێتەوە.«

زانی.
كۆریای  لەگەڵ  ئێران  شوبهاندنی  بە  ناوبراو 
باكووردا وتی: »نابێ كاتێكی زیاتر بە ئێرانییەكان 

بدەین و نابێ كاتكوژی بكەین، چونكوو 
لەمەڕ كۆماری دێموكراتیكی  دیتمان 

گەلی كۆریا چی رووی دا.«
ئەنجومەنی  رۆڵی  هەروەها  ناوبراو 
كێشەی  چ��ارەس��ەری��ی  ب��ۆ  ئاسایشی 
گرینگ  بە  ئێران  ناوكی  پڕۆگرامی 
ئەنجومەنە  ئ��ەم  ك��رد و گوتی  وەس��ف 
دەبێ »بە دژكردەوەیەكی بەهێز، سوور، 
كاریگەر و خێرا« بە ئێران پیشانی بدا 
كە واڵتانی جیهان هێشتا نەهاتوونەتە 
پڕۆگرامە  ك���ە  ب���ڕوای���ە  ئ����ەو  س����ەر 

ناوكییەكانی الیەنی سەربازيی نییە.
لە خولێكی نوێی وتووێژەكانی ئێران 
و 1+5 كە بڕیارە لە ئاڵماتی پێتەختی 
نوێنەری  بچێت،  ب��ەڕێ��وە  قەزاقستان 
و  یەكگرتووەكان  ن��ەت��ەوە  رێ��ك��خ��راوی 
ك��ات��ری��ن ئ��ەش��ت��ۆن، ن��وێ��ن��ەری بااڵی 
یەكیەتی ئۆرووپا، ئامادە دەبن. كاترین 
لە  ك��ە  رای��گ��ەی��ان��دووە  پێشتر  ئەشتۆن 
)26ی  رەش��ەم��ە  8ی  چاوپێكەوتنی 
چاوەڕوانییەكی  ئاڵماتی  ل��ە  ف��وری��ە( 

ئەوتۆی نییە.
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

هاودیتنی شاندێكی حیزبی دێموكرات و سكرتێری 
UNPO

بەشداریی شاندێكی حیزبی دێموكرات لە رێوڕەسمی 
رۆژی كۆمەڵە لە واڵتی سوێد

نوێنەری حیزبی دێموكرات لە سلێمانی لە رێوڕەسمی 
ساڵیادی دامەزرانی حیزبی یەكگرتوویی ئیسالمیی 

كوردستان بەشداری كرد

نوێنەری حیزبی دێموكرات لە فەڕانسە لە كۆنگرەی 
حیزبی كۆمۆنیستی ئەو واڵتە بەشداریی كرد

هەیئەتێكی  رێ��ب��ەن��دان  18 ی  رێ��ك��ەوت��ی  چ��وارش��ەم��م��ە  رۆژی 
سەرپەرستیی  بە  سلێمانی  لە  دێموكرات  حیزبی  پێوەندییەكانی 
سلێمانی  ش��اری  لە  پێوەندییەكان  بەرپرسی  ساحێبی  محەممەد 
بەشداریی لە 19مین ساڵیادی دامەزراندنی یەكگرتووی ئیسالمیی 

كوردستان كرد.
پیرۆزباییان  پەیامێكی  ب��ۆن��ەوە  ب��ەو  دێموكرات  حیزبی  شاندی 

پێشكەش بە حیزبی یەكگرتوویی ئیسالمی كرد.

گەاڵڵەی پێشنیار كراوی حیزبی دێموكرات لە شۆرای 
ئەنترناسیۆنال سوسیالیست پەسەند كرا

گەالڵەی پێشنیار كراوی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران سەبارەت 
بە پێشێلكردنی مافی نەتەوەكانی ئێران، لەالیەن شۆرای ئەنترناسیۆنال 

سوسیالیستەوە پەسند كرا.
ئەم گەاڵڵەیە زیادبوونی رێژەی ئیعدامی چاالكانی سیاسیی كورد، 
بەلووچ و عەرەبی تێدا گونجابوو و پاش پێداچوونەوە لەالیەن شۆرای 

ئەنترناسیۆنال سوسیالیستەوە پەسند كرا.

نوێنەری یەكیەتیی ژنانی دێموكرات، 
لە كۆبوونەوەی شۆرای ژنانی 

ئینترناسیۆناڵ سوسیالیستدا بەشداریی كرد
كۆبوونەوەی ژنانی ئینترناسیۆناڵ سوسیالیست، بە بەشداریی پەروانە 
لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی  یەكیەتیی  نوێنەری  حەیدەری 
لە شاری »لیسۆن«ی واڵتی  بنكەی سەرەكیی حیزبی سوسیالیست 

پورتەغال بەڕێوەچوو.
ئاسیا،  ئافریقا،  لە  واڵت  چەندین  نوێنەرانی  كۆبوونەوەیەدا  ل��ەو 
ئورووپا و ئەمریكا و رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەشدار بوون و كۆبوونەوەكە 
»ناشناڵ  ژن��ان  بەشی  سەرۆكی  لەالیەن  وتارێك  پێشكەشكردنی   بە 
كارەكانی  بە  دەستی  پورتەغال،  سوسیالیستی  پارتی  و  دەپارتمێنت« 

كرد.
باسی سەرەكیی ئەم كۆبوونەوەیە، »قەیرانی نالەباری ئابووریی  جیهان 
لە  هێندێك  و  ب��وو  ژن��ان«  ژیانی  ب��ارودۆخ��ی  لەسەر  شوێندانەریی   و 
 )neoliberal( بەشداران لەو باوەڕەدا بوون كە سیاسەتی نێئۆلیبراڵ

ئەو قەیرانە جیهانییەی د روست كردووە.
پێشكەش كرد و  وتارێكی  پەروانە حەیدەری  لەو كۆبوونەوەیەدا  هەر 
تێیدا ئاماژەی كردبوو كە، زۆربەی   حكوومەتی واڵتەكان بۆ چارەسەری 
تەنیا  بە  ئابووری،  سیاسەتی  زێدەپاشەكەوتی  ئابوورییە،  قەیرانە  ئەو 
رێگا چارە دەزانن و ئەو رێگاچارەیە  هەتا  رادەیەكی زۆر شوێندانەری 

نەرێنیی  هەبووە.
نوێنەری یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە قسەكانی دا 
واڵتانی   ژنانی  زۆرب��ەی  وەكوو  ئێرانیش  ژنانی  كە  كرد  لەوەش  باسی 
نەتەوانەی  ئەو  ژنانی  تایبەتی  بە  ئابووریدان ،  لەژێر گوشاری  جیهان 
كە لە ئێراندا دەژی��ن، وەك ژنانی ك��ورد، ئ��ازەری، ع��ەرەب، بەلووچ و 
توركمەن. ئەو بارودۆخە نالەبارە ئابوورییەی كە لە ئێراندا پێك هاتووە،  
هۆكارەكەی   دەگەڕێتەوە بۆ سیاسەتە نادروستەكانی  بەرپرسانی رێژیمی 
كۆماری ئیسالمی ئێران و وتیشی: ئەو بارودۆخە نالەبارە ئابوورییە لە 
پێش هەموو شتێكدا شوێندانەری  نەرێنیی لەسەر ژیانی ژنان و كچان 

هەبووە.
پەروانە حەیدەریی داوای لە بەشدارنی   كۆبوونەوەكە كرد كە پشتگیری 
ژنانی  و  نەتەوەكانی چەوساوە  لە  پشتیوانيی سیاسی و مەعنەوی  و 

بێبەشی ئێران بكەن.
لە كۆتاییدا بڕیارنامەیەك لە ژێر ناوی »قەیرانی ئابووريی جیهان 
و شوێنەوارەكانی لەسەر ژنان« پەسند كرا و داوا لە واڵتانی ئەندامی 
ئینترناسیۆنالی سوسیالیست كرا كە بە مەبەستی چارەسەری ئەو پرسە، 

هەنگاوی پێویستی بۆ هەڵبگرن.

بەشداریی هەیئەتێكی حیزبی دێموكرات لە شۆرای 
ئینترناسیۆنال سوسیالیست

حیزبی  دەرەوەی  پێوەندییەكانی  بەرپرسی  رێبەندان  16ی  رێكەوتی 
لە  بەشداریی  پورتەغال  واڵت��ی  كەسكاشیایی  ش��اری  لە  دێموكرات، 

كۆبوونەوەی شۆرای ئینترناسیۆنال سوسیالیستدا كرد.
تاوتوێكردنی  بە  بوو  تایبەت  شۆرایە  ئەم  یەكەمی  رۆژی  رۆژەڤ��ی 
هەروەها  و  دێموكراسی  و  ئاسایش  پرسی  و  جیهان  ئ��اب��ووری  پرسی 

بارودۆخی سیاسی و ئاسایشی واڵتی »مالی«.
هەر لەو پێوەندییەدا هەیئەتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە 
كۆبوونەوەیەكی تایبەتدا لەگەڵ چەند حیزبی دیكەی هەر چوار پارچەی 
و  هاوئاهەنگی  و  ك��وردان  گرووپی  كردنی  چاالك  پرسی  كوردستان، 

هاوكاری كردن لە نێو سوسیالیست ئینترناسیۆنالدا هێنایە گۆڕێ. 
هەیئەتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە میانەی یەكەمین 
چەندین  لەگەڵ  دی��داری  و  پێكەوتن  چاو  چەندین  شۆراكەدا  رۆژی 
چاوپێكەوتنانەدا  و  دی��دار  لەم  دا.  ئەنجام  شۆرایە  لەم  بەشدار  حیزبی 
هەیئەتی حیزب روانگە و سیاسەتی حیزبی دێموكراتیان بۆ پێكهێنانی 
هەروەها  گ��ۆڕێ.  هێنایە  فیدراڵ  و  سێكۆالر  دێموكراتیك،  ئێرانێكی 
رۆڵی  و  كوردستان  و  ئێران  لە  مرۆڤ  مافی  نالەباری  هەلومەرجی 
كۆماری ئیسالمی لە نانەوەی ناسەقامگیری و ئاڵۆزی لە رۆژهەاڵتی 

ناڤیندا هاتە بەرباس.

لەم دیدارو چاوپێكەوتنانەدا هەیئەتی حیزبی دێموكرات پێیان لەسەر 
پێويستیی پشتیوانيی بزووتنەوەی دێموكراتیكی نەتەوە ستەم لێكراوەكانی 
ئێران كرد و رۆڵی كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فێدراڵیان وەكوو یەكێك لە 
ئەڵتێرناتیڤە دێموكراتیكەكانی هەرە بەهێزی رێژیمی كۆماری ئیسالمی 

ئێران، گرینك نرخاند.

شاندێكی پێوەندییەكانی حیزبی دێموكرات لە 
هەولێر سەردانی »پارتی كرێكاران و رەنجدەرانی 

كوردستان«ی كرد
سەرپەرستی  بە  هەولێر  لە  دێموكرات  حیزبی  پێوەندییەكانی  شاندی 
محەممەد ساڵح قادری بە مەبەستی پيرۆزبایی دامەزرانی 18 ساڵەی 
ئەو  سكرتاریای  سەردانی  كوردستان  رەنجدەرانی  و  كرێكاران  پارتی 

حیزبەیان كرد.
ل���ەو س���ەردان���ەدا م��ح��ەم��م��ەد س��اڵ��ح ق����ادری ب��ەرپ��رس��ی دەفتەری 
پێوەندییەكانی حیزبی دێموكرات لە شاری هەولێر و ئەندامی كۆمیتەی 
ناوەندی، پیرۆزبایی لە ئەندامانی رێبەری پارتی كرێكاران و رەنجدەرانی 

كوردستان كرد.
ئەو شاندە لەالیەن ساڵح كاكەیی و هەڤاڵ رزگار ئەندامانی مەكتەبی 

سیاسیی پارتی كرێكاران و رەنجدەرانى كوردستان پێشوازییان لێ كرا.
لەو چاوپێكەوتنەدا گۆڕانكارییەكانی ناوچەكە بە تایبەت ئێران تاوتوێ  

كرا و تیشك خرایە سەر گرینگیی رۆڵی كورد لەو گۆڕانكارییانەدا.

لەسەر بانگهێشتی فەرمیی حیزبی كۆمۆنیستی فەڕانسە نوێنەرایەتیی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە فەڕانسە خوسرەو عەبدوڵاڵهی لە 
٣6مین كۆنگرەی ئەو حیزبە كە لە رێكەوتەكانی 19 تا 22 ی رێبەندان 

لە شاری »سەن سان« بەڕێوەچوو، بەشداریی كرد.
فیدراسیۆنەكانی  نوێنەری   716 بەشداریی  وێڕای  كۆنگرەیەدا  لەم 
حیزبەكانی  نوێنەری   100 لە  زیاتر  فەڕانسە،  كۆمۆنیستی  حیزبی 
جیهان  سەرانسەری  پێشكەوتنخوازەكانی  و  دێموكرات  كۆمۆنیست، 

بەشداری ئەو كۆنگرەیە بوون.
كۆمۆنیستی  حیزبی  كۆنگرەی  ٣6مین  كارەكانی  پ��ەراوێ��زی  لە 
فەڕانسە، نوێنەرایەتیی حیزبی دێموكرات لەگەڵ چەندین كەسایەتیی 

حیزبیی فەڕانسە و جیهان دیدار و چاوپێكەوتنی پێك هێنا.

رێكەوتی 18ی رێبەندان، شاندێكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران بە سەرپەرستیی لوقمان ئەحمەدی، ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی و 
بەرپرسی پێوەندییەكانی حیزبی دێموكرات لە دەرەوەی واڵت، سەردانی 
دەفتەری UNPO لە شاری برۆكسێل، پایتەختی واڵتی بلژیكی كرد 

و لەگەڵ »مورینیۆ بۆسداچین«، سكرتێری UNPO كۆ بووەوە.
لەم دیدارەدا لەسەر دوایین رووداوەكانی ئێران بەگشتی و كوردستان 
حیزبە  لەگەڵ  دێموكرات  حیزبی  هاوكاریی  و  پێوەندی  و  بەتایبەتی 
ئێرانی  نەتەوەكانی  كۆنگرەی  ئەندامی  كە  حیزبانە  ئەو  و  كوردییەكان 

فێدراڵن، باس كرا.
كۆنگرەی  بڕیارەكانی  بە  ئاماژەی  حیزب  شاندی  پێوەندییەدا  لەم 
15ی حیزبی دێموكرات كرد و هەڵویست و سیاسەتی حیزبی لە پێوەندی 
لەگەڵ پێویستیی پتەو كردنی پێوەندی و هاوكاریی حیزبە كوردییەكان 
خەبات  ئێران  ستەملێكراوەكانی  نەتەوە  مافی  بۆ  كە  حیزبانەى  ئەو  و 

دەكەن، خستە روو.
بەرنامەی كاری داهاتووی بەشی  لەسەر  دی��دارەدا  ئەم  لە درێ��ژەی 
پێوەندییەكانی حیزبی دێموكرات لە دەرەوەی واڵت و ئەو گرینگییە كە 

حیزبی دێموكرات بە رێكخراوی UNPO دەدا، باس كرا.
ل���ەم پ��ێ��وەن��دی��ەدا ئ��ەح��م��ەدی وت���ی: UNPO رێ��ك��خ��راوێ��ك��ە كە 
و  ئێران  كوردستانی  لە  كورد  گەلی  بۆ  هەیە  تایبەتی  گرینگییەكی 
حیزبی دێموكرات وەكوو نوێنەری كوردستانی ئێران لەنێو ئەم رێكخراوەدا، 
سپاسی هاوكاری و پشتیوانیی UNPO بۆ پرسی كورد بەتایبەتی و 

پرسی نەتەوەكانی ئێران بە گشتی دەكەین.
لە بەشێكی دیكەی ئەم كۆبوونەوەدا بەڕێز بۆسداچین رۆلی حیزبی 
دێموكرات و كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی بەرز نرخاند لە بەرپەچدانەوەی 
سیاسەتەكانی كۆماری ئیسالمی ئێران و پێی لەسەر ئەوە داگرتەوە كە 
لە  دەتوانن،  ئێرانی فێدراڵ  نەتەوەكانی  حیزبی دێموكرات و كۆنگرەی 

دێموكراتیزە كردنی ئێراندا رۆڵێكی چارەنووسسازیان هەبێت.

رۆژی شەممە رێكەوتی 21ی رێبەندان شاندێكی كۆمیتەی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران �� سوێد، لە رێوڕەسمی رۆژی كۆمەڵەدا 

بەشداریی كرد.
ئەو رێوڕەسمە بە بەشداریی نوێنەری حیزب و رێكخراوە كوردستانييەكان، 
ئێرانی و سوێدی بەڕێوەچوو و پەیامی كۆمیتەی حیزب لە واڵتی سوێد 
لەالیەن مەولوود عەبدێل زادە، بەرپرسی بەشی پێوەندییەكانەوە پێشكەش 

كرا.
لەم پەیامەدا وێڕای ئاماژە بە رێككەوتننامەی ئەم دواییەی حیزبی 
دێموكرات و كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران، 
كوردستانی  لە  الیەنەكان  هەموو  یەكڕیزی  و  یەكگرتن  لەسەر  جەخت 

ئێران، بۆ گەیشتن بە ئامانجەكانی گەلی كورد كرابوو.

شاندێكی كۆمیتەی حیزبی دێموكرات لە دانمارك لە 
سالڕۆژی دامەزراندنی ریكخراوی كوردستانی حیزبی 

كۆمۆنیستی ئێران )كۆمەلە(دا بەشداری كرد
شاندێكی كۆمیتەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران � شیلەند لە 
ساڵڕۆژی دامەزرانی رێكخراوی كوردستانيی حیزبی كۆمۆنیستی ئێران 

)كۆمەلە(دا بەشداريی كرد.
شاندی كۆمیتەی »شیلەند« پێكهاتوو لە سەعید سۆلتانپوور، دیار 
مۆالیی و ئۆمێد حەسەنزادە و بە هاورێیەتیی دەنیز بەرخوەدان لە ٣4مین 

ساڵڕۆژی دامەزرانی كۆمەڵەدا بەشدارییان كرد.
پیرۆز  پەیامی  بۆنەوە  بەو  لە »شیلەند«  حيزب  كۆمیتەی  شاندی 

بایی كۆمیتەیان پێشكەش بە رێوڕەسمەكە كرد.
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یەكیەتیی الوانی دێموكراتی كوردستانی ئێران رۆژی 
دامەزراندنی رێكخراوەكەی راگەیاند

كۆمەلێك  لەگەڵ  كۆبوونەوەیەك  لە  دێموكرات  الوان��ی  یەكیەتیی 
كەسایەتیی تێكۆشەر و نەتەوەیی، رۆژی دامەزرانی خۆی راگەیاند.

بەڕێزان حەسەن  بۆ  یەكیەتیی الوان كۆبوونەوەیەكی  رێبەندان  2٣ ی 
پرۆفسۆر  دێموكرات،  حیزبی  گشتیی  سكرتێری  جێگری  شەرەفی 
عەلی  سەید  حەیدەری،  مومتاز  رەس��ووڵ،  مستەفا  عێزەدین  دوكتور 
رەحمانی و جەلیل گادانی كەسایەتییەكانی تێكۆشەری نەتەوەی كورد، 
حیزبی  ناوەندی  كۆمیتەی  ئەندامانی  ناتق  دارا  و  تاهیر مەحموودی 
رێكخراوی  مێژووی  ئامادەكاری  عەبدوڵاڵزادە  لوقمان  و  دێموكرات 

الوانی رێكخست.
هەتاوی  1٣24 ی  ساڵی  رێبەندانی   ٣0 رۆژی  كۆبوونەوەیەدا  لەو 
بەرانبەر بە 19ی فێورییەی 1946ی زایینی، بە شێوەیەكی سەمبولیك 
وەك رۆژی دامەزرانی یەكیەتیی الوانی دێموكراتی كوردستانی ئێران 

دیاری كرا.

سێ  هاوواڵتیی كورد بە شێوەیەكی گوماناوی، بەدەستی 
هێزە ئینتزامییەكان كوژراون

پاوە:
 رێكەوتی 21 ی رێبەندان هاواڵتییەكی كوردی خەڵكی ناوچەی پاوە 

لەالیەن هێزە ئینتزامییەكانی »بەخشی باینگان«�ەوە دەسبەسەر كرا.
هێزە  لەالیەن  كە  هاوواڵتییەیە  ئ��ەو  ن��اوی  ئ��ەش��دەری  عەبدولقادەر 
دەیبەنە  و  دەسبەسەر  »دڕۆڵ���ە«  پاسگای  سەربە  ئینتزامییەكانی 

گرتنگەی ئەو ناوەندە نیزامییە.
عەبدولقادر دوای لێدانی لەرادەبەدەر ئازاد كراوە، بەاڵم ئەو هاوواڵتییە 
ناوی  بە  شوێنێك  لە  زۆر،  ئەزیەتی  و  ئ��ازار  و  ق��وول  برینی  بەهۆی 
و  رووبارێكەوە  ناو  كەوتۆتە  كانیساالر  ئاوایی  لە  شەڕگە  كلكەكەی 

گیانی لەدەست داوە.

مەریوان:
لە درێژەی كوشتنی گوماناوی هاوواڵتییانی كورد، »عیسا غواڵم 
11«ی  »كەالنتەریی  سەربە  ئینتزامییەكانی  هێزە  لەالیەن  وەیسی« 
شاری مەریوانەوە زۆر بێ بەزەییانە كەوتبووە بەر لێدان و كوتان گیانی 

لەدەست دابوو.

بۆكان:
»جامەرد«ی  ئاوایی  خەڵكی  محەممەد،  كوڕی  پینەچی  هاشم 
بۆكان ماوەی مانگێك لەمەوپێش لە شەقامی وەلیعەسری شاری تاران 
دەسبەسەر  ئێرانەوە  ئیسالمیی  رێژیمی  ئینتزامییەكانی  هێزە  لەالیەن 
كراوە و چەند رۆژ لەمەوبەر بە شێوەیەكی گوماناوی گیانی لەدەست 

داوە.

سێ  كۆڵبەری كورد لەالیەن هێزە ئینتزامییەكانەوە 
گیانیان لێ ئەستێنرا

س��ێ  ك��ۆڵ��ب��ەری ك����وردی خ��ەڵ��ك��ی ش���اری م��ەه��اب��اد، ل��ەالی��ەن هێزە 
دراونەتە  فڕێ  بانەوە  شاری  شاخاوییەكانی  ناوچە  لە  ئینتزامییەكانەوە 

خوارێ  و لە ئەنجامدا گیانیان لەدەست داوە.
چوار كۆڵبەری كورد بە ناوەكانی عەلی كوڕی مام نادر، جەالل رۆستەم نژاد 
كوڕی محەممەد، هوشیار رۆستەم نژاد كوڕی محەممەد و رزگار مەعروفی 
ئازەر كوڕی كەماڵ لە ناوچەی شەهابەدینی بانە كەوتوونەتە بۆسەی هێزە 

ئینتزامییەكانی رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە.
یەكێك لەو كۆڵبەرانە بە ناوی عەلی لەدەستی ئەو هێزانە رزگاری دەبێ  
القێكی  هۆیەوە  بەو  و  چێنراو  مینى  سەر  كەوتۆتە  هەاڵتنیدا  لەكاتی  و 

لەدەست داوە.
ئێران ئەو سێ كۆڵبەرەی دیكە دەسبەسەر  هێزە ئینتزامییەكانی رێژیمی 
داونەتە  لە چیای »سووركێو« فڕێیان  بەستنی دەست و القیان  و دوای 

خوارێ.
خەڵكی  لەالیەن  رێبەندان  رێكەوتی 21 ی  كوردە  الوە  ئەو سێ   تەرمی 

ناوچەكەوە دەرهێنراونەتەوە.

دادگای »ئێران تریبووناڵ« رێژیمی ئێرانی بە تاوان 
لە دژی مرۆڤایەتی مەحكووم كرد

كۆماری  رێژیمی  راگەیەنراوێكدا  لە  تریبووناڵ«  »ئێران  دادگ��ای 
ئیسالمیی ئێرانی بە ئەنجامدانی تاوان لە دژی مرۆڤایەتی مەحكووم 

كرد.
لە سەرەتای ئەم راگەیەنراوەدا هاتووە: بۆ یەكەمین جار لە مێژووی 
قوربانییانى  بنەماڵەی  ل��ە  گرووپێك  جیهاندا،  و  ئ��ێ��ران  ه��اوچ��ەرخ��ی 
كۆمەڵكوژیی زیندانیانی سیاسیی دەیەی 60 و بەشێك لە زیندانیانی 
سیاسی،  چاالكانی  ب��ەرب��اڵوی  هاریكاریی  بە  و  دەی��ە  ئ��ەو  سیاسیی 
دادگایی  پیاو،  و  ژن  نێوان  یەكسانیخوازانی  خوێندكاری،  و  كرێكاری 
پاییزی  لە  ئێرانیان  ئیسالمیی  كۆماری  رێژیمی  موحاكمەی  و  كردن 

ساڵی 1٣86�ەوە دەست پێ كرد.
راگەیەنراوەكە پرژاوەتە سەر ئەوەش كە، »ئێران تریبووناڵ« دادگایەكی 
خەڵكییە و رەوایی خۆی نەك لە دەوڵەت و رێكخراوە سیاسییەكان، بەڵكوو 

لە خەڵك وەردەگرێت.

پاش 5 ساڵ هەوڵ و تێكۆشان و كاری بەردەوام بۆ كۆكردنەوەی بەڵگە 
و دابینكردنی پێداویستییە ماڵییەكانی دادگا، دادگای ئێران تریبووناڵ 
رێژیمی ئیسالمیی ئێران بە ئەنجامدانی تاوان دژی مرۆڤایەتی مەحكووم 

كرد.

كەسایەتییەكی بەناوبانگی ناوچەی سەردەشت 
كۆچی دوایی كرد

ئەحمەد  بە  ناسراو  عەلی پوور  ئەحمەد  رێبەندان  17ی  رێكەوتی 
و  خۆشناو  كەسایەتیی  و  »قەلەڕەش«  گوندی  خەڵكی  ئایشەگوڵێ 

بەناوبانگی ناوچەی سەردەشت كۆچی دوایی كرد.
سەردەمی  بەناوبانگی  و  ناسراو  تێكۆشەرێكی  عەلی پوور  ئەحمەد 
و  م��اڵ  و  ب��وو  ك��وردس��ت��ان  پێشمەرگەی  هێزی  چ��ەك��داری��ی  خەباتی 

مەزراكەشی هەمیشە شوێنی حەوانەوەی پێشمەرگە بووە.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران وێڕای دەربڕینی پەژارەی خۆی 
لە خەمی لەدەست دانی ئەحمەد ئایشەگوڵێ، سەرەخۆشی لە بنەماڵە 

و كەس و كاری دەكات.

فەرماندەیەكی سەردەمی كۆماری كوردستان 
كۆچی دوایی كرد

ورمێ  ناوچەی  لە  كوردستان  كۆماری  سەردەمی  فەرماندەیەكی 
بەهۆی نەخۆشيی لە تەمەنی 80 ساڵیدا كۆچی دوایی كرد.

»حوسێن ئیسماعیل زادە« خەڵكی گوندی »مەڕنە« سەربە ناوچەی 
»سۆمای برادۆست« بەهۆی نەخۆشی لە یەكێك لە نەخۆشخانەكانی 

شاری ورمێ كۆچی دوایی كرد.
مام حوسێن سەرەڕای كەمبوونی تەمەنی بەهۆی لێهاتووییەوە وەكوو 
رووخانی  پاش  و  هەڵبژێردرا  كوردستان  میللیی  سپای  فەرماندەی 
كۆماریش دەستی لە خەبات و تێكۆشان بەر نەدا و لە ریزەكانی حیزبی 
47دا   ��  46 ساڵەكانی  شۆڕشی  لە  پاشتریش  و  مایەوە  دێموكراتدا 

بەشداریی كرد.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، وێڕای دەربڕینی هاوسۆزی و 
هاوخەمیی خۆی، سەرەخۆشی لە بنەماڵەی مام حوسێن دەكات و خۆی 

لە خەمیاندا بە بەشدار دەزانێت.

كەسایەتییەكی ئایینیی ناوچەی پیرانشار
 كۆچی دوایی كرد

»تووژەڵێ«ی  گوندی  خەڵكی  عومەری«  »عەبدوڵاڵ  مامۆستا 
ناوچەی الجانی پیرانشار مااڵوایی لە ژیان كرد.

حاجی عەبدوڵاڵ عومەری مەالی گوندی »گەرگوول«ی ناوچەی 
الجان بوو و ئەو كەسایەتییە ئایینییە كەسێكى نەتەوەیی و نیشتمانپەروەر 

بوو.
ئەو مامۆستا ئایینییە لە ساڵەكانی 1٣60�ەوە هەتا 1٣62 ئەندامی 
»كۆمیتە ناوچە«ی حیزبی دێموكرات لە الجان بووە و بە دڵسۆزییەوە 

ئەركەكانی وەك دادوەرێك بەڕێوە بردووە.
هاوخەمی،  دەربڕینی  وێڕای  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 

سەرەخۆشی لە بنەماڵەی حاجی مەال عەبدوڵاڵ دەكات.

ئەندامێكی لە مێژینەی حیزبی دێموكرات لە 
ناوچەی ورمێ كۆچی دوایی كرد

نەعمان سعادەتیان كوڕی حاجی سەعید  و خەڵكی شارۆچكەی راژانی 
سەربە شاری ورمێ بەهۆی نەخۆشی، كۆچی دوایی كرد.

لە مێژینەی حیزبی دێموكراتی  ئەندامانی  لە  یەكێك  نەعمان سعادەتیان 
كوردستانی ئێران  و دۆست  و خەمخۆری بزووتنەوەی نەتەوایەتیی كورد بوو.

هاوكاری  جار  زۆر  دا  حیزب  چەكدارنەی  خەباتی  سەردەمی  لە  ناوبراو 
رێبوارێكی  بە  خۆی  هەمیشە  كردبوو  و  كوردستانی  پێشمەرگەی  هێزی 

رێگای شەهیدان دەزانی.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرەخۆشی لە بنەماڵەی سەعادەتیان 

دەكات و خۆی بە شەریك  و بەشداری خەمیان دەزانێت.

دایك و باوكی چەند شەهیدی رێگای رزگاریی 
كوردستان كۆچی دواییان كرد

سەردەشت:
ئەمین  محەممەد  ب��اوك��ی  و  ن��اس��راو  تێكۆشەرێكی  ئەحمەد  م��ام 

مەحموودی شەهیدی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بوو.
مام ئەحمەد لە بزووتنەوەی چەكداریی ساڵەكانی 46 و 47 هاوڕێ 
و  س��ەردەش��ت  ن��اوچ��ەی  لە  شەڵماشی  ئەحمەد  م��ەال  شەهید  لەگەڵ 

دەوروبەریدا چاالكی و تێكۆشانی هەبووە.
9 ی  رێكەوتی  ئەحمەد  مام  كوڕی  مەحموودی  ئەمین  محەممەد 
مانگی سەرماوەزی ساڵی 1٣74 بە هۆی تەقینەوەی مین لە ناوچەی 

سەردەشت شەهید بوو.
ناوچەی سۆما لە ورمێ:

بە  دێموكرات  حیزبی  شەهیدێكی  دایكی  رێبەندان  16ی  رێكەوتی 
ئاوایی  خەڵكی  سەبری«،  »حاجی  كچی  تۆسەن«  »سەیران  ناوی 
 85 تەمەنی  لە  پیری  بەهۆی  سۆما  ناوچەی  سەربە  »ك���ووران«ی 
ساڵیدا كۆچی دوایی كرد. دایە سەیران دایكی »خۆسرەت خودادی« 

شەهیدی حیزبی دێموكرات بوو.
سەربە  »ئاچەقەلی«ی  ئ��اوای��ی  خەڵكی  محەممەدی  ئیبراهیم 
ساڵیدا   55 تەمەنی  لە  نەخۆشی  بەهۆی  ورم��ێ   سۆمای  ناوچەی 

كۆچی دوایی كرد.
ئیبراهیم محەممەدی برایەكیشی بە ناوی »عبدولسەالم محەممەدی« 

لە ریزەكانی حیزبی دێمۆكراتدا شەهید بووە.
ناوچەی سندووسی نەغەدە:

بە  دێموكرات  حیزبی  شەهیدێكی  دایكی  رێبەندان  رێكەوتی 15 ی 
ناوی »گوڵێ ئەزەردیو« خەڵكی ئاوایی كەرێزەی ناوچەی سندووسی 

شاری نەغەدە بە هۆی نەخۆشی كۆچی دوایی كرد.
دایە گولێ  دایكی »بایزید تەپەڕەشی« شەهیدی حیزبی دێمۆكرات 

بوو.
تەرمی دایكی ئەو شەهیدە لەنێو خەم و پەژارەی خەڵكی گوندی 

كارێزەی شكاكان لە ناوچەی سندووس بە خاك سپێردرا.
مەهاباد:

ناوی  بە  مەهاباد  شاری  كەسایەتییەكی  رێبەندان  16ی  رێكەوتی 
حاجی ئەحمەد مەوالنژاد مااڵوایی لە ژیان كرد.

هۆیەشەوە  بەو  هەر  و  بوو  نیشتمانپەروەر  كەسێكی  ئەحمەد  حاجی 
بنەماڵە وخزمەكانی بە تۆمەتی هاوكاركردنی  5 كەس لە ئەندامانی 

حیزبێكی كوردی لە گرتووخانەدان.
ناوەندە  لە  داوای��ان  مەهاباد  شاری  كەسایەتییەكانی  و  سپیان  ریش 
ئێران كردبوو كە كوڕ و  ئیسالمیی  رێژیمی كۆماری  پێوەندیدارەكانی 
نەوەی دەسبەسەركراوی حاجی ئەحمەد بۆ رێوڕەسمی بەخاك سپاردنی 

ئەو خوالێخۆشبووە ئامادە بن، بەاڵم ئەو داواكارییە رەت كرایەوە.
بۆكان:

زێنەب كوچكە دایكی »مەنسوور محەممەدپوور« شەهیدی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران، خەلكی میراوای بوكان لە تەمەنی 60 

ساڵیدا ماالوایی لە ژیان كرد.
ئێران  و  گەالنی  شۆڕشی  سەركەوتنی  لەگەڵ  ه��ەر  زێنەب  دای��ە 
خەباتی ئاشكرای حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پشت و پەنای 
حەسانەوەی  شوێنی  ماڵەكەی  هەمیشە  ب��ووە  و  پێشمەرگە  هێزی 

پێشمەرگەكانی دێموكرات بووە.
تەرمی دایە زێنەب لە شوێنی لەدایك بوونی لە ئاوایی عەزیزكەند 

ئەسپێردەی خاك كرا.
سەرپێڵی زەهاو:

»ئەحمەد مورادی« كوڕی ساڵح خەڵكی ئاوایی »برق و باران«ی 
سەربە دەشتی زەهاو، بەهۆی نەخۆشیی دڵ لە تەمەنی 61 ساڵیدا لە 

شاری سلێمانی لە هەرێمی كوردستان مااڵوایی لە ژیان كرد.
كاك ئەحمەد ساڵی 1٣71 ی هەتاوی بۆتە ئەندامی حیزبی دێموكرات 

 و بەوپەڕی دڵسۆزییەوە ئەركە حیزبیەكانی بەجێ  گەیاندووە.
لە  بەشداری دۆستان و خزم و كەسەكانی  بە  تەرمی كاك ئەحمەد 

شاری كەالر لە هەرێمی كوردستان ئەسپەردەی خاك كرا.
هاوخەمی،  دەربڕینی  وێڕای  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
سەرەخۆشی لە بنەماڵەكانی دایە گوڵێ ، سەیران، كاك ئیبراهیم، حاجی 
ئەحمەد، مام ئەحمەد، دایە زێنەب و كاك ئەحمەد دەكات و خۆی لە 

خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار دەزانێت.
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ت��ااڵن��چ��ی��ان��ی خوانی  ن��ێ��وخ��ۆی��ی  ك��ێ��ش��ەی 
ئیسالمیدا  ك��ۆم��اری  لە  دەس���ەاڵت  مافیایی 
خۆی،  هەستیارەكانی  قۆناغە  گەیشتۆتە 
بەجۆرێك كە هەڕەشە و پیالنەكانی مۆرە ورد 
و درشتەكانی رێژیم لە یەكتر، لە نێو زەلكاوی 
ت��ەن��ان��ەت رێبەری  ران��ت��خ��ۆری��دا،  گ��ەن��دەڵ��ی و 
تووشی  قەیرانەدا  ئەو  چارەسەری  لە  رێژیمی 

دۆشدامان و سەرلێشێواوی كردووە. 
بە  ك��ە  سێناریۆیە  ئ��ەم  سێكانسی  دوای��ی��ن 
دەستنیشانكراوی  سەركۆماری  تێكهەڵچوونی 
شوورای  مەجلیسی  س��ەرۆك��ی  و  خامنەیی 
ئیسالمی دەستی پێكرد، نیشاندەری ئەوپەڕی 

قەیران لە خێوەتگەی كۆنەپەرستیدا بوو. 
ریسواترین  و  ئ��اش��ك��رات��ری��ن  ق��ەی��ران��ە،  ئ��ەم 
لۆمپەنیزم  بێ رەوشتی،  گەندەڵی،  نموونەكانی 
سەرەكیترین  و  هەستیارترین  لە  پیالنگێڕی  و 
پ��ۆس��ت��ەك��ان��ی دەس���ەاڵت���ێ���ك���دا دەرخ���س���ت كە 
و  ئایین  میراتگری  ب��ە  خ��ۆی��ان  بەرپرسانی، 
ئەحمەدی نژاد،  دەزان���ن.  دادگ���ەری  و  رەوش��ت 
سەركۆمارێك كە بۆ خۆی پەیكەرەیەكی تەواو 
و  لۆمپەنیزم  ساختەكاری،  ش��ەڕخ��وازی،  ل��ە 
لە  7ساڵەی  دەسەاڵتی  بەهۆی  تاوانكارییە، 
پۆستی سەركۆماریدا و پشتیوانیی بێ ئەمال 
و ئ��ەوالی رێ��ب��ەری رێ��ژی��م، بە زووت��ری��ن كات 
سیستمێكدا  وەها  لە  سەركەوتنی  قۆناغەكانی 
وە  دەرنگ  رادەی��ەك  تا  ئەگەرچی  و  تێپەڕاند 
نیۆ  لە  ئەوی جێگای خۆی  بۆ  كەوتبوو  خۆ 
مافیای  سەركردەكانی  و  گ��ەورە  تااڵنچیانی 
دەسەاڵتدا بكاتەوە، بەاڵم بەهۆی ئامادەبوونی 
فاكتەرە یارمەتیدەرەكان، ئەو بوێرییەی لە خۆیدا 
دەسەاڵتەكانی  دیاریكراوی  بازنەی  كە  بینی 
باڵە  ی��ەك،  دوای  لە  ی��ەك  و  تێپەڕێنی  خ��ۆی 
سەركردەكانی  و  رێ��ژی��م  ج���ۆراوج���ۆرەك���ان���ی 

چەپ،  پەراوێزەوە.  بخاتە  جیاوازەكانی  تاقمە 
موئتەلیفە،  موشاركەت،  ك��ارگ��وزاران،  راس��ت، 
رەفسەنجانی، خاتەمی، كەڕووبی، مووسەوی، 
كەسایەتییە  و  ت��اق��م  ل��ەو  و...  ن���ووری  ن��ات��ق 
ب��ەه��ێ��زان��ەی رێ��ژی��م ب���وون ك��ە ل��ە م���اوەی ئەو 
7ساڵەدا یەك لە دوای یەك، بە پشتیوانی، یان 
بێدەنگیی الیەنگرانەی خامنەیی و پشتگیریی 
تاقمە چەكدار و ئەمنیەتییەكان و كارتێلە مەزنە 
بڕیاردانی  بازنەی  چەقی  لە  ئابوورییەكان، 
پێوە  پاڵیان  بازنە  پەراوێزەكانی  بەرەو  رێژیمەوە 
نرا و لە بەرانبەر ئەم ركابەرە نوێیەدا دەسەاڵتی 
لە  خۆیان  بەرباڵوی  دەسترۆیشتوویی  و  رەها 

گۆڕەپانی سیاسیدا لە دەست دا. 
ئ��ەح��م��ەدی ن����ژاد و ت��اق��م��ی س���ەرب���ازی � 
پشتگیریی  كە  ئەو  پیشتیوانی  ئەمنییەتیی 
ب���ەران���ب���ەر گوشاری  ل���ە  ل�����ەوان  خ��ام��ن��ەی��ی 
تاقمە  و  دەرەك���ی  و  نێوخۆیی  گشتیی  رای 
ركابەرەكان لە دەسەاڵتدا، هەڵگری تێچوویەكی 
رێژیمی  و  خ��ام��ن��ەی��ی  ب��ۆ  ق���ورس  سیاسیی 
تەنانەت  ب��وو،  گشتی  بە  ئیسالمی  كۆماری 
ل���ەم دەرف���ەت���ەش، وات���ە الواز ب��وون��ی ه��ێ��ز و 
راستیدا  لە  )ك��ە  رێژیم  رێبەری  ئۆتۆریتەی 
خەرجی پاراستن و مانەوەی دەوڵەتی ئەحمەدی 
نژاد كرابوو( بۆ بەزاندنی سنووری هێژموونیی 
خامنەیی كەڵكیان وەرگرت و هەرئەم نموونەی 
تاقمی  بەرەنگاربوونەوەی  دەرب��ڕی  دوای��ی��ەش 
ئەحمەدی نژاد � مەشایی بەرانبەر بە خامنەیی 
هەڵسوكەوتەی  ئەم  دەستوپێوەندییەكانیانە.  و 
بۆتە  خامنەیی  بە  بەرانبەر  ن��ژاد  ئەحمەدی 
هۆی ئەوەی كە كەسانی دیكەی نێو رێژیمیش 
و  بڕیار  رەه��ای  ملكەچی  ج��اران  وەك  چیتر 
هەڕەشەكانی رێبەر نەبن، تا ئەو جێگایەی كە 
باسكردن لە »رۆڵی یەكالكەرەوەی رێبەر« بۆتە 
گاڵتەجاڕێكی كۆن و هیچ كام لە تاقمەكانی 
ئەو  هاوارەكانی  و  هات  دەس��ەاڵت گوێڕایەڵی 

نەبن � كە زیاتر داماوی و دەستەوەستانیی رێبەر 
نیشان دەدەن � و رووخانی كۆشكی هەیمەنەی 
نێوبەتاڵی لە پێش چاوی هەموان نیشان بدەن.

برایانی  و  ئەحمەدی نژاد  نێوان  كێشەی   
لە  دەوڵ��ەت  كێشەی  بۆتە  ئێستا  كە  الریجانی 
یاسادانانی  و  دادوەری  دەسەاڵتەكانی  گ��ەڵ 
رێژیم، كاتیك دەستی پێكرد كە ئەحمەدی نژاد 
شەقامەكان  راپ��ەڕی��ن��ی  دام��رك��ان��دن��ی  پ���اش 
ل��ە خامنەیی  ب���ەرەب���ەرە  س����اڵ����ی1٣88دا،  ل��ە 
دووركەوتەوە و تەنانەت هێندێك جار، وەك نموونە 
البردنی حەیدەر موسلحی، وەزیری ئیتالعات، 
بە راشكاوی لە بەرانبەر بڕیاری روون و رەهای 
ملنەدان.  و  الس��اری  كەوتە  فەقیهدا  وەلیی 
لێرەوە بوو كە الریجانییەكان )سادق، محەممەد 
جەواد، عەلی، محەممەدباقر و فازڵ( سەرنجی 
جیاتی  لە  و  راكێشا  خۆیان  بۆ الی  رێبەریان 
ئ��ەو، دەوڵ��ەت��ی ئ��ەح��م��ەدی ن��ژادی��ان ب��ە شێوەی 
بڵێسەی  یەكەم  كرد.  كێشە  تووشی  جۆراجۆر 
موتەهەری،كوڕی  عەلی  الیان  لە  ئاگرە  ئەم 
ئایەتوڵاڵ مورتەزا موتەهەری و برای ژنەكەی 
عەلی الریجانییەوە هەڵكرا كە بە هێنانەگۆڕی 
گ���ەاڵڵ���ەی ل��ێ��پ��رس��ی��ن��ەوە ل��ە س��ەرك��ۆم��ار لە 
وەك  بابەتی  هێندێك  باسكردنی  و  مەجلیسدا 
گەندەڵی و رانتخۆریی محەممەد رەزا رەحیمی، 
گەندەڵیی  نژاد،  ئەحمەدی  یەكەمی  جێگری 
س��ەرك��ۆم��اری خ��اك��ەڕا!! و دەوڵ��ەت��ی میهرو 
عەداڵەت و خەبات دژبە گەندەڵكاریی ئاشكرا 

كرد. 
گوشاری مەجلیس و دەزگای دادوەری بۆ 
البردن و لێپرسینەوەی جێگری ئەحمەدی نژاد، 
بوو بە هۆی ئەوەی كە ئەویش لە كردارێكی 
بەرانبەردا، دۆسیەی گەندەڵی و تااڵنچیەتیی 
ستادی  سەرۆكی  الریجانی،  محەممەدجەواد 
مافی مرۆڤی ئیسالمی لە دەزگای دادوەریدا 
بێنێتە كایەوە و بەرانبەرەكەی خۆی بەشێوەیەكی 

ك��ات��ی ب��ێ��دەن��گ ب��ك��ات. پ��رس��ێ��ك��ی دیكەی 
دەسبەسەركردنی  نێوانەدا،  لەم  ناكۆكی  جێی 
راوێژكارە  لە  یەكێك  جەوانفیكر،  عەلی ئەكبەر 
بااڵكانی ئەحمەدی نژاد بوو كە كێشەی نێوان 
نژادی  ئەحمەدی  و  الریجانی  ئاملی  س��ادق 
گرتووخانەی  لە  سەركۆمار  سەردانی  لەسەر 
كێشەی  بەهۆی  هەربۆیە،  ڵێكەوتەوە.  ئیڤین 
بەڕیۆەبەری  دەزگای  دوو  سەرۆكەكانی  نێوان 
لێدوانێكی   لە  خامنەیی  كە  بوو  یاسادانان  و 
هەڕەشەئامێزدا رایگەیاند: »لە ئەمڕۆ بەدواوە، 
كام  هەر  سەركۆماری،  هەڵبژاردنی  كاتی  تا 
بە  بیهەوێ  كە  )رێژیم(  نیزام  بەرپرسانی  لە 
رێژیم،  نێوخۆییەكانی  كێشە  زەق��ك��ردن��ەوەی 
خۆراكی تەبلیغی بۆ دوژمنان و میدیا بیانییەكان 
ئامادە بكات، بە دڵنیاییەوە خەیانەتی كردووە«. 
بە  كۆتایی  ئاگراوییە  لێدوانە  ئ��ەم  وێ��دەچ��وو 
ناكۆكییەكان بێنێت و الیەنەكان چیدی نەوێرن 
لە بەرانبەر ئەو هەڕەشەیەدا خۆڕاگری بكەن. 
بە  ئەحمەدی نژاد  كە  نەخایاند  زۆری  ب��ەاڵم 
گوشارهێنان بۆ سەر مەرزیە وەحید دەستجردی، 
وەزیری تەندروستی بۆ البردنی موحەممەد باقر 
الریجانی لە بەرپرسایەتیی خۆی لەم وەزارتەدا 
دیسان ئاگری ناكۆكییەكانی هەڵكردەوە. بەاڵم 
بەوەش كۆتایی نەهات و پێداگریی ئەحمەدی نژاد 
دادوەری  مورتەزەوی،  سەعید  دانانی  سەر  لە 
گەندەڵ و سەركوتكەری رێژیم وەكوو سەرۆكی 
)تامین  كۆمەاڵیەتی  دابینكردنی  رێكخراوی 
تاقمەكانی  توندی  بەربەرەكانێی  اجتماعی(، 
دەوروبەری الریجانییەكان لە مەجلیس و دەزگای 
گەندەڵیی  دۆس��ی��ەی  و  لێكەوتەوە  دادوەری���ی 
م���ورت���ەزەوی ب���وو ب��ە ئ��ام��رازێ��ك ب��ۆ گوشار 
ئەحمەدی نژاد.  بۆ سەر  هێنانی الریجانییەكان 
دوابەدوای بانگكردنی شێخولئیسالمی، وەزیری 
سەركۆماری  ئەحمەدی نژاد،  دەوڵەتی  ك��اری 
و  مەجلیسدا  لە  خۆی  ئامادەبوونی  بە  رێژیم 

باڵو كردنەوەی فیلمێك لە پێشنیاری بەرتیلی 
فازڵ الریجانی، برای بچووكی الریجانییەكان، 
ئەو  هەڵگرتنی  ك��ە  م��ورت��ەزەوی  سەعید  ب��ە 
لە  پ��ەردەی  مورتەزەوییەوە  الی��ەن  لە  فیلمەش 
باو  پیالنگێڕانی  و  گەندەڵی  ق��وواڵی��ی  س��ەر 
نێوان بەرپرسانی بااڵی رێژیمدا هەڵدایەوە،  لە 
ناكۆكییەكانی گەیاندە قۆناغی بێ گەڕانەوە و 
دەزگای  پەلەی  بە  دژكرداری  حاشاهەڵنەگر. 
قەزایی لە مەڕ دەستبەسەر كردنی مورتەزەوی، 
دواوە  بە  ئەحمەدی نژادی  توندی  هەڕەشەی 
لە  لە گ��ەڕان��ەوەی��دا  رایگەیاند  ن��اوب��راو  و  ب��وو 
ئەو  دواداچ��وون��ی  بە  میسر،  بۆ  سەردانەكەی 
هەڕەشەكانی  ئەمجارەش  دەك���ات.  دۆسیەیە 
ئەحمەدی نژاد بە ئاكام گەیشت و مورتەزەوی 
ب��ە ب��ێ ه��ی��چ روون��ك��ردن��ەوەی��ەك ئ����ازاد كرا. 
خامنەییش بە گلەیی كردن لە بێ رەوشتییەكانی 
بەرپرسانی رێژیمەكەی، بەڵێنیی ئەوەی دا كە 
لە داهاتوودا ئەم مەسەلەیە لەگەڵ خەڵك )واتە 
گۆپاڵ بەدەستانی گوێ لە مستی رێبەر كە 
باس  خەڵك(  دەڵێن  پێیان  رێژیمانەدا  جۆرە  لەم 

بكات. 
بەاڵم ئەحمەدی نژاد دیسانیش وازی نەهێناوە 
نەدات   رێگە  كە  دەدەن  نیشان  وا  ئاماژەكان  و 
بەربەرەكانێی نێوان ئەو و رێبەری رێژیم، بەبێ 
بۆ  تێچوویەكی قورس  یان هەڵگرتنی  دۆڕان، 
تەواو  خامنەیی  قازانجی  بە  فەقیه،  وەلیی 
بێت. قووڵتر بوونی ئەم قەیرانە، ئەحمەدی نژاد 
بەرەو  ئ���ەو  پ��ش��ت��ی��وان��ی  ب��ەه��ێ��زی  ت��اق��م��ی  و 
فەقیه  وەلی  لەگەڵ  راستەوخۆ  پێكدادانێكی 
لە  نزیك  كەسانی  كە  جۆرێك  بە  دەدات،  هان 
ئەحمەدی نژاد دەگێڕنەوە كە گوتوویە: »ئەگەر 
باڵو  رێ��ب��ەر  ب��ە  پ��ێ��وەن��دی��دار  بەڵگەنامەكانی 
بكەمەوە، ئاغا ) خامنەیی( دەبێ عاباكەی بە 

سەر خۆیدا بكێشێت و لەم واڵتە بڕوات«.

شەڕەتیمساح لە ئاكواریۆمی رێژیمدا
سەالم ئیسماعیل پوور

گەندەڵی ئابووری و چەواشەی دووبارەی راستییەكان  
ناسر ساڵحی ئەسڵ 

كاتێك باس لە گەندەڵی ئابووری لە رێژیمی 
كۆماری ئێسالمی دەكرێت، هەمیشە فاكتەری 
سەرەكی گەندەڵی ئابووری خودی بەرپرسانی 
بااڵی رێژیم بوون و هەن. چونكوو ئێرانی ژێر 
دەسەاڵتی سەرەڕۆیی و دیكتاتۆری رێژیمی 
خەفەقانی  و  س��ەرك��وت  ل��ە  جیا  ئیسالمی، 
گەالنی ئێران و جیابیرانی سیاسی و هزری، 
ئێران  كۆمەڵگای  ئ��اب��ووری��ش��ەوە  ب���واری  ل��ە 
رشوە،  ئابووری،  گەندەڵی  گۆڕەپانی  كراوتە 
بەرپرسانی  ران��ت��خ��ۆری  و  وەرگ��رت��ن  بەرتیل 

بااڵی رێژیم. 
ئابووری  ب���ارودۆخ���ی  ب��ە  ب��ە س��ەرن��ج��دان 
ن��ەخ��ۆش و ش��پ��رزی ئ��ێ��ران، ب��وون��ی زی��ات��ر لە 
هەژاری،  هێڵی  ژێ��ر  ل��ە  ك��ەس  20میلیۆن 
ئابووری،  ئ��اوس��ان��ی  ب�����ااڵی50%ی  ن��رخ��ی 
چوونەسەری قیمەتی كااڵ و خزمەتگوزاری 
و  سەرانە  داهاتی  كەمی  بێكاری،  گشتی، 
ت��ااڵن و دزی س��ەروەت و سامانی واڵت لە 
خەڵكی  ژیانی  رێژیمەوە،  بەرپرسانی  الی��ەن 
ه���ەژار و كەم  ت��ای��ب��ەت چینی  ب��ە  ئ��ێ��ران و 
و  كێشە  تووشی  ئێرانی  نەتەوەكانی  داهاتی 

گرفت كردەوە. 
كێشە نێوخۆییەكانی باڵی )ئوسوونگەرا(ی 
رێژیمی كۆماری ئیسالمی تا دێت زیاتر پەرە 
دەستێنێ. لە رۆژی 5ی رێبەندانی ئەمساڵدا 
سەرۆك كۆماری رێژیم، مەحمودی ئەحمەدی 
نژاد لە كاتی وەرگرتنەوەی دەنگی مەتمانە 
مەجلیس لە وەزیری كارو باری كۆمەاڵیەتیی 
لە  پ��ەردەی  ئیسالمی  لە مەجلیسی شورای 
سەر دزی و گەندەڵی ئابووری و رانتخۆری 

فازیل  ب��ەت��ای��ب��ەت  و  الری��ج��ان��ی  ب��رای��ان��ی 
الریجانی هەڵدایەوە. لەو فایلە دەنگییە كە لە 
مەجلیس باڵوكرایەوە، فازیل الریجانی داوای 
٣0میلیارد تمەن رەشوە و بەرتیل لە سەعیدی 
كاروباری  رێكخراوی  بەرپرسی  مورتەزەوی 
اجتماعی(  تامین  )سازمانی  كۆمەالیەیتی 
دەكات. هەر لەم كۆبوونەوەیدا عەلی الریجانی 
سەرۆكی مەجلیس، سەرۆك كۆماری رێژیمی 
بە گەندەڵی ئابووری و بێ رەوشتی تۆمەتبار 
كرد و وتی: داود ئەحمەدی نژاد برای سەرۆك 
كۆمار زۆر شتی وەك گەندەڵی ئابووری رەشوە 
و بەرتیل وەرگرتن و رانتخۆری سەركۆماری 

و نزیكانی ئەوی ئاشكرا كردوە.

بیادی جێگری  لەو ماوەیەدا حەسەن  هەر 
شورای شاری تاران پەردەی لە سەر دۆسیەی 
بەڵگەی  بێ  تێچووی  میلیاردتمەنی   ٣20
ش��ارەوان��ی ت���اران ل��ە س��ەردەم��ی مەحمودی 

ئەحمەدی نژاد هەڵدایەوە. 
ئالمانی)بیلدام  رۆژن���ام���ەی  ه���ەروەه���ا 
زونتاگ( لە رێكەوتی 1٣ی رێبەنداندا باڵوی 
كردوە كە لە جانتای یەكێك لە موسافیرەكانی 
بڕی  بە  چكێ  دۆس��ل��دۆرف،  فڕۆكەخانەی 
بەرانبەر  نزوئیال،  و  بولیواری  ٣00میلیۆنی 
بە 70میلیۆن دۆالر لە الیەن بەرپرسانی ئەو 
فڕۆكەخانەیەوە دەستی بە سەردا گیراوە. لە 
راگەیەنە گشتییەكاندا باڵو بووە كە خاوەنی 

ئەو چەكە بانكییە كەسێكە بە ناوی )تهماسب 
بانكی  پ��ێ��ش��ووی  س���ەرۆك���ی  م���ەزاه���ەری( 
 1٣87 1٣86تا  ساڵەكانی  لە  ئێران  ناوەندی 
بودجە،  كەمی  گەاڵ  لە  دەوڵ��ەت  هەروەها   .
دابەزینی  دەوڵ��ەت،  تێچووی  س��ەری  چوونە 
نقدینگی  دابەزینی  ئابوورییەكان،  چاالكییە 
و حسابی درێژخایەنەكانی بانكی و قەرزدار 
بە  دەوڵ��ەت  تمەنی  بوونی 47ه��ەزار میلیارد 

سیستمی بانكی بەرەوڕوویە. 
كااڵ  نرخی  ئێراندا  بازارەكانی  لە  ئێستا 
دەگۆڕێ،  رۆژان��ە  خزمەتگوزاری گشتی  و 
نیە.  بوونی  لەواڵتدا  ئابووری  سەقامگیری 
ئاوسان و گرانی چینی هەژار و كەم داهاتی 

لەوەها  ك�����ردەوە.  گ��رف��ت  و  كێشە  ت��ووش��ی 
و  یارمەتی  پێدانی  بە  رێژیم  بارودۆخیكدا 
تیروریستییەكان  گرووپە  بە  ماڵی  هاوكاری 
تیروریستی حیزبوڵالی  تایبەت گروپی  بە  و 
بۆ  رادەب���ەدەری  لە  كردنی  هەزینە  و  لوبنان 
دەست پێراگەیشتن بە چەكی ناوكی. سەروەت 
و سامانی نەتەوەیی واڵت بە فیڕۆ دەدات. 

هەر بۆیە رەوشی ئێستا رێژیمی كۆماری 
ئ��اب��ووری و چ لە  ب���واری  ل��ە  ئیسالمی چ 
بواری سیاسی و كۆمەاڵیەتییەوە سەقامگیر 

نییە. 
ئەم شەڕە دزییە و رەشوە و بەرتیل وەرگرتن و 
گەندەڵی ئابووری لە سەر سەروەت و سامانی 
واڵت گەالنی ئێران لە نێوان باڵی ناسراو بە 
گەیشتووتە چنگ  رێژیمدا  »ئوسوولگەرا« 
و ددان نیشاندان بە یەكتر و لەقاودانی یەكتر. 
بەرپرسانی  لەقاودانەی  و  ش��ەڕەدز  ئەو  دیارە 
رێژیم شتێكی نامۆ نییە، بەڵكوو لە ماوەی 
رێژیمی  كاربەدەستانی  دەسەاڵتداری  ٣4سال 

كۆماری ئێسالمی بوونی هەبووە و هەیە. 
ه���ەر ب��ۆی��ە چ��ەواش��ەك��ردن��ی دووب�����ارەی 
راستییەكان بە لەقاودان و یەكتر تۆمەتبار كردن 
بە دزی و گەندەڵی ئابووری و رانتخۆری و 
رەشوە و بەرتیل وەرگرتنی بەرپرسانی بااڵی 
رێژیمی كۆماری ئیسالمی هیچ پێوەندییەكی 
بە گ��ەڕان��ەوەی س��ەروەت و سامانی واڵتەوە 
نییە، بەڵكوو تەنیا شەڕەدز لە سەر سەروەت 
و سامانی نەتەوەیی و بە تااڵن بردنی زیاترە 
ڕای  بیرو  ئاستی  دەگاتە  جارجارە  ئەگەر  و 
نیشانەی  گشتییەكان،  راگەیەنە  و  گشتی 
لە  ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی  بوونی  الواز 
راگرتن و یەكگرتوویی مۆرەكانی خۆیدایە. 
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رۆژەڤ 22ی رێبەندان و ئاكامەكانی

رۆژی جیهانی زمانی دایكی و دۆخی زمانی نەتەوەكانی ئێران 

دەورێكی نوێ لە وتووێژەكانی 
تاران و واڵتانی پێنج زێدە یەك

 »MSN« ماڵپەڕی  راپۆرتی  بەپێی 
دەرەكی  كاروباری  بەرپرسی  ئەشتۆن،  كاترین 
چوارشەممەی  رۆژی  ئورووپا  یەكیەتیی 
كۆماری  لە  داوای  رابردوو  حەوتووی 
وتووێژەكانی  لە  تا  كرد  ئێران  ئیسالمیی 
جیهان  زلهێزی  شەش  لەگەڵ  مانگەی  ئەم 
لێكەوتەی  كێشەكانی  نەهێشتنی  پێناو  لە 
نەرمی  خۆی  لە  ناوكییەكەی،  بەرنامە 
هاتووە: »پێنج  راپۆرتەكەدا  لە  بدات.  نیشان 
ئاسایشی  شوورای  هەمیشەیی  ئەندامی 
نەتەوە یەكگرتووەكان � ویالیەتە یەكگرتووەكان، 
� رۆژی  رووسیە و چین  بریتانیا، فەڕانسە، 
26ی فێوریە لە قەزاقستان بە ئاڵمان و ئێران 
وتووێژەكان  خولی  دوایین  تا  دەبن  پەیوەست 
لە هەوڵێكی حەوت ساڵە بۆ كۆتاییهێنان بە 
ئێران  لەگەڵ  دەیەیی  یەك  ناوكیی  كێشەی 

بەڕێوە ببەن.«
شوورای  كۆبوونەوەیەكی  لە  ئاشتۆن 
بارەوە  لەم  یەكگرتووەكاندا  نەتەوە   ئاسایشی 
بە  ئێران  كە  هیوادارین  »ئێمە  وتوویەتی: 
بەمەش  و  وتووێژەكەوە  بێتە  نەرمینواندنەوە 
بەرچاومان  بەرەوپێشچوونی  دەتوانین  ئێمە 

هەبێ ».  
كۆماری ئیسالمی بە هۆی رەدكردنەوەی 
ئورانیۆم  پیتاندنی  بەرنامەی  راوەستاندنی 
كراوە،  داوا  ئاسایشەوە  شوورای  الیەن  لە  كە 
نەتەوە  گەمارۆی  دەور  چوار  رووبەڕووی 
یەكگرتووەكان و چەندین گەمارۆی توندتری 

یەكیەتیی ئورووپا و ئەمریكا بووەتەوە«.
ئەركدار  ئورووپا  یەكیەتیی  وتی،  ئاشتۆن 
بووە بە درێژەدان بە ستراتیژیی دووفاقیانەی 
وتی:  ئەو  دیالۆگ.  و  ئاوێتەكردنی گوشار 
»هیچ گومانێك لەوەدا نیە كە گوشارەكانی 
گەمارۆكان لە گەڕانەوەی ئێران بۆ بۆ سەر 
مێزی وتووێژ رۆڵی بەرچاویان هەبووە. بەاڵم 
گەمارۆكان بۆ خۆیان نابنە كۆتاییەك، ئەوەی 
بە  تەواو  ملدانی  ئێران،  بۆ  چارەنووسسازە 

بەڵێنییە نێونەتەوەییەكانیەتی«. 
لە كاتێكدا ئەشتۆن بۆ جارێكی دیكە جەختی 
بە  ناسراو  سیاسەتی  درووستبوونی  لەسەر 
»گۆپاڵ و گێزەر« لەمەڕ بەرنامەی ناوكیی 
كۆماری ئیسالمی كردووەتەوە، باراك ئۆباما، 
سەرۆكی ئەمریكا باسی لە لەبەردەستدابوونی 
ملنەدانی  ئەگەری  لە  بەربژارەكان  هەموو 
رێژیمی تاران بە داخوازییەكانی كۆمەڵگای 

نێونەتەوەیی كردووەتەوە. 
لە  ئۆباما  باراك  راپۆرت،  هەمان  بەپێی 
وتاری سااڵنەی خۆی لە خیتابەی یەكیەتیدا 
بۆ  خواستیان  لە  جیهان  زلهێزەكانی  وتی 
پێشگرتن  بۆ  دیپلۆماسی  لە  كەڵكوەرگرتن 
ئێران تا پەرە بە چەكی ئەتۆمی نەدات،  بە 
یەكگرتوو بوون. ئەو هەر لەو كاتەدا دەركەی 
شێوازەگەلێكی وەك بەكاربردنی هێزی ئاوەڵە 
ئێران  »رێبەرانی  وتی:  ئۆباما  هێشتەوە. 
چارەسەرییەكی  كاتی  ئێستا  كە  بزانن  دەبێ  
بە  یەكیەتییەك  چوونكە  دیپلۆماتیكە، 
ئەركەكان  ئەوان  تا  راوەستاوە  یەكگرتوویی 
بەجێ بگەیێنن و ئێمە ئەوەی پێویست بێ  لە 
پێناو پێشگرتن بەوان لە گەیشتن بە چەكێكی 

ناوكی دەیكەین«. 
ئەگەرچی وتەكانی ئەمدواییانەی ئاشتۆن 
و ئۆباما نوێ  نین و درێژەی هەمان سیاسەتی 
لەمەڕ  رۆژئاوا  رابردووی  ساڵی  چەند 
بەرنامەی ناوكیی كۆماری ئیسالمین، بەاڵم 
وتووێژەكانی  لەسەر  جەختكردنەوەیان  رادەی 
ئاكامەكەی،  كاریگەری  و  فێوریە  26ی 
لە  نوێ   دەورێكی  وەڕێكەوتنی  لە  نیشان 
بەرامبەر  لە  گێزەر«  و  »گۆپاڵ  سیاسەتی 

تاران دەدات. 

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

عارف وەلزی

دارا ناتق

ئاوێنەی  و  ش���ون���اس  دای���ك���ی  زم���ان���ی 
بااڵنوێنی بەهاكانی هەر نەتەوەیەك و هەروەها 
یەكڕیزی  پاراستنی  بۆ  فاكتەرە  سەرەكیترین 
م���ادی و  پ��ەرەپ��ێ��دان��ی میراتە  و  ن��ەت��ەوەی��ی 
گرینگی  ن��ەت��ەوەی��ەك.  ه��ەر  مەعنەویەكانی 
زمانی دایك وەك كۆڵەكەیەك بۆ پێشكەوتنی 
فەرهەنگ و كلتوری هەر نەتەوەیەك و هەروەها 
بنەمای  لەسەر  نەتەوەكان  نێوان  یەكیەتی  بۆ 
وتووێژ و لەیەك تێگەیشتن، فەرهەنگێكە كە 

جیهانی ئەمڕۆ پێویستی پێیەتی.
1952دا،  سالی  فوریەی   21 رۆژی  لە 
بەنگالدش،  پێتەختی  داك���ای  زان��ك��ۆی  ل��ە 
ناسینی  بەفەرمی  بۆنەی  بە  خۆپيشاندانێك 
زمانی بەنگالی لە پاكستان رێكخرا كە دواتر 
لەالیەن پۆلیس و ئەرتەشی پاكستان، كە ئەو 
پاكستان  رۆژه��ەاڵت��ی  لە  بەشێك  داك��ا  ك��ات 
مێژووییەی  رووداوە  ئەم  ك��را.  سەركوت  بوو 
گرینگی  دیكەوە  لەالیەكی  و  لەالیەك  داكا 
زمانی دایكی لە جیهانی ئەمڕۆدا، بوون بە 
رێكخراوی  سالی 1999دا،  لە  كە  هاندەرێك 
دانیشتنی  لە سیهەمین  یونسكۆ  فەرهەنگی 
خۆیدا، 21 فوریە وەك رۆژی جیهانی زمانی 
دای��ك��ی دی����اری ب��ك��ات و دوات����ر ل��ە سالی 

كۆڕی گشتیی  لەالیەن  رۆژە  ئەم  2008دا، 
و  ناسرا  فەرمی  بە  نەتەوەیەكگرتوەكانەوە 
هەر بۆیە هەموو ساڵێك لە گۆشە و كەناری 
دایك  زمانی  لە  رێزگرتن  بەبۆنەی  جیهاندا، 
بەڕێوە  ج��ۆراوج��ۆر  رێ��وڕەس��م��ی  رۆژدا  ل��ەم 

دەچێ.
و  ك��وردس��ت��ان  جوگرافیایی  هەڵكەوتەی 
دابەش بوونی بەسەر چوار واڵتدا، رێخۆشكەر 
توركیە،  لە  پانتوركیزم  سیاسەتی  ك��ە،  ب��وو 
لە  فارسیزم  و  عێراق  و  سووریە  لە  تەعریب 
تەوەری  لەسەر  مێژوو  درێژایی  بە  ئێراندا، 
زمانيی  و  فەرهەنگی  نەتەوەيی،  تواندەوەی 
ن��ەت��ەوەی ك���ورددا ب��س��ووڕێ��ت��ەوە. راس��ت��ە كە 
دەسەاڵتی  كوردستاندا  هەرێمی  لە  دەبینین 
خۆبەڕێوەبردن هەیە و لە پەرەپێدان و پاراستنی 
زاراوەكانیەوە  ه��ەم��وو  ب��ە  ك���وردی  زم��ان��ی 
رۆڵێكی بەرچاوی بینیوە، بەاڵم لە بەشەكانی 
دیكەی كوردستاندا هێشتا خوێندن و نووسین 
بە زمانی كوردی لە خوێندنگاكاندا قەدەغەیە 

و تەنانەت، حاشا لە نەتەوەبوونی دەكرێ.
بۆ نموونە لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی كۆماری 
ئیسالمیدا، كە تەنانەت رۆژی جیهانی زمانی 
واڵتەدا  ئەو  فەرمی  رۆژژمێری  لە  دایكی 
تواندنەوەی  سیاسەتی  بەهۆی  نەگونجاوە، 
كە  ئێران،  دیكەی  نەتەوەكانی  هەمەالیەنەی 
یەكێك لەوان نەتەوەی كوردە، زمانی كوردی 

دەرەت������ان������ی 
گ������ەش������ەی 
شێوەی  ب����ە 
پ����ێ����وی����س����ت 
خۆیەوە  ب����ە 
لە   . نەبینیوە 
وەها دۆخێكدا 
پ���ێ���وی���س���ت���ە 
نەتەوەی كورد 
لەبەرچاو  ب��ە 
گ�����رت�����ن�����ی 
ینگی  گر
زم��������ان��������ی 
ك����������وردی و 
هەڕەشە  ئ��ەو 
و مەترسییانە 
كە رووی��ان لە 

رۆژی  ك���ردووە،  زم��ان��ە  ئ��ەم  مەوجودییەتی 
ج��ی��ه��ان��ی زم��ان��ی دای����ك ب��ك��ەن��ە ه���ان���دەر و 
دەسپێكێك كە، هەموو حیزب و الیەنە سیاسی 
و كۆمەالیەتیەكان هاودەنگ و هاوتەریب، بۆ 
كوردی  زمانی  پەرپێدانی  و  بەرەوپێشچوون 

هەنگاو هەڵێنن و بەتایبەت هاندەر بن بۆ الوان 
و مندااڵنی نەتەوەكەمان كە خاوەنی داهاتوون، 
فێربوونی  باشتر  و  ناسین  باشتر  پێناو  لە  تا 
نەتەوەیی تێ  ئەركێكی  زمانی كوردیدا وەك 

بكۆشن.

دەستی  و چەوساوەی  زوڵملێكراو  گەالنی 
ساڵی  لە  پاشایەتی،  دیكتاتۆری  رێژیمی 
رزگاربوون  مەبەستی  بە  هەتاوی،  1٣57ی 
لە زوڵم و بێدادی كۆمەاڵیەتی و سیاسی و 
دەربازبوون لە نەهامەتی، سەركوت، زەبروزەنگ 
سەرتاسەرییان  سەرهەڵدانێكی  كۆیالیەتی،  و 
نەتەوە  سەرجەم  كە  سەرهەڵدانێك  وەڕێخست. 
و چین و توێژە جوراوجۆرەكانی كۆمەڵگای 
ئەكتیڤ  شێوەیەكی  بە  واڵت  زوڵملێكراوی 
ئازادی  وەدیهێنانی  و  رزگ��اری  پێناو  لە  و 
نەتەوایەتیەكانی  مافە  دەس��ت��ەب��ەرب��وون��ی  و 
ب��ن��دەس��ت��ەك��ان��ی واڵت و  ن���ەت���ەوە  س���ەرج���ەم 
ئازاد و دێموكراتیك  دابینكردنی سیستمێكی 
دادپ��ەروەری كۆمەاڵیەتی  بنەمای  لە سەر  
و مافی وەك یەك لە نێو سەرجەم پێكهاتەی 
واڵتدا، بەشدار بوون. شۆڕشێك كە بە نرخی 
گیان و فیداكاری گەلی تینووی ئازادی و 
رێبەندانی  22ی  لە  سەرئەنجام  سەربەستی، 
بە  ك��ۆت��اي��ی  ه���ەت���اوی،  1٣57ی  س��اڵ��ی 
پەهلەوی  بنەماڵەی  ساڵەی   50 دەسەاڵتی 
هێنا و دوائاسەواری رێژیمی پاشایەتیان لەنێو 

برد. 
ب����ەاڵم ئ�����ەوەی ك���ە ل���ێ���رەدا دەم���ان���ەوێ 
ه��ەڵ��وێ��س��ت��ەی ل��ەس��ەر ب��ك��ەی��ن ئ���ەوەی���ە كە، 
بەداخەوە ئاخووندەكان لە ژێر تیشكی رێنوێنی 
هاوبیرانیدا،  و  خومەینی  راس��پ��اردەك��ان��ی  و 
دوای  ه���ەوای  و  ك��ەش  ل��ە  بەكەڵكوەرگرتن 
بەتایبەتی  و  پاشایەتی  رێژیمی  رووخ��ان��ی 
ئایینی  هەستی  لە  وەرگرتن  خراپ  كەڵكی 
كۆمەڵێك  دان��ی  و  خەڵك  ئازادیخوازانەی  و 
بەڵێن و دروشمی چەواشەكارانە، ئامانجەكانی 
دەستكەوتەكانی  و  برد  الڕێ��دا  بە  شۆڕشیان 
ئەم شۆڕشەی كە بە خوێنی ه��ەزاران الوی 
بە  كرابوون  ئاودێر  واڵتەكەمان  ئازادیخوازی 
زوو  هاوبیرانی هەر  و  بران. خومەینی  تااڵن 
توانییان پەڕ و باڵی نگریسی خۆیان لە رێگای 
كۆمەڵێك وادە و بەڵێنی ناڕاست و فریودەرانە 

رێفراندۆمێكی  لە  و  بكێشن  واڵت��دا  سەر  بە 
ساڵی  خاكەلێوەی  10ى  لە  نادێموكراتیكدا، 
1٣58ی هەتاویدا، خەڵكیان ناچار كردبوو لە 
نێوان رێژیمی پاشایەتی و كۆماری ئیسالمیدا 
یەكێكیان هەڵبژیرن و لەم پێوەندییەدا دەرەتانی 
بەشداریكردنیان بە هیچ هێز و رێكخراوێكی 
و  هەڵبژاردن  گۆڕەپانی  بێنە  كە  نەدا  دیكە 
بە  لەئاكامدا  و  رێفراندۆمە  ئ��ەو  ملمالنەی 

ن�������������اڕەوا 
رەوای����ی����ان 
بە  بەخشی 
دەس���ەاڵت���ی 

دیكتاتۆرانەی 
خ����������ۆی����������ان. 
مێك  ۆ ند ا ێفر ر
هەرئەوكات  ك��ە 
حیزبی دێموكراتی 
ئێران  كوردستانی 
نادێموكراتیك  ب��ە 
لە  ف���ری���ودەران���ە  و 
و  دا  ق����ەل����ەم����ی 
هەڵوێستێكی  ل����ە 
بایكۆتی  م��ێ��ژووی��دا، 

رێفراندۆمی كرد.
ه���ات���ن���ەس���ەرك���اری 
و  ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت 
ل���ە الی����ەن خ��وم��ەی��ن��ی و 

هەموو  لە  پاشەگەزبوونەوە  و  هاوبیرەكانیەوە 
ئەو بەڵێنە فریودەرانەی كە بە خەڵكیان دابوو، 
جارێكی دیكە بوو بە هۆی بەرهەم هاتنەوەی 
دیكتاتۆری و چارەنووسێكی لێڵ و نادیار و 
وەك  كە  دڕەن��دە  مرۆڤگەلێكی  داوی  كەوتنە 
گورگی هار ئازادیخوازانی واڵتیان ڕاماڵی و 

واڵتیان بە تەواوی میلیتاریزە كرد.
لە  ك��ە  ئیسالمی  دیكتاتۆری  ك��ۆم��اری 
سەر بنەمای عەقڵیەتی سەدەكانی نێوەڕاست 
دامەزرابوو  خومەینییەكان  مرۆڤكوژانەی  و 

خۆسەپێنانە  و  نادێموكراتیك  شێوەیەكی  بە 
شێوەیەكی  بە  گرت،  دەستەوە  بە  دەسەاڵتیان 
هۆڤانە و بە مێتۆدگەلێكی نامرۆڤانە دەستیان 
ئازادیخوازانی  زەبروزەنگی  و  سەركوت  دایە 
پێڤاژۆیەكی  ج��ۆرە  هەر  بە  پێشیان  و  واڵت 
ئازادیخوازانە گرت و وەاڵمی خواستە رەواكانی 
خەڵك و بەتایبەت نەتەوەكانی ئێران و یەك لە 
وان نەتەوەی مافخوازی كوردیان بە ئاگر و 
لە  خومەینی  دایەوە.  ئاسن 
ف��ەت��وای��ەك��دا ك��ە ب��ە دژی 
رایگەیاند،  ك��ورد  گەلی 
شەڕێكی سەرتاسەری لە 
كوردستاندا وەڕێخست و 
بە هەزاران خەڵكی بێ 
كوردستانیان  ت��اوان��ی 
ق��ەت��ل و ع���ام ك���رد و 
سەدان گوندیان وێران 
و چوڵ كرد. دەستیان 
دایە گرتن و كوشتن 
رۆڵە  ئێعدامی  و 
نی  كا ە ز ا فخو ما
بە  و  واڵت 
س��ەدان ك��ەس لە 
زانی  ئازادیخوا
واڵتەكەمانیان 
ل����������������������������ە 

گرتووخانەكاندا گوللەباران كرد.
هەرجۆرە  س��ەرك��وت��ی  و  ق���ەدەغ���ەك���ردن 
ئازادیخوازانە،  و  م��ەدەن��ی  تێكۆشانێكی 
نەتەوەكان  كولتووری  و  فەرهەنگ  توانەوەی 
تازیە  و  شین  فەرهەنگی  جێگیركردنی  و 
كردنی  ئەمنییەتی  واڵت��دا،  لە  رەشپۆشی  و 
كەش و هەوای واڵت، دامەزراندنی زۆرترین 
خەڵك،  س��ەرك��وت��ی  و  س��ی��خ��وری  ن���اوەن���دی 
رۆشنبیرییەكان  ن��اوەن��دە  و  زان��ك��ۆ  داخ��ران��ی 
و گۆڕینی  ئایینیەكان  ناوەندە  بە  پ��ەرەدان  و 

نێوەڕۆكی ماددە دەرسییەكان  لە سەر بنەمای 
و  فەقیه  ويالیەتی  دواكەوتوانەی  ئەقلیەتی 
دەیان دیاردەی نەخوازراوی دیكە كە دیاری و 
بەرهەمی سیاسەتی رێژیمی خومەینی بوون. 
سیاسەتی پاوانخوازی و شەڕخوازانەی رێژیم 
لە ئاستی جیهانی و هەرێمیشدا، واتە پەرەدان 
بە تیرۆریزم، دەستێوەردان لە كاروباری واڵتانی 
لە  ساڵە   8 ماڵوێرانكەری  ش��ەڕی  ن��اوچ��ە، 
گەڵ عێراق، هەوڵدان بۆ دەست پێڕاگەیشتن 
ن��اوك��ی، گ��وێ��ن��ەدان ب��ە ویست و  ب��ە چەكی 
نێونەتەوەیی،  ك��ۆم��ەڵ��گ��ای  خ��واس��ت��ەك��ان��ی 
دەیان  و  م���رۆڤ  م��اف��ەك��ان��ی  پێشێلكردنی 
دیاردەی دزێوی دیكە كە بە تەواوی رێژیمی 
ئێرانی خستووەتە ژێر توندترین گەمارۆكانی 
جیهان و رێژیم بە تەواوی تەریك كەوتۆتەوە. 
واڵتی  ئ��اب��ووری  ت��ەواوی  بە  كە  سیاسەتێك 
فەڵەج كردووە و بێكاری، گرانی، هەاڵوسان 
كۆمەاڵیەتی  نەخوازراوی  دیاردەی  سەدان  و 
ف��ەق��ی��ر و هەژاری  ك��ەم��ەری خ��ەڵ��ك��ی  ك��ە 
ئێرانی لە ژێر باری قورسی نەهامەتییەكانی 
و  رێژیم  لە  خەڵك  بێزاری  شكاندوو.  ژیاندا 
ناڕەزایەتی  زیاتری  هەرچی  پەرەسەندنەوەی 
خەڵك لە رێژیم ، بە جۆرێكە كە خەڵك لە هەر 
ناڕەزایەتی  دەنگی  دەربڕینی  بۆ  دەرفەتێك 

خۆیان بە دژی ئەو رێژیمە كەڵك وەردەگرن.
لە  رێ��ژی��م  ك��ە  دەبینین  ئێمە  ه��ەن��ووك��ەش 
و  ئێران  گەالنی  57ی  شۆڕشی  ساڵڕۆژی 
بە  ئیسالمیدا،  ئینقالبی  خۆیان  قەولی  بە 
ئەمنییەتی  توندی  رێوشوێنی  گرتنەبەری 
خەڵك  هێنانی  زۆرەملێ  بە  و  هەڕەشە  بە  و 
ئەمنییەتی  ئامادەباشی  بە  شەقام،  سەر  بۆ 
كە  ئ��ەوەی  ترسی  لە  واڵت  سەرتاسەری  لە 
خەڵكی بێزار لە كۆماری ئیسالمی ئەو رۆژە 
نەكەنە راپەڕینێكی سەرتاسەری بە دژی ئەو 
و  ش��ۆرش  خۆیان  قەولی  بە  ی��ادی  رێژیمە، 
دەكەنەوە.  ئیسالمی  كۆماری  سەركەوتنی 
یادێك كە سەرەڕای هەوڵی بێوەچان و هەڕشەی 
بەردەوامی رێژیم بە بەشداری كەمی خەڵك بە 
تایبەت لە شارە كوردنشینەكاندا بەڕێوە چوو. 
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شێعری مارف ئاغایی پاش پازدە ساڵ لە مەرگی، 
هەر بااڵ دەكات

كۆچ  گەنجە  كەسایەتیە  لەو  یەك  مارف 
كردوانە  و یەكێك لە دەنگە دیار و رچەشكێنە 
پشوو درێژ و بیرمەندەكانی بواری شێعری نوێی 
كاریگەریی  كە  بوو  كوردستان  رۆژه��ەاڵت��ی 
ئێجگار زۆری لەسەر بیروڕای الوان، ئەدیبان 
 و بەتایبەت رەوتی شێعری نوێی كوردی هەبووە 
شارستانیانە  دیدێكی  بە  خۆی  مێژووی  كە 
سەرەتا  لە  دی��دەش��ەوە  بەو  هەر  و  دەخوێندەوە 
بانگەوازی  لە  گوێی  مێژووەوە،  قوواڵیی  و 
مرۆڤی سروشت دۆستی نیشتمانەكەی خۆی 
دەگرت. مارف ویستی پەیامی دەرد و ئازاری 
نەتەوەكەی بە هونەری شێعر دەر ببڕێ ، نەك 
بە قسەی رووت  و دروشمی سیاسی  و پاڕانەوە 
و  سیما  بۆتە  كە  رۆمانسیانە،  الاڵن��ەوەی  و 
سەردەمە،  ئەم  شاعێرانی  زۆرینەی  رواڵەتی 
تەقەالی مارف لە شێعردا تەقەالیەك بوو بۆ 
گۆڕانی بنەڕەتی بە تەنیا، نەك لەناو دەستە 
دڵنیایی  بە  م��ارف  چەند  ه��ەر  تاقمێكد،ا  و 
و  ب��ەرە  تەقەالیە  ئەم  دەیزانی  وشیارییەوە   و 
ل��ە هەموو  ت��ەن��ی��ای��ی  و داب���ڕان���ی دەب����ات  و 
قوواڵیی هەستیەوە هەستی بە تەنیایی دەكرد، 
بەاڵم ئەو هەستەش كۆڵی پێ  نەدا و بەرە و 
لووتكە هەنگاوی هەڵدەهێنایەوە. ئەم گیانی 
تەنیاییەی شاعێر، كە لە ئاكامی هەڵوەدایی 
 و گەڕان بە دوای ناسنامەیەكی تایبەتی  و 
جیاوازدا، لە بەرهەمەكانیدا رەنگی داوەتەوە، 
كە  گومانێكە،  و  ترس   رەخنەگەران،  بەڕای 
لە نەستی شاعێردا دروست بووە... ئەم ترس 
 و گومانەش بەرەنجامی ئەندازە و رادەی ورە 
و بوێری شاعێرە، بۆ جێهێشتن  و تێپەڕاندنی 
سنووری كەش  و هەوای شێعری سەردەم كە 
ئەو شەپۆلە شێعرییەی لە ئامێز گرتبوو كە 
مارفی تێدا دەژیا. واتە مارف چەندە هەوڵی 
گشتییانەی  تایبەتمەندییە  و  یاسا  لەو  دەدا 
شێعری دەروب��ەری خۆی یاخی بێت  و دوور 
زۆر  بەستێنەشدا  لەم  م��ارف  كە  بكەوێتەوە، 
ئەوانەی  وەك  هێنا،  ب���ەدەس  س��ەرك��ەوت��ن��ی 
ئەوانەی  یان  رابكەن،  زیندان  لە  دەیانهەوێ  
خێڵ  كۆنی  نەریتی  و  یاسا  لە  دەیانهەوێ  
یاخی بن، یان ئەوانەی دەیانهەوێ  لە كاروان 
دوور بكەونەوە، بەاڵم دوور كەوتنەوەی مارف 
لە یاسا و كاروان  و راكردن لە زیندان، بانگەواز 
لە  بوو كە  ش��اراوە  نهێنی  و  و هەڕەشەیەكی 
قوواڵیی رۆح  و هەناویدا ئابڵۆقەی دابوو كە 
بۆ  دەدا  هانی  نوێبوونەوە  و  بۆ  دەدا  هانی 
گەڕانەوە بۆ ئامێزی ئەو كۆمەڵە پێوەندی  و 
بیرەوەری  و پاشخانە فەرهەنگییەی كە پێی 
پ���ەروەردە ك��راب��وو. كە بە درێ��ژای��ی مێژووی 
هونەر  ئەدەب  و  لە  دیاردەیە  ئەم  مرۆڤایەتی 
بەرەنجام  و  كۆمەاڵیەتیدا  بوارەكانیتری  و 
پەنجەی  جێ  و  رەن��گ��دان��ەوە  دەرهاویشتەی 
نەوەكانی  فەرهەنگی  و  كولتوور  میرات  و 

پێشووتر بوون لەسەر یەكتر.

پشوو  و  نوێخواز  شاعێری  ئاغایی  مارف 
گوندی  ل��ە   1966 س��اڵ��ی  ك���ورد  درێ����ژی 
ناوچەی   � نەغەدە  بەشاری  »وەزن��ێ«س��ەر 
لە  كوردستان  رۆژه��ەاڵت��ی  لە  »س��ن��دووس« 

دایك بووە.
لە  ئاغایی  محەممەدی  حاجی  ك��وڕی 
بنەماڵەی »پاشایی«یە. خوێندنی سەرەتایی 

و ناوەندی لە شاری نەغەدە تەواو كرد.
لەگەڵ  ناوەندیدا  خوێندنی  گەرمەی  لە 
لە  لەوێش  »شنۆ«.  چوونەتە  بنەماڵەكەی 
قۆناغی ئامادەییدا كە تێیدا ساڵێك زیندانی 

كراوە، لە خوێندن دابڕاوە.
دامەزرانی  لەگەڵ  هاوكات   1985 ساڵی 
گۆڤاری  و  فەرهەنگی  و  ئ��ەدەب��ی  بنكەی 
و  شێعر  ك��ردن��ەوەی  باڵو  بە  »سروە«دەستی 

بەرهەم كردوە و دوو ساڵ دواتریش لە هەمان 
گۆڤار بۆتە ئەندامی دەستەی نووسەران.

ئاكامی تەقەالكانی بوووە مایەی بەرفراوان 
خ��وێ��ن��ەری گۆڤاری  و  ج��ۆغ��راف��ی��ا  ب��وون��ی 

»سروە«.
ئ��ازەری سەمسامی  لەگەڵ  ساڵی 1988 
ژیانی هاوبەشی دەست پێكرد و كچ و كورێك 
ژیانی  بەرهەمی  پەیام  و  شەونم  نێوی  بە 

هاوبەشیان بووە.
لە سااڵنی دوواییدا بەتاسەوە هەوڵی خۆفێر 
و  دەدا  ك��وردی  زمانی  زاراوەك��ان��ی  كردنی 
هاوكاتیش لە ماوە یەكی كورتدا فێری زمانی 
تەقەالیەش  ئ��ەو  ئاكامی  و  ب��وو  ئینگلیزی 
كورد«  »ناسیۆنالیستی  كتێبی  وەرگێڕانی 

بوو بۆ سەر زمانی كوردی.

چەند كۆپلە شێعری مارفی ئاغایی

مانەوە

ئەم خۆشەویستە دڵڕەقە عیشق پەروەرەی

نە دەتوانم وەكوو كیژێك بیخەمە پاشتەركی 
ئەسپ و

تریفەی  زێ���ڕوەش���ان���ی  س��ای��ەی  ژێ���ر  ل��ە 
مانگەشەوێك

هەڵێگرم

نە دەشتوانم هەرگیز دڵی لێ بەردەم و

شوێنێكی  كۆلكەزێڕینەی  گیرۆدەی  خۆم 
دیكە بكەم

ناوی: خاكە

ئەم دەریایەی

نە دەتوانم لە جامی چاوەكانمدا رایگوێزم 
و

نە دەشتوانم لە دووری ئەو

لە ئۆقیانووسی هیچ شوێنێكی دیكەدا

قومە ئاوێك بخۆمەوە

ناوی: خەڵكە

من دەزانم دارستانی هەموو شوێنێك

جریوەی  گەرمی چۆلەكە و

رووباری هەموو واڵتێك

دەنگی تاڤگە و رەنگی كەف و 
پێچ و پەنای ریگەی بەرەو

دەریای هەیە

بەاڵم چ بكەم لێرە نەبێ

نە گوێم چاكیان دەبیسێت و

نە چاوم چاكیان دەبینێ و

نەگیانم چاكیان هەست دەكا

***

من و تۆ

زەوی سەرسەوز و ئاسمان ساف

وە تۆ سەرخۆش

لە نێوان ئە رز و ئاسماندا.

»زەوی سەخت، ئاسمانیش دور«

وە من ماندوو

لە نێوان بەرد و باراندا.

ب��ەش��ی ك��ۆت��ای��ی ق��ەس��ی��دەی��ەك ب��ە نێوی 
»پەیام«

ئێمە گەاڵین

هەر بە سەوزی هەڵدەوەرین

مناڵین و

هەر لە الویدا پیر دەبین

جاران خەڵكی واڵتێك بووم

پاشان بووم بە خەڵكی شارێك

دواتر گوندێك، پاشان ئەشكەوت

ئێستا خەڵكی قوژبنێكم 
كە لەشم بشارێتەوە

جاران عاشقی فێعلێك بووم 
بە ناو »بارین«

كاتێ دەمبیست بە تاو هەڵدەهاتمە شەقام

یا بەفر بوو یانیش باران

بەاڵم ئێستا كە بارینم گوێ لێ دەبێ

سام دەمگرێ

چونكە نازانم گوللەیە یان تۆپ باران.

تەقەالیەكی  و  ه���ەوڵ  و  خ��زم��ەت  پ���اش 
و  بەنرخ  ك��اری  گەلێك  ئەنجامدانی  و  زۆر 
ن��اوەن��دی ب��اڵو كردنەوەی  پ���ڕۆژەی ن��وێ  لە 
گۆڤاری  و  ك���وردی  ئ��ەدەب��ی  و  فەرهەنگ 
كۆنفرانسی  كۆنگرە،  رێكخستنی  وەك  سروە، 
ئەدەبی و فەرهەنگی هەر لە ئیالمەوە بگرە 
دامەزراندنی  و  ورم��ێ   ش��اری  دەگاتە  هەتا 
پێوەندییەكی زۆر لەگەڵ ئەدیب و نووسەرانی 
كاری  ب��ۆ  ك��وردس��ت��ان  جیاجیاكانی  ن��اوچ��ە 
هاوبەشی فەرهەنگی، رۆژی 25 رێبەندانی 
پرسەی  ل��ە  گ��ەڕان��ەوەی��ان  دووای   ،1٣76
قازی«،  »پێشەوا  خێزانی  خانم«ی  »مینا 
سروە،  نووسەرانی گۆڤاری  دەستەی  لەگەڵ 
ل��ە م��ەه��اب��ادەوە ب���ەرەو ورم���ێ، ل��ە كاتێكدا 
پەنجاساڵەی  رەوت��ی  لە  هاوڕێكانی  لەگەڵ 
ئەدەبی كوردی دەدوا، بە كارەساتی دڵتەزێنی 
ئۆتۆمۆبیل، لەگەڵ دوو هاوڕێی تری، كاك 
جەعفەری قازی و كاك سەرتیپ مەنسووری، 

دڵە سەوز و پڕ ئەوینەكەیان لە لێدان كەوت.
كتێبی  وەرگ����ێ����ڕان����ی  ج��گ��ەل��ە  م�����ارف 
و  شێعر  كتێبی  ك���ورد«  »ناسیۆنالیزمی 
و  س��ەخ��ت  »زەوی  ن��ێ��وی  ب��ە  چێرۆكەكانی 
بۆتەوە  باڵو  مەرگی  پاش  دور«،  ئاسمانی 
شێعری  شارەزایانی  و  رەخنەگر  لەالیەن  كە 
بە  ئێران  كوردستانی  لە  كوردی  هاوچەرخی 
كارێكی گرینگ و جۆرێك شێعری جیاواز لە 
لەبارەوە  لێكۆڵینەوەی  دراوە و چەندین  قەڵەم 

نووسراوە.
پ��اش پ���ازدە س��اڵ ل��ە م��ەرگ��ی ن���اوادەی 

مارف ئاغایی، یەكێك لە سێكوچكەی جوانە 
ئێران،  كوردستانی  لە  نوێ  شێعری  مەرگی 
و  بیر  و  شێعر  س���ەوزی  سێبەری  ئێستاش 

ئەندێشەی دیارە و هەر بااڵدەكات.

ساڵو لە شێعر و مارف و نیشتمان.

ئا: شەریف فەالح

دیتنەوەت چ سەختە 
تەنانەت ئەو دەمەی پێكەوەین

ون بوونت چ دژوارە 
تەنانەت ئەو دەمەی لێك دوورین
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پەنجاوپەنجەمین رێوڕەسمی گێرەمی لە 
ئامریكا كۆتایی بە كارەكانی خۆی هێنا

فستیڤاڵی سینمایی بەفتا كۆتایی
 پێ هات

فۆڕم چیە؟
چەمكی فۆڕم

واتای »جۆر«، »گروپ« و  بە  لە وشەیەكی فەرانسەوی  وەرگیراو  چەمكی فۆرم، 
جیابووەوە لە وشەی genus التینیە. ئەم چەمكە رۆڵێكی گرینگی گێڕاوە لە پولێنبەندی 
بە كار دەهێنرا  بە شێوەی جۆراوجۆر  ئەدەبیەكاندا،  لێكۆلینە  لە  ئەدەبیات و  بەهادانانی  و 
نمایشی)ئێپیك  نێوان دەقە جۆرواجۆرەكان. جۆری  تاكوو هێما بكات بۆ خاڵە جیاوازەكانی 
و  )چیرۆكی  راستییەكان  لەگەڵ  پێوەندی  جۆری  دراماتیك(،  مووزیكال،  »حەماسی«، 

غەیرەچیرۆكی(، جۆری پشت بوار )كومێدی ،تراژیدی( و...
لەگەڵ رەگ داكوتانی سینەما و فرەچەشنی بابەتەكان و شێوازەكان، وردە وردە پێویستيی 

پولێنبەنديی فیلمەكان وای كرد تاوتای فۆڕم لە سینەماشدا كەڵكی لێ وەربگیردرێ.
دەبێ لە بەرچاومان بێ پێكهاتەی فۆڕم و فۆڕمەكان چەمكگەلێكی خەیااڵویین كە بە 
پێی رێككەوتنێكی رانەگەیندراو لە نێوان بەرهەمهێنەران و بینەراندا درووست بووە. فۆڕم 
بۆ  هەم  كە  دەدا  بیچم  وێنەیی   و  گێڕانەوەیی  پێكهاتەی  بۆ  لە چوارچێوەكان  كۆمەلێك 
فیلمساز و هەم بۆ بێنەریش ناسیاوە. لە راستیدا ئەمە فیلمەكان بۆ خۆیانن كە بە شێوەی 

پاڵەكی، بوون بە چەمكە فۆڕمییەكان دەبەخشن.

وانەی مۆزیك لە منداڵیدا مێشك 
بەهێز دەكات

رایگەیاند:  ئەمەریكایی  مۆنیتەری  ساینس  ماڵپەڕی 
توێژینەوەیەكی نوێ لە ئەمەریكا ئاشكرای كردووە، فێربوونی ژەنینی 

ئامێرە مۆسیقییەكان بەر لە تەمەنی 7 ساڵی، مرۆڤ زیرەكتر دەكات و گەشە بە توانای 
مێشك دەدات. 

توێژینەوەكە ژمارەیەك قوتابيی زانكۆی كۆنكۆردیا لە ژێر سەرپەرشتی ڤێرجینیا بینهۆنی 
مامۆستای زانكۆكە ئەنجامیانداوە و بەڵگەی بەهێزی خستووەتە روو لەسەر ئەوەی ساڵەكانی 
نێوان 6 تا 8 ساڵ لە تەمەندا ماوەیەكی هەستیارن بۆ كارلێك لەگەڵ مەشقی پیانۆژەنین 
مێشك  بنەمای  و  مێشك  خێرای  نەشونمای  هۆی  دەبنە  و  مۆسیقا  ئامێرەكانی دیكەی  و 

دەگۆڕن.
بیتهۆن دەڵێ: فێربوونی ژەنینی ئامێرە مۆسیقییەكان، پێویستی بەهاوئاهەنگی لە نێوان 
دەست و چاو و گوێدا هەیە و مەشقكردن لەسەر ژەنینی ئامێرەكان بەر لە تەمەنی 7 ساڵی 
پەیوەندییەكان  ئەو مەشقانە  توانای مێشك و گەشەی سرووشتیی گەیەنەرەكانی مێشك و 

بەهێز دەكات و بنەمای مێشك پتەو دەكات.

باسكال: نە خۆم بەرگدرووم و نە مێردەكەشم دارتاش

كەم  م��اوەی��ەك��ی  دوای  مەشعەالنی  دایكایەتی، ب��اس��ك��ال  پ��ش��ووی  ل��ە 
دەكاتەوە  دەس��ت  دەگەڕێتەوەو  بۆ  پرۆژە رێكپۆشیی  ت��ەواوك��ردن��ی  ب��ە 

هونەرییەكانی.
لەخۆی  بەرگریی  مەشعەالنی  باسكال 
ئاراستەی  تۆمەتانەی  ئەو  بەرامبەر  كرد 

دایكە  هەر  وەك  دەیەوێت  گوایە  كراوە، 
ه��ون��ەرم��ەن��دێ��ك��ی دی��ك��ە گ��ۆران��ی بۆ 
رایگەیاند: »زۆر  و  بڵێت  منداڵەكانی 

بەو تۆمەتانە پێكەنیم كە ئاراستەم كراون، 
چونكە نە من بەرگدرووم و نەمێردەكەشم 

ل��ەب��واری ه��ون��ەر و گۆرانی  ت��ا  دارت��اش��ە 
نەزانین، بەڵكو من گۆرانیبێژم و مێردەكەشم 
لە  بمانەوێت،  ه��ەرك��ات  بۆیە  ئ��اوازدان��ەرە، 
دڵمانەوە گۆرانی بۆ منداڵەكانمان دەڵێین.«

باسكال ئاماژە بەوەش دەكات، كە لەگەڵ 
هاوسەرگیریی  پرۆسەی  لە  پەلە  ئ��ەوەدای��ە 
بۆ ماوەی حەوت  وەك چۆن خۆی  نەكرێت، 

و  هاوسەر  شەدیدی  ئەبو  میلحەم  لەگەڵ  س��اڵ 
ئاوازدانەر و راوێژكاری هونەرییدا لە خۆشەویستییەكی 

پڕ وریاییدا بووە بۆئەوەی لەدوای زەواج ناخۆشی و لێكدابڕان 
و جیابوونەوە لەنێوانیاندا دروست نەبێت.

...
وان

ێ د
ب

ئ���ەم رێ��وڕەس��م��ە ك��ە ه��ەم��وو س��اڵ��ێ��ك لە 
لۆسانجلێسی ئامریكا بەرێوە دەچێ، خەاڵت 
دونیای  باشترینەكانی  سەر  بە  دەكا  داب��ەش 
پڕبایەخترین  گێرەمی،  خەاڵتی  موسیقیدا. 
ئەم  موسیقادا.  پیشەیی  جیهانی  لە  خەاڵتە 
رێوڕەسمە بۆ یەكەمجار لە 4ى مەيی 1959 
راستیدا  لە  گێرەمی  خەاڵتی  چ��ووە،  بەڕێوە 
لە  ك��ە  خەاڵتێكە  ن���اوی  و  )گ��رام��اف��ۆن��ە( 
الیەن ئاكادێمیای نەتەوەیی زانست و هونەرە 
موسیقاییەكان  بەرهەمە  بە  تۆماركراوەكان 
دەبەخشرێت. بەهای خەاڵتی گێرەمی هاوتای 
فیلمسازی  پیشەی  ل��ە  ئ��ۆس��ك��ار  خ��ەاڵت��ی 
ئەم  تەلەفیزیۆندایە.  ل��ە  ئێمی  خ��ەاڵت��ی  و 
رێوڕەسمە هەر وەك ئۆسكار، 108 پلەبەندی 
تایبەت و ٣0 شێوازی جۆراوجۆری موسیقی 
و  بی  ئاراند  راك،  پاپ،  وەك،  لەخۆدەگرێت 
بریاڕی  لە  داوەرەك���ان  هەموو  دەنگی  رەپ. 

كۆتاییدا كاریگەری هەیە لەسەر هەڵبژاردنی 
پەنجاوپەنجەمین  مووسیقايی.  بەرهەمێكی 
چوو  بەڕێوە  ئەمساڵیش  گێرەمی  رێوڕەسمی 

و خەاڵتەكان بەم شێوەیە دابەش كرا: 
ساڵی  كە  بریتانیایی  گۆرانیبێژی  ئ��ەدل 
رابردوو شش خەاڵتی وەرگرتبوو، ئەمساڵیش 
بێژی  ت��اك  گورانیبێژی  باشترین  خ��ەاڵت��ی 

وەرگرت.
گرووپی  بە  درا  س��اڵ  گ��ۆران��ی  خەاڵتی 
 we("الوی���ن ئێمە   " گ��ۆران��ی  ب��ۆ   FUN
are young( و هەر ئەم گرووپە خەاڵتی 

باشترین هونەرمەندی نوێیان وەرگرت.
گۆرانيی گوتیە لە ژێر ناوی" كەسێك كە 
 )somebody thatI("دەمناسیی من 
ساڵ  ت��ۆم��ارك��راوی  گۆرانيی  باشترین  وەك 
ناسێندرا، ئەم هونەرمەندە دوو خەاڵتی تریشی 

وەرگرت.

Mumford&Sons باشترین خەاڵتی 
ئالبۆمی  ب��ۆ  وەرگ����رت  س��اڵ��ی��ان  ئ��ال��ب��ۆم��ی 
 Black گ��رووپ��ی  ئەمە  ب��ەاڵم   Babel
سەركەوتنیان  زۆرت��ری��ن  ك��ە  ب���وون   keys
وەدەسهێناو چوار خەاڵتیان لە شەش خەاڵتی 

بەربژاركراو بەدەست هێنا. 
 هەروەها لەم رێوڕەسمەدا هونەرمەندیەكی 
ئەفغانی بۆ یەكەم جار بوو بە براوەی خەاڵتی 

گێرەمی.
 – ئەفغانی  ئاهەنگسازی  ئەكرەم  عومەر 
ئامریكایی خەاڵتی باشترین ئالبۆمی نەوەی 
 Echoes of love ئالبۆمی نوێی بۆ 

پێدرا.
شایانی باسە كە ئەم رێوڕەسمە سێ كاتژمێر 
هۆنەرمەند  چەندین  تێیدا  و  كێشا  نیوی  و 

بەرهەمیان پێشكەش كرد.

لە  بریتانیا(  فیلمی  ئاكادێمی  بەفتا) 
ساڵی 1947 لە الیەن دیوید لین، ئێلكساندر 
كوردا، كارۆل رید، روجل مانول و گروپێكی 
تر دامەزرا. لە ساڵی 1958 ئەم ئاكادێمیە 
لەگەڵ ئامادەكار و دەرهێنەرەكاندا تێكەاڵو 

ب���وو  ت��اك��وو ك��ۆم��ەڵ��ەی فیلم و 
تەلەفیزیۆنیەكانیان پێك هێنا و 

هۆی  بە  بوو  ئەمەش  هەر 
ئەوەیكە لە كۆتایی ساڵی 
ئاكادێمیای  1967دا، 
ه���ون���ەرە س��ی��ن��م��ای��ی و 
نی  كا نییە یۆ فیز لە تە
گرت.  بیچمی  بریتانیا 
رێبازی بەفتا، پاڵپشتی، 
پەرەپێدانی  و  گ���ەش���ە 
ه����ون����ەرە وێ���ن���ەی���ەك���ان و 
بەخشین  خ��ەاڵت  و  ناسین 
ب����ەو ك��ەس��ان��ەی��ە ك���ە لەم 
ب�����وارەدا ك���ار دەك����ەن. جیا 
خەاڵت،  داب��ەش��ك��ردن��ی  ل��ە 
بەفتا بەرنامەی سااڵنە وەك 
وەك  فێركارییەكان  بەرنامە 
نیشاندانی فیلم، و رێوڕەسمی 
رێزلێنان بەڕێوە دەبا. بەفتا لە 
ئەندامی  ه��ەزار   6000 الی��ەن 
فیلم  و  ئ��ەك��ت��ەری  پیشەكانی 

لێ  پشتیوانی  ت��ەل��ەف��ی��زی��ۆن  و 
رێوڕەسمە  ئ��ەم  خ��ەاڵت��ی  دەك���رێ  

 Mitzi ناوی  بە  كەسێك  الیەن  لە 
Cunliffe پەیكەرتاشی ئامریكایی 

لە ساڵی 1955دا، وەك  و  ك��راوە  درووس��ت 
خەاڵتی ئەم ئاكادێمیە دیاری كراوە.

ش��ەس��ت وش��ەش��ەم��ی��ن رێ��وڕەس��م��ی ئەم 
دابەش  خەاڵتەكانی  شێوەیە  بەم  ئاكادێمیە 

كرد:

ئارگۆ »ئەم فیلمە باس  باشترین فیلم: 
لە چیرۆكی بارمەتە گرتنی دیپلۆماتەكان 
لە بالوێزخانەی ئامریكا لە ئێراندا دەكا كە 
لە  ئیمام(و  )هێڵی  خوێندكارانی  الیەن  لە 
ساڵی 1٣58دا ئەنجام دراوە و 444ى رۆژ 
خایەند«، ئەم فیلمە خەاڵتی 
مۆنتاژیشی  باشترین 

وەرگرت.
ب������اش������ت������ری������ن 
بێن  دەره����ێ����ن����ەر: 
باشترین  ئ��ەف��الك، 
پیاوان:  ئەكتەری 
لوئیس،  دی  دنیل 
ئەكتەری  باشترین 
ریوا،  ئێمانویل  ژن: 
ئەكتەری  باشترین 
پیاو:  ت��ەواوك��ەری 
والتێز،  كریستۆف 
ئەكتەری  باشترین 
ژن:   ت����ەواوك����ەری 
ئان هاتاوی، باشترین 
ئەسڵی:  س��ێ��ن��اری��ۆی 
تارانتینۆ،  ك��وئ��ێ��ن��ت��ی��ن 
سێناریۆی  ب���اش���ت���ری���ن 
راسێل،  دێ��وی��د  وەرگ���ی���راو: 
بریتانیا:  فیلمی  باشترین 
ئێسكای فاڵ، باشترین فیلمی 
غەیرە ئینگلیسی زمان: ئەوین، 
بوێر،  ئەنیمەیشێن:  ب��اش��ت��ری��ن 
باشترین موسیقی: ئێسكای فاڵ



ژمارە 599 ـ 30ی رێبەندانی 81391

كۆماری ئیسالمی و سێدارە دوو چەمكی لەیەك جیانەكراوە

وتووێژی ئێران و ئامریكا

ئا: شۆڕش گوڵكار

موعتەسەم نوورانی   

ئەكبەری  ع��ەل��ی  راب����ردوو،  ح��ەوت��ووی 
ئێران،  دەرەوەی  كاروباری  وەزیری  ساڵحی 
رای��گ��ەی��ان��د ك��ە ئ����ەوان ئ���ام���ادەن لەگەڵ 
بدەن،  ئەنجام  وتووێژی راستەوخۆ  ئەمریكا 
بە مەرجێك كە ئەمریكا بە بێ  شیلە و پیلە 
و بە راستی بێتە مەیدان و كارێكی وابكا 
كە ئێمە لە هەڵسوكەوتی دڵنیا بین. چونكە 
لە چەند دەیەی رابردوودا، ئێمە ئەزموونی 
كردەوەی  و  ك��ار  لەسەر  ناخۆشمان  و  ت��اڵ 
ئ��ەو واڵت��ە س��ەب��ارەت بە ئێران ه��ەب��ووە، تا 
پاكی  نیاز  ب��ە  ئامریكا  ك��ە  جێگایە  ئ��ەو 
گونجاو  چارەیەكی  رێگا  و  مەیدان  بێتە 
ئەتۆمییەكان  كێشە  چ��ارەس��ەرك��ردن��ی  ب��ۆ 
و  نییە  سووڕمان  هێڵێكی  هیچ  بدۆزێتەوە 
هەروەها  لێدەكەین.  پێشوازی  ت��ەواوی  بە 
سەبارەت  مونیخدا  كۆنفرانسی  لە  ناوبراو 
سەرۆك  جێگری  بایدەن،  جۆ  قسەكانی  بە 
ئێران ئامادەیە بۆ  كۆماری ئامریكا وتی: 
چارەسەری كێشەكان و قسەكانی جۆ بایدەنی 
بە خاڵی ئەرێنی وەسف كرد. لە الیەكی تر 
ئاغای جۆ بایدەن، جێگری سەرۆك كۆمار 
ئاسایش  كۆنفرانسی  نۆهەمین  و  چل  لە 
)كە هەموو ساڵێ  بەڕێوە دەچێ ( لە مونیخ 
پیتاندنی  بەرنامەی  دەڵ��ێ   »ئێران  وت��ی: 
ئاشتیخوازانەیە،  مەبەستی  بۆ  ئۆرانیۆمی 
تەنیا بۆ بەرهەمهێنانی وزەیە. ئێستا لەگەڵ 
جیهان  ئابوورییەكانی  گەمارۆ  بەهێزترین 
رووبەڕوو بۆتەوە. دەبێ  ئێران واڵتانی جیهان 
دڵنیا بكاتەوە كە بەرنامە ئەتۆمییەكەی بۆ 

درووستكردنی چەكی ئەتۆمی نییە.«
كۆنفرانسی  دانیشتنەكانی  ل��ە  یەكێك 
و  ئێران  »كێشەی  بە  بوو  تایبەت  مونیخ 
ناوەڕاستدا«  رۆژهەاڵتی  لە  هێز  بااڵنسی 
ب��ە هەر  دەی���ان���ەوێ   ك��ە واڵت���ان���ی 5+1 

ئامانجی  بكەن.  كۆنتڕۆڵ  ئێران  شێوەیەك 
ئەو واڵتە ئەوەیە كە هەتا بكرێ  لە رێگای 
دانووستان، گەمارۆی توند و قورس ئێران 
بێتە سەر ئەو بڕوایە كە دەست لە توندوتیژی 
لە كاروباری واڵتانی دیكە  و دەستێوەردان 
و  ئەتۆمی  بەرنامەی  لە  واز  و  هەڵبگرێ  

دروستكردنی چەكی ناوكی بێنێ .
رەئیسی  ب�����روج�����ردی،  ع����ەالئ����ەدی����ن 
و  ئێران  نەتەوەیی  ئاسایشی  كومیسیۆنی 
سیاسەتی دەرەوەی پارلمانی ئێران وتوویەتی 
كە: »بڕیاردان لەسەر وتووێژی راستەوخۆ 
بەرنامەی  ب���واری  ل��ە  ئامریكا  ل��ەگ��ەڵ 
ناوكی، ئەركی ئەنجومەنی بااڵی ئاسایشی 
نەتەوەیی ئێرانە و هەروەها بڕیاردان لەسەر 
ئەو خاڵە گرینگە و سیاسەتە گشتییەكانی 
ئێران بۆ نموونە وتووێژ لەگەڵ ئامریكا لە 
ژێر ئەمری رێبەردایە و دوا قسەی رێبەر 
چونكە  دەدات  بڕیار  ئەویش  هەر  و  دەیكا 
كەسی  هیچ  ئێران  بااڵی  رێبەری  لە  جیا 
دیكە بۆی نیە دەست وەربدات لەو مەسەلە 

گرینگەدا.«
هەروەها بروجردی بە ئیسنا، هەواڵنێریی 
دانیشجویانی ئێرانی وت كە: »بە دڵنیایی 
بنەمای  لەسەر  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری 
بەرژەوەندی نەتەوەیی لەو بارەوە بڕیار دەدا 
هەروەها وتی ئامریكا لە كردەوەدا راستكردار 
یەك  ك���ردەوەی  لەگەڵ  قسەكانی  و  نییە 
ئامریكا  لە  رخنەی  توندی  بە  ناگرنەوە. 
گرت و وتی لە كاتێكدا كە جێگری سەرۆك 
وتووێژی  پێشنیاری  ئامریكا  ك��ۆم��اری 
داوە، كۆنگرەی  ئێران  لەگەڵ  راستەوخۆی 
ئامریكا خەریكە گەمارۆی توندتر بە سەر 
ئێراندا دەسەپێنێ  و زیاتر ئێمە دەخەنە ژێر 
گوشاری ئابووری. ئەو دوو بڕیارە پێكەوە 

ناتەبان ئێمە باوەڕ بە كامیان بكەین.«
نێوان  لە  راستەوخۆ  وتووێژی  پێشنیاری 
جۆ  ئاغای  الی��ەن  لە  ئامریكادا،  و  ئێران 

كاتێكدا  لە  ئۆباما،  باراك  جێگری  بایدەن، 
دەخ��رێ��ت��ە ب��ەرب��اس ك��ە ل��ە چ��ەن��د مانگی 
كاربەدەستانی  لە  زۆر  بەشێكی  راب��ردوودا، 
بەو  ه��ەس��ت  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  ب���ااڵی 
ئاڵوگۆڕ  دەب���ێ   ك��ە  دەك�����ەن،  پێویستیە 
پێویستی  باسی  راش��ك��اوی  ب��ە  ب��ێ .  پێك 
ئامریكا  ل��ەگ��ەڵ  راس��ت��ەوخ��ۆ  وت���ووێ���ژی 
نژاد سەرۆك  ئەحمەدی  دەكەن، مەحمودی 
كۆماری ئێران لە دوایین سەفەری خۆی بۆ 
یەكگرتووەكان  نەتەوە  رێكخراوی  مەقەری 
لە نیۆیۆرك، النیكەم پێنج جار لە قسەكان 
پێویستیی  باسی  چاوپێكەوتنەكانیدا  لە  و 
ئامریكای  و  ئێران  راستەوخۆی  وتووێژی 
لە  ب��ەرگ��ری��ی  ت���ون���دی  ب���ە  زۆر  و  ك���رد 
دانووستان و وتووێژی ئەو دوو واڵتە كرد. 
لە  قسانەی  ئ��ەو  ن��ژاد  ئەحمەدی  ئاغای 
تارانیش دووپات كردەوە و بەشێكی زۆر لە 
كاربەدەستانی كۆماری ئیسالمی هەر ئەو 
دەبێ   كە  وایە  باوەڕیان  و  دەكەنەوە  قسانە 
وتووێژ بكرێ  و هەم لە سیاسەتی دەرەوەدا و 

هەم لە نێوخۆدا ئاڵوگۆڕ پێك بێ .
عەلی ئەكبەری ساڵحی وەزیری كاروباری 
دركاندووە  راستییەی  ئەو  ئێران،  دەرەوەی 
رادەبەدەر  لە  ئێران  ئابوری  بارودۆخی  كە 
خراپە و گوشاری توندی ئەوان و گەمارۆ 
تووشی  ئێرانیان  ئابووریی  ئابوورییەكان، 
داڕمان كردووە، ئەوەش بۆتە هۆی دابەزینی 
و  و گرانیی شتومەك  ئێران  دراوی  نرخی 
بەڕاستی  داوودەرم������ان.  و  خ��واردەم��ەن��ی 
باری  لە دوای رۆژ  ئێران رۆژ  بارودۆخی 
خراپتر بەخۆوە دەگرێ ، بێكاری، گرانی لە 
رادەب���ەدەر، وەزع��ی ژیان و گوزەرانی شار 
و دێ  دژوار و دژوارت��ر دەبێ ، هەر ئێستا 
و  كەمووكوڕی  لەگەڵ  ئابووریی  دۆخ��ی 

قەیدبەندێكی زۆر رووبەڕوویە.
بە  ن��ژاد  ئەحمەدی  ئاغای  سەردەمێك 
چاولێكەری لە رێبەری كۆماری ئیسالمی 

س��ەی��دع��ەل��ی خ��ام��ن��ەی��ی، دەی���گ���وت: ئەو 
بڕیارنامانەی ئەنجوومەنی ئاسایش لە مەڕ 
گەمارۆی ئابووریی ئێران كوتە كاغەزن و 
گەمارۆیانە  ئەو  نییە،  بنەمایەكیان  هیچ 
نەك هیچ كاریگەرییان نییە بەڵكوو هەلێكن 

بۆ سەربەخۆیی و پێشكەوتنی كۆمەڵگا.
بەاڵم لە بەهاری 1٣90ی هەتاویدا دوای 
خامنەیی  نێوان  لە  ناكۆكی  سەرهەڵدانی 
رێبەر و ئەحمەدی نژادی سەرۆك كۆماردا، 
لە سەر البردنی حەیدەری موسلحی وەزیری 
الیەن  لە  دان��ان��ەوەی  دووب���ارە  و  ئیتالعات 
ئەو  نژاد  ئەحمەدی  مەحمودی  خامنەیی، 
راستییەی دركاند كە گەمارۆ ئابوورییەكانی 
قەیرانی  سەرەكی  هۆكاری  بۆتە  رۆژئ��اوا 
ئابووری و دابەزینی نرخی دراو و گرانیی 
لە رادەبەدەر لە ئێراندا و ئەو قەیرانە واڵت 

بەرەو مەترسی دەبات.
ئەحمەدی نژاد رۆژی 16ی رێبەندانی 
ئەوساڵ دانی بەوە دانا كە دەوڵەت لە باری 
چونكە  خراپدایە  زۆر  دۆخێكی  لە  بودجە 
ب��ەس��ت��راوەت��ەوە بە ن��ەوت و  ئ��اب��ووری ئێران 
لە  ئابوورییەكان  گەمارۆ  توندتركردنی  بە 
لە  ئ��ورووپ��اوە  یەكیەتی  و  ئامریكا  الی��ەن 
ئێران  نەوتی  فرۆشی  راب���ردوودا،  هاوینی 
دابەزیوە،  س��ەرس��وڕه��ێ��ن��ەر  شێوەیەكی  ب��ە 
هێنانەوەی  بانكەكان  گەمارۆی  تەنانەت 
داه��ات��ی ئ���ەرزی زۆر زەح��م��ەت ك���ردووە، 
وەزیری  غ��ەزەن��ف��ەری،  میهدی  ه��ەروەه��ا 
ئێران  ژێرزەوییەكانی  كانگا  و  پیشەسازی 
گەمارۆ  »ئ��ەو  وت��ی:  لەمەوپێش  مانگێك 
ئابوورییانە واڵتیان لە دەست و پێ  خستووە 
كە  ناوەندی  بانكی  گەمارۆی  بەتایبەت 
بەشە  ماڵی  س��ەرچ��اوەی  نەتوانێ   دەوڵ��ەت 
و  بكات  دابین  ئابووری  جۆراوجۆرەكانی 

تووشی قەیرانی ماڵی هاتووە.«
بۆچوونی  و  ئامریكا  ل��ەگ��ەڵ  وت��ووێ��ژ 

رێبەری كۆماری ئیسالمی

بە دوای قسەكانی جۆ بایدەن، جێگری 
سەرۆك كۆماری ئامریكا، عەلی ئەكبەری 
ساڵحی، وەزیری كاروباری دەرەوەی ئێران،ئەو 
رۆژی  دا.  لەقەڵەم  ئەرێنی  بە  هەنگاوەی 
ئایەتووڵاڵ  رێ��ب��ەن��دان،  19ی  پێنجشەممە 
كۆماری  رێ���ب���ەری  خ��ام��ن��ەی��ی  ع��ەل��ی 
ئیسالمیی لە كۆبوونەوەی پرسۆنێلی هێزی 
جۆ  پێشنیاری  ئێراندا،  سوپای  ئاسمانی 
بایدەن، جێگری سەرۆك كۆماری لە بارەی 
ئ��ێ��ران و ئامریكا  وت��ووێ��ژی راس��ت��ەوخ��ۆی 
وتووێژ  لە  پێشوازی  وت��ی:  و  ك��ردەوە  رەت 
و  نەزانی  رووی  لە  ئامریكا، »یا  لەگەڵ 
تایبەتی  مەبەستێكی  یا  ساوێلكەییەوەیە 
»سیاسەتی  وت��ی:  ه��ەروەه��ا  پشتە«.  ل��ە 
هەرەسی  ئامریكا  ناوەڕاستی  رۆژهەاڵتی 
هێناوە و پێویستی بە كارتێكی براوە هەیە. 
كارتی براوەی وان راكێشانی ئێرانە بۆ سەر 
بەشێكی  لە  خامنەیی  وت��ووێ��ژ.«  مێزی 
كەسێكی  وتی: »من  قسەكانیدا  لە  دیكە 
شۆڕشگێڕم  كەسێكی  ن��ی��م،  دی��پ��ل��ۆم��ات 
دەكەم.  راستكردارانە  و  پەردە  بێ   قسەكانم 
بەرانبەردا  لە  چەكمان  ئامریكاییەكان  ئێوە 
رادەگرن و داوای وتووێژمان لێ دەكەن.« 
هەروەها بێ  ئەوەی ناوی ئەحمەدی نژاد یا 
ساڵحی بێنێ  ئەوانی بە ساوێلكە و نەزان ناو 
برد بەاڵم راستی ئەوەیە كە دۆخی نێوخۆی 
ئێران هەم لە باری ئابووری و هەم لە باری 
سیاسییەوە زۆر خراپە دووبەرەكی و ناكۆكی 
ئاشكرا لە نێو كاربەدەستانی رەدەبااڵی ئێران 
ئەوان  ب��ەرژەوەن��دی  و  كورسی  پێناوی  لە 

بەرچاو دەكەوێ . 
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لە  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  رێ��ژی��م��ی 
ب�����واری پ��ێ��ش��ێ��ل��ك��ردن��ی ب���ەردەوام���ی 
واتە  م��رۆڤ   سەرەتاییەكانی  مافە 
كۆمەاڵیەتی  و  تاكەكەسی  ئ���ازادی 
پێشێلكردنی  و  ژی��ان  مافی  بوونی  و 
ب��ای��ەخ و ك��ەرام��ەت��ی م��رۆی��ی ل��ە نێو 
واڵتانی جیهاندا لە پلەی یەكەمدایە. 
بڕیارە  بەپێی  كە  كاتێكدایە  لە  ئەمە 
نێونەتەوەییەكانی مافی مرۆڤ كە لە 
ساڵی 1948ی زایینی بەدواوە لە الیەن 
یەكگرتووەكانەوە  ن��ەت��ەوە  رێكخراوی 
پ���ەس���ەن���دك���راوە، ه����ەر ج����ۆرە س����زا و 
نامرۆیانە  و  توندئاژۆیانە  رەفتارێكی 
دژی  گشتیش  ب��ە  و  دەك��ات��ەوە  رەت 
رێژیمی  كەچی  لەسێدارەدانە.  سزای 
بەو  گوێدان  بێ  ئیسالمی  كۆماری 
بەردەوام  نێونەتەوەییانە،  رێسا  و  یاسا 
و ب��ێ پ��س��ان��ەوە خ��ەری��ك��ی گ��رت��ن و 
ئەشكەنجەدان و لەسێدارەدانی خەڵكی 
هەرچەند  ن��ی��ش��ت��م��ان��ە،  م��اف��وی��س��ت��ی 
ئەم  س��ەرەت��اوە  لە  ئیسالمی  كۆماری 
لەسێدارەدان  واتە  مەترسیدارە  كلتوورە 
و ن��ەه��ادی��ن��ەك��ردن��ی ت��ون��دوت��ی��ژی لە 
ئەویش  كە  ك��ردووە  پەیڕەو  كۆمەڵگادا 

لە  خۆی  دژبەرانی  لەسێدارەدانی  بە 
ئەو  عەلەوی،  قوتابخانەی  سەربانی 
شوێنەی كە خومەینی پاش هاتنەوەی 
بوو دەستی  نیشتەجێ  لەوێ  ئێران  بۆ 
تاناتووسی  غ��ەری��زەی  ت��اك��وو  پێكرد، 
رێژیم تێر بكا. ئەم رەوتی لەسێدارەدانە 
پاشان گەیشتە نێو نەخۆشخانە و شەقام 
پاش  و هەروەها  و فڕۆكەخانەی سنە 
و  توركمەنسەحرا  گەیشتە  رۆژ  چەند 
لە  كۆمەڵ   بە  لەسێدارەدانی  پاشان 
ل���ە ساڵی  رێ���ژی���م  ب��ەن��دی��خ��ان��ەك��ان��ی 
درێژەی   1٣67 تا  هەتاوی  1٣60ی 
كۆماری  ه��ەن��ووك��ە  ت��اك��وو  و  كێشا 
پەیڕەوكردنی  لە  بەردەوامە  ئیسالمی 
خۆی.  قیزەونەی  هەڵسووكەوتە  ئ��ەم 
رێكخراوی  دی���س���ان���ەوە  ب��ۆی��ە  ه����ەر 
بە  س��ەب��ارەت  نێونەتەوەیی  لێبوردنی 
شارۆمەندی  پ��ێ��ن��ج  ل���ەس���ێ���دارەدان���ی 
هۆشداری  خوزستان  زمانی  ع��ەرەب 
خوازیاری  گشتی  بە  و  ئێران  داوەت��ە 
رێكخراوەكانی  ب��ەپ��ەل��ەی  ه��ەوڵ��دان��ی 
راگرتنی  مەبەستی  بە  مرۆڤە  مافی 
وەها  ه��ەر  ل��ەس��ێ��دارەدان��ەك��ان.  حوكمی 
مافی  چ���االك���ی  ع���ب���ادی  ش��ی��ری��ن 
ب����راوەی خ��ەاڵت��ی ئاشتی  م���رۆڤ و 
بەیانیەیەكی هاوبەش لەگەڵ  لە  نوبل 
رێكخراوەكانی مافی مرۆڤی پێوەندیدار 

لە،  خۆی  ناڕەزایەتی  ئێرانەوە  بە 
لەسێدارەدانی ئەم پێنج شارۆمەندە 
و  دەرب���ڕی���وە  خوزستانیە  ع��ەرەب��ە 
حوكمە  ئ��ەم  راگرتنی  خ��وازی��اری 

بووە.
الریجانی  س���ادق���ی  ك���ەچ���ی 
ئێران  قەزایی  دەزگ��ای  سەرۆكی 
رۆژنامەوانیدا  كۆبوونەوەیەكی  لە 
لەسێدارەدان  ك��ە  رای��گ��ەی��ان��دووە 
لە  خراپكاریە  ریشەی  وشكاندنی 

واڵتدا و بە قازانجی رێژیمیشە.
كەس  پەنجا  بە  نزیك  هەنووكە 
ل��ە رۆڵ��ەك��ان��ی ن��ەت��ەوەك��ان��ی ئێران 
وەك���وو ن��ەت��ەوەی ك��ورد و عەرەب 
لە بەندیخانەكانی رێژیم چاوەڕێی 
سێدارە  ح��وك��م��ی  جێبەجێكردنی 
بیانووی  ب���ە  ئ���ەوەی���ش  دەك������ەن. 
موحارەبە و هەوڵدان دژی تەناهیی 
نەتەوەیی، لە كاتێكدا كە رێژیمی 
كۆماری ئیسالمی بە دوای ئاسایش 
و تەناهیی خۆیەوەیە نەك ئاسایش 
چونكە  ن��ەت��ەوەی��ی.  تەناهیی  و 
ئاسایش و تەناهیی نەتەوەیی كاتێك 
دەپارێزرێ كە ئاسایش و تەناهی لە 
هەڵگرانی  هی  بوارەكانەوە  هەموو 
سەرەكی وی، واتە جڤاك، لە الیەن 

دەسەاڵتەوە دابین كرابێ.
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فمینیزم و پێناسەیەك

تووبا ئەلیاسی 

����� ك��ەم��ت��ر ل���ە چ�����وار س����اڵ لەو 
لە  خ��ام��ن��ەی��ی  ك��ە  ت��ێ��پ��ەڕی��وە  رۆژە 
وت���ی: »ئاغای  ه��ەی��ن��ی��دا  ن��وێ��ژی 
س���ەرك���ۆم���ار ن��زی��ك��ت��ری��ن ك���ەس لە 
دەچن«.  لێك  بۆچوونەكانمان  منەو 
كوردگوتەنی، خامنەیی دانی بەوەدا 
نا كە ئەحمەدی نژاد و ئەو كتومت 
لێك دەچن، بەواتایەكی دیكە، وەكوو 

گوێی جۆرە حەیوانێ  جووتن. 
لە  ساڵە  چەند  ئ��ەو  پ��اش  و  ئێستا 
دەردەكەوێ  بۆمان  خۆیانەوە  زاری 
كۆماری  كۆپیكراوی  كەسەی  ئەو 
ئیسالمی لە سەر فالش مێمۆرییەكی 
بچووك و نیشاندەری منداڵی دەروونی 

خامنەییە، چ جۆرە كەسێكە. 
عەلی الریجانی، سەرۆكی مەجلیس 
سەركۆمار،  هەڵسووكەوتی  دەڵ��ێ، 
بێ  و  مافیایی  هەڵسووكەوتێكی 
»الابالیگری  دەرب���ڕی  و  رەوشتانە 
»خوێڕیگەریی  وات���ە  فرهنگی« 
چ  خوێڕیگەری  جا  فەرهنگییە« 
هەیە؟  فەرهەنگدا  ل��ە  جێگایەكی 
سێناتۆر  ح��اج��ی  ب��ۆ  بمێنێتەوە  ب��ا 
الریجانی. )قسەیەكی سەیدعەلی لە 
بیرتان نەچێت كە »من و مەحموود 

لێك دەچین«(. 
سەرۆكی  قاسمی،  سەعید  س��ەردار 
دەڵێ:  رێژیم  شەخسییەكانی  لیباس 
ن���ژاد وەك���وو ئێستری  »ئ��ەح��م��ەدی 
بێ  بە  نایهەوێ  هاتووە،  لێ  شێتی 
بێتەوە«.  كۆڵمان  لە  جووتەهاوێشتن 
)ل���ێ���رەش���دا ه��ێ��ش��ت��ا س��ەی��دع��ەل��ی و 

مەحموود لێك دەچن( 
جومعەی  ئ��ی��م��ام  م��ەالح��ەس��ەن��ی، 
وەكوو  كەریش  ئەگەر  دەڵ��ێ:  ورمێ 
ئەحمەدی نژاد كار بكات و زەحمت 
رەتی  )ئەویش   . دەتۆپێ  بكێشێ، 
ناكاتەوە كە ئەم كەرە لە وەلیی فەقیه 

دەچێ( 
ئەوانە  دەڵ�����ێ:  ئ��اغ��ای��ش  خ����ودی 
ئەمریكا  وت��ووێ��ژی  پێشنیاری  ك��ە 
ئەحمەدی  )واتە  دەكات  خۆشحاڵیان 
)وەك  نەفامن  و  گێل   ی��ان  ن���ژاد( 
ئەحمەدی نژاد كە لە خۆی دەچێت( 
خەیانەتكارن  و  دڵ  ل��ە  رق  ی���ان 
خۆی  لە  كە  ن��ژاد  ئەحمەدی  )وەك 
لە  كە  ئەوكاربەدەستانە  دەچێت(... 
دەخولقێنن  هەرا  و  كێشە  مەجلیسدا 
بێ رەوشتن )دیسانیش وەك ئەحمەدی 

نژاد كە لە خۆی دەچێت(. 
دەبێ ئەوەش زیاد بكەین كە ئاغا چاو 
و دڵ��ی روون��اك��ە و خ��ۆی گوتەنی، 
خودای بەسیرەت و بەرچاوڕوونییە و 
لە خۆڕا ناڵێت فالنەكەس كۆپیكراوی 

من و نیزامە. 
�� پاسدار مەهدی تائێب، فەرماندەی 
قەرارگای »عەمار« دەڵێ: »سووریە 
پارێزگاری سی و پێنجەمی ئێرانە!!! 
و لە رووی گرینكیی ئیستراتژیكەوە 
ل��ە دوای  ئێمە )وات���ە خ��ۆی��ان(  ب��ۆ 
»تاران« دیت. هەروها دەڵێ: ئەگەر 
سەر  بكاتە  هێرش  هاوكات  دوژم��ن 
دەبێ  ئێمە  خووزستان،  و  س��ووری��ە  
سووریە  و  بێنین  خووزستان  لە  واز 
سووریە  ئ��ەگ��ەر  چوونكە  بپارێزین 

بدۆڕێنین، تارانیش دەدۆڕێنین.« 
سووریە  پ��ارێ��زگ��اری  باسە  شایانی 
لوبنان  پارێزگاری  )بەشارئەسەد(، 
پارێزگاری  و  نەسروڵاڵ(  )ح��ەس��ەن 
ڤێنزۆئێال )ئایەتوڵاڵ چاوز( خامنەیی 
ب��ە س���ەرۆك���ی ب��ان��ك��ی ن���اوەن���دی و 
ئێران  پارێزگای  لە  خۆیان  نوێنەری 

دەزانن!! 

جووت حەوت

هەوراز

مێژووی  لێكۆڵەران،  و  مێژووناسان  لە  زۆر 
فمینیستی  ب����زووت����ن����ەوەی  س���ەره���ەڵ���دان���ی 
دەگەڕێننەوە بۆ سەرەتاكانی سەدەی 19. بەاڵم 
لەبەر ئەوەی كە ژنانی فەرانسە زۆر شێلگیرانە 
لە  ف��ەران��س��ەدا  نوێخوازی  شۆڕشی  كاتی  لە 
داواكارییەكانی  17دا  س��ەدەی  كۆتاییەكانی 
خۆیان هێنایە گۆڕێ و، زۆر ڕۆڵی بەرچاو و 
گرنگیان لەو شۆڕشەدا گێڕا، هەربۆیە هەندێك 
لە مێژوونووسان میژووی سەرهەڵدانی فمینیزم 
و بزووتنەوەی یەكسانیخوازی ژنان دەگەڕێننەوە 

بۆ شۆڕشی فەرانسە.
دەستەواژەیەكی  فمینیزم  كە  دەزان��ی��ن  وەك 
رۆژئاواییە و لەوەش زیاتر ئازادی و مافی ژنان 
لە  ك��راوە  بۆ  هەڵەی  پێناسەیەكی  رۆژئ��اوا  لە 
كۆمەڵگا و واڵتانی دواكەوتوودا. لەبەر ئەوەش  
بە داخەوە كوردستانی ئێمەش دەكەوێتە نێو ئەو 
بەشە لە كۆمەڵگا دواكەوتوەكان لە رۆژهەالتی 
ئێستاش  ت��ا  فمینیزم  ه��ەرب��ۆی��ە  ن��ێ��وەڕاس��ت��دا، 
دەستەواژەیەكی نامۆیە و پێناسەیەكی راست و 
دروستی بۆ نەكراوە لە كۆمەڵگای كوردستاندا. 
ئەمە وای كردوە كە تاكی كۆمەڵگای كوردی 
یەكسانیخوازیش  ژن��ان��ی  زۆرج���ار  تەنانەت  و 

نایانەوێ خۆیان وەك فمینیست پێناسە بكەن.

لە پێشدا با بزانین فمینیزم واتای چییە؟
لە  ڕەخ��ن��ە  ك��ە  ئیدئۆلۆژییەكە،  فمینیزم 
مرۆڤایەتی  كۆمەڵگای  سیاسەتی  و  ك��ردەوەو 
و  الرسەنگی  گۆڕینی  ئامانجی  و  دەگرێت 
نایەكسانییە لە دابەشكردنی دەستەاڵت و ماف 
بە  ئیدئۆلۆژییە  ئ��ەم  رەگ��ەزەك��ان��دا.  ن��ێ��وان  ل��ە 
پشتبەستن بە بەڵگەی مێژوویی جەخت لەسەر 
كۆمەڵگا  هەموو  لە  ژن��ان  كە  دەك��ات��ەوە  ئ��ەوە 
شێوەی  بە  و  مێژوو  درێژایی  بە  جیاوازەكاندا 
پیاوساالرییەوە  كۆمەڵگای  الی��ەن  لە  ج��ی��اواز 
لە  مەبەست  ك���راوە.  دەره���ەق  توندووتیژیيان 
پیاوساالری ئەو شێوە ڕوانگەیەیە كە پێی وایە 
ژن لە باری سروشتییەوە بۆ ئەوە دروست كراوە 
كە ژێردەستەی پیاو بێت و، پیاو ڕێگەی پێدراوە 
و  هەبێت  ژن��دا  س��ەر  بە  دەستەاڵتێكى  هەموو 
بڕیاری بەسەردا بدات و ژنیش ئەبێت ملكەچی 
بە  روانگەیە  ئەم  جا  بێت.  پیاو  فەرمانەكانی 
هۆی پەروەردەی كۆمەڵگاوە ئەكرێت لە خودی 

ژنانیشدا بەرچاو بكەوێت.
ئەو  ك���ەم���ك���ردن���ەوەی  و  ن��ەه��ێ��ش��ت��ن  ب���ۆ 
دەستنیشانی  فمینیستەكان  نایەكسانیانە، 
شێوازێك  هەر  كە  دەك��ەن،  ڕێگاچارە  كۆمەڵێك 
لقەكانی  لە  یەكیك  لە  رێگاچارەسەرییەكان  لە 
فمینیستیدا خۆیان دەردەخەن. واتە لە مەكتەبی 
كە  هەیە،  ج��ی��اواز  لقی  چەندین  فمینیستیدا 

هەر یەك لەوان بیرو ڕوانگەی جیاوازیان هەیە 
و  گرفتەكان  دەستنیشانكردنی  شێوەی  لەمەڕ 
هەروەها رێگاچارەی دروست بۆ نەهێشتنی ئەو 
كردوە  وای  خۆی  بۆ  ئەمەش  نایەكسانییانە. 
كە زۆرجار كەسێك یان خوێنەرێك كە زیاتر لە 
شارەزایی  فمینیستەكان  رەوت��ە  لە  لقێك  س��ەر 
كە  دەچێت  بۆ  وای  ئیتر  دەبیستێت  یان  هەیە 
فمینیزم هەر یەك لقە و وەك یەك بیر دەكەنەوە. 
لقدا  لە چەند  لە حاڵێكدایە كە فمینیزم  ئەمە 
و  دەپێكن  ئامانج  یەك  بەاڵم  دەبینێتەوە  خۆی 
لە یەك ڕوانگەدا یەك دەگرنەوە، ئەویش ئەوەیە 
لە كۆمەڵگا  ژنان  كە  وایە  پێیان  هەمووان  كە 
جیاوازەكاندا لە الیەن كۆمەڵگای پیاوساالرییەوە 
كۆمەڵگای  و  ك���راوەو  دەره���ەق  توندووتیژیان 
ژنان  و  نایەكسانە  كۆمەڵگایەكی  مرۆڤایەتی 
لە ژێر توندووتیژیدا قەراریان گرتوە. بەاڵم بۆ 
لقە  نایەكسانییە  ئەم  باری  ژێر  لە  ڕزگاربوون 
جیاوازەكان میكانیزمی جیاواز پێشنیار دەكەن.

مەكتەبی  پ��ێ��درا  ئ��ام��اژەی  پێشتریش  وەك 
سەری  نێویدا  لە  جیاواز  لقی  زۆر  فمینیستی 
دیكەی  مەكتەبەكانی  چۆن  ه��ەروەك  هەڵداوە، 
وەك لیبرالیزم، ریالیزم، ماركسیزم وهتد، توشی 
نێو  لە  بوون  نوێ  ڕوانگەی  بیرو  سەرهەڵدانی 
تەنانەت  و  فمینیستی  مەكتەبی  خ��ۆی��ان��دا، 
لقەكانیشی هەر بەو شێوەیە تووشی ئەو روانگە، 
پرسیار و ڕخنانە بوون و لە ئاكامدا لقی جیاوازیان 
زیاتر مەبەست  لێرەدا  بەاڵم  ب��ووە.  دروس��ت  لێ 
ئەوەیە كە تیشكێك بخرێتە سەر مەكتەبە گەورە 
و ئەسڵییەكان و خۆ لە باقیان نادەین. چوون بە 
مەكتەبە  ئەو  فمینیستەكانیش  لە  زۆر  بڕوای 
مەسەلەكان  ب��ۆ  واقعبینانە  زۆر  س��ەرەك��ی��ان��ە 
و  ئ��ەوان هێشتا  بیرەكانی  و  روان��گ��ە  و  چ��وون 
دەپێكن  كۆمەڵگا  راستییەكانی  هەر  ئێستاش 
سەبارەت بە ژنان و دەرد و مەینەتییەكانیان. ئەو 
ئەمانەن.  دەكرێن  باس  لێرەدا  كە  مەكتەبانەی 
سوسیال، ماركسیست فمینیزم، رادیكال فمینیزم 

و لیبراڵ فمینیزم.

سوسیال، ماركسیست فمینیستەكان پێیان وایە 
دژی  توندووتیژی  و  نایەكسانی  هۆكاری  كە 
دەگەڕیتەوە  مرۆڤایەتیدا  كۆمەڵگای  لە  ژنان 
بۆ جیاوازی ڕەگەزی و جیاوازی چینایەتی. 
وات���ە ل��ەو ب���ڕوای���ەدان ك��ە دەس��ت��ەاڵت و بیری 
پیاوساالری لەهەمبەر رەگەزی مێینەوە یەكێك 
لە هۆكارەكانی توندووتیژیە دژی ژنان. واتە لە 
دراوەو،  پێ  س��ەروەری  پیاو  كە  كۆمەڵگایەكدا 
ئیزنی ئەوەی هەیە چۆنی پێ خۆش بێت ئاوا لە 
گەڵ ژندا مامەڵە بكات، ئاكامەكەی دەبێت بەو 
كۆمەڵگای نایەكسانییە كە ژنان پێوەی دەناڵێنن 
دیكەش  هۆكارەكەی  هەروەها  مافیدا.  بێ  لە 
دەگەرێننەوە بۆ جیاوازی چینایەتی و ئابووری 

و پێیان وایە كە جیاوازی ئابووری و هەروەها 
هۆكارێكی  ئ��اب��ووری  سەربەخۆیی  نەبوونی 
ئاماژە  لێرەدا  ژنان.  چەوسانەوەی  بۆ  گرینگە 
سەرمایەدارەكان  چۆن  ه��ەروەك  كە  دەدەن  ب��ەوە 
و خاوەن كارخانە گەورەكان دەتوانن لە رێگای 
كرێكارەكان  س��ەرم��ای��ي��ەداری��ان��ەوە  دەس��ەاڵت��ی 
لەبەر  ن��اچ��ارن  ك��رێ��ك��ارەك��ان  و  بچەوسێننەوە 
دەرهێنانی بژێوی بنەماڵەكانیان زۆر نادادوەری 
هەر  پیاوانیش  بكەن.  قەبووڵ  خاوەنكارەكان  لە 
بەو شێوەیە كاتێك دەسەاڵتی ئابوریان لە ماڵدا 
هەبێت ژنان ناچار دەكەن ملكەچی بڕیارەكانیان 
بن. چون زۆرجار ژنان لەبەر ئەوەیكە لە الیەن 
گوێڕایەڵی  ن��اچ��ارن  بكرێن  بەخێو  پ��ی��اوان��ەوە 
بۆیە  ه��ەر  ب��ن.  پ��ی��اوان  فەرمانەكانی  ه��ەم��وو 
كۆمەڵگای  نەمانی  بە  كە  وای��ە  پێیان  ئەمان 
پیاوساالری، كە ئەویش كاتێك بە دەست دێت كە 
ژنان سەربەخۆیی ئابووریان هەبێت و كرێكاران 
نەچەوسێنەوە،  سەرمایەدارەكان  دەست  بە  چیتر 
ئەو كاتە ئیتر ژنانیش رزگاریان دەبێت لە ژێر 

دەستی و توندووتیژی.

كە  وای��ە  ب��ڕوای��ان  فمینیستەكان  ڕادی��ك��اڵ 
پیاودا  و  ژن  ن��ێ��وان  ل��ە  نایەكسانی  ه��ۆك��اری 
دەگەڕێتەوە بۆ هەبوونی كۆمەڵگای پیاوساالری 
نێوان ژن و  لە  رەگ��ەزی  و هەبوونی جیاوازی 
پیاودا وای كردووە كە پیاو ئەو جیاوازیەی وەك 
الیەنی الواز لە ژندا چاو لێ كردووە. هەروەها 
بوونی ئەو جیاوازییە رەگەزییە وای كردووە كە 
بوونی  منداڵ  ئەركی  ژن  سروشتی  رەگ��ەزی 
پێ دراوە و ئەمەش بۆ خۆی كاریگەری ئەبێت 
لەسەر گەشەكردن و مەودای وەك یەك لە گەڵ 
جیاوازی  ئەم  ئەوانەوە  روانگەی  لە  پیاواندا. 
و  سیاسی  سیستمی  و  ب��راوە  بەكار  رەگەزییە 
كۆمەاڵیەتی كۆمەڵگا لە ژیر كارتێكەری ئەم 
جیاوازییەدا دروست كراوە و و هەربۆیە سیستمیكی 
لە  ژنان. هەروەها  بۆ  و چەوسینەرە  نایەكسانە 
هەن  كۆمەڵێك  فمینیستەكاندا  لە  لقە  ئەم  نێو 
و  ژنانە  جیاوازی  كۆمەڵگای  خ��وازی��اری  كە 
نایەكسانییانە  بەم  كۆتایی  ئەوەی  بۆ  پیاوانەن 
هەموو  كە  بیرۆكەیەیە  ئەم  خ��ودی  هەر  بێت. 
بەر  بزووتنەوەی فمینیستیان خستۆتە  لقەكانی 
شەپۆلی رخنە و زۆرجار فمینیزم هەر پێناسەی 
لە روانگەی ئەوانە بۆ دەكرێ. بە پێچەوانەی 
رادیكاڵ  فمینیستەكان،  ماركسیست  سوسیال، 
جیاوازی  و  ئابووری  مەسەلەی  فمینیستەكان 
چینایەتی بە هۆكاری ئەو نایەكسانییە نازانن. 
رادیكاڵ فمینیستەكان پێیان وایە بۆ ئەوەی كە 
كۆمەڵگایەكی  ببێتە  مرۆڤایەتی  كۆمەڵگای 
توندوتیژی دژی ژنان كۆتایی پێ  یەكسان و 
روانگانەی  ئەو  پێچەوانەی  بە  پێویستە  بێت 
بیری  لەسەر  هەبووە  كارتێكەریان  ئێستا  تا  كە 

لە  رەگ���ەزی  ج��ی��اوازی  ه��ەب��وون��ی  كۆمەڵگا، 
بكرێ.  بۆ  نوێی  پێناسەی  پیاو  و  ژن  نێوان 
واتە ئەوەی كە ژن لە باری سروشتییەوە توانای 
نییەتی  پیاو  و  هەیە  منداڵی  بەرهەمهێنانی 
ئەبێت وەك ئیمتیازێكی گەورە بۆ ژنان چاوی 
لێ بكرێ و ئەم كارەی ژنان وای لێ بێت كە 
ژنان لە بواری كارو هەبوونی دەسەاڵت بە سەر 
منداڵدا ئیمتیازیان هەبێت. بەشێك لە ڕادیكاڵ 
فمینیستەكان پێیان وایە ئەگەر ئەو تووندوتیژییە 
لە  ه��ەڕەش��ە  ئەبێت  ژن��ان  نەیەت  پێ  كۆتایی 
بێنن.  بەرهەم  منداڵ  نابێت  و  بكەن  كۆمەڵگا 
هەروەها بەشێكی دیكە لە ڕادیكالەكانیش پێیان 
وایە كە ئەبێت كۆمەڵگای جیاواز واتە پیاوانە 
دەچن  بۆ  وای  بكرێت، چون  دروس��ت  ژنانە  و 
ژنان  مەحاڵە  رەگەزییە  جیاوازی  ئەو  بەر  لە 
توندوتیژیان دەرهەق نەكرێت لە الیەن پیاوانەوە.

دوو  ئ��ەو  لە  ج��ی��اواز  فمینیستەكان  لیبراڵ 
پێدرا،  ئ���ام���اژەی  ك��ە  دی��ك��ە  م��ەك��ت��ەب��ەك��ەی 
هۆكارەكانی  كە  دەكەنەوە  ئەوە  سەر  لە  جەخت 
درووستبوونی ئەو نایەكسانی و توندووتیژییە لە 
كۆمەڵگادا لە نیوان ژن و پیاودا دەگەڕێننەوە 
بۆ سیستمی پەروەردە و فێر كردن لە بنەمالە و 
كۆمەڵدا. ئەوان پێیان وایە كە پەروەردەی هەڵە و 
جیاواز وای كردووە كە ئەم دوو رەگەزە پێناسەی 
جیاوازیان بۆ بكری و مافی جیاوازیان بۆ لە 
پەروەردەییەدا  سیستمی  لەم  بگیرێ.  چاو  بەر 
پێویستە  و  بەرپرسیارن  ه���ەردووك  پیاو  و  ژن 
پەروەردەییە  شێوازە  ئەم  بە  كۆتایی  ئەوەی  بۆ 
یاسای  واتە  بكرێت.  یاسایی  رێفۆرمی  بێت، 
كۆمەڵگا دەبێت سەر لە نوێ لە سەر بناخەی 
ژن  مافەكانی  و  دابنرێ  یەكسانیخوزی  بیری 
هەروەها  بكرێ.  لێ  چاویان  یەك  وەك  پیاو  و 
ئەو  سەقامگیركردنی  بۆ  بێت  بەرپرسیار  یاسا 
بۆ  هەبێت  ئیجرایی  زەمانەتی  و  یەكسانییە 
نیوان ژن  لە  یەكسانی  بنەماكانی  چەسپاندنی 

و پیاودا.

ئەوەی كە لەم بابەتەدا باسی كراوە پێناسەیەكی 
و  ب��ە گشتی  ب��ەاڵم  فمينیزم  ب��ۆ  ك��ورت��ە  زۆر 
بزووتنەوەییەكی  وات���ای  فمینیزم  ك��ورت��ی  ب��ە 
و  نەهێشتن  ئامانجی  ك��ە  یەكسانیخوازییە 
لە  نایەكسانییە  و  توندووتیژی  كردنی  بنەبڕ 
ن��ێ��وان رەگ����ەزی  ژن و پ��ی��اودا. ه��ەروەه��ا بۆ 
بە  پێویستیمان  یەكسانییە  ئەو  كردنی  جێگیر 
نەهێشتنی بیرو روانگەی پیاوساالری هەیە، و 
بۆ ئەوەی كۆتایی بەو روانگەیە بێنین پێویستە 
ژنان سەربەخۆیی ئابورییان هەبێت و كۆمەڵگا 
خاوەنی  و  ب��ێ��ت  دێ��م��وك��رات  ك��ۆم��ەڵ��گ��ای��ەك��ی 
یاسایەك بێت كە لە سەر بناخەكانی جاڕنامەی 

مافی مرۆڤی جیهانی دانرا بێت.
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لەسێدارەدانی الوانی عەرەب بە تەنافی یەكپارچەیی خاكی ئێران
مێهدی هاشمی

و: چەكۆ ئەحمەدی

رێژیمی زاڵ بەسەر ئێراندا لە 9ی ژانویەی 
ئەمساڵدا جەختی لەسەر حوكمی لەسێدارەدانی 
5ك��ەس ل��ە الوان���ی ع��ەرەب��ی ش��اری خەلیفە 
ك��ردەوە. بەم كارە الوانی عەرەب چیدیكە تا 
هەردەم  و  نییە  ئەوەندەیان  سێدارە مەودایەكی 
ئەگەری لەسێدارەدانیان بوونی هەیە. تاوتوێ 
مرۆڤ  مافی  رێكخراوكانی  دژكردەوەكانی 
دەرەوەی  ئێرانی  ئۆپۆزێسیۆنی  بێدەنگی  و 
واڵت لە بەرامبەر ئەم حوكمانەدا بە تایبەت و 
سەركوتی نەتەوەی عەرەبی ئەهواز بە گشتی 

پرسێكی گرینگە.
سااڵنێكە نەتەوەی عەرەب لە ئەهواز لە ژێر 
بە  زاڵ،  سیستمی  هۆڤانییەتی  چنگاڵی 
ماوەنەتەوە.  بێكەس  بریندارەوە  جەستەیەكی 
مەدەنی  و  سیاسی  چاالكانی  سااڵنەدا  لەم 
ئەهوازی تەواوی هەوڵەكانی خۆیان خستووەتە 
پێشێلكاری  هەواڵەكانی  ناردنی  بە  تا  گڕ 
مافی م��رۆڤ ل��ە ش��ارە ج��ی��اوازەك��ان��ی ئەم 
و  رادیۆیی  رایەڵە  و  سایت  وێب  بۆ  هەرێمە 
لە  ئێرانی،  ئۆپۆزێسیۆنی  ماهوارەییەكانی 
بایكۆتی  ب���ەرزی  میچی  شكاندنی  پێناو 
هەواڵی سەپێندراو لە الیەن سیستمەوە هەنگاو 

هەڵبگرن.
حوكمی  پ��ش��ت��ڕاس��ت��ك��ردن��ەوەی  ه���ەواڵ���ی 
ل��ەس��ێ��دارەدان��ی الوان����ی ع����ەرەب ل��ە الیەن 
بێدادگاییەكانی رێژیم، وێژدانی بەڕێوەبەرانی 
نابزوێنێ.  ه��ەاڵواردن��خ��وازان��ە  راگەیەنە  ئ��ەم 
ئەمانە كە لە كاری راگەیاندنی خۆیاندا بۆ 
گەیشتن بە ئامانجێكی دیاریكراوی سیاسی 
كولتوری  و  كۆمەاڵیەتی  سنوورێكی  هیچ 
لە  ناگرن،  لەبەرچاو  ئەخالقیش  تەنانەت  و 
ك��ردن��ەوەی راگ��ەی��ەن��دراوی رێكخراوی  ب��اڵو 
لێبوردنی جیهانی لە پێوەندی لەگەڵ سزای 
دەبوێرن.  خۆ  ع��ەرەب  الوان��ی  لەسێدارەدانی 
ئێرانییەكان  بۆ  یەكسانی  رێكخرای  كاتێك 
ناوەندگەرا  و  ناوەندنشین  چاالكانی  لەمەڕ 
راگەیەندراو دەدەن، ئەم راگەیەندراوە لە سەدان 
ماڵپەڕ و دەزگای راگەیاندنی گشتیدا باڵو 
دەبێتەوە بەاڵم كاتێك هەر ئەم رێكخراوە لە سەر 
دەكاتەوە  باڵو  راگەیەندراوێك  عەرەب  الوانی 
بە  و  دەس��ت  قامكەكانی  ژم��ارەی  بە  تەنیا 
شێوەی دەست و پێ  شكاو باڵو دەكەنەوە یان 

ئاماژە بە كورتەیەكی ناڕوونی دەكەن.
راگەیەنە فارسییەكانی ئۆپۆزیسیۆن هەركامە 
تایبەت  نوێنەرایەتیی گرووپێكی سیاسیی  و 
تایبەتیی  سیاسیی  ب��ی��روب��اوەڕی  و  دەك���ەن 
خۆیانیان هەیە. ئەمانە سەرەڕای ئەو جیاوازییە 
بەاڵم  هەیانە  یەكتر  لەگەڵ  كە  بەرچاوانەی 
هەواڵەكانی  كردنی  سانسۆر  لە  هەموویان 
مافی مرۆڤ لە ئەهواز بە كەمتەرخەمی و 
هەاڵواردن هەنگاو دەنێن. هەڵبەت لەم نێوانەدا 
تا  وی��ژدان كە  دەب��ێ  چەند ماڵپەڕی خ��اوەن 
رادەیەك هەواڵەكانی ئەهواز باڵو دەكەنەوە بە 
ناوازە بزانرێن. ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوەی ئێران بە 
بیانووی یەكپارچەیی خاك ئێران ئەم كردەوانە 

بەڕێوە دەبەن.
نەتەوەی عەرەبی ئەهواز كە لە سەر دەریایەك 
مەزنە  س��ام��ان��ە  ل��ەم  و  دەژی  خ��او  ن��ەوت��ی 
ئاپارتایدی  سیاسەتی  ه��ۆی  ب��ە  بێبەشە، 
رێژیمە یەك لەدوای یەكەكانی دەسەاڵتداری 
زاڵ بە سەر ئێراندا بوونەتە پەراوێزنشینی زێد 
عەرەب  ش��ارە  هەموو  و  خۆیان  نیشتمانی  و 
نشینەكانی ئەهواز لە هەژارترین ناوچەكانی 
ئ��ەاڵواردن و  ئێرانن. لە بەرامبەر ئەم هەموو 
چەوسانەوەدا، كاتێك ئەم نەتەوەلە بەرامبەر ئەم 
سیاسەتانەدا هەڵدەستێ  و الوەكانی بە گوللەی 
پارێزەری  )ب��ەن��او(  ك��وڕان��ی  راس��ت��ەوخ��ۆی 
نیشتمان دەكوژرێن، ئەم تاوانە لە روانگەالی 
بە  كردەوەیەكی  ناوەندخوازەوە  ئۆپۆزیسیۆنی 

تەواوی ئاسایی و حاشاهەڵگرە!

نەتەوەی  فەرهنگیی  چاالكانی  كە  كاتێك 
و  شوناس  لە  پاڵپشتی  بە  ئ��ەه��واز  ع��ەرەب��ی 
بەرامبەر  ل��ە  خ��ۆی��ان  عەرەبیی  فەرهەنگی 
هێرشی هەمەالیەنەی ئاسمیالسیۆنی فارسیدا 
ناڕەزایەتی دەردەبڕن، دەستبەسەر دەكرێن و لە 
بەناچار  رێژیمدا  هۆڤانەی  ئەشكەنجەی  ژێر 
دان بە نەكردەوەدا دەنێن و حوكمی سێدارەیان 
ل��ە روانگەی  ئ���ەم ك���ارە  ب��ۆ دەب���ڕدرێ���ت���ەوە، 
شێوەیەكی  ب��ە  ئ��ێ��ران��ی��ی��ەوە  ئ��ۆپ��ۆزی��س��ی��ۆن��ی 
سااڵنی  ه��ەم��وو  ل��ە  وەردەگ��ی��رێ��ت!  ئاسایی 
و  تۆمەتەكان  هەموو  ئوپۆزیسیۆن  راب��ردوودا 
لەسەر  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  بانگەشەكانی 
كردۆتەوە  رەت  مەحكوومەكانی  و  بەندكراوان 
باوەڕپێكراو  سەرچاوەیەكی  بە  رێژیمە  ئەم  و 
نازانن بەاڵم كاتێك ئەم پرسە روو لە چاالكانی 
ئ��ەم��ان��ە دەكەونە  ن��ەت��ەوەی ع���ەرەب دەك���ات 
لە  تاقمێك  ئیسالمیش.  كۆماری  پێشەوەی 
راگەیەندراو  دەركردنی  بە  ئێرانیستەكان  پان 
سێ  برایانی حەیدەری كە لە ساڵی رابردووی 
زایینیدا لە سێدارە دران بە جینایەتكار و چەتەيان 
لەسێدارەدانیان  لە  پشتیوانیان  و  كردن  ناودێر 
خۆیان  بێدەنگی  بە  دیكەش  كەسانی  ك��رد!. 
پرسی  بەرباسی  هێنانە  بە  هێندێجاریش  و 
لەو  جیایخوازی،  وەك  ه��ەوای  دوو  و  بانێك 
رۆژانەدا كە چاالكانی مافەكانی مرۆڤ لە 
ئەهواز لە هەوڵی رێكخستنی كەمپەینێك بۆ 
بەرگری لە برایانی حەیدەری بوون، بواریان بۆ 
پێكهینانی رەشبینی بەرامبەر مەحكوومەكان 
لە  رێگر  ببێتە  بەمشێوەیە  ت��اك��وو  پێكهێنا 
بەرامبەر هاریكاریی راگەیەنەكان و چاالكانی 

مافەكانی مرۆڤ لە ئەهوازدا.
كە  ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی  ك��ردەوەی��ەی  ئ��ەم 
مەبەستی  ئێرانە  یەكپارچەیی  بیانووی  بە 
ئەویە كە تەواوییەتی نەوتی ئێران و قازانجە 
مرۆڤی  گیانی  سەرەوەیی  لە  ماددییەكانیان 
بە  ئەمانە  بێ تاوانەوەیە.  ئەهوازیی  عەرەبی 
ئ��اوا ك��ردەوەگ��ەل��ێ��ك راش��ك��اوان��ە ب��ە نەتەوەی 
لە  ئێمە  بەرژەوەندیی  كە  رادەگەیەنن  عەرەب 

سەرەوەی گیانی ئێوەوەیە.
ئێران  ك��ردەوەی حكوومەتی  بە  سەرنجدان  بە 
یەكپارچەیی  پێدەچێت  ئۆپۆزیسیۆنەكەی،  و 
خاكی ئێران چەمكێكی ماددی و ئابووریی 
هەبێت و تا رادەیەكی زۆر لەگەڵ یەكپارچەیی 
نەوتی ئێران هاوواتا بێت. ئەم چەمكە ماددی 
دواییدا  دەی��ەی  نۆ  لە  ب��ەرژەوەن��دی��خ��وازان��ە  و 
ئامرازێك بووە لە دەستی دەسەاڵتدارانی زاڵ 
بە سەر ئێراندا تاكوو بتوانن رۆڵەكانی نەتەوە 
سامانی  و  بكەن  بڕ  و  كوشت  چەوساوەكان 
شوناسی  ب��ە  گاڵتە  و  ب��ك��ەن  ت���ااڵن  ئ���ەوان 
نەتەوەییان بكەن و لە هەمان كاتدا بە وێنەی 

دوژمنانی دایكی نیشتمان پێناسەیان بكەن.
دەرخەری  ئێران  نەوتی  یەكپارچەیی  رەنگە 
راستیی یەكپارچەیی خاكی ئێران نەبێت بەاڵم 
پێكدێنێت.  چەمكە  ئەو  سەرەكیی  بنەمای 
لەگەڵ  هاوڕێ   و  ئێران  نەوتی  یەكپارچەیی 
شوناس سازیی زەینیی فارسیی ناوەندگەراكان 
بە وێنەی تاكە شوناسی بنەڕەتی و بنەمایی 
ئێران تەواو دەبێت. ئەم شوناسە زەینیە كە لە 
الیەن ناوەندگەراكانەوە داڕێژراوە، سەر بە هەر 
ئیتنیك و نژادێك بن بە پێناسەی تایبەتمەندیی 
جیا  ن��ەت��ەوەك��ان��ی  فەرهەنگیی  و  شوناسی 
ل��ە ن��ەت��ەوەی ف���ارس ل��ە ری��زب��ەن��دی قۆناخە 
كۆمەڵگاكاندایە،  پێشكەوتنی  سەرەتاییەكانی 
لۆمەی ئەم شوناس و كولتورە جیاوازانە دەكەن 
و بە وێنەی بەربەستێك لە بەردەم پێشكەوتنی 
كۆمەڵگادا دەیانناسێنن. بەمشێوە مافی ژیان 
و بەردەوامبوون لە ژیاندا لە شوناسی غەیرە 
شوناسی  تەنیا  تاكوو  دەسڕێتەوە  فارسەكان 
فارسی بە وێنەی دۆست و الینگری مۆدێرنیتە 
بناسرێت كە رێگای پێشكەوتن بەرەو جیهانی 
ئێران  نیشتەجێی  مرۆڤەكانی  نیشانی  نوێ  
دەدات. بەم پێیە، شوناسی زەینیی دەستكرد بە 
وێنەی شوناسی ئێرانی و شوناسێك بۆ هەموو 
ئێراندا دەناسێنرێت.  نەتەوەكانی نیشتەجێ  لە 

الی هەموو 
ك����ەس����ێ����ك 
و  روون 
یە  ا شكر ئا
ك�������ە ئ�����ەم 
ش����ون����اس����ە 
ینییە  ە ز
نییە  ا ئێر
ت������ەن������ی������ا 
ی  ر سێنە نا
قمێكی  تا
ئیتنیكیی 

كە  تایبەتە 
ش����ای����ان����ی 
ب�������اس�������ی 
ئەوانەی لە 
ئەم  الی����ەن 
ە  و ئیتنیكە
سمیلە  ئا
ب������������وون و  

تامزرۆكانی ئەم ئیتنیكەش دەگرێتەوە.
شێوازە  و  توخمییە  تاك  زەینییە  شوناسە  ئەم 
س��ڕی��ن��ەوەی��ە ل��ە ب�����ەرەوڕوو ب��وون��ەوە لەگەڵ 
نیشاندەری  هەنووكە  دیكەدا،  شوناسەكانی 
شوناسەیە.  ئەم  پێڕەوانی  و  دان��ەران  شێوازی 
یەكپارچەیی نەوتی ناوئاخنی شوناسی زەینی 
پێڕەوانی  هەوڵی  لە  باس  كولتوری،  تاك  و 
ئەم شوناسە لە دەست بەسەرداگرتنی تەواوی 
سیاسی  ئ��اب��ووری،  ك��ول��ت��وری،  مافەكانی 
هەركام  كە  نەتەوانەیە  ئەو  كۆمەاڵیەتیی  و 
بەرەوڕوو  مەترسی  لەگەڵ  توخمە  دوو  ل��ەم 
دەكاتەوە. لە مەڕ عەرەبەكانی ئەهوازەوە، باس 
هێنانە  و  خۆیان  لە شوناسی عەرەبیی  كردن 
بەرباسی داواكارییەكانیان لە ئاستی یەكسان 
هەڕەشەیە  ناوەند  دانیشتوانی  لەگەڵ  ب��وون 
بۆ سەر یەكپارچەیی نەوتی ئێران و هەروەها 
تاك  زەینیی  شوناسی  سەر  بۆ  هەڕەشەیشە 
توخمیی ئێرانی. لە روانگەی ناوەندگەراكانەوە 
ی��ەك��دا، بە  ل��ە تەنیشت  ئ��ەم دوو ه��ەڕەش��ەی��ە 
ئێران  یەكپارچەیی  سەر  بۆ  هەڕەشە  وێنەی 

دەناسێنرێت.
شێوازی  ل��ە  ه��ەڕەش��ە  بەلوچستان  ل��ەم��ەڕ 
و  ئێرانی  زەینیی  شوناسی  سەر  بۆ  هەڕەشە 
شوناسە  ئەم  الی��ەن  لە  زەینییەكان،  ئامانجە 
بۆ  ناوەندگەراكان  هاتووە.  بەرهەم  زەینییەوە 
خۆیان، بە پشت بەستن بە خەیاڵی داڕێژراو 
ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی ش��ون��اس��ی زەی��ن��ی��ی ئێران، 
خ��ۆی ب��ە خ��اوەن��ی ن��ی��وەی ئاسیا دەزان���ن چ 
بگات بە بەلوچستان و ئەهواز و هتد. بەاڵم 
و  ئێران  نەوتی  یەكپارچەیی  كە  پێیەی  بەو 
نەبووەوەن  جیا  لێك  ئێران  نەتەوەیی  شوناسی 
كارامەییەكەیان  یەكتر  لە  جیابوونەوەیان  و 
وەك  بەلوچستانیش  بۆیە  دەك��ات،  ناكاریگەر 
بەناو  سەر  بۆ  ترسناكە  هەڕەشەیەكی  ئەهواز 
یەكپارچەیی خاكی ئێران. ئەم پرسە بە تەواوی 
هۆی نزیكی و پێكەوەسازانی ئۆپۆزیسیۆنی 
ئێرانی لەگەڵ گرووپێكی نەتەوەیی تایبەت و 
نەتەوەییەكان  حیزبە  لەگەڵ  نەگرتن  پێوەندی 

ئاشكرا دەكات.
لە  كە  ئێران  خاكی  یەكپارچەیی  بەگشتی، 
زۆر  چەمكێكی  ناوەندگەراكانەوە  روانگەی 
پیرۆزە، بۆ خۆی لە سەر دوو توخمی ماددی 
و نامرۆیانەی یەكپارچەیی نەوتی و شوناسی 
مافی  ك��ردن��ی  زەوت  ك��ە  ئێرانییە  زەینیی 
ناوەندگەراكانی  قازانجی  بە  دیكە  كەسانی 
بەرز  و  ق��ب��ووڵ��ك��راو  بابەتێكی  وێ��ن��ەی  ب��ە 
پێبەندبوونی  سێبەری  ژێر  دەدات.ل���ە  نیشان 
نەتەوەی  شوناسەوە،  تێكەڵە  بەم  سەرسەختانە 
ئابوورییەكانی  لە مافە  ئەهواز هەم  عەرەبی 
بێبەش بووە و یەكێك لە هەژارترین نەتەوەكانی 
ئێرانە، هەم لە مافە كولتوورییەكانی. هەروەها 
لە ژێر سێبەری پڕوپاگەندای ئۆپۆزیسیۆندا، 
بە بیانووی یەكپارچەیی خاكی ئێران و دانانی 

بایكۆت لە سەر هەواڵەكان پێوەندیدار بە ئازار 
و مەینەتییەكانی میلیۆنان مرۆڤ لە ئەهواز 
و ناوچەكانی دیكەی غەیری فارسی ئێران، 
ئاسوودەوە  خەیاڵی  بە  ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
رۆڵەكانی  ب���ڕی  و  ك��وش��ت  دەدات����ە  دەس���ت 
نەتەوەی عەرەبی ئەهواز تاكوو بە هەمووانی 
و  ئۆپۆزیسیۆن  زۆری��ن��ەی  ك��ە  بسەلمێنێت 
نەوتی  یەكپارچەیی  لەسەر  ه��ەردووك  رێژیم، 
ئێران هاوڕان و لە گیانی ئەو مرۆڤانەی كە 
بوونیان هەڕەشەیە بۆ سەر یەكپارچەیی نەوت، 

بە بەرزتر و گرنگتر دەزانن.
بەداخەوە ئەمانە نە شوناسی ئێمە بە فەرمی 
دەناسن و نە ئامادەشن لە رووی ئابوورییەوە ئێمە 
لەگەڵ خۆیان بە یەكسان بزانن. ئەزموونی نۆ 
دەیە دەسەاڵتداریی دەسەاڵتدارانی ناوەندگەرا 
بۆ خۆی هۆكارێكی روون و ئاشكرایە لەسەر 
ئەم وتەیە. ئەوان نە مافی چارەی خۆنووسین 
بە رەوا دەزانن بۆ نەتەوەكانی دیكە و نە مافی 
ئەوان  ناوەندگەراكان.  لەگەڵ  یكسان  ژیانی 
دەیانهەوێت ئێمە بەشێك لە ئێران بین بەاڵم بە 
مافێكی یەك لە سەر دە یان بگرە كەمتریشەوە. 
ئەوان لە نەتەوەی عەرەبی ئەهواز دەخوازن كە 
ئێراندا  لە  تاوانبارێك  وێنەی  بە  بۆ هەمیشە 
ب��ژی��ن و ب��ە ه��ۆی ت��اوان��ب��ار ب��وون��ی��ان مافی 
ئەوەیان نەبێت بە وێنەی هەر مرۆڤێكی ئازاد 
یان  بكەن  خۆیان  مافەكانی  هەموو  داوای 
دیاریكراوی  چوارچێوەی  لە  جیا  داخوازیی 
ناوەندگەراكانیان هەبێت، تەنانەت ئەگەر ئەم 
یەكپارچەیی  چوارچێوەی  لە  داخوازییانەش 

خاكی ئێراندا بێت.
بە بیانووی یەكپارچەیی خاكی ئێران چەندين 
الوی بێ  تاوانی عەرەب و باقی نەتەوە غەیرە 
بە  ك���راون،  ب��ڕ  و  كوشت  دیكە  فارسەكانی 
ئەهواز  لە  كە  مرۆڤەكان  لە  كەس  میلیۆنان 
تووشی  دیكەی  شارەكانی  و  بەلوچستان  و 
رووت و رەج��اڵ��ی و ه���ەژاری ب��وون��ەت��ەوە. لە 
روانگەی ئۆپۆزیسیۆنی سیاسییەوە، نەتەوەی 
عەرەبی ئەهواز وەك خۆی بە هیچ شێوەیەك 
م��اف��ی داخ���وازی���ی ت��ای��ب��ەت ب��ەخ��ۆي��ان و لە 
الیەن  لە  دیاریكراوەكان  چوارچێوە  دەرەوەی 
هۆیەوەیە  بەم  هەر  نیە.  ناوەندگەراكانەوەیان 
ئەهوازی  ع��ەرەب��ی  سیاسیی  چاالكانی  كە 
هەر پالنێكی سیاسی دەست پێبكەن، ئەگەر 
نەتەوەی  مافەكانی  بنەمای  سەر  لە  بێتوو 
داخوازییان  پێوەندییەدا  ل��ەم  و  بێت  ع��ەرەب 
زۆر  ئاستێكی  لە  ئەگەر  تەنانەت  هەبێت، 
بێت،  ناوەندی  غەیرە  داخوازییەكانی  نزمی 
ئەوە بە دووبەركی دانان دادەنرێت و بە وێنەی 
بوار خۆش كردن بۆ بەناو جیابوونەوە لە ئێران 
پێناسە دەكرێت. لە روانگەی ئەوانەوە كاتێك 
عەرەب مافی ئەوەی هەیە داخوازیی هەبێت 
نەتەوەیی  شوناسی  ل��ەب��ی��رب��ردن��ەوەی  ب��ە  ك��ە 
سیاسی  پرۆژە  لە  یەكێك  لە  خۆیان  عەرەبی 

ئاسمیلە  ناوەندگەراكان  كۆمەاڵیەتییەكانی 
بن.

نەوتیی  یەكپارچەیی  ن��اوەن��دگ��ەراك��ان،  الی 
ئێران لە گیانی مرۆڤ بەنرخترە. ئەمانە بە 
پێی شێوازێكی لەم چەشنە، بە هیچ جۆرێك 
ئامادە نین لە شكاندنی بایكۆتی هەواڵەكانی 
هەرێمی ئەهوازدا هاریكاری بكەن. بایكۆتی 
نیشان  ئەهواز  وەك  ناوچەگەلێكی  هەواڵی 
دەدات ك��ە ئ���ەوان ی��ان ل��ە راس��ت ب��وون��ى ئەو 
بوختانانەی كە لە ژێر ناوی جیایی خوازی 
كە بەردەوام دەیدەنە پاڵ چاالكانی غەیرە فارس 
بە  نامرۆڤانەی  راستیی  یان  هەیە  گومانیان 
دیكەی  شارەكانی  و  هەرێمە  لەم  بنەماكراو 
سێبەری  ژێ��ر  ل��ە  دەدات  نیشان  ك��ە  ئ��ێ��ران 
مرۆڤە  ئەم  ناوەندگەراكاندا  دەساڵتدارێتیی 
بێ  پشت و پەناگەلە كە بەسەر دەریایەك لە 

نەوتەوە دەژین لە چ بارودۆخێكدان.
ئۆپۆزیسیۆنی سیاسی لە بەرامبەری نەتەوەی 
عەرەبی ئەهواز و نەتەوە غەیەرە فارسەكانی 
دیكەدا، ئاگایانە یان نائاگایانە پشتیوانی لە 
لە  زۆرتر  كە  دەكەن  رێژیمەوە  سیاسەتەكانی 
چەمكی  تاكوو  نزیكە  ئاپارتایدەوە  چەمكی 
لە  ئ���ەوان  بێدەنگیی  ن��اك��ارام��ە.  رێژیمێكی 
ناوچانەدا  ل��ەم  كارەساتانەی  ئ��ەو  بەرامبەر 
چەمكی  یەكجارەكیی  داڕم���ای  روودەدات 
یەكپارچەیی خاكەكەیانی بەدواوەیە و چەمكی 

یەكپارچەیی نەوتی بۆ هەمووان دەردەخات.
ئۆپۆزیسیۆن  ك��ردەوان��ەی  ئەمجۆرە  هەروەها 
سنووردانانەكانی  زۆرت��ر  رۆژ  دوای  لە  رۆژ 
زۆرتر  و  دەردەخ���ات  ئێران  نەتەوەكانی  نێوان 
راستی  لە  ئێوە  و  ئێمە  راب��ردوو چەمكی  لە 
كە  خۆییەكانن  تەنیا  ئەمە  دەخ��ات��ەوە.  نزیك 
دەتوانن بۆ خۆ و و كەسانی دیكە بڕیار بدەن 
بۆ  گ��ورزێ��ك  بكەنە  نەوتی  یەكپارچەیی  و 
كەسانی  تایبەتییەكانی  داخوازییە  سەركوتی 
دیكە. غەیرە خۆییەكان یان دەبێ  گوێڕایەڵی 
خۆییەكان بن و داواكاریی خۆییەكان دووپات 
بكەنەوە یان دەخرێنە پەراوێزەوە و دەكەونە ژێر 
چەپۆكی رێژیمی خوێنمژ و بێ  بەزەیی تاكوو 
هەمووان  دەب��ێ   هەڵبەت  بڕژێنێت.  خوێنیان 
لەسەر  ك��ە  خوێنێك  دڵ��ۆپ��ە  ه��ەر  ك��ە  ب��زان��ن 
بنەمای چەمكی یەكپارچەیی نەوتیی واڵتدا 
دەڕژێت پیرۆزیی درۆیینی ئیددیعای ئەمانە 

دەشواتەوە و رسوایان دەكات.
لەم رۆژانەدا كە چاالكانی كولتوریی نەتەوەی 
عەرەبی ئەهواز دەستە دەستە لە سێدارە دەدرێن، 
بێدەنگیی زۆربەی ئۆپۆزیسیۆنە سیاسییەكان 
و رێكخراوەكانی چاالكی مافەكانی مرۆڤ 
، زۆرتر الیەنە خۆبەزلزانانە و نامرۆییەكانیان 

الی هەمووان ئاشكرا دەكات.
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بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

كەیهان یووسفی 

ئیلهام چایچی

»توێژی خۆێندكار، بزووتنەوەی 
خۆیندكاریی و كۆنگرەی 15ی حدكا«

مەسەلەی ژنان و كۆنگرەی پانزدەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

گرینگی دانی هەرچی زۆرتر بە توێژی 
كوردی،  خوێندكاريی  ب��زاڤ��ی  و  خوێندكار 
یە كێك لە و بابەتانە  بوو كە لە كۆنگرەی 15ی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێراندا ئاوڕی 
لێ درا، باسی لە سەر كراو و بەرنامە و پالنی 

بۆ دەستنیشان كرا. 
و  زانستگە  زانست،  پێگەیاندن،  خوێندن، 
بزووتنەوەی خوێندكاريی  توێژی خوێندكار و 
ه���ەر ل��ە س���ەرەت���ای دام���ەزران���دن���ی حیزبی 
دراوە.  پێ  زۆری  گرنگیەكی  دێموكراتەوە 
بێگومان ئەوەش دەگەرێتەوە بۆ ئەو مەسەلەیە 
دەرهاویشتەكانی  و  بنەما  بابەتانە  ئ��ەو  كە 
بە  حیزب  و  مودێڕنن  وسەردەمی  مودێڕنیت 
دیاردەیەكی  و  چەمك  ئابستراكتەكەی  وات��ا 
نێوانیان،  پێونديی  ب��ۆی��ەش  ه��ەر  م��ودێ��ڕن��ە، 
پ��ێ��وەن��دی��ی��ەك��ی گ����رێ����دراو، دووالی����ەن����ە و 

نەپیچراوەیە. 
حیزبی دێموكرات لە پێناسە كردنی خۆیدا، 
خۆی  هەنووكە  تا  لەدایكبوونیەوە  كاتی  لە 
بە حیزبێكی پێشكەوتوو و مودێڕن ناساندووە، 
و  خوێندكار  و  خوێندن  زانست،  بۆیەش  هەر 
زانستگە، بێگومان دەتوانن خاوەنی ئەو بەها و 
گرنگایەتیە بن كە لە كۆنگرەی ئەم حیزبەدا، 
سەر  لە  باسی  و  بكرێت  ت��ەرخ��ان  بۆ  كاتی 

بكرێت. 
ب���ەاڵم ئ��ەوەی��ك��ە زی��ات��ر ل��ە ه��ەم��وو شتێك 

بەرزترین  و  یاسایی  پێگەیەكی  كۆنگرە 
ئۆرگانی حیزبە كە لەودا سیاسەت و رێبازە 
س��ەرەك��ی��ی��ەك��ان��ی ح��ی��زب پ��ەس��ەن��د دەك���رێ  و 
هەروەها رێبەری حیزب )كومیتەی ناوەندی( 
كونگرە  هەڵدەبژێرێ .  داهاتوو  كۆنگرەی  تا 
س����ەرەڕای ئ���ەوەی ك��ە ل��ە ب���واری رواڵەتی 
سیاسی و تەشكیالتی گرینگیەكی تایبەتی 
تایبەت  بواری سیاسیش گرینگی  لە  هەیە، 
ب��اب��ەت��ەدا تێدەكۆشین  ل��ەم  ب��ە خ��ۆی ه��ەی��ە. 
حیزبی  15ی  كۆنگرەی  بەرجەوەنی  لە  كە 
مەسەلەی  ئێرانەوە،  كوردستانی  دێموكراتی 
ژنان شرۆڤە و لێكدانەوەی بۆ بكەین و ئاماژە 
بە بابەتە پێوەندیدارەكان سەبارەت بە ژنان لە 

كۆنگرە بكەین.
واق��ێ��ع��ب��ی��ن��ی س��ی��اس��ی ك���ە ی��ەك��ێ��ك لە 
دێموكراتی  ح��ی��زب��ی  ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی��ی��ەك��ان��ی 
روانینێكی  بە  پێویستی  ئێرانە،  كوردستانی 
هزرمەندانە و داهاتووبینە. بەڕێوەبردنی رۆڵی 
نوێنگەی  لە  كە  دەلوێ  كاتێك  تەنیا  پێشرەو 
راستییەكان  سەیری  داهاتووبینییەوە  و  هزر 
سیاسەتدانان  لە  ئێمە  بەرپرسایەتی  بكەین. 
روون  دەربڕینی  ئەركەكانمان،  بەڕێوەبردنی  و 
كۆنگرە  داخوازییەكانمانە.  پێچوپەنای  بێ   و 
بەو ئاكامە گەیشت كە ئێمە زیاتر لە هەموو 
كاتێك پێویستمان بە رووبەڕووبوونەوەی ئەرێنی 
لەگەڵ مەسەلە و گرفتەكانی خۆمانە. كۆنگرە 
دووبەرەكییەكانی  چ��ارەس��ەرك��ردن��ی  شوێنی 
بەڵكوو  نییە،  روانیینەكانیان  و  ك��ەس��ەك��ان 

كۆنگرەی  دوای��ی��ن  ل��ە  و  ه��ەن��ووك��ە  رەن��گ��ە 
دانی  گرنگی  ب��ۆ  بێت  ه��ۆك��ارب��وو  حیزبدا، 
هاتنە  خوێندكار،  توێژی  بە  زیاتر  هەرچی 
گۆڕانە  وەك�����وو  ف��اك��ت��ەرگ��ەل��ێ��ك��ى  ئ�����ارای 
كۆمەاڵیەتیەكان، گۆڕانی بیاڤەكانی خەبات و 
بەرخۆدان دژی دیكتاتۆری، گۆڕانی ئامراز 
پەرەپێدان و باڵوكردنەوەی  و میكانیزمەكانی 
گوتاری نەتەوەیی و نیشتمانپەروەری و بەرین 
لە  تێكۆشان  و  خەبات  پانتایی  بوونەوەی  تر 

نیۆ كۆمەڵگادا بێت. 
بزووتنەوە  راب������ردوودا،  دەی����ەی  چ���ەن  ل��ە 
كۆمەاڵیەتیەكان، شێوازییان تووشی ئاڵوگۆڕ 
بوو یان بە واتایەكی دیكە هاوتەریب لەگەڵ 
بزووتنەوە كۆمەاڵیەتیە كالسیكەكان، بزووتنەوە 
وكوو:  دایكبوون،  لە  نوێیەكان  كۆمەاڵیەتيیە 
بزووتنەوەی  ژی��ن��گ��ە،  ژن����ان،  ب��زوت��ن��ەوەی 

خوێندكاری و... 
ئەم بزووتنەوە نوێیانە ئەگەرچی لە بەرنامە 
لە  بەشداری  خوازیاری  خۆیاندا  ئامانجی  و 
بزووتنەوە  )وەك���وو  نین  سیاسیدا  دەس��ەاڵت��ی 
دەچنە  چەشنێك  ب��ە  ب���ەاڵم  ك��الس��ی��ك��ەك��ان( 
پێكهاتە و  ن��اڕازی��ی��ان و دژب��ەران��ی  خ��ان��ەی 
رێژیمی زاڵ بە سەر كۆمەلگادا. هەر بۆیەش 
یاریدەرێك،  وەك��وو  دەتوانن  بزووتەنەوانە  ئەم 
پاڵپشت و یارمەتیدەری بزووتنەوە كالسیكەكان 
بزووتنەوەیەكی  ك��ە  وادەك����ات  ئ��ەم��ەش  ب��ن. 
نەتەوەییەوە،  ناوئاخنێكی  ب��ە  ئ��ازادی��خ��واز 
دێموكراتیكی   � نەتەوەیی  بزووتنەوەی  وەكوو 
بە  كوردستان  رۆژه��ەاڵت��ی  لە  ك��ورد  گەلی 

هەستیاری و گرنگیەوە بڕوانێتە ئەم بزووتنەوە 
كۆمەاڵیەتیە نوێیانە. 

پێشەنگ،  وەك�����وو  دێ���م���وك���رات  ح��ی��زب��ی 
بزووتنەوەی  ب��ن��اغ��ەدان��ەری  و  ئ��ااڵه��ەڵ��گ��ر 
ك��وردس��ت��ان ل��ە رۆژه��ەاڵت��ی ك��وردس��ت��ان، بۆ 
هەرچی زیاتر پەرەپێدان و گەشەكردنی گوتاری 
ئ��ازادی��خ��وازي��ی گ��ەل��ی كورد،  ن��ەت��ەوەی��ی و 
كاروباری  نیۆ  لە  دەستیۆردان  بەبێ  پێویستە 
یارمەتیدەریان  و  هاوكار  بزووتنەوانەدا،  ئەم 
ئاراوە كە چڵونە  بێتە  پرسیارێك  رەنگە  بێت. 
حیزبێكی سیاسی یان بزووتنەوەیەكی سیاسی 
كە خواستی، خواستێكی سیاسییە و خوازیارە 
سیاسیدا،  دەس��ەاڵت��ی  ل��ە  بێت  ب��ەش��دار  ك��ە 
بتوانێت  خ��ەب��ات��ی  و  چ��االك��ی  ئ��اراس��ت��ەی 
وەكوو  بزووتنەوەیەكى  لەگەڵ  بێت  هاوتەریب 

بزووتنەوەی خوێندكاریی كوردی؟ 
پێناسەی  لە  دەبێت سەرەتا  بۆ وەاڵمدانەوە 
نوێیەكانەوە  كۆمەاڵیەتیيە  بزووتنەوە  خودی 
دەس�����ت پ��ێ��ب��ك��ەی��ن ك���ە ئ�����ەوان خ���وازی���اری 
بە  ی��ان  گشتی  بیاڤی  دێ��م��وك��رات��ی��زەك��ردن��ی 
كۆمەڵگای  بەهێزكردنی  دیكە  وات��ای��ەك��ی 

مەدەنین. 
حیزبی  و  ك���وردس���ت���ان  ب����زووت����ن����ەوەی 
دامەزراندنی  خ����وازی����اری  دێ��م��وك��رات��ی��ش 
ئێران  داهاتووی  بۆ  دێموكراتیك  سیستمێكی 
زۆر  تایبەتین.  بە  كوردستان  و  گشتی  بە 
بەبێ  دێموكراتیك  حكوومەتێكی  كە  روون��ە 
بوونی كۆمەڵگایەكی دێموكراتیك )كۆمەڵگە 
و  بوون  و  بێت  واتا  ناتوانێت خاوەن  مەدەنی( 

هەربۆیش  بكات.  گەرەنتی  خۆی  مانەوەی 
خواستەكانی ئەم دوو 
بزاڤە لەم خاڵەدا یەك 

دەگرێتەوە. 
دووهەم، بزووتنەوەی 
كورد،  خ��وێ��ن��دك��اری��ی 
بەپێی پێناسە و مێژووی 
تێكوشان و چاالكیەكەی، 
ب�����زووت�����ن�����ەوەی�����ەك�����ی 
كە  ش������ون������اس������خ������وازە 
سەرەكیی،  دڵنیگەرانيی 
پاراستنی شوناسی كوردی 
و هەوڵدانە بۆ گەشەكردنی 
و  كولتوور  زی��ات��ر،  ه��ەرچ��ی 
كوردی.  ش��ون��اس��ی  و  زم���ان 
ئازدیخوازيی  ب���زووت���ن���ەوەی 
كوردستان و حیزبی دێموكراتیش 
ل���ە س���ەر ب��ن��ەم��ای خ���ەب���ات و 
نەتەوەیی  م��اف��ی  ل��ە  داك��ۆك��ی 
گ��ەل��ی ك����ورد، دەس��ت��ی داوەت����ە 
خەبات و تێكوشان، هەربۆیش ئەو 
شوناس و دڵنیگەرانی و خواستانەی 
كە بزووتنەوەی خوێندكاریی كوردی 
بۆی تێدەكۆشێ هەر ئەو خواستانەیە 
كە حیزبی دێموكرات بۆی دامەزرا و 

بۆی خەبات دەكات.
كە  كورتەی  دێ��ڕە  ئەو چەن  بەپێی 
حیزبی  پ��ێ��ك��رد،  هێمامان  س����ەرەوە  ل��ە 
گرنگیەی  و  زەروورەت  ئەو  دێموكرات 

لە  هەربۆیەش  و  پێكردووە  هەست  باشی  بە 
ك��ۆن��گ��رەی 15ی 
ئ��ەم ح��ی��زب��ەدا بە 
لە  ب���اس  وردی 
توێژی  س�����ەر 
خ��وێ��ن��دك��ار و 
ی  ە و تنە و و بز
خوێندكاریی 
ك������������وردی 
ك��راو و رێو 
ش���وێ���ن���ی 
یستیی  پێو
بۆ دیاری 

كرا.

و  ئازاد  ئاگایانە،  هەڵبژاردنی  بۆ  جێگایەكە 
بەرابەر )بێ  لە بەرچاوگرتنی رەگەز، رەنگ، 

تەمەن ...(
كۆنگرەی 15ی حیزبی دێموكرات 
لە زۆر بوارەوە لەگەڵ كۆنگرەكانی 
دی��ك��ەی ح��ی��زب ج��ی��اوازی هەبوو، 
روونبێژی، دەروونخوازی، رەخنەگرتن 
لە خۆ، هەڵبژاردنی رێژەیەكی زیاتری 
ب��ەراوەرد لەگەڵ  لە  ژنان بۆ رێبەری 
پێشكەشكردنی  پێشوو،  كۆنگرەكانی 
لە  ت�������ەواو  و  پ���وخ���ت  راپ���ۆرت���ێ���ك���ی 
كوردستان  ژنانی  ئێستای  هەلومەرجی 
ناوەندی  كومیتەی  راپۆرتی  لە  ئێران  و 
جیاوازیانە.  ل��ەم  نموونەگەلێكن  و... 
حیزبی  الیەنگرانی  و  ئەندامان  لە  داوا 
غەیرە  رۆشنبیرانی  هەروەها  و  دێموكرات 
حیزبی بۆ بەشداری لە باسەكانی كۆنگرە و 
كەڵكوەرگرتن لە بیروبۆچوونە راوێژكارییەكان 
روون  نیشانەكانی  لە  ئەوان  روانییەنەكانی  و 
باسی  هەروەها  ب��وون.  كۆنگرەیە  ئەم  بوونی 
كەمكارییەكان،  كێشەكان،  ب��ارەی  لە  ئ��ازاد 
الوازییەكان و مەسەلە دەروون تەشكیالتییەكانی 
ناسین،  بۆ  بوو  هەنگاوێكی گرینگ  حیزب 
چارەسەری مەسەلەكان و دۆزینەوەی رێگا بۆ 

چارەسەری كێشەكان بوو.
ل���ەم ج��ی��اوازی��ی��ان��ە، رەخنە  ی��ەك��ێ��ك��ی ت��ر 
لە  زیاتر   15 كۆنگرەی  كە  ب��وو  لەخۆگرتن 
كرد.  س��ەر  ل��ە  ك���اری  پێشوو  كۆنگرەكانی 
ئەندامامی  و  گشتی  سكرتێری  تەنانەت 
رێبەری هەڵبژێراوی كۆنگرەی 14یش وێڕای 
بەڕێوە  ك��اران��ەی  ل��ەو  خوشحاڵی  دەربڕینی 

ت��اك��وو 15،  ن��ێ��وان كۆنگرەی 14  ل��ە  چ��ووە 
هێناگۆڕێ  كەموكۆڕییەكانیان  الوازییەكان، 
و خستیانە بەرباس و وتووێژكردنەوە كە ئەمە 

خالێكی وەرچەرخانە بۆ تێپەڕین لە گرفتەكان 
بۆ  گونجاو  ب��ەرن��ام��ەڕێ��ژی  و  خوێندنەوە  و 
گەیشتن بە سەركەوتن لە كاروباری جوارجۆری 

حیزبیدا.
دێموكرات،  حیزبی  كۆنگرەكانی  زۆرب��ەی 
لە  ك��ە  ك��ۆن��گ��رەی 15ی ح��ی��زب  ه��ەر وەك 
1٣91ی  رەزب���ەری   14 تاكوو   8 رێكەوتی 
هەتاوی بەڕێوەچوو، لە دەرەوەی واڵت بەڕێوە 
چووە و ئەم دوورییە فیزیكییە لە كۆمەڵگای 
تایبەتی  هەلومەرجی  و  ئێران  كوردستانی 
كاریگەریەكی  كۆنگرەكان،  بەڕێوەچوونی 
چەندایەتی  و  چ��ۆن��ای��ەت��ی  ل��ە  ب���ەرچ���اوی 
حیزب  كۆنگرەكانی  لە  بەشداربوو  ئەندامانی 
ژنان  بەشداری  رێژەی  بواری  لە  تایبەت  بە 
دوایین كونگرەی  لە  بووە كە  لە كۆنگرەیەدا 
ك��ۆن��گ��رەی »دوكتور  ب��ەن��اوی  ك��ە  ح��ی��زب 
»هەوڵدان  دروش��م��ی  بە  و  شەڕەفكەندی« 
بەڕێوە  سەركەوتندا«  پێناو  لە  یەكڕیزی  بۆ 
كونگرە  كەموكۆڕییەكانی  لە  یەكێك  چوو، 

بە بڕوای ئەندامانی كۆنگرە بوو.
بە گشتی دەكرێ بڵێین كە كۆمەڵگای 
»لە  ناوی  بە  قەیرانێك  لەگەڵ  جیهانی 
خۆارەوە بوونی ئاستی بەشداری سیاسیی 
ژن���ان« رووب���ەڕووی���ە ك��ە ئ��ەم مەسەلە 
هەیە،  بەرباڵوتری  الیەنی  ئێراندا  لە 
بەشداری كەمڕەنگی ژنان لە سیستمە 
بڕیاردان،  ناوەندەكانی  سیاسییەكان، 
پارلەمان،  دادوەری،  سیستمی 
وەزارەتخانەكان، ئیدارەكان و هەروەها 
بە  حیزبەكان  رێ��ب��ەری  ئاستی  ل��ە 

تەواوەتی بەرچاوە.
ل��ە خ��وارەوەب��وون��ی رێ���ژەی ژن��ان��ی ئەندام 
لە  ئ��ەوان  رێ��ژەی  كەمبوونی  و  كۆنگرە  لە 
و  رێبەری  ئەندامانی  هەڵبژاردنی  پرۆسەی 

كەمبوونەوەی رێژەی كاریگەری دانانی ئەوان 
لە بڕیارەكانی كۆنگرە، كە بوو بە یەكێك  لەو 
زۆربەی  گفتوگۆی  و  ب��اس  كە  بابەتانەی 
كەوتەوە.  ل��ێ    15 ك��ۆن��گ��رەی  ئ��ەن��دام��ام��ی 
گفتوگۆكان بەم ئاراستەیە بوو كە بەستێن بۆ 
بەشداری سیاسی ژنان لە حیزبدا هەیە، هەر 
بۆیە دەبێ لە داهاتوودا ئەم الوازییە چارەسەر 

بكرێ .
15ی  كۆنگرەی  ئەندامانی  هۆیەوە  ب��ەم 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، رێبەری 
حیزبیان ئەركدار كرد كە كێشەكانی پیوەندیدار 
ب��ەش��داری سیاسی ژن��ان ری��ش��ەدۆزی بۆ  بە 
بكرێ و هەموو ناوەندە فێركارییەكانی خۆی 
و  بەشداری  بواری  لە  ژنان  ئامادەكردنی  بۆ 
ئاگایی سیاسی بخاتە كار تاكوو بتوانێ  لە 
گرینگە  كێشە  ئەم  حیزبدا  16ی  كۆنگرەی 
چارەسەر بكا و لە كردەوەیشدا ئەمە سیاستی 
حیزبە كە لە هەموو بوارەكانی كۆمەاڵیەتی، 
بنەڕەتی  ئەسڵی  و...  بنەماڵە  و  سیاسی 
پیاوە،  و  ژن  بەرابەری  دێموكرات  حیزبی  بۆ 
ه��ات��ن��ەدی دەب���ێ ب��ە ش��ێ��وەی��ەك ب��ێ ك��ە ئەم 
بەرابەریە لە هەموو بوارەكانی پێویستدا بەڕێوە 

بچێ .
بۆ ژنانی كوردستانیش، داهاتووی روونی 
ئێمە  دێموكراتیكی   - میللی  ب��زووت��ن��ەوەی 
هەڵبژاردنی  و  دەوڵ���ەت  ل��ە  دی��ن  جیایی  ب��ە 
دێتە  ف��ی��درال��ی  دێموكراتیكى  سیستمێكی 
گۆڕێ ، داهاتوویەك كە خوازیاری ئەوەیە كە 
ئێران بۆ هەموو ئێرانیەكە وەكوو نەتەوەی كورد 
و ئازادی بۆ هەموو توێژەكانی كۆمەڵگا، بە 

تایبەت ژنانی مافخواز و ئازادیخوازە.
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گەلۆ ئەزموونی كۆریای باكوور لە ئێرانیش 
دووبارە دەبێتەوە؟

كۆماری  ن��اوك��ی��ی��ەك��ان��ی  پ���ڕۆگ���رام���ە 
ئیسالمی و كێشەكانی ئەم رێژیمە لەمەڕ 
و  ناوكییەكانی  چاالكییە  ن��اڕوون��ب��وون��ی 
لەهەمبەر  نیازپاكی  ن��ەب��وون��ی  ه��ەروەه��ا 
بەكارهێنانی ئاشتیخوازانە لە تێكنۆلۆژیای 
بووەتە  درێ��ژە  و  دوور  سااڵنێكی  ناوكی، 
نێوان  ب���اس���ەك���ان���ی  و  پ����رس  رۆژەف�������ی 
دەسەاڵتدارانی رێژیم و واڵتانی رۆژئاوایی 
دوو  بە  نزیك  پ��اش  ئێستاكە  ئامریكا.  و 
نهێنییە  چاالكییە  ئاشكرابوونی  لە  دەی��ە 
كۆمەڵگای  هێشتا  ئ��ێ��ران،  ناوكییەكانی 
كە  بڕوایە  ئ��ەو  س��ەر  نەهاتووەتە  جیهانی 
چاالكییە  پەرەپێدانی  لە  ئێران  مەبەستی 
ئاشتیخوازانە  بەكارهێنانی  ناوكییەكانی 
پیشەسازییە  ل��ە  ك��ەڵ��ك��وەرگ��رت��ن  ب��ۆ  و 
هەر  كارەبایە.  پیشەسازیی  و  پزیشكیەكان 
دوایین  لە  موون  كی  بان  پێوەندییەدا  لەم 
لێدوانیدا لەمەڕ كێشەی ناوكيی كۆماری 
كە  رایگەیاندووە  راشكاوانە  بە  ئیسالمی 
تاوتوێ  و  لێكۆڵینەوە  هەموو  ئ��ەو  پ��اش 
وزەی  ئاژانسی  بەرپرسانی  هێشتا  كردنە 
ناوكی بەو ئاكامە نەگەیشتوون كە رێژیمی 
بۆ  ناوكی  وزەی  لە  ئیسالمی  كۆماری 
وەر  ك��ەڵ��ك  ن��اوك��ی  چ��ەك��ی  ب��ە  گەیشتن 
هۆی  بووەتە  ناڕوونییەش  ئەم  و  ناگرێت 
درووستبوونی ئەو نیگەرانییە كە لەوانەیە 
واڵتانی  ك��ەم��ت��ەرخ��ەم��ي��ی  ئ��ەگ��ەری  ل��ە 
رۆژئاوایی و ئامریكا، ئەزموونی كۆریای 
ناڤیین  رۆژهەاڵتی  لە  ئەمجارەیان  باكوور 
دووبارە بێتەوە و جیهان بە جیددی بكەوێتە 

بەردەم هەڕەشەیەكی هەمەالیەنە. 
ئەم بابەتە كاتێك گرینیگیەكی زیاتر پەیدا 
دەكات كە عەلی خامنەیی رێبەری رێژیمی 
كۆماری ئیسالمی لە لێدوانەكانی خۆیدا بە 
شێوەیەكی بەردەوام جەخت دەكاتەوە كە ئێران 
بە نیازی درووستكردنی چەكی ناوكی نییە 
و گوشارەكانی ئامریكا و رۆژئاوا نەك لەبەر 
چاالكییە ناوكییەكانی كۆماری ئیسالمی 
واڵتانە  ئ��ەم  دژای��ەت��ی  ه��ۆی  ب��ە  بەڵكوو 
و  ئیسالمی  كۆماری  چییەتيی  لەگەڵ 
نێو  لە  واڵت��ە  ئ��ەم  فكریەتی  پەرەسەندنی 
ئیسالمیدایە.  واڵتانی  و  ناوچە  واڵتانی 
هەرچەند ئەمە پرسە دوور لە باوەڕ نییە كە 
نایانهەوێ  رۆژئاوا و بە تایبەتی ئامریكا 
واڵتانی س��ەرەڕۆی لە چەشنی كۆماری 
ئیسالمی ئێران كە ماكەی گێرەشێوێنی و 
دەستێوەردان لە كاروباری واڵتاندان دەستیان 
نشینگەی  لە  و  بگات  ناوكی  بە چەكی 
كردن  سەودا  و  دانووستان  بكەوێتە  هێزەوە 
لەسەر پرس و باسە سیاسییەكانی جیهان و 
ناوچە. ئەم نیگەرانییەش كاتێك زیاتر زەق 
ئیسالمی  كۆماری  رێبەری  كە  دەبێتەوە 
لە دوایین لێدوانیدا رایگەیاندووە كە ئێران 
ناوكی  چەكی  خاوەنی  بە  ببێت  نایهەوێ 
بەاڵم ئەگەر ئەم نیازەشی هەبێت ئامریكا 
و رۆژئاوا ناتوانن بە هیچ شێوەیك پێشی 
دانیشتنی  كە  وێناچی  بۆیە  بگرن.  پێ 
ئ��ێ��ران لە  داه���ات���ووی واڵت��ان��ی 1+5 و 
ئاڵماتی پێتەختی قەزاقستان دەسكەوتێكی 
ئەرێنی لەمەڕ چارەسەری كێشەی ناوكی 
كۆماری ئیسالمی بە دواوە بێت و شكستی 
دانووستانی ئەمجارەش هەر لە ئێستاوە لە 
مێشكی چاوەدێران و شاراەزایانی سیاسیدا 

بیچمی گرتووە.

زۆر لە منداڵەكانتان مەترسێن تاكوو 
ئارامییان لەدەست نەدەن

سوودەكانی 
یەك كوپ قاوە

زایـــــەڵــــــــە

فاتێح ساڵحی

كۆمپیوتەری  بە  ئایپاد  ئامێری  ئەگەر 
كانالیز  دام����ەزراوەی  دابنرێت،  كەسی 
بازاڕگەری، گوتی:  توێژینەوەكانی  بۆ 
كۆمپانیای ئەپڵی ئەمەریكایی لە بواری 
گەورەترین  تێكنۆلۆژیدا  بەرهەمهێنانی 

كۆمپانیای جیهانییە. 
 كانالیز، گوتی: لە هەر 5 كۆمپیوتەر 
كە لە چارەكی كۆتایی ساڵی 2012دا 
ئەپڵ  بەرهەمی  یەكێكیان  ف��رۆش��راون، 
بووە و ئاماژەی بەوە كرد كە زۆرینەی 

ئەو ئامێرانە لە جۆری ئایپاد بوون.
 بەپێی ئەم توێژینەوەیە، كۆمپانیای ئەپڵ 
بەسەر كۆمپانیای هیۆلیت ئاند باكاردا 
كۆمپانیا  ی��ەك��ەم��ی  ك��ە  س��ەرك��ەوت��ووە 
كەسی  كۆمپیوتەری  بەرهەمهێنەكانی 

بووە.
 بازاڕی كۆمپیوتەری كەسی، بە هۆی 
كۆمپیوتەری  ب����ازاڕی  گ��ەرم��ب��وون��ی 
تابلۆییەوە لە ماوەی رابردوودا پاشەكشەی 

گەورەی كردووە.

تا ئێستا هەمووان ناكۆكن لەسەر ئەوەی قاوە زیانی هەیە 
یان سوود، بەاڵم دەركەوتوە قاوە سوودی زۆری هەیە. 

 زاناكان دەڵێن قاوە ماندوویەتی ماسولكەكان كەم دەكاتەوە، 
دەتوانرێ نیو كاتژمێر بەر لە راكردن و مەشقی وەرزشی قاوە 

بخورێتەوە و ئازاری ماسوولكەكان بۆ نیوە كەم دەبێتەوە.
ماسوولكەكان  هێزی  كافایین  كە  ئەوەیە  ئەوەش  هۆكاری 

زیاد دەكات و بۆ هەڵگرتنی وزەی زیاتر هانیان دەدات.
لەالیەكی  دیكەوە، زاناكان دەڵێن قاوە توانای بەرهەمهێنانی 
مێشك زیاد دەكات و مەترسی تووشبوونی خەمۆكی الی 
ئافرەتان كەم دەكاتەوە و مەترسی نەخۆشى پرۆستات ناهێڵێت 

و جەڵتەی دڵیش دوور دەخاتەوە.

كۆمپانیای ئەپڵ گەورەترین      
جیهانە

خۆی  سنووری  لە  منداڵەكانیان  لە  ب��اوان  ترسی  ئەگەر 
منداڵەكان  بۆ  دروستكردن  كێشە  هۆی  دەبێتە  دەربچێت 
رووب��ەڕووی هەڵوێست و دۆخی جیاواز  لێدەكات  وایان  و 
نەبنەوە و ئەوەش پشتبەستن بەخۆیان و متمانە بەخۆبوونیان 

ناهێڵێت. 
تیم جیلی پسپۆری پەروەردە لە كتێبێكی نوێدا دەڵێ ئەو 

ترسە زۆرە كاردانەوەی خراپی لەسەر منداڵ دەبێت.
گەورەبوونی  و  دروستبوون  كە  دەكاتەوە  روون��ی  هەروەها 
و  سەرلێشێواوی  تووشی  پڕترسدا  ژینگەی  لە  منداڵ 
لەوەی  دەك��ات  رێگری  و  دەك��ات  بەخۆی  متمانەنەبوون 

فێری لێهاتوویی هەمەجۆر بێت. 
بۆ هەموو  باوان  دەستێوەردانی  كە  دەبینێت  وای  هەروەها 
لە  ئ��ەوان  وادەك��ات  منداڵەكانیان  ژیانی  وردەكارییەكانی 

ژیانی منداڵیەتی خۆیان بێبەش بن.

تەنیا  بە  مندااڵن  پێشتر  كە  دەكاتەوە  روون��ی  دان��ەرە  ئەو 
باش  ئاسایی و  ئەوەش شتێكی  قوتابخانە و  بۆ  دەچ��وون 

بوو.
هەروەها روونی دەكاتەوە كە وای لێهاتووە ئەگەر كەسوكار 
رێگە بدەن منداڵەكانیان بە تەنیا بچن بۆ قوتابخانە ئەوا 

بە بێخەم ناودەبرێن.
مندااڵن  پێویستە  دەك���ات  ئ��ەوە  ل��ەس��ەر  پێداگیری  ئ��ەو 
روب��ەڕووی دۆخی جیاواز ببەنەوە تا فێر بن چۆن بەسەر 
گرفتەكاندا زاڵ بن و لێهاتویی بەدەست بێنن و متمانەیان 

بەخۆیان هەبێت. 
هەروەها دەڵێ پێویستە كەشی ئارام و خۆش و پڕمتمانە 
بۆ مندااڵن دروست بكرێت تا متمانەیان بەخۆیان هەبێت 
بۆ  خۆیان  لێكدانەوەی  و  بن  چ��واردەوری��ان  ئ��اگ��اداری  و 

چواردەوریان هەبێت.


