
لە الیەن رۆژنامەی كوردستانەوە، بە بۆنەی 33هەمین ساڵڕۆژی 
دامەزرانی رادیۆ دەنگی كوردستان، گەرمترین پیرۆزباییەكانی خۆمان 
ئاراستەی ئەم رادیۆیە و هەموو كارگێڕانی رادیۆ دەنگی كوردستان 
دەكەین كە پاش شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی 1357ی هەتاوییەوە، 
تاكە رادیۆ بووە كە بۆ یەكەمجار لە مێژووی خەباتی رزگاریخوازانەی 
گەلی  مافخوازانەی  دەنگی  ئێراندا،  كوردستانی  لە  كورد  نەتەوەی 
كوردی لەو بەشەی كوردستان بە گوێی بیسەرانی خۆی گەیاندووە و 

ئێستاش پاش 33 ساڵ لەسەر ئەم ئەركە پیرۆزەی بەردەوامە.

ئایا پێوەر دەنگی خەڵكە؟

كۆماری ئیسالميی ئێران یەكشەوە لەدایك نەبووە هەتا 
بنەڕەتيی  ئاڵوگوڕی  شەوەش  یەك  بڵێین  بتوانین  ئێمە 
بەسەر سیاسەت و بیركردنەوە و ئاكاریدا دێت. شوناسی 
پەیوەندییە  كۆمەڵێك  گرێدراوی  ئیسالمی  كۆماری 
ئەو  ئەوەش  و  دەسەاڵتدا  جیاوازەكانی  ناوەندە  نێوان  لە 
لە   ئەوتۆ  ئاڵوگۆڕێكی  ئایا  پرسیارە دێنێتە كایەوە كە 
دەسەاڵتانەدا  ناوەندی  ئەو  نێوان  لە  هێز  هاوسەنگیی 
ئارا كە وەكوو كرانەوەیەك لە الیەن دەسەاڵتەوە  هاتۆتە 
بەرەوڕووی دەرەوەی خۆیان و باوەڕ و داخوازەكانی خەڵك 

پێناسە بكرێت؟ 
لە  رەنگە  فرە  پێكهاتەیەكی  ئێران  كۆمەڵگای 
دەنگدانی  هۆكارەكانی  پێكهێنەرەكانییەوە،  توێژە  باری 
دەنگدەرانیش بارتەقای ئەو فرە دەنگی و فرە رەنگییە 
جیاوازە، كۆمەڵێكی بەرچاوی خەڵك دەنگیان دا تەنیا 
دەنگەیە  ئەو  بەستراوی  ژیانیان  بژیوی  ئەوەی  لەبەر 
مار  تاو  لە  دیكەش  كۆمەڵێكی  دەبوون،  نانبڕاو  و 
خراپتردا  و  خراپ  نێوان  لە  و  دا  ئاگرەوە  بە  پاڵیان 
دەنگیان بە خراپ دا و دوايين هیواكانی خۆیان خستە 
سندووقەكانی دەنگەوە و بەو پڕوپاگەندە بێ بنەمایانەی 
لە الیەن بەربژێرەكانەوە دەكرا دڵیان خۆش كرد و چاویان 
بڕییە سەرابی ئاسۆیەكی خەیاڵی كە بۆ خۆشیان باش 
دەزانن هیواكانیان پاش وەرگرتنی دەنگەكانیان، تۆزی 
فەرامۆشيی لێ  دەنیشێ ، هەتا هەڵبژاردنێكی دیكە و 
شانۆیەكی دیكەش بۆ ماوەی هەفتەیەك ببێتە مایەی 
شادییەكی كاتی و درووستبوونی كەشێكی كورتخایەن 
و ساختە لە ئازادی. وەك بینیشمان هەر پاش هەڵبژاردن 
خەڵكی  بە  رێفۆرمخوازان  سەییدی  وەكوو  خاتەمی 
راگەیاند چاوەڕێی موعجیزە لە روحانی مەكەن. واتە 
بە  تەنیا  كرد،  بۆ  پڕوپاگەندەمان  و  گوتمان  ئەوەی 
موعجیزەیەك دێتە دی و ئێوەش باشتر وایە چاوەڕێی 
موعجیزە نەبن. دەستەیەكی دیكەش تەنیا لەبەر »نە« 
دیاریكراوەكانی  بەربژێرە  و  ئیسالمی  بە كۆماری  وتن 
بوونی گەمارۆكان  زیاتر  و  لە شەڕ  ترس  و  خامنەیی 
و زیاتر بوونی رێژەی هەژاری لە كۆمەڵگادا، دەنگیان 
بە  و  كۆمیك  سێناریۆیەكی  بە  كە  دا  بەربژێرێك  بە 
جیا  دیكە  بەربژێرەكانی  لە  خۆی  زەرەخەنە   چەكی 
دووهەم  گرووپی  بەربژێری  هەمان  دیارە  كە  دەكردەوە، 

واتە روحانی بوو.
بەپێی  تەنانەت  كە  نەبینین  ئەوش  نابێ   لێرەدا 
لەو  ئیسالمیش  كۆماری  خودی  فەرمییەكانی  ئامارە 
رێژەیەكی  راگەیەندرابوو،  دەنگدەران  لە  كە  رێژەیەی 
یەكجار زۆری خەڵك دەنگیان نەدابوو و نزیكەی 2000 

سندووقی دەنگدان هەتا ئێستاش بێ سەروشوێنن.
نادێموكراتیك  لەسەر  پێداگری  بە  ئۆپۆزیسیۆنیش 
شانۆی  ئیسالمی،  كۆماری  سیستمی  بوونی 
هەڵوێستێكی  ئەوەش  و  كرد  بایكۆت  هەڵبژاردنی 
سیاسی و بەجێ  بوو كە دەرخەری ئەوە بوو كە ئەوان 
كە دەروەستانە بەگشتی رێژیمی كۆماری ئیسالمی و 
سیستمی بەڕێوەبەرییەكەی لە بنەڕەتەوە رەت دەكەنەوە، 
رەت  چوارچێوەیەدا  لەو  هەرپرۆسەیەك  بەڕێوەچوونی 
لە  مێژوییە  بەرپرسایەتییەكی  ئەوەش  و  دەكەنەوە 

سەرشانی ئۆپۆزیسیۆن.

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
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G8 لە بنبەستی سووریەدا

حەماس: پێوەندیەكانمان لەگەڵ ئێران لە بواری 
سیاسی و ماڵییەوە خەساری بینیوە

پێداگریی ئیسراییل لەسەر تووندتربوونەوەی 
گەمارۆكانی سەر ئێران

دەڵێت،  حەماس  فەلەستینیی  رێكخراوی 
پێوەندییەكانیان لەگەڵ كۆماری ئیسالمیی ئێران  
لە  بیروبۆچوونەكان  قووڵی  جیاوازیی  بە هۆی 
سەر سووریە خەساری بینیوە و ئێران پارەیەكی 

كەمتر بۆ حەماس تەرخان دەكات.
بەپێی راپۆرتی هەواڵدەریی رۆیترز، رێبەرانی 
حەماس جەخت دەكەنەوە كە پشتیوانیی ئەوان لە 
دژبەرە سوورییەكان، لە كاتێكدایە كە كۆماری 
ئیسالمیی ئێران پشتیوانی لە حكوومەتی بەشار 
ئەسەد دەكا و ئەمە بووەتە هۆی قووڵبوونەوەی 

ناكۆكیی ئەوان لەگەڵ رێژیمی ئێراندا.
وەزیری  س���ەرۆك  جێگری  ح��ەم��د،  غ���ازی 
29ی  چوارشەممە،  رۆژی  غەززە  لە  حەماس 
حەماس  »پێوەندییەكانی  وت���ی:  ج�����ۆزەردان، 
لەگەڵ ئێراندا، چ لە ئاستی سیاسی و چ لە 

ئاستی هاوكارییە ماڵییەكانی ئێران بۆ حەماس 
خەساری دیتووە«.

ناوچەكە  دیپلۆماتكارێكی  ل��ەزاری  رۆیترز 
تا  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  كە  نووسیویەتی 
پێش لەمە، مانگانە بیست میلیۆن دۆالری بە 
حەماس داوە كە حەماس بەم بڕە پارەیە، بەشێك 
لە مووچەی مانگانەی پەنجا هەزار كارمەندی 

دەوڵەتی ئیسماعیل هەنیەی لە غەزە داوە.
بەستێنی  ل�����ە  ه����ەرچ����ەن����د  ح�����ەم�����اس 
سوننی  و  ه��ەڵ��داوە  س��ەری  ئیخوانولموسلمین 
لە  دامەزرانیەوە  سەرەتای  لە  بەاڵم  مەزهەبە، 
كۆتاییەكانی دەیەی هەشتای زایینییەوە، وەكوو 
لە  ئیسالمی  كۆماری  باسكەكانی  لە  یەكێك 

ناوچەدا ناسراوە.

رێژیمی  وتوویە  ئیسراییل  بەرگریی  وەزی��ری 
مانەوەیدا  و  ناوكی  چەكی  نێوان  لە  دەب��ێ   ئێران 

یەكێكیان هەڵبژێرێت.
بەپێی راپۆرتی رۆژنامەی »ئوورشەلیم پۆست« 
پاریس  بۆ  لەكاتی سەردانەكەی  یەعلوون  مووشە 
27ی  دووشەممە  رۆژی  چاوپێكەوتنەكانی  لە 
جۆزەردان لەگەڵ وەزیرەكانی بەرگری و دەرەوەی 
فەرانسە وتی: »ئیسراییل بە بێ  لەبەرچاوگرتنی 
هاتنەسەركاری دەوڵەتی رووحانی، پێشبینیی هیچ 
ناوكییەكانی  جۆرە گۆڕانێك لە رەوت و ئامانجە 

ئێراندا ناكات«.
ئێران  پڕۆگرامەكانی  لەمەڕ  یەعلوون  مووشە 
بۆ گەیشتن بە چەكی ناوكی وتی كە ئەگەر بێتوو 
كۆمەڵگای  كە  نەبێت  روون  لێی  ئێران  رێژیمی 
پرۆژەی  راگرتنی  ل��ەس��ەر  س���وورن  نێونەتەوەیی 

ناوكیی ئەم واڵتە، دەستهەڵگر نابێت.
هەروەها وتی »سەرەڕای سەركەوتنی حەسەن 
بۆ  هەوڵەكان  دەبێ   هەڵبژاردنەكاندا،  لە  رووحانی 
گەمارۆكان  كردنەوەی  تووندتر  و  خستن  پەراوێز 

دژی رێژیمی ئێران درێژەی هەبێت«.
ئوورشەلیم  رۆژن��ام��ەی  راپ��ۆرت��ەك��ەی  بەپێی 
لە  ی��ەع��ل��وون  م��ووش��ە  ئیسراییل،  چاپی  پۆست 
ئیسراییلدا  سوپای  رادی���ۆی  لەگەڵ  وتووێژێك 
وتی: »رووحانی بەشێك لە رێژیمێكی پارێزكار و 
بەشێكە لە كۆماری ئیسالمی و ریفۆرمخوازبوونی 

ناوبراو شتێكی رێژەییە«.
وەزیرانی  سەرۆك  ناتانیاهۆ،  بنیامین  هەروەها 
وتی  ج��ۆزەردان   26 یەكشەممە  رۆژی  ئیسراییل 
درێژكردنەوەی  ب��ە  ئ��ێ��ران  بهێڵین  »ن��اب��ێ   ك��ە: 

دانووستانەكان كاتی زیاتر بەدەست  بێنێت«.

لەمەڕ  تاوتوێكردنی سااڵنە  و  باس  س��ەرەڕای 
رێبەرانی  ئابووریی جیهان،  بارودۆخی سیاسی و 
»گرووپی 8« تەنیا جۆرێك لە دەربڕينێكی جێ  
ژێر  لە  دانیشتنێك  بەڕێوەچوونی  لەمەڕ  هیوایان 
ناوی »ژێنێڤی 2« بۆ كۆتایی هێنان بە قەیرانی 

خوێناویی سووریە، لەخۆ نواند.
لە راگەیەندراوی كۆتایی دانیشتنی »گرووپی 
دەبێ  سووریە  كاتیی  دەوڵەتی  كە  هاتووە  8«دا 

لە  بكرێ.  دیاری  كونفڕانسی »ژێنێڤی 2«  لە 
هەمان كاتدا لەم راگەیەندراوەدا هیچ هێمایەك بە 
دەسەاڵت  لە  ئەسەد  بەشار  رۆیشتنی  یان  مانەوە 

نەكراوە.
وەزیرانی  س���ەرۆك  ژووپ���ە،  ئالێن  پ��اری��س،  ل��ە 
لە  ناڕەزایەتی  دەربڕینی  بە  فەرانسە،  پێشووی 
گرینگترین  وت��ی:   »8 »گ��رووپ��ی  ناكارامەیی 
شكستی دانیشتنی بەرپرسان لە ئیرلەند، نەبوونی 

خوێناویی  قەیرانی  ل��ەس��ەر  رێككەوتن  ت��وان��ای 
سووریەیە، ناوبراو لەسەر رۆڵی رووسیە لە وەدی 

نەهاتنی ئەم رێككەوتنە جەختی كردەوە.
راگەیەندراوی »گرووپی  باڵوبوونەوەی  دوای 
»ژێنێڤی  دانیشتنی  پێكهێنانی  لەوێدا  كە   »8
رێككەوتنی  ج���ۆرێ���ك  س���ووری���ە  ل���ەم���ەڕ   »2
بە  واڵتە  ئەم  ئۆپۆزیسیۆنی  كرا،  لەسەر  الوازی 
باڵوكردنەوەی راگەیەندراوێك جەختی كردەوە كە: 

هەموو  بەرامبەر  لە  پابەندبوون  ئامادەی  »ئێمە 
كۆتایی  مەبەستی  بە  سیاسییەكان  رێگەچارە 
هاتن بە حەمامی خوێن لە سووریەداین. ئەم كارە 
دەبێ بە مەبەستی دابینبوونی ئاواتەكانی خەڵكی 
سووریە و بە بەرجەوەنی رووخانی رێژیمی ئەسەد 
و دادگاییكردنی هەموو ئەو كەسانە بێت كە دژی 
خەڵكی سووریە دەستیان داوەتە تاوان و جینایەت.
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

راگەیەندراوی حیزبی دێموكرات لەسەر بە فەرمی ناسینی قەاڵچۆی زندانیانی 
سیاسیی دەیەی 60 لەالیەن پارلمانی كاناداوە

بەڕێز مستەفا هیجری 
 پشتیوانيی لە ئازادكردنی عەبدوڵاڵ 

ئۆجەالن كرد

بەیاننامەی دەفتەری سیاسی بۆ مەحكوومكردنی سووكایەتی بە ئایینی مرۆڤەكان

جێگری سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات 
لەگەڵ سێناتۆرێكی سێنای فەڕانسە كۆبووەوە

كۆتایی دەورەی 207ی سەرەتایی پێشمەرگە

بەڕێز مستەفا هیجری لە پەیامێكدا سەرەخۆشی لە 
سكرتێری یەكەمی حیزبی سوسیالیستی فەرانسە كرد

كانادا  پارلمانی  ج��ۆزەردان��ى  15ی  چوارشەممە  رۆژی  بڕیاری 
سەبارەت بە دیاریكردنی یەكی سێپتامبر وەكوو »رۆژی هاوپێوەندی 
هەزاران  قاڵچۆی  ناساندنی  ئێران«  و  سیاسییەكانی  گیراوە  لەگەڵ 
1367ی  ساڵی  هاوینی  لە  كە  ئێران  سیاسی  لەبەندكراوەكانی  كەس 
هەتاوی )1988ی زایینی( لەالیەن كاربەدەستانی ئێرانەوە بەڕێوەچوو، 
رێز  وەكوو »تاوان دژی مرۆڤایەتی«، هەنگاوێكی شیاو  و جێگای 
 و سپاسی بێ پایانی ئازادیخوازانی ئێران بەگشتی  و نەتەوەی كورد 

بەتایبەتییە.
بۆ گەڵی كورد  و حیزبی دێموكراتی كوردستان كە پتر لە هەموو 
الیەنێك لەئێراندا تامی تاڵی كوشتار  و تیرۆری ئەم رێژیمەی چێشتوە، 
ئەو هەنگاوەی پارلمانی كانادا بە داكۆكی لە دادپەروەری  و هەوڵدان 
بۆ پاراستنی مافەكانی مرۆڤ  و هاوكات هاوپێوەندی لەگەڵ خەباتی 
تێدەكۆشن لەو  ئێران دەزانین كە شێلگیرانە  ئازادیخوازانی نەتەوەكانی 

واڵتەدا دەسەاڵتێكی دێموكراتیك  و ئاشتیخوازانە بونیاد بنێن.
بڕیاری  ه��ەروەه��ا  ك��ان��ادا  و  پارلمانی  ه��ەن��گ��اوەی  ئ��ەم  بێگۆمان 
پێشووتری وەزارەتی دەرەوەى ئەم واڵتە لە مانگی سێپتامبری ساڵی 
2012دا بۆ داخستنی باڵوێزخانەی ئێران  و دەركردنی دیپلۆماتەكانی 
لەگەڵ  كانادا  هاوپێوەندی  واڵت��ە،  لەو  ئێسالمی  كۆماری  رێژیمی 
بەتایبەتی  ئێران  كوردی  بەگشتی  و  ئێران  دێموكراسیخوازیی  بەرەی 
نیشان دەدات  و دەرخەری ئەو راستیەیە كە رێژیمی كۆماری ئیسالمی 

نەك تەنیا هەر مەترسییە بۆ ئازادی  و ژیانی خەڵك و واڵت، بەڵكوو 
مەترسییەكی جیدیە بۆ واڵتانی ناوچە لە خوڵقاندنی شەڕ  و كوشتار، 
وەك ئەوەی لە ئیستادا لە یارمەتییە بێ  سنوورەكانی بە رێژیمی بەشار 
ئەسەد بە مەبەستی درێژەی كوشتار  و وێڕانی هەرچی زیاتر لەو واڵتە 

 و تەشەنەكردنی بۆ واڵتی لوبنان بە ئاشكرا دەبینرێ.
بێگومان بۆ رزگاریی یەكجاری لە چنگ ئەو رێژیمە  و بنیاتنانی 
ئازادیخوازی  گەالنی  هەموو  سێكوالر،  دێموكرات  و  حكوومەتێكی 
نێونەتەوەیی  كۆمەڵگای  یارمەتیی  پشتیوانی  و  بە  پێویستیان  ئێران 
جێ  چوراچێوەیەدا  لەو  كاناداش  پارلمانی  هەنگاوانەی  ئەو  هەیە  و 
دەگرن، لە واڵتێكی دێموكراتی وەكوو كاناداش هەر ئەو چاوەڕوانییە 

دەكرێ.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران وێڕای پێشوازی لەو هەنگاوە 

شیاوانە سپاس  و پێزانینی خۆی پێشكەش بە پارلمانی كانادا دەكا.
هەماهەنگی  و  دەسپێكی  سەرەتا  و  بڕیارانە  ئەم  كە  هیواخۆازین 
كۆماری  رێژیمی  گۆڕینی  مەبەستی  بە  نێونەتەوەیی  هاوپێوەندی 

ئیسالمی ئێران بێ .

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

18ی جۆزەردانی 1392ی هەتاوی

كەمپەینی  ش��ان��دێ��ك��ی  ج������ۆزەردان،  16 ی  پێنجشەممە  رۆژی 
كۆكردنەوەی واژۆ بۆ ئازادكردنی رێبەری پارتی كرێكارانی كوردستان، 
بەسەرپەرستی كاوە نادر سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتیان 
حیزبی  گشتیی  سكرتێری  هیجری،  مستەفا  بەڕێز  لەالیەن  كە  كرد 

دێموكراتەوە بایەخی پێدرا و نامەكەی واژۆ كرد.
لە  رێزگرتنە  نامەیە،  ل��ەو  پشتیوانی  وتیشی:  هیجری  رێ���زدار 
زیندانیانی سیاسی  و بەرز نرخاندنی خەبات  و تێكۆشانیانە و هیواشی 

خواست ئەو هەوڵە مرۆڤ دۆستانەیە ئامانجی خۆی بپێكێ .
بارودۆخە  »ل��ەم  وتیشی:  دێموكرات  حیزبی  گشتیی  سكرتێری 
توركیەدا  دەوڵەتی  لەگەڵ   pkk ئاشتی  پڕۆسەی  كە  هەستیارەدا 
بۆ  خێر  نیەتی  نیشاندانی  بۆ  توركیە  دەوڵەتی  پێویستە  ئارادایە،  لە 

چارەسەری پرسی كورد رێز لە ئیرادەی ئەو خەڵكە بگرێ   و منیش 
بەو نیەتە خێرە و ئازادكرانی ئەو رێبەرە سیاسییە ئەو بەڵگەیەم واژۆ 

كردووە«.

هاونیشتمانانی بەڕێز:
هەواڵی گیان لەدەست دانی هاوواڵتییەكی خەڵكی شاری سەحنەی 
كرماشان بۆ جارێكی دیكە قوواڵیی قەیران و ستەم و نادادپەروەری 
و تاوانی لەنێو سیستمی كۆماری ئیسالمیدا نیشان دا و سەلماندی 
كە ئەم رێژیمە هیچ بەها و نرخێك بۆ مرۆڤ و باوەڕەكانی و ماف و 
پێداویستییەكانی دانانێ  و مرۆڤ تەنیا وەكوو مۆرە و سووتەمەنی بۆ 

بەڕێوەبردنی پیالنی رێژیمەكەی دەوێ .
هەروەك لە هەواڵەكان باڵو بۆتەوە دوو هاوواڵتیی پەیڕەوی ئایینی 
لە 1٤ و 15ی مانگی جۆزەردان،  لە دوو رۆژی جیاواز و  یاری، 
بەاڵم لە یەك شار و لە یەك شوێن، بە نیشانەی ناڕەزایەتی دەربڕین 
بەرامبەر بە سووكایەتی كردنی رێژیمی كۆماری ئیسالمی و دەزگا 
ئەو  پێڕەوی  بیروباوەڕی خەڵكی  ئایینی یاری و  بە  ئیتالعاتییەكان 
ئایینە، ئاگریان لەخۆیان بەردا و بەداخەوە یەكێكیان گیانی لەدەست 

داوە و ئەوی دیكەش گیانی لەمەترسی دایە.
ئەوپەڕی  نیشانەی  هەرچەند  ب��ەردان  لەخۆ  ئاگر  و  خۆسووتاندن 
نیشانەی  و  باوەڕدایە  لەپێناو  بوون  قوربانی  بۆ  نیشاندان  ئامادەیی 
و  تەئید  ناكرێ   ب��ەاڵم  هەنووكەییە،  دۆخ��ی  لە  ب��ێ��زاری  ئ��ەوپ��ەڕی 
لە  راوەستان  و  بەربەرەكانێ   و  بەرخۆدان  رێگای  بكرێ  و  پشتیوانی 

بەرانبەر ستەم و چەوسانەوەدا زۆرن.
رێژیمی ئیدئۆلۆژیك و دواكەوتووی كۆماری ئیسالمی كە تەنیا 
بیر و ئیدئۆلۆژی خۆی بە تەنیا رێگای بیركردنەوە و باوەڕ دەزانێ  
بۆچوونێكی  و  بیر  بە هەموو  ناڕەسمی سووكایەتی  و  رەسمی  بە  و 
دیكە دەكا، نەتەنیا توانای قبووڵكردنی بیر و هزری غەیرە دینی یان 
سێكۆالری نییە، بەڵكوو پێڕەوانی دینەكانی دیكەش بە سووك چاو 
لێدەكا و تەنانەت لەنێو باوەڕمەندان بە ئیسالمیشدا جیاوازی دادەنێ 
و پەیڕەوانی مەزهەبیی سوننە و پەیڕەوانی رەوتە جیاوازەكانی شیعە 
خۆی  دوژمنی  بە  و...،  گونابادی  دەروێشەكانی  و  زەی��دی  وەك��وو 

دەزانێ  و لەژێر گوشار و چەوساندنەوەدا هەموو ماف و ئازادییەكانیان 
پێشێل دەكا.

پەێڕەوانی ئایینی یاری كە بە زۆرینە لە دوو ئوستانی كرماشان و 
ئیالم و هەندێكیان لەهەمەدان دەژین، هاونیشتمانانی كورد و كوردستانین 
كە وەكوو هەموو مرۆڤێك خاوەن بیر و باوەڕی خۆیانن و هیچ كەس 
و هیچ الیەنێك بۆی نییە سووكایەتی بە باوەڕ و بۆچوونی كەس و 
گرووپی دیكە بكا و بنەمای پێكەوەژیانی مرۆڤانە، رێزگرتن لە باوەڕ 

و ماف و ئازادییەكانی یەكترە.
لەسەر  پێداگرتنەوە  وێ��ڕای  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
كەسێك  و  ئیدئۆلۆژی  هیچ  ئ��ەوەی  بۆ  حكوومەت  لە  دی��ن  جیایی 
حكوومەت پاوان نەكا و سووكایەتی و ستەم بە بیروباوەڕەكانی دیكە 
نەكا، هەروەها بۆ پاراستنی پیرۆزی و كەسی بوونی ئایین، پشتیوانی 
خۆی لە ویست و داخوازییەكانی پەیڕەوانی ئایینی یاری دەردەبڕێتەوە 
و دەبێ هەموو كەس بۆ پاراستن و بەڕێوەبردنی پرسە ئایینییەكان ئازاد 

بێ  و نابێ  كەس ئازادیی ئەوی دیكە پێشێل بكا.
هەر لەو پێوەندییەدا وێڕای مەحكوومكردنی ستەم و تاوانكارییەكانی 
مەحكوومكردنی  و  ئیتالعاتییەكان  دەزگ��ا  و  ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
دووبارەی سووكایەتی كردن بە بیروباوەڕی كەسانی دیكە، سەرەخۆشی 
داوای  و  دەكەین  داوە  لەدەست  گیان  هاوواڵتییە  ئەو  بنەماڵەی  لە 
كۆڕ  لە  هەروەها  دەكەین،  دیكە  بریندارەكەی  بۆ  خێرا  چاكبوونەوەی 
و كۆمەڵە مرۆڤ دۆستان و نێونەتەوەییەكان داواكارین كە لەبەرانبەر 
ستەمكاری و تاوانبارییەكانی رێژیمی ویالیەتی »فەقیه�« دا بێدەنگ 

و بێ هەڵوێست نەبن.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

دەفتەری سیاسی
18 ی جۆزەردانی 1392 ی هەتاوی

8ی ژوئەنی 2013ی زایینی

سكرتێری  جێگری  شەرەفی  حەسەن  بەڕێز  ج��ۆزەردان،  1٤ ی  رێكەوتی  سێشەممە  رۆژی 
گشتیی حیزبی دێموكرات و خوسرەو عەبدوڵاڵهی نوێنەری حیزب لە فەرانسە، لەگەڵ سێناتۆر 
و  دی��دار  فەرانسە  سێنای  بیانییەكانی  پێوەندییە  كۆمیسیۆنی  ئەندامی  یوو«  پی  »میشێل 
سێنای  پێوەندییەكانی  كۆمیسیۆنی  ئەندامی  لەگەڵ  كۆبوونەوە  دا.لە  ئەنجام  چاوپێكەوتنی 
فەرانسە و جێگری رێكخراوی ئەمنیەتی ئورووپا، كۆمەڵێك باس و بابەتی پێوەندیدار بە دۆزی 

كورد، ئێران و ناوچەی رۆژهەاڵتی ناڤینیان تاوتوێ  كرا.
سیاسی،  دۆخی  ئێران،  رێژیمی  ناوكیی  بەرنامەی  ئێران،  لە  مرۆڤ  مافی  پێشێلكردنی 

ئابووری و كۆمەاڵیەتیی خەڵكی ئێران تەوەرەكانی دیداری نێوان شەرەفی و »پی یوو« بوو.
شانۆی  هاواڵتییان،  بۆسەر  گوشار  و  ئێران  رێژیمی  س��ەر  بۆ  گەمارۆكان  كاریگەریی 
ئێران  رێژیمی  دەستێوەردانەكانی  و  سووریە  قەیرانی  و  كورد  نەتەوەی  خەباتی  هەڵبژاردنەكان، 
گشتیی  سكرتێری  جێگری  كۆبوونەوەی  باسەكانی  دیكەی  بەشێكی  واڵتە  ئەو  لەكاروباری 

حیزبی دێموكرات و ئەو سێناتۆرەی فەرانسە بوو.
لەو دانیشتنەدا باس لەدۆخی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیش كرا و پرسی یەكیەتی و هاودەنگیش 

هاتە گۆڕێ .
یەكگرتوویی  رێگای  س��ەر  گیروگرفتەكانی  لە  باسی  پێوەندییەدا  ل��ەو  ش��ەرەف��ی  بەڕێز 

ئۆپۆزیسیۆنی ئێران كردووە و كۆدەنگیشی بە پێویستێكی مێژوویی زانیوە.
حەسەن شەرەفی لەو دیدارەدا باسی لە كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فێدراڵ و رێككەوتنامەی 
حیزبی دێموكرات و كۆمەڵە كردووە و جەختی لەوەش كردووەتەوە كە حیزبی دێموكرات لە هەوڵی 

ئەوەدایە ئەو كۆدەنگییە لەنێو ئۆپۆزیسیۆنی دێموكرات و چەپی ئێرانیدا پەرە پێبدات.

سەرەتایی  207 ی  دەورەی  كۆتایی  رێوڕەسمی  ج��ۆزەردان  25 ی  رێكەوتی  شەممە  رۆژی 
پێشمەرگە بە سروودی نەتەوایەتیی »ئەی رەقیب« دەستی پێكرد.

و  سەرنێزە  شەڕی  »رێ��ژە،  وەك:  جواروجۆری  بڕگەی  چەندین  دەورەك��ە  بەشدارانی  دوات��ر 
»ناهید  بەڕێز  رێوڕەسمەدا  ئەو  دیكەی  بەشێكی  لە  و  كرد  نمایش  جەستەیی«یان  ئامادەیی 
حوسێنی« ئەندامی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكرات چەند وتەیەكی بەو بۆنەوە پێشكەش 

كرد.
مەرگ  پێش  كە  منم  ئەوە  وتی:  پێشمەرگەدا  پێناسەی  لە  قسەكانیدا  لە  حوسێنی  بەڕێز 
دەكەوم، بە روویدا پێدەكەنم و دەڵێم من نازناوی پێشمەرگە بۆ خۆم هەڵدەبژێرم و جەبری مەرگ 

بە ئیرادەی خۆم دیاری دەكەم و مانا بە مانم دەبەخشم.
خولی  یازدەهەمین  خستەڕوو،  ئ��ەوەی  و  ك��رد  هەڵبژاردنەكان  لە  باسی  حوسێنی  ناهید 
هەڵبژاردنەكانی سەركۆماریی لەكاتێكدا بەڕێوە چوو كە ئێران لە بواری ئابووری، سیاسی و 

كۆمەاڵیەتیدا لە ئاستی ناوخۆییدا و دەرەكیدا لەگەڵ قەیران بەرەوڕووە.
دواتر راپۆرتی ئاموزشیی دەورە لەالیەن »خالید سەفەری« مامۆستای فێرگەوە پێشكەش 
كرا و یەكێك لە بەشدارانی دەورەكە، پەیامی دەورەی سەرەتایی 207ی پێشمەرگەی خوێندەوە.

باشبوونی  بواری  لە  دەورەك��ە  بەشدارانی  لە  رێوڕەسمەدا 6 كەس  ئەو  بەشێكی دیكەی  لە 
نێوەنجی نومرە و دیسیپلینەوە خەاڵتیان پێ بەخشرا.

لە نێوئاخنی رێوڕەسمەكەدا چەندین پارچە سروود، گۆرانی و شێعر پێشكەش كرا.

بەڕێز سكرتێری یەكەم!
هاوڕێی بەڕێز!

هەواڵی كۆچی دوایی »پێیر مۆروا«، یەكەمین سەرۆك وەزیری خولی یەكەمی سەركۆماریی 
فرانسوا میتران، بووە هۆی داخ و كەسەری زۆر. لەم ساتە خەماوییەدا بەناوی رێبەرایەتیی 
ناودارە،  كەسایەتییە  ئەم  لەدەستچوونی  بەبۆنەی  ئێرانەوە  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
سەرەخۆشیی خۆمان لە ئێوە و هەموو سوسیالیستەكان و هەموو ئەندامانی بنەماڵەی ئەم بەڕێزە 

كۆچكردووە دەكەین.
ئێمە یادی بەڕێز پێیر مۆروا وەكوو یەكێك لە سیما هەرە دیارەكانی سوسیالیزمی دێموكراتیك لە 
فەرانسە و لەئاستی نێودەوڵەتی و بەتایبەت لەو سەردەمەدا، كە سەرۆكایەتیی لە ئینتێرناسیوناڵ 
كەسایەتییەكی  وەك��وو  هەروەها  و  بوو  لەئەستۆ   1999 تا   1992 لەساڵەكانی  سوسیالیستی 
مرۆڤ دۆست و خەباتگێڕێكی كۆڵنەدەر لەپێناو ئازادی و یەكسانی و هاوڕێیەكی راستەقینەی 
پشتیوانی مافەكانی نەتەوەی كورد، بەرز دەنرخێنین. ئێمە هەرگیز لەبیری ناكەین كە لەسەردەمی 
تێكڕای دەنگ، حیزبی  بە  بوو كە  لەئینتێرناسیوناڵ سوسیالیستدا  پێیر مۆروا  سەرۆكایەتیی 

دێموكراتی كوردستانی ئێران بە ئەندام وەرگیرا.
بە نەبوونی بەڕێز پێیر مۆروا، فەرانسە سیاسەتوانێكی مەزن، سوسیالیزمی دێموكراتیك یەكێك 

لە سیمبۆلە هەڵكەوتووەكانی و نەتەوەی كوردیش یەكێك لە دۆستە بەوەفاكانی لەدەست  دا.
رۆحی شاد و یادی بەرز و پیرۆز بێت

مستەفا هیجری
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

كوردستان � 10ژوئەنی 2013 ی زایینی



3 ژمارە 607 ـ 22ی ژوئەنی 2013 هەواڵ و راپۆرت

بەیاننامەی دەفتەری سیاسی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لەپێوەندی لەگەڵ بەنا و 
هەڵبژاردنی سەركۆماریی  و ئاكامەكانی

هاونیشتمانانی بەڕێز!
ئازادیخوازانی ئێران! 

كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان!
ئێران  ئیسالمیی  ك��ۆم��اری  رێژیمی 
بەپێی بەرنامەی داڕێژراو رۆژی 2٤ی 
هەتاوی  1392ی  س��اڵ��ی  ج���ۆزەردان���ی 
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی س���ەرۆك كۆماری  ب��ەن��او 
دێی  ش��ار  و  شۆراكانی  هەڵبژاردنی   و 

بەڕێوە برد.
هەلومەرجێكدا  ل��ە  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ە  ئ��ەو 
ئەمجۆرە  ت��اق��ی��ك��اری  ك��ە  ب���را  ب��ەڕێ��وە 
ئاكامبوونەكانی  ب��ێ   و  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ان��ە  
ه��ێ��ز  و الیەنە  خ��ەڵ��ك  و  زۆرب�����ەی  ب��ۆ 
تەنانەت  ئۆپۆزیسیۆن  و  سیاسییەكانی 
ناڕازییانی نێو دەسەاڵتیش دەركەوتبوو  و 
وێنە  و  كەم  شێوەیەكی  بە  بۆیەش  هەر 
بە رادەیەكی نزیك بە تەواوی الیەنەكانی 
نێو  ئۆپۆزیسیۆن  و بەشێك لە ناڕازیانی 

دەسەاڵت شانۆسازی هەڵبژاردنی سەرۆك كۆمارییان تەحریم كرد.
بەرین بوونی ئەو تەحریمە بە رادەیەك بوو كە رێژیمی بە تەواوی نیگەران 
لە  پشتیوانی  كە  ئ��ەوان��ەش  بكا  داوا  ك��رد  ناچار  رێژیمی  رێبەری  ك��رد  و 
بە كردەوەش  لە هەڵبژاردندا بكەن.  بەشداری  بە خاتری واڵت  ناكەن  رێژیم 
جۆرێك موهەندیسی بەنا و هەڵبژرادنەكەی كرد  و پالنی وای داڕشت كە تا 
رادەیەك ناڕازییانی نێو بازنەی رێژیم بە بەشداری كردن  و ئامادەبوون لەسەر 
سندووقەكانی دەنگدان رازی بكا. ئەوەش لە حالێكدا بوو كە پێشتر شۆرای 
هەموویان  كە  كردبوو،  سەالحییەت  تەئیدی  لەوانەی  8كەس  تەنیا  نیگابان 
لە مۆرە دەستچنكراوەكانی خامنەیی بن  و دەرچوونی هەركامیان بۆ ناوبراو 
فەرقی نەبێ، بۆ ئەوەی كە لەرەوتی هەڵبژاردنەكاندا ناچار بە راسپاردە بۆ 
كەسێكی تایبەتی نەبێ  و پێویستیش بەدەست بردن لەسندووقەكان  و گۆڕینی 
دەنگەكان نەكا. جیا لەوە بۆ ئەوەی خەڵك بەرە  و سندووقەكانی دەنگدان هان 
بدا  و پەلكێشیان بكا شانۆی هەڵبژاردنی سەرۆك كۆماریی هاوكات  و لە هەر 
شار  و شوێنێك لە یەك شوێن  و لە یەك كاتدا لەگەڵ هەڵبژاردنی شۆرای 
شار  و دێدا بەڕێوەی برد، هەتا وا نیشان بدا كە بەشداری خەڵك پێشوازی لە 
هەڵبژاردنی سەرۆك كۆماری  و پشتیوانی لەرێژیمە، هەر بۆیە لە رواڵەتدا 
دەنگ وەرگرتن  و دەنگ بژاردنێكی بێ كێشە  و لە واقیع  و لە نێوەرۆكدا 

هەڵبژاردنێكی نادێموكراتیك بەڕێوە چوو.
بەڕێوە  كێشە  بێ  لە  خامنەیی  شەخسی  ئیسالمی  و  كۆماری  رێژیمی 
چوون  و بەشداری بەشێكی زیاتر لەخەڵك لەو شانۆسازییەدا رەزامەندی خویان 
دەڕبڕی  و بەشداریی 36میلیۆن كەسیان لەو هەڵبژرادنەدا بە پشتیوانی خەڵك 

لەو رێژیمە نیشاندا  و بە پووچەڵكردنەوەی هەڵویستی تەحریم دانا.
پێویستە بگوترێ بە پێ ئاماری خودی رێژیم 56 میلیۆن كەس لەئێران 
چوونە  كەس  میلیۆن   36 رێژەیە  لەو  كە  ب��وون  دەنگدان  مەرجی  خاوەنی 
كەس  میلیۆن   20 بە  نزیك  كە  دەریخست  دەنگدان  و  سندووقەكانی  سەر 
هەڵبژاردنە  لەو  كردن  لەبەشداری  بوون  دەنگدان  مەرجی  خاوەنی  لەوانەی 

خۆیان بواردوە.
لەو 36 میلیۆن دەنگەش هەر بە پێ راگەیاندنی وەزارەتی نێوخۆ نزیك 
رێژانە  ئ��ەم  كە  هەبوو  باتڵ  دەنگی  ه��ەزار  س��ەد  سێ  میلیون  و  ی��ەك  بە 
هەڵبژاردنەدا  لەو  خەڵك  سەدی  72لە  بەشداری  بۆ  رێژیم  ئیدعای  ناتوانن 

بسەلمێنێ . 
ئەوەش روونە كە بەشی زۆری ئەوانەی بەشداری هەڵبژاردنیان كرد نە بۆ 
پشتیوانی لەرێژیم، بەڵكوو بۆ ناگووتن بە رێژیم  و دەنگدان بە كاندیدایەك بوو 

كە ئەو مەبەستە دەربخا.
لە رەوتی پڕوپاگەندەی هەڵبژاردندا كاندیداكان وێڕای رەخنە لە كردەوەكانی 
دەوڵەتی پێشوو، هێندێ وادە  و بەڵینیان دا كە گۆیا دۆخی نالەباری ئابووری 
دەروەوە  دونیای  لەگەڵ  كێشەكانیان  دەك��ەن  و  باش  خەڵك  بژێوی  واڵت  و 
پڕوپاگەندەكانی  رەوتی  لە  هەر  كە  حاڵێكدایە  لە  ئەوەش  دەك��ەن.  چارەسەر 
هەڵبژاردندا بە چەندجار كاندیدا دەستچنكراوەكان وریا دەكرانەوە كە بەڵێنی 
وا نەدەن  و لە مەسەلەیەك نەدوێن كە لە دەسەاڵتی سەرۆك كۆمار بەدەرن، 
بە كردەوەش  و تارادەیەكیش بەپێی یاسا سەرۆك كۆمار لەرێژیمی كۆماری 
ئێسالمی ئێراندا تەنیا بەڕێوەبەری ئەمری رێبەرە  و دەوری لە سیاسەتدانان 

 و بڕیاری گرنیگدا نیە.
خۆ ئەگەر وا دابنێن ئەوەی رێژیم لە پێوەندی لەگەڵ بەشداری خەڵك لە 
هەڵبژاردندا ئیدعای دەكا راستن، دەبێ  ئەوەش لەبەرچاو بێ  كە هەم لە ئێران 
 و لە رێژیمی پێشووشدا  و هەم لە واڵتانی دراوس��ێ   و لە ژێر حاكمییەتی 
دیكتاتۆریدا زۆر هەڵبژاردن بەڕێوەچوون كە ئاكامی زیاتر لە 90 لەسەدیان بۆ 
رێژیمەكان لێدەكەوتەوە، بەاڵم كاتێك هەڵوێستی دژ بە دیكتاتۆری هاتە ئاراوە 

لەو رێژانە نەك خەبەرێك نەبوو راست بە پێچەوانەوە دەرچوون.
ئەوانەی بەم وەزعەوە  و بە سەركەوتنی هەڵبژاردنی موهەندیسی كراوی 
رێژیم دڵخۆشن  و تانە لە تەحریم  و لە تەحریم كردووەكان دەدەن پێویستە ئەوەیان 
هەر  كە  تەحریمكردوو  دەنگدەر  و  بە  خەڵك  دابەشكردنی  كە  بێ   لەبەرچاو 
دووكیان هەڵوێستی ناگووتن بە رێژیمیان مەبەست بووە، زەربە لە یەكگرتوویی 
ئەم جۆرە شانۆسازیانە شوێنێكی  داهاتووش دەری دەخا كە  دەدەن  و  خەڵك 
ئەرێنی لەسەر كرانەوی كەش  و هەوای سیاسی دانانێن، چوونكە بڕیاردەری 

سەرەكی لە رێژیمی كۆماری ئیسالمی 
ئ��ێ��ران��دا ش��ێ��وازێ��ك��ی ل���ەو چ��ەش��ن��ە بە 
قازانجی رێژیم  و درێژەی دەسەاڵتەكەی 

نازانێ .
براوە  ئ��ەو ه��ەڵ��ب��ژاردن��ە  و  ئ��اك��ام��ی 
ئاغای  یانی  ك��راوەك��ەی،  دەستنیشان 
ئیسالح  الی��ەن��گ��ری��ی  ك���ە  رووح���ان���ی 
ب��ێ  ئەوەی  ب���وو،  پشت  ل��ە  تەڵەبانی 
بزانێ ،  ت���ەڵ���ەب  ئ��ی��س��الح  ب���ە  خ���ۆی 
رۆژئاواییەوە  واڵتانی  هێندی  لەالیەن 
بەو هیوایە كە دەرگا  لێكرا،  پێشوازی 
بنەڕەتییەكانی  كێشە  داخ��راوەك��ان��ی 
بكاتەوە و  دەرەوە  دونیای  لەگەڵ  رێژیم 
سووك  ئابوورییەكان  فشارە  لەئاكامدا 
لەوەی  بێجگە  چاوەڕوانییە  ئەو  ببن، 
هەڵوێستێكی بە پەلەیە، مانای ئەوەیە 
لەگەڵ  واڵتانە  ئەو  وگرفتی  گیر  كە 
ئێران  ئیسالمیی  ك��ۆم��اری  رێژیمی 
فەرقی هەیە لەگەڵ ئەم داخوازیانە كە كۆمەاڵنی خەڵكی ئێران لە ئازادی، 
دێموكراسی، مافی نەتەوایەتی، عەداڵەت  و دادپەروەری  و بەرابەری ژن  و 
پیاو لە خێزان  و لە كۆمەڵدا هەیانە  و ئەوانەش شتێكن كە لەگەڵ ئیدئولوژیەك 
كە كۆماری ئیسالمی پێی پابەندە لە ناتەباییدان، هەر چەند وێ ناچێ رێژیم 
لەم سیاسەتەی پێشووی پاشگەز بێتەوە  و پێشوازی واڵتان بكاتە واقعییەت.

ئەوەی بۆ نەتەوەكان  و خەڵكی ئێران گرینگە ئەوەیە كە تەحریم كردووەكان 
رێز بۆ ئیرادەی بەشدار بووانی هەڵبژاردن دابنێنن  و دەنگدەرانیش رێز بۆ ئەو 
كەس  و حیزب  و الیەنە سیاسییانە دابنێن كە ئەوانیش بە مەبەستی »نا« 

گوتن بە رێژیم هەڵوێستی بایكۆتی شانۆسازی هەڵبژاردنیان گرتە بەر.
سەركەوتنی رووحانی لەو هەڵبژاردنەدا هەرچەند مانای ناگووتن بە رێبەر 
 و هاوفكرانی دەبەخشی، بەاڵم ئەگەر ئیرادەی خامنەیی بۆ ئاڵوگۆڕێكی 
بەرتەسك  و قبوولی قەیرانی بوونی وەزعی واڵت  و دەرچوون لەو وەزعەی لە 
پشت نەبێ  وێناچێ  بتوانێ  سەرچاوەی تەنانەت ئەو ئاڵوگۆڕە بەرتەسكەش 
بێ  كە ئیدیعای دەكا. هەر وەك رەفسنجانی  و خاتەمیش لە سەردەمی سەرۆك 

كۆماری خۆیاندا چیان بۆ نەكرا  و دانیان بە بێ دەسەاڵتی خۆیان نا.
ئەركی خەڵكی ئێران بە گشتی پاش ئەو بەناو هەڵبژاردنە ئەوەیە كە بە 
شێوەیەكی تێكرایی  و بە جیددی لەسەر داخوازە سیاسی  و ئەساسییەكانی 
خۆیان سوور  و پێداگر بن  و ئەو واقعییەتە لەبەرچاو بگرن كە لەمپەڕی سەر 
ئابوورییەكی  عەداڵەت  و  نەتەوایەتییەكان  و  مافە  دێمۆكراسی  و  رێگای 
سالم  و خوشگوزەرانی خەڵك  و لە نێوبردنی جیاوازی دانان  و هەاڵواردن بە 
ئاڵوگۆڕی مۆرەكانی نێو دەسەاڵت  و یەك لەوان سەرۆك كۆمار نایەتە دیی، 
نەبوونی  رێبەر، وەاڵمدەر  بنەڕەتی، دەسەاڵتی بێ سنووری  بەڵكوو یاسای 
رێبەر لە بەرانبەر خەڵكدا، دەوری سوپای پاسداران  و دەسەاڵتی فرەڕەهەندی 
دەوری  سوپایەوە  و  ئەو  الی��ەن  لە  واڵت  سامانی  بەسەرداگرتنی  دەس��ت   و 
شۆرای نیگابان  و بەگشتی بوونی ئەو رێژیمە لە تەواوییەتی خۆیدا لەمپەڕی 
ئەسڵین لەسەر رێگای دێموكراسی  و بەداخەوە هیچ بەناو ئیسالحتەڵەبێكیش 
بەرنامەی بۆ البردنی ئەو لەمپەرانە نییە  و تەنانەت لێیشی نادوێن و باوەڕیان 
بە سووڕانەوە لە بازنەی ناچاربوون لە هەڵبژاردن لە نێوان خەراپ  و خەراپتردا 

هەیە كە ئەوە ویستە ئەسڵییەكانی خەڵكی ئێران ناهێنێتە دی.
دەن��گ��دان چ��وون��ە سەر  خ���اوەن مەرجەكانی  زی��ات��ری  بەشی  ك��ە  ئ���ەوەش 
سندووقەكانی دەنگدان حقانیەتێكی ئەوتۆ بۆ رێژیم ناسەلمێنێ ، بۆ مەگەر 
لە رێفراندومی ساڵی 1358دا كە بێجگە لە كورد  و هێزە سیاسییەكانی كە 
رێفراندۆمیان بە هۆی نادێموكراتیك بوون تەحریم كرد، بە قسەی رێژیم 90 لە 
سەدی خەڵك دەنگیان بە دامەزراندنی نیزامی كۆماری ئیسالمی نەدا؟ كە 
ئەمڕۆ هەڵوێستی كورد بۆتە هەڵوێستێكی مێژوویی  و زۆربەی دەنگدەران بەو 

رێژیمەش، ئێستا لێی بێزران  و لەو دەنگە كە داویانە پەشیمانن.
ئاشتی  لە  هەڵبژاردندا  لەپڕوپاگەندەی  هەڵبژاردنە  ئەو  براوەی  رووحانی 
نێو  نەتەوەیی دەدوا كە دیارە مەبەستی ئاشتی لە چوارچێوەی الیەنەكانی 
رێژیم دایە بۆ ئەوی دردۆنگییەكانی نێوانیان بڕەوەێنێتەوە  و لە ناكۆكیەكانیان 
كەم بكرێتەوە كە ئەگەر لەو پێوەندییەدا سەركەوتوو بێ  چ خێرێكی بۆ خەڵك 
بە  بوون  وەف��ادار  نێوان  لە  رووحانی  كە  ئەوە  لەسەر  داوەری  لێدەكەوێتەوە؟ 
بەڵێنییە بەرتەسكەكانی  و وەفادارمانەوەی وەك رابردوو بە خامنەیی قورسایی 
بەكام الدا دادەخا رەنگە زوو بێ  و داهاتوو ئەوەمان پتر  و روونتر بۆ دەردەخا 
 و تاقیكاریەكی دیكە دەخاتە بەرچاوی كۆمەاڵنی خەڵكی ئێران  و بیروڕای 

گشتی جیهانی.
نییە كە  ئێراندا شتێك  لە  هەڵبژاردنی سەرۆك كۆمار  ئاكامی  بەگشتی 
حقانیەتی بەشداریی لە هەڵبژاردندا بسەلمێنێ  یا هەڵوێستی بایكوت كردن بە 
نەشیاو دەربخا، چوونكە لە هەردوو حاڵەتدا مەبەست ناگوتن بە رێژیمێك بوو 

كە لەو هەڵبژاردنەدا خۆی بە سەركوتوو دەزانێ .

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

30 ی جۆزەردانی 1392 ی هەتاوی
20ی ژووئەنی 2013 ی زایینی

كۆچی دوایی دایك و باوكی چەند شەهیدی 
رێگاری رزگاری  لە ناوچەكانی كوردستان

پیرانشار:
نژاد)برایم  ئیسماعیل  ئیبراهیم  كچی  فاتمە  دای��ە 
سێوە( خەڵكی ئاوایی »كەڵەكین«ی پیرانشار و دایكی 

شەهید ئەبووبەكر ئیسماعیل نژاد كۆچی دوایی كرد.
136٤ ی  ساڵی  ن��ژاد  ئیسماعیل  ئەبووبەكر  شەهید 
لە  خ���زری  تاهیر  شەهید  ه���اوڕێ  ل��ەگ��ەڵ  ه��ەت��اوی 
شوێنێك بەناوی قوبادبەیگان شەهید بوو. تەرمی دایە 
لە گۆڕستانی گوندی  خەڵكدا  ئاپۆڕای  لەنێو  فاتمە 

»كەڵەكین« بەخاك سپێردرا.

كامیاران:
یووسفی،  رێحان  دای��ە  ج���ۆزرەدان  15 ی  رێكەوتی 
دایكی كەیوان فاتحی پێشمەرگەی حیزبی دێموكرات، 
لەتەمەنی 58 ساڵیدا كۆچی دوایی كرد. دایە رێحان 
خەڵكی ئاوایی »دەرەویانی خوارو«ی سەر بە شاری 

كامیاران بوو.

سنە:
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  شەهیدێكی  باوكی 

ئێران لەناوچەی ژاوەرۆی سنە كۆچی دوایی كرد.
عەبدولاڵ قەوامی خەڵكی ئاوایی »گەڵوان«ی سەر 
بە ناوچەی ژاوەرۆی سنە بە هۆی نەخۆشی مااڵوایی 

لە ژیان كرد.
شەهیدی  ق��ەوام��ی  س��ەالح  ب��اوك��ی  عەبدوڵاڵ  ك��اك 

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بوو.

بۆكان:
رەح��م��ان ش��اب��ازی ئ��ەن��دام��ی ل��ەم��ێ��ژی��ن��ەی حیزبی 
لەناوچەی  س���ەراو  ل��ەئ��اوای��ی  ك��ورس��ت��ان،  دێموكراتی 
ئاڵەشینی بۆكان لەتەمەنی 82 ساڵیدا كۆچی دوایی 

كرد.
تێكۆشانی  لەكاتی  مینەیی(  )رەحمان  رەحمان  كاك 
ئاڵەشین  ناوچەی  لە  دێموكرات  حیزبی  رێكخراوەكانی 

پەیوەست بە ریزەكانی حیزب بووە.
رەحمان  ك��اك  بنەماڵەی  ه��ەت��اوی  1361 ی  ساڵی 
لەالیەن هێزەكانی رێژیمەوە هێرشیان دەكرێتە سەر و لەو 
هێرش كردنەدا خوشكە »ئایشێ «ی خێزانی  و هەروەها 
بەناوی  برازایەكی  و  شابازی  رەحیم  بەناوی  برایەكی 
لە  دیكە  كەسی    6 لەگەڵ  ه��اوڕێ   شابازی  سەعید 

ئاوایی سەراو گیانیان لێ  ئەستێنرا.
كاك رەحمان سەرەڕای زەبر و زەنگی رێژیمی ئێران 
پاشگەز  ویستەكانی  لە  و  ن��ەدا  ب��ەر  ورەی  هیچكات 
نەبووەوە و بەردەوام پشتیوانیی لە ژمارەیەك لەئەندامانی 
بنەماڵەكەی كە لە ریزەكانی حیزبی دێموكراتدا بوون، 

دەكرد.

سەواڵوا:
رەزایی،  سەربەرز  شەهید  دایكی  مستەفایی  توبا 
بەهۆی نەخۆشی لە نەخۆشخانەی »تامین اجتماعی« 

شاری سنە كۆچی دوایی كرد.
ناوچەی  لە  »زۆن���ج«  ئ��اوای��ی  خەڵكی  توبا  دای��ە 
سەبەرز  دایكی  و  س���ەواڵوا  شارستانی  ك��ەاڵت��ەرزان��ی 
ئێران  دێموكراتی كوردستانی  رەزایی شەهیدی حیزبی 

بەهۆی نەخۆشی مااڵوایی لەژیان كرد.
گەالنی  ش��ۆڕش��ی  ل��ەس��ەرەت��ای  س��ەرب��ەرز  شەهید 
ئێرانەوە، هاتە ریزی پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكرات 

لە هێزی زرێبار.
سەربەرز رەزایی لە بەهاری ساڵی 1359ی هەتاوی 
لەالیەن هێزەكانی رێژیمەوە بەدیل گیرا  و لە پادگانی 
مەریوان ئێعدام كرا و چووە ریزی شەهیدانی حیزب و 

گەلەوە.

سەردەشت:
رۆژی یەكشەممە رێكەوتی 26ی ج��ۆزەردان پیرۆز 
حیزبی  ش��ەه��ی��دی  ق���ادری  رەش��ی��د  دای��ك��ی  ئومییان 
ئاالنی  ناوچەی  بێتووشی  ئاوایی  خەڵكی  دێموكرات، 

سەردەشت بە هۆی نەخۆشی مااڵوایی لەژیان كرد.
دایە پیرۆز لە نێو خەڵكی ئاوایی بێتووش و ناوچەكەدا 
بە كەسێكی نیشتمانپەروەر و خۆشناو ناسرابوو. حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران سەرەخۆشی لە بنەماڵەكانی 
توبا  دایە فاتمە، عەبدوڵاڵ قەوامی، رەحمان شابازی، 
مستەفایی، پیروز ئومییان، و  رەیحان یووسفی دەكات 

و خۆی بەشەریكی خەمیان دەزانێت.
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هەڵبژاردنی  خ��ول��ی  ی��ازدەه��ەم��ی��ن 
ئیسالمیی  كۆماری  لە  كۆماری  سەر 
ئێراندا، رۆژی هەینی 2٤ی جۆزەردانی 
1392 بەڕێوە چوو و حەسەن رووحانی، 
توانیی بە تەرخانكردنی زیاتر لە نیوەی 
دەنگەكان، ببێتە سەركۆماری داهاتووی 
رووداوە  ئەم  لەگەڵ  پێوەندی  لە  رێژیم. 
داهاتووی  سەر  لە  كاریگەرییەكانی  و 
سیاسیی رێژیمی كۆماری ئیسالمی و 
و  جیهانی  هاوكێشە  لە  پێگەی  و  رۆڵ 
ناوچەییەكاندا و هەڵوێست و روانگەكانی 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
كوردستان  رۆژنامەی  پێوەندییەدا،  لەم 
مستەفا  ب��ەڕێ��ز  ل��ەگ��ەڵ  وت��ووێ��ژێ��ك��ی 
حیزبی  گشتیی  سكرتێری  ه��ی��ج��ری، 
سەرنجی  ك��ە  داوە  ئ��ەن��ج��ام  دێ��م��وك��رات 
ئەم  تەواوی  دەقی  بۆ  بەڕێز  خوێنەرانی 

وتووێژە رادەكێشین:
لە  خ���ەڵ���ك  ب����ەش����داری����ی72%ی   �1
دەنگدانیان  و  سەركۆماری  هەڵبژاردنی 
ژێركاریگەریی  لە  رووحانی،  بە حەسەن 

چ فاكتەر و هۆكارگەلێكدا بوو؟
و: بەشداریی خەڵك لە هەڵبژاردنەكاندا 
پێش  رووحانی  حەسەن  بە  دەنگدانیان  و 
لە هەر هۆكارێكی دیكە دەگەڕێتەوە بۆ 
سیاسەتەكان  لە  ئێران  خەڵكی  بێزاریی 
ئەو  ئۆسوولگەراكان.  بەرنامەكانی  و 
بە درێژایی  بەرنامانەی كە  سیاسەت و 
یەك دەیەی رابردوو، واڵتی لە روانگەی 
قەیران  تووشی  دەرەكییەوە  و  نێوخۆیی 
كردووە و بە بنبەستی گەیاندووە و هیچ 
ئۆمێدێكی بۆ چاكبوونی بارودۆخەكە لە 
الیەن ئەم گرووپەوە نەهێشتبووەوە. حەسەن 
رێفۆرمخواز  وەك  هەرچەند  رووح��ان��ی 
نایەتە ئەژمار، بەاڵم بیرۆكەكانی ناوبراو 
هەڵبژاردنەكاندا  پڕوپاگەندەی  رەوتی  لە 
لەهەمبەر  ناوبراو  رەخنەكانی  بەتایبەت 
هەنووكەی  ك��ردەوەك��ان��ی  و  س��ی��اس��ەت 
بوو  بوارێكدا  ه��ەر  لە  ئۆسوولگەراكان 
ئۆمێدی  ب��ە  خەڵك  ئەوەیكە  ه��ۆی  ب��ە 
دەنگەكانی  بەڵێنییەكانی،  وەدیهاتنی 
نێو  بخەنە  ن��اوب��راو  قازانجی  بە  خۆیان 

سندووقەكانی دەنگدانەوە.
و  ل��ێ��دوان��ەك��ان  ك��ە  رێفۆرمخوازانیش 
بەڵێنییەكانی ئاغای رووحانی نزیك بوو 
لە چوارچێوەی ویست و داخوازییەكانیان، 
بەتایبەت  و  كرد  ناوبراو  لە  پاڵپشتییان 
رۆڵی موحەمەد خاتەمی و رەفسەنجانی 

لە راكێشانی دەنگی گرووپە جیاوازەكانی 
رێفۆرمخوازان و ژمارەیەك لە ئۆسوولگەرا 
كاریگەرییەكی  لەمبارەوە  میانەڕەوەكان 

بەرچاوی بوو.
هەروەها دەست  لەكاركێشانەوەی عارف 
یارمەتییەكی زۆری كرد بۆ ئەوەیكە هەموو 
دەنگەكانی ئەم گرووپانە بە قازانجی ئەم 
پرۆسەیە بچێتە سندووقەكانی دەنگدانەوە، 
كردەوەیەك كە پاڵێوراوانی ئۆسوولگەرا نە 
تەنیا نەیانتوانی ئەنجامی بدەن، بەڵكوو 
پڕوپاگەندەی  و  مونازرەكان  رەوت��ی  لە 
هەڵبژاردنەكاندا، دژی یەكتر بانگەشەیان 
دەكرد، بەم شێوە دەنگەكانیان پرش و باڵو 
و دابەش بوو و هێزی ركابەرییان لەگەڵ 

رووحانی لەدەست دا.
ئاكامەكانی  و  ه���ەڵ���ب���ژاردن���ە  ئ���ەم 
كۆمەڵێك راستیی دیكەشی ئاشكرا كرد، 
بۆ نموونە پیشانی دا كە رێفۆرمخوازەكان 
جیاوازییانەی  ئ��ەو  ب��وون��ی  س����ەرەڕای 
توانیان  هەیانبوو،  یەكتردا  لەگەڵ  كە 
رێنوێنیەكانی  و  راوێ���ژەك���ان  ه��ۆی  ب��ە 
لە  یەكتر  لەگەڵ  رەوت��ە  ئەم  بەرپرسانی 
سەر پاڵێوراوێك رێك بكەون. لە كاتێكدا 
نێوان  لە  بیروبۆچوونەكان  جیاوازیی  كە 
توند  و  زۆر  ئ��ەوەن��دە  ئۆسوولگەراكاندا 
وەها  ئەنجامدانی  ل��ە  ئ��ەوان��ی  ك��ە  ب��وو 

رێككەوتنێك بێبەش كرد.
هەڵبژاردنی  ب��ەڕێ��زت��ان،  رای  ب��ە   �2
پەیامی  گوتنی  وات���ای  ب��ە  رووح��ان��ی 
»نا« بۆ سیاسەتەكانی رێژیم بوو، یان 
دەتوانین بڵێین وەاڵمدانەوە و پێشوازیكردن 
لە بانگەوازی خامنەیی بۆ بەشداریكردن 

بوو؟
كە  بكرێتەوە  بیر  وا  ك��ە  هەڵەیە  و: 
بوو  »نا«  وتنی  رووحانی  هەڵبژاردنی 
»ویالیەتی  و  رێژیم  سیاسەتەكانی  بە 
ئەمەیە  راستییەكەی  بەڵكوو  فەقیه«. 
فەرمانبەری  و  ملكەچ  رووح��ان��ی  ك��ە 
رێبەرە و سیاسەت و بەرنامەكانی رێبەر 
بەڕێوە دەبات، تەنیا بەم جیاوازییەوە كە 
لە شێوەی دەربڕین و سیاسەتدا هەندێك 
ماقووڵتر هەوڵ دەدا تا بتوانێ درگاگەلێ 
كە ئێستا بە هۆی توندوتیژی و بە وتەی 
رابردوو  رەوشتی«یەكانی  »ب��ێ  خ��ۆی 
لەسەر ئێران داخراوە و بارودۆخی واڵتی 
گەیاندووەتە ئاستی تەقینەوە، تا رادەیەك 
سووپاپی  رۆڵ��ی  راستیدا  ل��ە  ب��ك��ات��ەوە، 
دیگێكی هەڵمی دەبێت، سیاسەتگەلێ كە 

كەم تا زۆر خاتەمی 
رەفسەنجانییش  و 
خولەكانی  ل�����ە 
س����ەرك����ۆم����اری����ی 
بەڕێوەیان  خۆیاندا 
جۆرە  ب���ەم  و  ب���رد 
ت��وان��ی��ان ب��ۆ چەند 
س��اڵ��ێ��ك رۆژئ�����اوا 

هیوادار بكەن.
3� تاچ رادەیەك 
پێتان وایە ئاكامی 
هەڵبژاردنە،  ئەم 
ه�����اوت�����ەری�����ب 
پرۆژە  ل��ەگ��ەڵ 

رێبەریی  بەیتی  و  رێژیم  گشتییەكانی 
رێژیمدا بوو؟

و: ئەگەر ساختەكارییەك لە دەنگەكاندا 
نەكرابێ،  دەن��گ��ەك��ان��دا  ژم��اردن��ی  ی��ان 
دەت���وان���ێ ه��ۆك��ارەك��ەی ئ��ەم��ە ب��ێ��ت كە 
بوو  دەوڵەت  هەڵبژاردنەكان،  بەڕێوەبەری 
و هەروەها دەوڵەت لە لێژنەی چاوەدێریدا 
بە  ئەمجارە  و  هەبوو  سەرەكیی  رۆڵ��ی 
پێچەوانەی خولی دەیەمی سەركۆماری، 
دەوڵەت لەگەڵ ئۆسوولگەراكان نە تەنیا 
رێككەوتنێكی ئەوتۆیان بۆ هاوئاهەنگی 
نەبوو،  ساختەكاریدا  ئەنجامدانی  ل��ە 
ئۆسوولگەراكان  رك��اب��ەری  ب��ە  بەڵكوو 
جیاوازییە  ئ��ەم  و  دەه���ات  ئ��ەژم��ار  ب��ە 

كردبوو  دژوار  ساختەكاریی  ئەنجامدانی 
زۆر  ئۆسوولگەراكان  بۆ  تێچووەكانی  و 
دەب���ردە س���ەرەوە و رێ��ژی��م ت��وان��ای دانی 
لێكەوتەكانی  لە  و  نەبوو  تێچووەی  ئەم 
رێژیم  كە  بڵێین  دەك��رێ  ب��وو.  نیگەران 
چ��اوەڕوان��ی��ی وەه���ا پ��ێ��ش��وازی��ی��ەك��ی لە 
رووحانی نەبوو، كەوایە من دردۆنگم كە 
هاوتەریب  ئاكامەكانی  و  هەڵبژاردنەكان 
لەگەڵ پرۆژە كەاڵنەكانی سیاسەتدانانی 
فەقیه  ویالیەتی  بۆ  داڕێژرابێت.  رێژیم 
پاڵێوراوەكان  ل��ە  ه��ەرك��ام  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی 

ئەوتۆی نەبوو، ج����ی����اوازی����ی����ەك����ی 
ه���ەروەه���ا كە 
ه��������ەم��������ووی 
نموونە  بۆ  ئەوان 
رووحانی لە رەوتی 
ی  ە ند گە پا و پڕ
هەڵبژاردنەكاندا، 
ئ����ەم����ەگ����داری����ی 
ت��ەواوی خۆیان بە 
راگەیاندبوو  رێبەر 
و هەموو تاوانەكان 
و ك��ەم��وك��ووڕی و 
خستە  هەڵەكانیان 
ئەحمەدی نژاد  پاڵ 
دەوڵ���ەت���ەك���ەی  و 
بە  ی����ەك����ت����ر،  و 
كە  ش�����ێ�����وەی�����ەك 
هیچ  رێبەر  دەڵێی 
كی  ییە ر یگە ر كا
كەڵەكەبوونی  ل��ە 
ئ��������ەو ه����ەم����وو 
نەبووە.  قەیرانەدا 
داهاتووشدا  ل��ە 
ئ����������اغ����������ای 

چوارچێوەی رووحانی  لە 
رێبەردا  رێنوێنییەكانی  و  سیاسەتەكان 
ئەم  بۆ  پێویستییەك  كەوایە  دەكات.  كار 
رێككەوتن و هاوتەریبییە لەگەڵ وەئەستۆ 
گرتنی ئەو تێچووە قورسە بوونی نەبوو.

٤� هێندێك لە واڵتانی رۆژئاوایی لە 
هەڵوێستە فەرمییەكانی پێش هەڵبژاردندا، 
بە هەڵبژاردنێكی داخراو و نادێموكراتیك 
ناویان لێ دەبرد، بەاڵم ئێستا راشكاوانە 
یان پەنانەكی، پێشوازییان لە ئاكامەكەی 
كردووە. گەلۆ وەرچەرخانێك لە سیاسەتی 

رۆژئاوادا بەرانبەر بە ئێران روو دەدات؟
ل��ە س��ی��اس��ەت��ی رۆژئ������اوادا هیچ  و: 
چونكوو  ن���ەداوە،  رووی  وەرچ��ەرخ��ان��ێ��ك 
رێژیم  لە  ئ��ەوان  كە  چاوەڕوانیانەی  ئەو 

دەیانبێت،  داه��ات��ووش��دا  ل��ە  و  هەیانبوو 
بەرنامەی  ل��ە  ئاسانكاری  پیشاندانی 
ناوكی و گەیشتن بە رێككەوتن لەگەڵ 
ئ��ەوان��دای��ە. رووح���ان���ی ل��ە ب��ان��گ��ەش��ە و 
پڕوپاگەندەكانی خۆیدا چرایەكی سەوزی 
بە ئەوان پیشان دا و لەم گۆشە نیگایەوە 
پرسی  كرد.  هیوادار  رادەیەك  تا  ئەوانی 
دێموكراتیك بوون یان نادێموكراتیك بوونی 
پلەیەكی  لە  رۆژئ��اوا  بۆ  هەڵبژاردنەكان 

نزمتردایە.
كە  پەیامانەی  بەو  سەرنجدان  بە   �5
نێونەتەوەییەوە  ك��ۆم��ەڵ��گ��ای  ل��ەالی��ەن 
وایە  پێتان  دەك��رێ��ن،  رێ��ژی��م  ئ��اراس��ت��ەی 
ب��وون��ی ح��ەس��ەن رووح��ان��ی ل��ە پۆستی 
رێ��ژی��م��دا هەڵگری چ  ك��ۆم��اری��ی  س��ەر 
و  نێوخۆیی  سیاسەتی  لە  ئاڵوگۆرێك 

دەرەكیی رێژیمدا دەبێت؟
ئەم  ب��ۆ  ه��ێ��م��ام��ان  پێشتر  ئ��ێ��م��ە  و: 
هەر  س��ەرك��ۆم��ار  ك��ە  ك����ردووە  راستییە 
كەسێ بێت، بە وتەی ئاغای خاتەمی، 
»ت��دارۆك��ات��چ��ی��ی��ەك« زی���ات���ر ن��ی��ی��ە و 
گ��ۆڕەپ��ان��ی م��ان��ۆڕدان��ی ن���اوب���راو زۆر 
داهاتوودا  لە  ئەگەر  كەوایە  بەرتەسكە، 
نێوخۆیی  س��ی��اس��ەت��ە  ل���ە  گ���ۆڕان���ێ���ك 
دیسان  ب����دات،  روو  دەرەك��ی��ی��ەك��ان��دا  و 
سەرچاوەی ئەم گۆڕانە، ویالیەتی فەقیه 

دەبێ، نەك سەركۆمار.
6� ئەرك و بەرپرسایەتیی ئۆپۆزیسیۆن 
جۆزەردانی  2٤ی  پ��اش  داه��ات��ووی  ل��ە 
92دا چیە و تا چ رادەی��ەك پێتان وایە 
ئەنجامی ئەم هەڵبژاردنە، قورسایی كار 
و  زیاتر  رێژیم  نەیارانی  تێكوشانی  و 

هەلومەرجیان دژوارتر دەكات؟
سەركاری  ه��ات��ن��ە  واب�����ێ  پ��ێ��م  و: 
سەركۆماری نوێ النیكەم بۆ یەك ساڵ، 
خەڵكی ئێران و رۆژئاوا لە چاوەڕوانیی 
ناوبراودا  بەلێنییەكانی  بوونی  كردەكی 
رۆژئاوا  م��اوەدا،  لەم  كەواتە  دەهێڵێتەوە. 
بۆ  رێگەچارەیەك  دۆزینەوەی  بیری  لە 
ئەوەندە  نە  پوانگەلێكی  بەدەستهێنانی 
دۆسیەی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  بەرچاو 
خەڵكی  و  دەبێت  ئۆرانیۆمدا  پیتاندنی 
ئ��ێ��ران��ی��ش ل���ەم م���اوەی���ەدا رادەوەس���ت���ن و 
ئیمامزادە  لەم  رەنگە  تا  دەبن  چ��اوەڕوان 
بەم  ه��ەر  رەن��گ��ە  ببینن،  موعجیزەیەك 
ئۆپۆزێسیۆنی  ماوەیەدا  لەم  هۆیەشەوە 
رووخێنەر دەبێ تێكۆشان و روونكردنەوەی 
ئەم  ئەوەیكە  بەاڵم  ب��دات،  ئەنجام  زیاتر 
دەبێ  ن��ا،  ی��ان  دەدەات  روو  موعجیزە 

چاوەڕوان بین.

رووحانی، كرانەوە یان داخرانێكی دیكە
لە وتووێژێكدا لەگەڵ بەڕێز مستەفا هیجری، سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران



5 ژمارە 607 ـ 22ی ژوئەنی 2013

رۆژەڤ كۆماری ئیسالمی و سەرئێشەكانی مونازرەیەكی ئاسایی

پارلمانی كانادا و بڕیارێكی بەرپرسانە و مێژوویی

بۆچی ئێران ناتوانێ  ریفۆرم 
بكات

دەرەكی«  »سیاسەتی  ماڵپەڕی 
تێروتەسەلی  لێكۆڵینەوەیی  وتاری  چەندین 
الیەنە  لەسەر  نووسەر  چەند  قەڵەمی  بە 
جیاوازەكانی دەوری یازدەهەمی هەڵبژاردنی 
كردووەتەوە.  باڵو  ئێراندا  لە  سەركۆماری 
یەكێك لەم وتارانە كە رۆژی 29ی جۆزەردان 
»بۆچی  ناوی  ژێر  لە  بووەتەوە،  باڵو 
قەڵەمی  بە  بكات«  ریفۆرم  ناتوانێ   ئێران 
لیدی  لە  نووسراوە.  كاریل«  »كریستییەن 
شرۆڤەكاران  لە  »زۆر  هاتووە:  وتارەكەدا 
ئاكامەكانی هەڵبژاردنی سەركۆماری ئێران 
بە سەركەوتنی هەڵبژاردنی جەماوەری لێك 
خۆشبینانانە  راپۆرتە  ئەم  بەاڵم  دەدەنەوە، 
ون  لەبەرچاو  سەرەكیترەكەیان  داستانە 
سەرەتادا  پاراگرافی  لە  نووسەر  كردووە.« 

دەنووسی: 
هەڵبژاردنی  لە  میانەڕۆیەك  »دواجار 
ئەو  سەركەوت.  ئێراندا  سەركۆماری 
داكۆكیكەری  وەكوو  خۆی  كە  میانەڕۆیە 
تاران  ناوكییەكانی  خولیا  فێڵبازی 
هەڕەشەی  كە  میانەڕۆیە  ئەو  ناساندووە. 
كاریان  كە  كردووە  رۆژئاوایی  واڵتانی  لە 
نەبێ   سووریەوە  نێوخۆیی  شەڕی  بەسەر 
زۆری  پشتیوانی  ئێران  كە  شوێنەی  )ئەو 
ئەسەد  بەشار  پڕتاوانی  دیكتاتۆری  لە 
پاش  تەنیا  كە  میانەڕۆیە  ئەو  كردووە(. 
كۆمەڵێك  كە  پێدرا  ركەبەری  ئیزنی  ئەوە 
الیەن  لە  پراگماتیكترەكان  كاندیدا  لە 
دیاریكردنی  هەنووكەی  كۆمیسیۆنی 
رێبەرییەوە لە مەیدانەكە وەال نران. هەروەها 
كە  كردووەتەوە  روونی  كە  میانەڕۆیە  ئەو 
ئۆسوولی  لە  قووڵ  ئاڵوگۆڕی  نایهەوێ  
حكوومەتی ئاخوندی پێك بێنێ ، ئوسوولێك 
ئایەتوڵاڵ  كە  سیستمەیە  ئەو  كاكڵەی  كە 
دایمەزراند.   1979 ساڵی  لە  خومەینی 

كەوابوو ئێمە دەبێ  جەژنی بۆ بگرین؟ »
دواتری  پاراگرافەكانی  لە  نووسەر 
دامەزرانی  چۆنیەتی  وردی  بە  وتارەكەدا، 
كۆماری ئیسالمی و پێكهاتەی سیستمەكە 
بناغەیە  ئەو  لەسەر  دەڵێ   و  دەكاتەوە  شی 
كە وەلی فەقیه نوێنەری خوا لەسەر عەرزە 
و ئەو بەشە لەو ئاخوندانەیش كە دژی ئەو 
سیستمەكە  لە  بەرە  بەرە  بوون،  بۆچوونە 
باسكردنی  پاش  دواتر  خران.  وەپەراوێز 
ئەوەی ئیمڕۆكە كەمن ئەو كەسانەی لە نێو 
بنەماكانی سیستمەكە  دژایەتی  سیستمەدا 
كۆماری  پشتیوانی  لە  باسكردن  و  بكەن 
ئەو  هاوپەیمانی  و  سووریە  لە  ئیسالمی 
رێژیمە لەگەڵ كۆرەی باكوور و هتد، دەڵێ : 
»سی و چوار ساڵ پاش شۆڕش، رۆژ بە 
رۆژ زیاتر روون دەبێتەوە كە ئەو سیستمەی 
كە لە الیەن خومەینییەوە دامەزرا، گۆڕان 

هەڵناگرێ ». 
ئێستای   بارودۆخی  بەشێكدا  لە  نووسەر 
ئێران لەگەڵ بارودۆخی شۆرەوی پێشوو لە 
و  دەكات  بەراورد  گۆرباچۆڤ  سەردەمی 
لەوانە  دەكات  لێكچوونێكیان  چەند  باسی 
بوونی كەمایەتی نەتەوەیی كە بە تەواوی 

لە بارودۆخی هەنووكەیی ناڕازین. 
»با  دەنووسێ :  كۆتاییدا  لە  ناوبراو 
هەبێ   رۆحانی  لە  چاوەڕوانییەمان  ئەو 
پێناو  لە  بچووك  زۆر  كاری  هەندێ   كە 
سورپرایزێكی  ئەوە  بەاڵم  بكات.  ریفۆرمدا 
گەورە دەبێ  ئەگەر لەوە زیاتر بكات و لەوە 
تێپەڕێ . بۆ خۆی دەزانێ  كە ئەگەر زۆر 
لەوە زیاتر بكات، ئەوا گیانی خۆی دەخاتە 

مەترسییەوە.«
سەرچاوە: 

 Foreignpolicy.com

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

بەڕێوەچوونی مونازرەكان لە هەڵبژاردنەكاندا 
سیستمە  ب���اوەك���ان���ی  ش����ێ����وازە  ل���ە  ی��ەك��ێ��ك 
بەرنامە  خ��س��ت��ن��ەڕووی  ب��ۆ  دێموكراتیكەكان 
سیاسییەكانی كاندیداكان و رەخساندنی دەرفەت 
بۆ بەراورد و دەستچنكردن لە نێویاندا بۆ خەڵك 

و دەنگدەرانە.
و  ك���راوە  كەشێكی  ب��ە  پێویستی  م��ون��ازرە، 
بە  بتوانن  كاندیداكان  تێیدا  كە  هەلومەرجێكە 
و  سیستم  گشتیی  ب��ارودۆخ��ی  لە  رەخنەگرتن 
یەكتر،  بەرنامەكانی  كەموكوڕیی  و  كۆمەڵگا 
لە  تێپەڕین  بۆ  خۆیان  كردەكییەكانی  رێوشوێنە 
دۆخی نەخوازراو و وەاڵمدانەوەی داخوازییەكانی 

دەنگدەران پێشكەش بكەن.
و  پ��اوان��خ��واز  رێژیمێكی  ك��ە  كاتێك  ب���ەاڵم 
ئیدئۆلۆژیك بیهەوێ  لە ئامرازەكانی كایەیەكی 
دێموكراتیك بە قازانجی خۆی كەڵك وەربگرێت 
و خۆی وەكوو سیستمێكی دێموكراتیك بنوێنێ ، 
دەكەوێتە دۆخێكی پارادۆكسیكاڵ كە ئەو كێشەیە 
لە دژایەتیی جەوهەریی وەها رێژیمێك لەگەڵ 
دێموكراسی و الوازییەكانی لە بەڕێوەبردنی ئەو 

شانۆگەرییەوە سەرچاوە دەگرێت.
كۆماری  ل��ە  ه���ەڵ���ب���ژاردن  م��ون��ازرەك��ان��ی 
بەرچاوەكانی  نموونە  ل��ە  یەكێك  ئیسالمیدا 
رێ��ژی��م سەرەڕای  ك��ە  ئ��اك��ام��ەن  ب��ی  ئ��ەو كایە 
بەڕێوەبردنی  لە  الوازیی خۆی  لە  ئاگاداربوون 
كە  ئەوەی  لەسەر  پێداگرە  شانۆگەرییەدا،  ئەو 
لەو  ئ��ەرك��دارك��راو،  دەن��گ��دەران��ی  راكێشانی  بۆ 

میكانیزمە كەڵك وەربگرێت.
ساڵی  تەلەڤیزیۆنییەكانی  م��ون��ازرە  هێشتا 
ئەم  واب���وو  ب��ڕی��ار  ن��ەچ��وون��ەت��ەوە،  لەبیر   1388
و  بكەن  گ��ەرم  هەڵبژاردن  تەنووری  مونازرانە 

رێكەوتی 5ی ژووئەنی 2013، بەرانبەر 
لە  بە 15ی ج��ۆزەردان 1391ی هەتاوی، 
25ەمین ساڵڤەگەڕی كوشتاری زیندانیانی 
سیاسی ساڵی 1367ی هەتاوی لە ئێراندا، 
پارلمانی واڵتی كانادا وەك یەكەم واڵت لە 
قەدەمییەكی  پێش  بە  جیهان،  ئاستی  سەر 
بوێرانەدا،  ب��ڕی��ارێ��ك��ی  ل��ە  و  م��ێ��ژووی��ی 
زیندانیانی  ق��ەاڵچ��وك��ردن��ی  گ���ەاڵڵ���ەی 
سیاسی ئەو ساڵەی كە لە الیەن كەمپەینی 
كوشتاری 88ەوە ئامادە كرابوو، بەپێی یاسا 
و پێوەرە نێونەتەوەییەكان وەك جینایەت دژی 
دواتریش  و  ناسی  فەرمی  بە  مرۆڤایەتی 
مەبەستی  ب��ە  دێ��س��ام��ب��رى،  1ی  رۆژی 
هاوخەمی و ه��اودەردی لەگەڵ بنەماڵەی 
رۆژی  وەك  جینایەتە،  ئ��ەو  ك��وژراوەك��ان��ی 
سیاسی  زیندانیانی  لەگەڵ  هاوپێوەندی 
ل��ە ئێراندا دی���اری ك��رد. ه��ەر دواب���ەدوای 
و  دەرەوە  كاروباری  وەزیرانی  بڕیارەش  ئەو 
ك��ان��ادا، لە  پەنابەری دەوڵ��ەت��ی  ك��اروب��اری 
راگەیەندراوێكدا هاودەرديی خۆیان لەگەڵ 
بنەماڵەی ئەو كەسانە نیشاندا كە لە زیاتر 
لە سێ دەیە تەمەنی كۆماری ئیسالميی 
ئێراندا بە بێ تاوانی گیانیان لێ ئەستێندراوە 

و كوژراون.
ه��ەر وەك ب��ۆ ه��ەم��وو الی��ەك روون���ە، لە 
هاوینی سالی 1367ی هەتاویدا، هاوكات 
ئێران  نێوان  لەگەڵ رێكەوتننامەی 598ی 

رەوایی دێموكراتیك بە كۆماری ئیسالمی بدەن، 
بەڕێوەبردنی  لە  رێژیم  ئەزموونیی  بێ   ب��ەاڵم 
كە  ئەوەی  هۆی  بە  بوو  بەرنامەگەلێكدا  وەها 
بەربژارەكان بۆ راكێشانی دەنگی خەڵك، دەست 
دۆسیەكانی  لە  یەكتر  رۆڵ��ی  لەقاودانی  بدەنە 
ئەگەرچی  راستییە  ئ��ەم  ت��اوان��دا،  و  گەندەڵی 
یارمەتیدەری رێژیم لە بەڕێوەبردنی هەڵبژاردنێكی 
شێوەیەكی  بە  بەاڵم  بوو،  خرۆشدا  و  جۆش  پڕ 
نەخوازراو بوو بە هۆی ئەوەی كە هێندێك قسە 
باڵو  رێژیمەوە  تەلەڤزیۆنی  لە  نەوتراو  باسی  و 
ئەو  تا  تەلەڤیزیۆنە  ئەو  بینەرانی  كە  بكرێنەوە 
سەردەمە پێی نامۆ بوون و ئاگاداربوونیان لەو 
پێوەندییەدا بوو بە هۆی تووڕەیی زیاتری خەڵك 
لە گەندەڵی و تاوانكاریی تاقمەكانی دەسەاڵت 

لەو رێژیمە مافیاییەدا.
ئەحمەدی  و  رەزایی  كەڕووبی،  مووسەوی، 
كە  هەبوو  ئ��اب��ڕووی��ان  هێندە  نە  هەرگیز  ن��ژاد 
پەردە لە سەر ئێعدامەكان، تێرۆرەكان و سەركوتە 
خوێناوییەكان هەڵ بدەنەوە و نە رێگەی ئەوەیان 
پێ  دەدرا كە رۆڵی یەكتر و دەستی تاوانباری 
تەواوی  بە  كارەساتەكاندا  و  ت��اوان  لە  رێژیم 
تۆزقاڵێك  لە  ئاگاداربوون  بەاڵم  بكەن،  ئاشكرا 
و سووكترین  لە كەمبایەخترین كەموكوڕییەكان 
بۆ  ب��وو  ب��ەس  تاقمانەش  ئ��ەم  تاوانكارییەكانی 
بستێنێ   بڵێسە  خەڵك  رقی  ئاگری  كە  ئ��ەوەی 
گۆڕەپانی  ببنە  یەكەمجار  بۆ  شەقامەكان  و 
سەرهەڵدانی میلیۆنیی خەڵك دژ بە رێژیم كە 
میلیۆن   ٤0 هەڵبژاردنی  جێژنی  دەیهەویست 

كەسی بگرێت.
هەڵبژاردنێكی  رۆژان���ە،  ئ��ەو  پ��اش  س��اڵ   ٤
ب��ە مەبەستی  دی��ك��ە  م��ون��ازرەی��ەك��ی  و  دی��ك��ە 
راكێشانی خەڵك بۆ سەر سندووقەكانی دەنگدان، 
كەمترین  ل��ە  رێژیمی  ترسی  دیكە  جارێكی 
رخنە و دۆخی ك��راوە بە روون��ی نیشان دا. لە 

هەوڵی  زۆرترین  رێژیم  ئەمجارەدا  مونازرەكانی 
خۆی خستەگەڕ بۆ ئەوەی كە هەم شانۆگەریی 
داخستنی  ب��ە  ه��ەم  و  ب��خ��ات  وەڕێ   م��ون��ازرە 
كەشی مونازرەكان، رێگای هێنانەگۆڕی باسە 
بەربژارەكانی  الیەن  لە  تەنانەت  جەنجاڵییەكان، 
قۆناغە  ئەم  و  بكات  بەربەست  سەركۆمارییەوە 
بە بێ  كێشە تێپەڕ بكات، بەاڵم كاتێك كە دوو 
مونازرەی سەرەتایی بەربژارەكان سەرنجی خەڵكی 
رانەكێشا و تەنانەت بوو بە هۆی وەڕێكەوتنی 
بە  شەپۆلی گاڵتەجاڕی و گاڵتەكردنی خەڵك 
و  نێوخۆ  لە  رێژیم  تەلەڤیزیۆنییەكانی  مونازرە 
دەرەوەی واڵت، رێژیم بە پێویستی زانی كە بۆ 
گەرمكردنی تەنووری هەڵبژاردن، تۆزێك ئاوری 
مونازرەكان خۆش بكات، هەر بۆیە لە مونازرەی 
تەرخان  سیاسییەكان  باسە  ب��ۆ  ك��ە  سێهەمدا 
كرابوو، دیسان لە نێو بەربژارەكاندا هێندێك كێشە 

سەریان هەڵدا. 
كە  خ���س���ت  دەری  س���ێ���ه���ەم  م�����ون�����ازرەی 
ئەگەر  رێژیم  كۆماریی  س��ەرۆك  بەربژارەكانی 
لە  هێندێك  دەرب��ڕی��ن��ی  ب��ۆ  هەلێكیان  س��ووك��ە 
بۆ  بڕەخسێت،  بۆ  رێژیم  نەدركاوەكانی  نهێنییە 
هیچ  بێ   بە  دەنگدەران،  دەنگەكانی  راكێشانی 
دڕدونگییەك دەكەونە لەقاودانی رابردووی رێژیم 
و خەرجكردن لە كیسەی بەڵگەنامە نهێنییەكانی 

تاوانكارییەكانی رێژیم.
هەر لەم مونازرانەدا بوو كە سەعید جەلیلی، 
سەرۆكی تیمی دانوستانكاری ناوكیی رێژیم و 
یەكێك لە بەربژارە دڵخوازەكانی تاقمە ئەمنیەتی 
نێو  توندڕەوەكانی  گرووپە  و  سەربازییەكان  و 
دەسەاڵت، ناچار بوو جاربەجار بۆ پاشەكشەكردن 
رەزایی  وەالیەتی،  رووحانی،  وەك  كەسانی  بە 
ناوكییەكانی  نهێنییە  ل��ە  هێندێك   ،... و 
وەاڵمی  لە  رووحانی  حەسەن  بدركێنێ ،  رێژیم 
راگرتنی  هۆكاری  بە  ئەویان  كە  كەسانێكدا 

بەرنامەی ئەتۆمی و خەیانەتكار لەقەڵەم دەدا، 
ناچار دانی بەوەدا نا كە سەرەڕای رێككەوتنی 
سەردەمی  ل��ە  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  ن��اوك��ی، 
فریودەرانەدا،  هەنگاوێكی  لە  و  راگرتنە  ئەو 
توانیویەتی پەرە بە بەرنامە ناوكییەكانی بدات 
نەمێنن،  بەجێ   ئ��ەوەی  بۆ  دیكەش  ئەوانی  و 
هەر كامەیان بەپێی سەنگ و رۆڵی خۆی لە 
دۆسیەكانی  لە  بەشێك  راب���ردوودا،  تاوانەكانی 
تاوانی رێژیمیان لە ئەرشیڤی مێژوو دەركێشا و 

وەبیری خەڵكیان هێنایەوە.
ه���ۆی دڵسۆزیی  ب��ە  ن���ەك  راس��ت��ی��ی��ە  ئ���ەم 
بەربژارەكان بۆ خەڵك، بەڵكوو بە هۆی پێویستی 
بەهای  ب��ە  ت��ەن��ان��ەت  خ��ۆی��ان،  دەرخستنی  ب��ە 
زەبروەشاندن لە پێكهاتەی لەرزۆكی رێژیم بوو.

چیدی  رێژیم  كە  خست  دەری��ان  مونازرەكان 
بەناو  ئ��ەم  تەنانەت  ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی  پۆتانسێلی 
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەش��ی ل���ە داه����ات����وودا ن���ەم���اوە و 
لە  س��ەرك��ۆم��اری  ب��ەرب��ژارەك��ان��ی  خەرجكردنی 
خۆی  بۆ  رێژیم،  ئیستراتژیكییەكانی  نهێنییە 
هەموو  سووتانی  و  كایەكە  دۆڕان��ی  دەرب��ڕی 

كارتەكانی رێژیم بۆ وەها كایەیەكە.
مونازرەی  وەڕێخستنی  بە  دەیهەوێ   رێژیم 
تەلەڤیزیۆنی، السایی سیستمە دێموكراتیكەكان 
گوریسەكە  سەری  كە  هەركات  بەاڵم  بكاتەوە، 
وردەیەك خاو دەكاتەوە، تۆتالیتاریزم، دیكتاتۆری 
و  دەك��ەوێ��ت  وەب��ەرچ��او  زی��ات��ر  مرۆڤكوژیی  و 
لێرەدایە كە سەری لێ دەشێوێ  و دەست دەداتە 
هێندێك كرداری نالۆژیكی و شێتانە كە دەبنە 

هۆی خراپتربوونی دۆخی نالەباری خۆی.
ئەو  ئیسالمی  كۆماری  هەڵسوكەوتەی  ئەم 
دەڵێ :  كە  دێنێتەوە  وەبیر  پێشینانەمان  پەندی 
كەو  لەنجەی  و  فێری الر  دەیهەویست  »قااڵو 
لەبیر  خ��ۆی  رێگاڕۆیشتنی  ش��ێ��وازی  ب��ێ��ت، 

كرد«.

و عێراق لەمەڕ كۆتایی هێنانی شەڕی 8 
ساڵەی نێوانیان، خومیەنی رێبەری ئایینيی 
كە  دا  فتوای  ئێران  ئیسالميی  كۆماری 
كە  سیاسيیانەی  زیندانییە  ئ��ەو  ت���ەواوی 

روانگەی  س�����ی�����اس�����ي�����ی خ��اوەن��ی 
لە  ج���������ی���������اواز 
كۆماری  روانگەی 

ئیعدام  ئیسالمین، 
دوای  ه���ەر  ب��ك��رێ��ن. 
كوشتار  فتوایە  ئ��ەم 
قەاڵچۆكردنی  و 
سیاسی  زی��ن��دان��ی��ان��ی 
دەستی پێكرد و تەنیا 
لە مانگی خەرمانانی 
ئەو ساڵەدا، بە هەزاران 
زیندانيی سیاسيی ژن 
و پیاوی بێتاوان بە بێ 
ئیعدام  كردن  دادگایی 
لە گۆڕستانە  و  ك��ران 
لە  ج���ۆراوج���ۆرەك���ان و 
بەكۆمەڵەدا  گ���ۆڕی 
ژێ��رگ��ڵ ك���ران و بەم 
الپەڕەیەكی  شێوەیە 
لە  پ������ڕ  دی������ك������ەی 
مێژووی  جینایەتی 
كۆماری ئیسالمیی 
ئێران هەڵ درایەوە.

وەرز و ساڵەكانی دی������ارە ت�����ەواوی 
ئیسالمیی  كۆماری  تەمەنی  ساڵەی   3٤
گرتن  و  ترسناك  جینایەتی  لە  پ��ڕە  ئێران 
لەنێوبردنی  و  ت��ی��رۆر  و  ئ��ەش��ك��ەن��ج��ە  و 

ئازادیخوازان و جیابیران لە نێوخۆ و دەرەوەی 
ئێران، بەاڵم ئەوەی كە جێگای داخە ئەوەیە 
پارلمانی  بڕیارەی  ئەم  پێچەوانەی  بە  كە 
و  بەرژەوەندی  پاراستنی  هۆی  بە  كانادا، 

و سیاسیی خۆیان، پێوەندیی ئابووری 
كاتەكان  زۆرب��ەی 
پێشكەوتوو  واڵت��ە 
دێموكراتیكەكان  و 
ناوەندە  ت��ەن��ان��ەت  و 
نیش،  كا ییە و تە نە نێو
لەو  چ���اوپ���ۆش���ی���ان 
ج����ی����ن����ای����ەت����ان����ەی 
ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
ك��ردووە و هەر ئەوەش 
ب���ۆت���ە ه����ۆی دەس���ت 
ئەو  ئ���اوەاڵت���رب���وون���ی 
رێژیمە دڕندەیە لەمەڕ 
درێژەدان بە خولقاندنی 
وەها  زیاتری  هەرچی 

جینایەتگەلێك.
دیتمان  بۆیە  ه��ەر 
60ی  دەی�������ەی  ك����ە 
هەتاوی و دواتری لە 
ئێران بوو بە دەیەكانی 
ق�����ەاڵچ�����ۆك�����ردن و 
لەنێوبردنی فیزیكی 
پ�����اك�����ت�����اوی  و 

ئیسالمی ج����ی����اب����ی����ران����ی  كۆماری 
ئازادیخوازی  ه��ەزاران  بە  ئەنجامدا،  لە  و 
دوكتور  قاسملوو،  عبدالرحمن  د.  وەك���وو 
و  بەختیار  شاپووری  شەرەفكەندی،  سادق 

كازمی رەج��ەوی و ... هتد كە لە بەرەی 
و  خومەینی  حكوومەتی  ئۆپۆزسیۆنی 
دەرەوە  و  نێوخۆ  لە  ب��وون  داروودەستەكەیدا 

تیرۆر و ئیعدام كران.
بڕیارە  ئەو  لەگەڵ  هاوكات  و  ئێستاش 
مێژووییەی دەوڵەتی كانادا، دەبینین كە نزیك 
بە سێ هەزار چاالكی مەدەنی، مەزهەبی، 
چاالكانی  و  خ��وێ��ن��دك��اری  سەندیكایی، 
سیاسيی گەالنی ئێران، لە گرتووخانەكانی 
رێژیمی كۆماری ئیسالمیدان و بەشێكیشیان 

چاوەڕوانی حوكمی ئیعدامن.
بەاڵم ئەوەی كە جێگای دڵخۆشكردن و 
كانادایە،  پارلمانی  بڕیارەی  ئەم  رێزلێنانە 
كاریگەريی  و  رەنگدانەوە  بێگومان  چونكە 
بۆ  مەترسییە  زەنگێكی  و  دەب��ێ��ت  خ��ۆی 
ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  كاربەدەستانی 
قەاڵچۆكردنی  ك��ە  ه���ەن  واڵت��ان��ێ��ك  ك��ە 
زیندانیانی سیاسيی دەیەی 60 و بەتایبەت 
خەرمانانی 67تیان لەبیر نەكردووە و رێگا 
ب��ۆ دووب��ارەب��وون��ەوەی ئ��ەو ئ��ەزم��وون��ە تاڵە 
نادەن. گرینگتر لەوەش ئەگەر بێتوو درێژە 
ببرێتە  و  بدرێت  گەاڵڵەیە  ئ��ەم  رەوت��ی  بە 
پ��ارل��م��ان��ی ئ���ورووپ���ا و واڵت��ان��ی دی��ك��ە و 
لەالیەن كۆمەڵگای جیهانییەوە بە فەرمی 
بۆ  گوشار  كارتێكی  دەبێتە  ئەوە  بناسرێ، 
ئیزۆلەتركردنی سەرانی كۆماری ئیسالمی 
و لە كۆتاییدا دادگایی كردنی بەرپرسانی 
رێبەری  و  رێكخەر  كە  رێژیم  ئەوكاتەی 

رەوتی كوشتارەكە بوون.

سەالم ئیسماعیل پوور

عارف وەڵزی
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پێگەی مەعریفەناسانەی رەخنەی ئەدەبی 
لە رووناكبیریدا

بەشی دووهەم و كۆتایی

   وتارێكی ژوورنالیستی كە لە گۆشەی ڕۆژنامەیەكدا باڵو بووەتەوە، 
لەوانەیە خۆی لەخۆیدا بەشێك لە ئەدەبیات نەبێ، بەاڵم سەرنجدان بە 
ئەدەبیات.  لە  بەشێك  بە  دەیكا  دەربڕینی  ستایلی  و  نووسین  چۆنیەتی 
كە  عموومی  ئەدەبیاتی  كتێبێكی  لە  ئەگەر  نییە  سەیر  پێیە  ب��ەم  ه��ەر 
بەشێك  نموونە  بۆ  نیما  شێعری  لەپاڵ  نووسراوە،  ئێران  زانستگاكانی  بۆ 
وەك  زەڕین كووبیش  دكتۆر عەبدولحوسێن  مێژوویی  تەحقیقی  وتارێكی  لە 
دەقێكی ئەدەبی بخوێندرێ. كاتێك سەرنجی ئێمە دەگوازرێتەوە بۆ شێوازی 
نووسین و ستایلی دەربڕین، سەیر نییە ئەگەر بڵێین دەقی شێعری نالی و 
هەردووكیان  پەراوێزی دا،  لە  مودەڕریس  عەبدولكەریمی  مەال  لێكدانەوەی 
بۆ خوێندكارێكی ئەدەبی كوردی، وەكوو یەك دەقی ئەدەبین و وەكوو یەك 

دەتوانن ببن بە بابەتی  لێكۆڵینەوەی ئەدەبی.
ئەدەبیات كردن و شەن وكەو كردنی كەلەپووری  بە  لە  ئەدەبی  ڕەخنەی 
كەڵك  ج��وداواز  مێكانیزمی  دوو  لە  فەرهەنگی،  داپەستراوی  بەسەریەكدا 

وەردەگرێ:
   یەكەم. شێوازێكی نووسین كە بۆ كاتی خۆی شێوازێكی باو و عادەتی 
زاڵ و هەر  نۆرمی  لە  بەدەر  بە شێوازێكی  ئێستا  نووسینی  لەچاو  بووە، 

بۆیەش بە شێوازێكی ئەدەبی دەناسرێ و 
  دووەم. بۆچوون و داوەریی فیكری و ئایدۆلۆژیكی خودی ڕەخنەگر لە 
كاتی خوێندنەوەی دەق هەڵدەپەسێردرێ و دەقەكە هەڵگری هەر شێوە بۆچوون 
و ئایدۆلۆژییایەكی تایبەتیش بێ وەك دەقی ئەدەبی دەخوێندرێتەوە. واتە 
تەعلیقی داوەریی فیكری و ئایدۆلۆژیك، لەسەر حیسابی زەق كردنەوەی 

الیەنی شیوازناسانە و ریتۆریكی دەقەكە جێ بەجێ دەبێ.
بەرهەست  شێوەیەكی  بە  مێكانیزمانە  ئەم  نموونەكانی  دەدەم  هەوڵ     
گوزارش  »چ��وار  كتێبی  بخەم.  دی��ار  وە  دیاریكراودا  نموونەیەكی  لە  و 
كە  ئەحمەدییە  بابەكی  كتێبێكی  ناوی  عەتتار«  تەزكەرەتولئەولیای  لە 
نووسەرەكەی هەوڵی داوە كتێبی عەتتار وەكوو دەقێكی ئەدەبی بخوێنێتەوە. 
لە  یەكێك  كە  ئەنساری دا  عەبدوڵاڵی  خواجە  كتێبێكی  لەباسی  نووسەر 
»ئەمڕۆ  دەڵ���ێ:  ع��ەت��ت��ارە  تەزكەرەتولئەولیای  كتێبی  س��ەرچ��اوەك��ان��ی 
و  وشە  ئەو  دژوارە.  نەختێك   ]...[ زمانی )طبقات الصوفية(  تێگەیشتنی 
لە  هەموویان  وشانە  ئەم  دەنوێنن.  سەمەرە  چوونەتەوە  لەبیر  چاوگانەی 
دەربڕینی  شێوەی  هێندێك  لەمە  جگە  بوونە.  باو  سەردەمدا  ئەو  هەراتی 
زمانییە  م��ەودا  ئەم  نامۆن.  ئێمە  بۆ  ئەمڕۆ  دەقیش  نەحویی  و  سەرفی 
لە  هیندێك  ك��ردووە.  شاعیرانەتری  و  دەق  بە  داوە  نەناسیاوی  الیەنێكی 
دەستەوشەكانی ئەم كتێبە وەبیرهێنەرەوەی كۆمەڵێك ئەزموون و تازەگەری 
لە بەستێنی شێعری نوێی فارسین. بۆ نموونە دەستە وشەی » از من بە 
جستن تو یافتید، من در حسرت تو بگداختید« بیرەوەری شێعرەكانی »از 

دوستت دارم«ی یەدوڵاڵ روئیایی زیندوو دەكاتەوە.«]15[ 
یەدوڵاڵ  نوێی  شێعری  كە  مێكانیزمێكە  گرینگە  من  بۆ  ئ��ەوەی     
یەك  وەكوو  ئەنساری  عەبدوڵاڵی  خواجە  كۆنی  زۆر  دەقێكی  و  روئیایی 
دەكا بە بابەتی خوێندنەوە و شەن وكەو كردن.  ئەم دێڕانەی سەرەوە زۆر بە 
ڕوونی چۆنیەتی دەكار كرانی مێكانیزمی یەكەم لەالیەن ڕەخنەگرانمان بۆ 
دیاری دەكەن و دەكرێ لەسەر هەر نووسراوەیەك چ كۆن و چ نوێ، پراكتیزە 
بكرێ. بۆ شی كردنەوەی مێكانیزمی دووەم دەبێ ئەو خاڵەمان لەبەرچاو 
بێ كە تەزكەرەتولئەو لیای عەتتار كۆمەڵێك گێڕانەوە لە خۆی دەگرێ كە 
باسی كەشف و كەرامات و كارەكانی لە عادەت بەدەری 72 كەسایەتیی 
عیرفانی دەكەن. نووسەر بە ئاشكرا بڕوای بەم پارادیمە فیكرییە نییە كە 
لە پشت ئەو گێرانەوانە دان بەاڵم بڕوا نەبوون بەو پارادایمە فیكرییە نابێ 
بە بەربەستی بەڕێوە بردنی پڕۆژەیەكی تێروتەسەلی خوێندنەوەی ڕەخنەیی 

لەسەر ئەم دەقە. 
   ڕاوەستان لەسەر چەندڕێیانی پارادایمە هەمەچەشنەكانی مەعریفی، 
بەشێوەیەكی هێزەكی و كردەكی ڕوانینێكی پلۆرالیستی دەدا بە ڕەخنەی 
ئەدەبی. ئەو ڕوانینە پلۆرالستیكە زەمینەی گوورانی مەنتیقێكی تایبەتی لە 

مرۆڤ دا  ئەندێشەی  خ�����ۆش پانتای 
كردووە. ئەم مەنتیقە بریتییە 
ل��ە دی��ال��ۆژی��س��م]16[ یا 
گوتوبێژ.  م��ەن��ت��ی��ق��ی 
بەكارهێنانی  ئەنجامی 

دیالۆژیسم  تایبەتی 
ب��واری ڕەخنەی  لە 
تیۆری  ئ��ەدەب��ی��دا 
نێوان دەقێتی]17[  

دەتوانین  ی��ە. 
ناوەرۆكی 

ئەوتۆ  كۆدەنگییەكی  ڕەن��گ��ە  روون��اك��ب��ی��ری  چەمكی  ك��ردن��ی   پێناسە 
كردن  بەرگری  ناكۆكییانە،  ئەو  هەموو  سەرەڕای  بەاڵم  نەبێ.  لەگۆڕێدا 
لەو دوو بنەمایەی خوارەوە وەكوو دوو سازدەر ]20[ی پێویستی چەمكی 

ڕووناكبیری، دژوار نایێتە بەرچاو:
      ئەلف. گوتارێكی بەرهەمهاتوو لە تێك بەزێنی چەندین گوتاری 

فیكری جوداواز
      ب. تێفكرین لەمەڕ پێوەندیی مۆدیرنیتە لەگەڵ ئەو سوننەتەی 

ڕووناكبیرییەكە   سەری لێ هەڵداوە.
تێك  بنەڕەتدا  لە  ه��ەر  بڵێین  دەتوانین  یەكەمدا  بنەمای  ل��ەب��ارەی     
هۆی  بە  بەزینە،  تێك  ئ��ەو  بوونی  س��از  ئیمكانی  و  گوتارەكان  بەزینی 
دیالۆژیسمەوە تەتەڵە دەكرێ كە هەر وەك باسمان كرد مەنتیقی ڕەخنەی 
ئەدەبییە. هەروەها ڕاوەستانی ڕەخنەگر لەو دۆخەی جۆراوجۆرێتی ئاسۆیی 
بنەمای  بنەمایەیە.  لەو  تر  تەعبیرێكی  دەكاتەوە  كۆ  پێكەوە  پارادیمەكان 
دووەمیش واتە بیر كردنەوە لە پێوەندی سوننەت و مۆدێرنیتە تەعبیرێكی 
تر لە ڕاوەستان لە دۆخی جۆراوجۆرێتی ئەستوونی پارادایمەكان و ئیمكانی 

خوێندنەوەی مۆدێرنی سوننەت بە دەستەوە دەدا.
   ئەنجام

   لەم وتارەدا هەوڵ درا بە شێوەیەكی تیۆریك تیشك بخرێتە سەر پێوەندی 
نێوان دوو چەمكی ڕەخنەی ئەدەبی و ڕووناكبیری و بەڵگە تیۆریكەكانی 
بدرێتەوە.  لێك  هاوبەستێنییان  و  هەرێمە  دوو  ئەو  نێوان  پتەوی  پێوەندی 
دەكرێ بۆ نیشان دانی ڕاستی ئەو تیۆرییانە، لە دووتوێی لێكۆڵینەوەیەكی 
سەربەخۆدا ئاوڕێكیش لە مێژووی فەرهەنگی گەالن بدرێتەوە. شیكاریی 
داهێنانی  بە  و  ئەدەبین  هاوكات ڕەخنەگری  كە  ئەو كەسانەی  بەرهەمی 
ڕووناكبیرانەش بەناوبانگن، دەتوانێ بۆچوونی ئەم وتارە پشت ڕاست بكاتەوە. 
كەسانێكی وەك مەسعوود محەممەد لە كەلتووری كوردی دا و محەممەد 

عەلی هومایوونی كاتووزیان لە كەلتووری فارسی دا.      

 Metacriticism ]1
 Co-extent ]2[

 Vertical ]3[
 Horizontal ]٤[
 Situation ]5[

 Necessary condition ]6[
  Sufficient condition ]7[

 Potential ]8[
 Discourse ]9[

]10[ - ویلم برتنز، یوهانس، نظریه ی ادبی، برگردان فرزان سجودی، 
تهران، مؤسسه ی انتشاراتی آهنگ دیگر، 1382، ص 13

 Truth ]11[
 Leviathan ]12[

 History of Rebellion ]13[
]1٤[ � ایگلتون، تری، پیش درآمدی بر نظریه ی ادبی، ترجمه ی عباس 

مخبر، تهران، نشر مرکز، 1368، ص 3
تهران،  تذکره االولیای عطار،  از  بابک، چهار گزارش  احمدی،   ]15[

نشر مرکز،  ، ص  
 Dialogism ]16[

 Intertextuality ]17[
 Myth of framework ]18[

 Incommensurability ]19[
Factor ]20[

 Intertextuality ]17[
 Myth of framework ]18[

 Incommensurability ]19[
 Factor ]20[

سەرچاوە:
http://www. 
xewat.blogfa.
aspx.71-com/post

ئەندیشە  و  دەن��گ  هیچ  كە  كەینەوە  ك��ورت  دەربڕینەدا  ل��ەم  دیالۆژیسم 
دەنگێكی تر  دەنگێكدا  هەر  هەناوی  لە  و  نییە  بوونی  تاك  گوتارێكی  و 
ئامادەیە. كاتێك ئەم تیۆرییە بۆ پانتای دەق بگوازینەوە بە گوێرەی تیۆری 
نالێك  دەقی  هۆی چەندین  بە  كە  دەقێك، چندراوەیەكە  هەر  نێوان دەقێتی 
دەتەندرێ و دەقی تاك ئینتیزاعێكی فیكرییە و لە واقیع دا بوونی نییە. 
بواری  ناو  ساكاری  تیۆرییەكی  ئاستی  لە  نێوان دەقێتی  تیۆری  كەواتە 
ڕەخنەی ئەدەبی لەپاڵ تیۆرییەكانی تر دەترازێ و لە بنەڕەتدا تەعبیر لە 

مەنتیقی ڕەخنەی ئەدەبی دەكا.
لقەكانی  هەموو  لەناو  بۆچی  ئەوەیە   گرینگ  پرسیارێكی  ئێستا     
بۆ  پیت  ب��ە  خاكێكی  ب��ە  ب��ووە  ئ��ەدەب��ی  ڕەخ��ن��ەی  ئینسانی دا  علوومی 
ڕیشەداكوتانی داری دیالۆژیسم؟ هۆیەكەی هەر ئەو تایبەتمەندییەیە كە 
بەاڵم  جۆراوجۆرێتییەكان.  لەسەر چەندڕێیانی  ڕاوەستان  واتە  كرد  باسمان 
پرسیاری لەمەش گرینگتر ئەوەیە ئایا دیالۆژیسم و مەنتیقی گوتوبێژ هەر 
لە چوارچێوەی دەقی ئەدەبی و ڕەخنەی ئەدەبیدا قەتیس دەمێنێتەوە؟ لە 
ئاستێكی سەرتردا دەتوانین گریمانەی ئەوە بكەین كە ئەو مەنتیقە  هەموو 
علوومی ئینسانی دەگرێتەوە. بەاڵم ئەوەی ڕاستی بێ علوومی تەبیعی 
لەم بارەیەدا هیچ جوداوزییەكی لەگەڵ علوومی ئینسانی نییە و دیالۆژیسم 
مەنتیقی مەعریفەی بەشەری بە گشتییە و مەنتیقی گوتوبێژ تیۆرییە كە 
لەبارەی ناسین بە گشتی. لەم تیۆرییەدا سروشتی چەندالیەن، تێك تەندراو، 
ڕەنگاوڕەنگ و دەنگاودەنگی مەعریفەی مرۆڤ ئاشكرا دەبێ. بە گوێرەی 
ئەم ڕوانگەیە مەعریفەی تازە كاتێك لە دایك دەبێ كە بەر لەم مەعریفە 
فیكرییە  جیهانە  ئەم  هەرچی  هەبێ.  بوونی  فیكری  جیهانێكی  تازەیە 
جۆراوجۆرتر  و  تازەتر  ئەندێشەی  بێ،  چڕتر  و  دەوڵەمەندتر  و  ئاوەدانتر 
چەكەرە دەكەن و فراژوو دەبن. »چون جمع شد معانی، گوی بیان توان 
لەم  جوداوازییەك  ئەگەر  دەگرێتەوە.   تەبیعیش  علوومی  پێودانە  ئەم  زد« 
بارەیەدا لە نێوان علوومی ئینسانی و علوومی تەبیعی لە گۆڕێدا هەبێ، 
لەمەدایە كە ئەم مەنتیقە � كە لە هەموو مەعریفەی بەشەری دا حوكمی 

ڕەوایە � مێكانیزمەكەی لە علوومی ئینسانی دا دۆزراوەتەوە.
علوومی  خودئاگای  سروشتی  سەر  دەگەڕێتەوە  جوداوازییە  ئەم     
زۆریەك  لەناو  تر  دەربڕینێكی  بە  تەبیعی.  علوومی  لەچاو  ئینسانی 
خودی  لە  بەشێك  زانستەكە،  بابەتی  ئینسانی دا  علوومی  لقەكانی  لە 
زانستەكەیە. ئەم تایبەتمەندییە علوومی تەبیعی ناگرێتەوە. بە گوتەیەكی 
تر جوداوازییەكە لێرە  دایە كە علوومی تەبیعی بە مەنتیقی دیالۆژیكاڵ 
كاری كردووە بەاڵم پێی نەزانیوە، كەچی علوومی ئینسانی بەو مەنتیقە 

هەڵسووڕاوە و زووتریش بەو هەڵسووڕانەی زانیوە.
   دیالۆژیسم، تێك شكاندنی ئوستوورەی چوارچێوە]18[یە. ئوستوورەی 
و  هەمەڕەنگ  و  پارادایمەكان  زۆروزەوەن���د  دەڵ��ێ  تیۆرییەكە  چوارچێوە 
هەمەچەشنن بەاڵم ئەو پارادایمە هەمەجۆرانە وەكوو چوارچێوەگەلێكن  كە 
دەرك و دەروازەیان بەسەر یەكدا داخراوە. بە گوێرەی ئەم بۆچوونە فەرهەنگ 
و پارادایمە جۆراوجۆرەكانی بەشەری وەكوو جەماعەتێكی زۆرن كە لەپاڵ 

یەكدا ڕاوەستاون بەاڵم وەكوو كەڕ و الڵ ناتوانن یەكتر تێ بگەیێنن.

   مەنتیقی گوت وبێژ لەسەر دوو بنەما ساغ بووەتەوە:
      یەكەم. جۆراوجۆری دەنگەكان

ئ��ەو دەنگە  ن��ێ��وان  ل��ە  ب��وون��ی پێوەندی        دووەم. دەرەت��ان��ی س��از 
جۆراوجۆرانەدا 

   بنەمای دووەم بە ئاشكرا لەگەڵ ئوستوورەی چوارچێوە و تیۆری 
داخرانی پاڕادایمەكان ناكۆكە. دیارە ساز بوونی پیوەندی لە نێوان پارادایمەكان، 
ناچارەكی بەمانای  بە تەبایی گەیشتنی ئەو پارادایمانە نییە. ڕەخنەكاریی 
یا تەنانەت رەت كردنەوەی پارادایمێكیش لەالیەن پارادایمێكی ترەوە پێویستیی 
بە ساز بوونی پێوەندی لە نێوان ئەو پارادایمانەدا هەیە. ئەگەر ئوستوورەی 
چوارچێوە ڕاست بێ، پارادایمەكان تەنانەت ناتوانن یەكتر رەتیش بكەنەوە. 
ناوی ئەم پێودانە بەراورد هەڵگر نەبوونە]19[.  دیارە بانگەشە كردن بۆ زۆر 
بوونی پارادایمەكان و هەر لەو كاتەدا باڵو كردنەوەی بۆچوونی داخرانی 
دۆخی  زەمینەخۆشكەری  خۆیدا  هەناوی  لە  یەكتردا  بەسەر  پاڕادایمەكان 

بەسەر یەكدا تەقینەوەی توندوتیژی پارادایمەكانە.
ڕەخنەی  هاوبەستێنیی  دەتوانین  باشتر  ئێستا 

ئەدەبی و ڕووناكبیری شرۆڤە 
بۆ  ب����ك����ەی����ن. 
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نۆزدەهەمین خولی فستیڤاڵی 
فیلمی لۆس ئانجلێس دەستی پێكرد

پێناسەی شێواز

)naturisme( ناتۆریسم
مونفور  ئ��ۆژن  و  بویلیە  ژرژ  بۆ  هێما  دەك��رێ   قوتابخانەیە  ئەم  گەوەرەكانی  لە 

بكەین.
هەمیش  و  پارناس  شێوازی  توندوتیژی  و  ساردی  هەم  ناتۆریستەكان  هۆزانوانە 
لە  و  دەك���ردەوە  رەت  سمبۆلیسمیان  بنەماكانی  بێ  وردبینییە  و  وردەك��اری��ی��ەك��ان 
بەرهەمەكانی خۆیاندا، ژیان، سروشت، خۆشەویستی، كار و ئازایەتیان بەرز دەنرخاند، 
هەرچەند ئەوان نەیانتوانی ئەم قوتابخانەیە جەماوەری بكەن، بەاڵم لە دەرەوەی ئەم 
قوتابخانەیە لە سەر شێعر و نووسراوەكانی كەسانی دیكە كاریگەریەكەی بە جوانی 

دیارە.
شێعرەكانی)ئانا دونوای( و )فرانسیس ژامز( دەرخەری ئەم راستییەن.

مامۆستا جەلیل شاناز لە ساڵی 1300ی هەتاوی لە شاری ئیسفەهان لە 
دایك بووە. ناوبراو یەكێك لە بەناوبانگترین ژەنیارانی تار و سێتار لە سەدەی 
هاوچەرخی ئێراندا بووە. زۆربەی بنەماڵەی ناوبراو لەگەڵ مووسیقادا ناسیاویان 
هەبووە و دەتوانین بڵێین ناوبراو لە بنەماڵەیەكی هونەردۆست و هەڵكەوتوودا لە 
دایك بووە. مامۆستا شاناز دوایی چەندین دەیە خزمەت بە بواری فەرهەنگ 
1392ی  جۆزەردانی  27ی  رێكەوتی  لە  سااڵندا   92 تەمەنی  لە  هونەر،  و 

هەتاوی كۆچی دوایی كرد.
ئ��ەم ژەن��ی��ارە پ��ای��ەب��ەرزە ل��ە درێ���ژەی تەمەنی ه��ون��ەری��ی خ��ۆی��دا لەگەڵ 
هونەرمەندانێكی گەورە وەك: فەرامەرز پایوەر، حەبیب الله بەدێعی، هۆمایوون 
خوڕەم، و هەروەها حوسێن خواجەمیری و مامۆستا رەزا شەجەریان هاوكاری 

كردووە.
ناوبراو لە ساڵی 1383دا وەك سیمای هەرمان »چهرە ماندگار«ی هونەر 

مووسیقا هەڵبژێردرا.
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نۆزدەهەمین خولی فستیڤاڵی فیلمی لۆس 
ئانجلێس رۆژی پێنجشەممە 13ی ژووەن بە 
بە  دەستی  ئالمادۆار  پێدرۆ  فیلمی  نوێترین 
فستیڤاڵە  ل��ەم  ئەمساڵیش  ك��رد.  ك��ارەك��ان��ی 
جۆراوجۆرەكانی  ژان����رە  ل��ە  زۆر  بەشێكی 
سینمایی نمایش دەكرێ . لەم ساڵدا زیاتر لە 
فیلم،  كورتە  درێ��ژ،  داستانيی  فیلمی   200
شوێنی  ل��ە  وی��دی��و  م��وزی��ك  و  دێكۆمنتاری 
فستیڤاڵ لە »داون تاون«ی لۆس ئانجلێس 

نمایش دەكرێن.
فستیڤاڵ  بەڕێوەبەری  ئالێن،  ئێستفانی 
شەو  هەر  ئەمساڵ  فستیڤاڵی  »لە  دەڵێت: 
نەكراوە،  ئێكران  پێشتر  كە  ن��وێ  فیلمێكی 
نمایش دەكەین. ئەمە تەنیا رێگەیە كە ئێمە 
ئانجلێس  لۆس  سینمایی  شاری  لە  دەتوانین 
كە هەر رۆژ فیلمسازێك لە سەربانەكان رێكالم 
نوێیەكەی دەكا، كێبەركێ بكەین.  بۆ فیلمە 
فیلمەكان دەبێ بۆ بینەرە لۆس ئانجلێسیەكان 
ئەوان  بتوانین  تا  بێ  دەگمەن  ئەزموونێكی 

بێنین بۆ شوێنی فستیڤاڵەكە.
بابەتی فستیڤاڵ

هیچ  »ئ��ێ��م��ە  دەڵ��ێ��ت:  ئ��ال��ێ��ن  ئێستفانی 
بابەتی  هەڵبژاردنی  سەر  لە  كۆنتڕۆڵێكمان 
كە  سەرەنجڕاكێشە  زۆر  بۆم  نیە.  فیلمەكان 

دەبینم ئەمە رێڕەوی هزری و 
رۆحی زەمانەی ئێمەیە كە لە 
رێگەی سینەماكارانەوە نمایش 

دەكرێ «.
پەنێلەكانی وتووێژ

لە ئەمساڵدا، جەخت لە سەر 
ئەو  و  وتووێژ  كۆبوونەوەكانی 
سەرەنجی  كە  كۆبوونەوانەی 
بابەتە الوەكییەكانی  بۆ  بینەر 
چڕ  رادەك��ێ��ش��ێ،  فیلمسازی 
كردووالەتەوە. »دیوید ئەنسێن، 
بەڕێوەبەری هونەری فستیڤاڵ 
دەڵێت: »ئەم پانێالنە ئەزموونی 
هەم  فستیڤاڵ  لە  بەشداریی 
بۆ  هەمیش  و  سینەماكار  بۆ 
بینەری فیلمەكان دەوڵەمەندتر 
دەك�����ا، ئ��ێ��م��ە دەت���وان���ی���ن لەم 
لەگەڵ قۆناخەكانی  رێگایەوە 
ئاشنا  رادەی��ەك  تا  فیلمسازی 

بین«.
»ناهید پرشون سروستانی« 

فیلمسازی ئێرانی دانیشتووی سوید لە بەشی 
كێبەركێدا بەشداريی لەم فستیڤاڵە كردووە بە 
فیلمی »شۆڕشی دزراوی من« ئەم فیلمە 

ژیانی  و  براكەی  سێدارەدانی  لە  چیرۆكی 
سەرەتاكانی  لە  زیندانی سیاسی  ژنی  چەند 

شۆڕشی گەالنی ئێران نمایش دەكا.

شێوازی  بۆ  دەكرێ  كە  پێناسە  گشتیترین 
بكەین بریتیە لە: كەسایەتی بەخشینی تایبەت 
هونەرمەندەكان  لە  گرووپێك  بە  پێوەندیدار  و 
شێوەی  و  رێكخستن  ب��ەرن��ام��ەداڕێ��ژی،  ل��ە 
فۆڕم  شێوازێك  كاتێك  ئ���ەوان،  ب��ەڕێ��وەب��ەری 
دەگرێ  كە  توخم و هۆكارەكانی جوانیناسیی 
شێوەی  بە  تایبەت  شوێنی  و  كات  لە  بینین 

چوارچێوەیەك كەڵكی لێوەربگیردرێ .
سەبارەت بە گرافیك، وشەی شێواز هێمایە بۆ 
بە ئولگوو زانینى هونەرمەند لە كەڵكوەرگرتن 
لە  بنەماڵەیەك  ی��ان  تایبەت  وێنەیەكی  ل��ە 
هەمان وێنە یان هاوشێوەی ئەو وێنە بە رەنگی 
جۆری  ئ��ەوەی  بۆ  وێنەكەدا.  لە  لەیەك  نزیك 
بەرەوڕووبوونی كردەیی یان رازانەوەیی ئەو بۆ 
گرافیستەكان  بكاتەوە.  روون  دیارەكان  بابەتە 
خۆیان  پەیامی  تاكوو  دەدەن  ه��ەوڵ  زۆرج���ار 
بگرن  پێوەندی  بینەر  لەگەڵ  و  ب��دەن  ف��ۆڕم 
ت��اك��وو ئ����ەوەی ب��ی��ان��ه��ەوێ  ب��ی��رۆك��ەی��ەك یان 

بە  تایبەت  ئ���ەوان بەرهەمێكی 
بناسێنن.

ئ������ەوان ه���ەوڵ 
پەیامی  دەدەن 
لە  خ��������ۆی��������ان 
جێكی  ر مە ڵو هە
ت�������ای�������ب�������ەت و 
لێكی  گە ر بینە
بە  و  ت����ای����ب����ەت 
ك���اری���گ���ەرت���ری���ن و 
شێوە  ب���اش���ت���ری���ن 
ئەوان.  بۆ  بگوازنەوە 

لەم رەوتەدا شێواز دەبێتە كۆدێكی گواستنەوەیی 
و  تایبەت  پەیامێكی  ب��ۆ  هێمایەك  وەك  ك��ە 

بینەرگەلێك لە پێشدا دیاریكراو كێشراوەتەوە.
درووست  شێوەی  بە  هێمایانە  ل��ەم  ئەگەر 
كەڵك وەربگیردرێ ، گرافیست دەتوانێ  بینەرە 
یان  بەرهەمێك  الى  بۆ  خۆی  راستەقینەكانی 
شێوازە  ناسینی  ب��ۆ  رابكێشێ.  بیرۆكەیەك 
بدەین  ئ��ەوە  سەرەنجی  دەب��ێ  ج��ۆراوج��ۆرەك��ان 
دەقاودەق  سەردەمێك  هەر  هونەرمەندەكانی  كە 
سەردەمە  ئەو  باوەكانی  شێوازە  لە  پەیڕەویان 

ش��ێ��وازی »ڤیكتۆرین«   وێ��ن��ە  ب��ۆ  ن��ەك��ردووە 
لەگەڵ ڤیكتۆریایی قۆناخێكی حەفتاو وپێنج 
وێنە  ج��ۆراوج��ۆري��ی  و  ج��ۆر  زۆر  كە  ساڵەیە 
كە  دك��و«  یان شێوازی »ئ��ارت  و  دەگرێتەوە 
نێوان دوو شەڕی  جوڵەیەكی رازانەوەییە و لە 
جیهانیدا رووی دا و شێوەكانی بەڕێوەبردنی  بە 

تەواوەتی جیاوازە.
بەرهەمە  لە  یەكسان  بە شێوەی  ئەوەی كە 
هونەریيەكانی ئەم سەردەمەدا دەبینرێ و وەك 
شێوازێكی تایبەت دەناسرێت، تۆخمە بینینەكانی 
دەبێ  گرافیكدا  شرۆڤەی  لە  هاوبەشە. 
پۆستێر،  دی��واری��ی��ەك��ان،  تەبلیغە 
ج����ۆرەك����ان����ی ك����ادرب����ەن����دی و 
كارەكانی دیكەی گرافیكی هەر 
سەردەمیك و هەروەها وێنەسازی و 

ئەو  ك���اری���ك���ات���ۆرەك���ان���ی 
هەلومەرجی  كە  بگرین  بەرچاو  لە  سەردەمە 
دەبینرێ .  شكڵەدا  لەو  سیاسی  كۆمەاڵیەتی، 
هونەرمەندەكان هەمیشە ئەو ئەركەی كە لە سەر 
هەڵسەنگاندنە  واڵمی  و  نابن  بەڕێوە  شانیانە 

گونجاوەكانی سەردەمی خۆیان نادەنەوە.
لە خوێندنەوە و شرۆڤەی شێواز بە درێژایی 
مێژوو، مێژوونووسان، سیستمێكی پولێنبەندی 
نیگاركێشی،  بە  س��ەرەن��ج  و  روان��ی��ن  بە  ك��راو 
پەیكەرتاشی، مێعماری، دیزاینی موبل و جل 

وبەرگ رێكدەخەن و لەم كارەدا كەمتر سەرنج 
دەدرێتە داڕشتنی گرافیك.

هەر  بە  س��ەب��ارەت  ئ��ەم��ڕۆ   كە  پرسیارێك 
ئەمەیە  گ��ۆڕێ   دێتە  گرافیكی  شێوازێكی 
ئەوەی  وەك  ئەمڕۆ  تێكنۆلۆژیی  گەلۆ  كە 
ئەسڵ  بەرهمهێناوە،  پیشەیی  ش��ۆڕش��ی  ك��ە 
و  دەگ��ۆڕێ��ت  تۆخمەكان  هەموو  ئەساسی  و 
لە  گرافیكیەكان  پێوەندییە  ئ��ەوە  س���ەرەڕای 
پێوەندیە لۆژیكیەكان لە داهاتوودا گۆڕانی بە 

سەردا دێنێ.
چەرخی  ت��اك��وو  ڤیكتۆریا  س��ەردەم��ی  ل��ە 
تەراحی، كاریگەریەكی لە سەر گەاڵڵەڕێژی 
بزووتنەوە  و  ج���ووڵ���ە  دان��������اوە،  گ���راف���ی���ك 
فەرهەنگییەكان،...  سیاسی،  كۆمەاڵیەتی، 
لێوە  باسیان  كە  كات  هەر  هونەرەكان،  هەموو 
دەكرێ ، دەرخەری شارستانیەتێكن. بە شێوەی 
هەر  مێژووی  دەت��وان��ن  مێژوونووسان  گشتی 
ئەوەوە  شێوازی  رووی  لە  كەونار  شتێكی 
دیاری بكەن. لە ساڵی 
1969ی زایینی لە 
رەوتی كێبەركێیەكی 
پ����ڕوپ����اگ����ەن����دەی 
بە  س���ی���اس���ەت���وان���ان 
كاریگەری  ئ��اش��ك��را 
پ����ڕوپ����اگ����ەن����دە و 
بینەر  راك��ێ��ش��ان��ی 
تەراحی  ه���ۆی  ب��ە 
ب������ەرچ������او ك�������ەوت. 
چوونكە هەر كام لە پالێوراوان پۆستێریكیان بوو 
و سەرەڕای جیاوازیی زۆر و ژمارەی زۆری 
دروشمەكان دیسان شێواز و چوارچێوەی گشتی 
یەكێك بوو. ئەمڕۆ لە سەردەمی پێوەندییەكاندا 
بوونی زۆری رێكالمە بازەرگانییەكان زۆرجار 
تێدایە  تێكنۆلۆژی  و  هونەر  لە  تێكەاڵوێك 
تاكوو بتوانن لەگەڵ بینەریەكی زۆرتر پیوەندی 
بگرن و خاڵی گرینگ ئەوەیە كە شێوازیەكی 
بینینی  فەلسەفەی  لە  خۆجێی،  گرافیكی 
بەرهەمە  ئەو  كە  واڵت��ەی  ئەو  ئۆگری  جێی 
هونەریە تێدا خوڵقاوە كاریگەری وەردەگرێ . 

مامۆستا جەلیل 
شاناز 

كۆچی دوایی 
كرد
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تراویلكەی هەڵبژاردن و نێچیرە ساواكان

حەوتەمین سەركۆماری رێژیمی كۆماری ئیسالمیی ئێران

كەیهان یووسفی

ناسر ساڵحی ئەسڵ

ئامانجی سەرەكی، هاتنی خەڵك بۆ سەر 
رستەیەمان  ئ��ەم  دەن��گ��دان��ە.  سندووقەكانی 
زۆرجار گوێ  لێ بووە. لە زاری بەرپرسانی 
بااڵی رێژیم و بەتایبەت عەلی خامنەییەوە. 
لەم خولەدا خامنەیی تەنانەت داوای لەوانەش 
سەر  بێنە  نییە،  رێژیم  بە  ب��اوەڕی��ان  كە  ك��رد 

سندووقەكانی دەنگدان.
ئەزموونی هەڵبژاردن و دوای هەڵبژاردنیش 
لە چوارچێوەی سیستمی كۆماری ئیسالمیدا، 
رەنگدانەوە، ئاسەوار و دەسكەوتەكانی النیكەم 
بۆ ئێمەی كورد، دابینبوونی مافەكانمان زۆر 
روونە. »وانەوەرنەگرتن لە مێژوو مەحكووممان 
بەاڵم  هەڵەكان«.  دووپاتكردنەوەی  بە  دەكات 
سیاسیی  بیاڤی  لە  الی��ەن  و  ك��ەس  هێندێك 
كە  هەیە  حزووریان  كوردستاندا  كۆمەڵگای 
ب��ە ب��ەرزك��ردن��ەوەی درووش��م��ی داك��ۆك��ی لە 
مافی خەڵكی كوردستان، بەردەوام لە حاڵی 
دووپاتكردنەوەی هەڵەكانیانن و ئەوەی لەگەڵی 
لەوەیە  حەزیان  و  وەرگرتنەوەیە  وانە  نامۆن، 
هەرچەند ماوە جارێك خۆیان فریو بدەن هیچ، 
و  سیاسەتەكان  پڕوپاگەندەی  ئامرازی  ببنە 

ئامانجەكانی رێژیمیش.
بەناو داكۆكیكردن لە مافی گەلی كورد، 
3٤ ساڵە لە نێو كۆماری ئیسالمیدا خەریكی 

رۆژی 2٤ی جۆزەردانی 1392ی هەتاوی 
یازدەهەمی سەركۆماری   هەڵبژاردنی خولی 
لە ژێر دەسەاڵت و چاودێری وەلی فەقیهدا 
25ی  رۆژی  ئ��اك��ام��دا  ل��ە  ب���ەڕێ���وەچ���وو. 
جۆزەردان وەزیری نێوخۆی رێژیم رایگەیاند، 
سەركۆماری  وەك  رووحانی  حەسەن  ئاغای 
دەنگەكان  زۆرینەی  توانی  رێژیم  حەوتەمی 
بۆ خۆی مسۆگەر بكات. حەسەن فەرەیدون 
رووح��ان��ی 65س����ااڵن، ك��ە ب��ە پ��ی��اوی پشت 
پەردەكان و یاری غاری رەفسەنجانی ناسراوە، 
لە  و  سیمنان  پارێزگای  سورخەی  خەڵكی 
لە  كە  بووە.  خومەینی  نزیكەكانی  الیەنگرە 
سەرەتای شۆڕشی گەالنی ئێران، یەكێك لە 
بەرپرسانی پاكسازیی ئەرتەش لە ئەفسەرانی 
رێژیمی شای ئێران بوو. دوو دەورە نوێنەری 
خوبرەگانی  و  ئیسالمی  شوورای  مەجلیسى 
رێبەری بووە و 16 ساڵ بەرپرسی شوورای 
ب��ووە. 2  نەتەوەیی واڵت  ئەمنیەتی  ب��ەرزی 
دۆسییەی  وت��وێ��ژەك��ان��ی  ب��ەرپ��رس��ی  ساڵیش 
فەڕانسە  »بریتانیا،  واڵتانی  لەگەڵ  ناوكی 
ك���ۆڕی گشتیی  ئ��ەن��دام��ی  و  ئ��اڵ��م��ان«  و 
بەرژەوەندییەكانی نیزام بووە. ناوبرا یەكێك لە 
و  ب��ووە  ئێران  گەالنی  سەركوتی  مۆرەكانی 
یەكەم كەس بوو كە نازناوی »ئیمام«ی دا 
بە خومەینی و لە ئاست كوشتار و زیندانی 
ساڵی  ناڕەزایەتییەكانی  لە  خەڵك  كردنی 
پێش  تا  و  بووە  بێدەنگ  ئێستاش  تا   1388
لەوەیكە ببێتە كاندیدای سەركۆماری قەت لە 
سیاسەتە چەوتەكانی ئەحمەدی نژاد رەخنەی 

نەگرتووە.
رێژیمی  دەس��ەاڵت��دارێ��ت��ی  م����اوەی  ل��ە   
كاربەدەستانی  ئێران،  ئیسالمیی  كۆماری 
رێ��ژی��م ل��ە س���ەر ئ���ەو ب���ڕوای���ە ب���وون ك��ە بە 

تاقیكردنەوەی وانەكانیانن و توورەكەی سواڵی 
رەزیلی  دەستی  و  مل  خستووەتە  مافەكانیان 
پێشێلكەر  ك��ە  رادەك��ێ��ش��ن  كەسانێك  الی  ب��ۆ 
هەر  مافەكانیانن،  سەرەكيی  زەوت��ك��ەری  و 
هەڵبژاردنی  خ��ول��ەی  ل��ەم  بینیمان  ب��ۆی��ەش 
كەس  و  الی��ەن  كۆمەڵێك  كۆماریدا،  س��ەرۆك 
بوون بە داردەستی كەسێك وەكوو »رووحانی« 
هەموو  رێژیم  كە  بۆسەیەك  لە  دیسانەوە  و 
جارێك بۆیان دەنێتەوە، ئەسیر بوون و فریوی 
ئەو بەڵێنانەیان خوارد كە 3٤ ساڵە رێژیم هەر 
جارێك و بە شێوەیەك دەیڵێتەوە، بەاڵم تەنیا بۆ 

جارێكیش هەنگاوی بۆ هەڵنەگرتووە.

پرسیار ئەوەیە كە ئایا مرۆڤ دەبێ  چەند 
جار تاقیكاری لەسەر شتێك بكات تا راستی 
و درووستیی ئەو شتەی بۆ دەركەوێت؟ ئایا 
پ��ێ��ش��ووی س��ەرك��ۆم��اری و ئەو  10 خ��ول��ی 
هەموو بەڵێنە درۆیینە، بەتایبەت بەڵێنی درۆ 
كورد  مرۆڤی  تاكوو  نەبوو  بەس  ك��وردان  بۆ 
بەو  ك��وردس��ت��ان  سیاسییەكانی  بەتایبەت  و 
قەناعەتە بگەیەنێت كە سەرۆك كۆمار، هەر 
ئەو  جێبەجێكردنی  دەسەاڵتی  بێت،  كەسێك 
ئێمەی  بۆ  بەتایبەت  و  نیە  بەڵێنەی  هەموو 
كورد ئەوە پێكهاتە و یاسای بنەڕەتیی رێژیمە 
كە بەربەست و لەمپەڕن لە بەردەم بەدیهاتنی 

مافەكانمان. ئایا بۆ جارێكیش ئەو كەسانەی 
كۆی  و  هەڵبژاردن  تراویلكەی  بە  دڵیان  كە 
بەڵێنە پووچەڵەكانی بەربژێرەكان خۆش كردبوو، 
ئەو پرسیارەیان لەخۆیان كردبوو كە ئەگەر ئەم 
بەربژێرانە راستبێژن لە قسەكانیاندا، بۆچی تا 
ئێستا و لە رابردوودا هیچ هەنگاوێكیان لەم 
بارەوە هەڵنەگرتووە؟ رەنگە زۆرجار ئیستداللی 
وەها بێننەوە كە نابێ  لە سیاسەتدا چەقبەستوو، 
رەها و تاك الیەنانە بیر بكرێتەوە. بەاڵم ئایا 
ساڵە   3٤ كە  نیە  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  ئ��ەوە 
نەتەوە  مەسەلەی  لەمەڕ  دەكاتەوە  بیر  وەه��ا 
ستەملێكراوەكانی ئێرانی و بەتایبەت خەڵكی 

كوردستان، یەك هەڵوێست بووە؟
و  كوردستان  مێژووی  لە  ئاوڕێكیان  ئایا 
لەم  دێ��م��وك��رات  حیزبی  م��ێ��ژووی  بەتایبەت 
سااڵنەی دەسەاڵتدارییەتی كۆماری ئیسالمیدا 
داوەتەوە تاكوو تێبگەن كە زۆر مێتۆد و شێواز 
كراوەتەوە؟  تاقی  ئیسالمی  لەگەڵ كۆماری 
سەر  ب��ە  ئ��اڵ��وگ��ۆڕی  ك���وردی  دیپلۆماسیی 
خۆیدا هێناوە بەاڵم رێژیم تەنیا بە یەك چەك 
و  سەركوت  چەكی  ئەویش  و  پێش  هاتووەتە 

مافنەدان بووە.
دەی م��رۆڤ��ی زان���ا؟ ئ��ەگ��ەر ت��ۆزێ��ك تێ  
بفكرێت، نابێ  گشت ئەمانە لەبەر چاو بگرێت 
بەردەوام  دەبێ   ئایا  وەربگرێت؟  لێ  وانەی  و 
لە حاڵی دووپاتكردنەوەی هەڵەكانمان لە پێناو 
پتەوتركردنی كۆڵەكەكانی دەسەاڵتی رێژیم و 

درێژتركردنەوەی تەمەنیدا بین؟
بوون  هەڵبژاردنەدا  لەم  ئەوانەی  بێگومان 
خەڵك  ئ��ەوەی  بۆ  پڕوپاگەندە  ئ��ام��رازی  بە 
بكەن،  دەنگدان  سندووقەكانی  سەر  راكێشی 
نەك  ئەویش  گەیشتن،  ئامانج  یەك  بە  تەنیا 
ئامانج و خواستی خەڵكی كوردستان، بەڵكوو 
ئەو ئامانجەی رێژیم واتە حزوور و ئامادەبوون 
لەسەر سندووقەكانی دەنگدان. ئەگەرچی لە 
ئەوانی  وەاڵم��ی  بەگشتی  خەڵك  كوردستان 
نەدایەوە، بەاڵم ئەوان دیسان وەكوو نێچیرێكی 
ژێرناوی  ل��ە  پیالنێك  ب��ۆس��ەی  ك��ەوت��ە  س��اوا 

تراویلكەی هەڵبژاردن.

وەك  هەڵبژاردنەكان  رێكوپێكی  بەڕێوەبردنی 
دەتوانێ   دێموكراسی  مەرجەكانی  لە  یەكێك 
لە  خۆیان  دەسەاڵتەكەی  لە  رەوا  سیمایەكی 
نیشانی  نێوخۆیی  و  نێونەتەوەیی  ئاستی 
بیروڕای  بیروڕای گشتیی بدەن و سەرنجی 
خۆیان  الی  ب��ۆ  ج��ێ��ه��ان  خ��ەڵ��ك��ی  گشتیی 
راكێشن. لە حاڵێكدا دێموكراسی پابەندبوون بە 
بنەماكانی دێموكراسییە و تەنیا بەڕێوەبردنی 
كۆماری  رێژیمی  هەربۆیە  نییە.  هەڵبژاردن 
ئیسالمی لە هەڵبژاردن و دەنگی خەڵك تەنیا 
ئامانجەكانی  بە  بۆ گەێشتن  ئامرازێك  وەك 
كەڵك وەردەگرێت وهیچ بایەخێك بۆ دەنگی 
خەڵك دانانێت. بەاڵم دەبێ  ئەوەشمان لەبەرچاو 
بێت كە سەركەوتن و شكست لە هەڵبژاردندا، 
پێك  دێ��م��وك��رات��ی��ك��ەك��ان  سیستمە  ب��ن��ەم��ای 
دێنی. بەاڵم چونكە لە چوارچێوەی رێژیمی 
كێبەركێیەكی  هیچ  ئیسالمیدا  ك��ۆم��اری 
سیاسی لە نیوان رەوتە سیاسییەكاندا بوونی 
و  سەركەوتن  بارودۆخێكدا،  وەه��ا  لە  نییە، 
نییە.  مەفهومی  و  مانا  پاڵێوەران  شكستی 
»دەنگدان  دەڵ��ێ :  رێژیم  رێ��ب��ەری  هەربۆیە 
دەنگدان  مانای  بە  پاڵێوەران  لە  هەركام  بە 
ئاغای  ئیسالمییە.«  كۆماری  رێژیمی  بە 
ح��ەس��ەن رووح���ان���ی ل��ەك��ات��ی��ك��دا خ���ۆی بۆ 
بەڕێوەبردنی ئەركی سەركۆماری ئامادە دەكا 
لەگەڵ  پتر  ئیسالمی  رێژیمی كۆماری  كە 
دوو ئاستەنگی قەیرانە دەرەكییەكان و قەیرانە 

نێوخۆییەكان بەرەوڕوو دەبێتەوە:
قەیرانە دەرەكییەكان: 

ئ������ەوەی ل����ێ����رەدا ج��ێ��گ��ای ت���ێ���ڕام���ان و 
رێژیمە،  ت��ازەی  سەركۆماری  وردبوونەوەیە، 
قەیرانە  كوێرەكانی  گرێ  كردنەوەی  لەگەڵ 
دۆسییەی  كێشەى  وەك  نێونەتەوەییەكانی 
ناوكی رێژیم لە شوورای ئەمنیەتی رێكخراوی 
لەگەڵ  وتووێژەكانی  و  یەكگرتووەكان  نەتەوە 
واڵتانی  ت��ەح��ری��م��ەك��ان��ی   ،1+5 واڵت��ان��ی 
مافەكانی  پێشێلكردنی  دۆسیەی  رۆژئ��اوا، 

چارەسەركردنی  دەبێتەوە.  ب��ەرەوڕوو  مرۆڤ، 
ئەو كێشانە هەموو لە دەسەاڵتی سەركۆماردا 
رووحانی  ح��ەس��ەن  ئ��اغ��ای  ه��ەرب��ۆی��ە  نییە. 
دەرەوە  سیاسەتی  و  دەرەوە  كێشەكانی  لەمەڕ 

تووشی كێشە دەبێت.
قەیرانە نێوخۆییەكان:

هەلومەرجێكدا  لە  ئەمجارە  هەڵبژاردنی 
ئابوورییەوە  ب��اری  لە  رێژیم  كە  بەڕێوەچوو 
ئابوورییەكانی  گ��ەم��ارۆ  شپرزەیە.  وەزع��ی 
رۆژئاوایی  واڵتانی  و  ئەمنییەت  ش��وورای 
ب��ۆ س��ەر ئ��ێ��ران ل��ە دوو س��اڵ��ی راب�����ردوودا، 
رێبەری  خامنەیی  كە  كاتەوە  لەو  بەتایبەت 
رێژیم، فەرمانی پیتاندنی هەرچی خێراتری 
تووشی  ئێرانی  ئابووری  داوە،  ئۆرانیۆمی 
داڕم����ان و خ��ەس��اری گ����ەورە ك�����ردووە. بە 
داخرانی  هەواڵی  نەبووە  رۆژ  كە  چەشنێك 
چ��ەن��د ك��ارگ��ا و ك��ارخ��ان��ە ی��ان دەرك����ردن و 
بێكاربوونی هەزاران كرێكار گوێبيست نەبین. 
زیانبارەكانی  ئاسەوارە  كە  لەكاتێكدایە  ئەوە 
قورسایی خستووەتە  ئێران  ئابووریی  قەیرانی 
سەر ژیانی تاقەتپڕووكێنی چین و توێژەكانی 

كۆمەڵگای ئێران. 
ساڵی  ب��ە  1392ی  س��اڵ��ی  خ��ام��ەن��ەی��ی 
»حەماسەی ئابووری و حەماسەی سیاسیی« 
ناودێر كردووە. بە پێچەوانەی دروشمی رێبەری 
بەرهمهێنانی  داڕم��ان��ی  ه��ۆی  ب��ە  رێ��ژی��م، 
دابەزینی  نرخەكان،  نیشتمانی، چوونەسەری 
سەقەتی  بەڕێوەبردنی  ئێران،  دراوى  نرخی 
زۆر  و  یارانەكان  ئامانجداركردنی  سیاسەتی 
دی����اردەی دی��ك��ەی ئ��اب��ووری ئ��ێ��ران تووشی 
داڕمان بووە. هەروەها دروشمی »حەماسەی 
س��ی��اس��ی«ى رێ��ب��ەری رێ��ژی��م ك��ە ئامانجی 
لەم  خەڵك  بەشداركردنی  زیاتر  دروشمە  لەم 
شانۆسازییەدا بووە، بەاڵم خەڵكی  ئێران لەم 
هەڵبژاردنەدا بە كردەوە نیشانیان دا كە دژی 
ئەگەر هەر  و  رێژیمن  رێبەری  سیاستەكانی 
بایە  لە جێگای رووحانی  كەسێكی دیكەش 

و رەخنەی لە سیاسەتەكانی دەوڵەت گرتبایە 
دەهێنایەوە.  دەنگەی  ئەو  هەر  دڵنیاییەوە  بە 
شكستی  نیشانەكانی  ئێستاوە  لە  هەر  بۆیە 
خامەنەیی  سیاسیی  حەماسەی  دروش��م��ی 
دیارە و بە دڵنیایەوە ئەم دروشمە بە مەردوویی 

لە دایك بووە.
خولەكانی  ه���ەم���وو  ه��ەڵ��س��ەن��گ��ان��دن��ی 
رێژیمی  ل��ە  س���ەرك���ۆم���اری  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی 
ئاكامەمان  بەم  ئێراندا  ئیسالمیی  كۆماری 
هەڵبژاردن  ن��اوی  بە  ئ��ەوەی  كە  دەگەیەنێ  
هۆی  بە  دەچ��ێ   بەڕێوە  رێژیمەوە  الی��ەن  لە 
بە  ب��اوەڕی  بێ   و  رێژیم  نادێموكراتیكبوونی 
نێوەڕۆكی  لە  خەڵك،  داخ��وازي��ی  و  دەن��گ 
بەتاڵە،  خۆی  واقیعی  مانای  بە  هەڵبژاردن 
كاندیدای  ب��ە  دەن��گ  ناتوانن  خەڵك  یانی 

دڵخوازی خۆیان بدەن.
رووحانی  حەسەن  ئاغای  ئەگەر  هەروەها 
بەڵێنییەكانی  و  رێفۆرم  و  ئاڵوگۆڕ  بێهەوێت 
جێبەجێ   ئیسالمیدا  كۆماری  سیستمی  لە 
داوە  خۆی  الیەنگرانی  بە  بەڵینی  كە  بكا، 
ام��ی��د« ه��ەروەه��ا ئەو  ل��ە »دول���ت تدبیر و 

بەڵێنیانەی كە بە نەتەوەكانی ئێرانی داوە و 
یاسای  و 19ی  بەندەكانی 15  ئیجراكردنی 
بنەڕەتی، بە هوی بوونی كەسێك وەك وەلی 
نادێموكراتیك  بنەڕەتيی  یاسایەكی  و  فەقیە 
و  رێفۆرم  و  گ��ۆڕان  جێبەجێكردنی  توانای 
مەحمەد  نییە.  بەڵێنییەكانی  جێبەجێكردنی 
و  گ��ۆڕان��ك��اری  بەڵێنی  س���اڵ   8 خ��ات��م��ی 
لە  ب��ەاڵم  ئ��ێ��ران دا.  ب��ە خەڵكی  رێ��ف��ۆرم��ی 
»سەركۆمار  وت��ی  س��ەرك��ۆم��اری��دا  كوتایی 
نییە«. كەوایە دوای  تەداروكاتچییەك زیاتر 
نزیك بە 3٤ ساڵ ئەزموونكردنی هەڵبژاردن 
لە چوارچێوەى ئەو سیستمەدا، خەڵكی ئێران 
چەمكەكانی  كە  بگەن  قەناعەتە  بەو  دەبێ  
یاسا،  دەس���ەاڵت���ی  م���ەدن���ی،  ك��ۆم��ەڵ��گ��ای 
و  چاپەمەنی  ئازادييە  رادەرب��ڕی��ن،  ئازاديی 
لە  دیكە  چەمكی  زۆر  و  كۆمەاڵیەتییەكان 
چوارچێوەی رێژیمی كۆماری ئیسالمیدا مانا 
هەڵبژاردنی  بۆیە  هەر  نییە.  مەفهوومی  و 
یان  بێ   رێفۆرمخواز  چ  رێژیم  مۆرەكانی 
گەالنی  بۆ  قازانجێكی  هیچ  ئوسوولگەرا 

ئێرانى تێدا نییە.
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رۆژی جیهانیی پەنابەران 

بەهاری توركی لە رێگادا نیە

چەكۆ ئەحمەدی

شەهاب خالیدی

����� ه���ەواڵ���ی ن��اخ��وش��ی ئ���ەم جارە 
مەحموود  دەس���ەاڵت���ی  ك��ە  ئ��ەوەی��ە 
حەوت  ج���ووت  و  كۆتاییە  ل��ە  روو 
كارگەكانی  گرینگترین  لە  یەكێك 
لە  نەستەق  قسەی  بەرهەمهێنانی 
دەست دەدات و خاڵۆفەرەج گوتەنی، 
بازاڕی »فشەمەنی« روو لە كزییە 
و ئێستا سەردەمی »رووحانیگەری« 
كەسانەیە  ئەو  رووحانچیەتیی  یان 
ك���ە ع��ەم��ام��ەی س��پ��ی ب���ە سەوز 
تاریكەشەوی مێشكی  بە  و  دەبینن 
وەنەوشەیی  خەونی  ئاخوندێكەوە، 
دەبینن. مەال حەسەنی رووحانی بە 
خەڵك  رۆژێ��ك  نەیدەبینی  خەونیش 
هێندە دەبەنگ بن كە قامچییەكەی 
دەستی ئەو بە چۆپی بزانن و دەست 
خامنەیی،  ل��ەگ��ەڵ  لەمالنبوونی 
رەش��ب��ەڵ��ەك��ی كوردی  ب��ە گ���ەڕی 
بۆ  حەسەن  مەال  كلیلەكەی  ببینن. 
سەردەمانێك  ئاشنایە،  كورد  ئێمەی 
كردنەوەی  بۆ  دەهاتن  كلیلەوە  ب��ەو 
راخستنی  و  بەهەشت  دەروازەك��ان��ی 
فەرشی سوور بۆ خۆیان لە خوێنی 
خەڵكی كوردستان. بەاڵم ئێستا خەڵك 
پێیان وایە كلیلەكەی ملی رووحانی 
دنیایە  ئەم  بەهەشتی  دەروازەك��ان��ی 
واتە  نشینەكان  جەهەننەم  س��ەر  بە 
رووحانی  دەكاتەوە.  ئێراندا  خەڵكی 
نیە.  داس  م��ن  كلیلەكەی  دەڵ���ێ  
باس  جێگای  بێت،  داسیش  ئەگەر 
نیە. شتی دیكەیە، رەنگە دوای 8 
دەڵێ   رووحانی  بیڵێت.  دیكە  ساڵی 
یاساناسم«،  نیم،  »من سەرهەنگ 
خۆشحاڵم بە ناسینت دوكتۆر مەال! 
منیش خۆم نیم، »مارلۆن براندۆ«م. 
نیت،  ح��ەس��ەن  م��ەال  تۆیش  دەزان���م 
ماندێلالی،  مەسیحی،  عیسای 
بەاڵم  ترێزای،ئیسپارتاكووسی.  دایە 
نە  ناكەم، چوونكە  باوەڕت پێ  من 
نە  و  داوی  پێ   دەنگم  كە  ل��ەوان��ەم 
لەوانەشم كە تەحریمیان كردی بەاڵم 
ئێستا ئ��ازاری وی��ژدان بەرۆكی پێ  
گرتوون و تۆبەنامەت لە ژێر ناوی 

»پێروزبایی« بۆ دەنێرن.
پیرۆزباییت  من  رووح��ان��ی!  ئاغای 
لێ ناكەم، چونكە لە عەمامەكەی 
كلیلەكەی  ت��ا  س���ەرت���ەوە  ت��ەوق��ی 
م��ل��ت، ل���ە زم���ان���ی ل���ووس���ت���ەوە تا 
حوشترنیشانت،  شۆكۆالتیی  عابای 
ه��ەم��ووی��ان ب��ۆ م��ن وەب��ی��ر هێنەری 
پیرۆزباییت  رووت������ن،  زوخ������اوی 
هەناسەت  چ��وون��ك��ە  ن���اك���ەم،  ل��ێ 
ب��ۆن��ی »ج��ی��ه��اد« و »ف���ت���وا« و 
»ج���ەم���اران«ی ل��ێ��وە دێ���ت، بۆنی 
قیزەونترین دیكتاتۆری لێ دێت كە 
نازناوی »ئیمام«ت پێ بەخشی و 
رێگەت خۆش كرد كە بۆ رشتنی 
خوێنی من فتوا بدات. ئەوانەش كە 
دەگێڕن،  بۆ  چەپڵەڕێزانت  و  شایی 
بێت و  بەر  لە  پانتۆڵیان  چ كەوا و 
بۆنی  هەموویان  مارینز،  جلی  چ 
خەونی  بۆیە  دێ��ت،  لێ  شكستیان 
بەاڵم من  دەبینن،  پێوە  وەنەوشەییت 
لە ئێستاوە باوەڕ بە بۆنی وەنەوشەش 

ناكەم، چ بگات بە تۆ.

جووت حەوت

هەوراز

رۆژی30ی جۆزەردان )20ی ژووئەن( 
لەالیەن رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكانەوە 
وەك رۆژی جیهانیی پەنابەران دیاریكراوە. 
»پەنابەر  دەڵێ:  پەنابەر  باوی  پێناسەی 
یان  ل��ە واڵت  ك��ە  ب��ە كەسێك دەگ��وت��رێ 
زێدی خۆی، بە هۆی كێشەی سیاسی، 
و  زمان  و  رەگەز  كۆمەاڵیەتی،  ئایینی، 
پرسی نەتەوەیی و هتد، لەالیەن دەسەاڵت 
و  ه��ەڕەش��ە  ب��ەر  دەكەوێتە  گرووپێك  ی��ان 
لە  روو  خواستی خۆی  بە  یان  ناچار  بە 
واڵتیكی دیكە دەك��ات«. جێی باسە كە 
و كۆچبەر كە  پەنابەر  زۆرج��ار چەمكی 
جیاوازییان هەیە، بۆ یەك مەبەست بەكار 

دەهێنرێت كە ئەمە هەڵەیە.
دیكتاتۆردا  و  دواك��ەوت��وو  واڵتانی  لە 
دی����اردەی پ��ەن��اب��ەری ب��ە ئ��اس��ای��ی دێتە 
لە  رەوتە  ئەم  تەنانەت زۆرج��ار  و  ئەژمار 
لە  دەدات.  روو  واڵتانەدا  ئەمجۆرە  نێوان 
نێو ئەم واڵت و نەتەوانەدا، نەتەوەی كورد 
ب��ە ه��ۆی س��وور ب��وون��ی ب��ۆ گەیشتن بە 
رزگاری و مافە رەواكانی و بەردەوامیی 
خ��ەب��ات، زۆرت����ر ل��ە ن��ەت��ەوەك��ان��ی دیكە 
بەناچار  و  ب��ۆت��ەوە  م��اڵ��وێ��ران��ی  ت��ووش��ی 
رێ��گ��ای پ��ەن��اب��ەری��ی گ��رت��ووەت��ە پ��ێ��ش و 
رادەیەك  تا  ناچارییەش  دووركەتنەوە  ئەم 
مانەوەی  زیندوو  یارمەتیدەری  توانیویە 

نەتەوەیەكی بندەست و چەوساوە بێت.
بدەین  هێما  كورتی  بە  زۆر  پێویستە 
رێژیمی  هەڵسوكەوتی  چۆنییەتیی  ب��ە 
لەگەڵ  ئ���ێ���ران  ئ��ی��س��الم��ی��ی  ك���ۆم���اری 
پەنابەران )بەتایبەت ئەفغانی و عێراقی(. 
ئێراندا  ل��ە  پ���ەن���اب���ەران  ژی��ان��ی  دۆخ����ی 

دواییدا  س��اڵ��ەی  ل���ەم چ��ەن��د  ب��ەت��ای��ب��ەت 
ئەژمار  دێ��ت��ە  م��رۆی��ی  قەیرانێكی  وەك 
پێوەندیدار  نێونەتەوەییەكانی  پرنسیپە  و 
ناگیردرێت.  لەبەرچاو  پەنابەری  بەمافی 
ل���ە ب���وارەك���ان���ی س��ی��اس��ی، ئ���اب���ووری و 
كۆمەاڵیەتیدا بەربەستیان لەپێش دادەنرێت. 
بۆ  هاتووچۆیان  و  نیە  خوێندنیان  مافی 
هیندێ  شوێن یاساغ كراوە. بە بێ  پارێزەر 
لە  ب��ەرەوڕووی  و  دەكرێن  دادگایی  بەناو 
دیكەش  كۆمەڵێكی  و  دەبنەوە  سێدارەدان 
ب��ە زۆرەم���ل���ێ  رەوان�����ەی واڵت���ی خۆیان 

دەكرێنەوە.
خوێنەران  ه���ەرەزۆری  بەشی  ه���ەروەك 
ئێران  گەالنی  شۆڕشی  پاش  ئ��اگ��ادارن، 
لە ساڵی 1357، دەسەاڵت كەوتە دەستی 
هەر  و  دیكتاتۆر  و  پاوانخواز  تاقمێكی 
سەلماندیان  دەسەاڵتدارییەوە  سەرەتای  لە 
ك���ە ب���ڕوای���ان ب���ە ئ���ازادی���ی س��ی��اس��ی و 
نییە  حیزبی  و  تاكەكەسی  كۆمەاڵیەتیی 
و بە كوشت وبڕ دەسەاڵتی خۆیان بە سەر 
دڕندانەیەی  ك��ردەوە  ئەم  سەپاند.  خەڵكدا 
ناڕەزایەتیی  ه��ۆی  ب��ووە  ن��وێ   رێژیمی 
لە  س��وورت��ر  و  جیابیران  و  ئ��ازادی��خ��وازان 
هەموو بەشەكانی ئێران، كوردستان بوو كە 
بوو بە مەكۆی ئازادیخوازی و بەشیكی 
زۆر لە جیابیران روویان كردە كوردستان و 
لە ئاكامی كۆڵنەدانی نەتەووەی كورد لە 
توانایەوە  هەموو  بە  رێژیم  داخوازەكانیان، 
بە  و  كورستان  خاكی  سەر  كردە  هێرشی 

كوشتوبڕ واڵتەكامانی داگیر كرد.
كورد  تاكەكانی  ل��ە  زۆر  كۆمەڵێكی 
وەك  ناچار  بە  سیاسی،  بەربەرەكانێی  بۆ 

و  عێراق  لە  رووی���ان   سیاسی  پەنابەری 
كوردستانی باشوور كرد. ئەگەر بمانەوێ  
كاریگەرییەكانی ئەم پەنابەرییە لەبەرچاو 
خەبات  بەردەوامبوونی  سەرەڕای  بگرین، 
كۆمەڵێك  دڕن���دە،  داگیركەرێكی  دژی 
گرفت و كێشەیشی بۆ ئەم تاكانە بەدواوە 
بووە كە بە كورتی ئاماژە بە چەندخاڵیان 

دەكەین.
���� ب���اری دەروون�����ی: ه��ەم��وو مرۆڤێك 
دەزان��ێ��ت ك��ە زێ��د و ك��ول��ت��وری شوێنی 
گرینگ  زۆر  رۆڵ��ێ��ك��ی  ل��ەدای��ك��ب��وون 
مرۆڤدا  كەسایەتیی  گرتنی  بیچم  ل��ە 
دەگێڕێ ، بەاڵم ئەوانەی پەڕیوەی دەرەوەی 
لە  ئەوانەی  بەتایبەت  دەب��ن،  سنوورەكان 
بەجی  خۆیان  زێ��دی  ناچارییەوە  رووی 
دێڵن، تووشی سەرلێشێوایی شووناس دەبن 
شوێنی  شوناسی  و  كولتوور  ناتوانن  و 
كولتورەكەی  و  وەرب���گ���رن  گ��ی��رس��ان��ەوە 
خۆیشیان تووشی ئاڵوزی و سەرلێشێواویی 
ئاڵوزیی  ه��ۆی  دەبێتە  ئ��ەم��ەش  دەب��ێ��ت. 
دەروونی و لە ئاكامدا تووشی شێوازێك لە 

خەمۆكی دەبن.
نەدانی  پ���ێ  و  ن��اس��ن��ام��ەی��ی  ب���ێ   �����
كەسانەی  ل��ەو  كۆمەڵێك  رەگ��ەزن��ام��ە: 
كوردستانی  لە  سیاسییەوە  هۆكاری  بە 
رۆژه���ەاڵت���ەوە رووی���ان ل��ە ع��ێ��راق ك��رد و 
باشوورن،  كوردستانی  نیشتەجێی  ئێستا 
ل��ە س��ی س��اڵ رەگەزنامەی  پ��اش زی��ات��ر 
ئەم واڵتەیان پێ  نەدراوە و بۆ راپەڕاندنی 
ژیانی ئاساییان تووشی كێشەی بەڕەوڕوو 
بوونەوە لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتییەكان بوون. 
ئەمە لە كاتێكدایە كە لە زۆربەی واڵتانی 

پێدانی  ب��ۆ  ك��ات��ی  م��اوەی��ەك��ی  جیهاندا 
دیاری  پەنابەران  بە  رەگەزنامە)سیتیزن( 
ئەندامی  واڵت��ان��ەی  ئ��ەو  هەموو  ك���راوە. 
وەك  نەتەوەیەكگرتووەكانن،  رێكخراوی 
مافی  جاڕنامەی  سەرشانیانە  لە  ئ��ەرك 
نەتەوەیەكگرتووەكان  رێكخراوی  مرۆڤی 
پێوەندییەشەدا  ل��ەم  ك��ە  بگرن  ل��ەب��ەرچ��او 
تێدایە. بەاڵم بەداخەوە  چەند هێمایەكی  
لێرە، لە بەشێكی دیكەی خاكی كوردستان 
ئەم  چ��ارەس��ەری  بۆ  ئەوتۆ  هەنگاوێكی 
كێشەیەی پەنابەرانی سیاسی كوردستانی 

رۆژهەاڵت هەڵنەهێندراوەتەوە.
�� دۆخی ژیانی نالەبار و قەیرانی بێ  
پیشەیی: بەشێكی دیكە لەوانەی سااڵنێكە 
تا رادەیەكی زۆر لە كاری سیاسی دوور 
كەوتوونەتەوە، لە چەند كەمپی ئاوارەكاندا 
نیشتەجێ  بوون كە ئاستی خزمەتگوزاری 
ل��ە خ��وارەوەی��ە و زۆرب��ەی��ان پیشەی  زۆر 
دووهەمی  وەچ����ەی  ه��ەی��ە.  الوەك��ی��ی��ان 
نەبوونی  ه���ۆی  ب��ە  ب��ن��ەم��ااڵن��ەش  ئ���ەو 
نەیانتوانیوە  بوون  هاوواڵتی  رەگەزنامەی 
خۆیندن  بە  درێ��ژە  ئاسایی  كەسانی  وەك 
بدەن و ببنە خاون پیشەی فەرمی. كەواتە 
ئەوانیش داهاتوویەكی وەك وەچەی یەكەم 
چاوەڕێیان دەكات. داهاتوویەكی ناڕوون. 

بەو  هێما  پێویستە  ك��ۆت��ای��ی��دا،  ل��ە    
كوردی  تاكەكانی  ك��ە  ب��دەی��ن  راستییە 
پەنابەر، سەرەڕای هەموو بەربەستەكان و 
هەموو  لە  پەنابەری،  ژیانی  گرفتەكانی 
ئامرازە رەواكانی بەردەست كەڵك وەردەگرن 
بۆ ئەوەی زیندویەتیی نەتەوەكەیان بپارێزن 

و تا سەركەوتن هەدا نادەن.

ریزی  ب��ە  توركیەش  وەزی���ری  س���ەرۆك 
رێبەرانی ئەو واڵتانەی جیهانی سێهەمەوە 
چەند  وەك  خۆپیشاندەران  ك��ە  ب��وو  زی��اد 
كەسێكی تێكدەر و ئاژاوەگێڕ و سیخوڕی 
واڵت��ان��ی دی��ك��ە ن���او دەب����ەن، ب���ەاڵم بەو 
هەڵبژاردنی  توركیە  لە  كە  جیاوازییەی 
ئ���ازاد و دێ��م��وك��رات��ی��ك ب��ەڕێ��وە دەچ���ێ  و 
ه���ەر ب���ۆی���ەش ئ����ەردۆغ����ان وت���ی ك���ە لە 
رێگای سندووقەكانی دەنگدانەوە وەاڵمی 
دەسەلمێنێ   بۆیان  و  دەدات  خۆپیشاندەران 
كە زۆربەی خەڵك لە سیاسەتەكانی رازین 

و پشتیوانیی لێ دەكەن.
ه��ەرچ��ەن��د ك��ە ن��اڕەزای��ەت��ی��ی��ەك��ان لە 
ژینگەوە  پاراستنی  بە  پێوەندیی  سەرەتادا 
خۆپیشاندەران  دوات�����ر  ب����ەاڵم  ه���ەب���وو، 
»مەیدانی تەقسیم«یان بۆ ماوەی چەند 
ناڕەزایەتی  شوێنی  كردە  ب��ەردەوام  رۆژی 
بە  بەرامبەر  نەتەنیا  خ��ۆی��ان،  دەربڕینی 
بڕینی دارەكانی ئەو پاركە، بەڵكوو كردیانە 
سیاسەتە  لە  توند  رەخنەگرتنی  ناوەندی 
گەشەپێدان،  و  داد  حیزبی  نێوخۆییەكانی 
بەرتەسككردنی  ل���ەم���ەڕ  ب��ەت��ای��ب��ەت��ی 
دەستێوەردان  و  تاكەكەسییەكان  ئازادییە 
ئەو  خەڵكی  شەخسیی  ژی��ان��ی  نێو  ل��ە 
كۆمەڵگای  بە  گەیاندن  خەسار  و  واڵتە 
الئیكی توركیە. ئەو ناڕەزایەتی دەربڕینە 
النیكەم  دەت��وان��ێ   حاڵەتدا،  خراپترین  لە 
دێموكراتبوونی  و  ئاشتیخوازی  رواڵەتی 
گشتیی  بیروڕای  بەرچاوی  لە   AKP
بكات  خەوشەدار  دەرەوەی واڵت  و  نێوخۆ 
و بەشێك لە دەنگدەرانی AKP بۆ الی 
كە  حیزبێك  ب��ۆ  ئەمە  رابكێشێ .  خ��ۆی 
دەسەاڵتداری  مۆدێلێكی  ببێتە  دەیهەوێ  

ببێتە  دەی���ەوێ   و  ناوچەكە  واڵت��ان��ی  ب��ۆ 
ئەندامی یەكیەتیی ئورووپا، وەك شۆكێكە 
چاوەڕێی  گەشەپێدان  و  داد  حیزبی  كە 

نەدەكرد.
ل��ە الی��ەك��ی دی��ك��ەوە ه���ەم ئ���ەو رەوتە 
دەستی   AKP ماوەیەكە  كە  ئاشتیەی 
پێكردووە و هەمیش ئەو پشتیوانیە ماددی و 
مەعنەوییەی كە توركیە لە ئۆپۆزیسیۆنی 
قازانجی  لە  ئەمانە  دەك���ات،  س��ووری��ەی 
وێدەچێ   بۆیە  هەر  نین،  ئێراندا  رێژیمی 
دەستی  بەتایبەتی  و  دەرەك��ی  دەستی  كە 
لە  ئ��ێ��ران  ئیسالمیی  ك��ۆم��اری  رێژیمی 
هاندانی خۆپیشاندەراندا هەبێ . ئەو رێژیمە 
لە رابردووەوە تا ئێستا سەلماندوویەتی كە 
ئەوان بۆ قازانج و بەرژەوەندیی رێژیمەكەیان 
هەموو رێگایەك بە رەوا دەزانن و هەموو 
پێشێل  ئاسانی  بە  پرەنسیپێك  و  ئوسوول 
دەكەن. هەر ئەو رێژیمەی كە لەكاتی بە 
AKP دەستەوەگرتنی دەسەاڵت لە الیەن
ەوە پشتیوانی خۆی لەو حیزبە ئیسالمیە 
دەرب����ڕی و ب��ە س��ەرك��ەوت��ن��ی ئ��ەو حیزبە 
ئیسالمیە لە خۆشیان هەڵدەپەڕین، كەچی 
بە  بووە  ئیسالمیە  حیزبە  ئەو  هەر  ئێستا 
ركابەرێكی سەرسەختی ئەوان لە ناوچەكەدا، 
دۆستایەتی  رێژیمە  ئەو  كە  شێوەیەك  بە 
لە  باشترە  پێ   توركیەی  سكۆالرەكانی 
ئیسالمیی  حیزبێكی  دۆستایەتیكردنی 
وەك  سكۆالرەكانی  چونكە   ،AKP وەك 
CHP و MHP دژی پشتیوانیكردنی 

ئەردۆغان لە ئۆپۆزیسیۆنی سووریەن.
شرۆڤەكارانی  ل��ە  هێندێك  ه��ەرچ��ەن��د 
سیاسی و شارەزای كاروباری توركیە ئەو 
وەك  تەقسیم  مەیدانی  ناڕەزایەتییانەی 

بەهاری  س��ەرەت��ای 
دەبەن  ن���او  ت��ورك��ی 
كە  وای�����ە  پ��ێ��ی��ان  و 

ب���ەه���اری ت��ورك��ی بە 
بەهاری  پ��ێ��چ��ەوان��ەی 

عەرەبی كە بوو بە هۆی 
ئەحزابی  هاتنەسەركاری 

دەبێتە  ئ��ەم��ە  ئیسالمی، 
الچوونی  لەسەركار  هۆی 

حیزبێكی ئیسالمی و هاتنە 
سكۆالرەكان،  س����ەرك����اری 

كە  وایە  پێی  ئەردۆغان  بەاڵم 
بوو  ئەوكاتە  ت��ورك��ی  ب��ەه��اری 

بەدەستەوە  دەسەاڵتیان  ئ��ەوان  كە 
گرت. بەاڵم ئەو بەهارەی توركیە 

و  پێكردبێ   دەس��ت��ی  ئ��ەوك��ات  چ 
چ ئ��ێ��س��ت��ا، گ��ری��ن��گ ئ���ەوەی���ە كە 

سەرەتای  دەتوانن  ناڕەزایەتییانە  ئەو 
ش��ك��ان��دن��ی ت��رس��ی س��ك��ۆالرەك��ان بۆ 

سەر  بۆ  خۆیان  الیەنگرانی  هێنانەوەی 
شەقامەكان و درێژەپێدانی خۆپیشاندانی 
بن،  دیكەدا  دەرفەتەكانی  لە  شێوەیە  بەم 
كە ئەمە دەتوانێ  ئەو بەهارەی ئەردۆغان 

بكاتە زستانێكی سارد و سڕ.
لە الیەكی دیكەوە بێگومان بەردەوامیی 
ناڕەزایەتییانە دەتوانێ  كۆسپ بخاتە  ئەو 
و  توركیە  لە  ئاشتی  رەوتی  رێگای  سەر 
دەوڵەت  هەم  واتە  ه��ەردوو الیەن  دواتریش 
دۆخی  بگەڕێننەوە  كوردەكان  هەمیش  و 
بۆیە  ئاشتی،  رەوت��ی  دەستپێكردنی  پێش 
كوردەكانی كوردستانی باكوور پێویستیان بە 
رەوشێكی ئارام هەیە كە تێیدا بتوانن لەسەر 
پڕۆسەی ئاشتی كار بكەن، هەر بۆیە ئەو 

پرۆسەیە ناڕوونی و تێبینی زۆری لەسەرە 
و زۆر بە ئارامی دەچێتە پێش. یەكدەنگی 
و یەكڕیزیی نەتەوەی كورد و گرتنەپێشی 
سیاسەتی دیالۆگ لە كەش و هەوایەكی 
ئارام، دەتوانێ  لە سەركەوتنی قۆناغەكانی 
»رەوتی ئاشتی«دا كاریگەر بێ  و رێگا 
بەشەی  ل��ەو  نەتەوەكەمان  گەیشتنی  بۆ 
بە النیكەمی مافە سیاسی و  كوردستان 

مرۆییەكانی خۆی خۆش بكات.
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ستەمی سیستماتیك دژ بە خەڵكی یارسان

دوایین گۆڕانكارییەكانی سووریە

عادڵ مورادی

موعتەسەم نوورانی

یارسان بە بەشێك لە خەڵكی كورد دەوترێ  
خۆجێیی  ت��ەواوی  بە  ئایینێكی  پەیڕەوی  كە 
و كوردی بە ناوی »ئایینی یاری«ن كە لە 
بە  عێراقدا  لە  و  حەق«  »ئەهلی  بە  ئێراندا 
لە  هێندێك  ئەڵبەت  بەناوبانگن.  »كاكەیی« 
نەتەوەكان و ئیتنیكەكانی دیكە وەكوو »توركە 
ئازەرییەكان« و بەشێك لە فارس زمانەكان لە 
ئێران و واڵتە دراوسێكانی ئێران، پێڕەوی ئەم 

ئایینەن.
ئایینی یاری بە یەكێك لە ئایینە ریشەدار 
و رەسەنەكان دێتە ئەژمار. بنەماكانی ئایینی 
راستییەكان  كتێبی  لە  كە  شێوە  ب��ەو  ی��اری 
)دەفتەری هەقیقەت( هاتووە، بریتییە لە چوار 
خاڵی »پ��اك��ی«، »راس��ت��ی«، »ن��ەم��ان« و 
یارسان،  تاكی  كە  مانایە  بەو  »بااڵپۆش«. 
لە هەموو  ن��اخ��ەوە و  لە  ه��ەم  لە روو و  ه��ەم 
ب��وارێ��ك��دا پ��اك بێت و ل��ە رێ��گ��ای چاكی و 
نابەجێ   كرداری  هەڵدەگرێ ،  هەنگاو  راستی 
و خۆبەزل زانین لە خۆی دوور بكاتەوە و دان 
پیشەی  بكاتە  خۆبەختكردن  و  خۆداگرتن  بە 

خۆی.
ه��ۆی شوناسی  ب��ە  ه��ەم  ی��ارس��ان  خەڵكی 
ن��ەت��ەوەی��ی وات��ە ك��وردب��وون و ه��ەم ب��ە هۆی 
سەرەتای  ل��ە  ی��ارس��ان،  ئایینی  جیهانبینی 
بەر  كەوتوونەتە  ئەمڕۆ،  بە  تا  دەركەوتنییەوە 
دەستدرێژيی  و  زوڵ��م  و  بەزەیی  بێ   ش��ااڵوی 
ئەم حاكمانە  و  ئێران  ناوەندیی  دەسەاڵتدارانی 
یارسان بێ   ئایینی  داوە كە  بەردەوام هەوڵیان 
بەها و ئەو بە بەشێكی عیرفانی لە ئیسالم و 

شیعە پیشان بدەن.
بە چاوخشاندن بە یاسای دوازدە و سێزدەی 

ناوەتە  پ��ێ��ی  ن��ێ��وخ��ۆی س��ووری��ە  ش���ەڕی 
مەرگهێنەر،  و  م��ەت��رس��ی��دار  ق��ۆن��اغ��ێ��ك��ی 
100كەس  لە  زیاتر  رۆژان���ە  كە  بەشێوەیەك 
و  پیر  و  منداڵ  و  ژن  وات��ە  سڤیڵ  خەڵكی 
شەڕێكی  دەدەن.  ل��ەدەس��ت  گیانیان  ج���وان 
و  شارۆچەكە  شارو  تەواوی  كە  ماڵوێرانكەر 
ژێرخانی  گرتۆتەوە.  س��ووری��ەى  گوندەكانی 
ئابووریی واڵت وێران بووە. بەگوێرەی دوایین 
یەكگرتووەكان،  ن��ەت��ەوە  كۆمەڵی  راپ��ۆرت��ی 
رادەی كوژراوەكانی شەڕی نێوخۆیی سووریە 
هەزار   93 النیكەم  راب���ردوودا،  دووساڵی  لە 
دەدا  نیشان  راپۆرتەكە  ك��راوە.  ب��ەراورد  كەس 
كەس  30ه���ەزار  پێش  ل��ەوە  ساڵێك  هەتا  كە 
ك��وژراوە، بەاڵم لە ساڵی راب��ردووەوە تا ئێستا 
بە گوێرەی ئامارەكان لە هەر مانگێكدا زیاتر 
لە 5هەزار كەس بوونە قوربانیی ئەو شەڕە كە 
ئەو ئامارانە لە رادەی واقعی خۆی كەمترە، 
نەخراوەتە  كوژراوەكان  زۆربەی  ناوی  چونكە 
دەڵێ 80%ی  راپ��ۆرت��ە  ئ��ەو  راپ��ۆرت��ەك��ە.  نێو 

كوژراوەكان پیاو بوون.
ناوی پێاڵی بەرپرسی كومیسێونی مافی 
مرۆڤی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان دەڵێ : 
1700منداڵی  النیكەم  كوژراوەكاندا  »لەنێو 
ژێر دە ساڵ وەبەرچاو دەكەوەێ .« راپۆرتەكە 
دەكا  مندااڵن  ئیعدامی  و  ئەشكەنجە  باسی 
نەسڵ  باسی  كە  روو  دەخاتە  نموونە  زۆر  و 
ك��وژی دەك��ا و دەڵ��ێ  بە دەی��ان بنەمالەی وا 
ه��ەب��وون ك��ە ه��ەم��ووی��ان ك����وژراون، تەنانەت 
كردون.«  ئیعدام  بێشكەشیان  س��ەر  مناڵی 
حكومەت  »هێزەكانی  دەڵێ:  پێاڵی  خانمی 
باران  توپ  گوندەكان  و  شار  رۆژێ   هەموو 
دەكەن و هێرشی ئاسمانی دەكەن، بە مووشەك 
و چەكە ئیستراتیژییەكانى بومبای هێشویی 

ناوێك  هیچ  كە  دەبینین  ئێران  واڵتی  یاسای 
ئاینییە  كەمینە  و  نەبراوە  ی��اری  ئایینی  لە 
ناسراوەكان لە كۆماری ئیسالمیدا، زەرتەشتی، 
كەلیمی و مەسیحین. ئەمە ئەوە دەردەخات كە 
رێڕەوانی ئایینی یاری كە گەورەترین كەمینەی 
لە  دانیشتوانەوە  رێ���ژەی  ب���واری  ل��ە  ئایینی 

ئێراندان، »شەیتان پەرەست«، »علی الهی« 
یا »غالت شیعە« دەناسرێن.

ئەم بێ  حورمەتییەی یاسادانان بە ئایینی 
بۆ  رادیكاڵەكانی  و  توندئاژۆ  دەستی  یاری، 
هێرش كردن بۆ سەریان ئاوەاڵ كردووە و كێشەیەكی 
زۆری بۆ كۆمەڵگای یارسان درووست كردووە، 
پێكهێنانی  لە  یارسان  بە جۆرێك كە خەڵكی 

ئایینییەكانی خۆیان  سەربەستانەی رێوڕەسمە 
لە  ناتوانن  یارسانی  الوان��ی  و  ب��وون  بێبەش 
ناوەندە حوكمی و دەوڵەتییەكاندا دابمەزرێن و 
بەداخەوە هەنگاوی زۆر لەوە زیاتر هەڵگیراوە 
لە  هێندێك  ئێعدام  و  ئەشكەنجە  و  سزا  بە  و 
یارسانەكانی )اوچ تپە میاندواب( و پێشگرتن 

لە گرتنی رێوڕەسمی یادكردن لە )سەیدخەلیل 
لە  لێكۆڵینەوە  لە  پێشگرتن  و  ن��ژاد(  عالی 
ناوبراو تەنیا هێندێك لەو  چۆنیەتی كوشتنی 
زوڵم و زۆرەیە كە لە یارسانەكان دەكرێت. ئیزن 
یارسانەكان  پیرۆزی  كتێبی  چاپی  بە  ن��ەدان 
بە  كتێبی  ب��اڵوك��ردن��ەوەی  ئ��ەوە  جیاتی  لە  و 
یارسان  كە  نووسەرەكانییەوە  الی��ەن  لە  هەڵە 

هێرشی  و  نین  ش����ارەزا  ب����وارەدا  ل��ەو  و  نین 
ئایینی  س��ەر  بۆ  حكوومەتی  رۆژنامەكانی 
رۆژنامەی  رۆژنامانە،  لەو  یەكێك  كە  یاری 
كەیهانە، كۆماری ئیسالمی و كەسانی شارەزا 
و ئەو ماڵپەڕانە كە پێوەندیان بە حكوومەت و 
بە  كە  دەبیندرێ   هەیە  ئایینییەكانەوە  ناوەندە 

دەركردنی فتوای ئەوەی كە دەڵێ  یارسانەكان 
ب��ۆ خەڵكی  ب��ازن��ەی فشار  گ��اڵون و ك��اف��ر، 
یارسان تەسكتر دەكەنەوە. بەاڵم وادیارە ئەمجار 
كۆماری ئیسالمی تەواوی هەوڵی خۆی بە 
لە چەن  یارسان خستۆتەگەڕ.  دژی خەڵكی 
رۆژی راب��ردوودا، هێزەكانی رێژیمی ئێران لە 
بەندیخانەی هەمەدان جگە لە بێ رێزیكردن بە 

هاونیشتمانێكی یارسان، ئەزیەت و ئازارێكی 
ب��ۆت��ە هۆی  ك���ارە  ئ���ەو  زۆري����ان داوە و ك��ە 
یارسان  خەڵكی  نێو  لە  گشتی  ن��اڕەزای��ەت��ی 
تا ئەو جێگەیەی كە دوو هاوواڵتيی یارسان 
نیشانەی  بە  ه��ەم��ەدان  بەندیخانەی  ب��ەر  لە 
ئەم  شەرمەزاركردنی  و  دەربڕین  ناڕەزایەتی 
كردەوە دژە مرۆییانەی بەرپرسانی بەندیخانەكە، 
خۆیان سووتاندووە كە بەداخەوە گیانی خۆیان 
كردەوە  ئ���ەم  داوە.  ل��ەدەس��ت  رێ��گ��ای��ەدا  ل���ەم 
قیزەونەی بەرپرسانی بەندیخانەی هەمەدان و 
رووداوەكانی دوای ئەو، جارێكی دیكە ئاستی 
زوڵم و زۆر و نادادپەروەری و بێ  عەداڵەتی 
لە  و سەركوت  رادەربڕین  ئ��ازادی  نەبوونی  و 
چوارچێوەی والیەتی فەقیەدا ئاشكرا دەكات. 
بە  بەهایەك  رێژیمە هیچ  ئەم  روون��ە كە  زۆر 
نادات  باوەری مرۆڤەكان و بەگشتی مرۆڤ 
و بە وتەی بەرپرسانی رێژیمی ئێران، مرۆڤ 
و  خ��ودای��ی  ئافرێندراوێكی  وەك���وو  نەتەنیا 
گ���ەورەی ه��ەم��وو ئ��اف��رێ��ن��دراوەك��ان چ��او لێ 
ناكرێت بەڵكوو تەنیا وەك بوونەوەرێكی ماددی 
ئامانجەكانی  بە  بۆ گەیشتن  كەرەستەئاسا  و 

رێژیم كەلكی لێ وەردەگیرێت.
مەحكومكردنی  ل��ە  جگە  كۆتاییدا،  ل��ە 
ئ��ەم ك���ردەوە ق��ی��زەون��ەی ك��ۆم��اری ئیسالمی 
خەڵكی  پیرۆزییەكانی  بە  كردن  بێ رێزی  بۆ 
و  دژەمرۆیی  نێوەرۆكی  یارسان،  بەكەرامەتی 
دژە ئایینيی ئەم رێژیمە شووینیستە و رەوابوونی 
یارسان  خەڵكی  داخوازییەكانی  و  ویستەكان 
جیهانییەكانی  باڵوكراوە  بە  بەستن  پشت  بە 
نێودەوڵەتییە  رێككەوتنە  و  م��رۆڤ  مافی 
پ��ێ��وەن��دی��دارەك��ان ب��ە مافی م��رۆڤ��ەوە، ب��ە بیر 
دێنینەوە كە دەبێ  مافی تاكەكەس و كۆمەڵ 

بە شێوەی یاسایی بە فەرمی بناسرێت.

رووبەڕووی خەڵك راوەستاون«.
شەڕی نێوخۆیی سووریە زۆر مەترسیدارە، 
باری فیزیكی  لە  ئەو واڵتە  لەوەی كە  جیا 

زەبری گورچكبڕی وێكەوتووە.
دەروونیاتی  س��ای��ك��ول��ۆج��ی��ش��ەوە  ل��ەب��اری 
مەترسیدارتر  مراندووە.  واڵتەی  ئەو  خەڵكی 
لەوانە ئەمەیە كە پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی شار 
و گوندەكانی سووریە داڕماوە. چونكە سووریە 
نەتەوە، فرەئایین، فرەمەزهەب،  واڵتێكی فرە 
فرە كولتور و فرە جوگرافیایە و دوای نەمانی 
بەشارئەسەدیش شەڕی تایفەیی و عەشیرەتی 

و مەزهەبی بەردەوام دەبێ .
شاری  گ���ی���ران���ەوەی  دوای  ن��م��ون��ە،  ب��ۆ 
قەسیر لە الیەن هێزەكانی رێژیم بە هاوكاری 
لە  ئێران،  پشتیوانی  و  لوبنان  حیزبووڵاڵی 
یەكێك لە شەقامەكانی ئەو شارە، كە الوەكانی 
كلیسای پێروزی ئەلیاسی و بەرچاو دەكەوێ  
رۆژگارێك  چ��ۆن  كە  ئەویە  نیشاندەری  كە 
و  ئایین  و  مەزهەب  بە  سووریە  دانیشتوانی 
نەتەوەى جۆراوجۆرەوە لەگەڵ یەك ژیاون. بەاڵم 
ئێستا بە نیگەرانییەوە دەڕواننە داهاتووی ئەو 
لە شەڕی  خۆیان  ئێستا  تا  كوردەكان  واڵتە. 

نێوخۆیی سووریە پاراستوە. چونكە رێژیم بە 
سووریەی  كوردنیشینەكانی  ناوچە  ناچاری 
ناوچانە  ئ���ەو  ك����اروب����اری  ك������ردووە.  چ���ۆل 
كوردەكانیش  ك��وردەك��ان،  دەستی  كەوتووەتە 
رێژیمی  الی���ەن  ل��ە  پێشتر  ئ����ەوەی  ل��ەگ��ەڵ 
پێكراوبوو  ب��ێ رێ��زی��ان  زۆر  ئ��ەس��ەدەوە  ب��ەش��ار 
رۆژگارێكی تاڵ و پڕچەرمەسەريیان دیبوو، 
لەالیەن ئۆپوزیسیونیش ئاوڕییان لێ  نەدرایەوە. 
ناسیۆنالیزمی عەربی سوننەش دانی بە رەوایی 
ئەو  لێرەدا  نەهێناوە.  ئازاديی كورددا  ماف و 
پرسیارە دێتە گۆڕێ  ئەرێ  وەزعی كورد لە 

سووریە بەرەوكوێ  دەڕوا؟ لە راستیدا كوردەكان 
هەلێكی باشی مێژووییان بۆ رەخساوە دەبێ  بە 
یەك گوتار و لە یەك بەرەدا بێنە مەیدان و لە 
مافی خۆیان بەرگریی بكەن. رۆژنامەی واڵ 
ئیستریت جوڕناڵ لە راپۆرتی رۆژی هەینی، 
كە:  دەن��ووس��ێ   ج��ۆزەردان��دا  2٤ی  رێكەوتی 
سەرۆك  دەفتەری  راگەیەندراوی  »ب��ەدوای 
كۆماری ئەمریكا لە پیشتیوانی كردنی ئەو 
راستیە كە هێزەكانی دەوڵەتی سووریە لە دژی 
چەكی  لە  كەڵكیان  ئەسەد  بەشار  نەیارانی 
شیمیایی، بەتایبەت گازی سارین وەرگرتووە. 
دەوڵەتی ئەمریكا راستەوخۆ، چەك و كەرسەی 
بەرهەڵستكاری  هێزەكانی  بە  دەدا  سەربازی 
ئوباما  ب��ارك  پێشتر  چونكە  ئ��ەس��ەد.  بەشار 
سەرۆك كۆماری ئەمریكا دەوڵەتی سووريیەی 
چەكی  بەكارهێنانی  كە  ك��ردب��ووەوە  ئاگادار 
سووریەدا  ن��ێ��وخ��ۆی  ش���ەڕی  ل��ە  شیمیایی 
توندی  ك��اردان��ەوەی  لەگەڵ  و  س��وورە  هێڵی 

نێودەولەتی رووبەڕوو دەبێتەوە.«
لەو  كوماریخواز  سێناتۆری  مەكین  جان 
ب���وارەوە دەڵ���ێ : س���ەرۆك ك��ۆم��اری ئەمریكا 
ناردنی چەك  راستیە تێ  بگا كە  لەو  دەبێ  
دەسەاڵت  بااڵنسی  سووریە  ئۆپوزیسیونی  بۆ 
ناگۆڕێ . سوپای ئازادی سووریە پێویستی بە 
چەكی قورس هەیە تا بتوانێ لەگەڵ تانك و 
فڕۆكەكانی رێژیم بەربەرەكانێ  بكا. هەروەها 
پێویستی بە ناوچەی دژە فڕین هەیە. دەبێ  
تێدابچێ .  ئاسمانی سووریە  هێزی  سیستمی 
جوڕناڵ  ئیستریت  واڵ  راپۆرتی  بەگوێرەی 
قەرارە لە سنووری ئۆردن لە خاكی سووریەدا 
لەو  ئەمریكا  و  بێ   پێك  دژەفڕین  ناوچەی 
لە  ئ��ۆردن،  هێناوەتە  زۆری  هێزێكی  م��اوەدا 
كاتێكدا پێشتر مووشەكی پاترێوت لە خاكی 
توركیەدا لەالیەن ئالمان و هولەند دامەزراوە.

سەر چاوە:  
    www.wsj.com 
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بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

رێفۆرمخوازان، ئەزموونێكی ئەزموونكراوپەیام
بەناو  زۆر  ه��ەراوه��وری��ای��ەك��ی  پ���اش 
ی��ازدەه��ەم��ی��ن خ��ول��ی س��ەرك��ۆم��اری، لە 
ئێرانی ژێر دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمیدا 
بەڕێوەچوو.  ج�����ۆزەردان  2٤ی  رۆژی 
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ێ��ك ك��ە رێ��ژی��م ل��ە دوو ساڵ 
بەشكۆی  بەڕێوەبردنی  بۆ  ل��ەم��ەوب��ەرەوە 
سندووقەكانی  بۆسەر  خەڵك  راكێشانی  و 
وتارەدا  ل��ەم  داڕشتبوو.  پالنی  دەن��گ��دان 
سەر  بخەینە  تیشك  ك��ە  دەدەی���ن  ه���ەوڵ 
بەڕێوەبردنی  و  تێئۆریزەكردن  چۆنیەتیی 
دیكە  جارێكی  و  رێژیم  شانۆیەی  ئ��ەم 
ئەم  چەواشەكارانەی  الیەنەكانی  لەگەڵ 

شانۆیە ئاشناتر بینەوە.
پ�����ەردەی ب���ەر ل��ە ه���ەڵ���ب���ژاردن: پاش 
لەرزینی  و   88 س��اڵ��ی  رووداوەك����ان����ی 
لە  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  ك��ۆڵ��ەك��ەك��ان��ی 
ت��ەواوی��ەت��ی خ��ۆی��دا، رێ��ژی��م ك��ەوت��ە كار 
سەرەكی  ئامانجی  دوو  بتوانێت  تاكوو 
بۆ خۆی دەستەبەر بكات؛ یەكەم ئەوەی 
ناڕەزایەتیانە  شەپۆلە  ئەو  جارێكیتر  كە 
دووبارە نەبێتەوە و شانۆیەكی هێمن و بێ  
بنێن، دووه��ەم؛ خەڵك  كێشە وەپشت سەر 
رابكێشنەوە  سەرسەندووقەكان  بۆ  دووب��ارە 
تا  خۆیان  لەدەستچووی  شەرعییەتی  و 
وەدەست  جیهانیان  لەبەرچاوی  رادەی���ەك 
ئامانجە  دوو  ب��ەم  گەیشتن  بۆ  بێننەوە. 
سەرەكیە رێژیم هەموو هەوڵەكانی خۆی 
هەرچەشنە  ل��ە  رێ��گ��ری  خست،  وەگ���ەڕ 
و  گرتن  وێ��ڕای  دەربڕینێك  ن��اڕەزای��ەت��ی 
دەسبەسەركردنی سەرانی بەناو بزووتنەوەی 
دیكەوە  لەالیەكی  و   لەالیەكەوە  س��ەوز 

دژایەتی لەگەڵ دەربڕینی 

هەر دەنگێكی نەیار لەگەڵ ویستەكانی 
دەیان  بە  راپێچكردنی  و  نیزام  رێبەری 
كەس بە تاوانی الیەنگری كردن لە فیتنە 
كەسێكی  تەنانەت  بەندیخانەی  خرانە  و 
كە  بەهێشتی  وەك سەتاری  وێبالگنووس 
تەنیا بیروباوەڕی خۆی لەناو بالگەكەیدا 
دڕندانەترین  بە  ئاكامدا  لە  و  دەنووسی 
شێوە گیانی لێ ئەستێندرا، تێكڕای ئەو 
كارانە بۆ هێوركردنەوەی رەوشی كۆمەلگا 
و دامركاندنی گڕكانی ناڕەزایەتییەكانی 
بەاڵم  چوون،  بەڕێوە  ن��اڕازی  كۆمەاڵنی 
رێژیم بۆ مانەوەی و درێژەدان بە دەسەاڵتە 
سەرەڕۆكەی خۆی دەستەوەستان  نەوەستا 
شانۆیەی  ئەم  واتا  داهاتوو  خولی  بۆ  و 

كە لە 2٤ی جۆزەردان بەڕێوە چوو كەوتە 
لەگەڵ  ك��ردن  سیاسەت  و  دان���ان  پیالن 
خەڵكدا. كۆماری ئیسالمی باش دەیزانی 
كە بەو هەڵوێستە سەركوتكەرانەی كە لە 
ساڵی 88، لەهەمبەر خەڵكدا گرتوویەتە 
ب��ێ��ت و ج��ارێ��ك��ی دیكە  ئ��ەگ��ەر  ب����ەر، 
بەرێت  بەڕێوە  سەركۆماری  هەڵبژاردنی 
ئەكەوێتە ناو بێ ئابڕوویی و پەتەی بۆ 
هەر  سەرئاو.  دەكەوێتە  جیهانیان  هەموو 
لەم روەوە بە هێنانە بەرباسی ئەو تەوەرە كە 
هەڵبژاردنەكانی شورای شار و دێهاتەكان 
دەبێ  تێكەڵ بكرێت لەگەڵ هەڵبژاردنی 
خەڵكی  راكێشانی  پالنی  سەركۆماری، 
كایەوە،  خستە  سەندووقەكانی  س��ەر  بۆ 
ب��ە س��ەرن��ج��دان ب��ە ب��ەڕێ��وەچ��وون��ی سێ  
شورا  هەڵبژاردنەكانی  پێشووی  خوولی 
كە  رقابەتییەی  ه��ەوای��ە  و  ك��ەش  ئ��ەو  و 
نێو  لە  دەستەیی  چەند  بوونی  هۆی  بە 
ئێران  ل��ە  دێ��ه��ات��ەك��ان��دا  و  ش��ار  خەڵكی 

هەستی   زوو  زۆر  رێژیم  بوو،  وەڕێكەوت 
بەوە كرد كە ئەگەر بێت و ئەو هەڵبژاردنە 
لەگەڵ شانۆی هەڵبژاردنی سەركۆماری 
بێ  و  س���اردی  دەت��وان��ێ��ت  بكات  تێكەڵ 
مەیليی خەڵك لەهەمبەر هەڵبژاردنەكانی 
كەشی  گڕوتینی  نێو  لە  س��ەرك��ۆم��اری 
رەقابەتی هەڵبژاردنەكانی شورای شار و 
دێهاتەكاندا بشارێتەوە و بەو شێوەیە بە دوو 
تیر ئامانجێك كە هاتنی خەڵكە بۆ سەر 
لە  شێوەیە  بەو  و  بپێكێت  سەندووقەكانە 
ناو بیروڕای جیهان وا خۆی بنوێنێت كە  
ئەو خەڵكە بۆ هەڵبژاردنی سەركۆماری 
هاتوون و حەماسەی سیاسيی خوازراوی 
رێ��ب��ەری��ان ه��ێ��ن��اوەت��ەدی. ه��ەر ل��ەم روەوە 
ئامانجی  ڕواڵەتدا  لە  رێژیم  ئەگەرچی 
هەڵبژاردنی سەركۆماری بوو و هەڵبژاردنی 
شوڕاكانی لە پلەی دووهەمی گرینگی 
دانابوو بەاڵم ئەگەر چاوێك بخشێنینە نێو 
بەرنامەی رێژیم بۆ هەڵبژاردنەكان زۆر بە 
روونی ئەبینین كە بە پێچەوانە، ئامانجی 
ئەوە  ب���وون، چونكە  ش��وڕاك��ان  س��ەرەك��ی 
دەتوانێت  كە  شوڕاكانە  گەرمی  شانۆی 
رواڵەتی مەشروعییەت بۆ رێژیم بێنێتەوە 
سەركۆماری.  ساردی  هەڵبژاردنی  نەك 
بەو  ئاماژە  دەتوانین  وێنە  بۆ  لەمبارەوە 

سااڵنی  بەپێچەوانەی  كە  بكەین  خاڵە 
بەربژێری  ك��ەم  ژم��ارەی��ەك��ی  ك��ە  پێشوو 
هەڵبژاردنی شوڕاكان دەكران ئەو جارە لە 
ئەو  بەرامبەری  چەند  لە  زیاتر  شارێكدا 
رێژەیەی كە دەبوایە ببان بە شووڕا ئیزنی 
پڕوپاگەندە كردنیان پێدرابوو كە ئەم ئیزن 
دانەش راست لە چوارچێوەی گڕوتین دان 
بە شانۆی هەڵبژاردن بوو. ئەوە لە حاڵێكدا 
لە  سەركۆماری  هەڵبژاردنی  بۆ  كە  بوو 
686 كەس، تەنیا 8 كەسیان ئیزنی هاتنە 
باقی  و  پێدرا  شانۆكەیان  ناو  ژوورەوەی 

رەت كرانەوە.
پاش هەموو ئەو پالنانەی كە رێژیم بەر 
ئاكامدا  لە  برد،  بەڕێوەی  هەڵبژاردن  لە 
بەناو  ش��ان��ۆی  ج����ۆزەردان  2٤ی  رۆژی 
بە  رێژیم  و  چوو  بەڕێوە  هەڵبژاردنەكان 
چەند  ه��ەوای��ەك��ی  و  ك��ەش  وەڕێخستنی 
دێهاتەكانی  و  شار  زۆرب��ەی  لە  بەرەكی 
لە  ژم��ارەی��ەك  توانی  كوردستان  و  ئێران 

خەڵك بۆ هەڵبژاردنەكانی شوڕاكان بێنێتە 
شانۆی  راستیدا  لە  و  سەندووقەكان  سەر 
هەڵبژاردنی  وات��ە  ه��ەڵ��ب��ژاردن  س��ەرەك��ی 
س���ەرك���ۆم���اری پ��ێ��ی رازان��������دەوە. پاش 
كەس  هەموو  هەڵبژاردن  بەڕێوەچوونی 
لە ماوەی  دەك��رد كە  ئ��ەوەی  چاوەڕوانی 
چەند كاتژمێر دوای هەڵبژاردن ئاكامەكان 
راب��گ��ەی��ەن��درێ��ت ب���ەاڵم ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ە ئەو 
تا دوا ساتەكانی رۆژی 25ی  ئاكامانە 
كە  رانەگەیێندران  ت��ەواوی  بە  ج��ۆزەردان 
هەر ئەم خاڵە دووڕوویی و رووهەڵمااڵويی 
رێژیم بۆ خەڵك زیاتر دەردەخات، لێرەدا ئەم 
ئاخۆ ساڵی 88  ئ��اراوە كە  پرسیارە دێتە 
كە  دەنگ  میلیۆن   30 بە  نیزیك  چلۆن 
خستویانەتە  خەڵك  دەكرد  ئیدعای  رێژیم 
ناو  سەندووق لە ماوەی كەمتر لە چەند 
كاتژمێرێكدا خوێندرانەوە و ئاكامەكان بە 
هەر  ساڵ  ئەو  بەاڵم  راگەیاندران  زوویی 
ئەو رێژەیە ماوەی نیزیك بە 2٤ كاتژمێر 

دەخایەنێت!!!؟
چەند  و  رووح��ان��ی  س��ەرك��اری  هاتنە 

تێبینیەك:
لەناو چاوەدێرە سیاسییەكاندا زۆر كەس 
هەن كە دەڵین بەدەنگ هێنانەوەی حەسەن 
رووحانی، خەڵكی ئێران »نا«یەكی تریان 

بە رێژیم و رێبەرەكەی وتەوە بەاڵم ئەگەر 
چاوێك بخشێنینە سەر ناوەرۆكی  باسەكە 
ئەم  ب��ەپ��ێ��چ��ەوان��ەی  راس���ت  ك��ە  دەبینین 
رێبەری  ئەوە  كە  بڵێین  دەتوانین  قسەیە 
ب��ە هاتنی  ب��ە ئیزن دان  ك��ە  ب��وو  رێ��ژی��م 
تەمەنی  ماوەی  رووحانی  وەك  كەسێكی 
و  خامەنەیی  ك��ردەوە،  درێ��ژ  نیزامەكەی 
بەیتی رێبەری باش لەو مەترسیانەی كە 
لە  چ  رێژیمەكەیان  تەواویەتی  سەر  بۆ 
نێوخۆ و چ لە دەرەوەی واڵت لە ئارادایە 
مەترسیانە  ب��ەو  هەستیان  و  ئ��اگ��ادارن 
كردوە هەر ئەو هەست پێكردنەش بوو كە 
خامەنەیی لە رۆژی 22ی جۆزەردان واتە 
دوو رۆژ بەر لە هەڵبژاردن ناچار كرد كە 
نەیاران  تەنانەت  بكات  داوا  كڵۆڵی   بە 
بێن تا  و دژبەرانی كۆماری ئیسالمیش 
بە وتەی خۆی ئەگەر رێژیمیشیان ناوێت 
خۆ واڵتیان دەوێت و بێن و بەشداری لە 
لە راستیدا رێژیم  هەڵبژاردنەكاندا بكەن. 

باش هەستی بەوە كردبوو كە ئەگەر بێت 
و مۆرەیەكی هاوشێوەی ئەحمەدی نەژاد 
سەرەڕای  ئەوە  سەركار،  بێنێتەوە  دووب��ارە 
ئەوەی كە رۆژ لە دوای رۆژ مەشروعییەتی 
دەرەوەش  ئاستی  لە  دەدا،  لەدەست  زیاتر 
لە  ك��ە  بنبەستانەی  ب��ەو  ب��ەس��ەرن��ج��دان 
ب���واری ئ��ەت��ۆم��ی ت��ووش��ی ه��ات��وون زۆر 
سەربازی  هێرشی  لەگەڵ  كە  نییە  دوور 
بن. هەر  ب��ەرەوڕوو  ئیسرائیل و رۆژئ��اوا 
ئەم ترس و دڵەڕاوكێیە وای كرد كە رێژیم 
بیرەوەرییەكی  ئەگەرچی  رێبەرەكەی  و 
خۆشیان لە رەوتی بەناو رێفۆرمخواز نییە 
ئەو  س��ەر  بێنە  ناچاری  رووی  لە  ب��ەاڵم 
قەناعەتە كە بەسەرنجدان بەو مێژوویەی 
ك��ە رێ��ف��ۆرم��خ��وازان ل��ە ه��ێ��ورك��ردن��ەوە و 
كۆمەڵگای  و  نێوخۆ  خەڵكی  فریودانی 
دەرەوە بەو دروشمە بریقەدارانەی كە هەیانە، 
سوپاپی  وەك  تاقمە  ئ��ەو  كە  ب��دەن  ئیزن 
بازنەی دەسەاڵتێكی  ناو  بێنەوە  ئیتمینان 
لەم  تا  خامەنەییەوە  الیەن  لە  قۆرخكراو 
رێ��گ��ای��ەوە ل��ەالی��ەك ب��ارودۆخ��ی گرژی 
لە  و  ب���ەرن  ه��ێ��ورك��ردن��ەوە  ب���ەرەو  نێوخۆ 
و  رۆژئ��اوا  تر  جارێكی  دیكەوە  الیەكی 
نەیارانی دەرەكی بهێنە سەر ئەو باوەڕەوە 
كە تاقمێكی دیكە هاتۆتە سەركار و ئەو 

تاقمە توانایی چارەسەركردنی كێشەكانیان 
لەگەل رۆژئاوادا هەیە. یەكێكی دیكە لەو 
هۆكارانەی كە رێبەری نیزام ئیزنی هاتنی 
لەوەتای  كە  ئەوەیە  دا  رووحانی  حەسەن 
هەركاتێك  لەسەركارە  ئیسالمی  كۆماری 
بووە  ئاخوند  كەسێكی  س��ەرك��ۆم��ار  ك��ە 
كۆنتڕۆڵكردنی زۆر ئاسان تر بووە و سۆز 
و وەفاداری بە نیسبەت نیزامی ئاخوندیش 

زۆر زیاتر بووە تا ئەوكاتەی 

كە كەسێكی بە قەول ئاكادێمیك و كۆت 
رەوتە  ئەو  كار،  سەر  هاتۆتە  شاڵواری  و 
دەتوانین چ لە كاتی سەركۆماری بەنی 
سەركاری  هاتنە  كاتی  ل��ە  چ  و  س��ەدر 

ئەحمەدی نەژاددا ببینین .
رووحانی  حەسەنی  بزانین  با  ب��ەاڵم  
ك��ێ��ی��ە؟ ح��ەس��ەن��ی رووح���ان���ی ی��ەك��ێ��ك لە 
نیزیكانی هاشمی رەفسەنجانی لە تاقمی 
بەناو كارگوزارانە كە لە سەرەتای هاتنە 
پلە  لە  ئیسالمییەوە  كۆماری  سەركاری 
و پایەی جۆراوجۆردا خزمەتی بە رێژیم 
كردوە و یەكێك لە گرینگترین ئەركەكانی 
لە دەوڵەتی بەناو ئیسالحاتدا بەرپرسایەتی 
لەگەڵ  ئێران  ئەتۆمییەكانی  دانۆستانە 
ب��ووە و ه��ەروەه��ا وەك ئەندامی  رۆژئ���اوا 
شوڕای بەرزی تەناهی نەتەوەیی لە رێژیمدا 
ئەركدار بووە و یەكێك لە دەستووردەرانی 
خوێندكاری  ب���زووت���ن���ەوەی  س��ەرك��وت��ی 
ب���ووە. ح��ەس��ەن رووحانی  ل��ە س��اڵ��ی 78 
لە  سەركەوتوو  دیپلۆماتێكی  وەك  خۆی 
پەروەندەی ئەتۆمی لەقەڵەم دەدا و لەسەر 
نێوان  پێوەندی  دەتوانێت  كە  بڕوایەیە  ئەو 
ناوكی  پ��ڕۆژەی  ئێران و رۆژئ��اوا لەسەر 
هیچكات  رووحانی  بەرێت،  باشی  ب��ەرەو 
خۆی بە رێفۆرمخواز نەزانیوە بەڵكوو تەنیا 
خۆی وەك كەسێكی میانەڕەو دەزانێت و 
زۆریەك لە رێفۆرمخوازانی ناو دەسەاڵت 
پێ   پشتیان  رەفسەنجانی  الیەنگرانی  و 
 8 دووركەوتنەوەیەكی  پ��اش  تا  بەستووە 
ساڵە، سەرلەنوێ  جڵەوی دەسەاڵت بگرنە 
ببینین  و  بین  چ��اوەڕوان  دەبێ   دەستەوە، 
كە ئاخۆ رەوشی ئەزموونكراوی 8 ساڵ 
دەسكەوت  بێ   ئەمجارەش  رێفۆرمخوازی 
خزمەتكارێكی  وەك  ت��ەن��ی��ا  و  دەب��ێ��ت 

خامەنەیی دەور دەگێڕن؟!
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هەڵبژاردنی یازدەهەم
خولی  ی���ازدەه���ەم���ی���ن  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��ی 
و  پێهات  كۆتایی  ئێراندا  لە  سەركۆماری 
لەم  دیكە  شتێكی  ه��ەر  لە  زیاتر  ئەوەیكە 
بۆالی  گشتی  بیروڕای  سەرەنجی  خولەدا 
خۆی راكێشا، هاتنە دەرەوەی ناوی حەسەن 
ف���ەرەی���دوون رووح��ان��ی وەك س��ەرك��ۆم��ار لە 
ئەوەیكە  بەاڵم  بوو.  دەنگدان  سندووقەكانی 
رووحانی چۆن بوو كە سەرەڕای ئامادەبوونی 
و  والی���ەت���ی  و  ق��ال��ی��ب��اف  وەك  ك��ەس��ان��ێ  
جەلیلی و موحسین رەزای��ی، توانی دەنگی 
نیزام بۆ خۆی مسۆگەر  متمانەی رێبەری 
هاوكێشە  داهاتووی  كە  پرسیارێكە  بكات؟ 
ئێران بۆ  سیاسییەكانی كۆماری ئیسالمیی 
بیروڕای گشتی خەڵك لە نێوخۆی واڵت و لە 

دەورەی سنوورەكانی ئێران روونی دەكاتەوە.
بۆخۆی  رووح��ان��ی  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی  بێگومان 
ئاستی  لە  بوو  ق��ووڵ  قەیرانێكی  دەرخ��ەری 
ئیسالمیدا.  ك��ۆم��اری  دەرەوەی  و  نێوخۆ 
چونكوو بە بێ هیچ دڕدۆنگییەك سیاسەتە 
هەڵەكانی هەشت ساڵ ئەزموونی بەڕێوەبەری 
ئەحمەدی نژاد وەك نوێنگەی سیاسەتەكانی 
ئ��ۆس��وول��گ��ەراك��ان، ك��ەش و ه��ەوای��ەك��ی لە 
كە  خولقاندبوو  ئ��ێ��ران  ب��ۆ  دەرەوە  و  نێوخۆ 
سیستمی دەسەاڵتداریی ئەم نیزامەیان بەرەو 

هەڵوەشاندنەوە دەبرد.
لە ئاستی نێوخۆییدا جگە لە كپبوونی فەزای 
بەرتەسكبوونەوەی  و  مەدەنی  كۆمەڵگای 
ئازادییە تاكەكەسییەكان و هەروەها گوشاری 
لە رادەب��ەدەری ئابووری بۆ سەرخەڵك و بێ 
ناڕازی  هیوای لە كۆمەڵگادا، كۆمەڵگای 
 � كۆمەاڵیەتی  تەقینەوەیەكی  ب��ەرەو  ئێران 
سیاسی دەڕۆیشت. لە ئاستی نێونەتەوەییشدا 
شوێنێك  تا  ن��ژاد  ئەحمەدی  سیاسەتەكانی 
تووشی داڕمان و شكست هات كە لە زۆربەی 
واڵتانی دونیا ئێران وەك مەترسییەك پێناسە 
دەنگهێنانەوەی  بۆیە  هەر  دەدرا.  لەقەڵەم  و 
بوو.  حاشاهەڵنەگر  پێویستییەكی  رووحانی 
چون ئێران هەم لە ئاستی نێوخۆیی و هەم لە 
ئاستی دەرەكییدا بەرەو قەیرانێكی بنەڕەتی و 
قووڵ دەچوو و لە لێواری هەڵدێری نەماندا 

بوو.
رووحانی لە یەكێك لە دوایین كۆبوونەوەكانیدا، 
كاربەدەستانی  ل��ەگ��ەڵ  چاوپێكەوتنی  ل��ە 
هەڵبژاردنی  وتی،  هەڵبژاردنەكانیدا  لێژنەی 
ی��ارم��ەت��ی ئیمامی زەم���ان و  ب��ە  ئ��ەم��ج��ارە 
بوو  خامنەیی  نیزام  رێبەری  چارەئەندێشی 
نەدەدی.  رۆژەم��ان  ئەم  ئێمە  ئێستا  ئەگینا 
لە  هەڵبژاردنەكان  موهەندێسی  كە  لێرەدایە 
ئەدەبیاتی زارەكی ویالیەتی فەقیهدا جێگەی 
خۆی دەدات بە چارەئەندێشی و بۆ هەمووانی 
روون دەكاتەوە كە بوون بە سەرۆك كۆماری 
بە  خامەنەیی  كە  نەبوو  شتێك  رووح��ان��ی، 
رۆژی  لە  خۆی  بانگەشەكانی  پێچەوانەی 

دەنگدانەكەیدا، لێی بێ ئاگا بێت.
بۆ  داهاتوو  مانگەكانی  دڵنیاییەوە  بە  بۆیە 
جوانی  بە  دەرەوە  و  نێوخۆ  بیروڕای گشتی 
كلیلەی  ئەو  رووحانی،  كە  دەكاتەوە  روون��ی 
كە وەك هێمای هەڵبژاردنەكانی دەسنیشانی 
هەڵی  خۆی  بۆ  كە  نەبوو  كەلیلێ  كردبوو، 
گرتبێ، بەڵكوو كەلیلێكە كە رێبەری رێژیم 
سیاسەتی  داخراوەكانی  قوفڵە  كرانەوەی  بۆ 
نێوخۆ و دەرەوەی رێژیم داویەتی بە رووحانی. 
ناتوانێ  خامنەیی  ئیزنی  بێ  بە  كە  كلیلێ 

هیچ قوفڵێ  بكاتەوە.

گۆڕانی كەشوهەوا رووەكەكانیشی گۆڕیوە

ئینتەرنێت دێتە نێو كاتژمێریشەوە

زایـــــەڵــــــــە

فاتێح ساڵحی بێپارەیی كێشەی تەندروستی بەدوادا دێت

ب���ەری���ت���ان���ی���ای���ی لە  ت�����وێ�����ژەران�����ی 
لیكۆڵینەوەیەكی نوێدا، ئاشكرایان كردووە 
بەهۆی  یۆنانییەكان  تەندروستیی  دۆخی 

نی  كا ێنە ێشو ر
تێچووەكان  كەمكردنەوەی 
حكوومەتەوە  الی�����ەن  ل���ە 

لەوانەیە زیانی زۆری پێ بگات.
لەو لێكۆڵینەوەیەدا كە گۆڤاری النست 

بەوە  ك��ردووەت��ەوە، ئاماژە  ب��اڵوی 
كراوە كە كەمكردنەوەی بودجەی 
ن��ەخ��ۆش��خ��ان��ەك��ان ف��ش��اری زۆر 
تەندروستی  دۆخی  سەر  دەخاتە 

خەڵك لەو واڵتە.
لێكۆڵینەوەكە دەڵێت حكوومەتی 
گەورەی  كێشەیەكی  ك��ە  ی��ۆن��ان 
دارای���ی ت��ووش ه��ات��ووە، بودجەی 
 %٤0 رێ��ژەی  بە  نەخۆشخانەكانی 
بووەتە  ئەمەش  و  ك��ردووەت��ەوە  ك��ەم 
پزیشكی  پێداویستی  كەمیی  هۆی 
بەرتیل  دان��ی  بۆ  خەڵك  پەنابردنی  و 
ل���ە پ��ێ��ن��او وەرگ���رت���ن���ی چ���ارەس���ەر لە 

نەخۆشخانەكانی ئەو واڵتە.
سەرژمێریی  دەس��ت��ەی  كە  ب��ەراوردێ��ك 
داهات و دۆخی ژیانی یەكێتیی ئەوروپا 
باڵوی كردووەتەوە لە نێوان سااڵنی 2007 
و 2009 بۆی دەرك��ەوت��ووە ژم��ارەی ئەو 
كەسانەی ناچنە الی پزیشك، بە رێژەی 
درێژیی  بەهۆی  ك���ردووە  زی��ادی    %15

ماوەی سەرەگرتنەوە لە نەخۆشخانەكاندا.
هەروەها توێژەران دەڵێن تێبینییان كردووە 
زیادبوون بە رێژەی 1٤% لە ژمارەی ئەو 
تەندروستییان  دۆخی  كە  هەیە  كەسانەدا 
ئەوانەشی  ژم������ارەی  و  ب����ووە  خ����راپ 
كەمی  وەردەگ����رن  پێویست  چ��ارەس��ەری 

كردووە.
هەروەها روونی كردووەتەوە كە ژمارەی 
ئەوانەی خۆیان دەكوژن، لە ساڵی رابردوودا 
بە بەراورد لەگەڵ  ساڵی 2009، بە رێژەی 
25% زیادی كردووە و تووشبوونی گەنجان 
بەرچاو  ب��ەش��ێ��وەی  ئ��ای��دز  نەخۆشیی  ب��ە 
زیادی كردووە، چونكە ژمارەیەكی زۆری 

گەنجان پەنا دەبەنە بەر لەشفرۆشی.
سەرەتای  ئ��ەم��ە  دەڵ��ێ��ت  راپ���ۆرت���ەك���ە 
داهاتوودا  ساڵی  چەند  لە  و  كێشەكەیە 
ك��اری��گ��ەری��ی خ��راپ��ی دی��ك��ەی ئەو  زۆر 
واڵتەوە  ئەو  هاوواڵتییانی  بەسەر  دۆخ��ە 

دەردەكەوێت.

كردووە  ئاشكرایان  ئوسترالی  زان��ای��ان��ی 
لەسەر  كاریگەریی  كەشوهەوا  گۆڕانكاری 
گ����ەاڵی درەخ�����ت و رووەك����ەك����ان ه��ەی��ە و 
بەرزبوونەوەی پلەی گەرمای زەوی، وایكردووە 
قەبارەی گەاڵی درەختەكان لە ئوسترالیا بە 
بەراورد لەگەڵ قەبارەی 130 ساڵ لەمەوبەر 

لە پێشتر زۆر بچووكتر ببێتەوە. 
 255 ب��ۆ  پشكنینیان  گوتیان  ت��وێ��ژەران 
گەاڵی رووەكێكی ئوسترالی بە ناوی دۆدۆنیا 
فیسكۆسا كردووە كە ئوسترالییەكان لە ساڵی 
1880ەوە كۆی دەكەنەوە و ئەو گەاڵیانانەیان 
بەراورد  لەمساڵدا  رووەك  هەمان  گەاڵی  بە 
كردووە و بۆیان دەركەوتووە قەبارەی گەاڵكانی 
ئێستا لە چاو پێشوودا بە رێژەی 2 میلیمەتر 

بچووك بووەتەوە.
ه��ەرچ��ەن��دە ب��ە ت��ەم��اش��اك��ردن ب��ە چاوی 
ئاسایی  ئەم جیاوازییە كەمە، بەاڵم زاناكان 
دووپاتی دەكەنەوە كە ئەوە گرنگیی زۆری بۆ 
زانست تێدایە و گوتیان گەاڵی درەختەكە لە 

سەدەی نۆزەدا 3.2 ملیمەتر بووە، بەاڵم ئێستا 
1.9 ملیمەترە.

بۆ  بوونەوەیە  بچووك  ئەو  زاناكان گوتیان 
گۆڕانكاری كەشوهەوا دەگەڕێتەوە و روونیان 
تێدا  توێژینەوەكەیان  ناوچانەی  ئەو  ك��ردەوە 
ساڵی  لە  تێیدا  گەرمی  پلەی  ئەنجامداوە، 

1950 تا ئێستا 1.2 پلە بەرزبووەتەوە.
ئەندریۆ لۆی سەرپەرشتیاری توێژینەوەكە لە 
زانكۆی ئەدیلیدی ئوسترالیا، گوتی: ئەوەی 
خۆگونجاندنە  دەیكەن  درەختەكان  گ��ەاڵی 
نوێدا. چونكە چەندی  كەشوهەوای  لەگەڵ 
گەاڵكە بچووك بێت، ئەوەندە لەدەستدانی ئاو 

لە رووەكەكەدا كەمتر دەبێتەوە.
سەلماندوویانە  پێشتر  توێژینەوەكانی   
كەمبوونەوەی  بە  درەختێك  هەموو  گ��ەاڵی 
ب����اران و ب���ەرزب���وون���ەوەی پ��ل��ەی گ��ەرم��ا و 
بەرزبوونەوە لە ئاستی رووی دەریا بچووكتر 

دەبێتەوە.

لە پێشانگای نێودەوڵەتی تێكنۆلۆژیای 
ئەمەریكا،  وێگاسی  الس  لە  بەكاربراو 
بواری  زەب��ەالح��ی  س��ۆن��ی،  كۆمپانیای 
پێكەوە  ئیتاڵیا  ئێم وۆچی  و  تێكنۆلۆژیا 
ت��وان��ی��ی��ان ئ��ام��ێ��رێ��ك دروس����ت ب��ك��ەن كە 
كاتژمێرە و لە دەست دەكرێ و بەهۆیەوە 
بكاتەوە  خۆی  ئیمێلی  دەتوانێ  م��رۆڤ 
ب��گ��رێ و ماڵپەرە  ل��ە م��ۆزی��ك  و گ��وێ 

ئەلیكترۆنییەكانیش بكاتەوە.
داهاتوودا  مانگی  كۆتایی  لە  بڕیارە 
بخاتە  وۆچ  سمارت  كاتژمێری  سۆنی 

بازاڕەوە.
دامەزرێنەری  بۆتۆلین،  ماسیملیانۆ 
ئایم وۆچ و سەرۆكی ئێستای كۆمپانیاكە 
ئەم  خ��س��ت��ن��ەڕووی  ب��ۆ  ئێستا  گ��وت��ی: 

چونكە   ، گ��ون��ج��اوە  كاتێكی  كاتژمێرە 
هەمووان ئامێرێكی ئەلیكترۆنییان دەوێت 
بۆ جوانكاری بەكاربهێنرێت. ئەمە نهێنی 
خەڵك  ك��ردووە  دروس��ت  ئامێرێكی  ئەپڵە 

عاشقی بوون. 
ئەركە  ئەو  نوێیەی  كاتژمێرە  دوو  ئەو 
نێو  ب��ە چ��وون��ە  رێ��گ��ا  دەك����ەن،  جێبەجێ 
دەدەن  مۆبایلەوە  رێگەی  لە  ئینتەرنێت 
و  بلكێنرێت  پێوە  كێبڵیان  ئ��ەوەی  بەبێ 

ئەمەش بەهۆی بلوتوسەوە. 
نوێیە لەگەڵ ئەو  نرخی ئەو كاتژمێرە 
بازنەدا كە لە دەست دەكرێت دەگاتە 350 

دۆالری ئەمەریكایی. 
كاتی  لە  كاتژمێرە  ئ��ەو  بەكاربەرانی 
ئەلیكترۆنیدا  نامەیەكی  هەر  گەیشتنی 

زەن����گ����ێ����ك����ی 
گ�������ەورەی�������ان 
لێدەبێت  گوێ 
ه����ەم����ان  و 
كاتی  لە  كار 
باڵوبوونەوەی 

سەر  ب���اب���ەت���ی 
ت��������ۆڕەك��������ان��������ی 

ف�����ەی�����س�����ب�����ووك و 
تویتەریشدا روودەدات. 

سۆنی روونی كردەوە: 
پرۆگرامی  و  ب��ەرن��ام��ە 

نوێی بۆ ئەو كاتژمێرە هەیە 
و لە ماوەی داهاتوودا ئاشكرایان 

دەكات.


