
ماوەی  لە  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری 
دەسەاڵتداریی بڕ لە جینایەت و شوورەیی خۆیدا، 
نەك هەر لە نێوخۆی واڵت، بەڵكوو لە دەرەوەی 
سنوورەكانی ئێرانیش بە دەیان جار دەستی داوەتە 
تیرۆر و سڕینەوەی فیزیكیی نەیارانی خۆی و 
سڵی لە هیچ پرەنسیپ و یاسایەك نەكردۆتەوە و 
تەنیا بیری لە پاراستن و بەردەوامیی دەسەاڵتە 

ناڕوا و دژەگەلییەكەی خۆی كردۆتەوە. 
هەتاوی  1371ی  ساڵی  خەرمانانی  26ی 
بەرامبەر بە 17ی سێپتامبری 1992ی زایینی 
بێرلینی  شاری  میكۆنووسی  رێستوورانی  لە 
تێرۆریستیدا  كردەوەیەكی  لە  ئاڵمان،  واڵتی 
دوكتور سادقی شەرەفكەندی سكرتێری گشتیی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و هاوڕێیان 
كۆمیتەی  ئەندامی  عەبدولی  فەتاحی  كاك 
واڵت،  دەرەوەی  لە  حیزب  نوێنەری  و  ناوەندی 
لە  حیزب  نوێنەری  ئەردەاڵن  هومایوونی  كاك 
و  دۆست  دێهكۆردی  نووری  و  ئاڵمان  واڵتی 
هاوڕێی حیزب و چاالكی سیاسیی ئێرانی درانە 

بەر دەستڕێژی گوللە و تیرۆر كران.
چوار  بە  نزیك  ماوەی  بۆ  ئاڵمان  دادگای 
ساڵ كەوتە لێكۆڵینەوە لەو جینایەتە و سەرەڕای 
الیەن  لە  هەمەالیەنانەی  گوشارە  ئەو  هەموو 
و  راگرتن  مەبەستی  بە  ئیسالمییەوە  كۆماری 
بە الڕێدابردنی رەوتی دادگاییەكە خرایە سەری، 
دەروەستانە جوواڵیەوە و لە كۆتاییدا و پاش 247 
دانیشتنی دادگا و وەرگرتنی شاهێدی لە 170 
ئیسالمیی  كۆماری  بااڵی  بەرپرسانی  كەس، 
ئێرانی لە رێكخستنی پیالن و دەركردنی فەرمانی 
ئەوە  ناساند.  تاوانبار  بە  میكۆنووسدا  تێرۆری 
یەكەمینجار بوو رێژیمی ئێران و بەرپرسانی بااڵی 
بە هۆی تێرۆریزمی دەوڵەتییەوە تاوانبار دەكران. 
راشكاوانە دەتوانین بڵێین دادگای میكۆنووس لە 
پاش دادگای نۆرنبێرگ كە لە 20ی نۆڤامبری 
ساڵی 1945 و پاش جەنگی جیهانیی دووهەم بە 
مەبەستی دادگایی كردنی 22 كەس لە رێبەرانی 
ئاڵمانی نازی بە تاوانی كۆمەڵكوژیی زیاتر لە 
گرینگترین  بەڕێوەچوو،  جوولەكەوە  میلیۆن   50
دادگایەك بوو كە لە واڵتی ئاڵمان بەڕێوەچوو. 

ئەو هەڵوێستە ئازایانەی دادگای میكۆنووس 
بۆ  نێونەتەوەیی  ئێعتبارێكی  ئەوەی  سەرەڕای 
سەربەخۆیی دادوەریی دادگای ئاڵمان تۆماركرد، 
شانی  سەر  خستە  مێژوویی  شەرمەزارییەكی 
ناسەربەخۆكەی.  دادگا  و   ئۆتریش  واڵتی 
واڵتانی  پێوەندیی  میكۆنووس  دادگای  بڕیاری 
ئێران و ئاڵمان و تەنانەت واڵتانی دیكەی ئەندام 
لە یەكیەتی ئۆرووپاشی تووشی قەیرانێكی قووڵ 
كرد و كۆماری ئیسالمیی ئێران چیدیكە نەیتوانی 
كۆمەڵگەی  هەڵوێستی  لە  كردنەوە  سڵ  بێ  
لە  خۆی  نەیارانی  لەناوبردنی  هەوڵی  جیهانیی 

رێگەی تیرۆرەوە لە واڵتانی ئورووپایی بدات. 

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
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دادگای میكۆنووس زاڵبوونی 
عەداڵەت، حەقیقەت و هیوا 

لێبوردنی نێونەتەوەیی: ئیعدامی كوردەكان لە ئێران راوەستێنن

ئیسراییل: چیدیكە بۆ 
ئێران درەنگە

سەرۆك  وەزیرانی ئیسراییل، حەسەن رووحانی 
بە فریودانی بیروڕای گشتی تۆمەتبار دەكات.

بە پێی راپۆرتی هەواڵنێریی ئاڵمان، بێنیامین 
رۆژی  ئیسراییل  وەزی��ران��ی  س��ەرۆك  نەتانیاهۆ 
هەینی 29ی خەرمانان، بە هێما كردن بۆ یەكێ 
سەركۆماری  ئەمدواییانەی  وتووێژەكانی  لە 
وشە  ب��ە  نابێ  ئێمە  وت��ووی��ەت��ی:"  ئ��ێ��ران  نوێی 
بگەڕێینەوە  ئێران  سەركۆماری  فریودەرەكانی 
سەرەونخوون  شتێك  هەموو  ناوبراو  تاریكی.  بۆ 
سووڕان  لە  سانتریفیووژەكان  تا  دەدات  پیشان 

رانەوەستن."
كە  داوە  ه��ۆش��داری  نەتانیاهۆ  بێنیامین 
رێژیمی ئێران دەیهەوێ تەنیا بەشێكی كەم بایەخ 
بەاڵم  راوەستێنێ،  ناوكییەكانی  پرۆگرامە  لە 
ناوكییەكەی  چەكی  بەرهەمهێنانی  ت��وان��ای 

بپارێزێ.
زانیاری  وەزیری  ئێشتاینتێز"  "یووال  هاوكات 
و كاروباری ئێستراتیژیكی ئیسراییل لە وتووێژ 
وتوویەتی  ئیسراییلی  رۆژنامەیەكی  لەگەڵ 
پڕۆگرامە  لەسەر  ئێران  لەگەڵ  دانووستان  كە 
ناوكییەكانی ئەم واڵتە دێر بووە و ئەم وتووێژانە 

سوودێكیان نابێ.
ئەم كاربەدەستە ئیسراییلییە بانگەشەی ئەوە 
دەكات كە ئێران لە ماوەی 6 مانگی داهاتوودا 

یەكەمین بۆمبی ناوكی خۆی بەرهەم دێنێ.
ئێرانییەكان  دەڵ���ێ:"  ه��ەروەه��ا  ئێشتاینتێز 
سێناریۆیەكی  ن��ەب��وون��ی  ب��ە  س��ەرەن��ج��دان  ب��ە 
هەڕەشە ئاسا، وا بیر دەكەنەوە كە دەتوانن مانۆڕ 
هێما  تەنیا  ئیسراییل  و  ئامریكا  ئەوەیكە  بدەن. 
ئەگەری هێرشێكی سەربازی هەیە،  دەكەن كە 

بەس نییە."
سەرۆك  وەزیرانی ئیسراییل بە هێما كردن بۆ 
ئێران  سەر  گەمارۆكانی  ئاسانكاریی  ئەگەری 
نواندنەكانی حەسەن رووحانی  بە هۆی نەرمی 
وتی، گوشار بۆ سەر ئێران تا راوەستانی تەواوی 
دەبێ  كەمبوونەوە  باتی  لە  ئۆرانیۆم  پیتاندنی 

زیاد بكرێ.

ساڵڕۆژی  ی��ەك��ەم��ی��ن  و  ب��ی��س��ت  ب��ەب��ۆن��ەی 
ش��ەه��ی��دك��ران��ی دك��ت��ور س����ادق ش��ەرف��ك��ەن��دی و 
خەرمانان  26ی  سێشەممە  رۆژی  هاوڕێیانی، 
دێموكراتی  دەفتەری سیاسیی حیزبی  بنكەی  لە 
كوردستانی ئێران لە كۆیە رێوڕەسمێك بەڕێوەچوو.

ئ��ەم رێ��وڕەس��م��ە ك��ە ب��ە ب��ەش��داری��ی ئەندامانی 
رێبەری و پێشمەرگەكانی حیزب و بنەماڵەكانیان 
ئەی  نەتەوەیی  س��روودی  بە  سەرەتا  بەڕێوەچوو، 
رەقیب و خولەكێك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە یادی 
دەستی  كوردستان  رزگاریی  رێگای  شەهیدانی 

پێكرد.
باسێكی  بۆنەیەوە  بەم  عەلیار  د.میرۆ  پاشان 

پێشكەشی بەشداربووان كرد.
بەڕێز عەلیار لە وتەكانیدا هێمای بۆ ئەوە كرد: 
"لێرەدا كۆبووینەتەوە تاكوو ئەم تاوانەی كە بەرامبەر 

بە نەتەوەكەمان و حیزبی دێموكرات كراوە مەحكووم 
بكەین، بێزاریی خۆمان بەرامبەر تیرۆریزم دەرببڕین 
و ئیزن نەدەین ئەم تاوانە كە كۆماری ئیسالمیی 
ئێران بەرامبەر بە نەتەوەی كورد كردوویەتی لەبیر 

بكرێت".
دوكتور عەلیار لە پێوەندی لەگەڵ كەسایەتیی 
شەهید شەرەفكەندی وتی: "دوكتور سەعید رێبەرێك 
بوو كە پاش شەهیدبوونی دوكتور قاسملووی مەزن 
نەیهێشت ئااڵی خەباتی ئازادیخوازیی حیزبەكەمان 
لە شەكانەوە بكەوێ  و نەیهێشت پیالنی رێژیم دژی 

نەتەوەی كورد سەر بگرێت".
لە درێ��ژەدا بەڕێزیان وتی: "ئەگەر تا پێش لە 
كەسانێك  میكۆنووس  دادگ��ای  كۆتایی  بڕیاری 
تیرۆریست  لە  هەبوو  گومانیان  رەوتگەلێك  ی��ان 
راگەیاندنی  پ��اش  ئیسالمی،  ك��ۆم��اری  ب��وون��ی 

بڕیاری دادگا، ئەو گومانانە رەوییەوە و بۆ هەموو 
بووە  دەوڵەتی  تیرۆریزمی  كە  بوو  ئاشكرا  كەسێك 
رێژیمی  سیاسەتەكانی  لە  سەرەكی  بەشێكی  بە 

كۆماری ئیسالمیی ئێران".
هەر بەم بۆنەیەوە حیزب و رێكخراوەكانی دیكەش 
هاوخەمیی  رێوڕەسمە،  ئەم  بۆ  پەیام  ناردنی  بە 
خۆیان بە بۆنەی شەهیدكرانی ئەم رێبەرە مەزنەی 

حیزبی دێموكرات و نەتەوەی كورد دەربڕی.
یەكیەتییەكانی  هاوبەشی  پەیامی  ه��ەروەه��ا 
الوان، ژنان و خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی 
بەڕێز سەربەست شەهابی جێگری  لە الیەن  ئێران 

سكرتێری یەكیەتیی خوێندكارانەوە خوێندرایەوە.
لەم  ب��ەڕێ��ز د.م��ی��رۆ عەلیار  وت��ەك��ان��ی  دەق���ی 
رێوڕەسمەدا لە الپەڕەی 4ی ئەم ژمارەیەدا چاپ 

كراوە.

میكۆنووس

بیست و یەك ساڵ بەسەر تیرۆری ناجوامێرانەی رێبەری جوامێری نەتەوەكەمان 
دوكتور شەرەفكەندی و هاوڕێیانیدا تێپەڕ دەبێ. ئەو پرسەی كە هێشتا دوای 16 ساڵ 
بەسەر روونبوونەوەی الیەنەكانی تیرۆری ئەم رێبەرە مەزنەی نەتەوەی كورد لە مێژوودا 
دەبریسكێتەوە، بڕیاری ئازایانە و دادپەروەرانەی دەزگای دادوەریی واڵتی ئاڵمانە كە بۆ 
هەتاهەتایە لە ئاسمانی خەباتی ئەم نەتەوە بەشخوراوەدا دەدرەوشێتەوە. هیوادارین رۆژێك 
دابێت كە دەزگای دادوەریی واڵتی ئوتریشیش بە چاو لێكردن لە بڕیاری مێژوویی 
دادگای میكۆنووس، ناوی خۆی لە پێڕستی دۆستانی نەتەوەی كورددا تۆمار بكات 
و رەهەندە دزێوەكانی تیرۆری رێبەری هەڵكەوتووی نەتەوەكەشمان دوكتور قاسملووی 

هەمیشە نەمر بە شێوەیەكی فەرمی بۆ بیروڕای گشتیی جیهانیان روون ببێتەوە.

باڵوكردنەوەی  بە  نێونەتەوەیی  لێبوردنی 
ئ��ی��ع��دام��ی چوار  راگ���ەی���ەن���دراوێ ه���ەواڵ���ی 
ئەم  زان��ی��وە.  مەترسی  بە  ك��ورد  شارۆمەندی 
چوار كەسە دەڵێن لە كاتی دەستبەسەربوونیاندا 
بێبەش  پارێزەر  بوونی  لە  و  ك��راون  ئەشكەنجە 

بوون.
چووكەكەی  ب���را  و  دێ��ه��ق��ان��ی  ج��ەم��ش��ی��د 
جەهانگیر دێهقانی، حامید ئەحمەدی و كەماڵ 
لقی  لە   2010 نوامبری  14ی  لە  مەوالیی 

28ی دادگای شۆڕش لە شاری سنە موحاكمە 
لە مافی  كاتێكدا  لە  ئەم چوار كەسە  كراون. 
بوونی پارێزەر بێبەش بوون، بە تۆمەتگەلێ وەك 
"شەڕ لەگەڵ خودا" و "گەندەڵی لەسەر زەویدا" 

حوكمی ئیعدامیان بەسەردا سەپاوە.
راگەیەندراوەكەی  لە  نێونەتەوەیی  لێبوردنی 
خۆیدا نووسیویەتی، ئەم چوار كەسە لەمدواییانە 
زانیویانە كە حوكمی ئێعدامەكانیان لە دیوانی 
بااڵی واڵتدا پشتڕاست كراوەتەوە و بۆ بەشی 

لە  یكێ  ن��ێ��ردراوە.  حوكمەكان  ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی 
نافەرمی  شێوەی  بە  بەندیخانە  كاربەدەستانی 
حوكمی  كە  كردووەتەوە  ئاگادار  تۆمەتبارانی 
جێبەجێ  داهاتوودا  رۆژانی  لە  ئێعدامەكانیان 

دەكرێ.
ئاگادار  دەڵ���ێ:"  نێونەتەوەیی  لێبوردنی 
ك���راوەت���ەوە ك��ە ئ���ەم ت��ۆم��ەت��ب��اران��ە ل��ە كاتی 
دادگاییكردن  لە  پێش  و  دەستبەسەربوونیاندا 
ئەشكەنجە كراون و لە ژێر گوشار و هەڕەشەدا، 

دەقگەلێكیان واژۆ كردووە بە بێ ئەوەیكە بزانن 
نێوەرۆكەكەی چییە."

خۆی  ئەندامانی  لە  نێونەتەوەیی  لێبوردنی 
بە  ك��ردووە  و چاالكانی مافی مرۆڤ داوای 
ناردنی نامە بۆ كاربەدەستانی ئێرانی، خوازیاری 
راگرتنی حوكمی ئیعدامی ئەم چوار كەسە و 
پێی  بە  ئ��ەوان  دووب��ارەی  كردنەوەی  دادگایی 

ستانداردە جیهانییە دادوەرییەكان بن.
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

بەڕێز مستەفا هیجری سەردانی 
مامۆستا عەزیز، كەسایەتیی دیار 

و نیشتمانپەروەری كوردی كرد

لە ماوەی دوو حەوتوودا 20 كەس لە 
ئێران ئێعدام كراون

شاندێكی پێوەندییەكانی كۆمەڵە 
سەردانی پێوەندییەكانی حیزبی 

دێموكراتیان لە هەولێر كرد

رێزدار هیجری لەگەڵ ژمارەیەك
 لە ئەندامەكانی تەشكیالتی ئاشكرا كۆ بووەوە

لە كۆڕیادێكدا 5 حیزب و رێكخراوی ئێرانی و كوردستانی، 
كۆمەڵكوژیی ساڵی 6٧یان مەحكووم كرد

بەشداریی كۆمیتەی حیزبی دێموكرات ــ بێلژیك، لە رێوڕەسمی 21ەمین 
ساڵڕۆژی شەهیدكرانی دوكتور شەرەفكەندی و هاوڕێیانی لە پاریس

پەیامی یەكیەتیی زانایانی 
ئایینیی كوردستان بەبۆنەی 21ەمین 

ساڵـڕۆژی شەهیدبوونی 
دوكتور سەعید

رۆژی پێنج شەممە رێكەوتی 21 ی خەرمانان )12 ی 
سیپتامبر( بەڕێز مستەفا هیجری بە مەبەستی ئاگادار 
بوون لە باری تەندروستیی عەزیز محەممەد، كەسایەتی 
شاری  لە  گەلەكەمان،  دێرینی  تێكۆشەری  و  ناسراو 

هەولێر سەردانی بەڕێزیانی كرد.
لەو دیدارەدا وێڕای ئاگاداربوون لە رەوشی تەندروستیی 
مامۆستا محەممەد كەسایەتی شۆڕشگێڕ و سكرتێری 
پێشووی حیزبی شیوعیی عێراق، هەلومەرجی ئێستای 
لەسەر  قسەیان  ناوچە  گۆڕانكارییەكانی  كوردستان  و 

كرا.
مامۆستا عەزیز محەممەد وێڕای پێشوازییەكی گەرم 
لەو  خۆی  خۆشحاڵیی  دەربڕینی  هیجری  و  بەڕێز  لە 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  هەوڵەكانی  س��ەردان��ە، 
لێكنزیك كردنەوە  و پێكەوە هاوكاری كردنی  ئێرانی بۆ 
كارێكی  بە  رۆژه��ەاڵت  كوردستانی  الیەنەكانی  هێز  و 

بەرز  و جێی بایەخ نرخاند.

لە نیوەی یەكەمی مانگی خەرماناندا، 20 هاوواڵتی 
لە ئێران لەالیەن دەزگا قەزایی و ناوەندە پێوەندیدارەكانی 
ئێعدامەكانیان جێبەجێ كراوە و  ئێرانەوە حوكمی  رێژیمی 
دوو كەسی دیكەش حوكمی ئێعدامیان بەسەردا سەپاوە.

ئەو 20 كەسە لە نيوەی یەكەمی مانگی خەرماناندا 
)1 هەتا 14 ی خەرمانان( حوكمەكانیان جێبەجێ كراوە و 

لەكۆی گشتیی ئەو رێژەیە سێ  كەسیان كورد بوون.
زۆرترین رێژەی ئێعدام لەو ماوەیەدا لە شاری "قۆم" 
جێبەجێ  كراوە و تێیدا 5 كەس ئێعدام كراوە و دوای ئەم 
شارە، شارەكانی كرمان و ئەهواز بە دووهەم و سێهەم لە 

بواری رێژەی ئێعدام دێنە ئەژمار.
لە ش��اری قوم 5 ك��ەس، كرمان 4 ك��ەس، ئەهواز 3 
كاشان،  وەرامین،  ئەردەبیل،  كەس،   2 ئیسفەهان  كەس، 
كرماشان )دیزل ئاباد(، ئیالم و سنە هەر كامەو 1 كەسی 

تێدا ئێعدام كراوە.
لەو پێوەندییەدا هەواڵدەریی هرانا باڵوی كردۆتەوە كە 
هەر لەو ماوەیەدا دوو كەسی  دیكەش بە ئێعدام مەحكووم 

كراون كە یەكێكیان كوردە و خەڵكی شاری سەڵماسە.
س���ەرچ���اوەك���ە ئ���ەوەش���ی خ��س��ت��ۆت��ە روو ك��ە دەزگ���ا 
بەشێك  تاوانی  ئێران  ئیسالمیی  رێژیمی  قەزایییەكانی 
و  سڕكەرەكان  مادە  بە  پێوەندیدار  كراوانەیان  ئێعدام  لەو 

مرۆڤ كوشتن، راگەیاندووە.

ش��ان��دێ��ك��ی ك��ۆم��ەڵ��ەی زەح��م��ەت��ك��ێ��ش��ان��ی ك��وردس��ت��ان بە 
سیاسی  دەف��ت��ەری  ئ��ەن��دام��ی  زەن���دی  س���ادق  سەرپەرستیی 
سەردانی  هەولێر،  لە  حیزبە  ئەو  پێوەندییەكانی  بەرپرسی  و 

پێوەندییەكانی حیزبی دێموكراتیان لە شاری هەولێر كرد.
دا  ئەنجام  سەردانەیان  ئەو  سێ شەممە  رۆژی  شاندە  ئەو 
سەرپەرستی  بە  حیزب  پێوەندییەكانی  شاندێكی  لەالیەن  و 
ئەندامی  و  پێوەندییەكان  بەرپرسی  ق��ادری  ساڵح  محەممەد 
ئێرانەوە  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ناوەندی  كۆمیتەی 

پێشوازییان لێكرا.
سەرەتا قادری خۆشحاڵیی خۆی بۆ ئەم سەردانە دەربڕی 
بەكاربوونی  دەست  بۆنەی  بە  زەن��دی  سادق  لە  پیرۆزبایی  و 
وەك بەرپرسی تازەی پێوەندییەكانی كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی 

كوردستان لە هەولێر كرد.
لەو دانیشتنەدا باسێكی سیاسی لەسەر پێشهاتە سیاسییەكانی 
شوێندانەريی  و  ك��را  بەتایبەتی  ك��ورد  و  بەگشتی  ن��اوچ��ە 
سەر  لە  كوردستان  بەشەكانی  لە  هەركام  گۆڕانكارییەكانی 
و  هاوئاهەنگی  زەروورەت���ی  و  بەگشتی  ك��ورد  ج��وواڵن��ەوەی 
هاوكاریی هێز و الیەنە سیاسییەكانی كوردستان لەگەڵ یەكتر 

تاوتوێ  كرا.
پێوەندییەكان  ب��ەردەوام��ی��ی  لەسەر  ه���ەردووال  كۆتاییدا  لە 

پێداگرییان كردەوە.

تەشكیالتی  سەرشانەكانی  و  كۆمیتە  ئەندام  بۆ  كۆبوونەوەیەك  خەرمانان  15ی  رێكەوتی  هەینی  رۆژی 
ئاشكرای حیزبی دێموكرات لە هەرێمی كوردستان، بە بەشداریی ئەندامانی رێبەری پێكهات.

سەرەتا كۆبوونەوەكە بە سروودی نەتەوایەتیی ئەی رەقیب و راگرتنی یەك خولەك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە 
گیانی پاكی شەهیدان دەستی پێكرد.

دواتر بەڕێز مستەفا هیجری باسێكی سیاسیی لەسەر هەلومەرجی نێودەوڵەتی، ناوچەی رۆژهەاڵتی ناڤین و 
پرسە پێوەندیدارەكان بە حیزبی دێموكراتەوە هێنایە بەرباس و لەسەر هەر كامیان بە وردی دوا.

دواتر رۆستەم جەهانگیری ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات و بەرپرسی كۆمیسیونی سیاسی � 
نیزامی راپۆرتێكی لە كار و تێكۆشانی چەند مانگەی بەشی تەشكیالت پێشكەش بە ئامادە بوان كرد.

بەرپرسی  و  ناوەندی  ئەندامی كۆمیتەی  لوقمان مێهفەڕ  لەالیەن  تەشكیالتی  باسێكی  پێوەندییەدا  لەو  هەر 
تەشكیالتی ئاشكراوە هاتە بەر باس و پێشكەشی بەشدارانی كرد.

لەالیەن  دواتریش  و  كۆبوونەوەكە  بەشدارانی  تێبینی  و  را  بۆ  كرابوو  تەرخان  كۆبوونەوەكە  دیكەی  بەشێكی 
بەرپرسانی پێوەندیدارەوە وەاڵمی ئەو تێبینی و پرسیارانە درانەوە.

لەكۆتاییدا سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باسێكی لەئەنجامی كۆبوونەوەكە پێشكەش 
بە بەشداران كرد.

كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  كۆمیتەی  لەالیەن   67 ساڵی  قوربانییانی  لە  یادكردنەوە  رێوڕەسمی 
توودەی  حیزبی  ئێران،  كوردستانی  زەحمەتكێشانی  شۆڕشگێڕی  كۆمەڵەی  كۆمیتەی  هولەند،   � ئێران 
)زۆرینە(  ئێران  خەلقی  فەداییانی  رێكخراوی  و  ئێران  خەلقی  فیداییانی  ئیتیحادی  رێكخراوی  ئێران، 

بەڕێوەچوو.
لەو كۆڕیادەدا ناسر موئەزن نووسەر و وەرگێڕ و هەروەها فوئاد تابان سەرنووسەری ماڵپەڕی ''ئەخبار 

رووز'' وەكوو میوانی كۆڕیادەكە چەند باسێكیان پێشكەش كرد.
ناسر موئەزن، ئەندامی كانوونی نووسەرانی ئێران وتارەكەی بە كۆمكوژیی گوندەكانی قاڕنێ و قەاڵتان 
دەست پێكرد و هەروەها سەبارەت بە كتێبەكەی كە لەسەر كارەساتی  هاوینی ساڵی67 نووسراوە، چەند 

وتەیەكی پێشكەش كرد.
سەر چۆنیەتیی  پڕژایە  67ە،  ساڵی  ئێعدامكراوانی  لە  یەكێك  كە  تابان  موجتەبا  برای  تابان  فوئاد 
رووداوەكە و رۆڵی مستەفا پوورمحەممەدی وەزیری دادی ئێستای كابینەی رووحانی لە ئێعدامەكانی 

ساڵی 67ى بۆ بەشداران شی كردەوە.
بەشی كۆتایی ئەو سمینارە بۆ پرسیار و وەاڵمدانەوەی بەشداران تەرخان كرابوو.

لە گەالوێژ و خەرمانانی ساڵی 1367ی هەتاوی لە زیندانەكانی رێژیمی ئیسالمیی ئێراندا ژمارەیەكی 
زۆر زیندانیی سیاسی كە زیاتر تۆمەتی ئەندامەتی و هاوكاری لەگەڵ حیزبەكانی ئوپۆزسیۆنی رێژیمی 

ئێران درابووە پاڵیان، ئێعدام كران.
زۆربەی سەرچاوەكان باس لە ئێعدامی 2500 هەتا 5000 زیندانیی سیاسی لە زیندانەكانی ئێران لە 

ساڵی 67دا دەكەن كە بە كۆمەڵ لە گۆڕستانی خاوەران لە شاری تاراندا نێژراون.

كۆمیتەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران �� بێلژیك لە پێرالشێز، لە رێوڕەسمی 26ی خەرمانان، 
21ەمین ساڵڕۆژی شەهیدبوونی كاك دوكتور سادق و هاوڕێیانی بەشداریی كرد.

ساڵڕۆژی شەهیدكرانی  یادی 21ەمین  رێوڕەسمی  هەتاوی،  خەرمانانی 1392ی  رێكەوتی 26ی   
لە  هاوڕێیانی  و  شەرەفكەندی  سادق  دوكتور  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  گشتیی  سكرتێری 
شاری بێرلین، لە گۆڕستانی پێرالشێزی پاریس بە بەشداریی ئەندامی رێبەریی حیزب و نوێنەری حیزب 
ئێرانی و هەروەها ژمارەیەكی بەرچاو لە ئەندام و  و رێكخراوە سیاسی و مەدەنییەكانی كوردستانی و 

الیەنگرانی حیزبی دێموكرات لە بێلژیك بەڕێوەچوو.
رێوڕەسمەكە  بە خولەكێك بێدەنگی  بۆ رێزگرتن لە گیانی پاكی شەهیدانی رێگای ئازادی كوردستان 
و بەتایبەت هەر سێ رێبەری شەهید، پێشەوا قازی محەممەد، دوكتور قاسملوو و دوكتور شەرەفكەندی، 

دەستی پێ كرد.
دواتر پەیامی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، لەالیەن بەڕێز ''عەلی ئەشرەف مورادی'' ئەندامی 

جێگری كۆمیتەی ناوەندیی حیزبەوە پێشكەش كرا.
مورادی، ئاوڕێكی لەسەر جینایەتی میكۆنۆس دایەوە كە لەالیەن تیرۆریستانی رێژیمی ئیسالمیی 

ئێرانەوە بە مەبەستی تیرۆركردنی دوكتور سەعید و هاوڕێیانی رێكخرابوو.
پاشان عەلی ئەشرەف مورادی، تیشكی خستە سەر ئاڵوگۆڕەكانی  ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، 
كوردستان و ئێران بەتایبەت  و یەكگرتوویی و هاوخەباتیی هێز و الیەنەكانی ئوپۆزیسیۆنی ئازادیخوازی 
ئێران و كوردستان بۆ رووخاندنی رێژیمی ئیسالمی و دامەزراندنی سیستمێكی دێموكراتیكی فیدراڵ لە 
ئێراندا بە پێویستییەكی گرینگ و مێژوویی زانی و ئامادەبوونی حیزبی دێموكراتی بۆ هەر جۆرە هەوڵ 

و هاوكارییەك لەم پێناوەدا دەربڕی.
ناوبراو پڕژایە سەر دۆخی قەیراناویی رێژیمی ئیسالمیی ئێران و كێشە سیاسی، ئابووری، كۆمەاڵیەتی 
و فەرهەنگییەكانی كۆمەڵگەی ئێران بەگشتی و رێژيمی ئیسالمیی بەهۆكاری سەرەكیی هەموو ئەم 

نەهامەتییانە لەقەڵەم دا.
لە بڕگەیەكی دیكەی ئەو رێوڕەسمەدا دوكتور كەنداڵ نەزان، سەرۆكی ئەنستیتۆی كورد لە پاریس 
وتەیەكی پێشكەش كرد و تیشكی خستەسەر تایبەتمەندیی كەسایەتیی شەرەفكەندی وەكوو قوتابییەكی 
بۆ  لە رێكخستنی خەباتی حیزبی دێموكرات و هەروەها رۆڵ و هەوڵەكانی  بەوەجی دوكتوور قاسملوو 

یەكخستنی هێزە كوردییەكان و حیزبە ئازادیخوازەكانی ئێرانی وەكوو كەسایەتییەكی لێهاتوو و كارامە.

بۆنەی  بە  ئێران  كوردستانی  ئایینیی  زانایانی  یەكیەتیی 
21ەمین ساڵڤەگەڕی شەهیدكرانی سكرتێری پێشووی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران، دوكتور سادق شەرەفكەندی و 
هاوڕێیانی كە بە تیرۆری میكۆنوس ناسراوە، جارێكی دیكە 
وێڕای دەربڕینی بێزاریی خۆمان لە رێژیمی تیرۆریستپەروەری 
كۆماری بەناو ئیسالمیی ئێران، ئەو كارەساتە بە خاسارێكی 
دێموكراتی  حیزبی  و  بەگشتی  ك���ورد  گ��ەل��ی  ب��ۆ  م���ەزن 

كوردستانی ئێران بەتایبەتی دەزانێ.
دەكەینەوە كە سیستمی  ئاگادار  بیروڕای گشتیی جیهان 
كۆماری بەناو ئیسالمیی ئێران بۆ مانەوەی دەسەاڵتی نگریسی 
نامرۆڤانە  كردەوەیەكی  هەموو  لە  ئیسالمەوە  ناو  بە  خۆی 
ئاشكرابوونی  دوای  ب��ەداخ��ەوە  ب��ەاڵم  وەرگ���رت���ووە،  كەڵكی 
كردەوەی تیرۆری میكۆنوس و ریسوایی ئەم رێژیمە، دەستی 
لە تیرۆر و گرتن و ئەشكەنجە و ئیعدامی ئاشكرا و نهێنی 
هەڵنەگرت، قەتڵە زنجیرەییەكان و دەیان تیرۆری دیكەی بە 

كارنامەی رەشی ئەم رێژیمەوە زیاد كردووە.
ب��ڕوان��ی��ن و  پ���ی���رۆزەوە  ل��ە روان���گ���ەی ئیسالمی  ئ��ەگ��ەر 
هەڵسەنگێنین،  ئێران  ئیسالمیی  بەناو  كۆماری  كردەوەكانی 
ئەوا ئەو راستییە دەردەكەوێ كە نەك هەر رێژیمی رەشەكوژ 
دەكەوێتە خانەی دژبەری ئایینی راستەقینەوە كە لەودا مافی 
كارەسات  بەڵكوو  دیاریكراوە،  كۆمەڵێك  و  تاك  هەر  بۆ  ژیان 
لەوێدایە كە كاربەدەستانی رێژیمی ئێران بە عەبا و عەمامەی 
ئایینەوە لە ژێر ناو و سێبەری قورئانی پیرۆز و ئیسالمدا لە 

هیچ خەیانەتێك سڵیان نەكردووە.
ئێمە وەك یەكیەتیی زانایانی ئایینی، كۆمەاڵنی خەڵكی 
ئێران بەگشتی و خەڵكی كورد بەتایبەتی هۆشیار دەكەینەوە 
ئاڵوگۆڕێك  چەشنە  هیچ  رووحانی  سەركاری  هاتنە  بە  كە 
لە پێكهاتەی كۆماری بەناو ئیسالميی ئێران بەدی نەهاتووە 
و  قەوام  مەبەستی  بە  رووحانی  كاری  هاتنەسەر  تەنانەت  و 
تەمەنی  درێژكرنەوەی  و  ئیسالمی  بەناو  كۆماری  دەوام��ی 

نگریسی ئەو رێژیمەیە.
ل���ە ك��ۆت��ای��ی��دا، پ��ش��ت��گ��ی��ری خ���ۆم���ان ل���ە ج���وواڵن���ەوەی 
و  دەكەینەوە  دووپ��ات  كوردستان  خەڵكی  رزگاریخوازانەی 
جارێكی دیكە هەر چەشنە تیرۆر و رەشەكوژییەك مەحكووم 
و  میكۆنوس  ك��ارەس��ات��ی  ب��ۆ  ماتەمین  و  پرسە  و  دەك��ەی��ن 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  لەگەڵ  خۆمان  هاوخەمیی 

ئێران دەردەبڕین.
یەكیەتیی زانایانی ئایینیی كوردستانی ئێران

25ی خەرمانانی 1392ی هەتاوی
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13%ی خەڵكی ئێران نەخوێندەوارن
نزیك بە 10 میلیۆن نەخوێندەواری سەرەوەی تەمەن 6 ساڵ لە ئێراندا 
رێژەیە  ئەو  ب��ەراورد لەگەڵ سەرژمێریی ساڵی 1385،  بە  هەیە، كە 

كەمی نەكردووە.
بەرپرسی رێكخراوی ''نێهزەت سەواد ئامووزی''ی ئێران سەبارەت بە 
دوایین ئامارەكانی نەخوێندەواری وتوویەتی: ''بەگوێرەی ئەنجامەكانی 
سەرووی  دانیشتوانی  نێو  لە  هەتاوی،  1390ی  ساڵی  سەرژمێریی 
كە 3  هەیە  نەخوێندەوار  ه��ەزار  و 719  میلیۆن   9 ساڵدا،   6 تەمەن 
میلیۆن و 456 هەزار و 181 كەسیان لە تەمەنی نێوان 10 هەتا 50 

ساڵدان''.
وازهێنان لە خوێندن لە قۆناخی سەرەتاییدا یەكێك لەو هۆكارانەی 

زیادبوونی رێژەی نەخوێندەواری لە ئێراندایە.
لە سەرژمێریی ساڵی 1385ی هەتاویدا، 9 میلیۆن و 830 هەزار 
نەخوێندەوار هەبووە كە پاش 5 ساڵ ئەو رێژەیە گۆڕانێكی ئەوتۆی 

بەسەردا نەهاتووە.
بە وتەی بەرپرسی ئەو ئیدارەیە، لە سەدا 62ی نەخوێندەوارانی ئێران 
لە سەرووی تەمەنی 50 ساڵیدان و 5.2%یش لەو رێژەیە تەمەنیان لە 

خوارەوەی 10 ساڵیدایە.
ئەو قوتابییانەی كە لە قۆناغی سەرەتاییدا واز لە خوێندن دێنن، لە 

ریزی نەخوێندەواران بەئەژمار دێن.
340 هەزار نەخوێندەواری بیانیش لە ئێراندا ژیان بەسەر دەبەن.

دوابەدوای كوژرانی چەكدارێكی سپای پاسداران 
لە ناوچەی سەالس، ژمارەیەك هاوواڵتی 

دەستبەسەر كران
و  كۆڵبەر  ژم��ارەی��ەك  خەرمانان  16 ی  رێكەوتی  شەممە  ش��ەوی 
هاوواڵتیی مەدەنی لەالیەن هێزەكانی سەر بە پاسگای شێخ سڵە لە 

ناوچەی سەالس دەستبەسەر كران.
عومەر  بارامی،  عەدنان  خودامورادی،  ساالر  رەمەزانی،  جەوهەر 
بارامی و جەماڵ مورادی، ناوی ژمارەیەك لە دەستبەسەر كراوەكانن.

بە 30  نزیك  كە  كەسانە  ئەو  ناوچەیە،  ئەو  دانیشتوانی  وتەی  بە 
كەس دەبن، بە هۆیەكی ناڕوون لە الیەن رێژیمی ئیسالمیی ئێرانەوە 

دەستبەسەر كراون.
هێزەكانی  خەرمانان  رێكەوتی16ی  شەممە  رۆژی  سەرلەبەیانی 
رێژیمی ئێران لە ناوچەی سەالس هێرشیان كردبووە سەر كۆڵبەران و 
هاوواڵتییانی مەدەنیی كورد و لە ئەنجامدا دوو كەس لە چەكدارەكانی 

سپای پاسداران كوژران و بریندار بوون.
بە وتەی سەرچاوەیەكی ئاگادار، كۆڵبەرێكی كوردیش لە ئەنجامی 

ئەو هێرشەدا بریندار بووە.
بەپێی ئاماری تۆماركراو لە ناوەندی ئاماری ماڵپەڕی ''كوردستان 
میدیا'' لە سەرەتای مانگی خەرمانانەوە هەتا ئێستا 7 كۆڵبەری كورد 

بە تەقەی هێزە نیزامییەكان بوونەتە قوربانی.
دیكەش  و 5ی  ك��وژراون  كەس   2 رێژەیە،  ئەو  كۆی گشتیی  لە 

بریندار كراون.

دوو كۆڵبەری خەڵكی بانە لە پێناو دابینكردنی 
بژێوی ژیان، گیانیان لەدەست دا

بەناوی  رێكەوتی 20ی خەرمانان كۆڵبەرێكی كورد  رۆژی چوارشەممە 
سەردار شەریف ساالر كوڕی "حوسێن" ی عەلی شیرین لە دایك بووی ئاوایی 

بایندەری ناوچەى بانە، گیانی لەدەست دا.
هێزەكانی  تەقەی  ئەنجامی  لە  "هەنگەژاڵ"  سنووريی  خاڵی  لە  س��ەردار 

رێژیم تووشی راوەستانی دڵ بووە و گیانی لەدەست داوە.
بارەی كە بە  بە وتەی ژمارەیەك كۆڵبەر كە هاوڕێی سەردار بوون، ئەو 
كۆڵی سەردارەوە بووە زۆر قورس بووە و هەروەها كاتێكیش كە لەالیەن هێزە 
و  بووە  دڵەڕاوكێ  و  ترس  تووشی  سەردار  لێكرابوو،  تەقەیان  نیزامییەكانەوە 

دڵى وەستاوە.
"س��ەردار شەریف ساالر" خێزاندار بوو و تەنیا بە مەبەستی دابین كردنی 
دانیشتووی  و  كردبوو  كۆڵبەری  پیشەی  لە  رووی  بنەماڵە  ژیانی  بژێوی 

شاری بانە بوو.
خەرمانان  21ی  رێكەوتی  پێنج شەممە  سەرلەبەیانيی  دیكەوە  لەالیەكی 
كۆڵبەرێكی دیكەی كورد بە ناوی یوونس كوڕی محەممەد خەڵكی ئاوایی 

كانی شیالنی بانە بە هۆی رووداوێكی نەخوازراوەوە گیانی لەدەست دا.
هاتوچۆوە  رووداوی  هۆی  بە  ك��وردە  كۆڵبەرە  ئەو  شایەتحااڵن  وتەی  بە 

گیانی لەدەست داوە.
بەردەوام  ن��ەخ��وازراو،  و  سروشتی  رووداوی  لە  بێجگە  ك��ورد  كۆڵبەرانی 

هەڕەشەی كوشتنیان لەالیەن هێزەكانی رێژیمی ئێرانەوە لەسەرە.
بەپێی ئاماری تۆماركراو لە ناوەندی ئاماری ماڵپەڕی كوردستان میدیا 
بە تەقەی  ئێستا 5 كۆڵبەری كورد  لە سەرەتای مانگی خەرمانانەوە هەتا 

هێزەكانی رێژیمی ئێران لە ناوچەكانی كوردستان بوونەتە قوربانی.
بریندار  دیكەش  چ��واری  و  ك���وژراوە  كۆڵبەرێك  كەسە،  ئ��ەو 5  ك��ۆی  لە 

كراون.

"هێرش بەرجەستە" بە هۆی رووداوێكی دڵتەزێنەوە لە ئاوایی "سەوڵی 
تەپە"ی ناوچەی ئاڵەشین كۆچی دوایی كرد.

بنەماڵەیەكی  ل��ە  و  ب���ووە  خ��ێ��زان��دار  ت��اغ��ی،  م���ام  ك���وڕی  ه��ێ��رش 
نیشتمانپەروەردا لە دایك ببوو.

پاش  دێموكرات  حیزبی  ئەندامەی  ئەو  بنەماڵەی  لە  كەس  چەندین 
ئەمنیەتییەكانەوە دەستبەسەر و  ناوەندە  لەالیەن  ئێران  شۆڕشی گەالنی 

ئازار دراون.
هێرش هەتا دوایین ساتەكانی ژیانی وەك ئەندامێكی حیزبی دێموكرات 
بەوپەڕی دڵسۆزییەوە ئەرك  و راسپاردەكانی حیزبی لە ناوچەی چۆمی 

مەجیدخان و ئاڵەشین جێبەجێ  كردووە.

دایكی ''رەحیم هێژا'' پێشمەرگەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران لە ناوچەی گەوركی سەقز كۆچی دوایی كرد.

هەتاوی  1392ی  خەرمانانی  25ی  رێكەوتی  دووشەممە  رۆژی 
دایە ''خەدیجە كەریمی'' دایكی ''رەحیم هیمەتی'' ناسراو بە ''رەحیم 
تەمەنی  لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  پێشمەرگەی حیزبی  هێژا'' 
''قەباغڵوو''ی سەربە شاری سەقز ماڵئاوایی  72 ساڵیدا لە گوندی 

لە ژیان كرد.
دایە خەدیجە یەكێك لەو شێرە ژنانە بوو كە هەردەم خەمخۆری حیزب 
ناوبراو نیشتمانپەروەر و جێگای رێزی  و گەلەكەی بوو  و بنەماڵەی 

خەڵكی شاری سەقز بوون .
دایە خەدیجە هەمیشە بە سەربەرزییەوە باسی لە رێباز  و بیر و باوەڕی 

كوڕەكەی دەكرد  و به شانازییەوە وەسفی دەكرد.
دایە خەدیجە لە گوندی ''قەباغڵوو''ی سەربە ناوچەی ''گەورك''ی 

سەقز ماڵئاوایی لە ژیان كرد  و هەر لەوێیش بە خاك سپێردرا.
لە  پرسە  و سەرەخۆشی خۆی  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
بنەماڵەی دایە ''خەدیجە كەریمی'' و كاك "هێرش بەرجەستە" دەكات  و 

خۆی بە شەریكی خەمیان دەزانێت.

هەواڵ و راپۆرت

چاالكیی تەبلیغی بە بۆنەی 26ی خەرمانان لە 
ناوچە جیاجیاكانی كوردستان بەڕێوە چوو

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بەبۆنەی 
شەرەفكەندی  س��ادق  دوك��ت��ور  ب��وون��ی  شەهید  ساڵڤەگەڕی  21ەم��ی��ن 
وهاوڕێیانی لە رێستۆرانی میكۆنوس لە شاری برلینی ئاڵمان، لە ناوچە 
نووسینی  و  پوستێر  و  تراكت  باڵوكردنەوەی  بە  كوردستان  جیاجیاكانی 
تەبلیغییان  چاالكیی  بەرباڵو  شێوەی  بە  بۆنەوە  بەو  تایبەت  دروشمی 

بەڕێوە برد.
سەالسی  ل��ە:  بریتین  ك���راوە  ت��ێ��دا  چاالكییان  ك��ە  شوێنانەی  ئ��ەو 
باوەجانی،''رێژاو''ی سەربە ناوچەی ''دااڵهۆ''،  گیالنغەرب، سەیرانگای 
''گوڵین''ی شارستانی گیالنغەرب، ناوچەی زەهاو، كرماشان، قەسری 
شیرین، سنە، سەقز، بۆكان، مەهاباد و زۆرێك لە ناوچە و گوندەكانی 
كوردستان چاالكیی تێدا بەڕێوە چوو لەو پێوەندییەدا سەرنجی خوێنەرانی 

ئازیز بۆ ماڵپەڕی كوردستان میدیا رادەكێشین.

رێوڕەسمی 26ی خەرمانان لە ناوەندی 3ی 
كوردستان بەڕێوەچوو

بە بۆنەی 26 خەرمانان، 21ەمین ساڵڤەگەڕی تیرۆركرانی د. سادق 
شەرەفكەندی و هاوڕێیانی، رێوڕەسمێك بە بەشداریی كادر و پێشمەرگە و 

ئەندامانی حێزبی دێموكرات لە ناوەندی 3ی كوردستان بەڕێوەچوو.
رۆژی چوارشەممە رێكەوتی 27 خەرمانانی 1392ی هەتاوی ئەو 
رێوڕەسمە بە خوێندنی سروودی نەتەوایەتیی ''ئەی رەقیب'' و خولەكێك 
بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی پاكی شەهیدانی كوردستان و بەتایبەت 

شەهیدانی میكۆنوس، دەستی پێكرد.
پەیامی  كوردستان،  ناوەندی 3ی  ئەندامی  كەڵەشی''  ''قاسم  پاشان 
''ناوەندی 3ی كوردستان''ی پێشكەش كرد و دوابەدوای ئەوەش پەخشانێك 

لەالیەن ''خالید پاریاد''ەوە خوێندرایەوە.
لە بڕگەیەكی دیكەی ئەو رێوڕەسمەدا پەیامی كۆمیتەی یەكیەتییەكانی 
الوان و ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران لەالیەن ''سنوور حەیرانی''ەوە 
خوێندرایەوە و پاشان سروودێك لەالیەن ''جەماڵ ئیسماعیلی'' و گرووپی 

الوانی ناوەندی 3ی كوردستانەوە پێشكەش كرا.
لەالیەن  ''تا بۆ كوردستان چاوەڕوانی''  ناوی  لەژێر  دواتر پەخشانێك 

''زەهرا عەزیزی''یەوە خوێندرایەوە.
پاشان سروودێك لەژێر ناوی ''ئەی هەواڵی تێكۆشەر'' لەالیەن گرووپی 

الوانی ناوەندی 3ی كوردستانەوە پێشكەش كرا.
كە  یادگار''  ''شیعری  س��روودی  و  مەقام  خوێندنی  بە  رێوڕەسمەكە 
لەالیەن كۆڕی مووزیكی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانەوە پێشكەش 

كرا، كۆتایی پێهات.

رێوڕەسمی 26ی خەرمانان لە ناوەندی 1ی 
كوردستان بەڕێوەچوو

كارەساتی  ساڵڤەگەڕی  21ەم��ی��ن  خ��ەرم��ان��ان،  26ی  رێ��وڕەس��م��ی 
میكۆنوس لە ناوەندی 1ی كوردستان بەڕێوەچوو.

خەرمانانی  28ی  رێ��ك��ەوت��ی  پێنجشەممە  رۆژی  دوان���ی���وەڕۆی 
1392ی هەتاوی، رێوڕەسمی 26ی خەرمانان، 21ەمین ساڵڤەگەڕی 
شەهیدكرانی دوكتور سەعید شەرەفكەندی و هاوڕێیانی بە بەشداریی 
ژمارەیەك لە پێشمەرگە و ئەندامی كۆمیتەكانی حیزبی دێموكرات لە 

ناوەندی 1ی كوردستان بەڕێوەچوو.
رەقیب''  ''ئەی  نەتەوایەتیی  سروودی  خوێندنەوەی  بە  رێوڕەسمەكە 
و راگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی پاكی سەرجەم 
شەهیدانی رێگای ئازادیی كوردستان و بەتایبەت شەهیدانی میكۆنوس 

دەستی پێ كرد.
دواتر پەیامی ناوەندی 1ی كوردستان بەبۆنەی 21ەمین ساڵ�ڕۆژی 
شەهیدكرانی دوكتور شەرەفكەندی و هاووڕێیانی لەالیەن بەڕێز ''تاهیر 
كەسیلی'' ئەندامی كۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 

ئێران و بەرپرسی ناوەندی 1ی كوردستان خوێندرایەوە.
پاشان پەیامی هاوبەشی كۆمیتەی یەكیەتییەكانی ژنان و الوانی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە ناوەندی 1ی كوردستان لەالیەن ''ئاویەر 
شێخی''یەوە پێشكەش كرا و دوابەدوای ئەوەش پەخشانێك لە لەالیەن 

''ناسێح خاكی''یەوە خوێندرایەوە.
لە بڕگەیەكی دیكەی ئەو رێوڕەسمەدا پەیامی كۆمیتەی حیزبی 
دوای  و  خوێندرایەوە  ك��اوە،  كەمپی   ��� ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
ئەوەش پەخشانێك لەژێر ناوی ''مامۆستا و فرمێسك'' لەالیەن ''چنار 

بەهرامی''یەوە پێشكەش كرا.
دواتر پارچە شیعرێك لەالیەن بەڕێز ''عوسمان كەرەمی'' بەو بۆنەوە 

پێشكەش كرا.
21ەمین  بەبۆنەی  سروود  كۆمەڵێك  رێوڕەسمەدا  ئەم  نێوئاخنی  لە 
هاوڕێیانی  و  شەرەفكەندی  سادق  دوكتور  شەهیدبوونی  ساڵ�ڕۆژی 
ئێرانەوە  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  مووزیكی  ك��ۆڕی  لەالیەن 

خوێندرا.

دایكی پێشمەرگەیەكی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران كۆچی دوایی كرد

دایكی بەڕێز ''كەریم پەرویزی'' پێشمەرگەی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران و ئەندامی دەفتەری سیاسیی ئەو حیزبە، بەهۆی 

نەخۆشی لە تەمەنی 55 ساڵیدا كۆچی دوایی كرد.
شەوی یەكشەممە رێكەوتی 24ی خەرمانانی 1392ی هەتاوی، 
خاتوو ''ئامینە ویسی'' كچی ''خواموراد'' لە دایك بووی ساڵی 
دەفتەری  ئەندامی  پەرویزی  كەریم  دایكی  و  هەتاوی  1337ی 
سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، بە هۆی نەخۆشییەوە 

لە نەخۆشخانەیەكی شاری كرماشان كۆچی دوایی كرد.
تەرمی دایە ئامینە پاش گەڕانەوە بۆ شاری كامیاران لە نێو 

ئاپۆڕای خەڵكی ئەو شارەدا بە خاك سپێردرا.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران وێڕای دەربڕینی هاوخەمی، 
سەرەخۆشی لە بنەماڵەی خاتوو ''ئامینە ویسی'' و خزم و كەس 
و كاری دەكات و خۆی لە خەم و پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار 

دەزانێت.

ئەندامێكی حیزبی دێموكرات لە ناوچەی 
ئاڵەشینی بۆكان كۆچی دوایی كرد

دایكی پێشمەرگەیەكی حیزبی دێموكرات 
لە سەقز كۆچی دوایی كرد
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میوانە بەڕێزەكان، هاوڕێیانی تێكۆشەر!  
ساڵو، ئەوكاتەتان باش! 

هەتاوی   1371 خەرمانانی  26ی  ڕۆژی 
بەرامبەر بە 17ی سێپتامبری 1992ی زایینی 
سكرتێری  شەرەفكەندی  سادق  د.  هاوڕێیان 
عەبدولی  فەتاح  كاك  حیزبەكەمان،  گشتیی 
نوێنەری حیزب لە دەرەوەی واڵت، كاك هومایوون 
ئەردەاڵن نوێنەری حیزب لە ئاڵمان و هەروەها كاك 
دۆستی  و  سیاسی  چاالكی  دێهكوردی  نوری 
میكۆنوس  رێستوورانی  لە  دێموكرات،  حیزبی 
لە بێرلین لەالیەن تیمێكی مرۆڤكوژی كۆماری 

ئیسالميی ئێرانەوە تيرۆر كران.
كە  بووینەوە  كۆ  لێرە  دیكە  جارێكی  ئەوڕۆ 
و  هەڵكەوتووە  رێبەرە  ئەو  بیرەوەری  یەكەوە  بە 
و  خەبات  لە  ڕێز  و  ڕابگرین  بەرز  هاوڕێیانی 

فیداكارییان بگرین. 
هاتووین ئەو جینایەتە سامناكە دژ بە نەتەوەی 
بكەین،  مەحكووم  دێموكرات  حیزبی  و  كورد 
ڕێگە  و  دەرببڕین  تيرۆریزم  لە  خۆمان  بێزاریی 
كۆماری  قورسەی  غەدرە  و  تاوان  ئەو  نەدەین 

ئیسالمی دژ بە كورد لەبیر بچێتەوە.
ح.د.ك.ئ�.  سیاسيی  دەفتەری  لەالیەن 
بەخێراهاتنی میوانە بەڕێزەكان دەكەم كە تەشریفیان 
هێناوە و سوپاس بۆ هەموو ئێوە هاوڕێیانی بەڕێز 

كە لەو ڕێوڕەسمەدا بەشداریتان كردوە.
د.  بە  ناسراو  شەرەفكەندی،  سادق  د. 
كە  بوو  لێهاتووە  و  بەوەج  ئەو سەركردە  سەعید، 
عەبدولڕەحمان  د.  مەزن  رێبەری  تێروری  پاش 
دێموكراتی گرتە  رێبەرایەتيی حیزبی  قاسملوو، 
ئااڵی  نەیهێشت  و  خۆی  بەتوانای  دەستی 
بكەوێتە  حیزبەكەمان  ڕزگاریخوازيی  خەباتی 
دژەگەليی  پیالنی  نەدا  رێگەی  زەوی.  سەر 
رێژیم سەر بكەوێ و دوژمن بە حیزبی دێموكرات 

خۆش بێ.
د.  خۆڕاگرییەی  و  لێوەشاوەیی  ئەو  هەر 
رێبەرانی  چاوی  چقڵی  بە  بوو  شەرەفكەندی، 

كۆماری ئیسالمی و بڕیاری لەنێوبردنیان دا.
رزگاریخوازيی  خەباتی  مێژووی  لە 
و  تاڵ  دیاردەیەكی  جاران  زۆر  نەتەوەكەماندا 
دوژمن  هەركاتێك  بۆتەوە.  دووپات  پڕئاكام 
و  بردبێ  جوواڵنەوە  رێبەری  بە  زەفەری 
كوشتبێتی، بەدوای ئەودا جوواڵنەوەكەش تووشی 

پاشەكشە و شكست هاتووە.
ئیسالمی  كۆماری 

راست بەو 

هیوایە د. قاسملووی تێرور كرد.
بەاڵم كاك سەعیدی نەمر نەیهێشت ئەزموونی 
دووپات  كۆتایی شۆڕش"  رێبەر،  "مەرگی  تاڵی 
تۆمار  خۆی  ناوی  بە  شانازییەی  وئەو  ببێتەوە 
كرد و الپەڕەیەكی نوێی لە خەبات و خۆڕاگری 

هەڵدایەوە.
دوژمن  شەرەفكەندی،  سادق  د.  تيرۆری  بە 
حیزبی  نێو  خستە  بەژانی  و  قووڵ  كەلێنێكی 
جوواڵنەوەی  لە  قورسی  زەبرێكی  و  دێموكرات 
ئازادیخوازیی كوردستانی ئێران دا. بەاڵم ئامانجی 
سەرەكی رێژیم لە تيرۆرەكە كە بە چۆكداهێنان و 
بوو،  جوواڵنەوە  و  دێموكرات  حیزبی  لەنێوبردنی 

وەدی نەهات و وەدی نایە.
كوردستان  خەڵكی  تيرۆرە  ئەو  پێچەوانە،  بە 
هەستی  كردەوە،  وشیارتر  الوانی  بەتایبەتی 
بەهێزتر  تێدا  رزگاریخوازيی  بیری  و  نەتەوایەتی 
ئیسالميی  كۆماری  بە  كورد  متمانەی  و  كردن 

نەهێشت.
لەالیەكی دیكەوە، حوكمی دادگای بێرلین كە 
لە  و  دەركرد  ناوبانگی  میكۆنوس  دادگای  بە 
رێكەوتی  10ی  ئاوریلی  1997ی  زایینی  )21ی  
خاكەلێوەی  1376( راگەیەندرا، بەمانای تەواوی 
ئیسالمی  كۆماری  بۆ  كارەسات  بە  بوو  وشە 

ئێران:
بڕیارێكی  لە  "میكۆنوس"  دادگای   •
حاشاهەڵنەگرەوە،  بە ڵگەی  زۆر  بە  و  بوێرانەدا 
ئیسالميی  كۆماری  تێروریستییەكانی  پیالنە 
ئێرانی لەقاو دا و وەك رێژیمێكی تێروریستی  بە 

بیروڕای گشتی جیهانی ناساند. 
لە بڕیاری داداگای میكۆنوسدا هاتووە:

كە  دەركەوت  لێكۆڵینەوەكاندا  كاتی  "لە 
كردەوەی  هەر  نەك  ئێران  دەسەاڵتبەدەستانی 
تێروریستی پەسند دەكەن و بە شێوەیەكی باوەڕنەكرا 
پالنی  بۆخۆیان  بەڵكوو  دەكەن،  خەاڵت  قاتڵەكان 
ئەو جۆرە تێرورانە دژی ئەو مرۆڤانە دادەڕێژن كە 
كەوتوونەتە  سیاسییان  بیروباوەڕی  بەهۆی  تەنیا 
بەر ڕق و تۆڵەوە. ئەوان نەیارانی خۆیان تەنیا بۆ 

خاتری پاراستنی دەسەاڵت لەنێو دەبەن". 
بڕيارى  دەرچوونی  هەتا  ئەگەر  كە  دەبینین 
بە  هەبوون  وا  الیەنی  میكۆنووس  دادگای 
شێوەیەك گومانێكیان لە تێروریست بوونی رێژیمى 
ئێراندا هەبوو، دوای دەرچوونی بڕیاری دادگای 
بۆ  و  رەوییەوە  و گومانە  ئەو شك  ئیدی  بێرلین 

هەموو الیەك روون بووەوە كە  تيرۆریزمی دەوڵەتی 
رەسمی  سیاسەتی  لە  ئەساسی  بەشێكی  بۆەتە 

كۆماری ئیسالمی.
با ئاماژە بكەم كە بڕیاری دادگای "میكۆنوس" 
بڕیاری دادگایەكی ئاسایی چەند حەوتووە و هی 
ئێران  دادگاكانی  وەك  فەرمایشی  دادگایەكی 
نەبوو. بڕیاری دادگای میكۆنوس بەحەق ناوی 

"بڕیاری مێژوویی" لێ نرا.
دادگای میكۆنوس لە واڵتی حقوقی ئاڵمان، 
یەكێك لە واڵتە هەرە دێموكراتیك و مودێڕنەكانی 
خاوەن  و  سەربەخۆ  دادگایەكی  پێكهات.  دنیا 
دادگاكانی  پڕهەزینەترین  لە  یەكێ  ئیعتبار. 
مێژووی ئاڵمان كە 3 ساڵ و نيو درێژەی كێشا و 
لەو ماوەیەدا 170 كەس وەك شایەد بانگ كرانە 
دادگا و پرسیاریان لێكرا. ئەو شایەدانە تەنیا لەنێو 
ژمارەیەكی  نەكرابوون.  دەستبژێر  ئۆپۆزسیۆندا 
بەرچاویان الیەنگری رێژیم یان بێ الیەن بوون و 
ژمارەیەكیان پسپۆڕ و شارەزای بوارەكانی سیاسی 

و تيرۆریزم بوون.
قاتڵەكان چەند كەس لە گرانترین وەكیلەكانی 

ئاڵمانیان بۆ گرتبوون.
بدا،  رێگە  من  زانیاری  ئەوەندەی   •
كە   بوو  جار  یەكەمین  بۆ  ئەوە  ئەوكاتە،  هەتا 
دادگای واڵتێك رێبەرانی واڵتێكی دیكە كە لە 
حاڵی دەسەاڵتداریدان، بە رێكخەر و بەڕێوەبەری 

جینایەتێك تاوانبار بكا.
پالنداڕشتن  بەرپرسایەتی  روونی  بە  دادگا 
دەخاتە  دێموكرات  حیزبی  رێبەرانی  تيرۆریی  و 
عەمەلیاتی  بە  تایبەت  "كۆمیتەی  ئەستۆی 
برون  عملیات  ویژە  )كمیتە  سنوور"  دەرەوەی 
مرزی( و بە ئاشكرا ئەو كەسانە نێودێر دەكا كە 
و  كوشتن  بڕیاری  و  كۆمیتەیەن  ئەو  ئەندامانی 
لەنێوبردنی رێبەران و چاالكانی ئۆپۆزیسیۆنییان 

بەدەستە: 
ئێستای  و  ئەوكات  رێبەری  خامنەای  علی 
سەركۆماری  رەفسنجانی  هاشمی  اكبر  رێژیم، 
مەجلیسی  ئێستای  سەرۆكی  و  ئەوكات 
اكبر  علی  رێژیم،  بەرژەوەندییەكانی  دیاریكردنی 
راوێژكاری  و  ئەوكات  دەرەوەی  وەزیری  والیتی 
علی  دەرەوەدا،  كاروباری  لە  خامنەای  ئێستای 
ئەندامی  و  ئەوكات  ئیتالعاتی  وەزیری  فالحیان 
رەزایی  محسن  خبرگان،  مجلس  ئێستای 
یانی  پاسداران.  سوپای  ئەوكاتی  فەرماندەی 

رێبەرانی رێژیم لە بەرزترین پلەی دەسەاڵتدا.
نەك  میكۆنوس  دادگای  بڕیاری   •
بەڵكوو  ئاڵمان،  و  ئێران  نێوان  پێونديی  هەر 
ئورووپای  یەكیەتيی  و  ئێران  نێوان  پێوەنديی 
كە  كرد  دیپلوماسی  قووڵی  قەیرانێكی  تووشی 

ئاسەوارەكەی ئێستاش نەسڕاوەتەوە.
دوای  حەوتوویەك   1997 ئاوریلی   17 لە 
ئاڵمان  پارلمانی  دادگا،  حوكمی  دەرچوونی 
نوێنەرانی هەموو  رۆژە  ئەو  هەبوو.  كۆبوونەوەی 
دادگای  بڕیاری  بە  سەبارەت  فراكسیۆنەكان 
تيرۆریزمی  تێكڕایان  و  كرد  قسەیان  میكۆنوس 
كۆماری ئیسالميیان تەقبیح كرد و پشتیوانیان لە 

سەربەخۆیی دادگای بێرلین دەربڕی.
رۆژەی  ئەو  كۆبوونەوەی  پرۆتۆكۆلی  ل 
ساڵۆنەكە  "هەموو  كە  هاتوە  ئالماندا  پارلمانی 
ئازایانەی  بڕیاری  بۆ  چەپڵە  لێدا".  چەپڵەی 

دادگای بێرلین.
دەركران،  ئێرانی  دیپلۆماتی   14 ئالمان  لە 
لەوانە حسین مووسویان سەفیری ئێران و امانی 

فراهانی سەركونسولی رێژیم لە بێرلین.
لە  زایینی   1997ی   ئاوریلی   29ی   لە 
ئەنجومەنی  كۆبوونەوەی  لووگزامبوورگ 
یەكجێ   ئورووپا،  یەكیەتيی  واڵتانی  وەزیرانی 
ئەو تاوانەی  رێژیمی  كۆماری  ئیسالميی  ئێرانی 
مەحكوم كرد، سەفیرەكانی  خۆیان لە ئێران بانگ 
لەگەڵ  خۆیان  دیپلۆماتیكی  پێوەنديی   كردەوە  و 

كۆماری ئیسالمی بۆ ماوەیەك راگرت.
هەموو  ئەوەی  دوای  ئورووپا  یەكیەتيی 
مەرجەكانی خۆی بە سەر ئێراندا سەپاند، ئەوجار 

سەفیرەكانی ناردەوە تاران.
ئێریگ"  یوئاخیم  "هانس  قەولی  بە   •
پێكهاتنی  "هەتا  قوربانیەكان،  بنەماڵەی  وەكیلی 
بێ  عەرزی  ببوە  ئورووپا  میكۆنوس  دادگای 
تيرۆریستەكانی  بۆ  لێپرسینەوە  بێ  و  قانوون 
بەاڵم  دیپلۆماتیكیەوە.  پاسپورتی  بە  ئێرانی 
بڕیاری دادگای میكۆنووس ئەو عەرزەی لەژێر 
جێگایەكی  و  پۆلوو  بە  كرد  تيرۆریستان  پێی 

پڕمەترسی".
بەڵگە  بەرچاو  ژمارەیەكی  هۆی  بە  ئورووپا 
كۆماری  بە  چۆكی  موعتەبەر،  ئەسنادی  و 
ئیسالمی داهێنا و ناچاری كرد كە تەعهۆد بدا 
چی دی لە سەر خاكی ئورووپا دەست بۆ كاری 

تيرۆریستی نەبا.

ڤییەن.  تيرۆری  روونكردنەوەی   •
ئێمە و  بۆ  ئەوەڵین رۆژەكانەوە  لە  هەرچەند هەر 
نەمر  كە  نەبوو  لەوەدا  گۆمانێك  زۆر  خەڵكێكی 
د. قاسملوو و هاوڕێیانی بەدەست تيرۆریستەكانی 
كۆماری ئیسالمی شەهید كراون، بەاڵم دەوڵەتی 
بۆ  دادگایەك  نەدا  رێگەی  ئوتریش  ئەوكاتی 
تاوانی  و  بێ  پێك  جینایەتە  لەو  لێكۆڵینەوە 
روون  دادگاشەوە  لەالیەن  ئیسالمی  كۆماری 

بكرێتەوە.
غەدرەی  ئەو  بێرلین  دادگای  بڕیاری  بەاڵم 
ڤییەنیشی  تيرۆری  تاوانی  و  كردەوە  قەرەبوو 

بەدەست كۆماری ئیسالمی روون كردەوە.
دوای  میكۆنوسدا،  دادگای  بڕیاری  لە 
و  كاریگەر  دەوری  بە  ئاماژە  بەوردی  ئەوەی 
یەكالكەرەوەی حدكا. لە جوواڵنەوەی كوردستانی 

ئێران دەكرێ، دەڵێ:
رێبەریی  حدكا.،  دەنگە،  ئەو  كپكردنی  "بۆ 
سیاسيی ئێران بڕیاری دا كە رێبەری حدكا، نەك 
بەڵكوو  بكا  لە   باری سیاسییەوە سەركوت  هەر 
عەبدولڕەحمانی  د.  كوشتنی  بەرێ.  نێویشی  لە 
13ی  لە  حدكا،  ئەو كاتی  سەرۆكی  قاسملوو 
لێرە  تاوانەی  ئەو  و  ڤییەن  لە   1989 جووالی 
ئاكامی  سەعید(  د.  )تيرۆری  كراوە  مەحكووم 
كە  )خوێناوی(  سوورەی  هێڵە  ئەو  بڕیارن.  ئەو 
لەوە  دەخاتەوە  وێك  بێرلین  و  ڤییەن  رووداوەكانی 

ئاشكراترە كە نەبیندرێ". 
و  روونتر  لەوە  دادگاش  بڕیاری  بڵێین،  دەبێ 

راشكاوانەترە كە گومانێكی هێشبێتەوە.
و  حەقیقەت  عەداڵەت،  زاڵبوونی   •

هیوا بەسەر دیكتاتوری و تەمابڕاویدا.
ملهوڕەكان  و  دیكتاتور  میژوو  درێژایی  بە 
حەقیقەتەكان  بخنكێنن،  عەداڵەت  داوە  هەوڵیان 
بسڕنەوە و هیوا بە دواڕۆژ لە دڵی ئازادیخوازاندا 

بمرێنن.
زۆرداران  سەرناكەون.  و  سەرنەكەوتوون  بەاڵم 
بەرامبەر  لە  بەاڵم  بكوژن،  مرۆڤەكان  دەتوانن 
عەداڵەت و حەقیقەت و هیوادا عاجز و داماون و 

رۆژێك بە دندووك پێوە دەبن.
هیوا و ئومێد هەمیشە خۆی بەسەر جەور و 

جەهل و جەهالەتدا دەسەلمێنێ. 
بەڕێز!  هاوڕێیانی 
ئاماژەم  قسەكاندا  لە 
دادگای  بۆچوونی  بە 

پەیامی د. میرۆ عەلیار، 
بە بۆنەی 26ی خەرمانان، ساڵڕۆژی تیرۆری میكۆنووس
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دوكتور میرۆ عەلیار، ئەندامی دەفتەری سیاسی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
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رۆژەڤ

منداڵە خۆشەویستەكان!
هاوڕێیانی بەڕێز!

مندااڵن،  پ��ەروەردەی  بەشەكانی  بەرپرسانی 
زۆر بەخێر بێن بۆ ئەم فێستیڤاڵە، منیش خۆم 
بە بەختەوەر دەزانم كە بەشدارم لەو فێستیڤاڵەدا 
نێرگزە  ن��اوەن��دی  فێستیڤاڵی  چ��وارەم��ی��ن  ك��ە 
بە  فستیڤاڵێك  دێنێ ،  پێك  مندااڵنی  بۆ  كە 
نیشتمانین".  ی��ەك  منداڵی  "ه��ەم��وو  دروش��م��ی 
دیارە بە ناوەرۆكیش ئەو دروشمە جێبەجێ  بووە 
و مندااڵنی هەر چوار پارچەی كوردستان لەو 
فێستیڤاڵەدا كۆ بوونەتەوە و بەشدارن، بێگومان 
كە  بەهێزەكان  ه��ەرە  ئ���ازارە  و  ئێش  ل��ە  یەكێك 
كۆمەڵگاكەمان لە هەموو بەشەكاندا دەیچێژێ  
كە  دەبن  ئ��اوارە  مندااڵنێك  مندااڵنمانە.  لەسەر 
لە  ش��ەڕەك��ان��دا،  لە  ن��اوچ��ە،  ئاڵوگۆڕەكانی  لە 
بەاڵم  نییە،  تەئسیرێكیان  هیچ  ئاشتییەكاندا 
قوربانیی زوڵم و زۆر و شەڕئەنگێزانی مەنتەقە 
كوردستانی  بەشێكی  لە  و  جارە  هەر  كە  دەبن 
سەیتەرەی  ژێر  لە  و  شێوەیەك  بە  دابەشكراودا 
زێدی  و  واڵت  دەب��ن  مەجبور  دیكتاتۆرییەكدا 
خۆیان بەجێ  بێڵن و ئاوارە بن. رەنگە یەكێكی 
دیكە لە تایبەتمەندییەكانی فێستیڤاڵی چوارەمی 
م��ن��دااڵن ئ���ەوە ب��ێ  ك��ە ژم��ارەی��ەك��ی زۆر لە 
مندااڵنی رۆژئاوای كوردستان لە ژێر تەئسیری 
سووریە  بەعسی  ح��ك��ووم��ەت��ی  ك��ە  ش��ەڕێ��ك��دا 
و  هێناوە  پێكی  سووریە  خەڵكی  هەموو  دژی 
بوون و  ئ��اوارە  ك��ورد،  بەتایبەتی دژی خەڵكی 
لە زێد و ماڵ و خۆشەویستەكانی خۆیان دوور 
هەموو  لە  هەموویان  دیكتاتۆرەكان  كەوتونەوە. 
قۆناغێكدا هەر یەكە و بە جۆرێك ویستوویانە بە 
سەركوت و زەبروزەنگ و وێرانكردنی كوردستان 

نیشتمانە،  ئ���ەو  خ��ەڵ��ك��ی  دەرب���ەدەرك���ردن���ی  و 
كە  خ��ۆی��ان  داخوازییەكانی  ل��ە  ك��ورد  خەڵكی 
دنیای  ئەوڕۆی  ژیانی  سەرەتاییەكانی  داخوازە 
پێشكەوتوون، بێدەنگ بكەن. مندااڵنیان كوشتووە، 
وێران  واڵتەكەیان  كراون،  ئەنفال  پیاوەكان  و  ژن 
كراوە، ئەوە چارەنووسێكە كە دەیان ساڵە گەورە 
و چووكە و بەتایبەت مندااڵنی كورد ئەزموونی 
دەكەن. هەر ئەو ناوەندەی نێرگز كە هەستاوە بە 
پێكهێنانی ئەو فێستیڤاڵە، بۆ خۆی ناوەندێكی 
باشووریشدا  لە  رۆژهەاڵتە.  ئاوارەی  مندااڵنی 
وەك دەزانین كە بە دەیان ساڵ خەڵكی ئەو بەشە 
ئاوارەی  منداڵەكانیان  لەگەڵ  كوردستان  لە 
ئێران بوون و بە  بەتایبەت  واڵتەكانی دراوسێ ، 
ئاوارەییدا  لە  و  لەو واڵت��ەدا مانەوە  دەیان ساڵ 
گەڕاونەتەوە  خۆشییەوە  بە  ئێستا  بەاڵم  ب��وون، 
باوەشی نیشتمان و زێدی خۆیان و لە باوەشی 

بنەماڵەكانیاندا پەروەردە دەبن.
لە  كوردستان،  لە  كە  بەربەرەكانێیەی  ئ��ەو 
هەموو بەشەكانیدا هەیە، نیشان دەدا كە پیالنی 
دوژمنان بۆ ئاوارە كردن و دەربەدەر كردنی كورد 
ئامانج  بە  ئەوان  نەیتوانیوە  كورد،  مندااڵنی  و 
هەرچەند  ئازارە  و  ئێش  ئەو  بەڵكوو  بگەیەنێ ، 
نیشتمانپەروەری  هەستی  بێ   توندتر  و  بەهێزتر 
بەدەستهێنانی  بۆ  بەربەرەكانێ،  بۆ  خەبات  و 
مافەكانی نەتەوەی كورد و تێكوپێك رووخاندنی 
سەر  بە  دەس��ەاڵت��دار  دیكتاتۆری  حكوومەتی 
بەشەكانی كوردستاندا، بەهێزتر بكا. بۆیە هەر 
بەشەكانی  هەموو  لە  ئێستا  كە  جیلەی  ئ��ەو 
كوردستاندا خەبات دەكا بۆ مافی نەتەوایەتی، 
دەیهەوێ چیدیكە گەلی كورد، مندااڵنی كورد 
ئاوارە و دەربەدەر نەبن و لە واڵتی خۆیاندا بتوانن 

هەموو  وەك��وو  هەبێ  بەختەوەرانەیان  ژیانێكی 
ئااڵی  ئەوانە  ئەوڕۆكانە،  بەختەوەری  گەالنی 
خەباتیان بەدەستەوەیە و ساتێكیش ئەو ئااڵیە لە 
لەو سەردەمەدا،  بەتایبەتی  نەكەوتووە.  دەستیان 
ئازاری  و  ئێش  ئ��ەوەی  لەگەڵ  دەبینین  ئێمە 
و  بەردەوامە  هەر  منداڵەكانمان  و  نەتەوەكەمان 
بەجێهێشتنی  و  ئاوارەیی  بەشەكاندا  هەموو  لە 
ماڵ و ژیان هەر بەردەوامە، بەاڵم بە خۆشییەوە 
كە  ئەوانەی  گەلەكەمان،  دوژمنانی  دەبینین 
بكەن،  چاوترسێن  ك��ورد  ن��ەت��ەوەی  ویستوویانە 
زیندان  لە  گەورەكانیان  بكووژن،  منداڵەكانیان 
بكەن، ئەوانەن كە بەرەو رووخان و نەمان دەچن. 
و  ئاگایی  بەو  ك��ورد  گەلی  كە  دڵنیاین  ئێمە 
هێناوە،  ب��ەدەس��ت��ی  ك��ە  سیاسییەی  وشیارییە 
و  ن��ادا  ك��ۆڵ  و  دەدا  درێ���ژەی  كە  خەباتێك  بە 
منداڵكانیان لە ژێر زەبر و زەنگ و توند و تیژی 
سیاسییان  ئاگایی  دەب��ن،  پ��ەروەردە  بێبەشیدا  و 
بەرزتر دەبێتەوە، باشتر لە خەباتدا بەشدار دەبن بۆ 
ئەوەی كە ئەو مافانەیان كە پێشێل كراوە بتوانن 
خۆشەویست  مندااڵنی  ئێوە  بێنن.  دەستی  بە 
نێرگزدا  ناوەندی  فێستیڤاڵی  چوارەمین  لە  كە 
بەشدارن، نموونەیەكی زیندوون بۆ ئەو ئیدیعایەی 
لەو فكرەدابن كە  ئێمە  رەنگە دوژمنانی  ئێمە. 
مندااڵنی ئێمە هەمیشە بە بۆنەی ئەو دەربەدەری 
لە  و  ماتەم  لە  هەیانە،  كە  ناخۆشەی  ژیانە  و 
ژێر سایەی زەبر و زەنگی رێژیمدا نەتوانن سەر 
هەڵدەن، بەاڵم ئەو تێكۆشان و چاالكییەی كە لە 
هەموو بەشەكانی كوردستاندا هەیە، بەتایبەتی 
بۆ مندااڵن، نیشان دەدا كە سەرەڕای ئەو هەموو 
زەبر و زەنگە، تێكۆشان، پێشكەوتن و گەیشتن 
بە  ب��ەردەوام��ە. گەیشتن  ه��ەروا  ئامانجەكان  بە 

ئاواتەكان هەروا بەردەوامە. ئێمە دڵنیاین كە ئێوە 
مندااڵنی ئێستامان كاتێك گەورە دەبن، النیكەم 
بەشێكی هەرە زۆر لەو زوڵم و ستەمە كە لە سەر 
ئێوە بووە و لە سەر نەتەوەكەمان بووە، نامێنن و 
منداڵە  خۆشەویستەكان،  رۆڵە  ئێوە  كە  دڵنیاین 
خەباتە  ئەو  ئااڵهەڵگری  ه��ەروا  چاوگەشەكان 
دەبن كە دایك و بابەكانی ئێوە جیلەكانی رابردوو 
و  هێناویانە  ئێستا  تاكوو  و  بووە  دەستیانەوە  بە 
ئێوە بە ئاكامی خۆتان دەگەن، بەاڵم دوژمنانمان 
كە  ئەویە  ئاواتم  فێستیڤاڵەدا  لەو  دەب��ن.  ناكام 
بە  كوردستان  پ��ارچ��ەی  چ��وار  ه��ەر  مندااڵنی 
تواناكانیان  و  بەهرە  نیشاندانی  و  تێكەاڵوی 
فێستیڤاڵەدا  ئەو  جۆراوجۆرەكانی  بەرنامە  لە 
باشتر لە كولتوور و زمانی یەكتر ئاگادار بن، 
لە ئێش و ئازارەكانی یەكتر باشتر ئاگادار بن، 
وەك  ه��ەر  كوردستان  پارچەی  چ��وار  كە  بزانن 
لە دروشمی ئەو منداڵە خۆشەویستانەدا هەبوو 
ب��ۆ داناوە  ئێمە س��ن��ووری��ان  ئ��ەگ��ەر دوژم��ن��ان��ی 
دابەشیان كردووە، ئەو سنوور و دابەشكردنانە بە 
نەتەوەی  ئێمە  داخوازیی  و  ویست  پێچەوانەی 
كورد بووە. بۆیە ئێمە لە درێژایی سەدان ساڵی 
رابردوودا و لە داهاتوشدا تا كاتێ  كە هەموو بە 
مافەكانی خۆمان دەگەین و ئاواتەكانمان بەدی 
و  راناوەستین  تێكۆشان  و  خەبات  لە  دێنین،  
بڕیاری دیكتاتۆرەكان كە  بۆ  ناكەین  مل كەچ 
ئازادیخوازانی  هەموو  و  كورد  دوژمنی گەلی 

ناوچەكەن.
من ئاواتم ئەویە كە ئەو فێستیڤاڵە سەركەوتوو 
بێ  و لە هەموو ئەو بەرنامانەی كە لەبەرچاو 
گیراون بە سەركەوتوویی كۆتایی پێ  بێ ، و منداڵە 
فێستیڤاڵەكەدا  م��اوەی  لە  خۆشەویستەكانمان 
دەزانم  پێویستی  بە  ب��ەرن،  بەسەر  خۆش  كاتی 
سپاسی خۆم پێشكەش بكەم بە ناوەندی نێرگز 
بەرپرسە  ئ��ەو  و  خۆشەویستانە  ئ��ەو  هەموو  و 
جیاجیانەی مندااڵن لە كوردستاندا كە بەشداری 
ئەو فێستیڤاڵە بوون، یا لێرە حوزوریان نییە بەاڵم 
كاریگەریان  فێستیڤاڵەدا  ئەو  ئامادەكردنی  لە 
داناوە. هیوادارم ئەم چەشنە فێستیڤااڵنە بتوانێ  
مندااڵنی نەتەوەكەمان زۆرتر تێكەاڵو بكات بۆ 
ئەوی كە باشتر یەك بناسن، باشتر گەشە بكەن 
باشتر نیشان  لێهاتوییەكانی خۆیان  و بەرهەم و 
ناو  لە  پۆزەتیڤ  پێشبڕكێی  ئ��ەوەی  بۆ  ب��دەن، 
هەموو مندااڵن گەشە بكات و سەر هەڵ بدا و 
مندااڵنمان لەو ئیمكاناتە كەمە كە هەیە بتوانن 
بدەن.  نیشان  خۆیان  توانای  و  وەربگرن  كەڵك 
بەتایبەتی  دەكەم  بەخێرهاتنتان  دیكە  جاریكی 
لە  ئ��اگ��ادارم  كە  خۆشەویستانەی  منداڵە  ئ��ەو 
چێژ  ه��ی��وادارم  ه��ات��وون.  دوورەوە  زۆر  رێگای 

وەرگرن لەو بەرنامەیە و سەركەوتوو بن. 

  

وتارێكی  تایمز،  نیۆیۆرك  رۆژنامەی 
لە ژێر ناوی "رێككەوتنی سووری" لەسەر 
رووسیە  و  ئەمریكا  رێككەوتننامەكەی 
لەو  شیمیاییەكانی  چەكە  پرسی  لەسەر 
واڵتەدا باڵو كردووەتەوە كە لە الیەن دەستەی 
لیدی  لە  كراوە.  ئامادە  نووسەرانییەوە 
وتارەكەدا هاتووە: "رێككەوتنەكەی ئەمریكا 
پایگاكانی چەكە  بۆ سڕینەوەی  رووسیە   �
شیمیاییەكانی سووریە بە شێوەیەكی بەرچاو 
نەهێشتنی  بۆ  باشتر  چانسێكی  و  بەهێزە 
هەڕەشەكە دەخاتە ڕوو تا هێرشی بەرتەسكی 
باسی  ئۆباما  سەركۆمار  كە  سەربازی 
دەكرد." لە پاراگرافی یەكەمدا ئاماژە بەوە 
كراوە كە جێبەجێبوونی ئەم رێككەوتننامەیە 
بەستراوەتەوە بە هاوكاريی بەشار ئەسەد كە 
بەرپرسیارن لە كوشتنی زۆربەی  هێزەكانی 
ئەو سەد هەزار كوژراوەی شەڕی نێوخۆی 
ئەم واڵتە. بەپێی رێككەوتننامەكە سووریە 
لیستی  حەوتوویەكدا  ماوەی  لە  پێویستە 
پایگای چەكە شیمیاییەكان، خەزێنەكانی و 
شوێنی بەرهەمهێنان و لێكۆڵینەوە لەسەری 
پشكێنەرانی  پێویستە  و  بەدەستەوە  بدا 
رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان "دەستبەجێ  
دەستیان  سنوور"  بێ   شێوەیەكی  بە  و 
پشكنین  نوامبر  تا  و  رابگا  شوێنانە  بەو 
هەروەها  بێ .  پێ   كۆتایی  تەواوی  بە 
كەرەستە  و  شیمیاییەكان  چەكە  هەموو 
پێوەندیدارەكانیان دەبێ  تا نێوەڕاستی 2014 

لەنێو بچن.
بەوە  ئاماژە  وێڕای  دیكەدا  بەشێكی  لە 
كە ئۆباما وتوویەتی كە بەربژاری هێرشی 
هێشتا  سووریە  دژی  واڵتەكەی  سەربازيی 
لەسەر مێزە، هاتووە: "سەركۆماری رووسیە، 
والدیمیر پووتین بەم حەرەكەتە دیپلۆماتیكە 
رۆژهەاڵتی  لە  خۆی  پێگەی  بێگومان 
لەو  ئێستا  بەاڵم  كرد.  قایمتر  نێوەڕاستدا 
بارەوە لە ژێر رەخنەدایە كە پێشتر هیچكات 
دڵنیا نەبوو كە ئەسەد لە چەكی شیمیایی 
سووری  هێڵێكی  پوتین  وەرناگرێ .  كەڵك 
كێشاوە،  ژەهراوییەكان  گازە  دەوری  بە 
ئەخالقانە  بێ   و  بەاڵم شتێكی خۆویستانە 
ئەسەد  تەیاركردنی  بە  درێژە  ئەگەر  دەبێ  
زۆربەی  كە  بدات  قورسەكان  چەكە  بە 
قوربانییە مەدەنییە سوورییەكان بەو چەكانە 

كوژراون.
بە  متمانەی  ئۆباما  سەركۆمار 
تەركیزكردنە سەر پشتیوانی لە قەدەغەبوونی 
نێونەتەوەی چەكە شیمیاییەكان و وەالنانی 
كردەوەی سەربازی لەم كاتەدا بە قازانجی 
چارەسەریی دیپلۆماتیك بەخشیوە. قەیرانی 
نوێی  سەركۆماری  بۆ  دەبێ   سووریە 
كە  بدات  نیشانی  رووحانی  حەسەن  ئێران، 
بەڕێز ئۆباما كە باسی ئەگەری كردەوەی 
ئێرانی  ناوكیی  بەرنامەی  دژی  سەربازی 
دیپلۆماتیك  چارەسەری  لەسەر  كردووە، 
جیددییە. ئەوەی كە ئۆباما ئاشكرای كرد 
كە بە شێوەی ناڕاستەوخۆ لەگەڵ رووحانیدا 
پەیامیان ئاڵووێر كردووە، هیوابەخش بووە".

شێوەیە  بەم  وتارەكەدا  كۆتایی  لە 
ناڕوون  شتی  "زۆر  كراوە:  دەرەنجامگیری 
ئەمریكا  بەڕێوەبەرایەتیی  لەوانە  لەپێشە، 
سووریە  ئۆپۆزیسیۆنی  لە  پشتیوانی  بۆ 
چی دەكات. ئێستا كە رووسیە و ویالیەتە 
رێككەوتنێك  بە  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی 
هیواداربوون  بۆ  هۆیەك  گەیشتوون، 
یارمەتیدەریی  هاریكاری  كە  هەیە  بەوە 
بۆ  گشتگیر  ئاشتییەكی  بەرەوپێشچوونی 

سووریە بێت." 
سەرچاوە: 

Newyorktimes.com

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد
دەقی وتەكانی بەڕێز مستەفا هیجری، سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران لە چوارەمین فێستیڤاڵی هاوینیی نێرگز

بە  سەبارەت  میكونوس 
حدكا  كاریگەریی  و  رۆڵ 
لە جوواڵنەوەی رۆژهەاڵتی 

كوردستان كرد.
بیر  حیزبەكەمان  لەسەر  ئاوا  خەڵك  كە  ئەوە 
دەكەنەوە و چاوەڕوانيی تایبەتییان لێی هەیە، پێی 
سەربەرزین، بەاڵم كاری ئێمە ئاسان ناكاتەوە. بە 
پێچەوانە، ئەرك و بەرپرسایەتییەكی قورستریشمان 

دەخاتە سەرشان.
بەتایبەتی ئەوڕۆ كە ئاڵووگۆڕەكان لە ناوچەدا 
بەخێراییەكی سەرسووڕهێنەر پیك دێن و  لە هەموو 
پارچەكانی كوردستان خەبات بەشێوەی جۆراوجۆر 
لە ئارادایە، هێزە سیاسییەكانی كورد كەوتوونەتە 

بەردەم تاقیكردنەوەیەكی گرینگی مێژووییەوە. 
و  الیەنگران  ئەندامان،  ئێمە  رەسالەتی  ئەوە 

خەمخۆرانی جوواڵنەوەیە كە بەهەوڵ و تێكۆشانی 
بەردەوامی خۆمان كار بۆ ئەوە بكەین كە حیزبی 
چاوەڕوانی  شیاوی  هەروا  كوردستان  دێموكراتی 
قەاڵی  هەروا  و  بمێنێتەوە  خەڵك  متمانەی  و 
لەگیراننەهاتووی خەبات و كوردایەتی بێ و لە 

رادەی نێونەتەوەییدا حیسابی بۆ بكرێ. 
حیزبی دێموكرات دەبێ هەتا گەیشتن بە ئاواتە 
خۆی  مێژووی  دەوری  نەتەوەییەكانمان  بەرزە 
بگێڕێ و بە هاوكاریی و هاودەنگی لەگەڵ هێزە 
سیاسيیەكانی دیكە، جوواڵنەوەی رزگاریخوازیی 

كوردستانی ئێران لە ئامانج نزیك بكاتەوە.
روونە،  كورد  رزگاریخوازيی  خەباتی  ئاسۆی 
بە دابینكردن و پاراستنی یەكڕێزی و تێكۆشانی 

بێوچان دەتوانین سەركەوتن دەسەبەر بكەین.
وەك  نائومێدی  و  تەمابڕاوی  نەدەین  رێگا 

لەبیر  ئەركەكانمان  ئازادی،  گەورەی  دوژمنی 
بەرێتەوە.

حیزبی دێموكرات زۆرجاران تووشی نەهامەت و 
نسكۆ و هەوراز و نشێو هاتووە، بەاڵم هەمووجارێ 
بەدوای  و  تێپەڕاندوە  قەیرانەكانی  ئەزموونتر  بە 
هەموو تەنگانەیەكدا، سەری بەرزی هەڵداوەتەوە و 

دڵی دوژمنانی كوردی وەلەرزین خستوە.
رەمزی خۆڕاگری، پەرەسەندن و گەشەسەندنی 
زیندوو  حیزبێكی  كە  لەوەدایە  دێموكرات  حیزبی 
و دێموكراتە و توانا و زەرفییەتی خۆگونجاندنی 
و  نوێ  سیاسيی  بارودۆخی  و  زەمان  لەگەڵ 

چالشی نوێ هەیە.
هەربۆیەش توانیویەتی وەك قەاڵی بەرخۆدان و 
بەرنگاربوونە لەگەڵ زوڵم و زۆرداری هەروا راست 

راوەستێ و قامەتی نەچەمێتەوە.

لە 21مین ساڵوەگەڕی كارەساتی میكۆنوسدا 
رێبازی  بە  خۆمان  وەفاداریی  دیكە  جارێكی 
هەتا  لێبڕاوین  دەكەینەوە.  دووپات  دێموكرات 
و  سیاسی  و  ئینسانی  مافە  وەدیهاتنی 
رێبەرە  رێگای  درێژەدەری  نەتەوەییەكانمان 

نەمرەكانمان بین.
ژیان و خەباتی قازی و قاسملوو و شەرەفكەندی 

چرای رێگای تێكۆشانمانە.
بەرز و پیرۆز بێ بیرەوەری رێبەری لێهاتوومان 

د. سادقی شەرەفكەندی.
فەتاح  كاك  هاوڕێیان  پاكی  گیانی  لە  ساڵو 
عەبدولی، كاك هومایوون ئەردەاڵن و كاك نووری 

دێهكوردی.   
بژی ئازادی، بەردەوام بێ خەبات بۆ ئازادی.

رێككەوتنی سووری
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خوێنخەرمانانی 

ئەدەب 

خەرمانانی خوێن

چەند كورتەچیرۆكی جەبران خەلیل جەبران
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ئێوە كێ  بوون كەوتنە گۆماوی خوێن
لەگەڵیا چوون شەپۆلی بێسەر و شوێن

ئەوانەن وا لەگەڵ ئەستێرە ئەدوێن؟
لە رووناكیی شەوانی ئێرە ئەدوێن؟

لە دوورگەی نێو شەپۆلی بێقەراری
كەناری ئۆقرەیی بۆ كوردەواری

ئێوە كێن ئەی مەالنی دڵ بریندار
كە مل نادەن بە كۆت و پێوەن و دار

تیشكی ئەو خۆرەن لەسەر داخوازی حەق
بەربەیانان سوور ئەكا رەنگی شەبەق

ئێوە بەفرن، برووسكەن، بوومەلەرزەن
چرۆی نێو قەڵشە بەردن، ئاوی تەرزەن

بڵێی چی بێ  لە تۆڕی دەنگ و باسا
كە شەرمی دێ  لە رووتان شەرع و یاسا

بڵێی بەرلینی هزر و زانیاری
چ غەدرێكی بەسەرتان دائەباری

كەوا خۆی كردە سووكی گەورە شاران
زمەی قینی لەسەرتان كردە باران

ئێوە كێن ئەی رێبوارانی شەكەت

بەورەكانی دڵ پڕی دەرد و خەفەت

ئەو تریفەن مانگ بە رووباری ئەدا
زەردەپەڕ ئاوێ  لە روخساری ئەدا

ئەو دڵۆپەن تێكەڵی دەریا ئەبن
یان لەسەر لێوی گوڵی سەحرا ئەبن

قرمەیەك بوون بۆ چەكی جەنگاوەران
خورپەیەك بوون بۆ دڵی داگیركەران

ئێوە كێ  بوون؟ بوونە پێشەنگی زەمان
دەستەمۆتان كرد هەوای مەرگ و نەمان

بوونە چیرۆكی شەوی منداڵەكان
بوونە سۆزی نێو گەرووی شمشاڵەكان

ئێوە كێ  بوون؟ وەك چیا سەربەرزەكان
ئاسمانیش شەقڵ ئەكەن گشت وەرزەكان

ئێوە شینایی دڵی وێرانە بوون
ئێوە دەنگی نەعرەتەی شێرانە بوون

لە دەنگتان هەر خوڕەی ئاوی شەتاوان
لە چاوتان هەر گزینگی خۆرەتاوان

لە رووتانا جریوەی قەڵبەزەی نوور
توانج ئەگرێتە نەغمەی عوود و سەنتوور

شەهید! ئەی هاونشینی شاخ و بژوێن
هەڤاڵی گوند و شار و دەشت و گەرمێن

دەكەم بیرت، بە یادی زامەكەی تۆ
بە رستەی پڕ خرۆشی خامەكەی تۆ

لە خەرمانانی خوێن و با وەفا بوون
هەدا نادەم هەتا نەورۆزی رابوون

 پوور"
ماعیل

م ئیس
"سەال

خاكی سوور
دارێك بە پیاوێكی گوت: " خاشەكانی من بە قووڵی رۆچوونەتە 

خاكی سوورەوە و من میوەت دەدەمێ ."
دەچین.  لەیەكتر  چەند  ئێمە  گ���وت:"  دارەك���ەی  ب��ە  پ��ی��اوەك��ەش 
خاشەكانی منیش بە قووڵی رۆچوونەتە خاكی سوورەوە. خاكی سوور ئەو 
هێزە بە تۆ دەبەخشێت كە میوەكەت بە من ببەخشی و خاكی سوور، منیش 

فێردەكات كە بە ئەمەكدارییەوە، پێشكەشییەكەت وەربگرم."

شێت
و  سەرنجڕاكێش  و  هەڵبزركاو  رەنگ  الوێكی  شێتخانەیەكدا،  باخی  لە 
سەرسووڕهێنەرم بینی. لە سەر كورسییەك لە تەنشتییەوە دانیشتم و گوتم:"بۆ 

لێرەی؟"
پیاوەكە بە سەرسووڕمانەوە سەیری كردم و گوتی:" پرسیارێكی سەیرە، 
بەاڵم وەاڵمت دەدەمەوە. باوكم دەیویست وەكوو ئەو بم، مامیشم دەیویست من 
وەكوو خۆی بم. دایكم دەیویست من وێناكەرەوەی مێردە دەریاوانەكەی بم و 
شوێن پێی ئەو هەڵبگرمەوە. براكەم پێی وابوو دەبێ  وەكوو ئەو وەرزشوانێكی 

كارامە بم.
"مامۆستای فەلسەفە و مامۆستای مۆسیقا و مامۆستای لۆژیكەكەشم 
دەیانویست وەكوو ئەوان بم، پێداگر بوون كە من رەنگدانەوەی رواڵەتی ئەوان 

بم لە ئاوێنەدا.
"هەربۆیەش هاتمە ئێرە. ئێرە بەالمەوە تەندروستترە. النیكەم دەتوانم خۆم 

بم."
ئاوڕێكی  ل��ەپ��ڕ  پ���اش���ان 
ب��������ۆالی م�����ن دای����������ەوە و 
تۆش  بزانم،  با  گوتی:"بێسە 
بەهۆی خوێندن و راوێژكاریی 

باشەوە رێت كەوتۆتە ئێرە؟"
وەاڵم���م دای���ەوە:"ن���ە، من 
ئێرە  س��ەردان��ێ��ك��ی  ه���ات���ووم 

بكەم."
پاشان گوتی:"ئەها، وادیارە 
تۆش یەكێكی لەوانەی كە لە 
ئەم  ئ��ەوب��ەری  شێتخانەكەی 

دیوارەوە دەژین."
عەشق و نەفرەت

پیاوێكی  ب�����ە  ژن����ێ����ك 
گوت:"خۆشم دەوێیت."

پیاوەكەش گوتی:"ئاواتەخوازم كە شایستەی عەشقەكەی تۆ بم."
ژنەكە گوتی:"منت خۆش ناوێ ؟"

پیاوەكە تەنیا چاوی بڕییە ژنەكە و هیچی نەگوت.
ژنە هاواری كرد:" بێزارم لێت."

پیاو وەاڵمی دایەوە:"كە واتە ئاواتەخوازم شایستەی بێزارییەكەت بم."

لە  ك��ورد،  نەتەوەی  بزوونتەوەكانی  مێژووی  كتێبی 
نووسینی دوكتور سادقی شەرەفكەندی چاپی دووهەم 
كرایەوە. چاپی یەكەمی ئەو كتێبە پڕبایەخە دەگەڕێتەوە 
بۆ ساڵی 1360ی هەتاوی. تایپ و ئامادەكردنی ئەو 
كتێبە بۆ چاپی دووهەم، لە الیەن یەكیەتی خوێندكارانی 
دێموكراتی كوردستانی ئێرانەوە بەڕێوە چووە. ناوەرۆكی 
ئەو كتێبە لە 168 الپەڕەدا باس لە رووداوەكانی سەدەی 
جیهانیی  دووهەمی  ش��ەڕی  كۆتایی  هەتا  ن��ۆزدەه��ەم 
دەكات. وێڕای دەستخۆشیمان لە یەكیەتی خوێندكارانی 

ئێران  كوردستانی  ه����������ی����������وای دێموكراتی 
بەردەوامییان بۆ دەخوازین.

و: ناهید حسەینی
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فیلمی دێكۆمێنتاری
مەبەست  و  سینەما  پیشەسازیی  ل��ە  ب��ەرب��اڵوە  لقێكی  دێكۆمێنتار  فیلمی 
فیلمی  س��ەرەت��ادا  لە  ژیانە.  راستییەكانی  الیەنە  نیشاندانی  بەرهەمهێنانی  لە 
دێكۆمێنتاری، فیلمێكی سینەمایی بوو كە لەسەر فیلمە "نێگاتیو"ەكان، كە تەنیا 
كەرەستەی ئەو كاتە بوو، تۆمار و باڵو دەكرایەوە. بەاڵم ئەمڕۆ بریتیە لە ڤیدیۆ و 
بەرهەمە دیجیتاڵییەكان كە دەكرێ تایبەت بە باڵوكراوەی ڤیدیۆیی و وەك بەرنامەی 
فیلمی  دەك��رێ  بكەن.  درووس��ت��ی  سینەما  لە  نیشاندان  بۆ  ی��ان  و  تەلەڤیزیۆنی 
دێكۆمێنتاری وەك "تكنیكێكی فیلمسازی، سوننەتێكی سینەمایی و شێوازێكی 
رووب��ەڕوو بوونەوە لەگەڵ بینەر" كە هەمیشە خەریكی گۆڕانە و هیچ سنوورێك 

ناناسێت پێناسە بكەین.

تاران  لە  نیاوەران  فەرهەنگسەرای  لە  "الووچ"  تەمبوورژەنەكانی  گرووپی 
كۆنسێرتی مۆسیقای كوردی و فارسی پێشكەش دەكەن.

بەپێی هەواڵی كوردپرێس: حەیدەر كاكی سەرپەرشت و ئاهەنگ دانەری گرووپی 
مۆسیقای تەمبوورژەنەكانی "الووچ" لە دیمانەیەك لەگەڵ هونەرئانالین، هەواڵی 
بەڕێوەچوونی كۆنسێرتی ئەو گرووپەی راگەیاند و وتی: "ئەو كۆنسێرتە رۆژەكانی 
تاران پێشكەش  نیاوەران لە شاری  28 و 29ی خەرمانان لە فەرهەنگ سەرای 

دەكرێ".
كاكی ئاماژەی بەوەشدا كە كۆنسێرتی گرووپی "الووچ" لە دوو بەشی كوردی 

و فارسی پێشكەش دەكرێ.
سترانە كوردییەكانی كۆنسێرتەكەی بە "كە گەردوون"، "ئاوازی غەریبی"، "ئاخ 
لەیل"، "كلە پیر" و "شمشادی نێرگس"  و هەندێ لە سترانەكانی  مامۆستا عەلی 

ئەكبەر مورادی ناوبرد .

شارام نازری لەسەر بانگهێشتی ئەنجومەنی پشتگیری لە نەخوشەكانی شێرپەنجە 
بۆ ماوەی 2 رۆژ لە یاریگای وەرزشی ئازادی شاری سنە كۆنسێرتی مۆسیقای 

كوردی و فارسی پێشكەش كرد.
نازری لە شەوی بەڕێوەچوونی كۆنسێرتەكە وێڕای دەربڕینی هەست و خۆشی 
خۆی بە بۆنەی گەڕانەوەی بۆ كوردستان هیوای خواست توانیبێتی بە پێشكەش 
لە  شێرپەنجە  نەخۆشەكانی  بە  یارمەتیدان  بۆ  هەنگاوێكی  كۆنسێرتە  ئەو  كردنی 

كوردستان هەڵگرتبێت.
شارام ساڵی 1328 لە بنامەڵەیەكی كوردی ئەدەب دۆست و فەرهەنگ دۆست 

لە شاری كرماشان لە دایكبوو.
ساڵی 1355ی هەتاوی چووەتە كۆلێژی مۆسیقای زانكۆی هونەرە جوانەكانی 

تاران.
لوتفی،  "محەممەدڕەزا  وەك  كەسانی  لەگەڵ  خۆیدا  هونەريی  تەمەنی  لە 
زولفنوون،  جەالل  مشكاتیان،  پەرویز  عەلیزادە،  حسێن  شەجەریان،  محەممەدڕەزا 

بێهزاد فرووهەری، جەلیل عەندەلیبی و كامكارەكان" چاالكی هونەريی بووە.
ساڵی 1386ی هەتاوی دەوڵەتی فەڕانسە میدالیای شانازيی ئەدەب و هونەری 

بەخشی بە شارام نازری و نازناوی"شوالیەی ئاوازی ئێران"ی لێنا.

چریكەی شوالیەی ئاوازی ئێران لە سنە

...
وان

ێ د
ب

"ئەو ئارەزوانەی كە لە راستيی ژیاندا پێیان 
ناگەین لە سەر شاشەی سینەما دەیانبینین و 

رازی دەبین".) ئارنۆڵد هاوزێر(
دەمێكە باسی فیلمی كوردی، سینەمای 
بەینی  لە  كوردستان  سینەمای  و  ك��وردی 
هونەرەدا  ئ��ەم  رای��ان��ی  خ���اوەن  و  ش��ەی��دای��ان 
كەوتووەتە بەر باس. بەاڵم ئێمە دەبێ بوێرانە 
و بە بێ ئەوەی كاڵو لە سەر خۆمان بنێین، 
پرسیار لە خۆمان بكەین كە ئایا لە بارودۆخ 
ناوی  ب��ە  سینەمایەك  ئێستادا  قۆناخی  و 
خۆ  یا  هەیە؟  كوردستان"بوونی  "سینەمای 
ئەم بۆچوونە خاوەنی پێشینە و پشتیوانییەكی 
بنەڕەتی و تیۆریكە؟ یان تەنیا دەستەواژەیەكە 
بە  كە  بەرهمگەلێك  بە  بەخشین  شوناس  بۆ 
فیلمی كوردی ناسراون؟ راستییەكەی ئەوەیە 
و  ناكۆكیی  بابەتە  ئ��ەم  س��ەر  لە  هێشتا  كە 
بۆچوونی جیاواز لە ئارادایە. ئێستا پرسیاری 
خاوەنی  ك��ە  سینەمایەك  ئ��ەوەی��ە،  بنەڕەتی 
بێ  جوگرافیایی  دی��اری��ك��راوی  شوناسێكی 
چ��ی��ی��ە؟ چ���ۆن ش��ك��ڵ دەگ����رێ و ه��ۆك��ار و 

پێكهاتەكانی پێكهاتنی كامانەن؟
ج��ی��ه��ان��دا شۆرەت  ل��ە  و  ب����وون  ج��ی��ه��ان��ی 
پ��ەی��داك��ردن��ی ئ��ەو ب��ەره��ەم��ان��ە دەت��وان��ێ  چ 
دابنێ؟  دی���اردە  ئ��ەم  س��ەر  لە  كاریگەریيەك 
جوگرافیایەكی  بە  سینەما  پێشگری  كاتێك 
سینەما  ئ��ەو  دەب��ێ  دەلكێنین،  دی��اری��ك��راوەوە 
ئەو  شوناسی  هەڵگری  روویەكەوە  هەموو  لە 
ئەو  دیكە  وات��ای��ەك��ی  ب��ە  ب��ێ.  جوگرافیایە 
دەمارە هونەری و كلتووریانەی كە ناسنامەی 
لە  ش��ێ��وەی��ەك  ب��ە  دەب���ێ  رادەگ����رن  شوناسێك 
ب���ەره���ەم���ەك���ەدا رەن����گ ب���دەن���ەوە ك���ە ببنە 
ئاوێنەیەك بۆ ناسین و ناسینەوەی ئەو شوێن 
و شوناسە. بە كورتی سینەما ئەنیستیتۆیە و 
دەبێ دابمەزرێ ، وەكوو باقی ئەنیستیتۆكانی 

دەبێ.  ئەوانە هەڵبڕژاو  دیكە، كە واڵت بێ 
كەوابوو  نا.  هەیە؟  ئەنیستیتۆی  ك��ورد  ئایا 
بەڵكوو  سینەمایە،  خاوەنی  بڵێین  ناتوانین 
ئەوەی هەیە فیلمی كوردییە. ئەگەر فیلمی 
و  وت��ار  كە  بناسرێتەوە  ب��ەوە  تەنیا  ك��وردی��ش 
لە  مێژووەكەی  ئەوە  كوردییە  بە  گوتەكانی 
پێكردووە.  دەستی  زایینەوە  80كانی  ساڵی 
ئیڵماز  زایینی  1968ی  ساڵی  لە  هەڵبەت 
گونەی، ستۆدیۆی "گونەی فیلمی" خستە 
رێ و فیلمەكانی "گورگە برسیەكان"، "هیوا" 
تەنانەت  ب��ەاڵم  چێكراون  ل��ەوێ  "هەاڵتوو"  و 
فیلمی  باسی  كە  كوردیش.  گوتەی  بێ  بە 
فیلمی  بە  ئاماژە  دەتوانین  بكەین  ك��وردی 
"ران"، "یۆڵ"، "دیوار"ی ئیڵماز گونەی، "نان و 
ئازادی" و "گەلە گورگی" تەیفوور بەتحایی، 
رۆژ  "جانۆ  فیلمی"تونێل"،  و  ئومێد  مهێدی 
بەیانی و فیلمی "ژیان"ى بەهەمەن قوبادی و 
"ساتێ بۆ مەستی ئەسپەكان" بكەین. بەشێك 
لە فیلمەكانی ئیڵماز گونەی، نە زمانەكەیان 
كوردییە و نە هەموو چیرۆكەكەشیان سەبارەت 
بە كورد و كوردستانە. هەڵبەت ئەمە لە نرخی 
لە  كە  "زیندانە"  فەلسەفەی  ئەو  و  كارەكان 
ترێلۆژی  شێوەی  بە  گونەییدا  فیلمەكانی 

بەرهەمی هێنان كەم ناكاتەوە.
 1980 ساڵی  كە  ئ���ازادی  و  ن��ان  فیلمی 
دەست بە چێكردنى دەكرێ و ساڵی 1984ی 
زایینی تەواو دەبێ، یەكەمین فیلمی كوردییە 
بارودۆخێكدا  ل��ە  ل��ە ه��ەم��وو رووی��ەك��ەوە  ك��ە 
شتێك  هەموو  كە  دەك��رێ  ساز  بەرهەمە  ئەم 
ب��ۆن��ی خ��وێ��ن و م���ەرگ و وێ��ران��ی دەدات. 
نان  فیلمی  سیناریۆی  دەڵێ:  دەرهێنەرەكەی 
خەڵكە چۆن  بوو."ئەو  رستە  ئ��ازادی سێ  و 
دەژی���ن؟ چ��ۆن ك��ار دەك���ەن؟ چ��ۆن بەرگری 
دەكەن؟" فیلمی نان و ئازادی بۆیە فیلمێكی 

بە تەواوی كوردییە، چوونكە كورد كردویەتی 
بابەتەكە  و  چیرۆك  كوردییە،  زمانەكەی  و 
كوردییە و بەر لەوەی بۆ هەر كەسێكی دیكە 
دراوە. هەموو  نیشان  كورد  بۆ  بدرێ،  نیشان 
بۆ  الی��ەك  ل��ە  سینەماوانانەش  ئ��ەم  ه��ەوڵ��ی 
ناساندنی میللەتەكەیان و لە الیەكی دیكەوە 
بۆ ناساندنی ئەو هەلومەرجە نالەبارە بووە كە 
دەسەاڵتەوە  دیكتاتۆرییەكانی  بە هۆی  كورد 
فیلمانە  ئ��ەو  ژم��ارەی  دەژی.  و  ژی��اوە  تێدا 
ناگاتە  زایینی  ن��ەوەدەك��ان��ی  كۆتایی  هەتا 
فیلمانەش  ئەو  زۆرب��ەی  دەس��ت.  پەنجەكانی 
لە ئورووپا ساز كراون و مەبەست نیشاندانیان 
ئیمكانی  چوونكە  ب��ووە،  ئ��ەوەێ   خەڵكی  بە 
خاڵی  بووە.  دژوار  كوردستان  بۆ  ناردنەوەیان 
هاوبەشی ئەو فیلمانەش تەنیا زمانی كوردی 
بووە، )ئەویش بە زاراوەی جۆر بە جۆر(. لە 
ساڵی 2000ی زایینی بەم الوە حكوومەتی 
ب��ۆ سینەما  پ����ارەی  ك��وردس��ت��ان  ه��ەرێ��م��ی 
دەورێكی  ك���وردی  فیلمی  و  ك��رد  ت��ەرخ��ان 
ت���ازەی وەرگ����رت، ب���ەاڵم ب��ە ب��ێ ب��ەرن��ام��ە و 
دامەزراندنی  و  سینەمایی  فێرگەی  دانانی 
نیشانكردنی  دەست  بۆ  ئاكادمیك  ناوەندێكی 
تایبەتمەندییە كلتووری و هونەری و بوارەكانی 
دیكەی كۆمەڵی كوردەواری. ئەوەی كە تاكوو 
سینەمای  بۆ  خواستە  نیشانەی  كراوە  ئێستا 
سەرنجە  لەم  كە  پرسیارانەی  ئەو  كوردستان، 
لە  یان  كوردستان  هاتوون سینەمای  كورتەدا 
دایك نەبووە یا خۆ ئەگەر لە دایكیش بوو بێ 
هێشتا لە منداڵێكی ساوا زیاتر نییە. مندالێك 
كە خەریكی گاوێڵكە كردنە و بۆ گەورەبوون 
لە  درێ��ژی  رێگەیەكی  خ��ۆی،  بااڵكردنی  و 

بەرە.

كۆنسێرتی 
تەمبوورژەنەكانی "الووچ" 

لە تاران 

سینەما لە دەسپێكدا یەكەم هەنگاوەكانی بە 
وێنەگری و دواتر بە دروست كردنی "وێنەگریی 
بزوێن" لە نێوان ساڵەكانی 1880 تا 1889 ی 
ئەوە  دوای  پێكرد.  دەست  ئوروپا  لە  زایینی 
برایانی "لومییەر" لە ساڵی 1885ی زایینی 
خستە  خۆیان  دێكۆمێنتاری  فیلمی  یەكەم 
بەر دیدی خەڵكی، ئەم شێوەیە  بەردەوام بوو 
فیلمی  یەكەم  زایینی  لە ساڵی 1903ی  تا 
داستانی بە ناوی "دزیی گەورە" لە تاقیگەی 

ئەدیسۆن ساز كرا.
دەگەڕێتەوە  ئێراندا  لە  سینەما  مێژووی 
میرزا  كاتێك  ه��ەت��اوی،  1279ی  ساڵی  بۆ 
ب��رای��م خ��ان ك��ە ئ��ەو ك��ات مێرمنداڵ ب��وو و 
لە  دەركرد  ناوبانگی  بە "عەكاسباشی"  دواتر 
گەڵ بابی سەردانی بلژیك دەكات و لەگەڵ 
كەرەسەكانی فیلم هەڵگرتن كە ئەو كات پێیان 
دەبێ   ئاشنا  توگراف"  سینما  دەگوت"اسباب 
بۆ  دێنێتەوە  كەرەستانە  ئەو  خۆی  لەگەڵ  و 

ئێران.
ئامرازی  و  ك��ەرەس��ت��ە  ئ��ەوەی��ك��ە  دوای 
بەرهەمهێنان بە تایبەت كامێرای فیلمهەڵگرتن 
"ئاوانس  ن����اوی  ب��ە  ك��ەس��ێ��ك  ئ���ێ���ران،  دێ��ت��ە 
ئوگانیانس" لەگەڵ چەند هاوڕێیەكی خۆی، 
یەكەم بنەماكانی سینەمای ئێران بونیاد دەنێن 

و بە دروست كردنی گروپێك دەست دەكەن بە 
بەرهەمهێنانی فیلم. یەكەم فیلمی سینەمایی 
كە  رابی"  و  "ابی  ناوی  بە  ئێرانی  داستانی 
فیلمێكی بێدەنگ بوو لە ساڵی 1309 بەرهەم 
هات بەاڵم ئەو فیلمە نەكەوتە بەر دیدی خەڵك 

و نمایش نەكرا.
لە  دار  دەن��گ  سینەمایی  فیلمی  یەكەم 
ساڵی 1312 دروست كرا كە ناوی "دختر لر" 
"ئەردشیر  بوو كە لە الیەن  واتە "كچی لۆر" 
بەرهەم  هێندوستان  واڵت��ی  ل��ە  ئ��ێ��ران"ی��ي��ەوە 

هێنرا.
فیلمە،  ئ���ەم  ك��ردن��ی  دروس����ت  دوای  ل��ە 
رادەیەك  تا  و  ئێران  هاتنە  بیانیەكان  فیلمە 
ژێر  خستە  ئ��ێ��ران��ی��ان  س��ی��ن��ەم��ای  گ��ەش��ەی 
بارەوە  ل��ەم  زۆری  گرفتێكی  و  مەترسیەوە 
دروست  فارسی  فیلمی  بەرهەمهێنەرانی  بۆ 
كرد. لە دەیەی 20 بەمالوە سینەمای ئێران 
چونكە  نەبینی  خۆوە  بە  زۆری  هەڵكشانی 
ئەو فیلمانەی كە بە زمانی فارسی دروست 
دەكران بە جۆرێك كۆپی فیلمە هێندییەكان یان 

ئوروپایی و ئامریكاییەكان بوو.
تا  كە  ئازادییانەی  ب��ەو  ئێران  سینەمای 
هەیبوو  هەتاوی  50ی  دەیەی  كۆتاییەكانی 
هەبێ .  خ��ۆی  تایبەتی  بینەری  توانیبوی 

بەاڵم لە دوای شۆڕشی گەالنی ئێران و هاتنە 
سینەمای  ئاخووندی  حكوومەتی  سەركاری 
شكل  لە  و  دیكەوە  قۆناغێكی  چ��ووە  ئێران 
ئیسالمیدا  كۆماری  بە  تایبەت  شێوازی  و 
ئیتر  و  فیلم  كردنی  دروس��ت  بە  كرد  دەستی 
بیانیەكاندا  فیلمە  لە  كە  ئازادییانەی  ئ��ەو 
نەدەبینرا.  ئێرانیدا  فیلمەكانی  ل��ە  ه��ەب��وو 
لە  سانسۆر  دان��ان��ی  بە  ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
ئێرانیش  نێوخۆی  لە  كە  فیلمانەی  ئەو  سەر 
بەرهەم دەهێنرا و رەنگ و بۆی رەخنە یان بە 
نیشان  كۆمەڵگای  نەهامەتییەكانی  جۆرێك 
دەدا بە جۆرێك پێشی بە دروست كردنی فیلم 
دەگرت یان ئەوەی كە ئیزنی دروست كردنی 
 . ن��ەدەدا  بەرهەمهێنەران  بە  فیلمانەی  ئ��ەو 
و  كرابا  دروس��ت  فیلمێكیش  ئەگەر  تەنانەت 
وەزارەتی ئیرشاد رەزامەنديی لە سەر نەبووبا 
ئیزنی پیشان دان و باڵوبوونەوەى وەرنەدەگرت 
دەكەوتنە  فیلمەش  ئ��ەو  بەرهەمهێنەرانی  و 
كۆماری  داداگاكانی  لە  و  لێپرسینەوە  بەر 
ئیسالمیدا داداگایی دەكران. یانی بە جۆرێك 
لە ئێران فەزای ئازاد بۆ دروست كردنی فیلم 
لە دەرەوەی سیاسەتەكانی كۆماری ئیسالمیدا 

نییە.

سینەمای كوردی یان سینەمای 
كوردستان؟

كەیوان فاتیحی

رۆژی نەتەوەیی سینەما 
لە ئێراندا

و: سمایل رەحمانی
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بوو  بڕیار  كە  ك��ورد  نەتەوەیی  كۆنگرەی 
شاری  لە  2013دا  سێپتامبری  مانگی  لە 
هەولێری پایتەختی هەرێمی كوردستان بەڕێوە 
بچێت، بە چەندین هۆكاری جیاواز دوا كەوت. 
لەم پێوەندییەدا و بۆ تاوتوێكردنی الیەنەكانی 
كۆنگرە و هۆكارەكانی دوا كەوتنی كۆنگرە، 
وتووێژێكمان پێكهێناوە لەگەڵ بەڕێز حەسەن 
شەرەفی جێگری سكرتێری گشتیی حیزبی 
ئەندامی  و  ئێران   كوردستانی  دێموكراتی 
كۆنگرەی  یەكەمین  ئامادەكاری  كومیتەی 

نەتەوەیی كورد.
كۆنگرەی  ب��ەس��ت��ن��ی  گ��ری��ن��گ��ی��ی  پ: 

نەتەوەیی لە سەردەمی ئێستادا چییە؟
و: گرینگیی لێك نزیكبوونەوە و هاوسۆزیی 
و پشتیوانیكردنی هەر پارچەیەكی كوردستان 
كورد  نەتەوایەتییەكانی  مافە  و  خەبات  لە 
هەروەها  كوردستان،  دیكەی  پارچەكانی  لە 
یەكگرتوویی و هاوكاريی هێزە سیاسییەكانی 
لە  پارچەیەكی كوردستان هەر  لە هەر  كورد 
زووەوە پێویستییەكی خەباتی ئازادیخوازانە و 
كەمتر  بەداخەوە  كە  بووە  كورد  نەتەوایەتیی 
خەباتی  شیاوی  شێوەی  بە  و  دی  هاتۆتە 
گشتیی كورد، گرینگی پێ  نەدراوە. ئەوەش 
لە كاتێكدایە كە حكوومەتەكانی زاڵ بە سەر 
سەرەڕای  كوردستان  پارچەكانی  لە  هەركام 
لە  ناكۆكییەكانیان  و  گیروگرفت  ه��ەم��وو 
ناوچە  لە  كورد،  لەگەڵ مەسەلەی  پێوەندی 
هەمیشە یەكگرتوو بوون و پیالنی هاوبەشیان 
لە دژی كورد داڕشتووە و لە سەركوتی كورددا 

هاوكاريی یەكتریان كردووە.
ئەگەر پێویستیی یەكگرتوویی و هاوكاری 
بۆ  پارچەیەك  ه��ەر  لە  ك��ورد  هاوسۆزیی  و 
بووە  گۆڕێدا  لە  هەمیشە  دیكە  پارچەكانی 
و كەم تا كورتیش رەنگە لە هێندێ  بڕگەی 
زەمانیدا خۆی نیشان دابێ  بەاڵم هەرگیز بە 
گۆڕێدا  لە  شوێندانەر  و  پێویست  گوێرەی 
لەبەرچاوگرتنی  ب��ە  ئێستا  ب���ەاڵم  ن��ەب��ووە، 
زەقبوونەوەی دۆزی كورد لە هەموو پارچەكانی 
كوردستان و ئەم هەلومەرج و ئاڵوگۆڕانەی لە 
ناوچەدا روویان داوە یا لە حاڵی رووداندان ئەوە 
دەخ��وازێ  كە كورد بە شێوەیەكی شیاو ئاوڕ 
لەو مەسەلە گرینگە بداتەوە و ئەو مەسەلەیە 
بە مەرجی سەركەوتنی كورد و گەشەكردنی 
پارچەی  چ��وار  ه��ەر  ل��ە  ك��ورد  خەباتەكەی 

كوردستان بزانێ .
نەتەوەیی  كۆنگرەی  هێنانەگۆڕی  بۆیە 
لەمێژینەی  ئ��اوات��ێ��ك��ی  راس��ت��ی��دا  ل��ە  ك���ورد 
رۆڵ��ەك��ان��ی ن���ەت���ەوەی ك����وردە و دەب����ێ  بە 

گرینگییەوە سەیری بكەین.
و  ك��وم��ی��ت��ە  ب��اس��ێ��ك��ی  دەك�������رێ  پ: 
بۆ  ئامادەكاریمان  لێژنەی  كومیسیۆنەكانی 
بەڕێزتان دەسكەوتەكانی  بە بڕوای  بكەیت و 
چ  ئیستا  تا  كومیسیۆنانە  و  كومیتە  ئ��ەم 

بووە؟
رۆژی  بەرینەكەی  ك��وب��ۆون��ەوە  پ��اش  و: 
دووشەممە 31ی پووشپەڕ كە بە دەسپێشخەریی 
و  درا  ئەنجام  كوردستان  هەرێمی  سەرۆكی 
پێكهاتنی  پێشنیاری  ك��ۆب��وون��ەوەی��ەدا  ل��ەو 

لە  پێكهاتوو  كۆنگرە  ئامادەكاری  كومیتەی 
21كەس و لە  هەموو پارچەكانی كوردستان 
كرا. ئەو كومیتەیە دەستبەكار بوو و تا ئێستا 
جۆراوجۆرەكانی  مەسەلە  بۆ  8كومیسیۆنی 
و خەباتی  بە كۆمەڵگای كوردی  پێوەندیدار 
كوردەوە پێكهێنا كە ئەو كومیسیۆنانە بێجگە 
لەوەی كە هەر كام یەك یا دوو یا چەند ئەندامی 
كۆمیتەی ئامادەكاری كۆنگرەی تێدا بەشدار 
بوون لە كۆمەڵیك شارەزا و پسپۆری هەر كام 
لە مەسەلەكان و بابەتەكانی هەر كومیسیۆنێك 
كومیسیۆنێكدا  ه��ەر  لە  و  وەرگ��ی��راوە  كەڵك 
چەند گەاڵڵە  و راپۆڕت ئامادەكرا كە پاش  
باس و راوێژ لە سەر هەر گەاڵلەیەك بۆ هەر 
كومیسیۆنێك گەاڵلەیەكی یەكە و راپۆرتێكی 
جێگای پەسندی ئەندامانی كومیسیۆنەكانی 
كومیتەی  بە  درانەوە  راپۆرتەكان  لێكەوتەوە. 
ئ����ام����ادەك����اری ك���ۆن���گ���رە و پ����اش ب����اس و 
هەڵسەنگاندنی راپۆرتی هەر كومیسیۆنێك بە 

هێندی تێبینی و دەسكارییەوە پەسند كران.
دیارە كاری دوو لەو كومیسیۆنانە ماوە كە 
دەچنە  ئەوانیش  داه��ات��وودا  رۆژی  چەند  لە 
ری��زی راپ��ۆرت��ە پ��ەس��ن��دك��راوەك��ان. بێجگە لە 
كاری كومیسیۆنەكان كومیتەی ئامادەكاری 
دروشمەكانی  ك���ورد،  ن��ەت��ەوەی��ی  ك��ۆن��گ��رەی 
كۆنگرە و ژمارەی میوانانی خاریجی كە 300 
كەس دەبن هەروەها ژمارەی بەشدارانی كورد 
لە هەر چوارپارچەی كوردستان كە 600كەس 
دەبن دیاری كردووە بەاڵم لەو پێوەندیەشدا ئێستا 
رێژەی هەر كام لە پارچەكانی كوردستان لەو 

600كەسە دیاری نەكراوە.
ئەندامانی  لە  یەكێك  وەك  من  ب��ڕوای  بە 
كۆنگرە  ئامادەكاری  كومیتەی  كەسيی   21
لە  راب������ردوودا  رۆژی  م����اوەی 45  ل��ە  ك��ە 
نزیكەوە ئاگاداری كومیسیۆنەكان و تەنانەت 
ئەندامانی كومیسیۆنی سیاسی و دێپلۆماسی 
بووم، شاهێدی كار و هەموو زەحمەتی زۆری 
ئاكامی  و  ب��ووم  كومیسیۆنەكان  ئەندامانی 
راپۆرتە  و  دەنرخێنم  ب��اش  زەح��م��ەت��ەك��ان��ی��ان 
سەركوتووانەی  ك���اری  ب��ە  ئ��ام��ادەك��راوەك��ان 
بەتایبەت  دەزان��م  كومیسیۆنەكان  ئەندامانی 
كومیسیۆنەكان  كاری  گەیشتنی  بەئاكام  كە 
كۆنگرەی  ئامادەكاری  كومیتەی  تەنانەت  و 
و  ن��ەب��ووە  ب��ێ  گیروگرفت  ك���ورد  ن��ەت��ەوەی 
حیزب  روانینی  چونكە  بوو،  ئاسایی  ئەوەش 
پارچەی  چ���وار  ل��ە  سیاسییەكان  الی��ەن��ە  و 
هەر  لە  خەباتیان  هەلومەرجی  و  كوردستان 
و  نییە  ی���ەك  وەك  ت����ەواوی  ب��ە  پ��ارچ��ەی��ەك 
ئەوەش كە بۆ یەكەمجارە نوێنەرانی كورد لە 
مەبەستی  بە  كوردستان  چوارپارچەی  هەر 
پەیامی  كە  ك��ورد  كۆنگرەیەكی  پێكهێنانی 
هاوبەشی هەبێ و هەموو الیەنەكانی خەباتی 
هەر پارچەیەك لەبەر چاو بگرێ دەتوانێ  ئەو 

ئاسایی بوونە پاساو بدا.
كۆنگرەی  دواكەوتنی  هۆكارەكانی  پ: 

نەتەوەیی چین؟ 
كۆنگرە  بەستنی  كاتیی  دواخستنی   و: 
كۆنگرەی  ئامادەكاری  كومیتەی  الی��ەن  لە 
سەرەكی  ه���ۆی  دوو  ب��ۆ  ك���ورد  ن��ەت��ەوەی��ی 

دەگەڕێتەوە.
ئامادەكاری  كومیتەی  ئەوەیكە  ی��ەك��ەم 
چەند  ه��ەر  رۆژدا   45 م���اوەی  ل��ە  كۆنگرە 
ب��ەش��ێ��ك��ی گ��ری��ن��گ��ی ك��ارەك��ان��ی خ���ۆی بۆ 
ئامادەكردنی كۆنگرە راپەڕاند بەاڵم بەشێكی 
بیروبۆچوونتری  پڕ  و  پڕباستر  و  ئەساسی 
مابوون كە ئەوەش لە ماوە10�12 رۆژدا كە بۆ 
كاتی دیاری كراوی كۆنگرە مابوو بە كردەوە 

مومكین نەبوو.
جیا لەو مومكین نەبوونە، كاتەكەش موناسب 
نەبوو، چونكە پێكهێنانی كۆنگرەی نەتەوەیی 
پێویستی بە كەشوهەوایەكی سالمی پێوەندی 
نێوان حیزب و الیەنە سیاسییەكان یا النیكەم 
هەڵمەتی  كاتەدا  لەم  راست  كە  هەیە  عادی 
پڕوپاگەندەی هەڵبژاردنی نوێنەرانی پارلمانی 
هەرێمی كوردستان هاتە كایەوە كە كێبەركێی 
نێوان  الیەنە سیاسییەكانی باشووری بەدوای 
خۆیدا هێنا، ئەو هەلومەرجە ئەگەر بۆ فەزای 
بۆ  بەمشێوە  یاساییە  و  ئاسایی  هەڵبژاردن 

بەستنی كۆنگرە فەزایەكی موناسب نییە.

كۆنگرەی نەتەوەیی كورد و هۆكارەكانی دواكەوتنی
لە وتووێژ لەگەڵ بەڕێز حەسەن شەرەفی، جێگری سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

دیمانە: هیوا میرزایی

لە دوو دەیەی رابردوودا، ژمارەی واڵتانی 
جیهانی  خ��ەری��ت��ەی  ل��ەس��ەر  دێ��م��وك��رات��ی��ك 
جا  بینیوە،  خۆیەوە  بە  بەرچاوی  زیادبوونی 
دێموكراتیكەكان  پێوەرە  چەند  تا  كە  ئ��ەوەی 
ل��ە س��ەرج��ەم ئ��ەو واڵت��ان��ەی ك��ە رێكخراوی 
دێموكراتیكیان  ب��ە  ن��ەت��ەوەی��ەك��گ��رت��ووەك��ان 
دەناسێ ، رەچاو دەكرێن و دێموكراسی تێیاندا 
ئاماری  دیكەیە.  پرسێكی  بووە،  سەقامگیر 
ب��ەدێ��م��وك��رات��ی��ك��ب��وون��ی ح��ك��ووم��ەت��ەك��ان لە 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ئەوەندەی سەرانسەری 
ئاسۆی  بەگشتی  و  ن��ەب��ووە  ب��ەرچ��او  جیهان 
ب��ەدێ��م��وك��رات��ی��ك��ب��وون��ی ئ���ەم ن��اوچ��ەی��ە تەم 
بوون  تەم وم��ژاوی  ئەم  ناڕوونە.  وم��ژاوی و 
و ناڕوونییە بەشێكی هەرەبەرچاوی بە هۆی 
ناوچەكەدا  لە  مەزهەبی  شەڕی  هەاڵیسانی 
بەهێزبوونی  مەترسیی  هۆی  بە  دواتریش  و 
حكوومەتە مەزهەبییەكان بە پاڵپشتی بەشێك 
ئەو  لێكەوتەی  وەك��وو  جیهان  زلهێزەكانی  لە 
و  داڕم��ا  سوسیالیستی  بلۆكی  كە  شەڕەیە. 
پێ   لیبرالیستی  دێموكراسیی  بۆ  بانگەشە 
بازاڕی  زیاتری  هەرچی  جێخستنی  پێی  بە 
لە  بەشێك  پارادایم،  بە  بوو  جیهانی  ئ��ازادی 
رۆژهەاڵتی  لە  دێموكراسی  بانگەشەكەرانی 
ئەوان  كوتا.  هیوایان  دەهۆڵی  لە  نێوەڕاست 
ئاسۆی داهاتووی دێموكراسی لە ناوچەكەیان 
لەو چوارچێوەدا پێناسە كرد كە دەكرێ  لە ژێر 
تەوژمی جیهانیی گۆڕانكارییە ئابوورییەكان 
كۆمەاڵیەتی  گ��ۆڕان��ك��اری��ی  پێویستیی  و 
چاوەڕوانی  پ��ێ��ن��اوەدا،  ل���ەو  ك��ول��ت��ووری  و 

داهاتوویەكی گەشتر بە قازانجی حكوومەتی 
خەڵكی و بە زیانی حكوومەت و ئایدیۆلۆژییە 
بین.   ن��اوچ��ەك��ەدا  لە  دوگمەكان  و  س���ەرەڕۆ 
ساڵی 1995 لە بارسلۆن كۆنفرانسێكی بەرین 
مرۆڤ�،  م��اف��ی  پرسەكانی  ل��ەس��ەر  ب��اس  ب��ۆ 
دێموكراسی، مۆدێرنیتە و هتد لە رۆژهەاڵتی 
پێكهات.  ئەفریقا  ب��اك��ووری  و  ن���اوەڕاس���ت 
واڵتانی  بەشداریی  بە  كە  كۆبوونەوەیە  ئەم 
رۆژئاوایی بەڕێوەچوو، زیاتر پێداچوونەوەیەك 
و  بوارانەدا  لەو  ناوچەكە  بارودۆخی  بە  بوو 
ئەوتۆی  پێشنیاركراوی  كردەكیی  رێكارێكی 
كارەساتی  روودان���ی  بە  ب��ەاڵم  لێنەكەوتەوە. 
بۆ  هاوپەیمانان  هێرشی  و  سێپتامبر  11ی 
ئەفغانستان و بەڕۆژەڤبوونی هەرچی زیاتری 
ناوچەكە،  توندڕەوەكانی  ئیسالمگەرا  پرسی 
لە ماوەی دوو ساڵدا ئەمریكا دوو گەاڵڵەی 
رواڵەتیش  بە  و  بەرباس  هێنایە  هاوچەشنی 
بووبێ ، كردی بە ئەجێندای سیاسەتەكانی لە 
ئەفریقا.  باكووری  و  نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی 
رۆژهەاڵتی  گ��ەاڵڵ��ەی  ی��ەك��ەم،  گ��ەاڵڵ��ەی 
نێوەڕاستی گەورە و ئەوی دیكەیان گەاڵڵەی 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاستی بەرین بوو. جیاوازیی 
راستی  زۆر  دەرخ���ەری  گەاڵڵەیە  دوو  ئ��ەو 
گەیشتن  پێناو  لە  یەكەمیان  چوونكە  ب��وو، 
دەكرا،  بۆ  بانگەشەی  دێموكراسییەی  ب��ەو 
دەكرد  پێشنیار  رادیكاڵتری  كردەوەی  هەندێ  
پارێزەرانەتر  و  میانەڕۆیانەتر  دووهەمیان  و 
گەاڵڵەی  خستنەبەرباسی  دواب���ەدوای  ب��وو. 
رۆژه���ەاڵت���ی ن��ێ��وەڕاس��ت��ی گ���ەورە ل��ە الیەن 

ئەمریكاوە، هێڵی جەمسەربەندییە جیهانییەكان 
بە الیەنگری و بە دژی ئەو گەاڵڵەیە زیاتر 
ئیسالمی  خ��ۆی  ب��ۆ  ئەمریكا  ب���وو.  روون 
بەرامبەر  لە  لەمپەرێكی مەزن  بە  توندڕەوی 
دزەك���ردن���ی س��ی��اس��ەت و س��ەرم��ای��ەك��ان��ی لە 
نێوەڕاستدا دەبینی و لەو كاتەدا  رۆژهەاڵتی 
بەشێكی بەرچاو لە تیۆریسیەنەكانی كۆشكی 
سپی دەیانگوت بەرژوەندیی ئەمریكا لەوەدایە 
كە بە شێوەی بنەڕەتی و بنەمایی كە ئەویش 
خەبات دژی توندوتیژی لە رێگەی سیستم و 
بەها دێموكراتیكەكان بوو، ئەو لەمپەرە لەسەر 
رێگەی البەرێ .  هاوكات زۆربەی واڵتانی 
رێگەیەكی  ئ��ورووپ��ا  یەكیەتیی  س��ەرەك��ی��ی 
میانەڕۆیانەیان گرتەبەر و واڵتانێك وەك چین 
رەوتە  ئەو  دژی  بە  ئاشكرا  بە  رووسیەش  و 
پرۆسەكەیان  دژبەرانی  یارمەتیی  و  راوەستان 
خاڵێكی  جیهانی  ئابووریی  داڕم��ان��ی  ك��رد. 
و  رەوتە  ئەو  درێژەپێدانی  لە  بوو  وەرچەرخان 
ئەمجارە ئەمریكایش رێگەیەكی هاوچەشنی 

یەكیەتیی ئورووپای رەچاو كرد. 
هۆكاری  زۆر  وێ���دەچ���وو  ك��ات��ێ��ك��دا  ل���ە 
س����ەرەك����ی، ل���ەوان���ە ش����ەڕی ئ��ەم��ری��ك��ا لە 
ئابووری  داڕم��ان��ی  و  عێراق  و  ئەفغانستان 
سەرەڕۆكانی  ح��ك��ووم��ەت��ە  ت��ەی��ارب��وون��ی  و 
ناوچەكە بە تەكنۆلۆژیای پێویست بۆ لەگەڕ 
دژبەرە  پێوەندیكارییەكانی  دەرفەتە  خستنی 
ئەو  ئیدی  بە جۆرێك  دێموكراسیخوازەكانیان، 
وێنایەی بە هەموو الیەك دەبەخشی كە هیوا 
رۆژهەاڵتی  لە  دێموكراتیك  داهاتوویەكی  بە 

ناوەڕاست تا لێواری نەمان كز و بچووك بووە. 
گۆڕانكارییەكی مەزن لە بنەمای پێكهاتەی 
راپەڕینە  ك��ە  ن��وان��د  خ��ۆی  كۆمەڵگاكاندا 
چەند  لە  ناوچەكە  یەكەكانی  ل��ەدوای  ی��ەك 
هیوا  ب��وو.  شوێنكەوتووی  راب���ردوودا  ساڵی 
بە داهاتووی دێموكراتیك، ئەمجارە روونتر و 
بارەوە  لەو  روونتر  بووژایەوە،  متمانەپێكراوتر 
كە گۆڕانكارییەكان لە ریشەی كۆمەڵگاكاندا 
بارەوە  لەو  متمانەپێكراوتر  و  هەڵدەدا  سەریان 
كە ئەمجارە گۆڕانكاریی نێوخۆیی پاشكۆی 
ئیرادەی دەرەكی نەبوو، بەڵكوو ئەوە ئیرادەی 
ئیرادەی  پاشكۆی  بە  ب��وو  كە  ب��وو  دەرەك���ی 
لە  راپەڕینەكاندا،  گ��ەرم��ەی  لە  نێوخۆی. 
الیەنگرە  و  سەرەڕۆكان  حكوومەتە  الیەكەوە 
زلهێزەكانیان هۆشداریان دەدا كە رەنگە ناوچەكە 
و  بێ   بەرباڵو  مەزهەبيی  شەڕێكی  تووشی 
بەشێك لە كارناسانی رۆژئاوایی و الیەنگرانی 
خستنەبەرباسی  وێ�����ڕای  دێ��م��وك��راس��ی��ش 
الیەن  لە  دەس��ەاڵت  گرتنەدەستی  مەترسیی 
ئیسالمگەرا توندڕەوەكان و ئەوانەی دژبەری 
دێموكراسین لە واڵتە راپەڕیوەكاندا، پێشنیاری 
میانەڕۆیانەتریان  رێ��ڕەوێ��ك��ی  گرتنەبەری 
دەكرد.  دێ��م��وك��راس��ی��خ��وازان  و  رۆژئ�����اوا  ب��ە 
گۆڕانكاری  ش��ەپ��ۆل��ەك��ان��ی  چ��ۆن��ێ��ك  ه���ەر 
بگیرێ   پ��ێ  پێشی  ك��ە  ب��وون  بەهێزتر  ل��ەوە 
و ه��ەن��ووك��ە ن��اوچ��ەك��ە ل��ە ئ��اگ��ری شەڕی 
هەندێ   كە  سووتانێك  دەسووتێ .  مەزهەبیدا 
كە  سەرەڕۆیانەی  حكوومەتە  ئەو  چ  الیەن، 
چ  دێموكراسین،  ب��ەردەم  سەرەكیی  لەمپەری 

ناوچەییانەی  و  جیهانی  زلهێزە  واڵت��ە  ئ��ەو 
هەموو  س��ەرەوەی  لە  خۆیان  بەرژەوەندیی  كە 
رێسایەكی مرۆیی دادەنێن و چ ئەو توندڕەوە 
مرۆڤەكانیان  كە  ناوچەكە  مەزهەبییانەی 
كردووەتە قوربانيی ئامانجە داسەپێنەرانەكانیان 
دێموكراسیخوازانەی  لەو  بەشێك  هەروەها  و 
رووكەشیان  خوێندنەوەیەكی  ك��ە  ن��اوچ��ەك��ە 
هیواكانی  سووتانی  بە  هەیە،  پرسەكان  لە 
دێموكراسی لە ناوچەكەی لە قەڵەم دەدەن و 
كە  ئەوەیە  راستییەكە  دەكەن.  بۆ  بانگەشەی 
مالوێرانكەرە  مەزهەبی  ش��ەڕی  ئەگەرچی 
دەبێتە  و  دەهێنێ   توندوتیژی  توندوتیژی،  و 
و  ت��ون��دڕەوەك��ان  پێگەی  بەهێزبوونی  ه��ۆی 
خوێندنەوەی  ب��ەاڵم  دێموكراسی،  دژب��ەران��ی 
وردبینانەتر و بنەماییتری رەوتەكە پێمان دەڵێ  
بنەماییەكانی  گۆڕانكارییە  درێژخایەندا  لە 
خۆیان  كاریگەریی  كۆمەڵگاكان  بنچینەی 
دادەنێن و دێموكراسی دەبێتە پارادایمی زاڵی 
ناوچەكە. دامەزرانی دێموكراسی پرۆسەیەكی 
قۆناخە  ئ��ەو  ئەزموونكردنی  و  درێژخایەنە 
ئەمالوئەوالیە  ب��ێ  رەوت����ەدا  ل��ەو  ت��اری��ك��ان��ە 
كرانی  خ��ۆڵ  ژێ��ر  لە  مانای  بە  تەنیا  نە  و 
مانای  بە  بەڵكوو  نییە،  دێموكراسیخوازی 
نزیكبوونەوە  و  دیكە  قۆناخێكی  تێپەڕكردنی 

لە ئامانجە.  

رەزا فەتحوڵاڵنژاد

هیوا بە دێموكراسی لە گەرمەی شەڕی مەزهەبیدا
بە بۆنەی رۆژی جیهانیی دێموكراسییەوە
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شوێنێكەوە  لە  ئەمجارەمان  پرسی   ��
دەس���ت پ��ێ��دەك��ات ك��ە ه��ەم��وو شتێك 
ل�����ەوێ  ك���ۆت���ای���ی پ���ێ دێ�����ت، شەڕ 
ژێردەسەاڵتی  سووریای  بەڵێ  نەبێت. 
هەتیوەكەی مام حافز كە بۆ هێندێك 
الیەن لە باوكیش ئەوالتر بوو و ئیستا 
هەتیوەكەی دەربەدەر بە دوای باوكێكدا 
هاوڕێیان!  بەڵی  خۆی.  بۆ  دەگ��ەڕێ 
لە  "ئێستا  گوتەنی  كورد  كێسینجری 
سووریە سەگ خاوەنی خۆی ناناسێ" 
حافزیش  م���ام  ب���ەش���اری  ت��ەن��ان��ەت 
یان  بێت،  باوكی  پووتین  دەبێ  نازانێ 
خامنەیی؟ جۆن كێری یان رووحانی؟ 
بێ  لەو  الورۆف؟  یان  سلێمانی  قاسم 
سەرەوبەرییەدا كەسانێكیش هێشتا پێیان 
ئەوان  باوكێتیی  دەتوانێ  بەشار  وای��ە 

بكات. هەی دۆشاو!!! 
رووسیە و ئێران كە تا دوێنێ دەیانگوت 
هەنبانەدا  لە  شیمیایی  چەكی  بەشار 
بە فڕۆكەی  ئەلقاعیدەیە  ئەوە  و  نيیە 
ئێرانی  هێلی كوپتەری  و  رووس����ی 
ئێستا  دەك����ات،  خ��ەڵ��ك  كیمیابارانی 
دەڵێن سووریە بە تەسلیمكردنی چەكە 
ن��ی��ازپ��اك��ي��ی خۆی  ش��ی��م��ی��ای��ی��ەك��ان��ی 
زیاتریش  ل��ەوە  تەنانەت  دەسەلمێنێ، 
لەو   un بۆچی  دەڵێن  و  پێش  دێنە 
كە  نەپرسیوەتەوە  سوورییانەی  سەربازە 
لە "خان عەسەل" بۆردمانی شیمیایی 
كراون و كاتی خۆی بە ژن و منداڵ و 
بە  "غووتە"وە  ناوچەی  پەككەوتەكانی 
فیڕۆ داوە، باشە با بەشار جارێكیش بە 
چەكی شیمیایی لە ژن و منداڵ بدات، 
خۆ دنیا كاول نابێت، هێندێك جاریش بۆ 
پاراستنی ئیسالم!!! پێویستە بە چەكی 
رووسی ژن و منداڵی موسڵمانیش قڕ 
بكەی، تۆزێك ئێشی هەیە، بەاڵم كە 
سپاسی  و  دەچێتەوە  بیریان  لە  م��ردن، 

ئەرتەشی ئیسالمیش دەكەن. 
سەیر ئەوەیە لەو گۆمە خوێنەدا حاجی 
ئەوبەریش  سپییەكەی  ماڵە  حسەینی 
پرسیارەدا  ئ���ەم  گ���ی���ژاوی  ل���ە  ه���ەر 
چەندسەد  ئ��ەم  ئاخۆ  ك��ە  دەخولێتەوە 
كەسە بە چەكی شیمیایی كوژراون، یان 
قوڕبەسەرەی  ئەو 100هەزار  واتە  نا؟ 
كەی  بی  و  بۆمبهاوێژ  بە  ئێستا  تا 
كاڵشنیكۆف  و  ت��ەور  و  داس  و  سی 
بەشار  س��ەری  قوربانی  بە  ك���وژراون، 
بن. هەر بە بۆمبی ئەتۆم و شیمیایی 
ئیتر  ئەوە  دەكوژرێن  چۆن  نەكوژرێن، 

كێشەی خۆیانە.
حوسەینیی  محەممەدی  ئ��اخ��ون��د   ����
لە  خامنەیی  نوێنەری  ش��اه��ڕوودی، 
پارێزگای سنە گوتوویە: "تاقە رێگای 
كامەرانیی ژنان ئەوەیە كە پیاو نەبینن 

و پیاوانیش ئەوان نەبینن".
سكرتێری  ئەراكی،  موحسین  هەروەها 
لێكنزیككردنەوەی  جیهانیی!  ك��ۆڕی 
"هاتنە  دەڵ��ێ :  ئیسالم!!!  ئایینزاكانی 
لە  ی��ەك��ێ��ك  م����اڵ،  ل���ە  ژن����ان  دەری 
گەورەترین خەیانەتەكان بووە كە بەرانبەر 

بە كۆمەڵگای مرۆڤایەتی كراوە". 
تەوقە  لە  ژنە  هەرچی  دەردی  هەی 
پیاو  و  ژن  ئەگەر  پووچەڵتان!  سەری 
دەتوانن چوارچوار  ئێوە  نەبینن،  یەكتر 
هاوسەری  دان���ە  و  س��ەر  و  بێنن  ژن 
لەندەنی و رووسی و ئەمریكایی بێنن؟ 
دۆیینە  لە چاڵە  ئێوەی  دایكتان  نەكا 
دەرهێنابێت و باوكتانی هەرگیز بە چاو 
هەزارەی  نەدیبێ؟ هەی موعجیزاتی 

سێهەم!!!

جووت حەوت

هەوراز

ژنێڤ- رۆژی هەینی رێكەوتی 13ی 
سەرەكییەكانی  دی��پ��ل��ۆم��ات��ە  سێپتامبر، 
یەكگرتووەكانی  وی��الی��ەت��ە  و  رووس���ی���ە 
كراوە،  پێشنیار  كە  رایانگەیاند  ئەمریكا 
بۆ  نێونەتەوەیی  ئاشتی  كۆنفڕانسێكی 
كۆتاییهێنان بە شەڕی وێرانكەری ناوخۆی 
سووریە دەتوانێ  هیوا بە ئاشتی ببوژێنێتەوە، 
بە مەرجێك ئەو واڵتە چەكە شیمیاییەكانی 
چاوەدێریی  ژێر  بیخاتە  و  بكات  ئاشكرا 
رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان. قسەكانی 
جان ئێف كێری وەزیری كاروباری دەرەوەی 
وەزیری  الورۆف  سێرگێیی  و  ئەمریكا 
نیشانەیەكی  رووسیە  دەرەوەی  ك��اروب��اری 
روونی  بایخدانە بە كاری دیپلۆماسی كە 
پێكرد، بۆ دۆزینەوی  ئەو حەوتوە دەستی 
رێگایەك بۆ پێشگرتن بە گورزی سەربازیی 
ئەمریكا لە سووریە كە بتوانێ  دەروازەیەك 
بێ  بۆ گەیشتن بە وتووێژەكانی ئاشتی بە 
مەبەستی كۆتاییهێنان بەو شەڕەی كە 2 

ساڵ و نیوە ئەو واڵتەی داگرتووە.
و  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە    
رووسیە لەمێژە هەوڵ دەدەن كۆنفرانسێكی 
بتوانن  ل�����ەودا  ك���ە  ب��ێ��ن��ن  پ��ێ��ك  ئ��اش��ت��ی 
و  ئ��ەس��ەد  ب��ەش��ار  س��ووری��ەی  حكومەتی 
مەبەستی  ب��ە  ك��ە  ئ��ەو  بەرهەڵستكارانی 
خەبات  ئەسەد  حكومەتەكەی  رووخاندنی 
دەكەن، لە دەوری یەك كۆ بكەنەوە. بەاڵم 
هەوڵەكەیان بە ئاكام نەگەیوە. جان كێری 
لە دووهەمین رۆژی كۆبوونەوەی داماڵینی 
چەكە شیمیاییەكانی حكومەتی سووریەدا 
ئاشتیی  كۆنفرانسی  "سەركەوتنی  وت��ی: 
و  بڕیار  توانایی  بە  بەستراوەتەوە  ژنێڤ 

حەرەكەتی ئێمە لێرە".  
شەممە  پ��ێ��ن��چ  رۆژی  ك���ێ���ری،  ج���ان 
ئ��اگ��اداری��ی دا ك��ە ئ��ەگ��ەر س��ووری��ە مل 
نێونەتەوەییەكان  بڕیارە  گوێڕایەڵی  و  نەدا 
نەبێ ، هێزەكانی ئەمریكا ئامادەن گورزی 
سەربازی لەو واڵتە بدەن. چونكە رێژیمی 
ئ��ەس��ەد ه���ەم ب��ە ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی چەكی 
هەم  ب��ەزان��دووە  س��ووری  هێڵی  شیمیایی 
ی��ەك��ێ��ك ل��ە گ��ەورت��ری��ن ك��وگ��ای چەكی 
بۆ  هەیە  مەترسیی  و  جیهانە  شیمیایی 

هەموو واڵتانی دراوسێ .
چاوپێكەوتنێكی  ل��ە  ئ��ەس��ەد  ب��ەش��ار 
كۆتایی  ئەمریكا  ئەگەر  وتی  تلویزیۆنیدا 
خۆی  سەربازیی  گ��ورزی  ه��ەڕەش��ەی  بە 
چەكداریی  ح��ەرەك��ەت��ی  ب��ە  پێش  و  بێنێ  
ئامادیە  ب��گ��رێ ،  ئ��ەو  ب��ەره��ەس��ت��ك��اران��ی 
چەكسازییەكانی  ك��ارخ��ان��ە  و  جبەخانە 
رادەس���ت���ی ن��ەت��ەوە ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان بكا. 
ئەسەد  قسەكانی  كە  كردەوە  روونی  كێری 
ج��ێ��گ��ای ب���ڕوا و م��ت��م��ان��ە ن��ی��ن. رۆژی 
بە  چاویان  الورۆف  و  كێری  جان  هەینی 
و  ش��ارەزا  دیپلۆماتی  ئیبڕاهیمی  ئەخزەر 
رێكخراوی  و  ع��ەرب  یەكیەتی  نوێنەری 
نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ كاروباری سووریە 
كەوت و دیدار و كۆبونەوەكەیان بە ئەرێنی 
نرخاند و لەوانەیە رۆژی شەممەش بەردوام 
كە  رێككەوتن  دیپلۆمات  ه��ەردووك  بێ . 
پاش دوو حەوتووی دیكە لە كۆبوونەوەی 
سااڵنەی كۆڕی گشتیی رێكخراوی نەتەوە 
بەو  سەبارەت  نیۆیۆرك  لە  یەكگرتووەكان 
ئەخزەر  هەروەها  دانیشن.  پێكەوە  مەسەلە 
بۆ  وتی هەموو هەوڵی خۆی  ئیبراهیمی 

دەخاتەگەڕ  ژنێڤ  كۆنفرانسی  پێكهێنانی 
لە  ئاشتیانە  رێگا چارەی  دۆزینەوەی  بۆ 

سووریەدا.
هاوكات  جورناڵ  واڵستریت  رۆژنامەی 
دەرەوەی  وەزی���ران���ی  وت���ووێ���ژی  ل��ەگ��ەڵ 
شەممە  پێنج  رۆژی  رووسیە،  و  ئەمریكا 
دەستەیەكی  ك��ە  ك���ردەوە،  ب��اڵو  وتارێكی 
بە  كە  سووریە  سوپای  سەربازیی  نهێنیی 
یەكەی سەربازی 450 ناسراوە، لە ناوەندی 
رێژیمی  شیمیایی  چ��ەك��ی  ب��ەرن��ام��ەی 
 50 بۆ  كۆمەڵكوژەكانیان  چەكە  ئەسەددا 
شوێنی نادیار راگواستوە بۆ ئەوی ئەمریكا 
بەرێ .  ن��اوی��ان  ل��ە  هاسانی  ب��ە  ن��ەت��وان��ی 
پێیان  ئەمریكی  سەربازیی  كاربەدەستانی 
وایە كە جێگوڕكێی ئەو چەكانە كارەكە بۆ 

لێدانی گورزی سەربازی ئاڵۆزتر دەكا.
وتەی  بەگوێرەی  جۆرناڵ  واڵستریت   
ئەمریكایی  ب��ەرزی  پایە  كاربەدستیكی 
زیاتر  ئەسەد  رێژیمی  كە  كرد  ئاشكرای 
و  شیمیایی  م�����ەواددی  ت���ەن  ه����ەزار  ل��ە 
بااڵی  كاربەدەستانی  هەیە.  بایۆلۆژیكی 
ئەمریكا بەو رۆژنامەیان وتووە كە ئەمریكا 
بەرنامەی نییە بۆ لێدانی ناوەندی چەكە 
راستەوخۆ  لێدانی  سووریە.  شیمیاییەكانی 
لەو ناوەندانە ئەگەری باڵوبوونەوەی گازە 
سەمییەكانی هەیە كە مەترسیی دەبێ  لە 

سەر ژیانی دانیشتوانی دەڤەرەكە. 
ئاگۆستی  21ی  لە   سووریە  رێژیمی 
2013دا، لە ناوچەی غەوتەی دەوروبەری 
و  سەركوت  بەمەبەستی  دیمەشق  ش��اری 
خۆی چەكی  نەیارانی  كردنی  چاوترسێن 
 1400 ل��ە  زی��ات��ر  بەكارهێنا.  شیمیایی 

ك���ەس خ��ەڵ��ك��ی ئ��اس��ای��ی ك����وژران كە 
400 كەسیان منداڵ بوون. 9ی سێپتامبر 
پشكێنەران و پسپۆڕانی چەكی شیمیایی 
راپۆرتی  یەكگرتووەكان  نەتەوە  رێكخراوی 
خۆیان پێشكەشی بانكی مۆن ئەمینداری 
راستییەكەی  رێكخراوە كرد.  ئەو  گشتیی 
سووریەدا  ناوخۆیی  شەڕی  لە  كە  ئەوەیە 
چ��ەك��ی ش��ی��م��ی��ای��ی ل���ە ج����ۆری گازی 
ئاغای  ه��ات��ووە.  بەكار  سارین  ژەه��راوی��ی 
هەژێنەر  و  دڵتەزێن  راپ��ۆرت��ەك��ەی  م��ۆن 
ئەسەد  "بەشار  وتی  هەروەها  كرد،  وەسف 
كوشتار،  هەموو  لە  بەرپرسیارە  و  تاوانبار 
خوێنڕێژی، كاولكاریی و ئاوارەیی خەڵكی 

سووریەدا".
 ل��ەگ��ەڵ ه��ەم��وو ئ���ەوان���ە، ش���ۆڕش و 
وەزاڵەهاتووی سووریە  بەرخۆدانی خەڵكی 
بە دژی دیكتاتۆریی و سەرەڕۆی بنەماڵەی 
ئەسەد بە توندی بەردەوامە. لە ماوەی ئەو 
دوو ساڵ و نیوەدا زیاتر لە 115 هەزاركەس 
خەڵكی مەدنی لە ژن و پیاو و منداڵی ئەو 
واڵتە ك��وژراون. سووریە بە ت��ەواوی كاول 
بووە، ژێرخانی ئابووریی داڕماوە، زیاتر لە 
بوون  ئاوارەی هەندەران  دوو میلیۆن كەس 
و چەند میلیۆنیش هەر لە نێوخۆدا ئاوارە 
بوون. گرتووخانەكانی رێژیم پڕن لە خەڵكی 
بێ تاوان. بەو حاڵەش واڵتانی خاوەن بڕیار 
بەتەمان لە رێگای دیپلۆماتیكەوە كۆتایی 
بەو كێشەیە بێنن. بەاڵم تاقیكاری نیشانی 
داوە كە گوشاری ئابووری  و ریگاچارەی 
دیپلۆماسی لەگەڵ رێژیمە توتالیتێرەكانی 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بێ سوودە.

كۆماری  ك��اول��ك��ەران��ەی  دەس��ت��ێ��وەردان��ی 
ئیسالمی لە كاروباری سووریەدا تا دێت زیاتر 
دوای  لە  یەك  دەربڕینە  نێوانەدا  لەم  دەبێت. 
سەربازیی  و  سیاسی  بەرپرسانی  یەكەكانی 
سووریە  پێگەی  و  رۆڵ  بە  سەبارەت  رێژیم 
ستراتیژی  لە  واڵتە  ئەو  بەعسی  رێژیمی  و 
دەرخەری  ئیسالمیدا  كۆماری  ئەمنییەتیی 
بەستراوەییەكی  س��ووری��ە  ش��ەڕی  كە  ئ��ەوەی��ە 
تەواوی بە چارەنووسی كۆماری ئیسالمییەوە 
ه��ەی��ە، وات���ە ش���ەڕی س��ووری��ە ب��ۆ كۆماری 
خۆیەتی،  نەمانی  و  مان  ش��ەڕی  ئیسالمی 
ئیسالمی  ك��ۆم��اری  دەستهەڵگرتنی  بۆیە 
كاتێك  تەنیا  ئەسەد،  رێژیمی  پشتیوانیی  لە 
گەرەنتییەكی  كە  هەیە  روودان���ی  ئەگەری 
بۆ  وەربگرێت  رۆژئ��اوا  و  ئەمریكا  لە  ت��ەواو 
پ��اراس��ت��ن��ی خ���ۆی ل��ە ب��ەران��ب��ەر ه���ەر جۆرە 
هەڕەشەیەكی نێوخۆیی و دەرەكیدا كە ئەوەش 
و  ئەمڕۆی جیهان  لە هەلومەرجی سیاسیی 
ناوچەكەدا لەگەڵ ئاوەز و لۆژیكی سیاسی 
سووریە  گرینگییەی  ئ��ەو  ناتەباییدایە.  لە 
دەستی  كاتێكەوە  لە  ئیسالمی  كۆماری  بۆ 
سەرەتای  لە  ئیسالمی  كۆماری  كە  پێكرد 
دژە  هێزێكی  وەكوو  خۆیەوە،  هاتنەسەركاری 
فەلەستینییەكان،  پشتیوانی  و  ئیسرائیلی 
بە  خ��ۆی  ئیدئۆلۆژیكەكانی  بنەما  هەموو 
هەروەها  دا.  گ��رێ   ئیسرائیلەوە  دژایەتیی 
ئیسرائیل  س��ەر  ب��ۆ  ئەمنییەتی  ه��ەڕەش��ەی 
ئێراندا وەكوو  هەمیشە لە سیاسەتی رێژیمی 
لە  ك��ە  ه��ات��ووە  ل��ێ  دامۆكلێسی  شمشێری 
بەرامبەر هەڕەشەكانی رۆژئاوا دژ بە ئێراندا 

بەكار هاتووە.
بۆ ئەم مەبەستەش سووریە وەكوو شاڕێگەی 
گواستنەوەی یارمەتیی لۆجستیكی و هێز و 
چەكوچۆڵ بۆ رێكخراوەكانی وەكوو حیزبوڵاڵی 
فەلەستین  جیهادییەكانی  گرووپە  و  لوبنان 
رۆڵێكی سەرەكیی گێڕاوە. سووریە لە شەڕی 
ئێران و عێراقدا تەنیا واڵتی عەرەبی بوو كە 
ئەوەش  هۆكاری  دەكرد.  ئێران  لە  پشتیوانیی 
دەگەڕێتەوە بۆ ترسی حافز ئەسەد و حیزبی 
عێراق.  بەعسی  حیزبی  لە  سووریە  بەعسی 
ئەوەی  هۆی  دەب��ووە  عێراق  و  ئێران  ش��ەڕی 
گوشار  نەتوانێت  عێراق  بەعسی  حیزبی  كە 
بخاتە سەر رەكابەرە سوورییەكەی و لە راستیدا 

سەرنجی زیاتر بۆ الی ئێران رابكێشرێت.

سرووشتی  شێوەیەكی  بە  هاوكێشەیە  ئەو 
ئێران  نێوان  پێوەندییەكی ئیستراتیژیكی لە  و 
چاوی  لە  ئێرانی  و  هێنا  پێك  س��ووری��ەدا  و 
و  هاوپەیمان  ك��ردە  سووریەوە  دەسەاڵتدارانی 
رێژیمەكانی  هەروەها  هەتاسەر،  پشتیوانێكی 
و  فەلەستین  و  لوبنان  لە  ئێران،  و  سووریە 
سنوورەكانی ئیسرائیلیشدا كۆمەڵێك ئامانج و 
بەرژەوەندیی هاوبەشیان بوو كە پێوەندیی نێوان 

ئەو دوانەی پتەوتر دەكرد.
سەرەڕای  ئیسالمی  كۆماری  ئێستادا  لە 
ه��ەوڵ��ەك��ان��ی ب��ۆ م��ان��ەوەی ئ��ەس��ەد ب��ە هەر 
بەهایەك، بەو ئاكامەش گەیشتووە كە درەنگ 
دێت  كۆتایی پێ   ئ��ەو  دەس��ەاڵت��ی  زوو،  ی��ان 
پاراستنی  بۆ  ئالترناتیڤێك  بیری  لە  دەبێ   و 

ناوچەدا  ل��ە  خ��ۆی  ب��ەرژەوەن��دی��ی��ەك��ان��ی 
پێكهێنانی  بە  الی��ەك��ەوە  لە  بۆیە  ه��ەر  بێت. 
عەلەوییەكان  بە  تایبەت  چەكداری  گرووپی 
بەشێك  سووریەشدا  داه��ات��ووی  لە  دەی��ه��ەوێ  
دیكەوە  الی��ەك��ی  ل��ە  و  بێت  هاوكێشەكە  ل��ە 
رۆژئاوا،  ب��ۆ  س��ەوز  گڵۆپی  هەڵكردنی  ب��ە 
حەسەن  ه��ات��ن��ەس��ەرك��اری  پ��اش  بەتایبەتی 
رووحانی دەیهەوێ  ئەو پەیامە بەوان بدات كە 
لە ئەگەری گەرەنتیكردنی بەرژەوەندییەكانی 
ساتوسەودا  ب��ۆ  س���ووری���ەدا،  داه���ات���ووی  ل��ە 
دەبێت.  ئامادە  ئەسەدیش  چارەنووسی  لەسەر 
لەمەڕ  رەفسەنجانی  دواییانەی  ئەم  وتەكانی 
بەراوردكردنی بەشار ئەسەد و سەدام حسێن و 
شوبهاندنی كیمیابارانی "غووتە" بە "هەڵەبجە" 
نموونەیەك لەو گڵۆپە سەوزانەیە كە دەیهەوێ  
ئێراندا  بە رۆژئ��اوا بڵێ  لە نێوخۆی رێژیمی 
هاوڕاییەكی تەواو لەسەر پشتیوانیی هەتاسەر 

لە رێژیمی سووریە بوونی نیيە.
دوو  سلێمانی،  قاسم  و  وەحیدی  ئەحمەد 
رێكخراوی  ئێستای  و  پێشوو  ف��ەرم��ان��دەی 
تیرۆریستی سوپای قودسی سوپای پاسداران، 
لەم دواییانەدا هۆشدارییان بە حەسەن رووحانی 
داوە كە هەڵوێستەكانی دەوڵەتی یازدەهەم لە 
لە  جیاواز  نابێ   س��ووری��ەدا  لەگەڵ  پێوەندی 
خودی  بێت.  دەی��ەم  دەوڵەتی  هەڵوێستەكانی 
ئەو هەڕەشەیەش دەری دەخات كە الیەنگرانی 
ئێران  رێژیمی  ئەمالوئەوالی  بێ   پشتیوانیی 
لە بەشار ئەسەد دەیانهەوێ  گڵۆپە سەوزەكان 

هیڵە سوورەكانی ئەوان تێ  نەپەڕێنێت.

سووریە و چەكی شیمیایی
و: موعتەسەم نوورانی

سووریە لە گڵۆپی سەوزەوە تا هێڵی سوور
سەالم ئیسماعیل پوور
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گرینگی نەدانی رێژیمی كۆماری ئیسالمی بە گەشەی پەروەردە لە ئێراندا
حەسەن ساڵح زادە

ب���واری پ�����ەروەردە و ب��اره��ێ��ن��ان ل��ە ن��او هەر 
بنەمایی  و  سەرەكی  بەشی  وەك  كۆمەڵگایەك 
بۆ پێشكەوتن و دەربازبوون لە دواكەوتوویی دێتە 
و  سەرنج  بەر  كەوتۆتە  روەوە  لەم  هەر  ئەژمار. 
چاوەدێرییەكی تایبەتی لە الیەن بەرپرسانی هەر 
دەسەاڵتێكەوە. بە هۆی ئەوەی كە هەر واڵتێك 
لە  پێویستە  بێت،  پێشكەوتنەوە  ب��ەدوای  ئەگەر 
سەرەتای هەر كارێكەوە هێزی لێهاتووی مرۆیی 
پێك بێنێت و تەنانەت ئەگەر تەواوی بەشەكانی 
دیكەی پێشكەوتن ئامادە بن. بەاڵم لە سیستمی 
ئیسالمیدا،  ك��ۆم��اری  رێژیمی  دەس��ەاڵت��داری��ی 
ئیسالمی  ش��ورای  مەجلیسی  كە  ئ��ەوەی  پ��اش 
و  پ���ەروەردە  پێشنیاركراوی  وەزی��ری  بە  دەنگی 
وەزارەتی  ن��ەدا،  ی��ازدەه��ەم  دەوڵ��ەت��ی  فێركردنی 
پەروەردە و فێركردن وەكوو یەكێك لە گرینگترین 
ئێران  واڵت��ی  وەزارەتخانەكانی  بەرفراوانترین  و 
نادیار  داهاتویەكی  تا  و  م��ای��ەوە  ب��ەرپ��رس  بێ 
چارەنووسی بە قەزا و قەدەر سپێردرا. مەجلیسی 
شورای ئیسالمی بە درێژایی تەمەنی نەیتوانیوە 
نوێنەرایەتیی خەڵك بكا و متمانەی ئەوان بەدەست 
بڕیاردانی  سەربەخۆیی  توانای  چونكە  بهێنێ  
وەدیهاتنی  خ��زم��ەت  ل��ە  هەمیشە  وەك  و  نیە 
ماوەتەوە.  ف��ەرم��ان��ڕەوادا  تاقمی  ب��ەرژەوەن��دی��ی 
پەروەرە  وەزی��ری  كە  دواییدا  ساڵەی  چەند  لەم 
و فێركردن بە پەلە پڕووزێ چەند ئاڵوگۆڕێكی 
ناشیانەی وەك پشووی پێنج شەممە و گۆڕینی 
سیستمی پۆلەكانی هێنا ئاراوە، یان لە رووداوی 
تاڵی ئاوایی شیناوێی پیرانشار و چەند رووداوی 
دەزگای  پلەبەرزی  بەرپرسانی  كە  هاوچەشن، 
كۆمەڵگایان  وەاڵم��ی  گاڵتەجاڕی  بە  پ��ەروەردە 

دایەوە و خۆیان بە بەرپرسی رووداوەكان نەزانی، 
هیچ  نەیتوانی  ئیسالمی  ش��ورای  مەجلیسی 
ئاراستە  شوێندانەریان  هەڕەشەیەكی  و  گوشار 
ئاكامی  ل��ە  زۆرج����ار  ئێمە  كۆمەڵگای  ب��ك��ا. 
پەروەردە  دەزگ��ای  بەرپرسانی  كەمتەرخەمیی 
بە  ب��ەاڵم  هاتووە،  ن��ەخ��وازراو  كارەساتی  تووشی 
خستۆتە  خۆیان  دەنگی  خەڵك  نوێنەرانی  ن��او 
لە  ئەوتۆیان  دژك��ردەوەی��ەك��ی  و  دەس���ەاڵت  پ��اڵ 
خۆیان نیشان نەداوە تا ئەو جێگایەی كە وەزیری 
پەروەردە و مودیرەكانی، بە كردەوە چەوتەكانیاندا 

بچنەوە. 
زۆربەی رووداو و كارەساتەكانی خوێندنگاكان 
و  بووجە  نەكردنی  تەرخان  و  ئیمكاناتی  بێ  لە 
سەرانەی پێویست بۆ دەزگای پەروەردە سەرچاوە 
منداڵی  هەزاران  بێبەشبوونی  هەروەها  دەگرێ. 
تەمەن 6 ساڵ تا 15 ساڵی بنەماڵە دەست كورت 
دووركەوتنەوەی  و  خوێندن  لە  داهاتەكان  كەم  و 
قوتابیانی خاوەن بەهرە لە خوێندن رۆژ بە رۆژ 
لە ئێراندا لە زیادبووندایە. ئەمەش لە كاتێكدایە 
خەزێنەگەلی  بە  دەوڵەمەند  واڵتێكی  ئێران  كە 
ژێرزەوی و لە سەرووی هەموویانەوە نەوتە، ئەمەش 
بووەتە هۆی ئەوەی كە زۆربەی ناوەند و بونیاتە 
بەرژەوەندخوازەكانی دەسەاڵت و تەنانەت بەشێكی 
تیرۆریستەكانی  بونیادگەرا  الیەنە  لە  بەرچاو 
خەزێنە  ئ��ەم  بەرهەمی  ل��ە  جیهانیش  واڵت��ان��ی 
بەسوودە بحەسێنەوە. بەپێی وتەی كاربەدەستانی 
بااڵی وەزارەت��ی پ��ەروەردەی كابینەكانی پێشوو، 
لە كاتی دابەشكردنی بووجەدا وەزارەتی پەروەدە 
هێچ  و  قوناخەكاندایە  دوای��ی��ن  ل��ە  فێركردن  و 
خەمخۆرییەك لە بەرانبەر پرسی فێركاری نیە و 

هیچ روانینێكی زانستیانەش بۆ داهاتووی واڵتی 
قوتابخانەكانی  لە  ناگیردرێ.  بەرچاو  لە  ئێمە 
واڵت���ی ئ��ێ��ران س��ااڵن��ە و ب��ێ پ��س��ان��ەوە بینەری 
رووداوی زۆر دڵتەزێن دەبین كە هۆكارەكانیان لە 
الیەك بۆ الوازيی بینا و پێداویستییەكانی بواری 
خوێندن و لە الیەكی دیكەشەوە بۆ دابین نەكردنی 
مافی قوتابیان و بایەخ نەدان بە گۆڕینی ژیانی 
مامۆستایان دەگەڕێتەوە. كاربەدەستانی پەروەردە 
مامۆستایان  گوزەرانی  باری  بە  بایەخێك  هیچ 
و بارودۆخی نالەباری قوتابیان لە ئێراندا نادەن. 
پێ  ئەوەمان  راستییەكان  رووپ��ەڕی  هەڵدانەوەی 
قوربانیی  بووەتە  ئێراندا  لە  پ���ەروەردە  كە  دەڵێن 
لە  بیر  تەنيا  كە  كۆنەپەرست،  بەرپرسی  تاقمێك 
جێگە و پێگەی خۆیان دەكەنەوە. ئەم تاقمە بە 
دەزگای  و  دام  كە  قەناعەتەی  ب��ەو  گەیشتن 
نیە، هەوڵیان  ئابووری  پەروەردە هیچ داهاتێكی 
داوە پرسی فێركاری رۆژ لە رۆژ زیاتر لە پەراوێز 

بخەن و بەالڕێدا بەرن.
بەرپرسانی  كۆششی  و  ه��ەوڵ  ئاكامی  ل��ە 
هەاڵواردن  سیاسەتی  بەردەوامیی  لەمەڕ  رێژیم 
پ������ەروەردە و ف��ێ��رك��ردن، چەند  ل��ە وەزارەت������ی 
دی���اردەی���ەك���ی ن��ەرێ��ن��ی ه��ات��ووەت��ە ئ�����اراوە كە 
گەشی  داهاتووی  و  سەقامگیری  لە  هەڕەشە 
لە  ئەمڕۆ  كە  ئ��ەوەی  دەك��ەن.  فێركاری  پرسی 
پەروەردەدا  دەزگ��ای  ئەمنییەتیی  كەشوهەوای 
نەتەوەكانی  قوتابیانی  بێبەشكردنی  دەبینرێ، 
ئێران لە خوێتدن بە زمانی زكماكیە، بەڕێوەبەران 
و پسپۆڕانی زانستی كەوتوونەتە پەراوێز و هەلی 
بااڵكانی  مودیرییەتە  ن��ادرێ،  پێ  گونجاویان 
خوێندنگاكان  و  ئۆرگان  زۆری  ه��ەرە  زۆرب��ەی 

بەدەستی كەسانی ناشارەزا  و گوێ لەمست قۆرخ 
بەهرەی  ئەوەی  لە جیاتی  ئێران  رێژیمی  كراوە. 
لە  و  وەربگرێ  سروشتییەكانی  داهاتە  لە  شیاو 
سێبەری ئەم میكانیزمە وەزەبەخشەدا هەلی كار 
و ئاسایشی گشتی بۆ دانیشتوانی بڕەخسێنێ ، 
بەداخەوە دەسهاتەكان بۆ پرۆژەگەلی فۆرمالیتە، 
سەرسامهێنەری  خەرجی  چەكوچۆڵ،  كڕینی 
قازانجی  س��ی��اس��ی،  ن��ی��زام��ی  ئ��ی��دئ��ۆل��ۆژی��ك��ی 
دەبرێن  ب��ەك��ار  حكومەت  ك��ارداران��ی  شەخسی 
سەر  كۆمەاڵیەتی  قەیرانگەلی  ئاكامدا  لە  و 
هەڵدەدەن كە هێوركردنەوەیان كارێكی ئاسان نییە. 
ئەمڕۆ لە روانگەی زۆربەی واڵتانی جیهانەوە، 
مەسەلەی داهاتووی مندااڵن وەك مەسەلەیەكی 
دەوڵەتەكاندایە.  ك��اری  دەستووری  لە  سەرەكی 
و  مرۆیی  ئەركێكی  وەك  مەبەستەش  ئ��ەم  بۆ 
جۆراجۆری  بووجەی  منەت  بێ  بە  نەتەوەیی، 
بۆ تەرخان دەكرێ و هەوڵەكانیان بۆ نەهێشتنی 
لەگەڕدایە،  كردەوە  بە  بێ سەوادی  شوێنەواری 
بێ ئەوەی رێكالمی پێوە بكەن یان كەسایەتیی 
واڵتانەدا  لەم  بشكێنن.  بنەماڵەكانیان  و  منداڵ 
سندوقی بیمەی بنەماڵە، وەك پشتیوانی بەهێزی 
منداڵەوە  لەدایكبوونی  سەرەتای  لە  بنەماڵەكان 
چاالكانە  ساڵی   18 تەمەنی  ب��ە  گەیشتن  ت��ا 
منداڵێك  هەر  لەوەی  جیا  خزمەتگوزاریدایە.  لە 
مانگانە بڕە پارەیەك وەك یارمەتی دەخرێتە سەر 
ساڵی  دەسپێكی  لە  بەر  سەپەرستانی،  حیسابی 
خوێندنیش سەرجەم پێداویستییەكانی خوێندنی لە 
تەنیشت  لە  دەوڵ��ەت  سندووقەیە.  ئەو  ئەستۆی 
خوێندنی  خۆیدا،  بەرینەكانی  خزمەتگوزارییە 
بە ياساغ  ك��ردووە و  خۆڕایی بۆ مندااڵن دابین 

راگەیاندنی كارپێكردنیان، خوێندنی تا تەمەنی 
16 ساڵی بە ئیجباری راگەیاندووە.

لە سیستمی  ئ��اوڕدان��ەوە  بە  ب��ەران��ب��ەردا،  لە 
و  ئ��ێ��ران  ئیسالمیی  ك��ۆم��اری  دەس��ەاڵت��داری��ی 
پرسی  هەمبەر  لە  هەڵسوكەوتەكانی  شێوازی 
ب��ۆم��ان روون دەب��ێ��ت��ەوە كە  م��اف��ی م���ن���دااڵن، 
دابینكردنی  هەوڵی  تەنیا  نە  ئێمە  بەرپرسانی 
نادەن، بەڵكوو بە  ئاسایش و داهاتووی مندااڵن 
راستییەكان  روانگەكانیان،  كردنی  ئەمنییەتی 
دەشارنەوە. بەرپرسانی بواری پەروەردە بە بیانووی 
نەزۆكی  ك��ردەوەگ��ەل��ی  ئ���اب���ووری  ی��ارم��ەت��ی��ی 
تەنیا  كە  دەخەنەڕوو  ناسەردەمیانە  و  نازانستی 
شكانی كەرامەت و كەسایەتيی قوتابیانی هەژار 
و بنەماڵەكانیانی بەدواوەیە. پڕۆژەگەلی بە ناو 
"جەژنی عاتفەها، سندوقی خۆشبژێویی قوتابی، 

یارمەتیی قوتابیانی كەمداهات و ...". 
بە سیاسەتی هەاڵواردن  ئەگەرچی سەبارەت 
گەاڵڵەی  سیخوڕی  ناوەندەكانی  بەهێزكردنی  و 
زۆر گەورە لە ئارادایە و باسیان لێوە كراوە، بەاڵم 
نموونە  چەند  ئەم  هێنانەوەی  لە  مەبەست  لێرە 
چوارچێوەی  لە  كە  ئ��ەوەی��ە  بۆ  تەنیا  بچووكە 
لە  مەبەست  ه��ەروەه��ا  بمێنینەوە.  قوتابخانەدا 
كاربەدەستانی  ریاكارانەی  سیاسەتی  باسكردنی 
رێژیمە كە بە دروشمی رواڵەتیی "عەدلی عەلی" 
موحەممەدی"،  نابی  "ئیسالمی  رەچاوكردنی  و 
گەالنی  نەتەوەیی  سامانی  ئ��اوەاڵوە  دەستی  بە 
لە  و  دەب��ەخ��ش��ن  ج��ی��رەخ��ۆر  تاقمێكی  ب��ە  ئ��ێ��ران 
بەرانبەردا حەقدارانی راستەقینەی ئەم واڵتە واتە 
مندااڵنی بێگەرد و رەش و رووت لە هەر چەشنە 

یارمەتییەك بێبەش دەكەن.

زندانیانی  بەكۆمەڵی  ئیعدامی  كارەساتی  سەر  بە  ساڵ   25
لە هاوینی  لە زیندانەكانی رێژیمی كۆماری ئیسالمی  سیاسی 
كارەسات  چڵەپۆپەی  خەرمانان  مانگی  كە  هەتاویدا  1367ی 
ل��ەو ساڵە و لە م��اوەی چەند  ب��ووە .  ب��وو، تێپەڕ  و رووداوەك����ە 
كە  و شۆڕشگێڕ  ئازادیخواز  زیندانیی سیاسیی  هەزاران  مانگدا 
تاوانیان تەنیا تێكۆشان لە پێناوی ئازادی و دێموكراسی و مافی 
ئیسالمیدا  كۆماری  رێژیمی  بیدادگاكانی  لە  بوو  نەتەوایەتیدا 
پاش  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  رێژیمی  ك���ران.   ئیعدام  ب��ەك��ۆم��ەڵ 
قبوولكردنی بڕیارنامەی 598ی شوورای ئەمنییەتی رێكخراوی 
نەتەوە بەكگرتووەكان لە 26ی پوشپەڕی 1367ی هەتاویدا و دان 
بە شكستی شەڕی 8 ساڵە لەگەڵ عێراق لە الیەك و لەالیەكی 
دیكەوە لە ترسی راپەڕین و ناڕەزایەتیی گەالنی ئێران، بەحوكمی 
راستەوخۆی خومەینی، هەزاران زیندانیی سیاسی لە بیدادگاكانی 
رێژیمدا، بە دیاریكردنی لیژنەیەك لە الیەن خومەینییەوە، پێكهاتوو 
پوورمحەممەدی  مستەفا  دادگ���ا،  ق��ازی  نەییری  ئاخوند  ل��ە: 
دادگوستەری(،  ئێستای  )وەزیری  ئیتالعات  وەزارەت��ی  نوێنەری 
ئاخوند ئیشراقی دادستان، ئیبراهیم رەئیسی جێگری دادستان، بە 
ئێراندا،  سەرتاسەری  لە  سیاسی  زیندانیانی  موالقاتی  راگرتنی 
رێژەیەكی بەرچاویان بەكۆمەڵ ئیعدام كران. كوشتاری بەكۆمەڵی 
زیندانیانی سیاسی بە حوكمی راستەوخۆی خومەینی، لە راستیدا 
و  ناڕەزابەتی  لە  پێشگرتن  بۆ  رێژیم  بردنی  پەالمار  سەرەتای 
رەخنەگرتنی خەڵك لە سیاسەتەكانی رێژیمی كۆماری ئیسالمیی 
پاش 8 ساڵ شەڕ و كاولكردنی ئێران بوو. بەم جۆرە لە وەرزی 
زیندانیانی  بەكۆمەڵی  كوشتاری  بە  هەتاویدا،  هاوینی 1367ی 
و  سیاسییەكان  رێكخراوە  و  حیزب  خۆیان  خەیاڵی  بە  سیاسی، 
خەڵكی وەزاڵەهاتوو و ناڕازیی ئێران چاوترسێن بكەن، تا رێژیمی 
پاش  بدا.  بە دەسەاڵتی خۆی  درێ��ژە  ه��ەروا  ئیسالمی  كۆماری 

هاوینی  لە  سیاسی  زیندانیانی  بەكۆمەڵی  دڵتەزێنی  كوشتاری 
ئیعدامی  و  ئەشكەنجە  و  راوەدوون���ان  گرتن،  ئێستاش  1367دا، 
خەباتگێڕان و ئازادیخوازانی گەالنی ئێران چ لە نێو زیندانەكان 
بە شێوەی  دەرەوەی واڵت، چ  و  نێوخۆ  لە  تیرۆر  بە شێوەی  چ 
ئێران  ئیعترازاتی دێموكراسیخوازیی گەالنی  سەركوتی خوێناوی 
درێژەی هەیە. چونكە رێژیم لەو بڕوایە دایە كە تەنیا بە سەركوت 
دەتوانێ   خەباتگێڕەكان  رۆڵ��ە  ئیعدامی  و  زیندان  و  خەفەقان  و 
درێژە بە تەمەنی پڕ لە شوورەیی خۆی بدات. لە الیەكی دیكەوە 
ئێستاش زیندانەكانی رێژیمی كۆماری ئیسالمی لە خوێندكاران، 
رۆژنامەنووسان، نیشتمانپەروەران، الوان و ژنانی مەیدانی خەبات 
مافی  خەباتی  رێگەی  رێبوارانی  دێموكراسی،  و  ئ��ازادی  بۆ 
نەتەوایەتی، جمەیان دێ . هەر ئێستاش بیدادگاكانی رێژیم لە ژوورە 
دەرگا داخراوەكاندا، درێژە بە دەركردنی توندترین و دژەمرۆڤانەترین 
سزاكان و بەتایبەت سزای حوكمی ئیعدام لە دژی خەباتگێڕان و 
لە 80  زیاتر  ئێستا  هەر  دەدەن.  ئێران  نەتەوەكانی  شۆڕشگێڕانی 
كەس لە رۆڵە خەباتگێڕەكانی نەتەوەكانی ئێران لەگەڵ مۆتەكەی 
مەرگ رووبەروون. بۆ دەرچوون لەم وەزعە رێگە چارەی گەالنی 
و  دام��ەزران��دن  و  ئیسالمی  كۆماری  رێژیمی  رووخ��ان��ی  ئێران، 
پێكهێنانی سیستمێكی فیدراڵ و دێموكراتیكە، تا لە داهاتوودا بۆ 
جارێكی دێكە گەالنی ئێران شاهیدی دووپاتبوونەوەی سیستمێكی 
نادێموكراتیك نەبنەوە. لەو بۆنەیەدا وێڕای ساڵو لە گیانی پاكی 
كوشتاری  قوربانیانی  و  بەگشتی  ئ��ازادی  رێگای  شەهیدانی 
بەكۆمەڵی زیندانیانی سیاسی ساڵی 67، پەیمان نوێ  دەكەینەوە 
كۆماری  دژی  خەبات  لە  شەهیدان  ئاواتی  وەدیهێنانی  تا  كە 

ئیسالمی نەوەستین.

سەر  ب��ۆ  هێرش  ل��ە  تێدەپەڕێت  س��اڵ   12
جیهانی  بازرگانيی  ناوەندی  تاوەرەكەی  دوو 
و پێنتاگۆن لە شاری نیویۆرك. هێرشێك كە 

3000 كوژراوی لەدوای خۆیدا بەجێهێشت.
لە  تیرۆریزم  دیرۆكی  بە  ئاوڕدانەوەیەك  بە 
نیو سەدەی رابردوودا، 11ی سێپتامبر خاوەن 
وەرچەرخانە  خاڵێكی  تایبەتە،  گرنگیەكی 
دوای  جیهانیدا.  تیرۆریزمی  م��ێ��ژووی  ل��ە 
هاوپەیمانەكانی  لەگەڵ  ئامریكا  رووداوە  ئەم 
تیرۆریزم  بنەبڕكردنی  بۆ  ب��وون  هاوسەنگەر 
نەك  هەنووكە  ت��ا  ك��ە  هەوڵێك  جیهاندا.  ل��ە 
نەهێناوە  دەس��ت  ب��ە  ئ��ەوت��ۆی  سەكەوتنێكی 
تیرۆریستیيەكان  ه��ەوڵ��ە  پانتایی  ب��ەڵ��ك��وو 
تیرۆریستیيەكانیش  گرووپە  و  بووە  بەرباڵوتر 
توانیویانە بیاڤی چاالكیەكانی خۆیان پەرە پێ 

بدەن و بنكەكانیشیان زیاتر لە جاران بكەن.
رووداوی 11ی سێپتامبر بووە هۆی ئەوەی 
ب���ەرەوڕووی  ئیسالمی  كە جیهانی رۆژئ��اوا 
رێبەری  ئەلقاعیدە  كە  سوننە  بناژۆخوازی 
ببێتەوە.  دەك���رد،  سەرۆكایەتی  الدەن  بێن  و 
سەرەتاكانی  كە  ئیسالمییەك  بناژوخۆازيی 
ناوچەییەكانی  سیاسەتە  لەگەڵ  بەهێزبوونی 
رۆژئاوا هاوڕاستا بوو. ساڵی 1979ی زایینی 
وەك  هەر  جیهانیدا  تیرۆریزمی  مێژووی  لە 
گرنگیيە.  خ��اوەن   ،2001 سێپتامبری  11ی 
ساڵێك كە دەسپێكی لە دایكبوونی دوو رەوتی 

تیرۆریستی بوو.
رادی��ك��اڵ��ی��زم��ی ئ��ی��س��الم��ي��ی س��ون��ن��ە لە 
بۆ  ئەفغان  موجاهدەكانی  ك��ە  ئەفغانستان 
ب��ەرەوڕوو بوونەوە لەگەڵ هێرشی سۆڤیەت و 
پێدا  پەرەیان  رۆژئ��اوا  یارمەتی  بە  كۆمۆنیزم 

سوننەكان  ئیسالمیستە  و  ك��رد  بەهێزیان  و 
كرد  ل��ەوێ  رووی��ان  جیهانەوە  سەرانسەری  لە 
سەركاری  هاتنە  دی��ك��ەش��ەوە  الی��ەك��ی  ل��ە  و 
دوای  لە  كە  شیعی  ئیسالمی  بناژۆخوازی 
شۆڕشی ئێران كە بەرەنجامەكەی لەدایكبوونی 
لەوانە  و  ناوچە  لە  تیرۆریستی  رەوتگەلێكی 

حیزبوڵاڵی لوبنان و ... بوو. 
رەوت��ە كە هەر دوویان  ئەم دوو  واقێعدا  لە 
بە شێوازی راستەوخۆ و ناراستەوخۆ لە الیەن 
پتەو  هێڵێكی  دەك����ران،  رێ��ب��ەری  رۆژئ����اواوە 
و  كۆمۆنیزم  تەشەنەی  لە  پێشگرتن  بۆ  بوو 

پەرەسەندنی دەسەاڵتی یەكیەتيی سۆڤیەت.
بناژۆخوازی سوننە كە سەردەمانێك ئامریكا 
خۆی بە یارمەتی ماڵی عەرەبستان و هاوكاری 
بەهێزی  ئەفغانستان  لە  پاكستان  لۆجستیكی 
كردبوو، لە 11ی سێپتامبردا رووی هێرشەكانی 
بەرەوڕووی هاوواڵتیانی ئەمریكی و ئەم واڵتە 
ك��رد. ئ��ەم ش��ەڕە هێشتا ه��ەر درێ��ژەی هەیە. 
شەڕێك كە هەنووكە بۆتە هاوكێشەیەكی زۆر 
ئاڵۆز. ئەكتەرەكانی ئیسالمیستە توندڕەوكان و 

بەڕێوەبەرانی زڵهێزە جیهانیەكانن.
هێزە  دوو  ئ��ەم  ب���ەرەوڕووب���وون���ەوەی  خاڵی 
هەنووكە لە سووریەدا دەبینرێت. هەر كامەیان 
بە نێوی ئیسالمەوە دەیهەوێت ئەوی دیكە لە 
ناو ببات. زڵهێزە جیهانیەكانیش هەر كامەیان 
رەوتە بەستراوەكان بە خۆیانەوە یارمەتی دەكەن. 
براوە كێ دەبێت زۆر ناڕوونە بەاڵم دۆڕاوی ئەم 
شەڕە بێ  گومان خەڵكانێكن كە رۆژانە دەبنە 

قوربانی و هیچ كەسیش دەنگیان نابیسێت.

ناسر ساڵحی ئەسڵ

ئیعدامی بەكۆمەڵی زیندانیانی سیاسی 
پەڵەیەكی رەشە لە كارنامەی 

"كۆماری ئیسالمی"دا
كەیهان یووسفی 

11ی سێپتامبر 
دوای 12 ساڵ
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بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

كات بەخێرایی تێدەپەڕێت. بیست و یەك ساڵ 
لەو حەرەكەتە تیرۆریستی و دژی مرۆڤایەتییەی 
ئەوە  دوای  لە  تێپەڕیوە.  ئیسالمی  ك��ۆم��اری 
هەموو ساڵێك سمینار و بەرنامە بۆ یادكردنەوە و 
رێزگرتن لەو شەهیدانە بەڕێوە چووە و بە شێوازی 
ج��ی��اواز ب��اس ل��ە ژی��ان و خەباتی د. س��ادق و 
هاوڕێیانی كراوە. لەسەر چۆنیەتيی شەهیدكرانی 
و هەروەها كاریگەریی لەدەستدانی د. سەعید بۆ 
حیزبی دێموكرات و جوواڵنەوەی كورد بە گشتی 
و هەروەها ئامانجی كۆماری ئیسالميی ئێران لە 
تیرۆری رێبەرانی حیزب لە روانگەی جۆراجۆر 

باس و لێكدانەوە كراوە.
تایبەتمەندییانەی  ئ��ەو  كە  داوە  هەوڵم  من 
ئەندامێكی  وەك  و چ  تاك  وەك  سەعید چ  د. 
خۆیندنەوەیەكی  رێگای  لە  حیزب  رێبەرایەتی 
زانستی لە سەر رێكخراو و نەقشی رێبەرایەتی 

زۆر بە كورتی بخەمە بەرباس.
ئاڵوگۆڕێكی  ئێستا  هەتا   1950 ساڵی  لە 
رێبەرایەتی  پێناسەكردنی  شێوازی  سەر  بە  زۆر 
لە  زیاتر  رێبەرایەتی   50 ساڵەكانی  لە  هاتووە. 
شێوازی ئەمر كردن و دەستور كەڵكی وەردەگرت 
و ئەندامانی رێكخراوەكە تەنیا دەبا بەڕێوەبەری 
پێوەندی  زانستی  لەسەر  باس  دواتر  بان.  بڕیار 
لە  گرینگ  بەشێكی  ب��ە  ب��وو  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی 
تایبەتمەندییەكانی رێبەرێكی باش كە هم بتوانێ  
بەڕێوەبەر بێت و هەم رێبەر. ئێستا رێبەری باش 
بەپێی زانستی رێبەرایەتی ئەوەیە كە بە شێوازی 
دێموكراتیك كار بكات و بتوانێ  خەڵك لە دەوری 
پەروەردەكردنی  ب��ۆ  رێ��گ��ا  ك��ات��ەوە.  ك��ۆ  خ��ۆی 
خۆش  رێكخراوەكە  نێو  لە  مرۆییەكان  سەرمایە 
بكات و توانایی ئەوەی هەبێت كە ئەندامەكانی 
بەڕێوە  كارەكان  شێوە  باشترین  بە  كە  بدات  هان 

بەرن.
لە  بەناوبانگ  پرۆفسۆرێكی  كە   Kotter
زانستی مۆدیریەتە دەڵێ  كە رێبەری لە 3 بەش 

پێك هاتووە: 
داڕشتنی رێباز  .1

دەوری   لە  مرۆڤەكان  كۆكردنەوەی   .2
یەك ئامانج

بە  دان  ئ��ی��ل��ه��ام  و  دان  ئ��ەن��گ��ی��زە   .3
خەڵك.

ی��ەك��ێ��ك لە  نییە و  رێ��ب��ەر  ب��ەرپ��رس��ێ��ك  ه���ەر 
جیاوازییەكانی نێوان بەرپرس و رێبەر ئەوەیە كە 
رێبەر بڕیاری راست و دروست دەدات و بەرپرس 

بڕیارەكان بە دروستی بەڕێوە دەبات.
كۆمەڵگا  ل��ە  بەشێك  وەك���وو  رێ��ك��خ��راوەی��ش 
كۆمەڵگا  ئ��اڵ��وگ��ۆڕەك��ان��ی  ل��ەگ��ەڵ  پێویستە 
بەرەوپێش بڕوات و خۆی لەگەڵ ئەو ئاڵوگۆڕانە 
بە  خەڵك  هەم  بتوانێ   ئەوەیكە  بۆ  بخات  رێك 
ئەندامەكانی  هەمیش  و  راكێشێ   خۆيدا  الی 
خۆی لە دەست نەدات. رێبەرایەتییەكی  مۆدێرن 
پێویستە هاوكات چاو لە داخوازيی ئەندامەكانی 
بۆ ئالۆگۆر لە نێو رێكخراوكە بكات و بە شێوەی 

گونجاو وەاڵمدەری ویستی ئەوانیش بێت. 
كە  ئ��ەوەی��ە  رێبەرایەتی  و  رێ��ب��ەری  ئ��ەرك��ی 
ه��ەم��وو ك���ات چ���او ل��ە ش��ێ��وازی ب���ەش���داری و 
نێو  ل��ە  ك��ارەك��ان  بەرەوپێشچوونی  چۆنیەتيی 
چاالكبوونی  رادەی  و  ب��ك��ات  رێ��ك��خ��راوەك��ەدا 
ئەندامەكان هەڵسەنگێنێ . ئەگەر لە رێكخراوێكدا 
نەبوون  چ���االك  پێویست  بەپێی  ئ��ەن��دام��ەك��ان 
رێبەرایەتی ئەو رێكخراوە ئەركی ئەوەیە كە بزانێ  
هۆیەكانی ئەوە چییە و هەوڵ بدات بۆ ئاڵوگۆڕ 
شێوازی  كاری  سەر  هێنانە  و  كار  شێوازی  لە 
نوێ  بۆ ئەوەی كە بتوانێت ئەندامەكانی چاالك 
ئەوپەڕی  ئەنداماكەنی  تواناكانی  لە  و  كاتەوە 

كەڵك وەربگرێت.
دەروونناسێكی  ك��ە  گ����ۆردۆن  ت��وم��اس  د. 
ئەمریكاییە بۆ یەكەمین جار باس و لێكدانەوەی 

چارەسەركردنی  و  پێوەندییەكان  مێتۆدی  لەسەر 
گرفتەكان دەكات.

تایبەتمەندیەكانی دیكەی رێبەر بریتییە لە: 
فەزایەكی كراوە و شەفاف كە ئەندامەكان و 
رێبەرایەتی بتوانن پێكەوە سادقانە و ئاواڵە قسە 

بكەن. 
ه����ەردوو ال ه��ەس��ت ب���ەوە ب��ك��ەن ك��ە الیەنی 

بەرانبەر دڵسۆز و خەمخۆرە.
وابەستەگیان بە یەكتر نەبێت. بتوانن سەربەخۆ 

كار بكەن. 
ئازادی كەرەستەیەكی پێویستە بۆ ئەوەی كە 
مرۆڤەكان بتوانن گەشە بكەن و هێزی داهێنانی 

خۆیان پیشان بدەن.
كە  شێوەیەك  بە  شەفافییەت  و  ب��وون  ئاواڵە 
كاتێ   كێشەیەك دێتە پێش، بە شێوەیەك كێشەكە 
چارەسەر كرێت كە الیەنێ بە تەنیا تێیدا زەرەر 

نەكات. 
لێكۆڵینەویەك كە لەسەر شێوازی رێبەرایەتی 
ك���راوە ج��ی��اوازی��ی��ەك��ان و ئ��اك��ام��ی  3 شێوازی 

رێبەری كردن ئاوا پیشان دەدات:
تەنیا  رێبەر  لەوێدا  كە  ئاكتۆریتەر   •
بۆ خۆی بڕیاردەرە و زۆر كەم لەگەڵ ئەندامانی 
راوێ���ژ دەك����ات. م��ەودای��ەك ل��ە ن��ێ��وان رێ��ب��ەر و 
ئەندامان هەیە و هەموو وردەكارییەكان لە الیەن 
رێبەری دیاری دەكرێت. تەشویق و رخنە زۆرجار 
شێوەی بەرخوردی شەخسی بە خۆیەوە دەگرێت.  
ئاكامی ئەم شێوەیە ئەوەیە كە كارەكان بە  زوویی 

دەڕواتە پێش. 
ش��ێ��وەی دێ��م��وك��رات��ی��ك ئ��ەوەی��ە كە   •
و  گەاڵڵەڕێژی  بەشداری  چاالكانە  ئەندامەكان 
ئەوەیكە  بۆ  یارمەتیدەرە  رێبەری  بەڕێوەبردنن. 
ه��ەم��وو ت��وان��اك��ان وەگ���ەڕ ب��خ��ات و ه��ەر كەس 
بدات.  یارمەتيی  بێت  یارمەتی  بە  پێویستی 
رخنەكان بەرانبەر بە شێوازی كارە و نەك تاك. 

رێبەر و رێبەرایەتی هەوڵ دەدات كە كارەكان بە 
باشی بڕواتە پێش و كێشەكان بە شێوەیەكی باش 
چارەسەر  هاوبەش  تێگەیشتنێكی  رێگای  لە  و 

دەكرێت. 
دوای��ی��ن شێوە ئ��ەوەی��ە ك��ە رێ��ب��ەر و   •
رێبەرایەتی پاسیڤە. هەتا پرسیاریان لێ نەكرێت 
نادەن.   ئ��ەن��دام��ان  ب��ە  ئ���اگ���اداری  و  رێنوینی 
رێبەرایەتی رخنە لە كاری كەس ناگرێت و هەر 
كەس بە هەر شێوەیەك پێی خۆش بێت كار دەكات 
و كێشەكان هەروا بە بێ چارەسەری دەمێننەوە. 
لێكۆڵینەوەیەكی زۆر لەسەر رێبەری كاریزما 
و رێبەرایەی كاریزمایی كراوە كە 4 تایبەتمەندی 

بۆ دەسنیشان دەكرێت:
هەموو  الی  لە  كارەكان  بەرهەمی   •

ئەندامان زیاتر لە ئاستی باوە. 
باوەڕ و متمانەی زۆریان  ئەندامان   •

بە رێبەرەكەیان هەیە.
بە دڵ   رێبەر  پێشنیارەكانی  و  ئیدە   •

ئاوەاڵیی لە الی ئەندامان جێگە دەگرێت.

هەم رێبەر و هەم ئەندامان ئامادەن   •
لە  بدەن و  ئامانجەكان قوربانی  بە  بۆ گەیشتن 

بەرژەوەندی تاكیی خۆیان چاوپۆشی بكەن. 
بۆ ئەوەی كە رێبەرایەتییەكی كاریزما بتوانێ 
لە نێو رێكخراوێكدا ببێت پێویستی بە ئامانجێكی 
دیاریكراو هەیە كە یەكێك لە ئەرەكەكانی رێبەری 
كاریزمایە كە كاتێكی یەكجار زۆر بۆ فرموولە 
بەشێكی  دەك���ات.  ت��ەرخ��ان  ئامانجەكە  ك��ردن��ی 
دیكەی ئەركی رێبەرێك ئەوەیە كە بە شێوەیەك 
لەگەڵ ئەندامان هەڵسوكەوت بكات كە ئەندامان 
بە شێوەیەكی روون بتوانن خۆیان لەو ئامانجەدا 

بناسنەوە و بۆ وەدیهاتنی هەوڵ بدەن.
 تایبەتمەندی رێبەرێكی كاریزما ئەوەیە كە بۆ 
خۆی ریسك و مەترسییەكان قەبووڵ بكات. باوەڕ 
بەخۆبوون و هەست بە بەرپرسایەتی لە بەرامبەر 

تایبەتمەندییەكانی  لە  دیكە  یەكێكی  ئەندامان، 
رێبەرە  ل��ەو  ئ��ەوی��ش  ك��ە  كاریزمایە  رێبەرێكی 

شەهیدانەی ئێمە بە روونی دیار بوو. 
كاریزما  رێبەرێكی  دیكەی  تایبەتمەندیەكی 
ئەوەیە كە لە پێوەندی لەگەڵ دەوروبەری خۆی 
لێیان  و  بخوێنێتەوە  دژك��ردەوەك��ان  خێرا  بتوانێ 

تێبگات. 
لە زانستی مودیرییەت باس لە جیاوازی لە 
رووخێنەر  و  پێكهێنەر  كاریزمای  رێبەری  نێوان 

دەكرێت. 
ئەو دوو شێوەیە تایبەتمەندی وەكوو یەكیكان 
زۆرە و گەورەترین جیاوازییان بوون یان نەبوونی 

ئوسولی ئەخالقییە. 
بوونی ئووسولی ئەخالقی دەبێتە هۆی ئەوە 

كە رێبەرێك:
ه���ەوڵ ب���دات ب��ۆ دروس���ت كردنی   •
ئ��ەن��دام��ان كە  ن��ێ��و  ل��ە  ع��ەالق��ەی��ەك��ی گشتی 
ئامانجەكاندا  لە  خۆیان  ئەرزشی  و  نیاز  لەوێدا 

ببیننەوە.

هێزی  پەروەردەكردنی  بۆ  هەوڵدان   •
داهێنان و توانایی رخنەگرتنی سازندە.

دروست  ش��ێ��وەی  ب��ە  پێوەندییەكان   •
دادەم��ەزرێ��ت ب��ۆ ئ���ەوەی ئ��ەن��دام��ان ب��ە شێوەی 

ئەرێنی خۆیان پەروەردە بكەن.
ئ��ەن��دام��ان ب��ۆ وەرگ��رت��ن��ی رخنەی   •
پەروەدە  ئ��اوەاڵی��ی  دڵ  ب��ە  نەرێنی  و  ئەرێنی 

دەكرێن.
دان بە توانای هاوكارەكانیان دەنێن.  •

رێبەری هەموو چەشنە زانیارییەك   •
لە ئیختیار ئەندامان دەنێت.

ئەخالقی  ئ��وس��وول��ی  و  ئ�����ەرزش   •
هاوبەش لە نێو ئەنداماندا هەیە كە دەبێتە هۆی 
ئەوە كە ئەندامانی رێكخراوەكە عەالقە بۆ كاری 
نیشان  كۆمەڵگا  و  گشتی  قازانجی  گشتی، 

بدەن.
ه���ەوڵ دەدرێ����ت ك��ە ئ��ەن��دام��ان بۆ   •

خۆیان بەڕێوبەری ئەركەكانی خۆیان بن.
نەبوونی ئوسوولی ئیخالقی لە رێبەرێك دەبێتە 

هۆی ئەوە كە:
تەنیا ئەو ئامانجانە تاقی دەكرێتەوە   •

كە قازانجی شەخسی رێبەری تێدایە.
سەر  ل��ە  كاریگەریی  و  كۆنترۆڵ   •
یان  رێ��ب��ەر  ب��ۆ ع��ەالق��ەی شەخسی  ئ��ەن��دام��ان 

رێبەرانە.
كردەوەكان تەنیا بە قازانجی خۆیانە   •

و نە قازانجی رێكخراوەكە.
ئاكتۆریتەر  بەڕێوەبەریەكی  شێوەی   •

)دیكتاتۆری(.
هیچ هەستێك لە بەرابنەر ویست و   •

خواستی ئەندامان نییە.
بیروبۆچوونی ئەندامان دەكەوێتە بەر   •

رخنە و سانسۆر.
لە  تەنیا  واتە  الیەنە  یەك  پێوەندی   •

سەرەوە بۆ خوارەوەیە.
هەموو  كە  و چاوەڕوانی  داواك��ردن   •
رێبەرایەتی  یان  رێبەر  ویستی  بەپێی  بڕیارەكان 
لەسەر هەموو  نیازی كۆنترۆڵ  و  بەڕێوە بچێت 

بەشەكان بە زەقی دیارە.
فەرمانبەریی  چ�������اوەڕوان�������ی   •

كوێركوێرانە لە ئەندامان دەكرێت.
ئ���ەم ش��ێ��وە ل��ە رێ��ب��ەرای��ەت��ی دەب��ێ��ت��ە هۆی 
لە  ئەندامەكان  كەمتەرخەميی  پەرەئەستاندنی  

بەرامبەر رووداوەكانی نێو ریكخراوەكەدا.
و  بكەین  راب���ردوو  لە  چاوێك  ئەگەر  ئێستا 
ئەو  ئیمكاناتی  و  هەلومەرج  هەڵسەنگاندی  بە 
كات زۆرب��ەی نزیك بە ت��ەواوی خاڵەكان كە بۆ 
رێبەرایەتییەكی كاریزما كە سەرچاوە لە ئوسوولی 
ئیخالقی دەگرێت و پابەندی بەو ئوسوولەوە هەیە 
بوونیان هەیە.  و د. سەعید"دا  قاسملوو  "د.  لە 
لەگەڵ گ��ەورە، گ��ەورە بوون و لەگەڵ منداڵ، 
دەكرد  كاریان  تواناوە  بە  كار  كاتی  لە  منداڵ. 
حیزبی  هاوڕێیانی  لەگەڵ  ئ��ازاددا  كاتی  لە  و 
شۆخی و قسەی خۆشیان دەكرد. لەگەڵ باقی 
ئەندامانی حیزب لە ساڵۆنی نان خواردن نانیان 
دەخوارد و رێگایان نەدەدا جیاوازی لە نێوان ئەوان 

و باقی ئەندامانی حیزب پێك بێت. 
ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی��ی��ەك��ی دی���ك���ە ك���ە ه����ەم د. 
بوو كە  ئەوە  بوویان  قاسملوو و هەم د. سەعید 
سەرمایەگوزاريیان لەسەر سەرمایە ئینسانییەكان 
لەگەڵ  تەماسیان  ج��ار  زۆر  دەك��رد.  حیزب  بۆ 
داوایان  و  گرتووە  خۆیان  ناسراوانی  و  دۆستان 
پێیان  لێ ك��ردوون یان ببن بە ئەندام بۆ ئەوەی 
توانای  و  زانست  لە  دەتوانێ   حیزب  كە  واب��وو 
ئەو  كە  بوو  وا  پێیان  یان  وەرگرێت  كەڵك  ئەوان 
كەسانە دەتوانن لە نێو حیزبدا كار بكەن و ئەركی 
نا داوای��ان لێ  یان ئەگەر  بەرن.  بەڕێوە  حیزبی 
نەبن  حیزبیش  ئەندامی  با  تەنانەت  كە  ك��ردوون 
متمانە  لە  ئەوەش  راپەڕێنن.  حیزب  بۆ  ئەركێك 
باوەڕی ئەوان بە خۆیان و بە خەڵكەوە  بەخۆ و 

سەرچاوەی دەگرت.
مانایە  ب��ەو  ئ���ەوە  ك��ە  بڵێین  ئ���ەوەش  دەب���ێ 
لە  و  نەبوو  هەڵەیەكییان  هیچ  ئ��ەوان  كە  نییە 
كاتی رێ��ب��ەرای��ەت��ی ئ���ەوان ه��ەم��وو ك��ارەك��ان بە 
رێبەرەكانیش  چونكوو  پێش.  رۆیشتووەتە  باشی 
و  لە سروشتی مرۆڤ  بەشێكە  هەڵە  و  مرۆڤن 
شێوازی  باشتركردنی  بۆ  رێگا  تەنیا  پێیە  بەم 
و  رابردوو  لە  رخنەگرانەیە  چاولێكردنێكی  كار، 
ئەوەی  بۆ  ك��ردەوەك��ان  ئاكامی  هەڵسەنگاندنی 
كە دەرسیان لێ وەرگرین، بۆ ئەوەی ئەو هەاڵنە 

دووپات نەكەینەوە.

دوكتور شەرەفكەندی، بەڕێوەبەری و رێبەری
شكۆفە قوبادی
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نەرمی نواندنی قارەمانانە؟

رۆژانەدا  لەم  كە  قارەمانانە  نواندنی  نەرمی 
بووەتە رۆژەفی میدیاكانی ئێرانی و تەنانەت 
دەروەی واڵت، دەستەواژەیەكە عەلی خامنەیی 
رێ���ب���ەری رێ��ژی��م ل��ە ح���ەوت���ووی راب������ردوودا 
فەرماندەرانی  لەگەڵ  چاوپێكەوتنی  لەكاتی 
پاش  و  زاری  سەر  هێنایە  پاسداراندا  سپای 
چەندین  ن���اوب���راوەوە،  الی��ەن  ل��ە  بەكارهێنانی 

شرۆڤە و راڤەی لێ كەوتەوە.
ئەو كەسانەی كە لە بازنەی رێژیم و بە تایبەتی 
پرسەیان  ئەم  شێوەیەك  بە  خامنەییدان،  عەلی 
ئاشتیی  وەبیرهێنەرەوەی  كە  باس  بەر  خستە 
ئیمامی سێهەمی شیعەكان واتە ئیمام حەسەن 
ئاشتی  لەگەڵ  هێندێكیان  تەنانەت  و  بێت 
دەسپێكی  بە  و  دەك��ەن  ب���ەراوەردی  حودەیبییە 

سەركەوتنە مەزنەكان دەیشوبهێنن.
واتە بە گوتەی كاربەدەستانی رێژیم، نەرمی 
نواندنی قارەمانانە نەك هێمای پاشگەزبوونەوە 
زاڵ  بۆ  دەسپێكێكە  بەڵكوو  نییە  پاشەكشە  و 
ئەم  پاساودانەوەی  بۆ  و  جیهاندا  بەسەر  بوون 
دەستیشیان  تەنانەت  خامنەیی،  عەلی  وتەی 
داوەتە چەواشەكردنی حەدیسەكانی سەردەمی 
پ��ێ��غ��ەم��ب��ەری ئ��ی��س��الم و ئ���ەو ك��ەس��ان��ەی كە 
ئەم  لەهەمبەر  هەیە  جیاوازیان  روانگەیەكی 
وتەی خامنەیی بە كوفر و نەزانی تۆمەتباری 

دەكەن.
ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی وەها  ل���ە راس���ت���ی���دا  ب�����ەاڵم 
بارودۆخی ئێستای رێژیمی  لە  دەستەواژەیەك 
كۆماری ئیسالمیی ئێران و ئەو هەلومەرجەی 
زاڵە بەسەر ناوچەكەدا بە تایبەتی لە سووریە، 

دەتوانێ هەڵگری چ واتایەك بێت؟
بارودۆخی  كە  ئاشكرایە  و  روون  هەمووان  بۆ 
سیاسی، كۆمەاڵیەتی و بە تایبەتی ئابووری 
ئێران لە خراپترین دۆخی خۆیدایە و بەم پێیە زۆر 
دوور لە چاوەڕوانی نەبوو كە بەرپرسانی بااڵی 
رێژیم لە هەمبەر زۆر یەك لە داواكارییەكانیان 
لە كاتی ئێستادا، پاشگەز ببنەوەو لە هەمبەر 

هەندێ رووداو و پرسی دیكەشدا بادەنەوە.
ئەم وتەی خامنەیی و باسكردن لە سیاسەتی 
بزە و وتووێژ وەبیرهێنەرەوەی هاتنە سەركاری 
ئەو  وات��ە  لەمەوپێش،  16س��اڵ  لە  خاتەمییە 
كاتەی كە ئابووریی ئێران لە گەشە وەستابوو 
هۆی  ب��ە  رێژیمیش  دەرەك��ی��ی  سیاسەتی  و 
رێژیمەوە  دەركییەكانی  و  نێوخۆیی  ت��ی��رۆرە 
لەو  ه��ات��ب��وو.  سیاسی  بنبەستێكی  ت��ووش��ی 
كاتەدا خاتەمی بە سیاسەتی بزە و وتووێژی 
شارستانییەتەكان بوو بە سەركۆمار و تا پێی 
كرا هەم بیروڕای گشتیی لە نێوخۆدا بەالڕێدا 

برد و هەم جیهانی دەرەوەشی نایە سەركار.
دۆخە  ئ��ەم  گرتنی  ل��ەب��ەرچ��او  ب��ە  ئێستاش 
سەركاری  ه��ات��ن��ە  و  رێ��ژی��م  ه��ەن��ووك��ەی��ی��ەی 
خاتەمی  وەك  رێ���ك  ئ��ەوی��ش  ك��ە  رووح���ان���ی 
دانوستان دەكات،  بزە و  لە سیاسەتی  پێڕەوی 
دەیانهەوێ بۆ ماوەیەكی دیكە تەمەنی دزێوی 
دەسەاڵتدارییان درێژ بكەنەوە و بۆ گەیشتن بە 
ئامانجەكانیان و لە سەرووی هەموویانەوە بۆ 
گەیشتن بە ئامانجە ناوكییەكانیان كات بكڕن 
بە چەواشەكاری و فرت و  و جارێكی دیكە 
دەرەوەی  و  نێوخۆ  لە  گشتی  بیروڕای  فێڵ 

واڵت بە الڕێدا بەرن.
وەها  بەكارهێنانی  دەزان���ن  ه��ەم��ووان  ئەگینا 
بەرامبەر  لە  نواندن  نەرمی  و  دەستەواژەیەك 
شكستێكی  زەمەنییەدا  كاتە  ل��ەم  رۆژئ���اوادا 
دەرەكیی  سیاسەتی  بۆ  دیپلۆماسییە  دیكەی 
كات  و  كڕین  ك��ات  ب��ۆ  دەرفەتێكە  و  رێ��ژی��م 

كوشتنەكانی كاربەدەستانی رێژیم.

فەیسبووك هەستی بەختەوەری 
كەم دەكاتەوە

بۆیەكردنی پرچ مەترسیدارە

زایـــــەڵــــــــە

فاتێح ساڵحی
ئایدز نەخۆشییەكی بكوژ نییە

بریتانیایی  ئافرەتێكی  خراپی  بارودۆخی 
سەر  خستە  زۆری  پ��رس��ی��اری  ن��ی��ش��ان��ەی 
بۆیەكانی  ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی  م��ەت��رس��ی��ی 
رەنگاورەنگ كردنی قژ، چونكە ئەو ئافرەتە 

لەبەردەم ئەگەری مردندایە. 
 38 تەمەنی  كە  بریتانیاییەكە  ئافرەتە 
ساڵە چووەتە دۆخێكی بێهۆشییەوە، ئەمەش 
دوای ئەوەی ئەو ئافرەتە هەستی بە بێهۆشی 
كردووە دوای بەكارهێنانی بۆیەیەكی قژ لە 
بەناوبانگ  لۆریالی  كۆمپانیای  بەرهەمی 

هەلی  دەڵێن  پزیشكەكان  و 
 8 ژیاندا  لە  مانەوەی 

ل��ە س���ەدە و هەلی 
نەوەشی  كبوو چا

سفرە لە سەد.
دۆخ�����������ی 
ئافرەتە  ئ��ەو 
ن����وێ����ت����ری����ن 
كە  ح��اڵ��ەت��ە 
رۆژنامەكان 
دەكەن  باسی 
پێشتر  و 

تێكی  ە فر ئا
گ�������ەن�������ج�������ی 

دوای  بەریتانیایی 
لە  خ�����ول�����ەك   20

ب���ەك���اره���ێ���ن���ان���ی 
ب�����ۆی�����ەی�����ەك�����ی 

ق������ژ ت����ووش����ی 
كی  شییە بێهۆ
و  ب����وو  زۆر 

مرد.

زۆرینە پێیان وایە هۆكاری ئەو بێهۆشییە 
بی  ن��اوی  كە  بۆیەكەیە  ناو  پێكهاتەیەكی 
لە   90 لە  پێكهاتەیە  ئەو  و  فنیلیدیامینە 
سەدی هەموو بۆیەكانى قژدا بەكار دەهێنرێت 
و تەنانەت لە هەندێك ماكیاژ و قوماش و 
كاغەزیشدا بەكار دەهێنرێت و بەكارهێنانی 
لە چەندین جۆری ماكیاژدا قەدەخە كراوە.

پێدەگوترێ  بی دی  بی  كە  پێكهاتەكە 
توانایەكی زۆری هەیە لە گۆڕینی رەنگی 
قژدا و تا ئێستا جێگرەوەی نییە و چاودێرانی 
كۆمپانیاكان دەڵێن تا ئێستا نەیانتوانیوە 

جێگرەوەی بۆبدۆزنەوە.

بەڕێوەبەری  خ��ەت��ی��ب��ی  ه��ێ��ن��د  دوك���ت���ور 
بەرنامەی  ه��ەرێ��م��ی��ی 

نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ دژایەتیكردنی ئایدز 
ئایدز  ئێستا  وتی:  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  لە 
نەخۆشییەكی بكوژ نییە و جیهان هەنگاوی 

بەرچاوی لە دژایەتیكردنیدا ناوە. 
ئەو بەرپرسە وتی ئێستا هەوڵەكانی خۆمان 
لەسەر ئەفەریقا چڕ كردووەتەوە لەبەر ئەوەی 
كیشوەرێكە زۆرترین ژمارەی تووشبووانی ئەو 

وتی  و  تێدایە  نەخۆشییەی 

بەرنامەكەمان،  س��ەرەك��ي��ی  ئامانجی 
سنوورداركردنی باڵوبوونەوەی ئایدزە.

خەتیب هەروەها وتی ئەو واڵتانەی كاریان 
و  هەیە  خۆیان  تایبەتمەندی  دەكەین  لەسەر 
ئەو ژمارەیەی واڵتان دەماندەنێ ورد نییە و 

هەندێك دەوڵەت راستییەكان دەشارنەوە.
بەرپرسەكەی un وتی ئەو سەردەمەی كە 
ئایدزی بە نەخۆشییەكی بكوژ تێدا ناو دەبرا 

هەن  ئێستا  دەرمانانەی  ئەو  و  چ��ووە  بەسەر 
تووشبووەكان  دەی��دەن��ە  خۆڕایی  بە  واڵت��ان  و 
توانیویەتی بكوژیی نەخۆشییەكە كەم بكاتەوە، 
نەخۆشییەكی  ئایدز  ئێستاش  تا  هەرچەندە 

مەترسیدارە.
ئایدز  هۆكارەكانی  وت��ی  ه��ەروەه��ا 
ه���ەروەه���ا  و  س��ێ��ك��س  وەك  زۆرن 
و  هۆشبەرەكان  م��ادە  بەكارهێنانی 
وتی توێژینەوەكان ئاشكرایان كردووە 
كە لە میسر و س��وودان و یەمەن 
الدان لە پێوەندیی سێكسی ئاسایی 
بە  تووشبوونە  هۆكاری  دیارترین 
مادە  بەكاربەرانی  س��ەدی  لە   12 و  ئ��ای��دزە 
هۆشبەرەكانیش تووشی ئەو نەخۆشییە دەبن.

توێژینەوەیەكی ئەمریكایی ئاشكرای 
رۆڵی  فەیسبووك  ماڵپەڕی  ك���ردووە 
و  خەڵك  مەزاجی  تێكدانی  لە  هەیە 
الوازكردنی هەستكردن بە بەختەوەری 

الی تاكەكان. 
توێژینەوەكە تیشكی خستووەتە سەر 
بەرامبەر  هەست  و  چاو  كاریگەریی 
و  كۆمەاڵیەتییەكان  پەیوەندییە  هێزی 

نەچوونە ناو جیهانی بەرجەستەوە.
یەكی  ە و ینە ێژ تو

ن زانكۆی  میشیگا

كە  دەریخستووە 
پەیوەنديی  فەیسبووك 

تێكچوونی  ب��ە  راس���ت���ەوخ���ۆی 
ئاوەزی مرۆڤەوە هەیە.

توێژینەوەكە كە زانایانی دەروونناسی 
ئەمریكایی ئەنجامیانداوە دەریدەخات كە 
بەكارهێنانی ئەو تۆڕە هاوكاتە لەگەڵ 
بەبەختەوەری  هەستكردن  پاشەكشەی 

و هەستكردن بە دڵتەنگی.
ت��ۆڕەك��ە هەستی  وت��ی��ان  زان���اك���ان 
خۆشی دەگۆڕێت بۆ ناخۆشی كاتێك 
بەكاربەر الپەڕەی هاوڕێكانی دەبینێت 
كۆمێنتەكانيان  و  الی��ك  ژم���ارەی  و 
دەبینێت، ئەوكات هەست بە دڵتەنگی 

دەكات و خۆشی لە دڵیدا نامێنێت.


