
رووحانی  حەسەنی  نێوان  تەلەفۆنیی  پێوەنديی 
راستەوخۆی  دیالۆگی  تەلیسمی  ئۆباما،  باراك  و 
دوای  الیەنی  هەردوو  پلەبەرزەكانی  سەركردە  نێوان 
35 ساڵ وتنەوەی دروشمی "بمرێ  ئامریكا" شكاند. 
چاودێران و بڕیاردەرە سیاسییە دەرەكییەكان هەر لە 
لە  رووحانییەوە  حەسەنی  هاتنەسەركاری  سەرەتای 
الیەن  لە  بەرچاو  هەنگاوێكی  چاوەڕوانی  ئێران 
ناوبراوەوە بۆ سەلماندنی جیددی بوونی لە سیاسەتی 
نێونەتەوەییەكانی  پێوەندییە  لە  ئاڵۆزی  البردنی 
كۆماری ئیسالمیدا بوون كە رووحانی بانگەشەی 
بۆ دەكرد. بەاڵم كەمتر چاوەڕوانیی ئەوە دەكرا كە 
یەكەم هەنگاوی ئاشكرای ئەو سیاسەتە، قسەكردنی 
سیاسییەدا  و  دیپلۆماتیك  ئاستە  لەو  راستەوخۆ 

بێ .
بووە كە سەركردەكانی  35 ساڵە كەمتر رۆژێك 
ئامریكایی  دژی  دروشمی  بە  ئیسالمی  كۆماری 
رۆژیان دەست پێنەكردبێ . كەم نەبوون ئەو جارانەش 
هەنگاوی  كردووە  هەڕەشەی  واشنگتۆن  كە 
سەرەڕۆییەكانی  بەرامبەر  لە  "جیددی"  بەكردەوەی 
چەند  ئەوە  و  هەڵبگرێ   ئیسالمیدا  كۆماری 
ساڵێكیشە هەڕەشەی وەشاندنی گورزی سەربازیی 
لە ئەگەری پیتاندنی ئۆرانیۆم لە ئاستی سنووردار 
سەری  لەسەر  دامۆكلس  شمشێری  وەكوو  بەدەری 
دیوارە  ئەو  ناكرێ   چاوەڕوان  بۆیە  راگرتووە.  ئێران 
ئەستوورەی دڕدۆنگی و دژایەتییە كە لە نێوان ئێران 
لە  "ئەلۆ"یەك  بە كورتە  بووە،  ئامریكادا دروست  و 

نێوان سەرۆك كۆمارەكاندا بڕووخێ .
كۆماری  دژایەتیی  نە  ئێران،  گەالنی  بۆ 
ئیسالمی لەگەڵ ئامریكا هیچ مانا و بنەمایەكی 
ئەو  البردنی  بۆ  هەوڵدان  دەستپێكی  نە  و  هەبووە 
ئاڵۆزییە دەتوانێ  راستەوخۆ خێر و خۆشیەك لەگەڵ 
جێگای  سەرەكیی  بابەتی  چونكە  بێنێ ،  خۆی 
ناوكیی  پرۆژەی  ئامریكا  و  ئێران  نێوان  ناكۆكی 
ئێران  خەڵكی  زۆری  هەرە  بەشی  بۆ  كە  ئێرانە 

بابەتێكی نامۆیە.
مرۆڤ،  مافی  بابەتی  ئێران،  گەالنی  بۆ 
كۆتاییهێنان بە كوشتوبڕ و ئێعدام، مافی بەشداربوون 
لە رەوتی بڕیاردانی سیاسیدا، ئازادی، دابەشكردنی 
توندوتیژی،  لە  دوورەپەرێزی  دەسەاڵت،  و  داهات 
ئاوەدانیی واڵت، پێكهێنانی دەرفەتی یەكسانی كار 
هێنان  كۆتایی  ژیان،  ئاستی  باشتركردنی  ژیان،  و 
هەاڵواردنی  البردنی  و  دەرەوەییەكان  زێدەڕۆییە  بە 
سیاسی  و  ئایینی  كۆمەاڵیەتی،  نەتەوەیی، 
داخوازییانە  لەو  هیچكام  داخوازین.  گرینگترین 
و  نەبوون  ئامریكا  و  ئێران  نێوان  ناكۆكیی  بابەتی 
نین و لە پێوەندیی نێوان ئۆباما و رووحانیدا باسیان 

لێوە نەكراوە.
سەرەڕای ئەوەش، ئەو پێوەندییە لەسەر داهاتووی 
نابێ .  بێ ئەنجام  داهاتوو  ئاڵوگۆڕەكانی  و  رێژیم 
كۆماری  سەرۆك  یەكەم  رووحانی  كە  پێدەچێ   وا 
رێژیم بێ  كە مەترسیی لەنێوچوونی دەسەاڵتەكەی 
لە ئاكامی زێدەڕۆییەكانی هەتا ئێستای كۆماری 
خامنەییشی  وادیارە  و  پێكردووە  هەست  ئیسالمیدا 
لەنێوچوون،  لە  رزگاربوون  بۆ  كە  كردبێ   رازی 
بەرماوی  و  بەرێ   ژەهر  نوێی  جامێكی  بۆ  دەست 

ئەو ژەهرەی خومەینی خواردییەوە بەسەریدا بكا. 

پـــەیـــڤ
ناهید حسێنی

دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا
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هەڵبژاردنەكانی 
هەرێمی 

كوردستان...

هەاڵواردن 
لە نێوان 
سمبۆلەكانی...

پەیامی 
بەڕێز 
مستەفا 
هیجری...

پێوەندیی 
ئێران و 
ئامریكا

"مامۆستا" 
لە 

سیستمێكی...

تیرۆری میكۆنووس و شوێن پێی 
حەسەن رووحانی

رێككەوتنی نهێنی ئامریكا و رووسیە لەسەر مانەوەی ئەسەد بۆ ماوەی 2ساڵ لە دەسەاڵتدا

ئۆباما: ئێران یەك ساڵ تا 
بۆمبی ناوكی مەودای هەیە

باراك ئۆباما، سەركۆماری ئامریكا دەڵێ 
بەپێی بەراوردەكانی رێكخراوە زانیارییەكانی 
تا چێكردنی  ئێران  ویالیەتە یەكگرتووەكان، 
زیاتر  هەندێ  یا  ساڵ  یەك  ناوكی  چەكی 
مەودای هەیە. ئەمەش لەگەڵ زانیارییەكانی 

ئیسراییلدا تا رادەیەك جیاوازیی هەیە.
ئۆباما لە وتووێژی رۆژی شەممە 13ی 
كە  وت��ی  ئاسۆشەیتدپرێس  لەگەڵ  رەزب��ەر 
پێشكەوتنە  لەمەڕ  ئێمە  هەڵسەنگاندنەكانی 
تا  ه��ەی��ە  "ئ��ەگ��ەری  ئ��ێ��ران  ناوكییەكانی 
رادەیەك پارێزكارانەتر بێت لە هەڵسەنگاندنی 

ئیسراییلییەكان."
سەركۆماری ئامریكا ئەوەشی وت: "ئێمە 
زانیاریی نهێنی زۆر لەمەڕ )دۆسیەی ناوكی 
ئێران( لەگەڵ ئیسراییلدا ئاڵوگۆڕ دەكەین. بە 
بڕوای من بێنیامین ناتانیاهۆ بە شێوەیەكی 
بە  هەیە.  ئێرانییەكان  لە  گومانی  راشناڵ 
لەبەرچاوگرتنی هەڕەشە بەردەوامەكانیان بۆ 
سەر ئیسراییل و یارمەتیكردنی حیزبوڵاڵ و 
حەماس كە ئیسراییلیان كردووەتە ئامانجی 
منیش  ئەگەر  مووشەكییەكانیان،  هێرشە 
سەرۆك وەزیرانی ئیسراییل بووایەتم لەگەڵ 
قسەی ئێرانییەكاندا بە پارێزەوە هەڵسوكەوتم 

دەكرد."
ئۆباما هەروەها بە هێما كردن بۆ ئاڵۆزیی 
ئێران  سیاسیی  سیستمی  تێكچنراويی  و 
لەم  رووح��ان��ی  حەسەن  كە  ك���ردەوە  جەختی 
پێكهاتەیەدا "تاكە بڕیاردەر نییە و بڕیاردەری 

كۆتایی لەم پرسەشدا كەسێكی دیكەیە."
باڵوبوونەوەی  لە  پێش  كاتژمێرێك  چەند 
قسەكانی سەركۆماری ئامریكا، خامنەیی، 
رێبەری رێژیم هەندێ لە هەڵسوكەوتەكانی 
لێژنەی نوێنەرایەتی ئێرانی لە كۆبوونەوەی 
نەتەوە  رێ���ك���خ���راوی  دوای����ی����ان����ەی  ئ����ەم  
ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان ب��ە نەشیاو وەس���ف ك��رد و 
وتی: "ئامریكا بۆ متمانە نابێ، خۆبەزلزان 
بە  ن��ی��ن  گەشبین  ئێمە  و  وادەش��ك��ێ��ن��ە  و 

ئامریكاییەكان."

سەرۆك  وەزیرانی ئیسراییل تیرۆری رێبەرانی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی بە تاوانێك 
دەزانێ كە حەسەن رووحانی ناتوانێ ئاگای لی 

نەبووبێ.
ناوبراو  ئاڵمان،  هەواڵنێریی  راپۆرتی  بەپێی 
رووحانی  حەسەن  پێشینەی  بۆ  هێماكردن  بە 
ئێران  نەتەوەیی  تەناهیی  لە ئەنجومەنی بااڵی 
رووحانیدا  سەرۆكایەتی  س��ەردەم��ی  لە  وت��ی: 
لە  دژب����ەران  ت��ی��رۆری  وەك  كارەساتگەلێكی 
رێستورانتی میكۆنووسی بێرلین و تەقینەوە لە 
ناوەندی جوولەكەكانی بۆینس ئایرس رووی داوە 
ناتوانرێ چ��اوەڕوان بكرێت كە رووحانی بێ  و 

ئاگا بووبێ لەم رووداوانە.

س����ەرۆك  وەزیرانی  ن��ات��ان��ی��اه��ۆ،  بێنیامین 
ئیسراییل كە رۆژی سێ شەممە )9ی رەزبەر،1ی 
شەست وهەشتەمین  ئاخێوەری  دوایین  ئۆكتۆبر( 
كۆڕی گشتیی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان 
بوو، لە قسەكانی خۆیدا هێرشێكی توندی كردە 
سەر روانگەی بەڕواڵەت ئاشتیخوازانەی حەسەن 
رووح��ان��ی ل��ە قەیرانی ن��اوك��ی ئ��ەو واڵت���ەدا و 
جارێكی دیكە رووحانی بە گورگێك لە پێستی 
مەڕدا شوبهاند كە ئامانجێكی جگە لە "فریوی 

كۆمەڵگای جیهانی بە سیاسەتی بزە" نییە.
سەرۆك  وەزیرانی ئیسراییل دیسان خوازیاری 
درێژەدانی گەمارۆكان و گوشار بۆ سەر ئێران 
بۆ  سەربازی  هەڕەشەی  ناوبراو  وتەی  بە  بوو. 

سەر ئێران دەبێ بەردەوام بێ، چون ئاوێتەی ئەم 
هەڕەشانە لەگەڵ گەمارۆكان، تەنیا رێگەیەكە 
ئامانجەكانی  لە  واز  دەك��ات  ناچار  ئێران  كە 

بێنێ.
جێی  رۆیتێرز،  هەواڵنێریی  راپۆرتی  بەپێی 
دژكردەوە  لە  سپی  كۆشكی  وتەبێژی  كارنی، 
و  "نیگەرانی  وت��ی:  ناتانیاهۆ  قسەكانی  ب��ە 
دڵ��ەڕاوك��ێ��ك��ان��ی ن��اوب��راو هەست پ��ێ��دەك��رێ. بە 
ئەم  تا  رێبەرانی  كە  واڵتێكە  ئێران  شێوە  هەر 
دواییانەش باسیان لە سڕینەوەی ئیسراییل لەسەر 

گۆی زەوی دەكرد."

دووهەمین جامی ژەهر

نامەی سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات بۆ رێبەرانی 
سیاسیی جیهان   

راگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات بەبۆنەی خولی چوارەمی 
هەڵبژاردنی پارلمانی هەرێمی كوردستان 

راگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران لەسەر تەقینەوەی شاری هەولێر   

زانیارییانەی  لەو  هێندێ  گوێرەی  بە 
دزەیان  سووریە  دەرەوەی  و  نێوخۆ  لە  كە 
كردووە، ئامریكا و رووسیە لەسەر مانەوەی 
ماوەی 2  بۆ  دەسەاڵتدا  لە  ئەسەد  بەشار 
ساڵی دیكە رێككەوتوون. ئەم زانیارییانە تا 
ئێستا لەالیەن هیچكام لە الیەنەكانی ئەم 

رێككەوتنەوە پشتڕاست نەكراوەتەوە.
بنەڕەتیی سووریە خولی  بەپێی یاسای 
مانگی  لە  ئەسەد  بەشار  سەركۆماریی 

كۆتایی.  دەگاتە   2014 ساڵی  ژووئیەی 
خەڵكی  ئەگەر  وتوویەتی  ئەسەد  بەشار 
سووریە بیانهەوێ، خۆی بۆ هەڵبژاردنەكان 

دەپاڵێوێ.
پێداگريی  ئەلعەرەبییە،  راپۆرتی  بەپێی 
ل��ەس��ەر خ��ۆك��ان��دی��دك��ردن��ی زیاتر  ئ��ەس��ەد 
بەهێز  زانیارییە دركاوەكانی  ئەم  شیمانەی 

كردووە.
رێككەوتنی  زانیارییانە،  ئ��ەم  بەپێی 

ئەسەد  م��ان��ەوەی  بۆ  ئامریكا  و  رووس��ی��ە 
یەكیان  دەپێكێ .  سەرەكی  ئامانجی  دوو 
بە  پ��ێ��وەن��دی��دار  ت��ەواوك��ردن��ی قۆناغی  ب��ۆ 
خاپووركردنی بنكە و چەكە كیمیاییەكانی 
سووریە و ئەوی دیكەشیان بۆ سەركوتكردنی 
گرووپە ئیسالمییەكانی سەر بە ئەلقاعیدە 
ئیسالمیی  دەوڵەتی  و  نوسرە  ب��ەرەی  وەك 
شام و عێراق كە ئێستا لە سووریەدا لە دەور 

یەك كۆ بوونەتەوە.

ب����ەاڵم ك��ارن��اس��ان ل���ەو ب����ڕوای����ەدان بە 
ئاوارەبوونی میلیۆنان كەس  بە  سەرەنجدان 
زۆربەی  داخ��ران��ی  و  سووریە  خەڵكی  لە 
و  ئەمنی  باری  خراپيی  و  باڵوێزخانەكان 
الوازیی دەوڵەت بۆ كۆنتڕۆڵی هەندێ لە 
گەیشتنی  ئاكام  بە  سووریە،  ناوچەكانی 
لە  خەرمانەیەك  دەخ��ات��ە  رێككەوتنە  ئ��ەم 

ناڕوونییەوە.
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بڕووخـێ رێژیمـی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمیی ئــێران

راگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی 
حیزبی دێموكرات بەبۆنەی خولی 
چوارەمی هەڵبژاردنی پارلمانی 

هەرێمی كوردستان

 ،HAK PAR "سەردانی پارتی "ماف و ئازادی
لە دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكرات

نامەی سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات بۆ رێبەرانی سیاسیی جیهان

راگەیەندراوی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران لەسەر تەقینەوەی شاری 

هەولێر

كۆڕ  و كۆمەڵە جیهانییەكان!
رۆڵەكانی نەتەوەی كورد!

رۆژی شەممە رێكەوتی 21ی سپتامبری 2013ی 
1392ی  خەرمانانی  30ی  ب��ە  ب��ەران��ب��ەر  زایینی، 
بۆ  هەڵبژاردنەكان  كوردستان  هەرێمی  لە  هەتاوی، 
لەژێر  كوردستان  پارلمانی  ئەندامانی  دیاریكردنی 
چاوەدێریی كۆمیسیونی بااڵی هەڵبژاردنەكان و سەدان 
و  نێوخۆیی  چاوەدێری  ه��ەزاران  و  بیانی  چاوەدێری 

هەواڵنێران بەڕێوەچوو.
گرنگ  خاڵی  چەند  دێموكراتییەدا  پرۆسە  ل��ەم 

جێگای سەرنجن:
یەكەم: لە ماوەی پڕوپاگەندەی الیەنەكاندا سەرەڕای 
چەند رووداوێكی بچووك و نەخوازراو، هەموو الیەنەكان 
بە ئازادی و لە چوارچێوەی یاسا و بێ هیچ چەشنە 
كۆسپێك سەبارەت بە بەرنامە سیاسییەكانی خۆیان لە 
شەقام و راگەیەنەكاندا رێكالمی خۆیان خستە بەر دید 

و گوێی دەنگدەران و رای گشتی.
دووهەم: لە رۆژی دەنگداندا وێڕای بوونی ئازاديی 
دەنگدان،  بۆ  بەشداریكردن  لە  تاكێك  هەر  بۆ  ت��ەواو 
ی��ان دەن��گ��ن��ەدان بەپێی رێ��ژەی راگ��ەی��ەن��دراو 73.9 
لەسەدی ئەو كەسانەی مەرجی دەنگدانیان هەبوو لەو 
هەڵبژاردن و دەنگدانەدا بەشدارییان كرد  و دەنگیان بە 
لەو هەڵبژاردنانەدا  كاندیداكانی دڵخوازی خۆیان دا. 
لێكۆڵینەوە  بۆ  كە  سكااڵ  هێندێ  بوونی  س��ەرەڕای 
دراونە كۆمیسیونی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەكان، 
لە چۆنییەتی  ت��ەواوی چاوەدێران  بە  نزیك  زۆرب��ەی 
و  رێنوێنی  پێی  بە  هەڵبژاردنەكان  بەڕێوەچوونی 
هەڵبژاردنەكان  ب��ااڵی  كۆمیسیونی  رێوشوێنەكانی 
ب���وون و رەزام��ەن��دی��ی خ��ۆی��ان دەرب����ڕی و بە  رازی 
بەم چەشنە  كرد.  وەسف  وێنەیان  كەم  سەركەوتنێكی 
هەموو  بە  كوردستان  هەرێمی  خەڵكی  كۆمەاڵنی 
لە  بڕگەیە  لەم  نەتەوەییەكانیەوە  و  ئایینی  پێكهاتە 
ئەوەش  هاتنەدەر،  سەركەوتوو  دێموكراسیدا  تەمرینی 
لە حاڵێكدایە كە نەیارانی نەتەوەی كورد كە چاوی 
هەوڵی  و  نییە  و  نەبووە  پێشكەوتنەیان  ئەو  دیتنی 
پرۆسەكە  سەرنەكەوتنی  و  شێواندن  بۆ  جۆراوجۆریان 
بە  خەڵك  پێگەیشتوویی  و  وشیاری  هۆی  بە  دەدا، 
ئامانج نەگەیشتن و تەنیا دۆڕاوی ئەو هەڵبژاردنانە 
نەك  دێموكراتیكە  پ��رۆس��ە  ئ��ەم  سەركەوتنی  ب���وون. 
ل��ە ع��ێ��راق، بەڵكوو ل��ە رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت��دا لە 
دێموكراسی  بەرە وپیشچوونی  دەگمەنەكانی  نموونە 
دێموكراتی  حیزبی  دێ��ت��ەئ��ەژم��ار.  وێكهەڵكردن  و 
كوردستانی ئێران بە بۆنەی ئەو سەركەوتنە گەورەیە 
لە كوردستانی باشوور، خۆشحاڵیی خۆی دەردەبڕی و 
پیرۆزبایی لە سەرجەم كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان 
وەك براوەی یەكەمی ئەو هەڵبژاردنانە  و هەموو قەوارە 
سیاسییەكان، سەرۆكی هەرێم و حكوومەتی هەرێمی 
ك��وردس��ت��ان دەك���ا. ئێمە ل��ەو ب��ڕوای��ەدای��ن ئ��ەو دەست 
وێكدان  و هاوكارییە كە كۆمەاڵنی خەڵك لە هەرێمی 
كوردستان بۆ سەرخستنی ئەو پرۆسە دێموكراتییە لە 
خۆیان نیشان دا جارێكی دیكە بە خەڵك و بیروڕای 
سێبەری  ئ��ەگ��ەر  ك��ە  راگ��ەی��ان��د  جیهانیان  گشتیی 
شایستەی  ك��ورد  نەمێنی،  لەسەر  دیكتاتۆرەكانیان 
دێموكراتیكی  دەسەاڵتی  بەڕێوەبردنی  و  دامەزراندن 
كۆمەاڵنی  ه��ەم  شایستەیە  روان��گ��ەوە  ل��ەم  خۆیانن. 
قەوارە  هەموو  ه��ەم  و  كوردستان  هەرێمی  خەڵكی 
كورد  نەیارانی  و  بزانن  براوە  بە  خۆیان  سیاسییەكان 
جارێكی  دۆڕاو.  تەنیا  بە  دێموكراسی  دوژمنانی  و 
دیكە بە بۆنەی ئەو سەركەوتنەوە پیرۆزبایی لە هەموو 
ئەو  ئاكامی  بۆ  زیاتر  سەركەوتنی  و  دەكەین  الیەك 

هەڵبژاردنانە بە ئاوات دەخوازین.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

31ی خەرمانانی 1392ی هەتاوی
22ی سپتامبری 2013ی زایینی

رۆژی  دوان���ی���وەڕۆی 
٦ی  رێ��ك��ەوت��ی  شەممە 
رەزبەری ساڵی 1392ی 
شاندێكی  ه����ەت����اوی، 
ئازادی"  و  "ماف  پارتی 
 )HAK PAR(
س�����ەردان�����ی دەف����ت����ەری 
حیزبی  س����ی����اس����ی����ی 
كوردستانی  دێموكراتی 
لەالیەن  و  ك��رد  ئ��ێ��ران��ی 

حیزبی  گشتیی  سكرتێری  هیجری"  "مستەفا  سەرپەرەستیی  بە  حیزبەوە  شاندێكی 
دێموكرات، پێشوازیی لێكرا.''كەماڵ بوركای'' سكرتێری گشتیی ''هاك پار''، ئامانج 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  هاوڕێیانی  سەركردنەوەی  بە  دۆستانەی  سەردانە  لەم 
ئێران راگەیاند و لەو پێوەندییەدا وتی: ''من پێوەندییەكی دێرین  و دۆستانە  و لە مێژینەم 
ئەم  رۆشنایی  لە  هەر  هەیە  و  خەباتگێڕی  رێبەرانی  و  تێكوشەرە   حیزبە  ئەم  لەگەڵ 
پاشان  ك��ردووە".  دێموكراتم  حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  سەردانی  مێژووییەدا  پێوەندییە 
''مستەفا هیجری''، سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكرات خوشحاڵیی خۆی و شاندی 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێرانی لەم سەردانەی شاندی ''هاك پار'' دەربڕی. دواتر، 
سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باسێكی سیاسی لەسەر رەوشی 
سیاسیی كورد بەگشتی  و خەباتی گەلی كورد لە هەركام لە بەشەكانی كوردستان  و 
پرۆسەی ئاشتیی پارتی كرێكارانی كوردستان و دەوڵەتی توركیە كرد  و الیەنی ئەرێنیی 
ئەم پڕۆسەیەی خستە روو و لەم پێوەندییەدا ئاستەنگەكانی سەر رێگەی ئەم پرۆسەیە 
باس كران. بەشێكی دیكەی باسەكە لەسەر سیاسەتی رێژیمی كۆماری ئیسالمی ئێران 
رێژیمی  كە  كرا  ئابوورییە  قەیرانە سیاسی  و  بەو  ئاماژە  باسەكەدا  لە  بەشە  لەم  بوو، 
بەرەوڕووە  لەگەڵی  نێودەوڵەتییەكان  پێوەندییە  و  نێوخۆیی   ئاستی  لە  ئێران  ئیسالمیی 
 و رێژیم بە هاتنە سەر كاری حەسەن رووحانی بە لە پێشگرتنی سیاسەتێكی نەرم  و 
چەواشەكارانە دەیهەوێ لەم قەیرانە خۆی رزگار بكا. لە درێژەی ئەم باسەدا پرسی كورد 
لە سووریە  و ئەو گیروگرفتەی ئێستای الیەنە سیاسییەكانی، هەم لە ئاستی كوردستاندا  
و هەم لەگەڵ الیەنە ئیسالمییە توندڕەوەكان  و شوڤینیستە عەرەبەكان لەگەڵی بەرەوڕوو 
سیاسیی  كەشی  راگ��ۆڕی��ن��ەوەدا،  باس  و  ئەم  ئاكامی  لە  ب��اس.  بەر  خرایە  ب��ووەت��ەوە، 
رۆژهەاڵتی ناڤین و پرۆسەی بەرەوپێش چوون  و گەشە كردنی بزووتنەوەی سیاسی  و 
مەدەنیی جەماوەری كورد بەپێی بارودۆخی هەر كام لە بەشەكانی كوردستان بە ئەرێنی 
هەڵسەنگێندرا  و لە كۆتایی باسەكەدا هەردوو حیزب لەسەر هاوكاری  و بەردەوام بوونی 

پێوەندییەكانیان جەختیان كردەوە.

بەڕێز بان كی مۆن سكرتێری گشتیی رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان،
بەڕێز باراك ئۆباما سەركۆماری واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا،

بەڕێز ئەنجێال مێركل سەدری ئەعزەمی ئاڵمان،
بەڕێز فرانسوا ئۆالند سەركۆماری فەرانسە،

بەڕێز دەیڤید كامێرون سەرۆك وەزیرانی بریتانیا،
سەرقاڵی  ماوەیەكە  ئێران،  هەڵبژێراوی  تازە  سەركۆماری  رووحانی  حسن  ئاغای 
ئاڵوگۆڕی نامە و پەیام لەگەڵ كەسایەتی و رێبەرانی واڵتانی رۆژئاواییە و هەوڵ 
دەدا خۆی وەك كەسایەتییەكی ئاشتیخواز و الیەنگری چارەسەری كێشە سیاسییەكان، 
دونیا  بە  وت��ووێ��ژەوە،  و  دی��ال��ۆگ  رێگای  لە  پرسی  پیتاندنی  ئورانیۆم  بەتایبەت 

بناسێنێ.
بەاڵم لە هەمان كاتدا و دوور لەچاوی بیروڕای گشتی، پێشێلكارییەكانی مافی 
مرۆڤ و سەركوتی ئازادیخوازان لە سەرانسەری  ئێران بەتایبەت لە كوردستانی ئێراندا 
هەروا بەردەوامە. لەو پێوەندییەدا سەرنجتان بۆ چەند نموونە لەو زوڵم و زۆرانەی كە 

بەدوای  هاتنەسەركاری  سەركۆماری  تازە دژبە گەلی كورد دەكرێ، رادەكێشین:
�� گەلی كورد هەروا لە سەرجەم مافە سیاسی و فەرهەنگییەكانی بێبەشە.

�� مندااڵنی كورد لە سەرەتایی ترین مافی ئینسانییان واتە خوێندن بە زمانی زگماكی، 
هەروا بێبەشن. ئاغای رووحانی لەسەر درێژەدان بەو هەاڵواردنە ئاشكرایە پێداگرە.

كە  ئێستا  بەردەوامە. هەر  بیانووی جۆراوجۆر  بە  كورد  ئازادیخوازانی  ئیعدامی   ��
بەندكراوانی سیاسیی كورد  لە  لە بیست كەس  زیاتر  نامەیەتان بۆ دەنووسم،  ئەو  من 

هەڕەشەی ئیعدامیان لەسەرە، راستییەك كە رێكخراوی لێخۆشبوونی نێونەتەوەییش لە 
نامەیەكدا بۆ رێبەری كۆماری ئیسالمی نیگەرانیی خۆی دەربڕیوە.

�� هەموو حیزب و رێكخراوە سیاسییەكانی كورد قەدەغەن و مافی چاالكیی سیاسییان 
لێ زەوت كراوە.

�� گرتن و سزادانی سەرەڕۆیانەی الوانی كورد درێژەی هەیە.
�� موحاكمەی چاالكانی كورد لە بوارەكانی مافی مرۆڤ، فەرهەنگی و سیاسی بە 

شێوەی ناعاداڵنە و ناتەبا لەگەڵ ستانداردە نێونەتەوەییەكان، بەردەوامە.
ئابوورییەكان  گەمارۆ  كردنی  سووك  بۆ  هەوڵەكانی  درێ��ژەی  لە  رووحانی  ئاغای 
لەسەر ئێران، قەرارە لە شەست  و حەوتەمین كۆبوونەوەی رێكخرای نەتەوە یەكگرتووەكان 

كە لە 24ی سپتامبر لە نیۆیۆرك پێكدێ، بەشداری بكا.
ئازادیخوازانی ئێران، بەتایبەتی گەلی زۆرلێكراوی كورد، لەوە نیگەرانن كە پرسی 
دێموكراسی و مافی مرۆڤ لە ئێران بكرێتە قوربانیی بەرژەوەندیی سیاسی و سات 
وسەودای نهێنی بەتایبەت پرسی  ناوكی  لەگەڵ رێژیمی دیكتاتوری كۆماری ئیسالمی. 
بۆیە ئێمە چاوەڕوانین بەڕێزتان رێگە نەدەن ئەو ئەزموونە لەسەر حیسابی گەالنی ئێران 
و بە قیمەتی  قوربانی كردنی  ئازادی  و مافی مرۆڤ كۆتایی  بێت. ئێران تەنیا ئەو 
و  یەكگرتووەكان  نەتەوە  رێكخراوی  كارا  و موسبەتی  ئەندامێكی  ببێتە  دەتوانێ  كاتە 
پاراستنی   دێموكراسی  و  پەرپێدانی   بە  بكا،  پێ  متمانای  نێونەتەوەیی  كۆمەڵگای 
مافی  مرۆڤ لە ناوخۆدا متمانەی  خەڵكی  ئێران بەدەست ب�ێنێت. حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران هەمیشە خوازیاری چارەسەری ئاشتیخوازنە و دێموكراتیكی پرسی 
كورد لە ئێران لە رێگای وتووێژەوە بووە. بەاڵم بە شاهیدیی مێژوو، كۆماری ئیسالمی 
وەاڵمی ئەو هەڵوێستەی حیزبی ئێمەی بە تیرۆر، سەركوت و هەاڵواردن داوەتەوە. ئێمە 
ئیسالمی  كۆماری  رێبەرانی  لەگەڵ  رێككەوتنێك  هەرچەشنە  رۆژئاوا  كە  داواكارین 
ببەستێتەوە بە كۆتایی هێنان بە ئەشكەنجەی بەندییەكان، ئیعدامی چاالكانی سیاسی، 
پاراستنی مافەكانی مرۆڤ و دابینكردنی مافە سیاسی و فەرهەنگییەكانی گەالنی 

ئێران لە فەزایەكی ئازاد و دێموكراتیكدا.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سكرتێری گشتی
مستەفا هیجری

2ی سپتامبری 2013ی زایینی
31ی خەرمانانی 1392ی هەتاوی

هاونیشتمانانی بەڕێز!
كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان!

رەزبەری  رێكەوتی 7ی  یەكشەممە  نیوەڕۆی رۆژی  پاش  كاتژمێر1:34ی 
بەداخەوە  زایینی  2013ی  سپتامبری  29ی  بە  بەرانبەر  هەتاوی  1392ی 
تیرۆریستیی  كردەوەیەكی  ئامانجی  ب��ووە  هەولێر  گشتیی  ئاسایشی  بینای 
ئاسایش  پێرسۆنێلی  لە  ئێستا ٦ كەس  تا  ئاكامدا  لە  دارێ��ژراو  و  بۆ  بەرنامە 
گیانیان لەدەست داوە  و ٦4 كەسیش لە هێزەكانی ئاسایش و خەڵكی مەدەنی 
كۆمەاڵنی  كە  دا  رووی  كاتێكدا  لە  تیرۆریستییە  ك��ردەوە  ئەو  ب��وون.  بریندار 
هەڵبژاردنێكی  تاقیكاریی  لە  ب��وو  رۆژ  چەند  كوردستان  هەرێمی  خەڵكی 
سەركەوتووانە  كوردستان  پارلمانی  نوێنەرانی  دەستەبەربوونی  بۆ  دێموكراتیك 
هاتبووونە دەر  و رۆژێك پاش راگەیاندنی ئاكامی سەرەتایی ئەو هەڵبژاردنە لە 
حاڵی شادی و خۆشی كردندا بوون. بێگومان بڕیاردەران و بەڕێوەبەرانی ئەو 
كردەوە تیرۆریستییە ئەوانەن كە چاوی دیتنی پێشكەوتنەكان و سەركەوتنەكانی 
كە چەند  ئارامییەی  و  ئەمنییەت  ئەو  بەنیازن  و  نییە  كوردستانیان  هەرێمی 
ساڵە باڵی بەسەر هەرێمی كوردستاندا كێشاوە تێك بدەن و بشێوی و نائەمنی 
دروست بكەن، هەرچەند بەرگریی ئازایانە و لەخۆبردوانەی هێزەكانی ئاسایش 
و پێشمەرگە زۆر زەق و بەرچاو بوو كە جێگای سوپاس و پێزانینە، بەو حاڵەش 
دی��ارە ه��ەروەك مێژوو  ب��وو،  رووداوەك���ە دڵتەزین و هەژێنەر بۆ هەموو الی��ەك 
سەلماندویەتی ئەو جۆرە كردەوە تیرۆریستیانە ناتوانن رێگای بەرەو پێشچوونی 
پرۆسەی دێموكراتی لە هەرێمی كوردستان و گەیشتنی نەتەوەی كورد بە مافە 
رەواكانی بگرن. حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران وێڕای مەحكووم كردنی 
ئەو كردەوە تیرۆریستییە  و بێزاری دەربڕین لە پیالنگێڕییەكانی نەیارانی كورد 
و هەرێمی كوردستان، سەرەخۆشی لە بنەماڵە و كەس و كاری شەهیدانی ئەو 
رووداوە دەكا  و چاك بوونەوەى بەپەلە بۆ زام هەڵگرتووەكان بە ئاوات دەخوازێ، لە 
هەمان كاتدا هاودەردیی خۆی لەگەڵ خەڵكی هەرێمی كوردستان و حكوومەتی 
هەرێمی كوردستان دەردەبڕێ و بێزاریی خۆی لە تیرۆریزم و تیرۆریستپەروەران 

و تیرۆریستان دووپات دەكاتەوە.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
دەفتەری سیاسی

٨ی رەزبەری 1392ی هەتاوی
30ی سپتامبری 2013ی زایینی
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ديدارى شاندێكی كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی 
فیدراڵ لە پارڵمانی ئورووپا

فیدراڵ  ئێرانی  نەتەوەكانی  رەزب��ەر، شاندێكی كۆنگرەی  رێكەوتی ٨ی   
مەردومی  حیزبی  س��ەرۆك��ی  ب��ۆل��ەی��دی''،  ''ن��اس��ر  ب��ەڕێ��زان  ل��ە  پێكهاتوو 
حیزبی  ناوەندیی  كۆمیتەی  ئەندامی  ئەحمەدی''،  ''لوقمان  بەلووچستان، 
كومیسیۆنی  ئەندامی  عەلیار''،  ''كاكۆ  و  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
لە  ئێران  كوردستانی  زەحمەتكێشانی  شۆڕشگێری  كۆمەڵەی  پێوەندییەكانی 
دەرەوەی واڵت، لەگەڵ خاتوو ''Inese Vaidere''، ئەندامی پارلمانی 
لەو  پێكهێنا.  دي���دارى  مەسیحییەكان،  دێموكرات  لیستی  لەسەر  ئ��ورووپ��ا 
و  سەركۆماری  دواییانەی  ئەم  هەڵبژاردنەكانی  پاش  ئێران  دۆخی  دی��دارەدا 
هەروەها بەردەوامبوونی رەوشی ناڵەباری پێشڵكارییەكانی مافی مرۆڤ لەو 
هەرێمانە كە نەتەوەكانی ئێران تێیدا دەژین،  كەوتە بەرباس. شاندی كۆنگرەی 
كە  كرد  ئورووپا  پارلمانی  ئەندامانی  لە  داوای  فیدراڵ،  ئێرانی  نەتەوەكانی 
لە ئەگەری وتووێژكردن لەگەڵ كۆماری ئیسالمیدا، پرسی نەتەوەكان بەرز 
ئەو  رۆژدا،  هەمان  لە  وتووێژەكانەوە.  نێوەڕۆكی  بە  بدەن  گرێى  و  بكرێتەوە 
شاندە لەگەڵ ''عەلی یوورتاگول'' راوێژكاری سەرەكیی تایبەت بە دۆسیەی 
ئێڕان بۆ فراكسیۆنی سەوزەكان لە پارلمانی ئورووپا، چاوپێكەتنیان ئەنجام دا. 
لە درێژەی دیدار و چاوپێكەوتنەكانی شاندی كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی 
فیدراڵدا، شاندەكە دیداریان لەگەڵ ''ئۆرەستە رۆسی'' ئەندام پارلمانی ئورووپا 
هەروەها  پێكهێنا.  ئێران،  پرسی  بۆ  ئورووپا  یەكیەتیی  هەیئەتی  ئەندامی  و 
رێكەوتی 9ی رەزبەر، شاندی كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵ، چاویان بە 
سێ دیپلۆماتی سەر بە بەشی ئێرانیی دەزگای كاروباری دەرەوەی یەكیەتیی 
ئورووپا )European External Action Service( كەوت و 
تیشكیان خستەسەر دۆخی سیاسیی ئێران و پێوەندییەكانی یەكیەتیی ئورووپا 
و ئێران. پاش ئاڵوگۆڕی بیروڕا سەبارەت بەو پرسانە لە نێوان هەردوو الیەندا، 
پێداگرییان  ئورووپا،  یەكیەتیی  دەرەوەی  كاروباری  دەزگای  دیپلۆماتەكانی 
هەتا  هەڵناگرن،  ئێران  رێژیمی  لەسەر  گەمارۆكان  كە  ك��ردەوە  ئ��ەوە  لەسەر 
ئەو كاتەی رێژیمی ئێران ئاڵوگۆر بەسەر سیاسەتەكانی خۆیدا نەهێنێت. لە 
هەمان رۆژدا، شاندی كۆنگرەی نەتەوەكانی ئێرانی فیدراڵ، دیداری لەگەڵ 
''تارژا جرۆنبێرگ''  ئێران، خاتوو  بۆ  ئورووپا  یەكیەتیی  بەرپرسی هەیئەتی 

كرد.

لە پارلمانی ئورووپا كۆنفڕانسێك لەسەر 
فیدراڵیزم لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، بەڕێوەچوو

لەسەر  كۆنفرانسێك  هەتاوی،  1392ی  رەزب��ەری  10ی  رێكەوتی 
فیدراڵیزم لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و بەتایبەت لە ئێران، بە بەشداریی 
و  واڵت  دەرەوەی  ل��ە  دێ��م��وك��رات  حیزبی  پێوەندییەكانی  بەرپرسی 
ژمارەیەك ئەندام پارلمانی یەكیەتیی ئورووپا و نوێنەری حیزب و الیەنە 

سیاسییەكان لە پارڵمانی ئورووپا بەڕێوەچوو.
لە پانێلی یەكەمی ئەو كۆنفڕانسەدا ئەم بابەتانە پێشكەش كران:

�� پرسی ئیتنیكی لە ئێران، لەالیەن ئایدا كەریملی، چاالكی سیاسیی 
ئازەربایجانی باشوور.

دەرفەتەكانی  و  بەربەست  فیدراڵ،  ئێرانی  نەتەوەكانی  �� كۆنگرەی 
ئەحمەدی،  لوقمان  لەالیەن  ئێران،  لە  فیدراڵیزم  جێگركردنی  ب��ەردەم 
حیزبی  پێوەندییەكانی  بەرپرسی  و  ن��اوەن��دی  كۆمیتەی  ئەندامی 

دێموكراتی كوردستانی ئێران لە دەرەوەی واڵت.
پێویستیی  دابینكردنی  ب��ۆ  رێ��گ��اچ��ارەی��ەك  وەك���وو  ف��ی��دراڵ��ی��زم   ����
ئەنستیتۆی  ئەندامی  سپەنجەر''  ''ڤیلیام  لەالیەن  كەمایەتییەكان، 

نێونەتەوەیی یاسا و مافی مرۆڤ لە ئامریكا.
پانێلی دووهەمیش ئەم بابەتانەی لەخۆ گرتبوو:

�� بەهێزكردنی دێموكراسی لە رێگای فیدراڵیزمەوە، لەالیەن ''میكاییل 
ژەوكەس'' مامۆستای زانستە سیاسییەكانی زانكۆی لوڤێنی بلژیك.

نەتەوەییەكان  كەمایەتییە  بە  بەرامبەر  دەوڵەتەكان  هەڵسوكەوتی   ��
حیزبی  سەرۆكی  بۆلیدی،  ناسر  لەالیەن  ناوەڕاست،  رۆژهەاڵتی  لە 

مەردومی بەلووچستان.
�� دێموكراسی و نیشتەجێ بوونی كەمایەتییە نەتەوەییەكان لە  ئورووپا، 

لە الیەن لێكۆڵەری تایبەتی لەسەر فیدراڵیزم لە كاتالۆنیا

رێكەوتی 29ی خەرمانانی 1392ی هەتاوی، حاجی عێزەت 
مورادی باوكی شەهید عەتا بەهۆی نەخۆشی لە تەمەنی 7٨ 
عێزەت  حاجی  كرد.  دوای��ی  كۆچی  كامیاران  شاری  لە  ساڵیدا 
كەسێكی خۆشناو و جێی متمانەی خەڵكی ناوچەی كامیاران بوو 
و هەتا دواساتەكانی ژیانی شانازیی بە رێبازی كوڕە شەهیدەكەی 
دەكرد. شەهید عەتا مورادی لە سەرەتای چاالكییەكانی حیزبی 
دێموكرات لە ناوچەی كامیاران هاتنە نێو ریزەكانی حیزبەوە و لە 
رێكەوتی 29ی خەرمانانی 13٦3ی هەتاوی لە شوێنێك بە ناوی 

''نەڕان'' شەهید بوو. 

هەواڵ و راپۆرت

بەشداریی هەیئەتێكی پێوەندییەكانی حیزبی 
دێموكرات لە كۆنفڕانسی سااڵنەی حیزبی كرێكاری 

بریتانیا
شاندێكی پێوەندییەكانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە بریتانیا لە 
كۆنفڕانسی سااڵنەی حیزبی كرێكاری ئەو واڵتە لە شاری ''برایتۆن'' بەشداریی 
كرد. حیزبی كرێكاری بریتانیا سااڵنە كۆنفڕانسێك بە بەشداریی الیەنە سیاسی 
حیزبی  نوێنەرایەتیی  و  پێكدێنێت  بریتانیا  كەسایەتییەكانی  و  مەدەنییەكان  و 

دێموكراتی كوردستانی ئێران لە بریتانیا بە بانگهێشتی فەرمیی ئەو حیزبە لەو 
كۆنفڕانسەدا بەشداریی كرد.

زیندانییەكی سیاسی كورد حوكمى ئێعدام و یەكێكی 
دیكەش 18 ساڵ زیندانى بە سەردا سەپا 

ئاژانسی كوردپا باڵوی كردەوە، محەممەد عەبدوڵاڵهی زیندانیی سیاسیی كورد 
لەالیەن لقی 1 ی دادگای ئینقالبی شاری مەهابادەوە سزای ئێعدامی بە سەردا 
سەپاوە و حوكمەكەش بە شێوەی زارەكی بەو هاوواڵتییە كوردە راگەیەندرا. محەممەد 
عەبدوڵاڵهی ساڵی 13٨9 ی هەتاوی لەشاری مەهاباد بە تۆمەتی ئەندامەتیی و 
ئێران  لە حیزبە كوردییەكانی ئۆپۆزیسیۆنی حكوومەتی  هاوكاری لەگەڵ یەكێك 
ئیتالعاتی شاری  ئیدارەی  لە گرتنگەی  زۆر  بۆ ماوەیەكی  و  كراوە  دەستبەسەر 
مەهاباد لە ژێر ئەشكەنجەدا بووە. هاوكات برای ئەم زیندانییەش بە ناوی "ئەمین 
عەبدوڵاڵهی" بە تاوانی هاوكاری و ئەندامەتی لە یەكێك لە حیزبە كوردییەكانی 
بە  تەعزیری  زیندانی  ساڵ   1٨ سزاى  ئێران  ئیسالمیی  حكومەتی  ئۆپۆزسیۆنی 
ناوەندیی شاری ورمێ ماوەی حوكمەكەی  سەردا سەپاوە و هەنووكە لە زیندانی 
تێپەڕ دەكات. محەممەد عەبدوڵاڵهی تەمەنی 35 ساڵە و رێكەوتی 4 ی خاكەلێوەی 

ساڵی 13٨9 ی هەتاوی لە ماڵەكەی خۆی لە شاری مەهاباد دەستبەسەر كرا.

چاالكێكی خوێندكاریی كورد سزاى زیندانى 
بە سەردا سەپا

10ی  چوارشەممە  رۆژی  ك��ردەوە،  باڵوی  موكریان  هەواڵدەریی  ئاژانسی 
مەریوان،  شاری  ئینقالبی  دادگ��ای  یەكی  لقی  هەتاوی،  1392ی  رەزب��ەری 
چاالكێكی مەدەنی و خوێندكاریی كوردی بە ناوی ''محەممەد كۆنەپۆشی'' بە 

یەك ساڵ زیندانی تەعلیقی بۆ ماوەی 5 ساڵ مەحكووم كرد.

لە سەدا 14ی مندااڵنی ژێر تەمەن 10 ساڵ لە 
ئێراندا لە مافی خوێندن بێبەشن

ئێران،  رێژیمی  پەروەرشی  و  ئامووزش  وەزارەتی  باڵوكراوەكانی  ئامارە  بەپێی 
زیاتر لە 120 هەزار منداڵی تەمەن ٦ هەتا 10 سااڵن لە ئێراندا لە مافی خوێندن 
بێبەشن و وەكوو نەخوێندەواری رەها ئەژمار دەكرێن. هەر لەو پێوەندییەدا، بەپێی 
ئامارە نافەرمییەكان، ساڵی رابردوو نزیكەی 4 میلیۆن منداڵ لە خوێندن بێبەش 
ببوون و ئەگەری ئەوە لە ئارادایە كە بە زیادبوونی گرفتی دارایی و ئابووریی 
ئێران، ئەو ژمارەیە زیاد بكات. وازهێنان لە خوێندن بە هۆی گرفتی  خەڵكی 
دابین  و  منداڵەكانیان  خوێندنی  بەر  ناردنە  لە  بنەماڵەكان  هەژاريی  و  ئابووريى 
كردنی بەستێنی خوێندن لە كاتێكدایە كە بە سەرنجدان بە بڕگەی 30ی یاسای 
بنەڕەتیی ئێران، دەوڵەتی رێژیمی ئیسالمیی ئێران ئەركدارە كە خزمەتگوزاریی 
بەپێی  بكات.  دابین  دوان��اوەن��دی  قۆناغی  كۆتایی  هەتا  بارهێنان  و  پ���ەروەردە 
ئەنجامەكانی سەرژمێریی ساڵی 1390ی هەتاوی، لە ئێراندا 9 میلیۆن و 719 
هەزار نەخوێندەوار هەیە كە 3 میلیۆن و 45٦ هەزار كەسیان لە مەودای تەمەنیی 

نێوان 10 هەتا 50 سااڵندان. 

هاوواڵتییەكی كوردی خەڵكی ناوچەی مەریوان 
لەالیەن ئیدارەی ئیتالعاتەوە دەسبەسەر كرا

بەناوی  كورد  هاوواڵتییەكی  هەتاوی  1392ی  رەزبەری  مانگی  سەرەتای 
''هیوا'' كوڕی ''سەدیق''، تەمەن 27 ساڵ و خەڵكی گوندی ''گۆڵچییەر''ی 
رێژیمی  ئیتالعاتی  ئیدارەی  لەالیەن  بانگهێشتن  پاش  مەریوان،  سەربە شاری 
ئیسالمیی ئێرانەوە دەسبەسەر كرا. ناوبراو بە تۆمەتی هاوكاری كردنی حیزبێكی 
هیچ  ن��اوب��راو  بنەماڵەی  ك���راوە.  دەسبەسەر  ئێران  رێژیمی  دژب���ەری  ك��وردی 

زانیارییەكیان لە چارەنووسی هیوا نییە.

پێنج كرێكاری كورد لە شاری ''دەماوەند''ی 
پارێزگای تاران، دەسبەسەر كران

ماڵپەڕی كوردپا باڵوی كردەوە، 5 كرێكاری كوردی خەڵكی گوندی 
قانیع  لوتفی،  ''ه��ەژار  ناوەكانی  بە  سنە،  شاری  سەربە  ''ئەوێهەنگ'' 
رەزایی، رەفتار خودایاری، ماكوان بەهاری و عەزیز خودایاری'' بەبێ 
هیچ هۆكارێكی روون لەالیەن هێزە ئەمنیەتییەكانی رێژیمی ئیسالمیی 
ئێرانەوە لە شارستانی دەماوەند، سەربە پارێزگای تاران دەسبەسەر كراون. 
لە  ك��ارك��ردن  كاتی  لە  ك��وردە  كرێكارە   5 ئ��ەم  سەرچاوەیە،  ئ��ەو  بەپێی 
پرۆژەیەكی بیناسازیدا لە شاری دەماوەند دەسبەسەر كراون. تا ئێستاش 
هیچ زانیارییەك لە هۆكار و شوێنی راگیرانی ئەو 5 كرێكارە لەبەردەستدا 

نییە.

كۆڵبەرێكی كوردی خەڵكی ناوچەی ورمێ  بە 
تەقەی هێزەكانی رێژیمی ئێران بریندار كرا

ئەمین كوڕی سۆفی  كردەوە، محەممەدی  باڵوی  كوردپا  ماڵپەڕی 
ناوچەی  سەربە  ''حاڵج''ی  خەڵكی گوندی  و  تەمەن 43 ساڵ  سەلیم 
تەرگەوەڕ، لە خاڵی سنووریی ورمێ  لە كاتێكدا كە سەرقاڵی كۆڵبەری 
بووە، كرایە ئامانجی تەقەی هیزەكانی رێژیم و لە ئەنجامدا بە توندی 
بریندار بوو. پاش ئەو رووداوە ناوبراو بۆ نەخۆشخانەی ''خومەینی'' لە 

شاری ورمێ  راگوێزراوە و خراوەتە ژێر چاودێریی پزیشكییەوە.

دایكی پێشمەرگەیەكی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران كۆچی دوایی كرد

رێكەوتی 27ى خەرمانانی 1392ی هەتاوی، دایە ''فاتم خوش 
زوبان'' دایكی ''لوقمان شێخانی'' پێشمەرگەی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران بەهۆی نەخۆشی لە تەمەنی ٨3 ساڵیدا كۆچی 
دوایی كرد. تەرمی دایە فاتم لە نێو ئاپۆرای خەڵكی شاری شنۆ 
و دەوروبەری لە گوڕستانی ''شێخ سمایل''ی ئەو شارەدا بە خاك 

سپێردرا.

باوكی شەهیدێكی رێگای رزگاری كوردستان 
كۆچی دوایی كرد

باوكی شەهیدێكی رێگای رزگاری كوردستان 
كۆچی دوایی كرد

1392ی  رەزب����ەری  10ی  رێ��ك��ەوت��ی  چ��وارش��ەم��م��ە  رۆژی 
هەتاوی، ''محەممەد قۆرەخچی'' ناسراو بە ''مام جۆاڵ'' باوكی 
شەهید ''عوسمان قۆرەخچی )هەڵمەت('' لە تەمەنی 110 ساڵیدا 
كەسایەتییەكی  جۆاڵ  مام  كرد.  دوای��ی  كۆچی  شنۆ  شاری  لە 
نیشتمانپەروەر و خۆشناوی ناوچەی شنۆ بوو و هەموو ئاواتی، 
ئازادی و رزگاریی گەل و نیشتمانەكەی بوو و وەسیەتی كردبوو 
بە ئااڵی كوردستانەوە ئەسپەردەی بكەن. مام جۆاڵ لە گۆڕستانی 
شەهیدانی شاری شنۆ لە نێو ئاپۆرای خەڵكدا ئەسپەردەی خاك 

كرا.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران پرسە و سەرەخۆشیی خۆی 
و  محەممەد  كاك  عێزەت،  حاجی  كاری  و  كەس  و  بنەماڵە  لە 
دایە فاتم خوش زوبان و كاك لوقمان دەكات و خۆی لە خەم و 

پەژارەیاندا بە شەریك و بەشدار دەزانێت.
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چوارەمین خولی هەڵبژاردنەكانی پارڵمانی 
21ی  رێكەوتی  لە  كوردستان  هەرێمی 
و  حیزب  بەشداريی  بە   ،2013 سێپتامبری 
الیەنە سیاسی و كاندیدا سەربەخۆكان لە كەش 
و هەوایەكی ئازاد و دێموكراتیكدا بەڕێوە چوو. 
هەموو  لە  زیاتر  هەڵبژاردنەدا  لەم  ئەوەیكە 
شتێ گرینگی خۆی نواند، هەڵبژاردنێك بە 
پێی یاسا و رێسا نێونەتەوەییەكان و پێوەرەكانی 

هەڵبژاردنێكی ئازاد و دێمكراتیك بوو.
چوار  بۆ  دەكەین  هێما  پێوەندییەدا  لەم 
و  ئازاد  هەڵبژاردنێكی  سەرەكی  پێوەری 
هەڵبژاردنی  مەنشووری  لە  كە  دێموكراتیك 
لە   ،1994 ساڵی  لە  دێمكراتیكدا  و  ئازاد 
چوارەمین  و  پەنجا  و  یەكسەد  دانیشتنی 
بە  پارلمانی  نێوان  یەكیەتیی  ئەنجومەنی 
پەسەندی نوێنەرانی پارڵمانەكانی 112 واڵت 

گەیشتووە.
هەڵبژاردنی ئازاد و دادپەروەرانە  -1

تەنیا  واڵتێكدا  هەر  لە  سەروەری  مافی 
دەتوانێ هەڵقواڵوی ویستی خەڵكی ئەو واڵتە 
بێت كە لە هەڵبژاردنێكی راستەقینە، ئازاد و 
دادپەروەرانەدا � كە بە شێوەی دەورەیی بەڕێوە 
دەچێت � و لەسەر بنەمای مافی دەنگدەران، 
دەردەبڕدرێ.  نهێنی  بەشێوەی  و  بەرابەر 
چوارەمی  خولی  هەڵبژاردنەكانی  پێیە  بەم 
پارلمانی هەرێمی كوردستان بەرەنجامی ویست 
و داخوازی خەڵكی هەرێمی كوردستان بوو و 
بە بێ دەستێوەردانی دەرەكی و بیانی هێمایەك 
وەك  دەرفەتی  و  دەرەتان  خوڵقاندنی  بۆ  بوو 
یەك كە لە دادپەروەريی هەڵبژاردن سەرچاوە 
دەگرێ و هەموو گرووپ و حیزب و تەنانەت 

یەك  وەك  توانیان  سەربەخۆكانیش  كاندیدا 
خۆیان  تێڕوانینەكانی  و  روانگە  بۆ  بانگەشە 
بكەن و بەرنامە و پڕۆگرامەكانی خۆیان بە بێ 
بەر دیدی  هیچ سڕینەوە و سانسۆرێ بخەنە 

خەڵكانی دانیشتووی هەرێمی كوردستان.
2- مافەكانی هەڵبژاردن

و  ئازاد  هەڵبژاردنی  مەنشووری  پێی  بە 
دێموكراتیك، هەموو شارۆمەندێ مافی هەیە 
شێوەی  بە  جیاوازییەك  چەشنە  هیچ  بێ  بە 
نهێنی دەنگ بدات و بەدواداچوون بكات بۆ 
بكات  تۆمار  سكااڵ  تەنانەت  و  دەنگەكەی 
و  دەنگەكەی  ونبوونی  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
لە  و  ساختەكارییەك  چەشنە  هەر  روودانی 
دەنگی  هەڵبژاردنەوە  كومسیۆنەكانی  رێگەی 
ناڕەزایەتی خۆی دەرببڕێ. لە هەڵبژاردنەكانی 
هەرێمی كوردستاندا دیتمان كە شارۆمەندانی 
كوردستانی بە بێ هیچ چەشنە جیاوازییەك بە 
هەڵبژاردنەكانیان  بەشداریی  سەرەوە  رێژەیەكی 
لە كەشێكی زۆر دێموكراتیك  تەنانەت  كرد و 
الیەنە  و  حێزب  لە  هەندێك  هێمنانەدا  و 
ئەنجامی  لە  ئەوەیكە  بێ  بە  سیاسییەكانیش 
لەسەر  خۆیان  سكااڵكانی  بترسن،  كارەكەیان 
بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەكان ناردە كومسیۆنی 
وەاڵمی  سكااڵكانیان  پێی  بە  و  هەڵبژاردن 
و  كەس  هیچ  و  وەرگرتەوە  خۆیان  شیاوی 
الیەنێكی سیاسی ئەو مافەی بە خۆی نەداوە 
لە  بێت  رێگر  و  بكات  بلۆكە  سكااڵكان  كە 
بەرامبەر ویست و ئیرادەی خەڵكدا. ئەمەش لە 
دێموكراتیكە  زۆر  پێوەرێكی  خۆیدا  نێوەڕۆكی 
و  ئازاد  هەڵبژاردنێكی  پێناسەكردنی  بۆ 

دێموكراتیك.

كاندیداتۆری،  بەرپرسایەتی  و  ماف   -3
چاالكی حیزبی و بانگەشەی هەڵبژاردن

مافی  كەسێ  هەموو  پێوەندییەدا  لەم 
رێگەی  لە  چ  جا  هەیە.  كاندیدكردنی  خۆ 
سەربەخۆ  كەسێكی  وەك  یان  بێ  حیزبەكانەوە 
روانگە  ئازادانە  دەتوانێ  بۆیە  الیەن.  بێ  و 
زانیاری  دەرببڕێ،  خۆی  سیاسییەكانی 
هەموو  لە  و  بدات  زانیاری  و  وەربگرێ 
بانگەشە بۆ خۆی بكات  ئازادانە  ناوچەكاندا 
و بە شێوەیەكی ئازادانە لە راگەیەنەكان كەڵك 
وەربگرێ و ئەگەر لە شوێنێكدا مافەكانی پێشێل 
كرا قەربوو بكرێتەوە. هەر بۆیە هەڵبژاردنەكانی 
ئەم  كوردستان  پارڵمانی  چوارەمی  خولی 
ئەو  كورد،  نەتەوەی  كە  سەلماند  راستییەى 
زەرفیەتەی هەیە كە بە پێی هەموو پێوەرەكان 
هەڵبژاردنێكی ئازاد بەڕێوە ببات. چونكوو لە 
هەڵبژاردنی ئەم خولەدا جگە لە حیزب و قەوارە 
سیاسییەكان كاندیدا سەربەخۆكانیش توانیان لە 
پڕۆسەیەكی زەمەنییدا خۆیان كاندیدا بكەن و 
زۆر ئازادانە بیر و بۆچوونی خۆیان دەرببڕن و 
لە هەموو كەرەسە و ئامرازەكانی راگەیەن بۆ 
بانگەشەی هەڵبژاردنی خۆیان كەڵك وەربگرن 
خەڵك  بە  زانیاری  پێویست  گوێرەی  بە  و 
بگەیەنن و لەسەر پڕۆسەی هەڵبژاردنەكانیش 

زانیاری وەربگرن.
4- ماف و بەرپرسایەتی حكوومەتەكان

دەبێ  حكوومەتەكان  چوارچێوەدا  لەم 
دیكەی  هەوڵەكانی  و  یاسادانان  قۆناغەكانی 
واڵت  یاساییەكانی  پڕۆسە  پێی  بە  پێویست 
نێونەتەوەیی  پابەندبوون لە بەرامبەر یاسای  و 
بۆ  چوارچێوەكان  و  ماف  تا  ببەن  بەڕێوە 

ئازاد  دەورەیی،  هەڵبژاردنێكی  بەڕێوەچوونی 
بۆیە دەبێ  و دادوەرانە گەرەنتی بكرێ. هەر 
یەك  وەك  دەرفەتی  و  دەرەتان  حكوومەتەكان 
و كەسایەتییە  بە هەموو حیزب و الیەن  بدەن 
رەگەزی  جیاوازيی  بێ  بە  كە  سیاسییەكان 
و  بن  هەڵبژاردنەكان  بەشداری  ئایینی  و 
حكوومەت دەبێ بەستێن و بواری چاالكی ئەم 
بە  سیاسییانە  كەسایەتییە  و  الیەن  و  حیزب 
ئەمنیەتییان  و  بڕەخسێنێ  ئازادانە  شێوەیەكی 
دەبینین  پێناوەشدا  لەم  بكات.  گارانتی 
توانا  پێی  بە  كوردستان  هەرێمی  حكوومەتی 
و ئیمكاناتی خۆی، هەموو هەوڵەكانی خۆی 
پێی  بە  كە  بخولقێنی  كەشێك  تا  گڕ  خستە 
دەرفەتی  و  دەرەتان  یاساییەكان  پێوەرە  هەموو 
بەرابەر بۆ هەموو حیزب و قەوارە سیاسییەكان 

پێك بێت و بە بانگهێشتكردنی چاوەدێرانی بێ 
الیەن تەندرووستی و ئازادبوونی هەڵبژاردنەكان 
و  یاسا  بە  پابەندبوون  بە  و  بكات  مسۆگەر 
رێساكانی هەڵبژاردنێكی ئازاد و دێموكراتیك، 
بۆ  دیكەی  دێموكراتیكی  هەنگاوێكی 
لە  دێموكراسی  و  ئاشتی  سەقامگیریی 
هەڵگرت.  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  ناوچەی 
هەرچەن رەنگە كەموكووڕیەكی ناشوێندانەریش 
بەرچاو  كەوتبێتە  هەڵبژاردنەكاندا  رەوتی  لە 
مەرجە  لەبەرچاوگرتنی  بە  بەوحاڵەش 
ئەو  ئازاد  هەڵبژاردنێكی  سەرەكییەكانی 
تاقیكارییە دێموكراتیكەی هەرێمی كوردستان 

شایانی رێز و جێگای هیوایە.

خوێندن  نوێی  ساڵی  دەستپێكردنی 
نەتەوە  بە  سەر  قوتابیانی  و  مندااڵن  بۆ 
ساڵێك  هەموو  ئێران،  ستەملێكراوەكانی 
و  هەمیشەیی  چیرۆكی  وەبیرهێنەری 
دایكی  زمانی  پەراوێزكەوتنی  ئازاردەری 
سەرەتای  لە  كە  شوناسە  قەیرانێكی  و 
و  خوێندن  ناوەندەكانی  نێو  بۆ  چوونیانەوە 
فێربوون تا دوایین ساڵەكانی ژیانیان لەگەڵ 

ئاسەوارەكانی دەستەویەخە دەبن.
باسە  بەم  نوێی  رەنگێكی  كە  ئەوەی 
داوە،  چەندپاتەكراوە  و  هەمیشەیی 
لە  رووحانی  حەسەن  كە  بەڵێنانەیە  ئەو 
جۆزەردانی  هەڵبژاردنەكانی  پڕوپاگەندەی 
رابردوودا هەوڵی دا خەڵكیان پێ فریو بدات 
و بەم چەشنە كوورەی هەلبژاردن بە قازانجی 
لەم  رووحانی  بكات.  گەرم  رێژیم  و  خۆی 
وەك  دروشمی  كۆمەڵێك  بە  هەڵبژاردنەدا 
وێژەی  و  زمان  فەرهەنگستانی  پێكهێنانی 
ئازەری )نەك توركی(، جێبەجێكردنی مادە 
لەبیركراوەكانی یاسای بنەڕەتی )بۆ نموونە 
مادەی 15 و 19(، بەشداركردنی قەومەكان 
لە بەڕێوەبردنی واڵتدا و ... توانی سەرنجی 
بەشێكی بەرچاو لە دەنگدەران لەم ناوچانەدا 

بۆ الی خۆی رابكێشێت.
كە  رووحانی  دروشمەكانی  لە  یەكێك 
شوێنكەوتووانی سیاسیی ئەو لە كوردستان، 
دیكەی  ناوچەكانی  و  ئەحواز  ئازەربایجان، 
فریو دا، بەڵێنی جێبەجێكردنی مادەی 15ی 
الیەن  لە  كە  بوو  رێژیم  بنەڕەتیی  یاسای 
ئەوانەوە وەكوو مانیفێستی مافە فەرهەنگی 
و زمانییەكانی نەتەوە ستەملێكراوەكان باسی 

لێ دەكرێت. 
لەم پێوەندییەدا پێویستە قامك بخرێتە سەر 

ئەم چەند خاڵەی خوارەوە:
 یەكەم ئەوەی كە مادەی 15ی یاسای 
بنەڕەتیی رێژیم، نەك سەقفی داخوازییەكان، 

داخوازییە  ئاستی  كەمترین  دەربڕی  بەڵكوو 
فەرهەنگییەكانی ئەم گەالنەیە و لە بیركردنی 
سەركەوتنی  یارمەتیدەری  راستییە  ئەم 
پێوەندییەدا  لەم  رێژیم  چەواشەكارییەكانی 
مادەیە،  ئەم  نێوەڕۆكی  خوێندنەوەی  دەبێت. 
ئاسانتری  روونبوونەوەی  یارمەتیدەری 

باسەكەیە. 
لەم مادەیەدا هاتووە كە :" زمان و خەتی 
فەرمی و هاوبەشی خەڵكی ئێران، فارسییە. 
بەڵگەنامەكان و نووسراوە و دەقە فەرمییەكان 
و  زمان  بەم  دەبێ  دەرسییەكان  پەرتووكە  و 
زمانە  لە  كەڵكوەرگرتن  بەاڵم  بن،  خەتە 
و  چاپەمەنی  لە  قەومییەكان  و  خۆجێیی 
وێژەی  فێركردنی  و  گشتییەكاندا  راگەیەنە 
زمانی  شانبەشانی  قوتابخانەكاندا  لە  ئەوان 

فارسی رێگەپێدراوە". 
مادەیە،  ئەم  دووەمی  و  یەكەم  رستەی 
فەرمیبوونێكی ئاسنین دەداتە زمان و خەتی 
و  بەڵگەنامە  خەتی  و  زمان  وەكوو  فارسی 
نووسراوە و دەقە فەرمییەكان و پەرتووكەكانی 
لە  كەڵكوەرگرتن  كە  جۆرێك  بە  خوێندن، 
لەو خااڵنەی  نەتەوە ستەملێكراوەكان  زمانی 
لە  كە  ئەوەی  بەاڵم  قەدەغەیە.  سەرەوەدا 
ماوەی ئەم هەموو ساڵەدا كەسانێك هەوڵیان 
دێموكراتیكبوونی  بۆ  بەڵگەیەك  وەكوو  داوە 
بكەن،  لێ  باسی  رێژیم  بنەڕەتیی  یاسای 
سەرەتا  كە  مادەكەیە  دووەمی  بەشی 
و  خۆجێیی  زمانی  بە  نەتەوەییەكان  زمانە 
لە  جۆرێك  شێوەیە  بەم  و  دەبات  ناو  قەومی 
جێگیر  یاسادا  لە  نەتەوانە  بەم  سووكایەتی 
دەكات، پاشان باس لە شوێنی بەكارهێنانیان 
دەكات كە بریتین لە چاپەمەنی و راگەیەنە 
گشتییەكان و فێركردنی ئەدەب و وێژەیان لە 

قوتابخانەكاندا.
لە  زمانێك  لە  كەڵكوەرگرتن  كە  روونە 
بە  واڵتێكدا  راگەیەنەكانی  و  چاپەمەنی 

ئاخێوەرانی  بۆ  مافێك  قبووڵكردنی  مانای 
كاناڵە  بوونی  چۆن  وەك  نیە،  واڵتدا  نێو  لە 

تەلەفزیۆنی و رادیۆییەكانی رێژیم بە زمانی 
ئیسپانیۆلی، ئینگلیزی و عەرەبی بە واتای 
ئیسپانیاییەكان  بۆ  مافێك  هیچ  سەلماندنی 
ئەلجەزایرییەكانی  یان  ئێنگلیزییەكان  یان 
شێوەیەش  بەو  هەر  نیە،  ئێران  دانیشتووی 
تەلەفزیۆنێكی  یان  رۆژنامە  بوونی 
بە  رێژیم  داننانی  واتای  بە  كوردی زمانیش 

مافەكانی نەتەوەی كورددا نیە.
و  وێژە  فێركردنی  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
ئەدەبی نەتەوەكان لە قوتابخانەكانیشدا خاڵێكی 
چەواشەكارانە وەبەر چاو دەكەوێت كە هێندێك 
كەس بە ئەنقەست یان بە هەڵە لەم ماوەیەدا 
كە  ئەوەیە  ئەویش  كردووە.  لێ  چاوپۆشییان 

تەنیا  بەلووچ  یان  كورد  نەتەوەی  داخوازیی 
لە  بەلووچی  یان  كوردی  زمانی  فێركردنی 
فێركردن  خودی  بەڵكوو  نیە،  قوتابخانەكاندا 
یان نێوەڕۆكی كتێبە دەرسییەكانیش دەبێ بەم 
زمانانە و لە خزمەتی گەشە و پەرەپێدانیاندا 
بێت، دەنا هەموو خەت یان زمانێك، تەنانەت 
خەت و زمانە كەونارا لەنێوچووەكانیش دەتوانن 
بابەتێك بۆ وانەگوتنەوە و فێركردن بن. كەوابوو 
كە  ئێرانە  گەالنی  هاوبەشی  زمانی  ئەوە 
دەبێ بەرەبەرە بخرێتە نێو پرۆسەی پەروەردە، 
تاكوو بۆ خۆی نەبێتە كۆسپێك لە سەر رێی 
و  مندااڵن  شوناسی  دۆزینەوەی  و  فێربوون 

مێرمندااڵنی نەتەوە ستەملێكراوەكاندا. 
وردی  بە  ئەگەر  دیكەوە،  الیەكی  لە 
چاوێك لەو مادەیە بكەین، كاتێك كە باسی 
دەكات،  فارسی  زمانی  لە  كەڵكوەرگرتن 
و  دەبڕێتەوە  شتێك  هەموو  وشەی"دەبێ"  بە 
جێگای هیچ ئەگەر و گومانێك ناهێڵێتەوە، 
بەاڵم كە دێتە سەر باسی زمانەكانی دیكە، 
بە وشەی "رێگەپێدراوە" كۆتایی بە رستەكە 
ناخاتە  ئەركێك  هیچ  كە  بەجۆرێك  دێنێت، 
ئەم  نموونە،  بۆ  كە  حكوومەت  سەرشانی 

بەشەش "دەبێ" جێبەجێ بكرێت.
هەروەك  پێوەندییەدا،  لەم  دووەم  خاڵی 
رووحانی  دانپێدانانی  كرد،  لێ  باسمان 
داخوازییە  ئەم  تەنانەت  دابیننەكردنی  بە 
ئەم  ماوەی  لە  بچووكانەش  فەرهەنگییە 
هەموو ساڵەدایە كە بەرپرسیاریەتیی یاسایی 
لەم  سەركۆمارەكەی  و  رێژیم  سیاسیی  و 

پێوەندییەدا قورستر دەكات.
كەسانێك  هەڵوێستی  سێهەم،  خاڵی 
رزگاریدەر  بە  رووحانی  كە  نەتەوانەیە  لەم 
مافی  پێناوی  لە  خەبات  قارەمانی  و 
نەتەوەكاندا دەناسێنن، بەاڵم تا ئێستا تەنانەت 
خۆیانیش ئاوڕێكیان لەم بەڵێنییەی رووحانی 
لەسەر  داخوازییەكانیان  كۆی  و  نەداوەتەوە 

قەومەكان  "بەشداركردنی  ناڕوونی  بەڵێنیی 
كە  بۆتەوە  چڕ  واڵتدا"  بەڕێوەبردنی  لە 
تێ  ئوستانداری  پۆستی  ئاستی  لە  ئەوەش 
لە  ئەوەش  تەنانەت  ساتە  ئەم  تا  و  ناپەڕێت 
كەسانە  ئەم  ماوەتەوە.  دروشمێكدا  ئاستی 
تەنانەت ناوێرن بۆ وەبیرهێنانەوەی ئەسڵی 15 
و  بگرن  رووحانی  تیمی  لە  نوقورچكێكیش 
لەو باوەڕەدان كە نابێ ببنە زەخت و گوشار 
سەر  بۆ  راستیدا  لە  )و  سەركۆمار  سەر  بۆ 

رێژیم(.
ئەگەر  تەنانەت  كە  ئەوەیە  چوارەم  خاڵی 
لەبەرچاوگرتنی  بە  بیهەوێ،  رووحانی 
پێكهاتەی مەجلیس و گرینگتر لەوە، پێكهاتە 
نیگابان  شوورای  سەر  بە  زاڵ  روانگەی  و 
رێژیمدایە  یاسادانانی  دامودەزگاكانی  وەكوو 
پێویست  یاسای  پێوەندییەدا  لەم  دەبێ  كە 
باسی  هێنانەگۆڕی  تەنانەت  بكەن،  پەسەند 
لە خەیاڵێك تێ  دایكیش  بە زمانی  خوێندن 

ناپەڕێت.
خاڵی پێنجەم و كۆتایی ئەوەیە كە ساڵی 
و  رووحانی  و  كردووە  پێ  دەستی  خوێندن 
یادێكیان  قسەیەكیش  بە  تەنانەت  هاوكارانی 
لە بەڵێنییەكەی خۆیان نەكردۆتەوە، چ بگات 
دابڕێژن  بۆی  پێوەندیدار  یاسای  كە  بەوەی 
بۆ  تایبەت  لیژنەی  و  بكەن  پەسەندی  و 
و  مامۆستا  وەرگرتنی  و  كتێب  داڕشتنی 
پرسە  بەم  پێوەندیدار  دیكەی  بابەتەكانی 

دیاری بكەن.
لە  گۆڕانێك  نە  بڵێین  دەبێ  كۆتاییدا  لە 
رێژیمی  پێشووی  و  هەمیشەیی  سیاسەتی 
كۆماری ئیسالمیدا بەدی دەكرێت و نە زمانی 
چوارچێوەی  لە  ئێران  نەتەوەكانی  دایكیی 
ئەم  بنەڕەتیی  یاسای  و  سیاسی  سیستمی 
خۆنواندن  بۆ  دەرفەتێكی  و  پێگە  رێژیمەدا 

دەبێت.

هەڵبژاردنەكانی هەرێمی كوردستان هەنگاوێكی دێموكراتیك فاتیح ساڵحی

مادەی 15، فریوێكی گەورە سەالم ئیسماعیل پوور

 مادەی 15ی 
یاسای بنەڕەتیی 
رێژیم، نەك سەقفی 

داخوازییەكان، بەڵكوو 
دەربڕی كەمترین 
ئاستی داخوازییە 
فەرهەنگییەكانی 
ئەم گەالنەیە و 

لە بیركردنی ئەم 
راستییە یارمەتیدەری 

سەركەوتنی 
چەواشەكارییەكانی 

رێژیم لەم پێوەندییەدا 
دەبێت
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رۆژەڤ

مامۆستا تێكۆشەرەكان!
قوتابی  و خوێندكارە بەڕێزەكان!
دایك  و بابە زەحمەتكێشەكان!

ئەوا ساڵێكی دیكەی خوێندن لە تەمەنی 
رێژیمی  ئ��ی��س��الم��ی،  ك���ۆم���اری  رێ��ژی��م��ی 
پێ  دەس��ت  ئ���ازادی  دژی  و  قەیرانخولقین  
دەكاتەوە، بەو هۆیەوە قوتابخانەكان، دانشگاكان 
 و بنەماڵەكان جموجۆڵێكی تایبەتییان تێدا پێك 
خوێندكار  قوتابی  و  لە  میلیۆنان  بە  و  دێ  
هیوایەی  ب��ەو  خوێندنگاكان  دەك��ەن��ە  روو 
داهاتوویەكی باشتر بۆ خۆیان دەستەبەر بكەن. 
بەوەفای  پشتگری  كە  بابەكانیش  دای��ك  و 
بە  رۆڵەكانیانن،  بۆ  داهاتوویە  ئەو  بنیادنانی 
تێدەكۆشن  بەردەوام  كاری  رەنج  و  تەحەموڵی 
هەزینەی پێداویستییەكانی خۆشەویستەكانیان 

دابین بكەن.
ئەو ساڵیش لە جیاتیی خوێندن بە زمانی 
ناچاری  بە  خۆشەویستەكانیان  رۆڵ��ە  دای��ك، 
بە  فارسییان  زمانی  بە  قسەكردن  خوێندن  و 
بیگانەن.  لێی  كە  زمانێك  دەسەپێنن،  سەردا 
تەنانەت رێژیم دوای تێپەڕبوونی دەیان ساڵ لە 
پەسندكردنی مادەی 15ی یاسای بنچینەیی 
بە زمانی  لەوێدا مافی خوێندنی  خۆی كە 
خوێندنی  ساڵی  دان��اوە،  یاسایی  بە  دایكی 
1392 �� 1393 هەر بەشێوەی پێشوو درێژەی 

دەبێ.
ئێزنم بدەن لەالیەن رێبەرایەتیی حیزبەكەمان، 
ئێرانەوە  ك��وردس��ت��ان��ی  دێ��م��وك��رات��ی  حیزبی 
پێشكەش  پیرۆزبایی  گەرمترین  بۆنەوە  بەو 
خوێندكاران،  قوتابییان  و  ئێوە  ه��ەم��وو  ب��ە 
فێربوون،  زان��س��ت  و  رێ��گ��ای  تێكۆشەرانی 
نیشتمانپەروەرەكان   و  زەحمەتكێش   مامۆستا 
هیوادارین  ئێمەش  بكەم.  بابەكان  دای��ك  و  و 
مامۆستا  ب��اب��ەك��ان  و  و  دای���ك   رەن��ج��ی  ك��ە 
خۆماندووكردنی  و  الی��ەك   لە  تێكۆشەرەكان 
قوتابی  و خوێندكارەكان لەالیەكی دیكەوە ببێتە 
هۆی پەروەردەبوون  و پێگەیشتنێكی ئەوتۆ كە 
بتوانن داهاتوویەكی پڕ لە بەختەوەری بە بێ 
دەسەاڵتی رێژیمی كۆماری ئیسالمی، بنیات 

بنێن.
خۆشەویستان!

سێبەری  لەژێر  سااڵنێكە  ئێوە  هەرچەند 
رێ��ژی��م��ێ��ك��دا خ��وێ��ن��دن��ت��ان ت��ێ��پ��ەڕ ك�����ردووە  و 
شارەزایی تەواوتان بە سیاسەتی دژی زانست  
و پەروەردەی پێشكەوتووی كۆماری ئیسالمی 
هەیە، بەو حاڵەشەوە ئەم كاتەمان بە گونجاو 
زانی وەكوو مامۆستایەكی پێشووی ئاشنا بە 
هەلومەرجی  لە  ئاوڕێك  قوتابخانە  و  دەرس  

ئیستای خوێندن لە ئێران بدەینەوە.
لە ئێوە شاراوە نییە كە مەبەستی رێژیمی 

دانشگا،  قوتابخانە  و  لە  كۆماری ئیسالمی 
پێگەیاندن  و پەروەردەكردنی گەنجەكانی واڵت 
بە هزر  و بیری پێشكەوتنخوازی  و سەردەمیانە  
بەڵكوو  نییە،  گ��ەش��اوەت��ر  داه��ات��ووی��ەك��ی  و 
پێوەندیەدا  لەو  تێكۆشانی  جەمسەری هەموو 
دەگەڕێتەوە سەر پەروەردەكردنی جیلێك لەسەر 
ئەوەی  بۆ  دواك��ەوت��وو،  عەقڵییەتی  بنەمای 
داهاتووشدا  لە  خۆی  دەسەاڵتداریی  بتوانێ 
بەسەر خەڵكدا درێژە بدا، بۆ ئەوەی جیلێكی 
ملكەچ تەحویلی كۆمەڵگا بدا كە لە جیاتی 
بیر كردنەوە لە ژیان بە ئازادی، ببنە پێچ  و 
مۆرەیەك بۆ ماشینی سەركوت  و دیكتاتۆری 
ئەو رێژیمە. ناوەڕۆكی كتێبەكان، چاوەدێری 
كردنی وردی هەڵسوكەوتی قوتابی، خوێندكار  
و  دانشگاكانیان   قوتابخانە  و  لە  و مامۆستا 
ناچاركردنیان بە بیر كردنەوە  و هەڵسوكەوتێك 
كە الی رێژیم پەسەندە، دەركردن  و سزادانی 
بێ،  لەسەر  كەمترین گومانیان  كە  ئەوانەی 
ساڵە  دەی��ان  خوێندن  لە  كردنیان  بێبەش  یان 
بەسەر فەزای خوێندنگاكاندا زاڵە. رێژیم بۆ 
مرۆڤایەتییە  دژە  بەرنامە  ئەم  بەڕێوەبردنی 
وەردەگرێ.  كەڵك  خۆی  توانای  هەموو  لە 
دابینكردنی قەڵەم  و دەفتەر كە دروشمەكانی 
ناو  بە  وێنەی  ی��ان  حكوومەتی،  ئیسالمی 
شەهیدەكانیانی لەسەرە بە بێبەانبەر بەتایبەت 
لە گوندەكان بە ناوی یارمەتی وەڕ خستنی 
كاروانی "راهیانی نوور" كە لەودا مندااڵن بە 
شەڕگەكانی  چاوپێكەوتنی  بۆ  دەبەن  زۆری 
رێژیم كە لەوێدا ژمارەیەكی زۆر لە الوەكانی 
ئەو واڵتەیان بەكوشت داوە، وەك نموونەگەلێك 
لەو سیاسەتانەن كە بەسەر الوەكانیدا دەسەپێنن 
ساڵی  لە  بشۆنەوە.  میشكیان  هیوایەی  بەو 
13٦٨ هەتا 1390، 100 كەس لەو قوتابییانە 
رووداوەكانی  لە  نوور"  "راهیانی  كاروانی  لە 
بریندار  و 71 كەسیان كوژراون.  هاتووچوودا 
تەنیا لە ساڵی خوێندنی رابردوو 2٦ كەس لەو 

سەفەرانەدا گیانیان لەدەست دا.
سەرەڕای ئەوەی كە رێژیم لەو بەرنامانەیدا 
زیاتر  رۆژب����ەرۆژ  نەگەیشتووە  و  ئ��اك��ام  ب��ە 
دەكەوێتە بەر رق  و بێزاریی الوەكان، بەاڵم بەو 
حاڵەشەوە  و بە بێ لەبەر چاو گرتنی خەسارە 
درێژەیان  ه��ەروا  بەرنامانە  ئ��ەو  گیانییەكان 

هەیە.
پێداویستییەكانی  و  ئ���ی���م���ك���ان���ات  
تراژیدییایەكە،  خ��ۆی  بۆ  قوتابخانەكانیش 
ب��ێ��ج��گ��ە ل�����ەوەی ك���ە ل���ەب���ەر ك��ەم��ی��ی بینا 
دوو شیفت  بە شێوەی  قوتابخانەكان  زۆربەی 
 و سێ شیفت بەڕێوە دەچن كە شوێندانەریی 
نێگەتیڤی زۆری لەسەر خوێندن  و پێشكەوتنی 
گەرمكردنی  شێوەی  پێكهێناوە،  قوتابییان 

قوتابخانەكانیش دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمانێكی 
وەرزی  لە  ئ��ەوەی  بۆەتە هۆی  ئ��ەوەش  زوو، 
ئ����اور گرتنی  زس��ت��ان��دا رۆژان�����ە خ���ەب���ەری 
قوتابخانە  و قوتابییان لێرە  و لەوێ ببیستین. 
لە ساڵی 13٦7ی هەتاوییەوە هەتا 1391 لە 
شوێنە جیاجیاكانی ئێران سەرجەم 72 قوتابی  
و مامۆستا بە هۆی ئاورگرتنی قوتابخانەوە 
لەدەست  گیانیان  قوتابیش  چ��وار  بریندار  و 
دەكەین،  تااڵنە  رووداوە  ئەم  باسی  كە  داوە. 
ئاورگرتنی قوتابخانەی شیناوێی پیرانشارمان 
بیر دێ��ت��ەوە ك��ە ل��ە ب��ەف��ران��ب��اری س��اڵ��ی پار 
بوون  بریندار  كچ  قوتابیی   2٨ و  دا   رووی 
دوو قوتابیش گیانیان لەدەست دا، ئەو رووداوە 

هەموو كوردستانی ماتەمبار كرد.
ئەو  ه���ەم���وو  س���ەرب���اری  دەردی  ب����ەاڵم 
گوزەرانی  ژیان  و  بارودۆخی  كەموكۆڕییانە 
بە  هەر  ئێستا  كە  واڵتێك  لە  مامۆستایانە، 
ئاوسانی  ئاستی  رێژیم  كاربەدەستانی  وتەی 
مووچەی  رادەی   ،%39 گەیشتووەتە  دراو 
لە زۆر شوێن  ئەوەندە كەمە كە  مامۆستایان 
تەنانەت بەشی كرێ ماڵەكانیان ناكا، مووچەی 
زۆر  كەمە  زۆر  ئ��ەوەی  لەگەڵ  ئیزافەكاری 
جار 5 هەتا ٦ مانگ وەدوا دەكەوێ. هێندێك 
شێوەی  بە  مامۆستایان  بۆ  ماڵی  یارمەتیی 
فەرمی لەبەرچاو گیراوە وەك، "بیمە تەاڵیی"، 
حەقی نیشتەجێ بوون و هێندێكی دیكە، یان 
نایاندەنێ یان بە كەموكورتی  و چەند مانگ 
ئابووریی  وەزعی  ئەوە  دەگرن.  وەری  جارێك 
فەرمی  شێوەی  بە  كە  مامۆستایانەیە  ئەو 
دام���ەزراون، ب��ەاڵم ل��ەوان خراپتر وەزع��ی ئەو 
بەشە لەو مامۆستایانەیە كە بە شێوەی ''حق 
بە  كەمتر  و  زۆر  بە مووچەیەكی  التدریس'' 

و  دەك��ەن  ك��ار  دیكە  ئیمكاناتی  بیمە  و  بێ 
سەمەرەوە  سەیر  و  بەهانەی  بە  جاریش  زۆر 

كارەكانیان لێ وەردەگرنەوە.
وەزعی ناڵەباری ژیان، داهاتی كەم و خەرجی 
دەچێتە  رۆژب��ەرۆژی��ش  كە  گ���وزەران  گرانی 
سەرێ، بووەتە هۆی ئەوەی مامۆستایان بۆ 
دابین كردنی النیكەمی ژیانیان لە رۆژدا 2 
يان 3 كار بكەن، ئەوەش بۆەتە هۆی ئەوەی 
كە كاری مامۆستایەتی وەك كارێكی الوەكی 
چاو لێ بكرێ  و شوێندانەری نەرێنی لەسەر 

رادەی فێركردن دابنێ.
خۆشەویستان ئەوەی باسمان كرد كورتەیەك 
لەو هەموو نەهامەتی  و كەند  و كۆسپانەیە كە 
قوتابی  و مامۆستا لە واڵتی ئێمەدا رۆژانە 

لەگەڵی بەرەوڕوو دەبنەوە.
رەنگە پرسیارێكی سەرەتایی لێرەدا ئەوە بێ 
زۆرەی  داهاتە  هەموو  بەو  ئێران  واڵت��ی  كە 
بەتایبەت  خەڵكەكەی  دەب��ێ  بۆچی  نەوتەوە 
نانی  بنیات  ك��ە  م��ام��ۆس��ت��اك��ان  و  ق��وت��اب��ی  
ئەوانە،  سەرشانی  لە  واڵت��ە  ئ��ەو  داه��ات��ووی 
بەسەر  ژیان  دژواردا  ئاوا  هەڵومەرجێكی  لە 

بەرن؟
باسێكی  خ��ۆی  ب��ۆ  پرسیارە  ئ��ەو  واڵم��ی 
ك��ورت��ی دەڵێین  ب��ە  ب��ەاڵم  زۆر ه��ەڵ��دەگ��رێ، 
س��ەروەت  و سامانی ئەو واڵت��ە كە دەب��ێ بۆ 
كار  هەلی  فەراهەمكردنی  كردنەوە،  ئ��اوەدان 
بۆ هەموو  ئەم سەردەمە   و ژیانێكی شیاوی 
سەرف  پەروەردە  بەتایبەت  كۆمەڵگا  تاكێكی 
ماڵوێرانكەر  ش��ەڕێ��ك��ی  س��ەرف��ی  ب��ك��رێ، 
بەشار  لە  پشتیوانی  بۆ  دەك��رێ  سووریە  لە 
ئەسەدێك كە بە وتەی ئەنجومەنی ئاسایشی 
نەتەوەیەكگرتووەكان هەتا ئێستا زیاتر لە سەد 
تەنانەت  هەزار كەس لە هاوواڵتییانی خۆی 
بەچەكی شیمیایی كوشتوە، بە سەدان هەزار 
كەسی بریندار كردووە، واڵتەكەی وێران كردوە 
 و 1 لەسەر 3ی خەڵكەكەی لە ترسان واڵتیان 
بەجێ هێشتوە. سەرفی پڕچەك كردن  و بەهێز 
دەچێتە  دەكرێ  و  لوبنان  حیزبوڵاڵی  كردنی 
ناوچە  و  لە  تیرۆریستەكان  تاقمە  كیسەی 

جیهاندا.
ئاگادارن  ه��ەم��وو  ن��ێ��وخ��ۆی واڵت��ی��ش  ل��ە 
بوونەتە  بەر  بەدەستەكان  دەس��ەاڵت  چۆن  كە 
بەتااڵن بردنی دارایی ئەو واڵتە كە نانی ئەو 

خەڵكەیە.
دارایی  هەموو  ئێستا  خۆشەویستان  بەڵی 
ئ��ێ��ران، سەرفی   و داه��ات��ی زۆر  و زەوەن���دی 
كوشتن  و وێرانی لە دەرەوەی واڵت  و دزی  و 
تااڵنی دەسەاڵتداران لە ناوخۆ دەبێ. رزگاری 
وری��ای��ی  و  ب��ە  پێویستی  رەش��ی��ی��ە  رۆژ  ل��ەم 
یەكگرتوویی هەیە هەتا بتوانین ئەو سیستمە 
دەسەاڵتدارییە لە ئێران البەرین  و حكوومەتێك 
بنیاد بنێین كە هی خۆمان بێ  و لە خزمەتی 

خەڵكدا بێ.
پێوەندییەدا هەموومان ئەركمان لەسەر  لەو 
الیەك   لە  مامۆستایان  ئەركی  ب��ەاڵم  شانە، 
الوی  توێژی  وەك  قوتابییان  خۆێندكار  و  و 
ئەركی  هەموومان  با  قورسترە،  كۆمەڵگە 
بنواڕینە  بەرین  و  بەڕێوە  باشی  بە  خۆمان 
داهاتوویەكی گەش بەدوور لە زوڵم  و زۆرداریی 
ئیسالمی،  ك��ۆم��اری  دیكتاتۆری  رێژیمی 
ئێمەیش دەتوانین بەو داهاتوویە بگەین هەروەك 

چۆن گەالنی دیكە پێی گەیشتن.
بە هیوای ئەو رۆژانە

ه��ەر س��ەرك��ەوت��وو  و ل��ە ب��ەاڵی رێ��ژی��م بە 
دوور

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
سكرتێری گشتی
مستەفا هیجری

31ی خەرمانانی 1392ی هەتاوی

راپۆرتێكی  تایمز"  "نیۆیۆرك  رۆژنامەی 
تێروتەسەلی بەقەڵەمی "سێبنێم ئارسو" لەسەر 
رەجەب  ئەمدواییانەی  پێشنیاریی  بەستەی 
تەیب ئۆردۆغان، سەرۆك وەزیرانی توركیە بۆ 
لەو  پەرچەكردارەكان  و  واڵتە  لەو  چاكسازی 
بوارەدا باڵو كردەوە. بەشی سەرەكیی راپۆرتەكە 
پێوەندیدارەكانی  بەشە  و  كورد  پرسی  باسی 

بەستە پێشنیارییەكە بەم پرسە دەكات.  
وەزیران،  "سەرۆك  هاتووە:  سەرەتادا  لە 
دووشەممە  رۆژی  ئۆردۆغان  تەیب  رەجەب 
وا  كە  راگەیاند  الیحەكانی  بەستەیەكی 
پرۆسەی  بووژانەوەی  پێناو  لە  دەركەوت 
كوردی  نەتەوەی  لەگەڵ  ئاشتی  راگیراوی 
ئەو واڵتەدایە كە زیاتر لە چەند دەیەیە دژی 
رێبەرانی  بەاڵم  دەكەن.  شەڕ  تورك  دەوڵەتی 
كورد بە شێوەیەكی بەرین الیحەكانیان بە بێ  
ئەمەوە  بە هۆی  كە  وتوویانە  و  زانیوە  یایەخ 
ئاگڕبڕی  هەوڵەكانی  داهاتوودا  لە  دەكرێ  
شەڕێك كە دەگوترێ  لە سەرەتای 19٨0كانەوە 
گیانی نزیك بە چل هەزار كەسی ئەستاندووە، 

بكەوێتە مەترسییەوە. 
بەڕێز ئۆردۆغان وتی دەوڵەت لە بەرامبەر 
بەربەستە درێژماوەكانی سەر كەڵكوەرگرتن لە 
و  دەنوێنێ   خۆی  لە  نەرمی  كوردی  زمانی 
پێك  هەڵبژاردندا گۆڕانكارییەك  لە سیستمی 
دێنێ  كە دەتوانێ  ئاسانكارییەك بێ  بۆ حیزبە 
كوردییەكان كە كورسیی پارێزراویان لە پارلماندا 
كە  رانەگەیاند  وای  هەنگاوی  بەاڵم  هەبێ . 
رەنگ بوو كوردەكان چاوەڕێیان دەكرد، لەوانە 

ئازادكردنی چاالكانی كوردی بەندكراو.
گولتێن كیساناك، رێبەری حیزبی ئاشتی و 
دیمۆكراسیی الیەنگری كورد لە دەربڕینێكی 
بەستەكە  كە  بڵێم  "دەتوانم  وتی:  تەلەفزیۆنیدا 
توانایی زاڵبوونی بەسەر خاڵە جێی ناكۆكەكانی 

پرۆسەی ئاشتیدا نییە".
لە بەشێكی دیكەدا نووسراوە: "حیزبی خاتوو 
كرێكارانی  حیزبی  لە  نزیكە  زۆر  كیساناكی 
گرووپی  سەرەكیترین  )پەكەكە(،  كوردستان 
راپەڕیو كە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا 
لێداوە.  تیرۆریستی  رێكخراوێكی  پەرچەسپی 
ئەو خاتوونە بەتایبەت باسی ئامانجی الیحەی 
زمانی  بە  رێگە  كە  كرد  كوردیی  زمانی 
تایبەتییەكاندا  قوتابخانە  لە  كە  دەدا  كوردی 
دەوڵەتییەكاندا.  قوتایخانە  لە  نەك  بگوترێتەوە 
ئەو وتی: "ئەوە سووكایەتی بە خەڵكی كوردە 
وەكوو  دایكیتان  زمانی  دەتوانن  بگوترێ ،  كە 
ئەویش  قوتابخانەیەكدا  لە  بیانی  زمانێكی 

ئەوكاتە كە پارەی بۆ بدەن، فێر بن".
ئۆردۆغان  بەڕێز  ئەمە،  سەرەڕای 
هەنگاوی دیكەیشی بۆ بەرینتركردنی پانتایی 
راگەیاند،  كوردی  زمانی  لە  كەڵكوەرگرتن 
خستە  گوندەكان  بۆ  یاسایی  پێكهاتەیەكی 
و  دابنێرێتەوە  لەسەر  كوردییان  ناوی  كە  ڕوو 
 Q، قەدەغەبوونی كەڵكوەرگرتن لە پیتەكانی
W و X نەمێنێ  كە بە زۆری لە دەربڕینی 

كوردیدا و نەك لە توركیدا بەكار دەچن."
تورك  "رێبەرانی  كە:  هاتووە  كۆتاییدا  لە 
و  پەكەكە  لەگەڵ  ئاشتییان  پرۆسەی  پارەكە 
رێبەرە بەندكراوەكەی، عەبدوڵاڵ ئۆجەالن دەست 
ئاگربڕی  مارسدا  لە مانگی  پەكەكە  پێكرد، 
راگەیاند و دەستی بە پاشەكشەی چەكدارەكانی 
باكووری  لە  مەقەڕەكانی  بەرەو  توركیە  لە 
بەستراوەتەوە  دوائاشتی   بەاڵم  كرد.  عێراق 
كە  سیاسی  چاكسازیی  بەڵێنییەكانی  بە 
بەكردەوە  كە  مانگ  چەند  تێپەڕینی  پاش 
لە  پەكەكە  هەڵنەگیرا،  كردەكی  هەنگاوێكی 
سێپتامبردا رایگەیاند كە ئەوە بەربەستێك بووە 

لە بەرامبەر پاشەكشەی هێزەكانی".
سەرچاوە:

Newyorkrimes.com

و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

زۆربەی 
قوتابخانەكان 

بە شێوەی دوو 
شیفت  و سێ شیفت 
بەڕێوە دەچن كە 
شوێندانەریی 

نێگەتیڤی زۆری 
لەسەر خوێندن  
و پێشكەوتنی 

قوتابییان 
پێكهێناوە

پەیامی بەڕێز مستەفا هیجری، سكرتێری گشتیی ح.د.ك.ئـ
سەرۆك وەزیرانی توركیە بەستەیەكی بە بۆنەی دەستپێكردنی ساڵی نوێی خوێندن

پێشنیاریی راگەیاند
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قەسیدەكانسێ دڕندە

عەرەب ، مەكتەب دەڕووخێنێ.
تورك، كتێب دەسووتێنێ. 
فورس، رێ بەمین دەچێنێ.

ئەی چۆن،
زارۆكانمان بچنە بەر خوێندن !

فورس ،
گەردنی باران،

دەخاتە ناو قەفی پەت.

تورك،
زمانی مەزرا داغ دەكات

جەرگی ئاو دەكا لەت و پەت.

عا رەب،
كانیلە چەك دەكات

ژەهر دەكاتە هەناوی،
رووبار و شەت.
ئەی كەی ،

بە جووتیارە رەشتاڵەكان بڵێین،
كوڕینە خەرمان بەرەكەت؟

عەرەب دەڵێ،
ئێمە سێبەری خوداین
ئێمەین و بەس.

فورس،
دەست دەنێتە ،

بینە قاقای الوەكانمان
تا دوا نەفەس.

تورك،
هەڵۆكانمان ، دەخاتە ناو 

كونجی قەفەس.
ئەی كەی بە یەكتری بڵێین

ئازادیتان باش،
كوڕانی قەقنەس.

خودایە...
ئەتاتوورك ، بخەیتە ناوەندی جەحیم.

ئەردەشێر، بكەی بە رێویی ، زەلیل و یەتیم.
خودایە...

لە عا رەبی بستێنەوە،
تیری فەرموودەو

شمشێری قورئانی قەدیم .

قەسیدەكان
مردوون
دڵ

بۆ نیشتمانی جەستە
شۆڕش ناكا
تەنانەت

رووت بوونەوە
لە شێعریشا قەدەغەیە

*

ئەگەر پرسیاریان كرد
ڕەنگی واڵتی تۆ لەچی دەچێ

بڵێ
شێوەی گێالسێكی كێوی ئەدا

كە بەدەم هەتاوەوە
ئاڵ و بۆڵ دەبێ

ئەو 
شەهێنەی 
نەدەفڕی

ادە
لیز

جە
ی 

وباد
ق

می
فات

ن 
نیا

دیاری  بە  شەهێنی  بەچكە  دوو  پاشایەك 
راهێنەری  بە  سپارد  هەردووكیانی  هات،  بۆ 
تایبەتی بارەگاكەی خۆی بۆ ئەوەی بۆ راو 

دەستەمۆیان بكات.
پاشا و  پاش مانگێك، راهێنەر هاتە الی 
بووە  دەستەمۆ  شەهێنەكان  لە  یەكێك  گوتی 
روویداوە  چی  نازانم  بەاڵم  راوە،  ئامادەی  و 
یەكەم  لە  هەر  ئەویدیكەیان  دەك��ەم  هەرچی 
رۆژەوە كە لەسەر لقی دارەكە دامناوە لە جێی 

خۆی نەجوواڵوە.
و  راكێشا  پ��اش��ای  سەرنجی  بابەتە  ئ��ەم 

راوێژكارەكانی  و  دوكتورەكان  ك��رد  فرمانی 
بفڕێنن.  بدەن ئەو شەهێنە  بارەگاكەی هەوڵ 

بەاڵم هیچیان نەیانتوانی.
رۆژی دواتر پاشا فرمانی كرد جاڕ بدەن 
هەركەس  كە  رابگەیەنن  خەڵك  هەموو  بە  و 
خەاڵتێكی  بفڕێنێت  شەهێنە  ئ��ەو  بتوانێت 
باش لە پاشا وەردەگرێت. رۆژی دواتر پاشا 
بینی كە شەهێنەكەی دیكەش بە كارامەیی 
ئەوەی  كرد  ئەمری  پاشا  دەفڕێت.  ت��ەواوەوە 
پیاوەكانی  بیهێنن.  ئەو موعجیزەیەی كردووە 
هێنایە  خاكەڕایان  و  ساكار  وەرزێرێكی  پاشا 

شەهێنەكەی  پیاوە  ئەم  گوتیان  و  پاشا  الی 
دەستەمۆ كردووە.

كردووە  وات  ت��ۆ  ك���رد:"  پ��رس��ی��اری  پ��اش��ا 
شەهێنەكە بفڕێت؟ چۆن وات كردووە؟ رەنگە 

تۆ جادووكار بیت؟
وەرزێر گوتی:" گەورەم زۆر سانا بوو، من 
تەنیا لقی بن شەهێنەكەم بڕییەوە. شەهێنەكە 
تێگەیی باڵی هەیە و دەستی كرد بە فڕین.

سەرچاوە: 
/https://groups.google.com

روانینێك لە ناوەوە بۆ بزووتنەوەی چەپی ئێران

بزافی چەپ پاش سەردەمی مەشروتە، بەشێكی هەرە گرینگ لە سەدەی 
بیستەمی ئێران لەخۆ دەگرێت. راڤەی ئەم بڕگەیە لە مێژووی ئێران تێگەیشتن 
لە مێژووی ئەو واڵتە زێدە دەكات. ئەم كتێبە دیمانەیەكی "حەمید شەوكەت"ە 
لەگەڵ "مێهدی خانبابا تارانی"، كە لە الیەن كاك شۆڕش گوڵكار پێشمەرگەی 
كوردی.  زمانی  سەر  وەرگێڕدراوەتە  ئێرانەوە  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
مێهدی خانباباخانی كەسایەتییەكی چەپی ئێرانە كە راستەوخۆ لە رووداوەكانی 
بە  بووە و هەردەم دۆستێكی  بەشدار  ئێراندا  بزافی چەپی  نیو سەدەیەی  ئەم 
بۆ كاك ش��ۆڕش، هیوای  وێ��ڕای دەستخۆشیمان  ب��ووە.  ك��ورد  وەف��ای گەلی 

بەردەوامیی بۆ دەخوازین.

باڵوكراوەینوێ
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ئەبزوردیسم
بە  دەك��رێ  پێناسە  دۆڕاو"ی��ش  بە"واتا  جار  هێندێك  كە  ئەبزوردیسم 
ئۆژن  بێكت،  ساموئێل  وەك  نمایش نووسانێك  بەرهەمی  و  تیاتر  هۆی 
یونسكۆ، هارۆاڵد پینتر و وودی ئالن هاتە نێو بواری درامەوە و بووە 
جێی سەرەنجی سینەماكاران. ئەبزوردیسم دەربڕی هەلومەرجی ژیانی 
تێگەیشتوويی  ئاستی  بە هۆی گەشەی  لە جیهانێكدایە كە  مرۆڤ 
مرۆڤی مودێرن لە رووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ دیاردەیەك وەك مەرگ 

تووشی نائومیدی و داڕمانی دەروونی" واتادۆڕاوای" دەبێ.

بەپێی هەواڵی گەیشتوو بە ماڵپەڕی كوردستان میدیا، فیلمی 
سینەمایی "سەبارەت بە 111 كچ About 111 Girls'' لە دەرهێنانی 
هاوبەشی سینەماكارانی كورد ناهید قوبادی و بیژەن زەمانپیرا لە نوێترین 
بەشداريی نێونەتەوەیی خۆیدا و بە نوێنەرایەتیی لە هەرێمی كوردستان 
رێكەوتی 11ی رەزبەری 1392ی هەتاوی، لە دووەمین بەشی فیلمەكانی 
لەنزی فیلمی جیهانی Global Lens films لە ئاكادیمیای فیلم 
''پۆڕت تاونسێند'' Port Townsend لە شاری واشنگتۆن لە 
واڵتی ئامریكا نمایش كرا.
فیلمی سینەمایی "سەبارەت بە 111 كچ" لە دوایین بەشداری نێونەتەوەیی 
خۆیدا بە نوێنەرایەتیی لە هەرێمی كوردستان لە دوو سانسی جیاوازدا لە 
ڕێوڕەسمی دەستپێكردنی شەشەمین خولی خەاڵتی لەنزی فیلمی جیهانی 
Global Lens films لە كۆلێژی ناوەندی هونەرە جوانەكانی ئۆلین 

لە شاری لویستۆن لە ویالیەتی مین لە واڵتی ئامریكا نمایش كرا.

فیلمی  ك��وردپ��ا،  ه��ەواڵ��دەری��ی  ئاژانسی  بە  گەیشتوو  ه��ەواڵ��ی  بەپێی 
سینەمایی خۆشەویستی رۆژانی 7، ٨ و 9 ی رەزبەر بە زمانی كوردی 

لەشاری پیرانشار دەچێتە سەر پەردەی سینەما.
ئەو  نووسەری  و  دەرهێنەر  ئامووز  دانێش  رەحیم  و  مستەفاپوور  ئومید 
پیرانشار  لە  فیلمەكەیان  كردنی  نمایش  داهاتی  سینەماییە،  بەرهەمە 

پێشكەش بە كچە قوتابیانی شیناوێ كرد.
لەو فیلمەدا 12 ئەكتەری شاری نەغەدە رۆڵ دەبینن و بڕیارە لە رۆژانی 

دیاری كراودا لە مەكۆى فەرهەنگی شاری پیرانشار نمایش بكرێت.
مانگی سەرماوەزی ساڵی1391 ی هەتاوی 37 كچە قوتابیی قۆناغی 
سەرەتایی بە هۆی گڕ گرتنی سۆبەی پۆلەكەیان لە قوتابخانەی گوندی 
شیناوێى پیرانشار، سووتان و دوو كەس لەو قوتابییانە گیانیان لەدەست دا.

داهاتی نمایش كردنی فیلمی سینەمایی 
"خۆشەویستی" تەرخانی قوتابیانی قوتابخانەی 

شیناوێ دەكرێت

...
وان

ێ د
ب

پێناسەی جۆراوجۆری ئەم رشتەیە، پێوەندی 
رۆژنامەنووس،  و  هونەری  وێنەگری  لەگەڵ 
وێنەگری  ئەخالقی  و  مەرامەكان  و  ئامانج 
جۆرە  ئ��ەو  تایبەتمەندییەكانی  و  خ��ەب��ەری 

وێنەگرییە لەو بابەتەدا دێنە بەرباس.
فۆتۆژورنالیست چیە؟

بەیانكردنی  بۆ  كە  هونەرێكە  و  ف��ەن   �1
و...  ژی��ان  هەتاكوو  دێ��ت  ب��ەك��ار  وێنەگری 
جیهانییە  دی��اردەی��ەك��ی  ب��ك��ات.  بەڵگەمەند 
و پ��ێ��وەن��دی ب��ە ه���ەم���ووان���ەوە ه��ەی��ە ك��ە لە 
كلتوور  و  فەرهەنگ  و  زم��ان  چ��وارچ��ێ��وەی 
تێدەپەڕێ . فۆتۆژورنالیسم ئێمە دەگەڕێنێتەوە 
بۆ الی چیرۆك یا باسێكی بەیانكراو. وەكوو 
ئ��ەو وێ��ن��ان��ەی ك��ە ل��ە راگ��ەی��ان��دن و میدیا 
كاتنامەكان،  گ��ۆڤ��ارەك��ان،  هەواڵنێرییەكان، 
دەتوانن  وێنانە  ئەو  دەبینین،  حەوتوونامەكاندا 
هەڵگری وێنەگريی دێكۆمێنتدار، وێنەگريی 
گۆڕەپان،  ن��ێ��و  وێ��ن��ەگ��ري��ی  ت��ەب��ل��ی��غ��ات��ی، 
ویست  رۆژان��ە،  ژیانی  وەرزش��ی،  وێنەگريی 
بەاڵم  ب��ك��ەن.  وێنا  م��رۆڤ��ەك��ان  داخ��وازی��ی  و 
لە  كە:  ئەوەیە  باسە  ئەو  گرینگی  خاڵێكی 
فۆتۆژورنالیسمدا نیشاندانی وێنە لە سەرەوەی 
ئەوانی  وێنە،  دەب��ێ   یانی  قەزاوەتەكاندایە. 
وایە  ك��ە  ب��ك��ات.  دادوەری  ب��ە  ن��اچ��ار  دیكە 
بگوترێ   "خەبەری"  وێنەگرانی  بە  پێویستە 
كە: هەوڵ نەدەن كە دادوەريی خۆیان بە سەر 
وێنەدا بسەپێنن. لە فۆتۆژورنالیسمدا، سەردێڕ 

لە س��ەرەوەی وێنەیە  ن��اوەرۆك  و  نێوئاخن  یان 
و دەبێ  هاوكاريی گوێگران و بینەران و ئەو 
كەسانەی كە دادوەری دەكەن، بكات كە خۆیان 

چیرۆك و داستان یان رووداو بدۆزنەوە.
2� رۆژنامەنووسگەلێك هەن كە چیرۆك و 
دەكەن.  بەیان  وێنەكانەوە  رێگای  لە  داستان 
دەكرێ  ئاوای لێكدەینەوە كە لە بیر و مێشكی 
فرێم"  "تەك  فۆتۆژورنالیسم  رۆژئاواییەكاندا، 
یەك  هەمیشە  كە  هۆكارەشە  ئەو  لەبەر  نیە. 
"فیچر" یان راپۆرتێكی وێنەی جیاوازیان هەیە 
و یەك "تەك فرێم". كە تەك فرێم لە راستیدا 

چڵەپۆپەی راپۆرتی وێنەیە.
3� پێناسەی دوایی كە لە فۆتۆژورنالیسم 
دەكرێ  بەیانی كەین، ئەوەیە كە : شێوەیەكی 
تایبەت نیە لە ژورنالیسم كە وێنەكان دەخولقێنێ  
تاكوو چیرۆك و بەسەرهاتە هەواڵییەكان دووبارە 
كاتەوە. هەر چەند زۆر جار وا تێدەگەن كە لە 
سەر بنەمای تەك فرێمە، كە لە حاڵێكدا وانیە. 
و  گرینگ  بابەتە  بە  گشتیتردا  حاڵەتی  لە 

جیددییە وێنە كراوەكان دەگوترێ .
پێوەندی نێوان وێنەگری و هەواڵنێری:

پ��ێ��وەن��دی وێ��ن��ەگ��ر و ه��ەواڵ��ن��ێ��ر ل���ە چ 
پ��رس��ی��ارێ��ك��ی كلیدی  ئ���ەوە  راس��ت��ای��ەك��دای��ە. 
و س��ەرەك��ی��ی��ە ك��ە ج��ی��اوازی��ی��ەك��ەی دەب���ێ  لە 
كە  پێویستە  بكرێتەوە.  روون  راگەیاندنەكاندا 
هەم هەواڵنێر و هەمیش فۆتۆژورنالیست بزانن 
كە چۆن و بە چ پالنێك دەبێ  لە چ وەخت و 

كاتێكدا بەرەو الی سووژەكە بچن. بۆ نموونە: 
بۆ  هەواڵنێر  هەمیش  و  وێنەگر  هەم  ئەگەر 
تەقینەوە  رووداوێكی  راپۆرتی  ئامادەكردنی 
خۆیاندا  كاتی  لە  فڕۆكەخانەیەكدا  نێو  لە 
ئامادە بن. كام یەك لەوان و لە چ دۆخێكدا 
فۆتۆژورنالیست  ئایا  بكەن؟  ئامادە  ه��ەواڵ 
هەواڵنێر  رێنماییەكانی  نەداتە  گوێ   دەتوانێ  
و خ���ۆی ه��ەرچ��ی پ��ێ��ی خ���ۆش ب��ێ  وێنەی 
بە  دەتوانێ   راپۆرتێر  ئایا  هەڵبگرێتەوە؟  لێ 
كە  وێنەیەكی  وەسفییەكانی  پێویستییە  بێ  
پێ   سەرنجی  گرتوویەتی  فۆتۆژورنالیست 

نەدات؟
لەسەر مێزی  وێنەكان  و  وێنە  دەكرێ  ئایا 
سەر نووسەرەكە دابنرێت و بڵێین: نازانین ئەو 
وێنە چ شرۆڤە و باسێكی لە سەر بنووسرێت! 
شێوەیەك  هیچ  بە  ئەمن  بڵێ   هەواڵنێر  ی��ان 
كێن؟  نازانم  و  ناناسم  وێنەیە  ئەو  وێنەكانی 
یان  ئيپێك  نموونە  بۆ  كە  وابێت  بڕیار  ئەگەر 
تێمك رەوانەی لوبنان بكرێت، چ كەسێك دەبێ 
سەرپەرست یان لیدێری كار و ئەركەكان بێت؟ 
واڵمدانەوە بەو پرسیارە تەنیا گۆشەیەك لە 
فۆتۆژورنالیسمە.  و  رۆژنامەنووسی  جیهانی 
بەستێنی  لە  فۆتۆژورنالیسم  من  ب��اوەڕی  بە 
هەنووكە  و  ك��ێ��ش��اوە  ق���ەدی  ژورن��ال��ی��س��م��دا 
هەواڵی  ك��اری  و  سابێت  كۆڵەكەیەكی  بۆتە 

سەربەخۆ.
سەرچاوە:             همشهری آنالین

فیلمی سینەمایی "سەبارەت 
بە 111 كچ" نمایش كرا

خ����ەاڵت����ی 
ئ�������ێ�������م�������ی، 

خ������ەاڵت������ێ������ك������ی 
كە  ئ����ام����ری����ك����ای����ی����ە 
ب��������ە ب������ەره������ەم������ە 

نی  كا نیيە یو یز تلو
ئامریكا دەدرێ  
خەاڵتە  ئەم   .
گشتی  ب������ە 

بەرانبەرە لەگەڵ خەاڵتی ئۆسكار بۆ 
سینەما و گرەمی بۆ موسیقا و هەروەها 

تونی بۆ شانۆ.
خەاڵتی ئێمی لە الیەن سێ  رێكخراوی 
هاوپێوەندی بەاڵم سەربەخۆ لە یەكتری بە 

براوەكان دەدرێ  كە بەم شێوەیە.
1. ئاكادێمی هونەر و زانستی تلویزیون 
كە خەاڵتی میللی دەدات بەو بەرنامانەی 
و  دەبێتەوە  باڵو  ش��ەوەوە  لە سەرەتای  كە 

غەیری وەرزشییە.
2. ئاكادیمی نێونەتەوەیی هونەرەكان و 
زانستی تلویزیون، خەاڵتی ئێمی دەدات بە 
بەرنامەكانی رۆژانەی وەرزشی و هەواڵ 

و دێكۆمێنتاری تلویزیونی ئامریكا.
نێونەتەوەیی هونەرەكان  ئاكادێمی   .3
ئێمی  خ��ەاڵت��ى  تلویزیون  زان��س��ت��ی  و 
دەدات بەو بەرنامە تلویزیونانەی كە لە 

دەرەوەی ئامریكا بەرهەم دەهێنرێ .
زۆریان  ناوبانگی  یەكەم  خەاڵتی  دوو 
"داهێنەرە  خ��ەاڵت��ی  ن���اوی  ب��ە  و  ه��ەی��ە 

هونەرییەكانی ئێمی" ناسراون.
بۆ  "ئێمی"  واتە  خەاڵتە  ئەم  مێژووی 
ساڵی 1949ی زایینی دەگەڕێتەوە، بەاڵم 
بەردەوام خەاڵتەكان ئاڵوگۆڕیان بە سەردا 

هاتووە.
هەموو  ئێمی  خ��ەاڵت��ی  رێ��وڕەس��م��ی 
ساڵێك لە ناوەڕاستی مانگی سێپتامبردا، 

پێش دەسپێكی پاییز بەڕێوە دەچێ .
لوس  لە   2013 ساڵی  ئێمی  خەاڵتی 
ئانجلس بەڕێوە چوو و كۆمەڵێك بەرنامەی 
جۆراوجۆری تلویزیونی ئامریكا خەاڵتیان 

وەرگرت.

فۆتۆژورنالیسم چیە و چ پێوەندییەكی 
لەگەڵ ژورنالیسم هەیە؟

خەاڵتی ئێمی
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ئێعدام یان لەسێدارەدانی هاوواڵتیان یەكێك 
لەو سزا سەدە نێوەڕاستییانەیە كە سەرەڕای 
ل��ە 140 واڵت���ی جیهان و  ب��وون��ی  ی��اس��اغ 
نێونەتەوەییەكان  بڕیارنامە  و  كۆنوانیسیۆن 
هەنووكەش لە 21 واڵتی جیهان، یەك لەوان 
ئیسالمی  كۆماری  ژێردەسەاڵتی  ئێرانی 
ب��ەرێ��وە دەچ��ێ��ت ك��ە ت��ەن��ان��ەت ل��ە هەندێ 
حاڵەتدا ئەم دیاردە بە مەبەست و ئامانجی 
رای گشتی  ب��ەرچ��اوی  ل��ە  پ���ەردە  پشتی 
ئەنجام دەدرێت. ئەگەرچی هەندێك كەس و 
الیەن دڵیان بەوە خۆش كردبوو كە بە هاتنی 
پەرەدەستێنن  ئازادییەكان  "اعتدال"  دەوڵەتی 
ئێعدام  وەك  ن���ادادپ���ەروەران���ەی  س���زای  و 
تەنیا  ئەمە  كە  دەركەوت  بەاڵم  دەرناكرێت، 
ئامارەكان  بەپێی  بنەمایە.  بێ   خەونێكی 
لەكاتی هاتنەسەركاری حەسەن رووحانییەوە 
تاكوو كۆتایی مانگی خەرمانان، 173 كەس 
لە ئێراندا ئێعدام كراون و هەنووكە تەنیا لە 
زیندانی دیزڵئابادی كرماشان زیاتر لە 300 
ك��ەس چ��اوەڕێ��ی ب��ەڕێ��وەچ��وون��ی حوكمی 
مافی  چاالكانی  دەك���ەن.  ئێعدامەكەیان 
ب��اڵوی��ان ك��ردووەت��ەوە كە  م��رۆڤ لە ئێران 
تەنیا لە ماوەی 4 رۆژی یەكەمی مانگی 
رەزبەردا النیكەم 23 كەس لە ئێران لەسێدارە 
پێنجشەممە  رێكەوتی  لە  پێشتریش  دراون. 
زیندانی  ل��ە  ك��ەس   ٨ خ��ەرم��ان��ان،  2٨ی 
ناوەندیی یەزد لەسێدارە دراون كە 3 كەسیان 
دادستانی  دوات��ری��ش  رۆژ  دوو  ب���وون.  ژن 
كرانی 4  ئێعدام  هەواڵی  قەزوین  ئینقالبی 
كەسی لە زیندانی قەزوین پشتڕاست كردەوە. 

چاالكانی مافی مرۆڤ و دیمۆكراسی لە 
زیندانی  لە  كە  كردووە  ئاشكرایان  ئێرانیش 
ناوەندیی زاهێدان تەنیا لە 1 رۆژدا 4 كەس 
ئێعدام كراون. هەر لە درێژەی ئەم هەوااڵنەدا 
سایتی كوردپا باڵوی كردووەتەوە كە رۆژی 
20ی خەرمانان كەسێكیان بە ناوی مەنسور 
كەرەمی لە دیزڵئابادی كرماشان و فەردین 
محەممەدی و 3 كەسی دیكەش لە رەجایی 
شاری كەرەج لە رێكەوتی 27ی خەرماناندا 
ئێعدام كراون. هەر ئەو سەرچاوە ئاشكرای 
ك��رد ك��ە دی��وان��ی ب���ەرزی ئ��ێ��ران حوكمی 
ئێعدامی 2 هاوواڵتیی كوردی بە ناوەكانی 
خەڵكی  ئەمانی  ئ��ازاد  و  ئەڵمانی  حەبیب 
سەڵماس، راگەیاندووە. ئەگەرچی ئەوەیكە 
باس كرا پرسێكی نوێ  نیە و بە درێژایی 
هەر  هەبووە،  ئیسالمی  كۆماری  تەمەنی 
لە قەاڵچۆ و ئێعدام كردنی نەیارانی رێژیم 
لە سەرتای شۆڕشی گەالنی ئێرانەوە بگرە 
سیاسی  زیندانیانی  كوشتاری  دەگاتە  تا 
دواتریش  و  ه��ەت��اوی  ٦0ی  دەی����ەی  ل��ە 
كوشتن  پاشانیش  و  زنجیرەییەكان  قەتڵە 
لە  سیاسی  چ��االك��ان��ی  ل��ەس��ێ��دارەدان��ی  و 
ژێرناوی جۆراوجۆری وەك دژایەتی لەگەڵ 
رێژیم، تێكدانی تەكوزی گشتی، سیخوڕی 
بۆ بێگانە و هەوڵدان بۆ "رووخاندن" و هتد، 
بەاڵم دوو پرسی جێگەی سەرنج سەبارەت 
بە رەوتی ئێعدامەكان لە ئێراندا بوونیان هەیە 
ئامانجی  یەكەم  ئاماژەیە.  بە  پێویست  كە 
رێژیم لە ئێعدامەكان لە كوردستان و دووهەم 
هۆكارێكی نادیار بەاڵم گرنگی ئێعدامەكان 

دەرنجامەكانی  لە  یەكێك  وەك  دەك��رێ   كە 
بێتە  لەسێدارەدانەكان  و  ئیعدام  پ��رۆس��ەی 
باشی  ب��ە  ئیسالمی  ك��ۆم��اری  ئ��ەژم��ار. 
و  سەنگەر  تەنیا  ك��وردس��ت��ان  ك��ە  دەزان��ێ��ت 
نەهادینەبووی  و  ری���ش���ەدار  م��ەت��ەرێ��زی 
ئێرانە.  ه��ەم��وو  ل��ە  ب���ەرخ���ۆدان  و  خ��ەب��ات 
بە  ب��ەردەوام��ی  بە  رێژیم  ب��ەم هۆیەوە  ه��ەر 
لەگەڵ  مامەڵەی  تایبەتەوە  هستیارییەكی 
هەستیارییەكی  كردووە.  كوردستان  خەڵكی 
دەیهەوێ   هەربۆیە  ت��رس،  ب��ە  ب��وو  ئاوێتە 
سێدارەدانی  ل��ە  و  ئ��ێ��ع��دام  رێ��گ��ەی  ل��ە 
كورد  فەرهەنگیی  و  سیاسی  چاالكانی 
هزری  پەرەسەندنی  ل��ە  رێگا  ل��ەالی��ەك��ەوە 
ئازادیخوازی بگرێت و لەالیەكی دیكەشەوە 
و  ترساندن  سیاسەتی  لەبەرچاوگرتنی  بە 
تۆقاندن تووی بێ هیوایی لە ناخی گەلی 
كورددا بچێنێت. بەاڵم پرسی دووهەم كە وەك 
ئاماژەی پێكرا گرنگییەكی تایبەتی هەیە، 
سەركۆمەڵگایە  لە  ئیعدامەكان  دەرنجامی 
بەرهەمهێنانەوەی  ب��ە  ش��ێ��وازێ��ك  ب��ە  ك��ە 

توندوتیژییەكان دەژمێڕدرێ.
وەك دەڵێن توندوتیژی، توندوتیژی بەرهەم 
دەهێنینەوە. چ ئەم توندوتیژییە دەوڵەتی بێت 
و بە سەر خەڵكدا بسەپێنرێ و چ لەالیەن 
ئەنجام  دیكەدا  تاكێكی  سەر  بە  تاكێكەوە 
ئامانجی  ئیسالمی سێ   كۆماری  بدرێت. 
ئیعدامەكان  بەڕێوەبردنی  لە  دیاریكراوی 
یان  ج��ەم��اوەر  چ���اوی  پێش  ل��ە  بەتایبەت 
تلویزێون  لە  ه��ەواڵ��ەك��ەی  ك��ردن��ەوەی  ب��اڵو 
چەشنێك  یەكەم،  هەیە:  هەواڵدەرییەكان  و 

تاكەكەسی.  پ��ێ��ك��ردن��ی  س��ووك��ای��ەت��ی  ل��ە 
كە  ت��اوان��ب��ارك��راوە  تاكێكی  بە  سوكایەتی 
رێژەی  بە  پێوەندییەكی  هیچ  تاوانەكەی 
و  نییە  كۆمەاڵیەتییەكەیەوە  سوكایەتییە 
كۆماری  س��ەران��ی  سادیسمی  لە  ئەمەش 
ئامانجی  دەگرێت.  سەرچاوە  ئیسالمییەوە 
رۆحی  ب��ە  پ�����ەرەدان  ل��ە  بریتییە  دوه����ەم 
توندوتیژی و تۆڵە سەندنەوە و شەڕنگێزی 
ئامانجی سێهەمیش كە  دەوڵەت و  لەالیەن 
جۆرێك لە رێگڕیشە لە هەڵوێست وەرگرتن 
و ناڕەزایەتی دەربڕین و پێوەندیی هەیە بە 
پێش و پاش ئیعدامەكان، بە واتایەكی دیكە 
ئێعدام  رێگەی  لە  دەدات  هەوڵ  حكومەت 
كردنەوە رێگە لە دژكردەوەی رێكخراوەیی و 

جەماوەری و كۆمەاڵیەتی بگرێت.
كوشتنی  كۆمەڵناسی،  زانستی  بەپێی 
یان  یاسایی  هۆیەكەی  ه��ەر  ب��ە  مروڤێك 
دەتوانێت  خەڵك  چ��اوی  پێش  لە  نایاسایی 
پەرە بە كلتوری توندوتیژی لە كۆمەڵگادا 
ئەوەیكە  ن��ێ��وان  ج��ی��اوازی��ی  تەنیا  ب���دات. 
كۆماری ئیسالمی دەیكات لەگەڵ ئەویكە 
دەبینرێ   جارجار  كۆمەڵگادا  بەستێنی  لە 
ناوی  بە  ئیسالمی  كۆماری  كە  لەوەدایە 
ی��اس��اوە م��رۆڤ��ەك��ان دەك��وژرێ��ت و پ��ەرە بە 
ژێر  لە  تاكەكان  بەاڵم  دەدات،  توندوتیژی 
كاریگەریی هەلومەرجی تایبەتی سیاسی، 
كۆمەاڵیەتی، ئابوریی یان مەزهەبی توشی 

وەها دیاردەیەك دەبن.
رێژیمی  بیانووەكانی  و  پاساو  لە  یەكێك 
نامرۆیی  ئەم كردارە  ئەنجامدانی  بۆ  تاران 

و هۆڤانییە، بریتییە لەوەی كە وەك خۆی 
كەسانی  بۆ  بێت  وانەیەك  دەیهەوەێ   دەڵێت 
كارنامەی  ل��ە  ئ��اوڕ  كاتێك  ب��ەاڵم  دی��ك��ە. 
رەشی سێ  دەیە تەمەنی كۆماری ئیسالمی 
دەدەینەوە، دەبینین كە سەرەڕای ئەنجامدانی 
ئەو هەموو ئێعدامە هێشتا رێژیم نەیتوانیوە 
تاوانەكان بنبڕ بكات. كەواتە دەتوانین بڵێین 
ئێعدام كردن ناتوانێ  رێگەچارەی گونجاو بۆ 
ئەنجامدانی الدانە یاساییەكان بێت. تەنانەت 
رەوایی  بۆ  ئاخووندی  بەرپرسانی كۆماری 
بەخشین بەم پرۆسە دژە ئازادییانە كەڵكاژۆ 
لە ناو و پیرۆزیی دینیش وەردەگرێت و بە 
داتاشینی فتوا و بڕیاری سەیر و سەمەرە، 

رەوایی بۆ كارە ناڕەواكانی دەدۆزێتەوە.
ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ەوەی ت��ون��دوت��ی��ژی وەك 
شێوەیەكی  ب��ە  ئ��ێ��ع��دام��ەك��ان  دەرن��ج��ام��ی 
دەن��وێ��ن��ێ : حكومەت  خ��ۆی  زن��ج��ی��رەئ��اس��ا 
ئێعدام  تاكەكان  خەڵكدا  چ��اوی  پێش  ل��ە 
دەك���ات و ت���ووی ت��ون��دئ��اژۆی��ی ل��ە ن��اخ و 
ئەم  دەچێنی،  بیسەرانیدا  و  بینەران  هرزی 
توندئاژۆییە ریشە دەكوتێتە نێو بنەماڵەكان 
و توندوتیژی دژی ژنانی لێ شین دەبێت. 
ژن��ان ئ���ازار و ژان��ی س��ەرچ��اوەگ��رت��وو لەم 
دەگوازنەوە  منداڵەكانیان  بۆ  توندوتیژییە 
ئەم  دێتەوە.  بەرهەم  دیكە  بەشێوەیەكی  و 
لە  ب��ەره��ەم��ه��ات��ووە.  دووج���ار  توندوتیژییە 
و  كێشە  ی��ان  كوشتن  شێوەی  بە  كۆتاییدا 
یان  عورفی  ئەخالقی،  یاسایی،  الدانێكی 

كۆمەاڵیەتی خۆی دەنوێنێ .   

لە  پڕە  مرۆڤایەتی  هاوچەرخی  مێژووی 
بوونی  هەتاهەتایی  سەلمێنەری  بەڵگەی 
بەرخۆدان بۆ گەیشتن بە ئازادی و یەكسانیی 
مرۆڤ. الی كۆمەڵە كەسانێك كە لە ناخەوە 
ئازادی و سەربەستییان دەرك  بەرزی  مانای 
كردووە، دانی تێچوویی بۆ دەستەبەركردنی ئەو 
خواستەی مرۆڤایەتی وەك ئەرك و پێویستی 
رۆیشتن  پرۆسەی  تێكدەرانی  ئەژمار.  دێتە 
بەرەو ئازادی، بۆ بەرپرچدانەوەی تێكۆشانی 
لەو  ب��وون  قوربانی  ئ��ام��ادەی  كەسانەی  ئ��ەو 
كەرەستەیەك  و  ئامراز  لە هەموو  رێگایەدان، 

كەڵك وەردەگرن كە یەك لەوان بەندكردنە.
الن��ی��ك��ەم م��ێ��ژووی س��ەد س��اڵ��ەی دوایی 
ل��ە ق��ەی��ران و ه����ەاڵواردن، لەم  پ��ڕ  واڵتێكی 
جۆرە كردەوانە بێبەری نەبووە و تا هەنووكەش 
مرۆڤەكان و بەتایبەت تێكۆشەرانی ئازادیخواز 
نامرۆییەكانی  خ��واس��ت��ە  ب��ۆ  ه����ەردەم  دەب���ێ  
هاوچەرخی  رێژیمی  چەند  وەك  رێژیمێكی 
واڵتی ئێران، ببنە قوربانی و بە دانی خوێن، 
ئاكامدا  ل��ە  و  پ��ی��رۆزە  رێگا  ئ��ەو  تێچوویی 

گەیشتن بە ئامانج، دابین بكەن.
ل���ە ب��ەن��دی��خ��ان��ەك��ردن و ئ��ەش��ك��ەن��ج��ە و 
سیاسەتی  بەرهەڵستكارانی  ل��ەس��ێ��دارەدان��ی 
نامرۆڤانە هەر لە یەكەم رۆژەكانی دەستپێكی 
تەمەنی نگریسی كۆماری ئیسالمی ئێرانەوە 
تا هەنووكەش هەر درێژەی  پێكرد و  دەستی 
دیكتاتۆریی  سیستمی  بەڕێوەبەرانی  هەیە. 
رێژیمی كۆماری ئیسالمی بەندكردن و سڕینەوە 
بە باشترین ئامراز بۆ بێدەنگ كردن و نەمانی 
ناوە  بە  ن��اوە  و  دەزان���ن  مرۆڤەكان  چاالكیی 
ئاستی توندكردنەوەی ئەو جۆرە هەڵسوكەوتە 
لەبەندكردنێكی  تا سەر ئێسقان دەڕوات و لە 
ئاساییەوە دەگۆڕێ  بە رەشەكوژی. لە چەند 
قۆناغدا شێوازێك لە پاكتاوی مرۆیی )سیاسی 
دەسەاڵتی  ژێ��ر  بەندیخانەكانی  ل��ە  ك���اران( 
رێژیمی كۆماری ئیسالمیدا بەڕێوە چووە. لە 

سەرەتای شۆڕشی گەالنی ئێران، بەندیخانە و 
دادگاییكردن واتای گۆڕدرا و هەموو پێوەرە 
دەكرێ   ب��وون،  ون  نەڵێین  گەر  سەرەتاییەكان 

بڵێین بە تەواوی خرایە ژێرپێ .
لە هاوینی ساڵی 13٦7، ئاستی دڕندەیی 
و بێبەزەیی بوون گەیشتە ئەوپەڕی خۆی و 
بەپێی هێندێ  ئامار زیاتر لە پێنج هەزار كەس 
یەكەمی  نیوەی  لە  ئەستێندرا.  لێ  گیانیان 
دەیەی 1370، دیسان ئامارەكان بەرز بوونەوە 
دژب���ەران���ی سیاسی  س��ڕی��ن��ەوەی  رێ����ژەی  و 

بە  واڵت(  دەرەوەی  لە  چ  و  نێوخۆ  لە  )چ 
كردەوە  ئەو  هەموو  گەیشت.  ئاست  بەرزترین 
مەبەستی،  تەنیا  رێژیمە  ئەم  نامرۆڤانەیەی 
خۆی  دیكتاتۆرانەی  ك���ردەوەی  شارینەوەی 
بەرەوپێشبردنی  و  تەمەن  درێ��ژك��ردن��ەوەی  و 
تاقمێك هەلپەرەستی  ئایدۆلۆژیی  ستراتیژیی 
مۆڵگەیەكی  چ��وارچ��ێ��وەی  ل��ە  ب��ێ��ب��ەزەی��ی��ە 

بەرتەسكی هزریدا.
كۆماری  رێ��ژی��م��ی  ئ���ای���دۆل���ۆژی���ای  ل���ە 
ناڕەواكان  ك��ردەوە  هەموو  ئێراندا،  ئیسالمیی 
و  دەس��ەاڵت  مەترسیی  كەوتنە  ئەگەری  لە 
بەرەو  دەگ����ۆڕدرێ   ئیسالمی  حكوومەتی 
واتە  ئایدۆلۆژییە،  ئەو  سەرەكییەكەی  بنەما 
تەنانەت  دەك��رێ   و  دەدات��ەوە  "تەقییە" رەنگ 
لە "فەریزە" ئایینیەكانیش چاوپۆشی بكرێت. 

بووەتە سەركۆماری  رووحانی  كە  لەم ماوەدا 
بنەما  ئ��ەو  ت���ەواوی  بە  داوە  هەوڵی  رێ��ژی��م، 
بە  و  بگرێت  لەبەرچاو  )تەقییە(  گرینگە 
كەڵكی  شێواز  باشترین  بە  توانایەوە  هەموو 
لێ وەربگرێت. لە چەند رۆژی دواییدا و پێش 
لە رۆیشتنی بۆ كۆڕی گشتیی رێكخراوی 
بەندكراوی  كۆمەڵێك  نەتەوەیەكگرتووەكان، 
سیاسی ئازاد كران كە ئەگەر تەنیا چاوێكی 
ساكار بە سەر سیاسەتەكانی رابردووی رێژیمدا 
بخشێنین،  خاتەمی(  سەردەمی  )بەتایبەت 
رێژیم  و  بینیمان  ئێستا  ئ��ەوەی  كە  دەبینین 
كۆمەڵێك  مافی  لە  كەڵكوەرگرتن  ك��ردی، 
بەرەوپێشبردنی  بۆ  ئێرانە  نێوخۆی  ناڕازیی 
ئاستی  ل��ە  قەیرانخوڵقێن  سیاسەتگەلێكی 
كە  بكرێت  پرسیارە  ئەو  دەبێ   نێونەتەوەییدا. 

ئاخۆ چ هۆكارێك دەتوانێت هێندە بەهێز بێت 
ئ��ەو كۆمەڵە ك��ەس��ە، جگە  ئ��ازادك��ردن��ی  ب��ۆ 
بەتایبەت  و  گشتی  بیروڕای  فریودانی  لە 
رۆژئاوا؟  ساويلكەی  سیاسەتوانی  كۆمەڵێك 
كە گەلۆ  پرسیارەش  ئەم  نیە  لۆژیكی  ئاخۆ 
تەنیا بە ئازادكردنی زیندانیانی سیاسی ناوەند 
ببرێت،  ب��ەالڕێ��دا  روان��گ��ەی گشتی  دەك��رێ  
ئاستەشدا  ل��ەو  تەنانەت  ی��ان  بەرباس  بێنینە 
هەاڵواردن دەگاتە ئەوپەڕی خۆی كە تەنانەت 
لە  جگە  سیاسی  زیندانیانی  لە  كەس  یەك 

ناوەندگەرا و فارسەكان ئازاد نەكراون.
محەممەدسدیق  ح��ەس��ەن��پ��وور،  ع���ەدن���ان 
كەبوودوەند، حەبیب لەتیفی، شێركۆ مەعارفی، 
زانیار  و  لوقمان  پ��وور،  گوڵپەری  حەبیبوڵاڵ 
دەیان كەسی  و  بەختیار مێعماری  م��ورادی، 
دیكەی كورد لە بەندیخانەكانی رێژیمدان كە 
تەنانەت دەنگۆی ئازادكردنیشیان لە گۆڕێدا 
نیە. بەپێی ئەو زانیارییانەی لە بەردەستدان، 
جگە لەم هەاڵواردنە زەق و بەرچاوە، تەنانەت 
سەر  گوشارەكانی  راب���ردوودا  م��اوەی��ەی  ل��ەم 
بووەتەوە و  بەندكراوانی سیاسیی كورد چڕتر 
بەندكراوان  مافەكانی  زۆری  ه��ەرە  زۆرب��ەی 
)ت��ەن��ان��ەت ب��ەپ��ێ��ی ی��اس��ای رێ��ژی��م( پێشێل 
دەكرێ . بەاڵم جێی خۆشحاڵییە كە سەرەڕای 
هەموو ئەم هەاڵواردن و تەنگ و چەڵەمانەی 
پێڕەو  بەندكراوەكانی  و  ك��ورد  بەرامبەر  كە 
دەكرێ ، دیسان بەرخۆدان و پێشمەرگەبوون پڕ 
بەپێستی واتای خۆی لە كردەوەی تاكەكانی 
كوردی بەندكراودا بەدی دەكرێ  و شانازی بۆ 
خۆیان و نەتەوەكەیان تۆمار دەكەن كە دەكرێ  
رەنگدانەوەی ئەو سەربەرزی و خۆڕاگرییە لە 
بۆ  ئاوەاڵكەی عەدنان حەسەنپوور  نامە سەر 
نەتەوەی  كە  بسەلمێت  و  ببینرێت  رووحانیدا 
كورد بە هەزار هێندە هەاڵواردنی دیكە كۆڵ 
رزگاریی  ترۆپكی  بە  گەیشتن  تا  و  ن��ادات 

نەتەوەیی هەدا نادات.

چەكۆ ئەحمەدیهەاڵواردن لە نێوان سيمبۆلەكانی خۆڕاگری

شەماڵ تەرغیبیئێعدام شێوازێك بۆ بەرهەمهێنانەوەی توندوتیژی

سەرەڕای هەموو 
ئەم هەاڵواردن و 

تەنگ و چەڵەمانەی 
كە بەرامبەر كورد 
و بەندكراوەكانی 
پێڕەو دەكرێ ، 
دیسان بەرخۆدان 
و پێشمەرگەبوون 
پڕ بەپێستی واتای 
خۆی لە كردەوەی 
تاكەكانی كوردی 
بەندكراودا بەدی 
دەكرێ  و شانازی 

بۆ خۆیان و 
نەتەوەكەیان تۆمار 

دەكەن
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قارەمانانەی  ن��ەرم��ش��ی  وردە 
بە  كە  رووحانی  حەسەنی  مەال 
"نووكە"یەك و دوو "ئەلۆ" كۆتایی 
پێ هات، لە گەڕانەوەیدا بۆ تاران 
بۆتە بنێشتە خۆشەی سەر زاری 
نموونە، عەالدین  بۆ  ئەو،  ئەم و 
رووحانی   " دەڵ����ێ :  ب���روج���ردی 
ئۆباما  ئ��اب��ڕووی  پاراستنی  بۆ 
داوەتەوە  تەلەفوونەكەی  وەاڵمی 
ئابڕووی  زی��ات��ر  ل��ەم��ە  ت��اك��وو 
كەواتە  ن���ەچ���ێ���ت"  ئ��ەم��ری��ك��ا 
كۆماری  بۆ  ئەمریكا  ئابڕووی 
ئیسالمی گرینگە و كەس بۆی 
ئەمریكا"  بەر  "مەرگ  بڵێ   نیە 
شتی  ئێستا  ت��ا  ك��ەس��ی��ش  ه���ەر 
وای گوتبێ  لە دین دەرچووە و 
موحاربە و موفسیدە و حەزرەتی 
نەبووە  ئیمام نەبێ ، كەس هەقی 
محەمەد  بشكێنێت.  وا  شەكری 
فەرماندەی  جەعفەری،  عەلی 
هەڵەی  دەڵ��ێ :"  پاسداران  سپای 
رۆژنامەی  ب����ووە"،  تاكتیكی 
كەیهان دەڵێ :" گەورەترین باجێك 
ئەمریكای  بە  بووە كە رووحانی 
داوە"، كازم سدیقی دەڵێ :" ئێمە 
ئێمە  م��رۆڤ��ای��ەت��ی��ن،  دڵ���س���ۆزی 
دڵمان نایەت لەوە زیاتر میللەتی 
ئورووپا و ئەمریكا كە پێویستیان 
و  ژێ��ر گ��وش��ار  ل��ە  ئێمەیە،  ب��ە 
گەمارۆكاندا بناڵێنن"، خامنەیی 
لە  شتانەی  ل��ەو  هێندێك  دەڵ��ێ  
بەجێ   پ��ێ��ش،  هاتنە  ن��ی��ۆی��ۆرك 
ئەو  وابێ  مەبەستی  پێم  نەبوون" 
كاتەیە كە رووحانی بە ئۆبامای 
وتبوو:" حسێن! ئاگات لە دەمت 
بێت، من نایەمە سەر سفرەیەك كە 
تۆ و بان كی مۆن ئارەق بخۆنەوە و 
من وەكوو "مەزەخۆر" هەر سەیری 

دەمتان بكەم".
ل���ەوان���ە خ��ۆش��ت��ر، ق��س��ەی شێخ 
دەڵێ :"  كە  شوجوونیە  جەعفەر 
وتووێژانەدا  لەم  ئێران  شكستی 
شەهید فرۆشی و ئیمام فرۆشییە 
ئابڕوومان  داه����ات����وودا  ل���ە  و 

دەبات".
ئەو  ناڵێم  خ��وا  ناشوكری  بە  جا 
شتانەی ئێوە دەیفرۆشن، مەگەر 
دووكانەكەی "عەزە بزگیر" لێتان 
بكڕێت، ئاخۆ ئیمام بە زیندوویی 
دنیا  دەوری  س���ەف���ەرێ���ك���ی 
قەڵب  سكەی  وەك��وو  گەڕاندیان 
فرۆكەی  ب��ە  و  نەیكڕی  ك��ەس 
دیپۆرتیان  ئ���ەی���رالی���ن"  "ه��ی��چ 
كردەوە، ئێستا دەتهەوێ  ئێسك و 
بگەیەنی  قیمەت  بە  پرووسكی 
جافر!؟ نیگەرانیش مەبە! ڕابردوو 
داهاتووتان  بۆ  ئابڕوویەكی  هیچ 
بكەن.  خەرجی  كە  نەهێشتۆتەوە 
زۆری����ش ق�������ەرزدارن، ب����ڕۆن لە 
لە  تاڵەبانێك، مافیایەك شوێنێك 
قەرز  ئابڕوو  بڕێك  رەش  ب��ازاری 
ئابڕووی  ب����ازاڕی  دەن���ا  ب��ك��ەن، 
خۆتان لە بوورسی "مۆگادیشۆ" 

كاولترە.

جووت حەوت

هەوراز

سیاسەتمەدارە  ل��ە  یەكێك  ب��ۆل��ت��ۆن،  ج��ان 
گەورەكانی ئەمریكا كە رەخنەگری سیاسەتی 
لەسەر  وتارێكی  ئێرانە،  بەنیسبەت  ئۆباما 
بەرامبەر  لە  ئەمریكا  سیاسەتی  گۆڕینی 
بەرنامەی ناوكیی ئێران لە ژێر ناوی "چۆن 
نووسیوە  دەك��ات"  ئۆباما  بە  ی��اری  رووحانی 
جورناڵ"دا  "وال��س��ت��ری��ت  م��اڵ��پ��ەڕی  ل��ە  ك��ە 
هاتووە:   وتارەكەدا  لیدی  لە  كراوەتەوە.  باڵو 
رووحانی  ك��ردن��ەوەی  خۆنزیك  "ستراتیژیی 
ب��ەم��ەب��ەس��ت��ی ك��ڕی��ن��ی ك���ات و رەوای�����ی بۆ 

درووستكردنی بۆمبێكە". 
نووسیویەتی:  وت���ارەك���ەدا  س��ەرەت��ای  ل��ە 
سەركۆماريی  مانگی  خراپترین  "دووشەممە 
ئابڕووچوونی  پ��ێ��ه��ات.  ك��ۆت��ای��ی  ئ��ۆب��ام��ا 
پێویست  ب��ەق��ەدەر  سیاسی  و  دیپلۆماتیك 
خ���راپ ب���وو، ب���ەاڵم ح��ەوت��ووی راب����ردوو لە 
ئۆباما  سەركۆمار  یەكگرتووەكاندا  ن��ەت��ەوە 
لەگەڵ  "ب��ەرەوپ��ێ��ش��چ��وون"  ب��ۆ  كەمپەینێكی 
ئێران دەست پێكرد كە مەترسیی زۆر زیاتری 
لێدەكەوێتەوە.  ئەمریكا  بەرژەوەندییەكانی  بۆ 
لەسەر  پووتین،  والدیمیر  ج��ۆرەی  ب��ەو  رێ��ك 
بوو،  گەمژانە  كە  پێكرد  یارییەكی  سووریە 
بەڕێز ئۆباما سەرەڕای هەوڵی بەپەلەپڕووزێ  
كۆشكی سپی بۆ پێكهێنانی دەستلێدانەوەیەك، 
هەر لە دەستپێكدا لە الیەن سەركۆماری ئێران، 
بەرامبەر  رووس����اردی  رووح��ان��ی��ی��ەوە  ح��ەس��ەن 

نوێندرا. 
ل��ە ه��ەی��ن��ی��دا، پ��اش وت��ووێ��ژێ��ك��ی كورتی 
ئۆباما  بەڕێز  � رووحانی،  ئۆباما  تەلەفوونی 
نێوان  لە  گشتگیر"  "چارەسەرێكی  كە  وتی 
واڵتەكاندا لواوە. ئەمەش جگە لە كۆبوونەوەی 

پێنجشەممەی وەزیرانی دەرەوە، جان كێری و 
موحەممەد جەواد زەریف كە كەمێك لە وێنەی 

بەر كامێرا زیاتر بوو."
"پروپاگاندا  هاتووە:  دیكەدا  بەشێكی  لە 
پچڕپچڕ  ناڕاستی  ه��ەواڵ��ی  و  تەبلیغات  و 
گرینگن.  ئێران  راستەقینەكانی  ئامانجە  لە 
وایە  بڕوایان  هەنووكە  كەس  زۆر  ب��ەداخ��ەوە، 
كە هەڵبژاردنی بەڕێز رووحانی زیاتر لەوەی 
گۆڕانێكی سیاسیی رووكەش بێت، بنەڕەتییە. 
بەڕێز رووحانی لە جیاتی توندبوون بەنیسبەت 
لە  هەڕەشەكردن  و  ئێران  ناوكیی  بەرنامەی 
لە  وردی  بە  و  دەنوێنێ   نەرمی  ئیسرائیل، 
كارەكەیدا  سەرەتای  حەوتووەكانی  یەكەمین 
لە  رۆژئ����اوا  ب��ی��رەوەری��ی��ەك��ان��ی  ب��ۆ گۆڕینی 
هاوتاكەی پێش خۆی، مەحموودی ئەحمەدی 

نژاد كەڵكی وەرگرت. 
بەردەنگە  كە  دەزانێ   رووحانی  سەركۆمار 
ببیستن.  دەی��ان��ەوێ  چ��ی  رۆژئ��اوای��ی��ەك��ان��ی 
ناوكییەكانی  وت��ووێ��ژە  وەك��وو س��ەرۆك��ی  ئ��ەو 
هەمان  ل��ە   ،2005 ب��ۆ   2003 ل��ە  ئ��ێ��ران 
هات.  بەكەڵكیش  و  وەرگ��رت  كەڵكی  ی��اری 
رێگەپێدراو  بە  ئەوەی  خستنەڕووی  بە  ئێران 
دەردەك�������ەوت، ك��ات��ی ب��ەن��رخ و رەوای�����ی بۆ 
تێكنیكییەكانی  و  زانستی  هەڵە  داپۆشینی 
لە بەرنامەی چەكی ناوكیی خۆیدا بەدەست 
لە دامەزراوەكانی گۆڕینی  بەتایبەتی  هێنا، 

ئۆرانیوم لە ئیسفەهان. 
زۆر  وتاربێژییەكانیدا  و  وتار  لە  رووحانی 
دەربڕیوە.  شانازی  بارەی سەركەوتنەكانی  لە 
لە 200٦دا، گاڵتەی بە رۆژئاوا كرد، ئەویش 
كەشوهەوایەكی  خوڵقاندنی  "بە  كە  قسە  بەم 

ئارام، توانیمان كاری ئیسفەهان تەواو بكەین". 
بەقەدەر  ئاشكرایە  بێ ڕێزیكردنە  ئەم  تەنانەت 
و  ئەمریكا  شەرمی  هۆی  نەبووەتە  پێویست 
بپارێزن.  دیكە  فێڵێكی  لە  تا خۆیان  ئورووپا 
"میانەڕۆكان"ی ئێران هەنووكە خاڵی الوازی 
بە  رۆژئ��اوای��ی��ان  ئۆپۆزیسیۆنی  ل��ە  ئۆباما 
نیشانە  ئێران  ناوكیی  بەرنامەی  قازانجی 
بۆداڕێژراو  بەرنامە  شێوەیەكی  بە  و  گرتووە 

كەڵكئاژۆی لێ وەردەگرن.  
پێكناكۆكییەكی  ل���ە  ئ��ۆب��ام��ا  ب���ەڕێ���ز 
ئاشكرادا، دەچێتە نێو وتووێژگەلێكەوە كە بە 
شێوەیەكی جیددی بە هۆی شكستەكانی لە 
سووریەدا، الواز بووە. ئەو كە هەنووكەش بە 
نەرمی  خۆیەوە  راگەیێنی  تەبلیغاتی  هۆی 
چەندە  كە  لەوەی  ئاگایە  وێدەچێ   دەنوێنێ ، 
برینێكی قووڵی هەڵگرتووە. ئەو بە شێوەیەكی 
متمانەبەخۆەوە لەو بڕوادایە كە لە پێگەیەكی 
باشدایە كە رووبەڕووی ئایەتوڵاڵكان ببێتەوە، 
سیاسی  شكستی  كۆمەڵێك  س��ەرەڕای  ئەمە 

دەرەكییەتی."
دواتردا  پاراگرافەكانی  لە  بۆلتۆن  ج��ان 
دەرەكی  سیاسەتی  شكستەكانی  بە  ئاماژە 
بەڕێوەبەرایەتیی ئۆباما بەتایبەت لە پێوەندی 
دەكات.  راب��ردوودا  ساڵی  لە  سووریە  لەگەڵ 
دەیانەوێ   بێگومان  "ئێران  دەن��ووس��ێ :  دوات��ر 
گەمارۆ نێونەتەوەییەكان لەسەر خۆیان البەرن، 
سیاسەتی  دەی��ە  چەندین  كە  گەمارۆگەلێك 
بەاڵم  ك��ردووە.  خراپتر  نەزانانەیان  ئابووریی 
كە  ب��دات  نیشان  ئ��ەوەی  بۆ  نییە  بەڵگەیەك 
گەمارۆكان زەبری لە بەرنامەی ناوكیی ئێران 
یان بەرنامەی مووشەكە بالستیكەكانی ئێران 

وەشاندووە. لە جیاتی ئەوە، تاران یارمەتییە 
ماڵی و سەربازییەكانی خۆی بۆ سووریە و 

حیزبوڵاڵ لە سووریە زیاتر كردووە.   
ستراتیژی رووحانی روونە: كەمكردنەوەی 
گوشارەكانی سەر پرسی ناوكی، رێگەدانێكی 
كاتی و رواڵەتی بە پشكێنەرەكانی ئاژانسی 
نێونەتەوەیی وزەی ناوكی لە دامەزراوە ناوكییە 
هەنووكە ئاشكراكان و بەدەستهێنانی پەسندی 
رۆژئاوایی بۆ پیتاندنی ئۆرانیۆمی رێئاكتۆرە 
قورسەكەی. كاتێك ئەم ئامانجە بەدەست بێت، 
ناوكییەكان  بەرەو چەكە  ئێران  ئیدی رێگەی 

ئاوەڵە دەبێت و تاران كاری خۆی دەكات".
ج���ان ب��ول��ت��ون ل��ە ب��ەش��ێ��ك��ی دی���ك���ەدا بە 
دەك����ات كە  ق��ۆن��اخ��ان��ە  ئ���ەو  ب��اس��ی  وردی 
بەرەبەرە  كە  ك��ردووە  بۆ  بەرنامەڕێژی  ئێران 
لە  ئ��ەوی��ش  نەمێنن،  ل��ەس��ەری  گ��ەم��ارۆك��ان 
رێگەی هەندێ  وردە هەنگاوی دڵخۆشكەرانە 
بە  ئ���ەوەی  بەبێ   و  ئ��ورووپ��ا  و  ئەمریكا  ب��ۆ 
شێوەیەكی بنەڕەتی واز لە بەرنامە ناوكییەكانی 
بە  "بەڕێز رووحانی  دەنووسێ :  دواتر  بێنێ  و 
تەواوی تێدەگات كە كاتێك گەمارۆكان بەرەو 
و  دەبێ   دژوار  گەڕانەوەیان  رۆیشتن،  نەمان 
بە دڵنیاییەوە هەر ناكرێ ". دواتر باسی ئەوە 
بەرنامەی  و  ناوكی  بەرنامەی  كە  دەك��ات 

مووشەكيی ئێران بە نهێنی درێژەیان دەبێ .
لە كۆتاییدا دەنووسێ : "سەردەمێك تەنانەت 
بزە  رەنگە  "كەسێك  كە  تێگەیشت  هەملێت 
رەنگە  بێت"،  خراپیش  و  بێت  لێوی  لەسەر 
رۆژێكیش سەركۆمار ئۆباما لەمە تێبگات. 

سەرچاوە: 
Wallstreetjournal.com

نیوە كە خەڵكی  و  س��اڵ  م��اوەی دوو 
كۆمەڵگای  مافویستی  و  ئ��ازادی��خ��واز 
سووریە لە بەرامبەر سیستمی دیكتاتۆر و 
دژی مرۆیی رێژیمی ئەسەددا، دەستیان 
قارمانانە  سەرهەڵدانێكی  و  ش��ۆڕش  بە 
كردووە و لەو پێناوەدا نرخ و فیداكارییەكی 
زۆریان داوە و لە هیچ چەشنە بەرخۆدانێك 
رەواكانیان  خواستە  بە  گەیشتن  پێناو  لە 
و رزگ��ارب��وون ل��ە دەس��ت زوڵ��م و زۆری 
رێ��ژی��م��ی ب��ەع��س درێ��غ��ی��ان ن���ەك���ردووە و 
تێكۆشانیان  و  خ��ەب��ات  ه��ەن��وك��ەش  ت��ا 
بە  ب��ەردەوام��ە.  ئ��ازادی  بە  بۆ گەیشتن 
سەرهەڵدانە  ئەم  دەستپێكردنی  درێژایی 
تاكوو ئێستا زیاتر لە دووسەد هەزار كەس 
كوژراون  واڵتە  ئەو  بێتاوانی  خەڵكی  لە 
و قوربانیانی سەرەكیی ئەم جینایەتانەش 
ژن و منداڵی بێتاوانن كە بە شێوەگەلێكی 
لە  و  ئەسەد  رێژیمی  لەالیەن  نامرۆڤانە 
ژێر رێنوێنی و مودیرییەتی فەرمیی هێزە 
نیزامییەكانی ئێران و گرووپە توندڕەوەكانی 
دوای  و...،  ئەلقاعیدە  و  حیزبوڵاڵ  وەك 
پارچە  جەستەیان  جینسییان،  ئازاردانی 
تەنانەت  و  دەك��وژرێ��ن  و  دەك��رێ  پارچە 
بازرگانی بە ئەندامانی لەشیان دەكرێت. 
كۆمەڵكوژی  تووشی  واڵتە  ئەو  خەڵكی 
لەالیەن  كیمیایی  چەكی  بەكارهێنانی  و 
زیاتر  رۆژان��ە  و  ب��وون  ئەسەدەوە  رێژیمی 
ل��ە دەی����ان ك���ەس دەب��ن��ە ق��ورب��ان��ی��ی ئەو 
دیكەوە  الیەكی  لە  ماڵوێرانكەرە.  ش��ەڕە 
ئاوارەبوونی زیاتر لە چەندسەد هزار كەس 

لە خەڵكی ئەو واڵتە كە ئێستا سەرەڕای 
پەنادان و پێڕاگەیشتنیان لەالیەن واڵتانی 
پێداویستیی  كەمترین  بە  دەوروب�����ەرەوە، 

سەرەتایی ژیان بەسەر دەبەن. 
پشتگیریی لۆجیستیكی و مەعنەویی 
لە  لوبنان  حیزبوڵاڵی  و  رووسیە  و  ئێران 
دیكتاتۆری  دەسەاڵتی  پاراستنی  پێناو 
ئەسەددا، یەكێك لە هۆكارە سەرەكییەكانی 
درێژەكێشانی ئەو شەڕە ماڵوێرانكەرانە و 
خەڵكی  شۆڕشی  نەگەیشتنی  ئاكام  بە 
ئازادیخوازی ئەو واڵتە بووە و هەر ئەوەش 
بە  ئەسەد  رێژیمی  كە  ئ��ەوە  هۆی  بۆتە 
پارێزەری  وەك  ه��ێ��زە  ب��ەو  بەستن  پشت 
دەرەوەدا،  و  نێوخۆ  لە  بەرژەوەندییەكانی 
بەكارهێنانی  و  كۆمەڵكوژی  ب��ۆ  پەنا 
چەكی كیمیای دژ بە هاواڵتیانی خۆی 
ببات و لە هیچ جینایەت و كردەوەیەكی 
ن��ەپ��ارێ��زێ��ت. دوای  خ��ۆی  م��رۆی��ی  دژە 
ل��ە رۆژی30ی  ك��وژران��ی دەي���ان ك��ەس 
چەكی  بەكارهێنانی  هۆی  بە  گەالوێژ 
ئامریكا  ئ��ەس��ەدەوە،  الی��ەن  لە  كیمیایی 
هەڕەشەی  ت���ون���ددا،  هەڵوێستێكی  ل��ە 
بنكە  بە  دژ  نیزامی  هێزی  بەكارهێنانی 
نیزامییەكانی ئەو رێژیمە كرد و خوازیاری 
چارەسەری قەیرانی ئەو واڵتە بوو. بەاڵم 
دژكردەوەیەكی  رووسیە  دەوڵەتی  و  ئێران 
هەڵوێستەی  ئ��ەو  بەرامبەر  لە  توندیان 
ئامریكا گرت و بۆ پاراستنی دەسەاڵتی 
داڕشتنی  كەوتنە  ئەسەد  مرۆڤكوژانەی 
س��ی��ن��اری��ۆی��ەك ك��ە ل��ە ئ��اك��ام��دا ب���وو بە 

لە  ئامریكا  دەوڵەتی  پاشەكشەی  هۆی 
هەڵوێستەكەی و دەركردنی بڕیارنامەیەك 
بە كۆی دەنگ لە ئەنجومەنی ئاسایشی 
داماڵینی  ب��ۆ  ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان  ن��ەت��ەوە 
بڕیارێك  س��ووری��ە.  لە  كیمیایی  چەكی 
و  ساڵ  دوو  دوای  جار  یەكەمین  بۆ  كە 
نیو لە قەیرانی سووریە و ملمالنێی هێزە 
دەرەكییەكان لە الیەن ئەنجومەنی ئاسایشی 
دەر  سووریە  بە  دژ  یەكگرتووەكان  نەتەوە 
كرا و دەوڵەتی ئەسەد پێشوازیی لەو بڕیارە 
كرد و ئامادەیی خۆی بۆ هاوكاریكردن لە 
پێناو جێبەجێكردنی ئەو بڕیارەدا دەربڕی. 
بڕیارێك كە بوو بە هۆی راگرتنی هێرشی 
ناڕەزایەتیی  و  واڵت��ە  ب��ەو  دژ  دەرەك���ی 
ئێمە  دەڵ��ێ��ن  ك��ە  س��ووری��ە  ئۆپۆزسیۆنی 
تەنیا  ئەو هەموو قوربانی و شۆڕشەمان 
لە  كیمیایی  چەكی  داماڵینی  پێناو  لە 

سووریەدا نەكردووە.
ك��ی مون  ب���ان  وەك  ه���ەر  ب��ەگ��ش��ت��ی 
سكرتێری رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان 
رایگەیاند، كۆمەڵگای جیهانی تا ئێستا 
سووریە  قەیرانی  چارەسەری  نەیتوانیوە 
بكات و لە ئاست بەرپرسیاریەتیی مێژوویی 
بوونی  بێدەنگ  بنێت.  هەنگاو  خ��ۆی��دا 
كۆمەڵگای نێونەتەوەیی و بێ هەڵوێستیی 
زلهێزەكانی جیهان و بەتایبەتی رێكخراوی 
نەتەوە یەكگرتووەكان و هەروەها داكۆكی 
كردنی رووسیە و ئێران لە رێژیمی ئەسەد و 
ملمالنێ دەرەكی و نێوخۆییەكان، قەیرانی 
بۆتە  و  كردووە  ئاڵۆزتر  واڵتی سووریەی 

ه��ۆی روودان���ی ئ��ەو ه��ەم��وو كوشتار و 
ماڵوێرانییە لەو واڵتەدا. واتە كۆمەڵگای 
سووریە قوربانیی بەرژەوەندی و ملمالنێی 
هێزە دەرەكییەكان و بێدەنگیی رای گشتی 
لە ئاست ئەو هەموو كوشتار و جینایەتەی 
كە لەو واڵتەدا روو دەدات و دەستێوەردانی 
هێزە ناوچەیی و هەرێمییەكانی وەك ئێران 
و حیزبوڵاڵ و شەڕی نێوخۆییە. ئەزموونی 
كۆبوونەوەكانی رابردوو بەتایبەت جێبەجێ  
ئاشتیی  كۆنفرانسی  ب��ڕی��اری  نەكردنی 
ژنێڤی یەك، لە ساڵی رابردوودا كە بڕیار 
شێوەی  بە  دەس��ەاڵت  راگواستنی  لەسەر 
ئاشتیانە و پێكهێنانی حكومەتێكی ئازاد و 
بنكە فراوان لە سوورییەدا درابوو، دەرخەری 
ئەو راستییەن كە نە بڕیاری ئەم دواییانەی 
شوورای ئاسایشی نەتەوە یەكگرتووەكان و 
دیكە  پەسەندكراوێكی  و  بڕیار  هیچ  نە 
قەیرانی  چ��ارەس��ەرك��ردن��ی  ل��ە  ناتوانێت 
هەروەها  و  بێت  شوێندانەر  س��ووری��ی��ەدا 
بە  پابەند  هیچكات  ئەسەدیش  رێژیمی 
نێونەتەوەیی  پەسەندكراوەكانی  و  یاسا 
نەبووە و نابێت. تەنیا رێگای چارەسەری 
قەیرانی سووریە، یەكدەنگیی كۆمەڵگای 
نێونەتەوەیی لەمەڕ نەهێشتنەوەی رێژیمی 
تەڤگەری  لە  ك��ردن  پشتیوانی  و  ئەسەد 
مافویستی  خەڵكی  ئ��ازادی��خ��وازان��ەی 
سووریە و دامەزراندنی سیستمێكی ئازاد 

و دێموكراتیك و فیدراڵ لەو واڵتەدایە.

چۆن رووحانی یاری بە ئۆباما دەكات
و: رەزا فەتحوڵاڵنژاد

سووریە لە نێوان شەڕی نێوخۆیی و بێ هەڵوێستیی 
كۆمەڵگای جیهانیدا تق

 نا
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پێوەندیی ئێران و ئامریكا
و: موعتەسەم نوورانی

رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان - رۆژی 
پێنج شەممە 4ی رەزبەری 1392ی هەتاوی، 
جان كری وەزیری كاروباری دەرەوەی ویالیەتە 
یەكگرتووەكانی ئامریكا و موحەممەد جەوادی 
زەریف، وەزیری كاروباری دەرەوەی ئێران، دوای 
دوو  ئ��ەم  نێوان  ئاڵۆزی  و  س��اڵ گ��رژی   35
واڵتە، راستەوخۆ پێكەوە دانیشتن. هەندێك لە 
چاوەدێرانی سیاسی پێیان وایە ئەگەرچی ئەو 
دیدارە بە مەبەستی دۆزینەوەی رێگایەك بۆ 
ئەتۆمی  بەرنامەی  كێشەی  چارەسەركردنی 
دەرگایەك  ك��ران��ەوەی  ب��ەاڵم  پێكهات،  ئێران 
دەبێ  بۆ كۆتاییهێنان بە كێشە و ملمالنێ  و 

ناكۆكییەكانی نێوان ئەو دوو واڵتە.
جان كری و زەریف لە رۆژی راوێژكردنی 
نەتەوە  رێ��ك��خ��راوی  ئاسایشی  ئەنجومەنی 
یەكگرتووەكان لە پێشدا بۆ ماوەی نیو ساعەت 
كورتە  دی���دارە  ئ��ەو  پ��اش  و  دانیشتن  پێكەوە 
لەگەڵ وەزیرانی كاروباری دەرەوەی بریتانیا، 
كۆبوونەوە.  ئاڵمان  و  چین  روسیە،  فەرانسە، 
هەموو الیەك ئاكامی كۆبوونەوەی ئەو جارەی 
موحەممەد  لەگەڵ   1+5 دەرەوەی  وەزیرانی 
جەواد زەریف وەزیری دەرەوەی ئێران سەبارەت 
ئەتۆمی  بەرنامەی  كێشەی  چارەسەریی  بە 
ئەو  هەڵوێستی  بە  و  نرخاند  ب��اش  بە  ئێران 
جارەی ئێران خۆشبین بوون. تەنانەت رۆژی 
داوتر حەسەن رووحانی سەرۆك كۆماری ئێران 
ئەمریكا  كۆماری  س��ەرۆك  ئۆباما  ب��اراك  و 
رووحانی  ك��رد.  قسەیان  پێكەوە  تەلەفون  بە 
ئێران  ئەتۆمی  كێشەی  زوو  دەبێ   وایە  پێی 
و  ئێران  نێوان  پێوەنديی  و   بكرێ  چ��ارەس��ەر 

حەسەنی  ب��ەاڵم  بكرێتەوە.  ئاسایی  ئامریكا 
گیروگرفتی  كۆمەڵێك  ل��ەگ��ەڵ  رووح��ان��ی 

ناوخۆیی و دەرەوە رووبەڕوویە.
ل���ە ٦٨مین  ئ���ێ���ران  ك���ۆم���اری  س�����ەرۆك 
ك����ۆڕی گشتی  ك���ۆب���وون���ەوەی س���ااڵن���ەی 
كاتێكدا  لە  نەتەوەیەكگرتووەكان  رێكخراوی 
رێگایەك  ئ��ەوەی  جیاتی  لە  دەك��رد،  قسەی 
بدۆزێتەوە بۆ چارەسەری كێشە و ناكۆكییەكان 
ق��س��ەك��ان��ی زی��ات��ر وەك وت�����اردان و پ��ەن��د و 
بە كورتی باسی  ئامۆژگاری دەچوون. زۆر 
ك��ێ��ش��ەی س��ووری��ە و م��ەس��ەل��ەی ن��اوك��ي��ى و 
بەشی  ك��رد.  ئێران  بە  پێوەندیدار  كێشەكانی 
دووپاتكردنەوەی  ه���ەر  ق��س��ەك��ان��ی  زۆری 
بوون  ن��ژاد  ئەحمەدی  مەحمودی  قسەكانی 
بەاڵم بە زمانێكی پاراوتر و زیرەكانەتر ئەویش 
بۆ رازی كردنی توندڕەوەكانی ناوخۆی رێژیم 

بوو.
و  بۆ سوڵح  دەكرد  بانگەشەی  كاتێكدا  لە 
ئاشتی، ئازادی، ديمۆكراسی و ناتوندوتیژی 
رێگای  لە  جیاوازییەكان  بە  كۆتاییهێنان  و 
 35 كە  جیهاندا  لە  دەن��گ��دان  سندووقەكانی 
س��اڵ��ە ب��ۆ خ��ۆی��ان ك��ۆس��پ��ن ل��ەس��ەر رێگای 
و  ديمۆكراسی  و  ئ��ازادی  جیهانی،  ئاشتيی 
ناعەداڵەتی  و  دەك��ەن  پێشل  م��رۆڤ  مافی 
ق��ەوم��ی، ئایین  و ه���ەاڵواردن���ی رەگ����ەزی، 
ئێراندا  بنەڕەتی  دەستووری  لە  ئایینزایی  و 

چەسپاوە.
كۆسپێكی  ئ��ێ��ران  ئیسالميی  ك��ۆم��اری 
ن���اوخ���ۆی ه��ەی��ە ئ��ەوی��ش سوپای  دی��ك��ەی 
پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمییە كە لە دوای 

شەڕی ئێران و عێراقەوە بۆتە هەمەكارە، رۆژ 
بە رۆژ زیاتر هاتۆتە نێوجەرگەی دەسەاڵت، 
ل��ە كاروباری  ف��ەرم��ان��دەك��ان��ی س��وپ��ا دەس���ت 
سیاسيی ئێران وەردەدەن و شادەماری ئابووريی 
هەموو  لە  و  دەستەوەیە  بە  وەاڵتەشیان  ئ��ەو 
دەكەن،  دەستێوەردان  دەرەوەدا  و  ناوخۆ  كاری 
خامنەیی  دەكەن.  هەڕەشە  جار  زۆر  تەنانەت 
هەفتەی  دوو  لە  ب��وو  ناچار  ئێران  رێبەری 
رابردوودا داوایان لێ  بكا كە ئەركی سوپای 
پاسداران بەرگریی نەتەوەییە نەك دەستێوەردان 

لە سیاسەتدا.
ئەرێ   گ���ۆڕێ ،  دێتە  پ��رس��ی��ارە  ئ��ەو  لێرە 
ئەتۆمی  بەرنامەی  لە  واز  ئامادەیە  ئێران 
بێنێ  كە میلیاردها دۆالر خەرجی لێكراوە و 
ئامادەیە واز لە كێشەی سوریە بێنێ  و پشتی 
ئەسەد بەربدا؟ ئەویش كێشەیە لەسەر رێگای 
مەترسی  ل��ەگ��ەڵ  ئ��ێ��ران  چونكە  رووح��ان��ی 
گ���ەورە رووب���ەڕووی���ە ه��ەر ئ���ەوەی خامنەیی 
هەمان  ئەوە  ئازایانە  سازگاريی  دەنێ  ناوی 
قاپی ژەهرەكەی ئیمام خومەینیە كە بو جاری 

دووهەم و لە ناچاریدا خامنەیی دەینۆشێ.
زۆر  لەگەڵ  ئۆباماش  دیكە  الیەكی  لە 
گیروگرفت رووبەڕوویە، چونكە ئەو گەمارۆ 
سەپاون،  ئێراندا  س��ەر  بە  كە  ئابوورییانەی 
دایناون،  ئاسایش  ئەنجومەنی  بەشێكیان 
بەشێكیان یەكیەتی ئورووپا دایناون، بەشێكیان 
بە  بەشێكیان  و  دایناون  ئامریكا  كۆنگرەی 
دستوری ئۆباما بەڕێوە چوون. تەنیا دەتوانێ  
ئەوانەی كە بۆ خۆی دایناون الیانبەرێ . هەر 
ئێستا لە نێو كۆنگرەی ئامریكادا بەربەرەكانێ 

گەمارۆكان.  الب��ردن��ی  ب��ە  س��ەب��ارەت  ه��ەی��ە 
هەرچەشنە سازانێك لەگەڵ ئێران بێ  سەرنجدان 
كۆماریخوازانەوە  ل��ەالی��ەن  ئاكامەكەی  ب��ە 
مەحكومە. ماركۆربیو تا ئێستا زیاتر لە 15 
لەسەر  پێداگرن  كە  كۆكردۆتەوە  سەناتۆری 
بەرنامە  زۆرب��ەی  ئێران  كاتە  ئەو  تا  ئ��ەوەی 

نی  كا كییە و نا
و  ن����ەن����ێ   وال 
ویالیەتی  ل���ە 
ف����ەق����ی����ه����ەوە 
بە  ن������ەك������رێ 
ل�������ی�������ب�������راڵ 
 ، سی ا كر يمۆ د
ن�������������اب�������������ێ  
نی  كا ۆ ر ما گە
لەسەر ال بچن.

باراك ئۆباما 
فریوی  ئ��ەگ��ەر 
زەردەخ�����ەن�����ەی 
ح������ەس������ەن������ی 
بخوا  رووح��ان��ی 
گ�������������وێ ل����ە 
زمانی چەور و 
نەرم و شیرینی 
رابگرێ  و رێگا 
بدا كە رێژیمی 
ئ�����ێ�����ران ك����ات 
كات  و  ب��ك��ڕێ  
و  بدا  فیڕۆ  بە 
ق��ەول ب��دات كە 

چەكی ناوكی دروست نەكا و واز لە هەموو 
لە  ت��ەواوی  بە  دێنێ ...  شەڕئەنگێزییەكانی 
باوەڕ  جێگای  رێژیمە  ئەو  چونكە  هەڵەدایە 

نییە.
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رۆژی دووی ئۆكتۆبر بەرانبەر بە 10ى 
ماهاتما  دایكبوونی"  ل��ە  رۆژی  رەزب���ەر، 
گاندی" و هەروەها رۆژی جیهانیی خەبات 
لەالیەن  ك��ە  رۆژێ���ك  توندوتیژییە،  دژی 
رێ��ك��خ��راوی ن��ەت��ەوەی��ەك��گ��رت��ووەك��ان��ەوە بۆ 
رێزگرتن لە گاندی، داهێنەری ئیستراتژی 
خەبات بە بێ  كەڵوەرگرتن لە توندوتیژی و 
لە   توندوتیژی  دژی  بزووتنەوەی  رێبەريی 
خەبات  جیهانیی  "رۆژی  راب��ردوو،  سەدەی 

دژی توندوتیژی" ناوزەد كراوە.
نەبوونی  جیهانیی  "رۆژی  پێشنیاری 
هێنرایە  ه��ێ��ن��دەوە  ل���ەالی���ەن  ت��ون��دوت��ی��ژی" 
بەرباس و 192 واڵتی ئەندامی رێكخراوی 
گەاڵڵەیان  ئ���ەو  ن��ەت��ەوەی��ەك��گ��رت��ووەك��ان، 
رێكخراوی  گشتیی  ك��ۆڕی  ك��رد.  پەسەند 
بە   ،2007 ساڵی  لە  نەتەوەیەكگرتووەكان 
دەركردنی راگەیەندراوێك رایگەیاند كە ئەم 
رێكخراوە خوازیارە كە هەموو نەتەوەكان، رێز 

لەم رۆژە بگرن.
بۆ رێزگرتن لە فەرهەنگی ئاشتی، لێك 
بەپێی  و  توندوتیژی  نەبوونی  و  تێگەیشتن 
بڕیارنامەی رێكخراوی نەتەوەیەكگرتووەكان 
ك��ە ل��ە ه��ەم��ان س��اڵ��دا دەرك����را، ئ��ەم رۆژە  
پەیامی  بە  پەرەپێدان  بۆ  دەرەتانێك  بە  بوو 
فێركاری  رێگەی  لە  توندوتیژی  نەبوونی 
گشتییەكانەوە.  زانیارییە  بەرزكردنەوەی  و 
بنەماكانی  لەسەر  جەخت  بڕیارنامەیە  ئەم 
نەبوونی توندوتیژی و مەیل بۆ گەرەنتیی 
ف��ەره��ەن��گ��ی ئ��اش��ت��ی، خ��ۆڕاگ��ری و لێك 
ن���اوەزد  ه���ەروەه���ا  دەك���ات���ەوە.  تێگەیشتن 
كردنی ئەم رۆژە دەتوانێ  پەیامی نەبوونی 

بگەێنێتە  گ��ان��دی  مهاتما  ت��ون��دوت��ی��ژی��ی 
كەسانێكی زۆرتر و نەتەوە و دەوڵەتەكان هان 
دەدا بۆ گەیشتن بە سەردەمێك كە توندوتیژی 

لە هیچ شوێنێك بااڵدەست نەبێ.
خەباتی  رێ���ب���ەری  گ���ان���دی  م��ه��ات��م��ا 
و  دەس���ەاڵت���داری  هێند دژی  ج��ەم��اوەری��ی 
پێشڕەوەكانی  ل��ە  بریتانیا،  داگ��ی��رك��اری��ی 
سیاسیی  و  ف��ی��ك��ري��ی  ق���وت���اب���خ���ان���ەی 
و  دەس�����ەاڵت�����داری  دژی  ب���ەرب���ەرەك���ان���ێ  
دیكتاتۆری، بە پشتبەستن بە هێزی خەڵك 
و رەدكردنەوەی هەمەالیەنەی توندوتیژی و 
شەڕ لە نیوەی یەكەمی سەدەی بیستەمدا 
هێنددا  لە  تەنیا  نە  كە  قوتابخانەیەك  بوو. 
بەڵكوو لە ناوچەكانی دیكەی جیهان پەرەی 
بزووتنەوە  لە  زۆریەك  بۆ  بەستێنی  و  سەند 
سیاسییەكان  و  كۆمەاڵیەتی  فەرهەنگی، 
شارۆمەندییەكان  مافە  وەدەستهێنانی  بۆ 

رەخساند.
پ��ێ��وەن��دی��ی نێوان  ل��ە ه����زری گ��ان��دی��دا 
فەلسەفەی "نەبوونی توندوتیژی" و "هێزی 
حەقیقەت" پێوەندیەكی چڕوپڕ و جیانەكراوەیە، 
بەو واتایە كە دووری گرتن لە توندوتیژی 
بۆ گەیشتن بە راستییە. گاندی لە گەڕان 
بە دوای بەرزبوونەوەی هزردا، تەنیا رێگەی 
لە  خۆبواردن  بە  راستییەكان،  بە  گەیشتن 

بەكارهێنانی توندوتیژی دەزانێ .
گ��ان��دی ل���ەو ب���روای���ەدا ب���وو ك��ە ب��ۆ لە 
دەست  نابێ  خراپەكان  و  ناپاكی  نێوبردنی 
بەڵكوو  ببەین  ناپاكی  و  خراپە  چەكی  بۆ 
و  خراپی  دێوەزمەی  چۆكداهێنانی  بە  بۆ 
خۆمان  دەب��ێ  مرۆڤدا  بەرانبەر  لە  ناپاكی 

بكەین.  ت��ەی��ار  م��رۆڤ��ای��ەت��ی  ب��ە چ��ەك��ی 
هەرچەند  س��ەرك��ەوت��ن��ەك��ان  ل��ەم��ە  بێجگە 
نیە  بایەخێكيان  بن  گەورەیش  و  گرینگ 
چەكی  گاندی  كە  بوو  هۆیەیشەوە  بەم  و 
ناپاكەكان  كاری  ئامرازی  بە  توندوتیژیی 

دەزانی.
پێناسەی  و  مانا  ئێمەدا،  سەردەمی  لە 
لە  جەخت  تەنیا  شارستانییەت،  راستیی 
تێكنۆلۆژيی  و  م��ادی  پێشڤەچوونی  سەر 
سەرەكیی  پێوەری  بەڵكوو  نیە،  كۆمەڵگا 
نزم  ئاستی  كۆمەڵگایەك،  شارستانييەتی 
بیاڤی  ل��ە  چ  ل���ەودا،  توندوتیژیيە  ب��وون��ی 

تاكەكەسی و چ لە بیاڤی كۆمەڵگادا.
نوێیەكانی  پێناسە  ل��ە  دەب���ێ  ه��ەروەه��ا 
بدرێتە  س���ەرەن���ج  وش��ارس��ت��ان��ي��ي��ەت  ژی����ار 
مەودای  كەمكردنەوەی  وەك  پێوەرگەلێكی 
پەرەپێدانی  خەڵك،  و  دەس��ەاڵت��داران  نێوان 
دێموكراتیك  پێوەندییە  و  رادەربڕین  ئازادیی 
رۆژانەكانی  پێوەندییە  لە  دادپ��ەروەرەك��ان  و 
لە  مرۆییەكان  پێوەندییە  هەروەها  و  خەڵك 
نێوان دایك و باوك و منداڵەكان لە پێگەی 

بنەماڵەدا.
فەرهەنگی  دژی  خ���ەب���ات  ك���ەوات���ە 
لە  توندوتیژی  و  ش��ەڕ  ل��ە  كەڵكوەرگرتن 
پلەی یەكەمدا، بە جێگركردنی كولتورێك لە 
سەر بنەمای مافی مرۆڤ و شارۆمەندی 
توێژە  ب��ەردەوام��ی  فێركاریی  رێ��گ��ەی  ل��ە 
جۆراوجۆرەكانی خەڵك كاریگەرە. روونە كە 
تاكەكان  كە  بیرۆكە  ئەم  كردەیی  هاتنەدیی 
لە  توندوتیژی  بەكارهێنانی  لە  ببوێرن  خۆ 
پێوەندیە تایبەتی و كۆمەاڵیەتییەكان، تەنیا بە 

قسەی رێبەرە كاریزماتیك و پێغەمبەرئاساكان 
بەرەبەرەی  هاتنەدیی  بەلكوو  ناگرێ،  جێ 
بەهاكانی  بەبنەمابوونەوەی  و  شێوازە  ئەم 
بەستراوەتەوە  توندوتیژی،  لە  دووركەوتنەوە 
كۆمەاڵیەتی،  دادپ���ەروەری���ی  گ��ەش��ەی  ب��ە 
پێكهێنانی  ه��ەروەه��ا  و  گشتی  زان��ی��اری��ی 
دیمۆكراسی و رێكخراوە دێموكراتیكەكان لە 

كۆمەڵگای مرۆڤایەتیدا.
بڕەودانی  ف��ێ��رك��اری،  پ��ەرەس��ەن��دن��ی  ب��ە 
فەرهەنگی مافی مرۆڤ و بەرزبوونەوەی 
چاالكیی راگەیەنە گشتییەكان، پەرەپێدان و 
دزەكردنی چەمكەكانی دووری لە توندوتیژی 
لە ژیانی خەڵك لەم سەردەمەدا قووڵبوونەوە 
بینیوە  خۆیەوە  بە  زۆری  بەرباڵوییەكی  و 
هەموو  بەڵكوو  سیاسی  بیاڤی  نەتەنیا  و 

بیاڤەكانی ژیانی مرۆڤی گرتووەتەوە.
ئێستا ئێمە دەبینین كە بزووتنەوەگەلێكی 
چ��ووك��ە و گ����ەورە ل��ە ئ��اس��ت��ی ج��ی��ه��ان بە 
یان  ژن���ان  م��اف��ی  ل��ە  ب��ەرگ��ری  ئامانجی 
كەمایەتییە  مافی  لە  بەرگری  مندااڵن، 
ئیتنیكی، ئایینیەكان و... لە سەر بنەمای 
بەربەرەكانێ  دژی  هەاڵواردن و توندوتیژی 
ب��ە ه��ەم��وو ج��ۆری��ك س���ەری���ه���ەڵ���داوە. ئەم 
بزووتنەوەگەلە توندوتیژیی فەرمی و بەردەوام 
هەموو  یان  پرسیار  ژێر  دەبەنە  یاساكان  لە 
پێوەندیەكانی لە سەر بنەمای كەڵكوەرگرتن 
لە توندوتیژیی فیزیكی و دەروونی لە كۆی 
پێوەندیە مرۆییەكان دەستنیشان دەكەن. بۆیە 
وەك  توندوتیژی  بەكارهێنانی  ج��ەوه��ەری 
ژیان  بوارەكانی  هەموو  لە  رێگاچارەیەك 
بەو  ناتوانرێ  ئیدی  و  پرسیار  ژێر  چووەتە 

بۆ  شەڕ  لە  ناچارە  مرۆڤ  كە  بانگەشەیە 
كەڵكوەرگرتن  بە  رەوایی  ژیان  بەردەوامیی 

لە توندوتیژی بدات.
ئەو،  بیرۆكەی  و  گاندی  ی��ادی  ئەمرۆ 
الیەنەكانیەوە  هەموو  بە  دیكە  جارێكی  بۆ 
لە بیری نەتەوەكانی جیهان بەتایبەت نەتەوە 
زیندوو  هەمیشە  زولملێكراوەكاندا  و  هەژار 
خەباتەكانی  بۆ  نموونەیەكە  و  دەمێنێتەوە 

رێگەی ئازادی و دیمۆكراسی.

گاندی چەكی توندوتیژی بە ئامرازی كاری ناپاكان دەزانێ.
بە بۆنەی" رۆژی جیهانی خەبات دژی توندوتیژی" یی

رزا
 می

یوا
 ه

و:

خەبات دژی 
فەرهەنگی 

كەڵكوەرگرتن 
لە شەڕ و 

توندوتیژی لە 
پلەی یەكەمدا، 
بە جێگركردنی 
كولتورێك لە 
سەر بنەمای 
مافی مرۆڤ و 
شارۆمەندی لە 

رێگەی فێركاریی 
بەردەوامی توێژە 
جۆراوجۆرەكانی 
خەڵك كاریگەرە
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بۆ هاوكاریی زیاتری هێزە دێموكرات و پێشكەوتووەكانی ئێران تێبكۆشین

راگەیەندراوێكی  ل��ە   199٦ س��اڵ��ی  
سكرتێری  م��اێ��ور،  ف��دری��ك��ۆ  ه��اوب��ەش��دا، 
جیهانیی  رێكخراوەی  و  یونسكۆ  گشتیی 
ماموستایان ، رۆژی "5ی ئۆكتۆبر"یان وەك 
رۆژی جیهانیی مامۆستا دیاریكرد. پاش 
ئەو رێكەوتە رێكخراوی جیهانیی یونسكۆ 
هەوڵی داوە كە لە رۆژی 5ی ئۆكتۆبردا 
بەرەوالی  جیهانی  كۆمەڵگای  سەرنجی 
مامۆستایان  ت��وێ��ژی  گرفتی  و  كێشە 
رۆژی  دی��اری��ك��ردن��ی  لەكاتی  راكێشێت. 
یونسكۆوە،  لەالیەن  مامۆستا،  جیهانیی 
فێركاری  و  پ���ەروەردە  وەزی���ری  هەرچەند 
ئیسالمی  ك��ۆم��اری  رێژیمی  كاتی  ئ��ەو 
رێژیم  بەاڵم  بوو،  بەشدار  كۆبوونەوەدا  لەو 
فەرمی  بە  هەتاویدا  13٨3ی  ساڵی  لە 
ئێستاش  تا  بەاڵم  هێنا،  رۆژەدا  بەو  دانی 
بۆ  كردەیی  هەنگاوێكی  هیچ  ك��ردەوە  بە 
بە فەرمی ناساندن و پێكهێنانی رێوڕەسم 
و رێزگرتن لە مامۆستا لە قوتابخانەكاندا 
هەڵنەگرتووە. ئەوە لە كاتێكدایە كە هەموو 
ساڵێك  لە ئاستی جیهاندا لە رۆژی 5ی 
توێژی  كاریگەریی  و  رۆڵ  لە  ئۆكتۆبر، 
بۆ  تێكۆشانیان  و  ه��ەوڵ  لە  و  مامۆستا 

پێگەیاندنی قوتابیان رێز دەگیرێ . 
هەر  ل��ەن��ێ��و  ب��اره��ێ��ن��ان  و  پ��������ەروەردە 
و  س��ەرەك��ی  ب��ەش��ی  وەك  كۆمەڵگایەكدا 
لە  دەرب��ازب��وون  و  پێشكەوتن  بۆ  بنەمایی 
و  نەتەوە  ئەژمار. هەر  دێتە  دواكەوتوویی 

كۆمەڵگایەك ئەگەر بەدوای پێشكەوتنەوە 
بارهێنانی  و  پ��ەروەردە  بە  پێویستی  بێت، 
پێك  لێهاتوو  تا هێزی مرۆیی  سالم هەیە 
لە  مامۆستایان  رۆڵ��ی  بۆیە  هەر  بێنێت. 
بارهێنان گرینگییەكی  و  پ��ەروەردە  بواری 
تایبەتی هەیە. گرینگیی رۆڵی ئەم توێژە 
وایكردووە لە زۆربەی واڵتانی پێشكەوتووی 
ج��ی��ه��ان ئ��اوڕێ��ك��ی ت��ای��ب��ەت ب��ە ژی����ان و 
و  بدرێتەوە  مامۆستایان  پێداویستییەكانی 
كوڕییەكانیان  و  كەم  بارێكەوە  هەموو  لە 
ژێر  ئێرانی  لە  ب��ەاڵم   بكرێت.  چ��ارەس��ەر 
دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمیدا، مامۆستا 
پێی  شایەنیەتی  كە  ژیانەی  ئەو  نەتەنیا 
رەوا نابینرێت، بەڵكوو تەنانەت لە ژیانێكی 
ل�����ەودا ك��ەم��ت��ری��ن ئاستی  ك���ە  ئ��اس��ای��ی 
پێداویستییەكانی دابین بكرێت، بێبەشە. لە 
ژێر دەسەاڵتی رێژیمی ویالیەتی فەقیهدا 
مامۆستایان لەگەڵ گرفتی وەها روبەڕوو 
بوونەوە كە نموونەی لە جیهاندا نییە. بۆ 
تا  بگرە  دەرسییەكانەوە  كتێبە  لە  نموونە، 
بەڕێوبەری  و  مامۆستایان  هەڵبژاردنی 
جۆرە  هیچ  مامۆستا  واتا  قوتابخانەكان. 
ئیختیار و رۆڵێكی لە كتێبە دەرسییەكان، 
هەڵبژاردنی  و  كالسەكان  كۆنتڕۆڵكردنی 
نییە.  دەستدا  لە  قوتابخانەكان  بەڕێوبەری 
ئێستا بەڕێوبەریی قوتابخانەكان بە شێوەی 
یەك  قوتابخانە  چەند  بە  وات��ا  "مجتمع" 
ئەوە  دەچێت.  بەڕێوە  هەیە،  بەڕێوبەریی 

وایكردووە ئاستی زانیاری و خوێندەواریی 
باری  ل���ە  ق��وت��اب��ی��ان  و  م��ام��ۆس��ت��ای��ان 
چونایەتییەوە زۆر بێتە خوارەوە. لە راستیدا 
لە سیستمێكی بەبەرنامە و داخراوی وەك 
بواری  بە  سەرنجدان  ئیسالمی،  كۆماری 
پەروەردە و بارهێنان تەنیا بۆ پێ هەڵگوتن 
و درێژەدانی دەسەاڵت بووە و هیچ بەرنامە 
و رێوشوێنێكی گونجاو و سەردەمیانەی بۆ 
مامۆستایان و قوتابیانی نەبووە. دەتوانین 
بارهێنانی  و  پ��ەروەردە  كە چەمكی  بڵێین 
و  بیست  س��ەدەی  لە  ژی��ان  بۆ  راستەقینە 
كۆماری  رێژیمی  چوارچێوەی  لە  یەكدا 
داوە  ل��ەدەس��ت  خ��ۆی  وات���ای  ئیسالمیدا 
بۆ  درێژخایەن  و  تۆكمە  بەرنامەیەكی  و 
ئ��ارادا نییە. ئەوەی  پ��ەروەدە لە ئێراندا لە 
ئێستا دەیبینین تەنیا بەرنامەگەلێكی كورت 
ماوەی بێ بایەخن كە تەنیا بەفیڕۆچوونی 
كات و سەرمایەی واڵتە و دەرئەنجامێكی 
بارهێنانی  و  پ�������ەروەردە  ب���ۆ  ئ���ەوت���ۆی 
باشی  بە  زۆر  مامۆستایان  لێناكەوێتەوە. 
ئەم نێوەڕۆكە بێ بایەخە دەبینین و هەست 
لە  قوتابخانەكان  مامۆستایانی  پێدەكەین. 
پارێزگاكانی كوردستانی ئێران، بۆیان نییە 
هیچ زانیارییەك لەسەر زمان و ئەدەبیاتی 
ك���وردی ب��ە ق��وت��اب��ی��ان ب���دەن و ت��ا ئێستا 
بەرپرسانی  لەالیەن  راگەیاندراو  چەندین 
رێژیمەوە دەرچووە كە ئەگەر مامۆستایان 
كوردی  بە  قوتابخانە  پۆلەكانی  لەسەر 

بكەن  ك��ورد  ئەدەبیاتی  باسی  یا  بپەیڤن 
لێپرسینەوەیان لەگەڵدا  بەر سزا و  دەكەونە 
كە  مامۆستایانەی  ئەو  هەروەها  دەكرێت. 
خۆبەخشانە خەریكی زیندوو راگرتنی زمان 
و ئەدەبیاتی كوردین سااڵنە لەگەڵ كێشە 
و گرفتی دەركردن، زیندان و هەڵپەساردنی 
ئ��ی��دارەی پ���ەروەردە ب���ەرەوڕوو دەب��ن��ەوە. لە 
لە  مامۆستایان  ئێستاش  دیكەوە  الیەكی 
ژێر باری گرانی و كەمبوونی مووچەی 
مانگانەدا دەناڵێنن و بۆ راپەڕاندنی باری 
گرانیی ژیانیان بە ناچار روو لە پیشەیەكی 
دیكەش دەكەن بۆ ئەوەی بتوانن قەرەبووی 
بۆیە  هەر  بكەنەوە.  ژیانیان  كەموكوڕیی 
مامۆستایان قوربانیانی سەرەكیی ئابووریی 
رێژیم،  ئ��ام��اری  بەپێی  واڵت��ن.  ش��پ��رزەی 
مووچە و بژێوی مانگانەی هەر كەسێك 
كەمتر لە یەك میلیۆن تمەن بێت، لە ژێر 
مانایەیە  ب��ەم  .ئ���ەوە  ه��ەژاردی��دای��ە  هێڵی 
هێڵی  ژێ��ر  لە  مامۆستایان  زۆرب���ەی  كە 
مامۆستایان  دەكەن.  تێپەڕ  ژیان  هەژاریدا 
سەری  بردنە  بۆ  دەب��ی  كە  كاتانەی  ئ��ەو 
بە  بكەن،  تەرخان  خۆیان  زانستیی  پلەی 
و  ماڵ  بژیویی  پەیداكردنی  بۆ  ناچاری 
ئەو مەسەلە  ئاكامدا  لە  دان��اوە.  منداڵیان 
پلەی  هاتنەخواری  ل��ەس��ەر  كاریگەریی 
و  دادەن��ی  و  دان��اوە  فێركردنی  و  فێربوون 
بە زیانی قوتابیان و كۆمەڵگا شكاوەتەوە. 
ئەوەی كە ئەمڕۆ لە وەزارەت��ی پەروەردەدا 

دەبینرێ، بەڕێوەبەران و پسپۆڕانی زانستی 
كەوتوونەتە پەراوێز و هەلی گونجاویان پێ 
ن��ادرێ، بەڕێوبەری زۆرب��ەی هەرە زۆری 
و  پ���ەروەردە  ئیدارەكانی  و  قوتایخانەكان 
بارهێنان لەالیەن كەسانی ناشارەزا و گوێ 
لە مست ئیدارە دەكرێن. بەرپرسانی رێژیم 
هیچ كات نەیانویست گوێیان لە داخوازی 
بدەن  ه���ەوڵ  و  ب��ێ  مامۆستایان  رەوای 
بیروڕای ئەم بەشە خەمخۆرە بە دڵفراوانی 
مامۆستایان  بزووتنەوەی  ئێستا  وەرگ��رن. 
لە  كۆمەاڵیەتییەكانە  بزووتنەوە  پێشڕەوی 
ئاستی ئێراندا و خەباتی رەوای خۆی بە 
بەڕێوە  مانگرتن  و  ناڕەزایەتیی   شێوەی 
مامۆستایان  بزووتنەوەی  ئەگەرچی  دەبا. 
چەندین  و  بەرچاو  دەسكەوتی  كۆمەڵێك 
رێ��ك��اری ب��اش��ی ب��ۆ چ��اك��س��ازی��ی بواری 
ئ���اراوە،  هێنایە  بارهێنانی  و  پ�����ەروەردە 
رێژیم  دەس��ەاڵت��ی  بنەمای  چونكە  ب��ەاڵم 
بە  رێگە  نراوە،  بنیات  پاوانخوازی  لەسەر 
یان  پ���ەروەردە  ب��واری  لە  هیچ چاكسازی 
هەر  ن��ەدات،  خ��ۆی  لە  جیاواز  دەنگێكی 
بۆیە بیرۆكەی بزووتنەوەی مامۆستایان بۆ 
چاكسازی و نوێخوازی، هەروا لە دەرەوەی 
بازنەی پەروەردە بە قەتیسی ماوەتەوە. لە 
كۆتاییدا پیرۆزبایی خۆمان بە بۆنەی 5ی 
ئۆكتۆبر لە مامۆستایانی ئێران بەگشتی و 

مامۆستایانی كورد بەتایبەت دەكەین.

كرانەوەی  ب��ەس��ەر  رۆژ   15 ئێستاكە 
ئامارە  پێی  ب��ە  ت��ێ��دەپ��ەڕێ.  قوتابخانەكان 
فەرمییەكان نزیك بە ملوێنێك و دوسەد هەزار 
منداڵ بۆ یەكەمین جار چوونەتە قوتابخانە. 
هەر بە پێی ئەم ئامارانە زیاتر لە نیوەی ئەم 
مندااڵنە، لە ئەمڕۆ بەدوا دەبێ بە زۆرەملێ 
زمانێك فێر ببن كە زمانی دایكییان نییە و 
لەگەڵ ئەو زمانە هیچ ناسیاوییەكیان نییە.

ئەمساڵدا،  خوێندنی  وەزری  سەرەتای  لە 
سەرپەرەشتی وەزارەتی ئامووزش و پەروەرش 
هەزار  سێسەد  و  ملوێن   12 لەگەڵ  وت��ی: 
كەس  ه���ەزار  س��ی  و  ملوێن  ی��ك  و  قوتابی 
پێشوازیی  بۆ  دەچین  و مامۆستا  بەڕێوەبەر 
ناوبراو   .92-93 خوێندنی  ن��وێ��ی  س��اڵ��ی 
ئەوەشی وت كە رێژەی قوتابییەكانى پۆلی 
لە   30 زیادبوونێكی  ل��ەگ��ەڵ  یەكەمەكان 
سەدیدا گەیشتووەتە ملوێنێك و سێسەد هەزار 

كەس.
نافەرمییەكانی حەشیمەتی  بەپێی ئامارە 
دەتوانرێ  ئێران،  فارسەكانی  غەیرە  نەتەوە 
بەراوەرد بكرێ كە زیاتر لە دوو لە سێی ئەم 
قوتابییانە، واتە ئەو ملوێنێك و سێسەد هەزار 
كەسە كە بۆ یەكەم جار چوونەتە قوتابخانە، 
ئەو  نێو  لە  و  فارسەكانن  نەتەوە غەیری  لە 
یازدە ملوێن قوتابییەی دیكەشدا وەها دۆخێك 
هەیە و ئەوان ناچار كراون كە بە زمانێ جگە 

لەزمانی دایكیی خۆیان پەروەردە ببن.

ئەم ناچاربوون و زۆرەملییە لە كاتێكدایە 
كە بە پێی روانگەی پسپۆڕان، مندااڵن لە 
لە سەدی  ژیانیاندا ٨0  سەرەتای  ساڵی   5
ژیانیاندا  ت��ەواوی  لە  كە  زانیارییانەی  ئەو 
دەبێ فێر بن، لە بنەماڵەكەیانەوە وەریدەگرن. 
ئەو مندااڵنەی كە ناچار دەكرێن بە زمانێ 
جگە لە زمانی دایكیی خۆیان لە قوتابخانە 
بخوێنن، لە داهاتوودا لەگەڵ گیر و گرفت 
و كێشەی زۆر لە ژیانیاندا بەروڕوو دەبنەوە. 
بكەین  هێما  دەتوانین  وگرفتانە  گیر  ل��ەم 
بۆ، كێشە عەسەبییەكانی مێشك و كێشەی 
شوناسیی نەتەوەیی. بە شێوەیەك كە ئەم دوو 
زمانییە خەسارێكی قەرەبوونەكراو دەگەیەنێتە 
تووشی  و  م��ن��دااڵن  عەسەبیی  سیستمی 

جۆرێك لە داڕمانی كەسایەتییان دەكات.
ئ���اپ���ارت���ای���دی زم���ان���ی و س��ی��اس��ی و 
ئێراندا  كۆمەڵگای  بەسەر  زاڵ  فەرهەنگی 
غەیری  قوتابیانی  كە  وای��ك��ردووە  كارێكی 
فارس زمان، هەر لە سەرەتای قۆناغەكانی 
خوێندنەوە لەگەڵ گەورەترین كێشە بەروڕوو 
بن، واتە كێشە ناسنامە و شوناسی نەتەوەیی 
دەكات  لێ  وای��ان  كە  كێشەی  ئ��ەو  خۆیان. 
لەبەرچاو  بە  و  بن  نامۆ  وانەكانیان  لەگەڵ 
وانە  لە داڕشتنی  گرتنی ئەو واقیعەی كە 
دەرسییەكانیاندا هیچ بایەخێك بە فەرهەنگ 
خەمسارد  خوێندن  لە  ن��ەدراوە،  شوناسیان  و 
ب��ن و ب��ە زۆرەم��ل��ێ و ب��ە زەب���ری دای���ك و 

بۆوەرگرتنی  تەنیا  و  بنەماڵەكانیان  و  باوك 
م����ەدرەك درێ����ژە ب��ە خ��وێ��ن��دن ب����دەن. ئەمە 
خەسارانەی  ل��ەو  چووكەیە  بەشێكی  تەنیا 
كورد،  وەك  ئێران  نەتەوەكانی  مندااڵنی  كە 
ب��ەل��ووچ، ع��ەرەب و توركەمەن و  ئ���ازەری، 
تەنانەت گیلەكییەكانیش، لە داهاتوودا دەبێ 
لەگەڵی دەست و پەنجە نەرم بكەن. ئەمانە 
یان  و  مندااڵنە  ئ��ەم  كە  ئ��ەوەی��ە  س���ەرەڕای 
الوەكانی داهاتوو بە هۆی بوونی لەهجە و 
هەندێ پرسی دیكە لە بازاڕی كاردا تووشی 

هەاڵواردن دەبن.
كاتێكدایە  لە  بارودۆخە  ئەم  داسەپاندنی 
كە كونوانسیۆنە نێونەتەوەییەكانی مافەكانی 
ئابووری، كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی لە ساڵی 
نەتەوەیەكگرتووەكان  رێكخراوی  لە  199٦دا 
ئەم  ك��ەم  واڵت��ان��ی  گەیشتووە.  پەسەند  ب��ە 
پابەند  دەب��ێ  ك��ردووە  واژۆ  كونوانسیۆنەیان 
و  رێككەوتننامە  ئ���ەم  خ��اڵ��ەك��ان��ی  ب��ە  ب��ن 
بە شێوەیەكی  دەرفەتەكان  و  دەرەت��ان  هەموو 
دوور  بە  واڵتەكەیان  خەڵكانی  بۆ  ب��ەراب��ەر 
و  ن��ەت��ەوەی��ی  رەگەزپەرەستییەكی  ه��ەر  ل��ە 
كۆماری  هەرچەند  بكەن.  دابین  ئایینی، 
واڵتانەیە  ل��ەو  یەكێك  ئێرانیش  ئیسالمیی 
كردوو  واژۆ  ك��ون��وان��س��ی��ۆن��ان��ەی  ئ���ەم  ك��ە 
بۆ  هەنگاوێكی  هیچ  ك����ردەوەدا،  لە  ب��ەاڵم 
لەسەر  و  ن��ەگ��رت��ووە  ه��ەڵ  جێبەجێكردنیان 
واتە،  خ��ۆی  هەمیشەیی  رێبازیی  هەمان 

ئاپارتاید و هەاڵواردن پێداگری كردووەتەوە.
ئەمەش وای كردووە كە سیستمی پەروەردە 
نە  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  فێركاریی  و 
ت��ەن��ی��ا ه��ی��چ ق��ازان��ج و دەس��ك��ەوت��ێ��ك��ی بۆ 
بەڵكوو  ن��ەب��ووە،  ئێران  بندەستەكانی  نەتەوە 
بۆ  بنەڕەتی  بووەتە هۆكارێكی  پێچەوانە  بە 
سڕینەوەی فەرهەنگی و زمانیی و شوناسی 

نەتەوەكانی ئێران.
بۆنەی  بە  كردن  پیرۆزبایی  وێڕای  لێرەدا 
وەرزی  دەسپێكی  و  قوتابخانەكان  كرانەوەی 
نوێی خوێندن، لە قوتابیان و بەتایبەتی ئەو 
چوونەتە  جار  یەكەمین  بۆ  كە  قوتابییانەی 
وبە  ئازیزەكان  بنەماڵە  هیوادارین  قوتابخانە، 
لەهەمبەر  دڵ��س��ۆزەك��ان  مامۆستا  تایبەتی 
كاربەدەستانی  سیستماتیكەی  زۆڵمە  ئ��ەم 
بێ  و  بێدەنگ  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری 
كردەوە نەبن و زیاتر لە هەر قۆناغێكی دیكە 
منداڵەكان  وبارهێنانی  پەروەردە  پەرۆشی  بە 
ب��ن و ب��ە ه��ەر شێوەیەك ب��ۆی��ان دەل���وێ، لە 
رێگای جۆرواجۆرەوە مندااڵنی كورد لەگەڵ 
زمانی  تایبەتی  وب��ە  ن��ەت��ەوەی��ی  شوناسی 
خۆیان لە خوێندنگاكاندا ئاشنا بكەن و رێگە 
نەدەن سیاسەتە رەگەزپەرستانەكانی كۆماری 
ئێران مندااڵنی كورد لە شوناس  ئیسالمیی 
و ناسنامەی نەتەوەیی و فەرهەنگی خۆیان 

دوور بخاتەوە.

كرانەوەی قوتابخانەكان و دەسپێكی دووبارەی ئاپارتایدی زمانی
بارام

"مامۆستا " لە سیستمێكی بێ بەرنامە و داخراودا
"بە بۆنەی رۆژی 5ی ئۆكتۆبر، رۆژی جیهانيی مامۆستا" سڵ
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كە ناچار 
دەكرێن بە زمانێ 
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داهاتوودا لەگەڵ 
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دەبنەوە
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هەموو وادەكانی سەركۆمار 
)ماددەی 1(

سەركۆماری  حەوتەمین  رووحانی  حەسەن 
هەموو  وەك  ئ��ێ��ران  ئیسالمیی  ك��ۆم��اری 
پ��ێ��ش خ�����ۆی، پێش  س���ەرك���ۆم���ارەك���ان���ی 
ئ��ەوەی��ك��ە ب��گ��ەی��ەت��ە دەس����ەاڵت ل��ە ك���ۆڕ و 
هەموو  لە  خۆیدا  تەبلیغییەكانی  كۆمەڵە 
بوارەكاندا كۆمەڵێ وادە و بەڵێنی دابوو بەو 
نێوانەشدا  لەم  پێدا.  دەنگیان  كە  كەسانەی 
بەڵێنی  ماددەییدا   10 راگەیەندراوێكی  لە 
كەمایەتییە  و  ئ��ێ��ران  ن��ەت��ەوەك��ان��ی  ب��ە  دا 
هەلە  لەم  كەڵكوەرگرتن  بە  تا  ئایینییەكان 
مێژووییە واتە"راگەیەندراوی 10 ماددەیی"، 
و  ویست  لە  بەشێك  تا  بڕەخسێ  دەرف��ەت��ێ 
چوارچێوەی  لە  نەتەوەكان  داخوازییەكانی 
بێتە  ئیسالمیدا  كۆماری  بنەڕەتی  یاسای 
دی و بە وتەی خۆیان چیدیكە نەتەوەكانی 
ئێران وەك شارۆمەندانی پلە دوو و سێ سەیر 

نەكرێن.
پێویست  یاسای  رێكخستنی   :1 م���اددەی 
بنەڕەتی  یاسای  ت��ەواوی  بەڕێوەبردنی  بۆ 
 22،19،15،12،3 ئەسڵەكانی  تایبەتی  بە 
و... لە دەوڵەتی چارەئەندێشی و ئومیددا بە 

مەبەستی البردنی هەاڵواردن.
ب��ەم پێیە دەب���وا دەوڵ��ەت��ی رۆح��ان��ی پێش 
بەستێنەكانی  بەڵێنییەك،  وەه��ا  دان��ی  لە 
بیرۆكەی  لە  ئەساڵنەی  ئەم  بەڕێوەبردنی 
ئیسالمی  كۆماری  بااڵی  كاربەدەستانی 
دڵنیاییەوە  بە  چونكوو  كردبایەت،  ئامادە 
بە   دژ  بەكارهاتوو  چەكەكانی  لە  یەكێ 
گەشەی  بە  پێشگرتن  ئێران،  نەتەوەكانی 
ئەوان  ئابووری  و  سیاسی  كۆمەاڵیەتی، 
سیاسی  بەشداریی  لە  رێگەپێنەدانیانە  و 
هەروەها  و  واڵت  بەڕێوەبەری  ئاستی  لە 
هەموو  بەسەر  دەستگرتن  و  پاوانخوازی 
زمانی  لە  واڵت��دا  سامانەكانی  و  س��روەت 
واڵت  كانزاكانی  و  كانگا  هەتا  دایكییەوە 
ب��ن. هەر  ك��ە  ك��ون و قوژبنێكدا  ه��ەر  ل��ە 
بۆیە ئەستەمە بەو عەقلێەتەی كە ئاینیی 
نەتەوەكان  ك��ردووە،  پێناسە  واڵتی  فەرمی 
ئازادانە  بتوانن  ئایینییەكان  كەمایەتییە  و 
پەرە بە فەرهەنگ و داب و نەریت خۆیان 
خۆبەڕێوەبەری  دەسەاڵتی  بتوانن  و  ب��دەن 

ناوچەكانی خۆیان بە دەستەوە بگرن.
باوەڕە  لە  دوور  رادەی��ەك  تا  لەمەش  جگە 
لەو  ب��دەن  رێگە  رێژیم  كاربەدەستانی  كە 
ن��اوچ��ان��ەی ك��ە ن��ەت��ەوەك��ان تێیدا دەژی���ن بە 
بخوێنن.  دەرس  خ��ۆی��ان  دای��ك��ی  زم��ان��ی 
بكەینەوە  روونی  كە  پێویستە  لێرەدا  ئەڵبەت 
خوێندنی زمانی دایكی لەگەڵ خوێندن بە 
وێناچێ  و  هەیە  جیاوازییان  دایكی  زمانی 
كاربەدەستانی كۆماری ئیسالمی و حەسەن 
زمانی  ب��ە  خ��وێ��ن��دن  مەبەستی  رووح��ان��ی 
یەكەمی  ساڵی  لە  النیكەم  بووبێ.  دایكی 
دەسەاڵتداری رووحانیدا بۆمان دەركەوت كە 
نەتەوەكانی  بۆ  پڕۆگرامێكی  وەه��ا  هێشتا 

ئێران بوونی نییە.
لە  داب��وو  بەڵێنی  كە  حاڵێكدایە  لە  ئەمەش 
كەمایەتییە  و  نەتەوەكان  زەرفییەتی  و  توانا 
واڵتدا  ب��ەڕێ��وەب��ەری  لەئاستی  ئایینییەكان 
هەڵبژاردنی  بە  ئێستاكە  و  وەرگیرێ  كەڵك 
عەلی یوونسی وەزیری پێشووی ئیتالعات لە 
سەردەمی خاتەمیدا، وەك جێگری كاروباری 
ئەقوام، دیسان وێناچێ ئەم وادەی رووحانیش 

بەم زووانە بچێتە خانەی جێبەجێ كردنەوە.

پالنی نوێ بەرەو بۆشایی ئاسمان

 بێزار كردووە
گیانلەبەرانیشی

گەرما 

زایـــــەڵــــــــە

فاتێح ساڵحی
مۆبایلی زیرەك و ئامێرە تابلۆییەكان هەڕەشە لەسەر تیڤی 

دروست دەكەن
رووكردنی فراوانی خەڵك بۆ مۆبایلی زیرەك 
و ئامێری تابلۆیی سەرئێشەیەكی گەورەی بۆ 

تیڤییەكان دروستكردووە.  
ل��ە ك��ان��ادا خ��ەڵ��ك م��اوەی��ەك��ی زۆر 

بەدیار مۆبایلەكانیانەوە بەسەر 
ماڵپەری  و  دەبەن 

نتفلیكس 
ت����ای����ب����ەت بە  ك�����ە 

دیتنی فیلمە لەسەر داخوازی 
لە  خەڵكی  دیكە  هێندەی  بەكارهێنەر، 

تەلەڤزیۆن تۆراندووە.
راپۆرتی سااڵنەی دەستەی پەخشی تیڤی  
و رادیۆی كانادا دەڵێ: لە هەر چوار كانادایی 

دوانیان 
یلی  با مۆ
زیرەكیان پێیە و بەو 

ئامێرەوە پەیوەستن. 
ئەوانەی  دەڵ���ێ:  راپ��ۆرت��ەك��ە 

نزیكەی  دەزان���ن،  ئینگلیزی 
كاتژمێر   20

ر  یا د بە
ە  و نێتە ر ئینتە
ساڵی  م������اوەی  ل���ە 
ئەوە  و  ماونەتەوە  راب���ردوودا 
 13 زم��ان  فەرەنسایی  كەسانی  بۆ 

سەعات بووە.
79 ل��ەس��ەدی خ��ێ��زان��ە ك��ان��ادای��ی��ەك��ان كە 
ئینتەرنێتیان  خێزانە،  ملیۆن   13.9 ژمارەیان 
هاوكات  ك��ەس��ی��ش  م��ل��ی��ۆن   12 و  ه���ەی���ە 
خزمەتگوزارییەكانی تەلەڤزیۆن بەكاردەهێنن.

سەرمایەداری  ئ��ەل��ی��ن��ی  پ����ۆل  دك���ت���ۆر 
ی����ەك لە  ب���ەن���اوب���ان���گ و  ئ��ەم��ەری��ك��ای��ی 
مایكرۆسۆفت،  كۆمپانیای  دامەزرێنەرانی 
ئ��اش��ك��رای ك���رد: پ��الن��ی ه��ەی��ە ب��ۆ ئەوەی 
بۆشایی  رەوان��ەی  فڕۆكەوان  بەبێ  مووشەك 
دەتوانن  م��ووش��ەك��ەك��ان  ك��ە  ب��ك��ات  ئ��اس��م��ان 
مرۆڤ و كەلوپەلی تریش بگەیەننە بنكەی 

ئاسمانی.  
بە فڕۆكەیەكی  پەرە  ئەلین، هەوڵ دەدات 
ب��ۆ گ��واس��ت��ن��ەوەی كەشتییە  ب���دات  زەب���ەالح 
ئاسمانییەكان بۆ خولگەی تایبەت بەخۆیان لە 
بری ئەوەی لە شوێنی هەڵدانی مووشەكەكانەوە 

بەڕێ بكرێن.
دوای ئەوەی ئاژانسی ناسای ئامریكایی 
ئاسمانیی  گەشتی  بەرنامەی  بە  كۆتایی 
خۆی هێنا كە ماوەی 30 ساڵی خایاند، ئەو 
گەشتە  ب��واری  لە  ئامریكاییە  سەرمایەدارە 
بە  دەس��ت��ی  ئاسمانییەكاندا 

وەبەرهێنانێكی گەورە كردووە. 
ك��ۆم��پ��ان��ی��ای ڤ��ی��رج��ی��ن گ��الك��ت��ی��ك كار 

دەكات  بازرگانی  بەرنامەیەكی  لەسەر 
ل��ەس��اڵ��ی 2013    ئ��ام��ان��ج��ی��ەت��ی  ك���ە 

گەشتەوەران بباتە بۆشایی ئاسمان.
ئ��ەم��ە ن��وێ��ت��ری��ن پ����رۆژەی����ە كە 
فالی  س��ی��ل��ی��ك��ۆن  ك��ۆم��پ��ان��ی��ای 
هەوڵێكە  ك��ە  دەدات  ئ��ەن��ج��ام��ی 
بۆشاییەی  ئ��ەو  پ��ڕك��ردن��ەوەی  ب��ۆ 
هەڵپەساردنی گەشتەكانی ئاژانسی 

ناسا دروستی كردووە. 
مووشەكی  دەی����ەوێ  كۆمپانیاكە 

ب��ێ ف���ڕۆك���ەوان ل��ە رێ��گ��ەی فڕۆكەی 
بەرزایی  لە  فڕینی  توانای  كە  زەبەالحەوە 

زۆردا هەیە، رەوانەی ئاسمان بكات.
دەڵێن  پ����رۆژەك����ە  س���ەرپ���ەرش���ت���ی���اران���ی 
فڕۆكەكانیان توانای گواستنەوەی كەلوپەلی 

بۆ بنكەی ئاسمانیی نێودەوڵەتی دەبێت. 

توێژینەوەیەك 
ئ����اش����ك����رای 
كە  كردووە 
باڵندە و 

پەپوولەی ئەورووپی بە كۆچكردن بۆ باكووری 
ئ��وروپ��ا خ��ۆی ل��ەگ��ەڵ ب��ەرزب��وون��ەوەی پلەی 
كۆچكردنەكەی  ب��ەاڵم  دەگونجێنێت،  گەرمادا 
پلەی  بەرزبوونەوەی  لە  بەر  دەكرێ  و  نییە  خێرا 
گ��ەرم��ا بگیرێت ب��ەرل��ەوەی ئ��ەو زی��ن��دەوەران��ە بە 

یەكجاری كۆچ بكەن. 
نایتچەر  گۆڤاری  كە  هاوشێوە  توێژینەوەیەكی 
كردووەتەوە  ب��اڵوی  بەریتانی  چاینگی  كالیمت 
دووپاتی دەكاتەوە كە بەرزبوونەوەی پلەی گەرمای 
زەوی كاریگەریی بەرچاوی لەسەر رووەك هەیە بە 
كیشوەری  بەرازییەكانی  لە  جۆرانەی  ئەو  تایبەت 

ئوروپادا دەژین.
زانای  دۆڤ��ك��ت��ۆری  ڤینسان  ك��ە  توێژینەوەكە 
فەرەنسی  مۆنپلێی  س��ەن��ت��ەری  ل��ە  زی��ن��دەوەرزان��ی 
ئامادەی كردووە دەڵێ: نێونجیی پلەی گەرما لە 
ئوروپا لە 20 ساڵی رابردوودا لە ماوەی نێوان 

1990-200٨ پلەیەك زیادی كردووە.
خۆراكی  سیستمی  كە  رووەوە  لەو 

ئاژەڵ و چۆنیەتیی تایبەتمەندیی كۆچكردنیان لە 
دۆخی  و  ئاو  بوونی  لە  كاریگەری  ژینگەكانیان 
پلەی گەرما  ب��ەرزب��وون��ەوەی  وەردەگ���رێ���ت،  ك��ەش 
گیانلەبەران  جۆرەكانی  لەسەر  زۆر  كاریگەرییەكی 

دادەنێت.
دۆخی  لەگەڵ  خۆگونجاندن  بۆ  هەوڵێكدا  لە 
نوێدا پەپوولەكان و باڵندەكان بەرەو باكوری ئەورووپا 

كۆچیان كردووە.
لە باڵوكراوەی مۆزەخانەی نیشتمانی بۆ مێژووی 
روونی  مێژووییە  گۆڕانە  ئەو  كە  هاتووە  سرووشت 
كەشوهەوا  گۆڕانكارییەكانی  چ��ۆن  كە  دەك��ات��ەوە 
سەرلەنوێ نەخشەی ژیانی باڵندە و زیندەوەرەكان بە 

شێوەیەكی نوێ و بە خێرایی دادەڕێژێتەوە.
توێژینەوەكە دەڵێ گۆڕانی كەشوهەوا كاریگەریی 
جۆری   2130 و  باڵندە  كۆمەڵە   9490 ل��ەس��ەر 
دەوڵەتانی  لە  كردوون  ناچاری  و  داناوە  پەپوولەكان 
سوئێد،  هۆلەند،  ئیسپانیا،  بریتانیا،  فەرانسە،  وەك 
فینالند و چێك بەرەو باكوری ئەوروپا كۆچ بكەن.


